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سليمان ال ميانع صيغة جنبالطية «حتفظ الشكل»

فيما «داعش» تواصل هجومها القتالع «اجليش احلر»

مظلة دولية لـ«جنيف  »2يف نهاية تشرين االول سالم لـ«حكومة مهما كان الثمن»

عودة سورية إىل جنيف
األول
تشرين
نهاية
املقبل .املوعد املفرتض
إىل
الروس
يسعى
استصدار إعالن بعقده
قبل غروب تشرين األول،
من وزراء خارجية اخلمس
الكبار يف جملس األمن
يف اجتماعهم النيويوركي
اجلمعة (امس).
ويقول مصدر أممي يف
جنيف ،يعمل على تنظيم
مؤمتر «جنيف  »2الدولي
حول سوريا ،إن األمم
املتحدة أعلمت عرابي جنيف،
من الروس واألمريكيني،
أن التحضريات النعقاده
تتطلب  30يوما على
األقل ،قبل دعوة مجيع
الطاولة
إىل
األطراف
السويسرية.
وخالل الساعات املقبلة
يضيف عرابا االتفاق على
الكيميائي السوري زمخا
جديدا للعملية السياسية
حول سوريا ،بضمهما
الثالث
الدول
وزراء
األخرى إىل إعالن انعقاد
املؤمتر ،لتفادي الظهور
منفردين مرة أخرى بالقرار
الدولي حول سوريا ،كما
حصل يف «الكيميائي».

مسلحون يفرون بعد غارة جوية شنتها طائرات سورية على موقع لهم يف الرقة امس (رويرتز)
منذ
األوىل
وللمرة
اندالع األزمة السورية،
يتجه جملس األمن إىل
التصويت خالل ساعات
على مشروع قرار يضع
إطارا لتدمري الرتسانة

الكيميائية السورية ،بعد
اتفاق أمريكي ــ روسي
بشأن هذا األمر.
ويلحظ مشروع القرار
إمكان أن يفرض جملس
األمن يف اجتماع الحق

عقوبات حبق دمشق إذا
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جنح رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان يف أن
سياسيا
دعما
حيصد
دوليا لدوره ،على هامش
مشاركته يف أعمال اجلمعية
العامة لألمم املتحدة،
وخاصة من خالل البيان
«جمموعة
عن
الصادر
الدعم الدولية للبنان»،
غري أن هذا الدعم مل
يرتجم يف أي من النواحي
اليت حيتاجها لبنان ،وال
سيما يف مواجهة استمرار
«إعصار النازحني».
ويف انتظار اجتماع جنيف
يف الثالثني من أيلول
وما ميكن أن ينتج عنه
من التزامات مالية جتاه

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
McDonald’s Rockdale
او امتحانات او دعاوى قانونية أو مشاكل يف العالقة الزوجية
603 Princes Highway
وغريها الكثري..
NOW HALAL Detail Page 21
اذا كنتم تعانون من اي من هذه املشاكل فال ترتددوا يف
 FAMILY VALUE DINNER BOXاالتصال بي لحل مشاكلكم خالل  7ايام.
ملعرفة املزيد عن السيد أكيم زوروا املوقع:
بإدارة :آدي سركيس
mrakeemblogspot.com
هل تحتاج لشهادة رسمية
أو اتصلوا اآلن على أحد الرقمني:
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
 0497845581أو 0406183765
Attain your skills... the EASY way
®

™

$19.95

Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
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..
Eddy Sarkis

النتيجة مضمونة مئة باملئة

لبنان ،ظل امللف احلكومي
متقدما على ما عداه،
يف ظل دعوة ملحة اىل

ضرورة تشكيل احلكومة،
أطلقها األمريكيون من
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كريي وظريف كسرا حرماً ديبلوماسياً

اجتماع نيويورك يف يظله تفاؤل حذر
اخلارجية
وزيرا
عقد
كريي
جون
األمريكي
وااليراني حممد جواد ظريف
اجتماعًا ثنائيًا تارخييًا،
بعدما جلسا جنبًا اىل جنب
يف اجتماع هو األول من
نوعه على هذا املستوى
بني البلدين منذ الثورة
اإلسالمية عام  ،1979يف

اطار اجتماع «اجيابي للغاية»
بني ايران وجمموعة + 5
 1للدول اخلمس الدائمة
العضوية يف جملس األمن،
الواليات املتحدة وفرنسا
واململكة املتحدة وروسيا
والصني اىل أملانيا ،ولكن
«من السابق الوانه القول

التتمة صفحة 31

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

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

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

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

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
تقوم مكاتبنا بتنفيذ ما بني  500وألف وحدة سكنية وتجارية سنويا
نالحق املعامالت مع الدوائر الرسمية املختصة

مـسجلون يف نـقابة املـهندسني املـعماريني فـي نـيو سـاوث ويـلز
خــربة طـويلة

صـدق يف املـعاملة

دقـة يف التـسليم

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

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

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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لبنانيـات

رئيس اجمللس اىل جنيف ورومانيا بني  ٧و ١٢املقبل
بيان رئاسة اجلمهورية عن اجتماع جمموعة الدعم الدولية للبنان
السنيورة من عني التينة :احلوار ج ّدي ويف املسار الصحيح وسيتابع حتدث عن مواقف واشادات وكلمات وغابت عنه أرقام املساعدات

أعلن رئيس كتلة «املستقبل»
الرئيس فؤاد السنيورة إثر
لقائه رئيس جملس النواب نبيه
بري يف عني التينة مساء أمس
االول ،ان اللقاء الذي استمر
ساعتني «تناول القضايا اليت
تهم اللبنانيني ،وكان احلوار
جديا ومهما وبناء ،واتفقنا على
متابعته يف األيام املقبلة».
وأكد «ان تشكيل احلكومة موضوع
لبناني وجيب ان يعاجل يف لبنان،
واحلوار سيتابع ،ونأمل التقدم
يف هذا املوضوع ألنه خطوة يف
املسار الصحيح».
ولفت اىل أن «اللقاء تناول
خمتلف املواضيع ،وكان الشأن
العام هاجسنا وكذلك مصلحة
اللبنانيني على املديني القصري
والطويل».
وقال« :أحببت ان أطل على
اللبنانيني بهذا الكالم اجلدي
الذي يرسي املواقف البناءة يف
األيام املقبلة».
وعلمت «النهار» ان الرئيس
بري اتصل هاتفيا اول من امس
بالرئيس السنيورة ،واتفقا
على اللقاء الذي مجعهما يف
عني التينة ،على خلفية االفكار
اليت جرى تداوهلا بني اجلانبني
خالل احملادثات اليت اجراها
وفد الرئيس بري يف اطار طرح
افكاره احلوارية.
لقاءات
وكان بري عرض مع وزير
فيصل
والرياضة
الشباب
كرامي اخلطة االمنية املفرتضة
ملدينة طرابلس .وقال كرامي:
«اطلعت على العقبات اليت حتول
دون تشكيل احلكومة اجلديدة،
اال ان الرئيس بري اكد انه
سيواصل بذل جهوده يف اطار
املبادرة ومن اجل العمل على
تأليف احلكومة».
ومن زوار عني التينة ايضا وفد
فلسطيين ،حتدث بامسه عضو
اللجنة املركزية املشرف على
حركة «فتح» يف لبنان عزام
االمحد ،فلفت اىل ان «احلديث
تطرق اىل الوضع يف املخيمات
ّ
الفلسطينية وضرورة احملافظة
على االستقرار فيها».
واكد « دعم مسرية السلم
ترتسخ يوما بعد
االهلي اليت
ّ
يوم يف لبنان ،مع االستعداد
الكامل من اجلانب الفلسطيين
للعمل حتى نكون عام ًال مساعدًا

الرئيسان بري والسنيورة يف عني التينة مساء أمس االول

واجيابيًا للبنان وشعبه».
اىل ذلك من املتوقع ان يشارك
رئيس جملس النواب نبيه بري
يف مؤمتر االحتاد الربملاني
الدولي الذي يعقد يف  7و8
تشرين األول املقبل يف جنيف
على ان يتوجه منها مباشرة اىل
رومانيا تلبية لدعوة من نظريه
فيتوريو زكونيا يف إطار زيارة
تستمر ثالثة أيام جيتمع خالهلا
مع رئيس اجلمهورية واحلكومة
وزكونيا ورئيس جملس الشيوخ
كرين انطونيسكو اضافة اىل
وزير اخلارجية وعدد من كبار
املسؤولني.
وتأتي الزيارة بعد ثالث دعوات
كانت وجهت اىل الرئيس بري

دعا الطرابلسيني اىل حت ّرك واسع

فيصل كرامي :األولوية اليوم لألمن

ّ
أكد وزير الشباب والرياضة
فيصل كرامي ان األولوية
اليوم هي لألمن وهو من
وقواها
الدولة
اختصاص
ومؤسساتها الشرعية حصرًا،
مثمنًا صراحة وجرأة وزير
ّ
الداخلية مروان شربل يف قول
األمور كما هي ،والذي قال
ان اخلطة األمنية املوضوعة
لطرابلس موجودة على الورق
لكن ما مينع تنفيذها ان القوى
السياسية الفاعلة على الساحة
تقدم الغطاء
الطرابلسية مل
ّ
السياسي هلذه اخلطة.
وقال خالل اطالق مركز الرعاية
النفسية من الصدمات يف قصر
آل كرامي يف كرم القلة يف
طرابلس شخصيًا حضرت معظم
اللقاءات اليت ّ
متت يف املدينة
عقب كل خضة امنية ،ومسعت
فيها من كل املشاركني،
الوزراء والنواب ويف مقدمهم

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

من جملس النواب الروماني إال
ان الظروف والتطورات احمللية
حالت دون تلبيتها حتى الساعة،
اال ان بري الذي تسلم الدعوة
األخرية من القائم بأعمال
السفارة يف لبنان قسطنطني
بوليفا قرر موعد الزيارة بني
 9و 12تشرين األول بالتنسيق
مع السلطات الرومانية ،بعد
مؤمتر جنيف حبيث ينتقل منها
اىل بوخارست.وتهدف الزيارة
حبسب أوساط دبلوماسية اىل
تعزيز العالقات وأطر التواصل
بني البلدين وتطوير افق التعاون
خصوصًا ان يف رومانيا جالية
لبنانية كبرية هلا تأثري فاعل
على املستوى االقتصادي.

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

رئيس احلكومة ،ومن التيارات
السياسية والقوى املوجودة
على األرض ،انهم يرفعون
الغطاء ،وها حنن اليوم نعرف
من وزير الداخلية ان الغطاء
ال يزال موجودًا ،رافضًا هذا
الواقع واالستسالم له ،ولن
يسمي
احرج احدًا مبطالبته بأن
ّ
األمساء ،بل سأقول للدولة
ولوزير الداخلية اننا حنن اهل
طرابلس سنرفع هذا الغطاء.
حراك
اىل
كرامي
ودعا
جدي كبري نلتقي فيه مجيعًا
نقدم
لكي
كطرابلسيني
ّ
للدولة السند الشعيب املدني
الواسع الذي يتيح هلا ان
ترفع هذا الغطاء ،بل ان
متزقه شر متزيق ،وال ادعو اىل
حترك يقتصر على مؤسسات
ومجعيات وهيئات اجملتمع
املدني ،بل اىل حترك يشمل
كل اجملتمع لنمارس حقنا
يف الدفاع عن أمن مدينتنا،
ولنساند الدولة والشرعية يف
مواجهة هذه املوانع اليت تعرقل
باحلد األدنى
حتصني طرابلس
ّ
املطلوب من األمن الوقائي،
الفتًا اىل ان أمن لبنان رهينة
اخلارج،
مصدرها
قرارات
لكن لدينا اهلوامش الواسعة
اليت ميكن ان نتصرف فيها
بشكل وقائي عرب استنفار كل
النيات واجلهود واملمارسات
الصادقة واملخلصة للتالقي
نوحد فيها
على ضفة واحدة ّ
الكلمة واملوقف يف ما يتعلق
بأمن الناس واجملتمع ،وهو
أمن شامل ينعكس على األمن
االجتماعي واالقتصادي وحتى
األخالقي.

أعلنت رئاسة اجلمهورية يف بيان
أن االجتماع االفتتاحي جملموعة
الدعم الدولية للبنان أكد
على دعم سيادته ومؤسساته
ومساعدته يف اجملاالت األكثر
تأثرًا باالزمة السورية والتزام
اعالن بعبدا ،إال أنها مل توضح
حقيقة هذه املساعدات ،بل
ركزت على العموميات وأبقت
املساعدات كالمًا بال أرقام.
فقد صدر عن املكتب االعالمي
لرئاسة اجلمهورية ملخص عن
االجتماع االفتتاحي جملموعة
الدعم الدولية للبنان الذي انعقد
يف املقر العام لألمم املتحدة
يف  25أيلول  2013وجاء فيه:
عقد اإلجتماع اإلفتتاحي جملموعة
الدعم الدولية من أجل لبنان يوم
 25أيلول/سبتمرب  2013يف املقر
العام لألمم املتحدة يف نيويورك
برئاسة أمني عام األمم املتحدة
السيد بان كي مون .ضمت
الئحة املدعوين إىل اإلجتماع
كل من :مجهورية الصني
الشعبية ،اجلمهورية الفرنسية،
اجلمهورية اللبنانية ،االحتاد
املتحدة،
اململكة
الروسي،
الواليات املتحدة األمريكية،
االحتاد األوروبي ،جامعة الدول
العربية ،البنك الدولي ،مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني،
وجمموعة األمم املتحدة للتنمية.
املنسق اخلاص لألمم املتحدة يف
لبنان وقائد قوات اليونيفيل
أيضًا حضرا اإلجتماع.
وتضمنت اجللسة اإلفتتاحية
كلمة لكل من األمني العام لألمم
املتحدة وفخامة الرئيس ميشال
اجلمهورية
رئيس
سليمان،
اللبنانية .كما قدم مداخالت كل
من املمثل الدائم للصني السيد
ليو جيه يى ووزير خارجية فرنسا
السيد لوران فابيوس ووزير
خارجية االحتاد الروسي السيد
سريغي الفروف ووزير خارجية
اململكة املتحدة السيد ويليام
هيغ ووزير خارجية الواليات
املتحدة األمريكية السيد جون
كريي واملمثلة العليا لشؤون
السياسة اخلارجية واألمن يف
االحتاد األوروبي السيدة كاثرين
آشتون واالمني العام جلامعة
الدول العربية السيد نبيل
العربي .كما مت تقديم عروض
من قبل كل من املفوض السامي
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
غوترييس،
أنطونيو
السيد
ورئيس البنك الدولي السيد
جيم يونغ كيم.
وشكر اجملتمعون األمني العام
على عقد اجتماع جمموعة الدعم
الدولية .وأشاروا إىل أن إلتزام
األمم املتحدة بإستقرار لبنان يقع
يف صميم القرار 2006 1701
والقرارات األخرى ذات الصلة.
إن تشكيل جمموعة الدعم الدولية
ينبثق عن ذلك ويأتي كرد على
األثر املتزايد لألزمة السورية
على لبنان .كما يبين على البيان
الرئاسي الصادر عن جملس
األمن يف  10متوز/يوليو والذي
شدد على ضرورة تقديم دعم

دولي منسق وقوي إىل لبنان
ملساعدته على مواصلة مواجهة
التحديات الراهنة املتعددة اليت
تتهدد أمنه وإستقراره .وتعهد
اجملتمعون على العمل معًا حلشد
الدعم من أجل سيادة لبنان
ومؤسسات الدولة ولتسليط
الضوء على اجلهود ملساعدة
لبنان وتشجيعها يف اجملاالت
اليت هي األكثر تأثرًا باألزمة
السورية مبا يف ذلك تعزيز
قدرات القوات املسلحة اللبنانية؛
والدعم لالجئني واجملتمعات
احملتاجة املتأثرة بهذه األزمة؛
والدعم املالي للحكومة.
وعب اجملتمعون عن تقديرهم
رَ
لقيادة الرئيس سليمان يف
حماولة احلفاظ على سيادة ووحدة
وإستقرار لبنان وإستمرارية
مؤسسات الدولة وتشجيع احلوار
ومحاية لبنان من آثار األزمة يف
سوريا .وشددوا على أهمية
إستمرار إلتزام كل األطراف
اللبنانية بإعالن بعبدا الصادر
يف  12حزيران  2012وسياسة
لبنان النأي بالنفس.

إدانة التفجريات

وأمجع اجملتمعون يف إدانة
التفجريات اإلرهابية األخرية يف
لبنان وشددوا على ضرورة سوق
املسؤولني عن هذه األعمال إىل
العدالة .ال جيب العودة إىل
اإلفالت من العقاب يف لبنان.
ورأى اجملتمعون يف اهلدوء الذي
ما زال سائدا عرب اخلط األزرق
أمرا مشجعًا .وأكدوا على أهمية
الدور الذي تلعبه اليونيفيل يف
العمل على منع التصعيد ودفع
القرار  2006 1701قدما .كما
عربوا عن تقديرهم لاللتزام الذي
عربت عنه الدول املساهمة يف
قوات اليونيفيل للبنان.
وأكد اجملتمعون على الدور
احلاسم الذي تلعبه القوات
املسلحة اللبنانية يف العمل جنبًا
إىل جنب مع اليونيفيل للمحافظة
على اهلدوء على اخلط األزرق
ويف معاجلة التهديدات املتزايدة
لألمن داخل لبنان وعلى طول
احلدود بسبب األزمة يف
سوريا .واشاروا إىل الضغوط
إمكانيات
على
االستثنائية
اللبنانية.
املسلحة
القوات
ورحبوا باخلطة اخلمسية لتنمية
قدرات القوات املسلحة اللبنانية
اليت مت اطالقها مؤخرًا واليت
تعترب خطة احلوار اإلسرتاتيجي
املتفق عليها مع اليونيفيل جزء
مهم ومتميز منها .ورحبوا بدعم
احلكومة اللبنانية هلذه اخلطة
وباملساعدة الدولية اليت مت مدها
حتى اآلن إىل اجليش اللبناني.
كما شجعوا آخرين يف اجملتمع
الدولي على القيام باملثل إذا
كان وضعهم يسمح بذلك.
وشجع اجملتمعون كل من مكتب
املنسق اخلاص لألمم املتحدة يف
لبنان واليونيفيل على العمل مع
القوات املسلحة اللبنانية لتفعيل
آليات تنسيق من أجل دعم اخلطة

واحلوار اإلسرتاتيجي.
واشاد اجملتمعون بكرم لبنان
بإستضافته حواىل  800ألف الجئ
مسجلني أو يف
من سوريا بني
ّ
انتظار التسجيل ،وهو عدد ميكن
أن يرتفع إىل املليون يف نهاية
السنة إذا إستمر اإلجتاه احلالي.
واقروا باألعباء الضخمة اليت
َ
ميثلها تدفق الالجئني اىل لبنان
وسلطوا الضوء على الضرورة
امللحة لزيادة وتسريع الدعم
إىل كل من الالجئني واجملتمعات
احملتاجة املتأثرة بهذه األزمة
ضمن إستجابة إنسانية وتنموية
منسقة .وكخطوة تالية ،يتطلع
اجملتمعون إىل اجللسة العليا
للمفوضية
التنفيذية
للجنة
السامية لالجئني حول التضامن
ومشاركة األعباء مع الدول اليت
تستضيف الجئني سوريني واليت
سوف تعقد يف يوم  30أيلول
يف جنيف واليت من املتوقع
أن تشهد إلتزامات إضافية
من الدعم املالي وتعزيز إعادة
التوطني اىل بلدان أخرى وأنواع
أخرى من الدعم الدولي.
تقويم البنك الدولي
ورحب اجملتمعون بالتقويم الذي
قام به البنك الدولي بالشراكة
مع احلكومة اللبنانية واألمم
املتحدة حول آثار األزمة السورية
على لبنان .ويظهر التقويم األثر
السليب الشديد لألزمة ،مبا يف
ذلك اإلرتفاع الكبري يف عدد
السكان من جراء تدفق الالجئني،
على احلركة اإلقتصادية يف
لبنان واملوارد املالية للحكومة
وعلى القطاعات الرئيسية مثل
الصحة والتعليم والبنى التحتية
وعلى اجملتمعات احملتاجة اليت
تأثرت بهذه األزمة .ورحب
اجملتمعون باملباحثات بني البنك
الدولي واحلكومة اللبنانية واألمم
املتحدة حول تشكيل آليات
إضافية للتمويل اليت قد تتضمن
صندوق ائتماني للماحنني،
للمساعدة يف معاجلة حاجات
لبنان التنموية الفورية والطويلة
األمد .كما تطلع اجملتمعون إىل
املباحثات املقررة حول نتائج
التقويم واإلستجابة هلا على
هامش اإلجتماع السنوي للبنك
الدولي يف تشرين األول.
وأكد اجملتمعون بشدة على
الضرورة امللحة لتشكيل حكومة
قادرة يف لبنان .وشددوا على
أهمية ذلك من أجل معاجلة
التحديات األمنية واإلنسانية
والتنموية املتعددة اليت تواجه
لبنان.
بالفرصة
اجملتمعون
ورحب
املتاحة ملناقشة لبنان يف هذا
الوقت الدقيق للمنطقة .كما
تطلعوا إىل العمل معا كشركاء
بشكل متواصل ضمن جمموعة
الدعم الدولية للبنان .ورحبوا
بإحتمال عقد اجتماعات يف
املستقبل للمجموعة حبضورعدد
أكرب من املشاركني وتوقعوا
أن تقوم اجملموعة باإلجتماع على
مستويات خمتلفة عند احلاجة.
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السبت  28أيلول 2013

لبنانيـات

خلوة لوزراء ونواب التكتل يف  11املقبل:

تنحي عون ليس اعتزاالً واخللف باالنتخاب
اكدت مصادر بارزة يف التيار
الوطين احلر ان اعالن رئيسه
النائب العماد ميشال عون
رغبته يف إجياد خلف له على
رأس التيار نابع من:اميانه
العميق بالعمل املؤسساتي
الذي ال ينحصر باالشخاص
او االفراد بل باجلماعة.
كحزب
التيار
فاستمرارية
سياسي فاعل يتطلب املداورة
يف املناصب واملسؤوليات
وتداو ً
ال يف السلطة وضخ دم
جديد يف شرايينه.
واكدت املصادر ان تعيني خلف
على رأس التيار ال يعين اعتزال
العماد عون العمل السياسي
والنيابي وختليه عن مسؤولياته
وعن مجاهري التيار الوفية له
وهو يف صحة جيدة وقادر على
ممارسة مهامه بشكل كامل
وسيبقى مشرفًا على العمل
احلزبي والسياسي للتيار.

واوضحت املصادر ان هذا
الكالم كان دائمًا حاضرًا يف
اروقة القرار داخل التيار وحتى
تكتل التغيري واالصالح ،لكنه
طفى على السطح على اعتبار
انها حلظة داخلية مناسبة
لالهتمام باملسائل احلزبية بعد
تراجع االستحقاقات الداخلية
ووضعها يف ثالجة التعطيل
والتمديد وهذا التعطيل الفاضح
للدولة واملؤسسات استفز
العماد عون واغضبه واحبط
مناصري وحمازبي التيار وحتى
قياداته ومسؤوليه من دون
ان ينال اليأس اواالستسالم
منهم.
وردًا على سؤال حول املدة
الزمنية املتوقعة الجراء هذا
التغيري وصحة ما يتداول عن
نيته توريث صهره الوزير
جربان باسيل ،شددت املصادر
على انها مسألة اشهر ،ونفت

«القديسة تريزيا الطفل يسوع
يف ضيافتكم»

يف املقابل ان يكون العماد
عون مسى صهره او غريه
ويصر على ان تكون العملية
دميقراطية وباالنتخاب والرأي
لالكثرية وليس له.

خلوة التيار

وحول خلوة التيار الدورية
السنوية املزمع عقدها يف 11
من الشهر املقبل ،اوضحت
املصادر انها خلوة سياسية
ل 24ساعة خمصصة لوزراء
ونواب التكتل وهي كناية عن
مراجعة سياسية لكل التجربة
اليت خاضها التيار خالل عام
واملشاريع اليت عمل عليها
وما نفذ منها وما مل ينفذ
وبلورة اجلديدة ووضع خطط
العمل ،واشارت اىل ان اخللوة
ستضم ايضًا خنبة من اصحاب
الدستورية
االختصاصات
واالقتصادية
والتشريعية
والنقابية الستمزاج آرائهم.
ويف سياق آخر اكدت ان
التواصل بني التيار وحزب اهلل
مستمر واصبح اسبوعيًا حيث
تتم لقاءات دورية تشاورية
بني العماد عون وقياديي
احلزب يف الرابية نهاية كل
اسبوع او مطلعه وتكون عادة
بعيدة من االعالم وتبحث يف
واملسائل
الساعة
قضايا
وتبادل
والداخلية
الوطنية
اآلراء حوهلا.
وعن اللقاء املشرتك الذي
عقد االربعاء بني حمامي احلزب
التقدمي االشرتاكي والتيار
احلر يف مركز االشرتاكي
الوطين ّ
يف بريوت ،لفتت املصادر اىل
انه توسيع قاعدة التفاهمات
بني اجلانبني وتناول اللقاء
امكانية التنسيق يف انتخابات
نقابة احملامني باالضافة اىل
قضايا نقابية وسياسية اخرى.

هيل زار بري وميقاتي وسالم ووزيري العدل واالقتصاد:

ملتزمون دعم لبنان ما دام ملتزما التعامل مع النازحني مبسؤولية
جال أمس االول السفري األمريكي
يف لبنان ديفيد هيل على عدد
من الرؤساء والوزراء مؤكدًا على
التزام بالده دعم لبنان ما دام
ملتزما التعامل مع أزمة النازحني
مبسؤولية.
فقد زار السفري هيل رئيس
جملس النواب نبيه بري يف
عني التينة وعرض معه األوضاع
الراهنة يف لبنان واملنطقة.
كذلك زار السفري األمريكي
رئيس حكومة تصريف األعمال
جنيب ميقاتي يف السراي يف
زيارة مماثلة.
وزار السفري هيل الرئيس
املكلف تشكيل احلكومة متام
سالم يف دارته يف املصيطبة
وحبث معه العالقات الثنائية
بينت البلدين والتطورات يف
لبنان واملنطقة.
وبعد اللقاء قال هيل :اليوم
أمس انهيت جولة مشاورات
قمت بها على كل من رئيس
اجمللس النيابي ورئيس حكومة
تصريف االعمال واالن الرئيس
املكلف تشكيل احلكومة متام
سالم وان سبب هذه املشاورات
هي للبحث يف كيفية متابعة
اللقاءات اجليدة اليت عقدت يف
نيويورك بني الرئيس باراك
اوباما والرئيس ميشال سليمان
باالضافة اىل االجتماع الذي
عقد مساء امس جملموعة الدعم
الدولية واليت مجعت قادة من
احناء العامل وذلك لتقديم الدعم
السياسي للبنان ،خصوصا دعم
القوى االمنية اللبنانية وجهود
اللبنانيني الدارة مسألة النزوح
السوري اىل لبنان باالضافة اىل
دعم االقتصاد اللبناني.
اضاف :كلمات الدعم لوحدها
ال تكفي ولذلك حنن اليوم
نبحث يف كيفية متابعة هذه
ولذلك
املهمة،
االجتماعات
قام الرئيس اوباما والوزير

جواز سفر ضائع

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

الرجاء ممن يجده او يعرف عنه شيئا
االتصال على الرقم0405185290 :

 May Jesus Heal all Sick Peopleشفى يسوع
كل مرضاكم

GRANNY FLATS

 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

your
ONE STOP SHOP
For
Your Granny Flat
Contact
Saeed Mob: 0424695585

ُفقد جواز سفر باسم

احمد تحسني ابراهيم

Premium Design

كريي خالل الساعات الثمان
واالربعني املاضية باعالن دعم
لبنان مببلغ  112مليون دوالر من
ضمنها مبلغ  8.7مليون دوالر
للقوى االمنية اللبنانية لتأمني
امن احلدود باالضافة اىل ذلك
مبلغ اضايف وقدره  74مليون
دوالر مساعدة لتأمني احلاجات
االنسانية للنازحني السوريني
وخالل الليلة املاضية اقر 30
مليون دوالر اضافية لالعالم
احمللية
اجلمعيات
ملساعدة
اليت تتعامل مع ازمة الالجئني
السوريني.
واكد هيل ان الواليات املتحدة
ستلتزم دعم لبنان ما دام االخري
يلتزم بدوره بالتعامل مع هذه
االزمة مبسؤولية وبطريقة عملية،
كما نلمسها اليوم.
وزار السفري هيل وزير العدل
يف حكومة تصريف األعمال
شكيب قرطباوي وتناول معه
شؤونا مشرتكة ،من بينها برامج
التدريب اليت تؤمنها السفارة
األمريكية لوزارة العدل ،واليت
تتعلق بنقل ادارة السجون
من وزارة الداخلية اىل وزارة
العدل ،وتشمل دورات تدريبية
لعدد من القضاة.
ثم زار السفري األمريكي وزير
االقتصاد والتجارة يف حكومة
تصريف األعمال نقوال حناس يف
زيارة بروتوكولية.

اثر اللقاء قال حناس :الزيارة
هي للتعارف ،حتدثنا خالهلا عن
اجواء زيارة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان اىل
نيويورك واالعالن الذي مت
عشية االمس والذي يتحدث عن
زيادة املساعدات املعلنة اىل
لبنان يف ما يتعلق بتداعيات
االزمة السورية واليت تبلغ حنو
 114مليون دوالر امريكي.
وقال :لبنان حباجة اىل اكثر بكثري
ولكن هذا النوع من املساعدات
قد يعطي نوعا من الدعم على
قدر املسؤولية ملساعدة البلد
الذي يتحمل وحده التداعيات
هلذه االزمة.
وردا على سؤال قال حناس:
لقد اصدرنا بالغا حول االقساط
والكتب املدرسية .وان دوريات
مراقيب الوزارة تقوم مبهامها
للتأكد من التقيد باالصول.
مجيعنا يعلم تداعيات االزمة
اليت حولنا ،وانا متأكد اننا
نستطيع ان نصمد وقادرين
على احملافظة على منو اجيابي
وندرس الوسائل اليت ميكن
ان تعوض على اخلسائر اليت
الميكننا جتنبها ،ونفتش عن
ابواب من املمكن ان تساعد على
ختطي واعادة النمو اىل حوالي 2
اىل  3يف املئة وهذا امر صعب
جدا ولكننا ندرس االمكانات
املتوفرة لذلك.

اجلميل زار بطريرك الكلدان:

النقاذ مسيحيي املشرق من االضطهاد واهلجرة

زار الرئيس أمني اجلميل
بطريرك بابل على الكلدان يف
العامل لويس روفائيل ساكو يف
مقر البطريركية ،وشارك يف
صالة الشكر اليت أقامها ساكو
فور وصوله اىل بريوت.
وأوضح بيان للمكتب االعالمي
للجميل ان اللقاء الذي مت
حبضور احلرب اجلليل املطران
ميشال قصارجي ،تناول وضع
املسيحيني يف الشرق ،وكان
تأكيد مشرتك على أهمية
احلضور املسيحي ووجوب محايته
خاصة ان املسيحيني يف لبنان
وسوريا والعراق يشكلون ركنا
تأسيسيا من مكونات املنطقة،
مشريا اىل ان اجلميل دعا اىل
إيالء احلضور املسيحي املشرقي
كل العناية والعمل على إنقاذهم

من االضطهاد واهلجرة وبقائهم
كعامل إستقرار وفاعل سالم
يف اجملتمعات املشرقية.
وكان البطريرك ساكو زار على
رأس وفد ،بطريركية األرمن
الكاثوليك ،حيث التقى بطريرك
االرمن لبيت كيليكيا لألرمن
الكاثوليك نرسيس بدروس
التاسع عشر ،يف حضور عدد
من اإلكلريوس وشخصيات
سياسية وإجتماعية من الطائفة
األرمنية الكاثوليكية.
ورحب الكاثوليكوس بدروس
بالبطريرك ساكو والوفد املرافق
له .وأشار اىل قوة اإلميان
املسيحي من أجل اإلستمرارية
والبقاء يف بلدان املشرق بالرغم
من األوضاع الصعبة اليت تسود
منطقة الشرق األوسط.

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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لبنانيــات

زاسبكني زار حلود :ال ضرورة للفصل السابع

زار السفري الروسي الكسندر
زاسيكني امس االول الرئيس
إميل حلود ،وسئل على األثر عن
موضوع حقيقة اخلالف الروسي –
األمريكي يف السالح الكيميائي
واحلديث عن ادراجه حتت البند
السابع ،فأجاب« :لدينا موقف
مبدئي هو ان تطبيق ما اتفقنا
عليه سيستوجب او ً
ال اختاذ قرار
من منظمة حظر االسلحة الكيميائية
وقرار يف جملس االمن تأييدًا
لقرار املنظمة ولتطبيق ما اتفقوا
عليه .ويف هذا االطار ال نرى
ضرورة لتسجيل الفصل السابع
يف قرار جملس األمن».
وعما اذا كانت روسيا ستضع
«فيتو» اذا ادرج القرار حتت
الفصل السابع ،أجاب« :ال
معلومات لدي عما حيدث يف
جملس االمن .الواضح انه جيري
العمل لتحضري القرار الذي
سيسهل تطبيق قرار منظمة حظر
االسلحة الكيميائية ،وهذا القرار
جيب ان يكون اجيابيًا وسيسهل
عمل خرباء املنظمة يف اجملال
األمين واحلصول على مواد غري
متوافرة للمنظمة .هذا هو اهلدف
من القرار ،اما بالنسبة إىل
صيغته فليست عندي معلومات

عنها لذلك ارجوكم ال تسألوني
عن التفاصيل .اجلميع يف وضع
صعب وأنا ال أعرف ،وانتم
لستم يف حاجة اىل طرح هذا
السؤال .اوضح موقفنا املبدئي
لكنين لست يف نيويورك».
وسئل هل سينعقد مؤمتر جنيف
–  2يف الفرتة املقبلة؟ أجاب:
«مرة اخرى أقول بالنسبة اىل
االهداف االساسية يف ما يتعلق
بسوريا ،اهلدف االول هو معاجلة
املوضوع الكيميائي ،واتفقنا
ان جتري يف اطار املنظمة
وجملس االمن ،واهلدف الثاني
هو التسوية السياسية ،وهناك
جهود النعقاد مؤمتر جنيف – 2
وفقًا لبيان جنيف –  ،1وجتري
يف نيويورك مناقشة املشاركة
يف التسوية ،والتأكيد على
أن يكون احلوار بدون شروط
مسبقة واضح ،وان شاء اهلل
تكون املناقشة اجيابية يف هذا
االطار .نتمنى ذلك».
واستقبل زاسبكني وفدًا من
املسلمني»
العلماء
«جتمع
برئاسة الشيخ حسان عبداهلل
الذي اوضح على األثر أن
الزيارة لشكره موقف روسيا
«الداعم خلط املقاومة».

املفيت دعا النتخاب الشرعي يف البقاع والشمال

اصدر مفيت اجلمهورية الشيخ
حممد رشيد قباني قرارا دعا
مبوجبه اهليئة الناخبة يف كل
من حمافظيت البقاع والشمال،
باستثناء قضاء عكار اىل دورة
اقرتاع ثانية النتخاب ممثليها
يف اجمللس الشرعي االسالمي
االعلى ،وذلك االحد املقبل يف
 13تشرين االول احلادية عشرة
قبل الظهر ،يف حضور ثلثي
اهليئة الناخبة.
وأعلن انه يف حال عدم اكتمال

النصاب القانوني ُتعقد جلسة
االنتخاب الثانية يف الثانية
عشرة من اليوم نفسه يف
حضور نصف اعضاء اهليئة
الناخبة املنصوص عليها يف
املادة العاشرة من املرسوم
االشرتاعي الرقم ،1955 /18
على ان تجُ رى العملية االنتخابية
حملافظة البقاع يف الدائرة
الوقفية يف بعلبك ،وحملافظة
الشمال يف الدائرة الوقفية يف
طرابلس.

الراعي :لبنان ليس مزرعة ألحد وال جيوز التمادي بعدم تشكيل احلكومة
املاروني
البطريرك
رأى
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي يف تصريح له من املطار
بعد عودته من روما ،أنه ال جيوز
التمادي بعدم تشكيل احلكومة،
وقال :البلد ليس مزرعة الحد،
وليس ملكا حلزب معني ،وال
ميكن ألحد أن يستقوي بسالحه
أو نفوذه ،وال حيق الحد ان
يلعب مبصري الوطن.
ومتنى أن حتل االزمة السياسية
يف لبنان وتشكل حكومة
جديدة ،وأسف لوجود حركات
أصولية تكفريية تعتدي على
املسيحيني ،فيما حنن حناول
ان نعيش معا مسيحيني
ومسلمني .ورأى أن التنوع
يف لبنان أساسي وللمسيحيني
آراء متنوعة ،وحنن ضد أن
يوصل التنوع يف األفكار اىل
خالفات ،ويهمنا ان يبقى لبنان
متنوعا ،مؤكدا وجوب التواضع
لبناء الدولة حيث ال حيق ألحد
أن يتالعب مبصري لبنان ،وحنن
عائلة واحدة.
وقال البطريرك الراعي :تتبعنا
من روما وجود رئيس اجلمهورية
يف االمم املتحدة واطلعنا على
الكالم الذي قاله واللقاءات
اليت اجراها مع رؤساء الدول
ومسعنا ما قيل لفخامة الرئيس
الذي جعلنا نتجدد اكثر واكثر
بإمياننا بلبنان وبدوره وبقيمة
الشرق االوسط ،ونأمل ان
حتل االزمة السياسية وتتألف
احلكومة وتواجه كل التحديات
املطروحة علينا.
هل طمأنكم احلرب االعظم على
مصري املسيحيني يف الشرق
يف خضم ما جيري باملنطقة من
حروب وفنت؟

 حنن دائما نقول اننا النتطلع اىل ماذا سيكون مصري
نتطلع
وامنا
املسيحيني،
دائما اىل ماذا سيكون مصري
اللبنانيني ،ومصري السوريني
والعراقيني واملصريني الننا
نشكل عائلة واحدة مسلمني
ومسيحيني ،فال املسلم وال
املسيحي يرغب العيش حبالة
حرب وعدم استقرار اقتصادي
وفقر وتوترات وعنف وتكفري
وترهيب ،ال املسلم وال
املسيحي يستطيع العيش بهذه
احلال ،وطبعا بالنسبة للناحية
املسيحية حنن نقول للمجتمع
كله اننا عشنا مع املسلمني
سوية منذ  1400سنة ،وبنينا
سوية حضارة مشرتكة وثقافة
مشرتكة ،حنن يعنينا ان
يبقى احلضور املسيحي فاعال
وامنا ثقافيا وحضاريا وفكريا
مع العائلة االسالمية اليت
نعيش معها ،وبالتأكيد حنن
نأسف ان تكون هناك حركات
اصولية تكفريية تعتدي على
املسيحيني ،واكيد نرفض
كل االصوليات اليت تسمع
كالما ليس مبحله للمسيحيني،
وحنن طبعا سنحاول العيش
سويا ونكمل رسالتنا مسيحيني
ومسلمني ،والعامل والشعوب
مهما تنوعت بإمكانها العيش
وتتضامن
وتتكامل
سوية
وتبين مدينة االرض على القيم
الروحية واألخالقية والوطنية.
من هنا أمل حين الوقت لعقد
قمة روحية إسالمية  -مسيحية
حتت سقف بكركي ،وهناك
معلومات عن إمكانية عقد لقاء
مسيحي جامع يف بكركي قريبا،
ما مدة صحة املعلومات؟

 ليس فقط قريبا وإمنا غدابالذات ،وحنن مبناسبة زيارة
روفائيل
الكلدان
بطريرك
ساكو ،سيكون لنا لقاء
بوجوده يف لبنان مع البطاركة
ورؤساء الكنائس الكاثوليكية
وغري الكاثوليكية ،لكي جندد
سويا خدمتنا والتزامنا للسالم
والعيش
واآلخاء
والعدالة
معا ،وهذه مناسبة مجيلة
بالنسبة لنا .وبالطبع عندما
يكون اجملال أمام انعقاد قمة
مسيحية إسالمية لن نتأخر أبدا،
وإن كنا مل نعقد القمم فإننا
على لقاء دائم يف ما بيننا من
خالل االتصاالت أو الزيارات أو
عرب اهلاتف.
ما تعليقكم على القول أن ال
خوف على املسيحيني إال من
بعضهم؟
 حنن نقول دائما ان التنوع يفلبنان هو أساسي ،وأن يكون
للمسيحيني آراء متنوعة فهذه
عالمة صحة على األكيد ،وحنن
بالطبع ضد أن يكون التنوع
باألفكار يوصل اىل خالفات يف
حياتنا .أما القول أننا خناف من
بعضنا فال أعتقد ذلك .فعندما
نصبح كلنا فكرا واحدا ورأيا
واحدا وحزبا واحدا فال يعود
وجود للبنان ،حنن نريد أن
يبقى لبنان متنوعا وإمنا متنوعا
حنو الوحدة.

