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Tel: 9709 3322
Mob: 0414 424 275

نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح
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Fax:(02) 87648062

الغرب يتم ّسك بـ»قرار قوي» يف جملس األمن

مقاتل من «الجيش السوري الحر» خالل اشتباكات مع الجيش السوري النظامي يف جبل األربعني بمحافظة إدلب األربعاء( .رويرتز)
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عبرّ عن رغبة مشرتكة مع امللك السعودي بإزالة اخلالفات

روحاني يلتقي هوالند يف نيويورك وميهّد حلوار مباشر مع األمريكيني
أكد الرئيس اإليراني
حسن روحاني أن بالده
ال تسعى ألي حرب يف
املنطقة ،وأنها تريد أن
حيكم الشرق األوسط بإرادة
الشعوب ،مشددًا على
الرغبة املشرتكة مع امللك
السعودي بإزالة اخلالفات
اجلزئية بني البلدين.

فقد أكد الرئيس اإليراني
حسن روحاني أن هناك
رغبة مشرتكه لديه ولدى
امللك السعودي عبداهلل بن
عبد العزيز ،بإزالة اخلالفات
اجلزئية بني البلدين خدمة
للمصاحل الثنائية املتبادلة،
ومصاحل العامل االسالمي،
مشريًا اىل تأكيد الرسائل

املتبادلة بينهما بعد انتخابه
على هذا املوضوع.
خالل
روحاني
ودعا
املسؤولني
استقباله
عن احلج يف ايران اىل
العمل على تعزيز وتطوير
العالقات بني البلدين،
ووصف السعودية بالدولة
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بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

Saturday 21 September 2013, Issue No. 647

« اهليئات» تضغط لتشكيل احلكومة

بوتني يشكّك يف إجناز االتفاق مع واشنطن

يف هذا الشأن األسبوع

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

www.southwestbuilders.com.au

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

pp: 255003 / 09613

املقبل.

خربة طويلة وصدق يف التعامل
e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

أخفقت الدول اخلمس
يف
العضوية
الدائمة
جملس األمن جمددًا أمس
االول يف تسوية خالفاتها
املستحكمة على مشروع
قرار أعده األعضاء املتماثلو
وخصوصًا
التفكري،
الواليات املتحدة وبريطانيا
مع
للتعامل
وفرنسا،
األزمة يف سوريا انطالقًا
من تفكيك ترسانتها من
األسلحة الكيميائية.
وقال وزير اخلارجية
األمريكي جون كريي إن من
الضروري تنفيذ االتفاق
االمريكي  -الروسي ،وإن
على جملس األمن التحرك

:

«حترير» بلدة
موسكو :التسوية الروسية االمريكية
كرداسة من مسلحني
ستنعكس اجياباً على لبنان
مؤيدين ملرسي
رئيس الواجب الضروري للنهوض
كان
فيما

سيطرت قوات اجليش
والشرطة املصرية أمس
االول على بلدة كرداسة
حوهلا
القاهرة
جنوب
أنصار الرئيس املعزول
مأوى
مرسي
حممد
جلماعات مسلحة بعدما
دمروا املقرات األمنية
فيها وقتلوا  11ضابطًا
مع
بالتزامن
وجنديًا
فض اعتصامني جلماعة
«االخوان املسلمني ،يف
العاصمة منتصف الشهر
املاضي.
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معاجل روحاني

املعالج الروحاني واملستبصر السيد أكيم هو معالج روحي
أفريقي ودولي لديه  30عاما من الخربة املوروثة من عائلة
ذات سمعة جيدة جدا يف مساعدة الناس يف جميع أنحاء
العالم يف أفريقيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة وفرنسا
واسرتاليا .أعتقد بقوة ان بمقدوري حل مشاكلكم بأسرع
وسيلة حتى لو كنتم قد خـُذلتم من قبل اآلخرين .اذا كنتم
تعانون من تأثري إنسداد او مرض غري معروف أو وضع
تعيس أو مشاكل جنسية أو حظ سيئ او أعمال سحر اسود
او امتحانات او دعاوى قانونية أو مشاكل يف العالقة الزوجية
وغريها الكثري..
اذا كنتم تعانون من اي من هذه املشاكل فال ترتددوا يف
االتصال بي لحل مشاكلكم خالل  7ايام.
ملعرفة املزيد عن السيد أكيم زوروا املوقع:
mrakeemblogspot.com
أو اتصلوا اآلن على أحد الرقمني:
 0497845581أو 0406183765

النتيجة مضمونة مئة باملئة

اجلمهورية العماد ميشال
حتضري
يتابع
سليمان
امللفات اليت سيحملها
إىل نيويورك وحتديدًا إىل
«مؤمتر دعم لبنان» بهدف
إجياد مظلة دولية تدعم
االستقرار الداخلي يف
لبنان ،ومتكنه يف املرحلة
التصدي
من
الثانية
األمنية،
للتحديات
واالجتماعية
االقتصادية
اليت تواجهه جراء االزمة
السورية ،وفيما كانت
اهليئات االقتصادية متنح
املعنيني بتشكيل احلكومة
مهلة أسبوع الجناز هذا

بلبنان قبل عودتها إىل
ّ
انقض
التحرك السليب،
ّ
«حزب اهلل» عرب كتلته
النيابية على كل حماوالت
ووجه
التهدئة واحلوار
ّ
واضحة
تهديد
رسالة
املعاني والكلمات إىل
منبهًا
دول اخلليج العربي
ّ
إىل «خماطر التوصيات
واالجراءات اليت ُأعلنت يف
بعض دول املنطقة ضد
بعض اللبنانيني املقيمني
تداعياتها
واىل
فيها،
السلبية اليت تطال لبنان
واللبنانيني مجيعًا دون
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املعاجل الروحاني MR KALIFA
معالج روحاني ومستبصر أتمتع بأكثر من  30عاما خربة
ورثتُها من عائلة لديها سجل جيد يف مساعدة االشخاص يف
مختلف انحاء العالم يف أفريقيا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة وفرنسا واسرتاليا.
اؤمن بقوة ان بامكاني حل مشاكلكم بأسرع وسيلة حتى لو
كنتم قد خذلكم أشخاص آخرون.
اذا كنتم تعانون من أي تأثري ،إنسداد ،مرض غري معروف،
تعاسة ،مشاكل جنسية ،حظ سيئ ،مسائل عملية ،سحر
اسود ،امتحانات ،قضايا قانونية ،زواج غري سعيد ،مشاكل يف
العالقات وغريها الكثري..
فالرجاء أن ال ترتددوا يف االتصال بالعالم الروحاني
واملستبصر السيد خليفة  KALIFAلحل مشاكلكم خالل 7
ايام.
اتصلوا اآلن على الرقم:

0420 884 571
النتيجة مضمونة مئة باملئة

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

االفــتتاح الكــبري
ملـكاتب غـاس فـارس للـهندسة
املـعمارية فـي بـارامـاتا

رسـم وتـصمـيم مـعماري
رسم خرائط وتصاميم واستشارات للمشاريع السكنية
والتجارية يف سائر الواليات االسرتالية من املنازل العادية حتى املباني املتعددة الطبقات
 وألف وحدة سكنية وتجارية سنويا500 تقوم مكاتبنا بتنفيذ ما بني
نالحق املعامالت مع الدوائر الرسمية املختصة

مـسجلون يف نـقابة املـهندسني املـعماريني فـي نـيو سـاوث ويـلز

دقـة يف التـسليم

صـدق يف املـعاملة

خــربة طـويلة

Tel: (02) 9635 3838 , E: gus@gfares.com - Web:www.gfares.com

Add:Level 2, Suite 22, 103 George St, Parramatta NSW 2150

Spring is here, and so is
our sizzling home loan rate!

4.69% 5.36%
1 Year Fixed Home Loan rate:

p.a.
#

Comparison rate

p.a.*

To learn more about our home or investment loans, call a dedicated Retail Relationship Manager today:
Sydney: Tony Shidiak 0422 847 778 or Joseph Estephan 0434 601 903
Melbourne: Shaun Dawson 0413 901 440

arabbank.com.au
1800 272 222
#Rates are subject to change at any given time. *The Comparison Rate is calculated on a loan amount of $150,000 over a term of 25 years based on monthly repayments. WARNING: This Comparison Rate applies only to the example or examples given. Different amounts and terms will result in different Comparison
Rates. At the end of the 1 year fixed rate period the home loan rate will revert to the Basics Home Loan interest rate, currently 5.39%. Costs such as redraw fees or early repayment fees, and cost savings such as fee waivers, are not included in the Comparison Rate but may influence the cost of the loan. A Comparison
Rate Schedule is available at arabbank.com.au or at any Arab Bank Australia Limited branch. All applications for loans are subject to Arab Bank Australia Limited’s normal credit approval criteria. Lender’s Mortgage Insurance is required on loans above 80% of the property value that is offered as security. Terms and
Conditions apply. Fees and Charges apply. To the extent that any material in this communication could be construed as general advice, it has been prepared without taking account of your objectives, financial situation or needs. Because of this, before acting on any advice, you should consider its appropriateness, having
regard to your objectives, financial situation and needs. Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 Australian Financial Services Licence/Australian Credit Licence 234563
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لبنانيـات

« 14آذار» :مع احلوار و ال قطيعة مع بري ولدينا مالحظات
أمجعت قوى  14آذار على أن
ال قطيعة مع رئيس اجمللس
النيابي نبيه بري وعلى ضرورة
االستمرار يف احلوار الذي دعا
اليه من خالل «خريطة الطريق»
اليت أطلقها للخروج من األزمة
اليت مير فيها لبنان .لكنها رأت
أن هناك جمموعة من املالحظات
على البنود الواردة فيها باعتبار
أن البحث فيها من صالحيات
السلطة التنفيذية .وجددت
رفضها معادلة اجليش والشعب
واملقاومة ،وأكدت متسكها
بإعالن بعبدا الذي أمجع عليه
املشاركون يف طاولة احلوار
برعاية رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان.
كما أكدت دعمها رئيس
اجلمهورية يف حتركه يف اجتاه
اجملتمع الدولي الذي أمثر قرارًا
بعقد املؤمتر الدولي على هامش
بدء أعمال الدورة العادية للجمعية
العامة يف األمم املتحدة من أجل
توفري الدعم السياسي للحفاظ
على استقرار لبنان وحتييده
عن الصراع الدائر يف سورية،
اضافة اىل دعم خطة استيعاب
النازحني السوريني وتوفري
حاجاتهم يف ضوء التوقعات اليت
أخذت تتحدث عن ازدياد عددهم
مع استمرار القتال يف سورية.
وكانت قوى  14آذار اجتمعت
بكل مكوناتها ليل االربعاء يف
«بيت الوسط» وناقشت كل
القضايا املطروحة على الساحة
اللبنانية واليت ما زالت عالقة،
وتوافقت على «خريطة الطريق»
يف تعاطيها االنفتاحي على احلوار
الذي دعا اليه بري وأوكل اىل
جلنة نيابية تنتمي اىل التكتل
الذي يرأسه القيام جبولة على
مجيع الكتل النيابية للوقوف على
رأيها يف البنود الواردة فيها.
وانتهى البحث يف املساعي
اجلارية لتأليف احلكومة اىل تأكيد
انها ال تزال يف طريق مسدود
بسبب تشدد بعض األطراف
املنتمني اىل قوى  8آذار يف
مطالبهم وشروطهم اليت أدت
اىل تعطيل اجلهود الرامية اىل
تشكيل حكومة سياسية جامعة
برئاسة الرئيس املكلف تشكيلها
متام سالم.
وعلم أن اجملتمعني أبدوا
متسكهم بالتواصل مع رئيس
«جبهة النضال الوطين» وليد
جنبالط ،اضافة اىل رغبتهم يف

عدم اغالق الباب يف وجه احلوار
مع بري على رغم ان لديهم
جمموعة من املالحظات على
البنود اليت طرحها يف مبادرته.
وكشفت مصادر قيادية يف
« 14آذار» أن ال مشكلة يف
لقاء رئيس كتلة «املستقبل»
النيابية رئيس احلكومة السابق
فؤاد السنيورة أو أي قيادي
فيها ،رئيس اجمللس مع ان
الكتل النيابية املنتمية اليها
كانت أبلغت وفده النيابي
املؤلف من ياسني جابر وعلي
بزي وميشال موسى مالحظاتها
على املبادرة اليت أطلقها حتت
عنوان «خريطة الطريق».
وقالت املصادر نفسها ان
مبادرة بري ضمت جمموعة من
البنود واألفكار اليت هي من
صالحيات السلطتني التنفيذية
والتشريعية وأن ال مكان
ملناقشتها يف احلوار الذي تعوزه
الصفة التقريرية وال يستطيع
ان حيل مكانهما يف أمور تعترب
يف صلب صالحياتهما.
ومن أبرز املالحظات اليت
سجلتها:
 ان مناقشة قانون االنتخابتعود اىل السلطة التشريعية
ومن غري اجلائز إدراجه على
طاولة احلوار.
 ان تطويع  5000جندي أو أكثرملصلحة املؤسسة العسكرية هو
من اختصاص السلطة التنفيذية
وبالتالي ليس من مربر إلقحام
طاولة احلوار يف هذه املسألة
وميكن ان يقتصر دورها على
تأكيد تعزيز قدرات اجليش
واملؤسسات األمنية األخرى
وتوفري الغطاء السياسي هلا
يف احلفاظ على االستقرار ومنع
اإلخالل باألمن.
 ان تشكيل احلكومة من صالحيةرئيسي اجلمهورية واحلكومة
املكلف وبالتالي ال ميكن الغوص
يف مسأليت التأليف والبيان
الوزاري يف احلوار ،وأن ال
مانع من ان يقتصر األمر على
التعاون لتسهيل مهمة الرئيس
املكلف.
 جدد اجملتمعون متسكهم باتفاقالطائف وضرورة العمل على
استكمال تطبيقه وتنقية ما نفذ
من الشوائب اليت رافقت عملية
التطبيق ،ما يعين رفضهم ألي
حماولة يراد منها حتضري األجواء
لقيام هيئة تأسيسية تأخذ على

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

مدير التحرير :سامي مظلوم

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

عاتقها وضع اتفاق يكون بدي ًال
للطائف ...مع ان الوفد النيابي
كان أملح يف لقاءاته اىل متسكه
بالطائف.
 التمسك بإعالن بعبدا باعتبارهيشكل قاعدة لصوغ البيان
الوزاري للحكومة اجلديدة ،ال
سيما أن البعض حياول إطاحته
بذريعة ان املشاركني يف
احلوار استعرضوا مواقفهم منه
ومل يوافقوا عليه ،على رغم
ان التوضيح الذي صدر أخريًا
عن القصر اجلمهوري يف بعبدا
يدحض أقواهلم ومزاعمهم.
 تبدي قيادات  14آذاراستعدادها ملواصلة البحث يف
االسرتاتيجية الدفاعية للبنان
ومن ضمنها سالح «حزب اهلل»،
اضافة اىل مناقشتها خروج
األخري من القتال يف سورية اىل
جانب النظام فيه ألنه يتناقض
كليًا مع «اعالن بعبدا».
 تؤكد  14آذار رفضها تركيب«حزب اهلل» شبكة اتصاالت
خاصة به يف زحلة ،وهي تدعم
املوقف الذي عرب عنه نواب
املدينة وتدعو الدولة اىل التدخل
لوقف ما يسمى بفرض «األمن
الذاتي» يف عدد من املناطق.
وكان سبق اجتماع قيادات 14
آذار ،لقاء عقد يف «بيت الوسط»
ضم الرئيس السنيورة ،والنواب
األعضاء يف هيئة مكتب اجمللس
وهم نائب رئيس اجمللس فريد
مكاري ،مروان محادة ،أمحد
فتفت ،انطوان زهرا وسريج
طور سركيسيان.
وعلم أن البحث اقتصر على
املوقف الذي سيتخذه نواب
 14آذار مع اقرتاب انعقاد
العقد العادي يف الربملان يف
أول ثلثاء بعد اخلامس عشر من
تشرين األول (أكتوبر) املقبل.
وأكد مصدر نيابي أن ال قرار لدى
 14آذار مبقاطعة الربملان ،سواء
بالنسبة اىل انعقاد اجللسات أو
املشاركة يف اجتماعات اللجان
النيابية املشرتكة ،وأن مقاطعة
اجللسة التشريعية اليت دعا
اليها بري يف السابق تعود اىل
أمور عدة أبرزها ان الدعوة اىل
عقدها كانت يف حاجة اىل فتح
دورة استثنائية مبرسوم يوقع
عليه رئيسا اجلمهورية وحكومة
تصريف األعمال جنيب ميقاتي
وبالتالي ال ميكن انعقادها من
دون فتح هذه الدورة ،اضافة
اىل االعرتاض على جدول
أعماهلا لغياب االتفاق عليه مع
رئيس احلكومة ،ال سيما انه جاء
فضفاضًا ،ما أعطى انطباعًا بأن
األمور يف البلد «متشي» ولو يف
ظل وجود حكومة مستقيلة.
ولفت املصدر نفسه اىل انه
تقرر تكثيف احلضور اجمللسي
لنواب « 14آذار» وهذا ما
أمجعت عليه قياداتها يف
اجتماعها املوسع وقال إن ال
مقاطعة لكل اجللسات اليت تعترب
من اختصاص اهليئة العامة.
وإذا كانت هناك من قضايا
طارئة من خارج نطاق الربملان،
فال مانع من التواصل للتفاهم
عليها إذا كانت املصلحة العامة
تقتضي ذلك.

«الوفاء للمقاومة» :املرحلة ال تتحمل مغامرة وأي
حكومة ال متثل األحجام تطيح النظام

رأت كتلة «الوفاء للمقاومة»
النيابية (حزب اهلل) أن «التباينات
اليت ظهرت إزاء «إعالن بعبدا»،
واملقاربات املتفاوتة يف النظر
إىل احلوار بني اللبنانيني ،وإمعان
قوى  14آذار يف تعطيل عمل
املؤسسات الدستورية وتشكيل
احلكومة وحتول بعض شخصياتها
إىل جمرد كتبة مقاالت حتريضية
وتستدعيهم
الغزاة
تناشد
للعدوان على سورية توهمًا
بتغيري موازين القوى يف لبنان
ملصلحتهم ...كل ذلك يؤكد
ضرورة إعادة تثبيت املبادئ
والقواعد الوطنية وتنظيم األطر
واآلليات املناسبة للمعاجلات
الدستورية إلنقاذ لبنان».
واعتربت الكتلة يف بيان بعد
اجتماعها برئاسة النائب حممد رعد
أمس االول ،أن «تراجع احتماالت
العدوان األمريكي على سورية،
هو جناح يسجل ملنظومة القوى
الدولية واإلقليمية واحمللية
اهليمنة
ملشروع
املناهضة
والداعمة لالستقالل الوطين
والسيادة واملقاومة والصمود
يف سورية ولبنان واملنطقة،
ويفرض على اجلميع إعادة النظر
يف مقارباتهم السياسية ليبنوا
على هذا التطور مقتضاه جتاه
أوضاع الداخل والرهانات البائسة
على قوى التدخل اخلارجي».
ورأت أن «األمم املتحدة مقصرة
يف حتمل مسؤولية إغاثة ودعم
النازحني السوريني ،وتدعوها
إىل القيام بواجبها يف توفري
املساعدات املالية للبنان من أجل
هذه الغاية» ،معتربة أن «أفضل
سبيل ملعاجلة أسباب النزوح
السوري هو إجياد حل سياسي
لألزمة السورية يعيد االستقرار
ومينع التدخل العسكري اخلارجي
ويضع حدًا لتسلل اإلرهابيني
ويتيح للشعب السوري ممارسة
حقه يف تقرير مستقبله».
وجددت الكتلة «تأييدها التام
ملبادرة الرئيس نبيه بري
احلوارية واستعدادها للتعاون
اإلجيابي من أجل إجناحها
باعتبارها متثل اقرتاحًا واقعيًا
يستجيب يف اللحظة الراهنة
للحد األدنى املطلوب لتحصني
البالد ضد تداعيات أزمة املنطقة
من جهة ،ويفتح نافذة لتالقي
املختلفة
السياسية
القوى
حول حوار وطين مسؤول يعاجل
األسباب العميقة لالهتزاز الذي
يهدد استقرار البالد ويربك حياة
اللبنانيني».
وأكدت الكتلة أن «كل حماولة
لتشكيل حكومة ال تشارك فيها
بنسبة
السياسية
املكونات
أحجامها املتمثلة يف اجمللس
النيابي وال تتبنى الثوابت الوطنية
اليت أقرتها كل حكومات ما بعد
الطائف ،هي حماولة مرفوضة
ألنها تطيح النظام العام وتضع
البالد أمام املزيد من التعقيدات
والرتدي ،خصوصًا أن املرحلة
ال تتحمل استخفافًا أو مغامرة
غري حمسوبة أيًا تكن الدوافع أو
التربيرات».
وشددت الكتلة على أن «املقاومة
هي قوة محاية اسرتاتيجية للوطن
ولسيادته ،وأن من حقها املشروع
مواصلة جاهزيتها الكاملة مع ما
تقتضيه من مستلزمات يف

اجملاالت كافة» .ورأت أن ذلك
هو «يف مصلحة كل اللبنانيني
يف كل املناطق ،واليت ال خيدمها
مطلقًا بعض التحريضيني ممن
ال يكرتثون للتهديد اإلسرائيلي
وللحاجة الوطنية امللحة ملواجهته
والتصدي العتداءاته احملتملة
فض ًال عن خروقاته املتواصلة».
وإذ نبهت الكتلة إىل «خماطر
التوصيات واإلجراءات اليت
أعلنت يف بعض دول املنطقة
ضد بعض اللبنانيني املقيمني
فيها ،وإىل تداعياتها السلبية
اليت تطاول لبنان واللبنانيني
مجيعًا من دون استثناء» ،محلت

«الدولة اللبنانية بكل سلطاتها
معاجلة
مسؤولية
وأجهزتها
هذه القضية باعتبارها قضية
وطنية ينبغي مقاربتها على هذا
األساس ،وليست جمرد قضية
فئة أو مذهب أو طائفة».
ودعـــــت الكتلة «األجهزة األمنية
لتولي
اللبنانية
والعسكرية
مـــــهمات حفظ األمن واالستقرار
ومحاية الناس يف الضاحية
اجلنوبية اجلرحية واملستهدفة
من العـــدو اإلسرائيلي وقوى
وتأمل
التكفريي،
اإلرهاب
منها املســـارعة إىل تنفيذ خطة
عمالنية متكاملة وجدية».

هيل :التعامل مع الالجئني خارج
إمكانات لبنان

حبث الرئيس اللبناني ميشال
سليمان مع السفري االمريكي لدى
لبنان ديفيد هيل التحضريات
النعقاد مؤمتر اجملموعة الدولية
لدعم لبنان الذي ينعقد يف
نيويورك يف  25اجلاري.
وكان هيل التقى وزير الشؤون
االجتماعية وائل أبو فاعور،
وقال« :تركز البحث حول تأثري
تدفق الالجئني من سورية إىل
لبنان ،واجلهود اليت تبذهلا
واجملتمع
املتحدة
الواليات
الدولي ملساعدة لبنان وشعبه
يف التعامل مع هذه األزمة
اإلنسانية واالقتصادية ،إضافة
إىل االجتماع الذي عقد االربعاء،
برئاسة رئيس حكومة تصريف
األعمال جنيب ميقاتي ملراجعة
تقرير البنك الدولي حول تقويم
أثر هذا التدفق لالجئني إىل
لبنان ،ومتطلبات التعامل معه».
وإذ لفت هيل إىل أن «النتائج
اليت توصل إليها التقرير تؤكد
مدى جدية هذا التحدي ،وأهمية
التعامل معه ليس فقط ألسباب
إنسانية ،بل من أجل االستقرار
نفسه يف لبنان» ،أشار إىل
أنه عاش فرتة كافية يف لبنان
«ألفهم مدى إمكان تأثري الالجئني
على النسيج الدقيق هلذا اجملتمع
واملسؤوليات امللقاة على اجملتمع
الدولي للمساعدة يف التعامل مع
الوضع الذي أصبح خارج إمكانات
لبنان الذاتية».
ورأى «أن اجملتمعات اللبنانية،
اليت هي نفسها غالبًا يف حال
حرمان ،تقدم املياه وخدمات
والكهرباء
الصحي
الصرف
واملأوى واملتطلبات املتعلقة
بالصحة إىل أولئك الفارين
من العنف واالضطهاد يف
اجلوار ،ونساعد هذه اجملتمعات
وسنواصل القيام بذلك .وسبق
أن قدمت الواليات املتحدة
أكثر من  180مليون دوالر
ملساعدة كل الالجئني إىل لبنان
واجملتمعات اليت تستضيفهم».
واشار إىل أن «مساعدة الالجئني
هي جزء واحد فقط من برناجمنا
لدعم لبنان ،ومساعداتنا هذا
العام للبنان ،العسكرية منها
اليت تصل قيمتها إىل أكثر من
 86مليون دوالر والتنموية بقيمة
 61,2مليون دوالر ،تعترب أدلة
ملموسة اللتزامنا استقرار لبنان،
ونتطلع قدمًا إىل فرص لبناء

شراكات دولية مع لبنان ،ليس
لتلبية متطلبات األزمة اإلنسانية
من سورية فقط ،بل أيضًا
لتعزيز االقتصاد واملؤسسات
مثل (مؤسسة) اجليش ،وتقديم
األدوات الالزمة والدعم هلذا البلد
الستكمال تنفيذ القرار ،1701
مفتاح االستقرار يف لبنان».
والتقى أبو فاعور ممثلة مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني
نينات كيلي ،يف إطار التنسيق
لدعم النازحني السوريني.
من جهتها ،أكدت سفرية
االحتاد األوروبي لدى لبنان
أجنيلينا إخيهورست «دعم االحتاد
األوروبي املستمر للبنان يف
مواجهة عواقب األزمة السورية،
مبا يف ذلك توفري احلماية
واملساعدة للنازحني الفارين من
العنف».
وقالت خالل لقائها رئيس بلدية
طرابلس نادر الغزال ترافقها
كيلي على رأس وفد من
سفراء عدد من الدول األعضاء
يف االحتاد األوروبي يف مركز
التسجيل التابع للمفوضية يف
طرابلس« :سبق وقدمنا أكثر من
ضعف املساعدة اإلمنائية اليت
نقدمها عادة إىل لبنان ،إضافة
إىل املساعدات اإلنسانية الكبرية
اليت نوفرها».
كيلي :احلاجة للتمويل
وشرحت كيلي أن «املركز يعد
األكرب يف لبنان ،إذ يستقبل
أكثر من  1000نازح يف اليوم»،
ً
الفتة إىل أن «األمم املتحدة
ترمي مع املنظمات الشريكة إىل
توفري الدعم التعليمي ألكثر من
 300000طفل سوري خالل هذا
العام الدراسي ،بيد أن ذلك
يبقى رهنًا بالتمويل الذي ميكننا
تأمينه» .وكشفت أنه «مل يتم
حتى هذا التاريخ متويل سوى 27
يف املئة من النداء العام من أجل
لبنان».
وأكدت أنه «مت حتقيق هذه
الربامج الناجحة بالدعم املقدم
من اجلهات املاحنة وكان االحتاد
األوروبي من املساهمني الثابتني
والقيمني» .وقالت« :تقديم
الدعم اىل لبنان من األولويات
امللحة».
إىل ذلك ،اجتاحت األمطار خيم
العائالت السورية النازحة يف
عكار (مشال لبنان) وأغرقت
الفرش واألغطية واملالبس.
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لبنانيـات

زاسبكني عند شربل :مظلة
دولية حلماية االستقرار
أكد السفري الروسي لدى لبنان
الكسندر زاسبكني ،بعد لقائه
وزير الداخلية والبلديات مروان
شربل ،يف الوزارة امس االول،
«وجود مظلة دولية لالستقرار
يف لبنان» ،معتربا ان «هذا
موقف مبدئي وطويل األمد،
خصوصا يف ضوء الظروف
اليت استطعنا خالهلا التغلب
على احتمال الضربة العسكرية
لسوريا ،ما أدى اىل إشاعة
أجواء مناسبة إضافية الستمرار
مظلة االستقرار يف لبنان».
وأضاف السفري الروسي« :من
املهم جدا تهيئة األجواء املناسبة
لتطبيق القرارات اليت ستتخذها

منظمة حظر األسلحة الكيميائية
على أساس االقرتاحات املقدمة
من روسيا والواليات املتحدة
االمريكية ،ويفرتض مبجلس
االمن اختاذ القرار تأييدا لنشاط
هذه املنظمة من النواحي
كافة» ،مشددا على ضرورة
«مواصلة اجلهود السياسية
من أجل بدء تسوية سياسية
يف سوريا على أساس مؤمتر
جنيف» .وأوضح «اننا سنواصل
العمل مع االطراف املعنيني
النعقاد جنيف ـ  2لبدء مرحلة
انتقالية يف سوريا ،حيث اهلدف
االسرتاتيجي وقف احلرب وإعادة
السالم اىل سوريا».

تطمينات ألهالي خمطويف
أعزاز :انهم خبري

طمأن عوض ابراهيم أحد
املخطوفني اللبنانيني يف أعزاز
السورية الذي أطلق قبل سنة
أهالي املخطوفني عن تلقيه
«تأكيدًا من خاطفي اللبنانيني
بأنهم خبري وهم موجودون مع
لواء «عاصفة الشمال» يف
منطقة تقع بني أعزاز وباب
السالم على احلدود الرتكية»،
مشريًا إىل «قرب إطالق ثالثة
منهم» ،وذلك بعد معلومات
عن سيطرة مقاتلي «الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام»
التابعة لتنظيم «القاعدة» على
بلدة أعزاز إثر معارك ضارية
شهدتها البلدة.
ورأى الشيخ عباس زغيب
املكلف من اجمللس االسالمي

الشيعي االعلى متابعة ملف
املخطوفني أن «خرب سيطرة
«جبهة النصرة» على أعزاز
مسلسل تركي حلقاته سخيفة
إلثارة اخلوف لدى األهالي»،
الفتًا إىل أن «األتراك لن
يعرضوا سالمة املخطوفني
للخطر السيما أن الطيارين
الرتكيني اللذين خنشى عليهما
أيضًا ال يزاالن يف عهدة
خاطفيهما».
حتدث
وشدد على أن «من
ّ
إليهم ابراهيم هم حراس
ويبقى خرب إطالق سراح ثالثة
جمرد كالم ألنه
من املخطوفني ّ
رمسية»،
جهة
غري صادر عن ّ
ّ
معتربًا أن «اللبنانيني أص ًال غري
موجودين يف منطقة أعزاز».
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حرب عن سليمان :مصمم على التشكيل
وحتمل مسؤوليته مع الرئيس املكلف
أعلن النائب اللبناني بطرس
حرب بعد زيارته رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان
أمس االول ،أن االنطباع الذي
تكون لديه «بنتيجة االجتماع،
أن رئيس اجلمهورية مصمم
على تشكيل احلكومة وحتمل
مسؤولياته مع الرئيس املكلف
مللء الفراغ احلكومي بسرعة،
على أن يتحمل كل األطراف
مسؤولياتهم
السياسيني
الوطنية حيال الشعب اللبناني
يف كيفية التعامل مع احلكومة
اليت ستتشكل».
وقال حرب يف بيان بعد
الزيارة
«كانت
الزيارة:
للبحث يف التطورات يف البالد
صعيد
على
واملستجدات
تشكيل احلكومة مللء الفراغ
يف السلطة التنفيذية ،فتأتي
حكومة جديدة قادرة على حتمل
مسؤولية إدارة البالد يف هذه
الظروف اخلطرية اليت جتتازها
املنطقة ،واليت انعكست على
لبنان اضطرابًا أمنيًا يعرض
استقراره ملخاطر الداهمة ،وال
سيما أن هذا الوضع ال يسمح
للبنان باختاذ التدابري اليت
حتفظ مصلحته الوطنية».
وأضاف أنها كانت «مناسبة
لتأكيد أهمية الزيارة اليت
يقوم بها رئيس اجلمهورية
إىل األمم املتحدة ،إن جلهة

تأكيد حياد لبنان حيال
الصراعات يف املنطقة ،وال
سيما يف سورية ،وكنتيجة
حتمية لسياسة النأي بالنفس،
وما تضمنه بيان إعالن بعبدا،
أو لناحية طلب مؤازرة الدولة
اللبنانية يف ختفيف مأساة
إىل
السوريني
النازحني
لبنان ،ويف متكينه من ضبط
الواقع األمين للوجود السوري
يف لبنان ،أكان جلهة توفري
املساعدات اإلنسانية أم جلهة
تنظيم الوجود السوري على
أرض لبنان ،تفاديًا لالنفالش
الكبري للنازحني السوريني يف
كل القرى واملدن اللبنانية،
مع ما ينتج من ذلك من
فلتان يزيد نسبة اجلرمية
وتسلل اخلاليا املخابراتية
واإلرهابية لتنفيذ خمططات
ضرب االستقرار والنظام يف
لبنان».

بهية احلريري :العيب
بإصرارنا على اخلطأ

اعتربت رئيسة جلنة الرتبية
النيابية يف لبنان بهية احلريري
أنه «ليس عيبًا أن خنطئ أو
نفشل ،العيب أال نعرتف باخلطأ
ونصر على الفشل» ،مؤكدة أن
«من حق كل لبنانية ولبناني أن
حيلما ويطمحا ويكربا ويتعلما
ويغتنيا وحيكما ،ومن واجب كل
اللبنانيني أن حيرتموا القوانني
وحيافظوا على سالمة لبنان
واستقراره».
ورأت احلريري خالل مأدبة
تكريم أقامتها لرئيس حترير
صحيفة «اللواء» صالح سالم
ملناسبة
الصحيفة
وأسرة
الذكرى اخلمسني لصدورها،
أن لبنان «مل يعد يستطيع أن
حيلق جبناحيه فقط ،بل حيتاج

إىل أجنحة كل مواطنة ومواطن
فيه» .وقالت« :من حق كل
مواطن أن يسأل :ملاذا ال عالقة
لنا بدولتنا ،أليس لبنان أعرق
دميوقراطية يف املنطقة ،أمل
يعرف تداول السلطة واألحزاب
والتيارات السياسية ،ملاذا لبنان
اليوم من دون حياة سياسية
ومؤسساتية ودستورية؟ عندنا
أفضل قطاع مصريف عريق
وحديث وموثوق به ،ملاذا مل
نعد مصرف املنطقة؟».
وشكرت احلريري بامسها وباسم
الرئيس سعد احلريري «اللواء»،
والسالم
التسامح
«جريدة
واالعتدال ،وشكرًا لبريوت
عاصمة الوطن اجلريح وحاضنة
التجربة الوطنية الكبرية».

جواز سفر مفقود
ُفقد جواز سفر باسم

احمد تحسني ابراهيم

الرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا
االتصال على الرقم0405185290 :

سالم يكمل مشاوراته يف غياب سليمان

بعبدا :احلكومة لن تكون إال
عادلة وجامعة

يستعني القادة السياسيون
ومعهم األفرقاء على ضفيت
على
السياسي
االنقسام
«قضاء حوائجهم احلكومية،
تأليفًا ،بالكتمان» ،ألن ليس
كل ما جيري «الكولسة» حوله
يقال ،فهناك حراك متواصل
يستهدف البحث عن الصيغة
والفرصة املناسبتني اللتني
تؤمنان والدة احلكومة اجلديدة،
من منطلق التوافق الذي
يضمن متثيال جامعًا وعاد ً
ال لكل
األفرقاء السياسيني ،ويف
ذات الوقت ال حيمل عوامل
احلكومي
العمل
«كرجبة»
املرتبط بتسيري شؤون الناس
وإنقاذ اإلدارة من الفراغ الذي
جيتاحها بسرعة فائقة.
انطالقًا من هذا التوجه كان
اجلمهورية
رئيس
موقف
العماد ميشال سليمان األخري
جلهة قوله «إن تأليف احلكومة
اجلديدة بات ملحًا وضروريًا»،
ودعوته املسؤولني لكي يعوا
«دقة املرحلة» ،فاهلاجس،
حسب مصدر مواكب ،هو
«تظافر اجلهود وتكاملها وطنيًا
يف حتمل املسؤولية ،مبا يساعد
يف ترسيخ االستقرار السياسي
واألمين ،والتطلع اىل املرحلة
املقبلة يف ظل االستحقاقات
الداهمة حتى يتسنى إمرارها
يف جو من التضامن والتالقي
واحلوار ،مبا يعيد الثقة اىل
اللبنانيني مبستقبل وطنهم،
وبأن قياداتهم على مستوى
التحدي الذي يرقى اىل مصاف
املصلحة الوطنية العليا».
ويقول املصدر إنه «منذ دفع
رئيس اجلمهورية املوضوع
احلكومي باجتاه الذهاب اىل
تأليف حكومة عادلة وجامعة،
وواكبه بطرحه هذا الرئيس
املكلف متام سالم ،بعدما كانت
تطرح صيغ حلكومة حيادية،
بدأ حراك جدي ومتواصل مع
القوى السياسية ،مستئنسًا
بآراء مستشاريه ،لتكوين
صورة واقعية ملشروع احلكومة
العادلة واجلامعة ،حبيث تكون
احلقائب موزعة بالتساوي
حسب اهميتها بني القوى
السياسية داخل احلكومة،
على أن تكون كافة القوى
السياسية ممثلة يف احلكومة
العتيدة».
ويوضح املصدر «أنه مت درس
عدة اقرتاحات منطقية ومعقولة
من شأنها تأمني التوازن
بني متثيل القوى السياسية
وإطالق العمل احلكومي ،من
دون أي عائق وبروح من
التوافق واملسؤولية ،وكان
إصرار حمق للرئيس سالم على
مبدأ املداورة يف احلقائب بال
استثناء ،اذ ال جيوز أن يكون
هناك حصرية حلقيبة ما ألي
من األفرقاء طاملا أن صريورة
العمل املؤسساتي يقوم على

ان احلكم استمرار والعمل
تراكمي ،ومن اخلطورة مبكان
عند كل استحقاق ان يبدأ
املسؤول من الصفر وينسف
كل ما اجنزه سلفه ،وكل
االفكار اليت طرحت لتأليف
احلكومة كانت تعبريًا صادقًا
عن احلرص ،على ان تكون
عادلة وجامعة وتطبق فيها
املداورة يف احلقائب».
ويؤكد املصدر «ان الرئيس
مشاوراته
يستكمل
سالم
يف هذا اخلصوص ،وهو
سيستكمل جهوده يف فرتة
غياب رئيس اجلمهورية عن
البالد لرتؤسه وفد لبنان
اىل اعمال اجلمعية العمومية
لالمم املتحدة واجتماع اعمال
اجملموعة الدولية للبنان ،وكل
يكون
هذه اجلهود سيجهد لكي ّ
يف خالصتها االفكار بشكل
اوضح ،ليصار اىل التباحث
بشأنها بعد عودة الرئيس
سليمان من نيويورك».
وإذ يفضل املصدر «عدم
التعليق على ما جيري تداوله من
اقرتاحات وصيغ عرب االعالم،
ألن ليس هناك من فكرة
حمصورة او ثابتة اىل اآلن»،
فإنه يشدد على اهمية «ان
ينطلق االفرقاء السياسيون
يف مقاربتهم للملف احلكومي،
من دقة وخطورة املرحلة
االقليمية والدولية ،حيث
بأمس احلاجة اىل انتظام
لبنان
ّ
عمل مؤسساته الدستورية لكي
يكون متحوطًا وجاهزًا ملالقاة
التسويات واحللول املطروحة
على صعيد املنطقة ،وحتى
يكون حاضرًا بوحدة وطنية
متماسكة يف صياغة احللول
املعين مباشرة بها ،وحتى
ال يكون أي ّ
حل على حسابه
يف أي من القضايا وامللفات
االساسية».
وخيلص املصدر اىل القول
انه «ليس باالنقسام وبتعطيل
املؤسسات نواجه ونواكب
ما ينجز من تسوية لألزمة
السورية اليت يعترب لبنان من
اكثر الدول تأثرًا بتداعياتها
املباشرة،
وغري
املباشرة
وليس باالنقسام وانعدام
الثقة بني االفرقاء واستمرار
اخلالف والشلل يف مؤسسات
الدولة نواكب ما جيري على
صعيد التسوية مللف الصراع
العربي االسرائيلي ،خصوصا
يف ضوء املفاوضات اجلارية
الفلسطيين
اجلانبني
بني
وحيتضن
واالسرائيلي،
لبنان مئات آالف الالجئني
الرافض
الفلسطينيني
لتوطينهم بأي شكل من
االشكال ،متك ًال على قرارات
اممية وأخرى عربية ،ناهيك
عن التحديات الداخلية اليت
تبدأ باالستقرار وال تنتهي
باالقتصاد».

صفحة 5

Page 5

Saturday 21 September 2013

السبت  21أيلول 2013

لبنانيــات

نقيب احملررين يبلغ القاضي محود:
«مكتب املعلوماتية» ختطى صالحياته
رأى نقيب احملررين يف لبنان
الياس عون بعد زيارته النائب
العام التمييزي يف لبنان بالوكالة
القاضي مسري محود أمس االول،
أن «مكتب جرائم املعلوماتية
يتخطى صالحياته بعدما حتول
إىل سيف مصلت فوق رؤوس
الصحافيني واإلعالميني ،علمًا
أن للصحافيني مرجعية معروفة
وواضحة هي قانون املطبوعات
واحملكمة الناظرة يف قضايا
املطبوعات .وما قام به املكتب
أخريًا جتاوز القانون واملنطق
يف تعرضه للزمالء ومعاملتهم
معاملة اجملرمني املرتكبني،
خصوصًا أنهم استدعوا إىل مقر
أمين تابع لقوى األمن الداخلي
وليس أمام حمكمة أو قاضي
حتقيق».
وقال عون بعد الزيارة اليت

رافقه بها حماميا النقابة أنطون
احلويس وكريستل شويري ،أن
البحث تركز على «املالبسات اليت
رافقت استدعاء بعض الزمالء
أمام مكتب جرائم املعلوماتية،
وأبلغت القاضي محود اعرتاضي
على طريقة االستدعاء واملعاملة
غري الالئقة مع الزمالء» .وقال
إنه دعاه إىل «معاجلة هذا
الوضع قبل تفاقمه» .وقال إنه
وجد لدى القاضي محود «كل
تفهم وجتاوب».
وأشار إىل أنه بلغ النقابة «أن
بعض الزمالء تعرض لإلساءة
واإلذالل وعانى االنتظار الطويل
قبل مباشرة استجوابه .كما أن
بعضًا آخر وقع على تعهد بعدم
معاودة انتقاد من أدعى عليه،
يف ظاهرة بوليسية غري معهودة
وترك بسند إقامة».

