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معلومات عن احتمال استهداف طائرة بوتني

حوار ثالثي حلل اخلالفات احلكومية ..الراعي :ال مرشح وال فيتو لبكركي

احلريري يطرح مبادرة ملعاجلة االزمات؟!
بدا امس االول ان شبح
التأزيم الذي هدد احلكومة
بالتعطيل اسوة مبجلس
النواب وسط انسداد اي
أفق لنهاية قريبة ألزمة
أعاد
الرئاسي
الفراغ
ترتيب االولويات امللحة
حبيث تكثفت االتصاالت
واملشاورات لتذليل العقد
اليت حالت دون انعقاد
جلسة جمللس الوزراء هذا
االسبوع وتوفري االجواء
التوافقية ضمانا لعودة
العمل احلكومي اعتبارا من
االسبوع املقبل.
وكشفت مصادر وزارية
ان االتصاالت اليت أجراها
امس االول رئيس جملس
الوزراء متام سالم استمع
خالهلا اىل مطالبة بإعادة

البطريرك الراعي يبارك أحد االطفال

حتريك العمل يف اجمللس
من خالل معاودة جلسات
احلكومة .ويف هذا الصدد
قال احد الوزراء انه ال
جيوز تعطيل عمل 23

وزيرا كرمى لوزير كما
انه ال جيوز تعطيل جدول
أعمال من أجل بند اجلامعة
اللبنانية ،مشريا اىل ان
احلكومة سبق هلا ان عقدت

اربع جلسات من دون
جدول اعمال .يف املقابل
يرى الرئيس سالم كما
تقول املصادر املواكبة
هلذه االتصاالت ،انه ال
يرى ضريا يف عدم انعقاد
جملس الوزراء أسبوعا أو
أكثر يف انتظار ترتيب
توافقات على امللفات
اخلالفية ومنها ملف اجلامعة
اللبنانية .لكن املصادر
نفسها أشارت اىل ان مثة
ملفات حيوية اخرى يف
طريقها اىل الطرح ووجوب
اختاذ اخلطوات االجرائية
لبتها مبا ميلي االسراع
يف معاجلة التعقيدات
اليت اعرتضت منهجية
التصويت واختاذ القرارات
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إسقاط طائرة ركاب ماليزية يف أوكرانيا على
متها  295راكبا بينهم  27اسرتالياً

حتطمت طائرة ركاب
االول
امس
ماليزية
اخلميس بالقرب من مدينة

نتنياهو يأمر اجليش االسرائيلي باجتياح غزة و «محاس» حت ّذر من «عواقب مروّعة»
جناح اجلهود الديبلوماسية
لوقف النار ،امر رئيس
الوزراء االسرائيلي بنيامني
نتنياهو ووزير الدفاع
موشي يعالون اجليش
االسرائيلي باجتياح بري

لبعض مناطق قطاع غزة
مشاهلا (بيت حانون وبيت
الهيا) وجنوبها (رفح و
خان يونس) والوسط
القطاع
أوصال
لقطع
واستفراد كل منطقة تعتقد

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

اسرائيل انها مركز الطالق
الصواريخ او مواقع أنفاق
لشن هجمات على اسرائيل
ومواقعها العسكرية .وحتى
منتصف ليل أمس االول مل
تتقدم أي قوات اسرائيلية
مدرعة داخل القطاع .مع
ان عمليات القصف اجلوي
والربي للقطاع تكثفت بعد
صدور األمر.
وبثت االذاعة االسرائيلية
ان «قوات كبرية من
اجليش االسرائيلي بدأت
يف وقت متقدم امس

اوكراني يقف على حطام الطائرة

شاختارسك يف منطقة
دونيتسك شرق أوكرانيا،
أثناء توجهها من امسرتدام

إىل كواالملبور وعلى متنها
 295راكبا.
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IMPRESSIVE BUILT-IN

WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES
Ceiling Height 2400cm High

بعد عشرة أيام من القصف
اجلوي والربي والبحري
احيانا لقطاع غزة ومن
واحلشود
االستعدادات
املدرعة واستدعاء حنو 48
الف جندي احتياط وعدم

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

Special

$888

in
between
walls

inc GST

3600 cm wide

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood,
specialised in hinged and sliding solid timber and
polyurethane doors.

10 YEARS GUARANTEE
• OPEN 7 DAYS

Special
in
between
walls

$588
inc GST

2400 cm wide

We provide standard and custom designed
wardrobes in affordable prices with 15 years
written guarantee.

15 YEARS EXPERIENCE

Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown

Fax 9796 3355
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Ceiling Height 2400cm High

Full Ad and
details on
page 3

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Ph 9796 1022

www.impressivewardrobes.com.au

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

Strata Management

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

M

Y

CM

9721 1611
) األبنية السكنية والتجاريةStrata( لصيانة وادارة
:اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم
0418 845 865 -- 02 9721 1511
 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
MY

CY

CMY

K

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

19 ¢
15 ¢
15 ¢

/min

/min

/min

5¢
7¢
12 ¢

15 ¢
12 ¢
4¢

/min

/min

/min

/min

/min

/min

2525

1¢
3¢
4¢

/min

/min

/min

ACT SAVE
Flagfall 29¢

HORIZONTAL POS
In store POS
®

For more information visit www.lycamobile.com.au or call 1300 854 607
Logo’s for ATL advertising (not in store)

Recharge available here

The above special rates are applicable for those customers who opt-in by texting ACT SAVE to 2525 If you are a National plan ( Saver Plan S, M, L, and XL) customer, you will eligible for the Special discounted international rate. Customers who do not opt-in will be
charged at the standard rate. These rates and inclusions are current as of 15/07/2014 we reserve the right to change terms of this promotion, giving 7 days’ notice at www.lycamobile.com.au.

®

VERTICAL POS
In store POS

LM_AUS_Middle East Herald Dimensions- 26cm(w) x 17cm(h).indd 1
®

Logo’s for ATL advertising (not in store)
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لبنانيات

استقبل قائد اجليش ورئيس صندوق املهجرين

سالم عرض مع حرب ودرباس عمل احلكومة
استقبل رئيس احلكومة متام
سالم وزير االتصاالت بطرس
حرب ،الذي قال بعد اللقاء:
يف ظل األزمة الوزارية احلاصلة
حول عمل جملس الوزراء
واخلالف احلاصل حول كيفية
السري بأعمال جملس الوزراء
كي ال تقع البالد يف الفراغ
الكبري كان ال بد من االجتماع مع
الرئيس سالم للبحث يف أفكار
جديدة ميكن ان تساهم على
جتاوز هذه املرحلة مبا ال يعطل
جملس الوزراء وصالحياته،
وكانت األفكار متعددة الن ما
جرى يف املرحلة املاضية يف
جملس الوزراء أفسح اجملال
يف اإلساءة يف تفسري االتفاق
الذي حصل يف اجمللس وتطبيقه
حول التوافق على اعمال جملس
الوزراء ،وال بد من النقاش يف
هذا األمر الجياد املخارج حبيث
يتكرس مبدأ التوافق على العمل
يف القضايا املهمة وال يتعطل
جملس الوزراء وقراراته ،إذا
ارتأى احد الوزراء االعرتاض
على قرار ،ما حيول هذه احلالة
من عملية مناقشة من قبل
سياسيني الختاذ قرارات وفقا
للمصلحة الوطنية اىل عملية قد
تؤدي يف بعض احلاالت اىل
سوء استعمال هذه الصالحية ما
يعطل جملس الوزراء.
موقف سالم
اضاف :كما حبثنا يف موقف
الرئيس سالم بعدم الدعوة
اىل عقد جلسة جمللس الوزراء
ويف حسنات وسيئات هذا
القرار ووجوب السعي اىل
إعادة طرحه على جملس الوزراء
وانعقاد اجمللس ملتابعة حاجات
البلد واملواطنني .ألنه يف حال
استسلمنا اىل هذه احلالة دون
ان نبدي جهدا إلجياد خمارج،
نكون يف هذه احلالة نقضي على
مؤسسات البلد ،ونطيح بالنظام
السياسي ونكون بالنتيجة بعد
ان فرغنا البلد من موقع رئاسة
اجلمهورية بسبب بعض املواقف
املتشبثة وعطلنا اجمللس النيابي
وجملس الوزراء .وهذه هي
الطامة الكربى وهلا انعكاسات
سيئة جدا على مصاحل لبنان
يف هذه الظروف الصعبة اليت
يواجهها لبنان .من هنا فال
لزوم الن أعدد املخاطر اليت
يواجهها لبنان من أزمة النازحني
السوريني اىل ما جيري حولنا
يف املنطقة وموضوع داعش
واالعتداء على غزة والتطرف
واإلرهاب ،وإزاء هذه املخاطر
ليس من املعقول ان ال جيد
اللبنانيون من يكون مسؤوال
عنهم يف ظل هذه االهتزازات
الكبرية احلاصلة يف العامل.
وتابع :من واجبنا يف هذه
سياسية
كقوى
الظروف
التعاون إلجياد خمارج لتفعيل
جملس الوزراء واحرتام أحكام
الدستور لتسيري أمور البلد
وتوفري األجواء النتخاب رئيس
للجمهورية لتعود البالد اىل
حالتها الطبيعية.
ما هو موقف الرئيس سالم من

الطروحات اليت قدمتها ،وهل
من دعوة اىل عقد جلسة جمللس
الوزراء؟
 ما طرحته هو افكار ،والرئيسسالم يعطي هذا املوضوع
األهمية الكربى ،وما يصدر عن
ممارسة الرئيس سالم من صرب
حيسد عليه وحكمة والتزام بعمله
كرئيس للحكومة جيعلين اعتقد
ان البحث معه يعطي نتائج
مفيدة جدا ،وال بد يف النتيجة
ان يعود له القرار كرئيس
جمللس الوزراء وهو الذي يدعو
اىل جلسات جمللس الوزراء
وهو من يضع جدول األعمال،
يعود له القرار يف اختاذ ما يراه
مناسبا.
هل ممكن العودة اىل التصويت
يف جملس الوزراء؟
 حنن نتمسك مببدأ التوافق،ينص
اللبناني
والدستور
على ذلك ،كما ينص على
انه يف حال عدم التوافق او
تعذره يكون هناك تصويت،
ولكن يف هذا الظرف الدقيق
وبغية تفادي تعطيل السلطة
التنفيذية وهي السلطة اليت
تسري امور البالد حاولنا خلق جو
توافقي اال ان هذا اجلو ال جيعلنا
اسرى ملزاجات اي وزير ،فطرح
اي وزير يستطيع تعطيل جملس
الوزراء لذلك ال جيب ان يكون
جملس الوزراء أسريا ملزاج اي
وزير ،وال بد من البحث يف هذا
املوضوع إلجياد املخارج فهذا
عمل جيد ،وعلى مجيع القوى
السياسية واليت هي مثلنا ان
تشعر باننا خنيب امال الشعب
اللبناني يف حال اختلفنا يف
جملس الوزراء على قضايا تعين
شؤون الناس وحياتهم ،وعلينا
التوافق لتسيري اعمال الناس.
درباس
واستقبل سالم وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس وحبث
معه يف االوضاع والتطورات.
وبعد اللقاء ،قال درباس:
أجرينا جولة افق واسعة حول
خمتلف الشؤون ال سيما ما
يتعلق بوزارة الشؤون االجتماعية
السوريني
النازحني
وملف
وضرورة تعيني جملس ادارة
للمنطقة االقتصادية اخلاصة
مبدينة طرابلس.
أضاف :تطرقت مع دولته اىل
مسألة انعقاد جملس الوزراء
واجد من الضروري توضيح ما
يلي :اوال ،ان رئيس احلكومة
الذي له احلق وحده بالدعوة
جمللس الوزراء وتعيني جدول
االعمال اراد ان يسهل العمل
احلكومي يف املرحلة اخلطرية
اليت مير بها لبنان فأبلغ الوزراء
جبدول االعمال قبل  72ساعة
ليبدي كل وزير مالحظاته.
ثانيا ،عندما جرى االتفاق على
ان تطرح القضايا املتفق عليها
فهذا مل يكن اسقاطا حبقه بطرح
التصويت وامنا كان حرصا منه
على استمرار التفاهم احلكومي
السياسية
للمكونات
وفقا
للحكومة ،وذلك يف الشؤون
واملسائل امليثاقية اجلوهرية،

وهو مل يدر يف خلده على
االطالق وال يقبل ان تكون
هذه الصيغة وسيلة للعرقلة
والتعطيل يف املسائل العادية
اليت ال يشكل عدم التفاهم عليها
اخالال ميثاقيا .ثالثا ،من املؤكد
ان السلطة القائمة واملتمثلة
مبجلس الوزراء ليست ساحة
للتجاذب ولكنها فريق للعمل
خاصة ان االحداث اخلطرية اليت
تدور حول لبنان تنذر بعواقب
كبرية وهذا يقتضي ان نتوخى
احلذر وحسن النية .وعليه ،فإن
دولة الرئيس سالم ليس بوارد
تعطيل هذه املؤسسة ولكنه
اراد ان يعلن للشعب اللبناني
على طريقته ان ما اتفق عليه
يف تسيري االمور جيب ان يكون
حمرتما ومصانا.
واستقبل سالم ايضا ،قائد
اجليش العماد جان قهوجي
وعرض معه االوضاع االمنية يف
البالد.
ثم التقى رئيس الصندوق
الوطين للمهجرين العميد نقوال
اهلرب واطلع منه على عمل
الصندوق يف هذه املرحلة.
واستقبل سالم الزميلة مي
شدياق وشقيقتها مشلني.

وزير الداخلية :نعمل ملعاجلة ملف النازحني
السوريني ألنه مشكلة كبرية للبنان
عرض وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق االوضاع االمنية
يف لبنان واملنطقة مع عضو
مسؤول
االملاني
الربملان
املساعدات االنسانية كريستوفر
سرتاسر على رأس وفد ،يف
حضور رئيس اخللية االمنية يف
وزارة الداخلية العميد بيار سامل
ومستشار الوزير الدكتور خليل
جبارة.وقال سرتاسر بعد اللقاء:
ناقشنا االوضاع يف لبنان
واملنطقة يف ضوء االحدات
املستمرة يف سوريا ،واوضاع
النازحني السوريني يف لبنان،
وحنن استضفنا من ضمن خطة
أقرت عددا كبريا من هؤالء
النازحني الذين فاق عددهم
االربعني ألف نازح سوري يف
املانيا.
وأضاف :حنن نعلم ان هؤالء
النازحني شكلوا عبئا كبريا على
اجملتمع اللبناني بشكل عام،
ونعمل بالتنسيق مع وزارة
الداخلية اللبنانية حلض اجملتمع
الدولي على املشاركة يف مؤمتر
عن النازحني والوضع يف لبنان
واملنطقة ،يعقد يف املانيا.
وهناك أكثر من مليون نازح
سوري يف لبنان ،من هنا بدأنا
نعمل معا ملعاجلة هذا املوضوع

اتصاالت جارية وحلحلة قريبة النعقاد جملس الوزراء

جريج :تعطيل احلكومة ال
يس ّرع انتخاب الرئيس

قال وزير االعالم رمزي جريج ان
جلسة جملس الوزراء مل تنعقد
أمس االول ،ألننا يف اجللسة
املاضية مل نتمكن من االتفاق
على ملف اجلامعة اللبنانية بسبب
خالفات تفصيلية ال جوهرية.
وازاء هذا الوضع ،ومبا أننا
قررنا اعتماد التوافق واالمجاع
يف العمل احلكومي ،ارتأى
رئيس احلكومة متام سالم ،وهو
حمق يف ذلك ،اجراء املزيد من
املشاورات وعدم عقد جلسة اذا
مل يتم االتفاق مسبقا على ملف
اجلامعة .وهذه االتصاالت متت،
وهناك حلحلة ،ونأمل عقد جلسة
االسبوع املقبل.
هل ستعاود احلكومة عملها أم
بدأت تتصدع؟
 ال أبدا ،صحيح ان أولويتناانتخاب رئيس للجمهورية،
يسرع
لكن تعطيل احلكومة لن
ّ
يف انتخاب رئيس ،االنتخابات
الرئاسية من واجبات النواب كما
حضور جلسات االنتخاب وتأدية
واجبهم الدستوري .من هنا،
حنن كحكومة نتصرف بالوكالة
لتأمني مصلحة الناس والبالد،
ونضع نصب أعيننا ضرورة
انتخاب رئيس ويف الوقت عينه
منارس صالحياتنا كي ال تتعطل
مجيع املؤسسات الدستورية.
هل تعطيل احلكومة رد على
تعطيل جملس النواب؟
 ال ميكن املقارنة بني جملسالنواب الذي أصبح هيئة

ناخبة واولويته انتخاب رئيس
للجمهورية وال ميكنه التشريع
اال استثنائيا وعند الضرورة،
وبني جملس الوزراء املستند يف
عمله اىل املادة  62اليت توكل
اليه كامل صالحيات الرئيس.
ففي عمل احلكومة نستند اىل
نص دستوري ،يف حني ان
الدستور ينص على ان جملس
النواب هيئة ناخبة ،اذا ال جمال
للمقارنة ،واذا تعطل اجمللس ال
جيب تعطيل احلكومة.
كيف قرأمت دعوة االمانة العامة
ل 14آذار وزراء فريقها اىل
العودة اىل قاعدة ربط النزاع
مع حزب اهلل داخل احلكومة؟
 هذه الدعوة تأتي يف سياقمواصلة وتأكيد ما قاله رئيس
تيار املستقبل الرئيس سعد
احلريري عن ان فريقه يدخل
اىل احلكومة رابطا النزاع مع
الفريق اآلخر ألن مثة امورا
خالفية بينهما ،امنا احلكومة
استطاعت ان تنجز وأمنت اخلطة
ّ
ونفذتها ،اال ان النزاع
االمنية
ال يزال معقودا يف قضايا
خالفية ،على رأسها حصر القوة
املسلحة بالشرعية ،وضرورة
اعتماد اسرتاتيجية دفاعية
تقرها احلكومة.
وختم جريج :نأمل اعادة تفعيل
العمل احلكومي وهناك دالئل
اىل ان املشاورات استؤنفت
بني أطرافها ،وجملس الوزراء
سينعقد قريبا.

الوزير نهاد املشنوق

الذي أضحى مشكلة كبرية هلذا
البلد.

وتابع :إن وزير الداخلية
اللبنانية أكد لنا أن الوضع
االمين اللبناني حتت السيطرة،
وخصوصا أن هناك أزمات أخرى
يف املنطقة ،وما حيصل بني
الفلسطينيني واالسرائيليني.
ومن األجدى إجياد حلول سريعة
هلذه االزمات ملصلحة استقرار
املنطقة ،متمنني على اجملتمع
الدولي الدعم الالزم لذلك.
وعقد املشنوق اجتماعا مع أعضاء
اخللية االمنية لوضع النازحني
السوريني يف لبنان.

أبي نصر :انتخاب كل طائفة نوابها يؤدي
للتمثيل الصحيح
رأى النائب نعمة اهلل أبي نصر
يف تصريح :إن الدميوقراطية
امليثاقية اليت ارتضاها اللبنانيون
تتعرض اليوم لالنتهاك على يد
قيادات سياسية يزعجها إنتخاب
رئيس قوي للجمهورية يتمتع
بشرعيتني ،مسيحية ووطنية.
واعترب إن اإلصرار على جتاهل
مشاعر املسيحيني ،وجتاوز
من
السياسية،
إرادتهم
شأنه أن يزرع بذور الشكوك
والتساؤل لدى املسيحيني حول
نوايا بعض قيادات الطوائف
اإلسالمية جبعل املسيحيني
مستتبعني ومستلحقني سواء يف
اإلنتخابات النيابية أو اإلنتخابات
الرئاسية ،الفتا اىل ان تنامي
هذا الشعور لدى املسيحيني
من شأنه أن يرتك تأثريات
سلبية على الوحدة الوطنية
وعلى مشروع إعادة بناء الدولة
املركزية احلاضنة جلميع أبنائها
على السواء.
وقال أبي نصر :إذا كانت
القيادات اإلسالمية يف لبنان
صادقة يف احلفاظ على
املتوازنة
الوطنية
الشراكة

واملتكافئة حسبما إتفق عليه،
فإن من واجبها أن تسارع إىل
عقد إجتماع جمللس النواب
ملتابعة البت يف اقرتاح قانون
اإلنتخابات النيابية الذي عرف
بقانون اللقاء األرثوذكسي
والذي حظي على شبه إمجاع
مسيحي والذي أقرت معظم
بنوده يف اجمللس النيابي قبل
تطيري النصاب.
اضاف :إن انتخاب كل طائفة
لنوابها يف نظام طائفي ال بل
مذهيب كالنظام اللبناني يؤدي
إىل متثيل صحيح لكل فئات
الشعب ،وإال فليطرح مشروع
قانون النسبية الذي تقدمت به
احلكومة السابقة.
وختم أبي نصر :إن عدم
إقرار قانون عادل لإلنتخابات
النيابية هو مبثابة إشارة سلبية
للمسيحيني من قبل شركائهم
يف الوطن متاما مثلما هي احلال
بالنسبة إىل عدم إنتخاب رئيس
للجمهورية يتمتع حبيثية مسيحية
شعبية .ويف كلتا احلالني فإن
مشروع إعادة بناء الدولة يف
لبنان هو املتضرر األكرب.

اخلازن :خماوف من جلوء اسرائيل اىل
افتعال ذريعة مع لبنان

علق رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن على املخاوف اللبنانية
من إنعكاس احلرب على غزة
سلبا على اإلستقرار الداخلي يف
لبنان ،وقال يف تصريح امس
االول:
مثة خماوف لبنانية مشروعة من
أن تلجأ إسرائيل ،املسربلة
بتجربتها اللبنانية ،يف حال
إحراجها احملتمل من إجتياح بري
على غزة إىل إفتعال ذريعة مع
لبنان لشن غارات على مراكز
حلزب اهلل وحتويل أنظار العامل
عن مأساة غزة بعدما عمت
حبربها
املنددة
التظاهرات
الوحشية شوارع العامل من
أقصاه إىل أقصاه.
اليت
اإلسرائيلية،
فاهلجمة
إتسمت بالوحشية والرببرية على
غزة ،هي الوجه اآلخر حملاولة

إنقاذ مسعة اجليش اإلسرائيلي
الذي عجز عن حتقيق أهدافه
بسحق املقاومة اللبنانية يف
متوز  ،2006وهو اليوم يبدو
عاجزا عن خوض معركة برية مع
محاس واجلهاد اإلسالمي.
فليس مهما أن تعاود إسرائيل
الكرة على لبنان ما دام الوطن
موحدا جبيشه وقوى أمنه ألن
أي إستهداف جديد للبنان هو
إستهداف لشعبه وليس حلزب
اهلل حصرا ،كما حيصل اآلن مع
الشعب الفلسطيين يف غزة.
بوحدتنا نؤمن وقوف العامل
إىل جانبنا يف ظل إستحقاقات
داهمة أهمها إنتخاب رئيس
جديد للجمهورية وإنتخابات
تشريعية ،فضال عن كيفية
اإلستعداد ملواجهة رذاذ األزمة
اإلقتصادية واملعيشية الزاحفة
علينا.
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لبنانيــات

افطارات ملؤسسات الرعاية واحتاد بلديات راشيا ومجعية املشاريع

امحد احلريري يف افطار العائالت البريوتية :لبنان مستهدف باعتداله
أقام احتاد مجعيات العائالت
البريوتية ،افطاره السنوي،
برعاية الرئيس سعد احلريري
ممثال باألمني العام ل تيار
املستقبل أمحد احلريري ،يف
فندق فينيسيا يف بريوت.
حضر االفطار وزير البيئة حممد
عاطف
النواب:
املشنوق،
جمدالني ،جان اوغاسابيان،عمار
حوري ،باسم الشاب ،عماد احلوت
وحممد قباني ،الوزير السابق
خالد قباني ،النائبان السابقان
حممد االمني عيتاني وبهاء الدين
عيتاني ،رئيس حزب احلوار
الوطين فؤاد خمزومي ،رئيس
بلدية بريوت بالل محد ،نقيب
الصحافة حممد البعلبكي ،مدعي
عام التمييز السابق القاضي
سعيد مريزا ،حمافظ بريوت وجبل
لبنان زياد شبيب وفؤاد فليفل،
اىل جانب حشد من الشخصيات
السياسية واالجتماعية واالعالمية
والعسكرية واالمنية والروحية
والشعبية.
بعد تقديم من اإلعالمية يف
تلفزيون املستقبل الزميلة لينا
دوغان ،توجه رئيس احتاد
مجعيات العائالت البريوتية فوزي
زيدان بالشكر إىل الرئيس متام
سالم ،والرئيس سعد احلريري
راعي االحتاد وداعمه وراعي
هذا االحتفال ،على جتاوبهما
مع مطالب االحتاد ،اليت هي يف
الوقت ذاته مطالب البيارتة ،يف
رفع الظلم عن اهل بريوت.
وإذ أكد أن أهل بريوت هم اهل
اعتدال وانفتاح وحمبة وتسامح
بالعيش
يؤمنون
وسالم،
املشرتك احلقيقي وبالدولة
مالذا وحيدا هلم ،ويرفضون اي
سالح غري سالح الدولة ،أشار
إىل أن البيارتة مع كل مقاومة
تتصدى للعدو الصهيوني،
وتاريخ بريوت مشهود له يف
مقاومة اسرائيل والعداء هلا،
لكننا نطالب بأن يكون سالح
املقاومة على احلدود اجلنوبية
وبإمرة اجليش اللبناني ،وليس
يف بريوت والداخل اللبناني
يستخدم يف تهديد اللبنانيني
والتسلط عيلهم وعلى الدولة،
ويف سوريا يف الدفاع عن
نظام ظامل مستبد يرفضه غالبية
شعبها.

الحريري

أما أمحد احلريري ،فاستهل
كلمة الرئيس سعد احلريري،
بتوجيه حتية إجالل وإكبار إىل
تضحيات الشعب الفلسطيين
وصموده البطولي يف غزة
يف وجه العدوان الصهيوني
الغاشم ،وإىل الشعوب العربية
اليت تواجه باللحم احلي األنظمة
اليت حترتف القتل ،يف فلسطني
احملتلة ،ويف سوريا والعراق.
إىل أطفال فلسطني الذين
يعانقون بدمائهم أطفال سوريا
من الطفل حممد بو خضري إىل
الطفل محزة اخلطيب.
وقال :إن احتاد العائالت
البريوتية احتد مع رفيق احلريري،
وصنع معه قوة بريوت ،كما
يتحد اليوم مع الرئيس سعد
احلريري ،للحفاظ على بريوت،

عاصمة للحياة ولألمل ،ومدينة
لتجسيد العيش املشرتك بأبهى
حلله.
وشدد على أن تيار املستقبل لن
يساوم على حقوق بريوت ابدا.
مهما ازداد هذا احلاضر السيئ
سوءا .كنا يف السلطة أو مل
نكن .سنواصل العمل من أجل
تأمني مصاحل بريوت وأبنائها.
وسنبقى نرفع الصوت دفاعا
عن حق املدينة بالكهرباء واملياه
وأفضل اخلدمات .وسنحرص مع
كل الغيارى على مصلحة بريوت
على تعزيز الوجود البريوتي يف
إدارات الدولة ومؤسساتها.
اضاف :كنت مع الرئيس سعد
احلريري قبل يومني ،وقد
أوصاني أن أقول لكم باحلرف،
أنه إذا كان لتيار املستقبل
مرجعية يف بريوت ،فهي عائالت
بريوت احملروسة ،وأنه إذا كان
لعائالت بريوت مرجعية يف
الوطن ،فهي سعد احلريري.
صحيح أنه غائب عنكم اليوم،
لكنه حاضر معكم دوما ،وهو
الذي يتابع هموم بريوت ويسأل
عن أحوال أهلها.
وأكد ان لبنان مستهدف
باعتداله اليوم ،وأن ال خيار أمام
اللبنانيني ،إال التبصر يف دعوة
الرئيس سعد احلريري إىل التزام
حدود الوعي والتضامن الوطين
يف وجه ما حياك للبنان واملنطقة
من خمططات خبيثة ال وظيفة هلا
سوى إشعال الفتنة.
وإذ أسف ألن حزب اهلل يستمر
يف اهلروب إىل انتصارته
الوهمية ،ويف التسبب بإراقة
دماء اللبنانيني بذرائع واهية
مل تثمر إال ردود فعل دموية
من عقول ظالمية ،اعترب أن
اللبنانيني شبعوا من انتصارات
حزب اهلل الوهمية موتا وقتال،
وشبعوا من حسابات حزب اهلل
اإليرانية تعطيال لدولتهم وتدمريا
لوطنهم ،وشبعوا من تقديس
حزب اهلل ألخطائه القاتلة ،كما
يقدس املتهمني بقتل الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ،وشبعوا
أيضا وأيضا من متجيد حزب اهلل
أليامه السوداء ،كما ميجد غزوة
بريوت يف السابع من أيار.
وشدد على أن محاية لبنان
اليوم ،تكون بإعالء راية لبنان
أوال ،وبتحييده عن صراعات
بإعالن
وبااللتزام
املنطقة،
بدستور
وبالتمسك
بعبدا،
الوطين
ومبيثاقنا
الطائف
وبصيغتنا الفريدة من نوعها يف
هذه املنطقة ،كما تكون محاية
لبنان بالكف عن التعطيل ،بالكف
عن تعطيل انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،وعن تعطيل عمل
حكومة املصلحة الوطنية برئاسة
الرئيس متام سالم ،حيث يبدو
واضحا انهم يريدون حتويل
الشغور الرئاسي إىل فراغ شامل
وقاتل لغايات ما يسمى باملؤمتر
التأسيسي.

مؤسسات الرعاية

الرعاية
مؤسسات
وأقامت
االجتماعية  -دار األيتام اإلسالمية
إفطارا يف بيال ،لسيدات اجملتمع
من أهل اخلري ،يف حضور رندا

بري ممثلة جلنني موسى ،منى
اهلراوي ،مي ميقاتي ،هدى
السنيورة ،وزوجات الوزراء
والنواب
والوزراء
والنواب
السابقني.
استهل احلفل بكلمة ملديرة
العالقات العامة واإلعالم رانيا
زنتوت أثنت فيها على دعم
اهل اخلري منهن ،فكن أصدق
من يرتجم شعار املؤسسات هلذا
العام وإن تلك حسنة يضاعفها.
بدورها ،قالت رئيسة قطاع دار
األيتام اإلسالمية مسر احلريري:
منذ نشأتها ،ارتكزت املؤسسات
على دعم اجملتمع ،هذا الدعم
الذي تضاعف عاما بعد عام ،فإذا
مبراكزها ومؤسساتها تتضاعف
لتنطلق من ميتم صغري لتصبح
 54مؤسسة ومركزا منتشرين
على كافة مساحة الوطن .لقد
حرصت املؤسسات خالل تارخيها
الطويل على االنطالق برؤى
وخطط اسرتاتيجية وضعتها
حبكمة وتبصر ودأبت على
تنفيذها بإقدام وهمة ،وهذا هو
سر جناحها على مدى  97عاما.

