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ضواحي سيدني حتت رمحة الفيضانات

روسيا وإيران تتحدثان عن مرتزقة لعرقلة احلل وآالف املقاتلني األجانب يف سوريا

أنان :نسعى لتسوية سياسية والعسكرة دواء أسوأ من املرض

حذر مبعوث األمم املتحدة
وجامعة الدول العربية إىل
سوريا كويف انان ،يف
القاهرة أمس االول ،من
أن استخدام «املزيد من
العسكرة» سيؤدي اىل
تدهور كبري يف األزمة
السورية ،يف حني مسع
املبعوث االممي  -العربي
كالما واضحا من مصر اليت
رفضت حتويل االزمة اىل
«حرب اهلية ختلق ضررا
هائال باملنطقة».
وقال انان إنه سيحث
WHEN YOU CONNECT TO ANY 24
MONTH
واملعارضة
احلكومة السورية
يف القاهرة أمس االول (أ ف ب)
املشرتك
الصحايف
مؤتمرهما
خالل
وأنان
العربي
وقف $49 OR ABOVE OPTUS OR VIRGIN
MOBILE
بكلPLAN
اطيافها على
موسكو أن النظام السوري
العنف والسعي إىل تسوية انه سيحمل معه إىل دمشق حمددة للبحث عن خمرج.
سياسية ،يف إشارة إىل السبت (اليوم) خطة شبه يف هذا الوقت ،أعلنت يقاتل «ارهابيني» يدعمهم

LY
OFFER FOR A LIMITED TIME ON

BONUS
NOKIA

BLUETOOTH HEADSET

قهوجي :الذين يطالبوننا بتسهيل عبور املسلحني أخطأوا يف الطلب والعنوان

تنظيم القاعدة ،بينهم
 15ألف أجنيب على األقل
سيستولون على بلدات
يف أحناء سوريا يف حالة
انسحاب القوات احلكومية
منها ،فيما اتهمت طهران
دوال عربية بارسال مرتزقة
اىل سوريا ملنع التقارب
بني السلطة واملعارضة
والوصول اىل حل لالزمة.
وأعلنت األمم املتحدة أنها
تعد مواد غذائية تكفي 1,5
مليون نسمة يف سوريا،
يف إطار خطة طوارئ عاجلة
مدتها  90يوما وبتكلفة
تتخطى مئة مليون دوالر،
وذلك «ملساعدة املدنيني
املواد
من
احملرومني
األساسية».

التتمة صفحة 17

سكان الناحية السفلى من نهري نيبيان وهوكسبريي يواجهون الفيضان (دايلي تلغراف)
يستعد املواطنون القاطنون  )Pointالساعة  6،30من
يف مشال عرب سيدني صباح امس اجلمعة باخالء
الخالء منازهلم جراء انذارات منازهلم.
كما ُو ِ
ضعت عدة حدائق
بفيضان نهر هوكسبريي.
(caravan
وأصدرت دائرة طوارئ كارافان
الوالية ( )SESحتذيرات  )parksعلى ضفاف نهر
يف
للسكان
األراضي هوكسبريي ،بني وندسور
املنخفضة من ريتشموند وساكفيل ،يف حالة تأهب
وبيت تاون ( )Pitt Townقصوى.
و عرونوز بوينت (Gronos

التتمة صفحة 17

الراعي يرد على كونيللي :ال حنتاج أحداً يف قراراتنا
Photos for illustration
purposes only.

شدد البطريرك املاروني اللبنانية تعرف كيف تتحمل
بشاره الراعي ،على «أننا مسؤولياتها وتتشاور مبا
دولة لبنانية ال حتتاج اىل جيب أن تقوم به ،حنن بلد
 Kioskواحلكومة
وحر وسيد
مستقل
والدولة
أحد لتأخذ قراراتها،
K103
Stockland
Merrylands

TeleChoice Merrylands

S
OFFER END
H
31 MARC
2012

9760 1388

عرض مغري لوقت
محدود يف فر ع
مرييالندز

*Terms & Conditions: Offer available when you connect to any 24 month $49 or above Optus or Virgin Mobile Plan. No rainchecks. Offer only available at
TeleChoice Merrylands. Please see in-store for full details. Offer ends 31/03/2012.

التفاصيل صفحة 19

فران ياغونا للم
أ

الراعي
ما

تراه

ملصلحة

تقرر
البلد».
جاء كالم الراعي يف تصريح،

اآلن  ....يف فريفيلد

لصاحبها طوني فرنسيس
حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
حسم

زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ 2،50
 - $جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50
لحامل هذا
% 20

فرع فريفيلد

************************

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

التتمة صفحة 17

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

ع
جنات ..

نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال

أدىل به يف مطار بريوت،
أمس االول ،قبيل مغادرته

االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة

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

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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اعالنات

بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع
مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

 Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervisionيف ملبورن الشهر املقبل

www.intervisiontv.com.au
$499
أكثر من  29حمطة راديو عربية
Installed

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط.
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من
خالل االنترنت.
تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.
لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
Intervision
على أحد األرقام التالية:
قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

We can offer you
unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $65
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

Specialise in IT computer, wireless,
Telecommunication and networking
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satellite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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لبنانيــات

اجمللس األعلى للدفاع شدد على استمرار التعاون والتنسيق
بني املؤسسات القضائية والدبلوماسية واألمنية ملعاجلة اي حادث

اكد اجمللس األعلى للدفاع
التشديد على استمرار التعاون
والتنسيق الدائم بني املؤسسات
القضائية والدبلوماسية واالمنية
ملعاجلة أي حادث او طارىء.
فقد عقد اجمللس االعلى للدفاع
جلسة عصر امس االول يف
القصر اجلمهوري يف بعبدا
برئاسة رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان وحضور رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي واعضاء
اجمللس.
وشدد اجمللس على استمرار
الدائم
والتنسيق
التعاون
والفاعل بني مؤسسات الدولة
والدبلوماسية
القضائية
واالمنية ملعاجلة أي حادث واي
طارىء ووفقا ملا توجبه عليهم
مسؤولياتهم جتاه استمرار السلم
االهلي وفقا للقوانني واالنظمة
النافذة ،تنفيذا للسياسة العامة
والسياسة الدفاعية اليت حددها
جملس الوزراء يف البيان الوزاري
هلذه احلكومة.
بعد االجتماع تال االمني العام
للمجلس اللواء الركن عدنان
مرعب البيان اآلتي:
رئيس
فخامة
من
بدعوة
اجمللس
عقد
اجلمهورية،
االعلى للدفاع جلسة يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا عند الساعة

الرابعة والنصف بعد ظهر امس
برئاسة فخامة الرئيس وحضور
دولة رئيس جملس الوزراء
وكل من وزراء املالية ،والدفاع
الوطين ،والشؤون االجتماعية،
والداخلية والبلديات ،واخلارجية
واملغرتبني ،والعدل ،واالقتصاد
والتجارة ،واالعالم.
ودعي اىل حضور اجللسة كل
من العماد قائد اجليش ،مدير
عام امن الدولة ،مدير عام
االمن العام ،مدير عام قوى
االمن الداخلي وبالوكالة ،ومدير
املخابرات.
واضاف :حبث اجمللس يف الوضع
االمين يف البالد بوجه عام،
واطلع من قادة االجهزة االمنية
والعسكرية على نتائج املهام
اليت نفذتها يف كل املناطق
اللبنانية واملناطق احلدودية،
وابدى ارتياحه للوضع االمين
بشكل عام واالجراءات املتخذة.
كما اطلع اجمللس على الوضع
االمين يف اجلنوب واكد استمرار
التعاون مع قوات اليونيفيل
تنفيذا للقرار .1701
وتابع :شدد اجمللس على
استمرار التعاون والتنسيق
الدائم والفاعل بني مؤسسات
الدولة القضائية والدبلوماسية
واالمنية ملعاجلة أي حادث واي

طارىء ووفقا ملا توجبه عليهم
مسؤولياتهم جتاه استمرار السلم
االهلي ووفقا للقوانني واالنظمة
النافذة تنفيذا للسياسة العامة
والسياسة الدفاعية اليت حددها
جملس الوزراء يف البيان
الوزاري هلذه احلكومة .وبعد
التداول ،قام اجمللس بتوزيع
املهام على الوزارات واالجهزة
االمنية ،وابقى على مقرراته
سرية وفقا لنص القانون.
وكان سبق االجتماع لقاء بني
ورئيس
اجلمهورية
رئيس
احلكومة مت يف خالله التداول يف
التطورات الراهنة يف البالد.
من جهة اخرى ،عرض سليمان
مع وزير البيئة ناظم اخلوري
ومشاريع
الراهنة
لالوضاع
الوزارة للحفاظ على البيئة
وتعزيز عملها.
واستقبل رئيس اجلمهورية وزير
الزراعة حسني احلاج حسن على
رأس وفد من مدراء الوحدات
ومستشارين يف الوزارة ،سلموا
اليه تقريرا عما مت تنفيذه من
االسرتاتيجية الزراعية ،واطلعوه
على خطة العمل للمرحلة املقبلة
من حيث تعزيز اوضاع الزراعة
ككل ومراقبة املواد الغذائية
والزراعية وتفعيل الصادرات
وحتسني نوعية االنتاج.

استنفار اليونيفيل يف اجلنوب بعد اجتياز قوة اسرائيلية السياح
بعد التحركات غري العادية
للجيش اإلسرائيلي خالل ساعات
ليل االربعاء وفجر اخلميس ،حيث
كانت دورية مشاة اجتازت ليال
السياج الشائك يف إجتاه الضفة
الشرقية جملرى نهر الوزاني،
بالتزامن مع حتركات آلية على
طول اخلط من الغجر وحتى
احلماري ،سجل صباح امس االول
استنفار واسع لقوات اليونيفل
املعززة يف حمور الوزاني ،وعلى
طول اخلط املمتد من الوزاني
وحتى الغجر.وقد عملت الكتيبة
اإلسبانية بالتنسيق والتعاون
مع اجليش اللبناني ،على تسيري
دوريات مدرعة مكثفة من بوابة
فاطمة اىل كفركال وصوال حتى
العديسة ،وعلى مراقبة الوضع
يف املنطقة احملتلة املقابلة
اليت شهدت حتركات إسرائيلية
مكثفة هلا عالقة باالستعدادات
االسرائيلية القامة اجلدار يف
اجلانب االسرائيلي املطل على

بلدة كفركال ،حيث تقوم جرافة
اسرائيلية حبماية  30جنديا بعملية
جتريف مقابل بلدة عيرتون اجلنوبية
ويف حماذاة اخلط التقين.
وقد اجتازت صباح امس االول
قوة اسرائيلية معادية السياج
التقين يف املنطقة الفاصلة عند
اخلط االزرق شرق بلدة عيرتون،
تؤازرها  3جرافات وحفرت االرض
ووضعت شريطا شائكا .وراقبت
قوة من اليونيفيل واجليش
العملية.
ويف هذا اإلطار ،أفادت مصادر
أمنية ان اسرائيل ارجأت بناء
اجلدار الفاصل بني كفركال
املطلة
ومستوطنة
اللبنانية
االسرائيلية اىل االثنني املقبل
 ،مشرية اىل ان ورشا هندسية
وعسكرية اسرائيلية انهت وضع
نقاط االستعالم والقياسات
للجدار ومساحة عرضه وارتفاعه
وطوله ،على ان تبدأ الشركة
االساسات
حفر
االسرائيلية

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق :مرياي رياشي عالقات عامة :أكرم املغوّش
مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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Printed by: New Age Printing Pty Ltd
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Tel:(02) 8764 8186
Fax:(02) 8764 8062

العمدة اجلدار لتكون بارتفاع
اربعة امتار وعرض مرت وعلى
ان يكون اجلدار بطول كيلومرت
ونصف وميتد مقابل بوابة فاطمة
على احلدود وصوال حتى مرتفع
العديسة وعلى ان يكون بني
العمود واآلخر داخل اجلدار مسافة
مخسني مرتا ،فيما يبلغ ارتفاع
اجلدار بني اربعة اىل مخسة امتار
حسب ارتفاع او اخنفاض االرض
اليت سيقام عليها يف اجلانب
االسرائيلي املطل على االراضي
اللبنانية.
اإلستعدادات
وترافقت
اإلسرائيلية مع حتليق للطريان
احلربي االسرائيلي يف احلادية
عشرة والربع من قبل ظهر امس
االول على علو متوسط ،فوق
قرى قضاء بنت جبيل والقطاعني
الغربي واالوسط ،وفوق منطقة
جزين واقليم التفاح ،على علو
مرتفع.
اىل ذلك ،أعلنت ،قيادة اجليش
 مديرية التوجيه يف بيان انهيف السابعة والدقيقة العاشرة
من صباح أمس االول ،اخرتقت
طائرة استطالع تابعة للعدو
االسرائيلي االجواء اللبنانية من
فوق الناقورة ،ونفذت طريانا
دائريا فوق مناطق رياق ،بعلبك
واجلنوب ،ثم غادرت االجواء يف
الثامنة مساء من فوق بلدة علما
الشعب.كذلك إخرتقت طائرة
مماثلة األجواء اللبنانية يف السابعة
والدقيقة اخلامسة والعشرين من
صباح أمس االول من فوق بلدة
الناقورة ،ونفذت طريانا دائريا
فوق منطقة اجلنوب ،ثم غادرت
االجواء يف الثالثة إال ربعا من
فوق بلدة رميش.

ميقاتي اجرى سلسلة لقاءات يف السراي وبييتون وصف زيارته لفرنسا باالجيابية
عرض رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
يف السراي امس االول ،مع وزير
العمل سليم جريصاتي يرافقه
املدير العام ملنظمة العمل العربية
حممد أمحد لقمان لشؤون وزارة
العمل.
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس
جلنة املال واملوازنة النيابية النائب
ابراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء:
تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي حيث
مت البحث يف امللف املالي واملوازنة
وقطع احلساب وكل األمور املتعلقة
به ،وأبديت وجهة نظري ،كما نقلت
وجهة النظر الدستورية واملالية
لتكتل التغيري واالصالح ،وحنن
يف إنتظار اخلطوات العملية حلل
هذا املوضوع باملعنى الدستوري
والقانوني ،وليس مبعنى التسويات،
فال احلكومة وال اللبنانيني يطالبون
بالتسويات ،وإنطالقا من ذلك
تبادلنا وجهات النظر وحصل تالق
حول قواسم مشرتكة وبعض
املسائل االخرى اليت نتمنى ترمجتها
يف املرحلة املقبلة.
ماذا سيكون عليه موقف وزراء
تكتل التغيري واإلصالح؟
 املشاورات ستستكمل وموقفناواضح من اي مشروع ال حيرتم
الدستور ،ال سيما اننا نتحدث عن
سنوات مالية انتهت واقفلت،
وبالتالي ليس املطلوب اليوم فتح
اعتمادات اضافية لسنوات مالية
أقفلت بل ينبغي إجراء قطع حساب
خيضع بدوره لألصول ،كما ان له
أصو ًال وينظمه قانون احملاسبة
العمومية ،على ان حيال اىل ديوان
احملاسبة يف احلكومة واىل جلنة
املال واملوازنة .هذا االمر جيب ان
حيصل الن هذا ما نطالب به واعتقد
بانه ينبغي ان يكون ايضا مطلب
احلكومة واجلميع الن يف ذلك احرتاما
لألصول الدستورية والقانونية معًا.

واستقبل الرئيس ميقاتي السفري
الفرنسي لدى لبنان دوني بييتون
الذي قال بعد اللقاء :لقد التقيت،
برفقة معاونني لي يف السفارة
رئيس احلكومة واهلدف من هذا
اللقاء هو التطرق اىل نتائج زيارة
دولته لفرنسا اليت كانت ،وكما
تعلمون اجيابية ،خصوصا ما يتعلق
بالعالقات الثنائية يف اجملاالت
كافة وكيفية تعزيز العالقات
االقتصادية بني فرنسا ولبنان
يف القطاعات اليت حتتل األولوية
بالنسبة اىل لبنان ،كقطاعي الطاقة
والنقل وغريهما .كما تطرقنا خالل
اللقاء اىل اجلوانب األخرى للعالقات
الثنائية ،خصوصًا يف ما يتعلق
بالفرنكوفونية والعالقات الثقافية.
لقد كان اللقاء فرصة للتطرق لكل
هذه املواضيع بشكل يسمح للزيارة
الناجحة اليت قام بها الرئيس

ميقاتي لفرنسا أن تأتي بنتائج
اجيابية يف اطار العالقات الثنائية
بني بلدينا.
وردًا على سؤال ،قال :مل نتطرق
أبدًا اىل الوضع يف سوريا.
ثم استقبل ميقاتي نائب رئيس
نقابة أصحاب شركات اللوحات
االعالنية جورج شهوان الذي قدم
له نسخة عن مشروع النقابة لتعديل
مرسوم اللوحات االعالنية ،والذي
قدمته النقابة اىل وزير الداخلية.
واكد شهوان ان هذا القطاع هو
قطاع حيوي يف عجلة االقتصاد
وجتب احملافظة عليه وتنظيمه وليس
الغاءه.والحقا استقبل الرئيس
ميقاتي على التوالي الوزير السابق
يعقوب الصراف ،رئيس الصندوق
املركزي للمهجرين فادي عرموني،
ومدير املخابرات يف اجليش اللبناني
العميد الركن أدمون فاضل.

بري استقبل السفرية االوروبيةوعرض
ونواب وفاعليات التطورات

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ،امس االول يف عني
التينة ،سفرية االحتاد االوروبي
اجنيلينا اخيهورست يف حضور
مسؤول العالقات اخلارجية يف
حركة أمل الوزير السابق طالل
الساحلي واملستشار االعالمي
معه
وعرض
محدان
علي
للتطورات الراهنة.
واستقبل الرئيس بري رئيس
جلنة املال واملوازنة النائب
ابراهيم كنعان والنائب ياسني
جابر .كما استقبل النائبني
السابقني جهاد الصمد ونادر
سكر وعرض معهما الوضع العام

يف البالد.
ثم استقبل عميد ادارة االعمال
يف جامعة احلكمة الدكتور روك
انطوان مهنا الذي قدم اليه
كتابه اسرتاتيجيات االعمال
واالقتصاد لالسواق النامية.
كما استقبل ممثل اجمللس
االسالمي الشيعي االعلى يف
كندا العالمة السيد نبيل عباس.
واستقبل الرئيس بري وفد
منتدى البحرين حلقوق االنسان
برئاسة النائب املستقيل الشيخ
حسن صاحل ،يف حضور رئيس
املكتب السياسي حلركة امل
مجيل حايك.

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار

وكالة بيع
اللوتو
املحظوظة
منها تم شراء
بطاقات
اليانصيب رابحة
املاليني
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لبنانيــات

عباس هاشم :مشروع وزارة املال عن
اإلنفاق حيتاج اىل تعديل دستوري
عقد عضو تكتل التغيري
واالصالح النائب عباس هاشم
مؤمترا صحافيا امس االول،
حتدث فيه عن مشروع القانون
حول االنفاق الذي قدمته وزارة
املال والذي ادرج على جدول
اعمال جملس الوزراء.
وقال :يبدو ان مشروع القانون
الذي اعدته وزارة املالية اىل
مقام جملس الوزراء وهو مدرج
على جدول اعمال اجمللس حسبما
سربته الصحف وقد مت تأجيل
اجللسة حتى مير  48ساعة على
توزيع مشروع القانون هذا.
اضاف :هذا املشروع هو اخطر
مشروع ميكن ان حنلم يوما من
االيام ان حيصل وسأكتفي
فقط بذكر بعض ما ورد يف
االسباب املوجبة لكي يعرف
الشعب اللبناني ،اذا ال مسح
اهلل وحتت اي ضغط مت اقرار
هذا املشروع  -التسوية ومعناه
حتى يعرف الرأي العام احلقيقة،
فهم يقولون باالسباب املوجبة
االمر الذي ادى اىل ختطي
القواعد الدستورية والقانونية
مما يعين ان هذا املوضوع
حيتاج اىل تعديل دستوري،
وليس اىل مترير قانون يف
جملس الوزراء ،ومن ثم احالته
اىل اجمللس النيابي ،واقل ما
يقال فيه .ولن اتطرق اىل
املخالفة القانونية وسأحتدث
فقط مبخالفته الدستورية النها
االبعد مدى.
وتابع :اما من الناحية القانونية
فهناك مبدأ ثابت اوال يف
الدستور ،ثانيا يف قانون
احملاسبة العمومية الذي يفرض

سنوية املوازنة ،وبالتالي عملية
اجياد تسوية فالنفقات مر عليها
مخس سنوات وهو ايضا ارتكاب
حتى ال نقول اي كالم آخر ،هذا
هو البند االول واهلم االساسي
الذي دفعنا اىل الكالم اليوم.
واردف :االمر الثاني هو ما كنا
طالبنا به احلكومات املتعاقبة
مرارا وتكرارا من العام 2004
وحتى اليوم بضرورة انشاء
مركز معاينة ميكانيكية يف
قضاء جبيل لتسهيل امور
املواطنني من الشمال لغاية
الدورة النه كفى الناس
صفوفا
والوقوف
اكتظاظا
بانتظار املعاينة امليكانيكية اليت
حتصل يف منطقة احلدث ،وآن
االوان لتوزيع مراكز املعاينة
وخلق منافسة ايضا بكيفية
ضبط عملية التفلت والرقابة
الننا نتلهى مبناقشة قانون
السري ،واحد الزمالء قال من
باب النكتة انه قبل اقرار هذا
القانون علينا ان حنمل اجلنسية
الفرنسية على اعتبار ان القيادة
فن وذوق قبل ان تكون التزاما
بقانون معني ،وآن االوان ان
ننشط ونشكل جبهة متحدة ملنع
ال مسح اهلل اسقاط اي تسوية
وان كانت آتية يف الرباشوت
او يف حاالت فرضية معينة
حفاظا على استقرار معني ،وآن
االوان ان نقول ان ال معنى
للسلم االهلي يف ظلم تسوية
االرتكابات والسرقات واهلدر
الالمعقول الذي حصل يف ظل
الفوضى املستشرية عندما كان
هناك احادية واستئثار وفردية
بعملية التسلط.

عودة استقبل سفرية بلجيكا وعرض
االوضاع مع نديم اجلميل

بريوت
مرتوبوليت
التقى
وتوابعها للروم األرثوذكس
وتوابعها املطران الياس عوده
يف دار املطرانية ،عضو حزب
الكتائب اللبنانية النائب نديم
اجلميل الذي قال إثر اللقاء
زرت املطران عوده ألخذ بركته
يف فرتة الصيام ويف هذه
املرحلة الدقيقة اليت متر بها
البالد.
وأكد أن الدور الذي جيب أن
نلعبه كمسيحيني ولبنانيني
إن على الصعيد الوطين أو
على صعيد املنطقة كلها ،هو
دور اإلنفتاح والدميوقراطية
واحلرية ،الفتا اىل عامل عربي

جديد يرسم وال بد من دور
للمسيحيني بالتطلع حنو احلرية
والدميوقراطية والعدالة يف كل
هذا العامل العربي.
كذلك استقبل عوده سفرية
بلجيكا يف لبنان كوليت تاكيت
اليت قالت سررت جدا بلقاء
املطران عوده وكان حديثي معه
غنيًا جدا حول لبنان ،ماضيه
ومستقبله ،معتربة أن الوضع
هنا استثنائي وغنى لبنان
مبين بشكل خاص على ثقافته
وعلى قدرة مجيع اللبنانيني
على التحاور حول قيم البالد
وأهدافها ووحدتها كي حيظى
مجيع اللبنانيني باالزدهار.

محادة :ذاهبون للتحرير بسوريا ولبنان سيتنفس الصعداء
استنكر النائب مروان محادة أن
يسرح السفري السوري يف لبنان
وميرح على هواه ،ويطلق تصاريح
من هنا وهناك يتطاول فيها على
القوى السيادية من دون حسيب
أو رقيب ،ويتهم فئة حمددة من
اللبنانيني بتأجيج الصراع يف
بالده ،كل ذلك بتغطية واسعة
املزيفني وبعض
من املمانعني
ّ
من هم يف سلطتهم ،معتربا أن
االحندار يف مستوى التخاطب
لدى هذا السفري مرده اىل عدم
وجود سلطات توقفه عند حده،
حبيث أصبحنا يف حارة كل مني
إيدو إلو.
وأسف محادة ألن البلد مرتوك
ومل َ
يبق منه شيء يدل على أن
هناك دولة أو مؤسسات ،فهذا
السفري مل يرتك هو ونظامه
حرمة إال وارتكبوها حبقنا وحبق

أوالدنا وبلدنا ،ومع هذا نتمنى
على السفري السوري ان يتوقف
عن حتويل سفارته اىل مركز
للمخابرات او فرع للسجون
وأقبية التعذيب السورية ،مؤكدا
أننا ال نطالب برحيل هذا السفري
من لبنان فقط ،بل برتحيله فورا
وإغالق السفارة اللبنانية يف
دمشق اليوم قبل الغد.
وجزم محادة أن السفري علي
ومن خالل ممارساته الكيدية
شوه معنى السفارة
واخلاطئة قد ّ
اليت لطاملا نادينا بإقامتها
هنا ،واليت توخينا بها خريا
عندما أنشئت ،ولكن سرعان
حتولت هذه السفارة يف
ما
ّ
بريوت اىل زنزانة تابعة لعنجر،
مؤكدا أننا ذاهبون خالل املرحلة
املقبلة اىل التحرير يف سوريا
والعامل العربي ،ولبنان خصوصًا
سيتنفس الصعداء.
وخلص محادة إىل القول إنه ال
يعول على ما تبقى من
يزال
ّ
ضمائر لبعض اللبنانيني من
اجل كف أذى السفري السوري
عنا ،وإال فإن التاريخ واحلاضر
لن يرمحهم وسيضعهم يف خانة
املتآمرين على بلد عانى الكثري
من الويالت على مدى  40عاما
جراء املمارسات اليت انتهجها
النظام السوري يف لبنان.
وقال :كما التشبيح امليداني يف
سوريا ،كذلك األمر بالنسبة إىل
التشبيح الديبلوماسي املستمر
يف بريوت ،والذي بدأ خبطف
الوطنيني السوريني والتهويل
على الوطنيني اللبنانيني ،وأيضا
حماصرة النازحني الذين تركوا
قراهم وبلداتهم وأحياءهم يف
سوريا هربًا من بطش وقصف
النظام هناك ،الفتا إىل أن علي
حياول ان جيعل الدولة اللبنانية
تكمل العمل االجرامي الذي تقوم
به قوات االسد يف سوريا.
وطالب محادة السفري السوري
ومن هلم وزن يف احلكومة احلالية
بتقديم تفسري كامل عن اختطاف
املناضل شبلي العيسمي وبقية
السوريني الذين مت اختطافهم
يف لبنان ،ألن هكذا عمل ال
ميكن ان يقوم به اال اجملرمون
املتأصلون جبرائم اإلنسانية،
داعيا يف الوقت نفسه الدولة
اللبنانية إىل سحب سفريها يف
دمشق والتجاوب مع املبادرة
العربية باملقاطعة التدرجيية هلذا
النظام.

اجلراح بعد لقائه جعجع :مصرون على
التدقيق يف كل احلسابات من الطائف اىل اآلن
إلتقى رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف معراب
عضو تيار املستقبل النائب مجال
اجلراح يف حضور منسق منطقة
البقاع الغربي يف القوات ايلي
حلود.
وإثر اللقاء ،اعترب اجلراح ان كل
املنطقة تعيش حاليا مرحلة الربيع
العربي الذي يشبهنا كثريا كقوى
 14آذار باعتبار أننا مررنا بنفس
الظروف القاهرة واالستبداد
والتسلط واإلجرام الذي مورس
على اللبنانيني طيلة فرتة
الوصاية السورية ،وهي نفس
املرحلة اليت يعيشها اآلن الشعب
السوري والعديد من الشعوب
العربية ،كما أنها تشبهنا من
السياسية
الطروحات
منظار
املنادية باحلرية والدميقراطية
واالستقالل والدولة املدنية
واالعرتاف بالتعددية وباآلخر
فضال عن تداول السلطة عرب
االنتخابات.
وقال :إننا انطالقا من هنا غري
متخوفني بل مؤيدين وداعمني
هلذه احلركات اليت نشهدها يف
الوطن العربي والسيما يف سوريا
وحنن متأملون بغد مشرق على
امتداد الساحة العربية.
وردا على سؤال ،أوضح اجلراح
ان اإلنفاق الذي مت يف العام
 2011هو مشابه متاما لإلنفاق
يف األعوام من  2006اىل 2010
من حيث اآلليات والضرورات
والظروف اليت كان يعيشها البلد
ال بل ان االنفاق الذي حصل
من  2006اىل  2009نال موافقة
جملس الوزراء ورقابة ديوان
احملاسبة ومراقب عقد النفقات
وموافقة الدوائر املعنية.
وذكر بان هذا االنفاق حصل يف
ظل ظروف استثنائية أقسى من

اليت متر به الدولة واحلكومة يف
العام  2011اذ كنا نواجه حرب
متوز يف العام  2006إضافة
اىل حصار السراي واالغتياالت
والتفجريات وكانت احلكومة
آنذاك مضطرة لتسيري املرافق
العامة ودوائر الدولة حتى ال
يتوقف البلد.
وأشار اىل ان هذه الظروف
االستثنائية غري متواجدة حاليا
وبالرغم من ذلك جلأوا اىل عملية
االنفاق ذاتها ،داعيا احلريص
على املال العام اىل قراءة األمور
مبوضوعية اذ حنن ليس لدينا
شيء خناف منه ومصرون على
التدقيق بكل حسابات الدولة بدءا
من مرحلة الطائف اىل اآلن ومن
ضمنها مرحلة العماد ميشال عون
الذي خياف العودة إليها ولكننا
مصرون على هيئات الرقابة
وعلى إقرار املشروعني سوية
ويف الوقت عينه.
ووضع اجلراح توقيت طرح هذا
امللف يف إطار الكيد السياسي
باعتبار ان هناك جهة يف البلد
حتاول النيل واالساءة اىل مرحلة
الرئيس احلريري كما أنها حتاول
تنصيب نفسها أمينة على املال
العام ،واضعة نفسها يف مصاف
املالئكة واآلخرين يف مصاف
الشياطني.
وقال :كلنا نعلم ماذا فعل هؤالء
املدعون ،فادعاءاتهم ليس هلا
أساس من الصحة كما أنهم ال
يتمتعون باألهلية اليت ختوهلم
إدعاء هذه الصفة ألنهم ساقطون
وطنيا وسياسيا وأخالقيا وماليا.
ويف إطار آخر ،استقبل جعجع وفدا
من منسقية زحلة والبقاع األوسط
يف القوات اللبنانية وحبث معه
يف أمور حزبية وشؤون وشجون
تهم املنطقة.

زهرا :انتشار اجليش على احلدود مطلب اساسي لقوى  ١٤آذار

اكد عضو كتلة القوات اللبنانية
النائب انطوان زهرا ،ان موضوع
انتشار اجليش اللبناني على
احلدود اللبنانية  -السورية لضبط
احلركة بني البلدين وباالجتاهني
هو مطلب قوى  14آذار منذ
أشهر ،وحذر من استغالل هذا
التوجه واملطلب السيادي ملنع
دخول نازحني ظروفهم االنسانية
واالمنية تقتضي ان يهربوا من
آلة القتل اليت حيركها النظام
السوري.
واعترب يف حديث اذاعي ان هذا
االمر جيايف املنطق االنساني
والتزام لبنان مبيثاق االمم املتحدة
وحقوق االنسان ،مشددا على
ان ضبط احلدود ال جيوز ان يتم
بشكل عشوائي يف وجه احلاالت
االنسانية بل امام املسلحني
فقط ،وهذا مطلبنا الدائم ،وقال:
يا ليت تضبط كل احلدود وليس
تلك اليت تطالب بها احلكومة

السورية فقط.
من جهة اخرى ،وردا على سؤال
عن موضوع االنفاق من خارج
املوازنة ،رأى زهرا ان التيار
الوطين احلر وضع نفسه والبالد
يف مأزق نتيجة اصراره على اطالق
االحكام املسبقة وتصنيف الناس
واالدعاء انه اصالحي والجل تغطية
املخالفات الفاضحة اليت يرتكبها
وزراء التيار وخصوصا يف مواضيع
ادارة املال العام.
وتابع :ان وزراء التيار يرفضون
اي مراقبة عليهم على اساس انهم
منزلون ومالئكة ،مشددا على ان
احلل يكون بوضع خط نهائي الي
انفاق من خارج املوازنة والعودة
القرار املوازنات يف مواعيدها وهو
ما مل تقم به احلكومة احلالية.
وختم زهرا :احلكومة ليست بصدد
اعالن املوازنة بل االستمرار يف
خمالفة الدستور وادانة االخرين
يف الوقت نفسه.

«اجلديد» :املتهم اخلامس يف قضية اغتيال احلريري هو حسن مرعي
افادت قناة «اجلديد» ان املتهم اخلامس يف قضية اغتيال رئيس
احلكومة الراحل رفيق احلريري هو حسن مرعي والده حبيب مرعي
ووالدته لطيفة عباس وهو من مواليد بريوت زقاق البالط ورقم سجله
 ،1126واشارت «اجلديد» اىل ان حسن هو عضو يف «حزب اهلل» ولكنه
ليس قياديا يف احلزب.
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لبنانيــات

النازحني السوريني الع ّزل
كونيللي تنفي الطلب من لبنان أن يتساهل مع املسلحني وجت ّدد الدعوة إىل محاية
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴــﺎﺕ

نفت السفرية االمريكية مورا قالت كونيللي« :انا ال اصر على
كونيللي ان يكون أي مسؤول اثارة هذا املوضوع :لكن نظام
امريكي اقرتح أن يتساهل لبنان (الرئيس السوري بشار) االسد هو
مع أي عناصر مسلحة حتاول الذي يصر على االستمرار يف قتل
املس بسيادته.واذ جددت دعوتها شعبه» .واشارت اىل ان الواليات
اىل توفري احلماية للنازحني غري املتحدة «ال تزال تشعر بالقلق من
املسلحني مبا يتماشى مع املعايري ان العنف يف سوريا ميكن ان ميتد
االنسانية ،اعتربت ان ألعضاء اىل لبنان ،وهي واجملتمع الدولي
÷<^„ﬂ¬ <Ó◊~jﬁ <˜ <·] <g´ <ke]Ám <Ö^⁄ <ÍﬁÊÖ^π] <’ÜËÜ�f÷] <kÀ
«اجليش السوري احلر» احلق يف تريد دعم احلكومة اللبنانية يف
<—¯�ﬁ˜]<Ì�œﬁ<·Á”i<·]<g´Ê <›Ç¬<±]<Í¬]Ü÷]<åÜ�e<ÏÖ^ée
احلماية اذا ألقوا سالحهم مبوجب الوقت الذي تواصل مواجهة هذا
JƒÈ€r◊÷ <T <∞e <¯�√⁄ <Ö]Á£] <^œe <á]Áq
القانون الدولي االنساني.
التحدي».
<·] <ŸÊ^u <ÍvÈäπ] <·] <Ç“]Ê <Í“Ü”e<Ö]Áu<·]<]2j√⁄<Ö]É]<MPÊ
ّ
وبث موقع «النشرة»
االلكرتوني واعتربت انه «مثري لالهتمام ان
<H‹◊äπ] <‘÷Ñ“Ê <HÂÇuÊ <èÈ√Ë <^�Èâ^Èâ <ãÈ÷ <!] <hàu <ƒ⁄
حديثًا لكونيللي أمس االول نالحظ ان انصار نظام االسد ،الذين
<xrﬂi <% <Ì÷Å^√π] <ÂÑ‚ <‡”÷Ê <Ì÷Ê^õ <·^”⁄ <ÿ¨ <˜ <Á‚Ê
أوضحت فيه ان اجتماعها االخري مع كانوا كذلك لوقت طويل ،حياولون
]<H’3éπ] <èÈ√÷] <·^”⁄ <ÿvj÷ <l]4È«i <±] <Ö^ç]Ê <JÖ]Á£
وزير الداخلية مروان شربل «كان خلق نزاع ديبلوماسي يف الوقت
<ÍÈvÈä⁄ <Ó◊¬ <Õ^}] <˜ <^ﬁ] <‡⁄Ê <·^ﬂf÷ <ª <k◊íu <ÌËÖÑq
قد مت ترتيبه منذ بعض الوقت نفسه اليت بدأت تقارير موثقة عن
]<ª <ÎÜ´ <^⁄ <ÿæ <ª <—Üé÷] <·Áﬁ^Œ <±] <ÏÅÁ√÷] <gÈ√π
ملناقشة عدد من املواضيع ومسألة
]÷√^›< <—Üé÷] <Ó◊¬ <ªÁ} <^¥] <Ìœ�ﬂπ] <‘÷ÉÊ <JÍe^~jﬁ˜] <MURL
السوريني الفارين من العنف يف
}¯J‰È€◊ä⁄Ê<‰ÈÈvÈä≤<‰◊“ <Ìe^œﬁ <‡⁄ <]Ç Ê <‰÷^fœjâ] <Ÿ
بالدهم» ،ولفتت اىل انها اعربت
]<^√È∂ <∞Èﬁ^ﬂf◊÷] <Í¬]Ü÷] <^¬ÅÊ <gÈœﬂ÷]<gÒ^ﬁ<Ìâ^ÒÜe<‡ËÖÜ-
عن تقديرها لكرم لبنان يف
<;õÁ÷]<—^nÈπ]<±]<ÏÅÁ√÷]<±] <Óœ÷]<ÎÑ÷]<‡ËÇ÷]<Üë^ﬁ<ÇÈ√â
استقبال النازحني .واكدت اعرتاف
˜·< ÷<g´Ê <HƒÈ€r◊÷ <Á‚ <·^ﬂf
“◊V^„È <Ÿ^Œ<Ì€
الواليات املتحدة حبق كل دولة
<ÂÑ‚ <å^ÈŒ <·] <ŸÁœﬁ <˜ <·] <^ﬁÜøjﬁ] <HÌ�f«÷] <gu^ë <^Ë
يف محاية حدودها ،داعية لبنان قبل حنو ثالثة اعوام تسلمت قيادة
<ÌÚ <Ê]<–ËÜÀ÷]<]Ñ‚<‹rù<Ì÷ÊÇ÷] <·^“ <Çœ <HÏÖ^éf÷] <ÂÑ‚ <¯ËÁõ
اىل توفري احلماية لالشخاص غري اجليش طائرة التدريب واالستطالع
“JÌﬂÈ√⁄ <±] <Ìq^u <ª <∞Èﬁ^ﬂf◊÷] <ÿ
املسلحني فقط «مبا يتماشى مع االمريكية «سيسنا» ،اول طائرة من
‚<VŸ^Œ <!] <hàu <ƒ⁄ <Ö]Á£] <‡¬Ê <ÅÁ√È <H0^í÷] <Í¬]Ü÷] <]Ñ
املعايري االنسانية» .وقالت« :اذا هذا النوع تدخل يف اخلدمة الفعلية
<ÿ¨ <˜ <–◊�ﬁ] <ÎÑ÷] <^ﬁÖ]Áu <‹√ﬂËÊ <HÏ4ø£] <±] <‹„ñ√e
القى اعضاء اجليش السوري احلر لسالح اجلو اللبناني .وبعد تدريبات
<ãÈ÷<Á‚Ê<HÖ]Á£]<Ì÷Ê^õ<·^”⁄ <ÎÑ÷] <·^⁄˜^e <Ü}˚] <‹„ñ√e
سالحهم ،حيق ايضا هلم احلماية على قيادة هذه الطائرة على أيدي
] <:÷] <Í“Ü”eÊ <H^Èâ^Èâ <]Ö]Áu <lÜ <:÷]<ÏÅ^√ä÷^eÊ<HÂÊÇœj
مبوجب القانون الدولي االنساني» .مدربني امريكيني حضروا اىل
<ÌœÈœ£] <ŸÁœi <ÌäÈﬂ”÷] <ÿn≥ <Ht^Èä÷] <‡‚Ê <·] <Ç√e <‹„ﬂ⁄
وردا على سؤال عن املوقف بريوت على منت الطائرة املذكورة،
<Ó◊¬ <ÖÊ^vjﬁ <‡©Ê <HÌÈ¬ÁïÁ≤ <Jt^√ﬂ÷] <Ó◊¬ <h^ÒÑ÷] <Üm^”iÊ
األمريكي من طريقة تعامل لبنان استخدم اجليش اللبناني هذه
•Vp¯m<Ω^œﬁ <‡⁄<Ün“]<‹”÷<Í�¬]<·^ﬂf÷<Ç
مع النازحني السوريني ،اشارت
حنو عامني،
 <Ì€√ﬁالطائرة الول مرة قبل
JÌ÷ÊÇ“<·^ﬂf÷<·^È“<IM
<ì◊~π] <‘vﬂ⁄ <›ÁË <HÏÜ⁄
كونيللي اىل «ان رئيس اجلمهورية
] <HÌâÇœπعندما طاردت جمموعة منه جمموعة
<H·^ﬂf÷<Å^ÈuÊ<;õÁ÷]<—^nÈπ]<IN
]˜<‰ïÖ`eÊ <‰e <·^µ
ميشال سليمان ورئيس احلكومة
واملهربني
السيارات
 <ÔÁœj÷]<gﬁ^q<±]<’^�¬]<›ÁËÊمن
<Ìq^u
<ÓœfÈâÊ
سارقي “^·<
˜·< ÷<·^ﬂf
جنيب ميقاتي اظهرا تعاطفا
واليوم عاد احلديث عن
]÷ <ÏÁœيف البقاع.
÷◊√^JÍeÜ√÷]<%
<H‹„e <›]àj÷˜]Ê <Ì¬^�÷]Ê
حقيقيا لضمان تلبية حاجات هؤالء
 <·^“<‹“Ê<HÌتعزيز القدرات العسكرية اجلوية،
<Ìq^u<Á‚<ÎÑ÷]<·^ﬂf÷<Ì÷^âÖ<IO
Ü√π]Ê<Ì¬^ré÷]Êاىل ان «اهلجمات
النازحني» .الفتة
 <·^“Êمع تنامي احلوادث االمنية على
÷◊√^<±]<ƒ◊�jﬁ<‡©Ê<HÍeÜ√÷]<%
]÷<ÎÊ]Ç
<H]4éeالشعب
االسد على
 <‘iÁëلنظام
الوحشية
]÷<HÌËÁœالسورية،
]÷ <Ì÷ÊÇاالزمة
تداعيات
¬ <]4é⁄Ê <^ËÅ^‚ <4ﬂ÷] <‘◊œوقع
<^ﬂÈ◊¬Ê
<›Á„À⁄
السوري أدت اىل فرار السوريني
<ÿŒÜ√Ëتهريب
والتسريبات عن
واملعلومات
<›^ÈŒ
“<^⁄ <ÿ
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ<‰q]Áﬁ
<·] <·]<g´<oÈu<±]<k◊ëÊ<Óju
٢٠١١
ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤
بلدهم»٢٢ .
منﺻﻔﺤﺔ
سوريا،
<g´Êاىل
مسلحني
سالح وعبور
]·<
¬◊<^ﬂÈ
]÷<HÌ÷ÊÇ
على سؤال عن سبب اصرارها ‚<ÂÑ
J·Á”i
وردًا
نازحني سوريني
وصول
 <Ÿ]á<^⁄<·^ﬂf÷<HÌ�f«÷]<gu^ë<^Ëيف
]÷<Ì÷ÊÇ
<ÔÁjä⁄
مقابل¬◊<Ó
<·Á”Ë
على رفع لواء النازحني السوريني،
وايضًا اخلروق السورية
 <‡⁄<‰e<ºÈ†<Ãë]Á√÷]Ê<Ü�}<ªاىل لبنان،
Jã”√÷]<ãÈ÷Ê

التعذيب واالعمال الوحشية اليت
ارتكبتها القوات املسلحة السورية
تصل اىل العامل اخلارجي».
وتعليقًا على موقف وزير اخلارجية
عدنان منصور الذي شدد على
ان لبنان يتصرف انطالقا من
مصلحته وانه ال ميكن ان يوفر
الدعم لعناصر مسلحة تكون على
´<Ãœi <˜] <Ì÷ÊÇ÷] <Ó◊¬ <g
ارض لبنان ،قالت كونيللي« :ليس
<∞È√i <ÿ“ <›^⁄] <^„◊€¬ <ÿ�√iÊ
هناك اي مسؤول امريكي ،وأنا
]<ƒ◊�jﬁ <^ﬂﬁ] <±] <]4é⁄ <HÎÖ]Å
منهم ،اقرتح ان يتساهل لبنان
]÷<ÌÈ¬ÁïÁ⁄ <ÏÜu <Ì ^ví“ <‹”È
أو ان يدعم عناصر مسلحة حتاول
<^ﬂe<ª<‹‚^äiÊ<ÌœÈœ£]<›Ç°
دخوله» .واوضحت ان الواليات
]˜<ª <^ﬂ÷á˜ <! <Ç€£]Ê <·^äﬁ
املتحدة ،على العكس من ذلك،
÷<±]<Ì ^ví÷]<ÌËÜù<ƒj€jﬁ<·^ﬂf
تواصل احلض على التنفيذ الكامل
J^⁄<Çu
لقراري جملس االمن  1559و1701
<—Üé÷]<ÓœfÈâ<Ój⁄<±]<VŸ`âÊ
]÷√<·] <VŸ^ŒÊ <[ÌeÁ√÷] <ÍeÜ
]<]4f“ <]ÖÊÅ <]Áf√÷ <∞ÈvÈäπ
<˜ <^ﬁ]Ê <HÌÈeÜ√÷] <Ìñ„ﬂ÷] <ª
]<Íﬁ^ﬂf◊÷] <‹◊äπ] <Üä}] <·] <ÇËÖ
]÷<‰iÖ^ñu <‡⁄ <Íﬁ^�¬] <ÎÑ
<Íﬁ]<ŸÁŒ]<˜<^ﬁ]<‘÷Ñ÷<H‰j
^œmÊ
للحدود اللبنانية يف غري منطقة.
]}<∞ÈvÈäπ]<ÿfœjä⁄<Ó◊¬<Óé
هذه االسباب ،وغريها ،دفعت
<ÿfœjä⁄
اىل ¬◊<Ó
اجليش <ÿe
]÷<—Üé
<ª
استعجال تسلم
بقيادة
]<—Üé÷]Ê<∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ
الطائرة الثانية من نوع Cessna
<Ÿ^�i
]<‰ﬂ⁄ <ÏÜr7
<·]Ê
<HÂÜâ^e
 combatمن
cumerver
208
– AC
“<∞e<Ì“3é⁄<Í‚Ê<·^ËÅ˜]<ÿ
الواليات املتحدة االمريكية ،واليت
]J∞€◊äπ]Ê<∞ÈvÈäπ
يتسلمها لبنان
كان يفرتض ان
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وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.
وردًا على سؤال عما اذا كان موقف
جملس الوزراء القاضي بتذكري
اهليئات الديبلوماسية العاملة يف
لبنان بضرورة احرتام معاهدة
فيينا ومؤسسات الدولة اللبنانية
وقوانينها ،حرصًا على انتظام العمل
على القواعد املعمول بها دوليًا
جتنبا الي جتاوز هلا موجها اليها،
<gÈ® <Ì⁄Á”£] <ãÈÒÖ <å_Ö
اكتفت بالرتحيب ببيان احلكومة
<ŸÊ˜]<ã⁄_<Î]Üä÷]<ª<Íi^œÈ⁄
الذي اعتربت انه «اتى منسجما متاما
<Ÿ^π]<ÜËáÊ<V‰È <’Ö^ç<H^¬^€jqc
مع دعم الواليات املتحدة القوي
¶<Å^íjŒ˜] <ÜËáÊ <HÎÇÀí÷] <Ç€
لسيادة لبنان واستقالله وحريته».
<‹“^uÊ <å^© <˜Áœﬁ <ÏÖ^rj÷]Ê
واكدت ان السفارة االمريكية يف
JÌ⁄¯â<ö^ËÖ<·^ﬂf÷<ÕÜí⁄
بريوت «تعمل بانسجام تام مع هذه
<Ç√e <ÎÇÀí÷] <ÜËáÁ÷] <Ÿ^ŒÊ
السياسة».
]÷◊<ovf÷]<ŸÊ^ﬂi<≈^€jq˜]<·c<V^œ
<^⁄Á€¬ <ÎÅ^íjŒ˜] <ƒïÁ÷] <ª
<^‚É^°] <gq]Á÷] <l]]Üq˜]Ê
÷<≈ÁïÁ⁄<±]<Ì ^ïc<HÁ€ﬂ÷]<àÈÀvj
]<‹„i <ÔÜ}] <ƒÈï]Á⁄Ê <Ìﬁá]Áπ
]J∞ﬂõ]Áπ
<ÜËáÁ÷]<Íi^œÈ⁄<ãÈÒÜ÷]<ÿfœjâ]Ê
يف املئة» .لكن السالح االبرز الذي
]÷<HÇ“_<ÎÑ÷]<Ö^íœ÷]<·^ﬁÇ¬<–e^ä
حتمله السيسنا هو صواريخ «هيل
]·<
<Üm] <‰¬áÊ
<·^Èe
<ª
]÷◊ <H^œبها
صواريخ جتهز
وهي
فاير»،
<·^“ <Íi^œÈ⁄
]÷<ãÈÒÜ
طائرات<ƒ⁄
]÷◊<^œ
االمريكية.
االباتشي
<ƒ⁄<^ﬂïÜ√jâ]<ÇŒÊ<J^ﬂeÊ<]Ü€n⁄
ّ
تسلم
ويذكر ان اجليش اللبناني
<‹„i
]÷<^Ë^ñœ
•<ÿ€
<‰j÷ÊÅ
]÷<:العام
 208يف
سيسنا
طائرة
اول
]˚<Ö^m
]<±
<Ì
^ïc
]÷◊<∞Èﬁ^ﬂf
( 2009حتديدًا يف  16نيسان)،
]÷<ÌÈâ^Èä
االمم^<l
أثارت÷◊~¯
]÷<ÌÈf◊ä
املتحدة مسألة
بعدما
<^€Èâ
<˜Ê
]÷<Í◊}]Ç
]÷<ƒïÁ
¬◊<Ó
التطبيق الكامل للقرار  ،1701مبا
]˜JÎÅ^íjŒ
فيه مراقبة احلدود.
<ÏÖÊÜï
]÷<Ó◊¬ <Ö^íœ
اعرتضت لدى
 <ÅÇçÊاسرائيل
ولكن
<Íâ^â]<–◊�ﬂ€“<Ö]Üœjâ˜]<4
Ái
االدارة االمريكية على تزويد اجليش
]˜<HÌËÅ^íjŒ
]÷√<Ì◊r
÷<ºÈéﬂj
اللبناني بهذه الطائرة ،علمًا ان
}<ÎÑ÷] <ÅÁ“Ü÷] <ÿæ <ª <^ëÁí
اجليش مل يستخدمها حتى اآلن يف
]÷<Ñﬂ⁄ <ÌÈ◊}]Ç
<—]Áâ˜] <‰éÈ√i
املنطقة احلدودية ،وحتديدًا منطقة
<≈^ïÊ˜] <]Üq <‡⁄ <Ì◊ËÁõ <ÏÇ⁄
انتشار قوات اليونيفيل جنوبي نهر
]JÌÈeÜ√÷]<Ìœ�ﬂπ]<ª<ÌeÜ�ñπ
الليطاني .ووفق خبري يف سالح
<Ö^íœ÷] <ÔÇe] <HÌÈﬁ^m <ÌÈu^ﬁ <‡⁄
اجلو اللبناني ان «استخدام هذه
]<ÏÅ^Ëá <›ÁâÜ⁄ <Üéﬂ÷ <‰u^ÈiÖ
الطائرات يف اجلنوب دونه عقبات
]˜<ÌÈÒ^ïÜ÷] <Ì«Èí◊÷ <^œ Ê <ÖÁq
داخلية وخارجية».
Melbourne
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شربل حبث االوضاع مع نواب