جنبالط يشكر الرؤساء على مواساته
جال أمس االول رئيس «جبهة
النيابية
الوطين»
النضال
وليد جنبالط ،ورئيس احلزب
«الدميوقراطي اللبناني» النائب
طالل ارسالن على كل من رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان
ورئيس اجمللس النيابي نبيه
بري ورئيس حكومة تصريف
األعمال جنيب ميقاتي والرئيس
املكلف تشكيل احلكومة متام
سالم ،لشكرهم على مواساتهم
بوفاة السيدة مي ارسالن
جنبالط.
وللغاية ،التقى جنبالط يف
منزله يف بريوت نقيب احملامني

العراقيني حممد الفيصل الذي
محل إليه تعازي رئيس احلكومة
العراقية نوري املالكي.
وقدمت التعازي أيضًا نائب
رئيس اجملموعة االشرتاكية يف
الربملان األوروبي فريونيك دي
كايزر ترافقها سفرية االحتاد
األوروبي لدى لبنان إجنيلينا
اخيهورست.
وقدم التعازي وفد مركزي من
اهليئات النسائية لـ «حزب اهلل»
مع زوجات وزراء ونواب كتلة
«الوفاء للمقاومة» ورئيسة
«االحتاد النسائي التقدمي»
وفاء عابد.

املر رأى مبادرة بري مكملة لدعوة سليمان للحوار
وحردان اعترب احلوار حاجة وطنية ومسؤولية سياسية
اختتم امس االول وفد كتلة
«التحرير والتنمية» النيابية
اللبنانية الذي ضم ياسني
جابر ،ميشال موسى ،وعلي
بزي جولته على رؤساء
الكتل النيابية والفعاليات
النائب
بلقاء
السياسية،
ميشال املر ،ورئيس «احلزب
السوري القومي االجتماعي»
النائب أسعد حردان ،للوقوف
على آرائهم يف املبادرة اليت
أطلقها رئيس اجمللس النيابي
نبيه بري للخروج بلبنان من
األزمة الراهنة ،واالستماع إىل
ما لديهم من مالحظات على
بعض البنود الواردة فيها.
وسيعمد بري إىل مناقشة
املعطيات املستقاة من اجلولة
مع رئيس اجلمهورية ميشال
فيها،
والتباحث
سليمان
إضافة إىل وضعه يف أجواء ما
دار من نقاشات وآراء وردود
وانطباعات ،سعيًا إىل حوار
قريب.
وكان الوفد اطلع النائب املر
امس االول على مضمون
املبادرة بالتفصيل .ولفت
املر اىل ان «مبادرة الرئيس
بري مكملة لدعوة رئيس
اجلمهورية املستمرة للحوار
وال تتقدم عليها او تتعارض
معها».
مطو ً
«استمعنا
وقال:
ال
اىل تفاصيل هذه املبادرة
احلوارية ،ولكن قبل الدخول

بسم اهلل الرحمن الرحيم
رب والتقوى
«وتعاونوا على ال ّ
وال تعاونوا على االثم
والعدوان»
صدق اهلل العظيم
تعلن جمعية ابناء الضنية
الخريية عن فتح أبواب
االنتساب والرتشيح لالنتخابات التي ستجري يوم
االحد بتاريخ  2013 - 9 - 22يف تمام الساعة الـ
 10صباحا يف مركز الجمعية.
تنتهي مهلة االنتساب والرتشيح يف - 9 - 13
.2013
انتسابكم دعم للجمعية واستمرارية لها ..فأهال
وسه ً
ال

يف تفاصيلها نقول إن
الشعب اللبناني سئم من
الوضع املتدهور ويريد ح ًال
يف أسرع وقت ،وكأننا نعيش
حال حرب من دون حرب .من
يستطيع أن جيد لنا احلل،
ولكن نتأمل أن احلوار هو
السبيل للوصول إىل احلل».
أضاف« :الرئيس بري رجل
وطين وال يطرح مبادرات
من اجل املزايدات السياسية
ولكن األهم هو إجياد احلل
وحنن مع هذه املبادرة ،مع
اإلشارة إىل أن اللجنة النيابية
أكدت لي أن خالصة األجوبة
على هذه املبادرة سينقلها
الرئيس بري إىل رئيس
اجلمهورية كونه رئيس طاولة
احلوار الوطين ،والرئيس بري
كان املؤسس هلذه الطاولة
عام  ،2006وتاليًا الرئيس ال
ينافس الرئيس على موضوع
احلوار ولكنه مكمل له،
وانطالقًا من هذه املعطيات
فالشعب اللبناني يتطلع إىل
اخلالص بأي مثن ،وباحلوار كل
شيء قابل للحل وليس عرب
القتال والرتاشق اإلعالمي».
وقال املر« :حنن منر بأزمة
كبرية مصدرها ليس الداخل
اللبناني ،بل انعكاس ما
حيصل من حولنا يف العامل
العربي وارتداداته على لبنان
الذي يدفع الثمن من دون
أن يكون هو املعين بهذه

األزمة ،فاألمريكي والروسي
يلتقيان ويتخذان القرارات
حبسب ما تقتضيه مصاحلهما
من دون األخذ يف االعتبار
مصلحة لبنان وشعبه الذي
كفر من حروب اآلخرين على
أرضه وبأي مثن يريد احلل
اليوم ،وال تستقيم األمور يف
لبنان من دون جملس نيابي
ومؤسسات دستورية فاعلة».
وأكد املر أن «كل األطراف
متفقة على وجود حكومة
فاعلة ،فالرئيس سليمان
حتدث عن حكومة جامعة تضم
كل األطراف ،وهذا يعين
حكومة وطنية تستطيع أن
مترر هذه املرحلة العصيبة،
وعلينا أن نسرع يف تشكيل
احلكومة ،وهي رغبة رئيس
اجلمهورية ورئيس احلكومة».
وقال« :شرحت للوفد أنه
ال جيوز التأخري يف تشكيل
احلكومة من خالل اإلبقاء على
بعض العقبات كالثلث املعطل
وغريه ،املفروض أن نصل
إىل خمرج وحل .ويف املطلق
ال أرى حكومة غدًا أو بعد غد
أو األسبوع املقبل كي أكون
صادقًا مع نفسي ومع الرأي
العام ،وعندما يقول الرئيس،
حكومة جامعة يعين أن «حزب
اهلل» داخل احلكومة.
وأستطيع أن أقول إنه عند
االتفاق يستطيع الرؤساء
تأليف حكومة وإطالق طاولة

احلوار بالتوازي».
ورحب حردان بدوره ،مببادرة
ّ
بري .وقال بعد لقائه الوفد:
«تبادلنا اآلراء حول مضمون
املبادرة وتوقيتها واهلدف
منها».
وأضاف« :حنن نقدر لربي هذا
املوقف الوطين
املميز ،فهو
ّ
يندفع دائمًا عند ّ
كل مأزق،
فيتحسس املسؤولية الوطنية،
ّ
ويندفع حنو إجياد احللول»،
معتربًا أن «البلد
مير مبأزق
ّ
سياسي كبري ،فعلى األقلّ
ّ
كل
مؤسسات البلد معطلة،
ّ
وهذا التعطيل ينعكس على
مصاحل املواطنني يف لبنان.
ولذلك حنن نقدر هذه املبادرة
ونؤيدها».
ّ
ورأى حــــردان أن «احلوار
حاجة وطنية بصورة دائمة،
ومسؤولية القـــوى السياسية
أن تنـــخرط يف احلوار
وتقـــدم
ّ
اآلراء وتنــــاقش املشاكل،
وتطـــرح احللول ،على طـــاولة
احلوار إلخراج البلد مــن
مشاكله ومن أزماته» .وطالب
بعض القوى السياسية بـ
ّ
«الكف عن املراهنات على
اخلارج ،ألنها واهية وال ختدم
البلد واستقراره».
وعن إعالن بعبدا ،أوضح
أن «مبادرة بري شاملة ّ
كل
شيء ،ورمبا موضوع تنفيذ
إعالن بعبدا حيتاج إىل نقاش
حقيقي وقراءة حقيقية».

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار
وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات
اليانصيب رابحة املاليني
 390ألف دوالر و88735
دوالرا و 16مليون دوالر
و 200ألف دوالرصحف
 هدايا  -صب مفاتيح -بطاقات لكافة املناسبات

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210
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اجلميل :حنن يف صلب « 14آذار» و«املستقبل» :مصري سالح «حزب اهلل» كالكيميائي

ﺭﻥ

تتأرجح امللفات الساخنة بني
مد مواقف القوى السياسية
ّ
أن البت
وجزرها ،ما يعين ّ
مؤجل إىل زمن غري حمدد،
بها
ّ
بانتظار أن يقدم كل من
الفريقني أي  8و 14آذار،
على التنازالت الالزمة ،اليت
من شأنها أن تعيد الوضع
السياسي إىل استقامته.
وبينما يستمر الرتاشق االعالمي
بني احملورين اخلصمني على
خلفية مشاركة «حزب اهلل»
يف القتال يف سوريا ،فقد
جدد «تيار املستقبل» اتهاماته
ّ
مقارنًا بني سالح «حزب اهلل»
والسالح الكيميائي يف سوريا،
حيث قال النائب هادي حبيش
«عندما وصل االمر اىل مرحلة
تطيري النظام السوري ،فضلوا
تطيري السالح الكيميائي ،هذا
السالح الذي بنيت أجماد على
موجه ضد اسرائيل
أساس انه
ّ
ولتوازن الرعب ،باتفاق روسي
ـ ايراني .وهذا االمر قد حيصل
مع سالح حزب اهلل وباتفاق
روسي ـ ايراني ثان».
يف املقابل ،ال يزال «تيار
املستقبل» ممانعًا دعوة رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري
اىل احلوار ،حيث رأى النائب
أن «املبادرة
جان اوغاسبيان ّ
حتولت اىل نوع من االلتباس،
كاملواقف اليت تصدر عن قوى
 8آذار واليت حتمل نوعًا من
الضبابية حول السالح غري
الشرعي».
يف هذه األثناء استنأفت

Melbourne

قوى « 14آذار» اجتماعاتها واجراء انتخابات نيابية على
لالنتخاب
قانون
املوسعة ،حيث وصف عضو اساس
كتلة «املستقبل» النائب امحد ُيراعي معياري العدالة وصحة
فتفت يف حديث إىل «املركزية» التمثيل» ،ومناشدًا الرئيس
االجتماع األخري الذي عقدته قوى نبيه بري العمل على استئناف
« 14آذار»
بالـ»اجليد واملمتاز ،عمل اللجنة الربملانية املعنية
ّ
النها متلك قراءة واحدة بوضع تصور للقانون العتيد»،
للمرحلة احلالية وللمبادرات مؤكدًا ان «الكتائب ستشارك
اليت ُتطلق اضافة اىل االصرار يف جلسات احلوار اذا ما دعا
على احلوار حتت عنوان اعالن اليها رئيس اجلمهورية العماد
بعبدا ملناقشة مواضيع حمددة ميشال سليمان وفق جدول
واالسرتاتيجية االعمال الذي حيدده».
كالسالح
الدفاعية والتدخل يف سوريا» ،وكان الرئيس اجلميل تناول
مشريًا اىل انه «اجتماع روتيين ـ يف دارته يف بكفيا مع سفرية
سيستكمل لكن بعيدًا كندا هيالري تشايلدز آدامز
تنسيقي ُ
العالقات الثنائية باالضافة اىل
من االعالم السباب امنية».
أن «االنفراج احلكومي االوضاع السياسية واالمنية
واعترب ّ
غري ُمرتبط بتقارب سعودي السائدة يف لبنان واملنطقة
ـ ايراني وإمنا بتوقيت القرار وأهمية تشكيل حكومة ملواكبة
ّ
سيتخذه رئيس اجلمهورية االوضاع الصعبة .كما تطرق
الذي
سليمان البحث اىل ملف النازحني
ميشال
العماد
ّ
املكلف متام سالم» .السوريني يف ضوء االرقام
والرئيس
حزب اخلطرية اليت اوردتها تقارير
اتهام
على
وردًا
«الكتائب» بالتغريد خارج سرب املنظمات الدولية ذات الصلة.
حلفائه ،حسم رئيس احلزب ولفت الرئيس اجلميل خالل
الرئيس أمني اجلميل املسألة االجتماع اىل «االنعكاسات
أن «الكتائب يف صلب اخلطرية حلالة النزوح القائمة
مؤكدا ّ
ألن السيادة اللبنانية على كل املستويات» ،مطالبا
 14اذار ّ
مل تنجز ،واحملكمة الدولية مل «بربنامج دولي دائم ملواجهة
تنته من أعماهلا ..وحبذا لو هذه االعباء اليت ال قدرة للبنان
يعود ايضا العماد عون ومن على حتملها».
كان معنا يف ثورة االرز ملتابعة كما دعا اجلميل اىل «استكمال
اجتماع نيويورك املقرر االسبوع
النضال معا».
ودعا اىل «جتاوز احلسابات املقبل باجتماع عمل آخر يضم
غري
الدوليني
4 Juneالدول
 2011يف
واالخنراط
واالنانيات
Saturday
11June
2011
Saturday
Page
22
Page
واالفرقاء 22
ورشة تشكيل احلكومة فورًا ،املدعوين اىل االجتماع االول،
على اساس اعالن بعبدا ،وخباصة كندا خلربتها االساسية
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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

مبوضوع الالجئني ولعالقاتها
املميزة مع لبنان».
إىل ذلك ،أعلن عضو كتلة
«القوات اللبنانية» النائب
أن «كل ما طرح
انطوان زهرا ّ
يف موضوع تشكيل احلكومة
وأن حزب اهلل أبلغ من
ُرفض،
ّ
يعنيه األمر أن تشكيل حكومة
بدون ثلث معطل غري وارد»،
معربًا عن اعتقاده انه «حتى
لو اعطي هذا الثلث لن يتم
تشكيل احلكومة ،ألن احلزب
يريد الفراغ يف احلكومة ويف
موقع الرئاسة على طريق
الغاء الدولة اللبنانية والغاء
مؤسساتها».
ويف السياق نفسه ،مل ير
النائب خالد زهرمان أي
«بوادر اجيابية يف ملف تشكيل
احلكومة» ،مشريًا اىل «وجود
مطبات كثرية امام والدتها»،
ولفت إىل أنه «مل يتم االتفاق
حتى الساعة على شكل
احلكومة» ،الفتا اىل «أن حزب
اهلل يسعى للحصول على وزارة
االتصاالت لتغطية ما يقوم به،
وآخره ما حصل يف زحلة».
«رفاقه»،
عكس
وعلى
يبدي النائب بطرس محاسة
لتشكيل احلكومة ،حيث طالب
بعد زيارته رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان «بتشكيل
حكومة جديدة قادرة على حتمل
مسؤولية ادارة البلد يف هذه
الظروف اخلطرية».
ورأى وزير الثقافة يف حكومة
تصريف األعمال غابي ليون ّ
أنه

«ال ميكن اختزال دور احلكومة
اجلمهورية
برئيس
وعملها
والرئيس جنيب ميقاتي»،
مطالبا بـ»عقد اجتماع سريع
للحكومة للبحث يف عدد من
امللفات امللحة».
وأكد عضو كتلة «التحرير
والتنمية» النائب علي عسريان
انه «حان الوقت لتالقي
«إما
اللبنانيني» ،معتربًا انه
ّ
أن يقوم القادة اللبنانيون
باالجتماع واحلوار ،كما دعا اىل
ذلك رئيس جملس النواب نبيه
بري وبرعاية رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ،وإما عليهم
اجياد احللول الناجزة للمشاكل
اليت يتخبط فيها لبنان».
على صعيد آخر ،هاجم النائب
فؤاد السعد بشدة رئيس
«تكتل التغيري واالصالح»
العماد ميشال عون ،معتربا
«أن مطلبه مبصاحلة جديدة
ّ
يف اجلبل يعكس هوسه
بإلغاء اآلخرين من القيادات
والفعاليات املسيحية ،وجيسد
نهجه املتسلط واملتعطش
للتفرد بسياسة املسيحيني».
وحذر النائب السابق حسن
يعقوب بعد زيارته رئيس
احلكومة السابق سليم احلص
من «استمرار خمطط تعطيل
الدولة ،واستغالل النازحني
السوريني إنسانيا وأمنيا،
وتكريس محاية بعض املربعات
األمنية».
ومحلت جلنة املتابعة لـ»لقاء
ّ
األحزاب والقوى والشخصيات

الوطنية اللبنانية» بعد اجتماعها
الدوري يف مقر «احلزب
الوطين»« ،قوى  14شباط
مسؤولية استمرار الشلل يف
البلد وتعطيل تشكيل احلكومة،
وفقا للتمثيل النيابي ،من خالل
وضع الشروط املخالفة لقواعد
مبادرة
ورفض
الدستور،
الرئيس نبيه بري للحوار
والعودة اىل سياسة استهداف
شبكة اتصاالت املقاومة ،خدمة
للعدو الصهيوني».
العمل
«جبهة
واعتربت
أن
اإلسالمي» يف لبنان
ّ
«رفض رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع «السري
حبكومة جديدة يتضمن بيانها
الثالثية
املعادلة
الوزاري
اجليش والشعب واملقاومة،
يعين أن جعجع وفريقه اآلذاري
جتريد
حياوالن
السياسي
لبنان من قوته واسرتاتيجيته
الدفاعية».
على صعيد آخر رأت اللجنة
التنفيذية لندوة العمل الوطين
برئاسة عبد احلميد فاخوري
الفلسطينية
«القضية
ان
هي يف قلب هذه األحداث،
وما احملاوالت املستمرة لزرع
الفتنة الدينية والفتنة املذهبية
والفتنة اإلثنية يف الوطن
العربي ،سوى وسائل تنفيذية
إلحداث «الفوضى اخلالقة» .أما
الغاية فهي إحداث االنقسامات
بني شعب كل قطر عربي ،مبا
يف ذلك فلسطني أو ما تبقى
منها».



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

اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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مرسوم جتنيس  112شخصاً عربياً وأجنبياً
حتول املرسوم الرقم ،10214
الذي صدر عن رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان يف 22
آذار الفائت ومنح مبوجبه اجلنسية
اللبنانية لـ  112شخصًا ،أمس
إىل حديث مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي ومناصري
املرأة اللبنانية وحقها مبنح
جنسيتها ألسرتها.
الذين
املغردون،
وتساءل
تناقلوا عددًا حمدودًا من أمساء
املرسوم،
من
املستفيدين
عن السبب الذي ُمنح من
أجله أشخاص من اجلنسيات
األمريكية واإليطالية والفرنسية
واألملانية والكندية واملكسيكية
وامراء وشخصيات من اجلنسية
األردنية ،اجلنسية اللبنانية يف
حني أن املرأة اللبنانية ممنوعة
من منح جنسيتها ألوالدها.
ّ
وذكر البعض بالطعن الذي
قدمته الدولة باحلكم الذي أصدره
القاضي جون القزي الذي قضى
مبنح اللبنانية مسرية سويدان
جنسيتها اللبنانية ألوالدها من
زوجها األجنيب املتوفى ،حيث
جرى إبطال احلكم.
ووقع املرسوم باإلضافة إىل
الرئيس سليمان كل من رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي ووزير
الداخلية مروان شربل ،ومل يتم
نشره يف اجلريدة الرمسية.
ومينح القانون الرقم  15الصادر
بتاريخ  1925/1/19وتعديالته،
واخلاص مبنح اجلنسية اللبنانية،
رئيس اجلمهورية احلق مبنح
اجلنسية اللبنانية مبوجب مرسوم
صادر عنه لشخصيات قدمت
خدمة ذات شأن للبالد .وكانت
اخلدمة اليت قدمها احلاصلون
على اجلنسية مبوجب املرسوم
 10214للبنان موضع تساؤل
من قبل املشاركني بالنقاش.
وتعقيبًا على عدم نشر املرسوم
يف اجلريدة الرمسية أوضح
مرجع دستوري لـ»السفري» أن
«املرسوم فردي وهو يتعلق
بأشخاص حمددين وليس هناك
ضرورة أو إلزامية لنشره يف
اجلريدة الرمسية ،حيث يتم إبالغ
املستفيدين بشكل شخصي
لتنفيذه وهو ما حصل».
ببعض
االتصال
ولدى
الشخصيات ممن استفادوا
من املرسوم بدا واضحًا الرغبة
الكبرية يف إبقاء األمر طي
الكتمان ،كما طريقة إصدار
املرسوم وتنفيذه ،حيث رفض
هؤالء التعليق على املوضوع.
تنشر «السفري» املرسوم كام ًال
كما صدر عن رئيس اجلمهورية
وبأمساء املستفيدين منه.
مرسوم رقم 10314
قبول يف اجلنسية اللبنانية
إن رئيس اجلمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم  15تاريخ
 1925/1/19وتعديالته (خيتص
بالتابعية اللبنانية)،
بناء على طلبات التجنس
باجلنسية اللبنانية املقدمة من
كل من األشخاص الواردة
أمساؤهم أدناه،
بناء على اقرتاح وزير الداخلية

والبلديات.
يرسم ما يأتي:
املادة األوىلُ :قبل جتنس كل
من األشخاص الواردة أمساؤهم
أدناه باجلنسية اللبنانية:
ـ األب رينه جان شاموسي من
اجلنسية الفرنسية.
ـ األب مايكل جوزيف زاميط
ماجليون من اجلنسية املالطية.
ـ األب دني روبري ماير من
اجلنسية الفرنسية.
ـ ماريا فونتيناتو من اجلنسية
االيطالية.
ـ جوزيف ميليس زيا من اجلنسية
االسرتالية.
ـ ميشال فرنشيسكو كرينيت من
اجلنسية االيطالية.
ـ مكسيميليان شارلز هربرت
كونيغ من اجلنسية األملانية.
ـ فرانسوا بول لوجيل وابنتاه
ميشال وماري كريستني من
اجلنسية الفرنسية.
ـ دومينيكو ناتالي كالريي من
اجلنسية االيطالية.
ـ انطونيو سيلفيو ريفيت
وابنتاه اورنيال وآنا من اجلنسية
االيطالية.
ـ طالل كمال عبده الشاعر
وزوجته مها زهري من اجلنسية
األردنية.
ـ رانديه روبري رامور ابه وابنه
جورج من اجلنسية املدغشقرية.
ـ جان انطوني رياض عجيلي من
اجلنسية الكندية.
ـ دانيه عسلي من اجلنسية
الكندية.
ـ انطونيو اميل طوماس من
جنسية جنوب افريقيا.
ـ باولو ماسيمو ارماني من
اجلنسية االيطالية.
ـ خوسيه مورمييو بستاني وزوجته
جانني مونيك وأوالده كاميال
وديوغو ولورنزو من اجلنسية
الربازيلية.
ـ سليمان يوسف سليم ،مكتوم
القيد.
ـ مهدي اسكندر فريوزان
وأوالده عباس وبتول وحممد
علي من اجلنسية اإليرانية.
ـ خري الدين حسيب سعيد حسيب
وأوالده زينب ودينا وطارق
حسيب من اجلنسية العراقية.
ـ فراس جورج بدره وولديه جورج
واليا من اجلنسية الفرنسية.
ـ نزيهة يوسف عازار من اجلنسية
األمريكية.
ـ جورج يوسف عازار وزوجته
جنوى جرجس الياس وأوالده
ناتاليا لورا وماندا ساره وكيانا
كاترينا من اجلنسية األمريكية.
ـ ضاهر ميخائيل احلداد وزوجته
لورانس سركيس قوبا وولديه
ميشيل ومارك من اجلنسية
الكندية.
ـ عمر ميشيل كركور وزوجته
نايلة ميشيل سابا وأوالده
ميشيل وجودي من اجلنسية
الكندية.
ـ داني عزيز يوسف من اجلنسية
األمريكية.
ـ سوسن عصام حممد علي بدير
من اجلنسية األردنية.
ـ زيد بدر الدين هشام ظبيان من
اجلنسية األردنية.
ـ الشريف غازي بن شاكر بن زيد

ال عون من اجلنسية األردنية.
ـ ميسم عصام حممد علي بدير
من اجلنسية األردنية.
ـ ارنست دانيال هوجر وولده
مايكل من اجلنسية اهلولندية.
ـ ادي خليل عبداهلل وأوالده نور
ماري وريتا ادي وانا ادي من
اجلنسية األمريكية.
ـ ستيفن انطوني خليل عبد اهلل
وزوجته جوان مسيث وأوالده
اميليا كلري وروث وفيفيان
وستيفن وروبري من اجلنسية
األمريكية.
ـ الشريفه فرح بنت شاكر
بن زيد ال عون من اجلنسية
األردنية.
ـ الفس انطونيو لويس علم
برناديت
شانتال
وأوالده
وشربل رميون والر ماريا من
اجلنسية الدومينيكية.
ـ رنا عصام حممد علي بدير من
اجلنسية األردنية.
ـ شارل الدرو ريشار بو راضي
وأوالده نايله ماريا ومارك
كريستيان وبول كريستوف من
اجلنسية األمريكية.
ـ األمري احلسني األمري طالل بين
هاشم واألمري حممد األمري طالل
بين هاشم واألمرية رجاء األمري
طالل بين هاشم من اجلنسية
األردنية.
ـ ريشار جوزيف كرم وزوجته
بيغي بهية عنواتي وأوالده
جيسيكا وجوزيف من اجلنسية
األمريكية.
ـ الياس انعام قاعي وابنته ميا
من اجلنسية األمريكية.
ـ الشريفه زين بنت شاكر بن زيد
ال عون من اجلنسية األردنية.
ـ لورانس واين كرم وزوجته
جاين تروغوت وأوالده جريود
وكاترين ميكارا وغاريت واين
من اجلنسية األمريكية.
ـ ندى عصام حممد علي بدير من
اجلنسية األردنية.
ـ كارل اندرو كريم مورو وزوجته
جانيت ايلني بريسون وأوالده
برستون واناستازيا من اجلنسية
األمريكية.
ـ وليم دي خصوص رسام
بارلوتي وزوجته زهية بارودي
اسطفانو وأوالده اليخندرو
ودافيد ووليم من اجلنسية
املكسيكية.
ـ دينا عصام حممد علي بدير من
اجلنسية األردنية.
ـ كارولني كارلوس غصن بشاره
واشقاؤها نادين كارلوس غصن
بشاره ومايا كارلوس غصن
بشاره وانطوني كارلوس غصن
بشاره من اجلنسية الفرنسية.
املادة الثانيةّ :
يبلغ هذا املرسوم
حيث تدعو احلاجة ويعمل به بعد
تأدية كامل الرسوم املتوجبة
قانونًا.
صدر عن رئيس اجلمهورية
رئيس جملس الوزراء
االمضاء :حممد جنيب ميقاتي
بعبدا يف  22آذار 2013
االمضاء :ميشال سليمان
وزير الداخلية والبلديات
االمضاء :مروان شربل.

سعدى علوه
عن «السفري»

«االحتاد األوروبي» يكسر احلظر املفروض على طرابلس

إخيهورست :مساعدة لبنان بإنهاء حرب سوريا

إيخهورست وعدد من السفراء يتفقدون نازحات سوريات يخضعن لربامج تدريبية (عمر ابراهيم)

جتاوز «االحتاد األوروبي» كل
التحذيرات اليت كانت أطلقتها
وزارات خارجية دول عربية
وأجنبية لرعاياها بعدم الذهاب
اىل طرابلس ،نظرا لألوضاع
األمنية غري املستقرة فيها،
وكسر بالتالي احلظر املعنوي
املفروض على العاصمة الثانية،
من خالل قيام سفرية االحتاد
أجنلينا إخيهورست بدعوة عشرة
سفراء أوروبيني ،للمشاركة
مع ممثلة مكتب مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني يف
بريوت نينات كيلي يف اجلولة
على مراكز دعم ومساندة
النازحني السوريني يف املدينة،
ال سيما مركز التسجيل يف
معرض رشيد كرامي الدولي
الذي يستقبل يوميا حنو ألف
نازح سوري.
وجاءت اخلطوة اجلريئة للسفرية
إخيهورست انطالقا من قناعتها
بأن مثة إرادة من مجيع األطراف
يف املدينة للحفاظ على األمن،
فضال عن مساعها تأكيدات
من رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان ورئيس حكومة تصريف
األعمال جنيب ميقاتي بأن
هناك جهدا كبريا يبذل لتعزيز
االستقرار وضبط الوضع األمين
بشكل كامل.
وشكلت الزيارة مناسبة اطلع
األوروبيون
السفراء
خالهلا
على أوضاع طرابلس ،وكانت
جلسة نقاش يف «منتدى
املعاقني» ،وقبلها مع رئيس
البلدية الدكتور نادر غزال
ورئيس جملس إدارة «معرض
رشيد كرامي الدولي» حسام
قبيطر وعدد من الفعاليات،
حيث مت التأكيد للسفراء أن
الدولة اختذت قرارا بوضع حد
لالنزالق األمين يف املدينة،
وكذلك القيادات السياسية،
وأن املدينة بدأت تشهد حتوال
حنو تثبيت هويتها الوطنية ،هذه
اهلوية اليت كانت تتعرض للخطر
قبل حنو سنتني.
ولفتوا اىل أن النزوح السوري
قوبل بداية بالقبول والرتحاب،
ثم انتقل اىل مرحلة القلق من
املنافسة يف العمل والسكن،
ومن ثم اىل مرحلة الشعور
بالفوارق الثقافية واالجتماعية،

لكن يف كل هذه املراحل
مثة واجب أخوي يقوم به
الطرابلسيون جتاه النازحني،
وهذا الواجب يدفع اجلميع اىل
استيعاب هذه األمور والتحديات
الناجتة عنها.
من جهتها قالت السفرية إجنلينا
إخيهورست« :إن احلاجات كبرية
جدا ،وهي تتنامى يوما بعد يوم،
فهناك  300ألف طالب سوري
حيتاجون اىل املدرسة ،وهناك
 300ألف طالب لبناني يرتادون
املدارس الرمسية ،وهذا عدد
كبري جدا ،وعلينا أن نبذل اجلهود
الجياد احللول الناجعة ،إضافة
اىل تأمني مستلزمات الشتاء من
ألبسة ووقود للتدفئة ،فضال عن
الطعام والطبابة وسائر احلاجات
األخرى».
وخلصت إخيهورست اىل القول:
«كي نساعد لبنان ،علينا أن
نعمل على إنهاء احلرب يف
سوريا ،وكل ما جيري اآلن من
نقاشات يف األمم املتحدة أو بني
أمريكا وروسيا ومجيع األطراف،
يتطلع إليه االحتاد األوروبي
باهتمام ،لكن موقفه واضح جدا
وهو أنه جيب التوافق على عملية
سياسية الجياد حل للنزاع القائم
يف سوريا ،واحلل ال يكون إال
سياسيا ،ألنه جيب أن نتذكر
أن أكثر من مئة شخص ميوتون
يوميا هناك ،ومسلسل العنف
هذا جيب أن ينتهي».
وعن كسرها احلظر املفروض
على طرابلس ،قالت إخيهورست:
«ليس هناك من حظر ،بالعكس،
حنن نرى أن الوضع يف طرابلس
يتجه حنو األفضل ،وقد مسعنا
ذلك من رئيسي اجلمهورية
واحلكومة ،وقد ملست لدى
السفراء مشكلة معاكسة ،فهم
كانوا يريدون متضية يوما كامال
يف طرابلس ،وقد وعدتهم بأن
نقوم بزيارة أخرى نلتقي خالهلا
والشخصيات
األطراف
كل
السياسية واجملتمع املدني،
وأعتقد أن السفراء يأتون
مبفردهم اىل طرابلس خصوصا
أن العالقات بني الدول األعضاء
وشخصيات طرابلس وفعالياتها
وطيدة جدا.
وكيلي
إخيهورست
وكانت
وسفراء كل من :أملانيا،

بولندا،
قربص،
السويد،
الدامنارك ،سويسرا ،اليونان،
فنلندا،
بلجيكا،
هولندا،
إضافة اىل عدد من القناصل
السفارات
يف
وامللحقني
األوروبية ،زاروا صباح أمس
االول مركز التسجيل التابع
ملفوضية الالجئني يف طرابلس،
ثم انتقلوا اىل مدرسة القلمون
حيث يتم تنفيذ برامج التعليم
التعويضي ألكثر من  120طالبا
ملساعدتهم على اللحاق مبناهج
التعليم ،وهو مشروع مت تنفيذه
يف  24مدرسة رمسية يف حمافظة
الشمال.
ثم انتقل اجلميع اىل مركز
«منتدى املعاقني» يف امليناء
حيث كان يف استقباهلم الدكتور
نواف كبارة الذي أطلعهم على
برامج التدريب املهين اليت تنفذ
يف املركز ويستفيد منها مئات
األشخاص.
وأكدت إخيهورست يف تصريح
هلا أن «االحتاد األوروبي يدعم
لبنان بشكل مستمر يف مواجهة
عواقب األزمة السورية ،مبا يف
ذلك توفري احلماية واملساعدة
للنازحني الفارين من العنف»،
وقالت« :لقد سبق وخصصنا
أكثر من ضعف املساعدة
االمنائية اليت نقدمها عادة اىل
لبنان ،وذلك باالضافة اىل
املساعدات االنسانية الكبرية
اليت نوفرها».
من جهتها رأت نينات كيلي
«أن تأمني الدراسة لنحو 300
ألف طالب سوري رهن بالتمويل
الذي ميكننا تأمينه» ،مشرية اىل
أنه «مل يتم حتى اآلن متويل
سوى  %27من النداء العام من
أجل لبنان ،واالحتاد األوروبي
ودوله األعضاء هي اجلهات
للتصدي
الرئيسية
املاحنة
لألزمة ،وذلك على املستوى
االقليمي أو يف لبنان».
وقالت« :إن تلبية حاجات أكثر
من  740ألف نازح ،باالضافة اىل
اجملتمعات اليت تستضيفهم،
هي من الشواغل املشرتكة نظرا
لضخامة األزمة ،من هنا فان
املشاركة الفعالة وتقديم الدعم
اىل لبنان هما من األولويات
امللحة».
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عرب وعالم

الـجيش الـحر» يـحارب الــنظام و«الــدولة اإلســالمية»
أرسل «اجليش السوري
احلر» أمس تعزيزات إىل
مدينة أعزاز يف مشال حلب
قرب حدود تركيا ملنع تنظيم
«الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام» املرتبط بـ «القاعدة»
من فرض سيطرته عليها ،ما
يعين أن «اجليش احلر» بات
خيوض حربًا مزدوجة ضد
قوات النظام واإلسالميني
املتطرفني.
وكانت «الدولة اإلسالمية»
اليت تضم مقاتلني متشددين
من غري السوريني ،سرعت
على
السيطرة
خطوات
الشريط احلدودي احملاذي
لألراضي الرتكية ،يف حماولة
منها لالنتقال إىل «الدولة
لبدء
استباقًا
الواقعية»
احلكومة االنتقالية اليت قرر
«االئتالف الوطين السوري»
املعارض تشكيلها برئاسة
امحد طعمة ،ممارسة مهماتها
يف مشال سورية.
وقال عضو األمانة العامة
لـ «اجمللس الوطين السوري»
املعارض عبدالرمحن احلاج
يف
آخرون
ومسؤولون
«االئتالف الوطين السوري»،
إن «الدولة اإلسالمية» بدأت
خطوات عملية لفرض إرادتها
على األرض.
وأشار احلاج إىل «تسهيالت
التنظيم
تلقاها
كبرية»
املتشدد من دول إقليمية،
ظهرت يف اإلفراج عن
متشددين وقياديني ساعدوا
يف تشكيله وعمله يف مشال

سورية ومشاهلا الشرقي.
وأوضح قيادي معارض،
أن «الدولة اإلسالمية» تسعى
إىل السيطرة على املعابر
احلدودية مع تركيا للتحكم
مبصادر التمويل والتسليح
واألعمال اإلغاثية واإلنسانية،
حبيث يكون «ظهر الثورة
السورية حتت سيطرتها»،
فيما أشار مسؤول آخر إىل أن
املقاتلني املتشددين سيطروا
على الطرقات الرئيسية،
وعلى مدينة الباب قرب حلب
ثم أعزاز ،بعدما اشتبكوا مع
مقاتلي «جبهة النصرة»،
وهي الفرع السوري لتنظيم
«القاعدة» ،يف حلب ،ومع
مقاتلي «اجليش احلر» يف
مناطق أخرى يف شرق
سورية.
وأرسل «اجليش احلر»
أمس االول تعزيزات من
«لواء التوحيد» ،إحدى أكرب
اجملموعات املقاتلة لديه يف
حمافظة حلب ،يف حماولة ملنع
«الدولة اإلسالمية» من إحكام
سيطرتها على املنطقة.
وذكر ناطق باسم «لواء
التوحيد» يقدم نفسه باسم
أبو احلسن لوكالة «فرانس
برس» يف اتصال عرب
«سكايب» ،أن «لواء التوحيد
سيعمل على تهدئة األمور»،
مضيفًا« :نسعى جهدنا لفض
هذا اخلالف .جيب الوصول إىل
حل يرضي اجلميع وتشكيل
جلنة حتكم بني الطرفني،
وحتقيق املطالب الشعبية».

وقال ردًا على سؤال إن
«سكان أعزاز مستاؤون،
ويطالبون بانسحاب داعش
األوىل
األربعة
(األحرف
من
الدولة)
اسم
من
أعزاز وتوجهها إىل جبهات
القتال».
عاصفة
«لواء
وكان
«لواء
طالب
الشمال»
التوحيد» بالتدخل يف أعزاز
ورد املهامجني .وقال يف
بيان صدر لي ًال« :نطالب لواء
التوحيد بااللتزام بالقسم
الذي أقسمه أمام اهلل حبماية
الشعب للتوجه فورًا إىل مدينة
أعزاز حلماية املدينة وحتريرها
من كتائب داعش».
واقتحم مقاتلو «الدولة
اإلسالمية» األربعاء بلدة أعزاز
على مسافة مخسة كيلومرتات
من احلدود السورية-الرتكية
وقتلوا مخسة على األقل من
أفراد «اجليش احلر» .وهذا
أعنف قتال منذ تزايد التوتر
يف وقت سابق هذا العام
بني اجلماعتني املعارضتني
اللتني تقاتالن لإلطاحة بنظام
الرئيس بشار األسد.
ويشكل القتال معضلة
للحكومة الرتكية اليت كانت
تسمح ملقاتلني إسالميني
متشددين بدخول سورية
عرب أراضيها ،لكنها ال تريد
وجودًا قويًا لـ «القاعدة»
قرب حدودها.
وقال مسؤول تركي إن
بالده أغلقت «معرب اونكوبينار
أمنية
ألسباب
احلدودي

الستمرار الغموض يف شأن ما
حيدث على اجلانب السوري.
املساعدات
كل
توقفت
اإلنسانية اليت متر من املعرب
يف األحوال العادية» .ويقع
معرب اونكوبينار يف إقليم
كيليس يف مواجهة معرب باب
السالمة السوري على مسافة
حنو مخسة كيلومرتات من
أعزاز.
وقال املسؤول إن ال علم
لديه بأي اشتباكات وقعت
يف املعرب نفسه الذي سقط
يف أيدي مقاتلي املعارضة
العام املاضي.
واىل الشرق ،قالت مصادر
املعارضة إن مجاعة «الدولة
اإلسالمية» طردت «لواء
أحفاد الرسول» من مناطق
وسط مدينة دير الزور
على نهر الفرات يف معارك
أسفرت عن مقتل ستة من
اجلانبني.
وجاء العنف يف دير الزور
حيث ال تزال قوات األسد
تسيطر على املطار وأجزاء
أخرى من املدينة بعدما
طردت «الدولة اإلسالمية»
مقاتلني من «أحفاد الرسول»
من مدينة الرقة يف مشال
شرقي البالد قبل أسبوع.
ونفت «حركة أحرار الشام»
أمس االول مشاركتها يف
القتال إىل جانب «الدولة
اإلسالمية» يف مشال شرقي
البالد.
وقال املعارض فواز تللو
إن قوة األلوية املرتبطة بـ

«القاعدة» ينبع من فشل
«اجليش احلر» يف توحيد
الداعمني
وإحجام
ألويته
الغربيني والعرب للثورة عن
تزويد خصوم األسد األكثر
اعتدا ً
ال بأسلحة متقدمة.
وأضاف تللو« :يبدو أن
اجلماعات املرتبطة بالقاعدة
تقاتل أيًا كان حيثما تذهب،
لكن ال أحد سيشكل هلم حتديًا
خطرًا ما دام نظام األسد
قائمًا ،وال تتم االستجابة إىل
التماسات اجليش احلر لتزويده
أسلحة متقدمة إلسقاطه .احلل
ملشكلة القاعدة يف سورية
هو التخلص من نظام األسد
ثم بناء قوة وطنية لطردهم
من البالد».
االول
أمس
وبدأت
محلة على مواقع التواصل
االجتماعي على شبكة اإلنرتنت
وعب
ضد «الدولة اإلسالمية»
رّ
ناشطون عن سخطهم مما
حصل يف أعزاز.
وعلى صعيد آخر ،تعقد
األسلحة
حظر
«منظمة
الكيماوية» اجتماعًا األحد يف
الهاي لبحث طلب انضمام
سورية وتفاصيل االتفاق
الروسي-األمريكي على إزالة
األسلحة الكيماوية السورية
ووضع خطة تفصيلية بذلك.
النشاط
وينتظر
األمم
يف
الديبلوماسي
املتحدة نتيجة هذا االجتماع
ملواصلة العمل يف جملس
األمن على صيغة قرار
حازم يرجح أن ال يكون حتت

خضار
وفواكه
طازجة
يوميا من
املاركت
سمانة عربية  -معلبات  -حبوب -
زيوت  -أجبان  -ألبان  -عصائر وغريها

نؤمن طلبيات املطاعم واملناسبات
خدمة صادقة ومعاملة جيدة

مقابل ملحمة
طوني فرنسيس

24 Good St, Granville

Tel; 88409943 - 0410339744

الفصل السابع يشكل إطارًا
سياسيًا إللزام دمشق بتنفيذ
تعهداتها ،على أن يتم الحقًا
البحث يف إجراءات إذا حاولت
التملص من ذلك.
وأمس االول دعا وزير
جون
األمريكي
اخلارجية
كريي الصني إىل لعب دور
ّ
وبناء» للتوصل إىل
«إجيابي
قرار يف شان سورية ،وقال
لدى استقباله نظريه الصيين
وانغ يي يف وزارة اخلارجية،
إن الواليات املتحدة والصني
«اختلفتا يف شكل كبري»
حول هذه املسألة.
وأكد وانغ الذي استخدمت
بالده ثالث مرات حق النقض
(فيتو) يف جملس األمن
الدولي ضد قرارات تدين
سورية ،إنه على استعداد
وبروح
بعمق
«للتحدث
منفتحة».
وكان الرئيس الروسي
فالدميري بوتني قال امس إنه
ال ميكنه التأكد بنسبة 100
يف املئة من أن خطة تدمري
األسلحة الكيماوية ستنفذ
بنجاح ،لكنه يرى مؤشرات
إجيابية تدعو لألمل.
أمام
بوتني
وصرح
«هل
وخرباء:
صحافيني
سنتمكن من إجنازها كلها؟ ال
ميكنين التأكد من ذلك بنسبة
مئة يف املئة».
وأضاف« :لكن كل ما
شهدناه يف األيام املاضية
وحتى اآلن يعطينا الثقة يف
أن هذا سيحدث».
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عرب وعالم

عريقات يوجه رسائل إىل «الرباعية
الدولية» حيثّها على إنقاذ عملية السالم

عباس يتلقى وعداً أمريكياً
بالتدخل بفاعلية يف املفاوضات

نقلت صحيفة «هآرتس»
االسرائيلية الصادرة أمس
االول عن مسؤول إسرائيلي
كبري قوله «إن وزير اخلارجية
األمريكي جون كريي وعد
رئيس السلطة الفلسطينية
حممود عباس خالل لقائهما
األخري يف لندن بأنه إذا
استمرت حالة االحتقان واجلمود
يف املفاوضات مع إسرائيل،
فإن الواليات املتحدة ستتدخل
بشكل فعال».
ولفتت الصحيفة إىل أن
«تصرحيات مشابهة كان وزير
اخلارجية الفلسطيين رياض
املالكي قد أدىل بها ،وأكد
أن عباس قد تلقى رسائل
تطمني من كريي الذي طلب
من الرئيس الفلسطيين عدم
الشعور باليأس ،ألن هناك
احتما ً
ال للتوصل إىل نتائج
إجيابية نتيجة جللسات التفاوض
اإلسرائيلي
اجلانبني
بني
والفلسطيين».
وكان جون كريي قد التقى
األحد املاضي رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو يف
القدس وتناوال ملف املفاوضات
مع السلطة الفلسطينية ،إال
أن كريي امتنع عن اإلدالء
بأي تفاصيل حول هذا امللف
لوسائل اإلعالم.
وكانت مدينة القدس قد
شهدت الثالثاء املاضي اللقاء
السابع بني طاقمي املفاوضات
اإلسرائيلي والفلسطيين ضمن
جلسات التفاوض اليت بدأت
يف متوز املاضي.
ووفقًا لـ»هآرتس» ،فإن
اجلانب اإلسرائيلي رفض اإلدالء
بأي معلومات أو تفاصيل حول
جلسات التفاوض ،مشرية إىل
أن «املفاوضني الفلسطينيني
أدلوا مرات عدة بتفاصيل حول
بعض تلك احملادثات ،وقالوا
إن املفاوضات جارية يف ملفي
احلدود والرتتيبات األمنية،
وحتدثوا عن خالفات عميقة يف
كل املواضيع».
ولفتت الصحيفة إىل أن
األمريكيني يعلمون أنه ال
يوجد تقدم يف املفاوضات،
ويدرسون طرقًا عدة من أجل
إحداث انطالقة لتلك اجللسات
شهرين
منذ
املتواصلة
تقدم.وحبسب
دون
من
املسؤول االسرائيلي ،فإن
كريي ومستشاريه يدرسون
عرض أفكار لردم اهلوة بني
اجلانبني.
يف غضون ذلك ،طالب
شؤون
دائرة
رئيس
املفاوضات صائب عريقات،
اللجنة الرباعية الدولية ،باختاذ
كل التدابري الالزمة للضغط
على إسرائيل ملنع أعمال إخالء
الفلسطينيني من منازهلم،
واالمتناع عن نشاطات اهلدم
مبا فيها احلفريات يف البلدة
القدمية من القدس.