راشيا

هذا واقام احتاد بلديات قلعة
االستقالل يف راشيا افطاره
الرمضاني االول يف مطعم طل
القمر يف بلدة مدوخا يف قضاء
راشيا ،حضره قائمقام راشيا
نبيل املصري ،رئيس احتاد
القلعة امحد ذبيان ونائبه عصام
اهلادي ،رئيس احتاد جبل الشيخ
العميد مروان زاكي ونائبه منيف
السبعلي ،مأمور نفوس راشيا
حممد القادري ،عضو جملس
نقابة مهندسي بريوت مروان
شروف ،مسؤول خمابرات راشيا
املقدم مسري حرب واالمن العام
النقيب حممود العيسمي ،واالمن
الداخلي النقيب امين الورداني،
رؤساء بلديات وخماتري قرى
راشيا ،وجهاز القائمقامية.

املشاريع

وأقامت مجعية املشاريع اخلريية
اإلسالمية يف بريوت ،سلسلة
إفطارات رمضانية لعدد من
األسر البريوتية ،كما أقامت
إفطارات مناطقية حضرها حشد
من الفاعليات والشخصيات
والوفود البريوتية .وألقيت
الكلمات الداعية إىل التزود يف
هذا الشهر املبارك ،واإلكثار
من الطاعات وفعل اخلريات،
وإىل الوعي والتنبه ملا حياك
من مؤامرات تستهدف الوطن
والبالد العربية واألمة.

جمعية هيا بنا

نظمت مجعية هيا بنا بالتعاون
مع مجعية بقاع لبنان ،إفطارا
رمضانيا يف مقر اجلمعية يف
مشسطار ،مجع طالبات اإلنكليزية
للنساء يف كل من رياق أمرييكان
يونيفارسل سكول واملرج بلدية
املرج وكفرحيم مجعية البيت
اللبناني للبيئة ومشسطار بقاع
لبنان ،وذلك يف إطار النشاطات
الالصفية لطالبات ومعلمات
برنامج اإلنكليزية للنساء الذي
تنفذه اجلمعية يف حنو عشرين
منطقة لبنانية.

صحناوي :الغاية من وراء محلة اإلفرتاءات علينا باتت معروفة
عقد الوزير نقوال صحناوي مؤمترًا
صحفيًا يف مكتبه يف االشرفية
تناول خالله موضوع حجم
االستثمارات اليت حصلت خالل
حقبة توليه وزارة االتصاالت ،رد
من خالله على كل ما سيق حبقه
من افرتاءات واشاعات ،وقد جاء
يف املؤمتر ما يلي:
ٍ
ٍ
حلملة
نتعرض منذ أشهر
مربجمة،
ّ
تتضمن ً
تارة احياءات وتسريبات،
وطورًا مغالطات وافرتاءات ،كان
آخرها ،ما أثري عن اتهامنا بعدم
الشفافية خالل تولينا وزارة
االتصاالت ،وقيامنا باستثمارات
عشوائية ،وإنفاقنا ملبالغ خيالية،
واتهامنا باهلدر وبالصرف غري
املدروس ،ويراد بهذا االتهام
االحياء بالفساد.
ان الغاية من وراء احلملة باتت
معروفة ،فخالل تعاقب اكثر من
وزير من تكتل التغيري واالصالح
يف وزارة االتصاالت كانت
العراقيل توضع امامنا وذلك بغية
دهورة قطاع االتصاالت وصو ً
ال
اىل بيعه بأرخص االسعار.
فاملطلوب اال يتقدم القطاع
وال يتحقق اي اجناز يف ظل
ادارتنا ،لكن وبعد فشلهم يف
عرقلة تقدم لبنان يف جمال
االتصاالت ،انتقلوا اىل اخلطة
ب اليت تهدف إىل تشويه صورة
الوزير والتقليل من اهمية
االجنازات احملققة ،علمًا ان ارفع
املراجع العاملية شهدت على
تطور استثنائي وملحوظ لقطاع
االتصاالت خالل وجودنا على
رأس الوزارة.
لقد اعتزمنا خالل عدة اشهر
عدم الدخول يف سجاالت حول
موضوع وزارة االتصاالت ،وذلك
اميانًا منا بضرورة اعطاء فريق
الوزارة اجلديد الوقت الكايف
لدرس وفهم مجيع امللفات،
واعتماد مقاربة اجيابية وبناءة،
ٍ
خباصة وأن من اولويات حكومة
املصلحة الوطنية احلالية كانت
ضرب االرهاب ،وحل ازمة
النازحني السوريني ،وهذا ما
يتطلب اجياد مناخ هادئ يسمح
هلا بالعمل دون اي تشويش،
كون املعركة االساسية باتت
قضية حياة ووجود.
يؤسفنا القول بأننا نعيش يف
بلد تغيب فيه سلطة الدولة،
فال حماسبة قضائية يف قضايا
فساد باتت معروفة من اجلميع،
وال حماسبة شعبية من خالل
االنتخابات النيابية يف ظل متديد
جملس النواب لواليته مرة،
والتحضري لتمديد جديد يقال انه
سيكون لثالث سنوات اضافية،
وال حماسبة سياسية من خالل
جملس النواب الذي حياول
البعض تعطيل دوره.
َ
كنا
نفضل عدم الدخول يف
سجال مع أحد ،ألن السجال
ٍ
غري
جمد ،إال أننا وجدنا انفسنا
مضطرين للدخول يف لعبة املنابر
وتوضيح ما يتم سوقه حبقنا
وذلك باالعتماد على االرقام
والوثائق بقدر
عال من املهنية
ٍ
والعلمية.
يف ما خيتص بالشفافية،
لقد اظهرنا كفريق يف الوزارة
الشفافية،
مستويات
اعلى
فقدمنا كافة املعلومات املطلوبة
ووضعناها يف عهدة الوزير
احلالي وفريقه ،وال سيما يف
جمال قطاع اخلليوي ،حيث
يتم
ّ
تشغيل هذا القطاع من خالل

شركتني مشغلتني تتم ادارتهما
من قبل شركتني اقليميتني
استوفت شروط املناقصة اليت
وضعتها احلكومة قبل تولينا مهام
وزارة االتصاالت ،والتدقيق
يف ارقام الشركتني يتم على
مرحلتني ،االوىل عرب فريق
احملاسبة التابع للشركات االم
(زين واوراسكوم) ،والثانية عرب
شركة التدقيق املالي العاملية
 ،PWCوفريق الوزارة احلالي
ميلك تلك التقارير بني يديه.
اما يف ما يتعلق باالستثمارات،
فنعم قررنا االستثمار وتطوير
قطاع االتصاالت ،وهذا قرارًا
اسرتاتيجيًا نفتخر ونعتز به ومبا
حققه من نتائج .وهنا ال بد لنا
بالتذكري بتقرير االحتاد الدولي
لالتصاالت الذي اظهرت ارقامه
احتالل لبنان للمركز االول على
صعيد التقدم التكنولوجي يف
العام  .2012إذ انتقل قطاع
اخلليوي يف هذه الفرتة من اجليل
الثاني  2Gاىل اجليل الرابع ،4G
واليوم لدينا حوالي  ٤ماليني
مشرتك على الشبكة اخلليوية،
واكثر من مليوني مشرتك خبدمة
الداتا على اهلواتف اخلليوية ،كما
أن شبكة اخلليوي تغطي مجيع
االراضي اللبنانية.
ولتحقيق كل هذا التطور كان
ال بد لنا من االستثمار ،ونفتخر
باننا استثمرنا يف هذا القطاع
واصبحت الشبكة حبالة افضل
بكثري مقارنة مبا كانت عليه
يف السابق ،ومقارنة باملعايري
العاملية ،كما أننا استطعنا
تأمني ايرادات ضخمة للخزينة
اللبنانية.
اما كيفية اجراء تلك االستثمارات
يف هذا القطاع احليوي ،فكانت
على الشكل التالي:
 إن الشركات املشغلة لشبكةاخلليوي إمنا تدار من قبل ادارات
اقليمية ،وهي تتخذ قراراتها
بشأن االستثمارات املناسبة
مناقصات
بتنظيم
وتقوم
واستدراج عروض بغية التفاوض
على االسعار ،ثم تقوم برفع
تقاريرها اىل وزير االتصاالت
للحصول على موافقته النهائية.
وان كافة اجراءات شراء املعدات
ختضع للمعايري العاملية ،هذا
يظهر بأن أي قرار يتخذ على
مراحل ويشارك فيه العديد من
املهندسني واخلرباء.
 يقوم الوزير وهيئة املالكنيبتحديد االسرتاتيجية والتحقق
من قيام االدارات املختصة
يف الشركيتني بتطبيق تلك
من
والتأكد
االسرتاتيجية
استيفائها للمعايري الدولية.
 إن شركيت تشغيل شبكة اهلاتفاخلليوي هي شركات خاصة ،اي

انها ال ختضع لقواعد احملاسبة
العامة (فتح اعتمادات)...،
وهذه القاعدة قد مت ارساؤها
منذ فرتة طويلة سبقت تولينا
مهام الوزارة.
 إن جمالس الوزراء املتعاقبةهي من وافقت على العقود
مع الشركتني املشغلتني ،اليت
حددت أصول حتويل مداخيل
القطاع اىل وزارة االتصاالت.
حبتسب
الصايف
فاملدخول
بعد حسم النفقات الرأمسالية
والتشغيلية والرسوم االدارية،
من االيرادت احملصلة،
من حيث حجم االنفاق على
االستثمار ،ملا كان منطق القطاع
اخلاص يتمحور حول مردود
االستثمار ،فلقد مت حتصيل قيمة
االستثمارات على اجليل الثالث
يف فرتة سنتني ونصف ،وهذا
وكانت
يعترب رقمًا قياسيًا.
النفقات االستثمارية متوافقة
مع املعايري الدولية .فمعدل
«النفقات الرأمسالية بالنسبة
للمبيع» خالل فرتة االنتقال من
جيل اىل آخر يف الشبكة يرتاوح
ما بني  ٪١٨و ٪٣٠تبعًا للبلد
املعين ،وقد وصل يف لبنان
بذروته اىل  ٪١٩يف العام
 ٢٠١٣اما املعدل على  6سنوات
فهو مل يتخطى الـ .%11
إال أن رمي البعض لرقم مليار
كنفقات استثمارية،
دوالر
فما هو إال الثارة القلق وجذب
االنتباه ،وهذا أمر غري صحيح
على اإلطالق ،فالرقم الفعلي
لإلنفاق هو مبعدل  ١٦٠مليون
دوالر سنويًا  ،وهو رقم مطابق
للمعايري الدولية ،حتى يف ذروة
االستثمار يف العام  ٢٠١٣فهي
أتت مطابقة لتلك املعايري.
لقد ساعدت تلك االستثمارات يف
تقدم لبنان يف جمال االتصاالت
خاصة على صعيد الشبكة اخللوية
حيث واجهتنا عراقيل اقل من تلك
اليت وضعت امام تطور الشبكة
الثابتة وهنا املفارقة ان لبنان
من قلة البلدان الذين تفوق
فيها سرعة االنرتنت على شبكة
اخلليوي تلك اخلاصة بالشبكة
الثابتة! وقد وصلت نوعية
اخلدمات و املؤشرات على شبكة
اخلليوي نتيجة تلك االستثمارات
اىل مستوى الدول االكثر تقدمًا،
وال بد لنا ان نستعني باالرقام
التالية لشرح هذا التقدم:
 ارتفاع عدد املشرتكني علىالشبكة اخلليوة من  ١.٢مليون
مشرتك يف  ٢٠٠٨اىل ٣.٩
مليون مشرتك يف .٢٠١٣
 ارتفاع عدد املشرتكني خبدمةالداتا على اهلواتف اخللوية من
 ٣٠٠،٠٠٠مشرتك يف العام
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لبنانيات

جعجع التقى سفريي فرنسا وماليزيا:

من دون استقرار ال صناعة وال جتارة أو سياحة

دعا رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع اىل
ايالء الصناعة أهمية قصوى
يف
الكبرية
ملساهمتها
االقتصاد ،وقال بعد استقباله
وفد مجعية الصناعيني برئاسة
فادي اجلميل :تشرفت بلقاء
أعضاء جملس ادارة مجعية
الصناعيني ضمن لقاء عمل
وقد استمعت مطوال لكل ما
طرحوه وتأثرت باجلهود اليت
بذهلا كل فرد منهم ويف
مساهماتهم باالقتصاد الوطين،
ويف الوقت عينه تأكدت أكثر
فأكثر أن الصناعيني يف لبنان
مرتوكون منذ عهد االستقالل
حتى اليوم ،فأكثرية احلكومات
املتعاقبة كان تركيزها يف
مكان آخر يف االقتصاد ،وال
شك انه جيب دعم االقتصاد
بكل جوانبه ولكن اجلانب
األساسي والثابت والصامد هو
الصناعة اللبنانية.
املسؤولني
مجيع
وناشد
وباألخص وزير الصناعة الدكتور
حسني احلاج حسن إيالء قطاع
الصناعة أهمية قصوى نظرا
ملساهمته الكبرية يف االقتصاد
الوطين وحلاجتنا له باألخص يف
الظروف احلالية.

طاقة مكثفة

وتطرق جعجع اىل موضوع
املعامل والصناعات اليت حتتاج
اىل طاقة مكثفة ،متمنيا إجياد
احللول هلا من قبل احلكومة،

كما اقرتح ان تقوم الوكاالت
واملنظمات واجلمعيات الدولية
اليت تقوم مبناقصات لشراء
احتياجات الالجئني السوريني
من لباس أو غذاء وغريها أن
تعطي األولوية أقله للصناعات
اللبنانية بغض النظر عن األرقام
اليت تطرح ألننا كلنا نعلم ان
الصناعات يف الدول اجملاورة
مدعومة بينما الصناعات يف
لبنان ليست كذلك أبدا.
وشدد على أنه بدون استقرار
ال وجود ال لصناعة وال لتجارة
وال لسياحة وتصبح املعيشة
حبد ذاتها صعبة ،لذا من واجب
كل حكومة أن تؤمن االستقرار
عرب اختاذ القرارات الالزمة
ليتاح اجملال للصناعة وبقية
القطاعات االنتاجية ان تعمل
يف لبنان ،فبدون استقرار
ال اقتصاد وبدون اقتصاد ال
معيشة وال مطالب معيشية وال
حببوحة.
بدوره ،وضع رئيس جملس
ادارة مجعية الصناعيني فادي
اجلميل اللقاء مع جعجع ضمن
سلسلة اللقاءات اليت نعقدها
السياسية
الفاعليات
مع
ووضعنا الدكتور جعجع يف جو
قدرات وطموحات الصناعيني
ومدى مساهماتنا يف االقتصاد
الوطين.
ودعا اجلميل اىل عدم ربط
االقتصاد اللبناني باملشاكل
اليت تدور يف املنطقة اذ ال

ميكن ان نعيش على وترية
كما
املنطقة،
اشكاالت
ركزنا على ضرورة ان يكون
اللبنانيون مبنأى عن التجاذبات
اخلارجية واالحتاد سويا الطالق
قدراتنا وطاقاتنا الشبابية
واملصرفية للتخفيف من وطأة
املشاكل االقتصادية اليت
نعاني منها يوميا.
وكانت مأدبة عشاء عمل مجعت
األربعاء املاضي يف معراب
جعجع مع السفري الفرنسي
يف لبنان باتريس باولي ،يف
حضور املستشار السياسي
يف السفارة جان كريستوف
أوجيه ورئيس جهاز العالقات
اخلارجية يف القوات بيار بو
عاصي.
وجرى عرض لألوضاع السياسية
الداخلية ،إضافة اىل التوترات
اليت تشهدها املنطقة من
العراق مرورا بسوريا وصوال
اىل غزة ،فضال عن العالقات
الثنائية الفرنسية  -اللبنانية.
من جهة أخرى ،استقبل جعجع
اليوم السفري املاليزي يف
لبنان إيالنغو كاروبانان يف
زيارة وداعية ملناسبة انتهاء
مهامه الدبلوماسية يف لبنان.
اىل نقيب احملررين
وصدر عن الدائرة االعالمية يف
القوات اللبنانية ،بيان موجه
اىل نقيب احملررين الياس
عون ،قالت فيه:
قرأنا يف الصحف اللبنانية
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سدني

الصادرة صباح اخلميس 17
متوز احلالي رسالتك إىل العماد
ميشال عون والدكتور مسري
جعجع ودعوتك أكرب زعيمني
مسيحيني إىل االتفاق على
أحدهما أو على ثالث رئيسا
للجمهورية ،بعد استفحال
عوارض غياب الدور املسيحي
وخصوصا املاروني.
إننا إذ نقدر صدق مقاصدك
الوطنية يهمنا أن نلفت
انتباهك إىل أنك ساويت
بني الرجلني بالدعوة إىل حل
املسألة ،وكأنهما يلتقيان على
موقف يتخذانه سوية ولو من
دون اتفاق .فمن ميثل الدكتور
مسري جعجع وحلفاءه من النواب
مل يتغيب عن جلسات انتخاب
الرئيس وال مرة واحدة .أما من
ميثل العماد ميشال عون فلم
حيضر إىل جملس النواب سوى
مرة واحدة وسارع إىل تهريب
النصاب واالساءة اىل موقع
الربملان وعراقة الدميقراطية
اللبنانية عرب سفاهة بعضه،
يف حماولة يائسة اال ينتخب
ممثلو الشعب رئيسا غري
العماد عون ،واستمروا يف
تعطيل نصاب كل اجللسات
اليت دعا إليها رئيس اجمللس
بعد ذلك.
والكل يعلم أيها النقيب أن
الدكتور مسري جعجع مل يوفر
مبادرة للخروج من هذا املأزق.
فقد دعا الرجل العماد عون،
كما فعلت يف رسالتك املفتوحة
إليهما ،إىل النزول اىل جملس
النواب وليفز من يفز ،أو
لريشح كل طرف واحدا أو اثنني
من املقربني ،كما أعلن جعجع
استعداده لالنسحاب ملرشح
حيمل احلد األدنى من برنامج
 14آذار لبناء الدولة .كل هذه
املبادرات من قبل الدكتور
مسري جعجع مل تلق جوابا من
العماد ميشال عون سوى كل
ما يعين بالنتيجة العماد ميشال
عون رئيسا للجمهورية أو ال
رئيسا للدولة اليت أشرفت على
االنهيار .وآخر ما أحتف العماد
عون اللبنانيني به هو دعوته
إىل تعديالت دستورية النتخاب
الرئيس من الشعب وتغيري
قانون االنتخاب ،كطالب يريد
تغيري املناهج الدراسية يف
يوم االمتحانات.
إن كل ما سبق وغريه الكثري
يظهر لكم يا سعادة النقيب
أنه من الظلم مساواة الرجلني
يف حتمل مسؤولية غياب رئيس
اجلمهورية .ولكن على أي حال،
ومبا أنك وصفت الرجلني ،وعن
حق ،بأكرب زعيمني مسيحيني،
ال شك يف أنه يهمك أن تعرف
أن آخر االحصاءات اليت بلغت
العماد عون تفيد بأن أكثر
من مثانية وستني باملئة من
املسيحيني حيملون العماد
مسؤولية عدم انتخاب رئيس
للجمهورية .وتفضلوا سعادة
النقيب بتقبل فائق احرتامنا
واحرتام األرقام.

ليلة هادئة من دون اطالق صواريخ
بعد تدابري للجيش جنوب الليطاني
أمضى اجلنوب ليلة هادئة
اول امس مل يتم فيها اطالق
صواريخ على اسرائيل ،يف
االمنية
االجراءات
أعقاب
االستباقية االستثنائية اليت
اختذها اجليش يف منطقة جنوب
الليطاني حيث عزز متركزه
وانتشاره يف البساتني بني
القليلة واحلنية ويف االحراج
ويف منطقة حاصبيا ،خصوصا
خالل الليل ،ومتكن من العثور
على منصة الطالق الصواريخ
يف سهل احلنية ،سبقها توقيف
اثنني من ابناء خميم الرشيدية
من آل خراز ،اعرتفا باطالق
الصواريخ من سهل القليلة
يومي  13و 14اجلاري باجتاه
االراضي الفلسطينية احملتلة.
واشارت مصادر أمنية اىل ان
االجراءات اليت نفذتها عناصر
اجليش ساهمت يف احلد من
اطالق الصواريخ املشبوهة اليت
كانت حتاول استباحة أرض
اجلنوب ،الفتة اىل ان من شأن
هذه االجراءات ،سد كل الثغرات
االمنية والطرقات الفرعية املؤدية
اىل كروم الزيتون وبساتني
احلمضيات يف منطقيت القليلة
واحلنية وزبقني ،اليت كانت
تستخدم الطالق الصواريخ،
خاصة ان اجليش انتشر ليال
يف البساتني واألحراج يف صور
والعرقوب اليت كان يستخدمها
مطلقو الصواريخ منصة ،فضال
عن اقامة احلواجز والتدقيق
يف هويات الداخلني اىل جنوب
الليطاني ومنطقة القرار .1701
وكشفت ان معلومات استخباراتية
حملية ودولية ،رصدت االتصاالت
اليت كان جيريها االخوان خراز
قبل وبعد اطالقهما الصواريخ
من سهل القليلة ،ساهمت يف
توقيفهما بعد رصدهما يدخالن
عرب طريق فرعي اىل خميم
الرشيدية متفاديني املرور على

حاجز اجليش املؤدي اىل املخيم،
كاشفة ان مطلقي الصواريخ
ليس لديهم خربة وكانوا
يستخدمون منصات بدائية وطرقا
واساليب غري امنية ،حيث كانوا
يضعون الصواريخ ويطلقونها
بعد ربع ساعة اثر ربطها بساعة
توقيت ،ما دل اليهم واوقعهم
يف فخ خمابرات اجليش ،مؤكدة
ان اطالق الصواريخ العشوائية
انتهى بفضل اجراءات اجليش
واليونيفل .واشارت املعلومات
اىل ان الفصائل الفلسطينية
نفت اي عالقة تنظيمية هلا
باالخوين خراز ،كما ان محاس
نفت أن يكونا منتميني اليها.
اىل ذلك ،بقي احلذر مسيطرا
جنوبا ،على احلدود وسري اجليش
واليونيفل دوريات يف اجلانب
اللبناني على امتداد اخلط من
صور اىل الناقورة اىل بنت جبيل
ومرجعيون وحاصبيا .وأقام
اجليش احلواجز يف اطار حبثه
عن مطلق الصاروخ من املاري
والذي سقط يف ابل السقي.
ويف اجلانب االخر ،سري اجليش
االسرائيلي دوريات من مستعمرة
املطلة وبوابة فاطمة وصوال اىل
التالل املشرفة على الوزاني
امتدادا اىل الغجر والعباسية
وسط حتليق للطريان املروحي
فوق مزارع شبعا .وصباح امس،
عاد مزارعو التفاح واحلمضيات
االسرائيليون اىل العمل يف
أراضيهم ،حبماية من آليات
وجنود القوات االسرائيلية.
يف سياق آخر ،قامت جرافة
اسرائيلية ظهر امس االول،
بعملية جتريف يف حماذاة الشريط
الشائك املقابل لبلدة رميش
احلدودية ،فيما وضع اجليش
عناصره يف اجلانب اللبناني يف
حال استنفار ملراقبة االعمال
االسرائيلية مبواكبة دورية من
اليونيفل.

التقدمي :احلوار خطوة ال بد منها

أوضح أمني السر العام للحزب
التقدمي االشرتاكي ظافر ناصر
أن اهلدف من تواصل احلزب مع
حركة أمل وتيار املستقبل هو
تفعيل عمل املؤسسات،مشريًا
اىل أن نتائج احلوار ليست
مضمونة ،لكنه خطوة ال بد منها.
ورأى ناصر ،يف حديث تلفزيوني،
أن احلوار هو أساس املعاجلة،
داعيًا اىل فتح قنوات التواصل

بني مجيع األطراف.ولفت اىل أن
السلسلة و االيرادات وغريها...
هي مواضيع خالف مع تيار
املستقبل.
وأكد ناصر أنه حيق للحزب
التقدمي االشرتاكي كأي حزب
آخر طرح أمساء و أشخاص يف
ما خيص ملف عمداء اجلامعة
اللبنانية ،مطالبًا بفصل ملف
العمداء عن ملف التفرغ.

حوري :احلل االساسي للرواتب هو اقرار موازنة 2014
جدد النائب عمار حوري ،متسك
بالدستور
املستقبل
كتلة
والتشريع وبكل ما خيدم قضايا
الناس وعدم القبول بتعطيل
اجمللس النيابي ،مبديا استعداد
الكتلة للتشريع يف موضوعي
اليوروبوند واملوازنة.
واشار ،يف حديث اذاعي ،اىل
أن احلل االساسي للرواتب
هو اقرار موازنة  ،2014مطالبا
بتأمني واردات حقيقية للسلسلة

اليت هي مطلب الغالبية الساحقة
للبنانيني.
وأوضح أن جلسة اقرار السلسلة
مفتوحة وال حتتاج اىل مهل
زمنية حمددة بل حتتاج اىل
توافق مجيع االفرقاء ،مؤكدا
ان الرئيس سعد احلريري كان
دائما مصدرا للطرح االجيابي،
ومتوقعا يف كلمته غدا املساعدة
بكل امللفات املطروحة وسيحلحل
االمور مبا يريح الناس.
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لبنانيات

جريصاتي بعد اجتماع تكتّل التغيري واإلصالح :ما جيري يف غزة جرمية ضد االنسانية بلدية عرسال :نستقبل النازحني املدنيني
وال نريد أرضنا ميدانا للمسلحني
قانون املناصفة الفعليّة والنسبية علوش :قريباً سنشهد سقوط

يُنصف ك ّل الطوائف

عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون
يف دارته يف الرابية .وعقب
حتدث الوزير السابق
االجتماع،
ّ
سليم جريصاتي ،فقال:
«جرى احلديث أو ً
ال عن مسألة
النازحني السوريني ،والكلمة
اليت قد تكون األصح «الوافدين
أن
السوريني إىل لبنان» ،ذلك ّ
النزوح أو اللجوء هما أوصاف
ّ
ترتتب عنها نتائج على
قانونية
الدولي،
القانوني
الصعيد
وال قدرة للبنان على اإلطالق
بتحملها.
َ
سبق للسفري الفرنسي
وقد
أن ال قدرة
باألمس أن أعلن ّ
حتمل هذا ّ
امللف .وقد
للبنان على ّ
ّ
كتكتل تغيري وإصالح
تقدمنا
ُّ
وات ِهمنا يف
مببادرة متكاملة..
حينه بالعنصرية! يف الوقت
الذي عاد فيه اجلميع اليوم
إىل هذه املبادرة ،ويبحثون عن
وسائل لتنفيذها .ونقول هلم
تقدمها
إن حلول اإليواء
ّ
اليومّ ،
السلطات السورية ،وذلك ما
ِّ
حيتم التواصل معها .ولسنا يف
حالة حرب مع الدولة السورية أو
قطع للعالقات معها.
َ
هناك جلنة لبنانية – اسرائيلية
األمنية الطارئة
ملعاجلة املسائل
ّ
على احلدود ..فهل ُي َ
عقل
ّ
أال تكون هناك جلنة لبنانية -
سورية ملعاجلة مسألة النزوح؟!
أن احلركة قائمة على
ويف حني ّ
احلدود باإلجتاهني ،ذلك ما جيعل
من النزوح ،نزوحًا إقتصاديًا
مبعظمه ليس ّ
إال ،وهذا لطاملا
أن هناك مساحات ومناطق آمنة
ّ
يف سوريا.
أما باإلنتقال إىل املسألة الثانية
ّ
وهي احلقوق اليت يوفرها قانون
املناصفة الفعلية والنسبية يف
إنتخاب أعضاء جملس النواب.
أن
ونكرر
نعود
للمرة األلف ّ
ّ
ّ
هذه احلقوق تعين مجيع الطوائف
أقليات من
فثمة
واملذاهب،
ّ
ّ
مجيع الطوائف واملذاهب غري
ّ
املناطقية
ممثلة يف القوانني
ّ
يف الدوائر.
إذًا هذا القانون أي قانون
الفعلية والنسبية،
املناصفة
ّ
ّ
ّ
ُي ِ
وكل
كل الطوائف
نصف
األحجام داخل الطوائف .وهذه
صحة التمثيل بعينها
هي
ّ
وفعاليتها على ما ورد يف
وثيقة الوفاق الوطين.
ّ
الثالثة هي مسألة
املسألة
األمن ،وهو بعهدة احلكومة
والوزارات واألجهزة األمنية
السياسية والعسكرية
مبرجعياتها ّ
ً
مكتملة ،فليس من ٍ
أحد معذور
أن
يف املوضوع األمين ،كما ّ
ّ
بأن
االتهام غري مقبول ألحد
ّ
ّ
السياسة ومن
مثة من
يعطل يف ّ
ّ
االتهام
ثم يف األمن ،وهذا
ّ
مردود ألصحابه املراهنني على
عدم االستقرار األمين ملكاسب
حذار
ضيقة.
سياسية وسلطوية
ِ
ّ
ّ
فالتكليف
املراهنة على األمن،

الوزير جريصاتي
واإلدارات
بامتياز،
وطين
ٌ
واألجهزة األمنية والعسكرية يف
ّ
خمل باألمن.
لكل
املرصاد
ٍّ
ّ
الرابعة اليت حبثناها،
املسألة
ّ
ّ
الرئاسي أي
تتعلق بالقانون
ّ
قانون انتخاب رئيس اجلمهورية
ً
ّ
الشعب .اإلقرتاع
مباشرة من
الدميقراطية،
قمة
العام هو
ّ
ّ
وهناك آليات كما يف املبادرة،
لرتمجة دميقراطيتنا امليثاقية
السياق .ويكفي
يف هذا
ّ
ّ
ّ
املقنع ملسألة
والتعطيل
التخبط
ّ
انتخاب رئيس اجلمهورية يف
جملس ّ
للداللة على ذلك
النواب ّ
ّ
مؤخرًا
إن ما مسعناه
 ،حبيث ّ
اقرتاح ،بأن ُيصار إىل
من
ٍ
ّ
ّ
رش َحه يف
ممن
سحب
مرشح ّ
ّ
حال ّ
مرشحني آخرين
مت سحب
ُ
ُ
املضمر
املعلن أو
لرتشيحهم
على ما قال صاحب اإلقرتاح.
وال يعين مثل هذا الكالم سوى
ّ
الضيق يف معرض
احلساب
استحقاق حموري كاستحقاق
ٍ
رئاسة اجلمهورية.
ّ
ملف
أما املسألة اخلامسة ،فهي
ّ
ّ
اللبنانية ،حيث جتدر
اجلامعة
اإلشارة إىل ّ
أنه مل يكن يومًا
ّ
امللف ّ
تعطيليًا وال جيوز
ملفًا
هذا
ّ
أن يكون كذلك ،ولبنان كان
دومًا جامعة ّ
الشرق وليس فقط
مشفاه .لذلك حنن نقرتح أن
ُيصار إىل رفع مستوى ّ
النقاش
أو باألحرى احملاصصات مع
احملافظة على معايري العمادة
ّ
والتفريغ.
ّ
اليت
أما املسألة األخرية
ّ
تداولناها مرتبطة مبوضوع جملس
النواب ومعاودة جلسة ّ
ّ
التشريع
كما سبق أن قلنا يف نهاية
إن ّ
التشريع
اإلجتماع
السابقّ .
ّ
ّ
يتعلق باملصلحة
جاهز عندما
ّ
اللبنانية يف
للدولة
العليا
ّ
الدولة .املطلوب
غياب رئيس ّ
إذًا ،هو أن ُيصار إىل ّ
التشريع
املنزه من الغايات واحلسابات
ّ
السياسية البحتة ،أي على ما
ّ
هو ّ
التشريع.
ّ
سن القوانني
التشريع هو
ّ
ّ
العامة .فماذا
املتعلقة باملنفعة
ّ
عن قانون استعادة اجلنسية؟!
ماذا عن قانون الالمركزية
ماذا
املوسعة؟!
اإلدارية
ّ
امللحة؟!
عن قوانني املالية
ّ
ّ
يتعلق األمر
الرزمة ُرزمة عندما
ُّ
باملصلحة ّ
اللبنانية العليا ،وال
ّ
بالتالي جتزئتها.
ميكن
ّ
التشريع ال ميكن أن
معاودة
تكون مناسبة ّ
لإلتفاق على مبادئ
السلطة
الدميقراطية وتداول
ّ
ّ
وجتديد الوكالة ّ
الشعبية».