تشكيل احلكومة

كانت لكم أكثر من صرخة
لالسراع بتشكيل احلكومة يف
لبنان ،وأمس تراجع النائب
جنبالط عن موقفه بالنسبة
لتشكيل حكومة من 8،8،8
مطالبا بتشكيل حكومة جامعة
كيف تعلقون؟

 باحلقيقة ان املطالبة بتشكيلحكومة جامعة برأيي هي أن
تتمثل فيها كل القوى ،أما
صيغة  8،8،8فيتساوى فيها
اجلميع ،وأنا أريد القول اىل
كل اللبنانيني واملسؤولني
أنه ال جيوز وال حيق هلم أن
يتمادوا بهذا الشكل وعدم
تأليف احلكومة ،كذلك ال أحبذ
ما نقرأه بالصحف أن أحدا ما
زال يتمسك برأيه ،فنحن ال
نستطيع العيش هكذا ،حنن
يف لبنان نعيش سويا وجيب
أن نقدم اخلطوات باجتاه بعضنا
بعضا ،فالبلد ليس مزرعة
ألحد وليس لفئة واحدة دون
سواها ،والبلد ليس هلذا احلزب
أو لسواه ،فال أحد يستقوي ال
بسالح وال بنفوذ وال باستقواء.
فتعالوا لنستقوي مبواطنينا،
وأن نكون يف هذا الوطن
متساوين وأن نبنيه سويا،
وإال إذا بقينا على هذه احلال
فال أحد حيق له اللعب مبصري
الوطن والشعب ،وأن يبقينا
يف جوع وفاقة وهجرة من
لبنان .حنن عندما نرى السياح
يف دول اوروبا نبكي دما على
عدم وجودهم يف بلدنا ،فالبلد
ليس ألحد معني ،البلد خيص
اجلميع وحيق لكل الناس أن
تأتي لزيارة لبنان ،وال لقطع
فيجب
والتهديد
الطرقات
أن نتواضع ويسري كل واحد
باجتاه اآلخر ،ونبين دولة،
كلنا مسؤولون عنها ،وال حيق
الحد اللعب مبصريها .حنن
عائلة واحدة جيب أن نعيش
متفاهمني ومتضامنني ،وجيب
أن يكون عندنا تواضع ونتخلى
عن الكربياء واالستكبار.

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

Claudine Mansour Germanos 0401 663 004 - Michel Nakhoul 04122 10452

United Australian Lebanese Movement of NSW Inc.
P.O. BOX 3157 Parramatta NSW 2124
www.ualm.org.au
email: nswsecretary@ualm.org.au

/tayyarsydney

/tayyarsydney

Rd, Riverwood NSW 2210
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يوحنا العاشر اىل روما وسيلتقي البابا:

جعجع :ما النفع من مبادرة بري اذا كان حزب اهلل غري جاهز للنقاش؟ جتاوب مع النداء وشحنة متوين وصلت إىل معلوال

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع يف مقابلة مع جملة
روز اليوسف املصرية تنشر غدًا،
مسيحيي الشرق اىل التحلي
بالصرب وعدم االعتماد على
الغرب ،باعتبار ان زمن احلمايات
الدولية قد انتهى .وأشار اىل ان
اجملتمع االسالمي العادي ينحو
لالعتدال أكثر بكثري من االجتاه
للتطرف ،وهذا ما يرتجم شيئا
فشيئا يف دول الربيع العربي،
معتربا أن احلرب اإلرهابية اليت
يشنها املتطرفون واقعة على
املسيحيني وعلى املسلمني على
حد سواء.
واعترب أن ال مكان لبشار األسد
يف مستقبل سوريا ،الفتا اىل
أن مؤمتر جنيف  2 -سيحل
االزمة السورية بتقاسم السلطة
بني املعتدلني يف املعارضة
واملواالة.
وتعليقا على مبادرة الرئيس
نبيه بري احلوارية ،سأل :كيف
نتحاور مع حزب اهلل؟ بعد أن
وضع سالحه كخط أمحر ،فعلى
ماذا سنتحاور؟.
ويف الشأن املصري ،وصف
جعجع يوم الثالثني من حزيران
بأنه ثورة شعبية بكل ما للكلمة
من معنى ،فألول مرة يف حياتي
أفهم معنى مقولة مصر أم
الدنيا ،مشريا اىل أن اجليش
املصري تدخل يف األحداث بعد
أن قال الشعب كلمته ،وبدونه
كانت ستقع احلرب األهلية،
وبعد ،فاملصريون لن يكسبوا
الرهان اال بدستور دميوقراطي
لدولة مدنية وامتام االستحقاقات
النيابية والرئاسية يف أقرب
وقت ممكن.
واعترب أن وجود املسيحيني يف
الشرق مل يكن سهال يف يوم من
األيام ،ولكن أفق املستقبل باتت
أفضل اآلن خالفا العتقاد البعض
باعتبار أن اجملتمع االسالمي
العادي ينحو إىل االعتدال أكثر
من االجتاه حنو التطرف ،وهذا ما
يتبلور يف االحداث الكثرية يف
الدول العربية ،داعيا مسيحيي
الشرق اىل التحلي بالصرب
واالعتماد على أنفسهم ،وأهم ما
عليهم القيام به يف الفرتة املقبلة
هو االخنراط يف احلياة االجتماعية
والسياسية يف دوهلم وبلدانهم،
وبذلك جيتازون املرحلة الصعبة
ليصلوا إىل شاطئ األمان ،ففي
نهاية املطاف املستقبل هو
للدولة املدنية واملستقبل أيضا
لالعتدال وليس للتطرف.
وأوضح أن احلروب واالعتداءات
ليست ضد املسيحيني فقط،
فعلى سبيل املثال ال احلصر،
تدمري متثال أبو العالء املعري
وتدمري مقام خالد بن الوليد يف
محص فضال عن جمموعة تصرفات
أخرى ،تؤكد أن املتطرفني
يف الشرق هم ضد املسلمني
واملسيحني على حد سواء.
وعن صمت أوروبا وأمريكا عن
حرق كنائس مصرية ،قال:
علينا أن ندرك أن القرن احلادي
والعشرين مل يعد قرن محايات
مثلما كان يف القرون الوسطى،
من هنا ضرورة أن يعتمد
مسيحيو الشرق على أنفسهم

وعلى بعضهم البعض ،وبالتالي
فإنه من األفضل أن نسعى
اىل تسييس مجيع املسيحيني
املشرقيني وجعلهم قوة سياسية
مندجمة يف جمتمعاتها حتدث توازنا
وبذلك لن يكونوا يف محاية أحد ال
من الداخل وال من اخلارج ،جيب
النظر إىل مسيحيي الشرق على
أنهم مواطنون مثل املسلمني،
وعلينا مساعدتهم يف االشرتاك
باحلياة السياسية ،مشريا اىل أن
مشكلة بعض األنظمة اليت كانت
حاكمة من قبل أنها جعلت الناس
يعتادون على عدم االهتمام
بالسياسة أو العمل بها ،وهذا
ما جعل املسيحيني على هامش
األحداث واجملتمعات ،واحلل
األنسب اليوم ليس دفاع الغرب
عن مسيحيي الشرق ،مع العلم
أنه ليس خطأ دفاع كل الناس
عن كل الناس ،ولكن الصواب
هو حتفيز املسيحيني يف الشرق
ليتحملوا مسؤوليتهم ويلعبوا
أدوارا سياسية لتشكيل ثقل
سياسي.
وأشاد جعجع ب املبادرة احلضارية
من احلكومة املصرية باالسراع يف
اعادة تشييد وترميم الكنائس
اليت اعتدي عليها وإعادتها كما
كانت ،وهذا يعطي فكرة واضحة
عن طبيعة اجملتمع املصري عموما
والنظام القائم يف الوقت احلاضر
والذي سيؤدي اىل دستور جديد
وانتخابات نيابية ومن ثم رئاسية
يف أشهر قليلة ،وأمتسك هنا
باالشادة مبقولة البابا تواضروس
بأن هذه الكنائس اليت حرقت
تقدم هدية ملصر وأنه اذا مت
حرق كل الكنائس سنصلي يف
املساجد.
وعن ملف النازحني ،رأى جعجع
ان احلكومة احلالية خمفقة على
كل االصعدة وليس فقط يف
ملف الالجئني ،ليس ألنها
حكومة تصريف أعمال جيب أن
يكون الوضع كذلك ،فحكومات
تصريف االعمال يكون عليها
مسؤوليات ضخمة ،هذا فشل
ذريع ،وبالتالي احلل هو تشكيل
حكومة جديدة كما جيب ان تكون
صاحبة قرارها وليست حكومة
تعطل بأيدي حزب اهلل ،فطاملا
لن يكون هناك حكومة تشكل
لصاحل مطالب املواطن اللبناني
وليس حلماية مصاحل ايران يف
املنطقة ،فسيظل احلال على ما
هو عليه من غالء وعدم توفري
االمن.
وعن مستقبل األزمة يف سوريا،
قال :بتقديري ال يوجد أي
إمكانية بأن يظل بشار االسد يف
احلكم يف سوريا ،وكل اجلهد يف
الوقت احلاضر منصب لتحضري
مؤمتر جنيف  2 -اىل جانب ما
يبذل من جهد يف ملف األسلحة
الكيميائية ،ولكن أعتقد أن مؤمتر
جنيف سيعمل على ذهاب األسد
وتشكيل حكومة إنتقالية تتمتع
بكل الصالحيات التنفيذية مع
ضرورة وجود قرار ملزم بوقف
إطالق النار.
وعن إمكانية أن يكون هناك وقف
الطالق النار يف سوريا يف ظل
وجود القاعدة والنصرة ،أجاب:
طبعا ال ،وهذا األمر سيكون له

حلول مثلما سيكون هناك حل
لرحيل بشار األسد ،فإذا ظل بشار
االسد وبقيت النصرة والقاعدة
مل نستفد شيئا ،واذا ظلت
النصرة والقاعدة وذهب االسد
فكأن شيئا مل يكن .يف تقديري
أن ما حيدث اآلن هو شيء يف
هذا االجتاه أي كيفية التخلص
من كل االصوليني واالرهابيني
يف سوريا سواء من بشار االسد
أو من النصرة والقاعدة.
وأشار جعجع اىل أن مؤمتر جنيف
 2هو إطار سيتم من خالله
تقاسم السلطة بني املعتدلني
يف املعارضة السورية من جهة،
واملعتدلني من جهة النظام
واملواالة يف اجلانب اآلخر ،ومن
سيحدد العناصر واملعتدلني
وكيف ستكون خارطة الطريق.
فهذا هو التحدي احلقيقي،
وهناك قناعة عربية ودولية بأن
ذلك اإلطار هو احلل األفضل.
وتابع :يف الوقت احلاضر ،أعتقد
أنه لن يكون هناك أي ضربة
عسكرية على سوريا ،ونظريا إذا
مت توجيه ضربة عسكرية ستؤول
اىل جنيف  2 -وليس اىل حل
عسكري ووضع خارطة طريق
باالنتقال من الوضع احلالي
اىل دولة مدنية دميقراطية يف
سوريا.
وعن انتقال عناصر من جبهة
النصرة والقاعدة من سوريا
اىل لبنان ،قال :حنن مجيعا ضد
النصرة والقاعدة وموقفنا واضح
جدا ،واألهم أن أجهزة األمن
اللبنانية خمتلفة على الكثري من
األشياء ولكن األمر الوحيد الذي
يوجد اتفاق واضح وجارف عليه
هو مواجهة النصرة والقاعدة
بكل قوة ،واألمر نفسه يتطبق
على الطاقم السياسي اللبناني
املختلف على مجيع االشياء
ولكنه متفق على حماربة التيارات
االرهابية ،فاالكثرية املسيحية
والسنية والدرزية والشيعية
متفقة على ذلك األمر ،لذلك
ليس هناك امكانية عملية لكل
هذه املخاوف ،مع العلم انه من
املمكن أن تقوم خلية صغرية
هنا أو هناك بأعمال فردية.
هذا تكبري خلطر معني من قبل
الفريق اآلخر لتخويف املسيحيني
من النصرة والقاعدة فقط وهذا
خطأ ،طبعا جيب أن تكون أنظار
املسيحيني على النصرة والقاعدة
ولكن هناك أخطار أخرى يف لبنان
جيب أن تبقى أنظار املسيحيني
مسلطة عليها.
وعن إمكان أن يكون ملبادرة
رئيس جملس النواب نبيه بري
األثر يف ضبط الواقع اللبناني
حيال االزمة السورية ،أكد جعجع
أن مجيع الفرقاء السياسيني
اللبنانيني لديهم امليل للتجاوب
مع املبادرة ولكن الطرف املعين
فعليا بهذا األمر ليس جاهزا وهو
حزب اهلل وبالتالي ما النفع؟ ان
العريس جاهز لكن العروس غري
جاهزة ،فحزب اهلل ليس جاهزا
ألي نقاش جاد حول الدولة
وهو متمسك بعقيدته وأفكاره
ومشروعه السياسي وارتباطاته
االسرتاتيجية مبصادرة القرار
االسرتاتيجي للدولة اللبنانية

وتنظيماته العسكرية واالمنية،
فعلى ماذا نتحاور؟ هو يريد
التفاوض على ما تبقى من
الدولة اللبنانية ،اذا على ماذا
نتحاور؟ على ما تبقى من
الدولة اللبنانية؟ حنن نريد أن
نتفاوض معه على ما أخذه من
الدولة اللبنانية وما صادره
مصادرة من الدولة وهو القرار
رافض
وهو
االسرتاتيجي،
متاما حبجة أن سالحه غري قابل
للمناقشة ،وهذا السالح ليس
سالح اجليش اللبناني حتى
يقول أنه غري قابل للنقاش.
وعن امكان متديد والية الرئيس
ميشال سليمان يف أيار ،2014
أجاب :أوال إن الرئيس احلالي
يرفض رفضا باتا وجازما وحامسا
وواضحا أي تفكري يف التمديد
لذلك علينا إسقاط خيار التمديد
من حساباتنا ،ومن جهة أخرى
علينا هذه املرة الذهاب اىل
انتخابات رئاسية جدية بعيدا عن
التعقيدات ألنه منذ انتهاء احلرب
حتى اآلن وباحياء وضغط من
نظام األسد مل حتدث انتخابات
رئاسية حقيقية ،كل االمر كان
جمرد ترتيبات وتعيني بأيدي
النظام السوري أو ترتيبات
لوضع منصب رئيس اجلمهورية
على اهلامش وخارج احلياة
السياسية الفعلية ،واآلن حان
الوقت للذهاب اىل انتخابات
جدية ورئيس له مشروع سياسي
وطين واضح لكي تعود رئاسة
اجلمهورية لعملها احلقيقي ومن
هنا أهمية اجراء انتخابات العام
.2014

غادر بريوت بعد ظهر امس االول،
بطريرك الروم االرثوذكس يوحنا
العاشر متوجها اىل روما.
وكان يف وداع يوحنا العاشر يف
املطار ،وزير الثقافة يف حكومة
تصريف االعمال غابي ليون ممثال
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
ومدير «مؤسسة فارس» وليم
جملي وكهنة .وتستمر الزيارة
حتى مساء الثلثاء املقبل حيث
من املقرر ان يقابل البطريرك
فرنسيس
البابا
األرثوذكسي
ويبحث معه يف شؤون املنطقة
وخصوصًا سوريا ويف أوضاع
املسيحيني يف الشرق.
وسئل يوحنا العاشر عما اذا كان
ابرهيم اطلعه خالل اجتماعهما
اجلانيب على أي جديد عن املطرانني
املخطوفني بولس يازجي ويوحنا
ابرهيم ،فأجاب « :نشكر سيادة
االخ احلبيب اللواء عباس ابرهيم
على كل اجلهود اليت يبذهلا واليت
من خالهلا يتابع ملف املخطوفني
عمومًا واملطرانني خصوصًا .وحنن
نبقى دائما على رجاء ،وان شاء
اهلل يف أقرب وقت حنتفل مجيعا
بوجود األخوين العزيزين املطران
يوحنا واملطران بولس بيننا».
وعن الزيارة للفاتيكان قال:
«للزيارة أوجه وأبعاد عدة ،
البعد االول كنسي أخوي سنعرب
خالله بشكل شخصي عن حمبتنا
العميقة لقداسة البابا فرنسيس
ونقول له ايضا ان العائلة واحدة
والكنيسة واحدة نعمل بعضنا
مع البعض لتوطيد العالقات
الكنسية املسيحية  -املسيحية
الكاثوليكية
واالرثوذكسية
خصوصًا يف بالدنا يف منطقة

الشرق .ومن ناحية اخرى سيفسح
ذلك يف اجملال للبحث يف القضايا
واهلموم الكنسية العامة يف العامل
املسيحي .وأينما حللنا حنمل دائما
يف قلبنا وكياننا آالم شعبنا
وابنائنا ومنطقتنا .لذلك ستكون
هنالك أحاديث عن الوضع الراهن
وما جيري يف بالدنا بشكل عام،
ويف الشرق وسوريا خصوصًا
ولبنان .وحنن
نثمن املواقف
ّ
اليت اطلقها قداسة البابا ،ان
كان على الصعيد الكنسي البحت
ضمن الكنيسة الكاثوليكية وهي
مواقف جريئة جدا والغاية منها
خري االنسان واالنسانية عمومًا،
او يف ما يتعلق بالشأن العام من
حيث اطالق النداء حول السالم
يف العامل كله ويف ربوع بالدنا
ويف سوريا بشكل خاص والسالم
يف سوريا واالستقرار الدائم يف
لبنان» .وأشار اىل جتاوب منظمات
دولية مع النداء الذي وجهته
الكنيسة األرثوذكسية لتأمني
مواد غذائية اىل دير معلوال يف
دمشق « فوصلت باالمس شحنة
من املواد الغذائية اىل الدير،
ونأمل يف ان تصل اليوم (أمس)
شحنة اضافية».
وعما قاله رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع ان على
املسيحيني يف الشرق أال يتكلوا
على محاية الغرب الن زمن احلماية
الدولية للمسيحيني انتهى ،قال:
«حنن ال نريد ان حيمينا أحد من
اخلارج ،فنحن مسيحيون ومسلمون
نعيش بعضنا مع البعض ،وسأردد
ما أقوله دائما ،دعونا نعيش
بعضنا مع بعض ،وليحل العامل عن
أكتافنا وحنن بألف خري».

Global Marble Australia
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لبنانيات

سليمان أمام اجلمعية العامة لالمم املتحدة :لتحييد لبنان عن الصراعات االقليمية
شدد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان على اهمية تشجيع
ّ
اإلقليمية
الدول
املؤثرة على وعي
ّ
أهمية حتييد لبنان عن الصراعات،
ّ
وعدم فائدة إقحامه يف سياسة
احملاور ،وتاليًا تشجيع هذه الدول
على تقديم دعم فعلي ملضمون
ومقاصد «إعالن بعبدا» ،ولنهج
احلوار والتوافق ،كمثل الدعم الذي
تعهد جملس األمن الدولي تقدميه.
ّ
واذ دعا اىل استمرار العمل على
فرض تنفيذ القرار  1701بكل
مندرجاته ،فانه شدد على ضرورة
تزخيم السعي اهلادف إلجياد
ّ
حل سياسي متوافق عليه لألزمة
السورية ،معتربا ان التفاهم
ّ
األمريكي-الروسي األخري يف شأن
األسلحة الكيميائية ميكن أن يكون
ّ
مدخ ًال حنو
احلل السلمي املتكامل.
وشدد على ضرورة ان يتخذ
اجملتمع الدولي موقفا حازما حيال
سبل محاية االماكن املقدسة اليت
أي مكان
تطاوهلا االعتداءات يف ّ
من العامل ،وخصوصًا يف الشرق
األوسط مهد الديانات
السماوية،
ّ
تعرضت
الفتا بشكل خاص اىل ما ّ
السورية
له بلدة معلوال
التارخيية.
ّ
ّ
كما دعا الرئيس سليمان إلجياد
ّ
حل عادل وشامل
لقضية الشرق
ّ
وجوهرها
األوسط
قضية فلسطني،
ّ
الشرعية
على قاعدة قرارات
الدولية
ّ
ّ
ومرجعية مؤمتر مدريد واملبادرة
ّ
العربية للسالم ،مؤكدا ضرورة
ّ
اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة،
تضمن مشاركة كل الدول
املعنية
ّ
وتعاجل خمتلف أوجه الصراع العربي-
اإلسرائيلي ،كبديل من احللول
الثنائية واملنفردة؛ الفتا اىل ان
ّ
ّ
لبنان سيبقى
متيقظًا وحريصًا على
أي ّ
حل على حساب
أن ال يأتي ّ
مصاحله العليا ،وسريفض بالتحديد،
أي تسوية تسمح بتوطني الالجئني
ّ
الفلسطينيني على أراضيه.
ً
«أتقدم منكم
وقال:
بداية بالتهنئة
ّ
على انتخابكم رئيسًا هلذه الدورة،
كذلك
أتوجه بالتقدير إىل سعادة
ّ
املتحدة
لألمم
العام
األمني
السيد
ّ
بان كي مون ،الذي واكب بشكل
تطور األوضاع العامة
حثيث ودقيق ّ
يف لبنان ،من خالل بياناته والتقارير
أعدها يف شأن تنفيذ
املتتالية اليت ّ
القرارات
الدولية اخلاصة ببالدي،
ّ
وأبرزها القرار  1701الذي تتولىّ
قوات اليونيفيل مشكورة ،السهر
على تنفيذه بالتنسيق مع اجليش
اللبناني .كما جاء البيان الرئاسي
األخري جمللس األمن الدولي بتاريخ
 10متوز الفائت،
ليحدد خريطة
ّ
طريق
فعلية ملا ميكن أن يقوم به
ّ
أي
اجملتمع الدولي ملساعدة لبنانّ ،
لصون استقراره وتعزيز مؤسساته،
ودعم اقتصاده وجيشه ،ومساعدته
يف مواجهة العبء املتزايد لالجئني
الوافدين من سوريا إىل أراضيه؛
وهذا جوهر ما سيسعى إليه اجتماع
«جمموعة الدعم
الدولية اخلاصة
ّ
بلبنان» اليت ستنطلق أعماهلا بعد
ظهر غد ،بدعوة من سعادة األمني
العام.
لقد
وأضاف:
تعرضت دول عديدة
ّ
ّ
ممثلة يف هذه
اجلمعية ،لثورات
ّ
وحروب
أهلية أو عدوان خارجي،
ّ
وعانت طوي ًال من تداعياتها ،إال
أنها ّ
ّ
متكنت يف معظمها ،وبفرتات
ّ
زمنية متفاوتة ،من ختطي املصاعب
ّ
وإعادة تكوين بنيانها الوطين.
واللبنانيون الذين ينتمون إىل
حضارة عريقة
متيزت منذ آالف
ّ

السنني بابتداع العناصر املتقدمة
األوىل
لألجبدية ،وساهمت حبركة
ّ
ّ
االنفتاح والتواصل
البناء عرب
املتوسط بني الشرق والغرب وبني
ّ
احلضارات والثقافات،
سيتمكنون
مبا ميتلكونه من قدرات وعزم من
االضطالع مبا يقع على عاتقهم
من
مسؤولية إلعادة الوهج إىل
ّ
رسالة بالدهم كمساحة
حرية
ّ
وعيش مشرتك ،وتثبيت كيانهم
يف الشرق يف إطار دولة اعتمدت
الدميوقراطية منذ نشأتها ،وحرصت
ّ
منذ االستقالل على احرتام
التنوع
ّ
من ضمن الوحدة وصون
احلريات
ّ
الشخصية والعامة.
ّ
وهم
سيستمرون ،من طريق احلوار،
ّ
يف العمل على تطوير نظامهم
السياسي ،وحتسني ممارستهم
الدميوقراطية ،وما يستوجبه ذلك من
ّ
توافق على قانون انتخاب
عصري
ّ
جديد ،وتوضيح
آلليات احلكم،من
ّ
الصيغة
جوهر
دون تعطيل
امليثاقية
ّ
والتوافقية اليت قام عليها لبنان،
ّ
واليت تقضي باملشاركة املتكافئة
واملتوازنة جلميع
مكونات اجملتمع
ّ
يف إدارة الشأن العام .وقد ذهب
البند «ي» من مقدمة الدستور إىل
حد اعتبار «أن ال
ألي سلطة
ّ
شرعية ّ
ّ
تناقض ميثاق العيش املشرتك».
كما سيتوجب عليهم العودة إىل
التزام «إعالن بعبدا» القاضي
بتحييد لبنان عن التداعيات
السلبية
ّ
لألزمات
اإلقليمية وعن سياسة
ّ
احملاور؛ وكذلك التوافق على
اسرتاتيجية
وطنية للدفاع حصرًا
ّ
ّ
عن لبنان يف وجه
عدوانية إسرائيل
ّ
وتهديداتها
املستمرة ،واالنتهاء من
ّ
ة
اإلداري
التدابري
إقرار
والقانونية
ّ
ّ
الكفيلة باالستفادة من ثروتهم
وحقوقهم
السيادية يف حقول الغاز
ّ
والنفط اليت ختتزنها مناطق لبنان
البحرية.
ّ
فأن
قوة هذا االلتزامّ ،
ومهما تكن ّ
اللبنانيني ما زالوا حباجة ملواكبة
ودعم من الدول الشقيقة والصديقة
ملواجهة التداعيات
السلبية لألزمات
ّ
واملشكالت
اخلارجية اليت ال شأن
ّ
هلم بها ،واليت
تتهدد مع ذلك
ّ
ّ
أمنهم واستقرارهم
وتؤثر سلبًا على
االقتصادية
أوضاعهم
واالجتماعية.
ّ
ّ
وهم يتطلعون إىل هذه املساعدة
ليس فقط من باب التضامن
األخوي والصديق ،بل كذلك من
منطلق
املسؤولية املشرتكة اليت
ّ
تقع على عاتق اجملتمع الدولي
ّ
ككل ،بإزاء مشكالت
تتهدد األمن
ّ
اإلقليمي والعاملي مبجمله.
وأبرز هذه التحديات
اإلقليمية
ّ
اليت تنسحب سلبًا على لبنان هي
اآلتية:
األول ناتج من تداعيات
ّ
التحدي ّ
األزمة
السورية على أمن لبنان
ّ
واقتصاده .فبالرغم من قرار النأي
بالنفس الذي توافقت عليه هيئة
احلوار الوطين من خالل «إعالن
بعبدا» ،والذي أصبح وثيقة
رمسية
ّ
تورط
من وثائق األمم املتحدة ،فقد ّ
بعض األطراف
اللبنانية املتعارضة،
ّ
يف النزاع الدائر على األراضي
تعرضت األراضي
ّ
السورية .كذلك ّ
اللبنانية خلروقات واعتداءات من
ّ
اجلانب السوري للحدود .وتزامن
التورط مع تفجريات
هذا
إرهابية
ّ
ّ
طاولت املدنيني ،وخصوصًا يف
الضاحية
اجلنوبية من بريوت ويف
ّ
عاصمة الشمال طرابلس ،أودت
حبياة عشرات املدنيني وتسّببت
بإيذاء املئات.

الرئيس سليمان يلقي كلمة لبنان

 أما العبء األكثر إحلاحًا وحجمًا،والذي بدأ يأخذ طابعًا
وجوديًا ،فهو
ّ
ناتج من التنامي غري املسبوق ألعداد
الالجئني الوافدين من سوريا ،مبا
يفوق طاقة لبنان وقدرته على
االستيعاب ،وقد بات عددهم يفوق
ما نسبته ربع عدد سكان لبنان.
ولبنان كما تعلمون ،بلد يقوم على
رقعة
جغرافية حمدودة املساحة
ّ
واملوارد واإلمكانات وعلى توازنات
دقيقة.
ومبا ّ
أنه ال ميكن إلزام األوطان ،كما
األفراد ،باملستحيل ومبا ال قدرة
هلم عليه،
فيهمين من على هذا
ّ
أكرر طلب دعم دولكم
املنرب ،أن ّ
للمقرتحات اليت سبق
وتقدمت بها
ّ
لتخفيف هذا العبء املتفاقم ،وهي
تتمحور حول النقاط اآلتية:
 توفري املبالغ واإلمكاناتالبشرية
ّ
واملادية الكافية ،وبصورة
فعلية،
ّ
ّ
لتأطري وتنظيم وجود الالجئني
السوريني الوافدين إىل لبنان،
احتياجاتهم
وتلبية
اإلنسانية
ّ
ّ
األساسية ،علمًا
واحلياتية
بأنه
ّ
ّ
مل يتم اإليفاء بااللتزامات اليت
ّ
مت
التعهد بها يف اجتماع الدول
ّ
واهليئات املاحنة الذي قامت دولة
الكويت مشكورة باحتضانه بتاريخ
 30كانون الثاني  2013إال بصورة
جزئية.
ّ
 تعزيز أطر ومساحات إيواءالنازحني السوريني داخل األراضي
السورية بالذات ،يف مناطق آمنة
ّ
تقع خارج إطار النزاع الدائر ،علمًا
بأن مساحة سوريا مثانية عشر
ّ
أضعاف مساحة لبنان.
 املوافقة على عقد مؤمتر دوليخاص مبوضوع الالجئني السوريني،
ال يكتفي فقط بالدعوة إىل تقديم
املساعدات
املالية ،بل يباشر البحث
ّ
يف سبل تقاسم األعباء واألعداد
بني الدول ،من منطلق
املسؤولية
ّ
املشرتكة ويف ضوء السوابق
التارخيية .واالجتماع
املوسع الذي
ّ
ّ
دعا
املفوض العام للهيئة العليا
ّ
لالجئني إىل عقده يف جنيف يف
الثالثني من هذا الشهر خطوة
إجيابية يف هذا السبيل.
ّ
 تقديم الدعم من كل الدولاملعنية والقادرة ألعمال «جلنة
ّ
الدعم
الدولية اخلاصة بلبنان»،
ّ
اليت أدرجت
قضية الالجئني يف
ّ
ّ
سلم أولوياتها؛
ّ
ّ
كل ذلك بانتظار إجياد
احلل
السياسي الذي ننشده لألزمة
السورية ،والذي من شأنه أن يسمح
ّ
لالجئني بالعودة اآلمنة والكرمية إىل
بالدهم يف أسرع اآلجال.
أما
التحدي األساس فهو ما زال
ّ
ناجتًا من تداعيات الصراع العربي
اإلسرائيلي ،ومتادي إسرائيل يف

احتالهلا وممارساتها
فية
ّ
التعس ّ
من
املزيد
إلقامة
وسعيها
املستوطنات غري
الشرعية ،وتهويد
ّ
مدينة القدس ،وفشل اجملتمع
الدولي يف إجياد ّ
حل عادل وشامل
ملختلف أوجه هذا الصراع ،خصوصًا
مبا أفرزه من مشكلة الجئني يف
الدول اجملاورة املضيفة ،وخصوصًا
عززه من شعور بالظلم
يف لبنان ،وما ّ
وميل حنو
التطرف والعنف ،وما
ّ
بشرية
تسّبب به من خسائر
ومادية
ّ
ّ
ّ
عطلت مشاريع
التقدم االقتصادي
ّ
واالجتماعي على مساحة الوطن
العربي .وقد عانى لبنان على وجه
التحديد من االعتداءات
اإلسرائيلية
ّ
املتتالية على أراضيه ومنشآته
وبناه
التحتية ،مبختلف أنواع األسلحة
ّ
ّ
الفتاكة
واحملرمة ،ودفع غاليّا مثن
ّ
هذه االعتداءات وما ّ
خلفته سنوات
االحتالل والعدوان من قتل وإيذاء
وقطع أوصال ودمار.
لذا يدعو لبنان تأمينًا ملصاحله
الوطنية ،وحتقيقًا للعدالة والسالم
ّ
ومقاصد شرعة األمم املتحدة
وقراراتها امللزمة إىل اآلتي:
 -1استمرار العمل على فرض تنفيذ
قرار جملس األمن الدولي رقم
 1701بكل مندرجاته ،مبا يضمن
تثبيت قواعد االستقرار واألمن يف
اجلنوب اللبناني واملساهمة ببسط
سلطة الدولة على كامل أراضيها
وثين إسرائيل عن خروقاتها
اليومية
ّ
للسيادة
اللبنانية .وهذا ما تسعى
ّ
اليونيفيل لتحقيقه بالتعاون مع
اجليش اللبناني .وهي مناسبة
لشكر كل الدول املساهمة يف
القوات
الدولية وقائدها وعناصرها
ّ
على تفانيهم وتضحيتهم يف خدمة
قضية االستقرار والسالم.
ّ
 -2تزخيم السعي اهلادف إلجياد ّ
حل
سياسي متوافق عليه لألزمة
السورية
ّ
حيفظ وحدة سوريا وحقوق أبنائها
مكونات شعبها
ومجيع
وحرياتهم
ّ
ّ
األساسية .وقد سبق للبنان أن
ّ
دان استعمال األسلحة
الكيميائية
ّ
وطالب األمم املتحدة ،ومن ضمنها
جملس األمن ،بأن تقوم حصرًا
بواجب مساءلة املرتكبني .وميكن
التفاهم األمريكي-الروسي األخري
يف شأن هذه األسلحة أن يكون
ّ
مدخ ًال حنو
احلل السلمي املتكامل
املنشود .هذا احلل يوقف النزيف
وحيول دون متدد التطرف اىل
دول اجلوار ودون توتري العالقات
الدولية بشكل خطري.
كما هي مناسبة اليوم كي ندين
أي اعتداء يطاول األماكن
املقدسة
ّ
ّ
أي مكان من العامل ،وخصوصًا
يف ّ
يف الشرق األوسط مهد الديانات
السماوية ،وأخريًا ما
تعرضت له
ّ
ّ
السورية
بلدة معلوال
التارخيية ،ملا
ّ
ّ

ّ
متثله هذه االعتداءات من انتهاك
للحضارة ولروح الديانات السمحاء.
وهذا ما يستوجب موقفًا حازمًا من
اجملتمع الدولي حيال سبل محاية
ّ
هذه األماكن ،وليس
أقلها إقرار
لتقصي حقيقة األوضاع.
آلية
ّ
ّ
 -3تشجيع الدول
اإلقليمية
ّ
املتنافسة ،خارج إطار الصراع
العربي اإلسرائيلي ،على تغليب
منطق احلوار والتفاوض يف ما
سلمية وعاقلة
بينها ،وإجياد حلول
ّ
للمشكالت اليت تضعها يف مواجهة
بعضها البعض ،مبا يضمن مصاحلها
املشرتكة واملشروعة ،استنادًا إىل
معايري
موضوعية وعادلة .وهذه
ّ
حلول ممكنة وأقل كلفة من تلك
اليت تعتمد على موازين القوى
ّ
واملتقلبة.
الظرفية
ّ
ّ
اإلقليمية
الدول
تشجيع
-4
املؤثرة
ّ
وعي
على
أهمية حتييد لبنان عن
ّ
الصراعات ،وعدم فائدة إقحامه
يف سياسة احملاور وما قد تتسّبب
ّ
به من
توتر وتباعد بني املذاهب
والطوائف .وتاليًا تشجيع هذه
الدول على تقديم دعم فعلي
ملضمون ومقاصد «إعالن بعبدا»،
ولنهج احلوار والتوافق ،كمثل
الدعم الذي
تعهد جملس األمن
ّ
الدولي تقدميه.
 -5الدفع يف اجتاه إجياد ّ
حل عادل
وشامل
لقضية الشرق األوسط
ّ
وجوهرها
قضية فلسطني ،على
ّ
الشرعية
قاعدة قرارات
الدولية
ّ
ّ
ومرجعية مؤمتر مدريد واملبادرة
ّ
العربية للسالم ،علمًا بأن ال
ّ
استقرار وال
دميوقراطية وال اعتدال
ّ
يف الشرق األوسط من دون حتقيق
العدالة يف فلسطني وعلى قاعدة
أن امن املنطقة
العربية واحملافظة
ّ
ّ
تنوعها الثقايف امر اسرتاتيجي
على ّ
مهم .
وإذ يتابع لبنان باهتمام استئناف
مفاوضات السالم
الفلسطينية
ّ
اإلسرائيليةّ ،
فإنه ما زال يدعو إىل
اعتماد مقاربات شاملة ومتكاملة،
تضمن مشاركة كل الدول
املعنية
ّ
وتعاجل خمتلف أوجه الصراع العربي-
اإلسرائيلي ،كبديل من احللول
الثنائية واملنفردة؛ وهو سيبقى
ّ
ّ
تاليًا
متيقظًا وحريصًا على أن ال
أي ّ
يأتي
حل على حساب مصاحله
ّ
أي
العليا ،وسريفض بالتحديدّ ،
تسوية تسمح بتوطني الالجئني
الفلسطينيني على أراضيه ،مبا
يتعارض مع مندرجات الفقرة
التنفيذية الرابعة من املبادرة
ّ
مقدمة دستوره
العربية للسالم ومع ّ
ّ
وثوابت وفاقه الوطين.
السيد الرئيس،
ّ
املرحلة
يف هذه
االنتقالية اليت
ّ
حتوالت
يشهد فيها العامل العربي ّ
تارخيية كربى ،يشهد العامل أمجع،
ّ
جوهريًا يعود إىل
حتو ًال
التطور
ّ
ّ
ّ
العلمي املذهل الذي يتواىل بني
ليلة وضحاها ،وخصوصًا يف
جمالي
ّ
تقنيات االتصال واملعلومات.
ّ
ينشر هذا
التطور طابع العوملة
ّ
على ّ
كل مفاصل احلياة ،والشؤون
اليومية للمواطنني ،ويفرض تعميم
ّ
التعددية
روح
والتنوع يف خمتلف
ّ
ّ
اجملتمعات والكيانات ،كشرط مالزم
ملواكبة عجلة التغيري املتسارعة.
أن األنظمة اليت ترعى شؤون
إال ّ
الناس واجملتمعات هذه مل تشهد
تطورًا موازيًا ومناسبًا على الصعيد
ّ
الفكري ،بل على عكس ذلك فقد
متطرفة
ظهرت نزعات
وإرهابية،
ّ
ّ
وانعزالية ال تعرتف باآلخر وترفض
ّ
احلوار والعيش املشرتك ،وقد
أدت بالبعض إىل املطالبة بالعودة
ّ
إىل اإلمارات
الدينية أو املنعزالت
ّ
العنصرية ،وجلأت من أجل تطبيق
ّ

ذلك إىل أساليب عنيفة جتايف
السالم
واحلريات العامة .ويف
ّ
النزعات
هذه
خضم
األصولية
ّ
ّ
األحادية يبقى لبنان خمتربًا ومنوذجًا
ّ
لنمط احلياة املشرتكة
املرجوة لعامل
ّ
الغد .هذا النموذج يقتضي دعمه
وتوفري السبل اآليلة للحفاظ على
استمراره وقد عايشه الشباب
اللبناني لعشرات السنني ،طالبًا
يف أروقة املدارس واجلامعات،و
خربوه عسكريني يف ثكنات اجليش
األمنية واملخيمات
والقوى
العسكرية
ّ
ّ
ويف أداء املهمات
الوطنية .كذلك
ّ
يعيشه املواطنون يف شوارع املدن
والقرى والعاصمة ويف مسارحها
ونواديها ومقاهيها ودور السينما،
ويف املؤسسات العامة واخلاصة
وهيئات اجملتمع املدني .منط
احلياة هذا ميارس
يوميًا على وقع
ّ
قرع أجراس الكنائس وصدح مآذن
اجلوامع ،جنبًا إىل جنب ،ومن خالل
املناسبات املشرتكة ،وأبرزها يوم
العيد الوطين (الديين) املشرتك
بتاريخ  25آذار ،من ّ
كل عام ،يف
عيد البشارة ،وهي مناسبات تسعى
ّ
كلها إىل اخلري العام.
إدارة
«إن
وتابع:
التنوع وبناء ثقافة
ّ
ّ
العدالة والسالم والعيش املشرتك
بني الثقافات واحلضارات واألديان
ّ
تتطلب منا مجيعًا العمل منذ اآلن
على األمور الثالثة اآلتية:
أو ًال  :تطوير األنظمة
السياسية
ّ
واملالية
واالجتماعية اليت ترعى
ّ
ّ
شؤون الناس والدول جلعلها أكثر
إنسانية ومالءمة
للتنوع ،وخصوصًا
ّ
ّ
النظام الدميوقراطي ،مبا يكفل
املكونات
إشراك
البشرية يف كافة
ّ
ّ
الدول ،مبا يف ذلك
األقليات يف
ّ
احلياة
السياسية ويف إدارة الشأن
ّ
العام ،بقطع النظر عن نسبها أو
قدرتها
العددية ،بل باالعتماد على
ّ
تراثها احلضاري.
ثانيًا  :اعتبار احلفاظ على الوجود
احلر والفاعل
لألقليات يف العامل،
ّ
ّ
وما ّ
متثله من حضارة
وخصوصية،
ّ
مسؤولية
دولية ،وخصوصًا يف
ّ
ّ
الشرق األوسط ،مهد الديانات
السماوية اليت عاشت شعوبها قرونًا
ّ
من احلياة املشرتكة وبنت حضارات
أغنت تاريخ
البشرية بالثقافة
ّ
ومبعاني التسامح واخلري واحملّبة.
مسؤولية ال ترتكز إىل تقاسم
ّ
الدولية يف هذه البقعة
املصاحل
ّ
من العامل ،وال تأخذ هذه اجملموعات
يف حساب هذه املصاحل ،بل تأخذ
مصلحة ّ
كل من هذه
األقليات يف
ّ
أمتها يف كونها
أن تعيش قضايا ّ
جزءًا
األمة.
أساسيًا من نسيج هذه ّ
ّ
ثالثًا  :تكثيف اجلهد القائم إلصالح
وتطوير هيئات األمم املتحدة
وأجهزتها
املتخصصة بالتالؤم
ّ
مع
التطور احلاصل الستعادة
ّ
الثقة يف مقدرتها على معاجلة
املشكالت
الدولية ومواجهة اجلرائم
ّ
واختاذ القرارات املناسبة يف
شأنها ،وتنفيذ هذه القرارات من
دون عوائق ،ومن دون انتقائية
وازدواجية معايري وذلك كبديل
من منطق
القوة املشروعة الذي
ّ
قد تلجأ إليه الشعوب اليت تقع
بلدانها
ضحية العدوان واالحتالل
ّ
املرجعية
يف غياب
الدولية القادرة
ّ
ّ
والضامنة».
وختم« :من جهته سيبقى لبنان
وفيًا لرسالة
احلرية والعيش
ّ
ّ
املشرتك اليت
يتميز بها ،ملتزمًا
ّ
الشرعية
قرارات
الدولية ،حريصًا
ّ
ّ
على روح االعتدال والوفاق اليت
بنى عليها جوهر كيانه ،وشريكًا
فاع ًال يف السعي الدولي الشامل
لتحقيق مقاصد العدالة والسالم
والتنمية
البشرية املستدامة».
ّ
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عرب وعالم