ضبط احلدود كما نريد ليس متوفرا

Ï‡‰€a@çÓ–•Î@Ú„åaÏæa@ﬁÎb‰m@szj€a@Zá–ó€a

أكد وزير الداخلية مروان شربل أن
اجتماع اجمللس األعلى للدفاع عاجل
مسألة احلدود اللبنانية السورية،
واملوضوع االول سيكون التنسيق
بني األجهزة االمنية ،وحبث يف
عدم السماح بدخول اي مسلح
]<l^ÚÈ7
<k◊ëÁi
]÷<:وإىل
من
 <^„È÷cأن تعطى
لبنان .نافيًا
صفة
واالستثنائي على
امللح
]÷√<Í÷^€
]˜<Å^†˜] <ƒ⁄ <ÌËÅ^íjŒ
ّ
]÷√^›<Hاالجتماع
هذا
] <Ì⁄Á”£أن هذا
 <^È¬]Åموضحًا
•<Ì√€j
ليس ملحًا
االجتماع
وال مفاجئًا،
]÷<ƒËÜä
]÷<≈ÊÜé
<ÏÖÊÜï
]<±
]÷ <:جنتمع
]÷ <^Ë^ñœواآلن
اجتمعنا منذ مدة
≥<ã
فقد <Ì¢^√⁄
<ª
القضايا.
لبحث عدد من
}<Ì⁄á˘] <^ëÁí
]<∞ﬂõ]Áπ
<Ï^Èu
إىل إذاعة
]÷<:حديث
شربل يف
وأشار
<^f◊�⁄
<ki^e
]÷”„<ÌÈÒ^eÜ
÷◊ <∞Èﬁ^ﬂfتناول
إىل أن البحث
]<^Èâ^âلبنان
صوت
¬◊<Ó
<^v◊⁄Ê
]} J‹„i]^€jﬁ]<Õ¯jتتعلق مبوضوع
يف كل االمور اليت
علينا االعرتاف
احلدود ولكن
]·Ê^√j◊÷<›^i<|^ÈiÖ
¬‡< مئة يف
وضبطها
بأن
]<‰u^ÈiÖ
اقفاهلا]÷<Ö^íœ
¬<2
“� <‘÷Ñ
املئة ليس
بالشكل الذي
]÷√<Í÷^€
متوفرًا<]˜†^<Å
]÷∞e<·Ê^√j◊÷<›^j
نريده ،وهو مسألة
 <l^ÚÈ7]Êصعبة جدًا ألن
]˜<ÌËÅ^íjŒ
]÷√^›<
<—^Ài˜]Êكبرية،
املساحة
¬◊<Óاالتهامات
رافضًا
<Ì¢^√⁄
<^€„ﬂÈe
 <ÿ“^éπ]Êهو مطلب
ضبط احلدود
بأن
]<Ì“3éπ
]÷<^Ë^ñœ
سوري قائ ًال بل هو مطلب لبناني
<‘÷ÉÊ<Íœ�ﬂ⁄Ê<Í¬ÁïÁ⁄<ÿ”ée
بعدم السماح للمسلحني بالدخول
¬<ÿ€¬<ÌŒÖÊ<Ì∆^Èë<Ó◊¬<ÿ€√÷]<2
إىل االراضي اللبنانية أو منها
JÌ⁄Á”£]<±]<^„µÇœj÷<Ì“3é⁄
_“<^ﬁÇاألمر ضبط
 <VŸÁœ÷^eأن هذا
 <‹j}Êشربل إىل
ولفت
÷◊<ãÈÒÜ
املسلحني ال
 <Íi^œÈ⁄ومنع
احلدود
<ª
تسلل]˜<≈]Üâ
<ÏÖÊÜï
املساعدات اإلنسانية
يتعارض مع
]<ã◊.
]<ÿÈ√Ài <^Èu
]¬^<ÏÅ
]˜<]ÖáÁ÷] <ƒ⁄ <^‚4ñ† <‹jÈâ <^€Èâ<˜Ê<Í¬^€jq˜]<ÎÅ^íjŒ
]·< ‚<Ü€ni <·] <ÿ⁄] <Ó◊¬ <∞Èﬂ√π] <ƒqÜπ] <ÿ”éË <ã◊.] <]Ñ
]÷<Å^íjŒ˜]<ºÈéﬂj÷<˜^√ ]<^ﬁÅÁ„q <ÿ£ <ÿn⁄˜] <·^”π]Ê <0^í
]÷<Ì÷ÊÇ
الفرزل<∞e
]÷<Ì”Ò^é
]÷<^Ë^ñœ
]÷◊JÍﬁ^ﬂfالكاثوليك املطران عصام
والبقاع للروم
وزحلة
مطران
كشف
JŸ^€√÷]Ê<ÿ€√÷]<h^eÖ]Ê
ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<Ç
العام لـ»حزب
لـ»املركزية» امس االولÊ ،أن «االمني
درويش يف حديث
<ª <HÍi^œÈ⁄
<ÿfœjâcÊ
<]Ç
“Ê<Ì⁄Á”£]<ãÈÒÖ<ÿfœjâ]<^€
املسيحيني
حيرص كل احلرص على وضع
]÷<ãÈÒÜنصر اهلل
السيد حسن
اهلل»
]<Ÿ^π
<V]ÖáÊ
<ÖÁñu
<›^√÷]<ÜËÇπ]<‹ï<ÔÁjÀ÷]<Ö]Å<‡⁄
]÷ <HÎÇÀíآخر من العامل العربي ،ولديه قناعة
ويف اي جزء
وسوريا
العراق
يف
©^<Hå
<ÏÖ^rj÷]Ê
]˜<Å^íjŒ
÷¯<›^é‚<'Èé÷]<ÌÈ⁄¯â˜]<Õ^ŒÊ
العربي».
من العامل
املسيحيني جزء
بأن
لقائه<‡äu
]<t^£
]÷ <Ì¬]Öàان<∞äu
]˜<ÎÖ]Å
]<ã◊.
امس¬<Áñ
}◊<HÌÀÈ
التداول يف
االول ،هو
بنصر اهلل،
اهلدف من
وأوضح
<]Ç
Ê
¬<ÅÁf
^<ÎÅ
<Ìu^Èä÷]Ê
]÷<H^e^f
_∑<Ç
]÷<'Èé
÷¯<Õ^ŒÊ
اضافة
واالنتخابية،
الروحية
الوطنية،
السياسية،
البقاع
منطقة
أمور
Saturday
4
June
2011
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]÷◊<ÌÈﬁ^ﬂf
]÷<'Èé
]÷√¯<Ì⁄^√÷] <l^Œ
<ÜËÇ⁄Êيف سوريا
÷<ìÈ}]3وخصوصًا
منطقتنا العربية
] <ÌÈ√€¢يف
 <‡⁄ما جيري
اىل
ولبنان» ،واصفًا
<ãÈÒÖ
<Ìâ^ÒÜe
]˜<á^Èj⁄
 JÎÜíπ]<ÎÅ^çجدا ،وكان هناك
]<ÌÈ√€¢بالـ»مميز والطبيعي
ثالث ساعات
مدى
معه على
اللقاء
تفاهم وتوافق يف وجهات النظر على كل املواضيع اليت طرحت».
للنازحني السوريني فلبنان ملتزم
يف موضوع النازحني ومل يزل،
واملستشفيات تستقبلهم بشكل
طبيعي.
ويف النشاط اليومي استقبل
الوزير شربل يف مكتبه يف
النائب زياد اسود
الوزارة،
JÇÈeÜ¬<ŸÖ^ç
 <∞äuقضاء
]÷ <ÜËáÁبلديات
 <xïÊ]Êاحتاد
ورئيس
]<t^£
وعرض
÷<ÔÇحرفوش،
 <H‡äuخليل
جزين
_·<
<H‰iÖÅ^«⁄
ومناطقية،
شؤونا
معهما
<ò√e
امنائية]<±
<—Ü�i
]˜<≈^€jq
وسلمهما دراسة الدارة متكاملة
]<Ì„¢<ÌÈ√€¢]<‹„i<:÷]<g÷^�π
<Ì◊v◊uÊمعاجلتها
ووسائل
النفايات
عن
<ò√e
<‹„¬^�Œ
<ÜËÁ�i
لالستعانة بها
احلديثة،
بالطرق
]÷<p¯n
]÷<l]Ö]áÁ
]÷<ƒ⁄ <ΩÊÜé
االسرتاتيجية
تطبيق اخلطة
يف
<ÏÖ]áÊ
<ƒ⁄ <‹„◊“^é⁄
¬◊<·] <^€
ينفذها]<±احتاد
االمنائية
]<ÿ£
اليت<^„œËÜõ
]÷<lÑ}_ <Ì¬]Öà
JÌ¢^√π]Êعلى املستويات كافة.
البلديات
 <^ﬂعن
وحرفوش
¬<ÇÈeÜاسود
واعرب
<^œ◊e
Üéi <VŸ^œ
_<^⁄
رعايته
على
]÷<ãÈÒÜشربل
شكرهما للوزير
¬<ÏÇ
<ª
<^ﬂnùÊ
<Ì÷ÊÅ
ومواكبته
_<^‚áÜeجلزين،
االمنائي
املؤمتر
<‹„Ë
<≈ÁïÁ⁄
<ƒÈï]Á⁄
 <Á‚Êحتسني
]˜ <l]á^Èj⁄اىل
اجلهود االيلة
]<—¯õ
<≈^�Œ
االوضاع وتعزيز قدرات بلدياتها
<ÏÅ^¬cÊ<·Áﬁ^fÈ÷<»ﬂËÇﬁ]Üe<≈ÊÜé⁄
]÷ <ÎÑيف
]÷<—Áäjبدورها
 <Ü„çالقيام
لتتمكن من
<Ç√Ë
]<—¯õ
كل
مع
املنطقة.وحبث
نهضة<HÍﬁ^ﬂf◊÷] <Å^íjŒ¯÷ <^€„⁄
]<]Ü⁄
من النائبني سيمون ابي رميا
<ƒ⁄<^ﬂi^¬^€jq]Ê<^ﬂi]^œ÷<ƒe^jﬂâÊ
واكرم شهيب يف االوضاع العامة
]÷<Ü„ç<Ç√e<ÅÁ√ﬂ÷<HÌ√eÖ˜]<]ÖáÁ
واملناطقية،
االمنائية
والشؤون
<Íi^œÈ⁄
]÷<ãÈÒÜ
<Ì÷ÊÅ
÷◊<^œ
البلديات.
اوضاع
وال
]˜¬<:÷] <Ÿ^€
<ÏÖÁë
سيما<ª
÷<‰√ïÁ

bÌÜbón”a@b«b‡nua@ëcãmÎ@ıbnœ¸a@áœÎ@Û‘n€a@Ômb‘Óﬂ äaÏ®a@Ú€Îb†@ÔÃ‹Ì@¸@!a@lçyÎ@Ô◊ãÿi@äaÏy@ZÔ«aã€a

اجليش تسلّم أول طائرة يف  2009ويستعجل الثانية

«السيسنا» تساعد القوات اجلوية يف االستطالع واألمن

“<‡õÁ÷] <^ﬂe] <ƒÈ∂Ê <Hgﬁ^q <ÿ
<H‘⁄]ÇŒ]Ê<‘j€”u<±]<Ìq^u<ª
]<‘ÀŒ]Á⁄Ê <‘√ŒÁ≤ <·˜] <kﬁ
<^⁄ <]Ñ‚Ê <HÉ^œﬁ˜] <ÌﬂÈÀâ <·^eÖ
<·˜ <^ﬁÖÊÇë <ª <ÿ⁄˜] <o√fË
<H|Á◊Ë <_Çe <ÇŒ <Ì⁄¯ä÷] <Ûõ^ç
©‡< ¶<ÌÈﬁ^ﬂf◊÷] <Ì ^ví÷] <ÊÖÜ
<ÌÈuÊÜ÷]<^ﬂi¯Ò^¬Ê<^ﬂi]^€jﬁ]<ÿ”e
<‘€◊äﬁÊ <HÌœn÷]Ê <ÅÁ÷] <‘ñv¥
]÷<·`e<Ç„√÷]<‘⁄^⁄]<ÅÇ®Ê<HÌË]Ü
˜< <^ﬂ⁄¯Œ]Ê <^ﬂeÁ◊Œ <ª <·Á”Ë
<H·^ﬂf÷ <hÖ <˜] <·^ﬂf÷ <—Á
÷«<HÇËÇ¢]<›^√÷^e<ÌÚﬂ„j÷]<‹”j�f
]¬^<‹√j÷ <4§]Ê <‡€È÷^e <!] <ÂÅ
<öÖ˜]<Ó◊¬Ê<ÏÜäπ]<^ﬂeÁ◊Œ<ª
]÷<Ì∑ÖÊ<‹”È◊¬<›¯ä÷]Ê<H›¯ä
]!J

<HÌeÁj”π] <Ì ^ví÷^e <Å^ç]Ê
<Í“ <^„€¬Å <±] <Ì÷ÊÇ÷] <^È¬]Å
˜< <ÌÈ⁄¯¬˜] <l^äâˆπ] <Ü�ñi
]<·^e <‡⁄ˆﬁ <^ﬂﬁ˜ <HŸ^ÀŒ˜] <±
]÷”◊<^⁄ <– Ê <Óœfi <ÌeÁj”π]Ì€
<ÇŒ <gj“ <^⁄ <·^e <^⁄ÁË <ÿÈŒ
“Jgj
<ƒâÁπ] <ÍvÈäπ] <^œ◊÷] <‡¬Ê
<ª <où <ÎÑ÷] <Í“Ü”e <ª
<’ÜËÜ�f÷] <Ÿ^Œ <h^~jﬁ˜] <·Áﬁ^Œ
]·< ]÷<ÌÈ¬Áﬁ <Ó◊¬ <·^“ <àÈ“3
]÷<^„ﬂä£<ÌœËÜõ<ÿñ ]Ê<HÿÈn€j
<HÌÀë^ﬂπ] <Ó◊¬ <Ìø ^-]Ê
<kvj <l^¬^€jq˜] <ÂÑ‚ <ÌrÈjﬁÊ
]<ŸÁu <ê^œﬂ÷]Ê <Ö]Á£] <h]Áe
<‡⁄Ê <Hÿñ ˜] <h^~jﬁ˜] <·Áﬁ^Œ
]<Î] <]ÖÁ÷] <±] <ÏÅÁ√÷] <gÈ√π
]<ª<·˜<MURL<›^√÷]<·Áﬁ^Œ<±
÷<ÌËÖÑq <l]4È«i <k◊íu <·^ﬂf
<JÏÇ√ë˜] <ÿ“ <Ó◊¬ <l]ÖÁ�iÊ
<Íç <ÿ“ <ª <‹„π] <VŸ^ŒÊ
]÷JÖ]Á£]Ê<ê^œﬂ
<ÿ“ <Í¬]Ü÷] <’ÜËÜ�f÷] <ƒïÊÊ
<^„e <›Áœi <:÷] <l]Ö]Á£] <sÒ^jﬁ
<Ì ^“Ê <·^ﬂf÷ <Ì⁄Ç} <ª <Í“Ü”e
]˜<·] <áÁ´ <˜ <VŸ^ŒÊ <Õ]Üõ
<MPÊ <T <∞e <¯�√⁄ <Ö]Á£] <ÓœfË
JÖ]Éa
<Ì¢^√⁄ <ÏÖÊÜï <Ó◊¬ <à“ÖÊ
]˜<ÌËÅ3π] <ÌËÅ^íjŒ˜] <≈^ïÊ
˜·<<xfë]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<g√é÷]<o◊m
†<]É]Ê <HÜœÀ÷] <º} <ÔÁjä⁄ <k
]<›¯”÷] <Ó◊¬ <Ì¢^√π] <lÜíjŒ
<g√é÷] <–ù <ÌµÜq <ÂÑ„ <ºœ
]÷◊<Ì÷ÊÇ÷]<±]<]Çﬁ<‰qÊÊ<JÍﬁ^ﬂf
]÷◊<Ì⁄á˜] <ÕÜ√ﬁ <V¯Ò^Œ <ÌÈﬁ^ﬂf
]÷<‡”÷Ê <H%^√÷] <^7 <öÜ√jË <:

العام املقبل.
∂√∞◊âÜπ]<ÌÈعالية
طائرة استكشاف بإمكانات
]÷<Í¬]Ü
]÷ <’ÜËÜ�fواملهمات
 <ÿfœjâcÊهذه الطائرة
مواصفات
]÷<∞◊âÜπ]<ÌÈ√€¢<›^√÷]<ãÈÒÜ
اليت ميكنها تنفيذها يشرحها لـ
]÷◊<Íï^⁄ <Í◊Ë] <h˜] <∞Èﬁ^ﬂf
«النهار» قائد سابق يف القوات
<ÎÅ^íjŒ˜] <ã◊.] <ãÈÒÖÊ
اجلوية اللبنانية ،يقول« :السيسنا»
<Ö^ç] <ÎÑ÷] <å^ﬂäﬁ <‰ÈqÊÖ
طائرة استكشاف تتمتع بامكانات
]<ÅÊàj◊÷ <kﬁ^“ <ÏÖ^Ëà÷] <·] <±
تقنية عالية يف جمال التصوير
<Ì�f∆ <l^„ÈqÁiÊ <l]Å^çÖ^e
وكذلك املراقبة الليلية ،وتستطيع
]÷<‡¬ <‰÷ <keÜ¬]Ê <H’ÜËÜ�f
مساء على بعد
حتديد مواقع البواخر
ً
<4f”÷] <;õÁ÷] <ÖÊÇ◊÷ <ÎÜËÇœi
 20مي ًال ،ويف امكانها اطالق النار
]÷<HÌ◊uÜπ]<ÂÑ‚<ª<‰e<›ÁœË<ÎÑ
ملسافة اميال واصابة اهلدف ،مع
<l^„qÊ <ŸÅ^fj÷ <Ìfâ^ﬂ⁄ <kﬁ^“Ê
هامش خطأ ال يتعدى نسبة الـ 10
]÷<ÌËÅ^íjŒ˜]<ÿÒ^äπ]<ŸÁu<Üøﬂ
<ªÊ <ÌÈÒ^¥˜]Ê <ÌÈ¬^€jq˜]Ê
]˜<≈^ïÊ
†<∞ä
“<ÌÈÀÈ
]<‹Ò]Ç÷] <ÂÇÈ“`iÊ <HÌÈéÈ√π
¬◊<Í¬^€jq˜] <Çœ√÷] <≈ÁïÁ⁄ <Ó
]<Å^íjŒ˜] <ÌÈ€ﬂiÊ <HoËÇ£
]÷<ÅÁ€√÷] <Â2j√Ë <ÎÑ÷] <;õÁ
]÷<HÍﬁ^ﬂf◊÷] <ƒ€jr€◊÷ <ÎÜœÀ
<ÎÅ^íjŒ˜] <Ö]Á£] <±] <^È¬]Å
<^Èu] <Ÿ¯} <‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê
JÎÅ^íjŒ˜]<ã◊.]<ÿÈ√ÀiÊ
<ÿ√q <ÏÖÊÜï <’ÜËÜ�f÷] <Ç“]Ê
]÷√<Ì⁄Ç} <ª <Íâ^Èä÷] <ÿ€
]÷<HÍ¬^€jq˜]Ê<ÎÅ^íjŒ˜]<·`é
<ÎÅ^íjŒ˜] <Ö]Á£] <±] <^È¬]Å
<^Èu] <Ÿ¯} <‡⁄ <Í¬^€jq˜]Ê
<ÎÅ^íjŒ˜] <ã◊.] <ÿÈ√ÀiÊ
JÍ¬^€jq˜]Ê

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

Global Marble Australia
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@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security

@IPS@@Â‹»m
جميع
قص وتركيب
اختصاصيون يف
Electrical
Contracting
@¿@@Security
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



 Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
 RSA certificate


Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S

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

عني إسرائيل على بوتني
ادمون صعب

«ال وجود لشيء امسه شعب فلسطيين .ومل حيصل أننا جئنا وانتزعنا
منهم بلدهم .فهم مل يوجدوا على اإلطالق»

غولدا مائري

يندر ان نصادف أحداثًا شبه مرتابطة يف فرتة زمنية قصرية ،كما
يف حصول االنتخابات االشرتاعية اإليرانية يف وقت واحد تقريبًا مع
االنتخابات الرئاسية الروسية ،وانطالق االنتخابات الرئاسية األمريكية مع
مواقف املرشحني هلذه االنتخابات من منصة منظمة «إيباك» اليت ّ
متثل أهم
املنظمات والفاعليات اليهودية املؤيدة إلسرائيل يف الواليات املتحدة،
ويف مقدم هؤالء املرشحني الرئيس باراك أوباما الذي يسعى إىل والية
ثانية.
ولعل الرابط املهم بني األحداث الثالثة هو اهتمام إسرائيل بها واعتبار
مجاعات ّ
مؤثرة فيها ،يقودها رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ،أن الدولة
العربية متر مبرحلة حامسة ،بل خطرة ،يف تارخيها يف مواجهة الربنامج النووي
ّ
اإليراني الذي عزز متسك إيران به
وتصلبها يف حقها يف تطوير الطاقة
النووية لألغراض السلمية يتصل بذلك فوز اإلصالحيني واملتحالفني
معهم بغالبية مقاعد جملس الشورى ،وتوجيه اإلصالحيني ،من طريق
مشاركتهم يف االنتخابات بأوراق بيضاء بغية رفع نسبة االقرتاع ،إشارة
موحد يف القضايا اليت تعين أمنه
إىل اجملتمع الدولي بأن الشعب اإليراني ّ
القومي ،برغم اخلالفات الداخلية بني زعمائه حول اإلصالح.
 ..بل ان إسرائيل نظرت إىل فوز فالدميري بوتني باملنصب الرئاسي
الروسي من الدورة األوىل وبنسبة عالية ،بقلق شديد ..وهو الرجل الذي
يعتقد خرباء يف التوراة انه يشكل خطرًا على إسرائيل كما اخلطر اإليراني
أو أكثر.
وبالتالي فالتفاهم ،شبه مستحيل يف الوقت احلاضر ،نظرًا إىل ان
املسافة بني الطرفني تقدر بنحو  2500سنة! إذ يف الوقت الذي يقول
اوباما يف موضوع اهلجوم على إيران «ان هذا الوقت ليس مناسبًا
للتهديد» ،وان «قادة إسرائيل يدركون تكاليف احلرب ونتائجها» ،متعهدًا
بالتزام «مقدس» ألمن إسرائيل ،يؤكد نتنياهو أنه «عندما يتعلق األمر
بأمن إسرائيل ،فلدى إسرائيل احلق السيادي باختاذ قراراتها اخلاصة».
ويضيف« :ان الغرض احلقيقي من الدولة اليهودية هو استعادة سيطرة
الشعب اليهودي على مصرينا».
ماذا يعين هذا «الكالم اليهودي» عن «احلق السيادي» ،و»السيطرة على
املصري»؟ وهل املصري مهدد إىل هذه الدرجة؟ وأين هي مسافة الـ2500
سنة بني أوباما ونتنياهو؟
منذ نشوء الكيان الصهيوني يف فلسطني ،واغتصاب األرض وتشريد
أهلها ،وليس لإلسرائيليني سوى هم واحد هو احملافظة على الوجود
وعدم تعريض «شعب إسرائيل» للتشتت يف العامل مرة جديدة ،إضافة
إىل العمل المتالك األدوات اليت حتقق هذا اهلدف .وجاء امتالك السالح
النووي يف مقام هذه األدوات.
واخلوف اإلسرائيلي على الوجود قديم ،ويعود إىل قرابة  2500سنة خلت.
وقد تنبأ النيب حزقيال بأن «شعب إسرائيل» الذي غضب عليه إهله،
سيعود إىل «أرض إسرائيل» من الشتات ،لكنه سيتعرض حلرب ُتشن
عليه من «أقصى الشمال» ،وتكاد متحوه من الوجود ،لوال تدخل «الرب»،
كما ورد يف اإلصحاحني  36و 38من سفر حزقيال يف التوراة ،إلنقاذ
«شعبه» .واستوقفت الدارسني يف اإلصحاح  38عبارة «(ُ )...
وأخرجك
أنت ومجيع جيشك خي ًال وفرسانًا ( )...مجعًا كثريًا ،ذا جمانب وتروس من
كل قابض سيف ( )...وكلهم تروس وخوذ .ومعك جومر ومجيع جيوشه
وبيت توجرمة يف أقاصي الشمال».
وكان الرب شرح أسباب غضبه على «شعب إسرائيل» الذي ال يبدو
أنه تغيرّ  ،بقوله« :ان بيت إسرائيل ،ملا سكنوا يف أرضهم ّ
جنسوها
بسلوكهم وأعماهلم ،وصار سلوكهم كنجاسة الطمث امامي ،فصببت
غضيب عليهم بسبب الدم الذي سفكوه على األرض ،وألنهم ّ
جنسوها
بقذارتهم ،وشتتتهم بني األمم».
اخلرائط
يف
يبحثون
وراح الدارسون للتوراة
عمن يقيم يف «أقصى
ّ
الشمال» ،من أجل التحوط جتاهه يف حال حتققت النبوءة ،فوجدوا مخسة
بلدان هي :لبنان ،وسوريا ،وتركيا ،وأوكرانيا وروسيا .وحددوا «أقصى
الشمال» بروسيا ،معتربين انها ،خصوصًا يف عهد بوتني ،ستكون الدولة
القائدة للحملة على إسرائيل حبسب حزقيال .كما وجدوا ان عبارة «جوج»
تعين القيصر أو القائد ،وهذا وصف ينطبق ،يف رأي الدارسني ،على
بوتني .كما ان عبارة أرض «ماجوج» تنطبق على روسيا اليت حيكمها
جوج.
اليت
إيران
الباحثون
يستبعد
ومل
تزودت التكنولوجيا النووية من روسيا،
ّ
وجمموعة الدول اإلسالمية الداعمة حلقوق الشعب الفلسطيين يف أرضه
والرافضة لوجود الكيان الصهيوني يف فلسطني.
ويقول حزقيال إن اهلجوم على «بيت إسرائيل» سيشبه «عاصفة وتكون
كغمام يغطي األرض وعليها جيوش وشعوب كثرية» .وقد حجب الرب
وجهه عنهم «فسقطوا بالسيف مجيعًا».
ويعترب الكاتب اليهودي والباحث يف التوراة جويل روزنربغ أكثر املتابعني
ملضمون نبوءة حزقيال وإلمكان حتققها ،وبني أهم الكتب اليت وضعها
يف هذا الشأن ثالثة هي:
 1ـ «مبادرة طهران» :إيران جتري أول جتربة نووية ،فيستبشر ماليني
املسلمني يف العامل بأن اإلمام الثاني عشر قد ظهر ،وان طهران ستطلق
حربًا نووية على إسرائيل متسببة بـ»حمرقة» جديدة تزيل الكيان الصهيوني
من الوجود .يف هذا الوقت ختشى الواليات املتحدة هجومًا إسرائيليًا
مباغتًا على طهران قد يتسبب يف إحراق الشرق األوسط ،فتبادر وكالة
االستخبارات املركزية األمريكية إىل القيام بعملية ختريب للرؤوس
النووية اإليرانية ،استباقًا ألي هجمات نووية إيرانية أو إسرائيلية.

ويتساءل الكاتب :هل سيكون ذلك العمل متأخرًا؟
 2ـ «خيار حزقيال» :ذهب صدام حسني .مات ياسر عرفات .جاء رئيس
أمريكي جديد إىل البيت األبيض وراح «حياول نشر الدميوقراطية يف
الشرق األوسط».
من جهة أخرى ،ظهر ديكتاتور جديد يف روسيا ،وتقدمت إيران يف
برناجمها النووي مما أوجد «حمور شر» بقيادة موسكو وطهران .وتساءل
الكاتب :هل حنن يف الطريق إىل حتقيق نبوءة حزقيال؟
ُ
ويقول روزنربغ إنه
استدعي إىل الكونغرس اثر صدور الكتاب عام 2006
حيث اجتمع بـ»أقوى الزعماء السياسيني يف البالد» ،الذين راجعوا وإياه
مغازي نبوءة حزقيال وطلبوا املزيد من األفكار حول حمور موسكو ـ
طهران .وقد الحظ الكاتب مدى «اجلدية اليت أظهرها هؤالء السياسيون
النافذون».
 3ـ «مركز الزلزال»ّ :
ّ
يركز على خطورة إعادة
تسلح روسيا ،وحتالفها مع
طهران النووية ،وتوسع اجلبهة املعادية إلسرائيل يف اجتاه دول إسالمية
متشددة.
ويتخوف من حرب مزلزلة يف الشرق األوسط مصدرها روسيا وإيران
وحلفاؤهما اإلسالميون ،وتصل تأثرياتها إىل أوروبا وإفريقيا وآسيا...
وينتهي بتدخل «إله إسرائيل» إلنقاذ شعبها ورد األذى عنه ،واعدًا بـ»أال
أحجب وجهي عنهم بعد اليوم».
وهكذا يبدو ان معركة أوباما هي مع حزقيال وليس مع نتنياهو .وهي
معركة بني الوهم واحلقيقة ،وقد تطول  2500أخرى.

“ويكيلكس” قد يكشف ضلوع
“إسرائيل” يف اغتيال احلريري
متسربة
تقاطعت معلومات
ّ
من بعض الدوائر الدبلوماسية
األمريكية ،حول قيام واشنطن
بتبليغ “إسرائيل” أن موقع
“ويكيليكس” قد يكشف عن
برقيات حمرجة ،على خلفيه قيام
أريبيان بزنس بتنزيل ملف ضخم
من “ويكيليكس” حيمل اسم
ضمان ،نشرته “ويكيليكس”
بطريقة غامضة ،يعتقد أنه حيمل
هذه التسريبات انتظارًا لنشر
مفتاح فك تشفريها قريبًا،
وقد حتمل الربقيات احتمال
ضلوع “إسرائيل” يف عمليات
اغتيال ،وفربكة اتهام حزب اهلل
ّ
حتكم
باغتيال احلريري ،نظرًا إىل
“إسرائيل” بشبكات االتصاالت
الدولية ،واعتماد احملكمة الدولية
حملاكمة قتلة احلريري على أدلة
تقتصر على املكاملات اهلاتفية.
ويسود الذعر أيضًا أوساط
األمريكية
الدبلوماسية
أن
بعد
و”اإلسرائيلية”،
املتحدة
الواليات
أبلغت
بنية موقع
حليفتها “إسرائيل”
ّ
يف
الكشف
“ويكيليكس”
القريب العاجل عن وثائق جديدة
دبلوماسية
برقيات
تتضمن
أمريكية ،ورسائل ولقاءات مع
مسؤولني باألمساء تطال أيضًا
السلطة الفلسطينية ،من شأنها
املساس بالعالقات األمريكية
الذي
األمر
“اإلسرائيلية”،
ّ
ويولد حالة من
قد يسبب حرجًا
اإلرباك.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن
مسؤول “إسرائيلي” قوله إن
هذه الوثائق قد تشمل برقيات
ُأرسلت من السفارة األمريكية
لدى “إسرائيل” إىل واشنطن عن
قضايا سرية ،ما قد ّ
يولد حالة من
اإلرباك يف العالقات بني البلدين.
وقالت املصادر إلذاعة جيش
االحتالل ،إن الوثائق تتضمن
رسائل حول لقاءات مع أصدقاء
مسؤولني وصحافيني وسياسيني
من خمتلف دول العامل أجرتها
سفارات واشنطن معهم ،وأرسلت
تقييماتهم ورؤيتهم ونصائحهم
إىل واشنطن ،مشرية إىل أن النشر
سيعرض حياة الكثرين للخطر ،ألنه
ّ
سيكشف طبيعة عالقات بعض
األشخاص بالسفارات األمريكية،
ورؤيتهم احلقيقية والسرية للصراع
يف الشرق األوسط ،واملوقف من
األنظمة يف دوهلم.

وأوضحت املصادر أن الربقيات
اليت يحُ تمل نشرها تشمل دو ً
ال شرق
أوسطية عدة ،منها “إسرائيل”
والسلطة الفلسطينية ،وتشمل
تقييمات ولقاءات مع مسؤولني
يف البلدين منذ مخس سنوات،
منوهة بأن النشر سيثري ضجة
عاملية ،إال أنها أشارات إىل أن ما
حتتويه بعض الرسائل ال يعكس
موقف واشنطن الرمسي من الصراع
العربي – “اإلسرائيلي” ،بل قد
يكون موقف بعض الدبلوماسيني
األمريكيني يف سفاراتهم.
وقال موقع “ويكيليكس” ،إن
الواليات املتحدة أجرت اتصاالت
سابقة مماثلة مع دول حليفة أخرى،
منها بريطانيا وأسرتاليا وكندا
والدمنارك والنرويج ،.كاشفًا
أن حجم الوثائق اليت سينشرها
سيكون أكرب سبع مرات من جمموعة
وثائق وزارة الدفاع األمريكية اليت
بلغت حنو  400ألف وثيقة تتعلق
حبرب العراق ،واليت مت نشرها
أكتوبر املاضي.
من جهته ،مل يتمكن أريبيان بزنس
من احلصول على رد من مؤسس
“ويكيليكس” جوليان أسانج حول
استفسارات كثرية خبصوص ملف
التسريبات الضخم ،والذي ال ميكن
فتحه حتى نشر الرقم اخلاص به
لفك التشفري فيه.
وأثار رئيس التقنية خبري أمن
املعلومات؛ بروس شناير ،وهو
رئيس التقنية يف بريتش تيلكوم،
قضية غامضة ،وهي تتعلق جبوانب
طريقة نشر ملف التسريبات
على مدونته ،مشريًا إىل أن
“ويكيليكس” مل تتبع طريقة
منطقية بنشر هذا امللف ،أي أنه
يلمح إىل أن امللف املشفر املذكور
ّ
قد ال يكون من “ويكيليكس” ،بل
من جهة استخباراتية تنوي ختريب
أنظمة من يقوم بتنزيل امللف.
وتشري بعض التقارير اإلعالمية،
إىل أنه يف األسابيع املقبلة حني
سيكشف التقرير ستتغري أمور
ُ
كثرية ،وستنكشف فضائح هائلة
ستكون حمطة فاصلة يف املنطقة
والعامل ،كما أن الرتقب هو
سيد املوقف أيضًا يف املبادرات
االستباقية اليت ستقوم بها
الواليات املتحدة و”إسرائيل”،
لتحويل االنتباه عن هذه الفضائح،
وإشغال الرأي العام العاملي بأمور
طارئة أخرى.

فضيحة مصرية  -أمريكية صامتة
انتصر فيها االبتزاز األمريكي
بطرس عنداري

حتولت مصر منذ العام  1970عام غياب عبد الناصر اىل دولة
تدور يف الفلك االمريكي حتت حكم الرئيسني السادات ومبارك.
وعندما بدأت التحركات الشعبية ضد حكم مبارك قبل عام ونصف
تقريبا ،وقفت االجهزة االمريكية وكل من ساندها عربيًا وعامليًا
اىل جانب مبارك مطلقني ما متكنوا من عمليات التشويش والتخويف
لإلساءة اىل مسعة االنتفاضة وعناصرها.
وبعدما انهار حكم مبارك وأودع السجن مع اسرته وحاشيته،
حولت واشنطن وجهة سريها وأسرعت اىل التقرب من القوى
ّ
اليت سيطرت على االرض بعد سقوط حليفها ،اىل جانب زيارات
املسؤولني االمريكيني وتوددهم ملكونات العهد اجلديد وخاصة
اجمللس العسكري الذي أجرى مجيع أعضائه دورات تدريبية يف
الواليات املتحدة .وتوجه املوفدون االمريكيون اىل معظم الوجوه
والعناصر اليت شاركت يف الثورة ضد مبارك وتقربت منها وخاصة
اجملموعات االسالمية املتطرفة واملعتدلة ،وقد جتاوب الكثريون مع
التحركات االمريكية.
السريني التابعني لوكالة
واملخربين
العمالء
اىل جانب مئات
ّ
املخابرات املركزية ،ظهرت عناصر جديدة تعمل علنًا حتت اسم
منظمات اجملتمع االمريكي ومهمتها العلنية دعم التوجه الدميقراطي
واالتصال مبؤسسات مصرية لتشجيعها على إقامة حكم مدني
ومراكز ثقافية حديثة.
وقد تكاثرت موجة منظمات اجملتمع املدني االمريكي بسرعة لتتجاوز
العشرين منظمة ،وراحت توزع املساعدات بعشرات املاليني وتقوم
بنشاطات هدفها اعادة السياسة املصرية باجتاه واشنطن والتطبيع
مع اسرائيل .كما دعمت مطبوعات ومراكز إعالمية تدعو اىل اعتبار
مبارك الرئيس الشرعي ملصر وال جتوز حماكمته وجيب إطالق
سراحه فورًا.
تنبهت اجلهات األمنية والقضائية املصرية اىل نشاط املتسللني
االمريكيني وأثار «سخاؤهم» الشبهات ،اىل ان أمرت النيابة العامة
باعتقال  19شخصًا من التبعية االمريكية ،ووجهت احملكمة املختصة
اليهم تهم الرشاوى والعمل على تقويض اجملتمع املصري وتشويه
العدالة ومنع الرأي العام من التعبري احلقيقي عن إرادته.
ان هذه التهم وفق القوانني املصرية تعترب جرائم ترتاوح احكامها
أدى هذا االجراء القانوني اىل
من مخس اىل عشرين سنة سجنّ .
زلزال سياسي يف واشنطن اليت خافت من حماكمة مواطنيها اليت
قد تكشف الكثري من األسرار اخلطرية املتعلقة بسياسة واشنطن
اجلديدة جتاه مصر.
امام هذا الواقع الذي اعتربته واشنطن كارثة مل تكن تتوقعها ،بدأت
الوفود االمريكية عالية املستوى بالتدفق على القاهرة ،وقد زار
مصر وزراء وقادة أركان ونواب واعضاء جملسي النواب والشيوخ
ونقلوا اىل اجمللس العسكري وحكومة اجلنزوري حتذيرات خمتلفة
مثل قطع املساعدات املادية االمريكية اليت تبلغ مليارًا ونصف
امليار دوالر اىل جانب الضغط على اململكة السعودية لترتاجع
عن وعدها بتقديم  500مليون دوالر لدعم االقتصاد املصري
املتعثر.
وأشيع ان اجمللس العسكري ووزير العدل جتاوبوا مع الرغبات
االمريكية وجنحوا يف املرحلة االوىل باصدار حكم قضائي يفرج
عن املتهمني مقابل كفالة بلغت مخسة ماليني دوالر (حوالي 25
ومنع املطلق سراحهم من مغادرة األراضي املصرية
مليون جنيه) ُ
قبل حماكمتهم.
توجه وفد ضم
فقد
احلد،
هذا
عند
تتوقف
مل
االمريكية
ولكن اجلهود
ّ
مخسة من االعضاء البارزين يف جملس الشيوخ االمريكي اىل مصر
حيث زار كبار املسؤولني كما التقى قيادات تنظيمات السلفيني
وصعد اللهجة من التحذير اىل التهديد وتعاىل
واالخوان املسلمني
ّ
الضغط على القضاة املعنيني الذين قدموا استقاالتهم رافضني
االنصياع للضغوط السياسية.
دارت معركة صامتة بني اجمللس العسكري والقوى السياسية
االخرى من جهة ،والقضاء املصري املعروف باستقالليته من جهة
اخرى .وانتهت املعركة بتحويل التهم من جرائم اىل جنح ،واالتهام
باجلنحة ال مينع من السفر .وهكذا استغل املتهمون االمريكيون
هذا االمر وغادروا االراضي املصرية على أمل ان يعودوا حلضور
حماكمتهم .ولكنهم ومن املؤكد لن يطأوا ارض مصر بعد اليوم.
وقد أعربت املصادر االمريكية ويف طليعتها وفد اعضاء جملس
شوهت مسعة
الشيوخ عن شكرهم العميق للجهات املصرية اليت ّ
القضاء املصري واصفة قرارها بـ»احلكيم والدميقراطي السليم».
كان القضاء املصري قبل اكثر من عشرسنوات أصدر حكمًا بسجن
املفكر املصري سعد الدين ابراهيم الذي تلقى مساعدات مشبوهة
من جهات أمريكية لدعم مركز دراسات ابن خلدون الذي كان
يديره ويشرف عليه .وقد ثأر اليوم االبتزاز املصري من تلك
احلادثة.
ان هذه الفضيحة تعترب أسوأ نكسة حلركة  25يناير /كانون الثاني
جبميع أطيافها الن االصوات اليت ارتفعت معارضة ما جرى كانت
حمدودة.
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لبنانيات

اهلبات الضائعة ..مليارا دوالر مل تدخل يف
موقفنا صريح وواضح :لن نقبل بأي شيء غري قانوني
العمـاد عـون بعـد اجتمـاع التكتـل :ال نتّهم أحداً ..ولكن فلريسلوا قط َع حساب سليماً ّ
ومدققاً إيرادات املوازنة ونفقاتها منذ عام 2000
عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
حتدث بعده العماد عون اىل
الصحفيني ،فأعلن بوضوح
أنه لن يقبل بأي شيء غري
قانوني ،حمددًا أن املطلوب هو
ّ
ومدقق.
كشف حساب سليم
وردًا على سؤال اعترب تعطيل
نواب جبهة النضال لنصاب
اجللسة التشريعية موقفًا سلبيًا،
معربًا عن رأيه يف أن جنبالط مل
يكن يومًا يف األكثرية.
نص احلديث:
ويف ما يلي ّ
ّ
اللقاء
أه ًال وسه ًال بكم يف
األسبوعي
الساعة بالطبع هو املوضوع
حدث ّ
ّ
ّ
تعطل جملس ّ
النواب من
الذي
أجله ،وهو كان أول املواضيع
اليت حبثناها يف اجتماعنا اليوم،
وحبثنا اإلجراءات ّ
ُ
ست ّت َخذ
اليت
بشكل قانوني؛
لسري العملية
ٍ
لدينا دستور ولدينا قواعد
حماسبة ..وحنن لن خنتصر
نقبل
فعندما
املؤسسات،
التسوية على موازنات وعلى
خمالفات مالية ،فهذا يعين
أننا خنتصر األجهزة ّ
اليت جيب
أن تنظر يف املوضوعّ .
النظر
مبوضوع احلسابات جيب أن مير
السنة
عرب قطع حساب يف نهاية ّ
ّ
تتسلمه احلكومة من
املالية،
مترره للجنة
ثم
املالية،
وزارة
ّ ّ
املال واملوازنة ،وبعد ّ
اطالع
ّ
اللجنة عليه واملوافقة ترسله
إىل اجلمعية العامة يف جملس
ّ
النواب .هذا هو املمر القانوني،
ّ
ُ
رسل
ت
أن
هو
اني
الث
واملمر
ّ
َ
ً
نسخة منه إىل ديوان احملاسبة
ّ
الذي يدقق يف احلسابات
ليقول إن كانت دقيقة أم ال.
وخالف ذلك يكون خروجًا على
القانون .حنن ال نطالب بشيء
هم أحدًاّ ،
وال نريد أن ّ
كلهم
نت َ
ّ
ليتفضلوا
قديسون ،ولكن َف
ويرسلوا قانون قطع حساب
ّ
ومدققًا ،ولريسلوا أيضًا
سليمًا
ً
نسخة عنه لديوان احملاسبة.
أما خالف ذلك فيعين ّ
أنهم ال
يريدون كشف احلسابات.
ونتمنى اآلن من وزارة املالية
أن تأخذ هذا األمر بعني
اإلعتبار .لدينا موقف صريح
وواضح :لن نقبل بأي شيء
غري قانوني .لسنا جمربين أن
نتحمل أخطاء غرينا وجتاوزاته.
ّ
وهذا األمر أصبح حمسومًا تقريبًا
مع مجيع املعنيني بهذا ّ
الشأن.
بعد ذلك ،سنرى مع من احلق
ومن عليه حق ،سنرى إن
كانت تهمتنا باطلة أو حقيقية.
سنتجاهل كل ما رأيناه وكل ما
قرأناه ،وننتظر أن يصبح هذا
ّ
التصرف قانونيًا من األلف حتى
الياء.
ٍ
جهة أخرى ،تعرفون أننا
من
حاربنا كثريًا حتى ننتهي من
قانون سيارات الغاز واملازوت
ألن البرتول كما
األخضر،
ّ
سعره لريتفع ،
عاد
تعرفون
َ
ُ
ّ
والتلوث عندنا يف أوجه .اآلن،
خرج القانون من سجن جلنة
َ
ّ
ّ
النواب
الطاقة ونتمنى على
خنتصر
كي
بسرعة
يتابعوه
أن
َ
ّ
ونوفر على املواطنني
الوقت

ّ
ونوفر عليهم أيضًا
ملوثًا
ً
هواء ّ
من «جيبتهم» .إذ هكذا لن
ّ
التنفس ،وحتى
نتمكن من
ّ
تتنفس
«اجليبة» لن تقدر أن
نتأمل أن ُي َقر
(ضاحكًا) .إذًا
ّ
هذا املوضوع بسرعة.
واستعرضنا كذلك يف االجتماع
عدة مشاريع كان قد بدأ
ّ
العمل بها ،استعرضنا أين
أصبح ،وستتابعون النتائج يف
املستقبل القريب.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
س :كيف تقرأ عدم حضور
نواب جبهة ّ
النضال الوطين يوم
أمس إىل جملس ّ
النواب؟
ج :املوقف سليب وال شرح له
إال نوايا تعكس عدم انتساب
أن
فعلي لألكثرية ،وأعتقد ّ
جنبالط من األساس مل ُ
يكن يف
األكثرية ،هذا رأيي أنا ،ولكن
هناك أشخاص كثريين اعتربوه
ّ
ولكنها مصاحل
يف األكثرية.
يتعدى املوضوع
آنية وعندما
ّ
مصلحته اخلاصة ،ال يعود يف
األكثرية.
س :ماذا تعين مبصلحته
اخلاصة؟
ج :أي إذا كان هناك ما
يتعلق به يف جملس الوزراء،
يدرسه ويوافق عليه ،أما إذا
ّ
يهمه،
تعلق األمر بغريه ،فال
ّ
«بالعربي املشربح»! أهناك
أوضح من ذلك؟
س :أال زلتم أكثرية؟
ج :قريبًا نعرف إذا ال زلنا
أكثرية أم ال .عندما يستقيل
وليد جنبالط من احلكومة عندها
سنرى إذا كنا سنصبح أقلية.
َ
موقفه
ّ
إن
س:
ولكنك تقول ّ
سليب.
ج :نعم موقفه سليب حتى
اآلن.
س :أي سيستقيل؟
ج :إسألوه هو! أنا ال أقرأ يف
ّ
النوايا ،أنتم من يقرأ فيها..
وأنا دائمًا أنتقد من يقرأ يف
ّ
أحتزر
النوايا ..هل تريدونين أن ّ
ماذا ينوي أن يفعل؟! ما أعرفه
َ
موقفه سليب وغري
أن
اآلن هو ّ
سليم ويبينّ عن عدم انتماء
لألكثرية ،واآلن هو يستفيد
من موقع وجوده يف جملس
الوزراء .وأقوهلا بوضوح.
تتوجه بقساوة
س :ملاذا ال
ّ
تتوج للرئيس السنيورة
مثلما
ّ
الصفدي
حممد
إىل وزير املال
ّ
ّ
الذي هو موجل بقطع ّ
كل هذه