املشاريع االجرامية

ّ
توقع منسق عام طرابلس
لتيار املستقبل النائب السابق
مصطفى علوش أن يشهد
سقوط
القريب
املستقبل
املشاريع االجرامية ،واصفًا ما
جيري يف غزة بأنه جرمية ضد
االنسانية بكل معنى الكلمة.
كالم علوش جاء خالل متثيله
أمني عام تيار املستقبل يف
افطار منسقية الصيادلة يف
طرابلس وقال :هناك جمموعة
من اللبنانيني الذين نسجوا
أساطريهم على أنهم أشرف
الناس ،وأشجع الناس ،وأفضل
الناس ،فنأتي ونكتشف أن
قادة هؤالء يعيشون على
واألدوية
الفاسدة
األدوية
املزورة وعلى تصنيع الكبتاغون
واملخدرات ،ويزورون شهادات
يف الصيدلة ويف العلوم
والفلسفة والرياضيات ،ويبنون
أجمادهم على التهريب وتبييض
األموال .حياضرون عن العفة
وخمافة اهلل ويتهمون اآلخرين
مبا هم فيه من خسة وفساد.
أضاف :مل أعتد على التورية،
انين أقصد بالتحديد حزب
والية الفقيه يف لبنان .قد
يكون بعضنا وقع حتت وهج
األباطيل واألحاديث الشعبوية
الدونكيشوتية
واالنتصارات
وكاريزما القائد امللهم الذي
يرتبع على ارواح البشر وهو
يصف الناس فيسمي أتباعه
ومؤمنني
ووطنيني
شرفاء
ويقول عمن خيالفه الرأي بأنه
فاسد وعميل وكافر .لقد
انتهى عهد القداسة وانتهت
أسطورة البطولة ،فالبطل ال
يقتل األبرياء وال يغتال القادة
الشرفاء .وانتهى عهد املقاومة
فمن يضع نفسه يف خدمة
االحتالل االيراني من الواجب
مقاومته ألنه يصبح هو نفسه
سلطة احتالل.
وسأل :ولكن ماذا بعد؟ اجلواب
هو أنه بصمودنا ومتسكنا بالدولة
واملؤسسات والتزامنا بالعدالة
ورفضنا االجنرار حنو التطرف،
كل ذلك أسس لصمود الوطن
بأكمله ومل يتمكن حزب اهلل من
ضمه اىل املستعمرات االيرانية،
ان هذا املشروع االسطوري
سينتهي قريبا وسنحتفل قريبا
بعودة بلدنا اىل االستقرار لنعود
ونبين حلم رفيق احلريري.
جرمية ضد االنسانية
وقال :ان ما حيدث اليوم يف
غزة هو جرمية ضد االنسانية
بكل معنى الكلمة ،ولكنها
ليست اجلرمية األوىل اليت
ارتكبتها اسرائيل منذ ما قبل
تأسيسها اىل اليوم .الغريب أنه
يف كل مرة حنول مأساة األبناء
الذين استشهدوا والبيوت اليت
دمرت اىل مادة لنرفع بها
عالمة النصر ،ليخرج مسؤول ما
يسمي نفسه ممانعا أو مقاوما
ليقول إن العدو هزم ألنين ما
زلت واقفا أمامكم .بصراحة

اننا اليوم والبارحة حباجة اىل
العودة النتاج سياسات أكثر
علمية بعد فشل منطق االنتصار
الدائم .فشل منطق املقاومة
املسلحة اليت تبتلع املئات
من خرية أبنائنا يف كل جولة.
اننا حباجة للعودة اىل وسائل
أجنح للمقاومة ،وحباجة ملراجعة
السياسات الفاشلة والشعارات
اخلشبية اليت مل يستفد منها اال
العدو .اننا حباجة لبناء انساننا
وعلمنا وازدهار بلداننا ومنو
مواردنا ومن ثم تصبح املواجهة
حمسومة لصاحلنا.
وتابع :خرج اليوم بشار االسد
من دهليز ليقول كالما أشبه
باهلذيان ،فهو ما زال يظن
نفسه حاملا أو حتى أنه حيسب له
حساب يف وقائع األمور بعد أن
حول سوريا اىل كوم من الركام
اختلطت فيها جثث األطفال.
ولكنه مل يتوقف عن شكر حزب
اهلل لدعمه له ومساندته يف
عمليات القتل والتدمري وكأنه
يستدرج هذا احلزب اىل املزيد
من االمعان يف اجلرمية مع العلم
ان سوريا أصبحت مصيدة هلذا
احلزب وأعداد قتاله تزداد كل
يوم.
وختم :ان املستقبل القريب
سيشهد على سقوط املشاريع
االجرامية وعودة االنسان ليكون
مركز االهتمام وتتبخر األنظمة
اليت جعلت من الناس جمرد
قطعان من املاشية.

أوضحت بلدية عرسال وأبناء
البلدة يف بيان وقعه رئيسها
علي حممد احلجريي ،أن املنطقة
تشهد يف اآلونة األخرية أحداثا
متسارعة ومتكررة وخطرية
باجتاه إشعال نار الفتنة يف
لبنان كامتداد للحرب الدائرة
يف سوريا ومنها ما طاول
حدود أرضنا كبلدة وأحيانا داخل
نطاقها ،لذلك واجب علينا أن
نعلن وحنذر من مغبة ما تؤول
اليه األمور .وتأكيدا ملا كنا
أعلناه يف بيانات سابقة اننا يف
بلدة عرسال تضامنا ونتضامن
مع أهلنا النازحني يف سوريا
كإخوة وأهل وجريان ،واستقبلنا
حنو  120الفا يف بيوتنا وقلوبنا
ونسعى قدر اإلمكان لتأمني
حاجاتهم الضرورية لتجاوز
املرحلة الصعبة مبا يفرضه
علينا الواجب اإلنساني واألخوي
جتاههم رغم ضعف قدراتنا
الذاتية وكرب العبء املرتتب
علينا جراء هذا املوقف.
وأضاف البيان :نؤكد أننا
نستقبل النازحني أخوة فارين

من املوت مدنيني وال نرغب
بأن تتحول أرضنا اىل ميدان
تتغلغل فيه جمموعات مسلحة
بذريعة الثورة وتشكل خطرا
علينا وعلى األخوة النازحني يف
عرسال ومتارس عمليات نهب
وترويع لألهالي هنا وهناك،
فمن يريد اجلهاد والنضال
ألجل سوريا فليتوجه اىل اجلبهة
املفتوحة يف سوريا .كما نؤكد
موقفنا الداعم للجيش اللبناني
واجلهود اليت يقوم بها حلفظ
األمن يف منطقتنا وبلدتنا رغم
الصعوبات اليت يتعرض هلا،
ونعلن من جديد أننا حنن أهالي
عرسال ال نقبل أي اعتداء على
جيشنا واننا يد واحدة نقف إىل
جانبه ضد من تسول له نفسه
اإلعتداء على اجليش اللبناني.
وهنا نشري اىل أن النازحني
يف عرسال أيضا أعربوا عن
تضامنهم معنا اىل جانب اجليش
اللبناني والقوى األمنية اللبنانية
وأن أي اعتداء على اجليش هو
اعتداء علينا وعلى النازحني
أنفسهم يف عرسال.

تقبل التعازي بوالدة اللواء ابراهيم
أقيم جملس عزاء عن روح
شفيقه سليمان مكي زوجة
كاظم ابراهيم ووالدة املدير
العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،أمحد ،شريف ،علي،
والسيدة
حممد،
واملرحوم
وفيقة ،وذلك ملناسبة مرور
ثالثة ايام على وفاتها ،يف
الرابعة والنصف من بعد ظهر

امس اجلمعة يف حسينية بلدة
كوثرية السياد.
وجرى تقبل التعازي يومي
السبت واألحد يف  19و20
متوز من الساعة الثانية من بعد
الظهر وحتى الساعة السادسة
يف اجلمعية اإلسالمية بئر حسن
قرب املديرية العامة ألمن
الدولة.

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

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

تونس :حداد وطين بعد إستشهاد  14عسكرياً السيسي لعباس :نبذل كل جهد لوقف نزيف الدم الفلسطيين

يف جبل الشعانيب

قال وزير الدفاع التونسي غازي
اجلرييب «إن املعطيات األولية
تفيد بأن اإلرهابيني الذين
نفذوا اهلجوم على اجليش يف
جبل الشعانيب تسللوا من خارج
احلدود وعددهم يرتاوح بني 40
و 60شخصًا» .وأضاف اجلرييب
يف مؤمتر صحفي مشرتك مع
وزير الداخلية أن «معنويات
اجليش التونسي ستبقى مرتفعة
وهناك تصميم للدفاع عن
تونس العزيزة».
بدوره حتدث وزير الداخلية
لطفي بن جدو عن إحباط 6
عمليات إرهابية خالل  19يومًا
من شهر رمضان ،مشريًا إىل
أنه»مت تفيعل الوكالة الوطنية
لتعقب املواقع السلفية».
وقال بن جدو «حنن يف حرب
مع اإلرهاب» داعيًا اجمللس
التأسيسي إىل سن قانون
ملكافحته.
اجلمهورية
رئيس
وأعلن
التونسية املنصف املرزوقي
احلداد الوطين ملدة ثالثة أيام
إبتداء من اخلميس  17متوز ،مع
تنكيس األعالم على مؤسسات
الدولة.
ويأتي هذا اإلعالن بعد استشهاد
 14عسكريًا تونسيًا وجرح حنو
 20آخرين ،يف هجوم شنته
جمموعة إرهابية األربعاء 17
يوليو/متوز على نقطيت مراقبة
تابعتني للجيش التونسي يف
منطقة هنشري التلة يف عمق
جبل الشعانيب على احلدود مع
اجلزائر.
وافيد إن عناصر إرهابية
داهمت النقطتني العسكريتني
للجيش تزامنًا مع موعد اإلفطار،
حيث جرى تبادل الطالق النار
استخدمت فيه هذه العناصر
قذائف اآلر بي جي.
وتبنت كتيبة «عقبة ابن نافع»
التابعة لتنظيم أنصار الشريعة
اهلجوم ،وأوردت على صفحتها
على الفايسبوك أن «اشتباكات
مسلحة اليوم بني جند الطاغوت
التونسي وجماهدي كتيبة عقبة
بن نافع تسفر عن عدد من
اإلصابات يف صفوف الشرطة
واجلنود».
وقال املسؤول اإلعالمي يف

وزارة الدفاع التونسية رشيد
بوحولة إن «احلصيلة غري
نهائية».
وأكد «أن العمليات امليدانية
وإلجالء
اإلرهابيني
لتعقب
املصابني متواصلة».
أما الناطق باسم اجليش
التونسي األجمد احلمامي فقال
يف مؤمتر صحايف «إن احلادث
تلته اشتباكات بني اجليش
التونسي واملسلحني».
ويف سياق متصل أفاد مصدر
أمين عسكري أن جمموعات من
احملسوبني على التيار السلفي
يف كل من بنزرت وجرزونة
وسيدي علي بن عون وحي
الزهور بالقصرين ومبعتمدية بن
قردان ،احتفلوا يف املساجد
ويف الطريق العام بالعملية
اإلرهابية جببل الشعانيب ،يف
حني طالب رئيس احلكومة
مهدي مجعة بالتصدي ملثل هذه
الظواهر.
وكانت السلطات التونسية
أعلنت مطلع الشهر احلالي
مقتل  4عسكريني يف انفجار
لغم زرعته عناصر إرهابية جببل
ورغة يف حمافظة الكاف.
األمنية
القوات
وتتعقب
التونسية آثار مسلحني على
صلة بتنظيم القاعدة ،قاموا يف
نفس الفرتة من السنة املاضية
بقتل  8عسكريني.
وقادت قوات اجليش على
مدى السنة غارات وصفتها
مرتفعات
على
بالـ»نوعية»
الشعانيب ،لكن من دون
أن تقضي كليًا على انتشار
اإلرهابيني فيه.
محاس املرشحني للوصول إىل
الرئاسة يقابله عزوف شعيب
عنها

االنتخابات

بالرغم من أن االنتخابات
تسبق
التونسية
الربملانية
مبوعدها االنتخابات الرئاسية،
إنصب االهتمام األكرب على
قصر قرطاج؛ أكثر من 26
شخصية سياسية تونسية أعلنت
نيتها خوض االنتخابات الرئاسية
املقبلة.

وأكد الباجي قائد السبسي،
رئيس «حركة نداء تونس»،
أنه سيرتشح لإلنتخابات .أما
اجليالني اهلمامي ،القيادي يف
اجلبهة الشعبية فقال إن العديد
من األحزاب داخل اجلبهة قد
أعلنت من قبل أن مرشحها هو
الناطق الرمسي بامسها رفيق
محة اهلمامي.
وال يبدو طريق الوصول إىل
قصر قرطاج ممهدًا أمام كل
املرشحني ،خاصة بعد اقرتاح
«حركة النهضة» اختيار رئيس
توافقي .ورمبا تدعم هذه
املبادرة بعض األمساء لكنها
حتمًا ستقلص حظوظ أمساء
اخرى حبسب مراقبني.
وحتدث راشد الغنوشي ،رئيس
حركة النهضة ،عن مقرتح احلركة
باختيار رئيس توافقي حتى
يكون الرئيس املقبل يتمتع
برضا اجلميع .وقال «نبحث عن
توافق .ال نريد رئيسًا يصل إىل
الرئاسة بنسبة  ،%51وتكون
النسبة املتبقية هي للمعارضني
له منذ اليوم األول لتسلمه
السلطة .حنن ما زلنا دميقراطية
ناشئة ،وبالتالي حنتاج إىل
منطق الوفاق».
ويف الوقت الذي يشتد فيه
السباق حنو قرطاج تشهد البالد
عزوفًا كبريًا عن التسجيل يف
القوائم اإلنتخابية ،فمن بني
أربعة ماليني ينتظر تسجيلهم
هلذا االستحقاق ،مل يستجب
سوى  120ألفًا وهو رقم ضئيل
وخصوصًا أن اآلجال الرمسية
للتسجيل تنقضي بعد أيام.
ويف هذا الشأن علق رئيس
اهليئة العليا لإلنتخابات شفيق
صرصار بالقول إن «هناك
خيبة أمل أصابت اجملتمع
وأفقده الثقة يف السياسيني»،
داعيًا املواطنني إىل التسجيل
حتى تكون العملية اإلنتخابية
دميقراطية.
ودفع ضعف التسجيل واحلرص
على إجناح التجربة الدميقراطية
ببعض األحزاب إىل املطالبة
بتمديد آجال التسجيل وتأجيل
موعد االنتخابات إال أن املقرتح
جوبه برفض شديد من عدة
أحزاب.

احتفاالت عيد القديس شربل
الربنامج الروحي ألسبوع العيد
 20-14تموز 2014
صالة املساء وقداس

وتأمل حول موضوع « :الصمت

مساء
6.00
اجلمعة  18متوز
ً
يف حياة القديس شربل «.
تأمل روحي وزياح بايقونة مار شربل.
مساء
7:00
ً
بريمون العيد :قداس احتفالي حيتفل به صاحب السيادة
مساء
5:30
السبت  19متوز
ً
املطران أنطوان شربل طربيه واألب الرئيس جوزاف سليمان ومجهور دير مار شربل.
)أبواب الكنيسة تبقى مفتوحة للزيارة والصالة طوال الليل(
هريسة العيد
مساء
7:00
ً
األحد  20متوز
(عيد مار شربل) قداسات العيد
باللغة العربية
مساء
 11:15 – 8:45 – 7:30و5:30
ً
باللغة اإلنكليزية
مساء
 10:00صباحًا و 7:00
ً

اجرى الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي حمادثات يف
القاهرة امس االول مع الرئيس
الفلسطيين حممود عباس تركزت
على املبادرة املصرية لوقف
إطالق النار يف قطاع غزة ،كما
التقى السيسي رئيس جملس
األمة الكوييت ووفدًا برملانيًا
فرنسيًا.
وقد تبادل الرئيسان السيسي
وعباس ،الرؤى حول العناصر
املختلفة للمبادرة املصرية لوقف
إطالق النار ،ومواقف إسرائيل
والفصائل الفلسطينية منها .كما
مت استعراض آخر تطورات املوقف
امليداني احلالي يف الضفة الغربية
وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وصرح السفري إيهاب بدوي،
املتحدث الرمسي باِسم الرئاسة
املصرية ،بأن السيسي أكد أثناء
اللقاء على أن مصر أخذت على
عاتقها بذل كل اجلهود للتوصل
إىل التهدئة لوقف نزيف الدم
الفلسطيين ،إال أن ذلك يتطلب
توافر املرونة الكافية من اجلانبني
اإلسرائيلي والفلسطيين ،مشريًا
إىل اعتزام مصر االستمرار يف
تقديم كل أشكال الدعم إىل
الشعب الفلسطيين ،خاصة يف
قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ،إن
اللقاء شهد يف البداية جلسة
مغلقة بني الرئيسني تناولت
اجلهود اليت تقوم بها القاهرة
االسرائيلي
العدوان
لوقف
املستمر على قطاع غزة ووقف
اجملازر اليت ترتكب حبق األبرياء،
والتأكيد على تثبيت املبادرة
املصرية حفاظا على حياة أبناء
الشعب الفلسطيين ووقف إراقة
الدماء .وأشار املصدر إىل أنه
عقب انتهاء اجللسة املغلقة انضم
إىل اللقاء الوفد الفلسطيين
املرافق لعباس.
والتقى الرئيس املصري ايضًا
رئيس جملس األمة الكوييت
مرزوق الغامن ،حيث جرى حبث
األوضاع يف الساحتني اإلقليمية
والدولية ،ويف مقدمتها األوضاع
يف األراضي الفلسطينية احملتلة.
كما استقبل السيسي ،امس
االول ،وفدًا من اجلمعية الوطنية
الفرنسية ضم ستة نواب عن
خمتلف األقاليم الفرنسية وهم:
فيليب فوليو ،وجورج فينيك،
وجون كلود جيبال ،وماري
روكالد ،وجون لوك رايتسه،
وجويندال رويال ،وذلك حبضور
سامح شكري ،وزير اخلارجية،
والسفري /نيكوال غاليه ،سفري
اجلمهورية الفرنسية بالقاهرة.
وصرح السفري بدوي ،املتحدث
الرئاسي الرمسي ،بأن أعضاء
الوفد أكدوا على أهمية تعميق
العالقات بني البلدين ،ال سيما
يف ضوء التحديات األمنية،
اليت تواجهها مناطق االهتمام
املشرتك يف القارة اإلفريقية،
وخاصة منطقة الساحل اإلفريقي.
كما أعرب أعضاء الوفد عن تقدير
بالدهم للمبادرة املصرية بشأن
األوضاع يف غزة ،مشريين
إىل أن مصر دولة ذات ثقل
سياسي ودور رائد ،سواء يف
العامل العربي واإلسالمي ،أو
يف إفريقيا ومنطقة املتوسط،
معولني على الدور املصري

لتحقيق

اهلدنة

بني

اجلانبني

اإلسرائيلي والفلسطيين.

احتدام املعارك يف طرابلس واملطار
يتعرض لقصف بالصواريخ
تعرض مطار طرابلس الدولي لقصف
بالصواريخ مع احتدام اإلشتباكات
بني ميليشيات متناحرة للسيطرة
على املطار لليوم اخلامس على
التوالي.
عدة سقطت
وقال شهود إن قذائف ّ
على مبنى املطار .وشاهد مراسل
وكالة رويرتز يف املطار فتحات
يف سقف املبنى ونوافذ حمطمة
به كما شاهد قذيفة على األرض.
وكان املراقبون اجلويون نفذوا
امس احتجاجًا على قصف املطار.
وقال ناطق باسم وزارة النقل إن
املراقبني اجلويني رفضوا الذهاب
إىل أعماهلم يف برج املراقبة يف
طرابلس الذي ينظم حركة الطريان
يف كل اجلزء الغربي من ليبيا.
وتعرض املطار للقصف أيضًا يوم
أمس األول ،بعد أن أعلنت وزارة
املواصالت ومصلحة الطريان املدني
الليبية عن فتح املالحة اجلوية يف
مطار طرابلس الدولي الذي يشمل
مطاري معيتيقة ومصراتة اعتبارًا
من مساء الثلثاء .وبعد هذا اإلعالن
وجتدد القصف ،ذكر مسؤول ان
عدة ان
املطار سيبقى مغلقًا اسابيع ّ
مل يكن شهرًا.
واندلعت املواجهات االحد املاضي
بعد هجوم شنته ميليشيات اسالمية
اطلقت مذذاك عشرات الصواريخ
على املطار الدولي الذي تسيطر
عليه منذ  2011كتائب ثوار الزنتان
املناهضة لالسالميني .كما شهدت
مناطق القتال يف طريق املطار
وداخل املدينة نزوح العديد من
العائالت ،خصوصًا يف منطقة
قصر بن غشري شرق املطار بسبب
القصف العشوائي بصواريخ غراد
والذي طاول العديد من املنازل.
وجتدد القصف فجر امس على مدينة
بنغازي طال جامعة بنغازي واحلي
اجلامعي وحميط بوابة القوارشة
والعمارات السكنية خملفا خسائر
مادية دون تسجيل خسائر يف
االرواح.
وقال شهود عيان ان قذائف
سقطت يف مناطق متفرقة بقرب من
ارض شبنة وحي السالم وبوعطين
فيما اشار الناطق باسم كتيبة ال
 17فرباير حممد عيسى اىل ان
مصدر القصف كتيبتا ال  36وال
 21التابعتان للقوات اخلاصة.
يف غضون ذلك قال مصدر امين ان
مسلحني جمهولني اغتالوا املواطن
الشريف حممد العمامي باطالق
الرصاص عليه عند جامعة بنغازي.
ويف حادث منفصل اغتال مسلحون
جمهولون عبدالكريم الورفلى امام
مسجد السيدة عائشة يف منطقة
اهلواري عند خروجه من بيته لصالة
العشاء .كما اغتال جمهولون الشريف
انقيبه بعد خروجه من معسكر ما
يسمى رئاسة االركان وهو من
سكان الكيش.
فيما عثرت أجهزة االمن على جثتني
جمهوليت اهلوية يف منطقة بوفاخرة
واخرى مت قتلها بالرصاص تعود
اىل شخص يرتدي مالبس عسكرية
مبنطقة قنفودة التخزينة بطريق
شركة االكرتونات سابقًا.
وقال مسؤول أمين لييب إن عضوا
يف الربملان املنتهية واليته قتلت

يف مدينة مضطربة بشرق البالد
معروفة بأنها معقل للمتطرفني
اإلسالميني.
وقال املسؤول ان مهامجني امطروا
فرحية الربقاوي بوابل من الرصاص
بالقرب من حمطة وقود يف مدينة
درنة بشرق ليبيا .وكانت الربقاوي
عضوا يف تكتل سياسي ليربالي
يف برملان ليبيا املنتهية واليته.
وكان زوجها سجينا سياسيا لفرتة
طويلة يف ظل حكم الديكتاتور معمر
القذايف .ومل يقدم املسؤول مزيدا
من التفاصيل وحتدث شريطة عدم
الكشف عن هويته خوفا على سالمته
الشخصية.
قالت مصادر ليبية ان احلكومة
االنتقالية يف ليبيا برئاسة عبد اهلل
الثين أوفدت وزير اخلارجية اللييب
حممد عبد العزيز إىل مدينة نيويورك
األمريكية إلجراء حمادثات مع
مسؤولني يف منظمة األمم املتحدة
وجملس األمن تتعلق برغبة ليبيا يف
االستعانة بقوات دولية ملساعدتها
على حفظ األمن واالستقرار
املفقودين منذ اإلطاحة بنظام حكم
العقيد الراحل معمر القذايف.
وأبلغ أمحد األمني الناطق الرمسي
باسم احلكومة الليبية أن زيارة عبد
العزيز تستهدف ،من بني ملفات
أخرى ،مناقشة طلب ليبيا احلصول
على دعم دولي إلعادة فرض
األمن وبناء قوات اجليش والشرطة
جمددا .وقال األمني عرب اهلاتف من
العاصمة طرابلس وزير اخلارجية
اآلن يف نيويورك على حد علمي،
لقد تقرر إيفاد الوزير خالل االجتماع
الطارئ واألخري الذي عقدته احلكومة
بعد االشتباكات الدامية يف مطار
العاصمة .وأضاف حنن يف مرحلة
املناقشات .نريد أن نناقش الفكرة
وكل اإلمكانيات مع كل األطراف
املعنية يف اجملتمع الدولي ،سواء
فيما يتعلق حبجم هذه القوات
وصالحياتها أو الدول اليت ستشارك
فيها وكيفية عملها بالتنسيق مع
احلكومة الليبية.
قالت مصادر ليبية إن تنظيم أنصار
الشريعة أقوى أذرع تنظيم القاعدة
املتشدد ،الناشطة على األراضي
الليبية ،أمت استعداداته خلوض
حربه املقدسة بهدف السيطرة على
السلطة يف ليبيا ،مؤكدة أن التنظيم
يعول على سقوط سريع للحكومة
ّ
احلالية اليت جيد بني بعض مكوناتها
مساندة قوية ودعما ماليا كبريا.
وأضافت املصادر أن التنظيم
املتشدد قرر ،وبتوصيات وصلته
قبل اسابيع من قيادات رئيسية
يف تنظيم القاعدة األم ،أن يبادر
بالتحرك إلقامة دولته اإلسالمية
يف ليبيا ويف أسرع وقت ممكن،
واستغالل فرصة ضعف النظام
اللييب قبل أن يصله العون من
قوى دولية تشعر بالريبة من تنامي
النشاطات اإلرهابية يف هذا البلد
الشمال افريقي ،وأيضا استباقا
ألي حترك أمين واستخباراتي لدول
اجلوار اجملتمعة قبل ايام يف تونس
يف الساحة الليبية مبا قد يصعب
من إمكانية تنفيذ أي خمطط مشابه
السيطرة على احلكم جلماعة أنصار
الشريعة يف ليبيا مستقبال.
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اسرتاليات

جملس الشيوخ يلغي ضريبة الكربون بعد تصويت  4من اعضاء االحزاب الصغرية لصاحل احلكومة

مجلس الشيوخ يلغي ضريبة الكربون

وزير املال ماثياس كورمان

وفى رئيس الوزراء طوني
ابوت بأحد وعوده الرئيسية
يف محلته االنتخابية فنجح
بالغاء ضريبة الكربون صباح
امس االول اخلميس بعد
حماولتني اللغائها مل ُيكتب
هلما النجاح.
فقد ّ
مكنت ،أخريا ،املفاوضات
مع حزب باملر يونايتد وأعضاء
أحزاب صغرية آخرين يف
جملس الشيوخ رئيس الوزراء
يف ازالة اسعار انبعاثات
الكربون العمالية.
وقد
صوت جملس الشيوخ بـ
ّ
 39مقابل  32صوتا لصاحل
الغاء نظام تسعري الكربون
الذي وضعه حزب العمال بعد
احلصول على دعم من أعضاء
حزب باملر يونايتد واعضاء
آخرين يف جملس الشيوخ.
وأتى هذا التصويت بعد
أيام من املفاوضات املطولة
مع كاليف باملر ،الذي أحرج
احلكومة االسبوع املاضي ،عن
طريق سحب دعمه إللغائها
يف اللحظة االخرية.
وقد صوت لصاحل الغائها
أعضاء حزب باملر يونايتد
الثالثة يف جملس الــشيوخ
Australian Motoring
وحـــزب
 Enthusiastريكي موير ،مما
ضمن للحكومة  4من اصل 6
اعضاء لالحزاب الصغرية وهو
العدد الذي حتتاجه الزالة هذه
الضريبة اليت اقسم طوني
أبوت أواخر العام  2011بالدم
على الغائها اذا ما أصبح
رئيسا للوزراء ،وقد ويف
رئيس الوزراء مبا اقسم عليه
ووعد به.
ومل
يصوت لصاحل الغاء هذه
ّ
الضريبة عضو حزب العائلة

اوال السيناتور بوب داي
وعضو حزب االحرار الدميقراطي
ديفيد  Leyonhjelmوكذلك
جون ماديغان الذين انضموا
أيضا اىل جملس الشيوخ يف
من االول من متوز .
اما السيناتور املستقلة نيك
زينوفون فغاب عن جلسة
التصويت.
وقد عارض حزبا العمال
واخلضر الغاء ضريبة الكربون
ولكن مل تكن لديهما أالعداد
الكافية إلنقاذ نظام التسعري
الذي فرضته حكومة غيالرد
حتت ضغط حزب اخلضر الذي
استقال رئيسه ومؤسسه
الدكتور بوب براون بعد اقرار
هذه الضريبة يف عام .2012
وأشاد رئيس الوزراء طوني
ابوت بهذه اخلطوة واصفا
اياها بأنها نبأ عظيم بالنسبة
لألسر والشركات.
السيد ابوت بيانا
واصدر
بعد دقائق فقط من تصويت
جملس الشيوخ صباح امس
االول اخلميس قال فيه ان
«الغاء ضريبة الكربون هي
أساس السرتاتيجية العمل
االقتصادي للحكومة».
وتقول احلكومة ان من شأن
الغاء هذه الضريبة توفري ما
متوسطه  550دوالرا لالسرة
الواحدة يف السنة ،وانه
سيتم تلمس الفوائد األوىل
يف فواتري الكهرباء القادمة.
وكشف السيد ابوت عن ان
التمويل قد ُأعطي ملفوضية
واملستهلك
املنافسة
مترير
لضمان
االسرتالية
االدخارات إىل املستهلكني.
وقد قام حزب االحرار حبملة
«بكهرباء
واعدا
إعالنات

ريكي موير

طوني ابوت يصفق مبتهجا

أرخص ،وبتكاليف منخفضة
للشركات الصغرية ومبزيد من
فرص العمل».
ويأتي هذا إاللغاء بعد سبع
سنوات من كشف رئيس
الوزراء االحراري السابق،
جون هوارد ،عن وجود خطة
لنظام جتارة االنبعاثات.
وتوجهت زعيمة حزب اخلضر
كريستني ميلن بنداء يف
العضاء
االخرية
اللحظة
االحزاب الصغرية يف جملس
الشيوخ قائلة هلم انها «حلظة
حامسة» بالنسبة لألمة ،حمذرة
من ان التصويت على إلغائها
هو تصويت على عدم التصدي
لظاهرة االحتباس احلراري.
وقالت «ستصبح أسرتاليا
دولة منبوذة ومنعزلة».
على الرغم من التهديد باحلجز
اىل ما بعد ساعات الدوام ،مل
يتسرع جملس الشيوخ يف مترير
التعديل حيث استمر النقاش
لساعات يوم االربعاء.
وكان زعيم احلكومة يف
جملس الشيوخ اريك Abetz

قد شجب يف وقت االسئلة
االربعاء قائال «بعد حوالي 40
ساعة من النقاش فيما يتعلق
بهذه التدابري يف هذا املكان
ما زلنا بدون قرار».
ويف مراحل النقاش النهائية
متحورت اسئلة حزب العمال
حول التعديل الذي طالب به
حزب باملر يونايتد لضمان
مترير خفض األسعار جراء
إلغاء ضريبة الكربون بالكامل
اىل املستهلكني والشركات.
وسارت اسئلة حزب اخلضر
خبط مماثل من استجواب وزير
املالية حيال وعود احلكومة
بتوفري  550دوالرا على األسر
جراء الضريبة.
وقد اثار ذلك غضب السناتور
 Cormannمن معارضيه قائال
«ميكننا الدوران يف دوائر
فارغة».
كما عقدت حمادثات خلف
الكواليس بشأن تقديم قائمة
مشاريع قوانني أخرى للنقاش
قبل أن يذهب جملس الشيوخ
يف عطلة ملدة مخسة أسابيع.