نقابة االطارات الدينية تدعو لتنفيذ اضراب غري مسبوق للمساجد يوم عيد االضحى

حركة مترد تونس تطلق تظاهرات يوم الغضب السقاط النظام

بدأت حركة مترد يف تونس
تعبأ الشارع من خالل الدعوة
إىل تنظيم يوم غضب االثنني
املقبل ،بهدف حتقيق مجلة من
املطالب الشعبية ،قالت إن
من بينها حل احلكومة احلالية
اليت تقودها حركة النهضة،
وتشكيل حكومة إنقاذ وطين
برئاسة شخصية مستقلة.
وقالت احلركة يف بيان
هلا إنها قررت وبالتعاون مع
االحتاد العام لطلبة تونس أكرب
منظمة طالبية يف البالد واحتاد
أصحاب الشهادات العاطلني
عن العمل منظمة خرجيي
اجلامعات العاطلني إعالن يوم
غضب بتاريخ  30ايلول .2013
وتأتي هذه اخلطوة إثر فشل
وساطة قامت بها أربع منظمات
أهلية ،أبرزها االحتاد العام
للشغل ،بني املعارضة وأحزاب
االئتالف الثالثي احلاكم الذي
تقوده حركة النهضة.
وقالت احلركة إن دافعها
وراء الدعوة للمظاهرات خيبة
أمل التونسيني يف اخلروج
من األزمة السياسية اخلانقة،
اليت اندلعت إثر اغتيال النائب
املعارض حممد الرباهمي يف 25
متوز املاضي يف حادثة هي
الثانية خالل  6أشهر بعد اغتيال
املعارض اليساري شكري بلعيد
يف  6شباط .وطالبت احلركة ب
حل اجمللس الوطين التأسيسي
وكل السلطات املنبثقة عنه من
رئاسة حكومة ورئاسة مجهورية،

وتشكيل حكومة إنقاذ وطين
ترتأسها شخصية مستقلة.
وتقول حركة مترد التونسية
إنها مجعت منذ  30حزيران
املاضي وحتى اليوم 2.2
مليون توقيع من تونسيني
قالت إنهم يطالبون حبل
اجمللس التأسيسي ورئاسيت
احلكومة واجلمهورية وتشكيل
حكومة إنقاذ وطين.
ومحلت جبهة االنقاذ الوطين
التونسية املعارضة االئتالف
الثالثي احلاكم مؤقتا بقيادة
حركة النهضة مسؤولية تفاقم
االزمة يف تونس نتيجة رفضها
مطالب الشعب التونسي معتربة
احلكومة فشلت يف ادارة الشأن
العام.
ورأت اجلبهة يف بيان عقب
اجتماع هيئتها السياسية أن
مقدمة احلوار الوطين هي
القبول والتوقيع على خارطة
الطريق اليت طرحتها املنظمات
الوطنية االربع الراعية للحوار
الوطين بقيادة االحتاد العام
والشروع
للعمل
التونسي
الفوري فى تنفيذ بنودها.
وأعلنت اجلبهة عن مساندتها
لقرارات اهليئة االدارية لالحتاد
العام التونسي للعمل والتنديد
بالتهديدات اليت تستهدف
أمينه العام حسني العباسي.
ويف سابقة هي األوىل من
نوعها يف تاريخ البالد ،دعت
لإلطارات
الوطنية
النقابة
الدينية يف تونس ،أئمة

وخطباء املساجد إىل تنفيذ
إضراب عام كامل يوم عيد
األضحى القادم حتت شعار
عن أي عيد تتحدثون ،بسبب
االجتماعية
األوضاع
تردي
واالقتصادية يف البالد ،على
حد تعبريها.
وقال الفاصل بن عاشور،
نقيب اإلطارات الدينية يف
تونس ،إن القطاع الديين
وكغريه من القطاعات يف
البالد يشكو العديد من
النقائص واخللل خاصة يف
ظل تقاعس احلكومة احلالية
عن برامج اإلصالح ،سواء يف
اجملاالت االقتصادية الكارثية
واالجتماعية وحتى السياسية
املتأزمة ،لذلك قررنا خوض
اإلضراب العام يوم عيد
األضحى لدق ناقوس اخلطر
ولفت انتباه احلكام حنو ما
تعيشه البالد من أزمة خانقة.
وأضاف بن عاشور :إن
قرارنا خبوض اإلضراب ليس
فيه أي خلفيات سياسية أو
شخصية يف عالقتنا مع وزير
الشؤون الدينية ،وإمنا جاء من
أجل تنبيه كل األطراف الفاعلة
إىل ضرورة إنقاذ البالد حتت
شعار عن أي عيد تتحدثون،
ففرحة العيد مل تعد ممكنة
للمواطن التونسي يف ظل ما
يعيشه اليوم من أزمات يف
خمتلف القطاعات املعيشية
اليومية.
ويف سياق متصل أعلنت

لإلطارات
الوطنية
النقابة
الدينية أن التقرير الصادر عن
جلنة الرصد املكلفة مبتابعة سري
العمل داخل املساجد التونسية،
كشف عن حدوث  1060اعتداء
على اإلطارات الدينية من قبل
املارقني على القانون ،فيما
بلغ عدد اخلطب السياسية
واحلزبية داخل املساجد 1300
خطبة.
اجلمهورية
رئيس
وأكد
التونسية املؤقت حممد املنصف
املرزوقي ،قدرة بالده على
إجناح مسارها االنتقالي بفضل
ما حتتكم عليه من مقومات
عديدة يف خمتلف امليادين
واجملاالت وبفضل ما حتقق
فيها من مكاسب بعد الثورة
وكفاءاتها البشرية القادرة
على كسب أكرب التحديات.
وبني خالل اللقاء احلواري
الذي نظمته مؤسسة البحث
العالقات
جملس
األمريكية
وذكرته
بنيويورك
اخلارجية
وكالة األنباء التونسية أن
الصعوبات اليت تعرتض املسار
االنتقالي يف تونس ليست
سوى صعوبات ظرفية سينجح
التونسيون يف جتاوزها ،مشريا
إىل أن النموذج االنتقالي يف
تونس خيتلف عن بقية مسارات
االنتقال الدميقراطي يف بقية
بلدان الربيع العربي ملا حتتكم
عليه تونس من مزايا ومقومات ال
تتوفر يف غريها من البلدان اليت
عاشت ثورات ،على حد تعبريه.

مسلحون خيطفون جنل وزير الدفاع يف طرابلس
خطف مسلحون جمهولون يف
َ
جنل
العاصمة الليبية طرابلس
وزيِر الدفاع حممد عبداهلل الثين.
وقالت مصادر أمنية إن حممد
َ
البالغ من العمِر 26
عبداهلل الثين
عامًا اختطف من قبل مسلحني
َ
سيارته من نوع
يقود
بينما كان
ُ
هيونداي توسان يف حي السراج
بطرابلس .وأضافت املصادر
إن األجهزة األمنية شرعت يف
التحقيق يف هذه العملية للوصول
إىل اخلاطفني.
وأكد مصدر أمين لييب موثوق
مبنفذ رأس أجدير احلدودى
بني ليبيا وتونس أن املعرب ال
ً
مغلقا من اجلانبني أمام
يزال
حركة املسافرين يف االجتاهني
الحتياطات أمنية مؤقتة نتيجة
التوتر ،الذي شهدته املنطقة
مؤخرا.
وقال املصدر إن املعرب مقفل
أمام حركة دخول وخروج املواطنني
اإلنسانية
احلاالت
باستثناء
الوفود
وكذلك
والطارئة،
الرمسية ،مشريا إىل أن األوضاع
األمنية جيدة باملنطقة احلدودية
حبسب إفادة املواطنني الليبيني
القادمني من األراضي التونسية،
الذين أكدوا أنهم مل يتعرضوا
ألية مضايقات .وأوضح أنه مت
السماح فقط بدخول املواطنني
الليبيني القادمني من تونس،
وكذلك التونسيون العائدون إىل
بالدهم .ونوه املصدر بأن هناك
اجتماعات متواصلة تعقد بني
املسؤولني األمنيني من اجلانبني
منذ إغالق املنفذ لوضع حلول
جذرية لتذليل الصعاب اليت تؤثر
على احلالة األمنية.
أكد رئيس احلكومة املؤقتة علي

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

زيدان ،أن ليبيا تسري يف خطى
ثابتة على تأسيس دولة القانون
دولة الشراكة االجيابية مع كافة
الشركاء يف العامل يف ظل احرتام
متبادل وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول االخرى واالسهام
بإجيابية يف التعاون الدولي بني
األمم والشعوب ونشر االمن
وتعزيز السالم وفق ما نص عليه
ميثاق االمم املتحدة والقوانني
واالعراف الدولية رغم املصاعب
اليت تواجهها نتيجة الرتكة اليت
خلفها النظام السابق على كافة
الصعد االقتصادية والثقافية
واالجتماعية.
وأوضح زيدان خالل كلمته
أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة
يف دورتها الثامنة والستني أن
الشعب اللييب سيذكر ويثمن
دور األمم املتحدة العام يف
تيسري استقالل ليبيا عندما
أصدرت قرارها املهم بإعالن
استقالل ليبيا يوم  21تشرين
األول  1949واستجابتها العاجلة
الستغاثة الشعب اللييب بإصدار
القرارين  1970و 1973من عام
 2011حلماية املدنيني ولنصرة
ثورة  17شباط وتواصل هذا
الدعم واألسهم الكبري من خالل
بعثة االمم املتحدة يف ليبيا
اليت تقوم حاليا جبهد متميز يف
اسداء النصح واملشورة الفنية
ونشر التوعية والتدريب ملختلف
القطاعات يف ليبيا من اجل الدفع
لعملية التحول الدميقراطي وحتقيق
العدالة واملصاحلة الوطنية واعادة
هيكلة مؤسسات الدولة احلديثة
وقد ساهمت اسهام متميزا
يف طرح فكرة احلوار الوطين
ودعمها.
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سياسيات

كريي :اسرائيل والفلسطينيون اتفقا على تكثيف احملادثات وزيادة الدور

التوتر خييم على املسجد االقصى بعد املواجهات مع قوات االحتالل

عصابات
استأنفت
املستوطنني ،اقتحام املسجد
األقصى املبارك من جهة باب
املغاربة ،عرب جمموعات صغرية
ومتتالية ،وبرفقة حراسات معززة
ومشددة من عناصر الوحدات
اخلاصة بشرطة االحتالل ،ما ينذر
بتوتر شديد آخذ بالتصاعد.
وأفاد مصدر فلسطيين يف
املدينة ،بأن دخول املصلني
إىل األقصى من كافة بواباته
يتم بصورة اعتيادية ،واملصلني
وطلبة حلقات العلم يتصدون
يف هذه األثناء للمستوطنني
الذين مسحت شرطة االحتالل
هلم منذ ساعات الصباح الباكر
باقتحامه وإقامة طقوس وشعائر
تلمودية ،خاصة يف اليوم األخري
العرش اليهودي التلمودي
لعيد ُ
الذي استمر أسبوعا.
ويتواجد عدد من املصلني
وطلبة حلقات العلم وطلبة بعض
املدارس القدمية يف األقصى يف
ساحاته ،وسط ما يشبه حصار
عسكري تفرضه شرطة االحتالل
من خالل احاطتهم وتطويقهم
من كافة االجتاهات ،فضال عن
ُمرافقة املستوطنني يف جوالتهم
املشبوهة يف باحات ومرافق
املسجد.
هيومن
منظمة
وطالبت
رايتس ووتش ،قوات االحتالل
اإلسرائيلي بوضع حد فوري
لعمليات هدم املنازل الفلسطينية

وغريها من املنشآت يف األرض
الفلسطينية احملتلة.
واجتمع رئيس دولة فلسطني
حممود عباس ،يف نيويورك
امس ،مع نائب رئيس الوزراء،
وزير خارجية لوكسمبورغ جان
عباس،
وأطلع
اسيلبورن.
اسيلبورن على تطورات عملية
السالم ،واملفاوضات اجلارية،
وحبثا مستجدات األوضاع يف
املنطقة.
وقال وزير اخلارجية االمريكي
جون كريي ان االسرائيليني
والفلسطينيني إتفقا على تكثيف
حمادثاتهما للسالم وزيادة الدور
االمريكي.
ومتحدثا الي ماحنني يدعمون
السلطة الفلسطينية قال كريي
ان اجلانبني اجتمعا سبع مرات
منذ ان استأنفا احملادثات يف
 29متوز رغم ان رئيس الوزراء
االسرائيلي نتنياهو والرئيس
الفلسطيين حممود عباس مل
جيتمعا منذ ذلك احلني .وقال
كريي اتفقنا االن ..يف االسبوع
املاضي حني التقيت مع كل من
الرئيس عباس ورئيس الوزراء
نتنياهو ..اتفقنا االن على
تكثيف هذه احملادثات .واتفقنا
على ضرورة زيادة املشاركة
االمريكية بدرجة ما حملاولة
املساعدة يف تسهيل ذلك.
مسارين
كريي
ووصف
يضم
مسار
للمحادثات:

االسرائيليني
املفاوضني
تسييب ليفين واسحق موخلو
الفلسطينيني
واملفاوضني
صائب عريقات وحممد شتية..
ومسار اخر بني عباس ونتنياهو
وكريي والرئيس االمريكي
باراك اوباما.
ومتحدثا عن املسار الثاني
قال كريي عندما نعتقد ان من
املناسب وان هناك حاجة لتحريك

العملية فاننا سنتشاور فيما
بيننا ونعمل لدفع العملية قدما.
وقدمت تعليقات كريي حملة
نادرة عن احملادثات اليت بدأت
مببادرة امريكية لكن واشنطن
حتاول ابقاءها يف طي الكتمان
حبجة ان النقاش العام جيعل من
الصعب بشكل اكرب الوصول اىل
اتفاق النهاء الصراع املستمر
منذ أكثر من ستة عقود.
ومن املقرر ان جيتمع اوباما
مع نتنياهو االسبوع القادم يف
واشنطن مع حماولته احلفاظ على
قوة الدفع يف املفاوضات.

وزير خارجية العراق :األزمة السورية
انتقلت اىل جملس األمن

قال وزير اخلارجية العراقي
هوشيار زيباري يف حديث
أدىل به يف نيويورك ،ان
األزمة السورية انتقلت كليا اىل
جملس األمن الدولي وخرجت من
سيطرة وارادة دول املنطقة.
وأضاف :حتى الدول العربية
مل تعد مؤثرة يف لعب دور
حاسم بسبب اإلخفاقات .وبعض
الدول العربية هي اليت أخفقت
يف هذا الدور مع بداية األزمة
ولذلك األمور اآلن مطروحة يف
جملس األمن .وبعد استخدام
السالح الكيماوي يف  21آب
املاضي ،والتحقيقات اليت
تلتها وانتظار تقرير منظمة حظر
األسلحة الكيماوية يف الهاي،
صدر قرار من جملس األمن
يلزم احلكومة السورية بتنفيذ

التزاماتها يف وضع خمزونها
والسيطرة عليها وتدمريها
بقرار دولي ملزم حتت الفصل
السابع ،أو إشارة إىل الفصل
السابع ،لالمتثال بهذا االتفاق.
حاليا هناك حمادثات مكثفة يف
جملس األمن لالتفاق على صيغة
القرار ولكن حتى اليوم مل يكن
هناك أي توافق.
املوضوع اآلخر هو وجود جهود
لعقد مؤمتر جنيف  ،2ولكن
السؤال هل القرار الكيماوي من
املفروض أن يصدر أوال ومن
ثم جيري احلديث عن جنيف -
 ،2أم أن املسارين متالزمان،
يعين ال يتقاطعان .التوجه العام
أن القرار الكيماوي يسري ولكن
اجلهود لعقد مؤمتر جنيف أيضا
تسري قدما.

وفد من البنك العربي يزور دير
مار شربل لتهنة االب جوزيف سليمان
بتعيينه رئيسا للدير

من اليمني :شاهني ،رزق ،االب لحود ،االب سليمان والزميل طربيه
قام وفد من البنك العربي
 اسرتاليا مؤلف من رئيسالبنك السيد جوزيف رزق ومدير
الفروع املصرفية السيد آميل
شاهني بزيارة دير مار شربل
يف بانشبول بعد ظهر يوم اجلمعة
من االسبوع ملاضي لتهنئة االب
جوزيف سليمان بتعيينه رئيسا
للدير.
وقد حضر اللقاء اضافة
اىل الوفد الزائر كل من االب
الزائر اسعد حلود رئيس دير
مار الياس للرهبنة اللبنانية
املارونية يف قربص والزميالن
جان طربيه وانطونيوس بو
رزق.
وخالل اللقاء جرى تداول
اجلالية
اوضاع
اجملتمعون

والرهبانية اللبنانية املارونية
واالوضاع على الساحة اللبنانية
كما حبث اجملتمعون سبل
التعاون بني البنك العربي ودير
مار شربل ملا فيه مصلحة اجلالية
والطائفة.
وكشف رئيس الدير للوفد
عن ان احتفاال سيقام يوم
السبت يف  5تشرين االول
املقبل مبناسبة مرور  40سنة
على تأسيس الدير.
وقد شكر االب الرئيس
للوفد زيارته مثمنا دور البنك
يف الوقوف اىل جانب ابناء
اجلالية يف كل االمور املصرفية،
بدوره متنى الوفد لالب سليمان
النجاح يف رسالته الدينية
واالجتماعية.

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
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اسرتاليات

ضمن خطتها لتوفري مئات ماليني الدوالرات

وزير اخلزانة :ال زيادة يف ضريبة
فوز مرشحة باملر يونايتد يف
مقعد جمللس الشيوخ يف تازمانيا العديد من وكاالت الكومنولث
السلع واخلدمات..انتهى!!

الوزير جو هوكي
رفضت حكومة االئتالف جمددا
مطالبات برفع ضريبة السلع
واخلدمات ،لكنها أشارت إىل
أن هنالك مراجعة واسعة يف
نظام الضرائب.
وقال وزير اخلزانة الفيدرالي
جو هوكي إنه «لن يكون هنالك
أي تغيريات يف ضريبة السلع
واخلدمات ،نقطة ،انتهى» ،يف
تصرحيات قاطعة حول رفض
االئتالف زيادة الضريبة.
ومن املتوقع أن تقوم حكومة
طوني أبوت بإظهار «ورقة
اإلصالحات الضريبية» خالل
والدعوة
القادمة،
الشهور
للتعليق على ضريبة السلع
واخلدمات.
من جانبه ،قال كولن بارنت
رئيس حكومة أسرتاليا الغربية
إن احلصيلة اليت تذهب إىل
الواليات واألقاليم من إيرادات
ضريبة السلع واخلدمات ليست
كافية لتمويل اخلدمات األساسية
مثل الصحة والتعليم.
وأضاف بارنت« :رغم وعد
أبوت بعدم زيادة ضريبة السلع
واخلدمات أو توسيع نطاقها
لتشمل الغذاء والطعام ،إال أن

معظم األسرتاليني قد يتقبلون
زيادة يف الضريبة بنسبة تصل
إىل  % 12.5إذا كان ذلك
سيصب يف مصلحة متويل
خدمات حيوية.
يذكر أن وكالة ستاندرد أند
بورز قامت بتخفيض التصنيف
أسرتاليا
لوالية
االئتماني
الغربية ،بداعي نقص اإلرادة
السياسية التباع إجراءات لزيادة
الدخل احلكومي.
وساندت العمالية كاتي كاالغر
رئيسة وزراء إقليم العاصمة
األسرتالية وجهة نظر بارنت
حول ضريبة السلع واخلدمات.
وحتدثت العمالية الرا غيدينغز
رئيسة حكومة تسمانيا هاتفيا
مع توني أبوتن وطلبت منه عدم
إجراء أي تغيريات حول توزيع
إيرادات ضريبة السلع اخلدمات،
وهو ذات املوقف الذي تنتهجه
حكومة جنوب أسرتاليا ،لكن
الليربالي دينيس نابثني رئيس
حكومة فيكتوريا عرب عن رغبته
يف زيادة حصة الوالية من
الضريبة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كوستيلو يعلن عدم جهوزيته ليكون
جزءا من مفوضية حكومة أبوت
للمراجعة والتدقيق
استبعد وزير اخلزانة السابق
بيرت كوستيلو نفسه من ان ان
يكون جزءا من مفوضية حكومة
ابوت للتدقيق ،لكنه اعلن عن
استعداده لتقديم مالحظاته
حول ما ينبغي الن يقوم به
مراجعو احلسابات.
كوستيلو
السيد
وكتب
لوزير اخلزانة جو هوكي حول
االشخاص الذين ينبغي تعيينهم
يف املفوضية قائال «انين لن
أكون واحدا منها (املفوضية)».
وقال «ينبغي جيب التأكد من
ان أي مراجعة للخدمات احلكومية
تقدم اقرتاحات عملية ،ال مراجعة
«حتاول (مغط) املغلف» اي
(اوراق كثرية بفائدة قليلة)..
وكتب السيد كوستيلو يف نيوز
كورب أسرتاليا يوم الثالثاء
قائال «ال فائدة للتدقيق إذا

حصر نفسه يف املسارات
املهرتئة اليت متت زيارتها
ومناقشتها مرارا وتكرارا من
قبل السياسيني».
كما قال انه «يف الوقت
نفسه ال فائدة ترجى من وضع
توصيات ليس هلا أي أمل يف
التنفيذ».
واضاف ان «التقرير الذي ال
ميكن نشره ليست هلا قيمة.
والتقرير الذي يقدم اقرتاحات
غري عملية هو أفضل قليال».
وكان السيد كوستيلو قد
ترأس جلنة التدقيق يف والية
كوينزالند عندما أصبح كامبل
نيومان رئيسا للوالية.
وادى تقريرها اىل خفض يف
اخلدمات العامة وهذا ما انتقده
بشدة حزب العمال الفيدرالي
خالل احلملة االنتخابية.

فاز حزب باملر يونايتد PUP
بأول مقعد له يف االنتخابات،
مع مرشحته جاكي الميب اليت
انتزعت مقعد جملس الشيوخ
يف والية تسمانيا.
وقد اطاحت السيدة الميب (42
سنة) ،هي أم لولدين وجندية
سابقة ،مبرشحة االحرار سالي
حزب
تشاندلر ومبرشحة
صناعة اجلنس الضاغطة روبي
سوان كما ختطت مرشحة
حزب العمال السيناتورة لني
ثورب لتفوز مبقعد يف جملس
الشيوخ اجلديد بفارق 0.08
يف املئة من األصوات فقط.
وقد حصدت السيدة الميب
نسبة من االصوات هي االكرب
حلزب باملر يونايتد بعد والبة
كوينزالند.
ومن املؤكد أن يفوز حزب باملر
ثان جمللس الشيوخ يف
مبقعد ٍ
والية كوينزالند ،فيما يبدو
ان لدى أسطورة الرغيب
يونيون غلني الزاروس ،الذي

حصل على  10يف املئة من
األصوات ،فرصة  50يف املئة
للفوز مبقعد ثالث يف والية
غرب أسرتاليا ،حيث ما تزال
نتيجة املعركة غامضة مع مرشح
حزب الرياضة األسرتالي.
كما فاز زعيم حزب باملر
يونايتد كاليف باملر مبقعد
جمللس النواب هو مقعد
فريفاكس بأغلبية  36صوتا
الضئيل
اهلامش
ولكن
استوجب إعادة فرز األصوات،
مع نتائج غري متوقعة حتى
االسبوع املقبل .
ومع خسارة االئتالف يعين أنه
لن يكون له سوى  33مقعدا
من مقاعد جملس الشيوخ
اجلديد البالغة  76مقعدا.
وسيكون حلزبي العمال واخلضر
 35مقعدا ،فيما ميسك مثانية
أعضاء من االحزاب الصغرية
()crossbench
واملستقلني
مبيزان القوى يف جملس
الشيوخ.

شورتن :أمتلك مهارات كافية
لتحدي رئيس وزراء أسرتاليا

قال بيل شورتن املرشح لقيادة
املعارضة العمالية يف أسرتاليا
إنه ميتلك من املهارات الالزمة
جملابهة رئيس وزراء أسرتاليا
توني أبوت.
وأضاف يف تصرحيات أدىل
بها من ملبورن إنه ميتلك من
الصفات ما يؤهله الستعادة
أصوات مليون ناخب أسرتالي،
وتعويض هزمية حزب العمال
يف انتخابات  7سبتمرب ،اليت
فاز بها االئتالف الفيدرالي
بقيادة توني أبوت.
وأشار إىل أنه اكتسب مهارات
احلشد وإطالق احلمالت خالل
الفرتة اليت عمل خالهلا كقائد
نقابي.
وأردف قائال« :ما حيتاجه حزب
العمال يف االنتخابات الثالث
القادمة هو العمل على حشد
التأييد خارج إطار الربملان،
باإلضافة إىل أداء قوي ناري
داخل الربملان.
وينافس شورتن على مقعد
زعامة حزب العمال عضو
أنتوني
اليساري
الربملاني

ألبانيز الذي يشتهر بكونه من
بني أصحاب األداء الربملاني
األقوى داخل صفوف حزب
العمال.
وأكد شورتن على أن لن يقول
بذم ألبانيز «بشكل عام أو
خاص» خالل منافستهما على
قيادة حزب العمال ،وتابع:
« انتهى زمن العادة العمالية
عندما يهاجم أعضاء الربملان
العماليون بعضهم البعض».
واستطرد أنه إذا تقلد قيادة
احلزب سريسخ معنى العمل
بضمري
والتحدث
اجلماعي
املتكلمني «حنن» ،بدال من
ضمري الفردية «أنا».
وأشار إىل أنه يتطلع يف حالة
فوزه إىل العمل مع الكتلة
الربملانية حلزب العمال واحلركة
النقابة والسعي الجتذاب مجهور
الناخبني.
وتعهد بوضع قضية «العنف
ضد املرأة» يف أولوياته،
ووضع حد هلا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بالي حليقة الرأس يف صورة جمللة

وافقت رئيسة والية كوينزالند
السابقة انا بالي على ان
تظهر حليقة الرأس (صلعاء)
صورة هلا يف مقابلة
يف
كشفت فيها عن جتربة العالج
الكيميائي «القاسية».
وسوف تظهر هذه الصور
معركتها مع مرض السرطان يف
العدد املقبل من جملة Woman’s
.Weekly
وحتدثت السيدة بالي ( 53عاما)
عن معركتها مع سرطان الغدد

الليمفاوية دون الشعور أي
ندم.
وصرحت السيدة بالي للقناة
التلفزيونية التاسعة يف بريزبن
«لقد عشت جتربة مرهقة جدا مع
العالج الكيميائي..
وقالت رئيسة والية كوينزالند
السابقة لقد كان قرارا كبريا
وصعبا للغاية بالنسبة لي».
ويف يونيو حزيران كشفت
السيدة بالي عن اصابتها مبرض
سرطان الغدد الليمفاوية.

حتت فأس حكومة أبوت

الوكاالت املسؤولة عن معاجلة
السمنة والتخطيط املدني
واملشورة األمنية بالنسبة
لطاليب اللجوء اليت وضعها
ضمن أجندته
حزب العمال
اإلصالحية هي اآلن حتت فأس
رئيس الوزراء طوني ابوت.
فبعد أقل من أسبوع من
توليها احلكم ،ألغت حكومة
االئتالف خططا لبناء سفارة
يف أفريقيا بعدة ماليني من
الدوالرات ،كما انها سوف
تلغي متويال للبحوث بـ 100
مــليون دوالر.
واعطى رئيس الوزراء أيضا
تعليماته لالجهاز على مبادرة
الوزراء
لرئيس
رئيسية
السابق راد كيفن  -جملس
الوزراء اجملتمع Community( -
 )Cabinetإلعمال املكنسة على
البريوقراطية.
وقد جرى تفكيك عناصر
رئيسية من اجندة العمال
اإلصالحية.
وسيتم تفكيك وحدة اإلدماج
االجتماعي اخلاصة برئيس
جملس الوزراء والوزراء ووحدة
تقديم املشورة بشأن تطوير
مدن اسرتاليا الـ  18الكربى.
كما سيفكك االئتالف ما
اطلق عليه وكاالت «مربية
()nanny state
الدولة»
مثل وكالة الصحة الوقائية
اليت
األسرتالية،
الوطنية
أنشئت لقيادة الكفاح الوطين
ضد السمنة وتعاطي الكحول
والسجائر.
ويبحث وزراء كبار اآلن عن
حتقيق وفورات كبرية من
اإلدارات.
وقال وزير بارز ان النمو
السريع يف وكاالت الكومنولث
«خيرج عن نطاق السيطرة».
حتى املعهد األسرتالي لعلم
اجلرمية  ،الذي أنشئ من قبل
غوف ويتالم يف عام ،1973
هو قيد املراجعة ،ومن املمكن
دجمه مع اجلامعات الكربى ،يف
حماولة لتوفري املاليني من
أموال دافعي الضرائب.
كذلك فان وكاليت صحة
رئيسيتني  -املعهد االسرتالي
للصحة والرعاية االجتماعية
وسلطة األداء الصحي الوطين
اليت انشئت قبل عام  -هما
قيد املراجعة ،وميكن أن تكون
ميزانيتاها جمتمعتني والبالغتان
حوالي  40مليون دوالر سنويا
حتت فاس االقتطاع.
كما ان وكالة صغرى من
املرجح أن يتم تفكيكها هي
املراجع املستقل للتقييم
ِ
األمين الضار اليت أنشئت عام
 2012ملراجعة عمليات تقييم
االشخاص يف مراكز االحتجاز
من قبل جهاز املخابرات
االسرتالية (أزيو).
وايضا فان املستقبل غري
مؤكد بالنسبة لوكاالت رئيسية
مثل مفوضية حقوق اإلنسان
حيث تقرتح بعض الشخصيات

االئتالفية الكبرية الغاءها
ولكن هذا من شأنه أن حيدث
جدال سياسيا جادا يرى السيد
ابوت انه ليس حباجة اليه.
كما ان مستقبل املفوض
الوطين لألطفال ،الذي أعلنت
عنه رئيسة الوزراء السابقة
جوليا غيالرد يف فرباير شباط،
هو أيضا موضع شك.
وسيتم خفض حنو 100
مليون دوالر من منح جملس
البحوث األسرتالي حيث ان
احلكومة عازمة على القضاء
على االنغماس األكادميي
املكلف مثل دراسة ما بعد
مثالية كانط (Post-Kantian
 )idealismرب هيغل (God of
 )Hegelاليت تبلغ كلفتها 443
ألف دوالر.
وتقول شخصيات ائتالفية
كبرية ان املعهد األسرتالي
لعلم اإلجرام ستتم مراجعته
الختاذ قرار يف ما إذا كان
ينبغي أن يظل وكالة قائمة
بذاتها.
وينتج املعهد أحباثا أكادميية
االسلوب والنهج وهناك رأي
بتسليم عملياته للجامعات
الكبرية ،مما يوفر مبلغا كبريا
من اموال دافعي الضرائب .
كما ان وزير التغيري املناخي
سن سكينه
غريغ هانت قد
ّ
بالفعل على وكاالت رئيسية،
مبا فيها مفوضية املناخ .
لكيفن
اخرى
ومبادرة
األليفة
للحيوانات
راد
( )Community Cabinetسوف
يتم تفكيكها ،مما حيقق وفرا
حبواىل  13مليون دوالر على
مدى أربع سنوات.
اصالح آخر رئيسي من
إصالحات راد  -مبا يف ذلك
حماولة مكلفة للحصول على
مقعد يف جملس األمن التابع
لألمم املتحدة  -سيتم الغاؤه
اذ ان السفارة االسرتالية
اجلديدة املخطط هلا يف
التخلي
سيجري
السنغال
عنها.
كما ان الغاء وكالة الصحة
الوقائية الوطنية األسرتالية
سيجعل احلكومة عرضة للنقد
مع جمموعة من التحديات
الصحية الرئيسية ،مبا يف
ذلك حتدي البدانة املتنامية
ومكافحة التدخني والكحول .
ويعزم السيد داتون على
خفض مئات املاليني من
النفقات
يف
الدوالرات
البريوقراطية ومراجعة الدور
االسرتالي
للمعهد
احلالي
للصحة والرفاهية الذي يقدم
خدمة وطنية بشأن اإلحصاءات
الصحية والرعاية االجتماعية.
كذلك فان السلطة الوطنية
لألداء الصحي ،اليت أنشئت
يف عام  2011لتوفري إحصاءات
موحدة بشأن أداء املستشفيات
واملرافق الصحية األخرى ،من
املمكن أيضا استيعابها يف
وزارة الصحة .
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اسرتاليات

أسباب استبعاد سينودينوس من هل تستحوذ الكويت على مطار
سيدني األسرتالي؟!
تشكيل حكومة أسرتاليا
العنكبوت

اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
مل يشمل التشكيل الوزاري
الرئيسي الذي أعلن عنه
رئيس حكومة أسرتاليا توني
أبوت اسم السيناتور آرثر
كان
الذي
سينودينوس،
مديرا ملكتب رئيس الوزراء
األسبق جون هوارد ،لكنه حظى
مبنصب يف التشكيلة الثانوية
الوزارية أو ما يطلق عليها
.outer ministry
وقالت مصادر مطلعة باالئتالف
إن العديد من عالمات االستفهام
متت طرحها األسبوع املاضي،
حول ما إذا كان سينودينوس
سيمثل أمام مفوضية مكافحة
الفساد بنيو ساوث ويلز
بشأن ارتباطه السابق بشركة
«أسرتاليان ووتر هولدينغز»،
لكن سينودينوس أكد أنه
مل يرتكب أي جتاوزات ،وأنه
حيظى بدعم زمالئه.

وبينما أشارت مصادر بارزة
داخل االئتالف إىل أن احتماالت
مثوله أمام مفوضية الفساد
هي السبب وراء اختاذ أبوت
قرارا باستبعاده من التشكيل
الوزاري الرئيسي ،إال أن
مسؤوال آخر نفى ذلك متاما،
قائال إن فكرة تولي السيناتور
سينودينوس حلقيبة وزارية مل
تكن مطروحة أصال.
ومن املنتظر أن تعقد مفوضية
مكافحة الفساد جلسات استماع
عامة يف بداية العام املقبل،
بشأن خمالفات ترتبط بشركة
«أسرتاليان ووتر هولدينغز»،
بإمكانية
احتماالت
وسط
استدعاء سينودينوس للوقوف
يف منصة الشهود.
وكان سينودينوس أحد أبرز
األدوات اليت أدت إىل جناح
حكومة هوارد ،عندما كان
رئيسا ملكتبه ،كما دخل جملس
الشيوخ عام .2011

(ترمجة:

اسرتاليا
سيدني,
العنكبوت االلكرتوني)
سيضطر احتاد شركات بقيادة
شركيت «أسرتاليان سوبر فاند»،
و «اهليئة الكويتية لالستثمار» إىل
االنتظار إىل حني البت يف عرض
االستحواذ على مطار سيدني.
وبدأت شركة أسرتاليان سوبر
فاند» مع اهليئة الكويتية
لالستثمار ،ومؤسسات شرق
أوسطية أخرى ،جبانب مؤسسة
 pensionالكندية مباحثات حول
االستحواذ على مطار سيدني
العام املاضي ،لكن املشكلة
هو االرتفاع امللحوظ يف سعر
السهم ،فبعد أن كان يدور يف
فلك  3دوالر ،ارتفع بنسبة 25
 %منذ منتصف يناير املاضي،
مبا صعب من إمكانية إبرام أي
صفقة ،ال سيما وأن املساهمني
يتطلعون ألكثر من  4دوالر
يف السهم الواحد ،باإلضافة
إىل مشاكل يف حصة األسهم

أسرتاليا تدرس تعميم السجائر اإللكرتونية

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)قد تضحى أسرتاليا
الدولة األوىل الكربى يف العامل
اليت تقوم حبظر التدخني متاما،
حيث يتم حاليا إجراء جتارب حول
إمكانية احلظر التام للسجائر،

واستبداهلا بسجائر إلكرتونية،
ومدى األمان املرتبط بتلك
اخلطوة.
والسجائر اإللكرتونية هي أجهزة
تعمل بالبطارية وتثري تأثريات
مشابهة للتدخني ،عرب تسخني

سائل النيكوتني وحتويله إىل
املستخدم
يستنشقه
خبار
وينفثه مع الزفري».
لكن املشكلة هو عدم وجود
دراسة علمية حبثية دقيقة لبيان
اآلثار الصحية الستنشاق ذلك

محلة يف نيو ساوث ويلز
لتخفيض أسعار الكهرباء

املسموحة لألجانب.
يذكر أن املباحثات تركزت على
إمكانية رفع نسبة حصة التملك
األجنيب من  % 40إىل .%49
ومن املقرر أن يقوم مساهمو
املطار بالتصويت يف وقت الحق
من العام اجلاري على إعادة هيكلة
ملكية املطار ،مبا يسهل عملية
متلك األجانب ألسهم باملطار
األسرتالي.
كما قدم احتاد الشركات املذكور
مقرتحات التملك إىل «جمموعة
ماكواري» املساهم األكرب يف
مطار سيدني ،حيث متتلك 18.57
 %من القيمة اإلمجالية لألسهم،
لذا فإن موافقتها الزمة على أي
عرض استحواذ.
ورفض ماكس مور-ولتون رئيس
مطار سيدني التعليق على أي
صفقة حمتملة ،لكنه أشار إىل
أنه ليس من سبيل املفاجأة أن
جتذب شركة «مطار سيدني»
اهتمام املستثمرين.

(ترمجة:

سيدني ,اسرتاليا
العنكبوت االلكرتوني)
من املقرر أن تتاح الفرصة
لعائالت نيو ساوث ويلز
لتخفيض فواتري الكهرباء بنسبة
تزيد عن  ،%16.5وفقا حلملة
انضمت إليها شبكة املستهك
« »One Big Switchأطلقتها
كل من صحيفة «الصنداي
تلغراف» و «القناة السابعة»
ضد ارتفاع أسعار الطاقة يف
والية نيو ساوث ويلز.
وجترى حماوالت حاليا للضغط
املزودة
الشركات
على
بالكهرباء من أجل وضع
ختفيضات لفواتري الكهرباء اليت
باتت مشكلة مزمنة يف الوالية
األسرتالية األكثر ازدحاما.
وتعد ذلك احلملة الثانية
اهلادفة للحد من أسعار الطاقة،
بعد محلة العام املاضي ،اليت
شهدت انضمام حنو 250
ألف أسرة عرب أحناء أسرتاليا

للمطالبة بإجبار شركات الطاقة
على تقديم عروض أرخص.
وقامت صحيفة الديلي تلغراف
سويتش»
«بيج
ومنظمة
بالتفاوض آنذاك لتقليل أسعار
الفواتري بنسبة  % 16.5عام
 ،2012لكن احلملة هذه املرة
مركزة على والية نيو ساوث
ويلز ،حيث تأمل منظمة One
 Big Switchإىل مجع  50ألف
توقيع من عائالت الوالية.
وتفتح احلملة أبوابها لعائالت
نيو ساوث ويلز لالنضمام
إىليها حتى يوم  10أكتوبر،
حيث قال كريستوفر زين مدير
احلملة إن أسعار الطاقة استمرت
يف الصعود ،بزيادة حوالي 75
دوالرا منذ يونيو املاضي.
وتابع أن تصميم حكومة
االئتالف على إلغاء ضريبة
الكربون جيب أن يتزامن مع
ختفيضات حقيقية يف أسعار
الطاقة.

البخار.
وكشف صحيفة» صن هريالد»
أن احلكومة العمالية السابقة
وضعت يف أجندتها خطة تكلفتها
تزيد عن مليون دوالر لصاحل
دراسة ،ستقرر حبلول عام
 ،2015إمكانية تعميم السجائر
اإللكرتونية بدال من التقليدية،
يف إطار احلرب على التدخني.

لكن ،وبعد تقلد االئتالف،
سدة احلكم يف أسرتاليا ،ليس
واضحا بعد هل سنتهج ذات
السياسة العمالية املناهضة
للتدخني ،واليت وصلت إىل
احملكمة العليا اليت أيدت قرار
حكومة غيالرد بإجبار شركات
التدخني على وضع السجائر يف
عبوات موحدة باهتة اللون خالية

من أي شعارات تروجيية.
ويقود فريق البحث الربوفيسور
كورال غارتنر ،مبشاركة 1600
مدخن ،حيث علق قائال إن
منتجات السجائر اإللكرتونية قد
حتل بدال من السجائر التقليدية،
إذا مت إثبات سالمة تأثريها على
الصحة العامة ،وهل تصلح
لذلك الدور أم ال.