السؤال الثاني،
احلسابات؟ ّ
أما ّ
فهو ّ
أنكم شاركتم يف حكومة
وحكومة
الثانية
السنيورة
الرئيس احلريري األوىل وحكومة
الرئيس ميقاتي ،وأنتم شركاء
يف هذا الصرف ّ
عسفي...
الت ّ
ج :يف العام  2008صدرت
املوازنة وكانت املخالفات
ّ
بالنسبة للعام
أما
مرتكبةّ ،
 ،2009فمتى ّ
مت تقديم املوازنة؟
يف حزيران أم يف ّ
متوز؟ صرف
ّ
املسؤولية تقع على
وبلغ .هذه
ّ
عاتق رئيس احلكومة ووزير
املال .الوزير هو املسؤول
األول واألخري يف وزارته عن
ّ
أي تدبري غري قانوني .هذا
ّ
املادة  .112إذًا هم
ما تقوله
ّ
أن الوزراء
املسؤولون ،كما ّ
ّ
املفتشني
ال يلعبون دور
على وزارة املال وغريها من
ّ
وليقدموا
فليتفضلوا
الوزارات.
ّ
حندد أين ّ
مت
القانون لكي
ّ
ارتكاب املسؤوليات.
ّ
يتفضل؟
س :من جيب أن
ج :وزير املال.
املسؤولية تقع على
س :إذًا
ّ
وزير املال.
املسؤولية
ج :ك ّال .ال تقع
ّ
على وزير املال احلالي .ال
يوجد قطع حساب منذ العام
 1993وهم يعملون على هذا
املوضوع .ال يستطيعون أن
ينجزوا ّ
كل هذه األعمال خالل
ٍ
وقت قصري .ما إن ينتهوا من
سيقدمونه للجميع.
إجناز عملهم
ّ
املسؤولية.
حنملهم
ال ميكن أن ّ
ّ
املسؤولية ملن
حتمل
جيب أن
ّ
ّ
يقدم قطع حساب منذ العام
مل ّ
ّ
ّ
وكأ ّنه جيب أن
تتكلم
.1993
وحنمل
نكرم فؤاد السنيورة
ّ
ّ
الصفدي
املسؤولية للوزير
ّ
ّ
ّ
ستة أشهٍر
مير عليه
الذي مل ّ
يف الوزارة.
موضوع
عن
بعيدًا
س:
لقاء يوم األحد
املليارات ،حصل ٌ
اجلمهورية وغبطة
مجعكم برئيس
ّ
البطريرك .هل من املمكن
إن اخلالف بني بعبدا
القول ّ
والرابية إىل حلحلة خصوصًا يف
ّ
ّ
بالتعيينات؟
ما يتعلق
ج :مل ّ
أعلق على هذا املوضوع
السابق ،واحلديث كان
يف
ّ
خاصًا بيننا حنن الثالثة وال أريد
ّ
ّ
أتكلم عنه.
أن
س :بعد تعطيل جلسة جملس
ّ
النّواب باألمس ،ال شيء يشري
ّ
أن اجللسة
حتى
الساعة إىل ّ
ّ
ُ
ؤمن هلا
ستعقد
املقبلة
وسي ّ
ُ

ّ
ّ
ّ
اللبناني
الشعب
النصاب.
َ
يتم
ال
مل
اليوم
يتساءل
ّ
تعديل جدول جملس ّ
النّواب،
وأن هناك الكثري من
وخصوصًا ّ
واإلقتصادية،
ة
احلياتي
البنود
ّ
ّ
ّ
لتخطي مشكلة الـ 8900مليار
ويتم بهذه
مليار،
11
والـ
ّ
ّ
الطريقة إقرار هذه املشاريع؟
التدابري ال ّالزمة ّ
ج :سنأخذ ّ
حلل
هذه املشكلة .هذا املوضوع
جدًا وحنن نعمل عليه.
مهم ّ
ّ
س :بعيدًا عن املوضوع
املالي ،كيف تقرأ ظاهرة ّ
الشيخ
أمحد األسري خصوصًا ّ
أنه بدأ
ً
ّ
تظاهرة يوم
حرك وقد أقام
بالت ّ
األحد الفائت؟
ج :هو ليس ظاهرة أبدًا بل هو
جزء من مظاهر تشبهه كثريًا
ٌ
الدول العربية،
أينما كان يف ّ
ّ
الشمال أكثر من
ولدينا يف
نوع
منوذج .اآلن دائمًا ُيقام
ٌ
من استطالع املواقف يف املدن
ّ
التأييد
كي يروا مدى درجة
ّ
التظاهرة مل
أن
هلم ،ويبدو ّ
ُ
ّ
كل
تكن ناجحة كثريًا بعد
ّ
التحضريات ،ومل يكن هناك
مسوغات حتى يتجاوب أهل
ّ
بريوت مع هذا املوضوع كان
َّ
أشبه ّ
باللقاءّ ،
يتخط بني
ألنه مل
الدعوات على األراضي
جممل ّ
ّ
اللبنانية ال 1000شخص،
فأعتقد ّ
أنها جتربة فاشلة ،فأي
خمتار كان يقدر أن جيمع 1000
شخص يف قريته.
السفرية
اليوم
س :تنصح
ّ
األمريكية مورا كونيللي احلكومة
ترحب بلياقة بالعناصر
بأن
ّ
ّ
ومما
سوريا
من
تأتي
يت
ال
ّ
السوري احلر.
اجليش
ى
م
س
ُي َ ّ
ّ
فيكف ترى تعاطي احلكومة مع
العناصر ّ
اليت تدخل على لبنان
ً
خلسة وبأسلحتها؟
ج :قد يكون هؤالء مشرتكني
الداخلية ضد اجليش
باحلرب
ّ
السوري ،وهربوا إلينا طالبني
ّ
األمن .ولكن حنن «حمشوون
حشوًا» بالالجئني ..وهناك دول
دفعت هلم أموا ً
ال
عربية كثرية
َ
للمشاركة يف احلرب وليقاتلوا،
ّ
حدودها! إذا
لتتفضل وتفتح
َف
َ
كانوا ال يريدون أن يعودوا
ّ
ليتفضلوا ويذهبوا
لسورياَ ،ف
الدول ّ
شجعتهم على
اليت
اىل ّ
ّ
ودفعت األموال.
القتال
َ
س :ولكن ال حدود مشرتكة
الدول مع سوريا.
هلذه ّ
ج :أليس هناك لسوريا
حدود مشرتكة مع األردن؟!
وهناك البحر أيضًا ،إذ كيف
َ
وصلت األموال؟ وخصوصًا
الغرباء كيف دخلوا؟ وماذا
عن تركيا؟ فهي بإمكانها أن
تستقبل الكثريين .إذًا ،على
كل خطوة حتصل يرتتب عليها
مسؤوليات ،ومسؤوليات ّ
الذين
توجب عليهم
حرضوا املقاتلني ِ
ّ
تأمني امللجأ هلم ،إال إذا َ
عفت
السورية ،وهذا
عنهم احلكومة
ّ
أمر ال أعرف إن كان حمتم ًال
أو ال .ربمّ ا عندها يعودون إىل
بالدهم ويعرفون ّ
أنه ال يوجد
ّ
لتظللك» ،فهي
غري» مسا بالدك
تعطيك مأوى وفرصة عمل على
الصاحلة.
أساس املواطنة ّ

هبات مباليني الدوالرات تنفقها احلكومات اللبنانية املتعاقبة منذ 11
عامًا بال أي رقابة .هبات تأتي وتذهب من دون أن تدخل يف إيرادات
املوازنة ونفقاتها .خمالفة قانونية رفضها ديوان احملاسبة وكذلك
جلنة املال واملوازنة ،إال أنها مل تتوقف
رشا أبو زكي

أكثر من ملياري دوالر من اهلبات اخلارجية اليت ُق ِّدمت إىل لبنان منذ
صرفت وكيف ومتى؟
عام  2000جمهولة املصري .غري معلوم أين ُ
وصفة اجملهول هذه ال ترتبط بوجود القيود من عدمه ،بل من عدم
إخضاع هذه اهلبات ألي رقابة مسبقة أو الحقة .كيف؟ صدر خالل
السنوات السابقة عدد من املراسيم والقرارات املتعلقة بقبول اهلبات،
إال أنه مل جير تنسيبها مبعظمها ،فلم تدخل إىل املوازنة كإيرادات،
وبالتالي مل خترج من املوازنة عرب اعتمادات لإلنفاق .تستتبع هذه
املخالفة القانونية اخلطرية يف عامل احملاسبة املالية خيوط أخرى تثري
الشكوك والشبهات ،إذ إن عدم ختصيص اعتمادات لصرف هذه
اهلبات ،يعين أنه مل جير حتديد اجلهة املستفيدة من اهلبة ،وال كيفية
توزيعها ،وال مراقبة إمكان التالعب بوجهة اهلبات ومصريها.
وتبينّ الوثائق من وزارة املال أن قيمة اهلبات اليت مل جير إدخاهلا
إىل املوازنة عرب مراسيم فقط (من دون القرارات) بني عامي 2000
و 2006يصل إىل أكثر من نصف مليار دوالر (حواىل  560مليونًا و109
آالف دوالر ،تتضمن  127مليونًا و 601ألف دوالر أمريكي 223 ،مليونًا
و 779ألف يورو 177 ،مليون ين ياباني 55 ،مليونًا و 200ألف دينار
كوييت 2 ،مليار و 231مليون لرية لبنانية 20 ،مليون يوان صيين6 ،
ماليني فرنك فرنسي 5 ،ماليني مارك املاني).
أما قرارات قبول اهلبات اليت مل تصدر فيها مراسيم ،أو ال تتطابق
مع املراسيم الصادرة على أساسه ،فقيمتها أكثر حبواىل ضعفني من
قيمة املراسيم املتعلقة باهلبات .وإذا جرت دراسة اهلبات املقدمة
إىل الدولة اللبنانية خالل عام  2005فقط ،يتبينّ أن احلكومة اللبنانية
قبلت هذه اهلبات مبوجب  20مرسومًا بقيمة حواىل  10مليارات و141
مليون لرية لبنانية ،يف حني صدر  13قرارًا حكوميًا لقبول هبات
يف العام نفسه بقيمة تصل إىل حواىل  133مليار لرية .ويظهر أن
املراسيم بشأن اهلبات مل حترتم أحكام قانون احملاسبة العمومية ،وال
سيما املادة  52منه (اليت تشري إىل أنه ُ
«تقبل مبرسوم يتخذ يف جملس
الوزراء األموال اليت يقدمها للدولة األشخاص املعنويون واحلقيقيون،
ُ
قيد يف قسم الواردات من املوازنة .وإذا كانت هلذه األموال وجهة
وت ّ
إنفاق معينة فتحت هلا بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها يف قسم
النفقات») ،باستثناء ثالثة مراسيم حيث اعتربت اهلبة اليت قبلت مبوجب
كل منها إيراد موازنة ،وفتح اعتماد بقيمتها وفقًا إلرادة الواهب.
حتصل سوى هبة واحدة
ومن بني املراسيم الثالثة ،مل
وتدون إيراد
ّ
ّ
موازنة يف اخلزينة .فيما اإلنفاق الذي حصل مبوجب اهلبات اليت مل
تدون كإيراد موازنة ال علم بهُ .
وتظهر الوثائق أنه من أصل هبات
ّ
تبلغ أكثر من  143مليار لرية لبنانية ،مل يدخل إىل اخلزينة سوى
هبة واحدة بقيمة  15مليون لرية .وهذا املبلغ يعود إىل هبة مقدمة
من اجلالية اللبنانية يف منروفيا إىل وزارة الدفاع ،وقد ُقبلت اهلبة
املذكورة مبوجب املرسوم رقم  15507تاريخ  19تشرين األول 2005
ُ
وفتح اعتماد بقيمتها يف موازنة عام .2005
وهذا الواقع ينطبق على اهلبات املقدمة خالل سائر السنوات منذ عام
 2000حتى اليوم ،حبيث أصبحت قوانني املوازنة تتضمن نصًا جييز
للحكومة إنفاق اهلبات اخلارجية ،مبا فيها اجلزء احمللي ،خالفًا ألحكام
قانون احملاسبة العمومية ،وخباصة املادة  52منه .وبالطبع تتعلق
ّ
الوثائق هذه باهلبات اليت
تلقفتها احلكومات اللبنانية ،إال أنها ال
تطاول اهلبات املقدمة إىل الدولة اللبنانية ،اليت جرى قبوهلا من قبل
اهليئة العليا لإلغاثة ،واليت تعترب خمالفة كبرية للقانون.
ويظهر يف تقرير ديوان احملاسبة لعام  2005أنه «يقتضي التمييز
بني اهلبات التالية :اهلبات اليت يتوالها جملس اإلمناء واإلعمار وميكن
لديوان احملاسبة ممارسة الرقابة عليها من خالل رقابته املؤخرة على
حسابات اجمللس .اهلبات اليت يتوىل حمتسب املالية املركزي مسك
حساباتها وهي تظهر يف حساب مهمته وميكن لديوان احملاسبة ممارسة
الرقابة عليها من خالل رقابته املؤخرة على حساب مهمة حمتسب املالية
املركزي .اهلبات اليت تتوالها مباشرة الوزارات واإلدارات املستفيدة
وال تظهر حساباتها يف حسابات جملس اإلمناء واإلعمار وال يف قيود
حمتسب املالية املركزي ،إذ تفتح هلا وفقًا لقوانينها اخلاصة حسابات
خاصة يف مصرف لبنان خارج حساب اخلزينة رقم  36تتوىل إدارتها
اجلهة املستفيدة بالتنسيق مع الواهب».
وأكد الديوان يف تقريره ضرورة «إخضاع اهلبات املشار إليها لرقابة
ديوان احملاسبة املؤخرة ،وضرورة استصدار النصوص التنظيمية
الالزمة لتحديد آلية إرسال حساباتها واملستندات واملعلومات املتعلقة
بها إىل ديوان احملاسبة ،متكينًا له من إجراء الرقابة اليت أناطتها به
قوانني املوازنات املتعاقبة» .إال أن مناشدات الديوان بقيت حربًا على
ورق ،إذ يؤكد قانون احملاسبة العمومية أن اهلبات هي إيرادات موازنة
وجيب أن تقيد يف قسم الواردات من املوازنة ،وختصص لتغطية عجز
املوازنة ،أي قصور اإليرادات احملصلة عن تغطية النفقات املصروفة،
ما مل تكن هلا وجهة إنفاق معينة وفقًا إلرادة الواهب ،فيفتح هلا
اعتماد يف قسم النفقات من املوازنة وختصص حصرًا لتغطية هذا
أدت عملية عدم تنسيب اهلبات دورًا يف خلخلة
االعتماد .وبالتاليّ ،
الوضع املالي يف لبنان ،وذلك عرب عدم تسجيل اهلبات كجزء من
اإليرادات أو من النفقات ،ما زاد من العجز احلاصل يف املوازنات
املتالحقة.
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العرب والعالم

تركيا وتونس تعارضان تدخالً أجنبياً يف سوريا

أعلن الرئيسان الرتكي عبد
اهلل غول والتونسي منصف
املرزوقي ،يف تونس أمس
االول ،معارضتهما ألي تدخل
أجنيب يف سوريا ،وشددا
على ضرورة التوصل إىل حل
سياسي.
وحث غول واملرزوقي يف مؤمتر
صحايف مشرتك يف تونس،
«على إنهاء أعمال العنف يف
سوريا» .وقال غول ««تعارض
تركيا تدخل أي قوة من خارج
املنطقة .هذا التدخل سيكون
عرضة لالستغالل» .وأضاف
«من غري املمكن أن يستمر أي
نظام من خالل استخدام العنف
والدكتاتورية .قرار استخدام
القوات املسلحة ضد الشعب
جعل القضية حتظى باهتمام
دولي».
وقال غول إن تركيا اليت
ستستضيف االجتماع املقبل
«جملموعة أصدقاء سوريا» ستعقد
مؤمترا حتضرييا يف غضون
أسبوعني .وملح إىل أن فرنسا
ستشارك يف مؤمتر «أصدقاء
سوريا» على الرغم من التوتر
الدبلوماسي بني باريس وأنقرة

بشأن مسالة «إبادة» األرمن.
وقال «جيب التمييز بني العالقات
الثنائية ومؤمتر دولي» .وعرب عن
رغبته يف «مشاركة دولية كربى»
يف املؤمتر مبا يشمل حضور
روسيا.
وأضاف «تركيا بذلت جهودا
كبرية إلجناز التغيريات املطلوبة
يف سوريا ولكن عندما وجدت
أنه ال توجد إمكانية للتغيري مع
هذا النظام بدأت تتخذ موقفا
داعما للشعب السوري».
وأعلن املرزوقي أن «تونس
تعارض أيضا أي تدخل غري
عربي يف سوريا ،وضد تسليح
معارضني ،وترغب يف املشاركة
يف أي قوة حفظ سالم عربية
ترسل إىل هناك» .واعترب أن
«أفضل حل هو إجياد خمرج من
خالل التفاوض للرئيس السوري
(بشار األسد) يتبعه انتقال إىل
الدميوقراطية».
وقال املرزوقي إنه «ينبغي
مواصلة اجلهود السياسية ال
سيما مع املسؤولني الروس
والصينيني الذين ميكنهم أداء
دور يف إقناع النظام السوري
بأن املسألة قد حسمت».

طهران تتم ّسك بالتخصيب و « »1 + 5تدعو إىل «حوار جدي»

خامنئي :استبعاد أوباما احلرب تصريح طيب
واحلديث عن تركيع إيران أوهام

أشاد املرشد األعلى للثورة
اإلسالمية يف ايران آية اهلل
علي خامنئي يف خطوة الفتة
أمس االول ،بتصرحيات الرئيس
األمريكي باراك اوباما عن
ضرورة االبتعاد عن «حديث
احلرب» مع ايران ،لكن سفري
ايران يف فرنسا أدىل يف املقابل
ّ
بتصريح من شأنه أن
يقلل من
آمال جناح املفاوضات اإليرانية
املقبلة مع الغرب ،مؤكدًا أن
بالده ال تتفاوض على حقها يف
ختصيب اليورانيوم ،وذلك فيما
دعت جمموعة الـ» »1+5ومعها
املانيا ،طهران إىل «حوار جدي»،
وحثتها على فتح موقع بارشني
العسكري أمام مفتشي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
يف هذه األثناء ،ذكرت صحيفة
«معاريف» اإلسرائيلية أن الواليات
املتحدة عرضت على اسرائيل
أسلحة متطورة مقابل التزامها
بعدم ضرب منشآت ايران هذا

وحدة إسرائيلية خاصة تتدرب على حرب عصابات عرب األنفاق

تدرب إسرائيل قواتها على
ّ
األرض
حتت
املطاردات
باستخدام اإلنسان اآللي والكالب
املدربة خشية زيادة وترية شق
األنفاق وإقامة املخابئ من
قبل املقاومني يف «حزب اهلل»
والفصائل الفلسطينية.
وقال ضابط برتبة رائد من
وحدة «ياهالوم» (املاس) التابعة
لسالح املهندسني اإلسرائيلي
«حنن جنمع املعلومات وندرسها
ونقيم منشآت لتدريب جنودنا».
ويتم تسليح أفراد وحدة
«ياهالوم» باملسدسات والبنادق
القصرية املاسورة لتسهيل
احلركة يف املمرات الضيقة.
كما أن مثة إمكانية لوضع أقنعة
األوكسجني يف حالة وجود مشكلة
يف التهوئة.

وبعدما فجر اجلنود باب نفق
زائف ،مت سحب إنسان آلي مزود
بكامريا من حقيبة والدفع به يف
الداخل .وأعقبت ذلك معركة
أطلق فيها جنود طلقات فارغة
يف مواجهة زمالء يقومون بدور
مقاومي «حزب اهلل».
ويستعني االسرائيليون بالكالب
الشراك
الكتشاف
املدربة
اخلداعية يف األنفاق والتعامل مع
املدافعني عنها إذا لزم األمر.
وخالل حرب لبنان العام ،2006
عمل املقاومون يف «حزب اهلل»
على شق أنفاق لصد القوات
وتشتبه
االسرائيلية.
الربية
اسرائيل يف أن «حزب اهلل» منذ
ذلك احلني أقام شبكات حتت
األرض لنصب الكمائن يف أي
صراع يف املستقبل.

وقال نيكوالس بالنفورد ،وهو
حملل يف مؤسسة جينز العسكرية
مقيم يف بريوت« ،لقد فوجئت
القوات االسرائيلية متاما حبجم
هذه الشبكات حتت األرض
وتطورها» .وأضاف :هذه األنفاق
مكنت «حزب اهلل» من إطالق
صواريخ على اسرائيل عام
 .2006ومضى يقول «مع وجود
بعض خمابئهم على مقربة كبرية
من احلدود  ..لن يفاجئين على
اإلطالق أن يكونوا قد حفروا حتت
احلدود الستخدامات الحقة».
وقال املتحدث باسم مجاعة جلان
املقاومة الشعبية أبو عطية متحدثا
عن التدريبات اإلسرائيلية «حنن
مستعدون ملواجهتهم فوق األرض
وحتت األرض وهذه الدعاية وهذه
التدريبات ال ختيفنا».

C G M Steelwork
لسائر حاجاتكم من أعمال احلديد واألملنيوم
للمنازل واملشاريع التجارية من شبابيك وأبواب
ودرابزين وجسور حديدية لألبنية
اتصلوا بالسيد شبلي
املعلوف لتحصلوا على
تسعرية جمانية
********
صدق يف املعاملة ...
خدمة سريعة
واستقامة يف العمل

13 Yennora NSW 2161
Postal Address: 3 Baker St
Merrylands NSW 2160
Mobile: 0414 369 848
Factory: 02 9681 7188
Facsimile: 02 9681 6027

Email: charlesmalouf@optusnet.com.au

العام .ونقلت الصحيفة عن
دبلوماسيني غربيني مل تكشف
عن أمسائهم ،وكذلك عن مصادر
استخبارية ،أن االدارة االمريكية
عرضت خالل زيارة رئيس الوزراء
االسرائيلي بنيامني نتنياهو
اىل واشنطن هذا األسبوع
تزويد إسرائيل بقنابل مضادة
للتحصينات وطائرات تزويد
بالوقود بعيدة املدى .لكن البيت
األبيض أعلن أن اوباما ونتنياهو
مل يناقشا يف اجتماعاتهما هذا
االسبوع طلبًا إسرائيليًا للحصول
على تكنولوجيا عسكرية ميكن
استخدامها ضد ايران .وقال
املتحدث باسم البيت االبيض
جاي كارني «خالل االجتماعات
اليت أجراها الرئيس مل يتم
اقرتاح أو التوصل إىل اتفاق
بهذا الشأن».
وقال نتنياهو ،للقناة العاشرة،
«أنا ال أقف ممسكًا بساعة إيقاف.
املسألة ليست مسألة أيام أو
أسابيع ،لكنها أيضًا ليست
مسألة سنوات .اجلميع يفهمون
ذلك» .وأملح إىل أن إسرائيل قد
تلجأ للقوة إذا واصلت طهران
جتاهلها للضغوط الدبلوماسية
اليت تفرضها القوى الكربى
عليها .وأضاف «سيسعدنا إذا مت
حل هذا األمر سلميًا وإذا قررت
إيران وقف برناجمها النووي ،أن
توقفه وتفكك منشآته يف قم
إن
وتوقف ختصيب اليورانيومْ .
حدث هذا فسأكون يف أشدة
السعادة وأظن أن اإلسرائيليني
مجيعًا سيكونون سعداء أيضًا».
وافادت وكالة «مهر» اإليرانية
لالنباء بان خامنئي استقبل رئيس
جملس خرباء القيادة وأعضاءه،
حيث أعرب عن «تقديره للمشاركة
الشعبية احلماسية والواعية يف
انتخابات  2آذار احلالي» ،مؤكدًا
ان «أصوات الغالبية الساحقة
للشعب يف انتخابات اجمللس
التاسع ،هي يف احلقيقة تصويت
ألصل النظام اإلسالمي ومؤشر
على ثقته التامة بالنظام ،وكانت
مبثابة صفعة نبهت االشخاص
الذين يعيشون يف االوهام
واخلياالت بشأن أصل النظام
ومستقبله والشعب ،وكشفت
هلم احلقيقة».
وأشار خامنئي اىل التصرحيات
األخرية ألوباما «واليت قال فيها
إنه ال يفكر باحلرب مع ايران»،
وأضاف «إن هذه التصرحيات
طيبة ،وتشري اىل اخلروج من
األوهام ،اال ان الرئيس االمريكي
اضاف :نريد أن نركع الشعب
االيراني من خالل العقوبات،
وهذا اجلزء من تصرحياته يشري
اىل استمرار أوهامه يف هذا
املوضوع» .وتابع خامنئي قائ ًال
إن «استمرار هذا الوهم
سيوجه
ّ
ضربة للمسؤولني األمريكيني،
وسيفشل حساباتهم ،ألن جبهة
املعاندين وخاصة امريكا كانت
بصدد فصل اجلماهري عن النظام
اإلسالمي من خالل احلصار
منذ  33عامًا ،وخاصة تشديد
العقوبات خالل هذه السنة ،اال
ان اجلميع شاهد يف يوم  2آذار
تصويت الشعب للنظام اإلسالمي
وتعاطفه معه».

األمم املتحدة ختطط ملساعدة  1,5مليون سوري

آموس :حي بابا عمرو دمّر بالكامل

الشؤون
مسؤولة
أعلنت
اإلنسانية يف األمم املتحدة
فالريي آموس ،يف دمشق
أمس االول ،أن حي بابا عمرو
يف مدينة محص «دمر متاما
ومصري سكانه غري معروف»،
فيما أعلنت األمم املتحدة
أنها تعد مواد غذائية تكفي
 1،5مليون نسمة يف سوريا
يف «إطار خطة طوارئ عاجلة
مدتها  90يوما ملساعدة
املدنيني احملرومني من املواد
األساسية».
لوكالة
آموس،
وقالت
«رويرتز» بعد أن أومل هلا نائب
وزير اخلارجية فيصل املقداد
يف مطعم يف دمشق« ،شعرت
بهول ما رأيت يف بابا عمرو
أمس» األول ،مضيفة «الدمار
هناك كبري ..ذلك اجلزء من
محص دمر متاما وأنا أرغب
بشدة يف معرفة ما الذي حدث
للناس الذين يعيشون يف هذا
اجلزء من املدينة».
السوري
التلفزيون
وبث
لقطات لعاملني تابعني لألمم
املتحدة يرتدون سرتات زرقاء
واقية من الرصاص وخوذات
ويلتقطون
للحطام
صورًا
احمليط بهم .وقال مقدم
الربنامج إنهم من فريق آموس
أثناء زيارتها لبابا عمرو أول
أمس.
وذكرت وكالة األنباء السورية
(سانا) أن وزير الرتبية
السوري صاحل الراشد حبث
مع آموس والوفد املرافق
هلا «واقع العملية التعليمية
لعودة
املبذولة
واجلهود
الطالب إىل املدارس املتضررة
نتيجة العمليات التخريبية اليت
ارتكبتها اجملموعات اإلرهابية
املسلحة».
وأكد الراشد «حرص سوريا
دميوقراطية
تطبيق
على
التعليم للجميع ،وحق األطفال
بالتعليم واستمرار العملية
التعليمية» ،مشريا إىل «اجلهود
اليت تبذهلا الوزارة لتأهيل
املدارس املتضررة ومتكني
األطفال من العودة إليها
وتعويضهم ما فاتهم من برامج
دراسية ملواكبة باقي األطفال
يف املدارس اليت مل يتوقف
فيها التعليم».
وسلم الراشد آموس «ملفًا
يتضمن حجم األضرار اليت
حلقت بقطاع التعليم يف سوريا
من حرق وختريب وتكسري
للمدارس ومستودعات الكتب
املدرسية ،إضافة إىل األضرار
اليت حلقت بالعاملني فيه من
قتل وتهديد» ،مؤكدا «حرص
الوزارة على التعاون مع
منظمات األمم املتحدة ملعاجلة
األضرار النفسية اليت حلقت
بالطالب نتيجة هذه العمليات
التخريبية وتأهيل املدارس».
«استعداد
آموس
وأكدت
منظمة األمم املتحدة لتقديم
لتأهيل
املمكنة
املساعدة
املدارس املتضررة وضمان

عودة الطالب إليها».

مساعدات إنسانية

ويف جنيف ،أعلن املسؤول يف
مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية جون جينغ،
أمام «املنتدى اإلنساني بشأن
سوريا» ،أن «األمم املتحدة تعد
مواد غذائية تكفي  1,5مليون
نسمة يف سوريا ،يف إطار خطة
طوارئ عاجلة مدتها  90يوما
ملساعدة املدنيني احملرومني
من املواد األساسية».
وقالت املسؤولة يف برنامج
األغذية العاملي التابع لألمم
املتحدة لورين النديس إن
الربنامج «وزع بعض املساعدات
الغذائية يف سوريا من خالل
وكاالت اإلغاثة احمللية لكنه
مل يصل للناس يف أكثر
املناطق تضررًا بسبب العنف».
وأضافت «تركيزنا
ينصب على
ّ
إعداد الدعم ليغطي ما حيتمل
أن يكون  1,5مليون نسمة
من السكان املتضررين من
الصراع يف البداية عرب توزيع
الطعام وحيتمل أيضا أن يكون
من خالل برنامج للقسائم عندما
يكون ذلك ممكنا».
وقال دبلوماسيون ومصادر
يف األمم املتحدة إن املنظمة
العاملية وضعت خطة مساعدات
مبدئية مدتها ثالثة أشهر،
وتكلفتها  105ماليني دوالر
يرجح أن تتضمن مناشدة
املاحنني لتقديم متويل.
واتهم مندوب سوريا فيصل
مسلحة
«مجاعات
احلموي
مبهامجة البنية التحتية مبا
يف ذلك املدارس واملنشآت
الطبية وإحداث دمار هائل»،
معتربا أن املنتدى يف جنيف
يتناقض مع ميثاق األمم
املتحدة.
وأضاف أن «سوريا ال متر بأزمة
إنسانية» ،متهمًا بعض وسائل
اإلعالم مبحاولة تهيئة األجواء
لتدخل عسكري.
وقال نائب املندوب الروسي
لدى األمم املتحدة يف جنيف
خالل
ليبيديف،
ميخائيل
احملادثات ،إن «اجلماعات
السكان
تهاجم
املتمردة
املدنيني وتقتلهم وتعذبهم
وتروعهم .تدفق مجيع أنواع
اإلرهابيني من بعض الدول
اجملاورة يتزايد دائما .معظم
املتشددين يتبعون تنظيم
القاعدة مباشرة أو عن قرب»،
مضيفا أن األساس ملساعدة
إنسانية ناجحة يف محص هو
«وقف كل األطراف السورية
إطالق النار ومشاركتها يف
حوار سياسي شامل».
وقالت نائبة وزيرة اخلارجية
األمريكية كيلي كليمنتس،
يف بيان« ،ما زال النظام
السوري ال يسمح بدخول
املناطق املتأثرة لتحديد أهم
االحتياجات وإيصال املساعدات
الالزمة .حنث مجيع األطراف
على السماح بالدخول الفوري
واآلمن من دون معوقات».
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العرب والعالم

االحتالل يقتل فتى فلسطينياً

التضامن مع هناء شليب يتسع

ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي
جرمية جديدة تضاف إىل سجلها
الدموي ،بعدما قتل أحد جنودها
فتى فلسطينيًا خالل محلة اعتقاالت
شنتها يف قرية يطا يف جنوب
الضفة الغربية احملتلة ،يف وقت
اندلعت مواجهات بني الفلسطينيني
واجلنود اإلسرائيليني خالل إحدى
املسريات اليت شهدتها الضفة
الغربية وقطاع غزة تضامنًا مع
األسرية هناء شليب اليت يدخل
إضرابها عن الطعام يومه الثالث
والعشرين.
وقال شهود عيان يف قرية يطا
ان جنديًا من االحتالل قتل زكريا
أبو عرام ( 17عاما) بالرصاص،
بعدما جاءت قوات اجليش العتقال
عمه الذي أطلق سراحه العام
املاضي يف اطار صفقة تبادل
األسرى األخرية بني إسرائيل
وحركة محاس.
وأوضح مصدر أمين فلسطيين أن
«اجليش اإلسرائيلي أتى العتقال
خالد خمامرة وهو أسري أفرج عنه يف
صفقة (اجلندي اإلسرائيلي جلعاد)
شاليت ،وأثناء عملية االعتقال
وقعت مواجهات واستشهد على
اثرها احد املواطنني وأصيب
اثنان آخران» ،الفتًا إىل أن اجليش
اإلسرائيلي اعتقل احد املصابني
باإلضافة إىل خمامرة.
وكعادته ،قدم جيش االحتالل
روايته اخلاصة للجرمية ،إذ قال
متحدث عسكري إسرائيلي إن
«فلسطينيني هامجوا اجلنود خالل
عملية للجيش يف يطا العتقال
مشتبه فيهم» .وأضاف «أصيب
جندي بعد طعنه يف رقبته وفتح

اجلنود النار على الفلسطينيني.
وقتل فلسطيين وأصيب آخر».
وقال مصدر طيب يف مستشفى
أبو احلسن القاسم يف يطا إن أبو
عرام استشهد «اثر إصابة مباشرة
يف الرأس».
يف هذا الوقت ،احتشد آالف يف
جتمعات متفرقة يف أحناء الضفة
الغربية وغزة إلحياء ذكرى اليوم
العاملي للمرأة ،ولتسليط الضوء
على حمنة األسرية هناء شليب
املضربة عن الطعام منذ  22يوما.
وامتنعت هناء شليب ،وهي عضو
يف حركة اجلهاد اإلسالمي ،عن
تناول الطعام بعدما ألقى جنود
إسرائيليون القبض عليها يف
الضفة الغربية احملتلة يف 16
شباط املاضي.
واندلعت مصادمات بني مؤيدي
اإلسرائيليني
واجلنود
شليب
قرب نقطة تفتيش قلنديا بني
مشال الضفة الغربية والقدس
احملتلة بعدما اقرتبت النساء من
نقطة التفتيش .وأطلق اجلنود
الغاز املسيل للدموع والقنابل
الصوتية واستخدموا مدفعا للمياه
لتفريق احملتجني .ويف برقني
قرب بلدة جنني بالضفة الغربية
دعت بديعة شليب والدة هناء إىل
اإلفراج عن ابنتها .وشارك وزير
األسرى الفلسطيين عيسى قراقع
يف مظاهرة خارج منزل شليب
يف برقني .وأثنت السياسية
الفلسطينية البارزة حنان عشراوي
على هناء شليب واصفة إياها
بأنها بطلة .وقالت إن هناء شليب
احتجزت من دون أي دليل أو
حماكمة.

لقاء ميدفيديف وبوتني وبرلوسكوني

هنأ الرئيس الروسي ميدفيديف
أمس االول ،رئيس الوزراء
فالدميري بوتني مبناسبة اإلعالن
رمسيًا عن فوزه باإلنتخابات
الرئاسية ،معتربًا هذا الفوز دلي ًال
على ثقة الروس مبسار الدولة
يف السنوات األخرية ،يف حني
أعلن بوتني عن نيته البدء يف
مشاورات حول تشكيلة احلكومة
القادمة اليوم .وكان ميدفيديف
وبوتني وصال اىل منتجع كراسنايا
بوليانا الشتوي يف سوتشي،
حيث التقيا رئيس وزراء ايطاليا
السابق برلوسكوني الذي يقوم
بزيارة خاصة اىل روسيا وتناول
الثالثة طعام الغداء سوية يف
أحد مطاعم املنتجع.
ونقلت قناة روسيا اليوم عن
ميدفيديف قوله خالل لقائه بوتني
يف سوتشي قبل كل شيء أقدم
لكم التهاني مبناسبة إنتخابكم
رئيسًا لروسيا اإلحتادية ،إذ
أعلنت جلنة اإلنتخابات املركزية
ذلك رمسيًا .إن النتائج مقنعة

وتشري إىل أن مواطين بالدنا
يثقون بالنهج الذي تسري
عليه دولتنا خالل السنوات
األخرية .وقال إنه خالل الفرتة
األخرية عملنا معًا يف وضع
أسس اإلقتصاد اجلديد ،كما
وغينا الطرق
حدثنا اإلقتصاد
ّ
رّ
التكنولوجية ،مضيفًا طبعًا أعرنا
إهتمامًا كبريًا للتطور اإلجتماعي،
على الرغم من وجود حاالت
خمتلفة هنا .وكانت أهم مسألة
تواجه بالدنا وما زالت هي
ضمان األمن والقدرة الدفاعية
وطبعًا اإلحتفاظ بعالقات جيدة
مع البلدان األخرى.
ومن جانبه ،شكر بوتني الرئيس
مدفيديف على تهنئته ،مضيفًا
اليوم نبدأ مشاوراتنا اليت ختص
تشكيل احلكومة القادمة .وقال
بوتني أريد اليوم أن أتوجه إىل
كافة مواطين روسيا ،وتقديم
الشكر إىل كافة املواطنني الذين
أدلوا بأصواتهم يف اإلنتخابات
الرئاسية.

ساركوزي يؤكد للمرة االوىل علناً اعتزاله
نهائياً السياسة اذا ُه ِزم باالنتخابات

الفرنسي
الرئيس
أكد
ساركوزي ،للمرة االوىل علنا
منذ بداية احلملة االنتخابية،
انه سيعتزل نهائيا السياسة
يف حال هزميته يف االنتخابات
الرئاسية املرتقبة يف  ٢٢نيسان
و ٦ايار املقبلني.
وردا على سؤال طرح عليه
هل ستتوقفون عن ممارسة
السياسة ان هزمتم يف

االنتخابات الرئاسية؟ ،اجاب
ساركوزي اقول لكم :نعم.
الفرنسي
الرئيس
واضاف
الذي تتوقع استطالعات الرأي
هزميته يف ظل تقدم منافسه
االشرتاكي فرنسوا هوالند عليه
باكثر من  ١٠نقاط ،ال اضع
نفسي يف هذا االحتمال لكين
سأفعل امرا اخر يف حال اهلزمية
ماذا؟ ال اعلم.

فتح باب الرتشيح جلائزة امللك فيصل
العاملية للعام 2013

اعلنت مؤسسة امللك فيصل
اخلريية يف اململكة العربية
عن فتح باب
السعودية
الرتشيح جلائزة امللك فيصل
العاملية للعام . 2013
ومتنح جائزة امللك فيصل
العاملية يف مخسة جماالت هي:
خدمة اإلسـالم ،والدراسات
اإلسالمية ،واللغة العربية
واألدب ،والطب ،والعلوم.
خدمة
جائزة
وباستثناء
اإلسالم ،يتم حتديد موضوع
كل جائزة سنويًا ويراعى يف
اختيار موضوعات جائزة الطب
مواكبتها لالجتاهات العاملية
احلديثة يف جمال البحوث
الطبية.
ومت حتديد موضوعات اجلائزة
للعام  2013كالتالي :
 خدمة االسالم الدراسات اإلسالمية -الدراسات اليت تناولت الفقه
اجلنائي اإلسالمي.
 اللغة العربية وادابها -اجلهود املبذولة من املؤسسات
العلمية أو األفراد يف تأليف
املعاجم العربية
 الطب  -العوامل الوراثيةللبدانة

 العلوم – الفيزياءللمعلومات حول ميكن للراغبني
باالطالع على معلومات اضافية
االختيار،
مراحل
تشمل
الرتشيح،
و
املوضوعات
التقدم بطلبات الرتشيح.
الدخول اىل املوقع االلكرتوني
اخلاص باجلائزة وهو :

/http://www.kff.com/AR01
KFIP/KFIPIndex.html
علما بأنه جيب أن تصل مجيع
المانة
الرتشيح
متطلبات
اجلائزة قبل تاريخ الثالثاء 10
مجادى اآلخرة 1433هـ املوافق
 1أيار (مايو) 2012م على
العنوان التالي:
األمانة العامة جلائزة امللك
فيصل العاملية  -مبنى اخلريية
 طريق امللك فهدصندوق بريد 22476 :الرياض
11495
اململكة العربية السعودية
)1( 4652255
هاتف:
(+)966
()1
4658685
فاكس:
(+)966

بريد إلكرتونيInfo@kfip. :
org

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت ،تمور،
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد ،مساحيق غسيل،
لوحات فنية ،هدايا وغريها ...
الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

أسعار مهاودة

نظافة تامة  ..خدمة ودودة ...معاملة صادقة وأخوية..

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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اسرتاليــات

ما هي القوانني اجلديدة اليت
أقرت يف بداية عام 2012؟
هناك قوانني عدة وجديدة
– سأختصرها على النحو
املبني أدناه:
 -1الئحة جديدة للمهن يف
والية كوينزالند
يف  25تشرين الثاني،2012
أصدرت حكومة الوالية يف
كوينزالند برناجمها اجلديد
للمهن  ،وأيضا لالئحة
اخلربات املستحقة هلم ،
كما أعادت املراجعة يف
الالئحة املذكورة ،وأضافت
التأشريات التالية عليها ،
وأصبح القانون اجلديد
العائد هلا نافذا ابتداء من
هذا التاريخ.
S k i l l e d
Sponsored(Migrant) Visa
176 Subclass
Regional
Sponsored)(Provisional
Visa
and
475
(Subclasses
)487
 الفرق بني الالئحة القدميةوالالئحة 2
من اجلدير التنبه له بان
هناك فرقا ملحوظا بني
الالئحة القدمية والالئحة
الشكل
على
اجلديدة
التالي:
الالئحة القدمية
 -زيادة املهن التجارية يف

جمال الكهرباء ،والنجارة،
ومهنة التعليم.
 زيادة املهن املتعلقةوباألخص
بالصحة،
التمريض ،واجلراحة.
 إزالة مهنة «اختصاصيجهاز الكمبيوتر» من الئحة
التأشريات من فئة .176
الالئحة اجلديدة
 ازالة مهنة الطبابة. ازالة مهنة معلم الصفوفالثانوية.
زيادة مهنة « مهندسمدني».
زيادة املهن التجارية يفجمال الكهرباء ،والنجارة،
ومهنة التعليم.
عزيزي القارئ – إذا قدمت
طلبك يف ،أو ما بعد 25
،2012
الثاني
تشرين
فسيبت يف طلبك فقط إذا
كانت املهنة اليت ذكرتها
فيه ال تزال موجودة على
الالئحة اليت تكون نافذة
عند النظر يف طلبك.
هل هناك من مهن صاحلة
للتأشريات من فئة 886؟
كال -وأي طلب قدم قبل
تاريخ  25تشرين الثاني
 ،2012سيبت فيه مبوجب
املعلومات املدونة على
الالئحة القدمية.

احملكمة الفيدرالية تقلص
غرامة أوبتس

قلصت احملكمة الفيدرالية
بكامل هيئتها غرامة أوبتس
اليت سبق وفرضتها عليها
بسبب الدعاية املضللة لتصل
إىل  3.61ماليني دوالر.
ووجدت احملكمة ان اوبتوس
قانون
النتهاكها
مذنية
املمارسات التجارية يف سلسلة
من اإلعالنات يف وسائل االعالم
املطبوعة واعالنات االنرتنيت
واعالنات اليافطات يف متوز/
يوليو  ،2011وكانت قد فرضت
عليها غرامة بـ 5ماليني و260
ألف دوالر.
ومع ذلك ،استأنفت أوبتس
احلكم على أربعة أسس ،مبا يف
ذلك الزعم بأن رئيس احملكمة
يف القضية ناي بارام (Nye
 ،)Perramأخطأ يف حكمه يف هذه
الوقائع واحلقائق األساسية.
وقال رئيس احملكمة باتريك
كني والقاضي بول فني
والقاضي جون غيلمور ان احلكم
على أوبتس مل يتم تدعيمه
باألدلة خالل احملاكمة.
وقالوا يف حكمهم :بسبب هذا
فان الغرامة االصلية قد مت
نقضها.
ويف حتديديهم العقوبة اجلديدة،
قال القضاة الثالثة انهم غري

مقتنعني بان خمالفات أوبتس
عرب االنرتنت تستحق هذا احلكم
القضائي االولي.
ومع ذلك ،قالوا ان سلوك
أوبتس كان خطريا جدا ،وان
املخالفات كانت على نطاق
واسع وانها كانت أيضا غري
مربرة.
وكانت املفوضية االسرتالية
للمستهلك واملنافسة ()ACCC
قد تقدمت بشكوى قضائية ضد
اوبتوس على خلفية قيام شركة
االتصاالت باعالنات جاء فيها
«فكر أكرب» و»أسرع من الصوت»
(«)»Think Bigger» and «Supersonic
خلطط شبكة انرتنت واسعة
(broadband internet
وسريعة
 )plansمدعية أنها ضللت
املواطنني يف هذه اخلطط.
وكانت املفوضية قد قالت
يف ذلك احلني ان غرامة
الـ 5260000على  11اعالن
كانت أكرب عقوبة مدنية مت
فرضها حلماية املستهلك.
وأوبتس هي وحدة مملوكة
شركة
قبل
من
بالكامل
االتصاالت السلكية والالسلكية
()SingTel
السنغافورية
ومسجلة يف كل من اسرتاليا
وسنغافورة.

أبوت :على احلكومة االعتذار من قائد
مضمون األسئلة املنصوصة يف اإلمتحان
اخلطي للحصول على اجلنسية األوسرتالية اكادميية قوات الدفاع بسبب فضيحة سكايب
person of her choosing

1 The capital of Tasmania
is
1) Darwin
2) Brisbane
3) Hobart
4) Alice Springs

4. The Executive power
is the power
1) to make the laws
2) to execute criminals
3) to put the laws into
2. The leader of the practice
Australian Government 4) to interpret and apply
is
the law
1) The Speaker of the
5. The Queen appoints
Parliament
the Governor-General
2) the Queen
as her representative
3) the Prime Minister
)4
The
Governor in Australia on advice
from
General
1) the Parliament
3. Who becomes the 2) the Australian Prime
?Prime Minister
Minister
1) both houses of the 3) the British Prime
parliament elect the Minister
Prime Minister by 4) the Chief Justice of
double majority
the High Court
2) after an election,
إجابات صحيحة
the Governor-General
Correct answers:
appoints the person who
I Question 1 : 3
got most votes
3) after an election, the II Question 2 : 3
leader of the party with III Question 3 : 3
most MPs becomes the
IV Question 4 : 3
Prime Minister
4) the Queen appoints a V Question 5 : 2

مطالب بإدراج أدوية لعالج السرطان
ضمن برنامج اإلعانات الصيدلية!!
كشف باحثون من مركز بيرت
ماكالوم لدراسات السرطان
من
يف ملبورن أن %43
أنظمة املعاجلة املستخدمة يف
املستشفيات اخلاصة مل تكن
مدرجة يف القائمة احلكومية
لألدوية املدعومة وفقا لربنامج
اإلعانات الصيدلية.
كما وجد الباحثون أن 192
من أصل  448منتجا دوائيا،
سواء عقار أو تركيبة من
العقاقري ،ملعاجلة نوع معني
من السرطان ال تندرج حتت
بند برنامج اإلعانات الصيدلية،
الستخدامها بطريقة ختتلف عن
اشرتاطات إدارة املنتجات
العالجية األسرتالية.
وانتقد مايكل مايكل قائد فريق
الدراسة نظام الضوابط على
األدوية متهما إياه بكونه حيد
من اختيارات األدوية بالنسبة
للمرضى.
وأضاف أن جزءا من املشكلة
يتمثل يف عدم سعي شركات
األدوية يف اخلوض يف إعادة
تقديم طلبات باملوافقة على
دواء حالي
إعادة استخدام
لغرض خمتلف كونها مكلفة يف
الوقت واملال ،كما تتكاسل

عن طلبها بإدماج عدة أدوية
الستخدامات جديدة مفيدة
للمرضى ،وهو ما جيعل األدوية
ال تدرج ضمن برنامج الدعم.
وأشارت الدراسة إىل أن
احلد من األدوية اليت تندرج
يف برنامج الدعم الذي سبق
اإلشارة إليه يؤثر على جناح
عالجهم من مرض السرطان ،أو
القدرة على البقاء.
وأضاف الدكتور مايكل أن
دور الطبيب يتمثل يف إمداد
املرضى بأفضل األدوية اليت
تسهم يف إمتام شفائهم،
مقرتحا أن يتم السماح ألطراف
ثالثة مثل املستشفيات بالتقدم
لتسجيل األدوية .
بينما قالت متحدثة باسم
مؤسسة الصحة أن برنامج
اإلعانات الصيدلية عندما يقيم
تأثري تكلفة عالج جديد ،جيب
أن يكون حاصال على موافقة
السلطات ،مؤكدة عن عدم
وجود تغيريات وشيكة يف هذا
النظام املتبع.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
مورنينغ
سيدني
املصدر
هريالد

طالب زعيم املعارضة طوني ابوت جوليا غيالرد باالعتذار لقائد
أكادميية قوة الدفاع االسرتالية العميد بروس كايفر يف حال أصر
وزير الدفاع على رفض ذلك.
وقال زعيم املعارضة ،امس االول اخلميس ،ليس هناك خطأ
جوهري يف ثقافة الدفاع ،معلنا أن ستيفن مسيث قد «أساء
التعامل على حنو شامل» يف فضيحة سكايب اجلنسية (سكايب هو
برنامج يف االنرتنيت او اجهزة التلفاز احلديثة ّ
ميكن شخصا ما من
التحدث مع شخص آخر ورؤيته يف الوقت نفسه).
وما زال وزير الدفاع يصر على موقفه بانه غري نادم على انتقاده
العام املاضي العميد كايفر ،الذي متت تربئة بسبب طريقة تعامله
مع ادعاءات سوء املعاملة يف قوات الدفاع االسرتالية (.)ADFA
وقال ابوت امس االول اخلميس «اعتقد انه ينبغي أن يكون هناك
اعتذار للكومودور كايفر ..ينبغي أن يكون فوريا ،ودون حتفظ،
وينبغي أن يكون غري مشروط».
وقال «ينبغي ان يقوم به (االعتذار) الوزير مسيث اآلن ،وإذا كان
الوزير مسيث يفتقر اىل اللياقة والتواضع للقيام بذلك ،جيب أن
تفعل ذلك رئيسة الوزراء».
على الرغم من موجة مزاعم سوء املعاملة ،والتعهد اجلديد من جانب
قوة الدفاع االسرتالية بالقضاء على السلوك السيئ ،قال ابوت
ان الرجال والنساء الذين يقاتلون من اجل الوطن ميثلون «األفضل
بيننا ،وليس األسوأ بيننا».
«علي أن أقول إنين مرتدد جدا
يقول
واضاف زعيم املعارضة
ّ
يف أن أستنتج أن هناك أي خطأ جوهري يف ثقافة الدفاع ..أود
أن اعتقد أن أفراد الدفاع ميثلون األفضل بيننا ،وليس األسوأ
بيننا».
وقال السيد ابوت «أعتقد أننا جيب أن ندعمهم ونعمل معهم».
وكانت قد متت تنحية الكومودور كايفر جانبا بسبب فضيحة سكايب
اجلنسية يف نيسان /ابريل من العام املاضي لكن متت تربئته من
قبل جلنة  Kirkhamللتحقيق االربعاء على ان يكون عاد اىل منصبه
اخلميس او اجلمعة (امس االول او امس).
ورفض السيد مسيث امس االول مرة أخرى التعبري عن الثقة
بالكومودور كايفر ومل يقدم اعتذارا النتقاده سلوك رئيس ADFA
يف أعقاب مزاعم اجلندية املتدربة األنثى.
وصرح السيد مسيث لراديو اي بي سي قائال «ال تراجع عن آرائي
اليت عربت عنها». ،
وقال ان قرار عودة الكومودور كايفر يعود لقائد قوة الدفاع،
وانه يقبل هذا القرار.
وقال اجلنرال املتقاعد جيم موالن انها «سخافة تامة» من السيد
مسيث الوقوف إىل جانب هجومه يف العام املاضي على كومودور
كايفر ،على الرغم من تربئة رئيس األكادميية.
وقال انه يشعر خبيبة أمل من أداء السيد مسيث ودوره يف هذه
القضية ،النه فشل يف االرتقاء إىل مستوى املعايري العالية اليت
وضعها رئيس قوة الدفاع اجلنرال ديفيد هريلي ،وسكرتري وزارة
الدفاع لويس دنكان.
وصرح املاجير جنرال موالن لراديو اي بي سي قائال «أعتقد أن
اجلمهور األسرتالي يستحق أفضل مما شهدناه أمس (االربعاء)..
حنن حباجة اىل وزير دفاع بامكانه ادارة الدائرة بشكل معادل
للرجلني (هريلي ودنكان) يف النزاهة واإلجناز العظيمني اللذين
وقفا اىل جانبه».
بدوره اعلن نيل جيمس ،من مجعية الدفاع اسرتاليا ،ان انتقاد
الوزير للكومودور كايفر كانت وراءه دوافع سياسية.
وصرح لتلفزيون اي بي سي قائال «ليس سرا ان ستيفن مسيث
يأمل يف قيادة حزب العمال يف مرحلة ما».