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

كاليف باملر
لكن ازالة تسعري الكربون
 احملاولة الثالثة لتقديممشروع القانون إىل جملس
الشيوخ منذ تشرين الثاني -
كانت نتيجة اكثر من مرضية
بالنسبة للحكومة.
وستتوقف الشركات الكربى
قريبا عن دفع غرامة على
انبعاثات الكربون ،حيث انها
تدفع يف الوقت الراهن اكثر
من  25دوالرا للطن الواحد،
لتنتهي بذلك واحدة من اكثر
السياسات يف اسرتاليا إثارة
للجدل منذ قرار عام 2003
باالنضمام إىل غزو العراق.
وستتم إزالة عنصر سعر
الكربون من نفقات الكهرباء
املنزلية ،وسوف ّ
تفند itemise
فواتري شركة الكهرباء املدخرات
والتوفريات .وتقضي قوانني
جديدة بتمرير الوفورات إىل
ّ
الزبائن
واال ،فانه سيتعني
عليها (الشركات) دفع غرامة
تعادل  250يف املئة من
التخفيض.
سياسيا ،سيسمح إلغاء ضريبة
الكربون لرئيس الوزراء طوني
ابوت التفاخر بأنه اجنز اثنني
من تعهداته االنتخابية الثالثة
الرئيسية وهما «الغاء ضريبة
الكربون» و «وقف القوارب».
اما الثالث فهو إصالح
املوازنة.
ومع ذلك ،فمن املمكن
تعرتض طريق السيد ابوت
مشاكل يف الوفاء بكامل
وعوده االنتخابية ،حيث ان
هناك عوامل أخرى قد تدفع
باجتاه ارتفاع أسعار الطاقة

البنية

مثل االستثمار يف
التحتية وتراجع الطلب.
ورمبا تشعر احلكومة باحلرج
اذا ما استمرت اسعار
تكاليف الكهرباء يف االرتفاع
على الرغم من عدم وجود
اسعار على الكربون ،حبيث
دمر وعدها
من احملتمل ان ُت َّ
بتوفري ما متوسطه  550دوالرا
سنويا من جمموعة متنوعة من
املدخرات علىاألسر.
وقد ملست احلكومة أيضا على
مدى األسبوع املاضي أنه ال
ميكن ضمان تأييد حزب باملر
يونايتد وكاليف باملر كأمر
مفروغ منه.
اجلريدة
اهلريالد
وكانت
الوحيدة يف اسرتاليا قد
رجحت الغاء ضريبة الكربون
يف العام  2011حيث كتب
صاحبها ورئيس حتريرها
الزميل انطونيوس بو رزق يف
عددها السنوي لعام - 2011
 2012الذي صدر يف كانون
االول حتليال من اربع صفحات
بعنوان:
«ابوت اقسم على الغائها..
ضريبة الكربون ..ضريبة حزب
اخلضر وبوب براون»
وقد جاء يف نهاية التحليل ما
يلي:
«انطالقا من هذه النتيجة
ومبا ان الشعب هو مصدر
كل السلطات ،فاننا نرجح ان
تعمد احلكومة املقبلة (برئاسة
ابوت) اىل
السيبد طوني
الغاء ضـريبة الـكربون الـيت
الشعب
غالبية
تــرفضها
االسرتالي».

اهالي بلدة عشاش يف سيدني
حيتفلون بعيد مار بندا ليمون
بمناسبة عيد مار بندا ليمون

شفيع بلدة عشاش وشفيع بكل مريض ومؤمن به يحتفل
أهالي بلدة عشاش بهذه املناسبة يوم االحد يف  27تموز
الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر على العنوان التالي:
698 Punchbowl Rd, Punchbowl Rd
لالستفسار الرجاء االتصال على احد الرقمني:
عساف عساف0407 405 846 :
منري عساف0411 387 379 :
الدعوة عامة واهال وسهال بالجميع
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مطلبات لباملر باالعتذار من كاتبة جملس الشيوخ بعد تهجمه عليها
مت الطلب من كاليف
باملر االعتذار من الكاتبة
يف جملس الشيوخ بعد
تشبيه تصرفاتها بتصرفات
«روسيا الستالينية» ،داعيا
اياها لالستقالة إذا كانت ال
تستطيع أن تقوم بوظيفتها.
ونفى زعيم حزب باملر
يونايتد ان يكون قد صرخ
يف وجه روزماري لينغ أثناء
الفوضى اليت سادت جملس
الشيوخ يوم اخلميس من
االسبوع املاضي خالل مناقشة
إلغاء ضريبة الكربون.
لكن السيد باملر اعرتف بأنه
هدد مبقاضاة تصرفها يف
احملكمة العليا ،متهما اياها
بعدم تعميم أحدث نسخة من
التعديل احلاسم الذي طالب
به حزبه (ايصال ختفيضات
الغاء ضربية الكربون اىل
املستهلكني) ،هذا التعديل
الذي وصفته (لينغ) بانه غري
دستوري.
باملر
السيد
وقال
للصحفيني يوم االثنني «إنها
(لينغ) ال حيق هلا التدخل
ومنعهم من القيام بذلك،
وإال ألصبحت البريوقراطية
قادرة على االعرتاض على
التشريعات ،وحنن ال نريد
ذلك ..وهذا ما حيدث يف
روسيا الستالينية».
وادعى زعيم حزب باملر
ُ
«تنتخب»،
يونايتد أنها مل
وإمنا ُ
«أ ُ
ستخدمت من الربملان»
لصياغة التشريعات.
وقد اصطف أعضاء يف
جملس الشيوخ من مجيع
املشارب للدفاع عن كاتبة
جملس الشيوخ بعد ان اتهمها
كاليف باملر بالتدخل يف
شؤون اجمللس.
ودافعت الزعيمة العمالية
يف جملس الشيوخ بيين وونغ
عن الدكتورة لينغ قائلة ان
كل الكتبة تصرفوا بـ «نزاهة
وحيادية ومهنية».
وقالت زعيمة حزب اخلضر
كريستني ميلن ان وظيفة
الكاتب ليس ان تكون
موجهة من قبل أعضاء جملس
الشيوخ .وصرحت إلذاعة

 ABCقائلة «إنهم مفيدون
ونزهاء ،بالتأكيد جيب اال
يساء اليهم من قبل أعضاء
جملس الشيوخ».
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حزب
سيناتور
ووصف
الدميقراطيني العمال جون
لينغ
الدكتورة
ماديغان
وموظفيها بانه ال تشوبهم

شائبة.
وقال لراديو « ABCجيب
عدم التهجم على موظفي
جملس الشيوخ».
ورأى السناتور املستقل
نيك زينوفون ان على زعيم
حزب باملر يونايتد االعتذار،
قائال «جيب ان خيجل من
نفسه».
ووقف السيناتور العمالي
املخضرم جون فولكنر اىل
جانب استقاللية الكاتب يف
جملس الشيوخ.

السيناتور ديفيد  Leyonhjelmحيث
نواب االحرار على دعم زواج مثليي اجلنس

OCCUPATION OF PALESTINE MUST STOP NOW, KASSEM
pected from a people who
have lost hope in humanity? Their rockets killed
2 Israeli citizens. In retaliation, Israel kills almost
200 Palestinians, many
children and women and
”wounds1000.
In this latest aggression
against the entire Palestinian people, Israel is
accusing Palestinians for
abducting 3 Israeli settler youths and murdering
them. Israel provided no
evidence of who committed this crime. In retaliation, Israeli settlers abduct a young Palestinian
child and burn him alive.
Israeli soldiers beat up a
US Palestinian child. This
is not enough for Israel.
They need more Palestinian blood.
I appeal to the Australian
people to take a stand in
the tragic circumstances
facing the suffering people of Palestine as we
expect nothing from our
Government.

gees. He asked the Security Council delegates
what they would do if
their own backyard was
”subjected to “constant
rocket attacks from neighbouring countries! “Is
any country in the world
occupying its neighbouring country which Israel
is doing for the last 70
years, subjecting the citizens of Palestine to intolerable suffering and in”dignity on a daily basis,
asked Mr Kassem. “I ask
the UN Security Council
delegates what could one
expect from a suffering
people besieged in the
tiny strip of land, living in
refugee camps, not having the basic needs of
water, medicines, food
and shelter while the occupying country keeps
on stealing their land and
livelihood and they know
that the world is sitting
by and doing nothing or
powerless to do something! What can be ex-

ديفيد Leyonhjelm

Mr Hafez Kassem

The President of AFIC is
calling on all Australian
citizens to send the strongest possible message
of condemnation to the
Israeli Government for its
brutal attack against the
innocent children, women
and men of Palestine, killing over a 180 unarmed
civilians, wounding over
1000 and destroying
homes, buildings and
whole suburbs.
Mr Hafez Kassem lamented: “Like every time, the
Australian Government is
not expected to express
even some opinion about
the brutal killing of innocent Palestinian civilians
by armed Israeli settlers
and an army hell-bent
upon revenge and ethnic
cleansing of Palestine”,
citing the burning alive of
a young Palestinian youth
and the killing of babies
and their mothers. “The
Australian people must
act to save what is left of
our international reputation, morality and humanity”, he said.
The Israeli Ambassador
to the UN declared that Israel will not stop with its
bombing of the tiny Gaza
strip with over two million
Palestinians, many refu-

دعا عضو جملس الشيوخ
حزب
سيناتور
اجلديد
االحرار الدميقراطيني ديفيد
 Leyonhjelmنواب االحرار
«احلقيقيني» يف حكومة ابوت
لدعم زواج ممثليي اجلنس،
مؤكدا انه سيطرح مشروع
قانون املساواة يف الزواج
فور موافقة االئتالف على
تصويت الضمري أو ما ُيعرف
بالتصويت احلر (اعطاء حرية
التصويت للنواب دون تدخل
احلزب).
السيناتور
واعلن
 Leyonhjelmيوم االثنني
انه سيقدم مشروع قانون
التصويت احلر إىل الربملان
إلعادة تعريف قانون الزواج،
يعرف حاليا الزواج بانه
الذي ّ
ارتباط بني رجل وامرأة.
وقال ان مشروع القانون
صحيح
هو
ما
سيفعل
ملواطنينا وأصدقائنا وأسرنا
وزمالئنا وآلالف االشخاص
الذين منثلهم يف الربملان.
يف
للـصحـفيني
وقال
كـانـــبريا «أطلب منكم أن
تدركوا ان احلريات اليت
تهتمون بها ينبغي أن تكون
متاحة للجميع ،وأنه ال يوجد
مكان يف أسرتاليا ملواطنني
من الدرجة الثانية.
واضاف يقول «اليوم،
انتماءاتهم
كانت
مهما
السياسية ،فان حزب االحرار
الدميقراطيني يطالب كل
املدافعني عن احلريات يف
خزانة االحرار يف الربملان
باخلروج من اخلزانة».
السيناتور
وحض
حزب
زعيم
Leyonhjelm
العمال بيل شورتن ورئيس
الوزراء طوني ابوت على دعم
مسعاه إلعطاء اي زوجني من
اجلنس نفسه كل احلقوق
الزوجية ،قائال «انين أحتدى
اليوم السيد شورتن وأعضاء
ّ
عيين
حزب العمال للنظر يف
وونغ
[بيين]
السيناتورة
والقول هلا أنها ال تستحق
املساواة يف احلقوق ..اليوم،
أحتدى السيد ابوت وأعضاء
حزب االحرار أن يفعلوا

مع

شقيقة

الشيء نفسه
السيد ابوت».
واملعروف ان زعيمة حزب
العمال يف جملس الشيوخ،
بيين وونغ وكذلك شقيقة
كريستني
ابوت
السيد
فورسرت ..العضو عن حزب
االحرار يف جملس بلدية مدينة
سيدني ..هما من مثليي
اجلنس علنا ،كما ان السيدة
فورسرت اصبحت يف اآلونة
األخرية خمطوبة لشريكتها منذ
فرتة طويلة.
ويسمح نواب حزب العمال
بالتصويت احلر على زواج
مثليي اجلنس ،لكن االئتالف
يعارض هذا الزواج ومل يسمح
حتى االن لنوابه بالتصويت
احلر ،وهذا يعين أي مشروع
قانون من هذا القبيل من غري
املرجح أن مير الربملان.
وقال عضو جملس الشيوخ
 Leyonhjelmأن الوقت قد
حان للتغيري يف منصة حزب
االحرار حيث ان العديد من
نواب االحرار ما زالوا قليلي
احلرية يف قلوبهم.
وأضاف أنه يفهم أن
هناك تأييدا داخل االئتالف
للتصويت احلر ،مبا يف ذلك
من السيد ابوت نفسه.
احلكومة
فازت
وعندما
يف
بالتحدي
الفيدرالية
احملكمة العليا لقوانني زواج
املثليني يف مقاطعة العاصمة
الفيدرالية العام املاضي،
قال وزير االتصاالت مالكومل
تورنبول أن من املرجح ان
يتم منح النواب التصويت
احلر إذا ُقدم مشروع قانون
زواج املثليني إىل الربملان
الفيدرالي.
وقال السناتور Leyonhjelm
ان القصد من ذلك هو عدم
تقدميه ما مل يثق من انه
سوف يكون هناك تصويت
حر عليه.
وقال انه ميكن أن يقدم
دعمه للسياسات احلكومية
األخرى ،مثل تأشريات احلماية
املؤقتة ،اذا كانت احلكومة
استعداد للسماح للتصويت
احلر على زواج املثليني.
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باملر يرى الغاء ضريبة الكربون يعود اىل احلكومة والوزير
هانت يتوقع ازالتها نهاية هذا االسبوع
اعلن النائب كاليف باملر ان
إلغاء ضريبة الكربون هو يف
يد حكومة ابوت.
باملر
حزب
زعيم
وكان
يونايتد قد اجرى حمادثات مع
شخصيات حكومية يوم االثنني
قبل اعادة طرح مشروع قانون
على
الغاء ضريبة الكربون
جملس النواب بعد ظهر يوم
االثنني املاضي.
ويريد رئيس الوزراء طوني
مترير مشروع احلكومة اللغاء
هذه الضريبة يف جملس
النواب يوم االثنني ليتخذ بعد
ذلك مسارا سريعا يف جملس
الشيوخ.
وكان أعضاء حزب باملر يونايتد
قد وقفوا اىل جانب حزبي
العمال واخلضر يف جملس
الشيوخ يف االسبوع املاضي
ملنع إلغاء ضريبة الكربون حيث
ان السيد باملر مل يكن راضيا
عن الطريقة اليت مت التعامل
بها بالنسبة للتعديل.
ويريد السيد باملر تشديد
العقوبات على الشركات اليت
ال مترر كافة الوفورات يف
فواتري الكهرباء والغاز اىل
املستهلكني.
ورفض السيد باملر القول قبل
احملادثات مع احلكومة ما اذا
كان يعتقد ان إلغاء الضريبة
سيمضي قدما هذا االسبوع،

الوزير هانت

حيث قال للصحفيني يف
كانبريا «حنن ال نعرف ،االمر
يعود اىل احلكومة وليس
لي».
وكان رجل األعمال الذي حتول
إىل السياسة قد صرخ بوجه
مساعد الكاتب يف جملس
الشيوخ خالل جلسة يوم
اخلميس من االسبوع املاضي
اليت سادها نوع من الفوضى.
وقال «ما قلته هو ان الكاتب
من جملس الشيوخ ليس له
احلق يف إيقاف أحد أعضاء
جملس الشيوخ من التحرك
باجتاه قرار أو إجراء تعديل
ويبدو أن هذا مبدأ أن يفعلوا
ما يقوله الكاتب».
وسئل عما اذا كان هناك

صراخ اجاب السيد باملر« :من
يدري؟»
وقال وزير البيئة غريغ هانت
انه «يأمل ويتوقع» أن تكون
ضريبة الكربون قد انتهت يف
نهاية االسبوع لكنه امتنع عن
تقديم أي وعود.
وحيتاج االئتالف اىل ستة
أصوات إضافية يف جملس
الشيوخ اىل جانب اصواته الـ
 33إللغاء الضريبة.
وهناك مثانية اعضاء يف
جملس الشيوخ يكفي ان
حتصل احلكومة على اصوات
ستة منهم لتمرير اي مشروع
وهم ثالثة حلزب باملر يونايتد،
السيناتور الفكتوري ريكي
موير  ،Muirبوب داي ،Day

للبيع
سوزوكي ايغنيس

لالتصال0423 675 437 :
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Great
condition
Suzuki
Ignis
in
immaculate
condition . Power
steering
,
air
condition, CD player,
power windows front
. Power mirrors and
central locking .
Great 1.3 L petrol , 4
CYL.
Country car ( 300000
)km
One month rego due
: 177/
LOG
BOOKS
AVA I L A B L E
WITH
SERVICE
HISTORY.
Call me for an
inspection
today
0423675473

النائب باملر

نيك زينوفون ،Xenophon
ديفيد  Leyonhjelmوجون
ماديغان.
واعلن عضو جملس الشيوخ
املعارض
ماديغان،
جون
لضريبة الكربون ،انه سيدرس
تعديالت باملر عندما ُتطرح
للنقاش ،قائال ان «الشيطان
يكمن يف التفاصيل».
وقال السيناتور Leyonhjelm
انه يشعر بالقلق من ان
يغيرّ السيد باملر رأيه بشأن
التعديالت مرة أخرى وال
يتصرف ملصلحة أسرتاليا.
اما عضو جملس الشيوخ
السيناتور داي فكان أكثر
تفاؤال وقال «دعونا نأمل اننا
عند خط النهاية».

رئيس والية كوينزالند يدافع سجل حكومته

اعلن رئيس والية كوينزالند
كامبل نيومان ان أجندة اإلصالح
حلزب االحرار الوطين متر يف
بعض األحيان بصعوبات ولكنها
مصلحة
(االجندة) تصب يف
الوالية.
فرغم استطالعات الرأي ذات
النتائج السلبية على حكومته مل
يقدم رئيس والية كوينزالند اي
اعتذارات خالل خطاب له استمر
 30دقيقة يف املؤمتر السنوي
حلزب االحرار الوطين يوم االحد.
واعرتف السيد نيومان انه كانت
هناك بعض اجلداالت على طول
الطريق ولكنه قال ان احلكومة
لن تراجع.
وقال «لدى حزب االحرار
الوطين وحده خطة قوية للوالية،
بتلك
التمسك
وسنواصل
اخلطة ألنها هي اخلطة املناسبة
لكوينزالند» ،مضيفا «اإلصالح
أمر صعب ،ولكن كل ما قمنا به
هو جلعل الوالية أفضل حاال».
فبعد وصوله إىل السلطة يف
عام  2012مع شعبية مل يسبق
هلا مثيل ،تدنى الدعم حلزب
االحرار الوطين إىل درك خطري،
حيث ان  40من نواب احلزب
ميكن ان خيسروا مقاعدهم يف
انتخابات عام  ،2015مبا يف ذلك
رئيس الوالية اذا بقيت نتائج
االستطالعات على حاهلا.
ويلقى بعض اللوم يف هذه
ُ
االستدارة املثرية على طرح
الكثري يف وقت قصري جدا.
وقال السيد نيومان انه بعد
 14عاما يف املعارضة ،كان

لدى حزب االحرار الوطين الصرب
لتنظيف الفوضى اليت خلفها
حزب العمال.
وتابع يقول «حنن لن ُنرد
االنتظار ملدة  10أعوام لبدء تلك
الفوائد ،وهلذا السبب شرعنا يف
برنامج إصالحي قوي تستفيد
منه كوينزالند».
تبحر وتدقيق يف
مل يكن هناك ّ
خطاب رئيس الوالية وال يف أي
سياسات جديدة.
وبدال من ذلك ،مت اجرتار
اإلجنازات ،مثل تقليص أوقات
االنتظار يف املستشفيات وخلق
فرص العمل وزيادة أعداد
السياح.
يؤت على ذكر السياسات
ومل
َ
األكثر خالفية مثل اصالح
الفساد
مكافحة
مفوضية
وفقدان وظائف يف اخلدمة
العامة ،والتغريات القضائية
والتشريعات املناهضة لعصابات
الدراجات النارية .bikie
وغادر رئيس الوالية املنصة
وسط صيحات مئات املؤيدين.
واملؤمتر السنوي حلزب االحرار
الوطين الذي استمر ثالثة أيام،
هو فرصة ألعضائه الـ 14،000
يف الوالية للتصويت على
سياسات احلكومة.
وصوت األعضاء على حث النائب
العام جارود  Bleijieعلى النظر
يف السماح هليئة احملكمة االطالع
على السجل اجلرمي للمتهم.
ومن احملتمل ازالة اختبار
وعملة
األساسية
املهارات
اخلمسة سنتات املعدنية.
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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
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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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:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

تسعرية مجانية

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

Glass & Glazing

العنكبوت االلكرتونية

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

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

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

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

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

BG

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات

« اجلوالني يعلن «إمارة الشام»!
صهيب عنجريني

اتضح أن جهودًا كبرية يبذهلا زعيم «جبهة النصرة» أبو حممد
اجلوالني ،وبعون مباشر وأساسي من الشيخ السعودي عبداهلل
احمليسين ،يف مسعى إلعادة تنظيم صفوف جبهته .وكشف تسجيل
مسرب عن خمطط تعتزم «النصرة» من خالله إقامة «إمارة
صوتي
ّ
الشام اإلسالمية» ،قبل أن يتم حذف التسجيل الذي يفتح مضمونه
الباب أمام فصول جديدة من «احلرب األهلية اجلهادية» ،تبدو
جمرد نزهة.
الفصول السابقة أمامها ّ
دقيقة واثنتان وعشرون ثانية هي ّ
كل ما تبقى من إعالن قيام
«إمارة الشام» على لسان زعيم «جبهة النصرة» أبو حممد اجلوالني،
املسرب الذي أعلن «اإلمارة» ّ
مت حذفه عن
أمس .التسجيل الصوتي
ّ
املواقع اليت نشرته كام ًال ،وسارعت مصادر «النصرة» إىل تأكيد
مؤسسة املنارة
أن «أي تصريح صوتي أو كتابي ال يصدر عن
ّ
البيضاء أو أي جهة رمسية غري قابل للتصديق».
صفحات «اجلهاديني» على مواقع التواصل االجتماعي كانت قد
شهدت جد ً
ال واسعًا بشأن صحة األنباء اليت حتدثت عن أن «املال
عمر (زعيم حركة طالبان) قد أعطى الضوء األخضر ملمثل جبهة
النصرة إلعالن إمارة إسالمية تابعة له يف الشام» ،األمر الذي نفته
صفحات موالية لـ»طالبان» ،قبل أن ُينشر التسجيل املنسوب إىل
اجلوالني يف وقت متأخر.
مؤيدو «النصرة» إىل االحتفاء بالتسجيل وبـ «اإلمارة»
ويسارع
ّ
إن «إعالن
العتيدة .وقالت صفحات «جهادية» موالية لـ»النصرة» ّ
اإلمارة مت باالتفاق مع أكرب الفصائل اإلسالمية ،كجيش املهاجرين
واألنصار ،والكتيبة اخلضراء ،وجند األقصى ،وجيش حممد ،وأنصار
اخلالفة» .كالم اجلوالني جاء ،كما يتضح من خالل التسجيل ،وسط
حشد من مؤيديه ،قاطعوه مرارًا بالتكبري والتهليل واهلتاف« :كلنا
قاعدة ...كلنا أسامة ...كلنا ظواهري ...كلنا جوالني».
وسبقه يف احلديث صوت أبو فراس الشامي الذي قال خماطبًا
احلشد «بال إطالة ومقدمات وتعريف ،الكلمة اآلن لشيخنا وأمرينا
الفاتح أبو حممد اجلوالني» .وقال اجلوالني خماطبًا احلشد إنه «قد
آن األوان أيها األحبة لتقطفوا هذه الثمار .لقد جئتكم ببشرى واهلل.
ّ
وجل يف هذه األرض» .وأضاف« :قد آن
عز
مبلف
نقيم به شرع اهلل ّ
ُ
نطبق
األوان أيها األحبة ألن نقيم إمارة إسالمية على أرض الشامّ .
ونطبق شرعه بكل ما تقتضيه الكلمة من معنى.
حدود اهلل عز وجل،
ّ
دون تهاون أو استهانة أو مواربة أو مداراة )...( .حتفظ حقوق
املسلمني وتصون حرماتهم .جتيب الزكاة ،وتقيم احلدود.»...
وخاطب اجلوالني «جنود النصرة» بالقول« :أنتم أصحاب املشروع،
فال يزايدن عليكم أحد.
( )...بيدكم هذا املفتاح (اإلمارة) ال ينازعكم أحد غريكم ال يف
حيزًا من الكلمة،
الشام وال يف خارجها» .ونالت قضية «اخلالفة» ّ
فقال «هذا اخلليفة (أبو بكر البغدادي) باطل ،حتى لو قام بإعالن
اخلالفة ألف مرة ،ال جيب على أي أحد أن ينخدع بهذا األمر».
وأضاف« :خالفة تقام على هدم مشروع جهادي حتلم فيه األمة
منذ  1400عام ،خالفة تقوم على من أعان النظام يف قتالكم ،هي
خالفة ساقطة ولو أعلنوها ألف مرة» .كذلك أكد زعيم «النصرة»
أن «اجلبهة متلك قوة هائلةَ ،ق ّل من يستطيع منافستها يف أرض
ّ
الشام» ،متابعًا« :هذه األمة سيكون هلا خطوط متاس مع كل من
يرتبصون باألمة شرًا ،من النظام والغالة واملفسدين.
( )...بعد اليوم لن يكون هناك انسحاب من أي منطقة مهما
كان السبب .لن نرحم من يقف يف وجه مشروع اإلمارة كائنًا من
كان.»...
وبدا اجلوالني معنيًا بشرح «اسرتاتيجيات اإلمارة» للحشد ،فأوضح
أنه «يف غضون أسبوع سيكون هناك حماكم شرعية يف املناطق
احملررة )...( .سيكون هناك جيش وإمارة .سيتم تقسيم اجليوش
إىل كتائب وسرايا .سيكون هناك جيش يف حلب ،وجيش يف
إدلب )...( .إخوانكم يف درعا سيلتحقون بكم .واألمر كذلك يف
الغوطة احملاصرة .سنضع اسرتاتيجية جلمع هذه اإلمارات يف إمارة
واحدة».
وأضاف مؤكدًا أنه «بعد ذلك سيكون جيش عرمرم ،يضرب اليهود
ويتحدى الكل» .وكشف عن أن اجليش سيقوده أبو قتادة األلباني،
ويبدو أن األلباني كان حاضرًا يف احملفل ،حيث خرجت أصوات
احلضور تنادي« :بعدو بعدو بدنا نشوف الشيخ».
قبل أن يقول اجلوالني« :عليكم بالسمع والطاعة هلذا الشيخ،
وأي جندي يعصيه فسوف حياسب ،مين أنا اىل أصغر جندي» .ثم
خيتتم ممهدًا لكلمة يلقيها احمليسين .مصدر «جهادي» من «مبايعي
النصرة» يف حلب ّ
أن «الكلمة قد ألقاها
أكد للزميلة «األخبار» ّ
الشيخ اجلوالني بالفعل ،ولكن ليس بهدف إعالن اإلمارة على املأل
يروجوا».
كما حاول الدواعش أن ّ
وأوضح املصدر أن «الكلمة ُألقيت يف ريف حلب ،خالل مبايعة
كتيبة صقور العز للشيخ اجلوالني ،وحبضور الشيخ احمليسين،
وعدد من أبرز قادة اجلهاد املبارك».
سرب
ويبدو ّ
أن أحد احلاضرين قد قام بتسجيل اجملريات ،قبل أن ُي ّ
التسجيل الحقًا .املصدر ّ
أن «البشريات ستتواىل يف األيام
أكد ّ
نظم ما انفرط،
القادمة ،وستسمعون عن بيعات وبيعات ُتعيد
َ
وتعقد لواء النصر بيد الشيخ الفاتح ،إن شاء اهلل».