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
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مــقاالت

جنبالط يُقصي أبو محزة :آخر أيام حماسب

وقع «الشر» بني النائب وليد جنبالط ومدير أعماله وحماسبه
«خبص»
يرتدد كالم كثري عن ملفات مالية
الشيخ بهيج أبو محزة.
ّ
ّ
أراض اشرتاها جنبالط
جمموعة
حول
القضية
فيها األخري ،فيما
ٍ
مبحض إرادته .أبو محزة الغائب عن السمع ينتظر أن تعود األمور
مصرًا على أن
إىل سابق عهدها ،فيما يبدو املقاطعجي وليد بك
ّ
«احملاسب» صار من املاضي ،من دون بديل.
«اجلرة املكسورة» بني النائب وليد جنبالط ومدير أعماله
مل تعد
ّ
سرًا على أحد .طبعًا ،ال ميكن الركون إىل الروايات
محزة
أبو
بهيج
ّ
يرددها االشرتاكيون «املغرضون» عن األسباب الكامنة خلف
اليت ّ
هذه القطيعة ،ولو أن شيئًا كبريًا قد حدث قبل شهر تقريبًا ،فصل
ّ
اجلنة
احملصلة ،الشيخ بهيج خارج
«البصلة عن قشرتها» .يف
ّ
اجلنبالطية.
قصة آل جنبالط وآل محزة ليست جديدة .اعتاد املشايخ إدارة
ّ
أموال «البكوات» منذ قرن على األقل .ويف التاريخ احلديث ،كان
الشيخ جنيب أبو محزة يدير أموال زعامة املختارة أيام «الست»
نظرية جنبالط ،قبل أن يرتك العمل نتيجة خالف سياسي ،إذ اقرتب
األخري من خيارات الرئيس كميل مشعون .ويف مرحلة الحقة ،أدار
الشيخ عارف أبو محزة أموال آل جنبالط يف عصر الراحل كمال
جنبالط ،قبل أن يستقر األمر أخريًا على الشيخ بهيج يف عصر
وليد جنبالط.
ماذا ميكن رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي أن يقول أكثر؟ يف
املرة األوىل أصدر بيانًا أعلن فيه أنه جيري «سلسلة ترتيبات
ّ
تتصل بإعادة تنظيم وتوزيع املسؤوليات واملهام املتعلقة بإدارة
األمالك اخلاصة واملؤسسات التابعة له ،بعد أن توىل بعض هذه
املهمات الشيخ بهيج أبو محزة ،الذي رافق هذه املسرية على
املرة الثانية ،أصدر بيانًا جديدًا
مدى ثالثني عامًا متواصلة» .ويف ّ
نسبيًا ،أكد فيه أنه
اللهجة
بعد وفاة والدته مي أرسالن ،عالي
ّ
«سيستأنف متابعة ملف إعادة ترتيب وتنظيم املسؤوليات واملهام
يف ما يتعلق بإدارة أمالكه اخلاصة والشركات التابعة له ،بعد
أن كان باشر بسلسلة من اخلطوات يف هذا اإلطار ،تالفيًا لوقوع
املزيد من األخطاء اإلدارية يف جممل القطاعات ،ومنها شركة
«كوجيكو» ،مبا قد يضر مبصلحة الشركة» .من قصد بـ»املزيد من
يضر مبصلحة
احلد الذي
األخطاء اإلدارية؟» ،وهل وصل األمر إىل
ّ
ّ
«كوجيكو»؟ املسألة يف مكان آخر.
من هو الشيخ بهيج؟ املهندس اخلمسيين اآلتي من دراسة
«الكيمياء» ميلك ألقابًا كثرية ،على رأسها مدير أعمال وليد جنبالط،
ّ
وممثله يف جملس إدارة معمل سبلني للرتابة وشركة كفريا لصناعة
النبيذ ،ورئيس جملس إدارة شركة «كوجيكو» املعنية باسترياد
النفط وبيعه ،ورئيس نادي الصفاء ،احملسوب على جنبالط أيضًا.
كان أبو محزة وكي ًال يف الشرق األوسط لشركة «»UP JOHN
األمريكية املعنية بالصناعات الكيميائية ،ويعيش يف باريس ،قبل
أن ينتقل إىل لبنان مطلع عام  1987بطلب من جنبالط ،إلدارة
شركة «كوجيكو» ،احلديثة العهد يف ذاك الوقت ،واليت حظيت
ثم
بدعم من النفط السوري ،وكذلك العراقي يف مرحلة الحقةّ ،
إلدارة «كفريا» يف عام  .1989ومنذ عام  ،1991بهيج أبو محزة
هو رئيس جتمع الشركات املستوردة للنفط يف لبنان .إضافة إىل
عمل «الشركات» ،يدير أبو محزة أمالك جنبالط وعقاراته وأمواله
ويشرف على استثمارها واالستفادة منها ،وكذلك يعمل على
حتقيق االستقرار املالي املطلوب آلل جنبالط ،وانتظام مداخيلهم
ومصادر متويلهم اجلديدة.
على األقل ،هكذا كان بهيج أبو محزة ،رفيق درب وليد جنبالط يف
املال ،وقرشه األبيض يف أيامه السوداء ،أو حتى الرمادية ،وما
نبهه أحدهم) إىل أن
أكثرها .بني ليلة وضحاها« ،انتبه» البك (أو ّ
ّ
«أخطاء جسيمة يف حساباته املالية» قد
مثة ما حيك يف اخلفاء ،وأن
ً
النية.
حسن
يف
هذا
محزة.
أبو
إدارة
بتها
سب
ّ
ّ
مقربني لصيقني جبنبالط عن احلال بني البك وأبو محزة،
أن تسأل ّ
منمقًا وحصرًا للمسألة يف إطار «إعادة ترتيب
يعين أن تسمع كالمًا ّ
مال وأمالك احلزب والرئيس ،كل شيء عادي وطبيعي» .هذا
خطاب رمسي بامتياز.
حد اتهام أبو محزة
إىل
فيصل
احلزبيني،
أروقة
أما ما يقال يف
ّ
بالسرقة واالحتيال وقبض عموالت عن صفقات مالية وعقارات يف
حقيقية» عن أسباب
أكثر من مكان .وال ميلك االشرتاكيون «مادة
ّ
اخلالف بني جنبالط وأبو محزة ،لكنك ستسمع معزوفة واحدة عن أن
«الشيخ بهيج قبض عمولة من شرائه مبنيني يف كليمنصو ،وعن
قطعة أرض ضخمة يف منطقة الدهلمية ،وكذلك قبض «خلو» عن
املشيد عليها ملعب نادي الصفاء يف منطقة وطى
قطعة األرض
ّ
املصيطبة».
يف املقابل ،يقول العارفون ،إن «كل كالم يقال ال عالقة له
ّ
حبق أبو محزة حول مبنيني يف
باحلقيقة .وإن التهم اليت تساق
الصحة .وبالنسبة
من
عار
الدهلمية
كليمنصو أو قطعة أرض يف
ّ
ٍ
ً
«اخللو»
فإن
،
ا
أخري
غيث
آل
اشرتاها
إىل أرض ملعب الصفاء ،اليت
ّ
املطلوب مل يدفع حتى اللحظة ،وإن النادي بدأ بتشييد ملعب جديد
يف منطقة عرمون».
ما الذي حصل إذًا؟ ّ
تؤكد مصادر مطلعة على العالقة بني الرجلني
إن «أبو محزة اشرتى جمموعة أراض يرتاوح جمموع مساحتها بني
مربع من األرض ،يف التالل الواقعة
 570ألف مرت و 600ألف مرت ّ

جنبالط اتهم أبو حمزة يف التسعينيات بملفات مالية وتبيّن أنه بريء (أرشيف)
فوق منطقة ملتقى النهرين ،أي على مدخل الشوف الغربي ،بـ40
دوالرًا للمرت الواحد» .وتشري املصادر أيضًا إىل أن «جمموعة
األراضي قد ّ
مت شراؤها من تاجر العقارات املعروف أبو علي بدير
وصاحب أوتيل «كوستابرافا» الشهري ،صديق جنبالط وأبو محزة
حد سواء».
على ٍّ
أيام قليلة ،ويكتشف النائب وليد جنبالط ،ودائمًا حبسب رواية
املصادر« ،أن جمموعة األراضي اشرتاها بدير على مراحل ،واجلزء
األكرب منها قبل شهرين من تاريخ شراء أبو محزة هلا ،وأن السعر
الذي دفعه بدير سابقًا للحصول عليها أقل بكثري من الـ 40دوالرًا
للمرت الواحد .كذلك فإن هناك تفاوتًا يف بعض األجزاء بني خرائط
املسح واملساحات الفعلية» .وتقول املصادر إن جنبالط اشرتى
ِ
«أبلغ معلومات عن أن حزب اهلل سيشرتي
األراضي على عجل بعدما
األراضي ليقيم عليها جممعات سكنية ،وبالتالي أوعز إىل أبو محزة
ثم اكتشف أن ال عالقة حلزب اهلل باملوضوع ،وأن
لشرائها ،ومن ّ
بدير وأبو محزة اتفقا على األمر حتى يشرتي جنبالط األرض».
وتؤكد املصادر أن «جنبالط اختذ قرارًا متسرعًا برفع دعوى قضائية
ّ
ثم عاد
حبق الرجلني قبل وفاة والدته ،بتهمة االحتيال وتهم أخرىّ ،
وعدل عنها ملصلحة تشكيل جلنة حتقيق داخلية يف احلزب ملراجعة
حسابات الشركات والعقارات».
ّ
متعذر ،إذ ابتعد الرجل عن اإلعالم متامًا .وتؤكد
االتصال بأبو محزة
مصادر مطلعة على القضية أن «ابتعاد أبو محزة عن التصريح سببه
انتظاره أن يكون األمر غيمة صيف عابرة ،وتعود األمور إىل سابق
ّ
ويرد
املكلفة بالتدقيق
عهدها ،خصوصًا أنه يتواصل مع اللجنة
ّ
مما يقال صحيحًا،
أي
يكون
على استيضاحاتها ،وينفي أمامها أن
ّ
لكن املصادر
للغاية».
منطقي
ألن السعر الذي ُدفع مثنًا لألراضي
ّ
عمليًا آمال أبو محزة املفرتضة ،بالقول «إن األمور لن تعود
تنسف
ّ
اجلرة قد انكسرت على ما يبدو عند البك».
ألن
عهدها،
سابق
إىل
ّ
مسألة أخرى جيري احلديث عنها يف اهلمس داخل أروقة احلزب
ّ
املطلعني على عالقة أبو محزة
االشرتاكي ورجال األعمال اللبنانيني
جبنبالط ،وعالقة جنبالط بقريب الشيخ بهيج ،وجدي أبو محزة ،تاجر
النفط والعقارات ووكيل أعمال أشقاء شيخ عقل طائفة املوحدين
الدروز السابق بهجت غيث ،إذ تقول املصادر إن «وجدي يشعر منذ
زمن طويل بأنه الشخصية اليت من ّ
حقها إدارة أمالك آل جنبالط،
جده عارف أيام كمال بك ،وهو ال ّ
يوفر جهدًا منذ سنوات
كما كان ّ
لتشويه مسعة بهيج أبو محزة و»التنقري» عليه» .وتشري املصادر
إىل أن «وجدي من أشد املعارضني حلزب اهلل ،وتربطه عالقة
صداقة وثيقة بالشيخ علي زين الدين (رئيس مؤسسة العرفان
وع ِمل بعد أحداث  7أيار على دعم حركة زين الدين
التوحيدية)َ ،
وبعض املشايخ لناحية توزيع مساعدات مالية» .وتشري املصادر
لعدة
إىل أن «وجدي ال ميكن أن يكون بدي ًال من الشيخ بهيج
ّ
أسباب ،كما أن جنبالط الذي وجد بدي ًال بسرعة لتنفيذ األدوار اليت
كان يقوم بها الوزير غازي العريضي ،مل جيد بدي ًال حتى الساعة
من بهيج أبو محزة».
مع ّ
تقدم ،ال يزال كثريون يعتقدون أن يف األمر لغزًا،
كل ما
ّ
إذ ليس من عادة جنبالط أن يصدر بيانات رمسية عن أوضاع
ّ
تتعلق بأمور مالية وببهيج أبو
بيته الداخلية ،خصوصًا أن املسألة
محزة حتديدًا« ،حماسبه الدائم» .يرتدد باهلمس هنا وهناك ،على
أكثر من لسان ،أن «جنبالط يعيد ترتيب بيته مبا يتناسب مع
املرحلة املقبلة رمبا ،وهي إعداد أرضية البنه تيمور من جمموعة من
املساعدين املضموني الوالء ،وأبو محزة ليس من ضمنهم» ،بينما
تقول املصادر السابقة إن «األمر ال عالقة له بالسياسة أو بتيمور.
جمرد خالف بني صاحب مال وحماسبه».
املسألة ّ
مل تنته احلكاية بعد .هذه ليست املرة األوىل اليت ّ
يتهم فيها
جنبالط أبو محزة مبلفات مالية ،إذ فعل األمر عينه يف التسعينيات
وتبينّ أنه خمطئ بعد التدقيق .قد يكون جنبالط خمطئًا أيضًا هذه
املرة ،وقد ال يكون.

فراس الشويف

عون :سأتن ّحى خالل  6أشهر
ليا القزي

قرر النائب ميشال عون ترك رئاسة التيار الوطين احلر .بدا
احلديث اجلدي ألول مرة بينه وبني القياديني والكوادر على
ضرورة حتويل التيار اىل مؤسسة .التغيري بدا يف بعض اهليئات
واللجان .أما على مستوى القيادة ،فالدخان األبيض سيطلع خالل
 6أشهر.
املقرب جدًا من النائب ميشال
اللبناني
اجليش
يف
القادة
كان أحد
ّ
عون يردد دائمًا «نريد أن نكون عونيني من دون عون» .مل يقلها
كرهًا منه لشخص العماد ،بل ألنه مثل كثر يف التيار الوطين احلر
يرغبون يف أن يبنوا مؤسسة تبقى وتستمر ،بغض النظر عمن
يكون على رأسها.
منذ اليوم الذي وقف فيه عون على شرفة القصر اجلمهوري يف
بعبدا ،رافعًا يديه اىل العلى ،حمييًا اجلماهري الزاحفة اىل «قصر
الشعب» تبايعه الوالء والشرعية ،ولدت تلك احلالة اليت مسيت
«العونيني» ،وأخذ الناس يرددون« :ما منرتك عون وما منرضى
بدالو» .بقيت هذه احللقة تتسع وتكرب ،بالرغم من املضايقات
الكثرية اليت واجهتها .كثر ركبوا الطائرة ليلحقوا به اىل فرنسا،
حيث نفي خلمسة عشر عامًا .آخرون ناضلوا يف وطنهم وعلى
طريقتهم .مل يصب هؤالء داء االنقسام واخلالفات اليت أصابت
تيار املستقبل بعد هجرة رئيسه سعد الدين احلريري ،بل مجعتهم
القضية .بقيت هذه املوجة تتضخم حتى حتولت اىل تسونامي
جارفة يف دربها األخضر واليابس يف أيار « ٢٠٠٥يوم العودة
والتغيري» .خاض التيار أول انتخابات نيابية بنجاح ،فاستطاع أن
يفرض نفسه حماورًا أساسيًا يف الداخل .يف السنني التالية،
بدأت اهلزات تضرب هذا اجلسد .كان يف كل مرة حياول أن
يلتقط ما سقط منه ،بيد أن اخلسائر أصبحت كثرية ،أما أصعبها
فهو املناكفات داخل البيت الواحد .البعض انكفأ يف منزله بعدما
«سلم سالحه» .والبعض اآلخر حرد لعدم توليه املنصب الذي يطمح
إليه .مل يعد أحد حيرتم هيبة هذا اجلسم ،وأبسط مثال على ذلك
عدم االلتزام بالنظام الداخلي أو ما عرف بـ»الكتاب الربتقالي»،
ومن بنوده انتخاب املسؤولني واهليئات احمللية .ساءت األمور
إىل حد وصف وضع التيار بـ»اجلسد املبتور األعضاء وال شيء
يعمل فيه إال الرأس» .هذه األمور جعلت الناس يتساءلون عما
سيكون عليه وضع التيار بعد غياب عون عنه؟ من سيخلفه؟ هل
سيتفق النواب والكوادر وأبناء عون على هذا الشخص؟
منذ قرابة الشهرين ،بدا موضوع رئاسة التيار يستحوذ على
أولويات العماد .مل يكن أحد على علم بذلك إال من حييطون به
ّ
ميرون من غرفة اىل
دائمًا يف الرابية الذين
يتلقفون أحاديثه وهم ّ
أخرى .استغل عون اللقاء األسبوعي الذي يعقده كل يوم سبت
املخولة احلديث يف اإلعالم لبحث هذا األمر.
يف الرابية للكوادر
ّ
كانت «املرة األوىل اليت يطرح فيها عون على احملازبني موضوع
استمرارية التيار من بعده» ،استنادًا اىل أحد املشاركني يف
اللقاء .طلب منهم غربلة األمساء :لن أبقى رئيسًا للتيار .وخالل
ستة أشهر ،جيب اختيار من ترونه األكفأ واألقدر على تأمني
استمرارية التيار» .مل حيدد الوسيلة اليت ستعتمد :االنتخاب أو
يسم أحدًا .يضيف القيادي العوني« :إن
التعيني .كما أنه مل
ّ
اجلنرال مقتنع بأن تسليم األمانة خللفه وهو موجود أفضل ،منعًا
ألي نزاعات على السلطة» .كما أن التوقيت احلالي هو األفضل
«بسبب عدم وجود ملفات داخلية داهمة تشغل بال القوى
السياسية .هل يف التوقيت أيضًا حتضري لرتشح عون اىل رئاسة
اجلمهورية؟ ينفي القيادي ذلك« :لقد أعلن لنا أنه غري مرشح هذه
ّ
يعلق أحد
املرة ،فهو مقتنع أكثر من قبل بصعوبة الدرب» .مل
من املشاركني يف االجتماع :ناجي احلايك ،بسام اهلاشم ،روجيه
عازار ،سليم عون ،ماريو عون ،طوني نصر اهلل ،غابي جربايل
أيدوا رغبة عمادهم.
وجورج يامسني .مجيعهم ّ
ّ
يعلق أحد حاضري اللقاء على ما جرى فيه بالقول إنه «جيب بناء
جهاز مركزي يعيش مع اجلنرال لفرتة ،يتشرب طريقة تفكريه،
ويتعلم القيادة منه ليصار بعدها اىل أن يفرز أبناء عون من بينهم
شخصًا يكون قادرًا على قيادة السفينة» .يربر األمر بأن «الناس
أعطي له مل ينله أحد آخر ،فال يطمح
التزموا شخص عون ،فالذي
َ
أحد إىل خالفته» .يؤكد املصدر أن رأي اجلنرال أساسي« ،ولكن
جيب أن نعود إىل النظام الداخلي إذا ما أردنا تغيري الرئيس».
واملقربني منه على عدم اإلفصاح عن مجيع
عود عون اإلعالم
ّ
ّ
خططه .هي رمبا شخصيته العسكرية اليت ال تزال طاغية .ال
أحد يعرف حقيقة دافعه اىل تغيري رئيس ونائب رئيس التيار
يف غضون ستة أشهر ،لكن األكيد أن هذه اخلطوة لن تكون
يتيمة .فهو قد بدأ فع ًال مرحلة تغيري بعض اللجان واهليئات
يف التيارّ ،
حل جلنة االنتخابات اليت كان يرأسها طوني خميرب.
ومنعًا ألي إشكاليات إعالمية ،حل بالتزامن جلنة البلديات برئاسة
مالك أبي نادر .غيرّ منسق الكورة جورج عطا اهلل .ويف جبيل،
استقال املنسق ،غري احلاضر أص ًال ،غابريال عبود ،إال أن األمر
مل يعلن بعد .أما يف الشوف ،فقد عاد عون عن قرار حل هيئة
الشوف برئاسة غسان عطا اهلل .يف التيار اليوم ،مثة من جيزم
بأن احملاولة احلالية ملأسسة التيار متهيدًا لتنحي عون لن تكون
كسابقاتها« .هذه املرة ،اجلنرال جدي للغاية».
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لبنانيات

«جند الشام» يف خميّم عيد احللوة :ستار الليل خ ّط أمحر [ ]1سليمان يدخل التمديد من باب احلكومة
ما هي خفايا ما حصل يف حي
التعمري يف خميم عني احللوة بني
حركة فتح وتنظيم جند الشام يوم
اخلميس املاضي؟ وهل السبب
هو الكامريا اليت وضعتها احلركة
على حاجزها ،أم أمر آخر له عالقة
بالليل وحركة اجلند حتت ستاره؟
للمرة األوىل ،يتحدث القيادي
يف جند الشام ،هيثم الشعيب،
إىل اإلعالم عما جرى
تردد هيثم الشعيب (أحد قادة
اجملموعات اإلسالمية اجلهادية
املطلوب لسلطات األمن اللبنانية،
بوصفه أحد نشطاء القاعدة يف
خميم عني احللوة) ،قلي ًال قبل أن
يوافق على الكالم ،لكنه جتاوز
ّ
حتفظه أخريًا بشرط أن جيري
احلديث من دون تصوير ،كما
تساهل بإجراء تسجيل صوتي
ألجزاء من كالمه.
قال الشعيب حملاوره :قبل
أيام ،جاء زميل لك من تلفزيون
فرنسي يطلب مقابلة .رفضت
استقباله .كان ميكنين لو صح
كالمهم عين أنين إرهابي ،أن
أدخله بييت ثم بعد ذلك تضيع
آثاره.
كانت الساعة الثانية من بعد
ظهر السبت .أما املكان ،فكان
حي التعمري معقل مجاعة جند
الشام املسؤولة عن العديد
من العمليات املوصوفة يف
سجل األمن اللبناني بأنها أعمال
إرهابية.
يف أحد الزواريب املتشعبة
من شارع التعمري ،يقيم الشعيب
داخل منزل مؤلف من ثالث
طبقات .الرجل دخل العقد الرابع
من عمره .مكتنز اجلسم وذو شعر
أسود وحلية سوداء مل يتخللهما
الشيب ،وطبعًا من دون شاربني
على عادة مظهر السلفيني.
وعلى وسطه يضع مسدسني
اثنني :األول ،مميز ويعترب
األحدث من بني كل املسدسات
احلربية ،من نوع غلوك النمسوي
الصنع
املزود مبمشط  ٣٠طلقة،
ّ
والثاني من نوع  ٩ملم .ويطيب
للشعيب استعراض أهمية مسدسه
(الغلوك) ،ويتجاهل السؤال عن
اجلهة اليت قدمته له.
اختار هيثم وكنيته «أبو
مصعب» ،سطح منزله مكانًا
ّ
للقاء .ومل
يتخل طوال اجللسة
اليت استمرت حنو ساعتني
ونصف ساعة ،عن لياقة الضيافة
الكرمية وانتقاء ألفاظه اخلالية من
أي شتيمة .أمر بتقديم القهوة
ثالث مرات متتالية ،وأحاط جو
اجللسة بالود والشعور العائلي.
فبالقرب منه على سطح املنزل،
مسح لنجله مصعب الذي قارب
التاسعة من عمره بأن يلهو
على دراجته اهلوائية ،وغري
مرة سقط األخري عنها .ويف
املرة األخرية ،بدا أن مصعب
تعرض لصدمة قوية ،لكن
الوالد أبدى عدم اكرتاث به،
وهمس قائ ًال «دعه يتدبر أمره
بنفسه» .رمبا هذه املرة الوحيدة
طوال اجللسة اليت ظهرت على
الشعيب مالمح القسوة .وعدا
ذلك ،كانت كل تصرفاته تعاظم
السؤال االنطباعي عنه حول ما
إذا كان هذا الرجل فع ًال ،هو
عينه الشعيب اإلرهابي واملتهم
بقتل أشخاص عديدين وبتنفيذ

هيام القصيفي

ناصر شرارة

سيظل شارع التعمري ينعم خالل الليل بالظلمة التي تخفي حركة جند الشام (مروان طحطح)
تفجريات كثرية ،اخل ...
يبتسم أبو مصعب عند ترداد
التهمة القضائية ضده على
مسامعه ،ويقول»:إذا كانوا
يقصدون باإلرهاب هو اعتناقي
اإلسالم وتطبيقي مضمون اآلية
الكرمية « ...ترهبون به عدو اهلل
وعدوكم؛ فنعم إنا إرهابي».
قبل أيام قليلة ،نفذ الشعيب
آخر عملية عسكرية يف سجله
العسكري احلافل واملفتوح على
قيامه باملزيد منها يف املقبل من
األيام .لقد قاد بنفسه _ على
حد قوله _ جمموعة جند الشام
اليت نزعت الكامريا اليت وضعتها
حركة فتح على حاجزها عند مدخل
شارع التعمري جلهة عمق املخيم.
يروي الشعيب وقائع ما حدث على
حنو مغاير متامًا للقصة الشائعة.
وأبرز استنتاج تثريه الروايات
يف املستمع إليها هو أن وقائع
أحداث املخيم ال تصل يف
الغالب كاملة اىل خارجه .وسبب
ذلك هو أن منظومة العالقات
البينية بني جمموعاته السياسية
واألمنية املتنوعة ،يظل فيها
أسرار هلا منزلة املصاحل األمنية
العليا للمخيم ،واليت تتشارك
كل أطرافه على عدم إفشائها
«للغري» بغض النظر عن حجم
اخلالفات الداخلية.
وكان التطبيق العملي هلذه
املعادلة خالل أحداث يوم
اخلميس املاضي .فاخلرب املعلن
عنها أفاد بأن أحد عناصر جند
الشام حطم كامريا نصبتها حركة
فتح على حاجزها لتصوير ما
حيدث يف شارع التعمري املشغول
من مجاعة جند الشام .وإثر ذلك
حصل تبادل إلطالق النار أوقع
ثالثة جرحى من األخريين .ثم
كالعادة تنادى ممثلو الفصائل
لالجتماع وحل اخلالف بإرغام جند
الشام على القبول بإعادة نصب
كامريا جديدة مكان األوىل.

خفايا ما حدث

لكن خفايا ما حدث كان أمرًا
آخر .فاهلدف الضمين لتنظيم
جند الشام من تكسري الكامريا
مل يكن إزالتها بعينها ،بل نزع
« الضوء الكاشف» الذي نصب

جبانبها لتمكينها من تصوير
حركة عناصر جند الشام أثناء
الليل داخل معقلهم .فخالل
النهار تستكني يف العادة،
بقرار ذاتي ،احلركة املرئية جلند
الشام داخل منطقتهم ،ما عدا
وجود غري مرئي هلم خمصص
للمراقبة ،على حاجز أقاموه
يف شارع التعمري ،وعادة ما
يرتكونه خاليًا من أي ظهور علين
لعناصرهم عليه خالل النهار .مع
حلول الظالم ،فحسب ،تنشط
حتت ستارته حركتهم اللوجستية
واألمنية يف»التعمري» .
وداخل منظومة عالقات جند
الشام مع باقي فصائل املخيم،
يوجد لديهم خط أمحر ممنوع
جتاوزه من قبل أي منها وهو
«عدم املس بستار الليل يف
حي التعمري» .ويستفاد من
حديث الشعيب أن جوهر ما حدث
اخلميس املاضي ،مل يكن بسبب
اعرتاض جند الشام على تعليق
حركة فتح الكامريا بذاتها ،بل
موجه
على تزويدها بضوء كاشف ّ
حنو منطقة سيطرتها الكائنة يف
حي التعمري .فهذا األخري يقسم
اىل شارعني :األول خارج اإلطار
العقاري للمخيم ،والثاني داخله.
وضمنه توجد منطقة نفوذ جند
الشام ،وهي حمصورة يف شارع
ال يتجاوز األربعة آالف مرت مربع
وتتفرع منه زواريب تقود إىل
أحياء داخلية ضيقة بغالبها.
وتقع منطقة نفوذ جند الشام
بني ثالثة حواجز قائمة على
نفس خط شارع التعمري؛ األول
يشغله اجليش اللبناني عند
مدخل املخيم ،يليه مباشرة حاجز
للقوة الفلسطينية املشرتكة،
ووظيفته الفصل بني حاجز
اجليش وحاجز جند الشام .أما
احلاجز الرابع الذي يقع وراء حاجز
هذا التنظيم باجتاه عمق املخيم،
فهو تابع حلركة فتح ،ومكون
حتديدًا من عناصر تابعني للواء
منري املقدح ،ويبعد عن حاجز جند
الشام حنو مئة مرت فقط.
يقول الشعيب إنه عقب
نصب الكامريا مع ضوء كاشف
عند حاجز أبو حسن (يقصد
املقدح)
وجهوها اىل منطقتنا
ّ

لكشف حتركاتنا الليلية .اتصلنا
باألخري طالبني منه ألربعة أيام
متتالية ،تفكيكها ،ورغم احرتامنا
للمقدح ،إال أنه بعد تيقننا بعدم
وجود نيه إلزالتها ،جهزنا مئة
مقاتل لتنفيذ اهلجوم والقيام
باملهمة بأنفسنا .وكنت أنا
على رأس اجملموعة اليت جنحت
يف نزع الكامريا وحتطيم الضوء
الكاشف الذي استحدث فيه.
أضاف «أحد عناصر احلاجز جنح
يف اإلمساك بعنصر جند الشام
الذي توىل نزع الكامريا ،لكنين
جنحت يف حتريره بعد إطالقي
مخس رصاصات فوق رأسه» .
كان جيب
علي حتريره ألنه أحد
ّ
املطلوبني للدولة اللبنانية .ولو
ّ
ظل يف األسر لكان
سلم (إىل
القائد السابق للكفاح املسلح)
اللينو الذي بدوره سيسلمه
للدولة .ويضيف« :العملية مل
ختلف أية خسائر من الطرفني.
ولكن مع وصول أخبار ما جرى
اىل منري املقدح ،أعطى األخري
أمرًا لعناصر حاجزه بالتعامل مع
مواقع جند الشام املقابلة له
بالنار ،واستخدموا صاروخي ب
 ،7األول أصاب مبنى ،والثاني
انفجر يف مساء صيدا ،ما أدى
إىل جرح ثالثة من عناصرنا».
ويف جند الشام ،يعتربون أن
االشتباك حقق «هدفه الذكي»،
وهو نزع الضوء الكاشف وليس
الكامريا ،علمًا بأن اجتماع الفصائل
الذي عقد حلل اإلشكال
تقصد
ّ
توجيه رسالة إىل اخلارج ،وهي
إبراز مطلب فتح بإعادة الكامريا
اىل مكانها ،كعنوان يشي بأن
الفصائل أرغمت جند الشام على
الرتاجع عن خطئها .لكن التنظيم
ساير خمرج احلل هذا ،فاشرتى
ّ
كامريا جديدة
سلمها للمقدح،
ومت تعليقها مكان القدمية ولكن
من دون ضوء كاشف .وبهذا
املعنى ،يكون جند الشام قد
حقق هدفه الضمين من اشتباك
يوم اخلميس املاضي ،وهو
فرض احرتام خطها األمحر على
باقي الفصائل .ومبوجب ذلك،
سيظل شارع التعمري ينعم خالل
الليل بالظلمة اليت ختفي حركة
جند الشام وراء ستارها.

محلة الضغط مستمرة لتشكيل حكومة مبعايري داخلية حبتة .يف املقابل،
تستمر املفاوضات اإلقليمية إلنضاج تسويات ستكون احلكومة اللبنانية
أحد جتلياتها.
يرجح أن
مرة جديدة مل تنعقد أمس اهليئة العامة جمللس النواب ،وال ّ
تنعقد مرة جديدة ما ظل اخلالف مستحكمًا بني الرافضني واملؤيدين
النعقادها يف الشكل واملضمون اللذين يتمسك بهما الرئيس نبيه
لكن مثة سؤا ً
ال أبعد من جدول األعمال ،ومن النزاع على املشاريع
بريّ .
املطروحة :إذا كان اجمللس
املمدد له مل يتمكن من االجتماع بنصاب
ّ
عادي وجبدول أعمال عادي ،فكيف ميكن أن جيتمع بعد ستة أشهر من
اآلن النتخاب رئيس للجمهورية بنصاب الثلثني؟
من املبكر اإلجابة عن السؤال ،كما هو مبكر الكالم عن انتخابات رئاسة
اجلمهورية .لكن يبدو أن الوسط السياسي مستعجل لفتح هذا امللف
وبدء غربلة األمساء املرشحة ،بقدر ما هو
متمهل يف تأليف احلكومة.
ّ
واحلديث عن قدرة اجمللس النيابي على االجتماع ،حتى لطرح الثقة على
احلكومة العتيدة ،إمنا يدخل ضمن هذا اإلطار ،ألن تأليف احلكومة أو ً
ال
وانتخاب رئيس للجمهورية ثانيًا معلقان على آفاق التسوية اخلارجية
اليت تسمح بهذا املسار الدستوري الطبيعي .واملشكلة املزمنة تكمن
يف استعجال اللبنانيني الوصول إىل استنتاجات سريعة ومبكرة يف
توقعات احلرب ،كما يف مسار املفاوضات يف املنطقة ،لرسم صورة
أولية عن ماهية التسوية اليت ستلحظ لبنان ،وتسمح تاليًا بتشكيل
حكومة وانتخاب الرئيس العتيد ..واالستعجال بدا أخريًا يف محلة
الضغط املضادة اليت بدأت تتحدث عن خماض جديد لتأليف احلكومة
بعد عودة رئيس اجلمهورية من نيويورك ،بعدما خرجت اىل الضوء
معلومات عن تعثر التأليف قبل أسبوع.
ومع أن احلكومة مطلب أساسي وضروري بعدما دخل لبنان مرحلة
سياسية وأمنية صعبة ،إال أن الواقع يدل على أن شيئًا مل يتغري،
حتى تتبدل املعادالت املطروحة للتأليف .فلبنان ينتظر مجلة مواعيد
ضاغطة تتعدى أزمته الداخلية بتشكيل حكومة ،ليس لقاء الرئيس
االمريكي باراك أوباما والرئيس ميشال سليمان أحدها .وهو يرتقب
تبلور نتيجة املفاوضات االمريكية الروسية يف شأن سوريا ،واالهم
نتيجة االتصاالت االمريكية اإليرانية وما ميكن أن ترتكه من تأثريات
تتعلق جبملة ملفات عالقة ،إضافة اىل املوعد املنتظر للقاء مكة بني
العاهل السعودي امللك عبداهلل بن عبد العزيز والرئيس اإليراني حسن
روحاني ،رغم أن لقاء مكة عام  2007مع الرئيس أمحدي جناد مل يغيرّ
من طبيعة التشنجات يف املنطقة.
أما داخليًا فال تزال اللعبة اخلالفية مستحكمة بني فريقني ،مع العلم
بأنه منذ استقالة حكومة الرئيس جنيب ميقاتي دخل عنصران إضافيان
على خط االزمة ،يتمثالن يف وضع االحتاد االوروبي اجلناح العسكري
حلزب اهلل على الئحة اإلرهاب ،وانغماس احلزب أكثر فأكثر يف احلرب
السورية.
ّ
ورغم أن فكرة حكومة تكنوقراط
ختطاها الزمن ،واقتنع فريق 14
آذار بتشكيل حكومة سياسية ،ال يزال عنصر اخلالف مستحكمًا بني
الطرفني ،إن جلهة إدخال حزب اهلل لبنان يف حرب سوريا ،ورفض
قوى  14آذار القبول ببيان وزاري شبيه بالبيانات الوزارية السابقة،
فض ًال عن توزع احلصص الداخلية بني القوى السياسية املؤثرة .ومثة
من يربط يف الوسط السياسي املناوئ لرئيس اجلمهورية بني التأليف
احلكومي وبني انتخابات الرئاسة املقبلة على خلفية االعتقاد أن رئيس
اجلمهورية ينظر اىل القرار االقليمي والدولي بتشكيل حكومة جديدة يف
طي صفحة
ختام عهده على أنه مؤشر أساسي يف مرحلة التسويات اىل ّ
التمديد له ،ألن أي حكومة سياسية جامعة قد تكون (ولو مع حصة
له فيها) بدي ًال من التمديد يف حال مل تتمخض التسويات عن اسم
الرئيس العتيد ،واضطر الرعاة االقليميون اىل فرتة فراغ مضبوطة
االيقاع .وإذا كانت جتربة الدوحة  2ليست يف األفق حبسب هؤالء،
تبقى اخلشية من أن يكون تأخري التأليف بهدف ضمان التمديد كحاجة
ممدد له.
يف ظل حكومة تصريف أعمال وجملس نيابي ّ
لكن التمديد يف هذه احلال حيتاج اىل تعديل دستوري .وحبسب
ميا ً
ال اىل التمديد،
مصادر مطلعة ،فإن رئيس اجلمهورية حتى لو كان ّ
فإنه سيكون أكثر االطراف حاجة اىل حكومة جديدة له فيها حصة،
حتيل مشروع قانون التعديل على اجمللس النيابي .وهو ما ال تستطيع
احلكومة احلالية أن تقوم به.
من هنا ،ال ميكن تصور تأليف حكومة ،على أهميتها وضرورتها ،باملعنى
احلصري الضيق ،ما دامت التسوية االقليمية متأرجحة بني واشنطن
وموسكو وطهران ،وحتتاج اىل وقت لبلورة معاملها ،سواء بالنسبة اىل
مؤمتر جنيف أو تدمري االسلحة الكيميائية .أما إذا سلكت املفاوضات
االقليمية مسارها الطبيعي ،فيمكن حينئذ بدء جولة جديدة من احلوارات
الداخلية اليت ميكن أن تفضي يف نهاية املطاف اىل تشكيل حكومة
جديدة ،وبدء االعداد النتخاب رئيس جديد.
وألن توقيت االتفاق االقليمي والدولي لتشكيل حكومة جديدة مرتبط
بعوامل متشابكة ،فسيكون قرار التأليف أبعد من شكل احلكومة وبيانها
الوزاري ،وسيتخطى بأشواط فكرة احلصص .فهو سيكون حمصورًا
بهوية الطرف االقليمي الذي سيكون قادرًا على ضمان استمراريتها
أو فرطها حني تدعو احلاجة ،إذا تعثر على الطريق تنفيذ أي من بنود
التسويات االقليمية ،سواء يف ما يتعلق بتدمري الكيميائي السوري أو
فتح امللف النووي اإليراني ،أو حتى مسار االنتخابات العراقية .حينها
تصبح حكومة لبنان ،كما حصل منذ عام  2005حتى اليوم ،واحد من
جتليات اخلالفات االقليمية والدولية .فإما أن تطري احلكومة وبعدها
االنتخابات الرئاسية ،أو تكون املعرب من أجل الوصول اىل عهد رئاسي
جديد يعكس صورة ما هو مطلوب للمنطقة.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
أدّعاء ضده باستعماله هاتف داخل السجن
أمحد غريب يطلب إخالء سبيله بـ»تفجريي طرابلس»
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر على
أمحد غريب املوقوف يف ملف «تفجريي طرابلس» ،جبرم استعماله
هاتفًا خلويًا داخل مكان توقيفه يف سجن رومية ،خمالفًا بذلك أنظمة
السجن.
وكان غريب قد تواصل هاتفيًا من السجن مع حمطة «تلفزيون اجلديد»
وظهر يف إحدى نشراتها اإلخبارية.
من جهة أخرى تقدم غريب بواسطة وكيله احملامي حسني موسى بطلب
أمام قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا ،لتخلية سبيله
يف «تفجريي طرابلس» ،على أن يبت به القاضي أبو غيدا الحقًا بعد
عرضه على النيابة العامة العسكرية إلبداء رأيها.

إخالء سبيل  4بـ «انفجار داريا» والنيابة العامة
تستأنف القرار
قرر قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا االثنني ،اخالء
سبيل اربعة موقوفني يف حادث «انفجار داريا» الذي وقع يف احد
املنازل يف داريا يف الثاني من آب املاضي اثناء اعداد عبوة ناسفة،
ما ادى اىل مقتل الشقيقني املصريني عبد اللطيف وحممد الدخاخين،
واصابة السوري حممد مسعود حبروق.
وقد استأنفت النيابة العامة العسكرية امام حمكمة التمييز العسكرية
قرار اخالء سبيل ثالثة من املوقوفني وهم حممود الطحش وسامر فواز
وحممد علي عبداهلل ،فيما ابدت موافقتها على اخالء سبيل الرابع يوسف
سعد مقابل كفالة مالية قدرها مئة الف لرية لبنانية.
وكان مفوض احلكومة املعاون لدى احملكمة العسكرية القاضي سامي
صادر قد ادعى يف  14آب املاضي على احد عشر شخصا بينهم سبعة
موقوفني جبرم االنتماء اىل تنظيم ارهابي مسلح ،بهدف القيام بأعمال
ارهابية والتزود باالسلحة واملتفجرات واالعتدة العسكرية وقيامهم
بتصنيع وجتهيز عبوات ناسفة.
ومن ابرز املوقوفني املصري امحد الدخاخين والد الشقيقني اللذين
قتال اثر انفجار العبوة.

موقوف يتصل برجال أعمال من داخل السجن طالباً مساعدات
كشفت املديرية العامة لألمن العام عن قيام احد املوقوفني يف سجن
رومية باالتصال برجال أعمال يف دول أجنبية وخليجية طالبًا مساعدات
مالية بتكليف من شخصيات سياسية لبنانية.
وأعلنت املديرية يف بيان هلا ان «احد املوقوفني يف سجن رومية
يقوم وبطريقة سرية وبعيدة عن االنظار ،بإستعمال رقمني خلويني
يتصل بهما برجال اعمال واشخاص يف دول اجنبية وخليجية طالبًا
منهم تأمني مساعدات مالية ،ويوهمهم بأنه مكلف بهذا األمرمن قبل
شخصيات سياسية لبنانية».