أبوت يتعهد زيادة اعداد الالجئات
اعلن زعيم املعارضة طوني أبوت
ان حكومة ائتالفية سوف تعطي
تأشريات محاية إىل ما ال يقل
عن  1000امرأة الجئة معرضة
للخطر واوالدهن كل عام.
فقد أدىل السيد أبوت بهذا
االعالن تزامنا مع اليوم العاملي
للمرأة.
وقال زعيم املعارضة يف بيان
له ان «النساء اللواتي وأوالدهن
الذين ينتظرون يف املخيمات
ويف أماكن أخرى بائسة يف
اخلارج هن من بني الفئات
األكثر ضعفا ومجيعهم يبحثون
عن حياة أفضل يف أسرتاليا»،
واضاف «ليس لديهن ال

الوسائل وال فرصة اهلروب من
ظروفهن».
وقال ابوت ان العدد السنوي
لتأشريات النساء املعرضات
للخطر قد اخنفض من 1000
تقريبا يف عام  2006 - 2005اىل
 759تأشرية يف عام .11/2010
وكشف زعيم املعارضة عن إن
االئتالف حجز ما ال يقل عن 11
ألف مكان للمتقدمات يف اخلارج
مبوجب كمية اسرتاليا اإلنسانية
السنوية البالغة  13750شخصا.
وقال السيد أبوت «ان سياساتنا
تضمن ان يعطي برنامج الالجئني
واعادة االستقرار االمل للفئات
األكثر ضعفا».
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اسرتاليــات

غيالرد تؤكد تعرض مقابر االسرتاليني يف ليبيا للتدنيس

أعلنت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد ،يوم االربعاء ،عن ان
حواىل  50قربا جلنود اسرتاليني
يف ليبيا ،قد تعرضت للتدنيس
والتخريب.
وصرحت غيالرد للصحافيني يف
سيدني قائلة «لقد ُأصبنا خبيبة
عندما علمنا بشكل أولي ان50
من أصل  55قربا قد تضررت».
فحوالي  238قربا جلنود من
 10جنسيات خمتلفة ،اليت
مت تدنيسها ،تعود ملقابر
بريطانية ومقابر الكومنولث يف
مدينة بنغازي يف أواخر الشهر
املاضي.
فقد أظهرت صور ملصورين
هواة جمموعة خمربة من حوالي
 30شخصا وهي تركل وحتطم
شواهد القبور (االجزاء العلوية
من القبور).
وأكدت احلكومة النيوزيلندية
جنودها الـ
أيضا أن قبور
 11يف املنطقة قد تعرضت
للتدنيس والضرر.
ويف بيان مشرتك ،قال وزير
اخلارجية بالوكالة كريغ اميرسون
ووزير شؤون احملاربني القدامى
وارن سنودن شؤون أنه مل تكن
هناك إشارة على استهداف قبور
األسرتاليني يف اهلجوم.
واضاف البيان «يبدو ان صليب
الفداء ،والسمات الرئيسية
ملقربة احلرب يف بنغازي ،كانت
نقطة الرتكيز يف اهلجوم. . .
وتقع املقابر األسرتالية جنبا إىل
جنب يف صفني على مقربة من

بعض املقابر االسرتالية التي تعرضت للتدنيس

صليب الفداء».
وكشف السيد سنودن عن
قائمة بأمساء شواهد (االجزاء
العلوية من القبور) يعتقد أنها
تضررت.
وكان وزير اخلارجية بالوكالة
حذر
قد
اميرسون
كريغ
االسرتاليني ،يوم الثالثاء ،بأن
علينا توقع تضرر «عدد كبري»
من القبور األسرتالية.
وقالت اآلنسة غيالرد أن وزارة
شؤون احملاربني القدماء سوف
تكون على اتصال مع عائالت
احملاربني القدامى وأن مفوضية
الكومنولث لقبور احلرب تعمل
على اصالح االضرار.
وعرضت احلكومة االسرتالية
تقديم أي مساعدة إضافية
مطلوبة.
وقالت اآلنسة غيالرد ،اليت

وصفت اهلجمات بـ «املثرية
لالمشئزاز» ،انها تريد ان ترى
املهامجني ميثلون امام العدالة'
مضيفة «سنواصل الضغط من
خالل موقعنا يف احلكومة لضمان
جلب حكومة ليبيا املؤقتة
املخالفني للعدالة».
وقال الدكتور اميرسون الثالثاء
ان احلكومة الليبية اعلمته ان
جمموعة من الشبان على عالقة
بالتدنيس والتخريب قد جرى
اعتقاهلم.
ودفن أكثر من  1200جندي
بريطاني ومن الكومنولث لقوا
حتفهم يف معارك صحراء مشال
افريقيا يف احلرب العاملية
الثانية يف املقابر.
واعتذرت احلكومة الليبية يف
عطلة نهاية االسبوع املاضي
عن اعمال التخريب.

الفيضانات جتتاح سيدني والضواحي اجلنوبية
شهدت حركة املرور والنقل
العام يف سيدني حالة من
الفوضى بعد واحد من أسوأ
الفيضانات خالل عقد من
الزمن تسبب بإغالق الطرق
وخطوط القطار الرئيسية.
ومت امس االول اخلميس
االيعاز للسائقني باالبتعاد
عن الطرق حيث غمرت املياه
الشرايني الرئيسية وتسببت
باكتظاظ هائل.
وقد احدث ذلك تأخريا يف
حركة مطار سيدني ،ويف
تنقل احلافالت عرب معابر ميناء
سيدني وحوصرت السيارات
بالفيضانات يف مجيع أحناء
املدينة.
وقال موظفو مركز إدارة
النقل إنها أسوأ فيضانات يف
الذروة الصباحية يف عقد من
الزمن ،وقد تسببت يف اغالق
عدد من خطوط القطار أيضا.
وقالت املتحدثة باسم املركز
ريبيكا والش «هناك فوضى
تامة ،هناك تأخري عرب النقل
العام برمته ،وشبكة الطرق».
واضافت ان «كبار فريق
العمل لدينا يقولون انه
الطقس األكثر سوءا وجنونا
حيث مل نشهد مثله خالل عقد
من الزمان ..لقد حدث كل
ذلك بسرعة هائلة ،واآلن كل
شيء يف حالة من الفوضى».
وقالت ان «العديد من سائقي
السيارات اختاروا القيادة
للذهاب العمل حتت املطر..
الناس ال حيبون استقالل

وسائل النقل العام يف هذا
الطقس ،وهذا جعل احلالة
أسوأ  ،هناك تأخري كبري
بسبب ذلك».
وقال مركز إدارة النقل
( )TMCانه مت تعليق حركة
القطارات على خط احلديقة
االوملبية ( )Olympic Parkبني
 Lidcombeواحلديقة األوملبية
يف كال االجتاهني بسبب هطول
األمطار الغزيرة اليت أغلقت
خط احلديقة االوملبية.
حافالت
ترتيب
وجرى
لنقل الركاب ذهابا وايابا
بني  Lidcombeواحلديقة
االوملبية.
وقالت اآلنسة والش امس
االول «وباإلضافة إىل ذلك
توقع
املسافرون
ُينصح
حدوث تأخريات كبرية عرب
شبكة النقل العام كله هذا
الطقس
بسبب
الصباح
الرطب».
وقال مدير عمليات شبكة
املرور االسرتالية ايان واالس
أنها كانت أسوأ حركة مرور
صباحية منذ مثانينات القرن
املاضي.
وقال السيد واالس للزميلة
الدايلي تليغراف «لقد شهدت
احلركة فوضى منذ الساعة
 5:30صباحا من صباح اليوم
(اخلميس) ..ما زلت اقوم
بعملي منذ  30عاما وهذا
هو أسوأ فيضان رأيته يف
حياتي ،تشهد سيدني صدمة
مطلقة..بدأ مع جنوب غربي

يف الساعة  5:30صباحا يف
كامبلتاون وحول Leppington
االن
دوغالس..
وبارك
الفيضان غمر السيارات على
الطريق السريع هيوم هاي
واي يف وارويك فارم.
وقال «املياه وصلت اىل
النوافذ..هذا أمر ال يصدق،
انه مذهل متاما ..كانت
هناك أيضا انهيارات ارضية
واملياه على الطرق يف مجيع
أحناء املدينة..هناك مياه على
الطرق ،هناك طرق مسدودة
يف سانت بيرتز وماسكوت
والكسندريا وحديقة سيدني
وتاميب».
واضاف يقول «هناك زمحة
خانقة على الطريق السرسع
 m5يف كال االجتاهني بني
مشال بيكسلي وليفربول».
وقالت مؤسسة  NRMAان
فوضى السري والفيضانات
تسببت يف تأخري من ساعتني
اىل  3ساعات لكل سيارات
دوريات املؤسسة.
وقال الناطق باسم املؤسسة
بيرت خوري ان «الدوريات
حضرت إىل حواىل ألف عطل
يف السيارات صباح هذا اليوم
(اخلميس) ،وهذا هو أكثر من
ضعف العدد املعتاد».
واضاف «اننا حاليا حنضر
 250عطال كل ساعة .سبب
فقط
ليس
التأخريات
الفيضانات ولكن أيضا إغالق
الطرق اهلامة يف سائر احناء
سيدني».

احتمال اجبار احلكومة على االعتذار بسبب
مزاعم اعتداء لقوات الدفاع
قد تضطر احلكومة الفيدرالية
ماليني
ودفع
لالعتذار
الدوالرات بعد بروز ما ال يقل
عن  775ادعاء قابل للتصديق
من االعتداءات اجلنسية وغريها
اىل العلن ضد أكادميية قوات
الدفاع األسرتالية (.)ADFA
وميكن أيضا ان يتم تكليف
مفوضية ملكية للتحقيق يف
املزاعم اليت تعود اىل عام
 1951ومن ضمنها رجل ،هو
اآلن يف السبعينات من العمر،
كان يف الـ  13من العمر عندما
زعم انه تعرض العتداء.
وتغطي االدعاءات طيفا واسعا
من النشاطات العسكرية من
التدريب والواجبات العادية
واالستشفاء
اىل االنتشار
وجمموعة تتدرج من املزاعم
اجلرمية اخلطرية اىل االعتداءات
البسيطة.
وأنفق حوالي  6.2ماليني دوالر
على إعادة النظر يف االعتداءات،
يف شهر نيسان املاضي ،يف
فضائح جنسية ألكادميية قوات
الدفاع االسرتالية من قبل
شركة احملاماة دي ال ايه بايرب،
( )law firm DLA Piperاليت تلقت
شكاوى من أكثر من 1000
شخص ،وكانت غري قادرة على
التعامل مع عشرات الشكاوى

االخرى.
ووصف وزير الدفاع ستيفن
مسيث النتائج بانها «صرحية
ورصينة» ،وقال ان كل
اخليارات للرد  -مبا يف ذلك
إجراء حتقيق قضائي  -مطروحة
«على الطاولة».
وسوف تتفحص قوات الدفاع
هذه املزاعم وسيعطي وزير
االدعاء العام نيكوال روكسون،
الذي لديه نسخة من هذا
مفصلة»
«دراسة
التقرير،
الستجابة احلكومة.
 6ماليني دوالر
ومت انفاق
أخرى على التقارير الصادرة
عن احلكومة االربعاء  -مبا يف
ذلك إجراء حتقيق سري قام به
احملامي أندرو كريكهام (lawyer
.)Andrew Kirkham QC
هذا التقرير هو صفعة يف وجه
وزير الدفاع ستيفن مسيث،
بسبب اعفائه قائد البحرية
العميد البحري بروس كايفر.
وكان السيد مسيث قد هاجم
علنا ،يف العام املاضي،
الكومودور كايفر لطريقة تعامله
مع الفضيحة بعد ان قامت جندية
متدربة سرا بتصوير فيلم تقوم
فيه مبمارسة اجلنس بالرتاضي
مع احد املتدربني الذكور.
وكان قد مت اتهام اثنني من

اجلنود املتدربني كما متت تنحية
القائد الذي كان ما زال يف
اجازة من نيسان املاضي.
ووجدت مفوضية التحقيق أخطاء
إدارية بسيطة فقط من قبل
ضابط سيعود إىل األكادميية
هذا األسبوع.
وقال قائد قوات الدفاع اجلنرال
ديفيد هريلي انه كان صحيحا
تنحية العميد ،لكنه أعرب عن
أسفه الستغراق العملية وقتا
طويال.
واعرتف اجلنرال هريلي أيضا
بانه كانت هناك مشاكل ثقافية
حول قضية اخنراط املرأة يف
القوات املسلحة.
واضاف يقول «يف بعض األحيان
هناك اشخاص ال يدركون ما
حنن بصدده».
ومل يرتاجع السيد مسيث عن
تصرحياته يف ذلك الوقت،
مبا يف ذلك قوله ان سلوك
الكومودور كايفر كان «غري
مالئم ،غري حساس وغري صحيح
وخاطئ يف نظر القانون».
وقال السيد مسيث «ال أتراجع
قيد أمنلة عن أي شيء قلته أو
فعلته يف ذلك الوقت».
وقال الكومودور كايفر االربعاء
انه فخور بالعودة الستئناف
مهامه.

الفيضانات حولت واغا واغا ملدينة أشباح!!
بدا منسوب نهر مورومبدغي
يف واغا واغا يف أعلى ارتفاع
له االربعاء إال أن اخنفاضه من
مستوى مرت 10.56إىل 10.54
مرت ،منح بصيصا من األمل بأن
األسوأ انتهى.
ويف وقت متأخر من مساء
االربعاء قام مكتب األرصاد
بالتأكيد على وصول النهر
ملستوى 10.56مرتا ،وهو أقل
بسنتيمرتات قليلة من ارتفاع
السد اخلاص بالنهر.
ويف حالة جتاوز املاء السد
احلاجز له ،تزداد احتمالية أن
تغمر مياه الفيضان قلب املدينة
يف أقل من  30دقيقة.
ومع ذلك جاء االخنفاض يف
مستوى النهر مساء االربعاء
مكتب
حبسب تأكيدات
األرصاد اجلوية ليضفي قدرا
من االطمئنان.
من جانبه ،قال متحدث رمسي
باسم خدمات الطوارئ بالوالية
إنه يف حالة وصول النهر
الفيضان
سينتشر
لذروته
كالطاعون على األقل ملدة 24
ساعة ،خمربا صحيفة الدايلي
تلغراف« :حنن متيقظون لوصول
النهر لذروته».
يأتي ذلك يف الوقت الذي زار
فيه باري أوفارول رئيس حكومة
نيو ساوث ويلز واغا واغا يف
وقت مبكر من يوم أالربعاء معلنا
حالة الطوارئ يف واغا واغا.
وقال أوفاريل « :بعد مناقشات
مع وزير الشرطة وخدمات
الطوارئ ،تعلن احلكومة حالة

الطوارئ يف واغا واغا ،لضمان
إمداد خدمات الطوارئ واملنظمات
املماثلة بأفضل األدوات حلماية
األرواح واملمتلكات».
واستطرد بأن هذا القرار يعتمد
على املخاوف املستمرة من
استمرا صعود منسوب مياه
السد،
واخرتاق
الفيضان،
متوقعا أن يتمكن املواطنون من
العودة للمدينة يف حالة جتاوز
املياه للسد بعد ثالثة أيام
تقريبا.
ويف الوقت الذي تزيد فيه
كارثة الفيضان سوءا ،قام
حنو  12900شخصا باإلخالء على
امتداد الوالية ،وانعزل حنو
 7000شخصا.
وصدر أمر بإخالء  8810شخصا
يف واجا واجا ،ويف فوربيس،
مت إخالء  560شخصا يف الوقت
الذي ختطى فيه نهر الشالن
مستوى  10.4مرتا ،بينما صرح
متحدث باسم خدمات الطوارئ
إنه من املتوقع أن يصل منسوب
الفيضان ملستوى  10.65مرتا
يوم اخلميس.
ويف ذات األثناء ،استبعدت
رئيسة احلكومة الفدرالية جوليا
غيالرد حدوث توسعات يف
ضريبة الفيضان ،إال أن احلكومة
الفدرالية ستقوم بتقديم الدعم
عرب نيو ساوث ويلز وفكتوريا.
وبدأت الشرطة يف حراسة
منطقة اإلخالء يف واغا واغا
لعدم تسلل اللصوص.
ويف وقت مبكر من يوم أالربعاء،
قام باري أوفارول بعمل جولة

يف ضفاف نهر مورومبدغي،
وبعض مراكز اإلخالء يف
املدينة ،مضيفا أن مشال واغا
واغا يبدو مشهده مؤسفا من
الطائرة بعد أن غمرت املياه
املنازل.
وتبلغ عدد مراكز اإلخالء يف
واغا واغا أربعة مراكز  ،أما عن
منطقة الريفريينا ووسط غرب
الوالية فقد استمرت يف لفت
أنظار خدمات الطوارئ.
وتلقت خدمات الطوارئ يوم
الثالثاء  1700مكاملة استغاثة
مع جناح  10حاالت إنقاذ.
وجنح املتطوعون يف إنقاذ
شخصني بالغني وطفل وكلبني
وقطتني كانوا حماصرين يف
أحد املنازل.
وتوقع مكتب األرصاد أن ختف
حدة األمطار عرب الوالية ،على
الرغم من حتذير السلطات
بشأن احتمالية استمرار فيضان
األنهار.
وأجربت الفيضانات أكثر من
 13000شخص على اهلرب من
منازهلم ،يف الوقت الذي غمرت
فيه املياه العديد من املنازل
والشركات ،وال ميكن التبؤ
باحلجم النهائي للخسائر إال بعد
عودة املواطنني ملنازهلم.
ويف مدينة غريفيث غمرت
املنازل
الغزيرة
األمطار
واملمتلكات عندما فاضت قنوات
الري  ،ويف غونداغاي مت إخالء
حوالي  60شخصا.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :الدايلي تلغراف
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الدليل التجاري
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
9743 8897
*Hollands *Rollers
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143
تسعرية مجانية

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

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

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

0407 405 846
9740 5846

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

ملحمة النجوم

لصاحبها رومانوس اسكندر
لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يومياً
غنم  ..بقر ..ماعز

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :
753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك
والخ ّفان وغريهما
اتصلوا بصاحب الخربة
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

نبيع بالجملة واملفرق

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جداً
زورونا مرة لتزورونا كل مرة

خدمة ممتازة  ..نظافة تامة ..صدق يف املعاملة
Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW
Tel: 9796 1326 - Mob: 0405 333 336

BG

Lic: 185750C

Glass & Glazing

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 برنار:

0407 666 190

PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

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

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
العالناتكم االتصال بالسيد نبيل ضناوي
على الرقم0404149000 :
www.alankabout.com

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

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
EAGLE VALE INSURANCE SERVICES

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

*تعويضات أرباب العمل
للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت بموعد مسبق
نصائح مختصة من شركة AMP
165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077 - Mob: 0414 309 360

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd
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اسرتاليات

علماء أسرتاليون حيققون تقدما يف أحباث سرطان الثدي!!

ميكن أن يؤدي التقدم األخري
من جانب العلماء األسرتاليني
مبزيد من النساء إىل التغلب على
مرض سرطان الثدي.
وسيتم قياس كثافة نسيج الثدي
باستخدام تكنولوجيا امليكروويف
وفقا البتكار حبثي جديد.
وسوف تسمح الشراكة بني مركز
تشارلز بريكنز جبامعة سيدني
واغيلنت تكنولوجيز – وهي
الشركة اليت تستخدم أدوات
التصوير مبا يف ذلك عناصر
والتصوير
احليوي
التصوير
باملوجات الدقيقة – للباحثني
بدراسة عينات خمتلفة من أنسجة
الثدي من أجل إجياد طريقة
جديدة لتقييم كثافة نسيج
الثدي للتنبؤ خبطورة مدة حياة
سرطان الثدي.
نسيج
وسيتم تقديم عينات
الثدي من أجل الدراسة من خالل
بنك األنسجة لشبكة سرطان
الثدي.
سيكون هناك  300عينة مت
مجعها مبعدل  200من عمليات
تصغري الثدي بدون أن يكون
هناك سرطان الثدي و  100من
مرضى جراحة سرطان الثدي
على مسافة من مكان الورم،
جنبا إىل جنب مع عينات ستكون
آخر صورة باألشعة.
وقالت إيلينا رايان الباحثة يف

التصوير الطيب ومبادئ جمموعة
اإلدراك إن كثافة نسيج الثدي
مرتبط باملخاطر العمرية يف
تعرض املرأة لإلصابة بسرطان
الثدي ،مضيفة أننا حناول
استخدام املوجات الدقيقة»
«مليكروويف» للعمل بها على ما
هو مرتبط بالنسيج مبا جيعلها
أكثر كثافة.
وأضاف رايان «أننا سوف منرر
جمموعة من املوجات املرتددة
عرب أنسجة الثدي ،واعتمادا على
مدى سهولة مروره عرب األنسجة
فإنه ميكنك حتديد ما الذي تتألف
منه وتركيبها اخلليوي وبعد ذلك
ميكن مقارنة ذلك مع تصوير
الثدي باألشعة.
وقالت الدكتورة رايان أنه
ميكن استخدام البحوث لتطوير
طريقة لتوقع احتمال اإلصابة
بسرطان الثدي مضيفة ان
هناك سلبيات يف تصوير الثدي
باألشعة السينية  ،واليت مل تكن
فعالة مع الشابات بسبب تكوين
أثدائهن.
وأنه بتصوير الثدي باألشعة
السينية فإنه يتم احلصول على
صورة ذات بعدين للنسيج وبذلك
يكون البعد اإلضايف مفقودا.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :اهلريالد صن

السائقون يدهسون األطفال وهم يرجعون للخلف بسبب
النقاط املخفية!!
يف إطار اجلهود املبذولة لزيادة
إدراك السائقني مبخاطر هرولة
األطفال خلف السيارات ،عندما
يقوم السائق بالرجوع للوراء،
قامت « توداي تونايت» بإجراء
اختبارات لبعض السائقني
الختبار قوة مالحظاتهم يف هذا
الشأن.
يوجد خلف كل سيارة متوسطة
احلجم منطقة يبلغ طوهلا
 10مرت ال يستطيع السائق
مشاهدتها.
روبرت
قال
جانبه،
من
ماكدونالد رئيس مركز البحوث
مبؤسسة  NRMAإن اختبارات
الرؤية للسائقني كشفت عن
تزايد طول املنطقة العمياء
إىل حوالي  25مرت ال يستطيع
السائق مالحظتها وهو يرجع
للخلف.
وتشمل االختبارات اليت توضح
مدى رؤية كل سيارة توجيه
مؤشر ليزر عرب النافذة اخللفية
يبلغ
وأسطوانة
للسيارة،
ارتفاعها  600مم ،مبا يساوي
ارتفاع كتف طفل يبلغ من
العمر عامني.
االختبارات
نتائج
وجاءت
خميفة ،إذ تراوحت املنطقة
العمياء بني  20مرت و 30مرت،
السيدان
سيارات
وجاءت
األسوأ مبقاعدها املنخفضة،
باإلضافة لسيارات  4WDذات
اإلطارات املرتفعة ،اليت حتجب
الرؤية اخللفية.
ومن بني ال  243سيارة اليت
خضعت لالختبار ،سجلت %14
منها تصنيف اخلمس جنوم
الكاملة مقارنة ب  %8فقط

يف االختبار الذي مت اجراؤه منذ
سنتني.
ويرجع الصعود يف مستويات
األمان جزئيا إىل حرص
شركات تصنيع السيارات على
ختصيص كامريات عاكسة يف
رد فعل لتقارير مصرع ثالثة
أطفال أسبوعيا بسبب حوادث
الرجوع للخلف دون مالحظة
السائقني لوجودهم ،ويف
خالل الست سنوات األخرية
كان هنالك حنو  43حادثة ميكن
وصفها باملفجعة عرب أسرتاليا
أسفرت عن مصرع العديد من
الضحايا من األطفال.
وقالت األم الريسا بارتون،
من وونونا وهي أم يبلغ عمره
عامان « :كل السيارات هلا
مناطق عمياء ،حنن نقطن يف
منزل يف طريق شديد االحندار،
لذا جيب علينا النظر حولنا
جيدا ،وحتديد مكان األطفال،
وما حيدث يف الطريق ،الذي
ميتلئ بالعديد من األطفال».
وأضاف السيد ماكدونالد أن
الدراسة توضح أن األطفال
يتجاهلون النداءات االلكرتونية
املنبهة للرجوع إىل اخللف ،مردفا
أن الكامريات العاكسة ليست
بديال عن التحلي بكامل اليقظة
أثناء القيادة ،واختتم قائال« :
جيب دائما إدراك مواقع وجود
أطفال ،واالطفال اآلخرين أثناء
القيادة ،ألن خطورتها ال تقل
عن خطورة محامات السباحة
بالنسبة لألطفال مبا يستلزم
احلذر الكامل».
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :الدايلي تلغراف

انقسام داخل االئتالف حول أجازة الوالدين لرعاية األطفال!!
تعرض تعهد زعيم االئتالف
املعارض طوني أبوت حول أخذ
 2,7مليار دوالر اخلاصة بأجازة
الرعاية مدفوعة األجر املخطط
يف االنتخابات املقبلة للتقويض
من قبل وزير املالية يف حكومة
للظل أندرو روب والذي أصر
الليلة املاضية على أن وعود
اإلئتالف ستعتمد على ميزانية
الدولة.
وبعد أن قال زعيم اإلئتالف
املعارض طوني أبوت بشكل
متكرر األسبوع املاضي إن
اإلئتالف سوف يطرح سياسته
يف االنتخابات أخرب السيد روب
راديو أيه بي سي قائال «إننا
مل ننتهي من أي من سياساتنا
الرئيسية».
وأجاب السيد روب على سؤال
حول فشل اإلئتالف يف اإللتزام
بتمويل مشروع التأمني الوطين
ضد العجز يف الوقت الذي
املكلفة
باخلطة
إلتزم فيه
اخلاصة بإجازة الرعاية  ،قائال إن
هذا املخطط كان أحد التزامات
اإلئتالف اليت مت طرحها يف
االنتخابات األخرية.
وأضاف «أن األمر احملتمل
األن بالنسبة لنا هو اإلنفاق
أو عدم اإلنفاق وأنه يف املرة
املقبلة سوف نعتمد على ما
تفعله احلكومة ،موضحا أنه إذا
استمروا يف اإلستدانة كل ثالثة
أسابيع أكثر مما سوف تقدمه
عوائد الضرائب من التعدين كل

أربع سنوات -بذلك سوف تنزلق
البالد يف مشكلة .
وتأتي تصرحيات السيد روب
بعد ان أعرب نواب املقاعد
اخللفية األسبوع املاضي عن
قلقهم خالل االجتماع احلزبي
املشرتك لإلئتالف إذا ما كان
خمطط ' رولز رويس'' بشأن
اإلجازة األبوية «الرعاية» مدفوعة
األجر من شأنها أن تصب يف
مصلحة األغنياء ،يف حني أن
التمويل للتوصل اىل اتفاق
جديد للمعاقني ال يزال غري
مؤكد.
وقد قلل زعيم اإلئتالف
املعارض من املخاوف اليت
أثريت خالل اإلجتماع من
الفيكتوري الليربالي راسل
بوردبانت وسيناتور كوينز الند
سو بويسي ،مضيفت أنه يشعر
بالفخر أن يكون الزعيم األول
لالئتالف الذي يقدم للناس
خطية رعاية للوالدين مدفوعة
األجر ،وأعلن عن شعوره بالفخر
بتقديم اخلطة يف االنتخابات
القادمة ،معربا أنه يتفهم
التحفظات اليت يبديها رفاقه
يف االئتالف حول اخلطة ألنه
شخصيا كانت لديه حتفظات
بشأنها منذ عشرة سنوات.
كما يواجه االئتالف ضغوطا
متزايدة بشأن معركة سياسية
السفري
عرب
حيث
أخرى،
األندونيسي برميو ألوي جوليانتو
عن قلقه من سياسة االئتالف
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أسعار غاز السيارات السائل ترتفع بشكل جنوني والسائقون
احليلة !!
31 January
قليلو2012

اضطر السائقون إىل ملء
خزانات سياراتهم بالغاز املسال
خشية من الصعود اجلنوني يف
أسعاره والذي وصل ألكثر من
 80سنتا لكل لرت.
RACV
مؤسسة
وحذرت
السائقني من زيادة ضغط
التزود بالغاز ،بعد أن رفعت
بعض حمطات الوقود سعر لرت
الغاز  12سنتا لكل لرت.
من جانبه ،قال مايكل كيس
مدير اإلدارة اهلندسية مبؤسسة
 RACVإن الصعود املفاجئ كان
مبثابة ضربة مفاجئة للسائقني،
حيث مل تتجاوز معدل الزيادة
املتوقعة يف شهر آذار سبعة
سنتات للرت ،وأضاف « لقد
زادت أسعار الغاز على مدى
الشهرين املاضيني بصورة
فجائية إذ بلغ مقدار الزيادة
حنو  24سنتا يف اللرت مما كان
مبثابة ضربة قوية للسائقني»،
واستطرد« :لقد جتاوزت الزيادة
يف بعض حمطات الوقود 80

سنتا لكل لرت».
ويف «فيتزوري» وصلت الزيادة
سعر الغاز هذا الصباح 73.9
سنتا للرت يف كالتيكس/
وولورث ،بينما بلغت يف «
أبوتسفورد» اجملاورة إىل 87.9
سنتا لكل لرت.
وأضاف السيد كيس أن
األسعار العاملية للغاز ارتفعت
إىل مستويات تارخيية خالل
اخلمسة شهور األوىل ،بزيادة
قدرها  ،%48معلال ذلك بالتوتر
املتزايد يف منطقة الشرق
األوسط ،وزيادة الطلب على
الطاقة يف آسيا.
وأضاف أن السائقني يتعني
عليهم مراقبة األسعار بشكل
دائم ،لكونه السبيل األفضل
لتنظيم عملية الشراء ،وعدم
شركات
جلشع
االستسالم
الغاز.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :اهلريالد صن

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
%
0.55%
-0.32%
-0.04%
1.05%
-0.34%
!#DIV/0
0.55%

+/0.0058
-0.0026
-0.0003
0.9
-0.0044

Level
1.0638
0.8017
0.672
86.77
1.2907

70.61

12907.94

Currencies
AUDUSD
AUDEUR
AUDGBP
AUDJPY
AUDNZD
Equities
DJIA

بإرجاع مراكب طاليب اللجوء،
مضيفا أنه رفع خماوفه ملكتب
السيد أبوت مباشرة ،كما نقل
خماوفه لوزيرة الشؤون اخلارجية
يف حكومة الظل جولي بيشوب.
وتأتي تعليقات السيد روب
بعدما هاجم مؤخرا وزير املالية
واين سوان هلجومه على
ملياديرات التعدين يف أسرتاليا
بسبب ما وصفه حشد ثرواتهم
ضد تنفيذ ضريبيت التعدين
والكربون ،بعد أن قامت شركة
 Fortescue Metalsثالث شركات

إنتاج احلديد بنشر إعالنات يبلغ
طوهلا صفحة كاملة ،للدفاع
عن رئيسها التنفيذي أندرو
فورست.
وعلق السيد روب على هجوم
السيد سوان قائال إن احلكومة
العمالية حتاول ان تظهر أنها
مهتمة بالطبقة املتوسطة يف
حني أنها ال تكرتث بشؤونها.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
مورنينغ
سيدني
املصدر:
هريالد

جدل حول تعميم استخدام جهاز املسح الضوئي
لتفتيش الركاب يف املطارات

Market Update

خضع اثنان من كل مخسة ركاب
ملزيد من اجراءات التفتيش
الذاتي ،بعد إطالق األجهزة
صفارات إنذار ،بعد أن شاركوا
يف جتربة املسح الضوئي الكامل
للجسم واليت سيتم تعميمها
إجباريا يف غضون أربعة شهور
يف املطارات.
وأسفرت جتارب املسح الضوئي
الكامل اليت مت إجراؤها على
مدى سبعة أسابيع يف مطاري
سيدني وملبورن الدوليني عن
جتاوز  %57من إمجالي 23,500
متطوعا جهاز الفحص دون أن
يطلق صافرات اإلنذار ،وفقا
للتقرير الذي سلمته وزارة البنية
التحية والنقل ألحد االستجوابات
الربملانية الفدرالية.
وكشفت التجربة أن أهم
األسباب اليت تطلق صافرات
اإلنذار هي العمالت املعدنية،
واألبازيم املعدنية يف األحذية،

ومشابك الشعر ،والساعات،
واجملوهرات ،واألزرة املرصعة
مما
املعدنية،
والسوستات
يثبت أن أجهزة املسح الضوئي
اجلديدة أكثر بطئا من أجهزة
الفحص املعدنية اليت تستخدم
يف الوقت الراهن.
وانتقدت بعض منظمات احلرية
املدنية اجهزة املسح الضوئي
اجلديدة ،زاعمني أنها ستؤدي
إىل إبطاء حركة مغادرة الركاب
يف املطارات ،بينما قالت وزارة
البنية التحتية والنقل أن الرأي
العام ينظر لتلك التجربة اجلديدة
نظرة إجيابية ،.إال أنها اعرتفت
أن الضباط القائمني على تلك
األجهزة يف حاجة لتدريب أكثر،
والشعور أكثر بإحساس الركاب
اخلاضعني للفحص ،وجتنب
إساءة املعاملة.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :سيدني مورنينغ هريالد

2

?or great day on the way

ثالثة أطفال يوميا يتعرضون لعنف اآلباء واألمهات!!

كشفت تقارير حديثة أن ما
يقرب من ثالثة أطفال يوميا
ترتاوح أعمارهم ما بني 14-10
سنة يتعرضون العتداءات من
آبائهم أو أمهاتهم ،يف زيادة
هي األكرب فيما يتعلق باألطفال
يف تلك املرحلة السنية ،حسبما
كشفت احصاءات الشرطة يف
والية فكتوريا.
وأضافت الشرطة أن االعتداءات
اليت حتدث على األطفال من
الوالدين ارتفعت بشكل يفوق
األنواع األخرى من العنف
األسري ،وأعربت عن ختوفها
من عدم اإلبالغ عن الكثري من
احلاالت.
وأثارت التقارير قلق بريني جريي
مفوض سالمة الطفل الذي تعهد
يف التحقيق يف أالسباب اليت
أدت لتفاقم العنف مع السلطات
املخولة حبماية األطفال من تلك
االعتداءات.
ومن بني أبرز اإلصابات اليت
تولدت عنها تلك احلوادث،
مكسورة،
وعظام
حروق،
وكدمات ،جراء االعتداءات اليت
تعرض هلا األطفال.
ومشلت عدد البالغات املقدمة
املتعلقة باعتداءات على االطفال
من قبل اآلباء عام 2011-2010
 985بالغا مقارنة ب  630بالغا
العام املاضي ،ووصل عدد
البالغات املقدمة فيما خيص
احلقبة العمرية بني 360 14-10
بالغا يف العام املنصرم مقارنة
ب  228بالغا عام .2010-2009

من جانبه ،قال مفتش الشرطة
كريين هينام إن صعود معدل
البالغات يعكس الثقة املتزايدة
يف جهاز الشرطة.
يأتي ذلك يف الوقت الذي تعهد
فيه رئيس املفوضني كني الي
بزيادة عدد أعداد ضباط الشرطة
ملواجهة العنف املتزايد ،مبا يبين
جسرا من الثقة بني الشرطة
واجملتمع.
وأضاف السيد بريني جريي أن
أسباب جلوء الوالدين للعنف مع
أطفاهلم معقدة ،وترتبط غالبا
بالفقر ومشاكل الصحة العقلية،
اإلحصائيات
تلك
واصفا
باملرعبة.
من جهتها ،قالت فيونا ماكورماك
رئيسة مؤسسة «العنف املنزلي
يف فكتوريا ،إن العنف كان عامال
مشرتكا يف نصف قضايا محاية
الطفل ،ومسؤوال عن  %62من
وفيات األطفال يف عام ،2010
وأضافت أن الفهم األفضل من
الشرطة لتأثر العنف املنزلي
قد يؤدي ملزيد من االتهامات
ضد آلباء وأمهات
املوجهة
األطفال الضحايا.
وأضافت أن العنف يؤدي
ملشاكل اجتماعية وعاطفية
ونفسية وسلوكية لألطفال.
من ناحيته ،قال رئيس املؤسسة
األسرتالية للطفولة الدكتور جو
توتشي بشن محلة حلماية هؤالء
األطفال.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
املصدر :اهلريالد صن

eemingly nullified for the moment, investor attention will revert back to the
ening with the release of the all-important non-farm payrolls report for
mprovement in jobless claims and the strong ADP report from Wednesday,
other bumper number with economists expecting payrolls to increase by a
he expected rise, unemployment is expected to remain static at 8.3pct as
et conditions attract discouraged job seekers back to the workforce. While
pletely rule in or out the need for more stimulus, with most economic
igher and Bernanke playing coy, it appears QE3 may sink before it
ng performance.
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لبنانيات

كنعان :ال  ٨٩٠٠مليار حترتم االصول واالقرتاع بشأن ال  ١١مليار دوالر غري جدي
كرر النائب ابراهيم كنعان ان
مشروع ال  ٨٩٠٠مليار لرية
حيرتم االصول الدميوقراطية
الربملانية بينما انفاق ال11
مليار دوالر انتهاك هلا وخروج
على القانون وذلك يف مؤمتر
صحايف ،عقده امس يف مكتبه
يف اجمللس ،بصفته النيابية
وليس كرئيس للجنة املال
واملوازنة النيابية ،يف حضور
النواب :حكمت ديب ،زياد
اسود ،سيمون ابي رميا وحشد
من وسائل اإلعالم .وقد رفعت
خلفه لوحة محلت عبارة 112
مش .11
وقال :لقد حاول البعض يف
الفرتة املاضية تشويش الرأي
العام باملساواة بني ما هو
دستوري وقانوني ،وبني ما
هو خمالف للدستور وللقانون،
وكأن الدستور والقانون أصبحا
وجهة نظر وميكن إلباسهما
الثوب السياسي الذي يالئم
هذا الفريق ،ال أصول وأحكام
وقواعد ثابتة وواضحة .كما
حاول هذا البعض تصوير
الدستور
بتطبيق
املطالبة
والقانون تهديدا للسلم األهلي
وإذكاء لنار الفتنة وممارسة
للكيدية السياسية ،متناسيا بأن
الدستور والقانون ال حيميان
املستشري
الفساد
ثقافة
بشهادة مجيع اللبنانيني ،وال
املرتكبة
املخالفات
يربران
بدليل
املتمادي
والتقصري
صدور أربعة عشر قرارا قضائيا
عن ديوان احملاسبة ،وبدليل ما
أورده خرباء البنك الدولي عن
النظام املعلوماتي املعتمد يف
وزارة املالية ملسك حسابات
وقيود تنفيذ املوازنة وإدارة
املال العام.
وقال :من أجل وضع األمور يف
نصابها الدستوري والقانوني
والنظامي ،ومن أجل تنوير
الرأي العام الربملاني والشعيب
يف لبنان ويف كل مكان،
ألتقي بكم اليوم لبيان احلقائق
املتعلقة بهذا اإلنفاق من جهة،
ولتوضيح ما قد يكون التبس
على الرأي العام من كثرة ما
مسع خالل األسبوع املاضي من
حماضرات يف العفة واحلرص
على املصلحة العامة والسلم
األهلي ووأد الفتنة من جهة
ثانية.

تواريخ تقديم املوازنات

أوال :على صعيد تقديم مشاريع
قوانني املوازنة إىل جملس
النواب فقد عدد كنعان من
تواريخ تقدميها اىل جملس
النواب والتأخري احلاصل على
ذلك.
وقال :ورغم جتاوز املهل
الدستورية والقانونية احملددة
قوانني
مشاريع
لتقديم
املوازنات إىل اجمللس النيابي،
عمدت احلكومات القائمة آنذاك
إىل خمالفة أحكام الدستور
والقانون اليت حتدد أصول
إقرار املوازنة واملرجع الصاحل
لذلك ،أي السلطة التشريعية،
الدستور
أحكام
فانتهكت
والقانون ،ونصبت نفسها مكان

السلطة التشريعية ،وخالفت
أصول الدميقراطية الربملانية
عندما أجازت لنفسها ،حتى قبل
إحالة مشروع قانون املوازنة إىل
اجمللس النيابي ،باإلنفاق على
أساس مشاريع املوازنات اليت
وضعتها ،وكأنها بذلك تقول
للمجلس النيابي :أنا لست
حباجة إىل إجازتك ألنفق ،وأنا
باستطاعيت أن أفعل ما أشاء
ومل ينقصها إال أن تقول :أنا
ربكم األعلى فاعبدون.
وعدد تواريخ االجازة للحكومة
باالنفاق على اساس املوازنات
السابقة
أضاف :أما احلكومة احلالية اليت
نالت ثقة اجمللس النيابي يف
الثامن من متوز  ،2011واليت
وجدت أن حكومة الرئيس
سعد احلريري قد استنفدت
على
احملتسبة
االعتمادات
أساس القاعدة االثنيت عشرية،
ال بل قد جتاوزتها يف بعض
أوجه اإلنفاق ،فقد بادرت إىل
ثالثة أمور أساسية:
 أوهلا ،جتنب اإلنفاق علىأساس مشروع موازنة العام
،2011
 ثانيها ،التقدم خالل شهر أب 2011مبشروع قانون يرمي إىل
فتح اعتمادات إضافية بقيمة
 ٨٩٠٠مليار لرية،
 وثالثها منح سلفات خزينةيتم اإلنفاق بواسطتها على
أن تسدد من أصل اعتماد ال
 8،900مليار لرية بعد إقراره
من قبل اجمللس النيابي.
فالتزمت بذلك بأحكام الدستور
والقانون وباألصول الدميقراطية
الربملانية .ومع ذلك يتنطح واحد
من هنا وآخر من هناك ليقول إن
هذا اإلنفاق مشابه لذاك ،وإننا
يف املخالفة سواء ،وإال فأنتم
متارسون الكيدية السياسية
وتعملون إلذكاء نار الفتنة
وتهددون السلم األهلي .فرببكم
هل شهدمت ابتزازا سياسيا من
هذا املستوى قبل اآلن؟.
ثانيا :على صعيد الفروقات ما
بني اإلنفاق من أصل مشروع
قانون ال  8،900مليار لرية
واإلنفاق خالل السنوات -2006
2009

احكام الدستور

أ -يف مدى االلتزام بأحكام
الدستور
 -1يف مشروع القانون املتعلق
بال  ٨٩٠٠مليار لرية لبنانية
التزام بأحكام املادتني  83و 85
من الدستور ،اليت تنص الفقرة
األخرية من املادة  83منهما على
ما يلي:
ويقرتع على املوازنة بندا بندا.
وتنص الثانية منهما على ما
يلي :ال جيوز أن يفتح اعتماد
استثنائي إال بقانون خاص.
أما إذا دعت ظروف طارئة
لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس
اجلمهورية مرسوما ،بناء على
قرار صادر عن جملس الوزراء،
بفتح اعتمادات استثنائية أو
إضافية وبنقل اعتمادات يف
املوازنة على أن ال تتجاوز هذه
االعتمادات حدا أقصى حيدد
يف قانون املوازنة .وجيب أن

تعرض هذه التدابري على موافقة
اجمللس يف أول عقد يلتئم فيه
بعد ذلك.
أضاف :على هذا األساس
تقدمت احلكومة مبشروع قانون
إىل اجمللس النيابي تطلب
مبوجبه فتح اعتمادات إضافية
استثنائية موزعة على خمتلف
أبواب وفصول وبنود وفقرات
اإلنفاق ،على اعتبار أن ما جياز
لفخامة رئيس اجلمهورية وفقا
ألحكام املادة  85من الدستور
ال يتجاوز ال  35مليار لرية
لبنانية.
 -2أما يف اإلنفاق خالل األعوام
من  2006ولغاية  2009ضمنا،
وحتى يف العام  ،2010فإن
اإلنفاق مت على أساس قرارات
صادرة عن جملس الوزراء
وتقضي باإلنفاق على أساس
مشاريع موازنات كما سبق بيانه
أعاله.
ب -يف مدى االلتزام بأحكام
قانون احملاسبة العمومية.
 -1يف مشروع القانون الرامي
إىل فتح اعتمادات بقيمة 8،900
مليار لرية لبنانية التزام بأحكام
املادة  12من قانون احملاسبة
العمومية اليت تنص على ما
يلي :ال تفتح االعتمادات إال
ضمن نطاق املوازنات املذكورة
يف املادة  .6غري أنه جيوز
بصورة استثنائية فتح اعتماد
يف موازنة ما قبل تصديقها
شرط أن يدون فيها.
 -2يف حني أن يف إنفاق ال 11
مليار دوالر خروجا على أحكام
قانون احملاسبة العمومية جبميع
مواده.
 -3ويف اإلنفاق الذي مت يف
عهد احلكومة احلالية التزام
بأحكام املادة  203وما بعدها
من قانون احملاسبة العمومية،
وال سيما املادة  205منها،
اخلزينة.
بسلفات
املتعلقة
فاإلنفاق يتم من أصل سلفات
خزينة تعطى وفقا ألحكام املادة
 205اليت تنص على ما يلي:
تعطى سلفات اخلزينة للغاية
احملددة يف املادة  203من
هذا القانون مبرسوم بناء على
اقرتاح وزير املالية وطلب
اإلدارات املختصة .ويف حاالت
استثنائية طارئة ميكن إعطاء
سلفات اخلزينة مبرسوم يتخذ
يف جملس الوزراء.
 -4يف حني أن اإلنفاق الذي
أدى إىل التجاوز خالل السنوات
األربع والسنة  2010مت من
أصل اعتمادات حمتسبة على
أساس مشاريع موازنات.