اقرتاحات لبنانية باريسية:

انتخاب عون لسنتني
هيام القصيفي
تتحدث معلومات عن أفكار جديدة تقرتحها دوائر لبنانية باريسية
حول تسوية جديدة للسري برئيس تكتل التغيري واالصالح العماد
ميشال عون رئيسا ملدة سنتني.
مل حيجب طغيان التطورات االقليمية واهلواجس االمنية،
واهلدوء السائد على جبهة االنتخابات الرئاسية ،استمرار
االتصاالت اجلانبية اليت تقودها اطراف حملية خارج لبنان،
لتحريك هذا امللف ،يف ضوء استمرار تعطيل جلسات جملس
النواب االنتخابية.
ويف حني احنسر الكالم العلين عن االتصاالت بني رئيس تكتل
التغيري واالصالح العماد ميشال عون والرئيس سعد احلريري،
يف االسابيع االخرية ،وما يتعلق منها حتديدًا بالشق الرئاسي،
افادت مصادر مطلعة ان حركة مفاوضات متجددة انطلقت
اخريًا بني الطرفني بهدف احياء موضوع االنتخابات على قواعد
جديدة.
وفق معلومات هذه املصادر ،فان دوائر لبنانية باريسية مقربة
من احلريري بدأت تتحدث عن افكار جديدة للخروج من املأزق
الرئاسي ،وإعادة حتريك خط االتصاالت بني عون واحلريري،
بعد اجلمود الذي اصابه نتيجة عدم ابالغ احلريري عون بوضوح
دعمه له رئيسًا للجمهورية ،وضغط عدد من قيادات املستقبل
و 14آذار يف بريوت رفضًا هلذا الدعم .وحبسب املعلومات فان
االفكار املقرتحة تتحدث عن اقرتاح باالتفاق على انتخاب عون
رئيسًا للجمهورية ملدة سنتني ،بعد اجراء تعديل دستوري،
مقابل تسمية عون من يريده قائدًا للجيش ،وتأليف حكومة
تراعى فيها مصاحل تيار املستقبل باحلفاظ على الوزارات ،ومنها
السيادية ،والتعيينات والتوزيعات االدارية ،اضافة اىل درس
قانون لالنتخاب يكون متوازنًا حبيث ال يستهدف ايًا من االطراف
املعنيني باالتفاق ،وحبيث حتفظ كتلة وازنة للمستقبل عدديًا.
تقول املعلومات ان الكالم ال يزال عامًا ومل يدخل يف تفاصيل
االتفاق وحيثياته ،ومل تتبلور بعد نهائيته يف ضوء استمرار
التفاوض حول االفكار املطروحة للنقاش .اال ان ما رشح من
االوساط اليت اطلعت عليه ان الكالم الباريسي اللبناني يتحدث
عن تكليف شخصيات «هلا مونة» على رئيس حزب القوات
اللبنانية الدكتور مسري جعجع لالتصال به واقناعه بالسري يف
هذا االقرتاح .وحجة هؤالء ان االقرتاح قد يالقي صدى عند
جعجع ،على قاعدة ان والية عون رئيسًا لن تتعدى السنتني،
وسيكون االمر متاحًا جلعجع بعد هذه الفرتة ،وتكون االنتخابات
خمرجًا للشغور الرئاسي الذي يظهر ان حزب اهلل متمسك به،
بدل ابقاء مقعد رئاسة اجلمهورية املسيحي شاغرًا وسط املخاوف
من ان تطول فرتة الشغور.
وتشري املعلومات ايضًا اىل ان الذين يتناولون هذا الطرح
يعولون على دعم البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
ّ
بطرس الراعي ،بسبب اصراره على اجراء االنتخابات الرئاسية
يف اسرع وقت .وال سيما ان الراعي مل يعرتض على ترشيح
عون ،ولكن اعرتاضه عليه ينحصر فقط يف عدم نزول االخري
اىل ساحة النجمة المتام االنتخابات.
وحبسب االوساط املعنية فإن االجواء اللبنانية الباريسية مل تعد
اىل حتريك امللف الرئاسي من زاوية قناة احلريري ــــ عون اال
توازيًا مع التطورات االقليمية ،وخصوصًا وجهة نظر السعودية
منها .وهي ترى يف التغيريات السعودية االخرية ،بعد تعيني
االمري بندر بن سلطان موفدًا خاصًا للملك عبداهلل بن عبد العزيز،
اشارة اىل ان اخلط الذي يقوده بندر والذي يعادي تفرد حزب
اهلل يف ادارة شؤون لبنان ،ال يزال قويًا وميكن التعويل عليه
يف ملف اجراء االنتخابات الرئاسية يف لبنان.
وتذكر هذه االوساط ان االتصاالت العونية ــــ احلريرية امنا
انطلقت حتت سقف «سحب عون من حضن حزب اهلل» بعد
معركة القصري ،وهو امر حتقق نسبيًا مبجرد اللقاءات اليت
صارت تعقد روتينيًا بني الطرفني بعد قطيعة طويلة .وحتقق
ايضا عرب الرتتيبات الوزارية اليت تعقد داخل احلكومة بني عون
واملستقبل ،كما حصل يف التعيينات ويف ادارة ملفات حيوية
اقتصادية واجتماعية وآخرها ملف اجلامعة اللبنانية.
وتوضح ان التفاهم هذا كاد يسمح باالتفاق على عون رئيسًا
للجمهورية لوال ظهور عقبتني ،االوىل حملية وتتمثل باصرار
جعجع على ترشيح نفسه وعدم الرتاجع ،االمر الذي مل يستطع
احلريري جتاوزه ولو رغب يف ذلك .والثانية سعودية وهي ان
هناك طبقة سياسية سعودية ركزت نفسها بعد ترتيب البيت
الداخلي السعودي ،قبل اشهر ،مل تنس لعون وال لفريقه كالمًا

مصادر تش ّكك يف امكان قبول عون بالتسوية املقرتحة (هيثم
املوسوي)
كثريًا وصورًا رفعت ضد العاهل السعودي ،وهي رأت ان
التسليم لعون رئيسا ال يزال خطا امحر .وخصوصا ان اجواء
الرابية ال توفر فرصة ولو ضئيلة اال وتصوب على السعودية،
رغم ان اتصاالت جترى الحقا مبسؤولني سعوديني لتوضيح هذه
املواقف او حتى التربؤ منها.
وتشري املعلومات اىل انه يف املقابلّ ،
شكل خط التواصل الذي
قام سابقًا عامل جذب لفريق سعودي مل يكن بندر بعيدا عنه،
يف تشكيل خط دفاع ضد حزب اهلل تدرجيًا ،يسمح بانتخاب عون
رئيسا وتعيني قائد للجيش مقرب منه ،االمر الذي ميكن معه
ضبط ايقاع حزب اهلل واحلد من حركته وال سيما يف ما يتعلق
باجلبهة السورية.
بعد تراجع بندر اىل الصورة اخللفية توقفت االتصاالت الرئاسية
بني عون واحلريري ،اىل ان عاد بندر موفدًا ملكيًا .وقبل اتضاح
صورة عودته كاملة ،واليت ترافقت مع تنشيط اجلبهة العراقية،
وعودة التوتر االمين اىل بريوت ،عات دوائر لبنانية باريسية
اىل العمل على السيناريو نفسه مع اجراء تعديالت عليه كمثل
اقتصار انتخاب عون رئيسا ملدة سنيتني فحسب .وهي املدة
اليت طرحت سابقا للتمديد للرئيس السابق ميشال سليمان على
ان ترتافق ايضا مع تغيري قائد اجليش.
حتى االن ال تزال هذا االقرتاحات اقرتاحات ،وقد ال جتد من
يقبل بها ويف مقدمهم النائب وليد جنبالط ،الذي تتناقل
اوساط سياسية ما قاله عن عون خالل لقاءاته يف باريس
اخريا .يف وقت تشكك هذه املصادر يف امكان قبول عون
بتسوية تأتي به رئيسا لعامني فقط ،الن ذلك يعين تأكيد
مقولة خصومه منذ  1988انه مستعد الي شيء كي يصل اىل
بعبدا رئيسًا ولو لثانية.
لكن يف خضم االقرتاحات التسووية ،مثة سؤل وعبارة اعرتاضية،
ابعد من وصول عون رئيسًا بهذه التسوية املقرتحة :هل يقبل
املسيحيون وتقبل بكركي تقليص والية رئيس اجلمهورية
سنتني مهما كانت التربيرات االقليمية واحمللية اليت يعطيها
ّ
املنظرون اللبنانيون يف باريس؟
يف املقابل يبدو ان هذا الكالم اللبناني الباريسي يتجاهل
موقف ايران من مبادرات كهذه ،االمر الذي يشي بأن مثة فريقًا
يستعجل دوما انتصارًا ،وهو اليوم يفرتض ان تطورات العراق
قد تساهم يف اعادة خلق مبادرات من هذا النوع.
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لصوص املياه :ندرة املتساقطات ال تعين جفاف املوارد
محمد وهبة
منذ أكثر من  15سنة جيري استغالل أزمة املياه لتسويق خصخصة
املرة جرى التهويل بأن ندرة
موارد لبنان املائية ،لكن هذه
ّ
املتساقطات تستدعي حلو ً
ال مثل استرياد املياه من تركيا ،ودعم
شراء قوارير املياه من القطاع اخلاص احمللي« .تنهيبة» الدعم
معروفة بوقعها على اخلزينة العامة ...فيما املياه متوافرة ،لكن
هناك من يريد أن يسطو على ريوعها من خالل تعطيل ادارتها
واساءة استثمارها؟
شح املياه» ،انه
أزمة
«معاجلة
عنوان
حتت
اليوم
ما هو مطروح
ّ
ببساطة على درجة السوء نفسها ملشروع خصخصة موارد املياه
ير ّوج له منذ سنوات ،بل هو مثري للغثيان ،ألنه يستغل
الذي ُ
حاجات الناس املائية من أجل نهب املال العام والسيطرة على
موارد املياه .هذا ما ينطبق على اقرتاحي استرياد املياه من تركيا
احمللية.
وشراء املياه من شركات القطاع اخلاص
ّ
شح املياه وصل إىل درجة
فال أزمة املياه بدأت اليوم ،وال
ّ
اجلفاف ،وال السارقون توقفوا عن ابتكار طرق اللصوصية .هي
سرقة منظمة حتت إشراف وتنظيم السلطة اليت تركت أزمة املياه
تقدم
تستفحل إىل درجة إخضاع اللبنانيني ألي من اخليارات اليت ّ
الشح وصل إىل درجة
أمامهم من دون أي تفكري بعد إيهامهم أن
ّ
اجلفاف ،فيما هم يف الواقع ،يشرتون املياه من باعة متجولني
حيصلون عليها من جوف األرض بالطرق غري الشرعية ،وهذا مينح
األزمة توصيفًا مالزمًا هو أزمة إدارة املياه ،تضاف إليها أزمة
فوضى االستثمار.
تصورها جلنة الطاقة واملياه
كما
جفاف
أزمة
ليست
باختصار هي
ّ
النيابية .أبرز دليل على ذلك ،أن لبنان يهدر سنويًا أكثر من 1.2
مليار مرت مكعب من املياه .كل هذه الكميات تذهب إىل البحر من
دون أن
ّ
يهتز جفن أي مسؤول .وتزداد خطورة األمر عندما يتبينّ
أن وزارة الطاقة واملياه ُتدرك ،وهي على علم تام ،بأن لبنان دخل
أعدت ّ
خطة عشرية
شح املياه منذ أكثر من  15سنة ،وأنها ّ
يف دورة ّ
ً
الشح الناتج عن
هذا
مواجهة
أجل
من
1999
عام
يف
ا
سد
لبناء ّ 27
ّ
تغيرّ املناخ وتأثريه على املياه السطحية واجلوفية.
تصرف ممثلو السلطة يف جلسة جلنة الطاقة واملياه
برغم ذلك،
ّ
ظهروا
النيابية أول من أمس ،كأنها ازمة جفاف طارئة ومفاجئةّ .
األمر كأن اخنفاض نسبة متساقطات الشتاء املاضي يستدعي
معاجلات سريعة وضاربة عرب القطاع اخلاص ،ال ختطيطا حلسن ادارة
هذا املورد الطبيعي .والالفت أن االقرتاحات اليت خرجت عن جلسة
اللجنة جاءت منسجمة مع السلوك النمطي للطبقة السياسية ،الذي
ّ
يغلب مصاحل املافيا على املصلحة العامة .لطاملا كان هذا النمط
يرتك حاجات األسر ،من كهرباء ومياه واستشفاء وتعليم واتصاالت
وسواها من اخلدمات العامة ،بال معاجلة بهدف استغالل «الظروف
الطارئة» لتكريس أمر واقع يستفيد منه زبائن احلاكمني.
هذا ما حصل بالتحديد ،ففيما كانت وزارة الطاقة واملياه تقرتح
«التنسيق مع شركات تعبئة املياه اخلاصة لتزويد املواطنني
بقوارير مياه للشرب بأسعار خمفضة خالل شهري آب ومتوز وآب
وأيلول» ،كان رئيس اللجنة النيابية حممد قباني يقرتح «استرياد
املياه من تركيا بواسطة بالونات مائية عمالقة» ،بدا االمر كما لو
انها سباق على ريوع املياه ومن يريد ان يسطو عليها.
هكذا «هطلت» احللول من «مساء» جلنة الطاقة واملياه النيابية.
علمًا بأنها ناقشت موضوع املياه منذ أكثر من  15سنة .فعلى
سبيل املثال ،عقدت اللجنة ندوة يف جملس النواب يف شباط
 ،2002حيث قال نائب رئيس جملس النواب إيلي الفرزلي باسم
بري« :إن أزمة املياه اليت يشهدها لبنان يف
رئيس اجمللس نبيه ّ
السنوات األخرية ،وإمكانية تعاظمها مستقب ًال تدفعاننا إىل ...رسم
سياسة مائية.»...

ابحث عن املصالح الخاصة

مرت من دون أن يتوقف احلديث عن االزمة
كل هذه السنوات ّ
املنتظرة ،إال أنه مل يتخذ أي إجراء أو ُي ّ
نفذ أي عالج لتاليف العجز
سد شربوح .صحيح أن ّ
خطة إنشاء
املائي املتوقع ،باستثناء إنشاء ّ
وأقر متويلها جملس النواب من
أقرت يف جملس الوزراء،
ّ
السدود ّ
ّ
اخلطة بقيت حربًا على ورق
خالل قانون برنامج يف عام  ،2002لكن
مثلها مثل عشرات اخلطط اليت وضعت لتطوير بنية اخلدمات العامة
يف لبنان ،سواء يف الكهرباء أو يف غري جماالت.
يستعيد احد اخلرباء أزمة مائية مماثلة شهدها لبنان يف 2009
ّ
فتأثر املخزون اجلويف سلبًا .مل
حني تراجعت نسبة املتساقطات
يطل األمر حتى طرح وزير الطاقة واملياه جربان باسيل موضوع
الشراكة مع القطاع اخلاص كعالج ،وانربت وزارة الطاقة واملياه
إىل تسويق «مشاركة القطاع اخلاص يف البنية التحتية للمياه يف
لبنان» ،حبسب عنوان إحدى ورش العمل برعاية الوزارة .يومها
كانت الورشة قائمة على معطيات عرضتها ممثلة برنامج األمم
قدمه رئيس اجمللس
املتحدة مارتا رويداس ،وعلى «العالج» الذي ّ
األعلى للخصخصة زياد احلايك .رويداس قالت إن  %80من األسر
والعائالت اللبنانية تعاني نقصًا يف املياه يف فصل الصيف

االعتمادات غري متوافرة إلنشاء سلسلة آبار ارتوازية سريعة (مروان طحطح)

فتحدث عن الشراكة مع
أسبوعيًا ،و %50يف الشتاء .أما حايك،
ّ
شح املياه ،ثم سانده باسيل،
القطاع اخلاص كوصفة جاهزة ألزمة ّ
مشريًا إىل ضرورة «حتديد احلوافز اليت ميكن أن تقدمها الدولة إىل
املستثمرين ،ومتطلباتهم ،والضمانات للطرفني ،إذ ال جيوز فتح
سوق أمام احتكارات تتحكم يف األسعار».
إذًا ،طروحات اخلصخصة ومشتقاتها مل تتوقف ،فيما كانت احلاجة
حدًا من الوقاحة مل يألفه
تزداد ،لكن ما اقرتح أول من أمس بلغ ّ
اللبنانيون ،فالطرحان املقدمان ،سواء يف استرياد املياه من
تركيا أو التنسيق مع شركات املياه اخلاصة ليس هلما سوى هدف
واحد وهو نهب املال العام .الطرح األول ظهر قبل أشهر على
لسان املدير العام ملؤسسة مياه بريوت جوزف نصري ،واستمال
قباني وعددا من النواب ،لكن اعادة طرحه اول من أمس استدعى
انسحاب املدير العام للموارد املائية والكهربائية فادي قمري من
جلسة اللجنة النيابية؛ فهل ُيعقل أن يستورد لبنان املياه من
تركيا ،فيما يهدر لبنان أكثر من  1.2مليار مرت مكعب من املياه
السد ،أي
ينب سوى سد واحد خالل  15سنة .هذا
ّ
يف البحر ،ومل ِ
سد شربوح خيزن اليوم  4ماليني مرت مكعب من املياه ،وبرغم أن
ّ
طاقته االستيعابية هي  8ماليني مرت مكعب ،إال أن هذه الكمية
شح .ويف رأي خرباء اتصلت بهم
كافية لتجنيب كسروان أزمة
ّ
«األخبار» ،لو أن هناك عددًا كافيًا من السدود املنشأة لتجنب
الشح بعد ختزين أكثر من  850مليون مرت مكعب من
لبنان أزمة
ّ
سيمولون كلفة استرياد املياه من
اللبنانيون
كان
وإذا
املياه.
ّ
تركيا عرب اخلزينة العامة ،أمل يكن األجدر بالنواب حماسبة احلكومات
املتعاقبة على عدم تنفيذ مشاريع سدود؟ أمل يكن األجدر متويل
احلل بد ً
ّ
ال من متويل سلوك مافياوي لن
مشاريع السدود كجزء من
ّ
تكلف استرياد املياه من تركيا،
يستفيد منه سوى شركة خاصة
مقربة أو حمسوبة أو متشاركة يف الباطن مع مرجع سياسي
وتكون ّ
أو حزب طائفي ما.

املياه موجودة ...غري موجودة!

لكن كيف يستورد قباني املياه إىل بلد مل تنقطع فيه املياه؟ اإلجابة
تكمن يف الطروحات املتناقصة يف جلنة االشغال .االسترياد من
تركيا مناقض القرتاح شراء املياه من القطاع اخلاص احمللي .األول
يعين أن ال مياه لدينا ،فيما الثاني يؤكد وجودها .وبالتالي ما هي
النتيجة العلمية اليت يتبناها النواب .وتنسحب على ذلك أسئلة
إضافية :كيف تؤمن األسر اللبنانية حاجاتها من املياه حاليًا؟
شح ،ال
إن التعبري األدق عن املوضوع هو أننا نعاني حاليًا أزمة
ّ
فالشح يعين أن هناك عجزًا مائيًا يف توفري املياه بالقنوات
انقطاع.
ّ
النظامية ،وال يعين أن املوارد غري موجودة ،وال يعين أن الكميات
ّ
املستغلة من املياه كافية لتلبية احلاجات .وحبسب دراسة أجراها
اخلبري حممد فواز للمركز االستشاري للدراسات والتوثيق قبل حنو
أربع سنوات ،تبينّ أن عجز لبنان املائي يبلغ  690مليون مرت مكعب
تقدر بنحو  300مليون مرت
وأن هناك كميات متاحة غري مستعملة
ّ
مكعب ،لكن رئيس قسم االقتصاد يف اجلامعة األمريكية للعلوم
والتكنولوجيا بسام همدر ،يؤكد أن هذه األرقام عن سنوات سابقة،
وال تعكس حقيقة الواقع احلالي الذي تدهور أكثر فأكثر إىل أن
حصة الفرد من استهالك املياه من  1000مرت مكعب
اخنفضت
ّ
سنويًا إىل  900مرت مكعب واملنحى تراجعي .ويؤكد همدر أن

«هناك شقا من هذا العجز ليس طبيعيا ،فعلى سبيل املثال فإن
نهر الليطاني وحده فيه أكثر من  500مليون مكعب تذهب سنويًا
إىل البحر هدرًا».
لكن ليس هذا النوع من اهلدر هو وحده السائد يف قطاع املياه.
ففي اعتقاد همدر أن لبنان يصاب بـ»نشفان» سطحي وجويف.
تقلصت مع التغريات املناخية من  1200مللمرت إىل
فاملتساقطات
ّ
فتعرضت لطلب هائل من
اجلوفية،
املياه
أما
مللمرت،
أقل من 900
ّ
خالل أكثر من  100ألف بئر ارتوازية تسحب املياه من جوف املياه
وغالبيتها غري شرعي.
وبالتالي ،هذه اآلبار هي مصدر املياه للسكان .هلذا السبب ،فإن
اقرتاح وزارة الطاقة واملياه «وضع يدها على اآلبار اخلاصة لتنظيم
عملية توزيع املياه على املواطنني بطريقة عادلة وبأسعار خمفضة»
ّ
ميثل جزءًا من العالج.
إذًا ،ما قيمة التنسيق مع شركات املياه اخلاصة يف لبنان لبيع
الشح؟ اإلجابة
قوارير مياه الشرب بأسعار خمفضة ،يف جمال مكافحة
ّ
ال تأتي إال يف سياق عرض واقع أن شركات املياه تسحب املياه
اجلوفية اللبنانية ،أي املوارد اللبنانية ،وهي تنتج أكثر من 800
مليون مرت مكعب سنويًا من املياه ،وتصدر منها حنو  35مليونًا،
وتبيع الباقي يف السوق احمللية ،فهل يعين التنسيق معها أنه
جيب دعم توفري مياه الشرب من الشركات اخلاصة؟ هل ستغوص
احلكومة اللبنانية يف «تنهيبة» الدعم جمددًا ومتويل أرباح الشركات
اليت أص ًال هي تسحب موارد ليست ملكها ،بل ملك عام حتت
األرض؟

املصارف أيضاً وأيضاً

الالفت أن أحد املقرتحات يصل إىل درجة تنفيع املصارف ،اليت
حتصل على القروض املدعومة من مصرف لبنان ،مقابل دعم
القروض اإلنتاجية .ويشري هذا االقرتاح إىل «التنسيق مع املصارف
لتسهيل حصول املزارعني على قروض ميسرة الستبدال أنظمة
الري التقليدية باألنظمة احلديثة كالري بالتنقيط أو الرش» .أال
يعرف واضعو هذه االقرتاحات أن مشكلة القطاع الزراعي وتوسيع
مداها تكمن يف كلفة األرض وكلفة الري ،وأن القروض الزراعية
قروض ذات خماطر عالية ترفض املصارف االخنراط فيها برغم
الدعم الذي حتظى به ،وذلك من دون فوائد كبرية وضمانات هائلة
ال ميلكها صغار املزارعني ومتوسطيهم.
يف رأي همدر فإن لبنان دخل يف مرحلة اخلطر اليت توجب تصنيفه
ّ
«خط الفقر املائي» ،خالفًا ملا كان عليه يف الستينيات
ضمن
والسبعينيات حني كان لبنان ميتلك ثروة مائية ال بأس بها.
واألنكى من ذلك ّ
قررت أن حتفر جمموعة
كله ،أن وزارة الطاقة ّ
آبار سريعة لتاليف أزمة نقص املياه اجلوفية ،حيث تبدو يف بعض
املناطق واضحة ،ويف بعض املناطق اللبنانية األخرى غري ظاهرة،
حتول أي قرش ألن «االعتمادات غري متوافرة،
لكن وزارة املال مل ّ
وال ميكن صرف األموال قانونًا» يقول مصدر مطلع.
ويعتقد خرباء آخرون أن أحد أهم املخاطر اجليواسرتاتيجية اليت حتدق
بلبنان من قبل الكيان االسرائيلي ،أنه يهدر مياهه وال يعرف كيف
يستثمر هذه املوارد اليت حتتاج إليها بلدان لديها عجز مائي كبري
بسبب النقص يف مواردها الطبيعة .قد يقول هذا الكيان« :انتم
غري جديرين بإدارة هذه املياه ،بل حنن األجدر».
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املستقبل :جنبالط يريد ز ّجنا يف أزمة
حكومية مع عون
ميسم رزق
ال تبدو العالقة بني النائب وليد جنبالط وتيار املستقبل على ما
يرام .بدأ مستقبليون يشعرون بأزمة يفتعلها رئيس جبهة النضال
يف احلكومة تهدف إىل وضع املستقبل يف مواجهة التيار الوطين
احلر ،من خالل ملف اجلامعة اللبنانية.
ُرغم لعبه دورًا مركزيًا يف فتح باب احلوار بني تيار املستقبل
بري ،ال تبدو العالقة بني رئيس جبهة النضال
والرئيس نبيه ّ
الوطين وليد جنبالط واملستقبل حاليًا على ما ُيرام .جنح «أبو
تيمور» ،نتيجة اتصاالته ومشاوراته ،يف مجع نادر احلريري ،مدير
مكتب رئيس تيار املستقبل سعد احلريري ،بالوزير علي حسن
خليل ،يف حضور الوزير وائل أبو فاعور .لكن حتى مع هذا الدور،
ال يصعب على املتابع ملسار مواقف جنبالط ووزرائه يف احلكومة
اكتشاف أن مثة بوادر أزمة جديدة بينه وبني احلريري .وهي أزمة
تلمسها «بعد االشتباك األخري يف جملس الوزراء
بدأ املستقبليون ّ
حول ملف اجلامعة اللبنانية» ،على ما تقول مصادر املستقبل.
وقد شهد شهر نيسان املاضي أعلى مستوى تصعيد بني الطرفني
نتيجة ما قاله النائب فريد مكاري آنذاك عن أن «احلسنة الوحيدة
لتقارب النائب ميشال عون والرئيس سعد احلريري هي إلغاء دور
جنبالط كبيضة قبان يف احلياة السياسية اللبنانية» .وهو تصعيد
ما لبث أن سحب فتيل انفجاره اللقاء املباشر الذي عقد بني
مرة).
احلريري وجنبالط يف حزيران املاضي (أرجئ اللقاء أكثر من ّ
يكل وال ّ
ّ
ِ
يكتف الرجل برتاجع
ميل .مل
لكن يبدو أن زعيم املختارة ال
احلريري عن دعمه لرئيس تكتل التغيري واإلصالح العماد ميشال
عون يف موضوع رئاسة اجلمهورية .يريد جنبالط من احلريري أن
«يقطع كل خطوط التواصل مع الرابية ،إن على صعيد احلكومة
أو اجمللس النيابي أو أي ملفات أخرى ميكن احلوار فيها أن ُيعيد
إحياء شهر العسل املستقبلي ـــ العوني» .كذلك هي رسالة إىل
اململكة العربية السعودية اليت ال تروق جنبالط مقاربتها امللف
اللبناني أو كيفية التعاطي معه ،ال سيما أن امللك السعودي مل
حيدد موعدًا بعد الستقبال زعيم احلزب التقدمي االشرتاكي.
بعد اجللسة األخرية اليت عقدها جملس الوزراء ،شعر املستقبليون،
بعد تصرحيات وزراء جنبالط ،مبا هو «غري طبيعي» ،إذ بعد أن
«هاجم وزراء احلزب االشرتاكي وزير الرتبية الياس بو صعب
حمملني
بسبب مقاربته مللف تعيني جملس إدارة اجلامعة،
ّ
صرح الوزير
إياه مسؤولية التعطيل ،عادت وتغيرّ ت اللهجة ُ
لي ّ
شهيب بأن بو صعب قام بواجبه على أكمل وجه» .قرأ
أكرم
ّ
املستقبليون يف هذا التغيري يف املواقف «حماولة من احلزب
االشرتاكي لسحب نفسه من واجهة الصراع احلكومي يف ملف
اجلامعة اللبنانية» .وكأن جنبالط «يريد التعاطي مع احلريري وكل
األفرقاء على القاعدة اليت أرساها رئيس تيار املستقبل لنفسه
انطالقًا من حواره مع ّ
تكتل التغيري واإلصالح العماد ميشال عون،
أي أال يكون هو أيضًا رأس حربة يف وجه عون» .وقد رسخ هذا
االقتناع يف رأس جنبالط بعد أن «مسع من احلريري يف لقائهما
مستعدًا لفتح مواجهة مع عون وال أن
األخري يف باريس أنه ليس
ّ
يكون دومًا يف الواجهة الرافضة لرتشيحه إىل رئاسة اجلمهورية».
يف اللقاء نفسه ،قال احلريري لرئيس جبهة النضال الوطين علنًا
إن «من يرفض عون عليه أن يقول ذلك بصراحة وعالنية».
وتشري مصادر املستقبل لـ»األخبار» إىل أن «جنبالط بدأ ُيشيع
أجواء من اخلالف بني املستقبل والتيار الوطين احلر ،تبدأ من
ً
ومتتد إىل املشاورات املفتوحة بني املستقبل
العمل يف احلكومة
ّ
بري ،وتصل إىل موضوع الرئاسة والتشريع يف
والرئيس نبيه ّ
اجمللس النيابي» ،وهو «طلب من وزرائه عدم الدخول يف سجال
مع الوزير العوني ،ولترتك األمور بينه وبني وزراء املستقبل كي
ويتطور» .طلب يهدف من خالله جنبالط إىل
يقع اخلالف بينهم،
ّ
«زجنا يف أزمة حكومية مع عون عنوانها تعطيل احلكومة مقابل
ّ
تعطيل االستحقاق الرئاسي».
رغم ذلك ،ال يريد تيار املستقبل الوقوع يف «الفخ اجلنبالطي»
كما تقول مصادره ،اليت أكدت «وجود تباينات يف مقاربة بعض
األمور السياسية بني احلزب االشرتاكي واملستقبل» .سيلعب
تيار املستقبل بالتكتيك نفسه .ال يفجرها مع جنبالط وال يكسرها
مع التيار الوطين احلر .يف موضوع رئاسة اجلمهورية ،يطلب
املستقبل من جنبالط أن «يحُ ّمل مسؤولية التعطيل حلزب اهلل
وعون اللذين تبقى رئاسة اجلمهورية أسرية لرغباتهما» .ويف
صر عرب وزرائه على أن «مقاربة
موضوع احلكومة ال يزال التيار ُي ّ
املوضوع من األساس هو خطأ ،ألن هناك  7عمداء من أصل
 9حمسوبني على التيار الوطين احلر واحلزب القومي السوري»،
مؤكدة «إبقاء العالقة جيدة مع جنبالط ،وحنن حريصون على ذلك،
بد من
رغم االختالفات يف وجهات النظر» .بعد كل ما
تقدم ،ال ّ
ّ
استذكار املصاحلة اليت أجراها جنبالط مع اللواء مجيل السيد بعد
اتصاالت غري مباشرة بينهما .ويأتي االتصال األخري الذي أجراه
«رد» من الزعيم الشويف على حوار احلريري
جنبالط بالسيد مبثابة
ّ
ـــ عون.