وطالب عريقات يف رسالة
بعثها اىل كل من األمني
العام لألمم املتحدة بان كي
مون ،ووزير اخلارجية األمريكي
جون كريي ،ووزير اخلارجية
الروسي سريغي الفروف،
ومفوض السياسة اخلارجية
واألمن يف االحتاد األوروبي
كاثرين آشتون ،بوضع حد
ألفعال املستوطنني املستفزة
يف املسجد األقصى اليت من
شأنها إشعال فتيل الوضع
وتقوض فرصة التقدم باجتاه
ّ
السالم.
وتضمنت رسالة عريقات،
اإلنذارات اإلسرائيلية لعائالت
فلسطينية يف حي القرمة يف
البلدة القدمية من القدس
باخالء منازهلم ،واالقتحامات
للمستوطنني
املتواصلة
احلرم
لباحة
اإلسرائيليني
القدسي بدعم وتغطية كاملة
من السلطات اإلسرائيلية.
وأوضح عريقات يف رسالته
أن بلدية االحتالل يف القدس
املاضي،
الثالثاء
أصدرت
إنذارات إخالء يف غضون 30
يومًا لـ 28عائلة فلسطينية يف
حي القرمة يف البلدة القدمية
القريب من املسجد األقصى،
املستوطنون
استمر
بينما
باقتحام باحات األقصى.
وأشار إىل أن اإلسرائيليني
يستمرون يف نشاطاتهم غري
القانونية يف املدينة احملتلة
مبا يف ذلك سياساتهم
االستيطانية التوسعية وهدم
البيوت الفلسطينية ،على الرغم
من املعارضة الشديدة وتعالي
أصوات الفلسطينيني والعرب
واملسلمني واجملتمع الدولي.
وقال عريقات «إن استمرار
إسرائيل يف احلفريات يف
البلدة القدمية يهدد سالمة
وقدسية احلرم الشريف ،كما
تنتهك إسرائيل يف ذلك
معاهدة جنيف الرابعة اليت متنع
هدم املمتلكات بل وتقع ضمن
مسؤولياتها ضمان محايتها
واحلفاظ عليها لألجيال املقبلة
كونها مصنفة ضمن مواقع
الرتاث العاملي».
النشاطات
أن
وأضاف
اجلارية هي جزء من سياسة
إسرائيل أحادية اجلانب اهلادفة
إىل خلق وقائع على األرض
غري قابلة للتغيري ،لتعزيز
مصاحلها يف القدس الشرقية
وضمان سيطرتها احلصرية على
مستقبل املدينة املقدسة.
وأكد عريقات أن األفعال
اإلسرائيلية املمنهجة واملستفزة
تهدد أي أفق لتسوية سلمية
قائمة على املفاوضات ما بني
فلسطني وإسرائيل ،وتعترب
مدمرة يف مثل هذه األوقات
حيث يسعى األطراف إىل
االخنراط يف عملية تفاوضية
للوصول إىل اتفاقية احلل
النهائي.

أوباما يستبعد انتهاء احلرب يف وجود األسد  ..و«القاعدة» جيتاح أعزاز

روسيا تلوّح بـ«أدلة تقنية» :سوريا أولويتنا

وجهت دمشق وموسكو،
االربعاء ،سهام التشكيك اىل
الدوليني
املفتشني
تقرير
بشأن اهلجوم الكيميائي على
غوطة دمشق يف  21آب احلالي،
ما يبدو أنه استباق إلمكانية
استخدام واشنطن وباريس
ولندن له ملمارسة ضغط اضايف
على دمشق ،مع مواصلة اإلدارة
األمريكية التهويل بإبقاء اخليار
العسكري إذا مل تطبق السلطات
السورية االتفاق الروسي -
األمريكي بشأن إزالة ترسانتها
الكيميائية.
وأعلن نائب وزير اخلارجية
الروسي سريغي ريابكوف أن
بالده ستسلم األمم املتحدة
«أدلة تقنية» على ارتكاب
اهلجوم
السورية
املعارضة
احملققني
وأن
الكيميائي،
قدمتها
جتاهلوا األدلة اليت
ّ
هلم دمشق ،وذلك بعد ساعات
على لقائه الرئيس السوري
بشار األسد الذي رحب بالدور
الروسي املتنامي مبا «يبعث
األمل بإمكانية رسم خريطة
جديدة للتوازن العاملي» ،وهو
ما رد عليه املسؤول الروسي
بالقول أن «سوريا باتت أولوية
روسية».
ميدانيًا ،انفجر الوضع قرب
احلدود الرتكية بشكل كبري،
مع اقتحام مسلحني تابعني
لتنظيم «القاعدة» بلدة إعزاز
وسيطرتهم عليها ،بعد اندالع
قتال مع مسلحني من «لواء
التابع
الشمال»
عاصفة
ّ
متكن
لـ»اجليش احلر» ،فيما
املسلحون األكراد من السيطرة
على بلدة قريبة من مدينة رأس
العني قرب احلدود الرتكية
أيضًا خالل اشتباك مع جمموعات
من املسلحني «اجلهاديني».

أوباما وهايغل

ودافعت اإلدارة األمريكية
عن اتهامها للسلطات السورية
بشن اهلجوم الكيميائي .وقال
الرئيس األمريكي باراك أوباما
«حني ننظر إىل تفاصيل األدلة
قدموها ــ من غري املعقول
اليت ّ
أن يكون أي طرف آخر غري
النظام قد استخدم األسلحة
الكيميائية» ،معتربًا أن تقرير
املفتشني ساهم يف «تغيري
الرأي العام الدولي» حول
املسألة.
لقناة
أوباما،
وقال
«تيليموندو» الناطقة باألسبانية،
يغينب عن الذهن أنه من
«ال
ّ
الصعب للغاية تصور أن ختمد
احلرب األهلية (يف سوريا) إذا
كان األسد باقيًا يف السلطة».
وأضاف إنه ما زال يهدف
حتول ،خيرج فيه (األسد)
«إىل ّ
من السلطة ،على حنو حيمي
األقليات الدينية يف سوريا
ويضمن أال تصبح للمتطرفني
اليد الطوىل» داخل البالد.
وأعلن وزير الدفاع األمريكي
تشاك هايغل أن االستعدادات
العسكرية األمريكية وانتشار

السفن احلربية يف شرق البحر
املتوسط «ستبقى على ما هي
عليه» للقيام بضربات عسكرية
حمتملة يف حال فشل االتصاالت
الديبلوماسية بشأن سوريا.
ويف دمشق ،قال ريابكوف،
املختص بنزع األسلحة يف
وزارة اخلارجية ،إن موسكو
ستسلم األمم املتحدة «أدلة
جديدة» على ارتكاب املعارضة
السورية اهلجوم الكيميائي يف
آب املاضي ،مشريًا إىل أن هذه
األدلة تنطوي على معلومات
مهمة تستند «إىل حقائق تقنية
ال سياسية» ،مشددًا على أن
«سوريا باتت أولوية روسية».
ريابكوف ،الذي رفع من شأن
الدالئل السورية ،بعد اجتماعني
األول مع وزير اخلارجية وليد
نوه
املعلم والثاني مع األسدّ ،
بأن خرباء روسًا سيقومون
بفحص «األدلة» اليت سلمتها
دمشق له ،ومقارنتها بأدلة
أخرى متتلكها موسكو ،وذلك
قبل ساعات فقط من إعالن
وزير اخلارجية سريغي الفروف
نية موسكو تسليمها لألمم
املتحدة.
ويف مؤمتر صحايف يف
السفارة الروسية يف دمشق،
قال ريابكوف أن األدلة اليت
تسلمها وفده من املعلم «هي
وثائق تقنية ذات أهمية عالية،
وليست سياسية» ،مضيفًا
أنها «تتضمن جداول وأرقامًا
ومعادالت كيميائية وأمورًا
مشابهة ،جيب على اخلرباء
الروس فحصها ،كي تتم
مقارنتها بدالئل أخرى» .وانتقد
جتاهل جلنة احملققني الدولية
يف تقريرها األخري دالئل مت
تقدميها يف السابق من اجلانب
السوري.
وجدد ريابكوف القول أن
ّ
القرار األول جمللس األمن
الدولي الذي يدعم اتفاق
التخلص من األسلحة الكيميائية
السورية جيب أن يقتصر على
هذا الغرض ،مؤكدًا أن موسكو
ستعارض أي تهديد بالقوة يف
املرحلة احلالية.
ووفقًا ملعلومات سيشرف
املسؤول الروسي على العملية
الطويلة لنزع السالح الكيميائي،
بدءًا بعملية حصره ،واملطابقة
اليت ستجري بإشراف جملس
األمن ،والسلطات السورية،
إىل مراقبته متهيدًا لتحميله
وتدمريه.
ومل يكشف اجلانبان كما العادة
عن تفاصيل األدلة اليت قدمتها
دمشق ،وإن شاعت معلومات
تفيد بأن صورًا جتسسية قدمت
إىل اجلانب الروسي مصدرها
من خارج سوريا ،إضافة إىل
حتليالت خمربية تثبت طبيعة
السالح «البدائية» ،مرفقة
مبعلومات عن السالح الذي
ّ
مت استخدامه ،والذي سرب
مهرب من ترسانة السالح
بأنه
ّ
الليبية وليس السورية.
وشكر األسد ريابكوف على

مساندة روسيا لسوريا يف
تتعرض له من هجمة
«مواجهة ما
ّ
شرسة وإرهاب تكفريي تدعمه
دول غربية وإقليمية وعربية»،
معتربًا «أن تلك املواقف تبعث
على األمل يف رسم خريطة
جديدة للتوازن العاملي».
ونقلت وكالة األنباء السورية
(سانا) عن ريابكوف تأكيده
«ثبات املوقف الروسي من
األزمة يف سوريا والقائم على
ضرورة إجياد حل سياسي
والتمسك بالقوانني الدولية
استخدام
برفض
املتمثلة
القوة واحرتام حق الشعوب
يف رسم مستقبلها» ،مشريًا
إىل أن «القضية السورية باتت
تشكل أولوية لروسيا وحمورًا
للسياسات العاملية».
وكان ريابكوف قال ،لوكالة
«نوفوسيت»« ،شعرنا خبيبة

أمل .هذا اقل ما ميكن أن
نقوله ،من مقاربة األمني العام
ومفتشي األمم املتحدة الذين
زاروا سوريا واعدوا تقريرًا غري
كامل وفيه انتقاء من دون أن
يأخذوا يف االعتبار ما اشرنا إليه
مرارًا» .وأضاف «إذا مل تكن
لدينا صورة كاملة عما جيري
هنا ،فال ميكن إال اعتبار النتائج
اليت وصل إليها مفتشو األمم
مسيسة ومنحازة
املتحدة نتائج
ّ
وأحادية».
ويف لقاء آخر ،يثري ذكريات
حربي الواليات املتحدة على كل
من العراق وأفغانستان ،استقبل
األسد احملامي اجلدلي واملدعي
العام األمريكي األسبق رامزي
كالرك ،برفقة وفد أمريكي ضم
أعضاء سابقني يف الكونغرس
وناشطني يف جمال مناهضة
احلروب وإعالميني.

«القديسة تريزيا الطفل يسوع
يف ضيافتكم»

شرعوا أبواب قلوبكم إلستقبالها بمحبة واجلبوا
أطفالكم
يسوح املسيح شايف األمراض املستعصية قال:
"إيمانك أبرأك"
القديسة تريزيا هي شفيعة األمراض املستعصية
الطفلة ترييزيا قالت":أحب البساطة"
إذن ،وردة واحدة منكم كافية ،باركوها واحفظوها يف
بيوتكم
 May Jesus Heal all Sick Peopleشفى يسوع
كل مرضاكم
 You are Mostly Welcomeأهال وسهال بالجميع
عذرا ال تقبل التربعات عذرا ال تقبل التربعات عذرا ال
تقبل التربعات
Sun/29/Sep (Church of Our Lady of
Assumption)10am; 5 John St Lidcombe
;Tues/1/Oct (Cathedral of St Thomas) 5pm
78 Quarry Rd; Bosley Park
;Sun/6/Oct (Our Lady of Mercy) 10.30am
102 Burwood Rd; Concord
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اسرتاليات

ابوت يؤدي وفريقه الوزاري اليمني القانونية

اعلن رئيس الوزراء طوني
ابوت ان حكومته عاقدة العزم
على الوفاء بوعودها بالغاء
ضريبة الكربون ووقف قوارب
طاليب اللجوء وحتسني املوازنة
االحتادية .
وقال السيد ابوت أيضا ان
االئتالف ،الذي بدأ أول يوم له
يف احلكم يوم االربعاء ،يتوقع
أن يتم احلكم عليه من خالل ما
حقق أو مل حيقق .
واضاف يقول «حنن نتعهد خدمة
مصاحل شعب أسرتاليا ،بكل ما
لدينا من قدرة وامكانية».
وقال «حنن عازمون على تشريف
التزاماتنا بالغاء ضريبة الكربون
ووقف قوارب اللجوء ووضع
املوازنة حتت السيطرة وبناء
الطرق للقرن . 21
وأدى السيد ابوت اليمني
الدستورية امام احلاكمة العامة
كويننت برايس يف دار احلكومة
حوالي الساعة  10:30ليصبح
رئيس وزراء أسرتاليا الـ .28
وقد حضرت مراسم قسم اليمني
والدته فاي ووالده ديك وزوجته
مارغي وبناته لويز وفرانسيس
وبريدجيت وشقيقتاه كريستني
فورسرت وبيب أبوت.
ونوهت السيدة برايس بـ
«املسؤولية الكبرية» اليت اخذها
على عاتقه السيد ابوت ومتنت
له التوفيق  .ورد عليها ابوت بـ
«شكرا جزيال لسعادتكم» .
ووضعت مارغي يدها بيد أبوت
اللتقاط الصور الرمسية قبل
طبعها قبلة على خده.

ابوت وبرايس خالل قسم اليمني
ثم عقد السيد ابوت أول اجتماع
جمللسه التنفيذي مع السيدة
برايس ،قبل حضور أداء اليمني
لوزرائه وسكرتريييه الربملانيني
الساعة .11:00
ومشلت الدعوة  18وزير جملس
الوزراء  11 ،وزيرا و  12سكرتريا
برملانيا.
وقال السيد ابوت انه سيحكم
جلميع األسرتاليني ،مبن فيهم
أولئك الذين مل يصوتوا لصاحله،
مضيفا «سوف لن ننسى أولئك
الذين غالبا ما كانوا مهمشني،
واملعوقني والسكان األصليني
والنساء اللواتي يكافحن من
أجل اجلمع بني العمل واألسرة..
سوف نبذل قصارى جهدنا لعدم
ترك أي شخص وراءنا» ،معلنا
انه لشرف له خدمة الوطن .

وقال « نأمل ان يحُ َكم علينا من
خالل ما نقوم به».
ثم قدم السيد ابوت فريقه
لإلشرتاك يف اداء اليمني
الدستورية امام احلاكمة العامة..
بدءا بنائب رئيس الوزراء ،زعيم
احلزب الوطين ،وزير البنية
التحتية والتنمية اإلقليمية وارن
تراس ،تاله وزيرة اخلارجية
جولي بيشوب ،ثم وزير العمل
اريك  ،Abetzالنائب العام جورج
براندس ووزير اخلزانة جو هوكي
واآلخرون حيت استمرت كامل
اإلجراءات ملدة ساعتني تقريبا.
وللحكومة اجلديدة اآلن ما ال
يقل عن  90نائبا يف اجمللس
مقابل  55حلزب العمال وحوالي
مخسة نواب ملستقلني والحزاب
صغرية.

النقابات قلقة على وظائف الصيانة يف كوانتس غيالرد تسدد  4243دوالرا
أعلنت شركة كوانتس عن قرار نهائي مل ُيتخذ بعد حيث لدائرة التمويل بسبب
صيانة ان
ألعمال
«مراجعة»
مراجعة أفالون ما زالت يف سوء استعمال شريكها
طائراتها يف منطقة أفالون بدايتها.
التنفيذي
الرئيس
 ،Avalonمما اثار خماوف االحتاد واعلن
لسيارتها
على ما يصل اىل  300وظيفة
من وظائف اهلندسة املتبقية.
وقال احتاد العمال األسرتالي
( )AWUان مراجعة العمليات
يعترب اشارة اىل االغالق
والتلويح خبطوة أخرى حنو نقل
الوظائف واالعمال اىل اخلارج.
ورأى سكرتري احتاد العمال
بن
الفيكتوري
األسرتالي
ديفيس ان مستقبل أفالون
يبدو قامتا لـ  300من مهندسي
الصيانة الذين يعملون يف هذا
املوقع.
واضاف السيد ديفيس يقول
«نعلم من التجربة انه عندما
جتري كوانتس مراجعة فان
الوظائف واالعمال ستطري».
وقال ديفيس ان منطقة جيلونغ
عانت مع إغالق عمليات فورد،
يف حني أن مصفاة شل وشركة
ألكوا يف هنري بوينت حتت
التهديد .
وتابع يقول انه «من العار أن
جُنرَب على رؤية تدمري قاعدة
مهارات مهمة واسرتاتيجية».
وتأتي هذه املراجعة بعد تسريح
 263موظفا وعامال يف موقع
افالون يف تشرين الثاني من
العام املاضي ،وإغالق مرفق
الصيانة الثقيلة يف توالمارين
مما أسفر عن اقتطاع 422
وظيفة.
لكن كوانتس أكدت أن أي

لعمليات كوانتس الداخلية Lyell
 Strambiيف بيان له ان مركز
صيانة أفالون أصبح «فرعيا
وغري فعال».
وقال السيد  Strambiان تقاعد
طائرات بوينغ  747قلص العمل
يف املرفق وأنها ستستبدل
قريبا بطائرات اجليل اجلديد.
وكشف انه من آذار من العام
املقبل ،ليست هناك جدولة
صيانة لفرتة مخسة أشهر يف
السنة ملدة أربع سنوات.
وجاء يف بيان له «سندعو
موظفينا والنقابات وغريهم
من األطراف للجلوس ومناقشة
التحديات والنظر يف اخليارات
احملتملة لدينا لقاعدة أفالون».
وقال السيد  Strambiانه
سيتم اختاذ قرار بعد تشرين
االول ،عندما يتم االنتهاء من
املناقشات مع املوظفني.
واعلن انه بغض النظر عن
نتائج املراجعة ،فان كوانتس
ستواصل االبقاء على الغالبية
العظمى من اعمال ووظائف
الصيانة يف أسرتاليا وتوظيف
آالف االشخاص.
وقال ان «كوانتس هي شركة
الوحيدة
الرئيسية
الطريان
اليت تقوم بأعمال الصيانة
الثقيلة يف مرافقها اخلاصة يف
أسرتاليا ،وان هذا سيستمر يف
املستقبل».

كتبت جوليا جيالرد شيكا شخصيا
مببلغ  4243دوالرا لدائرة املالية
بسبب سوء استخدام شريكها،
تيم ماتيسون ،لسيارتها املمولة
من دافعي الضرائب حيث جال
فيها يف احناء فيكتوريا لبيع
الشامبو ومستحضرات اخرى
العناية بالشعر يف ما ُع ّد خرقا
للقواعد الربملانية.
فأظهرت وثائق ،نشرتها الزميلة
«االسرتالية» مبوجب قوانني
حرية املعلومات أالثنني ،أن
السيدة غيالرد دفعت املبلغ
على  9آذار  ،2007حيث كانت
آنذااك نائبة لزعيم املعارضة
بسبب القلق إزاء خرق للقواعد
اليت حتظر استخدام السيارة
ألغراض جتارية.
وقد ُقدمت الوثائق االثنني بعد
معركة دامت  10أشهر من قبل
رئيسة الوزراء السابقة ومكتبها
ملنع دائرة املالية من املضي
يف قرارها بنشر هذه املواد.
وجاء سداد مبلغ  4243دوالرا
من قبل السيدة غيالرد بناء
على تقديرات مكتبها بان
السيد ماتيسون قاد السيارة
عدة آالف من الكيلومرتات يف
الوقت الذي كان
يروج فيه
ّ
ملصاحله التجارية يف السيارة
اليت كانت ممولة بالكامل من
قبل الكومنولث.

مريابيال تعرتف
باهلزمية وتتحمل
مسؤولية اخلسارة
اعرتفت مرشحة حزب االحرار
ملقعد ايندي يف فيكتوريا
صويف مريابيال باهلزمية لصاحل
كاثي
املستقلة
املرشحة
مكغوان ،معلنة حتمل املسؤولية
الكاملة عن اخلسارة ومعهدة
باستعادته لالئتالف .
واعلنت السيدة مريابيال ،وهي
كانت وزيرة حمتملة يف حكومة
طوني ابوت االئتالفية ،انه
على الرغم من كونها تتذيل
منافستها ببضع مئات من
األصوات ،فانها مل تطلب
إعادة فرز األصوات.
وقالت يف بيان هلا «هذه
االنتخابات انتهت وانا احتمل
كامل مسؤولية النتيجة».
واضافت تقول «على الرغم من
العد ،قررت عدم
التقارب يف
ّ
السعي إلعادة فرز األصوات..
انين دون حتفظ اقبل بقرار
العملية الدميقراطية».
السيدة مريابيال
واتصلت
مبنافستها السيدة مكغوان
واعرتفت باهلزمية ومتنت هلا
التوفيق.
وعلقت السيدة مكغوان قائلة
لقد كان قرارا حكيما ملريابيال
بعدم السعي إلعادة فرز
األصوات.
وصرحت الذاعة  ABCيف
ملبورن قائلة «لقد كنت قلقة
جدا يف االسبوعني املاضيني
وأعتقد ان كل فرد سيكون
سعيدا ..لقد انتهى كل شيء
ومت اختاذ القرار».
ففي الساعة الـعاشرة من يوم
األربعاء ،كانت السيدة مكغوان
السيدة
منافستها
تتصدر
مريابيال بـ  394صوتا حيث
كانت هناك بضع مئات من
األصوات ما زالت قيد الفرز.
وقالت السيدة مريابيال انين
«سأعمل كل ما أمكنين لرؤية
هذا املقعد يعود لالئتالف».
وتابعت تقول « أنين ممتنة
جدا لكل فرد يف حزبي االحرار
والوطين دعم محليت ،وأكرر
شكري الكبري لطوني أبوت لكرمه
ونكران ذاته وإرشاداته».
وقالت السيدة مكغوان أن
عليها أن « تنمو يف هذه
السيدة
وشكرت
املهمة»
مريابيال على الـ  12عاما اليت
قضتها يف اخلدمة».
واعلنت «انين عازمة ان اكون
نائبة حملية جيدة حقا ،واكون
قادرة على متثيل تنوع األصوات
يف إيندي».
وقالت السيدة مكغوان انها مل
يكن لديها اسرتاتيجية السقاط
السيدة مريابيال ،فقط قصدت
إشراك الناس يف إيندي وجعل
املقعد هامشيا.
وصرحت لراديو « ABCيف
اجملتمعات الريفية يفهم الناس
أن قضايا اجملتمع تأتي يف
كثري من األحيان قبل السياسة
احلزبية».
وقالت «ما قمت به كان ادارة
محلة اجتماعية .لقد كان تصويتا
لدور احلكومة ببناء بنية حتتية
للمجتمعات اإلقليمية».

ابوت يعلن أمساء وزارته اجلديدة
عني رئيس الوزراء املنتخب
طوني ابوت أول وزارة له
مع ترقية ماثياس كورمان
وميكائيال كاش وفيونا ناش
وماريز باين مع قلة من
املفاجآت الكبرية.
وقد تضمنت حكومة السيد
ابوت امرأة واحدة فقط هي
جولي بيشوب يف وزارة
الشؤون اخلارجية.
وقال رئيس الوزراء اجلديد
انه «مصاب خبيبة أمل
النه ال يوجد
واضحة»
املزيد من العنصر النسائي
يف جملس الوزراء لكنه قال
ان هناك «نساء جيدات جدا
وموهوبات يطرقن على باب»
أعلى هيئة حكومية لصنع
القرار.
السيناتور
ترقية
وجرت
كورمان من والية غرب
أسرتاليا من مساعد أمني
الصندوق للظل الستالم
وزارة املالية.
كما ّ
رقيت السناتورة ميكائيال
كاش من منصب سكرتري
برملاني للظل اىل منصب
مساعدة لوزير اهلجرة ومحاية
احلدود ،يف حني متت ترقية
نائبة زعيم احلزب الوطين يف
جملس الشيوخ ،فيونا ناش،
من منصب سكرترية برملانية
للظل ملنصب مساعدة لوزير
الصحة.
كما جرت ترقية السيناتورة
يف نيو ساوث ويلز ماريز باين
من متحدثة باسم املعارضة
للتنمية االبورجيينية لتتسلم
وزارة اخلدمات اإلنسانية (اي
ليست من وزراء الصفوف
االمامية).
وقال السيد ابوت للصحفيني
يف أول مؤمتر صحفي له
منذ فوزه يف االنتخابات
الفيدرالية عقده يف كانبريا
يوم االثنني أن فريقه هو احد
الفرقاء األكثر خربة يف الوزراء
العتيدة يف تاريخ أسرتاليا،
مضيفا «هناك استقرار كبري
يف هذا الفريق ..هذا هو
الفريق الذي يقدم حكومة
قوية ومستقرة».
وقال السيد ابوت انه طلب
من احلاكم العام كوينتني
برايس ان يؤدي فريقه
الوزاري اليمني الدستورية
يوم االربعاء (من االسبوع
احلالي).
يكون النائبان
سوف
جوش
الفيكتوريان
Frydenberg
فرايندينبريغ
وأالن  Tudgeمن بني أولئك
الذين سيقسمون اليمني
الدستورية يف املقر احلكومي
حيث سيستلمان مركزي
سكرتريين برملانيني لرئيس
الوزراء .
كما متت ترقية سيناتور نيو
ساوث ويلز آرثر سينودينوس
 Sinodinosاىل منصب مساعد
لوزير اخلزانة .
اما أندرو روب ،الذي شغل
حقيبة املالية للظل ،فأصبح
وزيرا للتجارة واالستثمار،
كما كان متوقعا على نطاق

واسع.
وقد مت تعيني نائب رئيس
احلزب الوطين برنابي جويس
وزيرا للزراعة مبعدا زميله يف
احلزب الوطين جون كوب من
هذه الوزارة.
وقد جرت ترقية حقيبة
مستوى
إىل
الرياضة
الوزارات اهلامة يف جملس
الوزراء ،حيث شغلها ،اضافة
اىل وزارة الرياضة ،السيد
بيرت داتون.
ولوك هارتسويكر Hartsuyker
الذي شغل حقيبة الشباب
والرياضة يف املعارضة،
تسلم اآلن دور مساعد وزير
العمل.
وقال السيد ابوت ان الفارق
الوحيد بني وزارته ووزارات
أسالفه العماليني هي أن
العناوين ستكون مبسطة
أكثر.
وعلى الرغم من توليه وزارتي
املناخ والبيئة والرتاث للظل،
شغل غريغ هانت وزارة
البيئة.
وسوف تفقد احلكومة بعض
الوجوه املألوفة يف وزارة
ابوت األوىل.
اليت
بيشوب،
فربونوين
اسندت اليها عدة ادوار
وزارية للظل  ،تسلمت رئاسة
الربملان.
اما فيليب رادوك ،الذي
كان وزيرا للهجرة يف حكومة
هوارد وكما هو معروف والد
الربملان ،مت تعيينه سوط
كبري موظفي احلكومة (Chief
.)Government Whip
وصويف مريابيال ،اليت شغلت
حقيبة الصناعة يف املعارضة،
سحبت نفسها من التنافس
على املقاعد االمامية األسبوع
املاضي ،حيث تستمر يف
معركة التمسك مبقعد إيندي
الفيكتوري.
املناصب العليا األخرى يف
املقاعد االمامية حلكومة الظل
مل تتغري فبقي جو هوكي
يف وزارة اخلزانة ،اريك
ابيتز  Abetzيف وزارة العمل
والتوظيف ،جورج براندس
يف وزارة االدعاء العام،
كريستوفر باين يف وزارة
الرتبية والتعليم ومالكومل
بوزارة
احتفظ
تورنبول
االتصاالت.
وكان السيد ابوت قد اعلن
يف وقت سابق ان احلقائب
االمامية لديه لن تتغري بشكل
كبري يف حال فاز يف احلكم،
لكنه اضطر إىل إجراء بعض
التغيريات الستيعاب فقدان
السيدة مريابيال.
وكانت املفاجأة يف اخلط
اجلديد غياب عضوة املقاعد
االمامية الفيكتورية النائبة
كيلي اودواير  ،اليت كان
منذ فرتة طويلة ينظر إليها
باعتبارها النجم الصاعد يف
صفوف االئتالف.
وعلى الرغم من افتقار حكومة
السيد ابوت للتمثيل النسائي
مل تتم ترقية اودواير
للصفوف الوزارية.
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اسرتاليات

حزب اجلنس ( )Sex Partyيشري باصبعه اىل منافس صغري على خلفية شكل تفضيل غري متقن

كشفت زعيمة حزب السكس
(اجلنس) السيدة فيونا باتن ان
حزبا صغريا قضى على فرصة
حزبها يف الفوز مبقعد يف جملس
الشيوخ عن والية فيكتوريا.
وأعلنت انها ال تصدق قصة
مشكالت آلة الفاكس اليت أدت
على ما يبدو اىل فشل حزب
االحرار الدميقراطي يف تقديم
جمموعة من بطاقات التصويت
للجنة االنتخابية االسرتالية يف
فيكتوريا.
وقالت السيدة باتن لفريفاكس
ميديا يوم االثنني «أعتقد أننا
ُط ِعّنا من امني الصندوق الوطين
الدميقراطي
االحرار
حلزب
ليوجنيلم
دايفيد
السيد
(.»)Leyonhjelm
وبدوره رفض زعيم حزب
السيد
الدميقراطي
االحرار
ديفيد  Leyonhjelmمزاعم حزب
اجلنس هذه.
وكان حزب اجلنس يعول على
صفقة تفضيل مع حزب االحرار
الدميقراطي للفوز بآخر مقعد يف
جملس الشيوخ يف فيكتوريا،
ولكن السيد  ،Leyonhjelmالذي
من املرجح أن يفوز مبقعد يف
جملس الشيوخ ،قال انه ضرب
رقم الفاكس الغلط (غري الرقم
الصحيح) كما صرح للزميلة
(فاينانشيال ريفيو االسرتالية)
صباح يوم االثنني واليت نشرت
تقرير الفاكس املرسل والذي
ُيظهر الرقم غري الصحيح.

وتقول السيدة باتن انه بسبب
هذا اخلطأ  ،خسر حزب اجلنس
اصوات حزب االحرار الدميقراطي
التفضيلية ،وبذلك ضاعت
أفضل فرصة لدخول الربملان.
وأكد احمللل االنتخابي أنطوني
غرين ان حزب اجلنس كانت لديه
فرصة ال بأس بها للفوز مبقعد
يف جملس الشيوخ الفيكتوري
لو ان االصوات التفضيلية
ذهبت يف االجتاه الصحيح.
فحسب االتفاق املربم بني
احلزبني ،وافق حزب اجلنس
على إعطاء االصوات التفضيلية
حلزب االحرار الدميقراطي يف نيو
ساوث ويلز على ان جييرّ االخري
(اي حزب االحرار الدميقراطي)
اصواته التفضيلية لصاحل حزب
اجلنس يف فيكتوريا.
وننوه هنا ان لكال احلزبني
بعض القيم التحررية املدنية
ذلك
يف
مبا
املتشابهة،
دعم تشريع القتل الرحيم
واملارجيوانا.
وقالت السيدة باتن ان حزب
اجلنس انفق حواىل 200،000
دوالر من االموال اليت مجعها
يف محلته االنتخابية للفوز مبقعد
يف جملس الشيوخ يف «بيته
الطبيعي» يف فيكتوريا .
ويف جواب على سؤال حول
مكسب حزب االحرار الدميقراطي
بالعبث عمدا بآلة الفاكس
اخلاصة به قالت السيدة باتن
إن جناح حزب اجلنس يف

السيدة فيونا باتن
فيكتوريا يؤثر على فرص فوز
حزب االحرار الدميقراطي يف
االنتخابات املقبلة .
وقالت السيدة باتن ان حزب
االحرار الدميقراطي كان قلقا
جدا من أنه يف حال مت انتخاب
حزبنا يف فيكتوريا فان من
شأن ذلك احلاق الضرر بفرص
يف الفوز.
واوضحت السيدة باتن انه
«اذا جنح حزب مدني فان ذلك
سيقلل من فرص فوز احلزب
اآلخر».
Leyonhjelm
السيد
وقال

لفريفاكس ميديا أن السيدة
باتن «واهمة» ،وان اتهاماتها
«هجومية متاما» ،وانه كان خطأ
صادقا (ال غش فيه) أدى اىل
حصول حزب االحرار الدميقراطي
على رقم الفاكس الغلط.
ووتنابع السيد Leyonhjelm
يقول «حنن ال نفهم ملاذا ال
ميكن فيونا باتن قبول أن
ما حصل كان خطأ بشريا».
حنن ال نفهم سبب هذا البغض
الشخصي حول هذا املوضوع.
«اعتقدت انهم كانوا
وقال
ُ
حلفاءنا» مضيفا ان الطرفني

سبق وتبادال األصوات التفضلية
يف انتخابات العام ،2010
واليت كانت املرة األوىل اليت
يتنافس فيها اجلنس الطرف يف
االنتخابات الفيدرالية .
واستطرد السيد Leyonhjelm
يقول انه بدال من «مؤامرة»
حاقدة ،كان هناك إصرار عنيد
من مفوضية االنتخابات على
استخدام تكنولوجيا عفا عليها
الزمن أدت إىل مشكالت حلزب
االحرار الدميقراطي.
واعترب السيد  Leyonhjelmان
«الفاكس تقنية قدمية» وان

حزب االحرار الدميقراطي هو
حزب صغري ..ليس لدينا ماكينة
فاكس حديثة تعمل بالفالش،
يف الواقع ليست لدينا كحزب
آلة فاكس ،وآلة الفاكس اليت
استعملناها تعود لشركيت وال
نستعملها اال نادرا جدا».
وكشف عن انه اعتذر للسيدة
باتن بعد ظهر يوم االنتخابات،
لكنها «لوحت فورا باحملامني»
وأصرت على «نظرية املؤامرة
السخيفة».
وقال احمللل االنتخابي انطوني
غرين ان النزاع بني حزب االحرار
الدميقراطي وحزب اجلنس دليل
على «احتيالية هذا النظام».
ويعتقد خبري االقرتاع ان حزب
اجلنس سوف لن حيصل على
مقعد يف الربملان ألن األحزاب
ُ
ستغري نظام التصويت
الكربى
يف جملس الشيوخ ،األمر الذي
أدى إىل ترجيح انتخاب أحزاب
صغرية مثل حزب احلماس
(the
االسرتالية
للسيارات
Australian Motoring Enthusiast
.)Party
وبعد ان انتقد السيد غرين
نظام التصويت التفضيلي
املعمول به حاليا والذي يوصل
احزابا صغرية اىل الربملان قال
«ان حزب العمال وحزب االحرار
سوف يرتبان هذا االمر ..انهما
ال ميكن ان يستمرا بالسماح
هلذا النظام ان يعمل بهذه
الطريقة».