االصول الدميقراطية

وتناول كنعان مدى احرتام
االصول الدميقراطية يف مشروع
 ٨٩٠٠مليار لرية ،حيث تقدمت
احلكومة مبشروع قانون لفتح
اعتمادات اضافية واستثنائية،
يف حني ان االنفاق يف
السنوات من  ٢٠٠٦اىل ٢٠١٠
ضمنا كان انتهاكا لالصول
واستهتارا باجمللس النيابي،
مشريا اىل ان املبادرة يف
االمور املتعلقة باملوازنة ال تدخل
يف عداد اختصاص السلطة
التشريعية ،بل هي حمصورة

بالسلطة التنفيذية ،ومينع على
السلطة التشريعية ان تزيد يف
نفقات املوازنة او ان تعدل يف
اعتماداتها مبا يتجاوز القيمة
املقرتحة.
وقال :وال بد من اإلشارة إىل
أن إقرار املوازنة مرتبط بإقرار
النهائية
املالية
احلسابات
العائدة ملوازنة السنة ما قبل
السابقة لسنة املوازنة موضوع
التصويت كما تقضي أحكام
املادة  87من الدستور اليت
تنص على أن حسابات اإلدارة
املالية النهائية لكل سنة جيب
أن تعرض على اجمللس ليوافق
عليها قبل نشر موازنة السنة
الثانية اليت تلي تلك السنة.
وسأل :أين االلتزام بهذه
األصول الدستورية والقانونية
والنظامية يف اقرتاح القانون
املعجل املكرر املقدم من
النائبني مجال اجلراح وغازي
يوسف؟ أليس خرقا للمادة 83
من الدستور مبادرة النائبني
الكرميني إىل اقرتاح موازنات
ست سنوات؟
أليس خرقا للمادة  84من
النائبني
مبادرة
الدستور
الكرميني إىل زيادة االعتمادات
اإلضافية املقرتحة من قبل
احلكومة مبوجب مشروع القانون
الرامي إىل فتح اعتمادات
إضافية بقيمة  8900مليار لرية؟
وهل ميكن إعطاء صفة املعجل
املكرر القرتاح قانون يتضمن
موازنات ست سنوات؟ وهل
ميكن إقرار ست موازنات مبادة
وحيدة؟
أال يستحق اقرتاح قانون يرمي
إىل إقرار ست موازنات إحالته
على األقل إىل احلكومة لبيان
الرأي فيه ،وإىل جلنة املال
واملوازنة لدرسه ومناقشته؟.
وتابع :يف ضوء ما تقدم ،هل
تستوي التدابري اليت اختذتها
احلكومة احلالية مع التدابري اليت
اعتمدتها احلكومات السابقة؟
وهل ميكن أن يشبه التزام
احلكومة احلالية بأحكام الدستور
والقوانني النافذة واألصول
الدميقراطية الربملانية خبروج
احلكومات السابقة على أحكام
الدستور والقانون واألصول
الدميقراطية الربملانية؟
حقا إنهما ال يستويان وال
يتشابهان.
وقال :لو كانت هناك سلطات
حتاسب وحتاكم لكانت هذه
االنتهاكات للدستور والقانون
يف قفص احملاكمة لعلة خرق
وبتهمة
والقانون
الدستور
اخلروج على األصول الدميقراطية
الربملانية.
وختم :لقد سبق لي أن نصحت
الرئيس السنيورة بأن براءة
الذمة ال تعطى بوسائل اإلعالم،
ونصحته بأن يتقدم حبسابات
املرحلة السابقة منذ العام
 1993إىل ديوان احملاسبة وإىل
اجمللس النيابي حيث متنح براءة
الذمة القضائية والسياسية ،إال
أنه مل يأخذ بالنصيحة والتجأ
جمددا إىل وسائل اإلعالم مهددا
بالثبور وعظائم األمور ومتناسيا
كمرتا بأن املطلوب واحد:
احلسابات واحلسابات فقط

الصفدي لـ«السفري» :أعددنا مشروع قانون للتسوية الشاملة

مغارة املخالفات 5 :مليارات جديدة فوق اإلنفاق اإلضايف
أن السؤال عن قطع احلساب
يبدو ّ
ملليارات الدوالرات املصروفة
بني العامني  2006و ،2009لن
جيد جوابًا شافيًا مييط اللثام
عما يعرتي هذه األحجية املالية
من أسرار وحيدد وجهة اإلنفاق
ودواعي صرفها ومدى انسجامها
مع األصول القانونية والدستورية
واحملاسبية ،بل رمبا يقود إىل
مطارح أخرى.
ففي ذروة البحث عن قيود تلك
املليارات يف «مغارة علي بابا
املالية» ،برز تطور الفت لالنتباه
بينّ أنه إضافة اىل أكثر من
 11مليار دوالر ،قيمة االنفاق
االضايف عن أربع سنوات ،هناك
ما يزيد على مخسة مليارات دوالر
من خارج االنفاق االضايف تعود
للفرتة الزمنية نفسها ( 2006ـ
.)2009
وقال وزير املالية حممد الصفدي
إنه أبلغ
للزميلة «السفري»
رئيسي اجمللس النيابي نبيه بري
واحلكومة جنيب ميقاتي وباقي
املشاركني يف االجتماع الذي
عقد يف جملس النواب ،على
هامش اجللسة اليت طار نصابها،
أالثنني ،بوجود خمالفات حسابية
بني األعوام  2006و 2009تبلغ
 16مليار دوالر بينها إنفاق
إضايف بقيمة  11,5مليار
دوالر ،إال انه أوضح ان هناك
فرقا بني املخالفة احملاسبية
اليت تتعلق بنقل اعتمادات من
بند إىل بند من داخل املوازنة،
وهو أمر حيتاج إىل قرارات من
جملس الوزراء من جهة وبني حجم
النفقات اليت ختطت امللحوظ على
أساس القاعدة االثين عشرية
وفقًا ملوازنة العام  2005من
جهة ثانية.
وردًا على سؤال حول مصري
حسابات موازنة العام  2010اليت
ال تدخل ضمن الـ 11,5مليار
دوالر ،قال الصفدي «إن وزارة
املالية تعمل على إجياد معاجلة
هلذه احلسابات أيضًا كون موازنة
العام  2010شهدت نفقات
إضافية أيضًا تقارب اخلمسة
مليارات دوالر».
وأضاف الصفدي انه أجنز بعد
ظهر االثنني ،مشروع قانون
يتعلق بتسوية النفقات عن
االعوام  2006و 2007و2008
و( 2009حكومات السنيورة)
و( 2010حكومة سعد احلريري)،
على ان يرفعه اليوم اىل االمانة
العامة جمللس الوزراء .وأشار
اىل ان تسوية هذا االمر «تكون
تسوية كلية ال جزئية ولذلك كان
ال بد من إضافة إنفاق العام
( 2010حواىل مخسة مليارات
دوالر) ،وبالتالي ال نريد ان
ّ
نعقد املسألة بل نريد إجياد خمرج
وان نعمل بالتالي على نور ومن
دون أن نلقي املسؤولية على
هذا أو ذاك».
وإذا كانت األكثرية النيابية
املشكلة للحكومة قد خسرت
جولة ثانية أمام األقلية النيابية
اليت استطاعت أن تعطل ،جلسة
االثنني ،للمرة الثانية على
التوالي ،جلسة جملس النواب
مدعومة بالظهري اجلنبالطي الذي
اخنرط يف معركة تعطيل النصاب
من الباب السياسي بعنوان
اخلشية من أن تثري قضية
املليارات انقسامًا سياسيًا حادًا
يف البلد ،فإن املواجهة حول

هذه املليارات مل تنته فصوال،
ال بل هي مرشحة إىل مزيد من
االحتدام ،وخاصة مع مسارعة
الرئيس نبيه بري إىل حتديد
موعد جديد للجلسة التشريعية يف
اخلامس عشر من اجلاري واإلبقاء
على اعتماد الـ 8900مليار لرية
بندا َ
أول يف جدول أعماهلا.
وبدا جليا أن إطاحة جلسة جملس
النواب ،االثنني ،أطاحت نهائيا
املخرج الذي سبق لرئيس جملس
النواب ان طرحه على الرئيس
السنيورة خالل اجللسة السابقة
وعمل يف األيام األخرية على
إدخال ما وصفها بري ببعض
التحسينات عليه ،وبالتالي أمام
ما اعتربته الكتل الرئيسية يف
االكثرية «التصعيد التعطيلي
للمجلس» ،الذي قام به نواب
« 14آذار» ومعهم كتلة النائب
وليد جنبالط ،اندفعت تلك
الكتل حنو حتويل مسار املواجهة
يف اجتاه سحب ورقة التعطيل
من يد االقلية ،واعتماد خيار
يضع موقف النائب جنبالط
على حمك تأمني النصاب جللسة
الـ 8900مليار لرية يف 15
آذار اجلاري ،خاصة أنه شريك
يف احلكومة امليقاتية ،ولطاملا
نادى بالتضامن الوزاري ،كما
يلقي الكرة يف ملعب السنيورة
ويضعه أمام خيارين ،إما الذهاب
اىل تسوية املليارات اجملهولة
وجهة اإلنفاق ،وإما االستمرار
يف التصعيد والتعطيل.
على أن التسوية املطروحة ليست
وفق االقرتاح املعجل املكرر
املقدم من السنيورة وفريقه،
حيث اعترب هذا االقرتاح وكأنه
مل يكن مع غياب أصحابه عن
اجللسة التشريعية االثنني ،بل
من خالل مشروع قانون تضعه
احلكومة امليقاتية وحتيله اىل
اجمللس النيابي ،وفق ما تقرر يف
االجتماع الذي عقد يف اجمللس
النيابي االثنني ،وحضره الرئيس
بري ،الرئيس ميقاتي ،النائب
ميشال عون ،النائب حممد رعد،
النائب سليمان فرجنية ،الوزير
الصفدي ،النائب طالل ارسالن،
النائب عاصم قانصوه وانضم
اليه الحقا الوزيران جربان باسيل
وعلي حسن خليل.
على ان إقرار مشروع تسوية
املليارات يف جملس الوزراء ومن
ثم إحالته اىل جملس النواب،
سيعيد هذا املوضوع جمددا اىل
احللبة النيابية وجدال االرقام.
ومل تستبعد مصادر نيابية
واسعة االطالع احتمال إحالة
املشروع املذكور فور وصوله اىل
جملس النواب اىل اللجان النيابية
املشرتكة إلقراره يف أسرع وقت،
علما ان الرئيس بري سبق له أن
طرح على السنيورة يف اجللسة
السابقة بأن يتم إقرار الـ8900
مليار لرية اوال ،على ان يتعهد
خالل اجللسة العامة بإحالة اقرتاح
قانون حول االحد عشر مليارا
(املقدم من تيار املستقبل) اىل
اللجان النيابية املشرتكة لتسريع
أن
إقراره يف أقرب فرصة ،إال ّ
السنيورة مل يستجب لطلب بري.
وأشارت املصادر اىل انه سواء
متت االحالة اىل اللجنة املالية أو
اىل اللجان املشرتكة ،فالنتيجة
واحدة ،اذ ان هناك اسئلة
كثرية تنتظر أجوبة من الرئيس
السنيورة.
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لبنانيات

البطريرك الراعي هو بطريرك املسيحيني وحيمل همومهم

فرجنيه :أخشى ارتداد ما حيصل يف سوريا على لبنان
اكد رئيس تيار املرده النائب
سليمان فرجنيه يف حديث
لربنامج بني السطور عرب قناة
مع الزميل جان
الـ OTV
عزيز ان املسيحيني يريدون
اطمئنانا يف املنطقة ومشهد
االحد ال يطمئن وابدى خشيته
من ارتداد ما حيصل يف سوريا
على لبنان وقال ان وليد جنبالط
سيكون اخلاسر االكرب وهو يعمل
ملصاحله االنتخابية واشار اىل
ان البطريرك الراعي هو بطريرك
املسيحيني وحيمل همومهم.
اثق حبزب
وقال فرجنيه
الطاشناق واخلطوة اليت يقومون
بها ملصلحة اجملموعة وال اشكك
بأي من حلفائي ،ال مشكلة مع
ميشال املر وهو شيء وابنه
الياس شيء آخر ،ميشال املر
قيمة مضافة الي الئحة يكون
فيها ،فميشال املر مل يتخط
اخلطوط احلمر بكل مواقفه
السياسية.
ولفت اىل انه اذا تغري الوضع
يف سوريا وانتقل من نظام
علماني اىل طائفي فان هذا
االمر سيؤثر تلقائيا على لبنان
واخلريطة السياسية يف لبنان
وعلى االقليات يف املنطقة،
متسائال :هل املعارضة هي
من متثل فعال الشعب السوري
ام ان الثورة ستأكل ابنائها؟
نفس الثورة يف سوريا هو
طائفي وليس علمانيا ومهما
حاولوا طمأنتنا ،نريد ان حتمينا
الدولة والنظام ال نريد اشخاصا
او ان يتكرم احد علينا ،نريد
كمسيحيني اطمئنانا يف املنطقة
وهذه االمور هي اليت دفعت
اىل
املسيحيني
العراقيني
هجرة بلدهم ،واملشهد الذي
شهدناه االحد ال يطمئننا،
موضحًا ان الثورات ادت اىل
اضعاف املسيحيني واالقليات
يف املنطقة ،الفرق بيننا وبني
األخرين انهم يعملون اليصال
هكذا انظمة.
واشار اىل ان سعد احلريري قادر
ان يكون يف لبنان اال اذا احد
طلب منه ان ال يأتي اىل لبنان
فال يقل لنا ان هناك خماطر
امنية عليه ،ما الفرق بني جتربة
الشيخ األسري وسعد احلريري يف
املضمون؟ انه نفس املضمون،
َ
النفس املوجود اليوم من زرعه
يف البلد؟ النفس الذي ُخلق
حلماية زعامات سياسية باتوا
هم حيصدون عواقبه وليس
حنن ،اكيد آل احلريري هو من
غذوا هذا النفس ،التحريض
ضد سوريا وحزب اهلل والطائفة
الشيعية يغذي جوا معينا عندما
يكرب ال اعرف كيف سيضبطونه.
واضاف :انا متخوف من ان الوضع
يف لبنان ذاهب اىل ازمة ،امتنى
للبنان ان يكون مستقرا دائما
لكن لننظر ما يحُ ضر باخلارج ،ما
جيري يف الشرق صراع مذهيب
يأخذ منطلقا سنيا شيعيا ،احلرب
على سوريا شعارها الدميقراطية
واحلرية ولكن مضمونها تضعيف
النظام االيراني ،اكثر ما قرب
بني الدول العربية وسوريا
كانت عند اختالف األسد مع

نوري املالكي ودعم عالوي
ولكن عندما دعم املالكي عاد
اخلالف ،نظرة العرب اىل سوريا
انها امتداد للنفوذ الشيعي
وهذا امر خطر
وتابع فرجنية :يتكلمون عن
اسقاط النظام يف سوريا ثم
يتكلمون عن حرب أهلية ،اذا
استحال اسقاط النظام وهذا ما
هو واضح ستكون املعركة يف
لبنان وبالتالي دعم املعارضة
السورية من قبل البعض بلبنان
من ناس حاقدين باملال والسالح
سيؤدي اىل تكوين جو يرتد على
لبنان ال على سوريا.
وفال :عندما أرى احد امللوك
اىل جانبه احد املتطرفني يف
لبنان اعترب انها رسالة اىل لبنان
،وأرى ان املسؤولني يف لبنان
واللبنانيني بشكل عام جيب ان
يكونوا واعني من االمور اآلنية
وتساءل هل احلريري هو من
يقرر او ُيقررون عنه؟ من
يعطي املعلومات له وكم يعمل
بالسياسة يف اليوم؟ بالنسبة له
والده اكرب من لبنان والشرق،
كلنا استشهد لنا اشخاص وكان
لنا دماغ لنفكر.
وتابع فرجنية :مسيحيو  14آذار
بعضهم خائفون ،هناك ناس
جيدون يف  14آذار لكن بعضهم
من يف هذه القوى مرتبطة
جبهات ما او هلا مصاحل معينة،
اذا سقط النظام السوري او
تسليح املعارضة خارج سوريا هو
امر جيد للبنان؟ من سيحميين؟
سعد احلريري وهو يف فرنسا
وال يستطيع محاية نفسه؟
ولفت اىل ان هناك مشروعني
خمتلفني ولكن هناك لبنان الذي
جيب ان نعيش فيه مجيعا ،وما
قاله احلريري وغريه ليس اقسى
مما قالوه يف  ،2005املطلوب
بهذه املرحلة ان نكون عقالء
ونقرأ من مصلحة لبنان ال من
مصاحلنا الشخصية
واوضح انه من الناحية األمنية
هناك اماكن يف لبنان مرتاحة
واماكن اخرى قلقة ،واملناخ كل
يوم جيهز اكثر من يوم ويتجه
اىل السليب ال االجيابي ،فتح
االسالم من كان يشعر بوجودهم
قبل انفجار الصراع مع اجليش؟
هناك مئة فتح اسالم يحُ ضر
يف الشمال ،وبشعار املعابر
االنسانية ودعم املعارضة اخاف
ان يكون من امر خطر حيضر
للبنان.
واكد ان البطريرك املاروني
مار بشارة بطرس الراعي هو
موضوعي وقال :الراعي هل هو
يف  8آذار؟ البطريرك صفري كان
يف  14آذار لكن مشكلتهم ان
من ليس معهم هو ضدهم ،هو
مل يقل انه مع النظام السوري
بل قال ان الثورة شتاء عربي
وليس ربيعا عربيا ،قال ان ما
نراه ال يطمئننا وحنن مع احلوار،
فهل يكون اصبح مع سوريا
وبشار األسد؟ يريدون بطريركا
يتحدث عن االمة العربية ،هو
بطريرك املوارنة ،يريدون الغاءنا
من الوجود ويريدون توقيعنا،
لن نعطيهم الغاءنا ،ال ميكن ان

عزيز يحاور فرنجيه
أسري مبا اراه ليس من مصلحة
لبنان واملنطقة واملسيحيني .
واضاف فرجنية :عندما جاء
ميقاتي حتدثنا كحلفاء من ميكن
ان نوصل لرئاسة احلكومة،
وبعد التداول كانت اولويتنا
عمر كرامي ومراد ولكن عندما
رأينا ان جنبالط لن يسري بهذين
االمسني تو التوافق على اسم
ميقاتي ،ما حصل يومها فإن
رد فعل تيار «أملستقبل» اعتربنا
ميقاتي  8آذار ولكنه كان دائما
حمايدا ،مل احبث مع ميقاتي
اي موضوع عند تكليفه ،موقف
ميقاتي الوسطي اليوم اذا تبنى
موقفنا سيكون هناك ازمة واذا
تبنى موقف اآلخرين سيكون
هناك مشكلة وبالتالي االتيان
بهذه احلكومة لتفادي مشكلة،
اجنازات احلكومة انه مل حتصل
ازمة والوضع االقتصادي ما زال
جيدا ،حنن كـ 8آذار موقفنا مع
سوريا والنظام ،ميقاتي جيلس
بني الفريقني واستعمل كلمة
النأي بالنفس ،اذا اسقطنا
احلكومة اليوم ماذا سيحصل
الحقا؟ انا اليوم اذا اسقطت
احلكومة ستحصل استشارات
واذا عاد ميقاتي رئيسا للحكومة
هل ميكن ان نأتي بنفس
الشروط احلالية؟ حنن اليوم
مبرحلة تصريف اعمال واحلكومة
قائمة لن اجلو كله بانتظار
ما حيصل باملنطقة ،األفضل
ان نتفق كمسيحيني للقيام
بتعيينات
واضاف فرجنية :كنت امتنى
ان يكون موقف احلكومة افضل
من الوضع السوري لكن عندما
اخرتت ميقاتي كنت اعرف اىل
اين ساصل ،عندما اخرتنا ميقاتي
كنا نعرف اننا سنصل اىل هنا
اىل النأي بالنفس وأتفاجأ بأن
أرى البعض متفاجؤون  ،عندما
ُطرح ميقاتي كنا نعلم انه انسان
وسطي وميكنه مترير املرحلة
بأقل االضرار ،وانا كـ 8آذار
اريد افضل لكن هل استطيع
ايصال افضل منه؟ ال ،لو كان
سعد احلريري رئيس حكومة لكنا
وصلنا اىل حرب.
وتابع فرجنية :احملكمة الدولية
عندما بدات خلقوا سيناريو
ّ
ضد سوريا ،ومن كان
حيضر
للمحكمة كان يعرف ما سيجري
اليوم بسوريا ولذلك غريوا
اجتاه التهم ضدها اىل اتهام

حزب اهلل ،عندما كان احلريري
يساير السوريني كانوا يعتربون
انهم ميكنهم جلب األسد اىل
واستعملوا
السعودي
اجلو
اجلزرة بدل العصا ،واذا فزنا
ومل يسقط النظام السوري ال
ميكن للمحكمة القيام بشيء
واذا خسرنا فباحملكمة ودونها
سيقومون مبا يريدون ،واحملكمة
باجلو القائم تفصيل وهم
يريدون رأس املقاومة  ،ان
متويل احملكمة مل حيصل بالغفلة
عن حزب اهلل ولكن مل نعرتف
باحملكمة ،اتصور انه لن يسري
موضوع متويل احملكمة باحلكومة
اذا ُطرح .واكد ان هدفنا اليوم
ابقاء احلكومة كما كان هدفنا
اسقاط احلكومة السابقة.
وقال :اذا كان رئيس احلكومة
يريد ان ُيبقي رئيس فرع
املعلومات ال ميكن ان نبعده،
هناك جو بابقاء الوضع جممدا يف
لبنان من ِقبل اخلارج ،ميقاتي
متمول كبري وميكنهم ان يضغطوا
عليه وكذلك ميكن الضغط على
الرئيس سليمان ،واشار اىل انه
ليس مع ميقاتي ولكن ال بديل
عنه ،موضحاً انه اذا كان البديل
احلريري فهو مع بقاء ميقاتي..
لست مع ميقاتي ولكن ال بديل
عنه ،واذا كان البديل احلريري
فأنا مع بقاء ميقاتي .ال اتدخل
بني ميقاتي وسوريا ،من يتفاجأ
مبواقف وليد جنبالط فهو ال
يفهم بالسياسة ،وعندما بدأت
املشاكل يف سوريا مل اتفاءل
ببقاء جنبالط معنا ،وجزء من
حساباته انتخابي ،لكن برأي
لن يعطوا وليد جنبالط احلصة
اليت سيأخذها يف الشوف ،اجلزء
الثاني هو العالقة مع السعودية
والشق املادي ،مواقف جنبالط
األخرية `تذكرنيبأمر عشتها،
عندما كانت املشكلة مع
ُ
سوريا
وطلب من الرئيس
االسد استقبال جنبالط كان
الرئيس االسد يقول فليأخذ
جنبالط مواقف اكثر ،حتى قال
جنبالط «قلت كل ما عندي
بيكفيين بهدلي هالقد» ،وقد
كرروا نفس السيناريو مع
السعودية وطلب مواقف اكثر
من جنبالط .اجلو كله ال يبشر
باخلري ،جنبالط سيدفع الثمن
االكرب يف االنتخابات املقبلة وال
احد سيسلمه العدد من النواب
الذي يرجح كفة فريق على آخر،

احلريري ميكنه ان يأخذ منه 4
نواب بالشوف والنائب الدرزي
ببريوت ،جنبالط سيكون اخلاسر
األكرب بهذه املعركة.
وعن امكان استقبال جنبالط
يف سوريا قال»:األسد قلبه
كبري» .واعترب فرجنية ان رئيس
اجلمهورية عنده حصة يف
التعينات ولكنها ليست احلصة
االكرب ،وان موقفه ال يسهل
موضوع التعيينات ،هو لديه
حقوق بالتعيينات لكن ليس
لديه احلصة االكرب ،ان رئيس
اجلمهورية هو رأس الدولة
بالقانون وشخص موجود على
الساحة اللبنانية ولديه عالقات
وصداقات ،ولكنه ليس مرجعية
سياسية ،واذا اراد بناء زعامة
سياسية مستقبلية فالطريق
االسهل هي ان يبين حتالفا مع
اجلنرال ميشال عون .وبرأي ان
املرجع االول للتعيينات املتعلقة
املرجعيات
هو
باملسيحيني
املسيحية وعلى راسها العماد
ميشال عون ،من هنا فانا اعول
على البطريرك الراعي ان يلعب
دورا اساسيا وعليه ان يضع
اسسا ملوضوع التعينات.
وعن زيارة وزير الدفاع فايز
غصن اىل ايران قال فرجنية:
غصن مر على سليمان قبل زيارة
ايران والرئيس شجعه وقال له
حنن معك ،رئيس احلكومة كان
متحفظا ليس على الزيارة بل
على الربوتوكول ،ما حصل انه
عندما كان غصن يف طهران
اتصل به سليمان وطلب منه
اال يوقع على بروتوكول التعاون
العسكري والوزير التزم ،وعن
املوقف الروسي قال فرجنية
التقيت السفري الروسي مؤخرا
واني اعترب ان روسيا موقفها
صادق اليوم وخيلق توازنا يف
العامل ملصلحة العدالة .السفرية
االمريكية كونيللي ذكرت
أشياء
ً
يف بيانها بعد لقاءها معي لكنها
مل تات على ذكرها يف االجتماع،
وكنت أمتنى ان تذكر يف بيانها
ما كان جوابي هلا ،السفرية

هي أصدرت بيانًا مل حترتم فيه
املعايري الدبلوماسية.
وعن قانون االنتخابات والوضع
املسيحي قال فرجنية :نتمنى
ان يكون هناك قانون انتخابي
جديد ،نقف وراء البطريرك يف
هذا املوضوع ولكن حنتاج اىل
موافقة الفريق اآلخر على اي
طرح ،القوات اللبنانية كانت مع
النسبية ويف ليلة وضحاها باتت
مع القانون االرثوذكسي ،وهم
اعتربوا اننا
حرج بهذا االمر
ُ
سن َ
ولكن قلنا حنن معكم ،السنيورة
رفض هذا املشروع وقال للجنة
اليت تبحث القانون االرثوذكسي
انه ال حيق للمسيحيني انتخاب
السيد
النواب،بينما
نصف
نصراهلل وافق على ما وافقنا
عليه ،احلريري وجنبالط اعلنا
انهما ضد النسبية ،واذا اليوم
حصل تصويت يعين اننا سنبقى
على قانون الستني لكن يف
وقت الحق قد يتغري الوضع،
قانون القضاء عندما ُطرح كان
افضل قانون وكان املسيحيون
حينها غري منقسمني .وعما اذا
كان هناك متديد لقائد اجليش
قال العودة هي جمللس الوزراء
على القانون الذي طرحه قائد
اجليش الذي احبه وامتنى له
التمديد ولكن مرات للضرورة
احكام فلننتظر ونرى ،وان
تعديل قانون الدفاع هو رفع سن
التقاعد وللعمداء ،وقد تشاورنا
مع حلفائنا بهذا املوضوع وليس
عندي جواب قبل العودة اىل
جملس الوزراء.
وختم فرجنية :اقول للحليف
واخلصم هذه املرحلة دقيقة
وتستوجب العقل ولنوسع تطلعاتنا
وافكارنا ونرى االمور ملصلحة
لبنان وليس ملصلحتنا اخلاصة
حتى نتخطى االزمة اما اذا كان
كل منا عنده مصلحة لن نستطيع
خنطي هذه املرحلة .فاملرحلة
احلالية دقيقة وجيب ان نشغل
عقلنا وليس قلبنا وجيب ان نوسع
افقنا وان نرى االمور من مصلحة
لبنان ال مصلحتنا اخلاصة.

2WAY TOWING
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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متفرقات

 16نهر ثائر يف نيوساوث ويلز واملياه تغمر ثالثة أرباع الوالية
ستؤدي نفقات خدمات الطوارئ
واملساعدات يف املناطق اليت
تأثرت بالفيضان ،والتكلفة
املتزايدة إلعادة تشييد البنية
التحتية اليت دمرتها مياه
الفيضان إىل مزيد من اخلطورة
على ميزانية والية نيو ساوث
ويلز.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
كثفت فيه خدمات الطوارئ من
مهامها ليلة االربعاء ،مع صدور
أوامر لآلالف باإلخالء الفوري
من واجا واجا ،بينما قال وزير
اخلزانة مايك بريد إن تكلفة
الطوارئ سوف تؤدي إىل ضربة
اقتصادية متضاعفة.
وأضاف بريد أنه جبانب التأثري
االقتصادي املتولد عن تكلفة
اإلصالح وتقديم يد العون
للمناطق األشد تأثرا ،سيلحق
الضرر الكثري من أصحاب
األعمال الصغرية ومنتجي املواد
الرئيسية ،وهو ما قد ينعكس
سلبا على اقتصاد نيو ساوث
ويلز.
من جهتها ،قالت فيونا سيمون
رئيسة احتاد مزارعي نيو ساوث
ويلز إن مردود الفيضان اهلائل
الذي ضرب مشال نيو ساوث
ويلز الشهر املاضي ،أثر
سلبا على الكثري من األراضي
الزراعية ،كما أن اإلغراق الذي
حدث يف نهاية األسبوع كان على
حد وصفها «حدثا مروعا للغاية
يف نيو ساوث ويلز» ،مشرية
إىل أن حكومة نيو ساوث ويلز
ال متتلك من السيولة املالية ما
جيعلها قادرة على تغطية تلك
النفقات اهلائلة.
كما مت وضع ما يربو عن 40
مناطق حملية تابعة حلكومة الوالية
حتت نطاق املناطق املنكوبة جراء
الكارثة ،وهو ما جيعل حكومة
الوالية والكومونولث ملزمة
بعمليات إعادة البناء والدعم
لتلك املناطق.
وكانت حكومة نيو ساوث ويلز

ـ شوقي مسلماني

الصح
 1ـ
ّ
لعبة استغالل انقضاء الوقت ال تكون أن نطمر الرؤوس
بالرمال ،بل من خالل تشريع النوافذ للشمس الساطعة
ُ
بالتكيف السريع واحلكيم.
املبهرة .وقال أن اإلبداع يكمن
ّ
 2ـ الفرد واجلماعة
عمره تسع سنوات .ينام يف الشوارع .ال يأبه له أحد.
ّ
ّ
اعتل ال جيد طبيبًا وال
يتسقط الفتات من القمامة ،وإذا
تعر ِ
ضت
وقد
يشب
عندما
تريده
كيف
مستشفى،
يستقبله
ّ
ّ
ُ
اجلماعة خلطٍر أن ينجدها فض ًال عن افتدائها بدمه وروحه؟!.

عملية إنقاذ ..مزارعون يحاولون رفع أغنام محاصرة يف مراكب شمال واغا واغا
قد توقعت يف وقت سابق ان
يبلغ العجز يف امليزانية للسنة
املالية احلالية  185مليون دوالر
و 321مليون دوالر يف السنة
املالية القادمة ،إال أن التكلفة
املرتبطة بالفيضان ستزيد من
الضغوط على امليزانية.
وأضاف السيد بريد إنه سابق
جدا لألوان أن حنصر اآلن حجم
اخلسائر اليت خلفها الفيضان،
أو مدى التأثري الدقيق على
امليزانية».
كما أن هنالك احتماالت خطرية
بتأجيل عمليات جتديد الطرق
واجلسور يف الوالية ،وختصيص
تلك األموال يف عمليات إعادة
البنية التحتية.
وأضافت السيدة سيمسون
إنه جبانب األضرار اليت حلقت
باحملاصيل واملاشية ،حطمت
الفيضانات األسوار والسدود
خصوصا يف منطقة الري
.Murrumbidgee Irrigation
وأضافت أن ال  15ألف دوالر
اليت ختصصها الوالية ملساعدة
املنكوبة
األراضي
أصحاب
ال تليب بأي حال من األحوال
التكفة اليت حيتاجها املزارع،
وتعد منخفضة مقارنة مبا تقدمه
واليتا فكتوريا وكوينزالند.

وأردفت السيدة سيمسون
أيضا إىل أن الكارثة ستلحق
الضرر بالبنية التحتية العامة
مثل الطرق والسكك احلديدية،
على الرغم من كونها أساسا يف
حالة يرثى هلا بعد  18عاما من
اإلهمال.
وعالوة على ذلك ،تتزايد املخاوف
بشأن صعود حمتمل ألسعار
الغذاء إذا ما أتلفت الفيضانات
العديد من احملاصيل.
وتزامن ذلك مع صدور أوامر
حلوالي  8000مواطن باإلخالء
الفوري من واغا واغا ،هربا
من املياه املتدفقة ،من نهر
مورامبيدغي ،وسط توقعات أن
يصل منسوبه إىل حنو 10.8مرت
يف السابعة صباح الثالثاء.
كما مت إصدار اوامر باإلخالء
الفوري يف التاسعة مساء
اإلثنني لسكان منطقة األعمال
املركزية لسيدني ،وواغا واغا،
وفالورديل ،واملناطق احمليطة.
وحذرت خدمات الطوارئ بالوالية
من احتمال إغالق الطرق بعد
ملنسوب
املستمر
التزايد
الفيضان ،مما يؤدي ال حمالة
إىل حصار املواطنني يف حالة
عدم املغادرة الفورية.
ومت إسداء النصح للمواطنني

باملكوث يف منازل األقارب أو
األصدقاء اليت ترتفع عن سطح
األرض ،أو الذهاب للعديد
من مراكز اإلخالء املشيدة يف
املدارس العليا احمللية.
ومن املتوقع أن يصل منسوب
نهر  Lachlanهذا األسبوع إىل
ذروته ليغمر مئات املمتلكات
واملزارع باملاء.
وقال متحدث باسم خدمات
الطوارئ بالوالية إن هنالك
العديد من االستعدادات اخلاصة
يف واغا الرتفاع منسوب
الفيضان بشكل مقلق لذا جيب
الوقوف على أهبة االستعداد.
وتسببت الفيضانات اهلائلة
يف أن يصبح حنو ثالثة أرباع
الوالية حتت املاء ،حيث فاضت
مياه أكثر من  16نهر ،ومت إخالء
حوالي  13ألف شخصا.
من جهته ،قال كريغ جيمس
االقتصادي مبؤسسة ،CommSec
إن الفيضانات سوف تؤثر سلبا
على الزراعة اليت تساهم بنسبة
 %2من الدخل االقتصادي
للوالية ،كما ستلحق األضرار
بقطاع التشييد والبناء.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
مورنينغ
سيدني
املصدر:
هريالد

أطفال أسرتاليا :الزبادي ينمو على األشجار والقطن منتج حيواني!!

ذكرت دراسة أن ثالثة أرباع
أطفال السنة النهائية يف
التعليم األساسي للمدارس
األسرتالية يعتقدون أن اجلوارب
القطنية مصدرها احليوانات ،كما
أن  %27مقتنعون أن الزبادي
ينمو على األشجار.
وكشف استطالع مت اجراؤه على

غازٌٌ ،
نفط وزفت

طالب الصف السادس والعاشر
بواسطة اجمللس األسرتالي
للبحوث التعليمية وجود فجوة
واسعة يف مستوى إدراك
التالميذ حول مصادر الطعام.
واستطاع  %45فقط من طالب
الصف السادس متييز وجبة
غذاء افرتاضية مكونة من خبز

منتجات

وجنب وموز بكونها
يرجع أصلها للمزارع.
كما كشف االستطالع أن ما
يزيد عن  %40من طالب السنة
العاشرة يعتقدون أن القطن
ينشأ من احليوانات ،ويعتقد
 %13أن الزبادي منتج نباتي
و قال  % 25من طالب الصف
السادس إن الزبادي منتج
نباتي.
وقالت مؤسسة صناعات التعليم
األساسي اليت صادقت على
نشر نتائج االستطالع إن النتائج
مبثابة جرس إنذار جيب أن
يوقظ اجلميع ،حيث قال رئيس
املؤسسة كامريون أرشر« :
حنن جمتمع متمدن بشكل زائد،
يصلنا الطعام بسهولة ،ونأكله
دون االهتمام مبعرفة مصدره،
لقد شعرت بالدهشة أن جيهل
التالميذ هذه املعلومات الشديدة
البدائية».
وأضاف الدكتور آرشر أن من
الصناعات
مؤسسة
واجب

الزراعية أن تقوم بتحسني
معلومات الصغار يف أسرتاليا
حول الزراعة ومنتجاتها.
ومشل االستطالع  900تلميذ
من املناطق الريفية واحلضارية
من  61مدرسة عرب الواليات،
واستغرق شهورا إلجرائه ،إال
أن إقليم العاصمة األسرتالية
واإلقليم الشمالي مل يكن هلم
حضور يف االستطالع.
وأظهر االستطالع أن أغلب
أن
يعتقدون
املشاركني
اخلشب يتم حصاده من الغابات
احمللية.
وقالت رابطة Sydney Food
 ،Fairnessاليت تضم خرباء يف
أمن األغذية واحلدائق  ،إنه من
الضروري أن يدرك األطفال
كيف ينقل طعامهم وكيف ينتج
وأهمية املزارعني يف اجملتمع.
ترمجة العنكبوت االلكرتونية
مورنينغ
سيدني
املصدر:
هريالد

 3ـ الوطن ـ الدستور
نعم ،معك من دون جدل :الوطن هو الدستور.
 4ـ ديكتاتور
إن أي حبث
وماذا إذا
أن رأس اهلرم يعترب ّ
أسر لك مستشار ّ
ّ
أو حتى كالم ولو عابر مبشاكل وهموم الناس (والواضح أن
رأس اهلرم مكسور لكن جرى ترميمه إيهامًا إن ّ
كل شيء هو
على خري ما يرام) هو جملبة للقلق واهلموم ووجع الرأس؟!.
 5ـ نصف الثورة
وبنيوية ،هذا ما جيب أن يفهمه الفرد
عامة
ـ «  ...املشكلة ّ
ّ
مثلما جيب أن يعي حقوقه ،وأي حماولة للفصل سيكون خلل
فظيع».
أو ً
ال وبأي طريقة
الرأس
إسقاط
ة
مهم
ننجز
دعنا
أخي
ـ «يا
ّ
ّ
والبنيوية»
العامة
املهمة ننظر يف «املشكلة
وبعد إجناز هذه
ّ
ّ
ّ
«مص القصب عقدة عقدة».
إن
ّ
ّ
متص يا أخي دمك ،وحالك حال القرد الذي
ـ «إنك بالواقع
ّ
إن الثورة تكون كاملة ّ
وإال كانت نصف ثورة،
يلحس املربدّ ،
ً
ً
ومن يصنع نصف ثورة حيفر قربه بظلفه عاجال أو آجال ،وهذا
هو املقصود بهذا القول الشهري ،وليس املقصود ثورة
للثورة والدخول يف الزجاج أو باحلائط».
ـ «هل تريدنا أن نستسلم»؟.
ـ «أريد ّ
العامة
أس املشكلة
ّ
أال تبيع بلدك لإلمربيالي الذي هو ّ
والبنيوية وصانعها واملستكلب لتأبيدها .»...
ّ
 6ـ هذه الثورة
ً
كتب جزائري عتيق أن عجوزا سأل أبناءه ماذا جيري يف
بالد؟ مع من تقف قوى اإلستكبار؟.
ّ
السفاحني مع
إن اللصوص اجملرمني
وقالوا له يف ما قالوا ّ
املعارضة.
ّ
سأهلم عن عرب النفظ والزفت والكاز والغاز ،عن مثقفي
وفقهاء ملوك ال يدخلون قرية ّ
إال ليفسدوا فيها؟.
قالوا« :مجيعهم مع املعارضة».
السجاد األمحر،
ى
مح
من
احلذر
قال هلم « :يا أوالدي احلذر
ّ
ّ
اخليانات تزكم األنوف».
 7ـ النجدة
ِّ
ويفكر
فيما عبد احلليم خلف مكتبه وأمامه أوراق وبيده قلم
ملوحًا باجلائزة املصروفة
مهمومًا اقرتب
املصور عبد السالم ِّ
ّ
أسرع عبد السالم وقال:
وهي «شيك» (مل يهتم عبد احلليم)
َ
«أكتبّ ،
شهيتك على الكتابة والكتابة ،أنا
إنه «شيك» سيثري
ْ
ّ
ّ
ّ
ُ
أصور إىل األبد.
وأن
ر
أصو
أن
أريد
ي
أن
شعرت
رأيته
ملا
ُ
ِّ
ِّ
ً
تضرع له قائال:
أن عبد احلليم ال ُيريد أن يسمع)
(رأى ّ
ّ
«أكتب أرجوك ،انقذ «الشيك» وانقذنا معًا»!.
ْ
 8ـ الدمعة
َ
جيد زميله عبد احلليم ،سأل
املصور عبد السالم ،مل
رجع
ْ
ِّ
ً
قالت وهي ترمقه آسفة« :خرج وترك لك هذا
زميلة عنه،
ْ
الشيك»( .اختطفه) وهو يغادر كسريًا مسعها تقول له« :وهو
يقول لك ّ
أنه لن يكتب» قال والدمع يف عينيه« :ورجعنا إىل
اإلفالس من جديد»!.
 9ـ أو
بد أن ترجتف كي تكرب (رينيه شار).
ـ ال ّ
أسف وحزن لتصري إنساناً
َ
ِ
بد أن تذرف دمعة
ـ ال ّ
(الصديق).
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تتــمات

ضواحي سيدني حتت رمحة...

(تتمة املنشور على الصفحة )1
وقالت الناطقة باسم دائرة الطوارئ ايرين بوغمور «اننا نطلب من
هؤالء الناس البدء يف إعداد أنفسهم اآلن الجالء حمتمل على مدار
اليوم».
كما مت وضع اجملتمعات احمللية يف جنوب غرب سيدني يف حالة تأهب
قصوى ،على الرغم من عدم اصدار أي حتذيرات باإلخالء.
ومن املتوقع ان يكون قد فاض نهر نيبيان يف منطقة مينانغل
( )Menangleالساعة  6:00من صباح امس بعد تسرب املاء من فالتر
سد واراغامبا.
ومن املتوقع أن يكون تسبب التسرب نفسه حبدوث فيضانات يف
غرب مدينة بنريث.
ومت إغالق جسر ياراماندي ( )Yarramundiيف ريتشموند الساعة 4:00
من فجر أمس وأغلقت عّبارات ساكفيل البحرية (،)Sackville Ferry
اليت تعرب نهر  Hawkesburyيف ساكفيل ،الساعة الواحدة فجرا (بتوقيت
غرينتش).
وقالت دائرة طوارئ الوالية يف بيان هلا «من املرجح إغالق عبارات
اضافية حيث أن مياه النهر آخذة يف االرتفاع حنو املستويات
املتوقعة».
يف هذه األثناء ،ما زال آالف املواطنني دون مأوى يف جنوب غرب
ووسط غرب نيو ساوث ويلز حيث ان أزمة الفيضانات ال تزال
مستمرة.
ويوجد أكثر من  1000شخص يف مراكز ايواء يف غريفيث ،يف جنوب
غرب نيو ساوث ويلز ،حيث ان نهر  Murrumbidgeeسيبلغ ذروته مرة
أخرى يوم اجلمعة (امس).
وحذر مكتب األرصاد اجلوية من حدوث فيضانات كبرية يف
 ،Narranderaجنوب شرقي مدينة غريفيث واجملتمعات اجملاورة من
نقطة دارلينغتون Carathool ،و .Hay
ومن املتوقع أيضا ان تكون حدثت فيضانات يف فوربس ()Forbes
وبيغا ( )Begaيوم اجلمعة (امس) ،يف وقت جرى فيه بالفعل اخالء
مئات السكان يف كل اجملتمعات احمللية.
وأشاد جيش اخلالص ( )Salvation Armyيف دعم اجملتمع احمللي لضحايا
الفيضانات يف أحناء الوالية.
وجليش اخلالص موظفون يف العديد من مراكز اإلخالء نيو ساوث ويلز
ويف واغا واغا وحدها حيث يوجد  600شخص يف املأوي ملجأ ،قدم
هؤالء املوظفون أكثر من  2500وجبة طعام يف ثالثة أيام.

أنان :نسعى لتسوية..

املنشور على الصفحة )1
عبد اهلل غول والتونسي منصف املرزوقي،
أي تدخل أجنيب يف سوريا ،وشددا على
سياسي .وحثا «على إنهاء أعمال العنف يف

(تتمة
وأعلن الرئيسان الرتكي
يف تونس ،معارضتهما
ضرورة التوصل إىل حل
سوريا».
وقال انان ،يف مؤمتر صحايف مع العربي يف القاهرة بعد اجتماع مع
وزير اخلارجية املصري حممد كامل عمرو« ،بينما أتوجه إىل سوريا
سأبذل كل ما يف وسعي للحث على وقف القتال وإنهاء العنف ،لكن
بالطبع فإن احلل يف النهاية يكمن يف التسوية السياسية .سنحث
احلكومة وقطاعا كبريا من املعارضة السورية على العمل معنا من اجل
التوصل إىل حل حيرتم تطلعات الشعب السوري».
وأضاف انان ،الذي يتوجه إىل دمشق السبت (اليوم)« ،آمل أال يفكر
أحد جبدية شديدة يف استخدام القوة يف هذا املوقف .اعتقد أن املزيد
من العسكرة سيزيد الوضع سوءا» .وتابع «يتعني أن نتوخى احلذر
وأال نقدم دواء هو أسوأ من املرض .حنن ال حنتاج للذهاب بعيدا يف
املنطقة لنجد مثاال ملا أحتدث عنه» .ومل يذكر املثال رغم انه كان
أمينا عاما لألمم املتحدة عندما غزت قوات االحتالل األمريكي العراق
يف العام .2003
كما حذر من ان «حسابات خاطئة» بشأن الوضع يف سوريا قد تكون
هلا آثار على املنطقة باسرها .وقال «جيب اال ننسى اآلثار احملتملة
لسوريا على املنطقة يف حالة اي حسابات خاطئة».
وتساءل العربي «من الذي يريد عمال عسكريا؟ املعارضة (السورية).
لكن ليس كلها يريد ذلك» .وهون من شأن تصرحيات السيناتور
األمريكي جون ماكني الذي يؤيد عمال عسكريا يف سوريا .وقال «إنه
عام االنتخابات» يف الواليات املتحدة .وأضاف «يف الوقت الراهن ال
أعتقد أن أحدا يدرس اخليار العسكري» .وتابع «ال احد يرى إطالقا
إعادة السيناريو اللييب».
وقال انان «الشعب السوري حيتاج إىل مساعدة .إنه يف وضع مزر،
ويتعني علينا أن ندفع جاهدين ونواصل اجلهود الدبلوماسية اليت
تعمل بشكل مجاعي على وقف هذا القتل» .وأضاف «يتعني علينا
كذلك أن نكون واقعيني متاما عندما نطرح مقرتحات على الطاولة
لنفهم أنه ميكن تنفيذها وستحقق النتائج الصحيحة ،وإال فإننا نتعلق
بآمال كاذبة أو خنلق املزيد من املشاكل».
وكانت مبادرة عربية تدعو الرئيس السوري بشار األسد للتنحي أساسا
ملشروع قرار عربي  -غربي قدم اىل جملس األمن واستخدمت روسيا
والصني حق النقض (الفيتو) ضده .ووردت املبادرة العربية يف قرار
للجمعية العامة لألمم املتحدة لكن مثل هذه القرارات غري ملزمة .وقال
انان «قرار (اجلمعية العامة) يقول كذلك إن العملية جيب أن يقوم بها
السوريون وتكون خاصة بهم».
وقالت بعض الدول العربية ،خاصة دول اخلليج بقيادة السعودية

وقطر ،إنها مستعدة لتسليح املعارضة .وقال العربي «احملاولة حاليا
كما ذكر (انان) أن نصل إىل حل عن طريق اتصاالت مع احلكومة
السورية واملعارضة حبيث ميكن أن يصل يف النهاية إىل التسوية أو
وضع مقبول يؤدي إىل حتقيق مطالب الشعب السوري».
وكان انان قال ،بعد حمادثات مع عمرو« ،بينما أتوجه إىل سوريا
سأبذل كل ما يف وسعي للحث على واملطالبة بوقف القتال وإنهاء
القتل والعنف .الشعب السوري يستحق أفضل من ذلك .هذا شعب
شجاع (تارخيه) يعود لقديم األزل وهو يف مرمى النار» .وأضاف «لكن
بالطبع فإن احلل يف النهاية هو التسوية السياسية .سنحث احلكومة
وقطاعا كبريا من املعارضة السورية على التعاون للعمل معنا من اجل
التوصل إىل حل حيرتم تطلعات الشعب السوري».
ودعا انان «املعارضة السورية اىل ان تأتي (جبميع اطيافها) لتعمل
معنا من اجل البحث عن حل حيقق طموحات الشعب السوري».
وأوضح أنان أن مهمته يف سوريا تهدف إىل «وقف العنف وضمان
وصول املساعدات اإلنسانية وبدء عملية سياسية للوصول إىل حل
يضمن احلقوق الدميوقراطية للشعب السوري ضمن سياق القرار الصادر
عن اجلمعية العمومية لألمم املتحدة» .واعترب أن «هناك حاجة لتغيري
املسار يف سوريا» ،وقال إن «املبادرة العربية موجودة وهي تنص
على إدارة العملية السياسية بأيد سورية» .وتابع «سنبذل قصارى
جهدنا من اجل التعجيل بوقف األعمال العدائية ووقف القتل والعنف.
لكن بالطبع احلل النهائي (لالزمة) يكمن يف التسوية السياسية».
وتأتي زيارة انان للقاهرة قبل يومني من اجتماع يكتسب أهمية كبرية
بني وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ونظرائه العرب السبت
يف العاصمة املصرية.
وقال عمرو إن مصر ستقدم ألنان كل الدعم املمكن ،مضيفا إن انان
يف وضع يؤهله للتوصل إىل حل هلذه األزمة يف إطار مبادرة اجلامعة
العربية.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية عمرو رشدي إن عمرو
عرض خالل اجتماعه مع انان «رؤية مصر القائمة على ضرورة احلفاظ
بكل السبل املمكنة على وحدة سوريا اإلقليمية ،وحذر من أن طبيعة
سوريا اجلغرافية والبشرية ستلحق ضررا هائال باملنطقة إذا ما حتول
الوضع إىل حرب أهلية مسلحة» .وأضاف ان عمرو حذر كذلك من أن
«انفجار املوقف يف سوريا لن تقتصر آثاره على سوريا فقط وإمنا
ستمتد إىل املنطقة بأسرها».
وذكرت وكالة «االناضول» ان انان اتصل بوزير اخلارجية الرتكي امحد
داود اوغلو .وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن الطرفني ناقشا
مطوال األوضاع األمنية والسياسية يف سوريا .وأشارت إىل أن انان
أعرب عن رغبته يف زيارة تركيا ،وذلك يف إطار مشاوراته وزيارته
لدول املنطقة.

روسيا

وقالت األمم املتحدة إنها تعد إمدادات غذائية تكفي  1,5مليون
نسمة يف سوريا يف إطار خطة طوارئ عاجلة مدتها  90يوما ملساعدة
املدنيني احملرومني من املؤن األساسية.
وأعلن املسؤول يف مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
جون جينغ ،أمام «املنتدى اإلنساني بشأن سوريا» يف جنيف ،أن «األمم
املتحدة تعد مواد غذائية تكفي  1,5مليون نسمة يف سوريا ،يف إطار
خطة طوارئ عاجلة مدتها  90يوما ملساعدة املدنيني احملرومني من
املواد األساسية» .وتتعدى كلفة اخلطة املئة مليون دوال.
وقال نائب املندوب الروسي لدى األمم املتحدة يف جنيف ميخائيل
ليبيديف ،خالل اجللسة ،ان النظام السوري يقاتل «إرهابيني» يدعمهم
تنظيم القاعدة.
وقال ليبيديف إن «املتمردين» نفذوا يف اآلونة األخرية هجمات
على نطاق واسع ضد البنية التحتية السورية مبا يف ذلك مدارس
ومستشفيات .وأضاف «هجمات اجلماعات اإلرهابية تشمل عمليات
قتل وتعذيب وترويع للسكان املدنيني .تدفق كل أنواع اإلرهابيني
من بعض دول اجلوار يتنامى باطراد».
وقال ليبيديف ،ردا على سؤال لوكالة «رويرتز» حول تصوره لعدد
املقاتلني األجانب يف سوريا« ،كم عدد الذين دخلوا (البالد) بطرق
غري مشروعة .احلدود هناك غري مرسومة ،غري حمددة .لذلك ال يعرف
أحد .لكنهم  15ألفا على األقل» .وتابع «حنث شركاءنا على عدم
اخلضوع إلغواء تضخيم األشياء لكن على االسراع بصياغة منهج متوازن
واحرتايف ملساعدة كل شرائح الشعب السوري من دون استثناء.
معظم املسلحني يتبعون تنظيم القاعدة بشكل مباشر أو على صلة
وثيقة بها».وقال ليبيديف لـ»رويرتز» ان املعلومات بشأن صالت
«القاعدة» يف سوريا «حقيقة ال لبس فيها» ،لكنه رفض ان يقول
ما اذا كانت روسيا ستقدم أدلة لألمم املتحدة لتعزيز ادعائها أن
املتمردين السوريني يرتكبون اعمال تعذيب.
وأضاف «كل ما أعرفه هو انه طوال الوقت يف (احلروب اليت خاضتها
روسيا يف منطقة) الشيشان مل يصدقنا أحد حني قلنا ان اجلماعات
اإلسالمية اليت تعمل سرا مبا فيها منظمات ارهابية تطور عملياتها على
أرضنا .بعد مخس سنوات فقط تلقينا اعرتافا بأننا فعلنا كل ما هو
صواب» .وتابع «إذا طالبنا بأن تسحب القوات السورية قواتها من
املدن من دون ان نوجه نفس النداء للمعارضة يتعني ان نستعد لنرى
البلدات املعنية حُتتل على الفور من جانب اجلماعات املسلحة العنيفة».
وكرر نائب وزير اخلارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله ان «روسيا
لن توافق على مترير أي مشروع قرار جمللس األمن الدولي حول سوريا
يتضمن أي ثغرات تسمح باستخدام القوة ضد دمشق ،وال جيوز أن
حيتمل القرار قراءات خمتلفة».