حصاد غزة :الكل حتت النقد
ابراهيم األمني

لن يكون مفيدًا تأخري النقاش أكثر .الصراخ الطالع من االنتهازيني على
اجلانبني ،يدفع إىل االعتقاد بأن مثة جنونًا يسكن عقول كثريين من احلكام
والسياسيني الذين يسعون إىل استثمار دماء أبطال غزة .هي املرة األوىل
اليت تدفع إىل القلق .املسألة هنا ليست مرتبطة حبسابات املقاومني على
األرض فقط ،بل حبسابات من يقدر على التأثري فيهم ،ومبن يسعى إىل
سرقة إجنازاتهم واملتاجرة بها.
وألن األمور واضحة ال لبس فيها ،صار ضروريًا التوجه مباشرة إىل العناوين
املعنية:
ــــ يف ما خص قوى املقاومة نفسها ،علينا اإلقرار ،بإعجاب وزهو وراحة
وأمل ،بأن ما يقوم به املقاومون يف غزة اليوم ،يشكل نقلة نوعية يف أداء
املقاومة الفلسطينية .األداء امليداني كما السياسي يبشر باألشياء اجلميلة
اليت سبق لنا أن جربناها يف لبنان .ومبعزل عن طبيعة القرار الذي كان
خلف عملية خطف املستوطنني الثالثة يف الضفة الغربية ،فأن ما تالها من
أحداثّ ،
دل على فهم املقاومة اجليد لطبيعة العدو وطبيعة خطواته .فكانت
مسارعة إىل إجراءات احرتازية وأخرى على صعيد اجلاهزية ،أفشلت خطط
العدو التقليدية يف النيل من املقاومني ومن ترسانتهم .وإذا كان بيننا من
حيب العودة إىل السابق ،ألجل التنبيه أو إعطاء الدروس أو حماولة حتصيل
شكر ولو الحقًا ،فإن احلقيقة اليت تبقى على األرض ،تقول إن يف غزة
مقاومني أبطا ًال يقودون أصعب معركة مع أصعب وأشرس عدو .أجادوا
ليس فقط تهريب ما ميكن من أسلحة وعتاد ،بل أجادوا يف ابتداع وسائلهم
لصنع األسلحة اليت تؤرق العدو .وإذا كان حزب اهلل ميلك صواريخ من شأنها
مبان بأكملها يف أي نقطة من فلسطني التارخيية ،فإن املقاومني يف
تدمري
ٍ
فلسطني ،باتوا قادرين على إفراغ هذه املباني من سكانها .وهو تدمري
نفسي ال يقل قسوة عن التدمري الكلي.
كذلك إن أداء املقاومة يف األيام القليلة املاضية يعكس حاجة هؤالء إىل
كل دعم .وعلى الذين يعتقدون بأهمية تعزيز قدرات املقاومني ،البحث
يف كل السبل ملدهم باملال والعتاد واخلربات اإلضافية .هؤالء ال ينقصهم
الرجال ،وال العقول النرية واملبدعة ،وال تنقصهم النصائح وال الدروس .هم
حيتاجون إىل مواد أساسية تدخل يف صناعة الرتسانة اليت ترعب العدو.
إضافة إىل ذلك ،إن إجراءات املقاومة يف غزة ،كما اإلجراءات اليت قام بها
املقاومون الذين خطفوا املستوطنني ،تعكس وعيًا أمنيًا عاليًا ،جعل العدو
يصاب خبيبة أمنية كبرية .وهو حتى اللحظة ال يعرف كيف جييب عن األسئلة
املقلقة :كيف السبيل إىل ردعهم من جديد؟
ــــ يف ما خص السلطة الفلسطينية وبقية القوى الناشطة هناك ،فقد دلت
املواجهات القائمة على أنه ال معنى بعد اليوم ألي مشاركة يف أي نوع من
التفاوض مع العدو .القطيعة معه لن تضر الفلسطينيني أكثر .واملشاركة
مل تعد تنفع دعاة التسوية .وإذا كانت قيادة الرئيس حممود عباس ال تزال
ترفض اخليار املسلح ،فهو بالتأكيد ليس خيار قواعد حركة فتح ،وال قواعد
تتكون هلذه القوى
القوى األخرى املنضوية ضمن منظمة التحرير .وما مل
ّ
األنياب الالزمة ،من خالل قوى املقاومة ،فلن جتعل العدو يرد على جمرد
اتصال هاتفي.
علينا إطالق سراح عطوي وتكرميه بدل التعامل معه جمرم أراد توريط لبنان
مبا ال يريده
ــــ يف ما خص قوى حمور املقاومة ،حيث برزت يف أوساط اجلمهور املؤيد
له حالة مقززة ،سواء من الذين مل يروا يف فلسطني وأهل غزة إال من
خاصمهم يف سوريا أو غريها ،أو الذين صاروا يرهنون مستقبل املقاومة
مبا يقرره احملور دون غريه .ومثة إشارات مقلقة برزت يف أكثر من مكان .ال
حاجة للكالم عن انعزالية عراقية ترفض االلتفات إىل القضية الفلسطينية،
وال حاجة إىل الوقوف خلف منظومة تربير تصدر عن جزء من مؤيدي النظام
السوري للقول بأن احلرب على اإلرهاب هي األساس ،وما قاله الرئيس
بشار األسد أمس معبرّ  ،لناحية إعادة تأكيده لرتابط ما يقوم به وحزب
اهلل يف سوريا وبني ما تتعرض له غزة من عدوان .وحتى يف جانب حزب
اهلل ،ليس مفهومًا على اإلطالق أداء مؤسساته اإلعالمية املباشرة ،وليس
املدعومة منه ،حيال ما جيري يف غزة .وليس من شيء يربر تقاعسًا خيالف
هوية قناة مثل قناة «املنار» ،ال رمضان وال براجمه وال أي أحداث يف
العامل.
ــــ يف ما خص حمور اإلخوان املسلمني ،فإن أي حماولة الستثمار انتصارات
املقاومني يف الربامج اخلاصة بهم يف أي دولة أخرى ،لن تنفع بشيء.
فدماء املقاومني غري قابلة للصرف يف جانب من يقود أوسع العالقات مع
العدو ومع أمريكا ،ومن هم حليف ألوروبا االستعمارية .وإذا ما حاول بعض
اإلخوان ،ومنهم بعض قيادات محاس ،التصرف على أساس أن ما جيري
يف غزة ،هو جزء من تصدي اإلخوان خلصومهم يف مصر وسوريا واخلليج
واملغرب العربي واليمن ،فهو واهم وأمحق .حتى حماولة البعض من هؤالء،
استخدام ما جيري يف غزة ،لـ«ابتزاز» دول حمور املقاومة ،وال سيما
إيران ،فإنه واهم أيضًا .ألن عالقة احملور باملقاومني ،مل تعد تتطلب إذنًا
من أحد .وبالتالي ،فإن على تيار «اإلخوان» البحث عن حيلة أخرى للعودة
إىل احللبة .أما الدول الراعية مثل تركيا وقطر ،فلتمسح أوساخها بغري دماء
أهل غزة .وكل كالم بأصوات مرتفعة ،ما هو إال ترهات ال تفيد يف شيء.
ــــ يف ما خص مصر ،وخصوصًا مصر السيسي ،فإن حماولة ربط املوقف من
العدوان على غزة ،بتداعيات إسقاط اإلخوان املسلمني يف الداخل املصري،
هلو قصور سياسي ،وبله أكثر من أي شيء آخر .فغزة ستبقى يف املدى
احليوي ملصر .وإذا كان متوقعًا من بلهاء اخلليج التفكري باحتالل موقع مصر
حيال القطاع ،فإن اجلنون بعينه ،يكون قد ارتسم إذا فكر مصري واحد
يف أن غزة صارت جزءًا من اجلزيرة العربية .وكل األداء السياسي واألمين
والدبلوماسي واإلنساني حلكومة السيسي ،إمنا يعكس قصر نظر حيال موقع
مصر أو ًال .واملسألة هنا تتصل بدور مصر املفقود .وإذا فكر السيسي
وفريقه بأن ممارسة «النأي بالنفس» عن غزة ،أو التفرج عليها تدمى
حلظة بلحظة ،ميكن أن يوفر استقرارًا يف مصر ،أو تدفقًا للمساعدات ،فعليه
أن يستعيد ثالثة عقود من احلكم السابق الذي سمُ ح له ،مقابل ختاذله ،بأن
يقمع شعبه ويسرقه ،فقط ال غري!

اليوم ،هو يوم إعادة االعتبار ليس إىل املوقف األصلي من فلسطني كقضية
مركزية ،بل إىل املمارسة احلقيقية اليت تعكس هذه القناعة .ويف لبنان،
ليس علينا ،أقل من إطالق سراح الشيخ حسني عطوي وتكرميه ،بدل التعامل
معه كمجرم أراد توريط لبنان مبا ال يريده!

ما بعد االتفاق النووي يثري خماوف أمريكا
نادين شلق
رمبا يبصر االتفاق النووي بني إيران والدول الست الكربى النور ،خالل
األسبوع املقبل ،ورمبا ال ،لكن مبوازاة اجلهود الديبلوماسية اليت يقوم
بها األطراف يف فيينا ،هناك جهود حثيثة يف الداخل األمريكي من قبل
معارضني لالتفاق ،وأعضاء يف الكونغرس ،من أجل وضع شروط تعرقل
تنفيذه قبل أن جيف حرب توقيعه.
وبرغم أن الواليات املتحدة مل تضمن بعد توقيع االتفاق النهائي مع إيران
حول امللف النووي ،إال أن مساعي عرقلته بدأت منذ اللحظة األوىل لتوقيع
االتفاق املؤقت ،يف تشرين الثاني املاضي ،حيث دأب بعض الباحثني
يف معاهد الدراسات على التحذير من مرحلة ما بعد توقيع االتفاق ،وراحوا
يضعون السيناريوهات احملتملة ،بناء على شكوك تتعلق بعدم التزام
إيراني مرتقب .األمر نفسه انسحب على أعضاء يف الكونغرس ،ليصل
بهم األمر ،أخريًا ،إىل وضع اقرتاح يتضمن شروطًا جديدة ،إلمتام الصفقة
النهائية.
فبعدما أفادت جملة «فورين بوليسي» األمريكية ،قبل أيام ،بأن هناك
خطة جيري الرتويج هلا داخل الكونغرس من قبل اثنني من أهم املعارضني
لالتفاق مع إيران ،عادت ،أمس ،لتنقل معلومات عن أن هناك معركة بني
الكونغرس والبيت األبيض ،بشأن الصفقة النووية احملتملة مع إيران.
وأوضحت «فورين بوليسي» ،يف احد تقاريرها ،أن اثنني من أعضاء جملس
الشيوخ اقرتحا شروطًا جديدة إلمتام االتفاق النهائي ،من شأنها أن تعقد
احملادثات.
وأوردت اجمللة األمريكية ،مذكرة الشروط اليت تقدم بها رئيس جلنة
العالقات اخلارجية يف الكونغرس السيناتور بوب مينينديز ،وعضو جلنة
ّ
املسلحة ليندسي غراهام ،واليت طالبا فيها بتفتيش املنشآت
القوات
اإليرانية ،ملدة  20عامًا على األقل.
كذلك طالبا بتمكني «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» من الوصول إىل مجيع
املرافق واألشخاص والوثائق الالزمة ،لتحديد مدى التزام إيران الصفقة.
وهدد عضوا جملس الشيوخ باستمرار العقوبات االقتصادية القائمة ضد
إيران ،ما مل توافق على التفتيش ملدة  20عامًا ،يف الوقت الذي تعارض
فيه طهران أي اتفاق يبنى على نظام التفتيش ،كما تطالب بالقضاء على
العقوبات.
وكانت «فورين بوليسي» ،قد أفادت بأن املدير التنفيذي لـ»مؤسسة
الدفاع عن الدميوقراطيات» مارك دوبوفيتز ،واملستشار السابق للسيناتور
اجلمهوري مارك كريك ،ريتشارد غولدبرغ ،بدآ يروجان داخل الكونغرس
خطة يسعيان من خالهلا ،إىل االعرتاض على رفع العقوبات املالية عن
إيران ،بربط هذه العقوبات ببنود مل تكن جزءًا من احملادثات بني إيران
والدول الست.
ويف هذا اإلطار ،ذكرت اجمللة أنهما طلبا من الكونغرس وضع شروط
تتعلق «بإثبات إيران أن قطاعها املالي ،مبا يف ذلك املصرف املركزي
اإليراني ،قد توقف عن دعم اإلرهاب وغسل األموال وانتشار األسلحة
النووية».
وتعقيبًا على هذا االقرتاح ،أشارت الباحثة يف معهد «بروكينغز» سوزان
مالوني ،إىل أن دوبوفيتز وغولدبرغ يتمتعان بتأثري كبري على الكونغرس،
يف ما يتعلق بقضية العقوبات» ،موضحة يف الوقت ذاته أن «هذه اخلطة
ستلقى الكثري من الدعم من قبل أعضاء الكونغرس».
وبالعودة إىل آذار املاضي ،فإن املخاوف األمريكية اليت تسعى إىل عرقلة
تنفيذ االتفاق ،كان هلا مكانها يف تقرير نشره الباحثان جيمس جيفري
وديفيد بولوك يف «معهد واشنطن».
رأى الباحثان يف هذا التقرير ،أن مهمة الواليات املتحدة وبقية جمموعة
«دول اخلمسة زائدا واحدا» (بريطانيا والصني وفرنسا وروسيا وأملانيا)،
يف املنطقة ،ستكون وضع ترتيبات لتشجيع إيران على التزام االتفاق
النووي .وأشارا إىل أن العمل يف هذا اإلطار ،جيب أن يكون على املستوى
نفسه الذي جرى من خالله العمل على إجناز االتفاق.
حمددة على برنامج إيران ،استنادًا إىل
وطرح الباحثان فكرة وضع قيود ّ
سيبقى على بقايا برنامج التخصيب يف نهاية االتفاق ،كما طالبا بوضع
أنه ُ
صيغة للتحقق واملراقبة واالستخبارات ،داخل االتفاق وخارجه ،لتحديد أي
جتاوز للعتبة النووية.
ويف هذا اإلطار ،طالب الباحثان بوضع سيناريوهات موثوق بها يف حال
حدوث جتاوزات ،فأشارا إىل أن «أي اتفاق مع إيران جيب أال مينع البيت
األبيض من فرض عقوبات جديدة ،يف حال حدوث أي انتهاك إيراني».
ومل يكتفيا بذلك ،بل أشارا إىل أن على واشنطن احلفاظ على تهديداتها
الصرحية يف ما يتعلق باإلطار العسكري.
إضافة إىل ذلك ،طالب الباحثان بضرورة متكني أفراد «الوكالة الدولية
للطاقة الذرية» من تقديم تقارير حمددة إىل جملس األمن الدولي ،من
خالل جملس حمافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ،ومن دون طلب
التصويت من أعضاء اجمللس.
أما بالنسبة إىل العقوبات ،فقد رأى الباحثان أنه «ينبغي تعليق عقوبات
حمددة مفروضة حاليًا من قبل األمم املتحدة على إيران ،بد ًال من رفعها.
وختفيف بعض العقوبات على مراحل ،بد ًال من رفعها على الفور ،كمحفز
لاللتزام ،وخاصة يف ما يتعلق بنظام التفتيش».
يف مقابل ذلك ،قال رئيس غرفة التجارة الربيطانية اإليرانية نورمان
لومانت يف مقال يف جملة «ذي أوبزرفر» ،إن «القيام بعمل عسكري ميكن
أن يغرق املنطقة يف مواجهة أكثر عنفًا ،كما أن املزيد من العقوبات ميكن
أن يؤدي إىل خامتة سيئة» ،موضحًا أن «العقوبات احلالية أثرت يف إيران،
لكنها دفعت بالعديد من األعمال يف القطاع اخلاص إىل أحضان احلرس
الثوري ،وساهمت يف تقوية هذا األخري يف اجملال االقتصادي».

صفحة 16

Saturday 19 July 2014

السبت  19متوز 2014

Page 16

مقاالت وتحقيقات

أبناء «الثورة» يأكلون عرسال:

إعدامات وتصفيات وفلتان
رامح حمية

تعيش عرسال حا ً
ال من الفلتان األمين ،على وقع إعدامات حبق
عراسلة ونازحني ،وأعمال سلب وتصفية حسابات .اخلطة األمنية
الشكلية ال تردع صوالت املسلحني وجوالتهم داخل أحياء البلدة،
مبنازهلا وشوارعها وأزقتها.
«عرسال يف وضع ال حتسد عليه» .البلدة احلدودية اليت رفعت
لواء «الثورة السورية» يكاد يأكلها أبناء «الثورة» .اإلعدامات
وتصفية احلسابات وأعمال القتل والسلب والسرقة ،رفعت من
منسوب القلق واخلوف لدى العراسلة ،وشرعت األبواب أمام
أسئلة كثرية عن املستقبل الذي ينتظر بلدتهم هذه يف عالقتها
بالنازحني الذين يفوقون سكانها عددًا ،أو جبريانها الذين مل
تعرف عالقتها معهم تدهورًا كالذي تشهده اليوم.
مصطفى عز الدين آخر من ّ
نفذ فيهم «حكم اإلعدام» ،وفق شريعة
«الثوار» يف عرسال .مساء الثالثاء الفائت ،دخل مسلحون منزله
يف عرسال وقت اإلفطار« .الرجل الربيء اللي ما آذى حدا...
كبرّ وا عليه وهو يصلي وأعدموه» ،يقول أحد أبناء بلدة عرسال.
ّ
صفي هو
قطعًا ليس هذا اإلعدام األول .جنل عز الدين ،محادة،
اآلخر يف جرود البلدة قبل أسبوعني من قتل والده .عراسلة كثر
يتحدثون عن عمليات «إعدام» يف حق «العشرات» من العراسلة
والنازحني السوريني ،فيما «تركت جثث أخرى يف اجلرود أو
اهلوات الصخرية يف وادي احلقبان وحقل الزعرور ويف
رميت يف
ّ
اهلوة يف اجلرد األوسط لعرسال».
ضهر
ّ
عرسال اليت لطاملا اقرتن امسها برئيس بلديتها املثري للجدل
علي احلجريي ،بات «أبو حسن الفلسطيين» االسم األكثر ترددًا
يف أرجائها .األخري ،حبسب عراسلة ،قيادي منشق عن «اجلبهة
الشعبية ـــ القيادة العامة» يف خميم الريموك يف سوريا .انتقل
بعد معركة القلمون إىل جرود عرسال اليت بات يصول وجيول يف
أرجائها ،وأقام فيها «هيئة شرعية» تصدر فتاوى إعدام وقتل،
وهو «املسؤول عن قتل عز الدين الذي شارك مسلحون سوريون
وعراسلة يف عملية إعدامه».
وحبسب مصادر من أهالي البلدة ،ترتدد معلومات عن «الئحة تضم
أمساء  13شخصًا من أهالي البلدة مطلوب إعدامهم بقرار من أبو
حسن الفلسطيين ،من بينها اسم رئيس البلدية علي احلجريي».
وتعزو املصادر إدراج اسم احلجريي إىل عملية التفاوض اليت متت
بينه وبني «أبو حسن» لإلفراج عن خمول مراد (من بلدة رأس
بعلبك) الذي خطفه مسلحو األخري .وتوضح املصادر أن االتفاق
مت على إطالق مراد مقابل فدية مالية بقيمة  50ألف دوالر« ،دفع
ّ
وتكفل احلجريي بتأمني املبلغ
أبناء رأس بعلبك منها  20ألفًا
املتبقي من أمحد احلريري» .وأضافت أن احلجريي ّ
سلم «أبو حسن
 20ألفًا من الفدية فقط ،وهو ما أثار غضب األخري على احلجريي
الذي شرع أخريًا يف التمويه يف تنقالته باالعتماد على سيارات
خمتلفة».
وفيما ّ
أكدت أوساط ّ
مطلعة على جمريات التفاوض إلطالق مراد أن
مبلغ الفدية الذي جرى دفعه كان  30ألف دوالر ،نفى احلجريي من
جهته يف اتصال مع «األخبار» دفع جزء من الفدية ،مشددًا على
أنه سلمها له «بالكامل 50 ،ألفًا» .وعن الئحة األمساء املطلوب
إعدامها ومن بينها امسه ،اكتفى بالقول «إنه كالم سائد يف
الشارع وما بعتقد إنو صحيح ...بعني اهلل».
مكامن اخلطر يف عرسال مل تعد خافية على أبناء البلدة ،فهم
يدركون جيدًا أن مسلحي «داعش» و»جبهة النصرة» و»الكتيبة
اخلضراء» ينتشرون بكثافة يف جرود عرسال «ويصولون وجيولون
حبرية داخل البلدة وخارجها ،من دون رادع ،وخصوصًا أن عددًا
من أبناء عرسال ينضوون حتت لواء هذه التنظيمات» ،حبسب ما
تؤكد مصادر مطلعة يف عرسال .املصادر نفسها تشري إىل أن
«اجليش السوري خلق مشكلة له ولنا» ،فبعد معركة القلمون
ترك املسلحني يفرون إىل جرود عرسال وإىل مناطق وعرة جدًا
يف «جوار النقار» و»وادي عويس» و»وادي احلقبان» و»وادي
مريا» (جلهة قارة السورية) .وهذه مناطق «ليس من السهل
السيطرة عليها لوعورتها والرتفاعها ولوجود املخابئ الطبيعية
فيها من مغاور وأنفاق» .وحبسب املصادر ،يسيطر على هذه
املناطق ما يزيد على مخسة آالف مسلح من «داعش» و»النصرة»
و»الكتيبة اخلضراء» ،كما يقيم يف جرود عرسال ما يقارب 30
ألف نازح بينهم ما يزيد على  5آالف مسلح يسكنون يف املنازل
الصيفية للعراسلة وبساتينهم واملغاور اجلردية .وتوضح املصادر
أن املشكلة اليت خلقها اجليش السوري لنفسه تتمثل يف أن كل
هؤالء املسلحني جعلوا من اجلرود منطلقًا لعمليات تسلل حتصل
يف شكل شبه يومي حنو عسال الورد وسهل رنكوس يف األراضي
السورية ،وأخرى باجتاه األراضي اللبنانية ،ومنها ما حصل أخريًا

رئيس بلدية عرسال علي الحجريي (أرشيف)
التنية بني خراج عرسال وبلدتي الفاكهة ورأس بعلبك،
يف حملة
ّ
حيث دارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها القذائف والصواريخ
من كل االجتاهات».
وتشري املصادر اىل أن  12ألف ربطة خبز تنقل يوميًا من أفران
عرسال إىل جرودها ،فض ًال عن املواد الغذائية والوجبات الساخنة.
«وكل ذلك ال يكفي املسلحني» الذين يلجأون إىل أعمال سلب
مربي املواشي وقطعانهم ،و»تشليح» أصحاب بساتني
وسرقة
ّ
الكرز «التحويشة اليومية ،وإال منعهم من دخول بساتينهم».
وأمام هذا كله تربز أسئلة عن دور اجليش والقوى األمنية يف
عرسال ،وعن كيفية حترك املسلحني بني اجلرود والبلدة من دون
أي ضوابط ،وأين أصبحت اخلطة األمنية يف عرسال؟
ّ
ال ينكر عدد من أبناء عرسال أنهم شعروا بـ»االرتياح الكبري لدى
دخول اجليش إىل البلدة ،وبعد استحداث فصيلة لقوى األمن
الداخلي وتوقيف عدد من املطلوبني ،وفرار املتطرفني إىل منطقة
وادي مريا» .لكن ذلك االرتياح سرعان ما تبدد بعدما ملس
العراسلة أن اخلطة األمنية شكلية ،بدءًا بعودة املتطرفني إىل
انتهاء بدخول املسلحني منازل البلدة وتنفيذ أحكام
البلدة ،وليس
ً
إعدام وأعمال سلب وسرقة.
يف رأي بعض أبناء عرسال أن اجليش يقيم حواجز عند أطراف
البلدة ،وعلى طرقات هلا «حتويالت» مير عربها املسلحون وهي ال
تبعد سوى عشرات األمتار عن حواجز اجليش .وهذه التحويالت هي
سرج أيسر قرب حاجز وادي محيد ،وحتويلة وادي احلصن ،وتبعد
حسان وهي حتويلة إىل وادي
 30مرتًا عن حاجز اجليش ،وسرج ّ
الرعيان ووادي سويد .أما عقبة اجلرد ومعرب راس السن «فيصل
إىل الرهوة وأي مكان يف جرد عرسال وغريها من املناطق اليت
يتحصن فيها املسلحون» .ويطالب بعض أبناء عرسال «بضرورة
إرسال لواء آخر من اجليش اللبناني إىل البلدة ملساندة اللواء
الثامن هناك ،وإقامة حواجز داخل البلدة وإقفال سائر التحويالت
إىل اجلرود ،وتنظيم أوقات حترك النازحني الذين وصل عددهم
إىل  160ألف نازح ( 117ألفًا مسجلون) ،وضبط حركة السيارات
«املفيمة» وعشرات آالف الدراجات النارية ،وتعزيز قوى األمن
ّ
الداخلي .ويشدد رئيس البلدية علي احلجريي على «أنه ليس
من داع للجيش والدولة ،ألنهم ما بيقدروا ّ
حيلوها» ،وعلى أن
ومندبر حالنا بأمور
«العراسلة باستطاعتهم إنهاء هذه املشاكل،
ّ
اإلعدامات واملسلحني»!
احلجريي أكد لـ»األخبار» أن حالة اهللع والقلق «تسيطر على لبنان
بأكمله وليس على عرسال فقط» ،معتربًا أنه «ما دام اللبنانيون
من حزب اهلل و 14آذار يتدخلون يف سوريا ،رح تبقى األمور هيك
بلبنان كله» ،موضحًا أن «اجليش السوري يسيطر على القرى
السورية يف النبك وقارة وفليطا دون أطرافها ،األمر الذي يسمح
باالنتقال بني احلدود».
وحبسب مصادر مطلعة يف عرسال ،ما زالت معابر أم اجلماعة
وورى الصعبة وعقبة القصرية (باجتاه فليطا) ،ومعرب الزمراني
باجتاه اجلراجري ،ومعرب وادي الفتلة إىل رأس املعرة ،مفتوحة على
مصاريعها.