رصاصة يف صدر ..اخلصومة السياسية
كاد فتى ان يقتل نتيجة االنقسامات السياسية يف لبنان عندما
استقل باصا مع آخرين اىل وسط بريوت للمشاركة يف مهرجان يف
 14شباط  2009ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري وذلك
اثناء تلقيه رصاصة من شبان من غري خطه السياسي.
وكان مجال ص .ومالك ح .اقدما يف ذلك اليوم يف حملة رويسات
صوفر الطريق الدولية ،وعلى خلفية االنقسام السياسي على اطالق نار
من رشاش حربي غري مرخص ،باجتاه باص لنقل ركاب كانوا يتوجهون
يف ذلك النهار من بعلبك اىل ساحة الشهداء يف وسط بريوت حلضور
مهرجان سياسي وذلك بعد حصول تالسن وتبادل حركات مشينة بني
املدعى عليهما وبعض ركاب الباص مما ادى الصابة القاصر خالد ع.
بطلق نار يف صدره استدعى نقله اىل املستشفى حيث اخضع لعملية
جراحية انقذت حياته ،كما اصيب بالل ب .خبدوش بسيطة حتت ابطه
االمين.
واكد املدعى عليهما خالل التحقيقات انهما كانا سويًا يتجوالن بسيارة
مستأجرة عندما حصل تالسن على خلفية سياسية بينهما وبني ركاب
باص حيث اقدم مجال على اطالق النار من سالح حربي غري مرخص
كانا ينقالنه بغرض التخويف وليس القتل.
وقد اسقط والدا القاصر حقوقهما عن املدعى عليهما.

قتيل وجرحى حبوادث سري
قضى شاب يف حادث اصطدام وقع بني سيارتني على طريق عجلتون.
كما أصيب ركاب السيارتني جبروح.
وسجلت أالثنني حوادث سري على طرقات البوار والضنية واملدفون.
وأدى انقالب سيارة «سوزوكي» عند املسلك الغربي ألوتوسرتاد
البوار يف السادسة من صباح الثالثاء ،اىل إصابة سائقها أمحد عبيد

وزوجته اليت كانت برفقته.
وقد نقال اىل مستشفى هارون يف جل الديب.
كما وقع حادث اصطدام بني سيارتني من طراز مرسيدس يف حملة
البياض ،على الطريق الرئيسية اليت تربط منطقة الضنية مبدينة
طرابلس ،ما أدى إىل سقوط جرحيني نقال إىل مستشفى الضنية
احلكومي للمعاجلة .وانقلبت شاحنة حمملة باألخشاب على املسلك
الغربي بعد جسر املدفون بنحو مئيت مرت ،وعملت قوى األمن الداخلي
على سحب الشاحنة وفتح الطريق.

إهماد حرائق يف  7بلدات
عملت وحدات اجليش املنتشرة عمالنيا ،باالشرتاك مع عناصر الدفاع
املدني ،على إهماد حرائق شبت يف خراج بلدات رومني ،جبدرفل،
الدبابية الشرقية ،الكواشرة ،احلدث ،سيسوق ودير عمار.
وقدرت املساحات املتضررة بنحو  180دومنا من االعشاب اليابسة
واالشجار املثمرة واحلرجية.

«أم عيون» ..تقتل صاحبها
قرر ع.ر.ب امتالك سيارة مرسيدس كان قد استأجرها من دون أن
يدفع مثنها البالغ  23ألف دوالر ،فتمكن من استدراج صاحب السيارة
حبجة تسديد املبلغ ،وأقدم على قتله بإطالق النار عليه ورمي جثته يف
جمرى ماء على طريق مطمر سوكلني يف الناعمة ،فانتقلت دورية اىل
املكان ومتت مشاهدة جثة رجل تغمره املياه ووجهه حنو األرض.
وبالتحقيق تبني أن اجلثة تعود لـ غ.ب الذي كان قد اختفى من
طرابلس.

القاضي صقر ي ّدعي على الزميلة «األخبار»

تقدم مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
بواسطة وكيله احملامي موسى كالس ،بشكوى مباشرة امام حمكمة
املطبوعات يف بريوت ضد صحيفة «األخبار» جبرائم القدح والذم
ونشر اخبار كاذبة .وكانت الصحيفة قد نشرت يف عددها الصادر يف
 28آب املاضي ،مقاال بعنوان «هرطقة القاضي صقر» ،مذيال بتوقيع
الصحايف رضوان مرتضى.

ترك موقوف جديد يف «حوادث عربا»

استجوب قاضي التحقيق العسكري األول رياض ابو غيدا موقوفًا
جديدًا يف «حوادث عربا» ،وقرر تركه بسند إقامة.

خ ّدرها ثم سلبها ورماها أمام مستشفى يف النبطية
اقدم جمهول يقود سيارة ب.ام .زيتية على رش مواد خمدرة بوجه
يسرى م.ط من بلدة الكفور يف النبطية اثناء ممارستها رياضة املشي
قرب مقر البلدية يف البلدة .وبعد ختديرها وضعها يف السيارة وسلبها
ماحتمله من مصاغ .ثم القى بها قرب مستشفى الشيخ راغب حرب
يف تول .وتقدمت يسرى بشكوى لدى خمفر قوى األمن الداخلي يف
النبطية.

توقيف  164مطلوباً
متكنت دوريات مفرزة استقصاء بريوت من توقيف ثالثة مطلوبني
بينهم سوريان جبرائم خمتلفة.
ففي حملة عني املريسة ،مت توقيف و.ق.غ .وهو مطلوب مبوجب ثالث
مذكرات توقيف ،اثنتان منها جبرم شيك من دون رصيد والثانية جبرم
مزورة.
إساءة أمانة والقيام ببيع شهادات ّ
كما أوقفت يف احمللة نفسها السوريني م.ح.ح .وم.أ.م .بعدما
ضبط حبوزتهما مادة حشيشة الكيف واالشتباه بقيامهما بعمليات
سلب ونشل وسرقة بآالت حادة.
وقد أحيل املوقوفون اىل الفصائل اإلقليمية إلجراء املقتضى القانوني
حبقهم.
من جهة أخرى ،أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه
«ضمن اطار مهماتها يف جمال حفظ االمن والنظام ومكافحة اجلرمية
مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2013/9/23
من توقيف  67شخصًا الرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على األراضي اللبنانية
كافة ،بينهم 13 :جبرائم خمدرات 11 ،جبرائم دخول البالد خلسة
وإقامة منتهية الصالحية 12 ،جبرائم سرقة 4 ،جبرم تزوير 4 ،جبرم
ترويج عملة مزيفة 3 ،جبرم شيك من دون رصيد 2 ،من دون أوراق
ثبوتية 2 ،جبرم دعارة 2 ،جبرم إطالق نار 2 ،جبرم حيازة سكني،
و 4جبرائم :اشتباه خبطف ،احتيال ،حماولة بيع سيارة مستأجرة،
خمالفة أنظمة السري و 8مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام
عدلية خمتلفة.
وكانت متكنت دوريات مفرزة استقصاء بريوت من توقيف ستة
مطلوبني بينهم سوري جبرائم خمتلفة  .كما حجزت ( 28دراجة نارية
و 15سيارة) خمالفة .ففي حملة الطيونة مت توقيف و.م.د بعدما ضبط
حبوزته كمية من حشيشة الكيف .ويف حملة الرببري مت توقيف أ.خ.ح

وم.ف.أ بعدما ضبط حبوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف.
ويف الرملة البيضاء مت توقيف السوري أ.ع.م جبرم السرقة ،كما مت
توقيف ح.ح.ط.ع بعدما ضبط حبوزته كمية من مادة حشيشة الكيف.
ويف حملة الكرنتينا مت توقيف س.ط.أ بعدما ضبط حبوزته مسدس
غري مرخص  .وقد احيل املوقوفون اىل القطع املعنية يف قوى االمن
إلجراء املقتضى القانوني حبقهم .
اىل ذلك ،اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه
«ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية
مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي 21
و 2013/09/22من توقيف  80شخصًا إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على
األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 15 :جبرائم خمدرات 13 ،جبرائم دخول
ثبوتية 7 ،جبرم
البالد خلسة ،إقامة منتهية الصالحية ودون أوراق
ّ
سلب بقوة السالح 6 ،جبرم إطالق نار 5 ،جبرائم سرقة 4 ،جبرم شيك
من دون رصيد 4 ،جبرم ضرب 3 ،جبرم تزوير 3 ،جبرم إحتيال3 ،
جبرم تهجم 2 ،جبرم سكر ظاهر 2 ،جبرم تشغيل قاصر ،و 3جبرائم:
تسبب بوفاة ،تسول ،خمالفة أنظمة السري و 10مطلوبني للقضاء
مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

مقتل طفل بطلق ناري يف جمدلون
استحضرت اىل مستشفى «دار األمل اجلامعي» يف دورس ،جثة
الطفل حسن عمار محود ( 10أعوام) بعد إصابته بطلق ناري من سالح
صيد يف رقبته يف حملة سهل جمدلون يف بعلبك ألسباب جمهولة.

 ...وآخر صدماً يف شتورا
صدمت سيارة على طريق عام برالياس شتورا الطفل السوري أكرم
علي مجعة ( 11عامًا) ما أدى اىل وفاته على الفور.
وقد نقلت جثته إىل مستشفى البقاع ،وفر السائق.

شقيقان يتلقيان طعنات سكني ملنع عملية سلب يف زحلة
حاول شقيقان مساعدة شخص سوري اثناء سلبه يف املدينة
الصناعية يف زحلة ،فتلقيا طعنات سكني من الفاعلني الذين متكنوا
من الفرار.
وادعى الشقيقان حسني وابراهيم علي غورلي حبضور والدهما لدى
خمفر زحلة أن ثالثة اشخاص جمهولني كانوا على منت سيارة نوع
أوبل صفراء (رابيد) ،حياولون سلب شخص سوري جيهالنه وذلك
على طريق عام املدينة الصناعية  -كفرزبد قرب مزارع فرجيي ،ولدى
حماولتهما مساعدته اقدم الفاعلون على طعنهما بواسطة سكني حيث
أصيب األول جبرح عند أعلى فخذه األيسر والثاني جبرح يف ذراعه
األيسر وفروا.
كما ادعى لدى املخفر املذكور عز الدين حممد عالف أن جمهوال اقدم
على سرقة مبلغ عشرة آالف دوالر أمريكي وحقيبة بداخلها مستندات
خاصة من منزله الكائن يف حملة الكرك زحلة بواسطة الكسر واخللع.

خطف حمام يف البقاع
خطف جمهولون احملامي ر .دلول من منطقة زحلة ،واقتادوه إىل
تعرض
جرود عرسال .وكان دلول ،وهو من سكان علي النهري ،قد ّ
للخطف بعد سحبه ما ً
ال من أحد املصارف بغية شراء سيارة .وقد
أرسل اخلاطفون رسالة هاتفية إىل زوجته أعلموها فيها أن زوجها قد
اختطف ،مطالبني مببلغ مئيت ألف دوالر كفدية الطالقه.

موقوفان جديدان بزرع عبوات على طريق املصنع
استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين ألثالثاء السوريني
فراس زيتون وأنس جمذوب جبرم االنتماء اىل تنظيم مسلح بهدف
القيام بأعمال إرهابية وحتضري عبوات وزرعها على طريق املصنع
املارة واإلجتار باألسلحة ،وأصدر حبقهما
واالعتداء على السيارات
ّ
مذكرتي توقيف وجاهيتني.
ويصبح عدد املوقوفني يف هذا امللف مخسة ،فض ًال عن توقيف ثالثة
فارين بالصورة الغيابية.

أوهماه بشراء سيارته فسلبا اثنتني
ادعى مسري جان حريقة ،لدى خمفر املعلقة ،ان يوسف صاحل غدادي
وهو شخص ال يعرفه ولكن اعطاه هويته ،يرافقه شخص آخر جمهول
دخل اىل حمله املعد لبيع كسر السيارات يف املدينة الصناعية،
بهدف شراء سيارته وهي من نوع ب ام  325رصاصية صنع ،2002
واملركونة يف حملة كسارة ،فأقلهم بسيارته وهي من نوع كيا ليلكية
صنع  ،2014ولدى وصوهلم اىل كسارة لرؤية السيارة املنوي
شراؤها ،شهرا السالح بوجه حريقة وسلباه السيارتني وفرا.
كما ادعت ميشلني توفيق توتاجني يف خمفر زحلة ان جمهوال أقدم
على سرقة سيارتها نوع جيب تويوتا ،لون شامباني  -صنع ،2002
من داخل موقف املبنى الذي تقطنه قرب مدرسة راهبات عربين يف
ضهور زحلة.
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العراق :السلطة التنفيذية توزع حقوق املواطنني على نواب األمة!
سورت مباني احلكومة وجملس
على اجلدران الكونكريتية اليت
ّ
النواب وسط العاصمة بغداد ،كتب ناشطون جمهولون باخلط األمحر
«نواب العراق هم أكرب جمموعة لصوص يف العامل».
تلخص هذه العبارة اليت صارت عنوانًا للتظاهرات املناوئة
المتيازات الربملان غري املسبوقة خالل العامني املاضيني ،أزمة
الثقة اليت تعصف بني أعلى سلطة تشريعية ورقابية يف العراق،
وبني باقي طبقات اجملتمع العراقي.
ال يتعلق األمر هنا ،وفق ما يرى الناشط املدني وعامل السومريات
الربوفيسور سامل العامري« ،بالرواتب واملخصصات الفاحشة اليت
شرعها الربملان لنفسه ،بنفسه» ،بل يتعلق بأن حرص الربملان على
ّ
«ورطه بالدخول يف أوسع منظومة فساد شرق
التمسك مبكاسبه،
ّ
أوسطية جعلت من العراق يف مقدمة بلدان العامل من حيث حجم
الفساد والرشوة» ،وفقًا ملنظمة الشفافية العاملية يف تقريرها
(متوز /يوليو) املاضي.
يكشف هذا التحقيق من خالل الوثائق واألرقام اليت ّ
حيللها رجال
مال خمتصون ،واعرتافات برملانيني ودفاعاتهم ،أن كلفة وجود
سلطة تشريعية ورقابية يف العراق والبالغة حنو ملياري دوالر لكل
دورة برملانية من اربع سنوات (وفق ما ّ
وثقه اخلبري املالي خليل
الونداوي) ،كانت السبب الرئيس يف عجز الربملان عن احلد من
الفساد يف البالد ،أو مساءلة حكومة تدير قرابة  400مليار دوالر
هي جمموع موازنات الدولة العراقية كل اربع سنوات تقريباً.
< االمتيازات الكبرية اليت حيظى بها أعضاء الربملان واملقدرة بـ
 1.6مليون دوالر للنائب الواحد لدورة من اربع سنوات بضمنها
ّ
شلت قدرتهم
الرواتب واملخصصات وأجور احلمايات الشخصية،
على حماسبة املتورطني مبلفات فساد كربى أنهكت موارد البالد،
وتسببت باخنفاض مستوى اخلدمات ،وغياب األمن ،وفقدان الثقة
باالقتصاد ،وعدم القدرة على توفري الطاقة الكهربائية ملا يقارب
الـ  12ساعة يف اليوم.
الربوفيسور العامري يعتقد أن برملان الوركاء وهو الربملان األول
يف تاريخ البشرية ( 3000قبل امليالد كما يرى العالمة كرمير) ،كان
أكثر قدرة على حماسبة احلكام من بـــــرملان العراق احلالي والذي مل
يتمكن خالل ثالث سنوات (بدأ عمله يف  14حزيران /يونيو ،)2010
من جتريم فاسد واحد ،أو إيقاف هدر مالي يف أي مفصل من
مفاصل الدولة العراقية.
الكاتب واإلعالمي أمحد املهنا يؤيد ما ذهب إليه العامري،
فهو يرى أن الربملان احلالي ليس اكثر من «أكذوبة» ،وأنه فقد
قدرته على حماسبة الفاسدين ،ليس فقط ألنه يطمح للحفاظ على
مكتسباته الضخمة ،بل أيضًا ألن قرارته كانت مرهونة منذ البداية
برغبة زعماء األحزاب الذين سلموا القرار السيادي للعراق إىل دول
اجلوار.

أرقام فلكية

تشري األرقام اليت ّ
وثقتها كاتبة التحقيق بالتعاون مع اخلبري
الونداوي ،إىل أن الرواتب السنوية الفعلية اليت حيظى بها جمموع
أعضاء الربملان احلالي ( 325نائبًا) ،تناهز الـ  180مليون دوالر،
شاملة رواتب النواب مع الرئاسات ( 54.4مليون دوالر) وربع
قيمة مبلغ حتسني املعيشة ( )6.2مليون دوالر ،اضافة إىل (125
مليون دوالر) لرواتب وإطعام محايات الربملانيني كما يف موازنة
العام .2013
املبلغ الذي تنقله موازنة عام  125( 2013مليون دوالر) لرواتب
وطعام محايات الربملانيني ،يعادل ثالثة أضعاف املبالغ اليت
دفعت كتعويضات لعوائل  14ألف ضحية من ضحايا اإلرهاب عام
 ،2012ربعهم فقدوا حياتهم نتيجة التفجريات واالغتياالت اليت
تضرب العراق منذ سنوات ،كما يقول اإلعالمي والناشط مصطفى
سعدون.
هذا الفارق الكبري يف احتساب قيمة الفرد العراقي ،كما يقول
الناشط سعدون ،تسبب يف «أزمة ثقة مزمنة بني الربملاني العراقي
وناخبيه ،وأنتج فجوة طبقية ال ميكن ردمها بوجود برملان يستقتل
للحفاظ على امتيازاته».
عبرّ عن هذه األزمة جبالء ،رد فعل قيادية يف كتلة برملانية نافذة
شرحت لكاتبة التحقيق تفاصيل مستحقاتها الشهرية ،لكنها عادت
لتهدد كاتبة التحقيق بأنها ستلجأ للقضاء إليداع كاتبة
بعد دقائق
ّ
التحقيق السجن إذا جترأت على نشر امسها يف التحقيق.

حلقة مفرغة

خاطبت كاتبة التحقيق رئاسة الربملان للسماح هلا باالطالع على
سجل اإليفادات واملنح املالية وكلفة عالج الربملانيني .طلب
منها يف البداية تقديم طلب للحصول على ختويل بدخول مبنى
الربملان ،ثم الحقًا أبلغوها باعتذارهم لنسيان وضع امسها عند
بوابة الدخول.
يف املرة األخرية ،تركت كاتبة التحقيق ثالث ساعات خارج مبنى
الربملان ،قبل أن يطلب منها االنصراف لتعذر استقباهلا حتى من
قبل الدائرة اإلعالمية .وكيل وزارة املالية فاضل نيب ،أبلغ الكاتبة
أن الوزارة ليست طرفًا بتحديد الرواتب واملخصصات ألن كل جهة

الربملان العراقي
هلا نظامها اخلاص وهي اليت تعرف موازناتها وصرفياتها ،ومهمة
الوزارة هي «التمويل فقط» .الوكيل طلب من الكاتبة يف ما بعد
أن تسأل الربملان نفسه عن صرفياته ،ألن اإلجابة «ليست من
اختصاصه».

قبة الربملان
 325وزيرًا حتت ّ

تتضمن االمتيازات اليت يتمتع بها الربملاني العراقي ،وفق
ّ
القيادية الشابة ونواب آخرين بينهم عضوة سابقة يف اللجنة
املالية ،رواتب وخمصصات شهرية مبقدار  12.9مليون دينار
عراقي ( 11ألف دوالر) ،اضافة إىل رواتب احلمايات الشخصية
( 20ألف دوالر شهريًا لكل نائب).
احتسبت رواتب الربملانيني يف العراق قياسًا على رواتب
الوزراء .ينص قانون رقم  7لسنة « 2005يستحق عضو اجمللس
الوطين املوقت مكافأة ال يزيد مقدارها عما يتقاضاه الوزير من
راتب وخمصصات».
قبل عام  ،2003كانت سلطة التشريع يف العراق حكرًا على
رئيس النظام السابق صدام حسني ،وفق الفقرة (أ) من املادة 42
يف الدستور العراقي املوقت لعام  .1972ومل يكن اجمللس الوطين
( 250عضوًا خيتارهم حزب البعث احلاكم بنفسه) ميتلك أية سلطة
تذكر مقابل رئيس النظام .رغم ذلك منحهم النظام السابق راتب
مدير عام مع سيارة حديثة يف كل دورة من أربع سنوات.
بعد العام  ،2003كما يقول الكاتب واإلعالمي مشرق عباس،
حتول الربملان من جملس شكلي إىل برملان فاعل عليه البدء
كان ّ
بتشريع مئات القوانني اليت تتواءم مع انتقال العراق من الشمولية
الدميوقراطية ،ي ّربر منح الربملانيني امتيازات خاصة ،خصوصًا مع
ارتفاع فاتورة العمل السياسي والربملاني وخسارة العديد من
ساسة الرعيل األول حياتهم وحياة عوائلهم مثنًا لتصديهم للعمل
التشريعي.
لكن اآلن ،كما يرى عباس ،خيتلف األمر متامًا ،فالعمل السياسي
صار امتيازًا وظيفيًا واجتماعيًا وماليًا ،وهناك اكثر من ستة آالف
مرشح تقريبًا يتنافسون يف ما بينهم على مقاعد الربملان يف كل
انتخابات .وهلذا كان من املفروض ان يتم إعادة احتساب هذه
االمتيازات منذ سنوات وليس اآلن فقط.

سعر العملة يف مصلحة النائب دائمًا

أضاف القرار  13لسنة  ،2005مبالغ أخرى يتقاضاها النائب
لتحسني معيشته يبلغ مقدارها ( 50ألف دوالر أمريكي أو ما يعادله
بالدينار العراقي) وهذا القانون ساري املفعول حتى اآلن.
املفارقة هنا كما يرى اخلبري الونداوي أن النواب رفضوا تسلم
وأصروا على استالمه بالدينار
املبلغ بالدوالر ( 50ألف دوالر)
ّ
العراقي ،لكن بشرط أن يكون على سعر الصرف الذي كان ساريًا
عام  90( 2005مليون دينار) وليس سعر الصرف احلالي (58
مليون دينار) ،حمققني رحبًا على حساب الدولة العراقية مقداره 32

مليون دينار ( 27ألف دوالر).
حيصل أعضاء الربملان أيضًا ،مع زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم،
على جوازات سفر ديبلوماسية طوال الدورة الربملانية ولغاية 8
سنوات من انتهائها ،مع حق االحتفاظ بعشرة من عناصر احلمايات
الشخصية ،مع رواتبهم.

أزمة التقاعد

وفقًا للقانون رقم  9لسنة  ،2005حيق لنواب الربملان احلالي
( 325نائبًا) أن يلتحقوا بعد انتهاء دورتهم ربيع العام  2014جبيش
جرار يتكون من أكثر من  500برملاني متقاعد واآلالف من أعضاء
جمالس احملافظات وأصحاب الدرجات اخلاصة املتقاعدين ،والذين
حيصلون على ما نسبته  80يف املئة من رواتبهم وخمصصاتهم اليت
كانوا يتقاضونها سابقًا .فيما يتمتع الرؤساء املتقاعدون ،برواتب
تقاعدية تناهز الـ  40ألف دوالر شهريًا لكل منهم ،اضافة إىل 40
ألف دوالر كمخصصات لـ  60عنصرًا من احلمايات الشخصية يبقون
معهم بعد تقاعدهم.
يفضل أغلب الرؤساء املتقاعدين ،احلصول على رواتبهم كرؤساء
متقاعدين بد ً
ال عن رواتبهم كربملانيني حاليني ،مثل رئيس الوزراء
األسبق أياد عالوي ورئيس الوزراء السابق إبراهيم اجلعفري
ورئيسي الربملان السابقني أياد السامرائي وحاجم احلسين ،فيما
يكتفي الرئيس األسبق عجيل الياور بإدارة شركاته يف إحدى
دول اخلليج متمتعًا براتبه التقاعدي نظري عمله رئيسًا للعراق ألقل
من عام .وعلى العكس من األخري ،مجع رئيس الربملان األسبق
حممود املشهداني بني راتبه التقاعدي البالغ  40ألف دوالر شهريًا
ومثلها حلماياته الشخصية ،وبني عمله اجلديد كمقدم برامج يف أحد
التلفزيونات احمللية.
أقر قانون
من
أن
احلميد،
عبد
حسن
واإلعالمي
يعتقد الكاتب
ّ
التقاعد الربملاني «ال يفقه شيئًا يف السياسة أو االقتصاد أو
االجتماع ،على اإلطالق» .فالقانون يعين يف حقيقته كما يقول عبد
احلميد أن هؤالء سيكونون عبارة عن عاطلني من العمل وسيتحولون
إىل عالة على اجملتمع العراقي الذي يعاني أص ًال من ارتفاع معدل
البطالة يصل اىل 20يف املئة.
يستشهد عبد احلميد هنا ،مبا قاله مطشر السامرائي ،وهو نائب
عن احلزب اإلسالمي العراقي (أحد فروع تنظيم اإلخوان املسلمني).
السامرائي قال صراحة إن إلغاء تقاعده الربملاني يعين أن زوجته
وأطفاله «سيتحولون إىل داحيني (كلمة دارجة أكثر معانيها لطفًا
هو التشرد واالنفالت اجملتمعي) ،متامًا مثل الشعب العراقي
البائس».
يعتقد السامرائي الذي أثار تصرحيه غضبًا شعبيًا وسياسيًا عارمًا،
أن حرمانه من التقاعد سيفقده القدرة على مقاومة ابتزاز املفسدين
الذي يسرقون املليارات .ويشرتط السامرائي لتحصني نفسه من
اإلغراءات أن حيصل هو وعائلته على ما يكفيهم.
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العراق :السلطة التنفيذي....
لكن النائبة كرمية اجلواري تضع أمام العراقيني سقفًا عاليًا ملا
حيصن نفسه ضد اإلغراءات،
ميكن أن يكفي النائب العراقي لكي
ّ
كما يقول اإلعالمي والناشط مصطفى سعدون ،فالنائبة «أقسمت»
أمام شاشات التلفزيون أن راتبها ال يكاد يسد حاجتها «حتى
منتصف الشهر».
من أسرار الربملان
ال يتعلق الفساد فقط بـ «رواتب الربملانيني وتقاعدهم املفرط
يف الغرابة» ،كما يعتقد الباحث واألكادميي الدكتور موسى العبيدي،
بل ميتد ليشمل حتى قضية اإليفادات اليت حيرص الربملان على
عدم الكشف عن أي من تفاصيلها حتى اآلن.
كمثال على هذا ،أوفد رئيس الربملان أسامة عبد العزيز النجيفي
نفسه يف  ،2011إىل لندن ومنها إىل سويسرا ،مع وفد يتألف
من  11شخصًا ،بينهم أخواه (أمحد عبد العزيز النجيفي ،وحممد
عبد العزيز النجيفي) بصفة مستشارين ،وولده (سنان أسامة عبد
العزيز النجيفي) بصفة سكرتري شخصي ،مع اثنني من مرافقيه
الشخصيني ومصوره اخلاص وبرملاني وموظفني آخرين .على أن
يلتحق بهم من بغداد وفد يتألف من مثانية برملانيني وموظفني،
اضافة إىل ابن شقيقه (صالح الدين أمحد عبد العزيز) بصفته
رئيس ديوان جملس النواب بالوكالة (األمر النيابي  /438العدد
 438/7/1يف .)2011/9/26
قدرت رئيسة شؤون األعضاء يف الربملان حنان الفتالوي كلفة
اإليفاد بثالثة مليارات دينار عراقي ( 2.5مليون دوالر) وفقًا
للوصوالت املسلمة .فيما قدر عضو جلنة النزاهة النيابية كمال
الساعدي كلفة إيفادات رئيس الربملان املتكررة إىل تركيا واليت
بلغت  11إيفادًا بني تشرين الثاني(نوفمرب)  2010وحتى تشرين
الثاني ،2011بثالثة مليارات أخرى ( 2.5مليون دوالر).
يف نهاية العام املاضي ،انتقد النائب حيدر املال سفر رئيس
الربملان إىل اهلند بصحبة  40برملانيًا .املال تساءل حينها عن حجم
العالقات بني العراق واهلند واليت تستدعي سفر رئيس الربملان
بنفسه ،مع هذا العدد من النواب.
مل تقتصر قضية اإليفادات على رئيس الربملان وحده ،بل مشلت
كل أعضاء الربملان تقريبًا ،كما يذكر موظف رفيع يف الربملان
فضل عدم الكشف عن امسه خوفًا من العقوبات اليت طاولت بعض
زمالئه ألنهم حتدثوا إىل اإلعالم .عدد كبري من هذه اإليفادات كما
يشري املصدر تكون بهدف املشاركة يف مؤمترات تقام يف نفس
البلدان اليت تقيم فيها عائلة الربملاني املوفد ،ما يعين أن الربملاني
سيحظى بفرصة رؤية عائلته ،مشفوعة مببالغ السفر وخمصصات
اإلقامة واملصاريف اليومية البالغة  600دوالر لليوم الواحد.
أغلب اإليفادات ،كما يقول
الناشط واخلبري القانوني طارق
حرب ،هي إيفادات غري ضرورية
تشمل مؤمترات تقيمها منظمات
جمتمع مدني وال يشارك فيها
غالبًا برملانيون من بلدان أخرى
غري العراق.
هلذا السبب رمبا ،كما يقول
الدكتور العبيدي ،مل يكن
صوت الربملان عاليًا حينما
مسربة من رئاسة
كشفت وثيقة
ّ
ّ
القضية اليت عرفت
اجلمهورية
باسم «طائرة الرئيس» .وتشري
هذه الوثيقة إىل صرف سلفة
مقدارها مليونا دوالر لتغطية
نفقات مشاركة الرئيس جالل
الطالباني يف الدورة ()66
للجمعية العامة لألمم املتحدة
اجلمهورية
رئاسة
(كتاب
ذي العدد م.ر.د  708يف
)2011/9/11
العبيدي يعتقد أن الربملان
«جتنب اخلوض يف القضية أو
مساءلة الرئيس ،كي ال يفتح
على نفسه باب الرقابة على
مصاريف اإليفادات والسفر
اخلاصة به ،واليت تكلف هي
األخرى مبالغ طائلة ال يعرف
فالربملان
بالتحديد،
حجمها
ينفرد بعدم نشر اإليفادات يف
موقعه اإللكرتوني أسوة بباقي
مؤسسات الدولة العراقية».
«عمليات جتميل» برملانية

تعتقد النائبة عالية نصيف ،أن هناك بعض السلف واملنح اليت
حصل عليها عدد من النواب والنائبات ،استخدمت إلجراء عمليات
جتميل ،وتشري الوثيقة املرفقة إىل أن النائب أمحد العلواني حصل
على ما يناهز  8آالف دوالر لتقويم أسنانه العلوية اليت كانت غري
متناسقة قبل دخوله إىل الربملان (مكتب النائب العلواني /العدد
 30يف .)2011/2/3
يف املقابل ،كما يقول املصدر الربملاني ،تسلم حسن السنيد وهو
قيادي يف قائمة رئيس الوزراء نوري املالكي 40 ،ألف دوالر لعالج
مشكلة يف مفصل ساقه كان يعاني منها قبل دخوله الربملان.
جمرد «هدايا»
يقر النائب حيدر املال صراحة ،ويف برنامج تلفزيوني ،أنه تسلم
عام  2010سيارة «الندكروزر» مصفحة مكتوب عليها «صنعت
خصيصًا للسيد حيدر املال» ،كهدية من التاجر الفاحش الثراء
مخيس اخلنجر .املال تساءل حينها مستغربًا ،إن كان تلقيه اهلدية
اليت يصل سعرها إىل عشرات اآلالف من الدوالرات ميثل «تهمة»
حبقه.
حصانة شبه أبدية
يتمتع النائب العراقي ،حبصانة خاصة يصفها اإلعالمي والكاتب
أياد طارق بأنها «أبدية وأقوى من الفوالذ» ،إذ نادرًا ما يرفع
الربملان احلصانة عن الربملاني حتى لو كان متهمًا يف ملفات
إرهاب ،وحتريض على العنف ،وملفات فساد وابتزاز مؤسسات
الدولة (فشلت احلكومة يف إقناع الربملان برفع احلصانة عن 13
برملانيًا منذ أكثر من عامني بسبب احلماية اليت توفرها هلم كتلهم
داخل قبة الربملان).
يعيد طارق إىل األذهان حادثة تهريب النائب حممد الدايين
الذي اعرتف مسؤول محايته وابن شقيقته ،مبسؤوليته عن تفجري
كافيرتيا الربملان عام  ،2007واليت راح ضحيتها اثنني من النواب
وحنو مثانية موظفني وجرح حنو عشرين آخرين (بعد هذا التفجري كما
يقول املصدر الربملاني ،أرسل النواب إىل العاصمة األردنية عمان
لتلقي العالج وإجراء الفحوصات ،ومسح هلم باإلقامة يف فندق
الرويال الذي يعد من أغلى الفنادق هناك ،وكان من بينهم نواب
مل يكونوا متواجدين أص ًال يف يوم التفجري).
يف تلك األيام ،أمر رئيس الوزراء بعودة الطائرة اليت تقل
الدايين بعد عشرين دقيقة من توجهها إىل العاصمة األردنية عمان،
لكن الدايين أفلت من االعتقال خالل عشر دقائق هي الفرتة اليت
فصلت بني هبوط الطائرة وفرار الدايين إىل خارج املطار ،وبني
صدور قرار الربملان برفع احلصانة عنه.
يوم عمل برملاني بـ  10آالف دوالر
أحصى املرصد الربملاني العراقي ،وهو منظمة حقوقية مدنية،
( )93ساعة عمل للربملان منذ انعقاده يف  14حزيران  2010وحتى

نهاية العام نفسه ،و( )205ساعة عمل خالل األشهر السبعة األوىل
من عام  ،2011و( )302ساعة عمل يف العام  ،2012و( )74ساعة
عمل خالل النصف األول من عام .2013
املعادلة تشري إىل أن ساعات عمل الربملان خالل  32شهرًا ،مل
تتجاوز ( )676ساعة عمل ،أي مبعدل ( )21ساعة يف الشهر الواحد.
ما يعين أن كل برملاني عمل ملدة ثالثة أيام عمل فعلية خالل كل
شهر من عمر الربملان.
وباحتساب تكلفة حضور الربملاني ليوم العمل وفقًا لرواتبه
وخمصصاته الشهرية ( 11ألف دوالر راتب شهري و 20ألف دوالر
للحمايات) ،ستكون قيمة ما تقاضاه الربملاني يف يوم العمل الواحد
( )10آالف دوالر.
الرقم أعاله ،يشري إىل كلفة يوم العمل يف حال حضور الربملاني
كل جلسات الربملان منذ يوم انعقاده ،لكن أعضاء الربملان حيظون
بامتياز خاص ينفردون به عن باقي املؤسسات العراقية ،فبخالف
املوظف احلكومي الذي خيصم من راتبه يف حال غيابه يومًا واحدًا،
تنص املادة  18من النظام الداخلي للربملان على توجيه تنبيه
للنائب تدعوه «لاللتزام باحلضور» ،يف حال تكرر غيابه من دون
عذر مشروع خلمس مرات متتالية أو عشر مرات غري متتالية.
لكن عدم حضور عدد غري قليل من النواب لفرتات طويلة تتجاوز
أي منهم بسبب
العام الواحد أحيانًا مل تكن أبدًا سببًا يف إقالة ّ
الغياب .ففي نهاية العام املاضي ،أورد تقرير للمرصد النيابي أن
النائب فلح حسن النقيب (وزير الداخلية األسبق) تغيب عن 108
جلسة من غري عذر منذ انطالق الدورة الربملانية صيف  2010وحتى
نهاية العام .2012
مل يتخذ الربملان أي إجراء حبق النقيب ،وال حبق النواب اآلخرين
الذين جتاوزت غيابات بعضهم  50جلسة ،مثل النائب أياد عالوي
الذي تغيب  56جلسة من  61جلسة للربملان خالل العام األول من
تغيب النائب امحد اجلليب  46مرة وتاله النائب حاجم
عمله ،فيما
ّ
احلسين  43مرة والنائب عجيل محيدي  43حالة ،وكـل الغيابات
كانت «من دون عذر».
خالل األشهر الستة املاضية ،رفضت رئاسة الربملان إقالة النائب
امحد العلواني الذي يتغيب عن الربملان منذ نهاية العام املاضي.
ويف مقطع فيديو أذيع مؤخرًا رد رئيس الربملان على مطالبة النائبة
حنان الفتالوي مبحاسبة العلواني ،أن األخري قد يكون «يف إجازة
مرضية» .وحني تساءلت الفتالوي «ستة اشهر كاملة؟» رد رئيس
الربملان إن هناك «مخسوين نائبًا عندهم هذه احلالة يستغلون
اإلجازات املرضية واالعتيادية ألقصى درجة».
النائب العلواني أجاب عن سؤال لقناة حملية عن سبب عدم
حضوره جللسات الربملان ،بعبارة خمتصرة هي« :مبزاجي».
بغداد  -ميالد عبد اجلبار
* أجنز هذا التحقيق بدعم من شبكة الصحافة االستقصائية
العراقية (نرييج).

عن «احلياة»
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الشرطة تلقي القبض على عصابة منظمة  140تذكارا للفنان رينوار تعرض
للبيع يف مزاد يف نيويورك

ضبطت الشرطة كمية من املخدرات واألسلحة واملال وألقت
القبض على  13رجال بعد تنفيذ عدد من مذكرات البحث يف جنوب
غرب سيدني صباح اليوم (االثنني  23سبتمرب . ) 2013
وكان ذلك بعد حتقيق مشرتك ملدة  18شهرا قامت به قوة
 ، Evessonاليت تضم حمققني من قيادة منطقة فريفيلد وهئية
اجلرمية يف نيو ساوث ويلز .
وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز أندرو سكيبيوني  ،أن
االعتقاالت اليوم سوف تعطل التعامالت التجارية lعصابة منظمة.
واضاف «اننا سوف نزعم يف احملكمة أن الرجال الذين اعتقلوا
اليوم هم أعضاء أو املقربني من عصابة « DLAST HRو هي
عصابة عنيفة شاركت يف إطالق النار يف أماكن عامة ويف هجمات
شرسة و جتارة املخدرات واالبتزاز.
بدأت عملية اليوم يف  6:00صباحًا عندما انضم عشرات من
رجال الشرطة إىل احملققني املتخصصني من القيادة احمللية يف
فريفيلد يف تنفيذ أمر تفتيش يف . Rossmore
ويف اجملموع ،مت إعدام  22مذكرة تفتيش عرب جنوب غرب
سيدني يف فريفيلد ،بونرييج  ،هينشينربوك  ،هوكستون بارك،
كامبلتاون  ،ليفربول  ،كارترايت  ،مسيثفيلد  ،غرينفيلد بارك.
كما قامت الشرطة بتفتيش اثنني من وكالء السيارات و وكالة
عقارية  .وتقع مجيع الشركات الثالث يف ليفربول .
يف هذه املنشأة يف  ، Rossmoreألقت الشرطة القبض على رجل
يبلغ من العمر  34سنة و خمدرات ومبالغ نقدية و أدوات اليت سوف
تزعم الشرطة يف احملكمة هي من متحصالت اجلرمية  .وتشمل هذه
البنود األربعة جت سكي و قوارب .ونقل الرجل إىل حمطة غرين
فالي ووجهت إليه تهمة :
• األنشطة املباشرة مع علم يف مجاعة إجرامية ؛
• توظيف أخرين للمساعدة يف تنفيذ النشاط اإلجرامي ؛
• توفري عرض املخدرات
• السطو املشدد .
وقد مت القاء القبض على  12رجال و هم يف طور االتهام
بارتكاب جمموعة من اجلرائم مبا يف ذلك الضرر البدني اجلسيم ،
توفري املخدرات واملشاركة يف جمموعة إجرامية .
وقال قائد منطقة فريفيلد احمللي  ،املشرف بيرت لينون أن
الشرطة تعتمد على اجملتمع للحصول على معلومات ملساعدتها على
قمع العصابات املنظمة .
« حنن نعمل على مدار الساعة لتخليص املنطقة احمللية من
النشاط اإلجرامي ولكن حنن حباجة إىل مساعدة اجملتمع احمللي من
أجل حتقيق النجاح .
« أي معلومات تقدم من اجملتمع  ،مهما كانت تبدو تافهة ميكن
أن تساعدنا على ختليص اجملتمع من أفراد العصابة العنيفة ،
والبنادق واملخدرات يف شوارعنا .
« وميكن توفري املعلومات بشكل جمهول  ،وميكن أن تقدم بلغات
أخرى غري اإلجنليزية .
«الرجاء فعل الشيء الصحيح  .إذا كان لديك معلومات قد
تساعدنا على وقف هذا النوع من السلوك  ،يرجى أن تشاركه معنا
 .ميكن أن ينقذ حياة شخص حتبه « .
وهذه العمليه ال تستهدف جالية أو جنسية أو ديانه امنا هدفها
القبض على اجملرمني بغض النظر عن هوياتهم أو اصوهلم.
و حثت الشرطة أي شخص لديه معلومات حول النشاط اإلجرامي
لالتصال مبكافحني اجلرمية على  333 000 1800أو على االنرتنت :
 . /police.nsw.gov.au.https://www1سيتم التعامل مع املعلومات
اليت تقدمها يف بسرية تامة .
نذكر الناس أنه ال ينبغي أن تقدم معلومات اجلرمية عرب الفيسبوك
وصفحات تويرت.