طهران

واتهم السفري اإليراني لدى فرنسا علي اهاني ،يف مقابلة مع

«رويرتز» ،دوال عربية بإرسال مرتزقة إىل سوريا إلجهاض اي فرصة
للتوصل إىل تسوية من خالل التفاوض تنهي األزمة السورية.
واتهم أهاني ،النائب السابق لوزير اخلارجية ،دوال عربية معينة
بتمويل املعارضة السورية وتسليحها .وقال «لدينا معلومات بشأن
ارسال اموال وأسلحة ومرتزقة إىل هناك لعرقلة االمور» ،لكنه مل
حيدد الدول اليت يأتي منها املرتزقة .وأضاف «هناك معلومات عن
ان دوال عربية معينة أرسلتهم (املرتزقة) ومتوهلم الواليات املتحدة،
بل حتى إسرائيل».
واعترب ان التدخل اخلارجي حيول دون توصل املعارضة واحلكومة إىل
تسوية عرب التفاوض ،مضيفا ان هذه التسوية هي األمل الوحيد حلل
األزمة .وقال ان احلكومة السورية جيب ان حتقق مطالب الشعب
السوري لكنه شدد على ان التدخل اخلارجي جيعل ذلك أكثر صعوبة.
وقالت وزارة اخلارجية الصينية إن مبعوث الصني لسوريا أبلغ احلكومة
السورية واألطراف األخرى بضرورة وقف العنف فورا ومساعدة األمم
املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر يف توزيع املساعدات باملناطق
اليت تأثرت بالصراع .وقال املتحدث باسم الوزارة ليو وميني إن
املبعوث لي هوا شني أبدى أيضا دعم بكني عملية الوساطة بني
احلكومة السورية واجلماعات املعارضة اليت تقوم بها األمم املتحدة
وجامعة الدول العربية.

الراعي يرد على كونيلي..
(تتمة املنشور على الصفحة )1

مغادرته اىل االردن ،وذلك يف معرض رده على سؤال أحد الصحافيني
حول طلب السفرية االمريكية يف بريوت مورا كونيللي من املسؤولني
اللبنانيني استضافة لبنان لعناصر «اجليش السوري احلر» الذين
يهربون اىل لبنان.
وقد وصل الراعي اىل مطار عمان ،مساء امس االول ،يف زيارة
راعوية يلتقي خالهلا ملك األردن عبد اهلل الثاني وأبناء اجلالية اللبنانية
ويتفقد عددا من الكنائس واألديرة ،وينتقل بعدها اىل قطر يف زيارة
تستمر حتى  13الشهر احلالي.
ويرافق الراعي وفد ضم النائب البطريركي يف األردن املطران بولس
صياح ومنسق مكتب العالقات مع األديان يف الدائرة البطريركية
األب فادي ضو ومدير املركز الكاثوليكي لالعالم األب عبدو أبو كسم
ومستشار البطريرك االعالمي وليد غياض.
وقال الراعي يف مطار بريوت إن زيارته اىل قطر «تأتي يف إطار دعوة
رمسية» ،مشريا اىل أنها «ستكون مناسبة للقاء أبناء اجلالية اللبنانية»،
و»ستكون مناسبة لتجديد الصداقة اللبنانية ـ القطرية» ،مثنيًا على
«الدور الذي لعبته قطر يف لبنان».
وقال الراعي إن اختبار احلرب يف لبنان «جعلنا حنمل بوجع ما حصل
يف العامل العربي الذي يعيش العنف ،واآلن سوريا تعيش هذه
املرحلة ،وحنن نعلم هذا الوجع ألن املسامري دخلت اىل أيادينا كلنا.
ونتمنى أال يعيش أي بلد ما اختربناه .لذلك ،أنا أدعو وسأدعو مع
كل أصحاب االرادة الطيبة اىل حل األمور باحلوار واملؤمترات والتفاهم
والتسويات ،ألن أحدًا ال يلغي أحدًا».
ودعا اىل «إحياء الطائف روحًا ونصًا» .وقال إن العقد االجتماعي «مل
يكن إال انطالقا من امليثاق الوطين العام  .1943وحاليا ليس هناك
ثقة بني اللبنانيني ،فإن مل يكن هناك ثقة باحلكومة فلن تعمل،
وكذلك يف اجمللس النيابي» ،وطالب «بتعزيز العقد االجتماعي الوطين
من خالل مؤمتر وطين كبري».
وقال الراعي ردا على سؤال حول الذين انتقدوا كالمه األخري يف ما
يتعلق بالوضع يف سوريا ،ان الكل يرحب بالربيع العربي ،ألن كل بلد
من بلدان العامل العربي حباجة اىل إصالحات« ،وهذا ما يسمى بالربيع
العربي .أما أنا فأمسيه خريفا إذا كان هذا املسعى عن طريق العنف
واحلرب ألنه سيؤدي اىل خريف وليس اىل ربيع».
وإذ أكد أن «كرامة االنسان البشري وحياته فوق كل اعتبار» ،قال
الراعي« :هذا ما تربينا عليه وهو يف ثقافتنا ،وخصوصا املسيحية»،
أضاف أن الربيع «يكون عندما حترتم كرامة الكائن البشري وحتفظ
له حياته».
وحول لقائه مع رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان والنائب
العماد ميشال عون يف القصر اجلمهوري قبل أيام قليلة ،قال الراعي
ان اللقاء «كان تشاوريًا وتفاهميًا ومت طرح كل القضايا ،وما كتب
يف االعالم ال عالقه له مبا حدث يف الداخل».

قهوجي

أن «وحدات اجليش
ويف السياق ذاته أعلن قائد اجليش جان قهوجي ّ
اللبناني تبذل ّ
كل ما يف وسعها لضبط احلدود مع سوريا ومنع
عملية تسلل».
أي
التهريب على أنواعه باالجتاهني وردع ّ
ّ
«إن
قهوجي ،ويف حديث جمللة «األفكار» نشر اجلمعة (امس) ،قالَّ :
الذين يطالبوننا بتسهيل عبور املسلحني إىل داخل األراضي السورية
او بالعكس أخطأوا يف الطلب ويف العنوان».
َ
وصف العالقة بني اجليش و»املقاومة» بأنها «أكثر من جيدة»،
وفيما
بشن حرب جديدة على لبنان يف املدى املنظور،
إستبعد قيام إسرائيل
َ
ّ
عربا عن ارتياحه للوضع السائد يف
إذ ال مؤشرات تدل على ذلكُ .م ً
اجلنوب والتعاون القائم بني اجليش وقوات األمم املتحدة.
ومحل العماد قهوجي جهات اصولية متطرفة مسؤولية عمليات التفجري
ّ
نوها جبهود اجليش
تعرضت هلا قوات األمم املتحدة يف اجلنوبُ .م ً
اليت ّ
مؤكدا ضرورة البقاء على
اللبناني يف الدفاع عن احلدود اجلنوبية.
ً
جهوزية تامة يف مواجهة العدو االسرائيلي الذي ميارس انتهاكاته
اليومية للسيادة اللبنانية.
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رياضة

كأس االحتاد اآلسيوي بكرة القدم
األبطال :تأهل برشلونة خبماسـية قياسـية مليسـي وخروج ليون «يوروبا
فوز «عريض» للعهد على «يف بي» املالديفي (5ـ)3
ليـغ» :امتحانات صعبة لقطيب مانشسرت ولفالنسيا

فرحة العبي العهد باالهداف الخمسة

حقق العهد فوزا عريضا على ضيفه «يف بي ادو» من جزر املالديف
(5ـ ،)3الشوط األول (2ـ صفر) ،يف أول إطاللة له ضمن اجملموعة
الثالثة بكأس االحتاد اآلسيوي بكرة القدم ،على إستاد املدينة
الرياضية يف بريوت حبضور مجهور قدر بألف متفرج أضفوا على
املباراة جوا من احلماسة.
وكان بإمكان العيب العهد حسم النتيجة يف الشوط األول بعد الكم
اهلائل من الفرص الذهبية اليت أهدرها الالعبون وتألق احلارس
املالديفي يف التصدي للكرات اخلطرة ،وجنح قائد الوسط املميز
وأفضل العيب الفريقني على اإلطالق عباس عطوي بتحريك اجلبهة
اهلجومية اليت مل تهدأ طيلة الدقائق الـ 45األوىل ،ولو أن اهلدف
جاء متأخرا عن طريق املتألق حسن شعيتو بتسديدة بعيدة املدى
( ،)29ثم أضاف العاجي خليل مصطفى اهلدف الثاني مستغال كرة
تسديدة حسني دقيق املرتدة من احلارس ( ،)32وكادت النتيجة
أن ترتفع أكثر لوال ركلة اجلزاء اليت أهدرها النجم أمحد زريق
(.)34
وكانت بداية الشوط الثاني سريعة بالنسبة ألصحاب األرض الذين
أضافوا اهلدف الثالث بواسطة حسني دقيق بعد متريرة ذهبية
من عباس عطوي ( ،)54ليظن بعدها دفاع الفريق البريوتي أن
نتيجة املباراة أصبحت بـ»اجليب» ،فرتاخى شاغلوه بشكل غري مربر
مفسحني يف اجملال للضيوف بتحريك اجلبهة اهلجومية وسجلوا هدفا
خاطفا عن طريق حسني جنكيز من ركلة حرة ( ،)56قبل أن يقوم
مبجهود فردي ويتالعب باملدافعني ويسجل اهلدف الثاني (،)65
وبعد  10دقائق أنقذ حسني دقيق مرمى فريقه من هدف حمقق
عندما أبعد كرة جنكيز من على خط املرمى ،وأيقظت هذه الفرصة
أصحاب األرض وخصوصا النجم الذي ال يهدأ عباس عطوي فأخذ
األمر على عاتقه وسجل هدف العودة إىل أجواء املباراة من تسديدة
من خارج املربع ( ،)77ثم أضاف الدولي امحد زريق اهلدف اخلامس
حبركة اكروباتية ( ،)80قبل أن ينهي الضيوف املباراة بهدف ثالث
سجله أرميين العهد طاطوسيان خطأ مبرمى فريقه بعد كرة مرتدة
من العارضة على أثر تسديدة القائد شهدي (.)89
وبدا واضحا أن خط دفاع العهد حباجة إىل تقويم قبل مالقاة
االتفاق السعودي والكويت يف اجلوالت املقبلة ،ألنه تعرض
الخرتاقات سهلة كاد الفريق الضيف من خالهلا أن يقلب الطاولة
رأسا على عقب لوال تدخل حسني دقيق الذي منع دخول هدف
التعادل (3ـ.)3
[ مثل العهد :حممد سانتينا ،الكسندر طاطوسيان ،عباس كنعان
(حممد باقر يونس) ،حسني دقيق ،عباس عطوي ،امحد زريق ،حسن
شعيتو ،هيثم فاعور ،حسن مزهر ،محزة سالمة (علي األتات)،
وخليل مصطفى (علي بزي).
[ قاد املباراة طاقم دولي من اوزبكستان مؤلف من فالديسالف
تسيتلني وجاخونغري سيدوف وشودمونوف حسني الدين.
وهنا النتائج الكاملة ملباريات ا:ghvfuhx
÷ اجملموعة الثالثة :
يف العاصمة الكويتية سقط فريق الكويت أمام االتفاق السعودي
(1ـ ،)5وسجل للفائز تيغالي (50و52و ،)81ويوسف السامل (،)77
وامحد عكاش ( ،)93وللخاسر (كوتينيو (.)86
ويف بريوت تغلب العهد على يف بي املالديف (5ـ ،)3وسجل له
حسن شعيتو 30و ،)81وخليل مصطفى (  ،)32وحسني دقيق(،
 ،)55وعباس عطوي ( ،)77وللخاسر جنكيز ( ،)56واالرميين
الكسندر خطأ يف مرماه (.)89
÷ اجملموعة الرابعة:
يف مسقط فاز العروبة العماني على سالفاوكار اهلندي (1ـ صفر)،
سجله مجعة درويش (.)69
ويف طشقند تغلب نيفتشي على الوحدات االردني (2ـ ،)1وسجل
للوحدات حممود سلباية (.)90
÷ اجملموعة اخلامسة
يف عمان فاز الشرطة السوري على الزوراء العراقي (3ـ ،)2وسجل
لالول ليونارد ( ،)22ورجا رافع ( 69و ،)71وللثاني حممد امحد
( ،)61وحممد سعد ( 86من ركلة جزاء).
÷ اجملموعة السابعة
فاز هوم يونايتد السنغافوري على سيتيزين من هونغ كونغ (3ـ،)1
وتعادل يانغو يونايتد من ميامنار مع تشونبوري التايالندي (1ـ.)1
÷ اجملموعة الثامنة
تعادل ارميا االندونيسي مع ايايا وادي يونايتد من ميامنار (1ـ،)1
وكلينان املاليزي مع نايف بانك سايغون الفيتنامي (صفرـصفر).
طارق يونس( ،ا ف ب)

بلغ حامل اللقب برشلونة اإلسباني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
بكرة القدم بعد اكتساحه ضيفه باير ليفركوزن األملاني (7ـ،)1
االربعاء ،يف إياب الدور الثاني.
وسجل لربشلونة األرجنتيين ليونيل ميسي ( 25و 43و 50و58
و ،)84فبات أول العب يسجل مخسة أهداف يف دوري أبطال
أوروبا ،وكريستيان تيليو ( 55و ،)62ولباير ليفركوزن كريم
بلعربي (.)90
وكان برشلونة فاز ذهابا (3ـ.)1
وتواصلت القصة اجلميلة ألبويل نيقوسيا القربصي بتأهله على
حساب ضيفه ليون الفرنسي (4ـ ،)3بركالت الرتجيح ،بعد فوزه
بهدف الربازيلي غوستافو ماندوكا ( ،)9الذي ُطرد ( ،)115وهي
نتيجة الذهاب نفسها ملصلحة ليون ،فبات أول فريق قربصي يبلغ
هذا الدور.
«يوروبا ليغ»
خيوض قطبا مدينة مانشسرت اإلنكليزية يونايتد وسييت وفالنسيا
االسباني اختبارات صعبة اليوم يف ذهاب الدور الثالث من كأس
«يوروبا ليغ».
ويستضيف مانشسرت يونايتد الساعي إىل اللقب الوحيد الذي
ينقص خزائنه ،اتلتيك بلباو اإلسباني ،فيما حيل مانشسرت سييت
ضيفا على سبورتينغ لشبونة الربتغالي ،ويلتقي فالنسيا مع ضيفه
ايندهوفن اهلولندي.
وتسعى االندية الثالثة إىل حتقيق نتيجة اجيابية يف مباريات اليوم
لقطع شوط كبري يف التأهل إىل ربع النهائي ومواصلة املشوار يف
البطولة حملو خيبة امل اخلروج من دوري ابطال اوروبا.
يف املباراة االوىل على ارض ملعب «اولدترافورد» ،يأمل مانشسرت
يونايتد يف استغالل عاملي االرض واجلمهور حلسم تأهله امام
ضيفه اتلتيك بلباو .ويدخل «الشياطني احلمر» املباراة مبعنويات
عالية عقب فوزهم الكبري على مضيفهم توتنهام (3ـ ،)1االحد
الفائت يف الدوري احمللي ،هو الثالث على التوالي هلم.
والتقى مانشسرت يونايتد وأتلتيك بلباو مرة واحدة قاريا وكانت
قبل  50عاما يف ربع نهائي النسخة الثانية من كأس االندية البطلة
(دوري االبطال حاليا) العام  ،1957حيث فاز بلباو (5ـ ،)3ذهابا
ورد مانشسرت يونايتد إيابا بثالثية نظيفة.
ويعول مانشسرت يونايتد الساعي ألن يكون رابع فريق حيرز
االلقاب الثالثة الكربى قاريا بعد يوفنتوس اإليطالي واياكس
امسرتدام اهلولندي وبايرن ميونيخ االملاني ،على قوته الضاربة
يف خط اهلجوم بقيادة جنمه واين روني واشلي يونغ والربتغالي
لويس ناني واملكسيكي خافيري هرنانديز ،للمصاحلة مع مجاهريه
عقب اخلسارة امام ضيفه اياكس امسرتدام (1ـ ،)2يف إياب الدور
الـ 16واليت وضعت حدا لـ 11مباراة من دون خسارة قاريا.
ويف الثانية ،يّ
مين مانشسرت سييت النفس باستغالل معنويات العبيه
العالية بعد االنتصارات االربعة
املتتالية يف الدوري احمللي
الذي يتصدره بفارق نقطتني
امام غرميه التقليدي مانشسرت
يونايتد ،عندما حيل ضيفا على
رابع الدوري احمللي.
وميلك مانشسرت سييت االسلحة
الالزمة للعودة بفوز مثني من
لشبونة وإضافة فريق برتغالي
آخر إىل قائمة ضحاياه بعدما
أطاح حامل اللقب بورتو يف
الدور السابق ،خصوصا هدافه
اغويرو
سريخيو
االرجنتيين
والبوسين إدين دزيكو واإليطالي
ماريو بالوتيلي واإلسباني دافيد
سيلفا.
وهي املرة االوىل اليت يلتقي
فيها الفريقان رمسيا حيث التقيا
مرة واحدة وديا وكانت يف بداية
االستعدادات للموسم الفائت يف
نيويورك وفاز الفريق الربتغالي
بهدفني نظيفني سجلهما يانيك
دجالو.
ويعول الفريق الربتغالي على
سجله الرائع على ارضه يف
الكأس حيث مل خيسر يف
مبارياته التسع االخرية حيث فاز
مثاني مرات وتعادل مرة واحدة،
وتعود اخلسارة االخرية له امام
بروندبي الدمناركي يف الدور
الفاصل للبطولة احلالية.
ويف الثالثة ،ينتظر فالنسيا
اختبار صعب امام ضيفه
الفريق
ويطمح
ايندهوفن.
اإلسباني إىل مواصلة صحوته
بعد فوزه الثمني على مضيفه
غرناطة (1ـ صفر) ،االحد الفائت
اثر خسارتني متتاليتني ،يف
سعيه إىل االستمرار يف التألق

يف البطولة الوحيدة املتبقية امامه إلنقاذ مومسه بعد خروجه خالي
الوفاض من الكأس احمللية وختلفه بفارق  24نقطة عن ريال مدريد
متصدر الدوري.
كما يسعى الفريق اإلسباني إىل استغالل املعنويات املهزوزة
لضيفه أيندهوفن بعد اخلسارة املذلة على ارضه امام تونيت (2ـ،)6
حمليا االحد الفائت.
ويدخل تونيت اهلولندي مباراته الساخنة امام شالكه االملاني
مبعنويات عالية اثر فوزه الكبري على ايندهوفن ،بيد ان الفريق
االملاني ميلك من االسلحة ما يكفي للعودة بنتيجة إجيابية من
إنشكيده خصوصا اهلداف اهلولندي يان كالس هونتيالر.
وهنا الربنامج (املباريات بتوقيت بريوت):
ـ ميتاليست خاركيف األوكراني * أوملبياكوس اليوناني
(.)20.00
ـ سبورتينغ لشبونة الربتغالي * مانشسرت سييت اإلنكليزي
(.)20.00
ـ تونيت اهلولندي * شالكه األملاني (.)20.00
ـ أتلتيكو مدريد اإلسباني * بشيكتاش الرتكي (.)20.00
ـ ستاندار لياج البلجيكي * هانوفر األملاني (.)22.05
ـ فالنسيا اإلسباني * أيندهوفن اهلولندي (.)22.05
ـ ألكمار اهلولندي * أودينيزي اإليطالي (.)22.05
ـ مانشسرت يونايتد اإلنكليزي * أتلتيك بلباو اإلسباني (.)22.05

فوز السالم زغرتا على احلكمة

أقيمت  hghvfuhxمباراتان ضمن اجملموعة األوىل من األسبوع احلادي
عشر لبطولة الدرجة الثانية بكرة القدم ،ففاز الشباب طرابلس على
املودة طرابلس (3ـ صفر) ،على ملعب بلدية طرابلس.
سجل األهداف محزة حسن ( 13و 76و.)86
قاد املباراة حممد املوىل مبساعدة حسني عيسى وحممد ضو اىل
الرابع حممد اخلالد.
وفاز السالم زغرتا على احلكمة ( 3ـ  ،)2على ملعب املرداشية.
سجل للسالم صاموئيل ( ،)51وسيمون عساف ( 60من ركلة
جزاء) ،وخالد النعماني ( ،)90 + 4وللحكمة كامل سرحان (،)36
وبول رستم (.)85
قاد املباراة مجيل رمضان مبساعدة بالل الزين وربيع عمريات اىل
الرابع بول خضرة.
وشهدت املباراة طرد العيب السالم أمحد املصري وجان جاك ميني
لنيلهما االنذار الثاني.

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
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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رعى املهرجان السنوي السابع لتيار املردة ممثالً للنائب فرجنية

طوني سليمان فرجنية“ :عليكم ان تشكلوا جالية لبنانية موحدة لديها رؤية واحدة لوطنكم األم”

طوني فرنجية يلقي كلمته

النائب توماس جورج يلقي كلمته

فرنجية يتوسط شخصيات سياسية ورجال دين واعالم يف صالون الويستيال

جانب من الطاولة الرسمية

جانب آخر من الطاولة الرسمية

فرنجية يتوسط جان دكان واملحامي زياد فرنجيه

غصني والزمالء حرب وشالال وبو رزق يف صالون مار شربل

فرنجية مع جمعية مزرعة التفاح الخريية

فرنجية مع رئيس ولجنة التيار الوطني الحر يف سيدني

فرنجية مع جايمس واكيم وموظفي بنك بريوت

طوني فرنجية مع شبيبة عشاش

استهل السيد طوني سليمان فرجنية زيارته السرتاليا
برعاية املهرجان السنوي السابع لتيار املردة ممثال
لرئيس التيار النائب سليمان فرجنية.
وقد شارك يف املهرجان عدد من النواب
والشخصيات السياسية واركان اجلالية اللبنانية
يتقدمهم القنصل ماهر اخلري ممث ًال السفري اللبناني
جان دانيال والنواب توماس جورج ،طوني عيسى،
بربارة باري وعضو اجمللس التشريعي شوكت
مسلماني.
وحضر املناسبة ايضا املونسينور عمانوئيل صقر،
رئيس دير مار شربل االب انطوان طربيه ،نائب
رئيس اجلامعة الثقافية يف العامل ميشال الدويهي،
منسق التيار الوطين احلر نسيب اهلاشم ،مسؤول
حركة امل يف اسرتاليا احلاج كامل مسلماني ،ممثل
رئيس احلزب القومي االجتماعي امحد االيوبي،
رئيس الرابطة املارونية مسري قزي ،رئيس
اجمللس االسرتالي للشرق االوسط كميل شالال،
رئيس التجمع العكاري صالح منري ،باالضافة اىل
رئيس اهليئة االدارية لتيار املردة منصور عزيزي
واعضاء الوفد املرافق لطوني فرجنية ورؤساء
مجعيات ومؤسسات لبنانية يف مقدمها مجعية بطل
لبنان يوسف بك كرم برئاسة سركيس كرم وحشد
كبري من ابناء زغرتا ومنطقة الزاوية وابناء اجلالية
اللبنانية.
بدأ املهرجان بالنشيدين اللبناني واالسرتالي فكلمة
سر جلنة املرده الذي
للمهندس بدوي احلاج امني ّ
رحب باحلضور ومجيع املشاركني «خاصة االحزاب
احلليفة والصديقة اضافة اىل احلشد الكبري الذي
اتى من خمتلف املناطق االوسرتالية ترحيبا بطوني
سليمان فرجنية وللمشاركة بهذا احلفل الذي اصبح
من تقاليد اجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا».
ثم كلمة ملنسق املرده اوسرتاليا منصور عزيزي
الذي اثنى على الدور التارخيي للمرده «من ايام
الرئيس سليمان فرجنية وصوال اىل جيل الشباب
يف املرده املمثل بطوني فرجنية الذي ميثل طموح
كل شاب لبناني».

«زغرتا قدمت للبنان والعامل عددا كبريا من القادة
ورجال الدين الذين لعبوا دورًا بارزًا يف احلياة
السياسية اللبنانية»  ،هكذا استهل كلمته ممثل
احلزب الوطين النائب يف الربملان االوسرتالي
طوماس جورج وهو من اصل زغرتاوي .وتابع:
«زغرتا البطريرك اسطفان الدويهي اب التاريخ
املاروني ،زغرتا الرئيس سليمان فرجنية الرجل
القائد يف الظروف الصعبة ،كما قدمت عائلة
فرجنية عددا كبريا من الشهداء للبنان ومنهم
طوني فرجنية وزوجته وابنتهما» ،مؤكدا ان املرده
يف اوسرتاليا كما يف لبنان يلعبون دورًا مهما يف
توحيد املسيحيني ومحايتهم.
وختم النائب جورج قائ ًال  :لقد زرت لبنان مرتني
ولكن حب واندفاع اهل هذا البلد الرائع شجعين
على زيارته دائمًا.
اما ممثلة حزب العمال النائبة يف برملان نيو ساوث
ويلز باربرة بريي فقد رأت ان االميان بلبنان
ووحدة شعبه هي صفات القائد اللبناني االصيل
« لبنان هو مركز احلضارة والعلم والثقافة وهو
ارض الفرص الذهبية بالنسبة لنا  ،فنحن حنلم بان
ينعم بالسالم الدائم بالرغم من كل الصعوبات اليت
اقدر مجيع
يواجهها».واضافت :اليوم امسحوا لي ان ّ
القادة السياسيني اللبنانيني بشكل عام والشعب
اللبناني بشكل خاص الن لبنان حبالة جيدة بالرغم
من مجيع املشاكل اليت حتيط به» .
اثر ذلك مت عرض فيلم عن لبنان بعنوان « لبنان
بني املاضي واحلاضر»  ،ثم حتدث طوني فرجنية
فقال« :اشكر كل احلضور وكل من جهد لتحضري
هذا اللقاء ان كان اليوم او باالمس يف االستقبال
احلاشد يف املطار.
اريد ان اشكر كل اهلي وانا اعترب اليوم انين بني
اهلي وكأنين ما زلت يف لبنان  .وعندما رأيت
وجوهكم ونظرت يف عيونكم نسيت تعب هذه
الرحلة الطويلة  .كما اريد ان اشكر االوسرتاليني
شعبًا وحكومة لكل ما قدموه لشعبنا من دعم وفرص
شكر اوسرتاليا0
عمل وامن ،
ً

وبعد رؤية هذا الفيلم الذي خيتصر لبنان واسباب
اهلجرة ولبنان اليوم الذي اصبح حمطة سياحية
والذي جيب ان نستثمره العادة امناء بلدنا وحتقيق
طموحات املستقبل.لنتذكر او ً
ال انتم من؟ انتم احفاد
بطل لبنان يوسف بك كرم ،انتم احفاد البطريرك
اسطفان الدويهي ،انتم احفاد سليمان فرجنية
ورينيه معوض وطوني فرجنية انتم احفاد كل من
ضحى من اجل هذا البلد الذي نعيش فيه اليوم.
علينا ان ندرك قيمة ارضنا ومسؤولياتنا جتاه هذه
االرض .علينا ان نعلم اننا لسنا سوى مرحلة عابرة
من التاريخ مثلما كان هؤالء يف تلك االيام.
مسؤوليتنا جتاه لبنان هي ان نسلمه ملن بعدنا
أفضل بأشواط مما استلمناه ،وطنا حيلم به كل
شاب لبناني.
جيب ان تكونوا على قدر املسؤولية  ،وانتم
كلبنانيني يف اوسرتاليا جيب ان تكونوا صورة
لبنان االوضح وتتخطوا خالفاتنا التفصيلية واملرحلية
وعدم نقلها معكم اىل هنا .عليكم ان تشكلوا جالية
لبنانية موحدة لديها رؤية واحدة لوطنكم االم وال
ختتلف مع بعضها البعض على التفاصيل الصغرية،
عليكم ان تروا صورة لبنان عن بعد وحنن نتكل
عليكم النقاذنا من اي تفصيل او إشكال سياسي
ضيق.
لبناني ّ
انتم تعيشون يف دول تسمع صوتكم لذلك حاولوا
توصلوا هذا الصوت للمجتمعات الدولية لتقولوا
ان
ّ
هلم ان لبنان يدفع مثن سياساتهم ومثن اخلالفات
الطائفية واملذهبية يف املنطقة ،ولبنان هو الضحية
االكرب يف هذا املوضوع .قولوا هلم ان يعملوا ان
يفعلوا خريًا يف عملية السالم يف الشرق االوسط،
قولوا هلم كيف جيب ان حيفظوا حق لبنان يف هذه
العملية .ليخلقوا لنا سالمًا عادال وكام ًال يريح لبنان
ويضمن قراره  .وليكفوا عن تغذية اخلالفات الراحة
بعض الدول  ،وانا برأيي ان هذا ما جيب ان تعملوا
عليه وهو ايصال هذا الصوت عوضًا عن االهتمام
باخلالفات اللبنانية اليت هي ليست سوى مراحل
عابرة تتغري بعد سنة او سنتني .واذا مل ننعم

بالسالم العادل والشامل يبقى سالح املقاومة هو
احلل الوحيد واالنسب حلماية لبنان وضمانة اراضيه
واستقراره وسيادته.
اما عن الوضع االقليمي فرأى فرجنية ان كل شخص
يعلم ما هي تداعيات قيام دولة طائفية حتيط بنسبة
 %85من حدوده ،ولذلك نقول لبعض اللبنانيني
الذين يراهنون على اخذ لبنان اىل مكان حنن بالغنى
عنه  ،وحنن لدينا معطيات ونرتكز على التاريخ
يف هذا اخلصوص ونقول لكل املراهنني« :سبق
لنا ان رأينا ملا ادت اليه رهاناتك وملا اوصلت
اليه رهاناتنا» وهنا امسحوا لي ان احيي البطريرك
الراعي على مواقفه الوطنية اجلريئة.
وعن الوضع اللبناني الداخلي والذي هو االهم
بالنسبة للشباب اللبناني حبسب فرجنية  ،اكد فرجنية
ان املدخل االساسي للدولة النامية واملتطورة هو
قانون االنتخابات ،وقال :حنن كمرده مع قانون
انتخابي عادل يؤمن التمثيل العادل لكل اللبنانني
ويفسح الفرصة امام كل شاب لبناني بالتفكري
مبمارسة احلياة السياسية يف لبنان .لنكف عن حصر
السياسة يف لبنان ببعض الفئات او التيارات ،حنن
مع ان تكون هناك حصة لنواب لبنانيني ميثلون
اللبنانيني يف االغرتاب وحنن نريدكم معنا يف احلياة
السياسية يف لبنان لتشكلوا بدوركم قيمة مضافة
لنقل خرباتكم الواسعة الينا يف لبنان ونقل االنظمة
والقوانني املتطورة اىل لبنان ،حنن نريدكم يف
احلياة السياسية وليس يف االنتخابات .
حنن نريد دولة قوية ،دولة تبسط القانون دولة
عادلة تؤمن للمواطن حقه وتستطيع ان تأخذ حقها
يف كل مكان وكل زمان ،دولة حتاسب املواطن
الفاسد وتكافئ املواطن الصاحل .نريد دولة
حتضنكم وال نريد دولة تفرط بأهلها امام ابواب
السفارات وابواب الفعاليات ،نريد دولة حاضنة
اما
لكل مواطن  ،نريد ان يشعر كل لبناني ان لديه ّ
امسها الدولة اللبنانية .
ومن يقول لكم ان هذا احللم يصب حتقيقه انظروا
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فرنجيه يتوسط جان دكان وجورج تامر

فرنجيه مع رئيس جمعية مزرعة التفاح طوني فرنسيس

فرنجيه مع نواب ورجال دين واعالميني يف صالون الويستيال

جانب آخر من الطاولة الرسمية

الزمالء شالال ،ضناوي ،بو رزق ومخايل

االب يمني ،االب طربيه ،فرنجيه ،املطران ابي كرم وكال عصفور

جانب من الطاولة الرسمية ويبدو النواب جورج وعيسى ومسلماني ودويهي وشالال وبو رزق وحضور

جانب من الحضور

هدية من فرنجيه لألب طربيه

صورة طوني الشهيد لطوني الحفيد من صديق
العائلة جان دكان
يف عينيه وقولوا له حنن مرده !
من جهة ثانية يشارك طوني فرجنيه يوم االحد
املاضي يف الذبيحة االهلية اليت اقيمت االحد يف
كنيسة مار شربل سدني تالها حفل غداء يف قاعة
الكنيسة والتقى الحقا مجعيات ووفودا شعبية .

قداس وغذاء يف دير مار شربل

وصباح يوم االحد يف املاضي شارك فرجنية والوفد
املرافق يف قداس االحد يف كنيسة مار شربل حيث
رحب به وباعضاء الوفد رئيس الدير االب أنطوان
طربيه ومتنى له زيارة موفقة اىل اسرتاليا.
وبعد القداس أقام االب طربية مأدبة غداء على شرف
فرجنية شارك فيها راعي ابرشية الطائفة املارونية
املطران عاد ابي كرم ،رئيس بلدية بانكستاون كال
عصفور ،نائب الرئيس العاملي يف اجلامعة اللبنانية
الثقافية ميشال الدويهي ،مسري قزي ،رئيس جملس
إدارة جريدة التلغراف فريد الراعي ،رئيس اجلامعة
الثقافية يف الوالية وسام قزي ،رئيس غرفة التجارة
اللبنانية االسرتالية جو خطار ،ورجال االعمال جورج
غصني طوني خطار ،ابراهيم الدويهي ،والزمالء أنور
حرب ،جوزيف خوري ،انطوان قزي ،سايد خمايل،
انطونيوس بورزق كميل شالال ونبيل ضناوي.
والقى االب طربية كلمة رحب فيها بالسيد فرجنية
ونوه باألرث السياسي الذي حيمله وكلمته اهلامة يف
احتفال تيار املردة كما أشاد مبا قدمته زغرتا يف
اجملالني الوطين والديين.
وأشاد االب طربيه بدور القيادات والفاعليات
يف اجلالية وخص بالشكر االعالميني ونوه مبوقع
العنكبوت االلكرتوني الذي يتبع املهنية واحلرفية يف
تغطيته لالخبار.
بدوره القى فرجنيه كلمة خمتصرة مفعمة بالتواضع
والوطنية ومما جاء ان اهلجرة هي نتيجة وليست سببا

طاولة التيارالوطني الحر

فرنجيه والقنصل نعوم يتوسطان جمعية بطل لبنان

فرنجيه يتوسط آل نصـّور
وعلينا ان نعاجل السبب اذا اردنا احلد من اهلجرة.

جمعية بطل لبنان

وبعد ظهر االحد نفسه وبعد ان كرمته مجعية
كفرزينا أقامت مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم
الزغرتاوية حفل كوكتيل يف البيت الزغرتاوي يف
غيلدفورد سيدني على شرف ضيف اجلالية االستاذ
طوني بك فرجنية حبضور أعضاء من الوفد املرافق
وهم االساتذة شادي سعد وزياد فرجنية وجواد
خوري والسيد الياس مرعب.
«سالمات من كل الزغرتاويني نقلها طوني سليمان
فرجنية اىل الزغرتاويني املغرتبني يف اوسرتاليا
حيث التقاهم وفودا وفودا يف البيت الزغرتاوي
التابع جلمعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية
اليت يرأسها االستاذ سركيس كرم» .كتب موقع
املردة لبنان.
حضر املناسبة حشد من ابناء زغرتا الزاوية يتقدمهم
سعادة قنصل لبنان العام االستاذ روبري نعوم،
سعادة النائب االستاذ طوني عيسى ،االب الرئيس
مارون موسى ،االب سليمان ميني ،نائب الرئيس
العاملي للجامعة الثقافية اللبنانية يف العامل الشيخ
ميشال الدويهي ،ممثلون لوسائل االعالم ،الدكتور
اميل الشدياق ومنسق تيار املردة اوسرتاليا السيد
منصور عزيزي ورؤساء اجلمعية السابقون السادة
بطرس واكيم ومجيل انطون وفهد اجلعيتاني وجورج
ميني ورينه املقدسي وجورج الدويهي وانطوان
اجلعيتاني ورئيس نادي رايدملري السيد بيرت
الباشا.
ألقى رئيس مجعية بطل لبنان الزغرتاوية سركيس
كرم كلمة أعرب فيها عن أعتزاز اجلمعية حبضور طوني
بك فرجنية ومما جاء فيها « طوني بك ،أهال بك بني
أهلك ويف بيتك ،البيت الزغرتاوي يف اوسرتاليا».
ورد طوني بك فرجنية بكلمة معربة شكر فيها مجعية
بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية وابناء اجلالية
على احلفاوة اليت أستقبل فيها واليت جعلته يشعر

فرنجيه والقنصل نعوم يتوسطان جمعية بطل لبنان

انه بني اهله.
وعن املخاوف واهلواجس اليت حيملها البعض حول
الوجود املسيحي يف لبنان ،أكد انه ال خوف على
هذا الوجود «ألنه لدينا النية واالرادة لبناء دولة
قوية وقادرة حتمي وحتفظ كل اللبنانيني ،اما اخلوف
يصبح حقيقة عندما نفقد هذه االرادة ونتمسك
بأشياء صغرية لن نصل من خالهلا اىل أي شيء».
وشدد على انه «بإرادتنا ووحدتنا نستطيع ان حنل
مشكلتنا االساسية كمسحيني يف لبنان» .وأوضح
االستاذ فرجنية ان مشكلة الشباب املسيحي خاصة
واللبناني عامة تتمثل بغياب الدولة القادرة اليت
ميكن ان يلجأ اليها» منوهًا انه باالرادة نستطيع ان
حنقق كل شيء.
وحيا جهود ابناء اجلالية وتعلقهم بالوطن االم مع
الوفاء لوطنهم اوسرتاليا وأكد ان زغرتا الزاوية
مستمرة يف العطاء يف سبيل لبنان داعيًا اىل العمل
يدًا واحدة لدعم مقومات الوطن لكي يبقى الشعب
يف أرضه ويتم تشجيع املغرتبني اىل العودة اىل
وطنهم االم.
وختم طوني بك فرجنية بالقول « املسؤولية تصبح
أكثر سهولة حني نضع ايدينا مع بعض وعندها
نستطيع بلوغ ما نصبو اليه من دولة توفر للمواطن
حقوقه وتقدر بالتالي ان حتفظه يف ارضه».
ومن بعد الكلمات مت تبادل اهلدايا التذكارية بني
طوني بك فرجنية وكرم .ومن ثم بارك االب موسى
الكوكتيل.
وقد حرص طوني بك على التحدث اىل اجلميع فردًا
فردًا برحابته املعهودة أخذ الصور التذكارية مع
اجلميع.
واستقبل طوني سليمان فرجنية وفودا شبابية

فرنجيه والقنصل نعوم وكرم يقطعون قالب الحلوى

فرنجيه والزميل أكرم املغـوّش

حنا حريكي وحضور تصوير أراكس

وشعبية ومؤسسات وشخصيات اغرتابية من خمتلف
القرى والبلدات الشمالية والتقى وفودا من بلدات
كفرزينا واردة ورشعني وسبعل وحرف اردة وشبيبة
عشاش وزغرتغرين ومزرعة التفاح وبلوزا وبرحليون
وكفرياشيت وداريا وعيمار ووفودا من قضائي زغرتا
وبشري وغريها ورابطيت آل كرم ومرقص الدويهي
اىل جانب عدد من رجال االعمال والفعاليات اللبنانية
االسرتالية منها صاحب مؤسسة ديلدوم للبناء جو
خطار وصاحب شركة غصني غروب جورج غصني
وصاحب شركة غرين فالي سامل سكر وصاحب
مؤسسة اترنييت جان دكان.
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اعـالنات

380 Lt
Refrigerator
Primera Series

NOW
$650
• Stainless Steel Look refrigerator
• Multi Flow Cooling System
• Full No-Frost System
• Reversible doors
• Quick Freezer Compartment
• Interior Light in both Fridge & Freezer
• Freezer Door Racks
• Humidity Controlled Vegetable Crisper
Bins
• Twist Ice Trays and Storage Bin
• Nett Total Volume 380lt
Square basin and wall mixers

NOW $85 EA

“Building or Renovating
HB are people to see”
حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية
900
Frameless
Shower
Screen

NOW
$450
• 900mm x 900mm x 1950mm
• 10mm thick tempered glass
(toughen glass)
• Includes hinges, brackets,
‘L’ handle, and 2 x corner
shelves.
• Complies with Australian
standard
• 12 months warranty
Solid Doors

RRP $480 NOW $210

Shadow Line Vanity
750mm

NOW
$240
• Finger Pull with
polyurethane cabinet
and ceramic top.
• Dimensions: 750mm
x 460mm x 540mm

Lex Toilet Suit

NOW
$250
• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star
Multi-function Shower Unit

• With square wide lever handle.
• Solid brass construction with
chrome ﬁnish.
• Australian Standard, 4 star
water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years
manufacturer’s warranty on
cartridge.

Calida Privacy Set
Complete
12 years warranty

WAS $490

NOW $290
• Square or Round
• Solid Brass Rail
• Australian Standard, 3 star
water rating

Double Loaded 60 x 60
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Laminate Timber
Flooring

NOW FROM $13

RRP $73.00
NOW $48

Top
Brands
and Lowest
Prices
األسعار
بأرخص
أشهر املاركات

“Building or Renovating HB are the people to see.”

واحد
سقفbuilding
جتدونه حتت
وجتديد منازلكم
ماحتتاجونه
كل
All your
or renovating
needsلبناء
under
one roof.
باملفرق
للتجارة
زوروا أحد
Come
and والبيع
see our
tradeمراكزنا
and retail
centres.

546-556
Woodville
Road,
GuildfordNSW
NSW2161
2161
546-556
Woodville
Rd, Guildford
Phone:
87245900
5900 Fax:
(02)
Phone:: (02)
02 8724
Fax::
028724
87245911
5911
Website: www.hbhome.com.au
www.hbhome.com.au Email:
sales@hbhome.com.au
Website::
Email::
sales@hbhome.com.au

L2426016-221111
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كتابات

االحد الثالث من الصوم:

وفاء الصادقني

أحد النازفة

الشاعر السيد أمحد احلسيين

ّ
تظلما
دع عنك قول احلاسدين
وابدأ بنفسك سيدا

ّ
متعلما

وجتاوز العنقاء يف افق السما
ساع قد يطال االجنما
رب
ٍ

والعزة الشماء
عطر
ٌ

يف نفحاتها
ّ
تسلما
تفوح على النفوس
املالبس حليًة

لو ترتدي خري
ليس الفضيلة ان تكون مهندما

حتى تضيف على اجملالس زهوها
ً
متوسا
وردة يف صدرها
كن
مّ
او
ضر ًة بضيائها متألقًا
ّ
تبسما
حتى تولد يف الظالم
ّ

االبي
والصدق يف احلر
تفاخر
ّ
ٌ
يبقى عزيزا يف احلياة
مكرما
ّ
ان احلليم عال اجلهول كرامًة
ّ
عمن أظلما
يرضى اخلشونة
ويعف ّ
من علمه نطق البليغ فصاحًة
فيضيء درب الغافلني ت ّربما
قد اصطفته يد االله عنايًة
ّ
متلك من عطائه درهما
وما
والصدق يضحك يف ربيع قلوبنا
عار وحده
والكذب
ٌ
شني ويف اللسان مذلٌة
الكذب
ٌ
فال

تكن

حبديثه

متجهما
ّ
مرتمنا

علمه
ان الكذوب وان تكاثر
ُ
ال بد يسها يف الكالم فيهدما
فرتاه ينعم بالوجود متلقًا
يبكي ويضحك يف اجلوى متأملا

مقصرا
ويظل يف اجلمع الغفري
ّ
يبين خياال يف اهلوا متوهما

فروعه
غرس والوفاء
والصدق
ُ
ٌ
جترع يف وفائه علقما
يا من ّ

من ديوان الغدير

بداية وبإسم الرهبانية
اللبنانية املارونية وقدس
نعمه
طنوس
األباتي
ومجهور اآلباء يف دير مار
شربل وباسم ابناء رعية
مار شربل أرحب بطوني
سليمان بك فرجنيه والوفد
املرافق يف زيارته االوىل
اىل اوسرتاليا واىل كنيسة
مار شربل.
أه ًال وسه ًال بطوني بك
الذي حيمل معه ارثا لبنانيا
زغرتاويا اهدنيا عريقا ،فيه
الشهادة واالستشهاد من
اجل لبنان ،وفيه العلم
والثقافة واالبداع ،وفيه املوقف اجلريء املدافع عن لبنان
ويرصع
احلر السيد املستقل ،ألن وطين دائمًا على حق».
ّ
ّ
تاج هذا االرث اميان باهلل ال يتزعزع ،وحمبة للكنيسة
ثابتة وروحانية ّ
ومكرسني يف
جتلت يف بطاركة واساقفة
ّ
الكنيسة خدموا الرب دون تعب او كلل.
نصلي للرب لكي حيمي كل القادة السياسيني اللبنانيني
املؤمنني بامسه القدوس وبكنيسته ،ونرفع الصلوات هلل
من اجل غبطة أبينا البطريرك املاروني مار بشاره بطرس
الراعي لكي يزيده حكمة يف تدبري شؤون أبنائه ومجع
الشمل املاروني من اجل لبنان واالنسان فيه وإعالء
شهادة كنيسته.
أما اجنيل اليوم يف هذا األحد الثالث من زمن الصوم
املبارك ،يدعونا للتأمل بأعجوبتني قام بهما الرب يسوع
رامسًا بألوان السماء واخلالص لوحتني رائعتني :األوىل
لوحة شفاء والثانية لوحة إحياء .فأمام حمدودية االنسان
وضعفه وأمام يأسه وال قدرته خصوصًا عند املرض
واملوت ،تتجلى حمبة الرب وتظهر بأنها وحدها قادرة
على االعجوبة فيتم الشفاء وتعود احلياة ويتمجد اسم
الرب.
واجلامع بني هاتني االعجوبتني هو التالي:
املرأة النازفة مثل ابنة يائريوس كلتاهما من بنات
ابراهيم
النازفة بدأ مرضها منذ اثنيت عشرة سنة اما ابنة يائريوس
فعمرها  12سنة والرقم  12له معانيه الكتابية ويرمز
اىل اسباط اسرائيل االثين عشر كما اىل الرسل االثين
عشر،
املرأة النازفة أتت من اخللف وملسته أما ابنة يائريوس
فاخذ هو بيدها واقامها،
اما يائريوس فيأتي عالنية،
املرأة النازفة تأتي سرًا ّ
إعـالن االميان :املرأة النازفة تعلن اميانها بعد الشفاء اما
يائريوس فقبل احياء ابنته.
خالصة أوىل :يسوع يقبلنا كيفما اتينا اليه
تتعدد الدروب والوسائل وتتنوع ،وختتلف االوضاع
وتقسو ،اما يسوع فهو هو امس واليوم واىل االبد،
ينتظرنا ويقبلنا كيفما اتينا اليه .الشريعة القدمية تعلن
جناسة املرأة النازفة وترذهلا ،اما شريعة الرمحة واحملبة
بيسوع املسيح فتطهرها وختلصها وتزيل عنها العار
وتعيد اليها كرامتها.
خالصة ثانية :ملسة يسوع تشفي جراح نفوسنا
عامل اليوم يلفه ليل املوت نتيجة الصراعات والثورات
واحلروب واالطماع ،وجمتمعاتنا وعائالتنا وشبيبتنا جتتاحها
رياح املخدرات والدعارة والقمار واالدمان على الكحول
وغصات يف القلوب .فما أحوجنا
وترتك جراحًا يف النفوس
ّ
اليوم اىل ملسة يسوع الشافية توقف نزف االخالق يف
جمتمعاتنا وتشفي جراح اخلطيئة واجلهل وحتيي الضمائر
املائتة .صالتنا اليوم لكي ينري اهلل عقولنا وقلوبنا فنفهم
ان االميان بيسوع املسيح يقودنا فع ًال اىل اخلالص ألنه
وحده الطريق واحلق واحلياة ،وما يزال صوته يرتدد يف
اجواء حياتنا املضطربة القلقة قائ ًال لنا مع يائريوس «ال
ختف» او مع املرأة النازفة «اذهبوا بسالم».