هل انتصر األسد فعالً؟
سامي كليب
قبل أيام قليلة ،كتب املعارض السوري ميشال كيلو مقالني متتاليني
يف موقع «العربي اجلديد»ّ ،
مثال فضيحة فعلية لعمل االئتالف السوري
املعارض ،ورئيسه السابق امحد اجلربا .قال كيلو إن اجلربا «خرج عن
مجيع معايري الدميقراطية» ،واتهمه بـ «دفع عربة الثورة السورية حنو
اهلاوية ،باجلهل والغباء».
هل سيجد الرئيس بشار األسد أفضل مما قاله املعارض اليساري ،وغريه
من املعارضني ،عن تفكك املعارضة ليقول يف خطابه أمس «سقطت
ّ
وتفتتت هيئات».
مسميات ،واندثرت حتالفات وانقسمت جمالس
ّ
الواقع انه فيما كان كيلو يكتب مقاليه ،كان اجليش السوري يواصل
اإلطباق على حلب ،وكان حليفه حزب اهلل يكمل السيطرة على القلمون
واملناطق احلدودية ،وكان العرب يراقبون عن بعد مشهد االجرام
االسرائيلي يف غزة ،وحيارون كيف يتعاملون مع «داعش» وخالفتها
االسالمية يف العراق .وسط هذا االطار العام ،ال شك يف ان االسد
شعر بأنه يستطيع ان يقدم خطابًا أكثر راحة من كل ما سبق ،وان
يقول لسامعيه «هنيئًا لكم ثورتكم وانتصاركم» .فالثورة االخرى أكلت
ابناءها واسقطت احالمها يف براثن «داعش» وخالفتها ،وانتهت باقتتال
سياسي وعسكري َّ
قل نظريه.
ما هي أبرز املالحظات حيال خطاب القسم؟
ــــ يف الشكل ،أعطى األسد االشارة االوىل من اخلارج .استعرض ثلة من
احلرس الرئاسي يف البهو اخلارجي .هذا دليل على االطمئنان األمين على
دمشق وإحكام السيطرة على معظم ريفها .انتهى الزمن الذي وصلت
فيه القذائف اىل حميط القصر الرئاسي.
ــــ يف الشكل أيضًا ،مازح األسد سامعيه مرارًا .لعل القفشة االكثر
جذبًا كانت كالمه عن «العنرتيات والبندريات» .مثل هذا املزاح يعبرّ ،
يف حتليل اخلطاب السياسي ،عن راحة اخلطيب واستخفافه بالتهديدات
َ
املخاطب .تكفي قراءة تعليقات املؤيدين
وإقامة جسر انساني مع
مباشرة بعد اخلطاب امس على الفايسبوك ليتبينّ ان االسد جنح اىل
اقصى حد يف تطمني مؤيديه.
ــــ هذه من املرات النادرة ،إن مل تكن االوىل ،اليت خياطب فيها االسد
شعبه بلغة العاطفة .معروف عنه أنه يفضل البعد االكادميي اجلاد .هذه
املرة حتدث عن «املرأة الشاخمة ،او املسنة ،وعن اجلندي املصاب،»...
الذين جاؤوا لينتخبوا .أخريًا مسع النصائح.
ــــ دخوله من اخلارج اىل الداخل ،كالمه عن النصر ،مزاحه مع الناس،
ّ
تشكل حام ًال مطمئنا
ثم خروجه وزوجته اىل جانبهُ .أريد هلا مجيعًا ان
للمضمون.
قدم االسد عددًا من اخلالصات اليت ما كان يذكرها
ــــ يف املضمونّ ،
سابقًا .ذكر كلمة انتصار من دون ان حيدد تارخيًا لنهاية احلرب .اكد
«فشل العدوان وأصحابه وأدواته» .حتدث عن «تغري ظروف ووقائع
وتبدل مواقف وتراجع اخرى».
ــــ يف املضمون كذلك ،وضع حدًا نهائيًا ألي تفاوض مع معارضة
اخلارج .فهؤالء بالنسبة اليه خونة باعوا الوطن .انتهى جنيف اذًا.
ــــ استخدم لغة املنتصر حيال الدول الكربى واالقليمية ،قال «سقط
العمالء السوريون ،وسقط االرهابيون» ،لكن ،أيضًا« ،أسيادهم من
دول كربى وأخرى تابعة منقادة».
ــــ العودة اىل التاريخ التهام السعودية بالتواطؤ ضد فلسطني .أرفقه
االسد مبوقف سوري يؤكد الوقوف اىل جانب املقاومة .هذا مل مينع
سهامه ضد محاس من دون ان يسميها ،وضد االخوان الذين باتوا
بالنسبة إليه جمرد «شياطني» .كيف ال يرتاح يف احلديث عنهم ومعظم
دول املنطقة ،ما عدا تركيا وقطر ،تعتربهم ارهابيني .يتمايز بذلك عن
حليفته ايران املستمرة بشيء من االنفتاح على محاس واالخوان.
يوجه االسد اي رسالة انفتاح على الغرب ،برغم االتصاالت االمنية
ــــ مل ّ
وجه ،يف
احلاصلة حاليًا .بالنسبة اليه ،ال يزال الغرب «استعماريًا»َّ .
املقابل ،حتية القت تصفيقًا كبريًا من احلضور للمقاومة اللبنانية ،وحيا
ايران وروسيا .حتية روسيا مهمة جدًا اآلن الزالة الضبابية اليت أرخاها
القرار الدولي االخري حول املساعدات االنسانية.
ــــ أراد االسد التذكري بأنه كان على حق يف توصيف االزمة السورية منذ
بدايتها .قال« :أليس ما نراه يف العراق اليوم ،ويف سورية ولبنان،
وكل الدول اليت أصابها داء الربيع املزيف دون استثناء ،هو الدليل
احلسي امللموس على صدقية ما حذرنا منه؟».
قدم تطمينات كثرية بشأن املصاحلات واعادة
ــــ يف املضمون كذلك ّ
ّ
املنشقني على رمي السالح
االعمار وحماربة الفساد .أراد تشجيع
فرق بني من جرى التغرير بهم ،و»اخلائن
والعودة اىل صفوف اجليشَّ .
والعميل والفاسد الذين نظفت البالد منهم».
ــــ االهم من كل ما تقدم ان االسد حصر احلل السياسي بذاك الذي
«يبنى على املصاحلات الداخلية» .احلوار اذًا داخلي فقط ،ولن يشمل
«القوى اليت اثبتت ال وطنيتها» .االئتالف هو املقصود.
ــــ قدم االسد تطمينات اىل املزارعني وموظفي القطاع العام والصناعيني
حلثهم على التجاوب اكثر مع دعوات املصاحلة .هذا مهم حيث تثبت
كل الدراسات ان ابناء االرياف ،الذين فشلت عندهم سابقا املشاريع
الزراعية ،هم الذين كانوا اكثر نقمة وميال للتسلح.
يف احملصلة ،حاول االسد االحياء بأنه انتصر على خصومه ،وبان ما بقي
استكمال هلذا النصر .وسعى إىل افهام اجلميع ،وخصوصًا يف املعارضة
والدول الداعمة هلا ،ان ال تنازالت سياسية وال تنازالت عن صالحيات
وال اي تغيري بات مقبوال بعد اليوم .فما بعد االنتخابات و 3سنوات من
احلرب ليس كما قبلها.
فهل انتصر فع ًال؟ اجلواب ال شك بات يف الداخل اكثر منه من اخلارج.
تقدم
االرهاب جعل اخلارج يف مكان آخر .حرب غزة احرجت اجلميع.
ّ
اجليش وحلفائه سحب بساطًا كبريًا« .داعش» وخالفتها أحرجت العامل.
لكن االهم االن بالنسبة اىل الرئيس يف واليته الثالثة ،ان ُيشعر كل
من يف الداخل بأنهم انتصروا ،ال ان طرفًا انتصر على اآلخر.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
مزيد من مذكرات التوقيف مبلف «داعش»
طلب اإلعدام لـ 23بينهم نعيم عباس ودفرتدار بتفخيخ سيارات
أخضع املوقوفان عالء كنعان وحممود خالد من «خلية فنيدق» لتحقيق
مطول ألثالثاء أمام قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا بالتهم
ّ
املسندة إليهما وآخرين حول انتمائهما اىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف بالد
العراق والشام «داعش» بهدف القيام بأعمال إرهابية من خالل تفخيخ
سيارات وتفجريها ،وحتضري انتحاريني للقيام بعمليات تفجري بأحزمة ناسفة
يف مناطق لبنانية .وبعد اجللستني اللتني استغرقتا أكثر من  4ساعات
أصدر أبو غيدا مذكرتي توقيف وجاهيتني حبقهما.
ويعاود القاضي أبو غيدا استجواب املوقوف الفرنسي فايز بوشران يف
امللف عينه ،الستكماله ،بعدما سبق أن باشر استجوابه األسبوع املاضي
وأصدر حبقه مذكرة توقيف وجاهية واملوقوف السعودي اآلخر عبد الرمحن
الشنيفي والسوري حممد اجلبار ،على أن يستكمل أبو غيدا يف األيام املقبلة
استجواب املوقوفني اآلخرين من «خلية فنيدق» مجال وأمحد احلسني.
من جهة أخرى ،طلب قاضي التحقيق فادي صوان يف قرار اتهامي أصدره
عقوبة اإلعدام للموقوفني نعيم حممود املعروف بـ»نعيم عباس» ومجال
دفرتدار ،وجومانا محيد وبكر احملمود وعمر خضر وحسام البكري وحممد
اجلنون واثنني آخرين أحدهما من آل جوانية وألربعة عشر آخرين فارين
أبرزهم سراج الدين زريقات وحممد مجعة ،وأمحد طه جبرم إقدامهم على
االنتماء اىل تنظيم إرهابي مسلح وتدريب وجتهيز انتحاريني وقيام أحد
االنتحاريني بتفجري نفسه يف حافلة لنقل الركاب يف حملة الشويفات يف 3
شباط املاضي وإطالق صواريخ من لبنان باجتاه إسرائيل وتزوير مستندات
ورخص سري وهويات لبنانية واستعماهلا.
وأحال صوان امللف اىل احملكمة العسكرية الدائمة لبدء احملاكمة.
اىل ذلك استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين ،املوقوف ر.خ.
جبرم االنتماء اىل جبهة النصرة واالشتباه به بنقل مواد سائلة تستعمل
يف تفخيخ السيارات واالجتار باألسلحة وتزوير جوازات لسوريني لتأمني
دخوهلم وخروجهم من سوريا .وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه سندًا اىل
مواد تصل عقوبتها اىل اإلعدام.

إخالء سبيل شقيق فنيش مبلف األدوية

أخلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم محود
سبيل عبد اللطيف فنيش شقيق الوزير حممد فنيش الذي أوقف قبل حنو
عام بتزوير توقيع وزير الصحة على أكثر من  90مستندًا يف ملف األدوية
واملزورة .وجاء إخالء سبيل فنيش مقابل كفالة مالية قدرها مخسة
الفاسدة
ّ
ماليني لرية ،على أن ميثل أمام حمكمة اجلنايات يف تشرين األول املقبل
لبدء حماكمته ،حول ما أسند إليه.

أمنيان مزعومان ينفّذان  30عملية سلب مسلح

على منت سيارتني حتمالن لوحات عمومية مزورة ،نفذ رجالن حنو  30عملية
سلب مسلح بعد انتحاهلما صفة امنية .وطاولت عملياتهما عماال سوريني
يف اماكن من جبل لبنان .واعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف
بيان هلا انه «حصلت يف اآلونة األخرية عمليات سلب بقوة السالح بواسطة
سيارة نوع «كيا ريو» عليها لوحات عمومية ،طاولت عددا من األشخاص
معظمهم من العمال السوريني ،وذلك يف أماكن خمتلفة من حمافظة جبل
لبنان وكان آخر هذه العمليات بتاريخ  2014/7/8حيث تعرض أحد الطالب
الصينيني للسلب من قبل شخصني جمهولني على منت السيارة املذكورة
بعد أن شهر أحدهما مسدسا حربيا بوجهه وسلباه مبلغ  /600/ألف لرية
لبنانية.
وبنتيجة اإلستقصاءات والتحريات املكثفة متكنت عناصر مفرزة بعبدا
القضائية يف وحدة الشرطة القضائية بتاريخ  2014/7/11من توقيف أحد
الفاعلني يف حملة عرمون ،ويدعى أ .ت 47( .عاما) كما أوقفت مفرزة زحلة
القضائية يف بلدة عيحا شريكه ي .س 33( .عاما).
وبالتحقيق معهما اعرتفا بإرتكابهما أكثر من  /30/عملية سلب بقوة السالح،
وأنهما نفذا عملياتهما بواسطة سيارتني من نوع كيا لون كحلي وفضي
(مت ضبطهما) ،كما اعرتفا بأنهما كانا يستخدمان لوحات عمومية مزورة
وينتحالن صفة أمنية أثناء سلبهما العمال السوريني.
وبناء إلشارة القضاء املختصط املديرية من الذين وقعوا ضحية أعماهلما
وتعرفوهما ،احلضور إىل مركز املفرزة املذكورة يف سرايا بعبدا خلف قصر
عدل بعبدا ،أو اإلتصال على أحد الرقمني :ـ  05 /921115ـ 05/922173
متهيدا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة».

جرحى حبادثي سري يف صور والنبطية

ادى انقالب صهريج لنقل الوقود كان فارغا من اي محولة اىل جرح
شخصني بعد اصطدام سيارتني به على طريق عام صور ابو االسود .وقد
نقل اجلرحيان اىل احد مستشفيات صور لتلقي العالج فيما حضرت القوى
االمنية وباشرت التحقيقات.
من جهة اخرى وقع حادث اصطدام على طريق عام زوطر الشرقية  -مزرعة
احلمرا بني سيارة «رانج» ودراجة نارية يقودها السوري يوسف حسني
احلسني وبرفقته زوجته منى عبد الرمحن محد ( 18سنة) وطفلهما امحد.
وتسبب احلادث بإصابة السوريني الثالثة جبروح نقلوا على اثرها اىل
مستشفى النجدة الشعبية يف النبطية .وحضرت اىل املكان عناصر من خمفر
درك النبطية وباشرت التحقيقات.

توقيف  35بالتزوير والدخول خلسة

اوقفت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل الفرتة

املمتدة بني  7و 13اجلاري ،وبإشراف النيابات العامة ،عددا من االشخاص
بتهم ارتكاب افعال جرمية وذلك على الشكل التالي:
 تسعة وعشرون شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عملياتانتقال ألشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
 ستة أشخاص جبرم دخول البالد خلسة وخمالفة نظام اإلقامة.وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

إنقاذ غريق يف الرميلة ووفاة سوري مبسبح يف صيدا
متكنت وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدني من انقاذ الشاب ربيع أبو
املنى ( 27عامًا) من مدينة عاليه ،من الغرق على شاطئ الرميلة بعدما سحبه
التيار اىل عرض البحر.

ونقل اىل املستشفى

قضى السوري رجب قاسم ( 37عامًا) الذي كانت عناصر الدفاع املدني
قد انتشلته من البحر عند شاطئ املسبح الشعيب يف صيدا ونقل اىل
املستشفى حيث فارق احلياة فجر االثنني.

إرجاء حماكمة «موقويف عربا» إىل  26آب

من الصعوبة مبكان أن تنطلق احملكمة العسكرية الدائمة يف حماكمة
موقويف «أحداث عربا» من دون تذليل العقبات اليت تعرتض السري يف
هذا امللف من ناحية اإلجراءات الشكلية بإمتام التبليغات بالنظر إىل عدد
املتهمني البالغ  ،71ومن بينهم  51موقوفًا.
ويف خطوة تهدف إىل تسريع احملاكمات ،قرر رئيس احملكمة العميد الركن
الطيار خليل ابراهيم يف اجللسة األوىل من حماكمة «موقويف أحداث عربا»
اليت انطلقت الثالثاء ،جتزئة امللف إىل  4أو  5ملفات فرعية وفقًا للجرائم
املدعى بها على املتهمني من املوقوفني والفارين ،وذلك تسهي ًال للسري
باحملاكمات واإلسراع فيها وصو ًال إىل إصدار األحكام.
ويعد هذا امللف ،الثاني لناحية عدد املوقوفني ،بعد «ملف أحداث نهر
ّ
البارد والشمال» ،الذي سبق للمجلس العدلي أن قام بتجزئته إىل  30ملفًا
سهل إصدار األحكام بعد انتهاء احملاكمات يف عدد منها.
فرعيًا ،ما ّ
وم ُثل الثالثاء أمام احملكمة العسكرية الدائمة  50موقوفًا بعد ّ
تعذر سوق
َ
املوقوف نعيم عباس الذي برز امسه من بني املوقوفني املتهمني جبرائم
قتل ضباط وأفراد اجليش خالل «حوادث عربا» يف  23حزيران من العام
املاضي واستشهاد  20منهم ،وإعالن العصيان املسلح ضد املؤسسة
العسكرية ،حيث مت االدعاء عليه تبعًا للدعوى إثر توقيفه يف شباط املاضي
جبرائم إرهابية.
وحضر تلقائيًا ثالثة من املتهمني املخلى سبيلهم ،فيما تقرر إبالغ  17آخرين
من الفارين لصقًا وأبرزهم الشيخ أمحد األسري وفضل مشندر املعروف
بـ»فضل شاكر».
وقبل رفع اجللسة إىل السادس والعشرين من شهر آب املقبل الستكمال
التبليغات ،وإعالن رئيس احملكمة جتزئة امللف وتأكيده حرص احملكمة
على تسريع احملاكمات وأي تأخري فيها لن يكون من مسؤوليتها يف حال
صرح احملامي حممد
ّ
تغيب أي حمام أو امتناع أي موقوف عن املثول أمامهاّ ،
املراد أحد وكالء الدفاع أن القضية ال تتعلق بشخص أو موقوف معلنًا عن
ّ
يتعلق بقرار احملكمة جتزئة امللف .وأضاف أن هناك
تضامن احملامني يف ما
ّ
مصنفني ضمن فئة ثالثة ،ومنهم من هو وضعه مشابه للمخلى
موقوفني
سبيلهم ،آم ًال أن تنظر احملكمة بهذه الفئة اليت يبلغ عددها حنو العشرة
موقوفني انطالقًا من مبدأ إحقاق احلق.
وقضى احلكم بسجن زعيرت مدة سنتني وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
ومتكن احملامي أنطوان نعمة من جهته ،اإلسراع يف جتزئة امللف وفقًا للقرار
االتهامي ،أما احملامي طارق شندب ،فأثار قضية مقتل عدد من األشخاص
املدنيني خالل «أحداث عربا» ،طالبًا من النيابة العامة عرب رئاسة احملكمة
االدعاء على من يثبت تورطهم يف هذه القضية .ورد ممثل النيابة العامة
القاضي فادي عقيقي ،معتربًا أنه جيب أن تكون مطالب وكالء الدفاع
حمصورة مبوكليهم الذين ميثلونهم ،وقال ردًا على شندب« :ال ُيطلب من
النيابة العامة ما جيب فعله ،وعلى احملامي حصر طلباته مبوكليه» ،فأوضح
حينها شندب أنه وكيل عدد من أهالي الذين سقطوا خالل «أحداث عربا».

حكم بسجن نوح زعيرت لتهديده أمنيني بالقتل

أصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم حكمًا غيابيًا حبق نوح زعيرت جبرم إقدامه خالل العام  2012يف حملة
وادي احلصن يف بعلبك على شهر اسلحة حربية بوجه عناصر دورية خمفر
بعلبك وتهديدهم بالقتل.

العثور على سيارتني مسروقتني يف عكار

عثرت قوى األمن الداخلي على سيارة من نوع «هوندا أكورد» نبيذية
اللون كانت متوقفة يف خراج بلدة جديدة القيطع ،وعلم أن السيارة كانت
مسروقة من منطقة القبة يف طرابلس وتعود ملكيتها لفتاة من آل ناصر،
ومت فتح حتقيق باحلادثة.
كما متكن جهاز أمن الدولة يف عكار من العثور على سيارة جيب من نوع
«بي.أم »X.لونها أبيض كانت متوقفة يف طريق فرعية يف منطقة جرمانايا
يف وادي خالد ،وهي مسروقة أيضًا.

..وتوقيف سارقي سيارات يف زحلة

اوقفت املديرية العامة ألمن الدولة يف زحلة ك ًال من (ف.ع) و(ع.ف)
لسرقتهما  3سيارات .وألقي القبض عليهما يف منطقة الفاعور يف زحلة يف
ّ
املسروقة.وسلما إىل مكتب مكافحة السرقات الدولية.
إحدى السيارات

مثانيين حيرق سيارة قاضي حمكمة روحية

اعرتف رجل مثانيين بإحراقه سيارة مدعي عام احملكمة االستئنافية
املارونية االب ناجي خرياهلل ،فجر الثالثاء يف بلدة بقاق الدين العقيبة يف
قضاء كسروان.

ضبط فستق حمشو باحلشيشة يف سجن عاليه

أتقن جتار املخدرات طرق تهريب وترويج املواد املخدرة وإدخاهلا إىل
السجون .لكن القوى األمنية كانت هلم باملرصاد ،حبيث أخفقوا أخريًا يف
إدخال كميات رغم وسائلهم املبتكرة .ويف جديد هذه االبتكارات ،حبات من
ومموهة بامللح ،ضبطت مع شاب عشريين
الفستق احلليب حمشوة باحلشيشة
ّ
حاول إدخاهلا هذه املرة إىل سجن عاليه.
وأفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه بتاريخ  2014/7/15وخالل
عملية تفتيش دقيقة متكن عناصر سجن عاليه يف وحدة الدرك اإلقليمي
من ضبط كمية من حشيشة الكيف داخل  /21/حبة من حبات الفستق احلليب
ِ
ووضع
موضبة ضمن كيلوغرام من املكسرات ،بعد أن مت حشوها باحلشيشة
الصق (ألتيكو) عليها وجرى متويهها مبادة امللح ،كان املدعو :ع.إ (22
عامًا) ينوي إدخاهلا اىل السجني ح.ح ضمن أغراض أخرى.
جار بإشراف القضاء املختص.
وأوقف ع.إ املذكور والتحقيق ٍ

جاران يلقيان القبض على سارقيهما

ّألف  3اشخاص بينهم فلسطيين عصابة سرقة بعد تهديد ضحاياهم
«بالسالح االبيض» ،وقد متكن عدد من الشبان من القاء القبض عليهم يف
ملجأ قرب مستشفى الساحل.
فحوالي الساعة الواحدة فجرًا ،اقدم حسني أ .وبسام ع .والفلسطيين حسني
ل .يف حملة حي فرحات على الدخول اىل منزل امساعيل ع.أ.ع وامساعيل
م.أ.ع .حاملني ساطورًا وخنجرًا وسكني مطبخ ،وبعد التهديد سرقوا حمفظتيَ
املدعيني املسقطني وفيهما اوراق ثبوتية ومبالغ مالية قدرها مئتان واربعة
وتسعون الف لرية لبنانية واربعمئة وثالثة ومخسون دوالرًا امريكيًا ومثانية
االف ومخسمئة لرية سورية وغادروا املكان .غري ان اجملين عليهما حلقا بهما
بعد ان تلقيا املساعدة من اهل اجلوار والقي القبض على املتهمني يف ملجأ
قرب مستشفى الساحل وضبطت معهم االسلحة املذكورة واملبالغ املالية
فأعيدت اىل اصحابها .ويف التحقيق االولي اعرتف حسني أ .وبسام ع.
بالسرقة نافيني حيازة االسلحة البيضاء ،يف حني اعرتف الفلسطيين حسني
ل .بالسرقة بعد التهديد باألسلحة البيضاء .وصرح املدعيان املسقطان ان
املتهمني هددوهما بالسكاكني اليت ضبطت معهم.

ختلّى عن جنسيته اإلسرائيلية وعاد بعد  14عاماً
السجن سنتني ملوقوف بالتعامل

يف ست دعاوى تتصل جبرائم التعامل مع العدو االسرائيلي وعمالئه
واكتسابه اجلنسية االسرائيلية ،حوكم املوقوف ابراهيم ادمون عون امام
احملكمة العسكرية الدائمة اليت اصدرت حبقه احكامًا ستة برئاسة العميد
الركن الطيار خليل ابراهيم قضت احداها حببسه مدة سنتني وجتريده من
حقوقه املدنية وتغرميه مبلغ  500الف لرية ،فيما قضت األحكام اخلمسة
األخرى بإبطال التعقبات حبقه لسبق املالحقة.
وباستجوابه يف امللفات الستة حبضور وكيله احملامي الياس خليل ،افاد
عون بأنه فر اىل اسرائيل ابان التحرير عام  2000وعاد مؤخرًا ألنه اراد ان
ميضي ما بقي له من عمر بني اهله وعائلته.
وردًا على اسئلة الرئاسة اكد عون بأنه كان جمربًا احلصول على اجلنسية
االسرائيلية حيث استدعي عام  2008اىل وزارة الداخلية االسرائيلية اليت
منحته اياها ،وعندما قرر العودة سحبت منه موضحًا ان مجيع اللبنانيني
املوجودين يف اسرائيل يستدعون اىل الوزارة املذكورة من اجل ذلك.
وافاد عون انه كان عسكريًا يف اجليش وعمل كمدرب رياضة يف املدرسة
احلربية ،وقال :التحقت عام  1976بثكنة صربا ،وعاد والتحق بتجمع يف
بلدته رميش .واضاف هذا التجمع اصبح جزءًا من جيش لبنان اجلنوبي اليت
عرفت الحقًا مبيليشيا انطوان حلد.
وسئل عن عالقته بعمالء اسرائيليني يف اجلنوب ،فأفاد بأن انطوان حلد
ارسل وراءه اىل بنت جبيل الستالم فوج هناك لكنه رفض ،وان حلد عينه
آمر سرية عدلون ومتت ترقيته اىل رتبة مالزم .وقال« :اجربت على العمل
ضمن جيش لبنان اجلنوبي ،وكان دوري احضار املال من اجلباة وتسليمه
اىل مارون ابو رزق الذي كان أمينًا للصندوق» ،نافيًا ان يكون قد قام
بالعمل على املعابر االسرائيلية .وقال عن عالقته بعقل هاشم :مل تكن
جيدة ومل أعمل معه .كما نفى قيامه بأي مهمات امنية أوكلت اليه.
وعن سبب دخوله اىل اسرائيل ،قال انه أجرب على ذلك ،على اساس انه
سيعود بعد اسبوع أو أسبوعني ،واضاف :مل اترك احدًا اال وطلبت مساعدته
يف العودة ،ومل افلح ،وأكد بأنه ال يعرف كلمة عربية واحدة ،ومل يطلب
منه اثناء وجوده يف اسرائيل القيام بأي عمل امين.
وسئل :هل تعيد الكرة فأجاب :أعوذ باهلل ـ فأنا ال اطيقهم امنا أجربت على
العيش هناك .وأوضح انه عاد عرب اجلدار بعد ان وقع على ورقة مبنعه من
العودة اىل اسرائيل طوال حياته.
وبعد ان طلبت ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين تطبيق مواد
االتهام ،ترافع احملامي خليل فأكد بأن موكله كان جمربًا على ما فعله ،وان
عالقته بانطوان حلد ال تتعدى املساعدة املادية ليس اكثر ،وقال ان مجيع
العمالء مل يقروا بأن موكلي تعامل مع اي جهاز اسرائيلي او عميل له،
وطلب منح موكله اوسع االسباب التخفيفية مع االخذ بعني االعتبار وضعه
الصحي باالكتفاء مبدة توقيفه.
وبسؤاله عن كالمه االخري طلب عون العودة اىل منزله.
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افطار

إفطار رمضاني بدعوة من نائيب واتسون وبالكسالند الفيدراليني

كلري :حزب العمال اعرتف بالقدس حمتلة..بورك :قلوبنا مع الشعب الفلسطيين

جايسن كلري

طوني بورك

بورك وكلري يتوسطان الحاج قاسم ،مسلماني ،عصفور ،عبد الرحمن والزميل انطونيوس بو رزق

كلري وبورك مع د عرفان والزمالء سكرية والدويهي واملغوش

جانب من الحضور ويبدو الحاج حافظ قاسم

من اليمني :حسن موسى ،كال عصفور ،سمري دندن ،رندة قطان ،شوكت مسلماني والزميل املغوش

جايسن كلري وطوني بورك يتوسطان زينة حيدر ولبنة حمدان وحضور

أقام النائبان الفيدراليان طوني بورك وجايسون كلري حفل
دعوا إليه حشدًا من
إفطار يف مطعم اليامسني – بانكستاون
َ
اللبنانية ،وكان من بني املدعوين رئيس االحتاد
أبناء اجلالية
ّ
الفيدرالي للمجالس اإلسالمية احلاج حافظ قاسم ،عضو اجمللس
التشريعي يف والية نيو ساوث ويلز شوكت مسلماني ،رئيس
بلدية بانكستاون كال عصفور ،واملديرة التنفيذية للمجلس
األسرتالي العربي للخدمات االجتماعية رنده قطان ،وشخصيات
اجتماعية ودينية وإعالمية بينهم الزمالء مجيل الدويهي عن
املستقبل وانطونيوس بو رزق واكرم املغوش عن اهلريالد.
ويف مستهل احلفل ألقى النائب عن مقعد بالكسالند جايسون
كلري كلمة رحب فيها باملدعوين خصوصًا من سكان بانكستاون
وكانرتبري ،وقال إن له الشرف يف متثيل اجملتمع ،كاشفا ان
مقعدي واتسون وبالكسالند يضمان حواىل  300ألف نسمة بينهم
جالية إسالمية كبرية.
وقال النائب كلري إن أبناء اجلالية اإلسالمية يدعوننا يف شهر
رمضان املبارك إىل منازهلم لكي نتشارك معهم يف اإلفطارات،

«وحنن نريد أن تعرفوا كم حنن شاكرون لكم ،ولذلك نتشارك
معكم اليوم ،ونشكركم على تلبيتكم دعوتنا ،وهذا العدد هو
مهم جدًا».
دليل على أننا نقوم بشيء
ّ
وذكر النائب كلري أنه مع النائب طوني بورك قد ساعدا يف
إقامة مشاريع يف املنطقة ،وحتدث باألرقام عن مشاريع خريية
واجتماعية ُخصصت هلا مساعدات من ميزانية احلكومة ،مضيفًا:
«حنن نعمل من أجل منع احلكومة من مترير مشروع قانون خاص
بالعنصرية ،ونريد توجيه رسالة إىل هذه احلكومة بأن إلغاء قانون
مكافحة العنصرية هو أمر خاطئ ،حبيث ميكن أن ُيهان شخص من
اجملتمع من غري أن ُينصف».
وذكر النائب كلري بأن «وزير اخلارجية األسرتالي السابق بوب
وحتدث عما جيري يف سوريا ،واآلن
كار كان هنا السنة املاضية،
َ
هناك أزمات يف العراق وقطاع غزة ...واحلكومة الفيدرالية
قررت أن تعترب القدس الشرقية مدينة غري حمتلة ،وهناك فرق
بني احلزب الذي منثله وحزب األحرار ،فالقدس حمتلة يف نظر
مجيع دول العامل والواليات املتحدة أيضًا .وجيب أن نعمل مجيعًا

إلقناع احلكومة الفيدرالية بتصحيح هذا اخلطأ».
وختم النائب الفيدرالي كالمه بتمنيات طيبة للحاضرين برمضان
مبارك ،حيث يكون الناس أقرب إىل عائالتهم وأصدقائهم
وكذلك إىل الدولة اليت يعيشون فيها.
وبعد النائب جايسون كلري ألقى النائب عن مقعد واتسون طوني
بورك كلمة مقتضبة رحب فيها باحلضور ،وقال ّ
«إنكم تدعوننا
إىل منازلكم يف شهر رمضان ،وحنن نريد أن نبادلكم التحية
مبثلها ونقول :أه ًال وسه ًال».
وأضاف« :إنه ألمر مجيل أن نعرتف باالحرتام والتعددية،
وحنن نعيشهما ،كما نعيش التجانس ونتشارك يف العائلة
واجملتمع».
وأمل السيد بورك أن يأتي رمضان هذا العام بالرمحة على
العامل ،وقال« :هناك أناس ال يستطيعون تناول لقمة اخلبز،
يف العراق وسوريا وقطاع غزة ،وقلوبنا دائمًا قريبة من الشعب
الفلسطيين ،ومن تلك العائالت اليت تعاني ،ونتمنى هلم اخلري
والسالم والعيش يف انسجام كما نعيش حنن هنا».
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24/7

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
صـدق يف الـمعاملة
اسـتقامة يف الـعمل

نتقدم من اجلالية بأحر التهاني
مبناسبة شهر رمضان املبارك
Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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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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فـرع أول :سـيدني

بادارة محمد هوشر

ثـان :ملـبورن
فـرع ٍ

تــنزيالت كـبرية جــدا على مجيع املوجودات
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة
جدا ومميزة من املفروشات
اخلارجيةوالبالط والفانييت
واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من  9صباحا
حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

فرع سيدني
204 B Hume Highway, Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
Next to Anzac ST

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

أسعار
ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

فرع ملبورن
178 Whitehorse Rd, Blackburn VIC 3130
Tel: 03 9878 2923
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اعالنات

مـطعم سـوا ربـينا
حـــالل فـي غيلـفورد حـــالل

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش  -حلم بعجني  -بيتزا على أنواعها
 مشاوي متنوعة  -شيش طاووق  -شاورماعلى الطريقة العربية  -كبة نية  -سجق -
مناسف حلم ودجاج  -مجيع أصناف الثمار
البحرية  -سانبوسيك  -فالفل  -فتة  -تبولة
 محص  -فول Chicken Burger - - - Beef Burgerسلطات على أنواعها
 بطاطا مقلية  -وجبات لألطفال وغريهاالكثري...