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

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

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

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

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

العنكبوت االلكرتونية

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

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

Safwat Arfan - Sayed

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG
Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

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

صفوت عرفان

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

لبنان عالق يف شباك التسوية حول سوريا
هيام القصيفي
استمرار املفاوضات حول سوريا وملفها الكيميائي يطرح السؤال
عن موقع لبنان من التسوية ،وعن موقف الدول العربية الرافضة
هلا ،وسط خماوف متزايدة وحتذيرات غربية من حتويل لبنان
ساحة أمنية لتمرير الرسائل املتفجرة.
كلما انكشفت تفاصيل املفاوضات االمريكية الروسية ــ
االيرانية ــ حول سوريا ،بدءًا من لقاء الرئيسني باراك اوباما
وفالدميري بوتني ،وصوال اىل تفاهم وزيري اخلارجية سريغي
الفروف وجون كريي ،شعر مسؤولون لبنانيون بارتفاع مستوى
اخلطر يف لبنان.
فاملنطق االمين ،حبسب احد املسؤولني ،يقول ان التفجريات
او اخلربطة االمنية ال حتدث زمن احلرب بل يف زمن التسويات
االقليمية اليت تتم عادة على حساب طرف ما ،ويف زمن التهدئة
الظرفية حيث يتم تبادل الرسائل .واليوم ،يقف لبنان وسط
املعمعة االقليمية اليت تتحدث عن تسوية دولية ،حتمل خسائر
تورطوا يف سوريا ،وميكن ان جيدوا يف لبنان ساحة
الفرقاء ّ
لرتمجة اعرتاضهم عليها .وهو امر يتالقى مع رسائل غربية
تنبيهية اىل احتمال ان يفرض اي طرف منحى امنيًا خطرًا على
الساحة الداخلية.
ينقسم احلديث يف لبنان عن التسوية بني قائلني بتسجيل
النظام السوري فوزًا على خصومه ،وبني معرتفني باخلسارة
املطلقة ملعارضي النظام يف سوريا ولبنان معًا .وخطأ الفريق
الثاني انه استعجل االنتصار على النظام السوري فظهر وكأنه
اخلاسر االكرب ،فيما استفاد االول من عدم الضربة فربح نصف
انتصار.
لكن ابعد من االنقسام بني الطرفني ،مثة حماوالت لفهم طبيعة
التسوية وانعكاساتها ،انطالقًا من نقطة اساسية :ان الفريقني
يف لبنان ومن وراءهما يعرفان متاما ان القرار العسكري االمريكي
ّ
وتبلغه لبنان كما غريه من الدول
بالضربة التأديبية كان متخذًا،
تصرف حزب اهلل ميدانيًا ،عسكريًا وأمنيًا ،استنادًا
املعنية ،وقد
ّ
اليه.
بعد التهديد بالضربة واالنتشار العسكري االمريكي الذي ترافق
مع حركة موفدين عسكريني وسياسيني يف الشرق االوسط،
جاءت املفاوضات الروسية ــ االيرانية مع واشنطن ،لتسحب
التهديد بالضربة وترتجم يف املقابل جمموعة تفاهمات علنية
وضمنية حتت عنوان معاجلة امللف الكيميائي السوري.
رحبت واشنطن يف التسوية معاجلة السالح الكيميائي الذي مل
يكن النظام السوري يسلم به ،حمققة نصرًا يتقاطع مع مصلحتها
العليا ومصلحة بعض دول املنطقة ويف مقدمها اسرائيل .ورحبت
عدم تورطها يف حرب كان الرئيس االمريكي يتفاداها ،وهو امر
خلق بلبلة داخل فريقه وعكسته الصحف االمريكية املؤثرة وكذلك
مراكز دراسات متخصصة ،ساءها تصرف اوباما و»مفاوضاته
السرية» وادارته لألزمة ،وتوقعت ارتدادات سيئة بنتيجتها على
حيدت التسوية االمريكية ــ الروسية اي
واليته .يف املقابل ّ
حديث أمريكي عن مطالبة واشنطن الرئيس السوري بشار االسد
بالتنحي .وكان هذا االمر ،وال يزال ،مثار نقاش امريكي داخلي،
الن ادارة اوباما كانت تكتفي فقط بدعوته اىل التنحي ،لكنها
تنحيه كما فعلت مع حليفها الرئيس
مل تذهب يوما اىل فرض ّ
املصري حسين مبارك .يف وقت حافظت واشنطن على موقفها
املتشدد من بيع اسلحة للمعارضة السورية اليت حتظى بدعم
قطري وسعودي.
على اخلط الروسي ،حافظ الروس على موقفهم الداعم للنظام
السوري وحصلوا على شبه تعهد بعدم صدور قرار عن جملس
وثبتوا عالقتهم بايران على املستويني الديبلوماسي
االمن،
ّ
والعسكري.
لكن اين لبنان من ترمجة التسوية؟
ولزمته اليران،
من املبالغة القول ان واشنطن سلمت لبنان
ّ
كما ّ
سلمته اعواما طويلة لسوريا ،ولعل هنا جوهر التسرع الذي
اظهره بعض قيادات  14آذار يف قراءة مرحلة التفاهم الروسي
ــ االمريكي ،ألن مثة خالصات ال تزال مبهمة ،وحتتاج إىل وقت
لبلورتها .لكن االكيد ان التسوية ،مبعناها احلالي ،فرضت ايقاعًا
خمتلفًا سيضطر مجيع االفرقاء اللبنانيني اىل التعامل معه بروية،
يف ظل جمموعة من العناوين:
او ً
ال ،أثبتت ايران انها ليست نظامًا انتحاريًا ،وهي وإن رفعت
مستوى تأهبها يف سوريا ،اال انها قادت عرب روسيا ،ومباشرة،
حمادثات مع واشنطن افضت اىل االتفاق على سحب فتيل
الضربة .لكن يف املقابل تدرك طهران ان هذا االتفاق قد يكون
يف نظر االدارة االمريكية بابًا ملعاجلة مماثلة يف ملفها النووي.
وهنا سيكون امامها اختبار من نوع آخر كون املعركة ستنتقل اىل
عقر دارها ،مع بروز اشارات قوية عن تطبيقها الواقعية ذاتها
يف معاجلتها هذا امللف.
وحتى اآلن ،بدا بالنسبة اىل اوساط لبنانية مطلعة ان طهران
تعاملت بواقعية مع االزمة الكيميائية ،رافضة استخدام النظام

مقال الحريري األخري مؤشر اىل موقف عربي متشدد من التسوية
الروسية ــ األمريكية (مروان طحطح)
السوري هلا .ومثة اشارات ديبلوماسية اىل ان وقوفها اىل جانب
النظام السوري الرمسي من دون تردد ،وال سيما بعد انقسام
اجملتمع والفرز املناطقي والطائفي ،قد جيد باالتفاق مع موسكو
ترمجة واقعية بتزكية خليفة للرئيس السوري من ضمن تسوية
تأخذ يف االعتبار مصاحل اجملموعات السورية ،رغم انه من املبكر
استخالص اي نتائج مبكرة من هذا النوع بعد تفاهم كريي ــ
الفروف.
ثانيا ،ان معاجلة الرتسانة الكيميائية طويلة االمد ،واملواعيد
اليت اعطيت يف نهاية السنة املقبلة ،اولية حبسب التجارب
السابقة ،وهي متشعبة ،وستكون سوريا عرضة خالهلا الختبارات
دولية ترتافق مع تدخل يومي يف تفاصيلها ،كاملخازن واالسلحة
املستخدمة وحتى كمصدر املنشأ ،موضع معاينة يومية ،ما ميكن
ان يشكل ملفا شائكا ومفتوحا وتتداخل فيه عوامل خمتلفة سوريًا
واقليميًا .ومن هذه العوامل املوعد الدستوري احملدد لالستحقاق
الرئاسي السوري ،وهنا يكمن التقاطع مع لبنان الذي يشهد
العام املقبل ايضًا انتخابات رئاسية ،مع ما ميكن ان خيلق ذلك
من ثقل يف احلركة الدولية جتاه البلدين ،وما ينتج من ارتدادات
عنها.
ثالثا ،ان التسوية الكيميائية مل تغري من واقع احلرب الدائرة
حاليا يف سوريا .ال بل ان النظام سيحاول ان يستفيد اىل
احلد االقصى من توجيه االنظار حنو اجلبهات االصولية املتشددة
واعماهلا كما حصل يف معلوال يف وقت كانت املفاوضات الدولية
على اشدها .وكذلك فإنه سيحاول ان جيمع اىل جانبه انظمة
عربية حليفة ،تعاني من تطور احلالة االسالمية كما هي حال
مصر .وقد كشفت معلومات ان وفدًا استخباراتيًا مصريًا زار
دمشق عرب لبنان اخريا ،والتقى مسؤولني رفيعي املستوى بهدف
التنسيق االمين يف ما يتعلق بعمل اجلبهات املعارضة ومنها
محاس والتدريبات اليت تقوم بها يف سوريا ومصر.
ويف املقابل ،فإن ما خسرته االنظمة الداعمة للمعارضة من جراء
التسوية ،قد ينعكس تطورا يف مدها بالسالح ،ما ينبئ ان حرب
سوريا قد تشهد نوعية جديدة من اجلوالت العسكرية .يف املقابل
قد يكون من مصلحة النظام اليوم شد اخلناق اكثر يف حلب
ودرعا ،وقد تكون له مصلحة اكثر يف االنفتاح على االكراد،
ويف تعزيز املناطق اليت يسيطر عليها ،االمر الذي سيساهم اكثر
يف خلق مناطق وغيتوات تساهم يف فرض امر واقع اكثر تأثريا
على جمرى احلدث االقليمي.
رابعًا ،ان طهران ابعدت مرحليا الكأس املرة عنها وعن حزب اهلل،
لكن هذا ال يعين ان االسرتخاء سيحكم طبيعة عملهما يف لبنان
واملنطقة ،وخصوصًا ان التسوية الروسية االمريكية ثبتت العداء
الذي قادته بعض االنظمة العربية ضد الطرفني .والسؤال :هل
ميكن للطرف االقليمي السين الغائب عن التسوية ان يغض
الطرف ويتجاهل معنى ارتداد التسوية سلبًا على املعارضة
السورية ،واجيابًا على حزب اهلل وطهران؟
قد يكون اجلواب العملي ،لبنانيًا ،هو املقال الذي عرب فيه
الرئيس سعد احلريري عن هواجس وخماوف فريق من اللبنانيني،
بل وطائفة ،ازاء ما حصل ،وقد يكون مفتاحًا من اجل العودة
حتيد لبنان عن الصراع السوري .وقد
بواقعية اىل حلول لبنانية ّ
يكون مؤشرًا عن جو عربي مل جيد حرجا يف اظهار موقف متشدد
من التسوية على حساب املعارضة السورية .وهنا سر التزامن مع
االجراءات اليت تريد دول اخلليج اختاذها ضد مناصري حزب اهلل،
وقد يكون ايضًا سببًا يف املخاوف من دخول اجلبهات املتشددة
على اخلط من خالل حتويل لبنان ساحة متفجرة.

«تفاهمات جنيف» ..االستحقاقات الواقعيّة
ناهض حرت
ّ
عل الغموض الذي أحاط بالتسوية الروسية ــــ األمريكية حول
الكيميائي السوري أن يكون مقصودًا لذاته؛ فهو يتيح للفريقني
إطارًا واسعًا للحركة ــــ مبا يف ذلك التصرحيات االستهالكية الالزمة
يتعدى ذلك إىل ما هو أبعد؛ فذلك الغموض
لإلدارة األمريكية .ولكنه
ّ
احملددة للتفاهمات اليت
غري
املساحة
سوى
ليس ،يف النهاية،
ّ
توصل إليها الفريقان يف جنيف ،وتبدأ باالتفاق على الكيميائي
ّ
ومتر باالستحقاقات الواقعية النامجة عن هذا االتفاق ،وال
السوري،
ّ
تنتهي باآلفاق غري املنظورة للتعامل مع امللفات اإلقليمية الكربى
املطروحة.
حنن ،إذًا ،أمام سياق يعكس موازين القوى والتقاطعات يف الصراع
اتضح ،وبعضه ّ
السوري ــــ اإلقليمي ــــ الدوليّ ،
يتضح ،وبعضه
ّ
يتشكل:
أو ً
ال ،اتفاق الكيماوي ،حبد ذاته ،يستبعد احلرب كخيار ،بل هو نشأ
أساسًا عن احلاجة املشرتكة لتاليف احلل احلربي.
ّ
املوقع مع نظام الرئيس بشار األسد،
ثانيًا ،وهذا االتفاق ــــ
ّ
والكف،
واملطلوب تنفيذه ــــ يعين االعرتاف الواقعي بهذا النظام،
بالقوة ،أو حتى املطالبة بإسقاطه
واقعيًا ،عن مساعي إسقاطه
ّ
سياسيًاّ ،
أقله يف فرتة التنفيذ.
ثالثًا ،وال يعين ذلك فقط أن النظام السوري أصبح ميلك الفرصة
املضاعف لتصفية اجلماعات
والوقت والدعم الروسي ــــ اإليراني
َ
اإلرهابية يف سوريا ،بل يعين ،أيضًا ،بصورة ضمنية ،تفاهمًا دوليًا
على قيام اجليش العربي السوري بتصفية منظميت «جبهة النصرة»
و»الدولة اإلسالمية يف الشام والعراق» والعناصر اإلرهابية
ّ
تشكل ــــ وفق دراسة بريطانية ــــ «نصف املعارضة
األخرى اليت
املسلحة».
ّ
التخلص من اإلرهابيني،
رابعًا ،التوافق الروسي ــــ األمريكي على
يسمى
وتوجهات ما
مهمة إحداث تغيريات جذرية يف هيكلية
يطرح
ّ
ّ
ّ
«اجليش احلر» ،مبا يسمح بإدماجه املمكن يف التسوية السياسية
املنتظرة يف جنيف ،ومبا يؤدي إىل خفض مستوى عملياته ،ووقف
تزويده بأسلحة نوعية أثبتت التجربة الواقعية أنه ال ميكن تاليف
وصوهلا إىل اإلرهابيني.
ُ
طرح العمليات السعودية ــــ الرتكية لتصدير
خامسًا ،هكذا،
ست َ
السالح واملسلحني إىل سوريا على بساط البحث ،وسيكون على
الواليات املتحدة كبح مجاح السعوديني وضبط احلدود الرتكية ــــ
ّ
سيتطلب ،عاج ًال أم آج ًال يف املدى املنظور ،اإلطاحة
السورية .وهو ما
باملغامرين :رئيس االستخبارات السعودية بندر بن سلطان ،ورئيس
َ
الوزراء الرتكي رجب أردوغان.
أما احلدود األردنية ــــ السورية ،واليت ال ُتستخدم أردنيًا وإمنا
أمريكيًا وسعوديًا ،فيمكن ضبطها على الفور (لكن ،على املستوى
السياسي ،فسيكون على وزير اخلارجية املعادي لسوريا ناصر جودة
النسور بكاملها،
وفريقه املغادرة ،ورمبا حكومة الدكتور عبد اهلل
ّ
لتحل ّ
ّ
حملها حكومة قادرة على التفاهم مع دمشق).
سادسًا ،على هذه اخللفية ،سيكون باإلمكان التحضري لعقد مؤمتر
«جنيف ـ  »2لتسوية األزمة السورية .هنا ،تربز مشكلتان ،تتعلق
األوىل بتشكيل وفد ،أو وفود ،املعارضة ــــ وسيكون على األمريكيني
ّ
وتتعلق الثانية حبق
مرة أخرى حلل هذه املشكلة ــــ
والروس التعاون ّ
ّ
بالرتشح لوالية جديدة .وهذه املشكلة ستظل
الرئيس بشار األسد
حمور الصراع بني واشنطن وموسكو حتى اللحظة األخرية.
أن األطراف األكثر عقالنية وواقعية يف السعودية
ومن الالفت هناّ ،
بالتحول حنو الرتكيز على هذه النقطة حتديدًا؛ فهي إذ تعرتف
بدأت
ّ
خبسارة املعركة حول النظام السوري ملصلحة روسياّ ،
فإنها تأمل
ّ
التخلي عن شخص األسد يف إطار صفقة
بأن تنتهي موسكو إىل
ّ
يظل يف إطار األمنيات ،فال شيء يضطر الروسي
كربى .لكن ذلك
إىل هكذا تنازل ،وخصوصًا أن الرجل مل يعد جمرد رئيس للجمهورية
ميكنه الذهاب إىل التقاعد ،بل غدا رمزًا أساسيًا للمواجهة بني حمورين
حتول ،داخليًا ،إىل ضمانة أساسية
إقليميني ــــ دوليني ،بينما
ّ
للتحالف الذي يصون وحدة الدولة السورية ،وبالتالي إلمكانية إجناح
التسوية السياسية يف البالد.
سابعًا ،تطرح هذه املعطيات على أوساط املعارضة الوطنية واملعتدلة
مهمة املسارعة إىل التوافق على برنامج سياسي يأخذ
يف سوريا
ّ
باالعتبار ما يلي )1( :أنه لن يكون هناك تغيري يف اخلندق اجليوسياسي
للدولة السورية وحتالفاتها اإلقليمية والدولية وتوجهاتها )2( ،أن
الرئيس األسد سيكون املرشح األقوى يف انتخابات  ،2014وأنه
سيكون ،تاليًا ،رئيسًا منتخبًا لسوريا لوالية ثالثة.
فإن الواقعية السياسية ومراعاة املصاحل الوطنية
وبناء عليه،
ّ
ً
العليا لسوريا ،تفرضان البحث يف جدول أعمال يضع جانبًا األهداف
كررتها املعارضات السورية يف السنوات الثالث
الوهمية اليت طاملا ّ
تتضمن إطالق
بنائية
عملية
يف
املشاركة
على
املاضية ،والرتكيز
ّ
احلريات وإصالح األجهزة األمنية وحماربة الفساد ونبذ النيوليربالية،
واالقتصاد العادل والدميوقراطية االجتماعية ،وخصوصًا إعادة البناء
بعقول وسواعد السوريني وملصلحتهم وليس ملصلحة الشركات.
ويف رأيي ،إن حتقيق هذه األهداف ممكن ،وال سيما أن هناك قوى
وطنية داخل النظام القائم لديها اإلميان بضرورة إجناز بعض هذه
املهمات أو ّ
كلها.
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لبنانيات

منتقداً عدم دعوة احلكومة لالجتماع على الرغم من تصنيف جملس الشورى هذه املسألة بالضرورية وامللحة

عون بعد اجتماع التكتل :وجود مؤامرة على لبنان ملنعه من استخراج النفط والغاز
من هو غري حر ال ميكن أن يكون
ٍّ
مستق ًال .العماد عون بعد اجتماع
ّ
احملتلة جعلت من
التكتل :العقول
ً
أداة وموضوعًا للتفاوض
لبنان
ختوفه من
كرر العماد عون
ّ
ّ
وجود مؤامرة على لبنان ملنعه
من استخراج النفط والغاز،
ومل ي ّربئ من املسؤولية «من
هلم سلطة القرار» ،منتقدًا عدم
دعوة احلكومة لالجتماع على
الرغم من حكم جملس الشورى
ّ
صنف هذه املسألة
الذي
بالضرورية وامللحة .وأكد يف
متصل أن «خروج» الطاقه
سياق
ّ
من املياه واألرض اللبنانية من
تؤمن االستقرار للبلد
شأنها أن ّ
ألن الشركات املستثمرة هي
من الدول الكربى الفاعلة يف
املنطقة ،وعليه ،سيصبح استقرار
لبنان مصلحة اقتصادية هلا.
وعن زيارة السفري األمريكي
اجلديد قال إن هناك بعض
املواضيع اليت ميكن االتفاق
عليها ،مثل اإلمناء وصيغة
احلكم وصحة املمارسة ،خباصة
أن السفري هيل كان له موقف
رافض للتمديد جمللس النواب،
ّ
وتوقع أن «نكون أمام مرحلة
جديدة حتمل أمورًا إجيابية»
وردًا على سؤال عن األعداد
املتزايدة لالجئني السوريني
والالمباالة اليت يتعاطى بها
املسؤولون يف الدولة إلجياد أي
تقدم باقرتاح
حل هلذا املوضوع،
ّ
وساحتها
السرايا
الستئجار
إلنشاء خميم يأوي الالجئني
ّ
«علهم يفهمون ّ
أنه ال جيوز أن
يستمر الوضع على هذه احلال
ّ
أحد ساكنًا».
حيرك ٌ
دون أن ّ
ويف ما يلي النص الكامل
للحديث:
أه ًال بكم يف لقائنا هذا
احمللية قليلة
األسبوع ..األحداث
ّ
يف هذه الفرتة ،وما ميكننا أن
ننتقده هو «انعدام العمل» ،فال
عمل حيدث ،هذا أكثر ما مُيكننا أن
نقوله ،ال ُيوجد حكومة تعمل فهي
مسؤولياتها
تتحمل
ترفض أن
ّ
ّ
الرغم أن جملس الشورى
على ّ
قام بالّبت يف بعض القضايا
على ّ
ومّلحة .
أنها ضرورية ُ
َ
ِ
أن القضية خطرة لدرجة
ويبدو ّ
ّ
حتفظي باحلديث عن
أنين ُأبدي
هذا املوضوع اآلن بانتظار األيام
ُ
بأن
املقبلة القادمة ،ألننا نشعر ّ
هناك مؤامرة حتدث ملنع لبنان
من استخراج نفطه وال ن ّربئ
يتمتعون
الذين
املسؤولني
بسلطة القرار ،أي حكومة تصريف
فنحن نعلم
األعمال اليت ال جتتمع،
ُ
من حيق له القيام بدعوة الوزراء
لبت هذا األمر.
اىل اجتماع ّ
لن أقول أكثر اآلن ،فنحن
سنرتك الوقت يأخذ دوره ،بعد
أن قام وزير الطاقة بالتمديد
لبت
إضافيا كفرصة
شهرًا
ّ
ً
املوضوع من ِقبل احلكومة ،ونأمل
مِمن قام بتجميد هذا املوضوع أن
املرة ،ألننا لن نبقى
يرتدع هذه
ّ
ساكتني وستكون كارثة على
نفسية أو ً
ألن
ال
لبنان ،كارثة
ّ
ّ
ووعدوا بالنفط،
اللبنانيني سبق ُ

وستكون كارثة على أثر النتائج
ّ
نتلقاها
السلبية اليت سوف
ّ
النفطية يف
من أهم الشركات
ّ
العامل ألننا نكون مل ِ
نف بوعودنا
وتعهداتنا جتاههم.
هذه الشركات تكلفت
وتكبدت العناء ،فهي
األموال
ّ
ليست ُمرغمة على دفع املال من
أجلنا ،واحلصول على املستندات
املطلوبة وتلزميها شركات أخرى
معها وإعداد دفرت شروط
ومتابعة الدراسات ..لتخضع يف
النهاية ملزاج أحد املسؤولني
الذي بكل بساطة ال يريد أن
يتحمل مسؤولياته.
ّ
حبثنا أيضًا يف االجتماع
األحداث واملشاكل اليت تقع
يف بعض املناطق ،يف اجلنوب
وحتديدًا مشكلة إجيار مدرسة
يف منطقة جزين ،ومشكلة ُأخرى
أراض يف الشمال،
تتعلق ببيع
ٍ
واإلشكال يف زحلة أيضًا بسبب
شبكة اهلاتف ..األجواء مضغوطة،
وهناك ّ
توترات ،ولكن مجيع هذه
األحداث ال زالت تنتهي بالكالم
بيموت
واحلمدهلل  ،والكالم «ما
ّ
ّ
ردات
حدا»..
ونتمنى أن تبقى ّ
الفعل قائمة فقط على الكالم.
يف شأن آخر ،باألمس استقبلنا
ّ
تكلمنا
السفري األمريكي اجلديد،
يف بعض األمور ُ
همة للبنان
امل ّ
ً
وللواليات املتحدة أيضا ،ويبدو
إمكانية للتفاهم على
أن هناك
ّ
بعض األمور بسهولة؛ فهناك
ّ
تتعلق
شؤون إمنائية وشؤون
وبصحة املمارسة
بطبيعة احلكم
ّ
القانونية توافقنا عليها.
والسفري األمريكي كان لديه
موقف أمام اللجنة اخلارجية
ّ
يتعلق بالتمديد
للكونغرس يف ما
أن هذه
جمللس النواب ،إذ اعترب ّ
املمارسة كانت خمالفة للدستور.
يبدو أننا امام مرحلة جديدة
اإلجيابية.
ونتمنى إستمرار تلك
ّ
ّ
وأود أن أشري أيضًا اىل أنه
باألمس ُأطلقت «جبهة محاية
الدستور والقوانني جتاوبًا مع
ّ
النداء ّ
ّ
الذي قمنا به والطرح
قدمناه ،ولكن هذه اهليئة
الذي ّ
ّ
ّ
ٍ
مستقلة
بصورة
مستقلة وستعمل
مقرها يف مؤسسة
وسيكون
ّ
للشؤون ّ
عصام فارس ّ
اللبنانية.
ونأمل أن تتابعوا عمله.
ولدينا أيضًا مشاريع أخرى يف
ّ
الشعب
السياق نفسه كتحفيز
ّ
اللبناني للمشاركة يف عملية
ٌ
ثقافة
اإلصالح كي تصبح لديه
مسؤوليته
قانونية ويعرف أن
ّ
كبرية ،ألنه يف حال ُفرض أي
ّ
ٍ
مرحلة
شاذ على الوطن يف
أمر
معينة رغمًا عن إرادتنا فإن
ّ
إهمال املعاجلة والرضوخ يكون
بإرادتنا .وإزالة احلالة الشاذة هو
ّ
مشجعني
وإال نكون
مسؤوليتنا
ّ
ّ
على بقائها.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
الصحفيني:
س :طاملا حنن امام مرحة
جديدة ،ألي مدى تتوقع أن يبقى
الستاتيكو يف لبنان ،ألننا يبدو
ُمرتبطون باألزمة السورية ،فهل
هناك تسوية قريبة يف سوريا

لكي ترتاح األمور يف لبنان ؟
لست ُمفاوضًا على
ج :أنا
ُ
املستوى الروسي األمريكي
ّ
احلل يف
ولكنين توقعت أن
سوريا سيأتي من خالل تفاوض
وتفاهم روسي أمريكي وسبق
وقلتها أمامكم ،واآلن قد بدأ هذا
التفاوض ،ولكن ما هي الفرتة
اليت ستأخذها هذه املفاوضات ال
أحد يعلم ،فهناك عراقيل كثرية
موجودة ولكن هذه املفاوضات
بدأت يف النقطة األهم وهي
تسليم األسلحة الكيميائية يف
سوريا.
عندما تقوم السلطات السورية
الردعي الوحيد
بتسليم السالح ّ
لديها فهذا ليس من دون
مقابل ،فسوريا لديها حقوق ُتريد
أن حتصل عليها يف املفاوضات
وسوف حتصل عليها ومن يأمل
عدم مطالبة سوريا حبقوقها هو
خمطئ متامًا.
فيكفي أن يكون هذا املسار
إجيابيًا لكي تكون املفاوضات
تقدم األيام .الضغط
أفضل مع
ّ
العاملي الذي حدث وتأثرت
به مجيع اجملتمعات األوروبية
أدى اىل اإلنفراج،
واألمريكية ّ
ّ
ّ
ونتمنى يف خطوة ُمقبلة أن يتطور
هذا اإلنفراج أكثر ،وهذا سيأتي
بالتدرج مع الوقت.
ّ
س :تضيق مساحة لبنان ّ
حتى
أمام أبنائه مقابل هذا اإلنفراج،
وقد نشرت صحيفة األخبار
ّ
ٍ
دراسة جديدة
اللبنانية اليوم يف
ّ
السوريني يف
ازحني
الن
عدد
أن
ّ
ّ
نهاية هذا العام سيكون مليونني
و  400ألف ليصلوا حبلول العام
 2015إىل نفس عدد ّ
اللبنانيني
األراضي
على
املوجودين
ّ
ّ
التكتل قد طرح
اللبنانية .كان
ّ
خطة طريق ،فأين أصبحت هذه
ّ
الرمسي
اخلطة ،وما كان املوقف ّ
فعليًا منها؟
ج :حنن ال نستطيع أن نتواصل
ّ
بكل
أناس نائمني أو موتى،
مع
ٍ
ّ
وكأننا خناطب
بساطة ،يبدو
أي مشروع.
أمواتًا عندما ّ
نقدم ّ
طاملا ّ
يتم اليوم استئجار
أنه
ّ
ّ
النازحني
إلسكان
املدارس
السوريني فيها ،فلماذا ال
السرايا وساحتها
نستأجر هلم
ّ
ّ
وحيلوا
املخيمات
فيها
لينصبوا
ّ
مكان رئيس احلكومة ،كي يفهموا
الدولة ّ
يستمر
أنه ال جيوز أن
يف ّ
ّ
الوضع على هذه احلال دون أن

أحد ساكنًا .هناك مسؤولية
حيرك ٌ
ّ
ّ
يتحركون .كل ما
ولكنهم ال
ّ
ّ
التصاريح
يقومون به تقديم
ّ
والنصائح.
ظننا ّ
ّ
حررنا أرضنا
لقد
أنه إذا ّ
يتحرر
من العسكري الغريب،
ّ
أن العقول
احلكم ،ولكن يبدو ّ
ّ
ّ
الشخص
حمتلة ،وإذا كان عقل
ً
ًّ
حرا ،وإذا
حمتال ال ميكن أن يكون ّ
حرًا فمن غري املعقول
مل يكن ّ
ًّ
مستقال .ليس هناك
أن يكون
ّ
مستقلون ،كما ّ
أنه
أحرار أو
ّ
ليفكر.
فكر سليم
ليس هناك
ٌ
مجيعهم ُملحقون وقد جعلوا لبنان
ّ
ٍ
وأدوات
وسكانه موضوع تفاوض
بأيدي اآلخرين .ملاذا جيب أن
يكون لبنان موضوع تفاوض
ّ
بالنسبة لألحداث يف سوريا؟!
السبب؟! يقول
ملاذا؟! ما هو
ّ
إن سوريا ستعود
الفروف وغريه ّ
وطن واحد وحكم
وتتوحد يف
ّ
ٍ
ّ
الطوائف
مدني علماني جلميع
والقوميات املوجودة فيه ،فماذا
ّ
سيحصل عندنا؟؟
ّ
ّ
التقسيم مخُ طئ،
يتوقع
من
ّ
حال آخر هو أيضاً
ًّ
يتوقع
ومن
مخُ طئ .علينا أن جنادل دومًا كي
يتم تشكيل حكومة ونضع شبكة
ّ
ويتم تزفيت طريق ما .ماذا
مياه،
ّ
ننتظر؟! ننتظر ما هو مصرينا ومن
ّ
الذي سيبحثه .فهل هناك سوى
ّ
ّ
من ينتظر الذي سيمثله بالبحث
ّ
يتعلق مبصري لبنان؟!
يف ما
أحد بكبس
ينتظرون أن يقوم ٌ
يف
الزر لتستجيب الشرحية
ّ
ٍ
عندئذ إىل
دماغهم كي يذهبوا
ّ
التنفيذ ،وهذا األمر غري حممول
وغري مقبول.
الدول
أن
ّ
س :حنن نعلم ّ
الكربى ختوض حروبًا من أجل
ّ
النفط والغاز يف العامل .أال
تكون يف صدد تعريض لبنان
استخرجت الغاز ،فلربمّ ا
للخطر إذا
َ
ّ
يشنوا
طمعوا وباتوا يريدون أن
حربًا على لبنان..
حرب على
ج :لن يكون هناك
ٌ
لبنان ،بل على العكس .خروج
الطاقة من األرض ّ
ّ
اللبنانية أو من
ّ
سيؤمن
املياه اإلقليمية اللبنانية
ّ
ّ
الشركات
ألن
له اإلستقرار،
ّ
الكربى ّ
اليت ميكن أن تستخرج
ّ
ّ
الدول الكربى اليت
النفط هي من ّ
السالم واحلرب ،لذا ال ميكن
تصنع ّ
أن تكون مصاحلها حتت األرض
حبرب على سطحها .إذًا،
وتقوم
ٍ
فعلى العكس ،استخراج ّ
الطاقة

هو بطاقة تأمني له.
ّ
التكتل من
س :ما هو موقف
ّ
الشبكة اهلاتفية
قضية متديد
حلزب اهلل يف زحلة ،خصوصًا
ٌ
ّ
إشكال كبري
أنه أصبح هناك
واستغراب لعدم صدور موقف
ّ
التكتل يف املدينة..
من وزراء
ج :أريد أن أسأل مروان محادة
السنيورة
املر وفؤاد
والياس
ّ
ّ
أيار ،ومن
ماذا فعلوا يف  5وّ 7
استمر يف احلكم منذ ذلك احلني
ّ
ّ
الشبكة
على أساس عدم إزالة
ّ
اليت بقيت على ما كانت عليه.
ّ
الشبكة،
نؤسس هلذه
حنن مل
ّ
أسسوها بدأوا
ولكن يبدو ّ
أن من ّ
يعرتضون عليها اليوم.
ّ
أنا ال أستطيع أن أحلّ
كل
مشاكل لبنان املوروثة منذ العام

ّ 1990
حتى اليوم ،فقد ورثت منذ
العام  1988مشاكل من العام
ّ
حتى العام  .1988أنا
1975
مل آت أبدًا يف ّ
ظل عهد «صاغ
وسليم» ،واخلراب مل يكن من
إنتاجي..
ٍ
مرحلة فاسدة
ال زلنا ننتقل من
ٍ
ملرحلة أخرى فاسدة .إذًا ،كل
الذين كانوا يف مركز املسؤولية
عندما ُأنشئت هذه ّ
الشبكة ،وقد
كانوا يصوننها وحيرسونها هلم،
ّ
فليتفضلوا ويعطونا ح ّال هلا
لذلك
يتكرر ما حصل يف 5
اآلن كي ال
ّ
أيار.
وّ 7
هددوا
نواب املدينة ّ
س :ولكن ّ
بأن ّ
متر..
ّ
الشبكة لن ّ
ج( :مقاطعًا) ،فلينزلوا إذًا،
ويقوموا بإقفال ّ
الشارع.

زياد الرحباني على حق:

«قرطة عامل جمموعني»

سجل انطالق
 16أيلول 1982
َّ
«جبهة املقاومة اللبنانية»،
وهي «مقاومة» مجعت طيفًا
من القوى اللبنانية ،اليت شكلت
طالئع حركة مسلحة توصلت عام
 2000إىل حترير معظم األراضي
اللبنانية.
 13نيسان  1975تاريخ يرتبط
يف ذهن كثريين ببوسطة عني
الرمانة ،اليت ترمز إىل بدء احلرب
يف لبنان .غري أن النهار املذكور
سجل انطالق «املقاومة»
املسيحية للفلتان الفلسطيين
املسلح ،بعدما عجزت الدولة
اللبنانية عن القيام بدورها .هذه
املقاومة استمرت سنيت 1975
و ،1976وانتهت بدخول اجليش
السوري للبنان .بعدها توزعت
اخليارات :فمن املسيحيني من
اإلسرائيلي،
بالركب
التحق
احملتل
جارى
من
وفيهم
السوري .وبعد اغتيال بشري
اجلميل عام  ،1982راحت تلك
«املقاومة» تتفرع عصابات
«يقاوم» بعضها بعضًا ،حتى
وصل بفصيلها األبرز حد حماولة
إلغاء الدولة نفسها اليت نشأت
«املقاومة» املسيحية للدفاع
عنها عام .1990
تاريخ
1989
آذار
14
«مقاومة» أيضًا .مقاومة
نسيان لبنان حمت ًال ومقسمًا.
اليوم املذكور سجل اإلعالن عن
حرب التحرير ،اليت حركت العامل،
عربًا وغربًا إزاء قضية لبنان،
السداسية
اللجنتان
فكانت
فالثالثية .غري أن املصاحل
الدولية املشبوكة إقليميًا ،فض ًال
عن بعض خيانة الداخل ،سرعان
ما أحبطت األمل ،فانتهت تلك
«املقاومة» عسكريًا يف عملية
 13تشرين األول ...1990
تأكدت أمس أن زياد الرحباني
على حق .فالشعب اللبناني يف
اجلوهر ،ليس شعبًا واحدًا ،بل
«قرطة عامل جمموعني».
زياد الرحباني على حق ،ألني

مل أجد أمس لبنانيًا واحدًا ،يف
حميطي القريب واألبعد بقليل
على األقل ،يعرف ما حصل يف
 16أيلول  .1982قاوم من قاوم،
أصيب من أصيب ،واستشهد من
استشهد ،ومل يبق من الذكرى
إال بعض األنشودات واألفالم
القصرية على اليوتيوب...
زياد الرحباني على حق أيضًا،
ألني يف يف  13نيسان الفائت،
سألت لبنانيني آخرين عما حصل
يومها .تذكروا كل شيء ،إال
وقفة بعض الشبان ،بسالح
قليل ،وعتاد بدائي ،ملقاومة
فلتان مسلح ،مدعوم من أموال
النفط واألنظمة الدكتاتورية.
هم رمبا على حق ،ألن تلك
«الوقفة» ،شوهها ما آل إليه
اليوم بعض من شارك فيها.
زياد الرحباني على حق
كذلك ،ألني يف  14آذار الفائت
اكتشفت أن قسمًا ال بأس به من
الناس ،نسي عام  .1989مئات
العسكريني واملدنيني سقطوا
شهداء ،وبعض اللبنانيني ال
يعنيهم األمر ،على اإلطالق...
يومًا ما كتب املؤرخ كمال
الصلييب كتابًا حتت عنوان
«بيت مبنازل كثرية» ،خلص
فيه حقيقة لبنان .وها هو البيت
نفسه اليوم ،يبدو «وطنًا
مبقاومات كثرية» ،ال يدرك
بعضها اآلخر ،وال يفهمه .ختيلوا
مث ًال ،هل من شعب فرنسي ،لو
أن نصف من يسكن األراضي
الفرنسية اليوم ،ال يعرتف
باملقاومة اليت حررت بالده من
احملتل النازي؟
ليس املطلوب أن تكون موافقًا
يف السياسة على  13نيسان
 ،1975وال على  16أيلول 1982
وال على  14آذار  .1989املطلوب
فقط أن تعرف ما حدث ،فهو
واقع ،ال ميكن حموه ،متامًا كما ال
ميكن حمو األمل بأن يصري شعب
لبنان يومًا شعبًا واحدًا ،وال يعود
زياد الرحباني على حق.
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تحقيقات

الريموك :فنون حرب العصــابات وجنون املوت
هنا خميم الريموك ،أكثر البقع الساخنة يف حميط العاصمة السورية
تتوقع أن ترى غرفة يف ّ
ّ
شقة هلا سقف وأربعة حيطان
دمشق .ال
ّ
ً
سليمة .ال تتوقع أن جتد دارا مل تطلها النار .هنا تقتنع كم
أن الفلسطينيني فئة سيئة الطالع ،حتمل أنينها يف ّ
كل جلجلة،
كما حتمل الكفايف على األكتاف .على هامش األمل ،املخيم مسرح
حلروب تقنيات العصابات.
«إمشي ،ما ّ
توقف ّ
لقلك ،القناص داميًا جاهز» .حسنًا ،إن جنحت يف
ّ
الوصول إىل خميم الريموك من املتحلق اجلنوبي ملدينة دمشق من
ّ
تتنقل داخل املخيم ،إىل «كاتالوغ»،
دون خسائر ،فإنك حتتاج لكي
كالذي حتصل عليه مع جهاز التلفاز اجلديد .الفرق أنك ال متوت
حني تعبث بتلفاز .أما هنا ،فهامش اخلطأ يعين قذيفة «بـ  »10أو
رصاصة قناصة «شتاير» النمسوية احلديثة .و»الكاتالوغ» ،هو أحد
مقاتلي اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ـــ القيادة العامة.
مل يكن خميم الريموك يومًا خميمًا باملعنى احلريف للكلمة ،بل رمبا
مسي زورًا بهذا االسم .ولوال بعده اجلغرايف عن األراضي احملتلة،
ّ
تضج بالليمون والصعرت
لكان فلسطني أخرى ،هنا قرب دمشق،
ّ
ّ
و»حق العودة» .والريموك ،متامًا كاألحياء احمليطة به،
واليامسني،
حي القدم من الغرب ،احلجر األسود والتضامن وييلدا من اجلنوب
ّ
ومكتظة نسبيًا ،وشوارعه
وببيال من الشرق ،أبنيته متوسطة االرتفاع
واسعة ،وال تقارن طبعًا بتلك يف خميمات النازحني الفلسطينيني
يف لبنان ،وال يعوز ماء أو كهرباء.
اآلن كل شيء تغيرّ  .قبل مثانية أشهر تقريبًا ،قررت املعارضة
متر يف
السورية املسلحة أن الطريق إىل دمشق ال ّ
بد من أن ّ
خميم الريموك ،فبدأت هجومًا من بداية شارع فلسطني وساحة
ّ
الدوار ،الذي يتوسط املخيم باجتاه شارع لوبية ،للوصول إىل ساحة
«البطيخة» يف الشمال ،ثم إىل حي امليدان الدمشقي.
وعلى عجل ،سقط املخيم من دون معركة حقيقية مع اللجان
ّ
املكلفة محايته ،ألسباب منها اخليانة والتجهيز العسكري
الشعبية
البسيط الذي امتلكته اللجان باملقارنة مع مسلحي املعارضة
املقر
والتنظيمات األصولية .بينما وقع ما هو أشبه بـ»ملحمة» حول
ّ
املسمى «اخلالصة» ،حيث صمدت ّ
قلة
الرئيسي للقيادة العامة،
ّ
من الفلسطينيني يف مواجهة اآلالف من املعارضة السورية ،وسقط
أكثر من  40شهيدًا ،قبل أن تسقط اخلالصة .هجر أكثر من مليون
سوري وفلسطيين بيوتهم ،ومن بقي ال يتجاوز عددهم  80ألفًا
يسكنون جنوب املخيم ويتمركز معظمهم يف شارع القدس.
هم .قبل حواىل ثالثة أشهر بدأت «القيادة العامة» معركة ما
ال ّ
تسميه «حترير خميم الريموك» ،وهي اآلن استطاعت السيطرة على
ثلث املخيم تقريبًا ،انطالقًا من مشاله .يف حني يسيطر اجليش
السوري على شارع الثالثني الفاصل بني املخيم وحي القدم،
حي ييلدا .يف بال
ومدخل شارع الريموك الفاصل بينه وبني ّ
«القيادة العامة» هدف واضح :السيطرة على ساحة «الرجيي»،
ومن يسيطر على «الرجيي» ،حيكم الريموك.
«حنن بأول حارة الفدائيني» يقول حممد (عشرين عامًا) ،وهو يتأكد
ّ
يلف كوفيته املهرتئة على
من جهوزية بندقيته الروسية العتيقة.
ً
عنقه ،يستعري من زميله بعض السجائر ،وينطلق متمتما« :رح نعمل
املتقدمة ،بالكمني احلكي عصوت واطي،
جولة على بعض الكمائن
ّ
القناصني بيلحقوا الصوت» .حممد باملناسبة من طربيا ،فلسطيين
جد ،ولد وتربى وعاش يف سوريا ،كوالده ،واألرجح أنه
أبًا عن ّ
سيموت يف سوريا .السري وراءه مسألة متعبة بعض الشي ،هو
يعرف الطريق جيدًا ،إذ إنك لن تسري على طريق كاملسالك اليت
عرفتها طوال حياتك ،أو أي شيء يشبهها .املرور هنا من داخل
األبنية ،من الفجوات يف حيطان البيوت .اآلن أنت يف صالون ،أو
هكذا يبدو ،كنبة زرقاء ،ونصف طاولة طعام وساعة خشبية حمطمة
حتت شباك ،ولوحة ذهبية معلقة يف احلائط طاهلا بعض احلريق،
كتب عليها« :اللهم بارك هذا البيت» .اآلن يف غرفة نوم ،احلريق
أتى على كل شيء تقريبًا ،إلاّ بعض املالءات الزهرية املغربة،
و»تواليت» نسائية مع بقايا أدوات «ماكياج».
يف املطبخ ،أو ما صمد منه تقريبًا  ...يف حمل لبيع السرياميك،
وهكذا دواليك .هل مشمت يومًا رائحة احلرب؟ ال نعرف من أطلق
عليها هذا االسم ،لكنها خليط من حريق أثاث البيوت ،وبارود
السالح واملتفجرات ،وغبار الركام والرماد ،والذكريات رمبا .حممد
اعتاد الرائحة.
ما هذا الذي نسري عليه؟ ال تستغرب« ،سيارة»! وضع املقاتلون
بستار
سيارة حمرتقة للمرور من مبنى إىل مبنى يف شارع ُحجب آخره
ٍ
بالستيكي رمادي ،كي ال يرى القناص انتقال املقاتلني .أص ًال ،مل
يعد هناك طريق بني املبنيني .على بعد أمتار من السيارة ـــ اجلسر،
هناك «دمشة» ترتفع بأوهلا برباميل عن األرض ،ثم بأكياس رمل.
ّ
احملطم والسرياميك،
وخلفها ،مساحة واسعة مفروشة بقطع الزجاج
ّ
العدو ،يف حال قرر
حتركات
كي
ّ
يتسنى للكامنني خلفها مساع ّ
اإلغارة.
الكمني األول
غرفة فيها ثالثة حيطان وفجوة كبريةَ .فْرشتان وبضع أعقاب سجائر
على األرض ،وقارورة «بيبسي» نصف ممتلئة ،وأربعة شبان مع