األحد الثاني من الصوم الكبري
املرتوبوليت بولس صليبا
«أنت يا رب يف البدء أسست األرض و السماوات و هي
عمل يديك .هي تبيد و أنت تبقى و كلها كثوب تبلى ...و
لكن أنت و سنوك لن تفنى»( .عربانيني .)10 :1
ليس من اتفاق بني العلماء على بداية أو عمر العامل .كلهم
ينطلقون من مبدأ «النظرية»  .علماء األرض املعروفون يقولون
أن األرض قد تكونت منذ آالف ال بل ماليني السنني .كلفن
يقول أن عمر األرض هو مخسة و عشرون مليون سنة؛
امسورن يقول بأن عمرها هو مائة مليون سنة أخل...
وخيتلفون أيضًا حول «أصل األرض» .جند نظريات و
آراء حول هذا املوضوع بعدد العلماء و املختصني .يقول
النظريون و املاديون بأن العامل مركب من مادة و موجود
منذ األزل .آخرون يقولون بأن األرض قد ُوجدت بالصدفة.
ِكال النظريتني ال ُتشبع جوعنا.
وجود السيارة يفرض وجود سائقها .هل ميكن أن نقول:
إن كل اآلالت يف السيارة هي نتيجة صدفة أو ُوجدوا من
ذاتهم؟ كال! وجودهم يفرض شركة و أشخاص و عقل
تصور و ّ
ركب و أنتج «سيارة».
بشري
ّ
كثري من علماء اجليولوجيا و الفلك و الفالسفة ُيعبرّ ون عن
آرائهم بصدق ،لكنهم ال يتجرأون على القول بأن وراء
القانون الطبيعي الكامل هناك يد اهلل اخلالقة .كان الفيلسوف
ردد :إن ما قاده إىل اإلعرتاف بوجود إله
املشهور «كانت» ُي ّ
هو «السماوات فوقي ،و القانون األخالقي داخلي».
ملاذا أذكر آراء كل هؤالء الفالسفة؟ بالنسبة لنا لدينا كلمة
اهلل اليت تكلمنا ،الرؤيا اليت و بدون أي تراجع و مبا ال
يقبل الشك ُتقنعنا بوجود إله خالق .الكلمات األوىل للكتاب
املقدس هي «يف البدء خلق اهلل السماء و األرض( »...تكوين
 .)1 :1النيب أشعياء يصف اهلل هكذا« :هكذا يقول اهلل الرب
خالق السموات و ناشرها و باسط األرض و نتائجهاُ ،معطي
الشعب عليها نسمة و الساكنني فيها روحًا.)5 :42( »...
و جند يف العهد اجلديد مراجع عديدة تربط بني اهلل اآلب و
اهلل اإلبن باخلليقة .يف (يوحنا  )3 :1حيث يتكلم اإلجنيلي
عن الكلمة األزلية اإلبن الذي به خلق العامل ،و بدونه مل
كون» .أما الرسول بولس و بقصد نقض
خيلق شيء مما ِّ
ّ
الغنوسيني الذين مل يقبلوا املسيح كونه ابن اهلل،
تعاليم
كتب رسالته إىل أهل كولوسي قائ ًال« :فإنه فيه ُخلق
الكل ما يف السماوات و ما على األرض ،ما ُيرى و ما ال
ُيرى.)1:16(»...
أخريًا و لكي جيمع الرسول اإلهلي بولس تعليم العهد القديم
و اجلديد ،إستعار عبارة من املزامري يقول فيها أن تعليم
األول بالنسبة خللق العامل هو نفسه تعليم الثاني (العهد
( )11 -10 :1
اجلديد) .يف الرسالة إىل العربانيني
يكتب  « :هي تبيد و أنت تبقى و كلها كثوب تبلى .و
كرداء تطويها فتتغيرّ و لكن أنت أنت و سنوك لن تفنى».
2
مل تذكر الكتب املقدسة طريقة خلق اهلل للكون .فتكتفي
بالقول« :قال اهلل» ،و» هكذا كان» الكتاب املقدس ليس
كتابًا علميًا أو كتاب علم الطبيعة ،لكنه يقدم تعليمه بطريقة
و لغة تتوافقان مع لغة و طريقة تفكري املرسل إليهم.
هدفه وصف ما ورد يف كتاب التكوين «يف البدء» خلق اهلل
العامل.
الذي كان وراء إرسال املركبة  W. Von Braunسأنهي هذه
املقالة مبا كتبه عامل الفضاء الدكتور
تعمقنا يف درس الطبيعة،
األوىل إىل القمر .قال« :كلما
ّ
كلما زادت معرفتنا عن اخلالق ،و زادت مسؤولياتنا حنو
إظهار اهلل للعامل .علينا أن نعترب أن اهلل هو خالق الكون و
كل ما فيه» .و ُيضيف  »:أنه ملن الصعب فهم عامل ال يؤمن
و يعرتف بوجود كائن أعظم وراء خلق الكون أو الهوتي ينكر
تقدم العلم».
ّ
نقر مبا
ال شك بأن اإلنسان صغري و غري حكيم .علينا أن ّ
قاله داود امللك مبزموره املشهور « :يا رب! يا رب! ما
أعظم امسك يف كل األرض .يا من جمده فوق السماوات.
السماوات هي عمل يديك ،القمر و النجوم أنت صنعتهم...
وضعت كل هذه األمور حتت قدمي اإلنسان الذي خلقت .يا
رب ،ما أعجب أعمالك كلها حبكمة صنعت».

آمني
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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

Hatem

Hatem

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
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
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Electrical Contracting

@IPS@@Â‹»m
Electrical
 حاتمContracting
كانت ومازالت شركة
@¿@@Security
الكهربائية
للتمديدات
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
كانت وما زالت تقدم أفضل
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
الخدمات على أنواعها
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
املؤسسة تضم فريقا كامال من
@Âﬂ@·ÿmbuby
االختصاصيني يف التمديدات
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<يفÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
 كفالة.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
@äb»édi@@Úñb©a
العمل
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
Úèœb‰ﬂ
FFF

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

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
@األرقام#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على
03
9391
0686
TُeTel/Fax:
l/Fax:
03
9391
0686
Mb: 04
1794949
9650650
Mob:
0417

ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ
bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a
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Pizza – Pasta – Steak – Seafood
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

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

*Marriages* *Commitments* *Funerals*
لجميع احتياجاتكم يف ما يخص معامالت الهجرة اتصلوا
بخبرية الهجرة السيدة ديانا الحلبي على الرقم
0413805930

LA MIRAGE

ال مرياج

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

9305 4855 :للحجز واالتصال
:العنوان

HUME HWY
SOMERTON

 خدمة ممتازة-  نظافة تامة- لقمة شهية
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن
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عمادة الطفل املالك انطوان بشارة طوق

سدني
ذخرية القديسة فوستينا :رسولة الرمحة
اإلهلية يف ضيافتكم

*عائلة طوق مع العراب والعرابة*

بقلم كميل مسعود

ما حيدث يف العاصمة الفرنسية اليوم مل يكن ليحدث يف
السابق.
عقود مرت ومل تكن العالقة الفرنسية العربية يف تفاهم كما
هي عليه اآلن ،وقد بدت اليوم جيدة ومتينة .ويف نظرة اىل
ما ورائها نعرف متاما انها ملرحلة مؤقتة السقاط النظام يف
سوريا كما تبشر هيالري كلينتون اليت تقول ان ايام االسد
باتت معدودة.
العرب يعتقدون ان التفاهم مع فرنسا ضروري كونها متثل
الدور احلقيقي يف القرار االوروبي الذي سينقل عرب باريس
اىل العواصم االوروبية االخرى.
لو يدرك العرب ولو مرة واحدة ان امريكا واوروبا ال تريدان
هلم اي نظام خيدم مصاحلهم ومصاحل شعوبهم بل تريدان نظاما
خيدم مصاحلهما ومصاحل اسرائيل.
ملاذا نكذب على بعضنا طاملا ان هناك جتارب مررنا بها يف
املنطقة ودفعنا امثانا باهظة.
ومن يضع ثقته بالغرب بعد كل هذه التجارب فهو ال يقرأ وان
قرأ فهو ال يستوعب.
فاذا سقط نظام االسد كما تبشر امريكا وكما تعطي العرب
اطمئنانا بالسقوط فهناك خطر يهدد اكثر من نظام عربي رمبا
يعتقد انه مبنأى عنه.
يعول عليه
والقول ان الرئيس االسد تأخر باالصالح هو قول ال ّ
فاالصالح ال يتم بني ليلة وضحاها وهل اعطت املعارضة او
املسماة نفسها معارضة االسد الوقت الالزم لالصالح ،وبالرغم
من كل ذلك فاالسد قام باصالحات كثرية يف سوريا وآخرها
الدستور اجلديد الذي حاز على  89يف املئة من اصوات الشعب
السوري .ومع هذا كله املعارضة غري مقتنعة وترفض اي اصالح
ال حتصل فيه على «راس االسد» ..اذن املطلوب رأس االسد
وهذا هو االصالح بالنسبة للغرب واملعارضة السورية.
لقد مللنا من كذب ونفاق بعض وسائل االعالم اليت ختدع
الشعب وحمطات التلفزيون العربية واالجنبية اليت تطالعنا يوميا
بآخر االخبار عن اجملازر اليت يقرتفها املخربون واخلارجون على
القانون واملرتزقة الذين دخلوا سوريا للقتال اىل جانب هؤالء
اخلارجني على القانون الذين يقتحمون املنازل ويقتلون الناس
ويلِبسوا اعماهلم االجرامية الالانسانية للنظام من خالل وسائل
ُ
االعالم املأجورة.
وهناك قصص خيالية تفربكها االنظمة الداعية السقاط النظام
يف سورية.
ان كل ما نكتبه يف اسبوع فهو كاف لصحيفة تصدر مرة واحدة
كل اسبوع .اما الوقت املتبقي فنقضيه يف مراقبة االحداث
ومراقبة كل ما كتبناه حرصا منا على قول احلقيقة وكي ال نظلم
احدا وبالتالي تقديم املهم اىل القارئ.هذا ما نفعله وسنفعله
كل اسبوع واىل اللقاء.

إلعالناتكم يف جريدة الهريالد
يف ملبورن  ،االتصال بالزميل

كميل مسعود
على الرقم
0405 272 581

*والدا الطفل والعراب والعرابة*

يف اجواء الفرح والسعادة
وحبضور االهل واالقارب
واالصدقاء متت عمادة
الطفل املالك انطوان
بشارة طوق جنل االخ
بشارة طوق الرئيس
االسبق للقوات اللبنانية
يف ملبورن والسيدة مورا
زوجته وذلك يف كنيسة
سيدة لبنان املارونية.
ترأس مراسم العمادة
ووضع املريون املقدس
ادمون
االب
قدس
اندراوس رئيس دير مار
شربل يف ملبورن واالب
الن فارس.
كان العراب رجل االعمال

*الطفل املعمد انطوان طوق*

نبيل جريج والعرابة السيدة سعاد زوجة السيد جان كريوز.
شارك يف املناسبة النائب نزيه االمسر والسيدة عقيلته،
قنصل لبنان ااعم يف فيكتوريا الدكتور هنري قسطون
والسيدة عقيلته وولداه ،رئيس اجلمعية االسرتالية اللبنانية
الشيخ بشارة طوق ابو جورج والسيدة منى ام جورج زوجته
والشيخ بشارة طوق هو عم والد الطفل املعمد ،السيد جورج
حداد رئيس املقاطعة الكتائبية يف اسرتاليا ،رئيس رابطة
بشري السيد جوزيف فخري ،مجعية املية ومية ،السيد توفيق
ابو عاصي وحشد كبري من االصدقاء واالقارب.
ويف املناسبة حتدث االب ادمون اندراوس عن معنى العماد
واهميته عند املسيحيني.
وبعد مراسم العمادة انتقل املدعوون اىل صالة الرفولي حيث
اقيم حفل غداء عامر احتفاال باملناسبة.
االب ادمون اندراوس بارك الطعام وحتدث عن اهمية العمادة
عند املسيحيني.
السيد بشارة طوق والد الطفل املعمد رحب باحلاضرين وشكر
السيد نبيل جريج والسيدة سعاد كريوز اللذين وقفا اىل
جانب الطفل املعمد-ولده -شاكرا افراد العائلة منوها بزوجته
مورا اليت احاطت العائلة بكل عاطفة وعناية وخاطب زوجته
قائال انت كل شيء انت احلنان انت احملبة واالمومة احلقة.
ولولده املعمد وبالرغم من صغر سنه قال :يا بين اني اوصيك
ان تسري على الطريق القويم اليت سار عليها جدك بشارة رافع
الراس عالي اجلبني واعمل واجباتك مع الناس بكل صدق
وحمبة وال تنس جدك انطون احملب الصادق الصدوق قليل
الكالم كثري االفعال وال تنس وطنك لبنان وامحل راية آبائك
واجدادك يف مجيع مراحل حياتك..
قدس حاجبو
انطون باملريون ّ
وصارت ماليكة السما من جانبو
بعمادتك فرحو االهل واالصحاب
والبيت بالرتحاب القى حبايبو
وقد حتول حفل العمادة اىل عرس بكل معنى الكلمة.
فنيا احيا احلفل الفنان ايلي حداد واملطربان لويس كتورة
وغسان عيسى.
ثم تقبل الوالدان التهاني كما تقبل الطفل القبالت.

“« Jesus I Trust in Youيا يسوع أنا أثق بك
يسوع املسيح تألأل نورا في إحدى الكنائس فور وصول الذخيرة
إلى سيدني!!!
Relic of St Faustina: The Apostle of Divine Mercy
Venues and dates of the visits
St Patrick Cathedral, 1 Marist Place, Parramatta, .1
Sunday, 18 March at 6pm
Our Lady Queen of Peace, 198 Old Prospect Rd, .2
Greystanes, Sat. 17 Mar at 6pm
St Mary Cathedral, Sydney, Divine Mercy Sunday, 15 .3
April 2012, at 2:00 pm
تعا َل للصالة والتبرك من ذخيرة القديسة فوستينا! شفى اهلل
مرضاكم روحيا وجسديا
عذرا وشكرا سلفا ال تقبل التبرعات مطلقا
( )alcsau@yahoo.com.auللمعلومات

أكواب شاي يومياً تشكل درعاً واقياً ض ّد
أمراض القلب والسكري
تنصح األحباث الطبية احلديثة ،بأهمية تناول ثالثة أكواب من
الشاي أو أكثر يوميًا؛ لتشكل درعًا واقيًا للوقاية من أمراض
القلب والسكري ،خصوصًا النوع الثاني.
وقالت وكالة «أنباء الشرق األوسط» إن األحباث الطبية اليت جرت
جبامعة «واشنطن» األمريكية أظهرت أن االنتظام يف تناول الشاي
سواء وحده أو مع إضافة القليل من احلليب يساعد على تقليل
فرص اإلصابة بأمراض القلب ،وذلك عن طريق خفض مستوى
الكوليسرتول السيئ يف الدم والسكر.
ضد أمراض القلب
دراسة 3 :أكواب شاي يوميًا تشكل درعًا واقيًا ّ
والسكري وأرجع الباحثون فوائد الشاي الحتوائه على كميات وفرية
من مضادات األكسدة ومادة «الفالفونيد» الواقية من اإلصابة
بأمراض القلب.
وتشري الدراسة إىل أن كوبًا من الشاي يوفر ما بني  150إىل
 200ملليجرام من مادة «فالفونيد» ومضادات األكسدة ،ليصبح
يف مقدمة املصادر الطبيعية املهمة الغنية بهذه املادة ومضادات
األكسدة ،حيث إن تناول كوبني من الشاي يعادل تناول مخس
حصص من اخلضراوات الغنية مبضادات األكسدة.
وتلعب مضادات األكسدة ومادة «الفالفونيد» دورًا مهمًا وحيويًا
يف تقليل فرص اإلصابة بااللتهابات وتقليل فرص تكون اجللطات،
إضافة إىل تعزيزها كفاءة دور األوعية الدموية يف نقل الدم إىل
األجهزة احليوية املختلفة يف اجلسم.
وكانت األحباث الطبية قد ُأجريت على  87متطوعًا تناولوا ثالثة
حتسن
أكواب من الشاي يوميًا ملدة  12أسبوعًا ،حيث لوحظ
ٌ
ملموس يف كفاءة وأداء األوعية الدموية والشرايني ،إضافة إىل
ٌ
تراجع خماطر اإلصابة بأمراض القلب.
من ناحية أخرى ،تشري البيانات إىل أن  % 80من الربيطانيني
املعروف عنهم عشقهم لتناول الشاي يتناولون حنو  165مليون
كوب يوميًا.
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متفرقات

غيالرد واهلروب اىل الوراء
ما ان انتهت عاصفة التصويت على زعامة حزب العمال يوم االثنني
 2012/02/27بفوز ساحق جلوليا غيالرد على كيفن راد  71اىل 31
حتى برزت مشكلة ملء الشواغر احلكومية اليت خلت بسبب تراجع
راد اىل املقاعد اخللفية واستقالة السينتور مارك اربيب والذي كان
يشغل منصب وزير الرياضة والذي استقال حسبما قال ألسباب
عائلية والذي امل ان تكون استقالته نهاية لفرتة عدم االستقرار
اليت استمرت  18شهرًا اي منذ اطاحة كيفن راد من رئاسة احلكومة
يف حزيران عام .2010
سربت اىل الصحف مسألة تعيني بوب كار مكان
بدأت القصة عندما ُ
السينتور اربيب ومن ثم تسميته ليتوىل منصب وزير اخلارجية
خلفًا لكيفن راد فور تسرب اخلرب واجهت رئيسة الوزراء اول حتدي
لزعامتها بسبب حتفظ بعض اجنحة احلزب على هذا االختيار باإلضافة
اىل رغبة وزير الدفاع ستيفن مسيث بالعودة اىل وزارة اخلارجية اليت
ختلى عنها لراد عام  ،2010ومل يكن ساميون كرين متحمسًا لقرار
رئيسة الوزراء ألن عينه كانت على منصب مسيث وتولي حقيبة
الدفاع .ان تكن قضية مسيث وكرين قد سويت وراء الكواليس اال
ان النائب عن منطقة هانرت جويل فيتزجينب الناطق باسم الكتلة
العمالية و املسؤول عن االنضباط احلزبي يف الربملان قد اصطدم
مع رئيسة الوزراء وهدد باالستقالة من منصبه النه مل حيصل على
منصب وزاري من وزارات الصفوف االمامية.
لكن رئيسة الوزراء مدعومة من اكثرية الفريق الذي دعمها يف
التخلص من راد َخشيت من تقويض سلطتها واعلنت يوم اجلمعة
عن التعديل احلكومي متجاوزة وزير دفاعها وزميله وزير املناطق
الريفية وأعلنت عن تعيني بوب كار رئيس وزراء والية نيو سوث
ويلز األسبق يف منصب وزير اخلارجية مع اجراء تعديالت اخرى،
كان اخلاسر االكرب فيها وزير الطوارئ واالسكان روبرت ماكليالند
الذي اخرج من الوزارة كليًا باألضافة اىل الوزير كيم كار الذي
ُنقل من وزارة الصناعة اىل وزارة اخرى اقل شأنًا وزارة اخلدمات
األنسانية وكال الوزيرين من الذين دعموا كيفن راد بينما احتفظ
الوزراء الثالثة اآلخرون مبناصبهم وهم انطوني البنيزي ،كريس
بوين ومارتن فريغسون.
وكان من أبرز من كوفئوا بتسلمهم مناصب وزارية هم برندن
اوكونر وديفيد برادبري وهما من اكرب داعمي جوليا غيالرد.
اذًا استطاعت رئيسة الوزراء جتاوز االسبوع السياسي الصعب
واملارتوني  ،لكن هل سيستطيع حزب العمال وغيالرد جتاوز
االنقسام ويستطيع اعادة اصالح الضرر الذي تسبب به اخلالف
والذي بلغ ذروته من خالل تصرحيات كبار الوزراء واليت وصلت اىل
التجريح الشخصي؟!
ال شك ان جوليا غيالرد متلك الفرصة الذهبية اآلن لتثبت زعامتها
وحتسني ظروف حزب العمال للفوز بإنتخابات العام  ،2013رغم
انها رئيسة الوزراء األقل شعبية منذ عقود ،لذلك فإن مل تتمكن
من تغيري وقلب املعادلة فإن اسرتاجتيي احلزب لن يقفوا مكتويف
األيدي وترك طوني ابوت يربح االنتخابات ،مما يقود حتمًا اىل
الطلب من غيالرد التنحي لقيادي جديد سيبدأ اعداده من اآلن لقطع
الطريق على عودة راد والذي ّ
يكن له زمالؤه كرهًا شخصيًا حصوصًا
النواب الذين ينتمون اىل احتاد نقابات عمال اسرتاليا والذين لعبوا
دورًا حموريًا يف هزميته االسبوع املاضي لقطع الطريق عليه للعودة
او حتى التفكري بذلك رغم مغازلته هلم والرتاجع عن قراره السابق
واعطاء رؤساء األجنحة يف احلزب حرية اختيار وزرائهم.
ويف افتتاحيتها السبت  2012/03/03الصفحة  19وضعت صحيفة
(س م ه) سيناريو يقول ان وزير الرتبية الفيدرالي بيرت غاريت هو
الوزير األقل انتاجًا وجناحًا يف احلكومة ومنطقته اإلنتخابية ( كينغز
فورد -مسيث) قريبة من املنطقة اليت كان ميثلها كار يف الوالية
وهي مقعد ماروبرا حيث يفكر معدوا هذا السيناريو بتشجيع غاريت
للتخلي من منصبه وترشيح كار مكانه ليدخل اىل جملس النواب
حتى يكون بإمكانه تولي منصب رئاسة احلكومة يف حال مل تستطع
غيالرد حتسني حظوظ احلزب بالفوز يف االنتخابات القادمة.
اما بالنسبة اىل كار ودوره يف وزارة اخلارجية سوف تواجهه حتديات
عديدة ورثها عن سلفه لكن ابرزها كيفية احملافظة على العالقة
االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة ويف نفس الوقت عدم اغضاب
الصني الشريك التجاري األول واألهم ألسرتاليا .وكنا الحظنا أثناء
زيارة الرئيس االمريكي باراك اوباما ألسرتاليا السنة املاضية كيف
تفكر الواليات املتحدة بإحتواء الصني حيث تأتي اسرتاليا يف صلب
تلك السياسة واملعلوم انه قد مت االتفاق على نشر قوات امريكية
على األراضي األسرتالية.
ويبقى السؤال هل سينجح بوب كار يف مهمته يف وزارة اخلارجية
يعول عليه ايضًا يف اعادة حتسني صورة حزب العمال
اىل جانب ما ّ
انتخابيًا؟!
يف هذا الصدد يقول زعيم املعارضة الفيدرالية طوني ابوت ،ان
تولي كار منصب اخلارجية يؤكد ان املرض الذي فتك حبزب العمال
يف نيو سوث ويلز انتقل اىل كامربا مضيفًا انها اخبار قدمية حيث
قام حزب العمال بالتخلص من رئيس وزراء قبل ان ينهي دورته
األوىل (س م ه) السبت  2012/03/03ص .4
وحسب الصحبفة ذاتها فإن معظم ناخيب والية نيو سوث ويلز
يوافقون ابوت على رأيه.
لكن هل يكون بوب كار وزير اخلارجية غري كار رئيس الوالية؟
األيام القادمة كفيلة باإلجابة على هذا السؤال وما اذا كان هروب
غيالرد وحزب العمال اىل الوراء كفيل حبل املعضلة.

عباس علي مراد  -سيدني

املندوبية السياسية يف احلزب السوري القومي االجتماعي

اإلعتداء على الكلمة احلرة واملوقف املتميز هو عمل فاشي وبإمتياز
رأت املندوبية السياسية يف احلزب السوري القومي اإلجتماعي ان
اإلعتداء الغاشم الذي تعرض له الدكتور غسان العشي السبت
الفائت هو إعتداء على الكلمة احلرة واملوقف اجلريء وهو يصب
يف خانة قمع الرأي والتسلط على اآلخرين وهو مناف إلدعاء احلرية
ومفاهيم الدميقراطية اليت حياول املعتدون تلبسها وإيهام العامل،
واسرتاليا خاصة ،انهم روادها ومطلقوها يف الشرق األوسط عامة
وسوريا خاصة.
لقد كشف ،هذا اإلعتداء الغاشم ،النقاب عن الوجه احلقيقي
الذي يتخفى به املعتدون الذين بعملهم املشني هذا مل يكشفوا
عن وجوههم املقنعة وحسب امنا كشفوا عن سلوكهم الفاشي
الذي يتناقض مع احلياة الدميقراطية للمجتمع االسرتالي الذي من
املتوجب ان حيرصوا على ميزته.
ان الدكتور غسان العشي هو نرباس يف العمل الوطين وصرح من
صروح اجلالية وأعمدتها اليت نفخر ونعتز بها.
لذلك نهيب بالسلطات االسرتالية أخذ التدابري الالزمة إللقاء القبض
على الفاعلني وحماسبتهم حرصا على بيئة االستقرار الداخلي
ومنظومة القيم اإلجتماعية اليت يتميز بها اجملتمع االسرتالي.
االعالم

باريس هيلتون ختطف لقب أمجل فنانة
بالزي اخلليجي من هيفاء ومسية اخلشاب
مبالبس حمتشمة على غري
عادتها ،توجت النجمة األمريكية
باريس هيلتون بلقب أمجل
فنانة ارتدت الزي اخلليجي يف
االستفتاء الذي أطلقه موقع
ناس ام.بي.سي واستمر ملدة
أسبوع.
وتفوقت النجمة األمريكية يف
االستفتاء على مواطنتها كيم
كارديشيان جنمة تلفزيون
الواقع اليت حلت يف املركز
الثاني ،وجاءت مسية اخلشاب
يف املركز الثالث وهيفاء
وهيب يف الرابع ،وحلت مي
حريري يف املرتبة األخرية.
وحسب «دنيا الوطن» حصلت
باريس بزيها الذي ارتدته خالل
مشاركتها يف أسبوع املوضة مبدينة دبي قبل عامني ،على
 %30من األصوات ،ومجعت مواطنتها كارديشيان %25
من األصوات عن الزي الذي اشرتته من متجر لبيع العباءات
اخلليجية خالل زيارتها للمدينة نفسها قبل عام.
وشكلت النتيجة مفاجأة غري متوقعة حمليب النجمتني مسية
اخلشاب ومي حريري ،الذين تعجبوا يف تعليقات استقبلها
املوقع ،عن كيفية حصول جنمات غري عربيات على لقب
األمجل يف زي عربي ،فيما تأتي النجمتان العربيتان يف
مراتب متأخرة ،حيث حصال بالرتتيب على  20و .%10وجاءت
نتيجة هيفاء وهيب متوقعة حسب ما ذهبت التعليقات ،حيث
أثار هذا الزي انتقادات واسعة قبل أربعة أشهر من اآلن،
حينما ارتدته أثناء حضورها حفل افتتاح موقع «نواعم» املعين
بقضايا املرأة بلبنان.

مواطن يتعرى امام الناس يف بريوت!

عمد ظهر اليوم
جمهول
مواطن
اهلوية يف منطقة
عني املريسة يف
بريوت إىل خلع
ثيابه يف وسط
الشارع.
الشاب
وتسبب
بأزمة سري يف
املنطقة ،حيث عمد املواطنون إىل التوقف لرؤيته.كما شوهد
يقوم حبركات إباحية للمارة حيث راح خيلع ويرتدي مالبس.
ومل تعرف هوية الشاب وال األسباب اليت دفعته إىل خلع
مالبسه يف وسط الشارع ويف وضح النهار

أغرب ببغاء يف العامل :ال يطري ومل يب َق منه
سوى  127فقط يف العامل

ما تراه يف الصورة هو “كاكابو” وهو أحد األنواع النادرة جدًا من
الببغاءات اليت تعيش يف نيوزلندا ،وهو نوع مهدد خبطر االنقراض
فال يوجد منه اآلن سوى  127فقط يف العامل ،لدرجة أن العلماء
أعطوا هلم أمساء
فرد
كل
متيز
منها!
لنتعرف عرب هذا
على
املوضوع
كائن عجيب قد ال
نراه يف املستقبل
أخرى..
مرة
تعين كلمة كاكابو
ً
عادة
“ببغاء الليل وهو اسم على مسمى فال ينشط هذا الببغاء
إال يف الليل ،ويتميز
كاكابو بعدة صفات
جتعله فريدًا بني كل
فهو
العامل،
طيور
الببغاء الوحيد الذي
ال يطري ،وهو أثقل
ببغاء يف العامل وأطول
فيبلغ
عمرًا
الطيور
متوسط عمره  90عامًا.
سبب
عن
أما
على
قدرته
عدم
الطريان فيظن العلماء أنه فقد تلك القدرة بسبب عدم
وجود أخطار تهدده يف الطبيعة على جزيرة نيوزلندا.
يتميز كاكابو بريش أخضر ومنقار رمادي كبري ،وله أجنحة وذيل
نسبيًا
قصري
وساقني صغريين
كبرية.
وأقدام
يف
بارع
وهو
األشجار.
تسلق
من
النوع
هلذا
عادات
الببغاءات
غريبة جدًا تفسر قلة
أعداده ،فال يكرتث
بعملية
كاكابو
التزاوج وال يلتقي
باألنثى إال كل عامني أو ثالثة ،والطريف (أو الغريب) أن الذكر ال
مييز أحيانًا يف عملية التزاوج بني أنثاه وبعض األنواع األخرى (حتى
أعدائه!) ،ما قد يكون له عواقب وخيمة !
فض ًال عن أن
الذكر ليس له
أي دور يذكر
يف رعاية األبناء
وتتكفل األنثى
وحدها بذلك.
األسباب
من
اليت أدت أيضًا
أعداده
لقلة
انتقال
هو
كائنات
عدة
مفرتسة لبيئته
عرب السفن التجارية األوروبية يف القرون املاضية ،مثل القطط
والفئران والقوارض اليت جعلت أعداده تصل لـ 30فقط ،لكن
جهود احلماية اليت بدأت سنة  1890ساعدت على تكاثره مرة أخرى
حتى وصل لـ 131ثم  127اليوم.
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القولون العصيب  ..اخترب نفسك وتعلم أي األطعمة تثريه
يعاني ما يقارب من  %20إىل  %25من سكان العامل الغربي
القولون العصيب بدرجات متفاوتة ،وتزداد نسبة اإلصابة بنسبة
ثالثة أضعاف الرجال،
وتعد متالزمة القولون العصيب مصطلحا عاما وشامالُ ،يستخدم
لوصف جمموعة من األعراض ،اليت رمبا تكون متناقضة وخمتلفة
من شخص آلخر .فهناك نوعان من متالزمة القولون العصيب،
النوع األول هو القولون التشنجي الذي حتدث فيه آالم وتبادل
بني اإلصابة باإلسهال واإلمساك ،والنوع الثاني هو الذي
حيدث فيه اإلسهال الذي ال يصاحبه آالم ،ولكنه يكون شديدا.
وعادة ما حيدث بعد االستيقاظ من النوم وبعد تناول الوجبات،
وتكون األعراض شائعة احلدوث يف كال احلالتني :آالم البطن
(قد تكون مستمرة أو على فرتات ،وقد تكون بسيطة أو شديدة
احلدة) وإسهال أو اإلمساك أو االثنني معا بشكل متبادل من
وقت آلخر ،وعادة يصاحب ذلك انتفاخ البطن ووجود غازات
وصداع وغثيان وتشنجات وشعور باالكتئاب.
هناك العديد من العوامل اليت تتسبب يف اإلصابة بالقولون
العصيب ،فوفقا ألحد مراكز األحباث الربيطانية املتخصصة يف
أمراض احلساسية ،الحظت أن حوالي  %45من الذين يرتددون
على ذلك املركز يعانون حساسية مفرطة جتاه بعض األغذية
يف أوقات معينة من حياتهم ،كما أن العديد منهم يعاني من
أعراض القولون العصيب ،أما أكثر األغذية اليت تسبب هلم
اإلزعاج فهي القمح ومنتجات األلبان والقهوة والشاي واملواحل
وغريها من األغذية اليت قد ال تشك فيها على اإلطالق ،ويلعب
التعرض للضغوط دورا مهما يف هذه احلالة ألن عملية هضم
الطعام تتأثر عند التعرض للضغوط ،بسبب أن أمحاض املعدة
واألنزميات قد ال تعمل بطريقة مناسبة للهضم ،وهذا يتسبب
يف عدم هضم بعض األغذية ،ما يثري اجلهاز اهلضمي.
وتعد الطفيليات من العوامل اهلامة اليت تتسبب يف اإلصابة بهذه
احلالة ،وقد ذكرت بعض الدراسات أن  %49من الذين يعانون
من القولون العصيب مصابون بنوع من الطفيليات Blastocystis
 Hominisبينما  %20يعانون من اإلصابة بطفيل Dientmoeba
 ،Fragilisوتكون اإلصابة بهذه الطفيليات بسبب تناول طعام
ملوث أو لدخول احليوانات األليفة إىل املطبخ أو تناول السمك
النيئ (السوشي) او اللحوم غري تامة الطبخ أو غري املطبوخة
(مثل تناول الكبد النيئة) ،أو عند ختزين اخلضروات والفاكهة
يف الرف األسفل حتت اللحوم يف الثالجة ،فالطفيليات من
أسباب اإلصابة مبتالزمة القولون.
كما قد يتسبب اختالل التوازن بني البكرتيا املفيدة والبكرتيا
الضارة يف القناة اهلضمية يف اإلصابة بالقولون العصيب ،كما
تتأثر البكرتيا املفيدة يف اجلهاز اهلضمي عند اإلصابة خبمائر
الكانيدا أو بالطفيليات أو بالبكرتيا الضارة عند وجودها يف
األمعاء ،حيث خيتل توازن الفلورا يف القناة اهلضمية ،كما
قد يؤدي إىل اإلصابة بأعراض القولون العصيب ،وهذا اخللل
يف تواجد البكرتيا النافعة قد يسببه اتباع األنظمة الغذائية
السيئة مثل عدم وجود األلياف الغذائية أو ارتفاع األغذية
الغنية بالسكر أو الدهون ،كما قد يؤثر على توازن البكرتيا
تناول املضادات احليوية.

نصائح مفيدة
وهناك نصائح ملرضى القولون قدمها استاذ التغذية عبداهلل
ابراهيم السدحان يف صحيفة الرياض حيث قال  :جيب على
مرضى القولون التنبه إىل ارتفاع نسبة اجللوتني يف القمح
املكرر أو املعاجل ،ما قد يتسبب لدى البعض بإثارة القناة
اهلضمية ،ويعد جلوتني القمح من أكثر العوامل اليت تسبب
القولون العصيب لدى البعض ،ويأتي اللنب البقري يف املرتبة
الثانية ،كما قد يسبب البيض واملواحل (مثل الربتقال) ،إضافة
إىل األغذية اليت يرتفع فيها نسبة التريامني مثل اجلنب واللحم
البقري والكبدة وخملل الكرنب املخمر لذلك ميكن التجربة
باالمتناع عن تناول هذه األغذية ملدة أسبوعني للتعرف عن مدى
تسبب أحد هذه األنواع يف حساسية جهازك اهلضمي وحتسن
حالتك.
ويؤدي تناول األطعمة املكررة املصنوعة من املنتجات الفاخرة
مثل األرز األبيض واملكرونة والكعك والفطائر واألطعمة املقلية
واألغذية اليت ترتفع فيها نسبة السكريات واألغذية الغنية
بالدهون احليوانية املشبعة إىل التأثري على البكرتيا املفيدة
ومنو البكرتيا الضارة داخل القناة اهلضمية ،لذلك من املهم
جتنب أو التقليل قدر اإلمكان من تناول هذه األغذية.
قد يساعد على عملية اهلضم تناول املصادر الغذائية اليت
حتتوي على فيتامني ( )B6والزنك اللذين يوجدان يف بذور
دوار الشمس وفول الصويا وعني اجلمل والعدس والفاصوليا
واملوز واألفوكادو والكستناء واألرز البين والقرع العسلي وبذور

السمسم واللوز والتوفو ،كما يفيد تناول األرز البين بدال من
األبيض ،كما يفضل تناول السمك وحلوم الدواجن قليلة الدهن
والفاكهة واخلضروات ،ويفيد تناول النعناع والشمر يف عملية
اهلضم وتسكني اآلالم ،وينصح بتناول األناناس (ال حتوائه
على الربوميلني) بعد نهاية الوجبات اليت حتتوي على الربوتني
(مثل اللحوم) ،كما يهديء تناول الزجنبيل القناة اهلضمية
إضافة إىل أنه مضاد للطفيليات ،كما يفضل تناول بذور القرع
العسلي بشكل منتظم ،خلواصه املضادة للطفيليات.
ولكن جيب االنتباه إىل اختالف رد الفعل جراء تناول بعض
األغذية بني املصابني بأعراض القولون العصيب ،فبينما قد
يفيد البعض تناول التفاح والكمثرى ،كما خيفف املوز من
أعراض متالزمة القولون العصيب ،لكن يف اجلهة األخرى قد
يفاقم تناول ذلك لدى البعض اآلخر ،فبعض مرضى القولون
العصيب قد يتأثرون عكسيا عند تناول الفاكهة اليت تتخمر
بسهولة مثل املوز والتفاح والكمثرى والبطيخ ،لذلك من املهم
على املرضى التعرف بأنفسهم على مايناسبهم من األغذية،
ومن املهم يف مجيع األحوال جتنب الوجبات الثقيلة والدمسة
قدر اإلمكان ،وتناول الوجبات اخلفيفة مثل الشوربة والسمك
ألنها أخف على املعدة واالمتصاص داخل اجلهاز اهلضمي.
يساعد تناول اللنب الذي حيتوي على األسيد وفيللس يف
ختفيف أعراض القولون ،كما قد ينصح يف تناول أقراص
األسيد وفيللس مرتني يوميا خاصة بعد نهاية تناول املضادات
احليوية وذلك بهدف إعادة البكرتيا املفيدة للقناة اهلضمية،
وحتسني عملية اهلضم ،كما ثبت أن تناول  20مللي من عصري
خالصة األلوفريا قبل كل وجبة يساعد على حتسني عملية هضم
الطعام وخيفف من آالم القولون العصيب إضافة إىل تنظيم
خروج الرباز.
كما ينصح بتناول  3-1مالعق متوسطة من زيت بذور الكتان
العضوي يوميا (وميكن زيادة تناول اجلرعة تدرجييا حتى تصل
 20-10جرام) مع أهمية تناول كمية كبرية من املاء عند تناول
الزيت ،حيث يؤدي إىل عمل األمعاء بطريقة طبيعية ومرحية
وحيفز األمعاء ،ويساعد على انتظام خروج الرباز والتخلص من
اإلسهال واإلمساك.
وقد يفيد تناول زيت ردة األرز ( Gamma Oranzylيتواجد على
هيئة كبسوالت) قبل الوجبات يف تقليل التشنجات اليت حتدث
يف القناة اهلضمية ملرضى القولون العصيب.
وجيب على مرضى القولون العصيب احلرص على مضغ الطعام
بشكل جيد ،فهو يسهل عملية اهلضم ويساعد على إفراز
اإلنزميات اهلاضمة ،وينصح بتناول شراب النعناع بعد الوجبات،
وكذلك شراب الشمر حيث يساعدان على اهلضم ،وتعد ممارسة
الرياضة اخلفيفة بشكل منتظم مفيد يف حتسني أداء وظائف
األمعاء والقولون ،وتعد ممارسة السباحة واملشي والتمارين
السويدية واليوجا من التمارين املفيدة اليت الجتهد اجلهاز
اهلضمي وحتسن من أداء وظائفه.

العالناتكم يف الهريالد
االتصال بمكتبنا على األرقام:
02 8764 8186
0403 482 345

جورج قرداحي ينضم لـ"احلياة"..
وسأعود للمليون

أقيم ظهر اليوم ـ األربعاء ـ مؤمتر صحفي لإلعالمي جورج
قرداحي حضره كل من حممد عبد املتعال رئيس جملس
إدارة قنوات احلياة اليت تعاقد معها اإلعالمي اللبناني
مؤخرا ،وزياد كبة رئيس جملس إدارة شركة سوني بيكتشر.
وبدأ املؤمتر بكلمة من رئيس االدارة رحب فيها بإنضمام جورج
قرداحي ملؤسسة شبكة قنوات احلياة .وقام جورج قرداحي
بالقاء كلمة عرب فيها عن سعادته بوجوده يف مصر وانه عاد
لبلده مصر ويتمنى ملصر االزدهار والتقدم دائما ،وأوضح
بأنه ترك الـ ام بي سي و مل يستقل الي خالف بينه و بني
اي شخص ،وانه على عالقة جيدة بالقناة واالدارة وان القناة
غالية جدا على قلبه ،وعرب عن شعوره من خالل بيت شعر
للمتنيب "اذا ترحلت عن قوم و قد قدر اال تفارقهم " .
قرداحي قال أنه ومن اليوم دخل عائلة جديدة وكبرية اثبتت مهنيتها
يف املشهد االعالمي العربي وذلك الن على رأسها ادارة استطاعت
ان تواجه حتديات العصر كما وجه شكره جلميع العامليني بالقناة .
وتابع جورج قرداحي»:اقول من خالل متابعيت ان هذه احملطة
حترتم املشاهد الذي توجه الرسالة اليه كما بها مصداقية ورقي
حضاري وانساني و هذا ما يطلبه اي اعالمي .و السبب االخر انها
متكنت من حيازة حقوق برنامج املليونري النه برنامج عاملي وهو
حياتي ألني اقدمه منذ  10سنوات و قد قامت احلياة باالتصال
لتقول لي هذا برناجمك و سوف حيمل عناصر جديدة».
وعرب عبد املتعال عن سعادته البالغة بشهادة جورج
للقناة بينما قال زياد كبة رئيس جملس ادارة
تتكلم.
الصورة
يرتك
سوف
انه
سوني
شركة
جورج اضاف ان الربنامج سيكون دائما بتجديد مستمر لتجنب
امللل عن طريق وسيبدأ عرضه بعد  6اسابيع مرتني اسبوعيا،
وسيكون بشكل جديد يف رمضان ،ومن املمكن ان يستضيف
فنانني ،و لن يهتم بالسياسة و أنه سيكون دائما يف بلده
الثاني النه يعشق هذا الوطن ـ قاصدا مصر ـ .
كما أوضح ايهاب بهجت رئيس قطاع االنتاج ان القناة سوف
تدخل مرحلة جديدة بانضمام جورج للقناة و»سوف نوفر كل
شيئ للربنامج لكي يظهر بشكل يليق بالقناة .وانتهى املؤمتر
يف متام الساعة الرابعة و النصف .
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املربي شربل عاصي يف ذمة اهلل
غيب املوت يف الوطن األم
ّ
االستاذ املربي شربل عاصي
من قرية حردين خترج من
جامعة الروح القدس الكسليك
بإجازة يف الفلسفة والالهوت
درس
وقام فيها بالتعليم كما ّ
يف مدرسة اآلباء الكبوشيني
يف البرتون ويف مدرسة
ميفوق للرهبنة اللبنانية ويف
مدرسة الفرير بسكنتا .
عمل بالرتمجة من اللغة
الفرنسية الي العربية يف
السعودية
الدفاع
وزارة
وعندما عاد اىل لبنان اخنرط يف دار صاحبة اجلاللة وكان
حمررًا ومصممًا للمقاالت يف جريدة وجملة L'Orient Le Jour
انتقل بعدها اىل اجلامعة اللبنانية حيث شغر عدة مناصب
منها:
مسؤول شؤون الطالب  ،امني سر كلية الرتبية ،وانهى حياته بادارة
مؤسسة تربوية تعنى باالطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية.
صاحب مقاالت عديدة وحماضرات عدة يف املواضيع احلياتية
واالجتماعية والفكرية.بشر شربل عاصي باحملبة وعمل
بوصيته وكان نشيطًا وفاع ًال يف احالل السالم يف جمتمعه
وبني تالميذه.
عاد اىل قريته حردين وقد غطاها الثلج
رحل قبل ان حيقق حلمه ببناء مؤسسة تربوية يف قريته اليت
احبه.
يغيب شربل لكنه يرتك ذكرًا طيبًا عائلة تقتين آثاره يف
الصراحة واحملبة واالنفتاح ومساعدة الضعيف.
ذكراك يا شربل ستبقى كالشعلة تنري الطرق الوعرة
وستبقى حية يف قلوب كل عارفيك .وقد اقيم قداس لراحة
نفسه يف كنيسة سيدة لبنان ترأسه سيادة املطران عاد
ابي كرم السامي االحرتام يعاونه لفيف من الكهنة وممثلني
عن كنيسة الروم االرثوذكس وكنيسة الروم امللكيني.ابن
املرحوم شربل ايلي وعائلته ،اخوته االب برنارد عاصي
وطوني وجورج وجوزيف وبيار وماري ورينيه وسوزان
وعياهلم يشكرون مجيع الذين واسوهم يف مصابهم طالبني
لنفسه الراحة االبدية ولكم من بعده طول البقاء.
واعاله بعض اللقطات:

تصوير شارل نصر
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Syria envoy to Lebanon urges
Mikati bolster border security
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World News

Syria presses assaults ahead of Annan peace bid

Prime Minister Najib Mikati, right, meets with Syrian Ambassador to Lebanon Ali Abdel-Karim Ali at the Grand Se- A boy holds a toy gun during a demonstration by Syrian refugees and
rail in Beirut, Lebanon, Tuesday, March 6, 2012. (The Daily local residents against Syria’s President Bashar Al-Assad near the
Syrian embassy in Amman March 6, 2012. (REUTERS/Ali Jarekji)
Star/Dalati Nohra, HO)

BEIRUT: Syria’s envoy
to Lebanon said Tuesday security forces have
achieved excellent results in chasing saboteurs
threatening Syria’s security and urged Prime Minister Najib Mikati to bolster control of the shared
border between the two
neighbors to prevent arms
smuggling.
“What is happening in
Syria now is that [authorities] are after those who
have tampered and continue to tamper with security of Syrian citizens,
institutions and infrastructure. Syrian forces
have achieved excellent
results,” Ali Abdel-Karim
Ali told reporters after his
meeting with Mikati at the
Grand Serail, Beirut.
Damascus has maintained
since March 2011 a crackdown on protesters seeking reforms in the tightly
controlled state. Since
February the Syrian Army
has laid siege to the city
of Homs, killing scores of
people on a daily basis,

according to activists.
According to U.N. estimates, over 7,000 people,
mostly civilians, have died
since the uprising against
President Bashar Assad
began on March 15, 2011.
Syrian authorities deny
targeting citizens, blaming
“armed gangs” for their
deaths.
Ali said his talks with Mikati had centered on the
need to control the border
and prevent arms smuggling.
“The prime minister expressed the need to follow up with the army and
security forces regarding
controlling the border,
preventing arms smuggling and the entrance of
armed men and to cooperate with Syrian agencies,”
the Syrian envoy.
Syria and Lebanon have
thwarted several attempts
of arms smuggling into
the crises-ridden country,
but the task of border control remains difficult due
to the poorly demarcated
border.

DAMASCUS: Syrian forces pursued armed rebels
on Tuesday in a number
of flashpoint areas ahead
of a peace mission by UNArab League envoy Kofi
Annan, as a top US senator called for air strikes to
protect civilians.
Soldiers in tanks and armoured carriers stormed
the town of Herak in the
southern province of
Daraa, the Syrian Observatory for Human Rights
said, adding that it was not
possible immediately to
determine whether there
had been casualties.
And army deserters
clashed with troops overnight in villages of Deir
Ezzor, eastern Syria, while
in Hama province of central Syria, troops backed
by tanks circled the town
of Tibet al-Imam, said the
Britain-based Observatory.
On Monday, Syrian forces
bombarded the city of
Rastan, a rebel bastion in
neighbouring Homs prov-

ince for a second day running, monitors said.
The Red Cross, meanwhile, negotiated for a
fourth day with Syrian authorities to be allowed to
deliver aid and evacuate
the wounded from the battered Baba Amr rebel district of the city of Homs in
the centre of the country.
The Observatory said at
least six people, including
two teenagers, were killed
nationwide on Monday.
Rastan, which activists
expect to be the next target of a drive by regime
forces to expel rebels
who have regrouped from
Homs, 20 kilometres (12
miles) away, came under
renewed shelling, the Observatory said.
“What’s happening in
Rastan is exactly what
happened in Baba Amr:
a siege, artillery fire and
rockets,” said Hadi Abdullah, an activist in Homs
of the Syrian Revolution
General Commission.
“Free Syrian Army fight-

$300 mln Beirut mall set to open in 2013

BEIRUT: A $300 million
Beirut shopping mall will
open for business in 2013
and will create 1,200 jobs;
real estate developer Majid Al-Futtaim (MAF) told
the Emirati weekly Arabian
Business.
“Beirut City Centre, located in the capital’s Hazmieh
district on the DamascusBeirut road, will house a
total of 200 stores over
three levels and 40 international food and bever-

age outlets,” the weekly
reported.
Waddah al-Solh, country
head at MAF Properties,
said the mall would “foster growth within the local economy and specifically the retail sector” and
would create, in addition
to permanent retail jobs,
around 2,500 temporary
jobs in construction.
The construction on the
mall started back in 2009
and has been scheduled
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for completion by the start
of 2013. Key features of
the mall include the first
Carrefour hypermarket
in the country, which will
occupy a 13,000-squaremeter area.
Majid Al-Futtaim holding,
the operator of Carrefour
and City Centre shopping malls in the UAE,
has reported a 10 percent
growth in its revenues for
2011. The company said
its 2011 revenues touched

$5 billion.
The same company has
also been involved in a
project on the seafront of
Dbayyeh dubbed “Waterfront City.”
The $2 billion project is
scheduled to be finalized
in four phases over the
next 15 years. The first
phase is expected to be
completed in two years
and includes seven buildings, cafes, restaurants
and a retail zone.

ers are still in Rastan.
They will not give up because nobody wants another Baba Amr,” he said.
The violence in Homs
province has sent more
than 1,500 Syrian refugees, mainly women and
children, fleeing across
the border into Lebanon
in the past few days, UN
and Lebanese officials
said on Tuesday.
With diplomatic efforts so
far stymied, US Senator
John McCain, an influential Republican, called for
American air strikes on
Syrian forces to protect
population centres and
create safe havens.
“Time is running out,”
McCain -- a hawk on both
Syria and Iran -- said in remarks on the floor of the
Senate.
At the request of the Syrian opposition, McCain
said, “the United States
should lead an international effort to protect key
population centres in Syria, especially in the north,
through air strikes on Assad’s forces.”
On the diplomatic front,
former UN chief Kofi Annan is on Wednesday to
launch a mission aimed at
convincing Syrian President Bashar al-Assad to
silence the guns blamed
for thousands of deaths
since anti-regime protests
broke out last March
Annan is to hold talks with
Arab leaders in Cairo before he heads to the Syrian capital on Saturday as
joint special envoy for the
United Nations and the
22-member Arab League.
The seasoned negotiator
himself called it “a tough
challenge” last week
when he was named to
the post.
The immediate aim of his
first Damascus talks will
be to secure a humanitarian pause in the fighting
and access to the protest
centres where the United
Nations says more than
7,500 people have been
killed.
Then, Annan said, he
would “work with the Syr-

ians in coming up with a
peaceful solution which
respects their aspirations
and eventually stabilises
the country.”
He will be accompanied
by his deputy, former
Palestinian foreign minister Nasser al-Qudwa, a
nephew of Yasser Arafat,
on their first trip to Syria,
where state media has
welcomed the mission.
The two envoys are to
serve under a mandate
set out by a UN General
Assembly
resolution
passed last month and
Arab League resolutions
on the crisis.
Russian Foreign Minister
Sergei Lavrov, meanwhile,
said he was to meet his
Arab counterparts on Saturday in Cairo where the
League has its headquarters to discuss Moscow’s
ally Syria.
Moscow and Beijing have
since October twice wielded their Security Council
veto to block UN condemnation of Syria.
Washington said on Monday it hoped that with the
Russian presidential elections over, Moscow would
now turn its attention to
Syria and push for humanitarian relief to civilians.
“We’re hoping for some
fresh attention to the tragedy in Syria now that the
elections are past,” State
Department spokeswoman Victoria Nuland said.
Adding to the diplomatic
flurry, China’s former ambassador to Damascus, Li
Huaxin, is due in Syria on
Wednesday for meetings
with the government and
other parties.
And UN humanitarian
chief Valerie Amos said
Damascus has finally approved a visit, to take
place from Wednesday to
Friday.
The aim of her visit would
be “to urge all parties to
allow unhindered access
for humanitarian relief
workers so that they can
evacuate the wounded
and deliver essential supplies,” she said.
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Jumblatt rejects criticism, brands Assad Jumblatt draws fire from pro-Syrian rias pro-Zionist
vals over his criticism of Hafez Assad

In this picture released by Progressive Socialist Party
media office, PSP leader Walid Jumblatt speaks during
the annual general assembly gathering in Aley, Lebanon, Sunday, Oct. 30, 2011. (The Daily Star, HO)
BEIRUT:
Progressive
Socialist Party leader
MP Walid Jumblatt dismissed Sunday’s proPresident Bashar Assad
rally in Downtown Beirut
that took aim at the Druze
leader, firing back at his
detractors by accusing
Syria of adopting Zionist
policies.
Separately,
Jumblatt
met with British Foreign
Secretary William Hague
in London, where the
two held discussions on
Syria which the U.K. official described as having
been “useful.”
“We will not be dragged
into responding to some
of the shabbiha [proregime thugs] who hold
up pictures and posters
that reflect nothing but
their bankruptcy while
events have demonstrated their backing of Israeli
policies, in contrast to
slogans of rejectionism
they have chanted for decades,” Jumblatt said in
his weekly interview with
Al-Anbaa newspaper to
be published Tuesday.
“We will respond in our
own way by turning to
modern history and the
course of the Arab-Israeli conflict and the continuous attempts by the
Baath regime to [hijack]
Palestinian
decisionmaking,” he added.