صدر االثنني  23سبتمرب 2013
بقلم طارق العيساوي
وحدة اإلعالم .شرطة نيو ساوث ويلز.

نيويورك :رغم احتجاجات حفيده ،ستباع  143رسالة وصورة
ورمسا وتذكارات اخرى شخصية للرسام بيار-اوغوست رينوار
اخلميس يف مزاد علين مرتقب جدا يف نيويورك.
نظارات الرسام وعلبة السجائر ومشلحه االمحر وعلبة اجملوهرات
فضال عن الكثري من الرسائل اليت كتبها اىل زوجته آلني وابنائه
او تلقاها من اصدقائه مونيه ومانيه ورودان واملؤلف املوسيقي
غابرييل فوريه ،ستعرض مجيعها يف املزاد االستثنائي الذي
تنظمه دار «هريتدج» اليت تقدر ان يصل جمموعه اىل ثالثة ماليني
دوالر.
ويطرح للبيع يف املزاد ايضا وسام الشرف الذي ناله رينوار
ووثيقة زواجه فضال عن فاتورة جنازته اضافة اىل رسوم وصور
عائلية وحواىل  12منحوتة لطاملا كانت موضع خالف بني عائلة
رينوار وعائلة مساعده ريشار غينو .وتعرض للبيع يف املزاد ايضا
لوحة تعترب اخر عمل للفنان وهي بعنوان «دجاجات االرض» وقد
اجنزها قبل ساعات فقط من وفاته يف الثالث من كانون االول/
ديسمرب  1919عن  78عاما.
هذه اجملموعة بكاملها كانت ملكا لبول رينوار احد احفاد الرسام
واملقيم يف الواليات املتحدة وقد باعها كمجموعة واحدة قبل وفاته
يف العام  .2005واشرتتها مالكة غالريي فنية يف اريزونا (جنوب
غرب) «رميا فاين ارتس» .ومل توضح «هريتدج» هوية البائع اال ان
غالريي «رميا فاين ارتس» تروج للمجموعة على صفحة «فيسبوك»
التابعة هلا.
يف فرنسا دان جاك رينوار احد ابناء احفاد الرسام االنطباعي
«هذه الطعنة اجلديدة حلميمية رينوار من خالل البيع يف مزاد
تذكارات كثرية للعائلة تشمل ( )..مقتنيات شخصية جدا من
رسائل وصور من بينها صور تظهر رينوار على فراش املوت».
يف رسالة مفتوحة اىل وزيرة الثقافة الفرنسية اوريلي فيليبييت
واىل متحف اورسي يف باريس ومتحف رينوار يف كانيي-سور-مري
(جنوب فرنسا) اعرب عن االمل يف ان تشرتي هاتان املؤسستان
بعض االغراض املعروضة للبيع.
وقال بريان رتون مدير قسم الفنون اجلميلة يف «هريتدج»
ان املزاد «يثري اهتماما هائال» .واوضح لوكالة فرانس برس ان
«الكثري من املتاحف اتت لرؤية اجملموعة وغالبيتها فرنسية» رافضا
الكشف عن امسها لكنه اوضح انها من «اهم املتاحف» .وشدد على
ان «رينوار شخصية مهمة جدا يف الفن االنطباعي والفن بشكل
عام .حنن فخورون بعرض هذه اجملموعة اليت تسمح للناس مبعرفة
املزيد عن الرجل والزوج واالب والفنان» وحبه لعائلته وهمومه.
ومل يكرتث روتون كثريا الحتجاجات جاك رينوار موضحا «اجملموعة
كانت ملكا لبول وزوجته وال جدل يف ذلك .لقد محال اجملموعة اىل
الواليات املتحدة وعرضاها للبيع ضمن جمموعة واحدة ويف تلك
الفرتة لو اراد جاك رينوار ذلك لتمكن من شراء اجملموعة وكانت
االن ملكا له».
واوضح ان الطرف البائع اتصل ب»هريتدج» قبل سنة تقريبا
«وطلب منا ان كان بامكاننا ان نبيعها جمموعة واحدة لكن االمر
صعب جدا الن مثة الكثري من االشياء من كتب ورسائل مرورا
باالومسة .لذا قررنا بيع كل قطعة مبفردها» .ومن اغلى القطع
املعروضة «فينوس الكبرية الظافرة» وهو عمل من اجلص ارتفاعه
 1,80مرت لرينوار والنحات الفرنسي ريشار غينو يقدر سعره بني
 900الف ومليون دوالر.
ويقدر سعر لوحة «دجاجات االرض» بني  80و 120الف دولر
فيما يراوح سعر الرسائل بني الفني وعشرة االف دوالر .يقدر
سعر رسائل من مونيه ومانيه بتسعة االف دوالر.

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
Tel: 98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands

هزة أرضية
شوقي مسلماني
( 1اللسان)
من يسيطر على لسانه يسيطر على حياته وال يرتكها لعماء
الصدفة.
**
أرضية)
(هزة
2
ّ
ّ
ً
ّ
كنا أوالدا بعمر  12سنة .اقرتح زميل لنا ،أن ندخل إىل
ّ
ّ
وصلينا.
ونصلي .ووافقناه
جامع «البسطة» يف بريوت،
ُ
التشاوف
إمام اجلامع بعد الصالة إىل حلقتنا ،فخاجلنا
وانضم
ّ
ُ
حيدثنا على قدر عقولنا ،من دون أن
اإلمام
وأخذ
ح.
والفر
ّ
َ
ً
ّ
ُ
عز وجل يف
تفارق البسمة
ثغره ،وقال أخريا« :يقول اهلل ّ
َ
سنة وال نوم» فماذا ِ
إنه ال تأخذه ِ
القرآن الكريم ّ
السنة»؟.
ِ
ّ
ّ
السنة،
وإننا يستحيل أن نعرف ماذا
وألنه عليم حبالنا،
ِ
«السنة هي النعاس» .وسألنا
استدرك عطوفًا بنا ،وقال:
جمددًا عن سبب ذلك؟ أي ملاذا اهلل ال ينعس؟ .وأيضًا
ّ
استدرك ،عطوفًا بنا ،بعد أن ّ
متثل كوب ماء يف يده ،وقال:
حواسنا وجسمنا ،فيسقط
«فالنعاس يفقدنا السيطرة على
ّ
األرضية ،فمثل
الكرة
هي
كأس املاء من أيدينا ،وكذلك
ّ
ولكنها على ّ
ّ
كف ذي األلطاف ،وهلذا ال ينعس،
هذه الكأس،
وما ذلك ّ
وحبًا لنا» .ومل يغب
إال سهرًا علينا ،ورأفة بنا،
ّ
ً
فارين مذعورين،
يهرعون،
الناس
بدأ
ا
ويوم
بالي.
ذلك عن
ّ
ُ
اهتز ِ
اخلزانة
ت
كيف
ورأيت
الشوارع،
إىل
بيوتهم
تاركني
ُ
ّ
ّ
أرضية خفيفة» فيما
«هزة
ثم حل سكون .قالوا:
ّ
يف بيتناّ ،
ّ
ّ
«سكر ّ
متك».
ألمي هكذا« :اهلل نعسان» .قالت:
أنا قلت ّ
ّ
سكرت فمي ،ولكنيّ يومًا مل أنس.
**
( 4فصيح)
رجع من املدرسة ،ابن الثماني سنوات ،وسأل أباه إذا اهلل
«»Good؟ .قال مستغربًا السؤال إن اهلل «« Goodوبل هو
كل شيء؟ّ .
َ
عمل َّ
ُ
فأكد
الطفل إذا اهلل
« .»Very Goodوسأل
متخل عن دهشته من هذا السؤال أيضًا.
أبوه ذلك ،غري
ٍّ
َ
ُ
الطفل إذا اهلل خُيطئ»؟ .طمأنه أبوه إن اهلل ال
سأل
وأخريًا
خيطئ ،فقال »?Then why he made the school :فإذًا ملاذا
عمل املدرسة»؟.
**
( 5اخلبز األمسر)
ّ
بالكاد ِ
سل َم ربع «مرطبان» التني املغمور بالسكر املغلي
هدية من الوطن األم لبنان مع صديق رجع إىل
(وصلين أخريًا
ّ
أسرتاليا ،وكان يف بالي أن «أنقنق منه» أي آكل منه ّ
كل
ادعاؤها،
يوم أو يومني «كوز تني» واحدًا ،وما راعين سوى ّ
ّ
تتذوقّ ،
«سكري» وال
إنها معها
عرضت عليها أن
عندما
ُ
ّ
متسه ،ولكن سرعان ما سألتين إذا كان عندي
تستطيع أن ّ
َّ
السكر ،فبه وحده ميكن هلا
خبلوه من
«خبز أمسر» املوصوف
ِّ
تتذوق .وكان عندي ،لسوء ّ
حظي ،خبز أمسر.
أن
ّ
**
( 6احلكيم)
احلكيم هو الذي يقول لك ناصحًا ،إذا اعرتضك قاصر:
«خذه على قدر عقله».
**
( 7هل تنبت الزهور يف أسرتاليا؟)
َ
ٌ
احتجاز
مركز
طفل يف
سأل
ٍ
ِ
َ
وسط صحراء يف جنوب أسرتاليا
زائرًا
إذا الزهور تنبت يف أسرتاليا
وإذا فيها عشب أو شجر
ّ
ير شيئًا ينجم
ألنه مل َ
ُ
منذ ُ
احت ِجَز
ِ
اخلالء هذا.
يف
()coleen. Z. Burk
كولني .ز .بريك ـ شاعر أسرتالي .
Shawki1@optusnet.com.au
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Advertisement

20% OFF
!!!!

%20

أ

حض

ذا االعالن واحصل
ع
ل
ى
ره
حسم

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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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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McDonald’s Rockdale
®

603 Princes Highway
FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95

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

NOW HALAL
®

حـــالل

حـــالل

حـــالل
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اعالنات

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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كتابات

القائد العربي الكبري شبلي العيسمي وطن وأمة مغيبّة اىل متى؟
بقلم أكرم برجس املغوّش

سنتان مضتا على اختطاف وتغييب القائد واملفكر
العربي الكبري االستاذ شبلي يوسف العيسمي
دون ان نسمع ونرى مجاهري حزب البعث العربي
االشرتاكي من احمليط اىل اخلليج يقومون بالالزم
من اجل ادانة اخلاطفني واملطالبة باعادته ساملًا.
وحنن نسأل احلكومة اللبنانية حيث اختطف من على
ارضها وهو ليس باالنسان العادي ونسأل احلكومة
السورية اليت حتكم بأسم البعث وهو مؤسس البعث
ونسأل أهل جبلنا االشم ،جبل القائد العظيم ابو
الثورات العربية سلطان باشا االطرش رافع اول
راية عربية على دار احلكومة يف دمشق عام 1918
مع والده البطل يوسف العيسمي واحرار جبلنا االشم
،نسأل ابناء جبلنا االبطال كيف يتقاعسون عن هذا
العمل املشني حبق القائد الكبري شبلي العيسمي
وهو الذي اسس ثانوية خاصة امسها املزرعة
مع رفيقه القائد البطل الدكتور منصور سلطان
االطرش تيمنًا مبعركة املزرعة الشهرية اليت اباد
فيها ثوارنا االبطال اكثر من  13الف ضابط وجندي
فرنسي ومرغوا انف اجلنرال ميشو حتت اقدام
سلطان باشا االطرش ويوسف العيسمي والد القائد
شبلي العيسمي ورفاقهم امليامني ،هذه الثانويه
اسسها االستاذ شبلي من اجل تعليم ابناء واحفاد
الشهداء اين الوفاء للقائد شبلي العيسمي.
وملاذا التغافل والتجاهل حبق القائد العظيم شبلي
العيسمي الذي كان استاذًا للتاريخ العربي احلقيقي
والصحيح وعضوًا يف القيادتني القومية والقطرية
وأمينًا مساعدًا حلزب البعث العربي االشرتاكي الكثر
من مخسني عامًا مناض ًال ابيًا ونائبًا لرئيس اجلمورية
العربية السورية الفريق الركن امني احلافظ وله
عشرات املؤلفات التارخيية واالدبية والشعرية
والفلسفية وخاصة املؤلفات النفيسة عن االمة
املزور واليت
العربية ومبادئ البعث الصحيح ال البعث
ّ
ترمجت اىل عدة لغات ويكفي كتابه املشهور كثريًا
(العلمانية والدولة الدينية ) وحنن اذ نفتخر بالقائد
االستاذ شبلي وما ميثل من قيم واخالق عاليه نفتخر
بأنه صدي ورفيق املرحومني والدي ابو كمال برجس
صياح وشقيقه
املغوش واعمامي القيادي احملامي
ّ
ّ
القائد العسكري واالكادميي سالمه مصطفى ّ
املغوش
كما ان والده البطل يوسف وجده محد العيسمي
كانوا رفاق اجدادي الشهداء محد ومعذى وسليم
وسعيد واسد ويوسف وامساعيل وابراهيم وحييى
وامثاهلم من شهداء ابطال وجماهدين احرار وابرار
املغوش واحرارنا امليامني
من ال العيسمي وال
ّ
من مجيع وكافة عائالتنا بقيادة بطل اجلهاد سلطان
باشا االطرش.
وقائدنا الفذ شبلي العيسمي من عائلة جميدة

وجــــه
االســـبوع
اعداد :أكرم املغوّش

اجلامعية احلسناء سارة شاويش

فلسطني تعيش يف قلوبنا
ضاربة جذورها يف التاريخ العربي متتد من عرينه
يف بلدة امتان ام الشهداء يف جبل سلطان باشا
االطرش جبل الشهداء اىل بلدة ميمس قضاء حاصبيا
عرين القادة االبرار كمال جنبالط وجميد ارسالن هذه
العائلة اليت قدمت من اجل االمة العربية يف سورية
ولبنان وفلسطني عشرات الشهداء وخاصة يف حرب
تشرين اجمليدة ضد العدو الصيوني .
ونسأل اليس من العار ان يبقى القائد اجلليل
شبلي العيسمي مغيبًا وهو يف سن متأخرة من عمره
اطال اهلل يف عمره واعاده ساملا.
وحنن يف هذا املقلب من الكرة االرضية ويف هذه
القارة االسرتالية املتعددة احلضارات والثقافات مل
نرتك وفدًا رمسيًا عربيًا اال ونطالب بالقائد العيسمي
وخاصة الوفود اللبنانية من رئيس اجلمهورية العماد
سليمان اىل الوزراء غازي العريضي ووليد الداعوق
وسليم ورده واللواء اشرف ريفي والناشط يف
حقوق االنسان جورج غالوي وسواهم من شخصيات
سياسية واعالمية السيما وزير الداخلية زياد بارود
الذي ابدى تأثره الكبري حيال اختطاف القائد العظيم
شبلي العيسمي مثله مثل مجيع الذين طالبتهم
باحلقيقة..وهنا نطالب احلكومتني اللبنانية والسورية
ان تعمال على اعادة القائد فورًا ودون ابطاء ونقول
ان هذا االختطاف لقائد عظيم امضى وافنى حياته
من اجل امته العربية أمر معيب وخمجل حيث اننا
نر مطالبة حقيقية وجدية اال من ابنته املهندسة
مل َ
املناضلة رجاء العيسمي وزوجها الدكتور رجا شرف
الدين واحرار شرفاء كتبوا يف بداية االختطاف دون
استجابة من اخلاطفني.
كلمة ليست كلكلمات ،بل ليتذكر اجلميع بأن من
تآمر على اختطاف القائد املثالي شبلي العيسمي
هو اسرائيلي ابن اسرائيل وصهيوني ابن صهيوني
وهو ابن زانية وعاهرة .
وليتذكر اجملرم بأنه خائن واخلائن سيلقى مصريه
كالشيشكلي الذي اعدمه البطل نواف يوسف غزالة
ونؤكد القول (لكل خائن نواف )

العائلة اليت حتافظ على الرتاث الوطين
وتسعى اىل حتصيل العلوم ،هي العائلة
الناجحة ومن هذه العائالت الكرمية ،عائلة رجل
االعمال االكادميي عيسى شاويش عضو جملس
ادارة اجمللس االسرتالي التجاري العربي
وعقيلته السيدة اميان االمسر ،حيث كرميتهما
الشابة احلسناء سارة شاويش تتابع دراستها
اجلامعية يف الكلية الدولية يف سيدني (ادارة
اعمال) وتتقن اىل جانب العربية االنكليزية
وهي من مواليد سيدني وشقيقها عبداهلل
متخصص يف املوارد البشرية وشقيقتها متارا
تتابع دراستها االبتدائية بتفوق.
تعود سارة جبذورها اىل مدينة القدس
عاصمة فلسطني وتتمنى ان ترى العلم
العربي ،علم فلسطني يرفرف على سارياتها
وهي حمررة وتردد مع الشاعر العربي :
أخي جاوز الظاملون املدى
فحق اجلهاد وحق الفدى
انرتكهم يغتصبون العروبة
جمد االبوة والسؤددا
تقول احلسناء سارة امتنى من اهلل ان
يساعدني يف دراسيت الرد اجلميل الهلي االحباء

واسرتاليا العظيمة بلد احلريات والدميقرطية
ولفلسطني الغالية مسقط رأسنا ووطننا
الغالي كما أمتنى على أبناء اجلالية العربية
بأن يتفاعلوا مع بالدنا االسرتالية املتعددة
احلضارات والثقافات ويتواصلوا مع وطننا
العربي الكبري لنكون خري رسل الن الوطين
الصادق عليه أن يعمل كل ما يف وسعه من
أجل وطنه وأسرتاليا العظيمة هي وطن غال
علينا ولكن علينا ان الننسى فلسطني النها
مسقط رأس أهلنا وأجدادنا ،كل ما نأمله من
حكومة اسرتاليا أن تساعدنا مع أحرار العامل
لعودة فلسطني حرة عربية ولن يضيع حق
وراء مطالب.
احلسناء سارة شاويش صبية رائعة
بفكرها ومجاهلا ووطنيتها الصادقة النها
حتب اسرتاليا وترنو اىل فلسطني حرة حمررة
من شذاذ االفاق ولن يطول الظلم والظالم
الن الفجر آت الحمالة.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

املفكرة واالديبة الربوفيسوره نور سلمان حماضرة يف
اجلامعات واملنتديات الثقافية االسرتالية

جملس عزاء للفقيد املناضل

رفيق قاسم عبد الباقي

اقام معتمد مشيخة عقل طائفة املوحدين الدروز يف سيدني الشيخ
جنيب قاسم عبد الباقي وابن شقيقه االستاذ نعيم رفيق عبد الباقي
وعموم ال عبد الباقي وعائالتهم جملس عزاء لعميدهم املناضل رفيق
قاسم عبد الباقي يف دار طائفة املوحدين الدروز حيث توافد ابناء
طائفة بين معروف واالصدقاء من ابناء اجلالية العربية لتقديم واجب
التعزية بالفقيد املناضل الذي خدم يف سلك اجليش اللبناني ما ينوف
عن ربع قرن وخالل االجتياح الصيوني الغاشم قاد كتيبة بين معروف
يف بلدته بتاتر اليت قدمت اكثر من مئة شهيد بطل قضوا دفاعًا عن
عروبة لبنان وعن الشرف والعرض واالرض والعروبة ضد االوغاد
الصهاينة واملتصهينني.

واملعروف ان الفقيد الغالي ينتمي اىل آل عبد الباقي تلك العائلة املتعلمة واملناضلة اليت اعطت لبنان
وسورية والعرب قامات كبرية من اكادميني ومهندسني وشهداء ابرار.
حتدث عضو اجمللس االداري للجمعية الناشط ملحم حالوي مقدمًا ومعزيًا وقدم شقيق الفقيد الغالي
الشيخ جنيب عبد الباقي فرثى شقيقه املرحوم البطل الذي سار على طريق االباء واالجداد ،مدافعًا عن
لبنان فخر الدين وكمال جنبالط وامراء آل ارسالن مؤمنًا باحلكمة الشريفة (ال ختافوا من متزيق أقمصتكم).
واضاف الشيخ ابو نبيل قائ ًال ان خسارتنا باخي الغالي كبرية ولكن اهلل سبحانه وتعاىل ساوى مجيع
خملوقاته باملوت واملوت حق عوضنا اهلل بسالمتكم وانا هلل وانا اليه راجعون.ويف ختام كلمته شكر الشيخ
ابو نبيل باسم ال عبد الباقي مجيع املعزين .وحتدث رئيس اجلمعية االخ زاهي عالمة معزيًا ومرتمحًا على
الفقيد الغالي ومقدمًا تعازيه بأسم مجعية بين معروف .
املغوش يتقدمون من الشيخ ابو نبيل جنيب عبد الباقي معتمد مشيخة
املغوش وآل
الزميل اكرم برجس
ّ
ّ
عقل املوحدين وعموم ال عبد الباقي يف لبنان وسورية وبالد املهجر بأصدق التعازي وانا هلل وانا اليه
راجعون .
كما ويتقدم الشيخ جنيب وابن شقيقه نعيم وعائالتهم من مجيع الذين واسوهم مبصابهم االليم ببالغ
الشكر ..للفقيد الرمحة ولكم طول العمر والبقاء وانا هلل وانا اليه راجعون.

الربوفيسورة نور سلمان تتوسط املرحوم سليم ابو سعدى وملحم حالوي واكرم املصري والزميل اكرم املغوّش

قبل سنوات وفدت اىل سيدني املفكرة واالديبة والشاعرة واالكادميية الكبرية الربوفيسورة
نور سلمان بدعوة من اجلامعات االسرتالية واملنتديات الثقافية ،فأقيمت على شرفها حفالت
التكريم الالئقة بشخصها الكريم وما متثل من مكانة علمية ووطنية وعائلية مميزة وهي كرمية
الدكتور الكبري داوود سلمان طبيب احلركة الوطنية اليت قادها املعلم اخلالد كمال جنبالط وكرمية
الدكتورة االديبة والشهرية زاهية مقصد سلمان رئيسة مجعية الطفل اللبناني وشقيقة الدكتور
صالح سلمان وزير الداخلية السابق وقريبة رئيس اركان اجليش اللبناني اللواء الركن وليد
سلمان وباختصار من عائلة سلمان العريقة الضاربة جذورها يف مدينة الشويفات يف جبل القائد
كمال جنبالط واالمراء شكيب وعادل وجميد ارسالن اىل جبل القائد سلطان باشا االطرش .
والربوفيسورة نور سلمان هلا عشرات املؤلفات الفلسفية والتارخيية واالدبية والشعرية كما
انها حتمل العديد من شهادت الدكتوراه بكافة االختصاصات العلمية وجتيد اكثر من عشر لغات
التقيت بها واجريت معها مقابلة صحفية نشرتها يف الصحف العربية يف سيدني ويف جملة
الثقافة السورية حيث قالت  :لي عزيزي اكرم كم انا فخوره بك وبأمثالك ممن يكتبون وخيلدون
اجدادنا واهلنا الذين رفعوا راية احلرية بقيادة البطل العظيم القائد االكرب سلطان باشا االطرش
ورفاقه االشاوس وتضيف الربوفيسوره سلمان دائمًا ضع يف فكرك املقولة القائلة :
(الطغاة اىل زوال واالستعمار اىل زوال واجلاهل يساوي هؤالء جبهله وهم مجيعًا اىل زوال)
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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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مجعية سيدة زغرتا ملبورن  -اسرتاليا
تتشرف جمعية سيدة زغرتا ملبورن  -أسرتاليا

بدعوة
أبناء الجالية اللبنانية الكريمة للمشاركة يف القداس االلهي
الذي سيقام عن أنفس أبناء زغرتا  -الزاوية
وذلــــــــك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم األحد الواقع يف  6تشرين األول
2013
يف كنيسة سيدة لبنان املارونية ملبورن على العنوان التالي:
230 NORMANBY AVE, THORNBURY

الدعوة عامـّة

عدنان
عالطبل
والزمر

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

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

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

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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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«
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@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
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امريكا وحلفاؤها والسالح حفل عشاء دعما لدير راهبات مار تقال  -معلوال
الكيميائي السوري
كاتب سياسي
مضت حواىل سنتني ونصف على احلرب على سورية والغرباء
يزدادون على ارضها ومنذ اندالع الشرارة األوىل عمد
الرئيس االسد اىل اجراء اصالحات واسعة يف مجيع ادارات
ودوائر الدولة وقوانينها ودستورها واقال احلكومة جتاوبا
مع مطالب املتظاهرين خاصة املعتدلني منهم الذين عمدوا
اىل طاولة احلوار ومناقشة الوضع داخل القطر السوري قبل
تفاقم االمور.
يف هذه االثناء كانت امريكا تصب الزيت على النار وحترض
وتشجع لالستمرار يف التظاهر حتى اسقاط الرئيس االسد.
اال ان املعارضة السورية املعتدلة وعلى رأسها ميشال كيلو
التزمت احلياد عندما شعرت ان العملية ليست قضية مطالب
بل هي أبعد من ذلك بكثري.
شعر االسد ان بقاءه على رأس السلطة ضروري ومن اول
واجباته القانونية والدستورية البقاء وقبل ان تفلت االمور من
يده مل يعد امامه اال احلرب اليت سار بها ضد املعارضة.
عمدت امريكا وحلفاؤها اىل فرض عقوبات هائلة على الرئيس
االسد ونظامه مطالبني اياه بالرحيل.
اال ان الرئيس االسد بقي متمسكا حبقوقه الشرعية
والدستورية اقلها محاية اراضيه من فلول الغرباء الذين
كانت امريكا وحلفاؤها جيلبونهم من اقاصي االرض للقتال
يف سورية وميدونهم باملال والسالح حيث عمل هؤالء تشريدا
وقتال ودمارا وذحبا و «تسحيب» قلوب وتقطيع اوصال يف
سورية وشعبها املسامل.
اجتماعات مكثفة عقدت بني امريكا وبريطانيا وفرنسا حول
الضربة العسكرية لسورية وقد ظنوا ان الضربة ليست اكثر
من نزهة وان االسد سيخاف وسرتتعد مفاصله فيرتك البلد
ويرحل اىل روسيا او اىل اي بلد آخر يف العامل.
اال ان روسيا وقفت بعناد اىل جانب سورية االسد مقررة
عدم ترك املنطقة لقمة سائغة للمتآمرين وعدم الرتاجع اىل
الوراء مهما كان الثمن.
وكان الرئيس االمريكي ويف اوقات خمتلفة يتساءل:
اذا رحل االسد من سيحكم سورية وكأنه كان متأكدا ان
املعارضة السورية مل تعد معارضة بالشكل واملضمون بل
اصبحت مرتزقة من دول عدة يسيطرون على اجزاء كبرية
من سورية ومل يعد يبقى من املعارضة احلقيقة السورية اال
االسم.
الرئيس االسد مل يكن كما صوره الغرب وتركيا وليس
كما قال عنه فؤاد السنيورة يف آخر تصريح له انه رجل
ديكتاتوري متوحش ويف هذه احلال نسي السنيورة وحلفاؤه
كم مرة زاروا سورية ليأخذوا بركة الرئيس االسد ورضاه
ونسي السنيورة ومن لف لفه ما قدمت هلم سورية يف كثري
من االحيان.
وبعد جمزرة الغوطتني ومعلوال واتهام االسد باستخدام
االسلحة الكيميائية وصل فريق التحقيق الدولي اىل سورية
لتقصي احلقائق عن اجلهة اليت استعملت السالح الكيميائي
وقدم تقارير مبهمة وغري واضحة وملتبسة عن اجلهة اليت
استعملت هذا السالح احملظور دوليا.
عادت امريكا ومن معها ووجهت للرئيس االسد انذارا شديد
اللهجة حددت مدته بـ  48ساعة وكانت فرنسا وتركيا اكثر
املتحمسني لضرب سورية.
قرعت طبول الفرح يف بعض الدول الغربية والعربية وخصوصا
يف لبنان من قبل الفريق املعادي لسورية واملرتبط ارتباطا
جذريا باملشروع االمرييكي الصهيوني يف املنطقة.
اال ان التطور األخري ارخى الذي بثقله على املشاورات بني
الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس االمن كان التباين
الواضح بني هذه الدول فامريكا وبريطانيا وفرنسا تريد يّ
تبن
قرار حتت الفصل السابع اي جييز استخدام القوة ضد سورية
فيما روسيا والصني عارضتا ذلك.
وبرأي الشخصي ليست هناك حرب على سورية ال اليوم وال
بعد شهر وال بعد سنوات.
فأمريكا تدرك متاما ان احلرب اذا وقعت فانها ستجرف
املنطقة بأكملها واول من سيدفع الثمن هي اسرائيل
واملصاحل االمريكية والربيطانية والفرنسية والدول اليت
تدور يف فلكهم.

مساء الثالثاء املاضي وبدون توجيه أي دعوة رمسية أقام
التيار الوطين احلر يف ملبورن حفل عشاء يف مطعم املازات
يعود ريعه لدير راهبات مارتقال يف بلدة معلوال السورية الذي
تعرض ألضرار جسيمة على يد املعارضات السورية اليت جلها
من الغرباء الذين أمعنوا فتكًا باألماكن املقدسة يف بلدة معلوال.
وحضر املناسبة كامل أعضاء التيار الوطين احلر
والنائب خليل عيده والسيد رفعت حنا وعدد كبري
االنسانية.
املناسبة
هذه
يف
للمشاركة
جاؤوا
رئيس مكتب التيار الوطين السيد شربل راضي القى كلمة
حتدث فيها عن الضرر الكبري الذي حلق ببلدة معلوال ،عدا
هجر هو وأهله من لبنان وهو
عن التهجري ،متذكرا يوم
ّ
اليوم يقوم بهذا العمل االنساني أمام هذه املأساة الكبرية.

املنسق العام روبري خبعازي حتدث عن معلوال اليت
متلك تراثًا كبريًا من املؤسسات الدينية األثرية.
السيد رفعت حنا رئيس الرابطة السورية السابق شكر التيار
الوطين احلر على مبادرته الطيبة ومواقف دولة الرئيس العماد
ميشال عون املشرفة واصفا اياه بانه زعيم كبري يف منطقة
الشرق األوسط.
وأثناء العشاء عرض فيلم عن معلوال املعروفة يف تعايشها املشرتك
مع أخواننا املسلمني وهي رمز التعايش بني مجيع أبناء الطوائف.
ويف هذه املناسبة طالب غبطة البطريرك اليازجي االهتمام
الكلي براهبات مار تقال يف قداسه االهلي.
وقد مجع حفل العشاء  5800دوالر أمريكي أرسل مبوجب شك
( )Chequeإىل الراهبات يف معلوال.
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فتاة الـ 20عاماً تعيد إىل برلسكوني
«الثقة بالنساء»

دبي حتذر من «شاي بالذهب» وسعر
الكوب $62
ّ
حذرت سلطات
دبي من ظاهرة
الفتة يف اآلونة
تدعي
األخرية،
بعض
فيها
املقاهي الفاخرة
شاي
تقديم
من
مصنوع
الذهب
رقائق
عيار  22قرياطا،
يبلغ سعر الكوب
الواحد منه  62دوالرا.
وأصدرت بلدية دبي بيانا قال فيه مدير إدارة الرقابة الغذائية أنه
"ال أساس ملثل هذه الدعايات من الناحية الصحية وإمنا هي دعاية
جتارية كاذبة من قبل بعض أصحاب املقاهي تربيرا ألسعارهم
املرتفعة ملنتجات رخيصة واستغالال جلهل بعض الزبائن حول
املوضوع".
واضطرت البلدية إىل التدخل بعد انتشار تقارير يف الصحف احمللية
عن وجود مقهى يف "مول دبي" الذي يعد من أفخم الفضاءات
يقدم تلك اخلدمة.
التجارية يف العاملّ ،

قال رئيس الوزراء اإليطالي السابق سيلفيو برلسكوني ( 77عامًا)
أن رفيقته احلالية فرانشيسكا باسكالي ( 28عامًا) أعادت له الرغبة
يف الثقة بالنساء جمددًا.
ويظهر برلسكوني جبوار باسكالي على غالف جملة «فانييت فري»
الذي محل عنوانه« :سأتزوج منه».
فتاة الـ 20عامًا تعيد إىل برلسكوني «الثقة بالنساء»
وقال برلسكوني يف احلوار الذي مت نشر جزء منه اليوم «يف
كل املواقف األكثر أملا يف حياتي خالل السنوات األخرية ،كانت
فرانشيسكا دائما جبانيب ،لقد أهدتين السعادة دون طلب شيء يف
املقابل ،لقد أعادت لي الرغبة يف اإلميان حبب املرأة الصادق».
ومت تصوير الثنائي يف منزل رئيس الوزراء السابق يف أركوري
بالقرب من مدينة ميالنو ،وهي من ضمن املرات القليلة اليت وقف
فيها برلسكوني إللتقاط صور لوسيلة إعالمية.
وأعلنت الشابة فرانشيسكا عن أنها هي من صرحت لربلسكوني
حبها له ،مشرية إىل أنه رد عليها أن ذاك بقوله»:ال حديث يف هذا
املوضوع ،أنت أصغر سنًا بكثري ،ال ميكنين منحك املستقبل الذي
تستحقينه».
يذكر أن برلسكوني متهم بارتكاب جرائم جنسية وأن احلفالت اليت
كان يقيمها يف ميالنو كانت للدعارة وليست حفالت عشاء فاخرة
كما يدعي.
وتقدر ثروة برلسكوني بـ 6.5بليون يورو عام  2009وفق جملة
هذا
ّ
«فوربس» ،ما جيعله ثاني أغنى رجل يف إيطاليا.

العثور على جثة حمنطة يف احدى
شقق موسكو

عثر يف احدى
مدينة
شقق
موسكو على جثة
الشقة،
صاحب
حيث تبني بنتيجة
انها
التحليل
حمنطة منذ اكثر
من سنة.
عثر على هذه
احملنطة
اجلثة
عن طريق الصدفة ،فقد قدم احد سكان املبنى الذي توجد فيه
الشقة شكوى اىل املسؤولني يف ادارة احلي ،بسبب غرق الطوابق
السفلى للمبنى حيث يسكن .قدم املسؤولون اىل املبنى وبعد
ان فتحوا باب احدى الشقق يف الطابق السادس ،عثروا على جثة
صاحب الشقة (مواليد  )1964وهي حمنطة .وجيري التحقق حاليا
يف اسباب الوفاة ومعرفة االشخاص الذين قاموا بتحنيط اجلثة.
املصدر :وكالة انباء "انرتفاكس"

ّ
وأكد البيان وجود الظاهرة بعد أن قامت سلطات البلدية "بدراسة
حول هذا املوضوع وعلمت أن هناك بعض املقاهي تدعي أن لديهم
هذا الشاي املخلوط بالذهب الراقي ومنتجات نباتية فاخرة ،وتضاف
إليه زهور إلكسابه رائحة جذابة ،ثم يقدم للزبائن دون إضافة أي
مواد أو ألوان اصطناعية ،ما جيعله مشروبًا طبيعيًا نقيًا ويدعون أن
هذا املنتج يساعد على راحة اجلسم ،والتخلص من التوتر واآلثار
السلبية لضغوط احلياة".
إن هذه املقاهي ال ختلط الذهب
وقال مسؤول يف بلدية دبي ّ
بالشاي وإمنا يدعون ذلك من أجل جذب الزبائن" ،وإذا يعملون
ذلك بالفعل ال يستطيعون أن خيلطوا إال نسبة ضئيلة واليت ال
يعترب شيئا مذكورا ،وال يساعد على شيء من الناحية الصحية أو
تنشيط اجلسم".
أن ظاهرة أخرى انتشرت يف دبي وهي استخدام
ومن املعلوم ّ
رقائق الذهب يف تنظيف البشرة وإعادة نظارتها.

سارقة حقائب مليونرية تواجه حكماً
بالسجن  3سنوات
تواجه سارقة حقائب يد
حكمًا
بريطانية
وحمتالة
بالسجن ثالث سنوات ،على
خلفية ارتكابها جلرائم سرقة
واحتيال متعددة ،وذلك بعد
أن مت الكشف أنها متلك ما
يزيد عن مليون و 600ألف
دوالر،
وسيارة "بنتلي" بقيمة 230
ألف دوالر ،فض ًال عن كونها
تقطن يف منزل فاخر يضم
ست غرف ومحام سباحة.
وكشفت شرطة مقاطعة "كنت" عن هوية "داون ساميون" ،اليت تبغ
من العمر  51عامًا ،بعد أن قام شريكها "بيرت هاريف" باإلبالغ عنها
إثر وقوع خالف بينهما ،وهو ما خفف عنه العقوبة القضائية اليت
اقتصرت على حكم بالسجن ملدة عام واحد.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات إىل "ساميون" باالحتيال
على السلطات للحصول على مزايا تقدمها احلكومة الربيطانية
للمواطنني ممن يعانون من البطالة ،فض ًال عن ثبوت تهربها من
الضرائب العقارية.
وأدينت "ساميون" جبرائم سرقات متكررة ،حيث كانت تقوم
بتتبع ضحاياها أثناء قيامهم بإدخال األرقام السرية على ماكينات
الصرف اآللي ،لتقوم بعدها بسرقة حقائبهم واالستيالء على كل
ثراء
ما حتويه احلقائب واحلسابات املصرفية ،األمر الذي حقق هلا
ً
جعلها ُتلقب إعالميًا بـ "السارقة املليونرية" ،حسبما أوردت صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.

الشاهد اجلديد يف قضية مقتل ديانا
الذ بالفرار
قالت شرطة
ا لعا صمة
ا لرب يطا نية
إنها
لندن
تفحص حاليًا
معلو ما ت
تلقتها أخريًا،
بشأن حادثة
السيارة اليت
ملقتل
أدت
األمرية ديانا،
و صد يقها
ا ملصر ي
دودي الفايد
باريس
يف
عام ،1997
حول فرار
اجلندي الذي
عن
كشف
قوات
دور
اجلوية
النخبة
الربيطانية يف احلادث ،إىل مكان جمهول ،قبل بضعة أيام فقط من
موعد استجوابه.
األمرية ديانا.
وأشارت الشرطة حبسب «بي بي سي» إىل أنها ال تزال تبحث مدى
مصداقية هذه املعلومات ،ولكنها أكدت أن ذلك ال يعين إعادة فتح
التحقيق يف احلادث.
وكان حتقيق يف عام  2008انتهى إىل أنهما قتال بصورة غري قانونية
بسبب «اإلهمال اجلسيم» لسائق السيارة اليت كانت تقلهما.
وقالت شرطة سكوتالند يارد يف بيان إن عملية تقييم املعلومات
سيقوم بها فريق من الضباط املتخصص يف اجلرمية.
وأوضح البيان أن وفاتهما قد «حقق فيها بشكل دقيق» ،عن
طريق التحقيق الذي قامت به حماكم العدل امللكية يف لندن.
وأشارت تقارير نشرت يف عدة صحف بريطانية األحد إىل وجود
مزاعم بتورط اجليش يف احلادثة وأن هذه املعلومات سربت إىل
الشرطة عن طريق مصدر من اجليش.
وقال متحدث باسم سكوتالناد يارد إن فريق التقييم «لن يناقش
مصدر املعلومات».
وقالت متحدثة باسم العائلة املالكة الربيطانية إنه لن يصدر تعليق
من األمري وليام أو األمري هاري جنلي األمرية الراحلة.
كما أعلن متحدث باسم رجل األعمال املصري حممد الفايد والد
دودي ،أنه ليس لديه تعليق على هذه األنباء إال أنه قال إن الفايد
سيكون «مهتمًا برؤية النتيجة» معربًا عن ثقته يف قدرة شرطة
لندن بالتحقيق يف هذه املعلومات «بقوة».
فيما ذكرت شرطة سكوتالند يارد إن تقييمها للمعلومات ال يأتي
يف إطار «عملية باغيت» ،وهي حتقيقات الشرطة يف مزاعم نظرية
املؤامرة اليت قالت إن األمرية وصديقها دودي الفايد قتال ،وتبنى
هذه النظرية حينها حممد الفايد.
لكن يف كانون األول (ديسمرب)  2006قال تقرير»عملية باغيت»
إنه مل يعثر على أي دليل على وقوع جرمية قتل ورفض كل نظريات
املؤامرة اليت أحاطت باحلادثة.
وخلصت التحقيقات وقتها إىل أن وفاة ديانا وصديقها املصري
جاء ألن سائق السيارة كان خممورًا ويقود السيارة بسرعة فائقة،
وبسبب مصوري املشاهري الذين كانوا يطاردونهما.
وقالت جلنة احمللفني اليت ضمت ست نساء ومخسة رجال ،بأغلبية
تسعة من أعضائها «إن القتل غري املشروع لديانا والفايد ،والذي
جنم عن اإلهمال الفادح بسبب القيادة املتهورة للسائق بولُ ،يعد
جرمية قتل سببها اإلهمال اجلسيم الفادح».
وبعد ذلك أعلن الفايد إنه قرر وقف محلته القضائية اليت كان
حياول خالهلا الربهنة على أن األمرية ديانا وابنه دودي راحا ضحية
مؤامرة كانت تهدف للقضاء عليهما.
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صحة ومجتمع

دراسة :ميكن حفظ البيض خارج الثالجة
دراسة
اهتمت
مبعرفة
مسحية
األكثر
االختيار
صحة فى طريقة
البيض،
حفظ
هل بوضعه فى
الثالجة أم تركه
حمفوظا فى درجة
حرارة الغرفة.
اجلريدة
وكانت
الطبية لعلوم الغذاء والزراعة األمريكية قد نشرت العام املاضى
دراسة أجراها الباحثون على عدد من البيض لتقييم جودته ،بعد
أن خزنوا ألفى بيضة فى درجات حرارة خمتلفة ملدة أربعة أسابيع،
وأكدت الدراسة أن درجة احلرارة املناسبة لتخزين البيض لفرتة
طويلة هى ما بني ست و 22درجة مئوية (درجة حرارة الغرفة20
درجة مئوية) وتبنى علماء آخرون رأيا آخر بأنه جيب التخلص من
البيض إذا ما ترك خارج الثالجة ملدة ساعتني.
وحلسم اجلدال ،قامت إحدى الصحف الربيطانية بتكليف معامل
حتاليل الغذاء فى يوركشاير ،التى تقوم بالتحاليل املعملية على
األغذية واملشروبات بالتعاون مع احلكومة الربيطانية لضمان سالمة
وجودة املنتجات الغذائية ،بإجراء دراسة فى هذا الصدد.
وقامت الشركة بتجارب قارنت فيها بني عبوتني للبيض أحدهما
فى درجة حرارة الغرفة واآلخر فى درجة حرارة الثالجة لعدة أسابيع
وتسجيل النتائج.
وجاءت النتيجة بأنه ال يوجد أى اختالف بني العبوتني ،حيث إن
العبوتني كانتا خاليتني متاما من البكرتيا وهكذا كشفت الدراسة
أنه ميكننا ترك البيض خارج الثالجة.