فراس الشويف

املخيـّم أصبح مسرحاً لحروب تقنيـّات العصابات (أنور عمرو ــ أ ف ب)
يقبلهم حممد
بنادق كالشينكوف ،ال يتجاوز عمر واحدهم  22عامًاّ .
وخيص ذقن قائد الكمني اخلفيفة بقبلة وامتنان.
واحدًا واحدًا،
ّ
اثنان من الشباب من طربيا ،عيسى ،القائد ،من ّ
عكا ،وأدهم من
يافا .أدهم جريح ،يده اليسرى يغطيها اجلبس من الكتف حتى
ّ
الكف .كان من املمكن أن يكون شهيدًا ،اخرتقت رصاصة قناصة
كبرية حائطًا قليل السماكة واستقرت يف زنده.
تقوص؟» ،يبستم واخلجل على خديه« ،إذا شفنا
«كيف بعدك عم ّ
بقوص» .إن سألت عيسى عن مكان وجود
مسلح بفرجيك كيف ّ
ميد يده باجتاه الفجوة« ،هنا» .هنا؟
بالصدمة.
املسلحني ،ستصاب
ّ
ّ
تطل برأسك من الفجوة ،سرتى غرفة
جرب أن
أعصاب.
هكذا بربودة
ّ
كبرية ،فرشها أمحر وحيطانها محراء ،مع إضاءة يف السقف كتلك
اليت تستعمل يف املالهي الليلية .وخلفها متامًا ،يتمركز املسلحون!
حتمل دهشتك وترحل ،ويعود عيسى ورفاقه إىل االنتظار.
الكمني الثاني
ّ
مطل
الطريق إىل الكمني الثاني تزداد صعوبة .بني مبنى ومبنى
املتفجر من املرور،
على شارع لوبية ،مينعك رصاص القنص
ّ
وجيربك على االنتظار قلي ًال .حسنًا ،تركض .الكمني الثاني يف
متر فوق
الطبقة الثالثة ،تصعد إىل مبنى يف الطبقة الثالثةّ ،
ثم ّ
أسرة ،وأربعة مقاتلني
دفوف حديدية وخشبية لتصل .هنا يوجد
ّ
أسبوع رمبا .قبل ساعات ،أحبطت
مر على اجملموعة هنا
ٌ
أيضًاّ .
ّ
تسل ًال ملسلحني من كتائب «ابن تيمية» باجتاه مشال
اجملموعة
ّ
املخيمّ .
معقدة للغاية هنا .يقول قائد
مثة حرب عقول عسكرية
ّ
ِ
«هَّنا قرود وِإ ْح َنا قرود يف حرب
الكمني بلكنته الفلسطينية
العصابات» .اعتاد املقاتلون األصوليون تفخيخ مداخل األبنية،
وتسييجها بالعبوات الناسفة ،وحرق املباني اليت خيرجون منها حتى
ال يتمكن مقاتلو القيادة العامة من استعماهلا .وإن كانت املداخل
بد من أن تكون من األسطح،
مفخخة ،فإن الطريق إىل األبنية ال ّ
إذ يعمد املقاتلون الفلسطينيون إىل مداهمة املباني من فوق ،بد ً
ال
من حتت .ويف واحدة من احلرف اجلديدة ،يربطون قذائف اهلاون
باحلبال ،بعد جتهيزها بالصواعق والفتائل ،ثم ينزلونها بعد إشعال
الفتائل إىل الطبقات األوىل ،وعندما تنفجر ،تقضي على مسلحي
وتفجر العبوات الناسفة.
املعارضة،
ّ
الكمني الثالث
الكمني الثالث ،حبسب حممد ،هو أقرب نقطة إىل ساحة الرجيي،
حواىل  150مرتًا .االستنفار دائم هنا ،على قاعدة «من يقنص
أو ً
ال» .يف هذا الكمني ،عدد املقاتلني أكرب من باقي الكمائن .خيرج
أحد املقاتلني بندقيته من فجوة صغرية يف احلائط ،ليطلق رصاصة
متر عرب فجوة أخرى يف حائط قريب .جيلس عائد على كرسي ،هو
ّ
ّ
يلف اجلبس قدمه اليسرى! وما زالت بندقية «الفال» بني
اآلخر
ّ
شك بأن «الغزاوي» قناص حمرتف حتى يبقى هنا وجرحه
يديه .ال
بهذا املستوى .عائد كان طالبًا جامعيًا يدرس علم األحياء يف جامعة
دمشق ،واآلن حيرتف القنص .ال يريد شيئًا « ...أن تعود أمي إىل

بيتنا يكفيين اآلن».
مبنى «قيادة الشيشان»
على بعد أمتار من املستشفى الصغري على مدخل املخيم الشمالي،
وحولوه إىل مركز
مبنى سكين،
متركز املقاتلون الشيشانيون يف
ّ
ً
قيادة لـ»الكتيبة الشيشانية» .ومع بدء معارك حترير الريموك،
استمر القتال بني مقاتلي القيادة العامة والشيشان ثالثة أيام
بلياليها للسيطرة على املبنى ،انتهت املعركة بتدمري املبنى كام ًال،
ومقتل أكثر من  40مقاتل شيشاني ال تزال جثثهم حتت األنقاض.
ميكن أن تلتقط رائحة اجلثث القدمية من على ِ
مرت تقريبًا
بعد مئة ٍ
حتول إىل ّ
تلة ركام.
عن املبنى الذي ّ
ً
املخيم.
جنوب
يف
أخرى
بقع
إىل
ا
يومي
املقاتلون
ومن هنا ،يعرب
ّ
أما
غريبة.
فكرة
عفن
حلم
فوق
املرور
فكرة
تعد
مل
على األرجح،
ّ
ٍ
ٍ
ّ
فستتوقف مرارًا عند األمر خالل زيارتك ،وبعد رحيلك ،ورمبا
أنت،
ٍ
سنوات الحقة.
يف
«الرباد العجيب»
من باب النكات ،أن تطرق على باب الرباد كما تطرق على باب
بيت ،ومن باب اجلنون ،أن جييبك أحد ،من الداخل .هناك حادثة
تصلح ملثال .بعد معركة متعبة يف أحد األبنية ،دخل مقاتلو القيادة
العامة إىل إحدى الشقق ،على اعتبار أنها املالذ األخري يف املبنى
ملسلحي املعارضة .نكش املقاتلون البيت ،ومل جيدوا أحدًا .هل
يف األمر سحر؟ هل يعقل أن يكون أحدهم قد اختبأ يف الرباد؟ ال،
فروا  ...من الرباد .لن جتد حلمًا باردًا هنا ،وال خضرًا
املقاتلون ّ
ّ
موضبة وقوارير «كاتشاب» .الرباد ليس كالذي يف بيتنا ،هو
ٍ
ثان مالصق ،نفق أبسط بكثري من ذلك الذي
بناء
إىل
لنفق،
باب
ٍ
دفعت القيادة العامة مثانية شهداء منذ أسبوعني للسيطرة عليه،
حبي امليدان ،ويتنقل
وهو يربط إحدى الكتل السكنية يف «الراما» ّ
فيه املقاتلون بالقوارب يف جماري الصرف الصحي يف الشارع
العريض.
املبادرة الفلسطينية هباء
قبل شهرين تقريبًا ،جاءت «منظمة التحرير الفلسطينية» مببادرة
املخيم .طبعًا ،اجليش السوري
إىل سوريا بهدف وقف القتال يف
ّ
الذي اختذ قرارًا واضحًا منذ بداية املعارك بعدم الدخول إىل خميم
ّ
حييد املخيم من دون
يسره كثريًا أن
الريموك
يتوقف القتال ،وأن ّ
ّ
أن يكون «ال مقرًا وال ممرًا» على ما تقول مصادر «املنظمة» .وافق
السوريون إذًا ،بقي أن يوافق املسلحون ،وهو ما لن حيصل ،ألن
جغرافية املخيم اسرتاتيجية يف أية عملية هجوم واسعة على قلب
مدينة دمشق .املبادرة اآلن يف «براد» ،أو رمبا يف نفق مظلم،
آخره مسدود .ويستمر القتال الضاري يف الريموك .يف النهاية،
من خارج السياق املنطقي ،أن يكون الريموك ،أو أي بقعة يقطنها
حميدة عن احلرب .ال لشيء ،سوى أن
الفلسطينيون يف سوريا
ّ
متيز بني سوري أو لبناني أو فلسطيين أو عراقي،
هذه احلرب مل ّ
متيز.
ولن ّ
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
التحقيقات ر ّجحت انفجارها أثناء إعدادها
مقتل سوري بعبوة ناسفة يف حاالت
انفجرت قبل ظهر ألثالثاء عبوة ناسفة بالسوري موسى مصطفى
ابراهيم العلي يف غرفة مستأجرة يقطنها يف حملة حاالت يف جبيل ،ما
أدى اىل مقتله على الفور.
قدرت زنتها بنحو 250
وأظهرت التحقيقات األولية أن العبوة اليت ّ
غرامًا ،من املواد املتفجرة ،قد انفجرت بالسوري وأردته ،وأوضحت
مصادر مطلعة أن نوعية العبوة وطريقة تصنيعها مشابهة لتلك اليت
ضبطت مع السوري أمحد أسامة الطوماني الذي أوقفه األمن العام
اللبناني يف غرفة زراعية يف حملة نهر ابراهيم يف الثامن من أيلول
اجلاري.
يعد العبوة فقد أوقفت شعبة
رجحت املصادر أن السوري كان ّ
وفيما ّ
املعلومات يف قوى األمن الداخلي صديقته وشقيقه وزوجة األخري
الذين كانوا يتشاركون الغرفة مع القتيل ،وذلك رهن التحقيق جلالء
مالبسات احلادثة والوقوف على مدى معرفتهم بأسباب وجود العبوة
حبوزة القتيل الذي كان يعمل يف «اجلفصني».
وكان مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
قد عاين مكان احلادث ،وبعد كشفه على اجلثة اليت تناثرت أشالؤها
بفعل انفجار العبوة قال« :حنن يف انتظار خبري املتفجرات لنتأكد من
املوضوع ،وال معلومات جازمة لدينا» ،مشريًا اىل أنه «توجد رائحة
بارود يف الغرفة اليت تتواجد فيها اجلثة».
وأعلن ان خرباء املتفجرات يف اجليش اللبناني يكشفون على سيارتني
متوقفتني اىل جانب مكان االنفجار.
وعملت عناصر الدفاع املدني على نقل أشالء اجلثة من حاالت اىل
مستشفى البوار احلكومي ،حيث سيتم تشرحيها من قبل الطبيب
الشرعي نادر احلاج ملعرفة مالبسات مقتله.
وأصدرت قيادة اجليش بيانًا أشارت فيه اىل أنه يف الساعة 11:00
من قبل ظهر اليوم (أمس) حصل انفجار يف غرفة يقطنها املدعو
موسى مصطفى ابراهيم العلي من التابعية السورية على طريق حاالت
البحرية ،ما أدى اىل مقتله.
وعلى األثر توجهت دورية من اجليش اىل املكان برفقة اخلبري العسكري
الذي قام بالكشف على موقع االنفجار ،حيث تبني أنه ناجم عن انفجار
عبوة قدرت زنتها حبوالي  250غرامًا من املواد املتفجرة ،وقد تولت
الشرطة العسكرية التحقيق يف احلادث بإشراف القضاء املختص.

أبو غيدا يبلغ السوريني املالحقني بتفجريي طرابلس عرب
«اجمللس األعلى»
قرر قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا إبالغ السوريني
النقيب يف املخابرات السورية حممد علي علي وخضر لطفي العريوني
املدعى عليهما «بتفجريي طرابلس» ،عرب الربيد بواسطة اجمللس
األعلى اللبناني السوري ،وهو اإلجراء نفسه الذي اعتمده أبو غيدا
سابقًا بإبالغ مدير األمن السوري اللواء علي مملوك املالحق غيابيًا
مبلف الوزير السابق ميشال مساحة ،قبل إصدار مذكرة توقيف غيابية
حبقه.
وأمام القاضي أبو غيدا شهر لتسلم جواب على ورقة تبليغ علي
والعريوني ،قبل أن يتخذ قرارًا بشأن إبالغهما لصقًا على إيوان مبنى
احملكمة العسكرية يف حملة املتحف ،يف حال عدم تلقيه أي جواب
بشأن ذلك ،ليقرر بعد ذلك اصدار مذكرتي توقيف غيابيتني حبقهما.
وختم التحقيق وإحالته اىل النيابة العامة العسكرية إلبداء مطالعتها
قبل إصدار قراره االتهامي يف القضية املوقوف فيها أمحد غريب
ومصطفى حوري بعد ترك الشيخ هاشم منقارة بسند إقامة.
وقد أسند اىل السوريني علي والعريوني تقديم الدعم املادي
واللوجسيت للموقوفني املذكورين لتشكيل خلية لرصد ودرس
والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية يف لبنان وخصوصًا يف مناطق
الشمال عرب جتهيز عبوات ناسفة وتفخيخ سيارات ووضعها يف أماكن
حمدودة أمام مراكز دينية بغية قتل واغتيال شخصيات سياسية
ودينية مناوئة لسياستهما ،كما أقدما على «تفخيخ سيارتني باملواد
املتفجرة ووضعهما بواسطة أشخاص آخرين أمام مسجدي السالم
والتقوى وتفجريهما.

سنة قضائية جديدة مثقلة بامللفات أبرزها حوادث عربا
والتفجريات ومساحة
بدأت االثنني سنة قضائية جديدة مثقلة بامللفات بعد صيف حار
امنيًا ،شهدته الدوائر القضائية والسيما القضاء العسكري اثر حوادث
التفجري اليت وقعت يف بئر العبد والرويس ويف طرابلس ،فض ًال
عن «حوادث عربا» وغريها من امللفات اليت حتمل طابعًا امنيًا وتلك
املتصلة باالعمال االرهابية والتعامل مع العدو االسرائيلي.
وعادت امس اعمال احملاكم والدوائر القضائية يف قصور العدل
بشكل عادي يف وقت حتمل هذه السنة اجلديدة على الصعيد

القضائي من سابقاتها ملفات ساخنة كملف حماكمة الوزيرالسابق
ميشال مساحة ،فض ًال عن امللفات العالقة امام اجمللس العدلي الذي
ينطلق يف السابع والعشرين من اجلاري مبحاكمة املتهمني يف احداث
نهر البارد والشمال من تنظيم فتح االسالم .وتلك املتعلقة باختفاء
االمام موسى الصدر ورفيقيه ،وملفات اخرى كملف «عني علق»
ومقتل «الزيادين».

مواد غذائية فاسدة مبخزن يف البساتني وتوقيف مالكه
داهمت قوة من شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي خمزنًا يف
بلدة البساتني يف عاليه ،وضبطت بداخله كميات كبرية من املواد
الغذائية الفاسدة تؤلف  26منتجًا منتهي الصالحية .كما ضبطت آلة
طباعة .وأوقفت القوة صاحب املستودع.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه اىل
أنه «توافرت معلومات لشعبة املعلومات عن وجود مواد غذائية فاسدة
منتهية الصالحية ،يف خمزن أحد احملال التجارية يف بلدة البساتني
 قضاء عاليه.بتاريخ  2013/9/13وبناء إلشارة القضاء املختص ،قامت قوة من
املكتب املذكور تؤازرها دورية من فصيلة درك قربمشول ،بدهم
املخزن املذكور الذي عثر يف داخله على كميات كبرية من املواد
الغذائية املنتهية الصالحية ،إضافة اىل آلة كبس حراري لطباعة
تواريخ جديدة لالنتاج وانتهاء الصالحية على املنتجات ،وذلك بعد
إعادة تعبئتها بعبوات جديدة مباركة «فريا» وتوزيعها على احملال
التجارية .مت توقيف مالك املستودع املدعو :م .ن( .مواليد ،1984
لبناني) وضبط اآللة و 26منتجًا منتهي الصالحية ،منها( :زيت زيتون،
معكرونة ،كبيس ،مربى ،خل ،أرز  ،)...والتحقيقات جارية بإشراف
القضاء املختص.

إرجاء حماكمة العقيد أبو جودة جبرم التعامل إىل كانون الثاني

يعول وكيل الدفاع عن العقيد يف اجليش اللبناني أنطوان أبو جودة
ّ
املوقوف جبرم التعامل مع العدو االسرائيلي أهمية قصوى على إفادة
أعد تقريرًا حول وضع موكله
الطبيب النفسي أنطوان قمري الذي ّ
مقر سجنه لدى الشرطة العسكرية يف
النفسي بعد معاينته يف
ّ
الرجيانية ،يؤكد فيه إصابة أبو جودة مبرض القلق.
بدورة رأيًا مغايرًا لرأي
يف املقابل ،فإن للطبيبني ريف مطر وشارل ّ
زميلهما قمري اللذين يؤكدان يف تقرير رفعاه اىل احملكمة العسكرية
الدائمة أن ما يعاني منه املتهم أبو جودة ال يؤثر على أفعاله اليت
أقدم عليها.
وإزاء ذلك ،قررت االثنني احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشارة املدنية القاضية ليلى
رعيدي وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي رفع جلسة
حماكمة أبو جودة اىل العاشر من كانون الثاني املقبل لالستماع اىل
إفادة األطباء املذكورين ،بعد أن طلب احملامي رياض مطر وكيل
أبو جودة استدعاء الطبيب قمري الذي مل يكن أمس على الئحة
الشهود املستدعني اىل اجللسة اليت استدعي اليها بدورة ومطر،
وذلك الستيضاحهم يف جلسة واحدة حول الوضع النفسي للمتهم
أبو جودة.

إحراق سيارة يف طرابلس
اقدم جمهولون ليال على احراق سيارة هيثم جباضو امام مطعمه
 sea and seeعند االوتوسرتاد البحري ملدينة امليناء وهي من نوع
مرسيدس كشف بيضاء اللون .وقد ادعى جباضو لدى االجهزة االمنية
املختصة مؤكدا ان ال خصومة له مع احد ومطالبا بكشف الفاعلني
وسوقهم اىل العدالة.

قتيل حبادث سري يف قب الياس
قضى السوري حممد موسى يف حادث سري وقع على طريق عام قب
الياس قرب حمطة االسود للمحروقات ،بني اربع سيارات ،وقد نقل
القتيل اىل مستشفى شتورة فيما اصيب يف احلادث  4جرحى نقلوا
اىل مستشفى البقاع للمعاجلة ،ومجيعهم من التابعية السورية.
كما وقع حادث سري عند مفرق مكسة العالي ،على طريق البقاع
الدولية ،بني  3سيارات «بي.ام» لون اسود و»مرسيدس» لون
رصاصي و»رابيد» لون ابيض ،اوقع عددا من اجلرحى ،نقلوا مجيعهم
اىل مستشفيات املنطقة.
وعلى الطريق العام بني مثلث ضهر االمحر ومثلث كفرمشكي إحنرفت
سيارة من نوع بيجو ،بيضاء اللون ،يقودها رامي سليم غزالي من
بلدة عني عطا ،وجبانبه شقيقه حازم ،قرب مطعم مشهور ،ما أدى اىل
إنقالبها وإستقرارها على سقفها ،واصابة الشقيقني جبروح وكسور
وعملت سيارات الصليب األمحر على نقلهما اىل مستشفى راشيا
احلكومي .
كما إصطدمت سيارة جيب من نوع هوندا  ،يقودها هادي حممد غزالي
وجبانبه زوجته ،بصخور اىل جانب الطريق املؤدي اىل جممع الكنز
السياحي ،ما أدى اىل إصابة الزوجني جبروح.

موقوفان جديدان بـ»حوادث عربا»
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
ألثالثاء على موقوف جديد يف «حوادث عربا» تبعًا للملف األساسي،
وأحاله اىل قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا الستجوابه
مع موقوف آخر ألقي القبض عليه أخريًا ،طالبًا استجوابهما وإصدار
ّ
مذكرتي توقيف وجاهيتني حبقهما سندًا اىل مواد االدعاء اليت تصل
اىل عقوبة اإلعدام.
ويرتفع بذلك عدد املوقوفني يف هذا امللف اىل  62موقوفًا.

استجواب  3سوريني بـ»خلية بلونة»

استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان يوم االربعاء املاضي
السوريني الثالثة اجلدد املوقوفني يف قضية اطالق صواريخ من بلونة
باجتاه بعبدا .ومع استجوابهم يصبح عدد املوقوفني يف هذه القضية
تسعة سوريني.

إنقاذ  4على منت مركب سياحي بعد غرقه على شاطئ خيزران
غرق مركب سياحي ميلكه ح .ش .قبالة شاطئ خيزران بالقرب من
أوتيل املونس ،وعلى متنه عدد من األشخاص.
وعمل الدفاع املدني على انقاذ الركاب الذين مت نقل ثالثة منهم إىل
مستشفى خروبي ورابع إىل مستشفى عالء الدين يف الصرفند ،وقد
وصفت حالتهم باملستقرة .وعلى الفور حضرت القوى األمنية إىل
املكان وباشرت التحقيقات الالزمة.

بنغالية تفر بـ 9ماليني لرية
ادعت رجاء عبود شهال يف خمفر القرعون ،أن العاملة املنزلية لديها
البنغالية زارنا فيل ،سرقت مبلغ أربعة ماليني ومثامنئة ومخسني ألف
لرية لبنانية ،وألفني ومثامنئة دوالر أمريكي ،وفرت.

االدّعاء على جمهول بـ»تفجري الرويس»
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على جمهول يف حادث التفجري الذي وقع يف حملة الرويس يف 15
آب املاضي عرب تفجري سيارة مفخخة ما أدى اىل مقتل  25شخصًا
وجرح آخرين.
وأسند صقر يف ادعائه على جمهول وكل من يظهره التحقيق إقدامهم
على جتهيز عبوة ناسفة وتفخيخ سيارة ووضعها يف مكان حمدد
وتفجريها والقيام بأعمال إرهابية.
وأحال صقر ادعاءه اىل قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو
غيدا طالبًا تسطري االستنابات القضائية الالزمة ومتابعة مجع األدلة
وحتليل املضبوطات وتوقيف األشخاص املتورطني.
وكان التحقيق األولي الذي أجرته مديرية املخابرات يف اجليش اللبناني
مل يتوصل حتى اآلن اىل كشف هوية الفاعلني.
ُيذكر أن صقر سبق أن ادعى على جمهول أيضًا يف حادثة االنفجار
الذي وقع يف حملة بئر العبد يف أوائل متوز املاضي.

زوجان «يسرتزقان» من ..الدعارة
تتعاطى أ .الدعارة السرية بتسهيل من زوجها ن .الذي كان يستغلها
يف أعمال الدعارة ويرغمها على ممارستها مع زبائن يؤمنهم هلا ومقابل
مبالغ مالية حيددها بنفسه.
فر زوجها ن.أ ( 39عامًا)
وقد أوقفت السورية أ.أ ( 21عامًا) فيما ّ
فاعرتفت بتعاطيها الدعارة رغمًا عنها وأن زوجها كان يضربها لتخرج
برفقة الزبائن الذين كان يتقاضى منهم املبلغ املتفق عليه والذي
يعتربه زوجها مصدر رزق ويؤمن هلما من خالله قوتهما اليومي.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران ،عقوبة األشغال
الشاقة بالسجن من  3أعوام اىل  15للزوجني وأحاهلما للمحاكمة أمام
حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان.

التعرف على هوية جثة يف بينو
أظهرت فحوص احلمض النووي اليت أجريت على اجلثة اليت عثر عليها
يف خراج بلدة بينو يف االول من ايلول احلالي ،أنها تعود اىل سليمان
عبد الفتاح من بلدة عيات يف عكار.
واكد رئيس البلدية خالد االمحد «ان اجلهات االمنية املختصة ابلغت
العائلة بنتائج الفحوصات وطلبت منها تسلم اجلثة من املستشفى
احلكومي يف حلبا ،وهي تتابع التحقيق لكشف مالبسات القضية.
يذكر انه عثر على اجلثة وكانت منفصلة عن الرأس وكان مصابًا
بطلق ناري.
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رونالدو يذكّر بايل مبن هو السيد يف «ريال»
وروني يبلغ حاجز الـ 200هدف مع «يونايتد»

دوري أبطال أوروبا :فوز
«برشلونة» وسقوط «تشلسي»

روني يحتفل بتسجيله هدفه الثاني يف مرمى «باير ليفركوزن» (إ ب أ)
مع تسجيله «هاتريك» ضد «غلطة سراي» ،ذكر كريستيانو رونالدو
زميله اجلديد يف «ريال مدريد» غاريث بايل مبن هو سيد امللعب ،بعد
أن انتزع الويلزي منه لقب أغلى العب يف العامل.
وسجل املهاجم الربتغالي ثالثة أهداف يف الشوط الثاني يف الفوز
الكاسح لـ»ريال مدريد» ( 6ـ  ،)1خارج أرضه يف افتتاح منافسات
اجملموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا ،رافعا رصيده مع بطل أوروبا
تسع مرات إىل  206أهداف يف  204مباريات.
وكان بايل قد وصل من «توتنهام» اإلنكليزي مقابل  100مليون
يورو خالل الشهر احلالي ،متخطيا الرقم القياسي ( 94مليون يورو)،
الذي كان «ريال مدريد» قد أنفقه لضم رونالدو من «مانشسرت
يونايتد» اإلنكليزي يف العام  ،2009ما دفع بالنادي امللكي إىل
التحرك سريعا إلرضاء هدافه ،وذلك بتمديد عقده حتى العام 2018
وجعله الالعب صاحب األجر األعلى يف العامل مع  17مليون يورو يف
السنة.
وقال رونالدو للصحافيني« :األيام القليلة املاضية كانت رائعة .قمنا
مبا علينا ،وأعين الفوز ،واملباراة األخرى انتهت بالتعادل (كوبنهاغن
تعادل مع يوفنتوس) ،وهذا كان أفضل .سنخوض مباراتينا التاليتني
على أرضنا والفوز يعين اقرتابنا من الدور التالي».
وشارك بايل بديال يف الشوط الثاني ولعب دورا يف صنع اهلدفني
الرابع واخلامس لرونالدو والفرنسي كريم بنزميا .وكان رونالدو أول
من رحب ببايل لدى وصوله حلصته التدريبية األوىل األسبوع الفائت،
وبدا أنه أخذه حتت جناحه ،وكلمه باإلنكليزية ،وشجعه بقوة خالل
التدريب.
وكان بايل قد قال مازحا خالل تقدميه الرمسي إن رونالدو كان
السيد يف ما يتعلق باهلرمية وتنفيذ الركالت احلرة ،لكن العب الوسط
الويلزي نفذ ركلة حرة قادت إىل تسجيل رونالدو هدفه الثاني.
وصرح بايل بعد الفوز الكاسح على «غلطة سراي»« :كان من
الرائع العودة إىل دوري األبطال ومن اجليد تقديم مساهمة فورية،
وتنفيذ ركلة حرة ،واملشاركة يف األهداف الثالثة األخرية .كان من
املهم أن نظهر ما ميكننا القيام به ،واللعب لبعض الوقت لتحسني
لياقيت البدنية».
من جهته سجل واين روني هدفني ضد «باير ليفركوزن» ليبلغ
حاجز الـ 200هدف مع «مانشسرت يونايتد» حيث يستمتع حبياته
اجلديدة بقيادة املدرب ديفيد مويز الذي يعتقد ان باستطاعته أن
يصبح واحدا من أشهر املهامجني يف تاريخ النادي اإلنكليزي.
وكان استمرار روني يف «أولد ترافورد» مثار جدل بعد استبعاده
عن عدد من املباريات املهمة أواخر املوسم الفائت بقيادة املدرب
أليكس فريغوسون ،الذي اعتمد عليه يف خط الوسط تاركا للهولندي
روبن فان بريسي جمد تسجيل األهداف.
وحيتل روني املركز الرابع يف الئحة مسجلي األهداف عرب تاريخ
«مانشسرت يونايتد» ،خلف بوبي تشارلتون ( ،)249ودينيس لو
( ،)237وجاك رولي ( ،)211ويرى مدربه احلالي ان باستطاعته حتقيق
أكثر من ذلك بكثري.
وقال مويز يف مؤمتر صحايف« :أذكر أنين قلت له إنه ميلك فرصة
حقيقية ليصبح واحدا من أفضل اهلدافني يف تاريخ هذا النادي وأقول
إنه إذا ما واصل اللعب على هذا املنوال فسيصبح واحدا منهم».
ومل خيف مويز أبدا أن روني كان يتدرب جيدا وأنه بعد إعادته إىل
مركزه التقليدي مهامجا ،يقدم بداية جيدة للموسم .فبعد أن كان
الالعب األفضل يف التعادل السليب مع «تشلسي» الشهر الفائت يف
الدوري وبعد أن سجل هدفا من ركلة حرة يف الفوز على «كريستال
باالس» ( 2ـ صفر) السبت الفائت ،رفع روني أداءه إىل مستوى
جديد ضد «ليفركوزن» .إذ افتتح التسجيل يف الدقيقة  ،22وأضاف
اهلدف الثالث لريفع رصيده مع «يونايتد» إىل  200هدف ،ومن ثم
وسجلت
مرر كرة رائعة ألنطونيو فالنسيا الذي سجل اهلدف الرابعُ .
أهدافه بعد أن وضع واقيا مسيكا حلماية جبهته ،إن كان شكل حظا أو
مصادفة ،بدا روني سعيدا لبلوغه إجنازا جديدا بقوله« :إنه أمر أفخر
فيه ،وأنا سعيد لتسجيلي  200هدف لناد مثل «مانشسرت يونايتد»
وآمل املزيد .أنا سعيد لعودتي إىل اللعب وتسجيل األهداف وكانت
تلك نتيجة جيدة .تبقى املباراة األوىل يف دوري األبطال دائما مهمة
ومن اجليد أننا حققنا الفوز».
واحتاج روني إىل  406مباريات لبلوغه  200هدف ،ما يعين أن معدله
يقرب من هدف واحد يف املباراة ،وكونه ال يزال يف الـ 27من عمره
يعين أنه ميلك الوقت لتخطي تشارلتون.

نجم «برشلونة» األرجنتيني ميسي ( )10يفتتح من الركلة الحرة
التسجيل يف مرمى «أياكس» (إ ب أ)
حقق «برشلونة» اإلسباني فوزا كاسحا على ضيفه «أياكس»
اهلولندي برباعية نظيفة ،بينما سقط «تشلسي» اإلنكليزي أمام
ضيفه «بال» السويسري ،االربعاء ،يف ختام اجلولة األوىل من
جمموعات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
فضمن اجملموعة اخلامسة يف لندن ،خسر «تشلسي» امام
ضيفه «بال» السويسري ( 1ـ .)2
سجل لـ»تشلسي» الربازيلي اوسكار ( ،)45ولـ»بال» املصري
حممد صالح ( ،)71وسرتيلر (.)81
ويف غيلسنكريشن ،فاز «شالكه» االملاني على ضيفه
«ستيوا بوخارست» الروماني بثالثة أهداف سجلها الياباني
اتسوتو اوشيدا ( ،)67والغاني كيفن برينس بواتنغ (،)78
وجوليان دركسلر (.)85
وضمن اجملموعة السادسة يف مرسيليا ،خسر «مرسيليا»
الفرنسي امام ضيفه «ارسنال» ( 1ـ .)2
سجل لـ»مرسيليا» الغاني جوردان ايو ( 90من ركلة جزاء)،
ولـ»أرسنال» ثيو والكوت ( ،)64والويلزي ارون رامسي
(.)84
ويف نابولي ،فاز «نابولي» اإليطالي على ضيفه «بوروسيا
دورمتوند» االملاني ( 2ـ .)1
سجل لـ»نابولي» االرجنتيين غونزالو هيغواين ( ،)29ولورنزو
اينسيين ( ،)67ولـ»دورمتوند» الكولوميب خوان زونيغا ( 87خطأ
يف مرمى فريقه).
وضمن اجملموعة السابعة يف مدريد ،فاز «اتلتيكو مدريد»
اإلسباني على ضيفه «زنيت سان بطرسربغ» الروسي ( 3ـ
.)1
سجل للفائز الربازيلي جواو مرياندا ( ،)40والرتكي اردا توران
( ،)64والربازيلي ليو بابتيستاو ( ،)80وللخاسر الربازيلي هالك
(.)58
ويف فيينا ،خسر «اوسرتيا فيينا» النمساوي امام ضيفه
«بورتو» الربتغالي بهدف سجله االرجنتيين لوتشو غونزاليز
(.)55
وضمن اجملموعة الثامنة يف برشلونة ،اكتسح «برشلونة»
ضيفه «اياكس امسرتدام» اهلولندي بأربعة أهداف سجلها
االرجنتيين ليونيل ميسي ( 22و 55و ،)75وجريار بيكيه (.)69
ويف ميالنو ،فاز «ميالن» اإليطالي على ضيفه «سلتيك»
االسكتلندي بهدفني سجلهما الكولوميب كريستيان زاباتا (،)82
والغاني سولي علي مونتاري (.)85

دورة تدريبية ألكادميية
الشدياق
أقامت أكادميية الشدياق للـ»أيكيدو» دورة تدريبية لالعبيها
الصغار على شاطئ البحر الرملي يف جبيل ،بإشراف املدرب الدولي
املاسرت فرنسوا الشدياق مبساعدة ربيع صلييب ،ومبشاركة عدد
كبري من األوالد من خمتلف األندية التابعة لألكادميية.
استهلت الدورة بركض صباحي على الشاطئ ثم التمارين
القتالية على الرمل ،فض ًال عن األلعاب املسلية املفيدة ،قبل
التوجه إىل املياه إلنهاء التمارين فيها.
وقد وعد الشدياق املشاركني بدورات مماثلة يف الفصول
األخرى حتى يف الشتاء ،فض ًال عن املخيمات السنوية يف بلدة
بشعله البرتونية.

استعدادات األندية للدوري الـ 54بكرة القدم (:)2
«الراسينغ» السرتجاع أجماد املاضي و«اإلخاء» «احلصان األسود»
بني عامي  1956و 2012تاريخ طويل خيتزل مسرية نادي «الراسينغ»
الذي سبق مجيع أندية الدرجة األوىل احلالية ،بإحرازه لقب الدوري اللبناني
بكرة القدم ( 56و 65و ،)70حتى أطلق عليه توصيف «القلعة البيضاء»،
ملا كان يتمتع به من مستوى متقدم يضاهي أعرق الفرق العربية ،قبل أن
يرتاجع حتت وطأة الظروف اليت مر بها لبنان ،لكنه استعاد يف املوسم
املاضي بعضا من نفحات الزمن الغابر حبلوله يف املركز الثالث ،نتيجة
االستقرار الفين الذي شهده يف املواسم الثالثة األخرية وجهود العبيه
وتناغمهم مع املدرب الناجح ليبور باال الذي أرسى قواعد فنية جديدة
للفريق ،وهو يسعى بذلك السرتجاع اجماد املاضي.
واليوم أصبح «الراسينغ» يف دائرة األضواء ومطالبا باحلفاظ على
النقلة النوعية اليت خطاها ،وإذا أمكن املنافسة على اللقب.
وقد خضع الفريق لبعض التغيريات يف صفوف الالعبني ،فانتقل وليد
إمساعيل إىل «النجمة» واستغنى عن حممد عبد الساتر ،علي سليمان،
جاسنت موسى ،جاك متى ،فيليب باولي ،سعيد أصفر ،هادي قاسم
واحلارس الياس فرجية ،وضم احلارس مصطفى بواب والفلسطيين هيثم
خدوج وأمحد طراد.
وحول استعدادات الفريق للموسم احلالي ،يقول رئيس النادي جورج
فرح ان طموح اهليئة اإلدارية يتمثل بتحسني وضع الفريق والعمل وفق
األطر الصحيحة.
وعن الصعوبات اليت تواجه الفريق ،يعترب فرح أن أغلبها مادية ،لكنها
قد حتل مع مرور الوقت ،وذلك عرب الرئيس الفخري للنادي ميشال فرعون
وجملس األمناء ،كاشفا أن امليزانية هي حبدود الـ 600ألف دوالر ،لكنها
قد ترتفع يف ضوء املشاركة يف كأس العرب ،مؤكدا أن اإلدارة اختذت
قرار املشاركة ،لكنها تنتظر قرار االحتاد.
وردا على سؤال حول اآللية اليت يعتمدها النادي يف تأمني الالعبني،
جييب فرح بأنه كان لدى الفريق  30العبا ،إال ان املدرب يريد ختفيض
العدد إىل  23العبا كي ال تؤثر التجاذبات اليت ميكن أن حتصل يف مسرية
الفريق يف الدوري ،مضيفا أنه يعتمد بشكل أساسي على أكادميية النادي
اليت متد الفريق األول بالالعبني.
وحول املشكلة األساسية اليت تواجه مجيع األندية يف ما يتعلق بدخول
اجلمهور إىل املالعب يرى فرح أن هذه املشكلة تفوق قدرة األندية
واالحتاد على السواء ،مشريا إىل أن االحتاد أيضا يريد عودة اجلمهور،
لكن هذه العودة يستلزم تنظيمها حتسن الظروف ،وأال تكون على عاتق
األندية.
اإلخاء األهلي
منذ أن وطئت أقدام العبيه أرض امللعب يف العام  1991وخوضه غمار
بطولة الدرجة األوىل ،ال يزال «اإلخاء األهلي» يلعب دورا رياديا ،حتى
استحق وصفه يف الكثري من املواسم بـ»احلصان األسود» ،وال غرو يف
ذلك إذا صنفه املراقبون بني الفرق املنافسة على اللقب هذا املوسم،
بعد تعزيز صفوفه بنخبة من الالعبني املميزين أبرزهم العب «النجمة»
زكريا شرارة وهداف «الشباب الغازية» عماد غدار ،إضافة إىل العب
«الصفاء» املغربي طارق العمراتي والربازيليني دييغو وليما دياز.
عبد اللطيف
وحول استعدادات الفريق وعميلة التجديد اليت أجراها يقول رئيس
النادي علي عبد اللطيف انه أصبح لدى النادي نضوج أكثر من السابق،
ألنه يف املرحلة اليت تسلم فيها الفريق كانت األمور متدهورة إىل أبعد
احلدود ،مضيفا انه مت وضع قواعد أساسية للعمل مع اجلهاز الفين
والالعبني ،تعتمد بالدرجة األوىل على الصدق يف التعاطي واألخالق
املهنية ،وإن هذا األمر انعكس إجيابا على تطور النادي بكل أقسامه،
مشريا اىل أن الفريق بات ميلك نواة جيدة من الالعبني لتحسني موقع
تبوء أحد
الفريق يف الدوري ،وإنه يبحث دائما عن األفضل ،ويطمح اىل ّ
املراكز الثالثة األوىل ،على الرغم من عدم استكمال التحضريات كما
جيب .لكنه أبدى ارتياحه للوصول إىل نسبة  90باملئة من اجلاهزية.
وشدد عبد اللطيف على ضرورة االستمرار باملسرية التصاعدية من أجل
املنافسة على اللقب.
وعن امليزانية اليت يتم تأمينها يف كل موسم ،يقول عبد اللطيف انه
حياول قدر املستطاع تقليصها ،لكنه يصطدم بصعوبات جتهيز الفريق
بالطريقة املثالية ،مضيفا أن هذا يتطلب مبلغا ال يقل عن  500ألف
دوالر ،كاشفا أن ميزانية املوسم احلالي ترتاوح بني  550ألفا و 600ألف
دوالر ،ويعتربها جيدة مقارنة ببعض األندية ومتواضعة يف املقلب اآلخر
مقارنة مع ميزانيات أندية النخبة اليت تفوق املليون دوالر.
وردا على سؤال عن رأيه بعودة اجلمهور ،أبدى عبد اللطيف أسفه ملا
حصل املوسم املاضي يف ملعب حبمدون ،لكنه أكد أن النادي أجرى
مراجعة ملا حصل فتبني أن هذا حيصل يف الكثري من املباريات ،خصوصا
ما حصل يف نهائي النخبة بني «العهد» و»النجمة» ،وتبني أن هذا ليس
قضية ملعب أو موقع ،بل يتعلق األمر بكيفية ضبط أمن املالعب ،مطالبا
بتحسني منشآت بعضها لتفادي اقتحام بعض املوتورين من اجلمهور
أرض امللعب أو العبث يف املدرجات ،مؤكدا السعي مع بلدية حبمدون
لدعوة أعضاء االحتاد اىل تفقد امللعب بعد إجراء التعديالت ،وذلك إلعادة
النظر بقرار عدم إقامة املباريات يف حبمدون ،ألن ذلك يشــــكل عامال
اجيــــابيا للفريــــق.
وعن رأيه باجلهاز التحكيمي ،ال يبدو عبد اللطيف متفائال ،مشريا إىل
أن مستوى احلكام ال يبشر باخلري ،مضيفا أن إدارات األندية تضحي
بالكثري من وقتها وجهدها وماهلا من دون أن يرى أي خطوات متوازنة من
املعنيني ،ما يؤدي إىل إصابة الكثري من األندية باإلحباط وتلويح البعض
باالنسحاب .وختاما دعا القيمني على اللعبة إىل استبدال بعض احلكام
الذين يستعملون صافرتهم نتيجة تأثرهم بأصوات الالعبني بآخرين أكثر
حرفية ،رأفة باللعبة والالعبني واإلداريني.
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مقاالت

مأساة إجتماعية جديدة :طفلتان زوجتا يف التاسعة من عمرهما..
األوىل ماتت نزفًا و الثانية هربت وحت ّدثت عن جتربتها

تزويج الفتيات القاصرات ظاهرة تنامت يف
الفرتة األخرية يف العامل العربي وانتشرت
ظاهرة جديدة مسيت بالزواج السياحي حيث
يقوم بعض اآلباء بتزويج بناتهم القاصرات
مقابل خسمئة دوالر أو مبالغ أخرى .ووسط
هزت اجملتمع
هذه االحداث برزت حالة خطرية ّ
العربي والدولي وهي الطفلة اليمنية روان
ً
(8سنوات) اليت توفيت
نزفا نتيجة متزق يف
ّ
الرحم ليلة دخلتها بعد تزوجيها من
أربعيين
اجلنسية.
سعودي
ّ
أول من نقل هذه
حممد درمان كان ّ
الصحايف ّ
القضية وقال لربنامج «للنشر» ّ
أنه تتبع رواية
ّ
اهالي املنطقة الذين الحظوا اختفاء الطفلة
ونقلوا أن الطفلة توفيت جراء نزيف وبعد نشر
القصة حتركت منظمات حقوق االنسان واجملتمع
ّ
املدني للقيام بتحقيق مباشر بغض النظر عن
احمللية
حتقيقات السلطات
وسيتم عقد مؤمتر
ّ
ّ
القضية.
صحايف لتوضيح مالبسات
ّ
قصة روان تزامت مع
قصة ندى االهدل
ّ
ّ
ّ
ّ
احلظ
عاما) اليت حالفها
ومتكنت مبساعدة
(ً 11
عمها من اهلروب من منزل أهلها الذين قرروا
ّ
تزوجيها من مغرتب ميين مقيم يف اخلليج
فسجلت مقطع فيديو ّ
مت تداوله بشكل كبري
ّ
ّ
على موقع «يوتيوب» تؤكد فيه رفضها
القاطع للزواج املبكر.
عمها
ندى حضرت
ً
خصيصا إىل لبنان برفقة ّ
عبد السالم االهدل للمشاركة يف برنامج
ّ
«للنشر» مع اإلعالمي طوني خليفة
وأكدت
أنها مل تهرب فقط من الزواج بل هربت من
اجلهل لتكمل دراستها وكانت يف العاشرة
من عمرها عندما ّ
متت خطوبتها من شاب ميين
يف السادسة والعشرين من عمره دفع ألهلها
مبلغ ألفي دوالرّ ،
لكنها جنحت يف اهلروب قبل
أسبوع من تزوجيها من خالل اللجوء إىل عمها
الذي تلقى رسالة منها عرب «فيسبوك» فالغى
رحلته إىل السعودية وعاد لينقذها.
من جهته قال عبد السالم أن ندى عاشت معه
لفرتة فعمل على تثقيفها لذلك كانت خمتلفة

عن أخواتها اللواتي تزوجن يف سن مبكرة.
ً
قضية زواج القاصرات كان
وتعليقا على
ّ
للشيخ أبو حييى مداخلة مباشرة من القاهرة
ّ
ّ
أكد خالهلا أن الزواج
املبكر ليس من اخرتاع
اإلسالم وهو موجود يف سفر التكوين والتلمود
أما يف القرآن الكريم فأباح الرسول صلى اهلل
ّ
عليه
وسلم ذلك يف السنة العملية من زواجه
من السيدة عائشة وكذلك عمر ابن اخلطاب
رضي اهلل عنه واالمام علي بن ابي طالب.
الشيخ أبو حيى أوضح الفرق بني الزواج
مبعنى العقد الذي هو جائز من اليوم األول
أما الزواج
لوالدة الطفلة عرب والدها فقط ّ
ّ
مبعنى الوطئ فال
يتمكن منها إال عندما تكون
صاحلة له وهذا خيتلف من فتاة إىل اخرى
وصالحية الفتاة حتددها الوالدة او العمة او
اخلالة.
الشيخ الدكتور أمحد كنعان الباحث يف
الدراسات اإلسالمية أكد على صحة ما قاله
ً
الشيخ أبو حيى
مضيفا أن الشرع اإلسالمي
ّ
احلنيف هو مرن وصاحل
لكل مكان وزمان
و أن الزواج ال يتم فقط اذا كانت الفتاة
تطيق الوطئ بل جيب أن تكون حاضرة
نفسيا
ً
وجسديا .وقال أن حتديد
سن الزواج حبسب
ّ
ً
مذهب اإلمام أبي حنيفة بدأ من سن احلادية
عشرة ثم إرتفع إىل اخلامسة عشرة ليصل اىل
الثامنة عشر فاملذهب الواحد تغيرّ مع العصور
عمليا
شرعا لكن
لذلك جيوز الزواج بعد البلوغ
ً
ً
ّ
ومطلبات الزواج ال
تغيرّ ت الظروف واألزمنة
تقتصر فقط على الوطئ واإلجناب فالثقافة
تغيرّ ت.
االعالمي طوني خليفة سأل الشيخ كنعان
إذا كان يرضى أن
يزوج إبنته عند بلوغها
ّ
فرد أنه ال يوافق على زواجها حتى يف سن
ّ
الثامنة عشرة الن الفتاة جيب ان تكون مهيأة
ونفسيا و
ذهنيا
بدنيا للزواج .أمّا الشيخ أبو
ً
ً
ً
حييى فأكد أنه يزوج إبنته عند بلوغها
مشريا
ً
إىل أن الزواج املبكر
مشرع يف عدد كبري من
ّ
دول العامل.