Hundreds of demonstrators, some in support of
Assad and others in opposition to him, faced
off in Downtown Beirut
Sunday. At the pro-regime rally, Jumblatt was
compared to late Israeli
military leader and politician Moshe Dayan in
a picture. Fayez Shukr,
the head of the Baath in
Lebanon, also verbally
compared him to Dayan
during the rally.
“Have some forgotten that [late President]
Hafez Assad did not recognize the existence of
Palestine to the south of
Syria and that he was the
one who introduced this
idea into Syrian history
textbooks, which were
used in schools for years
and years, and that this
dovetails with Zionism’s
refusal to recognize Palestine and the rights of
the Palestinian people?”
Jumblatt asked.
“And can we forget that
Hafez Assad, while he
was defense minister
before he turned against
his colleagues to seize
power, arrested the national Palestinian figure
Yasser Arafat in 1966?”
he added.
The PSP leader said more
examples would be given
on a weekly basis showing the fallacies of the

Syrian regime’s claims
that it maintains a rejectionist policy, and would
reveal “the truth of their
political assassinations
and their taking advantage of [political] positions to achieve Israeli
aims.”
Jumblatt contrasted the
pro-Assad rallies with
those in support of Syrians calling for reforms.
“Through the continuation of the Syrian revolution with commitment
and persistence by the
Syrian people struggling
for their freedom and
dignity, it can be seen
that the civilized demonstrations that we participated in were calm and
responsible, and in support of the Syrian people
in the face of the daily
killings.”
Jumblatt reiterated his
earlier description of
events on the ground in
Syria, saying “genocide”
was occurring in some
parts of the country.
“It is within the rights of
Lebanese to express their
solidarity with the Syrian
towns and villages that
are being bombarded every day ... and where the
people are facing a genocide,” he said.
Meanwhile, the Britain’s
foreign secretary was
pleased with the outcome of a meeting with
the PSP leader about the
events on the ground in
Syria.
“I had a useful meeting today with Walid Jumblatt,
Lebanese Druze leader,
to discuss the situation
in Syria,” Hague posted
on his Twitter account.
A PSP statement said
Jumblatt had met Hague
in the presence of Lord
David Howell, Minister of
State at the Foreign Office, and that “they discussed developments in
the Arab and Middle East
region.”

BEIRUT: The tension between Walid Jumblatt
and his pro-Syrian critics continued Tuesday,
in the wake of the Druze
leader’s most recent comments on the situation in
Syria and his criticism of
the late Hafez Assad.

Jumblatt’s weekly article
in Al-Anbaa newspaper,
which was published
Tuesday, contained harsh
words about Assad’s actions and rise to power in
the 1960s and 1970s.
Jumblatt stated that Assad’s treatment of the Pal-

French envoy to Syria
enters Lebanon

French ambassador to Syria, Eric Chevallier, walks in the
garden of his fortified embassy in the capital Damascus
on March 2, 2012. AFP PHOTO/ANWAR AMRO

BEIRUT: French Ambassador to Syria Eric
Chevallier entered Lebanon Tuesday, Lebanese
security sources told The
Daily Star.
Chevallier’s
convoy
crossed into the country
via the Masnaa border
crossing in the Bekaa at
around 2 p.m. and is on
its way to the Lebanese
capital via the Damascus-Beirut road.
The French Embassy
in Lebanon confirmed
Chevallier’s entry into
the country.
“We can confirm that he
has crossed the border
and he is now on his way
to Beirut to catch a plane
to Paris,” a spokesperson at the French Embassy in Beirut told The

Daily Star.
On March 2 President
Nicholas Sarkozy announced the closure of
the French Embassy in
Damascus, citing the
months-long crackdown
on protesters in the
country which the U.N.
says has claimed the
lives of over 7,000 people, mostly civilian.
The announcement came
after reports that two reporters, one a French
national, had escaped
to Lebanon after being
trapped for days in the
besieged Syrian city of
Homs.
Chevalier returned to
Syria on Feb. 24 and was
involved in the consultations to help free the
journalists.

estinian cause resembled
that of the Zionist movement, noting that Assad
was responsible for the
arrest of Yasser Arafat by
the Syrian authorities.
Jumblatt’s rival, Tawhid
Party leader Wiam Wahhab, took exception to
Jumblatt’s comments and
said the late Assad was
responsible for “supporting the Druze community
during the [1983] War of
the Mountain, and supporting an election law [in
1992] that helped some
people who [Assad] said
were afraid in Lebanon.”
Wahhab was referring to
the first rounds of parliamentary polls after the
Civil War, when electoral
districting was catered to
the needs of Jumblatt.
Wahhab said it was
“shameful” for Jumblatt
to have made such comments about a late political leader.
Meanwhile, a leading
Baath Party official said
the rising level of criticism of Syria in Lebanon
represented a violation of
the law and bilateral treaties between Beirut and
Damascus.
A Sidon-based Salafist
sheikh organized a protest Sunday against the
Syrian regime in Downtown Beirut, alongside
a rival rally by the Baath
Party.
Baath official and Baalbek-Hermel MP Assem
Qanso urged leaders to
look into violations of
the 1989 Taif Accords,
“which stipulate that no
threat to the security and
stability of Syria should
be made from Lebanese
territory.”
In a statement, Qanso
said he wanted to issue
“the strongest possible
condemnation” of Sunday’s anti-Syrian protest,
which was facilitated by
the Lebanese authorities.
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Hariri urges Lebanese to seize the moment, modernize and democratize
BEIRUT: Former Prime Minister
Saad Hariri asked the Lebanese
to modernize their democracy
and strengthen dialogue between Muslims and Christians,
urging them to join the voices
of freedom in Syria and calling
President Bashar Assad’s government murderous.
“The Arab Spring offers the
Lebanese a golden opportunity
to modernize their democratic
experience and purge it of the
remnants of the sectarian war
and the policies of intimidation
and betting on outside forces,”
Hariri, the head of the Future
Movement, said in a televised
speech at his residence in Downtown Beirut.
“All the Lebanese are concerned
with seizing this opportunity and
avoiding erroneous readings of
the Arab Spring’s path and especially the inevitable change taking place in Syria,” he added.
He also said that Lebanon overcame divisions as a result of the
Israeli occupation and civil war
by returning to the formula of coexistence between Muslims and
Christians.
“The Israeli and internal wars
have contributed, throughout
the past four decades, to changing the demographic face of
Lebanon, giving rise to regions
that are semi-pure on the level
of confession and religion,” he
said, adding that such an unfortunate reality does not represent
the essence of the country.
Hariri, who has been in Paris
since April, urged the Lebanese
to bridge the sectarian divide in
their country maintained by foreign forces.
He spoke on the occasion of the
manifesto released by the Future
Movement, which was later read
by head of the Future Movement
Parliamentary bloc Fouad Siniora.
“The Future Movement submits
this document as a contribution
to enrich dialogue between all
the parties supporting the Arab
peoples’ rights to democracy
and transfer of power,” he said.
“We add this document to the
other documents for a serious
dialogue to reach a hoped-for
unified national vision by the
components of the Lebanese
democratic society.”
During his speech, Hariri, one
of Assad’s staunchest critics,
described Assad’s regime as
a murderer and said Lebanese
were faced with two options: either support the change in their
neighboring country or cover for
the practices of Assad’s government.
“The Lebanese have the choice
to either join the blind regimes

and work on beautifying the ugly
criminal face of those regimes,
or join the free people in their demand for freedom and justice,”
he said, but said that he believes
Lebanese would make the right
choice.
“There is a murderer called
Bashar Assad’s regime which
brazenly commits dozens of killings on a daily basis, documented in video and audio all over
Syria,” Hariri said.
Assad has been under regional
and international pressure to end
his brutal crackdown on the nearly year-old uprising against his
rule as the U.N.’s recent estimate
places the number of deaths in
Syria at over 7,000 people, most
of them civilians.
Hariri also described certain
Lebanese parties’ wager on the
survival of Assad as unethical
and said: “No Lebanese is honored to have among his leaders
someone involved in providing
cover for the slaughter of the
Syrian people.”
The Future Movement along
with the March 14 coalition have
criticized Hezbollah’s support for
Assad and Prime Minister Najib
Mikati’s policy of disassociating
Lebanon from events in Syria.
Hariri also said that the Future
Movement is committed to building better societies in the Arab
world and Lebanon based on
freedom, justice and democracy.
“The Future Movement submits
this document as a contribution
to enrich dialogue between all
the parties supporting the Arab
peoples’ rights to democracy
and transfer of power,” he said.
Below is the full speech of Hariri
as provided by his press office:
“I address you while you while
you’re in your house, the Center
house, in a spirit of moderation,
openness and love, the spirit that
we grew up with, and with which
we established a contract of loyalty to our country, Lebanon, to
its Arab identity and its cultural
message.
I address you with what you have
known of Martyr Prime Minister
Rafic Hariri, the martyr of moderation, coexistence and national
unity, the martyr of the free independent national decision, and
the vanguard of the Arab Spring
martyrs, the Spring of the second
Lebanese independence.
I address you in the spirit of the
National Pact that was created by
the first men of independence in
1943 and in the spirit of the National Reconciliation Accord approved by the Lebanese in Taef,
that pulled Lebanon out from the
cycle of bloody civil conflict.
The Muslims in Lebanon are not
an independent political entity

that exists in itself, but rather a
pillar of the national equation, of
which the Christians constitute
the first half.
The meeting that we hold today,
and the draft document we are
preparing to release, reflect this
reality, and the national and noble function for which you meet.
If the saying that Lebanon is
a country that soars with two
wings reflects the reality of a
common life between Muslims
and Christians, the challenges
facing this life require responsible and courageous initiatives,
in the dimension of the one you
are taking, and with a vision that
keeps pace with the changes
around us.
The Arab Spring offers the Lebanese a golden opportunity to
modernize their democratic experience and purge it of the remnants of the sectarian war and
the policies of intimidation and
betting on outside forces.
All the Lebanese are concerned
with seizing this opportunity and
avoiding erroneous readings of
the Arab Spring’s path and especially the inevitable change taking place in Syria.
There are blind political regimes,
hostage to the love of eternal
power, that choose to lead their
countries with counterfeit slogans of overzealousness and
rejectionism in the service of the
unique party and the PresidentLeader.
There are people that decided to
break the doors of the big prison
and lift their countries toward the
democratic process, to remove
from their eyes the cloud of ten
years of oppression, injustice
and tyranny, and to end forever
the time of eternal fear and absolute obedience to the rulers and
their embalmed parties.
Facing this scene, the Lebanese
have the choice to either join the
blind regimes and work on beautifying the ugly criminal face of
those regimes, or join the free
people in their demand for freedom and justice.
I believe that the Lebanese people in their democratic authenticity will choose the path of the
free people.
This is what logic says, and
what’s in Lebanon’s interest.
If there are among the Lebanese
some who unfortunately believe
otherwise and insist on reading the developments in Syria
through the eyes of the blind regime, the least we can say about
this reading is that it is immoral.
There is a murderer called Bashar
Assad’s regime which brazenly
commits dozens of killings on a
daily basis, documented in video
and audio all over Syria.

There is a city called Homs
against which Bashar Assad has
launched a war that is no less
ferocious, vicious and cruel than
Israel’s wars against Lebanon
and Gaza.
There are squads of tanks and
Shabbiha besieging the cities
and villages, from Deraa to Idlib,
and from Bab Amr to Jisr alShughour, depriving hundreds
of thousands of Syrian citizens
of water, food and medicine.
What kind of religion, ethics
and constitution allow all these
crimes? Where is the interest of
Lebanon in betting on a regime
drowning in the death fields that
it created?
This is an unethical bet and justification, and no Lebanese is
honored to have among his leaders someone involved in providing cover for the slaughter of the
Syrian people.
The friends of the Syrian regime
in Lebanon must be aware of
this issue and realize that the
strength of fire and steel will not
be able to turn the clock back.
This regime can survive for several weeks or months, but the
Syrian people will remain forever.
This is the nature of life and history, and this is the will of the
people.
Our will in Lebanon is to live in
a united country that doesn’t
prefer one citizen over another,
and where no guarantee is given
by one sect to another, as the
only guarantee is given by the
State, which is responsible for
all citizens and for establishing
a balance of justice, freedom and
equality between all.
The value of Lebanon is that it is
the country of freedom, of equality between its sons, and the essence of Lebanon is that it is the
country of the humanitarian message and sustained dialogue between Muslims and Christians.
Democracy protects us all. It is
our guarantee for coexistence
in the face of fragmentation, for
unity in the face of division and
for dialogue in the face of intolerance.
I am confident that, in this meeting and through the document
that will be announced in it, you
will elevate yourselves to these
principles, to present the true
meaning of moderation, and to
announce, from your position of
national partnership with your
Lebanese brothers, that you are
not in a position to give guarantees to any party or group, neither now or at any other time.
And that you are not in a position
to send messages to any party
that you are part of the larger
Arab Spring and betting to overturn the equations in this or that
direction.
We don’t give ourselves nor do

we accept that any other party
should give itself the right of tutelage regarding the equation of
coexistence in Lebanon. And just
as we refuse intimidation based
on weapons and outside alliances to impose conditions on the
management of public affairs in
the country, we refuse all kinds
of intimidation based on the
power of the majority to impose
any kind of guardianship on the
national and political life.
I announced a few days ago
that we in Lebanon see the Arab
Spring as a historic moment of
democratic awareness that represents in itself the guarantee
for all Arab groups regardless of
their sectarian, religious, political or ideological affiliations.
If there is a message to send
from Lebanon to the Arab Spring,
it would be that of unity, justice,
coexistence and recognition of
the other. It is the message of
Jesus Christ; the message of
peace.
It is the message of the Holy
Quran: “O mankind! We created you from a single soul, male
and female, and made you into
nations and tribes, so that you
may come to know one another.
Truly, the most honored of you
in God’s sight is the greatest of
you in piety. God is All-Knowing,
All-Aware.
The formula of coexistence between Muslims and Christians
is the result of a deep human,
intellectual and spiritual effort
based on the power of equality,
the freedom of speech, belief,
and faith, the culture of national
peace and recognition of others,
and refraining from all kinds of
enforcement policies.
If Israel’s existence at the expense of the people of Palestine
has rocked the pillars of coexistence and manipulated it for
many years, we still emphasize
that we are owners of a great
legacy of coexistence, not only
in Lebanon, but also in most
countries of the Arab world, and
the Orient in particular, because
these countries would not have
ended the eras of colonialism
without a national will that was
produced by Muslim and Christian leaders, symbols and elites.
This is the real history of the
national movements in Egypt,
Iraq, Syria, Palestine and Jordan.
Lebanon, which was divided as a
result of the Israeli and internal
wars, found that the only way
to survive is to return to coexistence between Muslims and
Christians.
The Israeli and internal wars
have contributed, throughout
the past four decades, to changing the demographic face of
Lebanon, giving rise to regions
that are semi-pure on the level
of confession and religion, built
on the ruins of a long experience
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of confessional amalgamation
and common national life. This
unfortunate reality doesn’t represent the essence of Lebanon
and its humanitarian and historic
reality, and should not remain to
burden the future of the country.
The Lebanese are required -- just
as the country witnessed in the
year 2000 when the South and
West Bekaa were liberated from
the Israeli occupation, and then
on March 14, 2005 -- to break
this cycle and recreate national
areas of convergence that are
not controlled by political and
security intimidation, and not related to external agendas.
Our meeting today is the result
of this national will which was
experienced by Premier Rafik
Hariri. It is also a step in the
direction of sound thinking towards responsible initiatives
that would prepare the country
to face the era and its requirements.
We highly appreciate the contributions of our allies in March
14 through the stances and
documents that mirror the Arab
Spring. First and foremost, the
charter of President Amin Gemayel, the positions of Samir
Geagea, the Christian document
of the Gathering of the Lady of
the Mountain, the distinctive
statement of the intellectuals of
the South, and the stances of the
national figures.
These initiatives reflect a great
commitment to the Arab Spring
and its issues in building a society of freedom, justice and democracy.
The Future Movement submits
this document as a contribution
to enrich dialogue between all
the parties supporting the Arab
people’s rights to democracy
and transfer of power.
We add this document to the
other documents for a serious
dialogue to reach a hoped-for
unified national vision by the
components of the Lebanese
democratic society.
Nobody can claim to have predicted what is happening in the
Arab world and what is happening in Syria in particular. The
regimes expected their people
to drown in seas of despair and
fear, but the heroic struggle of
the Syrian people provided conclusive evidence of the collapse
of this bet.
Syria is moving toward freedom
by the will of its people and the
sacrifices of thousands of martyrs and detainees who are being thrown in the big prison.
It is freedom that draws a
straight line of change, progress
and democratic life, between the
Lebanese, the Arab Spring and
the Syrian spring.
Long live the Arab spring, long
live Lebanon.
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Charbel says no decision to close Syria’s deputy oil minister defects
border with Syria
from Assad

Interior Minister Marwan Charbel is seen during pro- and antiAssad rallies at Martyrs’ Square in Beirut, Lebanon, Sunday,
March 4, 2012. (The Daily Star/Hasan Shaaban)

BEIRUT: Interior Minister Marwan Charbel said
Thursday that partially
closing the border with
Syria is a possibility, but
that no decision to do so
has been made.
“Closing the [northern]
border near Arida to the
[eastern] Masnaa border
is within the realm of possibility, though closing it
the way we would want to
is very difficult,” Charbel
told Kataeb-lead Voice of
Lebanon Radio Station.
“There is no decision
to close the border with
Syria, especially since
there are Syrians coming
in with their families,” he
added.
Events in Syria, which has
been roiled by a year-long
confrontation between
President Bashar Assad’s
regime and its opponents,
have had consequences
on Lebanon. Several attempts to smuggle arms
into Syria have been
thwarted. According to
security sources, Lebanese authorities arrested
a number of Free Syrian
Army members Sunday,
although the Lebanese
Army has yet to issue an
official statement on the
matter.
Syria has repeatedly
urged Lebanon to control
the poorly demarcated
border between the two
countries and prevent
arms smuggling. Since
the uprising against Syrian President Bashar Assad began in mid-March
of last year, both the Syr-

ian and Lebanese armies
have strengthened their
presence along the border.
Foreign and local media
reports have stated that
armed defectors from the
Syrian army have taken
refuge in the Wadi Khaled
region of north Lebanon,
prompting the Lebanese
army to conduct patrols
in the area.
In his interview, the interior minister also talked
about Thursday’s expected meeting of the Higher
Defense Council, saying
that many proposals will
be discussed in a bid to
better monitor and control the border.
“The Higher Defense
Council will address the
issue of armed men coming from Syria and vice
versa,” he said, adding
that the meeting is crucial
to tackling issues concerning the security of
Lebanon.
Charbel also reassured
his listeners that Syrian
refugees were still welcome in Lebanon, saying:
“As for the displaced, our
hospitals are still open to
them and they are being
treated.”
There are now over 7,000
Syrian refugees registered with the U.N. High
Commission for Refugees and the Higher Relief Council in northern
Lebanon, according to
the latest weekly report
from the U.N. body. There
are also several thousand
unregistered refugees.

AMMAN: Syrian Deputy
Oil Minister Abdo Hussameldin has announced
his defection on YouTube,
becoming the first highranking civilian official to
abandon President Bashar
al-Assad since the uprising
against his rule erupted a
year ago.
“I Abdo Hussameldin, deputy oil and mineral wealth
minister in Syria, announce
my defection from the regime, resignation from my
position and withdrawal
from the Baath Party,” Hussameldin said in the video,
the authenticity of which
could not be immediately
confirmed.
“I join the revolution of this
dignified people,” he said
in the video uploaded on
Wednesday and seen early
on Thursday.
He said he had been in
government for 33 years
but did not want to end his
career “serving the crimes
of this regime”, adding: “I
have preferred to do what
is right although I know
that this regime will burn
my house and persecute
my family.”
Syrian security forces have
killed more than 7,500 civilians during the crackdown on pro-democracy
protests, according to the
United Nations, and the
outside world has proved
powerless to halt the killing.
While saying very preliminary military planning was
under way, U.S. Defense
Secretary Leon Panetta on
Wednesday defended U.S.
caution in trying to end the
violence, despite criticism
from legislators who questioned how many people
would have to die before
the Obama administration
used force.
U.N. humanitarian chief
Valerie Amos saw a scene
of devastation and near
desertion on Wednesday
when she visited the Baba
Amr district of the city of
Homs that was shelled by
the military for nearly a

month after becoming a
rebel holdout.
Hussameldin said: “I say
to this regime: you have
inflicted on those who you
claim are your people a
whole year of sorrow and
sadness, denying them basic life and humanity and
driving Syria to the edge of
the abyss.”
Assad appointed Hussameldin, 58, to his current
position through a presidential decree in 2009. He
said the country’s economy was “near collapse”.
There was no mention of
the defection on Syrian
state media.
Wearing a suit and tie, Hussameldin looked relaxed as
he looked directly into the
camera in a tight head and
shoulders shot, appearing
to read from a prepared
statement on his lap as he
sat on a dark grey chair
against a yellow background.
Opposition sources say the
government, controlled by
Assad’s minority Alawite
sect that has dominated
power in Syria for the past
five decades, has effectively stopped functioning
in provinces that have been
at the forefront of the uprising, such as Homs and the
northwest province of Idlib.
But public defections have
remained rare among the
civilian branches of the
state, despite thousands of
the mostly Sunni soldiers
and conscripts who make
the bulk of the army deserting since the uprising
broke out last March.
A convoy from the International Committee of the
Red Cross has been unable
to enter Baba Amr since arriving in Homs on Friday, a
day after the district fell to
the Syrian military.
U.S. Secretary of State Hillary Clinton said delays in
aid were unacceptable and
called on Syria to respect
a pledge last November to
withdraw its forces, release
political prisoners and allow peaceful protests.

Franjieh fears Syrian
humanitarian corridors
a plot against Lebanon

Marada Movement leader Suleiman Franjieh. (Archive/The
Daily Star)

BEIRUT: Marada Movement leader MP Suleiman
Franjieh has expressed
concern that a shadowy
plot is behind the creation
of humanitarian corridors
in Syria.
“A hundred Fatah al-Islam members have been
brought to the north; and
under the pretext of humanitarian corridors and
support for the [Syrian]
opposition I’m afraid that
something dangerous is
being prepared for Lebanon,” Franjieh said during
a Tuesday late night talk
show on OTV.
“In terms of security, certain areas in Lebanon are
calm whereas concerns
mount over other areas,”
Franjieh said, adding that
the atmosphere in Lebanon was being made to go
from bad to worse.
“I’m afraid Lebanon is
headed toward a crisis,”
Franjieh warned, while
stressing that the conflict
in the Middle East is sectarian-based.
He said the war on Syria
is being staged under the
slogan of democracy and
freedom, whereas in reality it is intended to weaken
the Iranian regime.
“If the situation did change

in Syria from that of a secular to a sectarian regime,
this would automatically
affect Lebanon, the political map in Lebanon and
the minorities in the region,” Franjieh added.
“A spirit of sectarianism,
not secularism, prevails
over the revolution in
Syria, and no matter how
much they try to reassure
us, we [Christians] want to
be protected by the [Syrian] state and the regime
and not by the people,”
he stressed, pointing to
events in Iraq that have
led Iraqi Christians to flee
their country en masse.
Franjieh, a close ally of
Syrian President Bashar
Assad, criticized Future
Movement head Saad
Hariri and other political
leaders in Lebanon for
backing the Syrian opposition.
He pointed to the divide
between the Future Movement-led March 14 coalition and the Hezbollah-led
March 8 alliance.
“But there is only one
Lebanon in which we all
live,” he said. “We should
be wise at this stage and
work for the interest of
Lebanon and not our personal interests.”
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Premier Barry O’Farrell spikes Lord Mayor Clover Moore’s city-of-bikes strategy
THE Sydney CBD’s controversial network of bike paths
has hit a major road block Premier Barry O’Farrell.
Declaring war on Lord Mayor
Clover Moore, Mr O’Farrell
announce on Wednesday
new laws that will take away
Ms Moore’s transport and
traffic planning powers.
Under the changes, a joint
state government-City of
Sydney committee will manage the city’s transport issues.
The move comes after it
was revealed on tuesday
Ms Moore was planning to
make on-street parking as
expensive as commercial
carparks and hoped to turn
dozens of parking bays into
bike racks.
“There will be no extension
of bike lanes, no change to
traffic routes unless it goes
through this committee on
which the government has
four nominees,” the Premier
said.
“The Sydney CBD is too important to be held hostage to
the political constituency of
Clover Moore. It’s very clear
Clover Moore’s pitch for
re-election is built around
more bike lanes and making the CBD as unfriendly
to cars as possible. That is
why we have decided to act
in the best interests of wider
Sydney.”
The committee will have
four representatives from
the government, including the transport ministry
director-general, as well as
three representatives from
council.
Asked what he would do
if Ms Moore did not fill the
council spots, the Premier
said the committee would
operate with only the government’s nominees.
Mr O’Farrell said the government was taking action
on behalf of CBD workers,
businesses, residents and
visitors to “ensure major
transport decisions are
properly co-ordinated between the NSW government
and City of Sydney Council”.
The Premier said the government was in disagreement with the council on
speed limits and car access

to the CBD, the provision of
layover space for buses, the
extension of the network of
bikeways and the extension
of low-speed shared zones.
“The lord mayor’s vision of
the CBD is at odds with Sydney’s position as a global
city,” Mr O’Farrell said.
The Central Sydney Traffic
and Transport Committee
would be responsible for
“co-ordinating plans and
policies for public transport
and traffic within central
Sydney and making decisions on major transport
issues”.
“Sydney is Australia’s only
global city and the CBD
deserves a first rate and
properly functioning roads
and transport system,” Mr

O’Farrell said. “Transport
issues in the Sydney CBD
have a far broader impact on
the state’s economic activity. We need to ensure both
levels of government working together to deliver the
best results for the state’s
economy.
“I’ve come to the conclusion
that the only way to ensure
this is to establish a legal
framework that requires coordination between the state
and the council, modelled
on the successful Central
Sydney Planning Committee.”
Mr O’Farrell said the committee would “for the first
time, bring all traffic and
transport decision-making
under the one umbrella”.

More towns threatened as
Wagga safe

HUNDREDS of people have
been evacuated from homes
in the Riverina on wednesday morning, as Wagga
Wagga “dodges a bullet” after the river fails to reach the
predicted peak.
The Murrumbidgee River
peaked at 10.56m on Tuesday night, just below the
forecast 10.90m peak and
just millimetres below the
level that would have put
dangerous strain on Wagga
Wagga’s levee.
It held strong, sparing more
than 3000 CBD properties
from floods.
As dawn broke over NSW’s
largest inland city, river levels were falling.
“The river has peaked and
the task now for us is to try
and get people back in their
homes,” State Emergency
Service (SES) deputy commissioner Dieter Geske told
the Seven Network.
Federal MP for the Riverina
Michael McCormack told the
ABC’s Lateline program last
night: “Certainly a sense of
relief has overcome Wagga
tonight because it looks as
though we’ve dodged a bullet.”
But elsewhere the drama
was just beginning.
More than 600 people were
evacuated from 200 properties in Griffith, nearby North

Yenda and Beelbangera.
Forbes, in NSW’s central
west, also remains a major
concern for authorities, with
authorities on high alert for
more flooding.
Prime Minister Julia Gillard
will visit Wagga Wagga today to see damage caused
by the floods.
NSW Premier Barry O’Farrell
said it will be weeks or
months before the real cost
of the crisis is known, but
said it will take at least half a
billion dollars to repair state
roads damaged by flooding.
“What Julia Gillard will see
today is the devastation
caused by these floods,” he
told Macquarie Radio Network.
Wagga Wagga mayor Kerry
Pascoe told the Seven Network he was glad to see the
integrity of the levee had
held.
He said the river height was
approximately 10m this
morning.
“I hope that over the next
few hours it starts dropping
a little bit faster than what it
has been overnight,” Mr Pascoe added.
“One hundred and 80 to 200
houses went under over the
last couple of days.
“That’ll be a big ask to clean
all that up and get people
back in their houses.”

Burqa wearers need face-to-face witness

Case fallout ... Muslim woman Carnita Matthews / Pic: Nathan Klein Klein Nathan Source:
The Daily Telegraph

LAWYERS and JPs will
have to ask women wearing burqas to show their
faces before witnessing
their signatures under
tough new state laws.
The move to “burqa-proof”
identity checks follows
a public outcry following
last year’s controversial
Carnita Matthews case.
Ms Matthews, a Muslim,
had her conviction overturned for knowingly making a false statement accusing a police officer of
racism because the prosecution could not prove
that she had signed the
statement.
The 23-year-old JP who
witnessed the signature
of a woman wearing a full
black niqab had assumed
it was Ms Matthews but
had not asked her to show
her face.
Attorney-General Greg
Smith said the case
highlighted the need
for change and the new
laws, to begin on April 30,
would minimise the risk of
fraud.
“They will require authorised witnesses, such as
JPs and lawyers, to see a
person’s face and confirm
their identity before signing their statutory declaration or affidavit,” Mr
Smith said.

The new laws cover the
witnessing of legally binding documents including
statutory
declarations
and affidavits and include
all face coverings including motorcycle helmets,
masks, veils, scarves,
niqabs and balaclavas.
The JP or lawyer will also
have to certify in writing on
the documents that they
have seen the person’s
face and have confirmed
their identity through
documents including a
driver’s licence. They face
a fine of $220 for lying. “If
a person is wearing a face
covering, an authorised
witness should politely
and respectfully ask them
to show their face,” Mr
Smith said.
“The person would only
be required to show their
face for as long as it is
necessary to establish
identity and in some cases this will not require the
full removal of a head covering.”
If the person refuses to
show their face without a
legitimate medical reason,
the JP or lawyer must refuse to witness their signature.
Muslim
community
spokesman Keysar Trad
said it was important to
verify identity and most

women would be happy to
temporarily remove their
face covering.
“As long as it is not
abused, nobody should
have a problem,” he said.
“If a lady is worried they
can go to a female JP.”
It is the latest fallout from
the case involving Ms
Matthews. It has already
led to changes to traffic
laws, under which a driver
who refuses to show their
face can be jailed for up to
a year or fined $5500.
After Ms Matthews, 48,
was pulled over last year,
a complaint purportedly
signed by her was handed
in to Campbelltown Police
Station accusing the traffic officer of racism and
of trying to rip away her
full-face niqab, similar to
a burqa.
The officer on duty had
not asked to see the person’s face and the JP who
had witnessed the signature “C. Matthews” on the
complaint had “assumed”
it was Ms Matthews.
When charged with knowingly making a false
complaint, Ms Matthews
pleaded not guilty. She
said it wasn’t her signature on the document. She
was convicted in the local
court but that conviction
was later quashed.
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Wild weather swamps Sydney and south
Delays are caused not only
by the flash flooding but also
the significant road closures
across Sydney.”
He said the emergency callouts are being given priority.
“We have already attended a
baby locked in a car at Hurstville this morning, we managed to get there within in ten
minutes,” Mr Khoury said.
“If you are at home and your
car is flooded, please call us
but our priority will be the
cars out on the road in need
DT News. iPhone Photo. MUST CREDIT: Pic: Stephen Cooper. Flash Flooding at Drummoyne of immediate attention.”
Picture: Stephen Cooper Source: The Daily Telegraph
The NRMA has put on extra
staff and patrol vehicles to
deal with the load of drivers
needing assistance.

Abbott pledges
refugee women
boost

Motorists drive through a flooded Pyrmont Street, Darling Harbour. Picture: Michael Franchi
Source: The Daily Telegraph
SYDNEY traffic and public
transport are in chaos after
one of the worst flash floods
in a decade caused major
road and train shut downs.
Motorists are being told to
stay off the roads as the major arteries are either completely flooded, blocked or
gridlocked.
There are delays at Sydney
Airport, major bus delays
across Sydney’s major harbour crossings and cars
trapped in flash floods across
the city.
Transport Management Centre staff say it is the worst
flash flooding in the morning
peak in a decade, causing a
number of train lines to also
shut down.
“It is quite chaotic - there
are delays across the entire
public transport and road network,” said TMC spokewoman Rebecca Walsh.
“Our senior staff say it is the
most extreme weather they
have witnessed in a decade.
“It has just happened so
quickly and now everything is
in chaos.”
She said many motorists
choose to drive to work when
it rains.

“People don’t like taking public transport in this weather,
and that has made it worse
- there are significant delays
because of that.”
The TMC said trains have
been suspended on the Olympic Park Line between Lidcombe and Olympic Park in
both directions due to heavy
rainfall which has closed the
line at Olympic Park.
Buses have been arranged to
convey customers between
Lidcombe and Olympic Park
and return. Sydney Buses are
recognising tickets for travel
in both directions between
Strathfield and Olympic Park.
“Additionally commuters
are advised to expect significant delays across the entire
public transport network
this morning due to the wet
weather,” she said.
Australian Traffic Network operations manager Ian Wallace
said it was the worst morning
of traffic he’d seen since the
1980s.
“It has been chaotic since
5:30am this morning,” Mr
Wallace told The Daily Telegraph.
“I’ve been doing this for 30
years and it is the worst I have

ever seen, Sydney is having
an absolute shocker.”
“It started with the southwest
at 5:30am at Campbelltown
and around Leppington and
Douglas Park.
“Now we’ve got cars flooded
on the Hume Highway at Warwick Farm across the road
from the racecourse.
“The water is up to the windows, it is incredible, just
amazing.”
There have also been landslides and water over the
roads in all corners of the
city.
“There is water over the roads
- it is a standstill around St Peters, Mascot, Alexandria, Sydney Park Road and Tempe.”
“And the M5 is is knackered
in both directions between
Bexley North and Liverpool.”
The NRMA said the traffic and
flood chaos had caused two
to three hour delays for all its
patrol vehicles.
“Patrols have attended to
1,000 breakdowns this morning, that is more than double
the usual number,” NRMA
spokesman Peter Khoury
said.
“We are currently attending
250 breakdowns each hour.

A COALITION government
would give protection visas to at least 1000 at-risk
refugee women and their
dependants every year,
Opposition Leader Tony
Abbott says.
Mr Abbott made the announcement to coincide with International
Women>s Day.
«Women at risk and their
dependants waiting in
camps and other desperate places offshore are
among the most vulnerable of all who seek a better life in Australia,» he
said in a statement.
«They have neither the
means nor the opportunity to escape their circumstances.»
Mr Abbott said the annual
intake of women at risk
had fallen from almost
1000 in 2005/06 to 759 visas in 2010/11.
The Coalition would reserve at least 11,000 places for offshore applicants
under Australia>s annual
humanitarian intake of
13,750 people.
«Our policies will ensure
Australia’s refugee and
humanitarian resettlement
program provides hope to
the most vulnerable,» he
said.

Stephen Smith must say sorry to
academy chief over Skype scandal,
says Tony Abbott

TONY Abbott has demanded
Julia Gillard apologise to
Australian Defence Force
Academy
commandant
Bruce Kafer if her defence
minister continues to refuse
to do so.
The Opposition Leader today said there was nothing
fundamentally wrong with
defence culture as he declared that Stephen Smith
had “comprehensively mishandled” the Skype sex
scandal.
The Defence Minister remains unrepentant over his
criticisms last year of Commodore Kafer, who has been
exonerated over his handling of abuse allegations at
ADFA.
“I think there should be an
apology to Commodore
Kafer,” Mr Abbott said on
thursday.
“It should be immediate, it
should be unreserved and it
should be unqualified.
“It should be made by minister Smith now, and if minister Smith lacks the decency
and the humility to do it, the
Prime Minister should do it.”
Despite a wave of abuse allegations and a fresh commitment by the ADF to stamp
out bad behaviour, Mr Abbott said the nation>s fighting men and women represented “the best of us, not
the worst of us”.
“I have to say that I am very
reluctant to conclude that
there is anything fundamentally wrong with Defence
culture,” he said.
“I>d like to think that defence
personnel represent the best
of us, not the worst of us.
“I think we should support
them and work with them
to make our defence forces
everything that people in
the tradition of the ANZACs
should be.”
Commodore Kafer was
stood aside over the Skype
sex scandal in April last
year but was cleared by the
Kirkham inquiry yesterday
and will return to his post on
thursday or friday.
Mr Smith today again declined to express confidence in Commodore Kafer
and would not offer an apol-

ogy over his criticism of the
ADFA chief>s conduct following the female cadet>s
allegations.
“I don>t resile from the views
I expressed,” Mr Smith told
ABC Radio.
He said the decision to return Commodore Kafer to
his role was one for the Chief
of the Defence Force and he
accepted that decision.
Retired Major General Jim
Molan said it was “quite
silly” of Mr Smith to stand
by his attack last year on
Commodore Kafer, despite
the academy head>s exoneration.
He said he was disappointed
by Mr Smith>s performance
in the role, saying he had
failed to live up to the high
standards set by the Chief of
the Defence Force General
David Hurley and Defence
Department secretary Duncan Lewis.
“I reckon that the Australian
public deserve better than
what we saw yesterday,”
Major General Molan told
ABC radio.
“We need a defence minister
that can run the department
that is the equivalent of the
two men of great integrity
and achievement that were
standing beside him.”
Neil James, from the Australia Defence Association,
said the minister>s criticism
of Commodore Kafer was
driven by political motives.
“It>s no secret that Stephen
Smith hopes to lead the Labor Party at some stage,” he
told ABC Radio.
“And this was an issue, particularly from a man reputed
not to be popular among
female voters, that would
make him look good.”
The scandal broke after a
female cadet, known only as
Kate, alleged she had been
filmed on Skype having sex
with another cadet in March
2011 while others watched
in a nearby room.
At the time Mr Smith labelled
as “stupid” Commodore
Kafer>s decision to proceed
with unrelated disciplinary
charges against the female
cadet at the height of the
scandal.
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Premier Barry O’Farrell spikes Lord Mayor Clover Moore’s city-of-bikes strategy

Stephen Smith, pictured today with Chief of Defence Force General David Hurley, and Duncan
Lewis, Secretary of Deptartment of Defence. Picture: Ray Strange Source: The Daily Telegraph

Commodore Bruce Kafer has been cleared of mismanaging the Skype sex scandal. Picture: Graham Crouch Source: The Daily Telegraph

THE blokey and closed
culture of Australia>s military will be challenged following the release of frank
and damning reports into
the Defence Force Academy.
The Defence Force has
been jolted by a top-level assessment of poor
“short-falls in performance” and the understated conclusion that:
“We are not uniformly
good”.
Consumption of alcohol by military people is
“deeply embedded” and
action has been taken to
increase prices of drinks
available to cadets in
academies.
The Defence Force will attempt to leave one of its
most notorious incidents
behind it with the reinstatement of the Defence
Academy commandant
who was stood down after
claims he mismanaged the
Skype sex scandal.
Commodore Bruce Kafer,
who was forced to take
other duties for almost 12

months, will return to his
post this week.
Defence Minister Stephen
Smith released six reports
covering a range of aspects of military culture,
including alcohol consumption and use of social media.
An independent examination of about 1000 abuse
claims - from both men
and women, dating back
60 years - found 775 “plausible” sexual abuse claims
that should be acted on.
A future report will consider responses ranging
from compensation for
victims and a royal commission inquiry.
Mr Smith highlighted
one report, Pathways to
Change, which he called
“a frank and sober assessment of the past” and
a “positive way forward”.
It was prepared by
Australia>s top soldier,
Defence Chief David Hurley, and Defence Department secretary Duncan
Lewis.
“Recent events remind

us that we need to ensure that our people display exemplary behaviour
commensurate with the
nation’s expectations, in
and out of uniform, on and
off duty,” the report said.
“It is all too apparent
that we are not uniformly
good. We do not consistently meet these high
standards and more worryingly our culture has
tolerated short-falls in
performance.
“We cannot be entirely
satisfied with all aspects
of our current culture…
“Some people in our
ranks do not live by the
strong values readily accepted by the majority of
our people.”
The official inquiry into
the Skype sex scandal has
caused some embarrassment by rejecting a range
of allegations against
Commodore Kafer, including that he did not offer counselling to a female
cadet who had reported
being sexually humiliated
by male colleagues.

It is alleged that an 18year-old female cadet was
filmed having sex last
March and that the footage was sent via Skype
to six other cadets in a
nearby room.
Criminal charges against
two cadets are still being
considered.
The female cadet went
public with her allegations in April, which led to
Mr Smith making critical
comments about Commodore Kafer>s response, in
particular his decision to
proceed with two minor
unrelated disciplinary actions against the woman.
Andrew Kirkham QC was
asked to investigate the
management of the incident by senior academy
officers and gave his report to Mr Smith in December.
Mr Kirkham rejected allegations in news reports
that Commodore Kafer
had ordered or advised
the female cadet to “apologise to cadets in her division for having gone to
the media”.
He found the woman had
been offered counselling
by the academy.
And the investigation
also rejected claims the
woman had been verbally abused by a sergeant
and by other by cadets. It
found that her room had
not been plastered with
shaving cream.
The report also found
Commodore Kafer was
justified in proceeding
with unrelated disciplinary charges against the
female cadet.
However, Mr Smith maintained his criticism of
Commodore Kafer. “The
inquiry also found that it
would have been a reasonable course of action
to not commence and
conclude the disciplinary
proceedings.”
He said it was not correct
to take action that could
reflect on the character of
a person claiming to have
been sexually abused.

MORE FLASHING LIGHTS
INSTALLED IN THE EAST
HILLS ELECTORATE

Member for East Hills,
Glenn Brookes MP today announced flashing
lights will be installed at
five schools within the
Electorate to increase
school zone pedestrian
safety.
“I’m very pleased to announce that Georges
River Grammar, Padstow North Public,
Tower Street Public,
St Luke>s Catholic Primary and Revesby Public schools will be the
next to receive flashing lights by the end
of June 2012,” Glenn
Brookes said.
“The new lights are part
of the NSW Government’s next round of
installations in its $13
million election commitment to fast track
the installation of flashing lights.”
The NSW Government
has committed the additional $13 million to
deliver flashing lights
to an additional 540
school zones over four
years.
“Flashing lights slow
motorists down around
schools and warn them
they are approaching a
school – this is great
news for those five
schools.
“The lights will be installed on Georges
Crescent, Watson Road,
Tower Street, Beaconsfield Street and Doyle
Road and will operate automatically between 8am and 9.30am

and 2.30pm and 4pm
on school days during
term time,” Mr. Brookes
said.
The lights operate automatically when school
zone speed limits are
in force and increase
drivers’ awareness of
school zones.
Flashing lights are
linked to a central computer system which operates lights across the
state.
The lights use LED
(light-emitting diode)
technology which provides brighter light
and is more energy efficient.
Trials of flashing lights
have found flashing
lights helped to slow
motorists by an average of seven kilometres
an hour when they enter
a school zone.
By the end of June
2012 there will be more
than 820 flashing light
school zones across
the state covering more
than 990 schools.
This is more than a quarter of all the schools in
NSW.
The full list of installed
sites is available on the
Roads and Maritime
Services (RMS) website, and is regularly
updated.
Flashing lights are one
component of the NSW
Government’s school
road safety program.
Other measures include
marked foot crossings,
dragon’s teeth markings, traffic lights, pedestrian refuges and an
extensive school road
safety education program.
RMS will contact local
residents and schools
affected by the installation of the lights.
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671
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اعالنات

www.arabickaraoke.com.au
Mobile Sam : 0402 483 265

* ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
* ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠ﻧﻮﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻳﻚ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻭﻧﻜﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

* ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٢ﻧﻮﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ﻓﻮﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﳳ ICE-CREAM Cake

* ﻧﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ :ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ  -ﺃﻋﺮﺍﺱ -ﺧﻄﻮﺑﺔ ﻭﻏﺮﻴﻫﺎ

ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ La Galette

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
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التسعرية
العاملية $499
أسعارنا وملدة حمدودة فقط $399
والشحن جمانا داخل إسرتاليا

La Galette
Patisserie
àÉﬂ˘È4€=ºLa Galette m_ÈËÿv
Óãÿr
=„

كاريوكي عربي
أكثر من 1400
اغنية بالعربية
و 1400باإلنكليزية

169 merrylands Rd, Merrylands NSW 2160

www.lagalette.net.au 02 9637 4441

املعالـِج الروحاني األقوى من اهلند
PANDIT - BABA GURUJI

أقرتاحات وحلول لـ:

For the first time in Melbourne

الحب ،الزواج،
التعليم ،أرقام
الحظ ،مجال العمل،
املرض ،مشاكل
األزواج

0470459561

املشاكل الجنسية،
املشاكل العائلية،
قضايا املحاكم ،الطالق،
الهجرة ،االحباط ،املس
والتأثري الشيطاني
وغري ذلك

199Springvale
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Road,
Clayton,
3168
375A
Road,
Springvale
3171 opp.Victoria
Safeway Supermarket

SPIRITUAL
THERAPIST
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HIGH DEFINITION TELEVISION PROGRAMMING

McDonald’s Rockdale
®

McDonald’s
Rockdale
603 Princes Highway
®

603 Princes Highway

t
FAMILY VALUE DINNER
BOX™
t
256 Mb flash memory
1080i output resolution
t External WLAN antenna

$19.95

FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95

250

21

Connect with us on:

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

YouTube

Picasa

SHOUTcast

Media Center

At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle Radio
are registered trademarks
of The Coca-Cola Company.
Video-on-Demand
Movies

TV Series

TV Channels

Pay-Per-View

Media Center

®

Perth
City Fresh Supermarket...... (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite.. (+61) 423-631-129
Ariana AFG Satellite ............. (+61) 421-883-650
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Mob Tech................................. (+61) 404-541-835
Geelong
Nima Satellite........................ (+ 61) 0401729598
Parramatta
Little Persia............................ (+ 61) 296-301-648

customer service
Email: info@glarab.com

Tel: 1.877.303.9714
001.416.202.6608

Narre Warren South
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876
Botany
3D Thinking........................... (+61) 402-998-494
Brisbane
Afshar Market ....................... (+61) 738-477-396
Basir Satellite...........................(+61) 421-511-234
Aburn
Zam Zam Market (+61) 431-207 576
Southport Gold coast
Sara & sevda ................................ (+61) 756 970014
Persian Supermarket

Fax: 1.877.800.6421
001.905.709.1910

10-11-0007

Dorakhshan Market.................(+61)397-948-418

Melbourne
Ishtar Persian Bazar............ (+61) 393-549-212
Austech Telecom.................. (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
& Grocery
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
Super Gulph………............. (+ 61)398-502-992
J& S Electrical PTY LTD ........ (+61)393-595-678
& Broad Meadows
Belmore
IPTV Techheads .......................(+61) 413240 342
Ann TV .......................................(+61) 400466 484

08-10-0033

Sydney
AVA Satellite........................... (+61) 401-491-546
Super Sahel............................ (+61) 294-176-766
Heshmat Satellite.................. (+61) 400-078-000
Tech Solutions....................... (+61) 402-666-555
Bullono....................................® (+61) 0433008974
Niavaran Market ................... (+61) 294771 772
Black Town
Little Parand........................... (+61) 296-761-633
Dandenong