نظام الغذاء عالي الدهون يؤدي إىل تلف أعصاب
املعدة و صعوبة التخلص من الوزن الزائد
كشفت دراسة ُأجريت يف أسرتاليا أن األشخاص الذين يعتمدون
نظاما غذائيا عالي الدهون جيدون صعوبة بالتخلص من الوزن
الزائد أكثر من غريهم .استنتاج يبدو طبيعي للوهلة األوىل ،لكن
ليس بسبب ارتفاع معدل الدهون يف اجلسم ،بل ألن األعصاب
اليت ترسل إشارات للدماغ بامتالء املعدة معرضة للتلف بشكل
نهائي.
فقد ُأجريت الدراسة يف جامعة أدياليد حتت إشراف طالب يعد رسالة
دكتوراة هو ستيفن كينيتش ،وتناولت تأثري النظام الغذائي امللئ
بالدهون واإلشارات اليت ُترسل مبا يفيد بأن األمعاء ممتلئة.
كما خلصت الدراسة إىل أن املعدة تتعرض للتلف لدى البدناء حبيث
ال ميكن إعادتها إىل وضعها الطبيعي بعد التخلص من الوزن الزائد
مباشرة ،وإىل أن أعصاب املعدة املسؤولة عن إرسال إشارات
بالشبع للدماغ تصبح غري فعالة نتيجة اتباع نظام غذائي عالي
الدهون لفرتات طويلة.
من جانبها تؤكد األخصائية أماندا بيج من قسم أحباث األعصاب
املختربي يف اجلامعة أن  %5فقط من البدناء الذين جنحوا بالتخلص
من الوزن الزائد متكنوا من احلفاظ على الوزن اجلديد ،مشرية إىل
أن األمر استغرق أكثر من عامني من اتباع نظام غذائي حمدد.
ويف إطار هذه الدراسة خضعت فئران مت توزيعها على جمموعتني،
حبيث تتناول األوىل يف نظامها الغذائي نسبة منخفضة من الدهون
ال تتجاوز  ،%7بينما حتصل فئران اجملموعة الثانية على  %60من
الدهون.
بعد مرور  3أشهر بدأت الفئران السمينة حتصل على نظام غذائي
طبيعي ،لكن ذلك مل حيل دون تناوهلا املزيد من الطعام ،حبيث
تتناسب مع نظام الغذاء عالي الدهون ،علما أنها بدأت تفقد من
وزنها يف بادئ األمر.
إىل ذلك يؤكد العلماء املشرفون على الدراسة أن التخلص من
الوزن الزائد يستوجب وقتا طويال شريطة تغيري النظام الغذائي.
هذا وسوف تشمل الدراسات املزمع القيام بها يف اجلامعة ما إذا
كان باإلمكان استعادة قدرة أعصاب املعدة على ممارسة مهامها
الطبيعية.

حب الشباب ..آثار جسدية ونفسية
والعالج متوفر

د .ميشال جبّور  :العالقة احلميمة
ميكن ان تكون يومية بني الزوجني
اكد د .جبور ان العالقة
رغبة
هي
احلميمة
وحاجة  ..وعندما توجد
احلاجة عند الشخص
والرغبة عند الشريك
ميكن القيام بعالقة
جنسية وحتى لو كان
هذا األمر بشكل يومي
ولكن طبعًا كما ذكرنا
بشرط وجود الرغبة واحلاجة معًا .

يعد حب الشباب من أكثر اإلمراض اجللدية شيوعًا بني شرحية
الشباب ،فقد أوضحت دراسة أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية،
أن حب الشباب يصيب حوالي  85يف املائة من الشباب ،وبنسب
متساوية بني الذكور واإلناث ،وإن كان يصيب الذكور بصورة
أشد.
وعلقت الدكتورة سيما طنوس ،خبرية التجميل يف دبي ،على هذه
املشكلة قائلة" :هناك نسبة كبرية من املصابني حبب الشباب
يعانون من اآلثار اليت ختلفها على شكل حفر يف الوجه أو الصدر
والظهر ،عالوة على احلالة النفسية اليت ختلفها هذه احلبوب عند
املصابني وتقلل من ثقتهم بأنفسهم".
وتطرقت طنوس إىل تقنية حديثة تعد هي األفضل حاليًا واألقل
ضررًا وصاحلة لكل أنواع وألوان البشرة قائلة" :تسمى هذه
التقنية (التثقيب امليكروني) بالرتددات الراديونية ،حيث تعمل
هذه الطريقة وفق جهاز تقين يثقب اجللد بابر رفيعة جدًا مع اصدار
ذبذبات راديونية تعمل على تنشيط اجللد وحتفيزه وزيادة تدفق
الدورة الدموية ،وبالتالي تنشيط اخلاليا الفايربوبالستية املنتجة
للكوالجني".
وأضافت" :هذه التقنية تزيد من مساكة طبقات اجللد وتعمل على
زيادة ترطيبه وتظهر النتائج على شكل امحرار يف اجللد لعدة أيام
وبعد ذلك سيلحظ املريض أن الندب مل تعد عميقة يف اجللد
وأصبح اجللد مشدودا أكثر ".ونوهت إىل أن املصاب حيتاج إىل
عدة جلسات حتدد حسب شدة وعمقها الندوب.
وعن طرق عالج حب الشباب األخرى قالت طنوس" :عالج حب
الشباب مر بعدة بدأت بالتقشري الكيميائي ،ثم بالسنفرة ،والتقشري
الكريستالي ،والذي تعترب نتائجه ضعيفة على آثار حب الشباب
والندب إمجا ً
ال .بعد ذلك ظهر التقشري بالليزر ،والذي يعطي نتائج
جيدة جدًا على تلك اآلثار املرتتبة ،اذا ما أعطي بالطريقة الصحيحة،
ومشكلته عدم تفاعله مع البشرة السمراء جدا أو الداكنة فيحدث
فيها حروقا وتصبغات جلدية".

جبور  " :اذا مل توجد الرغبة واحلاجة ليس بالضرورة
وتابع دّ .
القيام بعالقة جنسية كل يوم  ..فمن املمكن أال نقوم باجلنس ملدة
اسبوع  ..أسبوعني  .وأوقات تطول املدة بني الشريكني اكثر
فتؤدي إىل فتور وهذا ما ال ننصح به".
جبور إىل انه ال جواب علمي حيدد عدد املرات اليت جيب
وأشار دّ .
القيام فيها بعالقة جنسية يف االسبوع ألن اجلواب مرتبط بوجود
احلاجة والرغبة  " ..ميكنكم القيام بعالقة جنسية كل يوم مرة ..
مرتني "...
ً
مرت فرتة
حال
ويف
..
حبالو"
حالو
عامل
جسمنا
ا
":بيولوجي
وأضاف
ّ
يسمى
مبا
اجلسم
يقوم
اجلنس
مبمارسة
الشخص
يقم
ومل
طويلة
ّ
" "wet dreamاو االستحالم  ..اجلسم ينتج "املين" بشكل يومي
وال ينتظر ان يقوم الشخص بعالقة جنسية حتى جيدد "السائل
املنوي".
اما على صعيد صحة االنسان ،فممارسة اجلنس جمهود  ..وتشري
بعض الدراسات إىل ان العالقة اجلنسية الواحدة قد تفقد الشخص
حواىل  600وحدة حرارية وهي مقدار ركض ساعة  ..وبالتالي اذا
كان االنسان يقوم بهذا اجملهود من دون تأمني غذاء مناسب يف
املقابل طبعا ستضعف صحته ،وفقا" ملوقع النشرة االلكرتوني.

«الباراسيتامول» خيفض درجة حرارة
اجلسم يف الطقس احلار

ويف النهاية أشارت طنوس إىل أن من بني املفاهيم اخلاطئة
االعتقاد بأن حب الشباب هو مسألة طبيعية تتعلق مبرحلة النمو لدى
املراهقني والشباب ،ثم ختتفي بعد ذلك ،متغافلني عن اجلانب
اآلخر الذي قد خيلفه اإلهمال على العوامل النفسية واملظهرية،
متوجهة بالنصح لكل من يعاني من آثار حب الشباب بزيارة طبيب
خمتص ،وفقا" لشبكة "cnnالعربية".

عالقة الكمون بإنقاص الوزن
من فوائد الكمون فى التخسيس بأنة يعمل على زيادة حرارة
اجلسم مما يؤدى إىل زيادة معدل التمثيل الغذائى ،ألنه عندما
يكون معدل األيض األيض أكثر كفاءة يساعد على ختفيف الوزن
وحنافتة ،وتستخدم التوابل األخرى مثل الفلفل األسود والزجنبيل
واحللبة جنبا إىل جنب مع الكمون.
كما أنة يعمل على حتسني عملية اهلضم مما يؤدى إىل أمتصاص
املواد الغذائية بشكل فعال ،مما يؤدى هذا األمر إىل منع ختزين
الدهون باجلسم ،ويعمل الكمون أيضا على حرق الدهون مبعدل
سريع ،وخاصة الدهون املوجودة بالكرش ،فهو يعمل على زيادة
قدرة اجلسم على حرق الدهون بنسبة  ،%25ألنة يساعد فى عملية
اهلضم ويقى اجلسم من األمراض.
ويفضل تناولة مع الشمر والزجنبيل والينسون واخلردل لتحقيق
أقصى فائدة فى انقاص الوزن ،ومن ضمن مميزاته أنه ال يتسبب
فى أثار جانبية شائعه ،وهلذا السبب ميكن أن يستهلكه مجيع
األعمار.

ّ
املسكن ميكن
وجدت دراسة جيدة أن تناول دواء «الباراسيتامول»
أن خيفض درجة حرارة اجلسم خالل الطقس احلار ،وذكرت صحيفة
«ديلي ميل»
الربيطانية أن الباحثني يف جامعة كينت وجدوا أن «الباراسيتامول»
يساعد راكيب الدراجات على ممارسة رياضتهم لوقت أطول يف
الطقس احلار عرب خفض حالة اإلجهاد احلراري.
وأظهرت الدراسة اجلديدة تأثريًا إجيابيًا يف الطقس احلار ،فالدواء
قلل من حرارة اجلسم خالل ممارسة التمارين ،ومشلت الدراسة 11
رياضيًا ،تناولوا جرعات حمددة من الراسيتامول ،أو دواء وهميًا
قبل ممارسة رياضة ركوب الدرجات قدر املستطاع حتت درجات
حرارة تراوحت بني  18و 30درجة مئوية.
وكان من املعروف سابقًا أن هذا الدواء ميكن أن يرفع أداء
الرياضيني عرب خفض اآلالم ،وخالل ممارسة الرياضة قيست
وحتملهم للحر ،وتبينّ أن "الباراسيتامول"
درجات حرارة األشخاص
ّ
مسح هلم مبمارسة رياضتهم ملدة أطول حتت حرارة مستواها 30
وسجلت درجات جسم أقل من الذين تناولوا دواء
درجة مئوية،
ّ
وهميَا.
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تتــمات

مظلة دولية...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

يتم احرتام خطة نزع السالح الكيميائي ،وفق ما أوضحت مصادر
ديبلوماسية.
ورغم أن األمريكيني والروس خاضوا وحدهم ،من دون فرنسا
وبريطانيا والصني ،املفاوضات التحضريية خلريطة جنيف ،إال أن
إشراك الدول األخرى يف اجتماع يسبق اإلعالن عن املوعد على شكليته
مؤشر على جدية اجتاه عربة األزمة السورية إىل جنيف ،حتت مظلة
التفاهم الدولي ،وليس امتدادا طبيعيا لالتفاق الروسي ـــ األمريكي،
وحده صاحب القرار واملرجعية.
وقال مصدر ديبلوماسي روسي ملعارضني سوريني إن إدارة األزمة
السورية أصبحت جزءا من صفقة أوسع مع الواليات املتحدة .وقال
املصدر إن موسكو قدمت للواليات املتحدة سلة عروض متكاملة ،تسبق
الذهاب إىل جنيف ،تشمل تالزم املسارات بني العملية السياسية
واحلكومة االنتقالية وأفضلية عملية نزع السالح الكيميائي السوري
على ما عداها.
وقال وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ،عقب لقائه للمرة
الثانية يف يوم واحد مع نظريه األمريكي جون كريي ،أنهما اتفقا على
نص مشروع قرار ملنظمة حظر السالح الكيميائي حول سوريا ،وعلى
نص مشروع قرار جمللس األمن يدعم القرار األول.
وأشار إىل أن الوثيقة األخرية ستعرض على أعضاء جملس األمن
الدولي خالل ساعات ،وأنها ال تتضمن اإلشارة إىل الفصل السابع من
ميثاق األمم املتحدة.
ونافل القول إن «جنيف» خيضع ملسار «الكيميائي» ومتطلباته
التقنية والسياسية والزمنية .فمن غري املنتظر أن يقدم املؤمتر على أي
تغيري جوهري وواسع يف بنى القرار الدمشقي املركزي القوي ،وموقع
الرئيس بشار األسد قبل اجناز عملية تصفية الكيميائي السوري .إن
بقاء سلطة الرئيس السوري يف قضايا الدفاع واألمن بعيدة عن أي
مساومة سيخفف من تعقيدات تصفية املخزون الكيميائي ،ويضمن
تنفيذ العملية ،وبقاء اجليش السوري وفيا لسلطة مركزية قادرة على
الوفاء بتعهداتها .وكان األمريكيون قد اشرتطوا بلسان وزير اخلارجية
جون كريي ضرورة انتهاء العملية منتصف العام املقبل كحد أقصى،
بالتزامن مع انتهاء والية األسد ،للسماح بفتح ملف التفاوض على
مستقبله السياسي مبجرد الفراغ من العملية الكيميائية.
ومن املؤكد أن األجندة السياسية جلنيف ال تتوافق مع التعقيدات
التقنية لعملية تدمري املخزون الكيميائي السوري وأنها ستخضع
لتعديالت تتوافق مع أجندة تدمري املخزون اليت ستطول سنوات،
حبسب توقعات اخلرباء .إن أي حكومة انتقالية ،خترج من جنيف ،لن
تكون قادرة على تنفيذ العملية من دون وحدانية القرار.
ويقول ديبلوماسي غربي إنه ال ينبغي توقع حتول جنيف إىل عملية
تسوية نهائية للصراع السوري املسلح ،وان أكثر ما ميكن انتظاره
يف املدى املنظور هو التوصل إىل وقف إلطالق النار .ويقول املصدر
الديبلوماسي إن احدى األفكار املتداولة ،بعد العجز عن تكوين قوة
دولية لفصل املتقاتلني ،هي إنشاء قوة سورية مشرتكة ،تضم إىل
اجليش السوري عناصر من «اجليش احلر» تلقت تدريبات يف معسكرات
أمريكية يف األردن .ومن غري املتوقع أن تتجاوز مساحة وقف النار 50
يف املئة من جبهات القتال ،اليت ما تزال وحدات من «اجليش احلر»
تسيطر عليها.
ويسود تفاؤل كبري اجلانب الروسي بارتفاع احتماالت انعقاد املؤمتر
يف املوعد املقرر اجلديد ،نظرا إىل ضيق اخليارات السياسية أمام
الشريك األمريكي ،الذي يلعب الوقت ضده ،مع تهالك ورقة املعارضة
«االئتالفية» اليت راهن األمريكي عليها .إن تأخر انعقاد املؤمتر ابعد
من نهاية تشرين األول أصبح عامال مهددا لقدرة الواليات املتحدة
على حشد «اإلئتالف» يف املفاوضات إزاء النظام السوري والروس،
إذا ما تبقى شيء من «اإلئتالف» و»اجليش احلر» يف املواجهة اجلارية
مع تنظيم «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» (داعش) وفصائل
أخرى .وكلما تأخر جنيف تراجعت القدرة الروسية واألمريكية على إجبار
النظام السوري على تقديم تنازالت لـ»اجليش احلر» أو «اإلئتالف»
الذي يواجه ،منذ أسابيع ،عملية استنزاف سياسي وعسكري من
«داعش».
وفيما يواصل «داعش» هجومه الواسع القتالع «اجليش احلر» من
الشمال السوري أعلن  13فصيال عسكريا أساسيا ،بينهم «جبهة
النصرة» و»أحرار الشام وصقورها» و»لواء اإلسالم» ،طالقا نهائيا مع
«اإلئتالف» و»اجليش احلر» وبرناجما لبناء دولة إسالمية يف سوريا.
وتنذر املواجهات اجلارية بني «اجلهاديني» و»اجليش احلر» بانقالب
يف ترتيب القوى األساسية يف سوريا ،وتغيري اجتاهات جنيف كليا
أيضا .إذ يتضح أن تضعضع «احلر» سيضع النظام على رأس القوى
املسيطرة يف سوريا ،ويرفع «اجلهاديني» إىل مرتبة اخلصم األول،
ويضع أكراد «حزب اإلحتاد الدميوقراطي» يف املرتبة الثالثة ،ويهبط
«احلر» إىل مرتبة القوة الرابعة ورمبا اهلامشية.
ويطرح ترتيب القوى اجلديد أجندة سياسية ثورية على جنيف .إذ
سيكون ملحا طرح مهمة مواجهة اإلرهاب على املعارضة والنظام معا.
وكان بيان جمموعة الثماني الكبار يف حزيران املاضي قد طرح بني
بنوده ضرورة التوافق بني اخلصمني ملواجهة اإلرهاب.
وينبغي على أي تغيري يف دمشق ،حبسب ديبلوماسي أمريكي يعمل
على امللف السوري ويدير شؤون املعارضة ،أن يفضي إىل قيام نظام
يف دمشق ،ميكن التعامل معه لقتال اإلرهاب يف الشمال السوري.

ويبدو بند اإلرهاب ضاغطا بقوة على أولويات التغيري السياسي املنتظر
من جنيف وشرطا أساسيا لتكوين وعمل أي حكومة انتقالية.
وليس مؤكدا أن تشارك يف املؤمتر الكوادر السورية املعارضة اليت
تلقت يف أوسلو ،قبل أشهر ،تدريبات على أصول التفاوض ،وال
مثيالتها من الكوادر اليت تتدرج يف صفوف األمم املتحدة يف جنيف
للغاية نفسها.
ويقول مصدر سوري معارض إن األمريكيني يصرون على بقاء
«اإلئتالف» ممثال للمعارضة ،وان يتم توجيه الدعوات إىل ثالثة
أطراف هي احلكومة السورية و»اإلئتالف» وأطراف أخرى .وحتت هذه
التسمية تدخل تشكيالت تضم هيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة
ومستقلني وممثلني للمجتمع املدني ،واهليئة الكردية العليا ،وممثلي
بعض الوحدات العسكرية.
وجيري تداول أمساء حتت مظلة «اإلئتالف» تضم وليد البين ورياض
سيف .ويدفع اإلئتالفيون بلؤي صايف وجنيب الغضبان احملسوبني
على «اإلخوان».
وجرى اقرتاح مشاركة امحد الطعمة بصفته «االئتالفية» وليس
كرئيس لـ»احلكومة املؤقتة» .كما يطرح اسم الرئيس السابق
لـ»االئتالف» معاذ اخلطيب ،ورئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسني
باإلضافة إىل هيثم مناع وعارف دليلة ورجاء الناصر من هيئة التنسيق
الوطنية باإلضافة إىل رئيس «حزب االحتاد الدميوقراطي» الكردي
صاحل مسلم حممد.

سالم حلكومة مهما...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

األبيض ،وكذلك على لسان سفريهم يف بريوت ديفيد هيل الذي
التقى ،أمس االول ،على التوالي الرئيس نبيه بري ،الرئيس جنيب
ميقاتي ،والرئيس املكلف متام سالم.
وقالت مصادر لبنانية ان هيل طلب ممن التقاهم االسراع بتأليف
احلكومة ،وابدى استعداد بالده لدعم لبنان يف جمال مكافحة االرهاب،
وقال «اننا ننتظر من لبنان أن حيدد الطريقة الفضلى لتقديم الدعم
يف هذا اجملال» ،جمددا دعم بالده لـ «اعالن بعبدا» وداعيا اىل خروج
«حزب اهلل» من سوريا.
وفيما دعا ميقاتي عرب «السفري» اىل حكومة واقعية تقوم على
اساس فن املمكن ،نقل زوار متام سالم عنه أنه لن يقبل بأن يسري
اال بصيغة حكومة الثالث مثانيات ،وقال «اذا كان هناك من يريد
السري حبكومة الثلث املعطل ،عليهم أن يفتشوا عن غريي ..أما انا
فما زلت متمسكا باحلكومة اليت أراها جامعة من وجهة نظري ..مهما
كان الثمن».
وبرغم الطابع اجمللسي الذي غلب على لقاء الرئيسني نبيه بري
وفؤاد السنيورة ،فان ذلك مل مينع التطرق إىل أكثر من عنوان على
مدى ساعتني ،وال سيما املوضوع احلكومي .ونقل زوار بري عنه دعوته
املوجهة إىل اجلميع من أجل عدم اإلقدام على أية خطوة تشوش على
مناخ التسويات يف املنطقة .أما السنيورة ،فوصف حمادثاته مع بري
بأنها جدية ومثمرة وبناءة ،وقال انه مت االتفاق على استكمال احلوار
قريبا.
ويعود إىل بريوت ،ظهر اليوم ،رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
والوفد املرافق ،بعد رحلة دامت أربعة أيام كان البارز فيها االجتماع
بكل من الرئيسني األمريكي باراك اوباما واإليراني الشيخ حسن
روحاني.
وقالت مصادر ديبلوماسية يف نيويورك إن رئيس اجلمهورية
استشعر يف لقاءاته بروز تطورات اجيابية ،خاصة على صعيد احلوار
بني واشنطن وطهران .وأكدت أن سليمان مسع التزاما واضحا من
القيادتني األمريكية واإليرانية بتثبيت االستقرار يف لبنان ،وهو
سريكز يف زيارته الرمسية املقررة إىل السعودية يف األول من تشرين
األول على هذه النقطة حتديدا.
وتضيف املصادر أن األمريكيني أنفسهم بدوا مهتمني ملضمون
زيارة سليمان إىل السعودية وهم سألوا عما ميكن أن جينيه سليمان
من وراء الزيارة ،خاصة على صعيد تأليف احلكومة اجلديدة.
وتكمل املصادر أن رئيس اجلمهورية سيشدد أمام امللك عبداهلل
بن عبد العزيز على أهمية تلبية دعوته للحوار ،وتشكيل حكومة تتحمل
مسؤولياتها يف مواجهة التحديات اليت تواجه البلد ،فضال عن تشجيع
لبنان لالنفتاح السعودي ـ اإليراني وتعويله على زيارة روحاني إىل
السعودية ومردودها االجيابي على صعيد العالقات الداخلية اللبنانية.
وردا على سؤال ،قالت املصادر ان رئيس اجلمهورية واستنادا اىل
املادة  53من الدستور ،يصدر باالتفاق مع الرئيس املكلف مرسوم
تشكيل احلكومة ،ولذلك ،ما زال ينتظر من متام سالم أن يقدم إليه
التشكيلة العتيدة حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
وردا على سؤال حول ما أعلنه النائب وليد جنبالط بشأن دفن
صيغة الثالث مثانيات ،أجابت املصادر «اذا كان جنبالط قادرا على
ابتداع صيغة ما ،شرط أن حنافظ ولو بالشكل على الثالث مثانيات..
ال مانع أبدا من ذلك».
واشارت املصادر اىل أن سليمان سيزور السعودية ملدة يوم واحد
وسيلتقي هناك على األرجح الرئيس سعد احلريري ،كما سيليب دعوة
ولي العهد األمري سلمان بن عبد العزيز ،اىل مأدبة غداء.

اجتماع نيويورك...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

إن اخرتاقًا حصل» يف تسوية األزمة النووية بني اجلمهورية اإلسالمية
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واجملتمع الدولي ،كما صرح وزير اخلارجية الربيطاني وليم هيغ.
وبدا واضحًا أن احلضور اإلجيابي للرئيس االيراني حسن روحاني
ملناقشات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف دورتها السنوية الثامنة
والستني قوبل باملثل من الدولة املضيفة ،الواليات املتحدة ،وكذلك
من اجملموعة الغربية يف حماولة الجياد تسوية تقضي باعرتاف اجملتمع
الدولي حبق ايران يف احلصول على الطاقة النووية ألغراض سلمية
ويف أن تضطلع بدور بناء يف حميطها اإلقليمي ،يف مقابل أن تتخلى
طهران عن أي طموحات للحصول على قدرات عسكرية ذرية وأن تعطي
ضمانات مقنعة يف هذا الصدد.
واعلن كريي انه عقد اجتماعا جانبيا مغلقًا مع ظريف يف شأن الربنامج
النووي االيراني .وقال انه سعيد مبجيء ظريف اىل االجتماع وانه طرح
بعض «االحتماالت» على الطاولة.
أما ظريف ،فصرح انه عقد اجتماعا «بناء جدًا» مع القوى الكربى.
وأمل يف التوصل اىل «نتيجة يف امللف النووي ضمن مهلة معقولة».
وقال ان العقوبات املفروضة على ايران غري اجيابية وجيب رفعها متاما
يف نهاية االمر .واشار اىل انه عقد اجتماعا قصريًا مع كريي وان ايران
اكدت احلاجة اىل مواصلة املناقشات.
وخالل اجتماع ايران مع جمموعة  ،1 + 5جلس الوزير االيراني
بابتسامة عريضة بني كريي واملمثلة العليا لالحتاد االوروبي للشؤون
اخلارجية والسياسة االمنية كاثرين آشتون اليت تقود املفاوضات.
وبعد االجتماع ،صرحت آشتون للصحافيني بأن  12شهرا فرتة جيدة
للتفكري يف تنفيذ ايران االجراءات النووية .وأضافت ان ايران ميكنها
إما ان ترد على االقرتاح احلالي من القوى الكربى واما ان تقدم
اقرتاحا من لدنها .واشارت اىل ان االجتماع كان نقاشا «مهما» وانه
مت االتفاق على االجتماع يف جنيف يف  15تشرين االول و  16منه.
وقال هيغ ان االسلوب والروح يف االجتماع كانا «جيدين بصورة
بالغة» .واكد وزير اخلارجية االملاني غيدو فيلسرتفيله ان االجتماع
انعقد يف «ايقاع خمتلف كليًا ،مناخًا وروحًا» عما كان سائدًا يف
املاضي وان «نافذة قد فتحت» من اجل اجياد حل سلمي للوضع.
واوضح ديبلوماسيون غربيون ان اجتماع اخلميس يهدف اىل تذكري
ايران بأن «هناك عرضا على الطاولة» اقرتح يف االجتماع االخري الذي
انعقد يف قازاقستان يف نيسان ،اىل التأكيد ان اي عرض ايراني
سيبحث فيه «بعناية».

القوات املسلحة تعلن تدمري  ١٤بؤرة ارهابية
ومنازل ملسلحني يف سيناء
اعلن مصدر امين مصري ان احلمالت اليت تشنها القوات املسلحة
والشرطة للقضاء على االرهاب يف سيناء ،جنحت يف تدمري  ١٤بؤرة
ارهابية مشلت عددا من املنازل يف قرية املهدية كانت العناصر
االرهابية تستخدمها مأوى هلا ،ومن بينها منازل لعناصر من مجاعة
انصار بيت املقدس دمرتها الطائرات.
وأكد املصدر األمين أن هناك استعدادا كبريا لشن محالت
ومداهمات يف قرى وسط سيناء ،خاصة جبل احلالل بعد أن أكدت
معلومات هروب عدد من املسلحني واإلرهابيني إىل مدن وقرى
وسط سيناء ،ومنها جبل احلالل واجلفجافة واحلسنة وطريق بغداد،
وألقت قوات األمن القبض على  61إرهابيا ومسلحا ومطلوبا أمنيا،
ومتت إحالتهم إىل اجلهات املعنية.
على جانب آخر ،تقرر فتح معرب رفح غدا وملدة ثالثة أيام،
استجابة لطلب السفارة الفلسطينية يف القاهرة .وقال الدكتور
بركات الفرا ،سفري فلسطني :إنه سيتم فتح املعرب أمام الطالب
وذوي احلاجات الضرورية واإلنسانية.
وقد واصلت القوات املسلحة والشرطة عملياتها وخططها األمنية
والعسكرية بقرى جنوب الشيخ زويد ورفح ،حيث داهمت القرى
بآلياتها العسكرية واجملنزرات واملصفحات واملدرعات وقوات
الصاعقة والعمليات اخلاصة ،مع حتليق مكثف لطائرات األباتشي
ملالحقة اإلرهابيني ومتابعتهم ،ومحاية القوات األمنية.
وأكد مصدر أمين أن احلملة األمنية بقرى املهدية وأبولفيتة
والظهري واملقاطعة أسفرت عن القبض على  11من املشتبه فيهم،
بينهم  4عناصر تكفريية متورطة يف اهلجوم على الكمائن واملقار
األمنية التابعة للقوات املسلحة والشرطة.
انفجار عبوة
هذا وأصيب  4أفراد من قوات األمن بشظايا نتيجة النفجار عبوة
ناسفة يف مدرعة تابعة لقوات األمن بالشيخ زويد ،ومت نقلهم إىل
املستشفى للعالج.
وأعلنت املصادر األمنية أن جمهولني وضعوا العبوة الناسفة يف
طريق املدرعة أثناء سريها على طريق السكادرة  -ساحل البحر،
حيث انفجرت يف املدرعة ،مما أدى إىل إصابة  4أفراد نتيجة
الشظايا الناجتة عن االنفجار ،ومت نقلهم إىل املستشفى للعالج.
من ناحية اخرى ،قالت صحيفة الوطن اإلماراتية إن حكم حمكمة
مبنيا
األمور املستعجلة يف القاهرة حبل مجاعة اإلخوان املسلمني جاء
ً
على حيثيات واضحة وقرائن مثبتة ووقائع مشهودة بأن اجلماعة
قتلت وأرهبت وحرقت وخربت املساجد والكنائس واملدارس
والطرقات ،ذاكرة حتت عنوان اإلخوان حنو التالشي التدرجيي ،أنه
أساسيا على تلك الرعونة
شاهدا
رمبا كان ميدان رابعة العدوية
ً
ً
السياسية واجلرائم اجلنائية اليت كانت توجه من مكربات الصوت
إىل اجليش والشرطة ،واألكثر أنها كانت توجه إىل مقام شيخ
ً
طرفا يف نزاع.
األزهر الشريف الذي مل يكن
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متفرقات

«أكسل وظيفة يف العامل»
براتب 7آالف دوالر شهرياً

شقيقة هيفا الصغرى شبه عارية اإلنسان يقع يف احلب احلقيقي
مرتني يف حياته

تتطلب تلك الوظيفة
من أولئك احملظوظني
أن يرقدوا ويستلقوا
على سرير أو أريكة
ملدة  70يومًا متواصلة،
كل
وسيتقاضى
شخص منهم  7آالف
دوالر أمريكي عن كل
شهر ،حبسب مانقل
موقع "ياساتر".

دراسة
كشفت
مؤسسة
أجرتها
أهلية يف بريطانيا
أن اإلنسان يقع يف
احلب طيلة حياته
مرتني باملتوسط،
وذلك وفقا لنتائج
استطالع يف إطار
ألفي
الدراسة مشل
ّ
شخصا يف لندن،

حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل الربيطانية" تهدف تلك
الوظيفة إىل تطبيق دراسة جديدة تنفذها وكالة "ناسا" بالتعاون مع
مركز "جونسون" لدراسات الفضاء يف مدينة هيوسنت األمريكية،
ملعرفة مدى تأثري اجلاذبية الضعيفة على اجلسم أثناء رحالت
الفضاء لفرتات طويلة؛ بغرض جتهيز رواد فضاء لرحالت طويلة
للمريخ ورمبا ألبعد من ذلك.

باإلضافة إىل أن شعور احلب يف حالة واحدة على األقل غري
متبادل .كما خلصت الدراسة إىل أن  100شخص ممن مشلهم
االستطالع عاش العديد من قصص احلب انتهت  5منها على األقل
خبيبة أمل وبقلب جمروح ،وأن  285من املستطلعني يعيشون مع
شركائهم بدون حب ،باإلضافة إىل أن  %73أكدوا أنهم ارتبطوا
بشركاء حياتهم احلاليني بعد فشل عالقة احلب احلقيقي .إىل ذلك
كشف  %46من الـ  200شخص أنهم على استعداد إلنهاء العالقة
اليت تربطهم بالشريك احلالي ،يف حال وجدوا احلب احلقيقي الذي
يبحثون عنه .وعلى الرغم من أن  %17فقط أفادوا بأنهم متيمني
بشركائهم ،إال أن ذلك ال يشكل عائقا أمامهم حيول دون التواصل
ثان .كما انتهت الدراسة إىل أن الرجال أكثر ارتباطا
مع طرف ٍ
يف العالقة من املرأة ،وأن  %37منهم على استعداد للتضحية
ومواصلة العالقة العاطفية ،خشية أن يتسبب انتهاؤها بأزمة
نفسية لنسائهم وفقا" لـ "روسيا اليوم" ..

وستوفر "ناسا" للمتطوع كافة وسائل الرتفيه ومجيع املواد الغذائية
ولكن بكميات حمدودة ،كما ميكنه احلصول على دش وهو مستلق
يف السرير ،وميارس كافة النشاطات اليومية وهو مستلق دون أن
يرفع أقدامه من على السرير.

تطالعنا األخت الصغرى هليفا وهيب ،روال ميوت ،عرب موقع الـ
حتركاتها،
بصور هلا تنشرها يوميًا لتضعنا بصورة
«إنستغرام»
ٍ
ّ
صور ماثلة ليس إخبارنا عن
نشر
من
األساسي
اهلدف
ولو أن
ْ
ٍ
ترويج لصورتها يف السوق اإلعالمية..
هو
ما
بقدر
نشاطاتها،
ٌ
واإلعالنية!
روال تنشر صورًا هلا شبه عارية ،وتتباهى بها أمام أكثر من ألفني
متابع ،وترتك املساحة لشتم هيفا من ِقَبل بعض املهووسني.

ويسمح للمتطوع باحلركة فقط عندما يطلب منه العلماء ذلك الختبار
حدوث أي تغيريات يف العظام والعضالت والدورة الدموية واجلهاز
املناعي واهلضمي اخلاصني به.
وسيتم تعريض املتطوع الذي سيقبل تلك الوظيفة للضوء ملدة 16
ساعة يوميًا ،فيما سيرتك يف الظالم حوالي  8ساعات يف اليوم
الواحد.

فروال اليت تتهم أختها هيفا مبحاربتها دومًا ،تفعل العكس ،فهي
اشتهرت بسبب هجومها
اليت لطاملا هامجت هيفا ،وهي اليت
ْ
املستمر على أختها (املشهورة أص ًال)!.
ّْ

املمثل الرتكي «أمري» يشعر باخلجل
إزاء تبادل القبالت مع زميالته

ويبدو أن روال «فاهمة املوضوع غلط»،
فالعري مل يعد السبب
ُ
ِ
ميكنك
األساسي للشهرة! والفرق كبري بني الشهرة وحمبة الناس:
ِ
صور
عليك سوى أن تتابعي نشر
أن تصبحي مشهورة بسهولة ،وما
ٍ
ِ
وأنت تلعبني دومًا دور
عارية ..لكن ال تتوقعي أن حيَّبك اجلمهور،
ً
الضحية املسكينة ،يف حني ِ
فرصة إال وحتاولني
أنك ال ترتكني
تشويه صورة أختك!

صورة حمظورة لريانا تقود العتقال
تايالنديني

لصوص يسرقون سجنا يف إيطاليا

شهد أحد السجون اإليطالية حادثا فريدا من نوعه ،إذ متكن لصوص
من اقتحامه وسرقة مبلغ مالي كبري ،حسب ما ذكرت وسائل إعالم
إيطالية األربعاء.
وقالت صحيفة كوريريي ديال سريا إن حادث السرقة وقع بعد
منتصف الليل بقليل ،حني أفلت اللصوص من أنظمة املراقبة
وتسللوا إىل مكتب مدير السجن الواقع يف بافيا قرب ميالنو.
وعمد اللصوص إىل نزع خزنة كانت موجودة يف املكتب ،قبل أن
يلوذوا بالفرار ،حسب الصحيفة اليت أصافت أن الشرطة حتقق يف
الواقعة.
وحتوي اخلزانة حنو مخسة آالف يورو أي ما يعادل  6700دوالر
أمريكي.

أكد املمثل الرتكي الشاب شاتاي أولوسوي الشهري يف العامل
العربي بدور أمري يف مسلسل "أمسيتها فرحية" أنه حني يصور
مشاهد تقتضي تبادل القبالت فإن اإلحساس باخلجل ينتابه ،مشريا
إىل أن اإلنسان يكون جمربا من أجل عمله على القيام بأمور ال حيبذ
القيام بها.
كما أضاف املمثل الرتكي الشهري أن هذا الشعور انتابه كذلك حني
كان مضطرا لتبادل القبالت مع املمثلة الرتكية هازال كايا.
ُيذكر أن "أمري" ليس أول فنان يعلن أنه ال يرتاح لتبادل القبالت
مع زميالته .فقد صرح املوزع املوسيقي املصري حسن الشافعي
أنه يرفض تبادل القبالت حينما يلتقي بأي فنانة أو معجبة.
هذا وقد اثار هذا التصريح جدال بني معجبيه وال سيما معجباته يف
الشبكة العنكبوتية .ففي حني استحسنت معجبات بالفنان املصري
هذا السلوك الذي وصفنه باحلشمة ،طالبته اخريات بأن يكون أكثر
حتررا وأن يتعامل مع األمور بأسلوب عصري ،حبسب وصفهن.

وقع رجالن يف ورطة بعد انتشار صورة للمغنية األمريكية ريانا
خالل جولتها يف تايالند ،من بني احملطات العديدة جلولتها العاملية
« ،»Diamondمطلع األسبوع اجلاري.
وقد شاركت املغنية زيارتها بصور على مواقع التواصل االجتماعي
مثل تويرت وإنستغرام ،منها صورة أمسكت فيها حيوانًا مهددًا
باالنقراض باسم «اللوريس».
واملشكلة هنا تكمن بأن دفع األموال ألخذ صورة مع هذا احليوان
الوطين بتايالند مناف للقانون ،بل وتوجد سوق سوداء ملن ميلكون
هذا احليوان ويكسبون أموا ً
ال من السياح ألخذ صور معها.
وقد ضجت وسائل التواصل االجتماعي جتاه الصورة على حساب
املغنية بانستغرام مع تعليق جنسي قالت فيه «أنظروا ملن كان
حيدثين بوقاحة مؤخرًا» ،خاصة بعد أن حظيت الصورة على أكثر من
 230ألف مشاهدة.
وقام املسؤولون يف احلكومة التايالندية بشن محلة العتقال شابني
بعمر  16عامًا و 20عامًا ،ويقول املسؤولون إنه «من الصعب
إمساك هؤالء األشخاص ألنهم يلجأون جلواسيس خيربونهم عند
شن غارة ما».