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

 MEAتنفق  105مليارات على التسويق

عبود :أسعار التذاكر أعلى مبعدل  %30من غريها
محمد وهبة

يف عام  2010أنفقت شركة «ميدل إيست»
حنو  105مليارات لرية حتت عنوان «مصاريف
التسويق واملبيعات»ّ .
ميثل هذا الرقم  %25من
أرباح الشركة يف السنة املذكورة .الرقم كبري.
األكيد أن مصدره هي األرباح الناجتة من أسعار
تذاكر السفر ،لكن كيف ينفق؟
يف نهاية عام  2008كشفت «ميدل إيست» عن
أرباح بقيمة  101مليون دوالر ،وزادت أرباحها
نهاية عام  2009إىل  118مليونًا .ويف املقابل،
كان عام  2008كارثيًا على شركات الطريان يف
تكبدت خسائر ضخمة
منطقة الشرق األوسط ،إذ ّ
قدرتها «أياتا» بنحو  200مليون دوالر .وكانت
ّ
حصة شركات الطريان اخلليجية من هذه اخلسائر
ّ
حنو  100مليون دوالر ،وهو رقم يساوي أرباحها
للعام  .2007أما اليوم ،فقد تراجعت أرباح «ميدل
إيست» إىل أكثر من النصف يف مقابل ارتفاع
أرباح شركات الطريان األخرى يف املنطقة.
كيف ميكن لـ «ميدل إيست» أن حتقق هذه
تعم الشركات يف
األرباح يف أجواء خسائر
ّ
املنطقة؟
املطلعون يؤكدون أن املصدر األساس هلذه
األرباح هو أسعار تذاكر السفر .وحبسب وزير
اجلوي
السياحة فادي عبود ،فإن «سياسة النقل
ّ
احلر
التنافس
الرمسية يف لبنان ال تعتمد على
ّ
املعروف باألجواء املفتوحة ،بل تعتمد على حصر
الطريان إىل لبنان ومنه ،ما جيعل سعر تذاكر
السفر أعلى بنسبة  %30عن باقي شركات
معينة».
الطريان ،خصوصًا على خطوط
ّ
وتشري املعطيات املتداولة إىل أن «االحتكار
الثنائي» هو أهم عناصر رحبية الشركة من
رحالتها على بعض اخلطوط .فعلى سبيل املثال،
لدى «ميدل إيست» اتفاقات ثنائية مع عدد
من شركات الطريان يف أوروبا واخلليج تتضمن
معي من األسعار مثل
احلفاظ على مستوى
نّ
airfarnce, aircanada, aeroflot, etihad airways,
... qatar airways, cyprus airwaystunis airways
النتائج املالية تظهر نتائج االتفاقات بصورة
واضحة ،ففي عام  2010حققت الشركة إيرادات
من حركة الركاب بنسبة  %38من اخلطوط
األوروبية ،و %53من دول الشرق األوسط
(اخلليج بصورة أساسية) واليها ،و %9من دول
أفريقيا واليها.
ورغم ذلك ،كان الفتًا أن «ميدل ايست»
ّ
املتحركة
حققت أرباحًا كبرية فيما كانت الكلفة
ّ
للشركة املؤلفة من اخلدمات األرضية وأسعار
وقود الطائرات وسواها مرتفعة .أما اخنفاض
األرباح يف السنوات التالية ،أي ابتداء من عام
 2010إىل اليوم (آخر ميزانية تشري إىل أرباح
بقيمة  40.4مليون دوالر عام  ،)2011فقد جاء
املتحركة وارتفعت الكلفة
بعدما اخنفضت الكلفة
ّ
الثابتة (الرواتب واألجور وسواها)».
ووفق دراسة أجراها خرباء يف جمال النقل
تبي أن كلفة «ميدل إيست»
اجلوي للركاب،
نّ
هي األعلى بني عدد من الشركات .واملعيار الذي
تقاس على أساسه الكلفة هو معدل كلفة نقل
الراكب يف الكيلومرت الواحد .ففي عام ،2009
مث ًال ،كان املعدل  17.86دوالرًا على خطوط
طريان الشرق األوسط مقابل  11.37دوالرًا
على اخلطوط الربيطانية ،و 11.61دوالرًا على
اخلطوط الرتكية ،و 9.96دوالرات على اخلطوط
معدل كلفة
اإلماراتية .اما يف عام  ،2010فرتاجع ّ
«ميدل إيست» إىل  16.65دوالرًا مقابل 11.52
دوالرًا للرتكية ،و 11.34دوالرًا للربيطانية و8.24
دوالرات لإلماراتية.
إذًا ،هذه هي كلفة ميدل إيست مع األجواء
املغلقة ،ما خيلق التباسًا كبريًا .إذ كيف ترتاجع
األرباح يف ظل كل هذه احلماية؟
هناك رواية ثانية ملا حيصل تدور حول
والتحوالت اليت طرأت عليها .يف
أسعار التذاكر
ّ
حتدد أسعار
السابق «كانت منظمة أياتا هي اليت ّ
مرات سنويًا.
التذاكر وهوامش االرباح ثالث ّ

لكن التسعرية تغيرّ ت لتصبح قائمة حبسب
العرض والطلب على أساس Yield management
(دراسة اهلوامش التجارية للطائرة) ،وهي تراعي
التسعرية يف املواسم ،فجرى تقسيم مقاعد
الطائرة إىل  7أقسام تطرح بصورة متتالية يف
السوق ،فإذا بيع القسم األول بأقل سعر ،تكون
مقاعد القسم التالي أعلى قلي ًال إىل أن يأتي أعلى
سعر يف القسم األخري من املقاعد املطروحة (كل
هذه األقسام تندرج ضمن الدرجة االقتصادية).
وبالتالي ،ميكن أن جند راكبني على الطائرة
نفسها وجيلسان على مقاعد متجاورة لكن أسعار
التذاكر فيها فرق كبري ،وهذا األمر تتبعه ميدل
يفسر
إيست كما غريها من شركات الطريان وهو
ّ
ارتفاع األسعار أو اخنفاضها».
ال يوافق خرباء الطريان على هذا التفسري ألن
ميزانيات شركة طريان الشرق االوسط ونتائجها
املالية وما هو متداول يف السوق عن السفرات
اجملانية واإلنفاق الكبري يف هذه الشركة تشي
بوجود أمر آخر خمفي حتت رماد األسعار .ويف
هذا اجملال ،يشري أحد اخلرباء املطلعني ،اىل أن
أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الطريان يف
الشركة أن هناك عرفًا يقتضي اقتطاع  %3من
يتحرك بأوامر
امليزانية حلساب صندوق خاص
ّ
رئيس جملس اإلدارة املدير العام لشركة طريان
الشرق األوسط.
غري أن اخلرباء يؤكدون أن نسبة االقتطاع
ارتفعت كثريًا اليوم وفق ما هو وارد يف
ميزانيات الشركة ،حيث جتاوز اإلنفاق ما نسبته
 %25من أرباح الشركة بصورة عامة.
ويشري هؤالء إىل «إخفاء» هذا الصندوق حتت
اسم «مصاريف تسويق ومبيعات» ،ففي عام
خصصت «ميدل إيست»  105مليارات
2010
ّ
لرية لتغذية هذا البند ،فيما كانت أرباحها يف
تلك السنة تبلغ  125مليار لرية .وهذا الرقم
ّ
ميثل حنو  %11.5من جممل امليزانية البالغة 910
مليارات لرية.
والالفت أن هذا الرقم كان ثابتًا لفرتة
سنتني متتاليتني مقارنة مع فوارق األرباح
وأكالف التشغيل املتحركة والثابتة .كما ّ
ميثل
إنفاق «التسويق»  %240من كلفة املصارف
العمومية واإلدارية اليت كانت تبلغ  43.8مليار
لرية .وللعلم فقط ،فإن كلفة الرواتب واألجور
وملحقاتها ملوظفي االرض تبلغ  44.2مليار لرية،
فيما بلغ إمجالي رواتب الطيارين  41.9مليار
لرية ،أي أن كلفة التسويق تساوي  %122من
كلفة الرواتب واألجور اإلمجالية.
إىل أين تذهب أموال «التسويق»؟ ومن يستفيد
منها؟ ما هو معروف ومتداول يف كواليس الشركة
أن هناك جمموعة واسعة من السياسيني وكبار
الضباط وكبار القضاة واإلعالميني وكبار رجال
الدولة كلهم يستفيدون من تذاكر سفر جمانية
وإقامات يف الفنادق واملنتجعات اليت تستأجرها
ميدل إيست أو لديها اتفاقات الستعماهلا مع
شركات طريان أخرى...
يرد رئيس جملس اإلدارة
يف هذا السياق،
ّ
املدير العام حممد احلوت يف اتصال مع «األخبار»
على ما يقال عن بند «التسويق» باإلشارة إىل أن
«اجلمعية العمومية هي اليت حتاسب ولن أرد يف
اإلعالم على ما يقال ،فهذه البنود هلا مربراتها
املتعلقة بتشغيل الشركة واإلجيارات واملصاريف
والعموالت يف لبنان واخلارج».
رغم ذلك ،يقول اخلرباء إن هناك الكثري من
الصفقات غري الواضحة يف «ميدل إيست»،
ويتساءلون :ملاذا اشرتت ميدل إيست طائرات
 100-A330بد ً
ال من  300- A330رغم أن فرق
السعر بينهما بسيط جدًا ،لكن استهالك األوىل
لفيول الطريان أعلى من الثانية بنسبة ،%24
ّ
مصنعة للخطوط البعيدة فيما الثانية
كما أنها
خمصصة للخطوط األقصر وهي أكثر تناسبًا مع
رحالت ميدل إيست ووجهاتها وحتمل  50كرسيًا
اضافية!
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Advertisement
National

Strata Management

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

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

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

االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين

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

بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة
أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

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

لالتصال02 9709 3002 :

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

22 ANZAC ST, GREENACRE
مالحظة :مالصق ملبنى
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Advertisement

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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Employment Services O Psychological Services
Disability Services O Injury Prevention & Wellness
Workplace Rehabilitation O Training

We make a difference

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

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

Now your business can find staff...

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

Download our FREEDSSDWwww.FindStaff4Free.com.au

arabic out Split Page Ad 260x34.indd 1
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بادارة محمد هوشر

أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر

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

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

Next to
Anzac ST

أسعار ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

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

االنتخابات وهزالة دور اجلالية
جرت االسبوع قبل املاضي وبالتحديد يف 2013/09/07
االنتخابات الفيدرالية وقامت االحزاب االسرتالية اجلديدة
والعريقة حبملة انتخابية ضارية من اجل كسب اصوات
الناخبني ومن ضمنهم اصوات ابناء اجلالية.
اجلالية اليت تشكل جزءًا من الطيف االجتماعي والسياسي
يف البالد بغض النظر عن العدد رغم ان البعض حيرص
على تضخيم الرقم عكس االحصائيات ألن الظاهر ان
هناك عداوة بيننا وبني علم االحصاء لدقته .شاركت
اجلالية يف تلك االنتخابات سواء ترشيحًا او اقرتاعًا ولكن
السؤال الذي يطرحه املرء ما هو الدور والتأثري للجالية
بهذه االنتخابات؟
ً
قبل االجابة عن السؤال وانصافا للغيورين والذين
يعملون بصمت ألجل اجلالية واملصلحة العامة ،ال ميكن
للمرء اال ان يعرتف بالنجاحات املهمة اليت حققها بعض
االفراد واملؤسسات يف اكثر من جمال ثقايف ،سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي وغريها.
خالل احلملة االنتخابية ومن خالل التغطية اليت قام
بها االعالم العربي يف اسرتاليا الحظنا لقاءات عديدة
للسياسيني مع ابناء اجلالية ومؤسساتها وطبعًا تعاملوا مع
من يدعي متثيل اجلالية بأستخفاف ألن هذه هي احلقيقة
،ألن اجلالية ومن يدعي متثيلها ال ميكن ان جيتمعوا وكل
يغين على لياله متخلني عن مصدر القوة واحلضور ،نقول
هذا ليس من منطلق متييز ابناء اجلالية عن باقي مكونات
هم بعض
اجملتمع االسرتالي ال بل نعين العكس متامًا ،ألن ّ
هؤالء املتصدرين للمشهد يقتصر على جذب االهتمام اىل
شخصهم بعيدًا عما هو اكثر جدية وجدوى ونفعًا ،حتى
وانهم عملوا على استرياد اسلوب العمل السياسي القبلي
والعائلي والقروي واإلقطاعي التسلطي التقسيمي والذي
هو سبب هجرتنا ،حتى مل يعد من املستغرب ان تسمع
بعض السياسني يستخدمون هذا االسلوب لدرايتهم مبا
يرضي هؤالء الذين حياولون مصادرة دور اجلالية خبطاب
سياسي زائف ال يسمن وال يغين من جوع.
اسرتاليا الدولة العلمانية واليت فصلت الدين عن الدولة
وتتعامل مع ابنائها حمافظة على خصوصيتهم الثقافية
والدينية ال توجد فيها نظرة اىل افراد اجملتمع كأن
بعضهم من مرتبة اجتماعية سامية ألن اجملال مفتوح امام
اجلميع مهما حاول البعض من ابناء اجلالية ان يلعب ورقة
العنصرية املعششة يف رؤوسهم وبينهم ويريدون قياس
األمور مبقاييسهم ألن الكل يعرف ان القوانني االسرتالية
تعمل على حماربتها بكافة اشكاهلا والوانها ومستوياتها.
هذه املالحظات واكثر منها مل تعد خافية على اي انسان
واكب ويواكب نشاطات اجلالية سواء باملشاركة او
املتابعة ،هذه النشاطات اليت تتبخر كفقاعات الصابون
حتى قبل ان تبدأ.
وأخريًا كان من امللفت يف هذه احلملة االنتخابية
ُبعد البعض من املنخرطني بالعمل السياسي من ابناء
اجلالية عن مفهوم اللعبة الدميقراطية واتهام خصومهم
باألنتهازية واالنانية وعدم احلرص على مصلحة اجلالية
وبرميهم بشتائم غري اخالقية وألفاظ غري الئقة ملخالفتهم
اياهم الرأي السياسي بينما يتشدقون باملطالبة باحلرية
والدميقراطية يف البالد اليت جئنا منها ،وهذا ان دل على
شئ يدل على ازدواجية خطاب بعض هؤالء املنخرطني
بالعمل السياسي من ابناء اجلالية.
كفى االستخفاف بالعقول واصطناع شرعية متثيلية
كاذبة ال تبغي اكثر من مصلحة شخصية متدثرة باملصلحة
العامة والواقع املليء بالتكاذب يشهد على ذلك ،ألننا
اصبحنا اضحوكة السياسيني الذين يعرفون ما خفي وما
بان من امورنا وشؤوننا .
هل بقي من جمال ملن يدعون متثيل اجلالية من رجال
دين ودنيا لالختباء وراء اصابعهم بعد ما بدى من هزالة
دور اجلالية يف االنتخابات االخرية!!!!!!

عباس علي مراد
سدني

E-mail:abbasmorad@hotmail.com

ُ
بــيت الــقصيد

شوقي مسلماني

( 1اإلعالم الكاذب)
واخلرب صنفان:
األول ،حوادث وقعت وحوادث ستقع ،والدليل
ّ
على األوىل هو وقوعها ،والدليل على الثانية ،أي اليت ستقع ،هي
معطيات ،ولكن ال تدخل مثل األوىل يف باب التأكيد ،بقدر ما تدخل
ّ
يف باب
أما الصنف الثاني فهو اخلرب املدسوس ،املسموم،
التوقعاتّ .
والصنف الثاني هذا يفرد له الصديق الدكتور فؤاد احلاج صفحات
كثرية ،يف كتابه عن اإلعالم العربي ،يكشف فيها عن املؤامرات
واجلرائم اليت يشرتك فيها اإلعالم بأشكاله ّ
كافة «املكتوبة واملسموعة
ً
ً
والرقمية» من خالل ّ
واملرئية
مرة
ّ
ّ
بث األخبار الصفراء مرارا وتكراراّ ،
لغسل األدمغة وترويضها قبو ً
ومرة تربيرًا حلروب مثل
الواقع،
باألمر
ال
ّ
األمريكية «ماين» غرقت يف
احلربية
الرتويج سنة  1898إن البارجة
ّ
ّ
دبرته إسبانيا ،والنتيجة! احتالل أمريكا ك ًال من
مرفأ هافانا بانفجار ّ
كوبا وبورتوريكو والفيلبني وجزيرة غوام ،لينكشف سنة  1911إن
حمركات البارجة ماين
البارجة غرقت نتيجة انفجار عرضي وقع يف حجرة ّ
وال شأن لألسبان بهذا اإلنفجار العرضي ،وإن الصحافة اليت كانت
ّ
«تذكروا املاين  ...املوت لإلسبان» كانت
تكتب حتريضًا على احلرب:
ادعت أمريكا إن فيتنام
الشمالية
صحافة مأجورة .ويف عام ّ 1964
ّ
وندد اإلعالم الكاذب «باإلذالل»
تعرضت بطوربيدات
ملدمرتني هلاّ ،
ّ
ّ
وطالب «باإلنتقام» وكانت حرب فيتنام اليت ذهب
ضحيتها املاليني،
ّ
املدمرتني يف ما
وانتهت باندحار أمريكا سنة  ،1975ليعرتف طاقما
ّ
املدمرتني يف خليج تونكان كانت
الفيتنامية على
بعد إن الطوربيدات
ّ
ّ
مرات ّ
كلها أحابيل ال تليق بالصحافة صاحبة
خمتلقة متامًا .وهكذا ّ
واملسؤولية.
اجلاللة امللتزمة األمانة والصدق
ّ
**
( 2صربي حجري)
«يف كتابه «معذبو األرض» يصف فرانتز فانون حالة بعض الفئات
ِ
املستعمر يف إفريقيا ،كيف
املستعمرين الذين هم حتت سياط
من
َ
ِ
مستعمِريهم ،والتغين بنعمتهم عليهم،
وصل بهم األمر اىل مواالة
ويف السكينة مع ذواتهم يفرغون الشحن النفسي يف ممارسة
اجلنس ،والبغاء ،واخلمر،
واملخدرات ،والرقص ،والغناء ،ويف النهار
ّ
ِ
املستعمر األبيض أمام أبناء جلدتهم ،لكن بالنتيجة
يدافعون عن
انتصرت إفريقيا».
**
( 3بيت القصيد)
رئيس هيئة االركان األمريكية املشرتكة اجلنرال مارتن دميبسي،
متحدثًا يف الشأن السوري« :أعتقد إن الطرف الذي خنتار الوقوف اىل
ّ
جانبه ،جيب أن يكون
ّ
مستعدًا لتعزيز مصاحله ومصاحلنا ،عندما يتغيرّ
ميزان القوى ملصلحته».
**
(فتات الوحش)
4
ُ
وال يريدنا أن ّ
ننغص عليه ،وهو ّ
ينتفنا أحياء ،ويقتلنا ،ويأكلنا.
إن ّ
حقه ّ
ّ
أال
أحسنا
وليس هذا وحسب ،فالبعض ميتدحه ،إذا
الظنّ ،
ّ
ّ
ّ
الظن أيضًا ،وإذا مل نقل
أحسنا
ينغص عليه أحد .وهكذا يعتقد ،وإذا
ّ
ّ
ّ
وسيعف عنه.
إن الوحش رحيم
إنه ساديّ ،
**
( 5قال)
قال كاتب« :الثورات الشعبية فجرت هذا الساكن القاتل يف مزارع
كليا ،وهذا الصنف
أنظمة عربية ،منها امللتحق باملشروع االمريكي
ّ
ال إحراج ّ
البته يف ختوينه طبقيا ووطنيا وقوميا .أما املربك فهو من
الصنف املمانع ،ورمبا املمانع الوحيد ،كنظام عربي معادي لإلمربيالية
قوميًا
االمريكية والصهيونية ،واملقصود سوريا ،اليت حتتل موقعا
ّ
متقدمًا يف املنطقة ،واليت تعلم إنها مستهدفة مباشرة من دوائر
ّ
القرار الدولي حلثها على تغيري مواقفها القومية جتاه فلسطني
ّ
والتخلي عن دعم املقاومة يف
والصراع العربي – اإلسرائيلي،
فلسطني ولبنان والعراق ،إلحلاقها يف ركاب املشروع االستعماري
االمربيالي اجلديد».
**
( 6يوم أسود)
وافقت دمشق أن تكشف عن خمزونها من السالح الكيمياوي ،وأن
الدولية.
جتعله حتت الرقابة
ّ
**
( 7أخبار احلمقى)
يعرف ابن اجلوزي احلمق إنه خطأ الوسيلة
«يف كتابه «أخبار احلمقى» ّ
مع صحة املقصود ،وضرب َ
مث َل األمري األمحق الذي أراد أن مينع طريًا
من اهلروب فأمر بإغالق باب القلعة ،فمقصوده صحيح وهو أن حيفظ
الطائر ّ
لكنه أخطأ يف الوسيلة» .قلت ذلك لصديقي ،نق ًال عن كريم،
إن احلاكم
عقلي؟.
يف
جيري
الذي
عن
فسألين
ثم أضاف ،موافقًاّ ،
ّ
وإما تكرهه أمريكا ويكرهه
إما حتّبه أمريكا وال حيّبه شعبهّ ،
العربي ّ
شعبه.
**
( 8كما تشاء)
ّ
«كل ما حيدث يف األرض هو من عمل ابليس».
قال له هكذا:
حرة ،طليقة ،تسرح ومترح،
فقال وهكذا« :هل تقول ّ
إن يد ابليس ّ
وتصنع هذا العامل الذي يعيش على ّ
عز
حافة اهلاوية ،فيما يد اهللّ ،
وتبارك ،متهاوية ،مسكينة ،ضعيفة ،مغلولة ،دون ّ
كل هذا األمل يف
األرض»؟ .قال هكذا« :كما تشاء».
Shawki1@optusnet.com.au

االحد االول من زمن الصليب 2013

قداس لشهداء الكتائب البنانية
مقدمة :مع عيد الصليب نبدأ الزمن االخري من الدورة
الطقسية املارونية ،فيها نتامل عن موضوعني اساسني
هما اوال :اجمليء الثاني والعالمات اليت تسبقه وكيفية
قراءتها كما نعرفها هي عالمات االزمنة .ثانيا هو كيفية
االستعداد هلذا اجمليء.
معكم ساحاول الغوص اكثر يف معاني الصليب وليس
التوقف فقط عند حدث الصلب.
 - 1ماذا حدث على الصليب؟ وملاذا املسيحيني
اختذوه عالمة هلم عرب االجيال؟
املسيح مجع اكرب واخطر التناقضات :الشيئ الذي
•
اكرهه واريد زواله من الوجود ،الشيئ الذي اريد احراقه
وفناءه ،جعله املسيح اداة خالص لي.
هناك وحدة بني الصليب واملسيح وهذه الوحدة
•
سر على الصليب ،وكانه يقول لي:
غري قابلة لالنفصال ،مُ ِّ
لن اترك الصليب ،ساصبح واحدا معه ،هذه عالميت ،عالمة
االبن اليت بها سينتصر قسطنطني على اعدائه ،هذه
العالمة اليت سيتداوهلا املسيحيني مدى االجيال.
تسمر على الصليب بفعل حر ،ال تذمر وال ندم.
•
َّ
هذه اخلشبة امللعونة من قبل الناس اصبحت حمبوبة من
قبل اهلل .فيها مجع املسيح التناقضات:
• * خشبة  :برودة ،عار ،امل ،ذل ،عبودية وموت
• * جسد  :حرارة ،كرامة ،سعادة ،حرية ،ملك وحياة.
• وكأن املسيح ميزج اخلل بالعسل ،الظلمة بالنور،
املوت باحلياة ،العار بالكرامة ،العبودية باحلرية ،االمل
بالسعادة.
• هذه التناقضات جعلها املسيح اوتارا متنوعة يعزف
عليها مسفونية احلب على خشبة اخلالص والفداء .ال نستمع
اىل السمفونية بكل قطعة منفردة ،امنا جمتمعة مع بعضها
لتعكس روعة الفن واالبداع يف املوسيقى.
 - 2معاني الصليب اليوم يف عاملنا احلاضر:
• الصليب هو الطريق الوحيد الذي اختاره املسيح لفداء
البشرية.
• من معاني الصليب ان املصلوب سيظل فاحتا يديه اىل
ان حيتضن البشرية كلها بني ذراعيه.
• اهلروب من الصليب يعادل اهلروب من اجملد االهلي.
• الــصليب يف طــبيعته اقــوى درجــات الــحب
واعمقها.
• ان كنت تطلب احلرية من اخلطيئة اليت تكبلك ،فتدرب
على التامل املستمر يف املسيح املسمر على الصليب
الجلك.
• الذين حيملون الصليب حيملون امللك على عرشه،
فاملسيح له عرشان واحد عن ميني اهلل اآلب يف السماء
واخر على الصليب هنا على االرض .فالصليب عالمة ابن
اهلل وابناء اهلل.
خامتة :جنتمع اليوم لنتذكر سوية مع اللبنانيني انه من
احدى وثالثني سنة احد انتزع حلما من بينهم ،انتزعوا
شخصا اراد ان يبين وطنا مبنيا على التعايش والكرامة
والشفافية عنيت به الرئيس الشيخ بشري اجلميل .
فقدو البنانييون حلمهم ومل يفقدوا اميانهم الن الذي
قال :ليس لنا على هذه االرض مدينة ثابتة اعطاهم
املعنى احلقيقي للشهادة وبناء االوطان.
نتأسف ان نرى يف بعض االشخاص والقياديني خاصة
يبدلون معنى الشهادة كما ارادها املسيح
املسيحيني ّ
الذي قال« :ما من حب اعظم وهو ان يبذل االنسان
نفسه عن احبائه» نراهم يستبدلونها باملقولة االتية:
«ما من حب اعظم وهو ان يبذل االخرون نفوسهم يف
سبيلي».
مع كل شهداء الكتائب واللبنانيني عامة ال بد من
ان التاريخ سيتوقف ويكتب هلم صفحات بيضاء على
التضحيات اليت قدموها يف سبيل الوطن واالنسان.
ولكن ويف اخلامتة دعوني اقول لكم ان روحانية
الصليب مبنية على اساس غري متزعزع ،وهي قوة
املغفرة .فاذا كنت تنتمي اىل اي حزب او مجعية او
رابطة ومل يكن لك روح املغفرة والتالقي لن تنبين
وطنا ال هنا وال يف االخرة.
االب جوزاف سليمان
رئيس دير ومدرسة مار شربل  -سيدني
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Melbourne

LA MIRAGE

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
مناسباتكم املفرحة ..زواج  -خطوبة  -أعياد
ميالد  -عمادات وغريها

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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نشاطات والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم
 - 1املهرجان اللبناني ومتثال جربان خليل جربان
عقد رئيس اجمللس القاري السرتاليا ونيوزيلندا للجامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل طوني يعقوب اجتماعًا مع رئيس بلدية مورلند
اوسكار ويلديز الذي أبدا استعداده لدعم نشاطات اجلامعة اللبنانية،
كما قام رئيس اجمللس القاري مع رئيس جملس والية فيكتوريا
للجامعة اللبنانية يوسف سابا و نائبا الرئيس طوني كرم و سايد
حامت مع ملكة مجال االغرتاب اللبناني  -اسرتاليا لعام  ،2013جيسيكا
منصور بزيارة قنصل لبنان العام غسان اخلطيب لدعوته للمشاركة
بإزاحة الستار عن متثال جربان خليل جربان يف املكتبة العامة بتاريخ
 23تشرين الثاني  ،2013وبرعاية سعادة سفري اجلمهورية اللبنانية
الدكتور جان دانيال على العنوان التالي:
Swanston Street, Melbourne 328 )Experimedia Room
هذا ويتسنى ألبناء اجلالية زيارة املكتبة ملدة  12شهر ملشاهدة
متثال جربان واالطالع على معرض كتبه.
كما متت دعوة قنصل لبنان العام ،الذي أبدا كامل دعمه ألعمال
اجلامعة اللبنانية ،للمهرجان اللبناني والباربكيو مبناسبة استقالل لبنان
وذلك نهار األحد بتاريخ  24تشرين الثاني  2013بدءًا من الساعة
مساء ،وفيه سيتم تكريم الطالب
الثانية عشر وحتى الساعة السادسة
ً
املتفوقني يف شهادة  VTACلعام  2012بدعم من البنك العربي،وذلك
على العنوان التالي:
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Ray Bramham Gardens, Preston
 – 2دورة إستقالل لبنان لكرة الطائرة
تعلن اجلامعة اللبنانية عن إقامة دورة جربان خليل جربان لكأس
ابتداء من
إستقالل لبنان بكرة الطائرة بتاريخ  1كانون االول ، 2013
ً
مساء
الساعة الثانية عشر وحتى الساعة السادسة
ً
وذلك على العنوان التاليDarebin Community Sports Stadium :
– Plenty Road Reservoir 857
يذكر أن اجلامعة ستشارك بفريقها الرياضي الذي كان قد إنضم
اليها مؤخرًا .
 – 3لوحة خاصة بلبنان
قرر جملس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية وضع لوحة معدنية
بعرض  50سنتم وبطول  80سنتم على اللوحة الزجاجية اخلاصة بلبنان،
حيث أن هناك  128لوحة من الزجاج على
 Sandridge Bridge - Melbourne, Australiaوكل لوحة عليها
معلومات عن السكان األصليني األسرتاليني أو بلدان املهاجرين إىل
أسرتاليا من أفغنستان إىل زميبابوي.
 – 4املؤمتر السنوي للمجلس القاري
يستضيف رئيس جملس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية يوسف
سابا مع أعضاء اللجنة التنفيذية يف ملبورن ،املؤمتر السنوي للمجلس

القاري حبضور الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية ميشال الدويهي،
الرئيس القاري طوني يعقوب مع اللجنة التنفيذية ،نائب الرئيس
العاملي جو عريضة ،الرئيس العاملي االسبق جو بعيين ،رئيس اجلامعة
يف سدني وسام قزي مع اللجنة التنفيذية ،رئيس اجلامعة يف كنربا
داني اخلوري مع اللجنة التنفيذية ،رئيس اجلامعة يف أدليد ايلي
بركات مع اللجنة التنفيذية ،رئيس اجلامعة يف برزبن بيرت طربيه
مع اللجنة التنفيذية وأعضاء ورؤساء الفروع كما سيحضر االجتماع
جلنة الشبيبة وملكة مجال االغرتاب اللبناني يف اسرتاليا لعام ،2013
جيسيكا منصور وذلك الساعة االساعة العاشرة من صباح نهار األحد
الواقع فيه  27تشرين األول  .2013على العنوان التالي:
Highlands Hotel - Crn Grand & Aitken BLVD,
Craigieburn
 – 5نشاطات عامة
 أقامت اجلامعة حفل عشاء يف صالة الريفولي لتكريم وفد الشبيبةوملكة مجال االغرتاب اللبناني – اسرتاليا لعام  2013بعد مشاركتهما
يف املؤمتر العاملي للشبيبة يف لبنان ويف حفل ملكة مجال االغرتاب
اللبناني لعام  ،2013وقد مت خالل العشاء توزيع شعار اجلامعة اللبناني
للجميع .
 تعمل اجلامعة جاهدة على مناقشة مشروع البيت اللبناني  ،وقد متتأليف جلنة خاصة للعمل بالتعاون مع جلنة االمناء .
 شارك الرئيس القاري مع امني سر الفريق الرياضي جو االسطا،حبضورالقنصل اللبناني يف املعرض الفين – رسوم ولوحات – Gallery
Edmund Pearce Gallery
 ستليب اجلامعة اللبنانية دعوة القوات اللبنانية ملشاركتها يفالقداس عن راحة شهداء املقاومة اللبنانية يف  29ايلول ، 2013الساعة
احلادية عشر صباحا يف كنيسة سيدة لبنان املارونية .
ترقبوا اعالنات اجلامعة اللبنانية عن النشاطات املستقبلية

أمانة االعالم 18 :أيلول 2013

عدنان
عالطبل
والزمر

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

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

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء
254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

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

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

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

الحياء جميع حفالتكم...خطوبة  ،أعراس
وغريها من املناسبات السعيدة
اعتمدوا الفنان عدنان
الذي يعيدكم اىل ايام العز والفرح..
ايام الطبل والزمر
لالتصال:
0422946972
World Lebanese Cultural Union

Geographical Region Council for Australia
and New Zealand
www.wlcu.com.au
Address: P.O Box 299 Essendon North
3041
Mr Tony Yacoub President of the World
)Lebanese Cultural Union (WLCU
Geographical Region Council (GRC) for
Australia & New Zealand
together with
)Mr Youssef Saba President of (WLCU
State Council of Victoria
Cordially invite you
To celebrate the Independence Day of
Lebanon
with the unveiling of the Bust of
Gibran Khalil Gibran
)(1883 - 1931
on Saturday 23rd November 2013
4:00pm sharp to 6:00pm
at The State Library of Victoria
)(Experimedia Room
328 Swanston Street, Melbourne
Please reply by 3 November 2013
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اعالنات ملبورن

ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية

 فرع فيكتوريا- يدعو حزب القوات اللبنانية
أبناء الجالية واألصدقاء للمشاركة وحضور القداس االلهي الذي
سيقام يف ذكرى شهداء املقاومة اللبنانية
ً صباحا11  الساعة2013  أيلول29  يوم األحد يف:الزمان
: كنيسة سيدة لبنان املارونية على العنوان التالي:املكان
230 NORMANBY AVE, THORNBURY VIC
الدعوة عامة

Melbourne
Melbourne

ﺒﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

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

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


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
@bÁÜaá»néa@Â«
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈ
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”
Úèœb‰ﬂ
FFF

›‡

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

Email: employment@ipssecurity.com.au

شــركـة عـــنداري للــمقاوالت
بـإدارة الـسيد ولـيد الـحاج عـنداري

نتعهد
مجيع املشاريع
واالعمال من
املنازل واحملالت
العادية حتى
..املباني الشاهقة
لدينا آليات ومعدات
لسائر أعمال اهلدم
..) واحلفر ونقل احلفريات واألنقاضexcavator ( جرافة ضخمة وحديثة
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ الشاحنات واجلرافات واآلليات
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ نؤجر مجيع أنواع
حاجاتكم االتصال
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒجلميع
الكبرية والصغرية
ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
:على أحد الرقمني
خدماتنا تشمل سائر أحناء ملبورن
Pizza
–
Pasta
–
Ste
شعارنا الصدق واالستقامة
0414 666 777 - 03 9318 9109
ثقتكم بنا أساس جناحنا
ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ

ëÏmÏm@Úè

اسطول من الشاحنات والجرافات آليات الحفر

بعض أفراد الفريق العامل

أسطول من الشاحنات جاهز خلدمتكم

bÓ€a6éa@¿@∂

نـتكلم العربية

35 Nathan Dr, Campbellfield VIC 3061 - Email: excavation@andarigroup.com.au
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Hatem
Hatem
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

ﺣﺎﺗﻢ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
للتمديدات
حاتم
ﺷﺮﻛﺔشركة
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
الكهربائية

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

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

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

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

Tﹸel/Fax:

*A
*A
Ce
*In
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كتابات

املطران املناضل عطا اهلل حنا يف رحاب حركة أمل يف سيدني

املطران حنا يتوسط الشيخ كمال والحاج كامل مسلماني واعضاء من
حركة امل

املطران عطا اهلل حنا

حسني الحاج

املطران حنا يتوسط املطران صليبا والشيخ مسلماني والشيخ احمد
والزميل املغوّش

املطران حنا مع عباس بو عبد اهلل واحمد ديب وحضور

املطران حنا يتوسط الشيخ مسلماني وبو عبد اهلل وحضور
حضور

وودع احلضور على امل ان يتحف اجلمهور العربي يف ملبورن خبري
الكالم وهم بغاية الشوق لسيادته وكالمه املسؤول عن فلسطني
العربية احلرة وعاصمتها القدس اليت ضيعها بعض احلكام العرب
واملتآمرين مع االستعمار علينا مجيعًا كما عرب والدي املغفور له
املغوش قائ ًال :
االستاذ ابو كمال برجس
ّ
تندب مصري أطفاهلا
القدس أعياها الغضب
ضاعت على يد أنذاهلا
يا حيف على اجماد العرب

املطران حنا يتوسط طوق وأشمر والحاج مسلماني وديراني

كتب أكرم برجس املغوّش

استضافت حركة أمل يف سيدني ضيف اجلالية العربية الكبري
سيادة املطران عطا اهلل حنا مطران القدس الشريف وكل فلسطني
واحرار العرب التواقني السرتجاع فلسطني حرة عربية ومعها اجلوالن
وسائر اراضينا احملتلة حبضور حشد كريم تقدمه املطران بولس
صليبا واباء وممثل اجمللس االسالمي الشيعي االعلى الشيخ كمال
مسلماني والشيخ علي امحد ممثل املركز االسالمي العلوي واعضاء
بلديات ورئيس جملس اجلالية اللبنانية االستاذ علي كرنيب واحزاب
وطنية ومجعيات خريية ومديرة االذاعة العربية  2000أف أم الزميلة
ليلى ابراهيم ومدير العالقات العامة يف جريدة اهلريالد وتلفزيون
املغوش والناشط يف
الغربة والعنكبوت الكرتوني الزميل اكرم
ّ
حزب االحرار االسرتالي فؤاد االشوح ومسؤول احلركة احلاج كامل
مسلماني واالعضاء الذين كانوا يستقبلون الضيوف وخاصة
الديناميكي عباس بو عبداهلل باالبتسامة والرتحاب.
حتدث مرحبًا ومعرفًا االستاذ حسني احلاج بأمجل الكلمات الالئقة
بالضيف الكبري وترك الكالم لسيادة املطران املناضل البطل عطا
اهلل حنا الوافد من فلسطني وعاصمتها القدس الشريف حمييًا حركة
أمل ورئيسها دولة الرئيس نبيه بري ورجال املقاومة االبطال الذين
مرغوا انف العدو الصهيوني وحرروا اجلنوب من رجس الصهاينة
االوغاد اجملرمني ..واضاف سيادته معتزًا بأرثه النضالي العربي
ومبسقط رأسه الرامه يف اجلليل عرين شاعر املقاومة البطل مسيح
القاسم ..منتصب القامة امشي ...مرفوع اهلامة امشي ..نعم
سيادة مطران املقاومة هو شقيق البطل مسيح القسم يف مقاومة
العدو الصهيوني والنضال من اجل فلسطني واجلوالن وقرى
اجلنوب املغتصبة وكم كان الكالم معربًا ومجي ًال ومطران املقاومة
حييي سورية ولبنان واالمة العربية ويصلي للشعب العربي من
اجل تضميد اجلراحات البالغة ليتوجه العرب كل العرب اىل حترير
فلسطني واجلوالن ويدعو من على كل املنابر وخاصة منرب حركة
امل اىل الوحدة العربية من اجل القدس نعم القدس صرح كنيسة
القيامة واجلامع االقصى ويضيف سيادته قائ ًال بأنه كلما زار
الرامة بلدته يف اجلليل احملاذي للجنوب اللبناني يذهب اىل احلدود
لينظر اىل لبنان من خالل اجلنوب رغمًا عن العدو.
وختامًا اجاب سيادته على االسئلة وتناول الضيافة مع املدعوين

العالناتكم
يف جريدة
اهلريالد
االتصال
على احد
الرقمني:
87648186
أو
0403482345

رجال دين وحضور

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

رئيس الرابطة السورية املهندس ظافر العايق يكرم رئيس
جملس الشعب السوري عبد القادر قدوره والوفد املرافق له

الرئيس قدوره وسعيـّد ود.نوفل مع املهندس العايق ود.غنوم واملهندس بشور والزميل اكرم املغوّش وحضور

قبل سنوات وفد رئيس جملس الشعب العربي السوري االستاذ عبد القادر قدوره ،يرافقه
سعيد وأمني سر اجمللس الدكتور رياض نوفل حلضور مؤمتر
رئيس اللجنة اخلارجية االستاذ شاكر
ّ
عام الربملانيني العرب ،وقد اقام رئيس الرابطة العربية السورية املهندس ظافر العايق حف ًال
املغوش مقدمًا
تكرمييًا للوفد ،حتدث فيه مرحبًا ومعرفًا املسؤول االعالمي للرابطة السورية أكرم
ّ
رئيس الرابطة حيث رحب ومتنى للرئيس قدورة والوفد زيارة ناجحة من اجل رفع اسم عاليا..
كما تكلم القنصل الفخري الدكتور فيكتور غنوم متمنيًا لسورية العز..
ومسك اخلتام حتدث الرئيس قدورة حمييًا االستاذ العايق والدكتور غنوم والرابطة السورية
وشاكرًا هلم هذا التكريم ومتمنيًا للجالية السورية والعربية دوام التوفيق يف هذه البالد
االسرتالية املضيافة والتواصل مع الوطن الغالي .
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منوعات

سكاي نيوز  :بوتني «صارع» عضو
بالكونغرس ..وهزمه

اعرتف النائب اجلمهوري ،عضو الكونغرس عن والية كاليفورنيا،
دانا تايرون روراباكر ،أنه نازل الرئيس الروسي فالدميري بوتن يف
مصارعة الذارعني يف أحد األيام ،ومين خبسارة على يديه.
وأكد روراباكر يف حوار له مع إذاعة "كيه.بي.سي.سي" أن البداية
كانت عرب جدال مع بوتن بشأن الفائز يف احلرب الباردة ،وسرعان
ما قرروا تسوية األمر بطريقة الرجال الذين يكثرون من الشراب يف
احلانات ،من خالل مصارعة الذراعني ،حسب تعليقه.
ويؤكد روراباكر أن النزال جرى بني عامي  1990و ،1991وحتديدا
عقب سقوط االحتاد السوفييت ،مشريا إىل أن الواقعة حدثت أثناء
زيارة جملموعة من شباب السياسيني الروس إىل واشنطن ،كان
من بينهم بوتن ،الذي كان يشغل حينها منصب نائب عمدة مدينة
سانت بطرسربغ ،وبعد االنتهاء من األمور الرمسية ،قرر عضو
الكونغرس اصطحاب الوفد الروسي إىل إحدى احلانات اإليرلندية
وهناك جرت الواقعة.
واعرتف روراباكر أنه خسر النزال بسرعة فائقة ،مؤكدا أن بوتن
كان حينها شابا قويا يتمتع ببنية عضلية مذهلة ،على حد تعبريه.