إنقاذ صينية أمضت يف بئر  15يوما
امضت سيدة صينية تبلغ من العمر
 38عاما حواىل  15يوما يف قاع بئر،
ومل جتد ما يسد جوعها وعطشها
سوى كيزان الذرة ومياه األمطار،
إىل أن عثر عليها مزارع الثالثاء
وأنقذها رجال إطفاء.
وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة
(شينخوا) إن سو تشي شيو وقعت
يف بئر قرب قريتها يف إقليم هينان الشمالي ،بعد أن خرجت
تبحث عن أعشاب ،ومل تتمكن من تسلق جدران البئر ألنها كانت
زلقة وحادة.
وأضافت الوكالة أن مزارعا عثر على سو أثناء حصاده الذرة يوم
االثنني ،وطلب النجدة لينقذ رجال اإلطفاء سو من البئر.
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منوعات

ضبط كوكائني بقيمة  270مليون دوالر
برحلة للطريان الفرنسي

عثرت السلطات الفرنسية ،عللى  1.3طن من خمدر الكوكائني
تصل قيمتها إىل  270مليون دوالر على منت رحلة كانت متجهة
من فنزويال إىل العاصمة الفرنسية باريس.
وأشارت السلطات الفرنسية إىل أن التحقيقات األولية تشري إىل
أن هذه الكمية الضخمة من الكوكائني كانت داخل  30حقيبة سفر
ذات ألوان زاهية.
وبينت السلطات أن الغريب يف األمر أن هذه احلقائب دخلت على
منت الطائرة دون أن تكون مسجلة باسم أي من املسافرين على
منت هذه الرحلة.
وألقت السلطات الضوء على أن عددا من األشخاص الذين
يعتقد بأن هلم صلة بهذهخ احلادثة مت اعتقاهلم من قبل الشرطة
والتحقيقات معهم جارية ،يف الوقت الذي تقوم فيه السلطات
الفنزويلية مبتابعة هذه التحقيقات الفرنسية وإجراء حتقيقات
مستقلة داخل البالد ،وفقا" لـ .cnn

هيالري كلينتون ثنائية امليول اجلنسية؟

فضيحة جديدة هزت أخريا أوساط السياسة األمريكية احلافلة
بالفضائح ،وهي الشائعة اليت أطلقتها جنيفر فالورز ،املرأة اليت
تزعم أنها كانت عشيقة بيل كلينتون طوال اعوام ،يف حديث أجرته
معها صحيفة “دايلي ميل”.
أسر جلنيفر أن زوجته ثنائية
أما الشائعة فمفادها أن بيل كان قد
ّ
امليول اجلنسية ،أي أنها حتب ممارسة اجلنس مع النساء والرجال
على السواء ،وأن إحدى أبرز عشيقات هيالري ليست سوى أوما
عابدين ،زوجة عضو الكونغرس السابق أنطوني وينر (املتورط يف
سلسلة فضائح جنسية) ،اليت كانت اليد اليمنى هليالري طوال
سنوات.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

يابانيون يستخدمون بصمة “حلمة الصدر” ضمن ماراثونها اجلنسي ..البولندية

لتأمني اجهزتهم األيفون!!

صلت خاصية استشعار البصمة التى أضافتها شركة “آبل”
على النسخة األخرية من هواتف آى فون “ S5فى أنظمة التأمني
على قدر كبري من اهتمام اجلماهري ،كما ذكرت صحيفة االندبندنت
الربيطانية.
وعلى الرغم من االثار اخلطرية للقياسات احليوية التى تقودها
“آبل” فى صناعة االمان ،إال أن ما أثار اهتمام اجلمهور هو وجود
أجهزة استشعار تسمح بقبول أنواع خمتلفة من البصمات.
وذكرت الصحيفة أن أحدث طريقة تعريف باللمس فى جهاز “S5
هى بصمة “حلمة الصدر” ،حيث نقلت فيديو نشر فى أحد املواقع
االخبارية اليابانية يظهر فيه رجل يستخدم طبعة من حلمة الصدر
لفتح اهلاتف ومتت العملية بنجاح ،وفشل فرد آخر فى فتح اجلهاز
حبلمته الغري مسجلة .وأضافت أن هناك أنواع أخرى ألنظمة التأمني
مثل استخدام خمالب القطط والكالب واصبع القدم.

بالصور :فلسطيين يع ّذب فأراً ألنه التهم راتبه
مستخدمو
تداول
التواصل
مواقع
صورة
اإلجتماعي
فأر ربطه شاب
بإحكام
فلسطيين
إىل احلائط ،انتقامًا
منه بعدما التهم
جزاءًا كبريًا من
راتبه الذي "انتظره
بعد طول غياب".
النشطاء
وأشار
إىل أن الفلسطيين
الذي يسكن قطاع
بهذا
قام
غزة
الفعل بعد استالم
الراتب وسط ظروف
صعبة
اقتصادية
متر بها السلطة
الفلسطينية ،وتأخري
صرف رواتب موظفيها منذ عدة اشهر.
وأمسك املواطن الفلسطيين بالفأر وربطه ونشر صوره على موقع
فيس بوك بعد أن أكل الفأر ما يقارب الـ 600شيكل من راتبه
قبل أيام.

* 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

أنيا ليوسكا تدخل العراق ثم لبنان!

رجل حول العامل ،مسحت
ضمن جولتها املاراثونية ملعاشرة  100ألف
ٍ
احلكومة العراقية – برئاسة نوري املالكي – للبولندية أنيا ليوسكا
بدخول أراضيها ملمارسة اجلنس مع أحد الشباب العراقيني.
تقدمت
وكانت الشركة املستضيفة للبولندية يف الدول العربية،
ّ
دخول رمسية هلا من خالل السفارة العراقية يف
بطلب تأشرية
ٍ
موض ً
ّ
حة يف الطلب هدف الزيارة..
القاهرة،
وبعد مشاورات مع اجلهات احلكومية الرمسية يف العراقُ ،منحت آنيا
أيام فقط من أجل إنهاء مهمتها
تأشرية لدخول العراق ملدة مخسة
ٍ
برفقة طاقم الشركة املنظمة.
رجل وهي حتتاج ألن
وحتى اآلن ،مارست آنيا اجلنس مع 284
ٍ
ختصص  33ألف ساعة إلكمال مهمتها ..ونذكر أنها قبل العراق،
ّ
زارت آنيا مصر وستشمل جولتها دو ً
ال عربية أخرى ُعرف منها:
اجلزائر ولبنان ..يف حني رفضت األردن والسعودية وتونس
واليمن أن تدخل آنيا أراضيها!

أول رجل يف أوروبا يلد طفالً بعد أن أصبح حامالً !
شهدت أملانيا يوم األربعاء املاضي أول والدة لطفل من أب متحول
جنسيا كان احتفظ بأعضائه التناسلية النسائية ،دون أن يكشف
عن هويته واختار األب الوالدة يف املنزل كي ال يتم تسجيله كأم
للمولود.
بات شخص أملاني متحول جنسيًا أول رجل يف أوروبا يلد طف ًال
بعد أن أصبح حام ًال من خالل تقنية التربع بالسائل املنوي .وقالت
تقارير إن هذا الرجل ،الذي ولد كامرأة ،قد وضع مولوده يف
املنزل مبساعدة ممرضة توليد بأحد األحياء الفقرية يف برلني.
وأصر هذا الشخص ،الذي مل يفصح عن هويته ،على وضع رضيعه
باملنزل ،خشية أن يتم تسجيله كأم يف أي من الوثائق اليت ختص
املستشفيات ،وهو شرط قانوني يف أملانيا.
وذكرت بهذا اخلصوص صحيفة الدايلي ميل الربيطانية أن ذلك
األب ،الذي ما يزال حمتفظًَا بأعضائه التناسلية األنثوية ،خيضع
لعالجات هرمونية منذ سنني لتغيري اجلنس .ومت حجب كافة
التفاصيل املتعلقة باجلهة اليت تربعت بالسائل املنوي واملعلومات
اخلاصة بأي عالقة جنسية خاضها ،لرغبة األب يف توفري أقصى
درجات احلماية للطفل.
كما بات هذا الطفل الرضيع ،الذي ولد يف الـ  18من آذار (مارس
املاضي) ،حالة استثنائية هو اآلخر ،حيث بات رمسيًا أول طفل يولد
من أب من دون أن يكون له أم .وقال متحدث باسم إدارة الشؤون
الداخلية مبجلس الشيوخ  »:هذا الشخص مثار اجلدل مل يرد أن يبدو
كأم وإمنا كأب يف شهادة امليالد وقد مت الرتحيب بهذا الطلب».
كما طلب األب أال يتم الكشف عن نوع الطفل حتت أي ظرف من
الظروف .غري أن السلطات املعنية باألمر هناك مل تهتم بذلك
الطلب وأعلنت أن هذا الطفل صيب .وأفصحت مصادر عن أنه
سيتم االعتناء بالطفل يف حال تعرضه «ملشكالت نفسية».
وتعاملت وسائل اإلعالم األملانية حبالة من الصدمة مع األخبار اخلاصة
بتلك الوالدة الغريبة من نوعها .ويف غضون ذلك قال فالكو ليكي
املستشار احملافظ يف املنطقة اليت شهدت تلك الوالدة « مل يسبق
لي مطلقًا أن مسعت أو شاهدت واقعة كهذه من قبل».
وقال دكتور توبياس بوتيك من مستشفى أسكليبيوس ويست
يف هامبورغ  »:وحتى إن أرادت امرأة أن تعيش كرجل وتتلقى
هرمونات إلمناء حلية ،فمن الوارد أيضًا أن تصبح حام ًال ،طاملا أن
الرحم واملبايض موجودة» .وبينما تعد تلك احلالة هي األوىل اليت
تشهدها أوروبا ،فإن الواليات املتحدة سبق أن شهدت حالة مماثلة
لرجل متحول جنسيًا يدعى توماس بييت ،سبق أن حظي باهتمام
واسع بعد وضعه  3أطفال.
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Commonwealth agencies to be cut by
Abbott Government

Tony Abbott is cutting a wide swathe through Labor’s reform policies.

AGENCIES responsible
for tackling obesity, capital city planning and security advice on asylum
seekers are to be slashed
as Tony Abbott takes the
axe to Labor’s reform
agenda.
Less than a week after
taking office, the Coalition Government has
scrapped plans to build
a multimillion-dollar embassy in Africa, and will
also wipe $100 million off
research funding.
The Prime Minister has
also pulled the pin on a
key Kevin Rudd initiative - Community Cabinet
- as he instructs his new
ministry team to put the
broom through the bureaucracy.
Key elements of Labor’s
reform agenda are being
dismantled.
The Major Cities Unit which provided advice
on developing Australia’s 18 biggest cities and the Social Inclusion
Unit in Mr Abbott’s own
Department of Prime
Minister & Cabinet will be
dismantled.
The Coalition will also begin unwinding key “nanny state’’ agencies such
as the Australian National Preventative Health
Agency, established to
lead the national fight
against obesity, alcohol
abuse and tobacco use.

Health Minister Peter
Dutton has been critical of ANPHA’s decision
to spend $500,000 on a
study into a potential “fat
tax” despite neither side
of politics supporting
such a move.
Senior ministers are now
searching for big savings
from departments with a
raft of back office operations and smaller agencies on the chopping
block.
“It’s out of control,’’ one
senior minister said, of
the rapid growth in Commonwealth agencies.
Even the Australian Institute of Criminology,
established by Gough
Whitlam in 1973, is under review and could be
merged with a major university. in a bid to save
millions of taxpayer dollars.
Two major health agencies - the Australian Institute of Health and Welfare
and the year-old National
Health Performance Authority - are under review and could have their
combined budgets - of
around $40 million a year
- slashed.
One micro agency likely
to be scrapped is the
Independent Reviewer
of Adverse Security Assessments.
It was established in 2012
last year and reviews as-

sessments by ASIO into
people in detention.
But with a $1 million a
year price tag, the Government will likely scrap
the organisation.
The future is also uncertain for key agencies such as the Human
Rights Commission.
Some senior Coalition
figures are keen to scrap
the Commission altogether - but that would
provoke a serious political brawl that Mr Abbott
is not keen to have.
Attorney-General George
Brandis has signalled his
intention to challenge
what he sees as a Leftcontrolled human rights
agenda, and the role of
issue-specific commissioners - such as Disability - could be broadened
as part of an overhaul of
the HRC.
The future of the national
Children’s Commissioner - announced by former
PM Julia Gillard in February - is also in doubt. Its
role could be radically reshaped to focus on cyber
bullying.
Around $100 million will
be cut from Australian
Research Council grants
with the Government determined to wipe out costly academic indulgences.,
such as a $443,000 study
into the “God of Hegel’s
Post-Kantian idealism’’.

Senior Coalition figures
say the Australian Institute of Criminology
will be reviewed to see
whether it should remain
a stand-alone agency.
The Institute produces
academic-style research
papers and there is a
view that its operations
should be taken over by
a big university, saving
taxpayers a considerable
sum of money.
Climate Change Minister
Greg Hunt has already
taken the knife to key
agencies, including the
Climate Commission.
And another of Kevin
Rudd’s pet initiatives,
Community Cabinet, will
be scrapped with a saving of around $13 million
over the four year forward estimates.
Other key Rudd reforms
- including the expensive bid for a seat on
the United Nations Security Council - are being wound back with a
planned new Australian
embassy in Senegal to be
abandoned.
Scrapping ANPHA will
leave the Government
open to criticism that it’s
not taking seriously a raft
of key health challenges
- including the growing
obesity challenge and
tobacco and alcohol control.
But Mr Dutton is determined to slash hundreds
of millions of dollars in
bureaucratic expenses
and is reviewing the ongoing role of the AIHW which provides a national service on health and
welfare statistics.
The National Health Performance Authority - established in 2011 to provide uniform statistics on
the performance of hospitals and other health
facilities - could also be
absorbed back into the
health department.
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Cabinet to consider NBN
board resignations
FEDERAL cabinet is expected to consider the
resignations of most of the
board of NBN Co ahead
of a review of the Labor
government’s broadband
plans.
NBN Co chairwoman
Siobhan McKenna and all
but one of her board colleagues have offered their
resignations to the new
Communications Minister
Malcolm Turnbull.
It is understood the resignations will be considered
at a meeting of the federal
cabinet.
The Abbott government
has flagged at least three
examinations into broadband: an independent audit of NBN Co’s books, a
review of its commercial
progress and a Productivity Commission inquiry
into broadband policy.
The Liberal-National government wants to cut
down the cost and speed
up the rollout of a national
broadband network by
changing from a fibre-tothe-premises to a fibre-tothe-node model.
An experienced media
and telecommunications
adviser, Ms McKenna has
only been in the chair
since March.
NBN Co chief executive
Mike Quigley, who also
sits on the board, announced his retirement in
July but remains in the job

during the transition.
The coalition has blamed
the board and executive
team for massive cost
blowouts, timetable delays and for contractors
losing money.
Former Telstra boss Ziggy Switkowski has been
flagged as a possible replacement for Mr Quigley.
A spokesman for NBN Co
told AAP on Monday: “We
have no comment.”
The NBN Co website
makes no mention of the
resignations, but states:
“This website is currently
under review, pending the
introduction of new government policy.”
Liberal frontbencher Mitch
Fifield said the government would ensure there
was “good and appropriate governance” of the
NBN.
Senator Fifield said the
Abbott government supported the NBN.
“All political parties are for
a national broadband network - that is not what is in
debate here,” he said.
“What we are going to do
which is different is roll out
the NBN faster, but we are
not going to mandate that
every single house has to
have the same connection
at the same speed.
“We will provide for fast
speeds, speeds that are
adequate for people’s
needs.”

Costello won’t put up hand for audit
FORMER treasurer Peter
Costello has ruled himself
out of being a part of the Abbott government’s commission of audit, but has offered
up his thoughts on what the
auditors should do.
Writing on what Treasurer
Joe Hockey should look for
when appointing people to
the commission, Mr Costello
says, “I will not be one.”
Any review of government
services should make sure
it offers practical suggestions but ones which “try to
stretch the envelope”.
“An audit will be of no use if
it confines itself to the wellworn paths that have been
visited and debated over and

again by the politicians,” Mr
Costello writes in News Corp
Australia papers on Tuesday.
“At the same time there is no
point in making recommendations that have no hope of
implementation.
“A report which cannot be released is of no value. A report
which makes hopelessly impractical suggestions is little
better.”
Mr Costello headed up a commission of audit in Queensland when Campbell Newman became premier.
That led to public services being slashed and was
strongly criticised by federal
Labor during the election
campaign.
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PADSTOW PARKLAND
GETS A FACELIFT

Padstow’s Cutting Reserve is getting a facelift after $50,000 in NSW
Government funding was
awarded to the project,
State MP for East Hills
Glenn Brookes said.
Mr Brookes said the funding to Bankstown City
Council was part of a $2.5
million allocation to support new outdoor facilities
across Sydney under the
Metropolitan Greenspace
Program.
“I am pleased this funding
has been made available
to help recreational activities in the East Hills electorate”, Mr Brookes said.
“The funding is provided
on a dollar-for-dollar basis
to Bankstown City Council which means the East
Hills electorate will get an
overall $100,000 boost.”
The $50,000 in funding will
partially fund better path-

ways, stairs and a footbridge to improve access
from the Davies Road car
park to Cutting Reserve
and Salt Pan Creek, as
well as weed removal and
revegetation works.
Planning and Infrastructure Minister Brad Hazzard said the funding
would help improve Sydney’s open space to meet
the needs of its growing
population.
“This funding will help
Sydneysiders spend more
time outdoors and therefore become more active
and healthier,” Planning
and Infrastructure Minister Brad Hazzard said.
“Such funding is supported in our draft Metropolitan Strategy, which plans
for an additional 1.3 million people in the 20 years
to 2031.”
Since its launch in 1990,
the Metropolitan Greenspace Program has
awarded some $35 million
to councils for 562 projects.
Further information about
the funding can be found
at: www.planning.nsw.
gov.au
Media: Jim Daniel 0408
461 952
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Labor leader hopefuls praise each other

Voters support Anthony Albanese (pic) over Bill Shorten as Labor leader, a new poll shows.

IT was all smiles and
handshakes as Anthony
Albanese and Bill Shorten
faced off at the first Labor
leadership debate in Sydney.
The two men outlined their
vision for Labor on Tuesday, without ever saying
they were better than their
opponent.
The event is part of their
nationwide campaign to
sway rank and file members ahead of the historic
vote for Labor’s leader
under the party’s new
guidelines.
Mr Shorten started the
night by plugging his platform of “Party, Policies
and People”.
“We cannot gift-wrap the
election result. We came

second. More than that
only 34 in every 100 Australians put a number one
next to us,” he said.
“We are attacked on the
left by minority parties
... we have over a million
and a half Australians who
have moved their vote
from us to the Coalition in
the recent years.”
He said Labor would win
back these people on
ideas, positivity and fighting for those who needed
a champion.
Meanwhile Mr Albanese
- who is running on the
slogan “Vision, Unity and
Strength” - opened by
heralding the reforms that
had brought the rank and
file to the debate.
Speaking to a packed

room of young, old and
in-between, Mr Albanese
was met with applause
when he said the process
was giving ownership
of the party back to their
“main strength” - their
members.
The former deputy leader
pointed to his credentials
as a member who had sat
through an opposition
and then worked within a
difficult parliament to get
legislation through.
Mr Albanese said his vision for the party would
simply be based upon
what people were talking
about around the kitchen
table, such as better education, health care, child
care and job security.
Throughout the night he
also pointed to the issue
of sustainability, eliciting
laughs when he remarked:
“climate change didn’t
end when Tony Abbott became Prime Minister”.
As the floor opened up
to questions, a man received rousing applause
when he asked whether
both contenders were
prepared to lose an election on a more humane
refugee policy.
However, both men de-

fended Labor’s toughlove approach, saying
they didn’t want people to
die at sea.
As people quizzed the
contenders on a range
of issues, including aged
care, science and the role
of women in the Labor
leadership, the difference
between the two men’s
policies were largely indistinguishable.
But Mr Shorten wanted to
make it clear that Labor
was no longer just about
the leader.
“The era of the messiah
is over. No more messiahs,” Mr Shorten roared
to widespread applause.
The men, both dressed
in dark suits, white shirts
and red ties, ended the
night by talking up the attributes of each other, as
well as their own.
Labor faithfuls said they
hoped the leadership vote
would breathe new life to
the party.
“It feels like we’re part
of history being here tonight,” Felicity Wade told
AAP.
“All of a sudden we’ve got
a stake beyond just working our guts out for the
cause.”

Rockdale Council...Who’s your Hero? NSW families get up to $250
Nominations for Rockdale City Council’s Australia Day awards are closing
soon.
The community is invited to nominate someone who deserves special recognition for Rockdale Citizen of the Year, Young Citizen of the Year and Sportsperson
of the Year.
The awards will be presented by Rockdale City Mayor Councillor Shane O’Brien
as part of Council’s Australia Day celebrations on 26 January 2014 at Peter Depena Reserve.
“Our community relies on volunteers for many community needs and they deserve public recognition of the contribution they make. Council wants to honour
citizens who have made an extraordinary contribution to our community.” Mayor
Shane O’Brien said.
Nominees must live, work or attend school in the Rockdale LGA to be eligible for
an award.
Nominations forms are available from Council’s Customer Service Centre, Council libraries and website www.rockdale.nsw.gov.au
Previous winners include:
Kostya Tszyu
Four time World Light Welterweight Champion Boxer
David Hall
Australia’s greatest Wheelchair Tennis Player who competed in
four Paralympic Games
Clinton Hill
Former Olympian athlete

power rebate

NSW families could receive up to $250 to help
manage their electricity
bills under this financial
year’s rebate, the government says.
State Energy Minister
Chris Hartcher on Tuesday called on eligible families to take advantage of
the energy assistance on
offer.
The rebate, which will
rise from $125 on 1 July
2013 to $150 by 2014, is
available to households
who currently receive the

Commonwealth Government’s Family Tax Benefit
A or B.
More than 540,000 families across NSW are eligible to receive the rebate
as a credit on their electricity bill, he said.
If families are also eligible
to receive the NSW Government’s Low Income
Household Rebate, households could be saving up
to $250 off their electricity
bill.
“The process to apply
for the rebate has never

been easier with an online
application form to help
busy households receive
the assistance measure,”
he said in a statement.
“The money is there, the
funding for assistance is
available and so I urge
eligible families to submit
their application for the
2013/14 financial year.”
Families can apply online
at www.energy.nsw.gov.
au/customers/rebates or
by calling the Energy Information Line on 1300
136 888.
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Govt to temporarily contin- Come clean over raids, Bo- Palmer candidate Jacqui Lambie
claims final Senate seat in Tasmania
wen urges Barry
ue NBN rollout
The Palmer United Party has ‘’If he thinks that Pauline
MORE than 600,000
homes, businesses and
schools across the country
still have a chance of being connected to fibre-tothe-premises broadband
despite the coalition’s vow
to abandon the former government’s plan.
Many of them will probably miss out, but another
300,000 are guaranteed
the service thanks to contracts signed under Labor.
Communications Minister
Malcolm Turnbull on Tuesday directed NBN Co to
continue rolling out fibreto-the-premises
(FTTP)
across the nation under
existing contracts “as rapidly and cost-effectively as
possible” while a strategic
review of Australia’s biggest infrastructure project
is conducted.
The internal review will be
completed by a new board
of directors - following Mr
Turnbull’s request for the
resignations of the current
board - within 60 days of
their appointment.
Construction is due to
commence in more than
1.8 million premises within
the next year, with each effectively given a categorisation of a green light, amber light or red light under
the FTTP model.
Under an interim statement of expectations sent
to NBN Co, the green light
has been given to 300,000
premises in areas where
construction
contracts
have been signed.
Detailed network design is
under way in amber-light
areas containing 645,000
premises where FTTP construction work might begin
in time, however it’s expected many will miss out.
The remaining 900,000
home and business owners will have to wait for
the outcome of the internal
review as only preliminary
network design is underway in their areas.
The premises that miss out
on FTTP will likely have to
settle for the coalition’s

fibre-to-the-node (FTTN)
plan, where it is expected
slower copper lines will
journey the final leg to the
premises.
Meanwhile, Mr Turnbull
said forecasts for the number of premises passed
by fibre cable have again
been revised down with it
expected to be 729,000 by
June 30, 2014, 1.74 million by June 20, 2015, and
3.115 million by June 30,
2016.
A 2010 plan forecast 5.65
million premises would be
passed by mid-2016.
Mr Turnbull said while they
were aiming to set more
realistic targets, NBN Co’s
rollout process would actually be assisted by the use
of a wider range of technologies to connect businesses and homes to the
network.
“For example, this will allow NBN Co to trial the latest VDSL technology to deliver superfast broadband
to homes and businesses
in multi-dwelling units
such as apartment blocks,”
Mr Turnbull said.
Mr Turnbull said he intended no criticism when he
asked NBN Co board members to offer their resignations last week. All but one
have done so.
“That request should not
be regarded as any criticism of any of the directors, least of all the chairman Siobhan McKenna,”
he said.
Federal cabinet will decide
the new board, which is
expected to include former
Telstra chief executive Ziggy Switkowski.
Opposition broadband and
communications spokesman Anthony Albanese said
the owners of the 645,000
premises who miss out on
the FTTP network would be
right to feel betrayed.
“This includes people living in Tasmania, who were
assured before the election
that the coalition would
complete the full fibre rollout in that state,” he said.

\NSW Premier Barry
O’Farrell should suspend
three state MPs who are
reportedly caught up in an
ICAC investigation, acting
federal Labor leader Chris
Bowen says.
The Central Coast offices
of Liberal MPs Chris Spence and Darren Webber
were reportedly searched
on Friday, with officers
seizing computers and
documents.
The raids came after the
Liberals referred matters
relating to political donations to the Electoral Funding Authority in May 2012.
A senior staff member
of Energy Minister Chris
Hartcher, Tim Koelma, resigned last year and his
electorate officer Ray Carter was suspended over the
allegations on full pay.
Mr O’Farrell has hosed
down calls for him to stand
down Mr Spence, Mr Webber and Mr Hartcher, saying until the ICAC releases
a statement it is all just
“pure speculation”.

Mr O’Farrell has said he
could not ask the MPs
whether or not the search
had occurred, as they were
legally bound not to comment.
But Mr Bowen said on
Tuesday that Mr O’Farrell
should “come clean ...
about what is going on
here”.
“Clearly he should be
suspending his state MPs
from his Liberal party
room while this investigation is under way,” he told
reporters.
On Monday the likely new
federal Liberal MP for Dobell, Karen McNamara, was
also drawn into the controversy, as she was Mr Webber’s campaign manager
for the 2011 election, Fairfax Media reported.
Mr Bowen said that was a
matter for Prime Minister
Tony Abbott and Ms McNamara to explain.
“It is important that they
are very clear about her
level of involvement in this
investigation,” he said

Forrest spends big on
Fortescue shares
ANDREW Forrest has
spent close to $24 million increasing his majority stake in iron ore miner
Fortescue Metals Group.
The Fortescue founder and
chairman bought more
than 5.2 million Fortescue
stocks on the share market between September
17 and 23, for a total price
of $23.61 million.
That takes his ownership
stake to 33 per cent, which
is currently worth more
than $590 million.
Meanwhile,
Fortescue
has taken control of ore
processing at its Christmas Creek mine, where a
worker died in an accident
in a crushing plant last
month.
Fortescue says it has ex-

ercised its step-in rights to
immediately take over the
management and supervision of ore processing
from contractors Crushing Services International.
The company stepped in
to ensure the safe and
hazard free operation of
the ore processing facilities, Fortescue said.
Crushing Services International’s owner, Mineral
Resources, said it was
confident the issues would
be resolved shortly.
While there has been
disruption at Christmas
Creek, Fortescue does
not expect its full year
production target range of
127 million tonnes to 133
million tonnes of ore, to
be affected.

won its first seat at the election, with its candidate Jacqui Lambie taking out the final Senate seat in Tasmania.
A 42-year-old single mother
with two children, Ms Lambie
squeezed past the Liberals’
third candidate Sally Chandler and sex industry lobbyist Robbie Swan to win a seat
in the new Senate.
In the tightest contest in
Tasmanian history, Mr Swan
fell just 244 votes short of
overtaking Labor senator Lin
Thorp at the point where one
or other dropped out of the
count.
With just another 0.08 per
cent of the vote, the Canberra-based co-convenor of the
sex industry’s Eros Foundation would have topped her
vote, won her preferences
and most likely gone on to
take the seat.
Instead, Ms Lambie won the
seat, winning 6.6 per cent of
the vote, in the Palmer United Party’s best performance
anywhere outside Queensland.
She was helped over the line
by a horde of preferences
from other parties, ranging
from the libertarian Liberal
Democrats to the Greens.
The Palmer United Party
is certain to win a second
Senate seat in Queensland,
where rugby union legend
Glenn Lazarus won 10 per
cent of the vote, and has a
50/50 chance of winning a
third seat in Western Australia, where it is in a fight
with the obscure Australian
Sports Party.
PUP leader Clive Palmer
won the lower house seat of
Fairfax by 36 votes but the
slender margin means the
contest is now subject to a
recount, with results not expected until next week.
The Coalition’s loss means
it will have only 33 seats in
the new 76-member senate,
one fewer than now. Labor
and the Greens will have 35
seats between them, with a
crossbench of eight senators holding the balance of
power.
A combative former military
policewoman, Ms Lambie
has warned the government
she will be no pushover.

Hanson was a pain in the
rear end, Tony Abbott better
look out,’’ she told Fairfax
Media in an interview after
early counting showed she
may secure the seat. ‘’He
hasn’t come up against Jacqui Lambie.’’
The AEC has also officially
announced the Senate results for the Northern Territory. As expected, the Country
Liberal Pary’s Nigel Scullion
has retained his Senate seat,
with Labor’s Nova Peris taking the second spot.
Ms Lambie joined the army
at 18 and served for 11 years
before a back injury forced
her to quit. She then spent
years fighting the Department of Veterans Affairs in
the courts before it finally
gave her a disability pension.
A former member of the
Liberal party, she originally
sought its preselection for
the north-west Tasmanian
seat of Braddon. When that
failed, she decided to stand
for the Senate as an independent, selling her house
in Burnie to finance her campaign, but then ran into party
leader Clive Palmer at an
airport, and agreed to be his
lead candidate.
Ms Lambie has already shown
an independent streak, telling
the ABC she disagreed with
her party’s policy to remove
the price on carbon. “There
still needs to be a carbon tax,
but it just needs to be a lot
lower,” she said.
However, she appeared to
change her mind on the issue
after her win was announced
on Wednesday, saying ‘’I just
buggered that up’’.
She has also sharply attacked
both major parties over cuts
to welfare payments, and
urged the new government
to increase the staff of the
Veteran Affairs department
by 50 per cent.
She will replace Labor senator Lin Thorp.
As expected, the other five
seats in Tasmania went to
sitting Labor senators Carol
Brown and Catryna Bilyk,
Liberal senators Richard
Colbeck and David Bushby,
and Greens senator Peter
Whish-Wilson.

Page 38

Saturday 28 September 2013

2013  أيلول28 السبت

38 صفحة

News

Julia Gillard says she’ll pursue education and women’s
issues in life after politics

Julia Gillard has given
her first known interview since losing the Labor leadership, in which
she says she will be
pursuing education and
women’s issues on the
global stage.
Speaking to two representatives from the Laureate International Universities in New York,
including a student from
Malaysia, Ms Gillard has
said that she is looking
forward to travelling and
promoting causes overseas that she has been
passionate about in
Australia.
‘’I’m looking forward to
doing some international travel and pursing internationally the causes
I’ve been so passionate
about locally in Australia, particularly education and empowerment
for women and girls,’’
she said.
The interview came as
Ms Gillard announced
her memoirs will be published next year, and
that she will be writing
the book herself while
events are still “emotionally and intellectually’’ fresh.
“I want to write a book
so that in my own words,
in my own way I can reflect on my period in
politics,” Ms Gillard said
on her deal with Penguin

Random House.
“This will be my words
direct.”
Ms Gillard announced
the book deal in a promotional video with the
publisher.
In her six-minute interivew with the university network, Ms Gillard
said that it had been a
mixed bag being Australia’s first female prime
minister.
‘’It’s an experience
that’s mixed, I’d have
to say. Endless focus
on hair, and clothes and
shoes and things that
men don’t have to put up
with,’’ she said.
The former prime minister said the only way
to shift that focus was
for more women to gain
leadership positions.
‘’Once it’s more normal,
then all of that chatter
will become boring.’’
Ms Gillard is in New York
attending the Clinton
Global Initiative - a prestigious annual meeting
of global leaders including the likes of Bono,
Barack Obama and IMF
boss Christine Lagarde,
to come up with ‘‘innovative solutions to the
world’s most pressing
challenges’’.
The initiative is led by
former US president Bill
Clinton, together with his
wife, former secretary of

state Hillary Clinton, and
daughter Chelsea. Mr
Clinton also serves as
Honorary Chancellor of
Laureate International
Universities.
Ms Gillard, who has
kept a low profile since
losing her job to Kevin
Rudd in June, is attending the New York meeting for the first time. The
interview did not include
questioning about the
Labor leadership, the
federal election or Mr
Rudd.
When asked about key
highlights of her time in
power, she nominated
pricing carbon and the
National Disability Insurance Scheme along with
her education reforms.
She said the ‘’trickiest’’
thing about leadership
in a 24/7 media cycle
was being ‘’focused on
the long-term things that
matter’’.
A spokesman for Ms
Gillard said she had no
further comment about
her New York trip. Her
memoirs are due to be
published in October
next year.
Ms Gillard said that she
would be out to promote
her book when it was
published.
“It will be a big public
contact for me in a way
that I think I won’t have
done since the days of
being prime minister.”
Since losing the Labor leadership, she has
written a lengthy essay
about the Labor Party
and its future, and is due
to appear in a Q and A
session with Anne Summers in Sydney and Melbourne next week.
Ms Gillard will take up
an honorary professorship at the University of
Adelaide in November.

Indonesia voices concerns about Coalition’s
boats policy ‘loud and clear’

Australian Foreign Affairs Minister Julie Bishop meets with her Indonesian counterpart, Marty
Natalegawa, in New York on Monday. Photo: Supplied

Could it have been a case
of lost in translation when
Foreign Affairs Minister
Julie Bishop met with her
Indonesian counterpart
Dr Marty Natalegawa in
New York on Monday –
or simply falling on deaf
ears?
As far as Ms Bishop is
concerned her meeting
earlier this week with Indonesia’s Foreign Affairs
Minister to discuss the
Coalition’s controversial
asylum-seeker policy was
“very cordial”, “positive
and very productive”.
Yet Dr Natalegawa clearly
saw – and heard - it differently, and said he warned
the Australian minister
against implementing the
policy, which he strongly
rejects.
Fairfax Media has previously confirmed that the
Coalition’s plans to turn
around asylum boats was
unpopular with the Indonesian government.
“We have reiterated that
Indonesia cannot accept
any Australian policy that
would, in nature, violate
Indonesia’s sovereignty,” Dr Natalegawa told
Indonesia news agency
Antara News following
the New York meeting.
‘’I think, the message has
been conveyed loud and
clear and has been understood well,” Dr Natalegawa added.
But the message it seems
was not heard by Ms
Bishop who told Austra-

lian media 24 hours after
the meeting in New York
that they were in agreement to put an end to
people smuggling.
“I put to Foreign Minister
Natalegawa that Australia
will be making changes
to the laws in Australia
so that we take away the
product that the people
smugglers are currently
selling and that is permanent residency in Australia.”
Asked on three occasions
to respond to reports that
Dr Natalegawa warned
Australia not to introduce
such a policy, Ms Bishop
refused to answer, instead
she repeatedly described
the meeting as “positive
and productive”.
“I’m not going into the
operational details of our
policy but I had a very
broad ranging discussion with Mr Natalegawa
and I’m confident we will
be able to implement our
policies.”
Asked to respond to media reports he was not
happy with the outcome
of the meeting, Ms Bishop
said: “There can be some
misunderstanding as to
what our policy is and it
is certainly not to in any
way show disrespect for
Indonesian sovereignty
and for anyone to think
that that was our policy
that would be a mistake.
“Our policy respects Indonesia’s sovereignty,
respects Indonesia’s ter-

ritorial borders, just as Indonesia respects ours.”
She denied there was any
tension between the two
at the meeting.
“We spoke very warmly. We know each other
well.”
She said the discussions
would need to continue
when she travels to Jakarta later this month
with Prime Minister Tony
Abbott who will also hold
talks with President Susilo Bambang Yudhoyono.
During her second day in
New York for the United
Nations Leaders’ Week,
Ms Bishop attended the
General Debate of the
68th Session of the United Nations General Assembly where President
Barack Obama spoke
strongly on Syria’s chemical weapons policy.
She also met with her
counterparts from France
and Russia.
Ms Bishop said she attended a “delightful”
function hosted by President Obama and the First
Lady.
“I had my photograph
taken with them,” she
beamed.
“He was very warm. He
congratulated me, and
spoke in very affectionate
terms about Australia.
“President Obama said
he looked forward to
Tony Abbott visiting the
United States and I’ll certainly pass that back to
the Prime Minister.”
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سؤال لبلدية بنريث :أيهما أهم  ...سالمة الشجر أم البشر؟!

تراك تسبب باكتئاب للشجرة فسقط غصن منها على سطح املنزل ..واهلل سرت!

الرتاك الذي تسبب باكتئاب للشجرة

الضرر الذي تسبب به سقوط غصن الشجرة على سطح املنزل
للشجرة فوائد متعددة فهي تنقي الهواء وتبعث النسيم
العليل وتساعد على تماسك الرتبة وتـُستعمل يف بناء
املساكن وغريها..
لكن ما العمل عندما تش ّكل شجرة ما ،خطرا على احد
املنازل؟!
هذا بالفعل ما حصل للمنزل الكائن يف أرنولد افينيو
يف سانت ماري التابعة لبلدية بنريث والذي يملكه
السيد بسيم ديب.
فمنذ أقل من شهر سقط غصن من شجرة عمالقة
امام منزله يبلغ ارتفاعها اكثر من  20مرتا على سطح
املنزل مما أدى اىل تحطم بعض القرميد وتكسر بعض
أخشاب السطح وإحداث تصدّع يف املنزل.
وكان السيد بسيم ديب قد طلب من بلدية بنريث
السماح له بقطع هذه الشجرة نظرا للخطر الذي
تشكله على بيته يف حال اندالع اي حريق او هبوب اي
عاصفة خاصة وان جذورها الضخمة والطويلة متمددة
تحت اساسات املنزل وتهدد بزعزعتها  ..لكن لألسف
كان جواب البلدية بالرفض.
وبعد سقوط غصن ضخم على سطح منزله والضرر
الذي تسبب به قام السيد بسيم ديب بابالغ البلدية
بما حصل ..ولكن هل تعلمون ماذا كان رد البلدية؟!
لقد جاء الرد كالتالي:
ان الرتاك (الشاحنة) الذي يعتاش منه وعائلته تسبب
باكتئاب  Depressionللشجرة مما ادى اىل سقوط
هذا الغصن (الشلح) الكبري منها العمالقة على سطح
املنزل..
السؤال :اين يذهب السيد بسيم بهذا الرتاك الذي هو
مصدر كسب وحيد له ولعائلته حيث ان عمله هو نقل
الردم واالنقاض من امكنة العمل اىل املكبات؟!
ولنعد بعض الشيء اىل الوراء..
قبل انتقال السيد بسيم ديب اىل منزله الجديد
الذي اضطر لشرائه كان يسكن يف كوملان سرتيت
يف مرييالندز وقد حرّرت البلدية بحقه عدة محاضر

مخالفات النه كان يركن الرتاك على الطريق امام املنزل،
والنه ال مجال لركونه يف الباحة االمامية للمنزل لضيق
املساحة من جهة ولعدم سماح صاحبة املنزل بذلك من
جهة اخرى قام السيد بسيم ديب باستالف أكثر من
 300ألف دوالر واشرتى املنزل الذي يقطنه حاليا يف
سانت ماري.
لكن يبدو ان االنسان ليس حرّا حتى يف بيته وداخل
أرضه!
فبعد سقوط غصن الشجرة على املنزل وأحدث ما
أحدث فيه من ضرر أتى موظف البلدية للكشف بناء
على ابالغها من قبل صاحب البيت بما حدث فكان
جواب هذا املوظف ان سقوط الغصن سببه حالة
االحباط واالكتئاب التي تسبب بها ركون الرتاك تحتها
قائال الصحاب املنزل ان عليهم عدم ايقاف الرتاك تحت
الشجرة ويمكن ركونه يف الدرايف واي ()Drive Way
بكل ما يعني ذلك من انقطاع الهواء عن املنزل وعدم
ترك مساحة كافية للعبور اىل باحته الخلفية مما يضطر
اهل البيت والزوار العبور من داخل املنزل للوصول اىل
الباحة الخلفية.
اما اذا اراد ركونه على الطريق فالطريق ضيقة ولن
تعود هناك مساحة كافية لعبور سيارتني ..ثم انه قد
ال يكون مسموحا ركونه على الطريق كما فعلت بلدية
هولرويد (مرييالندز)..
السؤال :ايهما يأتي يف املرتبة االوىل املنزل وسكانه ام
الشجرة؟!
يبدو بالنسبة لبلدية بنريث ان الشجرة أهم من املنزل
ولو ادى سقوطها اىل هدم املنزل على من فيه!
فبدال من تعمد البلدية اىل ارسال فريق اختصاصي
ومجهز بالكامل لتشذيب الشجرة ،حتى ال نقول
قطعها ،طلبت من السيد بسيم ديب ركون السيارة
على مدخل املنزل ..بربكم اي جواب هذا؟ واين الحكمة
واملسؤولية فيه؟
لقد طلبت البلدية من السيد بسيم ديب ركون الرتاك

الشجرة العمالقة
بعيدا عن الشجرة النه تسبب بحالة احباط واكتئاب
لها نظرا للضغط الذي أحدثه ركون الشاحنة على
جذور الشجرة ،هذه الضغط ادى اىل سقوط الغصن
على سطح املنزل ...واهلل سرت!
كما أخربت السيدة سونيا ديب موظف البلدية ان
الشجرة تشكل خطرا على التيار الكهربائي لتداخل
اغصانها باسالكه مما قد يؤدي اىل اندالع حريق يف
املنزل اضافة اىل انها تشكل خطرا على اوالدها الصغار
عدا االوساخ التي تتساقط منها على السيارات وسطح

املنزل فكان جواب املوظف ان عليها عدم السماح لالوالد
( 4أوالد ،اعمارهم  8و 6و 4و 2سنوات) باللعب امام
ٌ
مسؤول؟
املنزل اي تحت الشجرة ..هل هذا جوابٌ
نعود ونسأل ايهما يأتي يف الدرجة االوىل سالمة العائلة
أم الشجرة؟! هل الشجر أهم من البشر؟
القوانني والتشريعات وُجدت لخدمة االنسان وتسيري
أموره وليس العكس.
هذه القصة نضعها امام الراي العام ليكون هو الحـَ َكم
فيها!.
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