أمري عربي دفع  500ألف دوالر لبطلة
فيلم تواياليت ...لـ  15دقيقة !
كشف منتج فيلم
،1 2 . 1 2 . 1 n
تروجيه
خالل
ضمن
لفيلمه،
فعاليات مهرجان
" تو ر و نتو "
ئي ،
ا لسينما ّ
أن أحد األمراء
ّ
العرب دفع 500
ألف دوالر مقابل
اجتماع باملمثلة
يستني
" كر
ملدة  15دقيقة.
ستيوارت" ّ Kristen Stewart
إن أمريًا من الشرق األوسط أراد رؤية كريستني،
وأكد املنتج ّ
ولو للحظة ،وخاطبه هلذه الغاية .وأنه نقل بدوره الطلب إليها،
فأجابت بالسؤال" :كم؟" ،حيث بدأ املنتج بالنقاش مع األمري ّ
ليتفق
الشرقي ،إذا ت ّربع بـ 500
الطرفان على لقاء  Stewartمع معجبها
ّ
ألف دوالر لضحايا إعصار "ساندي".
وبالفعل ،قابلت النجمة األمري ملدة  15دقيقة فقط ،مقابل نصف
مليون دوالر .وفقا" للتيار

صيين يسدد غرامته بعمالت معدنية

ٍ
متخف إحضار زجاجة عصري يطلق
وطلب النصابان من رجل حتري
عليها «شنو» مببلغ  30ألف درهم باعتباره العصري املفضل لدى
«اجلن» ،لكي ينزل بعدها ماليني الدوالرات من السماء.
ويف هذا السياق ،قال اللواء خبري خليل إبراهيم املنصوري مدير
اإلدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية إن فرق مكافحة اجلرائم
االقتصادية قامت بإلقاء القبض على املتهمني ملنعهما من اصطياد
املزيد من الضحايا.
ولفت اللواء املنصوري إىل أن تفاصيل الواقعة تعود إىل ورود
معلومة من مصدر موثوق يفيد بوجود اثنني؛ أحدهما إفريقي ويدعى»
ع .ب» ،واآلخر أوروبي ويدعى»م .س» ،يقومان باصطياد ضحايا
للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهما على استحضار اجلن ونزول
األموال املطلوبة بأي مبالغ من السماء.
وأضاف «مت تشكيل فريق عمل للقبض على املتهمني متلبسني،
وزعم أحد عناصر الشرطة أنه زبون ،واتفقا على االلتقاء يف إحدى
الشقق الفندقية اليت مت استئجارها خصيصا هلذا الغرض وحتديد
موعد للمقابلة ،وكان املتهمان متعجلني يف إمتام العملية .وبالفعل
تقابل عنصر الشرطة واملصدر مع املتهمني وبدأت عملية النصب
واالحتيال عرب التمتمة بألفاظ غري مفهومة وتغيري ضوء الغرفة حبجة
أن اجلن سيحضر».
يذكر أن النصابني يطلبان من الضحايا كتابة أمسائهم وأمساء
أمهاتهم وإعادة الكتابة باملقلوب ،ثم يتمتمون بألفاظ غري مفهومة،
ومن خالل خفة اليد يستخرج أحد النصابني مئات الدوالرات من كمه
ليوهم الضحايا بقدرة اجلن على إنزال املزيد من األموال ،شريطة
دفع مبلغ  30ألف درهم إلحضار عصري «شنو».

ليل اخلامس من سبتمرب اجلاري ،أي عشية الذكرى السادسة عشرة
لتشييعها يف جنازة رمسية يف لندن يف السادس من الشهر نفسه
بعد أيام على مصرعها مع صديقها امللياردير املصري دودي
الفايد يف حادث حتطم سيارتهما امللتبس حتى اآلن.
عرض فيلم « ،»Dianaللفيف من أهل القصر امللكي يف لندن
مع نفر قليل من كبار النقاد اإلنكليز ،وخرج معظمهم غري راضني
عن مناخ الفيلم وتوجهه من منطلق أن السيناريست جيفرييس،
واملخرج هريشبيغل ،أرادا فقط اإلضاءة على قصيت العشيقني
يف حياة الليدي ديانا :الطبيب اجلراح حسنات خان وهو باكستاني
األصل ،واملصري دودي الذي كان أجرأ من األول يف جعل العالقة
علنية.
الفيلم وقد لعبت بطولته النجمة اإلنكليزية نعومي واتس بأسلوب
ذكي عفوي وصادق ،مل يرق ألهل القصر لكن هذا مل يؤد إىل أي
إجراء ضده ،يف وقت تتواصل احلملة اإلعالنية الفتتاحه مجاهرييًا
يف العشرين من أيلول اجلاري.
إشارة إىل أن النمسا أزاحت الستار عن متثال ل ديانا يف أحد
قصور فيينا.

ملك سوازيالند يستعد لعقد قرانه
على «الزوجة »15

مساء دبي متطر  200مليون دوالر!

«نصابان» يف دبي أنهما يستطيعان أن جيعال السماء متطر
ادعى
ّ
 200مليون دوالر ،لكنهما وجدا أنفسهما يف نهاية املطاف قد نزال
يف السجن ،وفقا لصحيفة «اإلمارات اليوم» ،األحد.

«ديانا» عاشقة رجلني غري زوجها ...
موضوع للفيلم األول عنها

قضى  18موظف بنك يف كومنينغ بالصني يوما كامال بدوام 8
ساعات يف عد  5000يوان مجيعها بالعملة النقدية املعدنية "0.1
يوان" ،دفعها رجل صيين ،يف  8أكياس كبرية ،بهذه الطريقة
إحتجاجًا على تغرميه هذا املبلغ إثر إهانته لسيدة وزوجها داخل
مطعمه.
وحصلت السيدة على تعويض مادي أقرته احملكمة بـ 68ألف يوان
أي ما يعادل  11ألف دوالر أمريكي ،يدفعه املالك ولكن هذا
األخري دفع اجلزء املتبقي من الغرامة وقدره  10آالف يوان "1600
دوالر" نقدًا.

خامت زواج الرئيس الصيين يثري اجلدل
أصبح مستخدمو اإلنرتنت
الصينيون يف حرية من أمرهم
بعد أن نشرت وسائل إعالم
صينية تقريرًا غريبًا أمس
السبت ينفي رواية وضع
الرئيس الصيين شي جني
بينغ خامت زواجه خالل قمة
جمموعة العشرين يف روسيا.
نشرت وكالة أنباء الصني
اجلديدة (شينخوا) تقريرًا من سطر واحد يقول «احلديث عن اإلنرتنت
عن وضع شي جني بينغ خامت زواجه خالل قمة جمموعة العشرين خرب
كاذب» .ومل تذكر املزيد من التفاصيل.
يأتي النفي يف الوقت الذي بدأت فيه الصني محلة أخرى على ما
تطلق عليها «شائعات اإلنرتنت» يف الوقت الذي حتاول فيه احلكومة
من جديد كبح مجاح مواقع التواصل االجتماعي على اإلنرتنت.
ويبدو أن تقرير شينخوا نشر بعد صورة ظهرت يف التلفزيون
الرمسي األسبوع املاضي ليد شي اليمنى وبها اخلامت وذكرت مواقع
التواصل االجتماعي أنها صورة للرئيس الصيين يضع فيها خامت
زواجه.
وشي متزوج من املطربة الشهرية بنغ لي يوان اليت تكثر من
الظهور يف املناسبات العامة عكس أي سيدة أوىل سابقة يف
البالد.

يستعد ملك سوازيالند ،مسواتي الثالث ،للزواج من عروسه
اخلامسة عشرة.
وذكرت صحيفة ‘سوازي أوبزرفر’ امس االثنني أن ملك سوازيالند
 45/عاما /يعتزم الزواج من سينديسوا دالميين  18/عاما./
ووفقا لتقرير الصحيفة ،شاركت دالميين ،اليت انتهت من مرحلة
الدراسة الثانوية مؤخرا ،يف مسابقة حملية للجمال هذا العام.
ومت تقديم خطيبة امللك مطلع األسبوع اجلاري خالل مراسم احتفالية
يف اململكة الصغرية الواقعة بني جنوب أفريقيا وموزمبيق.
وكانت دالميين رقصت ثالث مرات وهي عارية الصدر وعلى رأسها
ريش أمحر أمام امللك وضيوفه خالل مهرجان تقليدي.
جتدر اإلشارة إىل أن امللك مسواتي الثالث له  14زوجة أخرى.
وحيكم مسواتي الثالث البالد منذ عام  .1986ويعيش أغلب
املواطنني يف سوازيالند ،البالغ عددهم 2ر 1مليون نسمة ،يف فقر
مدقع ،كما أن نسبة اإلصابات مبرض نقص املناعة املكتسب ‘إيدز
من أعلى النسب على مستوى العامل ،بينما يعيش مسواتي الثالث
وحاشيته يف رفاهية ،حيث ميتلكون عدة قصور وسيارات ليموزين
فارهة وثروات تقدر بأكثر من مئة مليون دوالر.

ميين يهرب من عروسه قبيل زفافهما
أقدم شاب ميين على اهلروب من عروسه قبيل زفافهما ،مستنجدًا
بأحد القضاة ،وأكد ان أهله ضغطوا عليه كي يتزوج من دون
موافقته.
وكان الشاب خارج البالد ،وعندما إستدعاه أهله أتى ليتفاجأ بأنهما
قد إتفقا وإستعدا كامل االستعداد إلقامة حفل الزفاف.
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للبدناء ..آخر العالج البالستيك

القفاز البالستيكي حيد من امتصاص املواد الغذائية ،واالطباء
ال يقومون اثناء العملية بتخدير املريض وال يستعملون مشرط
اجلراحة.
قدم األطباء العاملون يف معهد الطب التجرييب التشيكي
براغ – ّ
طريقة جديدة لعالج السمنة لدى املرضى الذين يعانون من السكري
درجة ثانية.
فمن دون حاجة لتخدير املريض يتم إدخال "قفاز" بالستيكي يصل
طوله إىل نصف مرت إىل األمعاء الدقيقة للمريض ،حيث يعمل هذا
القفاز على احلد من امتصاص املواد الغذائية.
واعتربت الباحثون ان الطريقة من العالج صاحلة ملرضى السكري،
ويف املستقبل ميكن أن تستعمل كعالج ملرض السمنة حبد ذاته.
وأطلق على األسلوب اجلديد اسم "إندوباريري" ،والوسيلة احلديثة
تشبه إىل حد كبري "املصران" البالستيكي أو "القفاز".
وهو مصنوع من نوع معني من البالستيك السيليكوني ،الذي ال
يستفز اجلهاز اهلضمي لإلنسان ،يتم إرساؤه يف اجلسم ،وحتديدا
يف القسم العلوي من األمعاء الدقيقة مبساعدة طوق معدني "ينسخ
القفاز البالستيكي معدل قطر األمعاء الدقيقة ،وال يتسبب بتضييق
أي شيء" كما يفيد بينيش.
وتستغرق العملية اليت جتري بواسطة املنظار ،واليت يتم خالهلا
إدخال البالستيك إىل اجلسم عشرين دقيقة فقط ،وال حاجة خالهلا
لتخدير املريض ،حيث يتم إدخال اجلهاز عرب الفم واملريء ،وال
يستعمل األطباء املشرط.
ويبقى البالستيك يف جسم املريض ملدة ترتاوح بني نصف العام
والعام الكامل ،ثم ميكن إزالته بكل بساطة ومن دون احلاجة
للتخدير.
تفاوتت ردة فعل املرضى حول االسلوب اجلديد ،فنسبة قليلة
منهم أفادوا بأن الطوق املستخدم إلرساء "القفاز" يضغط عليهم
داخل اجلسم ،ولذلك قرر األطباء سحبه جمددًا ،لكن ال توجد أية
مضاعفات أخرى مرتبطة بهذا النوع من العالج اذ يكفي أن يتجنب
املرء يف البداية املواد الغذائية صعبة اهلضم.
وحياول اخلرباء حث املرضى على االنتقال إىل طريقة تناول الطعام
الصحي ،السيما أن هذه األداة الطبية املساعدة ال تبقى يف اجلسم
إىل ما ال نهاية.
وتتعدد احللول املقدمة للتخفيض من الوزن ومعاجلة السمنة املسببة
ألخطر االمراض واشدها فتكا.
وكشف باحثون أمريكيون يف وقت سابق عن اختبار بسيط
ّ
للتنفس يساعد يف التنبؤ خبطر اإلصابة بزيادة يف الوزن.
ّ
للتنفس يقيس النمو البكتريي يف األمعاء،
وابتكر باحثون اختبارًا
ويطلعهم على درجة احتمال إصابة الشخص بزيادة يف الوزن.
واعترب اجلهاز اجلديد اسهل يف االستعمال واصغر حجما كما انه ادق
من ميزان الوزن التقليدي.
واكتشف علماء يف بريطانيا يف املاضي أن زيادة منسوب هرمون
موجود بشكل طبيعي يف املعدة رمبا ميثل طريقة ملعاجلة السمنة.
وذكرت هيئة االذاعة الربيطانية (بي.بي.سي) إن الدراسة
الربيطانية القدمية كشفت أن زيادة هرمون األكسينتومودولني يف
املعدة حيد من الشهية للطعام ويرفع مستوى نشاط اجلسم يف
الوقت ذاته مما يؤدي إىل فقدان سريع لكنه صحي للوزن.
كما كانت شركة االدوية الربيطانية "غالسكو مسيث كالين" اصدرت
بيانا اعلنت فيه عن تسويق اول دواء منحف من دون وصفة طبية
يف دول االحتاد االوروبي الـ 27ويف النروج.
وبيع الدواء يف اوروبا حتت االسم التجاري "الي" وهو عبارة عن
جرعة اخف من دواء "كزينيكال" ،اي االسم التجاري لـ"اورليستات".
وهذه االخرية هي جزيئة تساعد على فقدان الوزن باحلد من
امتصاص الدهون يف اجلهاز اهلضمي.
وخصص الدواء للراشدين الذين يعانون من الوزن الزائد او البدانة
اي ان مؤشر الكتلة اجلسدية لديهم ال يقل عن .28
وميكن تناول الدواء كمكمل للحمية الغذائية اهلادفة لتنحيف اجلسد.
اال ان بعض اجلهات حذرت ان يؤدي بيع هذا الدواء من دون
وصفة طبية اىل جتاوزات او اضطرابات غذائية.

التني مثرة مباركة...اقسم اهلل
بها ألهميتها العظيمة
مثرة
التني
كة
ر
مبا
اهلل
اقسم
بها ألهميتها
العظيمة فهي
على
حتتوي
غذائية
مواد
كثرية تقي من
امراض وتعاجل
أخرى فاكهة
عظيمه أقسم
اهلل تعاىل بها
"و التني والزيتون" يف سورة حتمل أيضا اسم هذه الفاكهة وهي
سورة التني.

أهمية فاكهة التني الغذائية :
كشف العلم منذ عدة سنني ما حتتويه فاكهة التني من ألياف غذائية
هلا دور هام يف أداء اجلهاز اهلضمي ووظيفته الطبيعية وتنشيطه،
ومساهمتها يف التقليل من خطورة االصابة بالسرطانات وأهمها
سرطان القولون وذلك الحتوائها على نسبة عالية من األلياف حيث
حتتوي حبة واحدة من التني الطازج على جرامني من األلياف وهذا
يعين ان احلبة الواحدة من فاكهة التني تعطي  %20من االحتياج
اليومي املوصي به من األلياف.
اما عن التني اجملفف فاحلبة الواحدة منه حتتوي على  3غرام من
األلياف أي بنسبة أعلى منه طازجا.
وما مييز فاكهة التني احتواؤها على نوعني من األلياف الغذائية
(ألياف ذائبة وألياف غري ذائبة ) وللنوعني دور خمتلف وهام
يف جسم االنسان ،فلأللياف الذائبة دور يف تقليل مستوى
الكولسرتول يف الدم بنسبة أكثر من  ،%20ولذلك فهي تقلل
من خطورة االصابة بالنوبات القلبية ،وارتفاع ضغط الدم وأيضا
الفشل الكلوي ،كما وهلا دور كبري يف ابطاء عملية اهلضم مما
يقلل من الشعور باجلوع.
اما عن االلياف الغري ذائبة فهي تسهل الطريق للمواد (الرباز
والسموم) للخروج من اجلسم من خالل األمعاء وذلك بإضافة املاء
اليها ،فهي بذلك تساعد اجلهاز اهلضمي بأداء وظيفته وتنشيطه
وهذا ميتلك أثرا وقائيا ضد سرطان القولون ويغسل الكلى
واملسالك البولية.
ويعترب التني مصدر غين ملضادات االكسدة اليت حتمي اجلسم من
العديد من االمراض حيث تقوم بإبطال عمل املواد الضارة ومنعها
من دخول اجلسم ،والتني حيتوي على مستوى عالي من مركب
الفينول  Phenolالذي يعمل كمطهر لقتل البكترييا واجلراثيم حيث
أنه حيتوي على مطهرات قوية فيستخدم يف معاجلة اجلروح والقروح
بتضميدها بالثمار.
كما حيتوي التني على أمحاض دهنيه مهمة تساعد اجلسم يف
التقليل من مستويات الكولسرتول يف الدم أهمها omega 3،
 omega 6، phytosterolوتعترب هذه األمحاض ايضا ضرورية لإلبقاء
على األداء الفعال للقلب والدماغ واجلهاز العصيب.
اما عن املعادن فهو ايضا غين بالبوتاسيوم و احلديد والكالسيوم،
فهو اغنى ثاني فواكه بالكالسيوم بعد الربتقال ،واجملفف أغنى
بالكالسيوم من الطازج ،وبالنسبة للسكر يوجد يف مجيع الفواكه
بنسبة  %74-51حيث ان النسبة األعلى توجد يف التني ويفيد جدا
يف توليد هيموغلوبني الدم وعالج االنيميا.
ونظرا الحتوائه على هذه القيمة الغذائية العالية فقد اختذ منه فاكهة
عالجية ووقائية للعديد من االمراض مثل االمساك ،االضطرابات
اهلضمية ،مكافحة القرحة واجلراثيم والطفيليات ،ويستخدم منقوعه
بعد غليه يف عالج التهاب احللق واضطرابات التنفس (الربو
والسعال).
كما انه يشكل جزءا مهما يف احلميات ملا يعطي من قوة وطاقة
وفائدة من االلياف واملعادن ،وعدم احتوائه على الدهون
والصوديوم والكوليسرتول ذلك ما جيعله الفاكهة االوىل واملثالية
للذين يريدون االنقاص من أوزانهم والذين يريدون اعطاء اجسامهم
القوة و الطاقة.
بالرغم من أن التني يعترب من اقدم الفواكه اليت عرفها االنسان
فقد وصفت هيئة تني كاليفورنيا االستشارية التني بانه أكثر
فواكه الطبيعة كما ً
ال من حيث القيم الغذائية ،وبسبب أهميته
الغذائية فهو يستحق هذه األهمية الكبرية ،فسبحان العليم القدير
الذي ذكره يف كتابه السماوي قبل ذكر عباده له يف األحباث
الطبية احلديثة ،وسبحان من جعله طعاما سائغ املذاق ذات مستوى
غذائي متكامل لصحة االنسان.

التغذية املناسبة كى ال تصاب
بالقاتل الصامت!

يعترب مرض األنيميا أو "فقر الدم" من أكثر األمراض املنتشرة حول
العامل ،ويعانى منه أكثر من  %70من سكان العامل ،فكيف نصاب
به؟ وكيف ميكن عالجه؟.
والكثريين خيلطون بني األنيميا والضعف العام ،فاألنيميا ليس هلا
عالقة حبجم اجلسم أو الوزن ،كما هو شائع ولكنه مرتبط مبكونات
الدم.
وفقر الدم ينتج عن نقص اهليموغلوبني صبغة الدم فى كرات الدم
احلمراء ،أو يكون فقر الدم ناتج عن قلة عدد كرات الدم احلمراء
ككل ويسمى مرض األنيميا القاتل الصامت.
وتعمل كرات الدم احلمراء على نقل األوكسجني من الرئتني إىل
اخلاليا املختلفة وذلك الستخدامه فى التمثيل الغذائى التنفس
اخللوى إلنتاج الطاقة ،وتعترب تلك العملية احليوية األهم الستمرار
حياتنا.
وختتلف أعراض األنيميا وتأثريها على اجلسم وعلى النشاط اليومى
لإلنسان باختالف درجتها ،وتظهر األعراض فى هيئة ضعف اجملهود
وسرعة التعب إىل الذحبة الصدرية والوفاة مرورا بالصداع ،وسرعة
ضربات القلب ،واخنفاض ضغط الدم وزغللة العينني وضيق النفس
وضعف القدرات العقلية ،وكثرة النسيان خاصة فى األطفال وكبار
السن نتيجة لضعف توصيل األكسجني للدماغ ،وذلك يتوقف على
احلالة العامة للجسم ودرجة األنيميا والسبب الذى يقف وراءها.
وهناك أنواعا عديدة منها سواء على مستوى التحاليل املعملية
أو على مستوى السبب ،فأغلب العامة يعلمون أن عالج األنيميا
هو احلديد املوجود فى العسل األسود واللحوم واألكباد والتفاح،
مضيفا أن عالج األنيميا فى األصل يأتى بعد معرفة السبب فى
اإلصابة مبرض األنيميا ،وال ميكن الوصول للمعدالت الطبيعية
من مكونات الدم دون تسديد كافة مسببات األنيميا ،موضحا أن
األنيميا فى حد ذاتها ليست عبارة عن نقص احلديد فقط ،و لكن
هذا هو األشهر بالنسبة للعامة لكن كل مادة تدخل فى طريق
صناعة خاليا الدم احلمراء لو نقصت من املمكن أن تتسبب فى
األنيميا مثل محض الفوليك فيتامني ب  12واحلديد.
واألغلبية من الناس لديها أنيميا التغذية خاصة األطفال واحلوامل
واملرضعات وهذا ألنهم فى مرحلة استهالك شديد للمواد
الغذائية.
وعالج األنيميا قد يستمر لشهور دون نتيجة واضحة بسبب خطأ
تشخيص نوع األنيميا بطريقة صحيحة ،كما ميكن أن يعانى الفرد
من أعراض كثرية دون حماولة اللجوء لالستشارة الطبية أو الفحص
الطبى املعملى الدورى والذى يساعد كثريا على اكتشاف األمراض
فى بدايتها وتصحيح األوضاع.

اكتشاف اسباب فقدان الشهية
اكتشف علماء امريكيون ،ان اجلني الذي مينع تفكيك الكوليسرتول
يف جسم االنسان هو املسؤول عن فقدان الشهية ،عصيب
املنشأ.
وفقدان الشهية العصيب – هو خلل يف تناول وجبات الطعام ،حيث
يقرر االنسان طوعا تناول كميات قليلة من الطعام وقد ينتهي
االمر برفض تناول الطعام بصورة نهائية ،ختوفا من زيادة وزنه.
وتعاني الفتيات من هذا املرض بالدرجة االوىل ،هلذا يسمى بـ
"مرض النساء".
ومن املعلوم ان  % 80من املصابني بهذا املرض هم فتيات
اعمارهن دون الـ  24سنة .وكان العلماء يعتقدون سابقا أن
تطور املرض سببه االجهاد العصيب ولكن تبني حاليا ان سببه
جيين .ويشري العلماء ،اىل ان نسبة الكوليسرتول يف دم املصابني
باملرض مرتفعة ،على الرغم من حنول اجسامهم جدا.
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روحاني يلتقي...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

الصديقة والشقيقة إليران يف املنطقة ،مشريًا اىل املصاحل
املشرتكة بني البلدين.
تعب مناسك احلج عن وحدة واحتاد
ان
ضرورة
ولفت روحاني اىل
رّ
حاج ايراني ليكون سفريًا لبالده
كل
دعا
كما
اإلسالمية،
وحمبة األمة
ٍ
خالل أدائه للمناسك.
من جهة ثانية وخالل مقابلة تلفزيونية ،أكد الرئيس االيراني
أن بالده ال تسعى للحرب مع أي دولة ،وأضاف ان طهران تريد
للشرق األوسط «أن حيكم بإرادة الشعب».
وجاء كالم روحاني يف اجلزء الثاني من مقابلة أجرتها معه حمطة
«ان.بي.سي» نيوز التلفزيونية ،وبثت اخلميس ،قبل أيام من
سفره اىل نيويورك حلضور االجتماعات السنوية للجمعية العامة
لألمم املتحدة.
ويف اطار اتباعه سياسة االنفتاح على الغرب كثف الرئيس
اإليراني حسن الروحاني رسائله اإلجيابية إىل واشنطن ،ممهدًا
حلوار مباشر معها .واكد ،يف تصرحيات ،إن بالده لن تسعى أبدًا
إىل حيازة سالح نووي وانها ال تريد احلرب مع أي بلد .فيما علمت
«احلياة» يف باريس ،من مصادر ديبلوماسية ايرانية ،ان مثة لقاء
مرتقبا يف نيويورك بني الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ونظريه
االيراني.
وربطت مصادر مطلعة يف طهران تصرحيات روحاني بـ «رسالة
ثانية» تسلمها من الرئيس باراك أوباما طالب فيها األخري نظريه
اإليراني بإعالن أن بالده ال ترغب يف إنتاج أسلحة نووية أو
استخدامها ،متهيدًا لتحقيق انفراجة يف العالقات الثنائية ،عشية
مشاركة الرئيسني يف اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف
نيويورك األسبوع املقبل.
وأبلغت مصادر مطلعة يف طهران أن الرئيس اإليراني ال يستبعد
لقاء أوباما يف نيويورك ،بعد تأكيده يف حديث إىل قناة «أن بي
سي» األمريكية بث أمس االول« ،عدم رغبة إيران يف حيازة قنبلة
ذرية ال يف الوقت الراهن وال يف املستقبل ،مضيفًا« :حنن نسعى
إىل االستخدام السلمي للتقنية النووية .قلنا مرات عدة ،إننا ال
نرغب يف حيازة سالح نووي وال أي نوع من أنواع أسلحة الدمار
الشامل ولن نفعل ذلك مطلقًا حتت أي ظرف».
وتعتقد مصادر إيرانية أن فرصة اللقاء مع مسؤولني أمريكيني
كانت موجودة خالل رئاسة الرئيس حممد خامتي ،لكنه «مل يكن
ميلك الضوء األخضر من القيادة اإليرانية آنذاك» ،يف حني أن
الفرصة ساحنة لروحاني بعد حصوله على ضوء أخضر من مرشد
اجلمهورية اإلسالمية علي خامنئي يف إطار سياسة «املرونة» اليت
دعا إليها.
ويف رسالة واضحة إىل اإلدارة األمريكية ،قال الرئيس اإليراني
إن حكومته «تريد اخلوض يف (مفاوضات) امللف النووي بكامل
قدرتها وصالحياتها» .وشدد على أن «املشكلة ليست من جانبنا،
حنن منلك اإلرادة السياسية الكاملة للحل».
وأكد روحاني ،يف املقابلة ،أن إيران «ال تريد احلرب مع أي
بلد .نريد السالم والصداقة مع دول منطقتنا» .وردًا على سؤال
عما إذا كان يعتقد ،على غرار سلفه حممود أمحدي جناد ،أن حمرقة
اليهود خرافة ،أجاب روحاني« :لست مؤرخًا ،أنا سياسي» .وتابع:
«املهم بالنسبة إلينا هو تقارب الشعوب وقدرتها على جتنب أي
تعد أو ظلم».
وترافقت إشارات روحاني اخلارجية مع خطوات إجيابية يف الداخل،
جتسدت يف إطالق سراح  13معتق ًال سياسيًا إصالحيًا ،بينهم احملامية
نسرين ستودة والصحافيتني مهسا امرابادي وحمبوبة كرمي.
واعترب اإلصالحيون يف إيران هذه اخلطوة مبثابة «مصاحلة
وطنية» ،وراهنوا على استكماهلا بإطالق القياديني املعتقلني
مري حسني موسوي ومهدي كروبي .كما رحبت لندن وواشنطن
بإطالق املعتقلني ،فيما كانت ملفتة إشادة األمني العام حللف
مشال األطلسي اندرس فوغ رامسوسن بتصرحيات الرئيس اإليراني
يف شأن امللف النووي .واعترب رامسوسن أن من مصلحة طهران
«التعاون مع اجملتمع الدولي».
ويف نيويورك ،مجع وزير اخلارجية اإليراني جواد ظريف ممثلي حنو
مئة دولة على مستوى السفراء يف غداء عمل أقامه ،افتتاحًا حلركة
ديبلوماسية إيرانية نشطة عشية انطالق اجتماعات اجلمعية العامة
لألمم املتحدة .وشارك عشرات السفراء والديبلوماسيون الغربيون
والعرب يف املأدبة ،بينهم سفراء من الدول اخلمس الدائمة
العضوية يف جملس األمن ،يف وقت أكدت مصادر ديبلوماسية أن
لقاء ظريف ونظريه الربيطاني وليام هايغ سيعقد اإلثنني.
ووصفت أوساط األمم املتحدة احلضور اإليراني يف اجلمعية
العامة بأنه سيتميز «بصعود جنم الرئيس روحاني بشخصيته
التواصلية املناقضة لصورة سلفه حممود أمحدي جناد» .ومن املقرر
أن يتحدث روحاني يف لقاءين يف نيويورك يف كل من مؤسسة
«جملس العالقات اخلارجية» األمريكية ومؤسسة «جمتمع آسيا».
وأجرى ظريف حمادثات مع األمني العام لألمم املتحدة بان كي
مون قال إنها تناولت «امللف النووي وقضايا عدة أخرى» .فيما
قال بان إنه أبلغ ظريف «ترحييب جبهود احلكومة اإليرانية اجلديدة
بتعزيز احلوار مع اجملتمع الدولي» وأنه «ممنت الختاذ احلكومة
اإليرانية خطوات أساسية تنفيذًا لوعود الرئيس حسن روحاني

خالل محلته االنتخابية» .وحيا «إطالق احلكومة اإليرانية  ١٢سجينا
سياسيا وعددًا من نشطاء حقوقيني وصحافيني».

حترير بلدة كرداسة من...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وأظهرت اخلطوة تصميما على املضي قدمًا يف املواجهة مع
«اإلخوان» ،إذ تزامنت مع رفض احلكومة عرضًا أوروبيًا ملعاودة
«بذل جهد» من أجل حل األزمة السياسية مع اجلماعة .كما منعت
القيادي يف «اإلخوان» الوزير السابق حممد علي بشر الذي توىل
متثيل اجلماعة يف املفاوضات مع األطراف املختلفة منذ عزل مرسي،
من السفر إىل دبي بعد حتميل حقائبه على الطائرة ،ومسحت له
مبغادرة املطار.
وظهر من اهلجوم على كرداسة مدى سطوة املسلحني يف البلدة
اليت خلت من أي وجود أمين منذ فض اعتصامي أنصار مرسي،
إذ جوبهت قوات اجليش والشرطة مبقاومة شديدة وتبادلت إطالق
النار مع مسلحني اعتلوا أسطح بنايات يف مدخل البلدة ،ما أسفر
عن مقتل مساعد مدير أمن اجليزة اللواء نبيل فراج ،إضافة إىل
جرح عدد من اجلنود.
ويعتقد أن اجلماعات املسلحة يف كرداسة حتسبت للهجوم بعد
ُ
اقتحام قرية دجلا يف املنيا قبل يومني وتسريب معلومات عن
قرب اقتحام كرداسة .وبدأت عملية اهلجوم بإحكام القوات املسلحة
احلصار على البلدة من اخلارج وتطويق خمارجها املؤدية إىل الظهري
الصحراوي ،خشية فرار املطلوبني إىل اجلبال القريبة من البلدة.
ومتركزت مدرعات اجليش عند مداخل البلدة وأغلقتها ومنعت أي
حركة عربها ،فيما تقدمت آليات ومدرعات من اجليش والشرطة
داخلها من كل االجتاهات حتت غطاء كثيف من إطالق النريان ،لكن
القوات فوجئت بالرد عليها من مسلحني كمنوا أعلى أسطح مدارس
وبنايات ،ما ادى اىل مواجهات مسلحة.
وأعلنت وزارة الداخلية القبض على  48من املطلوبني ،بينهم
ثالثة متهمني رئيسيني يف اهلجوم على قسم شرطة كرداسة.
وحرصت وزارة الداخلية على تأكيد أن «العملية جاءت تنفيذًا
لألوامر الصادرة من النيابة العامة بضبط عدد من العناصر اإلرهابية
اهلاربة واملتورطة يف واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وضبط ما
يف حوزتهم من أسلحة نارية وأسلحة ثقيلة».
ونعى وزير الداخلية اللواء حممد إبراهيم مساعد مدير أمن اجليزة،
مؤكدًا أن قوات األمن جنحت يف إحكام قبضتها على مركز شرطة
كرداسة وشوارع رئيسة يف املدينة ،وأنها ستواصل تقدمها فيها
«حتى تصفية البؤر اإلجرامية واإلرهابية كافة».
ونعى رئيس الوزراء حازم الببالوي يف بيان اللواء فراج ،مشددًا
على أن «أمن الوطن واملواطن خط أمحر ،واحلكومة لن تتهاون أو
تهادن اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية اليت ترفع السالح لرتويع
اآلمنني».
يف املقابل ،استنكر «التحالف الوطين لدعم الشرعية» املؤيد
ملرسي «العدوان» على «املدينة الصامدة الرافضة لالنقالب
والداعمة للشرعية الدستورية» ،معتربًا أن «كرداسة تأبى الظلم
بكل سلمية ولن تقابل عنفًا بعنف وستواصل مقاومتها السلمية
لالنقالب».
إىل ذلك ،رفضت القاهرة ضمنًا عرضًا من مبعوث االحتاد األوروبي
إىل جنوب املتوسط برناردينو ليون ملعادوة «بذل اجلهد» من أجل
حل األزمة السياسية بني احلكم ومجاعة «اإلخوان» ،فيما أكد االخري
الذي التقى وزير اخلارجية املصري نبيل فهمي ومسؤولني آخرين
إضافة إىل القيادي يف «اإلخوان» الوزير السابق عمرو دراج،
ضرورة حتقيق مصاحلة تضمن عملية سياسية تشمل اجلميع .لكن
فهمي أكد له أن «أي شخص أو طرف ينبذ العنف وال حيرض عليه
وال يواجه تهمًا قضائية أو جنائية ويقبل خبريطة الطريق ميكنه
املشاركة يف العملية السياسية اجلارية ،لكن استمرار اعمال العنف
واالرهاب يؤدي اىل مزيد من التباين ...واملشاركة يف املسار
السياسي احلالي متاحة فقط ملن ينبذ العنف واالرهاب وحيرتم
اإلرادة الشعبية ويقبل خبريطة الطريق».

بوتني يشكك يف...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

لكن الرئيس الروسي فالدميري بوتني قال انه ال ميكنه ان
يؤكد «مئة يف املئة اننا سننجح يف اجناز (خطة تفكيك االسلحة
الكيميائية السورية) حتى النهاية ،لكن كل ما شاهدناه يف االيام
االخرية يوحي بأن هذا االمر سيحصل» ،مربزا اهمية موافقة دمشق
على االنضمام اىل معاهدة حظر االسلحة الكيميائية .وتعهد الرئيس
السوري بشار االسد تسليم االسلحة الكيميائية السورية ،مالحظًا
ان ضبطها وتدمريها سيستغرقان سنة وسيتطلبان مليار دوالر.
وقال كريي« :على جملس األمن االستعداد للتحرك األسبوع
املقبل ...من املهم أن يهب اجملتمع الدولي ويتحدث بأقوى
العبارات املمكنة عن أهمية القيام بعمل ملزم لتخليص العامل من
األسلحة الكيميائية السورية» .وأكد إنه ال شك يذكر يف أن اهلجوم
بالغاز السام يف  21آب على مدنيني يف ضواحي دمشق كان من
فعل قوات األسد وليس املعارضة .وشدد على ان «هذه املعركة
يف شأن أسلحة سوريا الكيميائية ليست مزحة .إنها حقيقية
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ومهمة».
وصرح نائب رئيس الوزراء السوري قدري مجيل يف مقابلة
مع صحيفة «الغارديان» الربيطانية أوردها موقعها االلكرتوني ان
النظام السوري سيطلب وقفا للنار يف حال انعقاد مؤمتر جنيف -
 2لتسوية االزمة السورية .ورأى ان النزاع بني النظام ومقاتلي
املعارضة وصل اىل «مأزق» ،الفتا اىل ان ايا من اجلانبني ال
يستطيع حسمه .واكد ان احلرب كلفت االقتصاد السوري حتى
االن حنو  100مليار دوالر.
ميدانيًا ،وصلت تعزيزات من «اجليش السوري احلر» اىل بلدة
اعزاز يف حمافظة حلب بشمال سوريا واليت كان مقاتلو تنظيم
«الدولة االسالمية يف العراق والشام» (داعش) املرتبط بتنظيم
«القاعدة» سيطروا عليها ليل االربعاء بعد معركة خاطفة مع مقاتلني
من «لواء عاصفة الشمال» املنضوي حتت لواء «اجليش السوري
احلر».
جملس االمن
ويف نيويورك ،عقد املندوبون الدائمون يف جملس االمن
األمريكية سامانتا باور والربيطاني السري مارك ليال غرانت
والروسي فيتالي تشوركني والصيين ليو جيي ونائب الفرنسي
آلكسي الميك اجتماعًا آخر يف ساعة متقدمة من عصر أمس بتوقيت
نيويورك (فجر اليوم بتوقيت بريوت).
وعلمت «النهار» من مصدر رفيع املستوى يف جملس األمن قبل
اإلجتماع يف مقر البعثة األمريكية ،أن «اخلالفات ال تزال قائمة
بني روسيا والصني من جهة والواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا
من جهة أخرى على ما إذا كان ينبغي إصدار القرار املرجتى حتت
الفصل السابع كما تتمسك بذلك خصوصًا باريس ومعها لندن،
بدعم من واشنطن اليت تريد قرارًا قويًا» .وقال إن األخرية «لن
تعرض حتالفاتها ألي اهتزاز إرضاء ملوسكو وبيجينغ» .وأوضح أن
«اخلالفات تتعدى الفصل السابع اىل مسائل أخرى بالغة احليوية
تتعلق يف جانب منها بالقرار املتوقع إصداره من منظمة حظر
األسلحة الكيميائية» والذي كان مقررًا اليوم وأرجىء اىل األحد.
وحيال هذا التطور ،صار مرجحًا «ارجاء أي تصويت حمتمل على
مشروع القرار اىل األسبوع املقبل ،بدل نهاية االسبوع اجلاري».
وقال نائب وزير اخلارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن تبين قرار
يف شأن سوريا يف جملس األمن حتت الفصل السابع من ميثاق
األمم املتحدة سيتناقض مع االتفاق االمريكي  -الروسي حول
االسلحة الكيميائية السورية.
مقتل  43تونسيًا
 يف تونس ،أوردت صحيفة «حقائق أون الين» التونسية أنقوات اجليش السوري النظامي متكنت من «إبادة» حنو  43تونسيًا
ينتمون إىل «جبهة النصرة» يف مكمن ُنصب هلم على مشارف
مدينة جسر الشعور مشال غرب سوريا .وأوضحت أن «كتيبة
التوانسة» كانت بقيادة علي بن مجعة احلرابي املعروف بـ»أبو مريم
التونسي» ،حيث ُقتل حنو  43تونسيًا ،إىل عدد من اجلزائريني
وستة ليبيني».

موسكو :التسوية...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

استثناء».
يف غضون ذلك ،لفت كالم سفري روسيا يف لبنان الكسندر
زاسبيكني أمس االول بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات العميد
مروان شربل إذ أعلن أنه «متأكد من وجود مظلة دولية لالستقرار
يف لبنان ،وهذا موقف مبدئي وطويل االمد ،وخباصة يف ضوء
الظروف اليت استطعنا خالهلا التغلب على احتمال الضربة العسكرية
لسوريا ،مما أدى اىل إشاعة أجواء مناسبة إضافية الستمرار مظلة
االستقرار يف لبنان» ،يف وقت كان ملساعد وزير اخلارجية سريغي
رياغوف كالم من مطار رفيق احلريري الدولي الذي غادر منه إىل
بالده بعد زيارته لسوريا ،كالم مماثل ،إذ رأى أن «التسوية
الروسية االمريكية ستنعكس اجيابًا على وضع لبنان الداخلي».
املسجلة
يف املقلب االقتصادي ،وعلى وقع توالي االرقام املخيفة
ّ
يف خمتلف القطاعات االقتصادية ،تستمر اهليئات االقتصادية يف
دق ناقوس اخلطر ،وهي تعمل على أكثر من مسار ملتابعة خطواتها
التصعيدية اليت بدأتها يف  4ايلول بتنفيذ االقفال العام دفعًا منها
لتشكيل حكومة اليت تعتربها خطوة ال بد منها العادة الثقة بالبلد
لدى املواطن اللبناني او ً
ال ،واملستثمر العربي واالجنيب ثانيًا ،وبدء
عملية النهوض االقتصادي.
وإذ كانت القوى السياسية املمسكة بزمام أمور البالد تعيش
على وقع االزمات االقليمية املتصاعدة وتربط تشكيل احلكومة
مبدى تأثري ذلك يف تغيري موازين القوى يف الداخل اللبناني ،اال أن
رئيس احتاد غرف التجارة والصناعة والزراعة يف لبنان حممد شقري
ّ
يكلف لبنان غاليًا»،
يعترب أن «كل يوم تأخري يف تأليف احلكومة
ّ
مؤكدًا أن «التدهور سريع والفاتورة باتت باهظة على االقتصاد
الوطين برمته يف قطاعيه العام واخلاص».
وكشف شقري يف حديث لـ»املستقبل» أن اهليئات االقتصادية
حددت موعدين مع رئيس جملس النواب نبيه بري والرئيس املكلف
بتشكيل احلكومة متام سالم وستلتقي بهما االسبوع املقبل ،مشريًا
اىل أن اللقاء «سريكز على نقطة وحيدة هي تشكيل حكومة بأسرع
وقت ممكن ،ومن ثم ستعقد اهليئات االقتصادية اجتماعًا تقييميًا
الختاذ اخلطوات الالحقة».
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متفرقات
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PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

عرس الرباءة يف معهد سيدة لبنان

املونسنيور بشارة واألخت شديد مع التالمذة

مثال األمانة :متشرد فقري يعيد حقيبة حتتوي
أكثر من  40ألف دوالر
أثبت رجل فقري جدا بال مأوى
يعيش يف ملجأ للمتشردين
يف بوسطن انه رجل أمني
وصاحل واخالقه عالية وذلك
عندما أعاد مبلغ 41900
دوالر للشرطة.
فقد وجد املتشرد املبلغ يف
حقيبة سوداء مشلت 2400
دوالر نقدا باالضافة اىل
شيكات تصل قيمتها اىل
 395000دوالر كما وحتتوي
أوراق شخصية وجوازات
سفر.
قالت شرطة بوسطن ان
الرجل ترك امسه وعنوان
ملجأ املشردين الذي يسكن
به لدوريات الشرطة اليت
تعمل يف "مول ساوث
باي" يف دورتشسرت حوالي
الساعة .5:44
قام بعدها بقليل ويف
الساعة  6:47أحد العمالء
املوظفني يف املول باالبالغ
عن فقده حلقيبة حتتوي على
مبلغ كبري ،ومت اعاده املبلغ
له بعد التأكد من هويته
وفحص جواز سفره.

النجمة مادونا تعلن خطوبتها على اجلزائري
ابراهيم زايباط
املونسنيور بشارة يقدم الذبيحة

جوقة املعهد

املالئكة الصغار تقبلوا القربانة
األوىل يف كنيسة سيدة لبنان.
بفرح كبري وعرس مجيل
دخل يسوع إىل قلوبهم
الذي ناداهم ..دعوا الصغار
يأتون إلي فأتوا أبرياء أتقياء
يستقبلون املخلص يف قلوبهم
ويدخلون بيعته .ومعهد سيدة
لبنان الذي ترأسه األخت مارلني
شديد كعادته من كل سنة
حيتفل بعناية األخوات الراهبات
للعائلة املقدسة بتقديم أكرب
عدد ممكن من التالمذة بعد
السهر عليهم وتعليمهم الدين
املسيحي .وهكذا تقدم األحد
ما قبل املاضي أكثر من
مئة طفل وطفلة إىل مذبح
الرب لتناول القربانة األوىل.
ويف قداس احتفالي كان
غاية يف الروعة والرتتيب
ترأسه املوسنيور بشارة مرعي
وحضره اآلالف من أهالي
األطفال وأقربائهم كما حضرته
األخوات الراهبات وعدد كبري

املونسنيور واألخت شديد واملعلمات

الراهبات وجانب من الحضور

املونسنيور بشارة واألب برنار والطلبة
من املصلني أنسابت األنغام
الكنسية الرائعة من حناجر جوقة
معهد سيدة لبنان يف خدمة
القداس الذي أشرفت على
تنظيمه األخوات الراهبات فالتقى
الدعاء بالنغم ليضفيا على
املناسبة جوًا مقدسًا ترك أثرًا
عميقًا بقلوب مجاهري املؤمنني.
ويف بداية القداس حاور
املوسنيور األطفال عن السر
املقدس وأهميته يف حياتنا

املسيحية وعن حمبة يسوع هلم
وحمبتهم له.
جياوبون
التالمذة
وكان
بالصواب.
ويف نهاية القداس قدموا
التالمذة أغاني شكر له وقدم
املوسنيور بشارة مع رئيسة
املعهد األخت مارلني شديد
واهلدايا
املناولة
شهادات
متمنني هلم حياة مسيحية حقة
وقربانة مباركة.

اعلنت النجمة العاملية
مادونا واليت بلغت
من العمر الـ  53عاما
خطوبتها بشكل رمسي
على حبيبها اجلزائري
االصل ابراهيم زايباط
والذي يبلغ من العمر
 25عاما.
واكدت بعض املصادر
املقربة من مادونا انها
سعيدة بهذا االرتباط
ومل تستطع اخفاء اخلرب
ملدة اطول وقالت انها
تريد اجلميع ان يعرف
انها ستتزوج من الرجل
الذي حتبه.

العالناتكم يف اهلريالد
اتصلوا على احد الرقمني:
87648186
أو
0403482345
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منوعات

اإلمارات :موظف يرمي املخدرات من شقته «األم اخلارقة» تستعد الستقبال
فتسقط على ضابط املكافحة
طفلها الـ! 17

داهمت إدارة مكافحة املخدرات يف شرطة دبي ،إحدى الشقق
يف منطقة املارينا بدبي ،وذلك عقب تلقيها معلومات عن
حيازة "س.ع" موظف عربي للمخدرات بقصد التعاطي ،لكن
املوظف ألقى باملخدرات فورًا ملعرفته بقدوم عناصر املداهمة
لتسقط على ضابط مرافق حلملة املداهمة.
وحول تفاصيل الواقعة اليت نشرها موقع  ،24قال الضابط
الذي التقط املخدرات يف إفادة قدمها بتحقيقات النيابة
العامة إن مكافحة املخدرات تلقت معلومات عن تعاطي
املتهم ،فانتقل برفقة فرقة شرطية إىل شقته بعد أن مت
تكليفه بذلك.
وبني أنه أثناء وجوده خارج البناية حلراسة املكان ،شاهد
املتهم يقوم برمي مواد خمدرة من الشقة ،فقام بالتقاطها
وصعد إىل الشقة حيث واجه املتهم باملضبوطات ،فأقر
بأنها عائدة له ،وأنه حاول التخلص منها عند املداهمة.
واتهمت النيابة العامة املوظف ،أمام اهليئة القضائية يف
حمكمة اجلنايات ،حبيازة بذور القنب ومادة احلشيش املخدرة
بقصد التعاطي ،إضافة إىل تهمة تعاطي احلشيش يف غري
األحوال املرخص بها قانونًا.
وطالبت النيابة العامة مبعاقبة املتهم بالسجن وفقًا لقانون
مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ،وإبعاده عن الدولة
بعد قضاء فرتة العقوبة.

وفــاة فـاضـلة

من أمن بي وان مات فسيحيا
انتقلت اىل رمحته تعاىل يف لبنان

املرحومة روز عبال

أرملة املرحوم جملي عبال من جديدة مرجعيون -
جنوب لبنان.
وسيقام قداس وجناز لراحة نفسها يوم االحد يف
 2013- 9 - 22الساعة العاشرة يف كنيسة السيدة
االرثوذكسية االنطاكية يف مرييالندز.
الداعون يف اسرتاليا :اوالدها ميالد عبال وعائلته،
عّزات عبال وعائلته ومسري عبال وعائلته.
تقبل التعازي بعد القداس على مدخل الكنيسة
وبعد القداس تقدم لقمة الرمحة لراحة نفسها يف
صالة الكنيسة.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء.
الدعوة عامة

بريطانيا  -يو بي أي  -تستعد عائلة وصفت بأنها األكرب من نوعها
يف بريطانيا ،الستقبال ابنها السابع عشر يف ربيع العام املقبل.
وقالت صحيفة ديلي ستار اليوم اإلثنني إن األم اخلارقة (38
عامًا) ،سو رادفور ،حامل اآلن بعد  11شهرًا فقط من وضع
مولودها السادس عشر ،وتستعد مع زوجها نويل ( 41عامًا)
الستقبال املولود اجلديد يف نيسان (أبريل) املقبل.
“األم اخلارقة” تستعد الستقبال طفلها الـ.17
وأضافت أن سو ونويل أعربا عن سعادتهما الغامرة لضم املولود
اجلديد إىل أكرب عائلة يف بريطانيا.
ونسبت الصحيفة إىل سو قوهلا“ :إن الكثري من الناس يعتقدون
أن عائلتها تعيش على املساعدات احلكومية ،لكنها تعمل مع زوجها
يف إدارة خمبز إىل جانب رعاية أبنائهما الستة عشر”.
وأضافت األم الربيطانية اخلارقة“ :حنن يف غاية السعادة لإلعالن
عن أن العضو السابع عشر سينضم إىل عائلة رادفورد يف نيسان
(أبريل) املقبل”.
ووصفت سو عملها الروتيين اليومي يف رعاية أبنائها التسعة
وبناتها السبع “مثل عملية عسكرية ،لكنها ال جتد صعوبة يف
إحضارهم من املدرسة ومتارس هذه املهمة منذ  22عامًا حني
وضعت مولودها األول ،مما جعل العناية بهم سهلة اآلن”.
وأشارت الصحيفة إىل أن عائلة رادفورد تنفق ما يصل إىل 300
جنيه اسرتليين كل أسبوع على الطعام ،وتستهلك  18لرتًا من
احلليب وكميات كبرية من اخلبز يوميًا.

يف أول موعد غرامي اختلفا على دفع الفاتورة
خـــرج رجل بريطـــاني يف الـ  32من العمر مع امرأة يف أول موعد
غرامي ،لكن اخلالف على من يدفع فاتورة املشروبات قاد إىل اعتقاله
وقيامه بدفع  1200جنيه اسرتليين كاتعاب للمحامني.
وقالت صحيفة “إيفننغ ستاندارد” امس  ،إن كيشور نيماال ،املتخصص
يف تقنية املعلومات توقف عن البحث عن احلب عن طريق شبكة
اإلنرتنت ،بعد أن حتول موعده الغرامي إىل نكد حني رفضت فخرة
سلطان تقاسم فاتورة املشروبات ،وطلبت منه دفع كل شيء.
واضافت الصحيفة أن كيشور تعرف على فخرة عن طريق موقع للتعارف
على شبكة اإلنرتنت ،واتفقا على االلتقاء يف حانة وسط لندن ،حيث
قام بشراء مجيع املشروبات ودفع  54جنيها اسرتلينيا ،وطلب منها
دفع اجملموعة التالية من املشروبات الكحولية ،لكنها رفضت حبجة
أنها ال حتمل أي مال .واشارت الصحيفة إىل أن فخرة قطعت املوعد
الغرامي وغادرت احلانة حبالة غضب ،وتبعها كيشور إىل حمطة ملرتو
األنفاق حيث قام بانتزاع هاتفها من يدها يف حماولة إلجبارها على دفع
مثن املشروبات.

كندي يستخدم هاتفه النقال ويرعب به دبا
تعرض كندي هلجوم مفاجئ من ِقبل دب داهمه على حني غرة يف
ساعة متأخرة من الليل أثناء عودته (الكندي) إىل منزله
مل جيد الرجل وسيلة ناجعة يواجه بها الوحش الليلي ،إال أن سرعة
بديهته أسعفته بفكرة استعمال "السالح" األخري الذي كان يف يده،
وهو هاتفه النقال ،فضغط الزر وشغله لينبعث منه ضوء أثار الذعر
يف قلب الدب الذي وىل هاربا.
ويبدو أن اهللع الذي أصاب الدب جعله يفقد حيطته إذ متكنت
الشرطة من العثور عليه واحتجازه يف اليوم ذاته ،ومن ثم عزله عن
حميطه بسبب عدوانيته الشديدة.
وقعت هذه احلادثة يف ميدنة تشرتشل املطلة على خليج هدسون
يف وسط البالد ،اليت توصف يف كندا بأنها عاصمة الدببة البيضاء،
وذلك كونها معربا هلذه احليوانات اليت متر بشوارعها أثناء فرتة
اهلجرة املومسية يف فصل اخلريف.
ُيذكر أن آخر اعتداء تعرض له أحد سكان تشرتشل من ِقبل دب
كان يف مثانينات القرن املاضي وانتهى بوفاة الضحية .يعترب الدب
األبيض من أكثر احليوانات اليت تشكل خطورة على اإلنسان ،علما أن
طوله يبلغ يف بعض احلاالت  3أمتار ،فيما يزن قرابة طن.
هذا وال يعترب الكندي الذي مل ُيذكر امسه أول شخص يستخدم
سالح تكنولوجيا اهلواتف احملمولة احلديثة حلماية نفسه من حيوانات
مفرتسة ،إذ سبقه إىل ذلك املراهق النروجيي والرت إيكريم الذي
أطلق العنان إلحدى أغاني الـ "ميتال" من هاتفه ،فدب الرعب يف
صفوف ذئاب اعرتضت طريقه أثناء عودته من املدرسة.
وقعت هذه احلادثة يف إحدى الضواحي إىل جنوب العاصمة النروجيية
أوسلو.

امرأة ارادت مجع االمثار الربية
ولكنها تلقت ضربة من دب نائم

قررت امرأة من سكان مقاطعة كيمريوفو الروسية الذهاب اىل
الغابة جلمع امثار العنب الربي  ، Cranberryويسميها البعض "عنب
الدب"  ،ولكنها اصطدمت بدب نائم يف تلك الغابة.
يبدو أن هذا الدب كان نائما حتت شجريات هذه االمثار يف املكان
الذي ارادت املرأة مجع االمثار فيه .ويقول مدير قسم محاية االحياء
الربية يف املنطقة ،من الواضح مل يكن يف نية الدب مهامجة هذه
املرأة ،ولكن النها ايقظته وهو مستغرق يف النوم  ،بصورة مفاجئة،
لذلك وجه هلا لكمات من يده الثقيلة وادمى وجهها ورأسها وبعدها
فضل اهلروب ،وهذا من حسن حظها .واضاف ،هذه املنطقة ليست
من ضمن املناطق اليت تعيش فيها الدببة ،لذلك سيكون من حق
الصيادين قتل هذا الدب ،ألنه ما دام قد تذوق طعم الدم فقد
اصبح يشكل خطرا على حياة السكان .أما املرأة فقد اصيبت بنتيجة
ذلك جبروح يف رأسها ووجهها ووركها ومع ذلك متكنت من العودة
اىل البيت ومراجعة الطبيب .املصدر :وكالة انباء "انرتفاكس"

رجل يصوّر نفسه وهو يغتصب فرس وكلبتني!

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

استمعت حمكمة بريطانية إىل أن رج ًال يف احلادية واألربعني من
صور نفسه بهاتفه اجلوال وهو يغتصب فرس وكلبتني.
العمر
ّ
وقالت صحيفة “صندي مريور” اليوم ،أن الشرطة الربيطانية
اعتقلت غراهام ريدفرين ،على خلفية قضية منفصلة وعثرت على
الفيديو يف هاتفه اجلوال.
وأضافت أن ريدفرين ادعى بعد اعتقاله بأنه “قام بذلك بقصد
التجربة فقط”.
وأشارت الصحيفة إىل أن ريدفرين أبلغ حمكمة التاغ مبدينة
شروزبريي ،بأنه تعرض “لالغتصاب” يف طفولته ،كما اعرتف
أمامها حبيازة صور “اباحية”.
وقضت احملكمة حبسب يو بي أي مبنع ريدفرين من امتالك
احليوانات األليفة ،وادراج امسه على الئحة مرتكيب اجلرائم اجلنسية
ملدة  10سنوات.
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Abbott to visit Jakarta this month:
Bishop

Julie Bishop

Mr Abbott is due to visit
Indonesia for the APEC
summit in Bali in early
October but incoming
foreign minister Julie
Bishop says he will also
make an earlier, separate visit to Jakarta in the
coming fortnight.
“That’s what’s being
planned at present. That’s
subject to everybody’s
travel and other arrangements,” Ms Bishop told
Sky News on Monday.
Mr Abbott is expected
to raise the coalition’s
asylum seeker policies
with Indonesia President
Susilo Bambang Yudhoyono.
Jakarta has repeatedly
raised concerns about
elements of Mr Abbott’s
policies, most notably his
plan to turn boats back to

Indonesia.
Ms Bishop says the coalition’s policies will be
implemented.
“I’m not asking for Indonesia’s permission, we’re
asking for their understanding,” she said.
“I am in absolutely no
doubt that we will be able
to implement our policies.”
But Ms Bishop says the
Abbott government will
not make the mistake of
viewing Australia’s relationship with Indonesia
purely through the prism
of asylum seekers.
Ms Bishop will also hold
talks with Indonesian
Foreign Minister Marty
Natalegawa when she
travels to New York for a
United Nations gathering
next week.

Dian Gatti announced as Bank of Sex Party points finger at minor rival
Sydney’s Head of Retail Banking over preference form bungle

Bank of Sydney welcomes
Ms Dian Gatti as its new
Head of Retail Banking.
Dian brings with her an
impressive and extensive
track record of leadership within the Australian
Banking industry.
Ms Gatti joins Bank of Sydney after a career spanning 25 years at Westpac.
During this time, she has
covered every role from
Teller to Regional General
Manager, South Sydney.
She also won one of Westpac’s highest awards, the
‘Alfred Davidson Award’.
In her role as Regional
General Manager, South
Sydney, she lifted the
performance of the team
to be one of the highest
performing businesses in
NSW.
Her knowledge and experience combined with her

Qld farmers challenge Rinehart in court
The group is challenging
on Monday the approval
of the Alpha coal project, a multi-billion-dollar
joint venture between
Gina Rinehart’s Hancock
Coal and GVK.
The federal government
approved the project,
which includes a large
open cut mine, rail and

port infrastructure in
central west Queensland’s Galilee Basin,
last month.
Farmers and community
group Coast and Country
Association of Queensland want to overturn
the approval on the
grounds the project will
cause irreversible dam-

age to the environment,
affect the Great Barrier
Reef and contribute to
climate change.
“The agricultural industry in this area absolutely
depends on groundwater
and the Alpha coal mine
will have intensive water
demands,” farmer Peter
Anderson says.

passion to develop her
people and team will allow
Bank of Sydney to provide
a VIP service to the Bank’s
customers.
Dian spent 2 years running the customer experience unit nationally within
Westpac and believes
strongly in putting customers first.
Mrs Julie Elliott, CEO
of Bank of Sydney, welcomed Ms Dian Gatti to
the Bank’s team and said:
“as promised, we are taking every action to ensure
you of our commitment
to provide our customers
with excellent service and
our staff great opportunities. The appointment of
Ms Gatti comes in line with
the Bank’s strategy to become Australia’s top relationship driven bank offering customers a premium
service and also bringing
top talent to the Bank.”
Bank of Sydney has
launched recently the
new ‘Business Advance
Cheque account’ offering
its clientele more choices
to meet all their financial
needs. In addition, several
new products and promotions will be launched in
the upcoming few weeks.
For more information,
please visit banksyd.com.
au

A rival minor party deliberately cruelled the Australian
Sex Party’s chance to gain
a Senate seat in Victoria, its
leader Fiona Patten has alleged.
Ms Patten says she does
not believe the story of fax
machine troubles that apparently led to the Liberal
Democratic Party failing to
lodge group voting tickets
with the Australian Electoral Commission in Victoria.
“I think we were screwed
over by him [Liberal Democrats’ National Treasurer
David Leyonhjelm],” Ms
Patten told Fairfax Media
on Monday.
The Sex Party was relying
on a preference deal with
the LDP to win the final
Senate seat in Victoria, but
Mr Leyonhjelm, who himself is likely to win a Senate seat, said his party dialed the wrong fax number
(The Australian Financial
Review this morning published his fax transmission
report showing the incorrect number).
Advertisement
Because of this mistake,
the Sex Party lost its LDP
preferences and in doing
so missed its best chance
of being elected to parliament, Ms Patten says.
ABC election analyst Antony Green confirmed that
the Sex Party had a decent
chance of winning a Victorian Senate seat if preference deals went its way.
In a deal struck between the
two parties, the Sex Party
agreed to give its preferences to the LDP in NSW
and the LDP would return
the favour in Victoria.
Both parties have civil libertarian values, including
their supporting voluntary
euthanasia and legalising
marijuana.
The Sex Party had spent
most of its roughly
$200,000 in election fundraising in its campaign to
win the Senate seat in its
“natural home” of Victoria,
Ms Patten said.
Asked what the Liberal
Democrats had to gain by
deliberately messing with
its own fax machine (given

the mistake cost the LDP
votes as well), Ms Patten
said the success of the Sex
Party in Victoria would affect the LDP’s chances in
future elections.
‘’The LDP were very concerned that we would get
elected in Victoria, and that
that would really harm their
chances,’’ Ms Patten said.
‘’Because if one civil liberties party got up then that
would really reduce the
chances of another . . . getting up.’’
Mr Leyonhjelm told Fairfax
Media that Ms Patten was
‘’delusional’’, her accusations ‘’totally offensive’’,
and it was an honest mistake that led to the LDP getting the fax number wrong
and being left out of the
above-the-line box in Victoria.
‘’We don’t understand why
Fiona [Patten] can’t accept
that this was human error,”
Mr Leyonhjelm said. ‘’We
don’t understand why she
has to be so personally obnoxious about it.
‘’I thought they were our allies,’’ he added, saying that
the parties had exchanged
preferences in 2010, which
was the first time the Sex
Party contested a federal
election.
Rather than some malevolent ‘’conspiracy’’, it was
the electoral commission’s
stubborn insistence on outdated technology that led
to the LDP’s problems, Mr
Leyonhjelm said.
‘’Fax is an old technology,
LDP is a small party,’’ Mr
Leyonhjelm said. ‘’We don’t
have flash modern faxes, in
fact we don’t have a fax, the
fax machine belongs to my
company and it gets used
very infrequently.’’
Mr Leyonhjelm said he had
apologised to Ms Patten on
the afternoon of the election, but she had ‘’immediately roped in lawyers’’
and had persisted with this
‘’ridiculous conspiracy theory’’.
The fight between the LDP
and the Sex Party was evidence of ‘’how crook the
system is’’, argues the election analyst Mr Green.
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Abbott defends asylum MPs defend AEC from Goal to still be building cars: Macfarlane
INCOMING industry min- world,” Mr Macfarlane told
Palmer attack
turn-back policy
ister Ian Macfarlane hopes ABC radio on Tuesday.
PRIME Minister Tony Abbott insists he respects
Indonesia’s sovereignty
after an Indonesian MP
condemned his plan to
turn back asylum seeker
boats as illegal and offensive.
Tantowi Yahya, who is
a member of the Indonesian Foreign Affairs
Commission, says Mr Abbott’s plan to turn refugee
boats back to his country
could jeopardise Indonesia’s good relations with
Australia.
Mr Abbott declined to
comment directly on his
turn-back plan on Thursday, saying his government wouldn’t conduct
discussions with Indonesia through the media.
He added that the coalition “absolutely, totally”
respected Indonesia’s
sovereignty.
“I have no argument with
anyone in the Indonesian
establishment or parliament,” he told reporters
in Sydney.
“My argument is with
people smugglers and
my point to the people
smugglers is ‘the game
is up’.”

Mr Abbott said he was
confident that his government would be able
to work effectively with
Indonesia, as former coalition governments have
done.
Labor MP Matt Thistlethwaite says Mr Yahya’s
comments reflect the Indonesian government’s
position on Mr Abbott’s
policy.
“This is quickly turning
into a diplomatic disaster
for the new government,”
he told Sky News.
Mr Thistlethwaite said international cooperation
was important to getting
a good outcome.
“At the moment, the government doesn’t have
that from Indonesia and
it doesn’t look like getting it.”
Mr Abbott has reportedly
asked Australia’s ambassador to Indonesia Greg
Moriarty to return from
Jakarta to brief the National Security Committee of cabinet on the issue of asylum seekers.
The prime minister will
travel to Jakarta for a bilateral visit on September
30.

Lib MP slams Abbott’s parental
leave plan
A FEDERAL Liberal MP
says his party’s paid
parental leave scheme
is too expensive and
hasn’t been fully thought
through.
Dennis Jensen is calling
for the coalition’s signature policy to be referred
to the Productivity Commission for a cost-benefit
analysis to see “if it actually makes sense”.
“The problem is, this is
an idea that someone has
had which has then become policy,” he told ABC
television on Tuesday.
“I believe it hasn’t been
adequately
thought
through at all.”

He said the plan, which
is estimated to have a
net impact on the budget
of $1.1 billion over four
years, was too expensive,
given Australia’s fiscal
environment.
The West Australian backbencher said his constituency was not in favour of
the policy which would
“whack” the retirement
savings of seniors.
“During the election campaign, I got something
like about 50 or 60 communications from constituents,” Dr Jensen said.
“I’ve got to tell you, not
one of them supported
the scheme.”

to drive an Australian- “The Abbott government
made car for many years combined with the car into come.
dustry and hopefully with
Mr Macfarlane, who re- the unions as well will do
turns to the industry everything we can to give
portfolio as the coalition the industry every chance
returns to government, of being here.”
says he plans to visit the He looked forward to beHolden factory in Adelaide ing able to drive an Austraand Toyota factory in Mel- lian-made car for his minbourne soon.
isterial vehicle - although
He’s already spoken with said he’d have to “choose
Holden boss Mike De- between my two children”
vereux.
in terms of picking which
Major party MPs have defended the Australian Electoral Com- “The goal is to be still marque.
mission amid attacks by Clive Palmer.
building cars here well and Whichever he chose, “I’ll
truly into the 2020s and be proud to drive it every
MAJOR party MPs have than just make accusa- make sure that we’ve got a day that I do and I look
defended the Australian tions without substantiat- car that not only Australia forward to driving the sucElectoral Commission ing those accusations.”
wants to buy but also the cessive models”.
amid sustained attacks by Mr O’Connor defended
businessman and politi- the Australian electoral
cal hopeful Clive Palmer. system as one of the fair- Julia Gillard paid $4243 to Department of FiMr Palmer currently leads est in the world.
nance because Tim Mathieson misused car
the count for the Queen- Parliamentary secretarysland seat of Fairfax by designate Simon Bir362 votes but has spent mingham said he’d althe past week raising al- ways found the AEC to
legations of misconduct be “incredibly careful,
by the AEC.
incredibly methodical and
He’s concerned about the beyond reproach when it
number of ex-military offi- comes to how they undercers working for the com- take the count”.
mission, the use of pen- “I know what it’s like to
cils to mark ballots and be on the wrong side of
the storage of completed a close race,” he told Sky
votes.
News, saying he’d once
“You can’t just make ac- lost a lower house seat by Julia Gillard and partner Tim Mathieson. Picture: File/Ray Strange Source: The Australian
cusations without evi- just 108 votes.
dence,” Labor frontbench- “But I never claimed that JULIA Gillard wrote a per- The Australian under
er Brendan O’Connor said there were any irregu- sonal cheque for $4243 to Freedom of Information
on Tuesday.
larities in that count. I ac- the Department of Finance laws yesterday show that
“Mr Palmer, of course, cepted the result was fair because her partner, Tim Ms Gillard made the payMathieson, had misused ment on March 9, 2007, as
knows a few lawyers and and square.”
he understands courts If Mr Palmer didn’t have her taxpayer-funded car deputy leader of the oppocan intervene if there is evidence to back up to drive around Victo- sition because of concern
improper or unlawful con- his allegations, Senator ria selling shampoo and over a breach of rules forduct.
Birmingham said, “he other haircare products bidding the use of the car
“The best thing for him shouldn’t be impugn- in breach of parliamentary for commercial purposes.
to do is if he does have ing the integrity of our rules.
The documents were proa legitimate concern, is electoral commission Documents released to vided yesterday after a
to take that course rather staff”.
10-month battle by the
former prime minister and
her office to prevent the
Department of Finance
NSW farmers hit by dam- and infrastructure.
and macadamias to spe- from following through on
aging floods and storms While more than 1100 ap- cialist organic farmers its decision to release the
on the North Coast earlier plications have already and dairy farmers have material.
this year have until the been approved, Minister faced huge clean-up bills The $4243 repayment by
end of this month to ap- for the North Coast Don and the task of repair or Ms Gillard indicates her
ply for relief grants, the Page urged those who replacement of fences, office estimated that Mr
government says.
hadn’t got their forms in sheds and equipment,” Mathieson had driven sevThe $15,000 grants were to do so by the Septem- he said on Tuesday.
eral thousand kilometres
made available to farm- ber 30 cut-off.
“The money available while pursuing his comers, following the wild “Along the North Coast, through these grants will mercial interests in the
weather in January and farmers large and small, help with many of the private-plated car, which
February this year which in all sorts of agricultural costs farmers faced in the was wholly funded by the
ravaged crops, livestock activities from bananas wake of the storms.”
commonwealth.

NSW farmers urged to access relief grants
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Unions fear for Qantas maintenance jobs APPLY NOW FOR SPORT GRANTS Tony Abbott sworn in as Prime MinApplications for Round ister, axes senior public servants
QANTAS has announced
One of the Sport and Reca “review” of its aircraft
maintenance work at
Avalon, triggering union
fears of up to 300 remaining engineering jobs being
made redundant.
The Australian Workers
Union (AWU) says the announced operations review is code for closure
and flags another move
towards offshoring.
AWU Victorian secretary
Ben Davis says the future
of Avalon looked bleak for
the 300 maintenance engineers employed at the
site.
“We know from experience
that when Qantas does a
review, jobs go,” Mr Davis
said.
“Avalon does overflow
maintenance from the Qantas centre in Brisbane. The
only place at least some of
that work could go would
be overseas if this review
leads to closure.”
Mr Davies said the Geelong region had suffered
with the closure of Ford
operations, while the Shell
Refinery and Alcoa at Point
Henry are under threat.
“It is a disgrace that we
are being forced to watch
the destruction of an important and strategic skills
base,” he said.
The review follows 263 redundancies at Avalon announced in November last
year and the closure of the
Tullamarine heavy maintenance facility, which resulted in 422 jobs cut.

But Qantas is stressing
that no final decision has
been made as the review
at Avalon begins.
Qantas’ domestic chief
executive officer Lyell
Strambi said in a statement that the Avalon
maintenance centre was
becoming “sub-scale and
inefficient”.
Mr Strambi said retiring its
Boeing 747 aircraft was reducing the workload at the
facility and it would soon
replace the planes with
next generation aircraft.
From March next year,
maintenance will not be
scheduled for five months
of the year for four years,
he said.
“We will invite our employees, unions and other parties to sit down and discuss the challenges and
look at potential options
for our Avalon base,” he
said in a statement.
Mr Strambi said a decision
would be made after October, when discussions
with employees had been
finalised.
He said irrespective of the
outcome of the review,
Qantas would continue to
do the vast majority of its
maintenance in Australia,
employing thousands of
people.
“Qantas is the only major
airline which does heavy
maintenance at its own
facilities in Australia, and
this will continue to be the
case into the future,” he
said.

LIBERAL incumbent Sophie Mirabella has conceded defeat in the Victorian
seat of Indi to independent
Cathy McGowan, taking
full responsibility for the
loss but vowing to win it
back for the coalition.
Ms Mirabella, a potential
minister in Tony Abbott’s
coalition government, said
despite being behind her
rival by just a few hundred
votes, she would not request a recount.
“This election is over and
the responsibility for the

outcome is mine,” she
said in a statement.
“Despite the closeness of
the count I have decided
not to seek a recount.
“I unreservedly accept the
decision of the democratic
process.”
Ms Mirabella called Ms
McGowan to concede defeat and wish her well.
Ms McGowan said it was
a wise decision for Ms
Mirabella not to seek a recount.
“It’s been a very torturous
couple of weeks and I think

Member for East Hills,
Glenn Brookes is encouraging local groups to apply for NSW Government
grants that could fund new
sport facilities or programs
that help people get active.
The NSW Government
is offering grants to local sporting groups and
councils planning new and
improved sports facilities
or programs that increase
participation in sport and
recreation.
Member for East Hills has
invited applications for
the first round of Sport
and Recreation Participation and Facility Program
grants this year.
“I know we have a lot of
passionate sports people
and dedicated club volunteers here in East Hills
who would love funding to
improve their facilities or
run new programs,” Glenn
said.
“I encourage them to make
the most of this opportunity to secure a grant for
their local project – whether it’s building new netball
courts, installing shading
at a swimming pool or running a special tournament
for disadvantaged young
people.”

reation Participation and
Facility Program 2013-14
open on 16 September (today) and close on 30 October 2013.
Key points of the program
are:
• Grants are capped at
$10,000 for participation
projects and $25,000 for
facility projects.
• Organisations may apply for multiple projects or
project types, with the maximum available to any one
organisation in a financial
year capped at $50,000.
• Applicants must contribute 50% or more to the project.
Examples of projects eligible for funding:
• Facility projects – the
construction of new, fixed
and portable facilities; and
enhancement of existing
facilities.
• Participation projects –
deliver a program or service that will assist people
to become more active.
Projects that make sport
and recreation facilities
safer, more accessible and
environmentally sustainable and programs that
provide greater sporting
options to seniors, people
with a disability and other
groups facing barriers to
participation are strongly
encouraged to apply.
For more information and
application
guidelines,
please visit the website
at www.dsr.nsw.gov.au/
grants or phone 13 13 02.
Media contact: Jim Daniel
9772 2774

everyone will be pleased
it’s over and the decision’s
been made,” she told ABC
radio in Melbourne.
At 10am (AEST) on
Wednesday, Ms McGowan
was 394 votes ahead of
Ms Mirabella with just a
few hundred votes to be
counted.
Ms Mirabella said she
would work with “every
ounce of my being” to see
the seat returned to the coalition.
“I am just so grateful to
everyone in the Liberal

and National Parties who
have supported my campaign and, to Tony Abbott,
I repeat my overwhelming
thanks for his selfless generosity and mentorship,”
she said.
Ms McGowan said she’d
have to “grow in the job”
and thanked Ms Mirabella
for her 12 years of service.
“My intention would be
to be a really good local
member and be able to
represent the diversity of
voices in Indi,” she said.

Glenn Brookes MP

Mirabella concedes, takes blame for loss

Australia’s new Prime Minister, Tony Abbott, (front, fourth from left) poses
with Governor-General Quentin Bryce (in pink) and his newly inducted
Cabinet after a swearing-in ceremony at Government House in Canberra.
Picture: AFP

Prime Minister Tony Abbott, wife Margie, and daughters Louise, Bridget
and Frances with Governor-General Quentin Bryce. Picture: Kym Smith

TONY Abbott restored a
pledge of allegiance to the
Queen as he was sworn in
as Australia’s third Prime
Minister in 84 days.
One of his first acts was
to overhaul the public
service by sacking top
mandarins and abolishing some departments.
The biggest departure
is that of Treasury chief
Martin Parkinson, who
leaves next year after
helping new Treasurer
Joe Hockey bring down
his first Budget in May.
Mr Abbott told GovernorGeneral Quentin Bryce
he would lead a “problem-solving Government
based on values, not ideology”.
It was the fifth such ceremony this year for Ms
Bryce, who has sworn in
95 MPs - 53 in four Labor
reshuffles under Julia Gillard and Kevin Rudd, and
Mr Abbott’s team of 42.
The Australian Republican Movement criticised
Mr Abbott for “returning
to the past” by swearing
to serve the Queen rather
than just Australia. However, Republican Malcolm Turnbull made the
pledge in being sworn in
as Communications Min-

ister.
Victorian MP Scott Ryan
was sworn in as parliamentary secretary holding
a Bible from the 1880s,
passed down from his
great-great-grandmother.
Josh Frydenberg used a
Bible that was held by the
late Sir Zelman Cowan
when he became governor-general in 1977.
Mr Abbott’s first formal
announcement as PM was
a public service shakeup, in which he axed Paul
Keating’s chief of staff,
Don Russell, as Industry
Department secretary,
dumped Blair Comley
from Resources, and
sacked Andrew Metcalfe
from Agriculture.
Mr Abbott said these
changes were to remove
“confused
responsibilities, duplication and
waste”.
Stand-alone departments
of Regional Australia,
Local Government, Arts,
Sport, Resources and Energy were abolished.
The Departments of Education and Employment
have been split, Sport
has been added to Health,
and Arts will become part
of the Attorney-General’s
Department.
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Tony Abbott names his new ministry

Prime Minister-elect Tony Abbott announces his cabinet.
Prime
minister-elect
Tony Abbott has named
his first ministry, with
promotions for Mathias
Cormann,
Michaelia
Cash, Fiona Nash and
Marise Payne, but few
big surprises.
Mr Abbott’s cabinet will
also include just one
woman in Foreign Affairs
Minister Julie Bishop.
The incoming prime
minister said he was
“obviously disappointed” that there were not
more women in cabinet but said there were
some “very good and
talented women knocking on the door” of the
government’s top decision-making body.
Senator Cormann from
Western Australia has
taken the leap from
shadow assistant treasurer to the plum role of
Finance Minister. Senator Cash moves from a
shadow parliamentary
secretary role to Assistant Minister for Immigration and Border
Protection while Nationals Deputy Leader in the
Senate, Fiona Nash, also
moves from a shadow
parliamentary secretary
position to Assistant
Minister for Health.
NSW Senator Marise
Payne has also been
promoted from opposition spokesman on Indigenous Development

to Minister for Human
Services - one of the
most senior of the outer
ministry positions.
On Monday, in his first
press conference since
winning the federal election, Mr Abbott told reporters in Canberra that
his team was one of the
most experienced team
of incoming ministers in
Australia’s history.
“There is enormous stability in this team,” he
said.
“This is the team to provide strong and stable
government.”
Mr Abbott said he had
asked Governor-General
Quentin Bryce for his
ministerial team to be
sworn in on Wednesday.
Victorian MPs Josh
Frydenberg and Alan
Tudge will be among
those who are sworn in
at Government House,
taking on the junior but
prestigious roles of Parliamentary Secretary to
the Prime Minister.
NSW Senator Arthur
Sinodinos, who was
tipped to take on the Finance Minister role, has
been promoted to the
outer ministry as Assistant Treasurer.
Andrew Robb - who held
the finance portfolio in
opposition - has been
made Minister for Trade
and Investment, as was

widely expected.
Nationals Deputy Leader
Barnaby Joyce has been
appointed Agriculture
Minister, ousting his Nationals colleague John
Cobb from the ministry
Sport has been elevated
to a cabinet level, with
Health Minister Peter
Dutton adding sport to
his responsibilities.
Luke Hartsuyker held the
youth and sport portfolio in opposition, but has
now received the role of
Assistant Minister for
Employment.
Mr Abbott said one difference between his
ministry and that of his
Labor predecessors was
that the titles would be
more simple.
The prime minister-elect
said he wanted to avoid
the proliferation of the
“sometimes grandiose”
titles of the former government.
Despite holding the opposition portfolios of
climate action, environment and heritage, Greg
Hunt has been made
Minister for the Environment.
Some familiar faces will
be missing from Mr Abbott’s first ministry.
Bronwyn Bishop, who
had held shadow ministerial roles, will instead be given the role
of Speaker, which will
need to be endorsed by

the Liberal party room
as a formality.
Philip Ruddock, who was
immigration minister in
the Howard government
and is known as the father of the parliament,
has been appointed
Chief Government Whip.
Mr Abbott said that given there would so many
new Coalition MPs entering parliament after
the election, “I can think
of no better person to
act as tutor-in-chief”.
Sophie Mirabella, who
held the opposition industry portfolio, ruled
herself out of frontbench
contention last week, as
she continued to battle
to hold on to her seat of
Indi.
Other senior positions in
Mr Abbott’s frontbench
line-up remain essentially unchanged from
opposition. Joe Hockey
has been appointed
Treasurer, while Eric
Abetz keeps Employment, George Brandis
will be Attorney-General,
Christopher Pyne will be
Education Minister and
Malcolm Turnbull keeps
Communications.
Mr Abbott had earlier
said that his frontbench
would not change significantly when it moved
into government, but he
has had to make some
changes to accommodate the loss of Mrs
Mirabella. His shadow
ministry also had to be
culled slightly to meet
the legislative requirements of government.
A surprise omission
from the new line-up was
Victorian backbencher
Kelly O’Dwyer, who was
has long been viewed as
a rising star in Coalition
ranks.
Despite Mr Abbott lacking female representation on his frontbench,
Ms O’Dwyer was not
promoted to a ministerial role.
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Abbott determined to deliver
on promises
PRIME Minister Tony Abbott says his government
is determined to deliver
on its promises to scrap
the carbon tax, stop the
asylum seeker boats and
improve the federal budget.
Mr Abbott also said the
coalition, which begins
its first official day in
office on Wednesday,
expected to be judged
on what it achieved, or
didn’t achieve.
“We pledge ourselves to
serve the people of Australia for their benefit, to
the very best of our ability,” Mr Abbott said.
“We are determined to
honour our commitments
to scrap the carbon tax,
to stop the boats, to get
the budget under control
and to build the roads of
the 21st century.
“We will be a problemsolving
government
based on values not ideology.”
Mr Abbott was sworn
in by Governor-General
Quentin Bryce at Government House at about
10.30am (AEST) to become Australia’s 28th
prime minister.
His mother Faye and father Dick, wife Margie,
daughters Louise, Frances and Bridget, and his
sisters Christine Forster
and Pip Abbott watched
on.
Ms Bryce noted the
“great responsibility”
Mr Abbott was taking on
and wished him well.
“Thank you so much,
Excellency,” Mr Abbott
said.
Margie Abbott held his
hand as official pictures
were taken before give
him a kiss on the cheek.
Mr Abbott then held his
first executive council
meeting with Ms Bryce,
before attending the
swearing-in of his ministers and parliamentary
secretaries from 11am.
The roll call included 18

cabinet ministers, 11
ministers and 12 parliamentary secretaries.
Mr Abbott said he would
govern for all Australians, including those
who didn’t vote for him.
“We won’t forget those
who are often marginalised, people with disabilities, indigenous people
and women struggling to
combine career and family,” he said.
“We will do our best not
to leave anyone behind.”
Mr Abbott said it was an
honour to serve the nation.
“We aim to be a calm,
measured, steady and
purposeful government
that says what it means
and does what it says,”
he said.
“We hope to be judged
by what we have done.”
Mr Abbott then introduced his team to subscribe the oath of office
before the governor-general.
Deputy Prime Minister,
Nationals leader and infrastructure and regional
development minister
Warren Truss led the way,
followed by foreign minister Julie Bishop, employment minister Eric Abetz,
Attorney-General George
Brandis and Treasurer
Joe Hockey.
The entire proceedings ran for almost two
hours.
The new government will
have at least 90 MPs in
the 150-member House
of
Representatives,
against the ALP’s 55 and
about five crossbench
MPs.
Former Labor prime minister Kevin Rudd said
on Twitter: “With Mr Abbott’s swearing in today
I cease formally to be
Prime Minister. Thank
you Oz for the opportunity to serve. KRudd.”
Mr Rudd and wife Therese Rein are “now off OS
for a few weeks of R&R”.
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صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن
تضع العالم بني يديكم
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة
جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

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

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
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