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية

Ask Your Waiter For Our Daily Specials

جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات ..أراكيل بعدة نكهات ..سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً يُشعرك باجللوس يف اهلواء الطلق
املـطعم يـتسع لـ  200شخص ويـستقبل جـميع مـناسباتكم  ..نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات
الـرجاء
مبناسبة شهر رمضــان املبارك ..نفـتح  7أيـام يف األسبوع ..من الـ  4الظهر حتى الـ  5فجراً الـحجز مـسبقاً

أوقات الفطور ..بوفيه مفتوح
الكبار 25 :دوالرا ..الصغار  15دوالرا
تشمل الطعام والعصري واحللويات

أحـر الـتهاني بـحلول شهر رمـضان املـبارك
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الت ّيار الوطني احلر يهنئ

يـتقدم

الـتيار الوطـين احلـر يف سيـدني
بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
عامة ومن اجلالية االسالمية خاصة مبناسبة

شهر رمضان املبارك
شهر الصيام والتضحية وعمل اخلري ،جعله اهلل
شهر خري وبركات على اجلميع.
رمـضان مـبارك
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اعالنات

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500

;Brisbane

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

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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استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

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

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
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Melbourne

 5هموم يف حياة امللياردير!
قد تنحصر ثروات العامل يف يد واحد يف املئة فقط من سكان
األرض ،وقد تتساوى حساباتهم املصرفية مع حسابات البشر
جمتمعة ،وقد تزداد هذه الثروات يوميًا ،غري أن كل هذه األموال
ال جتعلهم بالضرورة ينعمون حبياة سهلة ،فقد تشكل هذه الثروات
مصدر ضغط إضافيا ومستمرا ملليارديرات العامل .ويف هذا اإلطار
ذكر موقع «سي ان ان موني» مخسة عوامل قد تؤرق حياة
هؤالء.
 – 1موقف للسيارة… واليخت
تتضاعف الضغوط املرتبطة بإجياد موقف مناسب بالنسبة
ملليارديرات العامل ،فاملشكلة بالنسبة هلم ال تقتصر على إجياد
موقف لركن السيارة ،وإمنا إجياد املرسى املناسب لليخت .ويعود
هذا إىل النقص يف املراسي اليت تتسع لليخوت الفاخرة ،ففي
الوقت الذي ارتفع فيه عدد اليخوت الفاخرة بقي عدد املراسي
دون تغيري يذكر .ويشكل هذا عبئًا إضافيًا على األثرياء ،فيفرض
عليهم أن يرسوا خيوتهم يف البحر ويستخدموا قوارب صغرية
للوصول إليها.
 – 2إجياد املساعدة الصحيحة
قد تكون حياة فاحشي الثراء مشغولة دومًا ،فيتوجب عليهم
التعامل مع العديد من األمور واحلرص على سريها بسالسة.
وبهدف تسهيل بعض هذه األعباء ،عليهم االستعانة مبساعدين
إضافيني لتولي شؤون العائلة واملنازل واملمتلكات واألعمال،
غري أن إجياد الشخص املناسب لتولي هذه املهام هو املشكلة حبد
ذاتها .فاألثرياء حيتاجون إىل حمام وحماسب ومدبرة منزل ومربية
وشيف وسائق ومصمم ديكور ومساعد شخصي ورجل أمن وفريق
عمل لليخت أو الطائرة اخلاصة .وتعترب معايري اختيار هؤالء مرتفعة
جدًا ،فليس من السهل دومًا إجياد مربية تتحدث ثالث لغات وجتيد
الفنون القتالية يف الوقت نفسه أو إجياد حارس شخصي حيمل
رخصة امتالك سالح والتجول به حول العامل.

حنو  40الف دوالر سنويًا.
 -4جتنب االزدحام املروري
يعترب االزدحام املروري من أكثر األمور اليت تثري غضب املرء ،غري
أنها ال تقتصر فقط على الضغوط العصبية بالنسبة ملليارديرات
العامل ،وإمنا تعترب مكلفة أيضًا على الصعيد املادي .فقد يواجه
الكثري من األثرياء مشكلة يف إجياد املكان املناسب لركن طائراتهم
اخلاصة اليت يدفعون آالف الدوالرات الستخدامها من أجل جتنب
االزدحام املروري ،ما جيعل املبالغ اليت مت إنفاقها على هذه
الطائرة دون أي جدوى.
 – 5االستمتاع باإلجازة
اإلجازة بالنسبة للغالبية تعين اهلروب من ضغوط العمل اليومية
واحلصول على فرتة من النقاهة ،ولكن بالنسبة لألثرياء تعترب
اإلجازة مصدر توتر وضغط مستمر ،إذ يتوجب على مليارديرات
العامل اختيار الوجهة املناسبة لقضاء عطلة األعياد املقبلة قبل حنو
عام ،من أجل إجياد مكان يف بعض من أغلى وجهات ومنتجعات
العامل.

شاهد سيارة مؤسس فيسبوك الفارهة

 – 3املدرسة الصحيحة
يسعى كل والد إىل تأمني األفضل ألوالده ،وال سيما عندما
يتعلق األمر بتعليمهم ،وتبدأ ضغوط إدخال صغار الورثة أفضل
املدارس يف وقت مبكر جدًا وبسعر مكلف جدًا .وقبل ان يتمكن
أغنياء املستقبل من تعلم ألف باء اللغة ينفق األهل مبالغ طائلة
على املعلمني وصفوف اللغة والسلوك واملستشارين لضمان
دخوهلم إىل أفضل دور احلضانة .أما ضمان متابعة تعليمه اجلامعي
يف «هارفارد» فقد يشمل احلصول على توصيات من أشخاص
مهمني جدًا والتربع مببالغ طائلة أو تعيني مستشارين للتأكد من
أن األطفال يتناولون األطعمة املناسبة اليت تساهم يف منوهم
العقلي .وقد تصل تكلفة احلضانات اخلاصة يف مدينة نيويورك

دفع مارك زوكربريج ،املؤسس والرئيس التنفيذي ملوقع
فيسبوك ،مؤخرًا عربونًا لشراء سيارة فاخرة من طراز Pagani
 Huayraااليطالية،
وذلك وفقًا ملوقع  GT Spiritاملتخصص يف عامل السيارات
الفارهة .وحظي هذا اخلرب بانتشار عاملي واهتمام كبري بني أوساط
املستخدمني السيما على الشبكات االجتماعية وعلى رأسها موقع
فيسبوك .جتدر اإلشارة إىل أن سعر سيارة  Pagani Huayraيبلغ
حوالي  2,293,000دوالر.
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سجادة طبية وعباءة لتناسي
العطش يف رمضان
ابتكرت إحدى الشركات الرتكية سجادة طبية جديدة تساعد على
إراحة اجلسم أثناء الصالة وختفيف اآلالم.
ويذكر أن هذه السجادة مصنوعة من مادة "الرغوة الذكية" اليت
تقوم بتوزيع وزن اجلسم كام ًال عليها.
وتؤمن الراحة التامة للمفاصل أثناء السجود أو اجللوس للتشهد،
وتقلل من آالم الركبتني والساقني والقدمني واملفاصل والورك
وأيضا يف حاالت عرق النسا واضطرابات الدورة الدموية.
وأوضحت صحيفة املصري اليوم أن جتار األقمشة ابتكروا بدورهم
عباءات جديدة مكيفة ،كما يقولون ،لتخطي احلر الشديد الذي
يصاب به الفرد يف نهار رمضان ،تلك العباءات مقاومة لدرجات
احلرارة أثناء العمل أو أداء الصلوات ومناسك العمرة ،ومصنوعة
من ألياف نباتية طبيعية ذات ملمس بارد ،تقوم برتطيب جلد
اإلنسان من خالل املسام وتسمح بدخول اهلواء إليه.
تركيا ابتكر سجادة صالة مضيئة،
خمرتعا
ولفتت الصحيفة إىل أن
ً
ً
تعتمد فكرتها على اإلضاءة بشدة عندما تقرتب من وجهة القبلة
بشكل
الصحيحة ،وبالتالي تساعد كل املصلني على حتديد القبلة
ِ
صحيح دون عناء البحث أثناء السفر أو يف الظالم ،وكلما مت توجيه
السجادة حنو القبلة بشكل صحيح تزداد إضاءتها.
وأشار املوقع إىل أن إحدى الشركات أنتجت ما أطلقت عليه "حبة
رمضان" ،وهي تساعد األصحاء واملرضى على السيطرة على
مصاعب الصيام ،احلبة حتتوي على خلطة طبيعية من الفيتامينات
واملستخلصات واالعشاب الطبيعية اليت تساعد اجلسم على حتمل
اجلوع والعطش ،وفائدتها تتمثل يف انها تعطي شبعا للفرد ألكثر
من  10ساعات.

«سلينغ شوت» من «فيسبوك» يصلك أينما كنت
قرر عمالق التواصل االمريكي فيسبوك طرح تطبيق خدمة
الرتاسل الفوري "سلينغ شوت" ملستخدمي املوقع على
مستوى العامل.
وكانت شركة فيسبوك اعلنت عن تطبيقها املخصص
لتبادل الصور والفيديو مع اآلخرين على غرار تطبيق "سناب
تشات".
وكتب فريق املوقع يف تدوينة على اإلنرتنت "منذ أن أطلقنا
التطبيق األسبوع املاضي مسعنا من الكثري من الناس يف
خمتلف أحناء العامل أنهم يرغبون يف االستفادة من سلينغ
شوت ،وحنن سنليب النداء االن".
وذكرت الشركة أن التطبيق اجلديد أصبح متاحا لألجهزة
العاملة بنظام التشغيل آي.أو.إس 7أو نظام أندرويد و
اإلصدارات األحدث منه يف خمتلف احناء العامل.

"سناب شات".
وكانت فيسبوك قد قامت
مؤخرا بنشر التطبيق لساعات
ً
قليلة ومن وإزالته من املتجر ،وقالت بأن التطبيق مت نشره
حاليا ليتم طرحه
عن طريق اخلطأ ،وبأن الشركة تعمل عليه
ً
قريًبا للجميع.

ويتيح التطبيق إمكانية إضافة تعليقات مرافقة للصور أو
وضع رسومات عليها حبيث يتم تشغيل موسيقى أثناء
الرسم على الصور ،كما ميكن للمستخدم جتاهل فتح الصور
أو مقاطع الفيديو املرسلة إليه يف حال كان مشغولاً ،
ٍ
وقت الحق وملرة واحدة ،ومبجرد
ليتمكن من فتحها يف
ردة
متريرها ستذهب الصورة دون عودة ،كما ميكن إرسال ّ
الفعل حيال الرسالة اليت مت استقباهلا عن طريق زر خمصص
لذلك.

وقالت فيسبوك إنه يتيح "مشاركة اللحظات اليومية مع
الكثري من الناس يف احلال".
وتعد فئة الشباب بشكل عام ،واملراهقني بشكل خاص،
هي املستهدفة بتطبيق "سلينغ شوت" اجلديد ،خاصة أن
تقارير سابقة كانت قد أكدت تفوق "سناب شات" على
شبكة فيسبوك يف جذب تلك الفئة من املستخدمني.

وميلك تطبيق "سلينغ شوت" ميزة إخفاء الرسائل تلقائيًا
وحذفها من جهاز املتلقي بعد االطالع عليها أو بعد فرتة
وجيزة من إرساهلا ،وهي امليزة اليت اشتهر بها تطبيق

ً
سابقا تطبيقا حيمل اسم بوك ،والذي
وكانت فيسبوك طرحت
جناحا حينها ،مما
يلق
مل
أنه
إال
مشابهة،
جلب معه خدمة
ً
اضطر الشركة إىل سحبه من املتاجر بعد فرتة من الطرح.

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

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :
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اجلالية اللبنانية تشارك آل ستوت مصابهم األليم

االب ادمون اندراوس يقرأ االنجيل بالعربية

االب الن فارس يقرأ االنجيل باالنكليزية

أحفاد الفقيدة ولولو يعقوب يقرأون النوايا

ميشال قديسي يقرأ الرسالة بالعربية

الجثمان داخل الكنيسة

ديانا ستوت تقرأ الرسالة باالنكليزية

املونسنيور طقشي يبارك الطعام

الكهنة

الجثمان اىل مثواه االخري

نجل الفقيدة واحفادها وكاثرين بو ستوت

عائلة الفقيدة

الراهبات وجوقة الكنيسة

أخوية الحبل بال دنس

قرأ الرسالة بالعربية ميشال قديسي ابن شقيق الفقيدة وباالنكليزية
ديانا بو ستوت ابنة شقيقة الفقيدة .وقرأ النوايا احفاد الفقيدة
ولولو يعقوب .وقدم القرابني ولدها سركيس واحفادها وكاثرين
بو ستوت.
وقرأ االجنيل بالعربية رئيس دير مار شربل االب ادمون اندراوس
وباالنكليزية االب الن فارس.
والقى املونسنيور جو طقشي عظة من وحي االجنيل املقدس قال
فيها ان فقيدتنا الغالية مريانا كانت امرأة صاحلة متعبدة للرب
وعاشت حياة مسيحية حقيقية وكانت رمحها اهلل قد ربت عائلة سارت
على الطريق املستقيم وبعد ان الزمت الفراش وفقدت بصرها طويال
وتقبلت احلياة بكل مرارتها وبطيبة خاطر مل تتذمر يوما وكانت تردد
يف صلواتها ان اهلل وحده القادر على كل شيء حتى الرمق االخري.
وقال ان اختنا مريانا انتقلت من احلياة الفانية اىل دنيا اخللود حيث
هناك ال اوجاع وال آالم  ..وقدم تعازيه وتعازي الكهنة للعائلة.
وقد جتمع الزوج املفجوع واالوالد واالحفاد حول نعش الفقيدة يلقون
النظرات االخرية على الوالدة اليت ربت وتعبت وسهرت الليالي على
االوالد كما االحفاد .ثم نقل جثمانها الطاهر اىل مدافن العائلة يف

فوكنر حيث ووري الثرى وسط البكاء والنحيب.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني ،اليت تربطها صداقة
واخوة بالعائلة وخصوصا صهر الفقيدة رزق الدويهي ،تتقدم من
زوج الفقيدة وولديها جورج وسركيس وعياهلما ومن ابنتيها فروزينا
زوجة رزق الدويهي وجانيت زوجة جوني طربيه ومن اشقائها طوني
ويعقوب وبطرس وعياهلم ومن شقيقاتها ليندا بو ستوت وافلني
عبود بو خاطر وعائلتها وصباح زوجة ساسني قديسي وعائلتها ومن
عموم عائالت بو ستوت وعبود ويغمور والدويهي وجريج ومعوض
ومن ينتسب اليهم يف الوطن واملهجر وابناء زغرتا الزاوية عامة
سائلة اهلل ان يسكن الفقيدة الغالية االخدار السماوية وللعائلة
الصرب والسلوان.
***

توفيت يف ملبورن االسبوع املاضي املأسوف عليها مريانا زوجة
جوزيف بو ستوت من زغرتا.
وقد كان لنبأ وفاتها احلزن واالسى يف قلب الزوج واالوالد واالحفاد
واالقارب واالصدقاء وكل من عرف املرحومة عن قرب نظرا حلسن
اخالقها ومسعتها الطيبة وكانت متعبدة للرب وربت عائلة مبساعدة
زوجها تربية مسيحية صاحلة يفخر بها اجلميع.
وعند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم اخلميس من االسبوع املاضي
اقيم للفقيدة الغالية مأمت حافل يف كنيسة سيدة لبنان املارونية
يف ملبورن شارك فيه املئات من ابناء اجلالية اللبنانية وفعالياتها
االقتصادية واالجتماعية الذين جاءوا من مجيع احناء والية فيكتوريا
وكذلك من سيدني بوجه عام وابناء زغرتا بوجه خاص للوقوف اىل
جانب العائلة يف مصابها االليم كما شارك العائلة مصابها الراهبات
االنطونيات واخوية احلبل بال دنس.
ترأس الذبيحة االهلية وصالة وضع البخور لراحة نفس الفقيدة
املونسنيور جو طقشي خادم رعية سيدة لبنان وعاونه االباء االجالء
شارل حيت وادمون اندراوس رئيس دير مار شربل يف ملبورن والن
فارس وهوفيك.

عائلة الفقيدة تشكر

تتقدم عائلة الفقيدة بالشكر من مجيع الذين شاركوها يف مصابها
االليم ان كان حبضورهم الشخصي او باالتصال باهلاتف او عرب
االنرتنيت وخيصون بالشكر الذين حضروا من سيدني طالبني من اهلل
مكافأة اجلميع باالفراح.
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كتابات

حضور رمسي وشعيب يف إفطار جملس اجلالية اللبنانية

الرئيس كار يفتتح معرض النحات العربي العاملي فؤاد الورهاني
كتب اكرم املغوش

رئيس املجلس علي كرنيب السناتور شوكت مسلماني ونواب اسرتالني والدكتور مصطفى علم الدين ورئيس
بلدية أوبرن الدكتور هشام زريقه والزميل أكرم املغوَش

النحات االكادميي
حقق
العربي السوري العاملي االستاذ
الشاعر فؤاد شاهر الورهاني
شهرة عاملية من خالل فنه
الراقي كفنان حنات يروض
الصخر والرخام واخلشب وحيوهلا
إىل جمسمات ينطقها الكالم
وأصبح على كل شفة ولسان
من خالل املعارض اليت أقامها
يف سيدني  -اسرتاليا.
ناهيك عن املشاريع اليت
نفذها للبلديات االسرتالية من
متاثيل احلرية يف احلدائق العامة
حيث أذهل وسائل االعالم
االسرتالية والعربية املقروءة
واملكتوبة واملرئية واملواقع
اإللكرتونية بهذا الكم اهلائل
والنوعي مما «خلقت» يداه.
وكان رئيس والية نيو سوث
ويلز السيناتور بوب كار الذي
أصبح وزير خارجية اسرتاليا
قد افتتح يف مبنى الوالية يف
سيدني ويف قاعة التشريفات
الكربى معرض النحات السوري
العربي العاملي االكادميي فؤاد
شاهر الورهاني حبضور عدد
من النواب والوزراء والنحاتني
والرسامني واملهتمني بهذا
املضمار من الفن وقد نال
االستاذ فؤاد عدة ميداليات
ودروع وشهادات تقديرية من
رئيس الوالية والوزراء ومن
عدة معاهد وأختري االستاذ
فؤاد ليكون مدرسًا ومشرفا
يف املعاهد العليا ملادة النحت

الرئيس كار يتوسط النحات فؤاد الورهاني والزميل أكرم برجس املغوّش ( إرشيف )

يف سيدني  -والية نيو ساوث
ويلز كما أنه عضو بارز وأصيل
وعضو
يف عدة مجعيات للنحت
ً
يف النقابات الفنية .
ومن املعرف عن االستاذ فؤاد
شاهر الورهاني أنه من مواليد
بلدة الكارس قضاء مدينة
صلخد يف حمافظة السويداء
،يف اجلمهورية العربية السورية
وهو حفيد البطل التارخيي
الشيخ اجملاهد البطل ظاهر
الورهاني الذي كان إىل جانب
القائد العام االكرب للثورات
العربية القائد العظيم سلطان
باشا االطرش وشيخ اجملاهدين
ضد املستعمرين الغامشني حيث
متتد جذور العائلة البطلة إىل آل
عساف يف بلدة الورهانية يف
جبل القائد العظيم كمال جنبالط
واألمراء االرسالنيني االشاوس.

صور من تاريخ اجلالية
االعالمي الشاعر شربل بعيني ،املهندس على حمود واالعالمي جوزيف ابو ملحم و الزميل أكرم املغوّش

الزميل ممدوح سكرية ونواب وشوكت مسلماني ونجله والزميل أكرم املغوَش

كتب اكرم املغوش

جملس اجلالية
أقام
إفطارا
اللبنانية يف سيدني
حضره عضو اجمللس التشريعي
يف الوالية احملامي شوكت
مسلماني ومرشحون ملقاعد يف
جملس النواب ورؤساء وأعضاء
بلديات والدكتورمصطفى مجيل

علم الدين وإعالميون وناشطون
يف اجلالية اللبنانية والعربية.
حتدث مقدما الربنامج أمني سر
اجمللس السيد الياس طنوس
وتكلم على التوالي رئيس
اجمللس وعضو بلدية مدينة
ليفربول السيد علي كرنيب
وعضو اجمللس التشريعي يف
الوالية احملامي شوكت مسلماني

ومدير عام البنك العربي االستاذ
والشاعر االعالمي
جو رزق
االستاذ شربل بعيين حيث هنأوا
احلضور بشهر رمضان املبارك
ومتنوا للصائمني إفطارا هنيئا
كما وابتهلوا اىل اهلل تعاىل بأن
يساعد املظلومني على الطغاة
وخاصة يف غزة وفلسطني
واجلوالن وسائر بالدنا العربية.

ولد االستاذ فؤاد فنانًا حناتًا
ّ
ومنى موهبته
ورمسًا وشاعرًا
ً
بالدراسة والعمل معا ونفذ
عدة مشاريع يف ليبيا وأنتقل
اىل نيجرييا ونفذ أكثر من
ألف مشروع نال عليها العديد
من األومسة والدروع التقديرية
وأهمها والوسام األكرب من
الرئيس النيجريي.
وما يهمنا يف هذه الكلمة
املوجزة عن مسرية االستاذ
الورهاني هو غيض من فيض
وقليل من كثري وسبق لي
أن أجريت معه عدة مقابالت
صحفية وغطيت له إعالميا
معظم نشاطاته وكان ومازال
الشاعر املرهف والفنان الكبري
واالنسان املتواضع وهو معني
ال ينضب ،حيث يقدم الفنان
على املادة الن الفن مقدس.

تقديم
أكرم املغوّش

رئيس جملس إدارة البنك العربي الراحل خالد عبد احلميد شومان :
املغفور له والدي اجملاهد عبد احلميد شومان اسس البنك العربي ملساعدة العرب

رئيس مجلس إدارة البنك العربي الراحل االستاذ خالد عبد الحميد شومان يتحدث إىل الزميل أكرم برجس املغوّش ( إرشيف )
عندما حضر رئيس جملس إدارة البنك العربي إىل سيدني االستاذ الراحل خالد عبد احلميد شومان
قادمًا من عمان _االردن حيث املركز الرئيسي للبنك من إجل إفتتاح فروع للبنك العربي يف أسرتاليا
كنت قد أجريت معه رمحه اهلل مقابلة صحفية حتدث فيها مطو ً
ال عن والده اجملاهد الكبري املغفور له
عبد احلميد شومان صاحب االيادي البيضاء يف تأسيس هذا املصرف العربي الكبري وأكد لي املرحوم
االستاذ خالد على أن وصية والده الشهم هي يف أن يكون البنك العربي لنصرة قضايانا العربية ويف
طليعتها قضية فلسطني مسقط رأسه ووطنه الغالي املغتصب واحملتل من العدو الصهيوني الغاشم
وكل همنا هو أن تعود فلسطني وسائر أراضينا العربية احملتلة وأكد لي خالل املقابلة أن املرحوم
زعيرت ورفاقهما االحرار كانوا يرون بالقائد العظيم سلطان باشا
والده واجملاهد الكبري االستاذ أكرم
ّ
االطرش قائدًا تارخييًا حارب بالسيف دوال عظمى وانتصر عليها مع رفاقه بين معروف االشاوس وأبناء
الوطن الشرفاء ولوال خيانة احلكام العرب لكانت فلسطني عادت الينا حرة عربية .
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منوعات

مظاهرة حاشدة يف سيدني استنكارا للعدوان الصهيوني
الغاشم على غزة

مشهد من املظاهرة العربية االسرتالية الحاشدة ضد العدوان الصهيوني على غزة

االعالم االلكرتوني يف قبضة الرقابة
افادت دراسة جديدة أطلقتها منظمة
اليونسكو بأن التحوالت يف جمال
التكنولوجيا أدت إىل وجود نتائج متباينة
حلرية التعبري وتطوير وسائل اإلعالم،
وساهمت يف ظهور االبتكارات واحلوارات
فيما بينها يف صورة مل يسبق هلا مثيل،
ولكن ويف نفس الوقت ،تفيد الدراسة
بان استخدام سياسات الرقابة والتدابري
اليت ال تتوافق مع املعايري الدولية
ازدادت أيضًا.
ُ
وأجنز تقرير "االجتاهات العاملية يف حرية
التعبري وتطوير اإلعالم" يف آذار ومت إطالقه
رمسيا يف حفل خاص يف نيويورك حبضور إيرينا
بوكوفا ،املديرة العامة لألمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (اليونسكو) ومارتن غرونديز،
املمثل الدائم للسويد لدى األمم املتحدة ،إىل
جانب ممثلني عن األوساط األكادميية واجملتمع
املدني.

وأشاد التقرير بالفرص اليت خلقتها التكنولوجيات
اجلديدة ،ومتكني األفراد من احلصول على
املعلومات وإنتاجها وتبادهلا عرب منصات
متعددة.

وقالت بوكوفا "علينا أن نعمل على تعزيز األطر
التشريعية الوطنية وتدريب الصحفيني ،وبناء
القدرات وتعزيز وسائل اإلعالم وحمو األمية
املعلوماتية .جيب علينا أن نواصل دعم استقالل
وسائل اإلعالم من خالل تعزيز املعايري املهنية
والتنظيم الذاتي".

وحتذر الدراسة أيضًا من أن السيطرة املتزايدة
للمحتويات على االنرتنت من خالل وسطاء
اإلنرتنت ،كمحركات البحث وشبكات التواصل
االجتماعي ،تساهم يف تهديد الشفافية يف
تدفق للمعلومات بصورة حرة ويثري خماوف حول
"خصخصة الرقابة".

واشرف على هذه الدراسة منظمة اليونسكو
بشراكة مع جمموعة استشارية من  27خبريا دوليا
من اجملتمع املدني واألوساط األكادميية وبدعم
من حكومة السويد.
وحيلل التقرير ،االجتاهات يف حرية وسائل
اإلعالم يف مجيع أحناء العامل منذ عام  2007من

ونشرت منظمة مراسلون بال حدود نسخة العام
 2014من تقريرها "أعداء اإلنرتنت" ،الذي يكشف
تورط مؤسسات حكومية يف العديد من الدول
يف أنشطة القمع والرقابة اإللكرتونية ،ويفضح
أنشطتها وما تقوم به خلنق حرية التعبري على
اإلنرتنت.

أربع زوايا وهي احلرية والتعددية واستقالل
وسالمة الصحفيني.

متحف «إلدميار» أو «عوامل من النار»
الدكتور بول طرب  ،الدكتور عماد برو وابنه الدكتور علي وبشري صوالحه وابنته والزميل أكرم املغوّش

يعترب بركان "إلدفيل" الذي اندلع يف العام
 1973يف جزيرة هيماي الصغرية ،واليت
تبعد  151كيلومرتًا عن العاصمة األيسلندية
ريكجافيك ،من بني أحد أقوى الرباكني
املدمرة تارخييًا عرب العصور.
ورغم أن الربكان ابتلع بلدة بأكملها،
إال أنه مل حيصد سوى ضحية واحدة من
بني سكانها ،والذين يبلغ عددهم 5300
شخص ،إذ مت إجالء السكان يف ليلة
الكارثة الطبيعية.

الزميل شوقي مسلماني وابنته أمرية ورفيقاتها
والزميل املغوّش
كتب اكرم املغوّش
بدعوة من ناشطني يف اجلالية العربية وأصدقاء
للعرب إحتشد االالف من أبناء اجلالية العربية بكل
أطيافها واجملتمع االسرتالي املتعدد احلضارات
والثقافات أمام مبنى دار احملافظة يف سيدني
تعاطفًا مع أهالي مدينة غزة البطلة وأهلها
االبطال النشامى الذين يردون الصاع صاعني
للعدو الصهيوني اجملرم والذي يقوم بعدوانه
الوحشي على أهل البالد وشعبنا الفلسطيين
البطل وابناء اجلوالن االشاوس الذين صمدوا
يف عرينهم وبلداتهم البطلة يف جمدل مشس
وعني قنيه ومسعده وبقعاثا وهم يهتفون
مبلء حناجرهم لريحل العدو الصهيوني اجملرم
من غزة وفلسطني واجلوالن وشعبنا العربي هو
صاحب احلق واحلرية يف ارضه وليذهب النظام
االمريكي والتحالف الغربي اىل جهنم وبئس
املصري ومعهم كل املستعربني الذين يرفعون

د.بول طرب وعقيلته الناشطة رجاء وأنجالهما ومحمد
خالد وعيسى الدرويش والزميل املغوّش
رايات العدو الصهيوني يف العديد من العواصم
العربية بالعلن والسر ودون خجل أو حياء من
دماء الشهداء االحرار االبرار وحنن نردد (إن
للباطل جولة).
وقد حتدث العديد من النواب ورجال الدين
االسرتاليني والناشطني العرب حيث ادانوا
العدو الصهيوني وحيوا ابطال املقاومة وشعب
غزة االبي البطل الذي يقاوم ويقاوم من أجل
حقه يف احلياة وطرد العدو الصهيوني ولن
يضيع حق وراءه مطالب وسوف تبقى املظاهرات
مفتوحة اىل وقف العدوان الصهيوني اجملرم
الغاشم وهزميته اليت ستكون على أيدي ابطال
غزة وأحرار فلسطني واجلوالن واالمة العربية
الشرفاء بإذن اهلل وهم حيدون وينشدون مع
ّ
املغوش:
معذى محد
القائد الشهيد البطل
ّ
تربة وطنا ما نبيعا بالذهب
ودم االعادي جنبلو برتابها

وقالت هيلغا جونسدوتري وهي إحدى السكان
الناجني إن قاربها ،كان يبتعد عن امليناء عندما
انشق صدع يف باطن األرض واندلعت النريان
إىل السماء ،مضيفة أن "الصدع امتد إىل احمليط،
ورأيت احلمم املتلهبة حتت املاء".
وحول الربكان البلدة إىل كتل من الرماد ،حتت
األنقاض أو كما تسمى بـ "بوميب آيسلندا".
ورغم أن الربكان تسبب بتحويل  400مبنى إىل
 200مليون طن من الرماد ،إال أن احلفريات
األثرية اليت أجراها علماء اآلثار يف العام ،2006
أوضحت أن الزمن قد توقف حتت جبال من الرماد
وألواح متجمدة من احلمم الربكانية.
وأتت فكرة إنشاء متحف "إلدميار" أو "عوامل
من النار" نتيجة هذه احلفريات األثرية .وافتتح
املتحف يف آيار العام  ،2014ما أعاد إىل الذاكرة
الصورة الدراماتيكية لربكان "إلدفيل" الذي دمر
اجلزيرة.
وبعد مرور فرتة من الوقت ،عمد سكان جزيرة
هيماي ،إىل بناء منازهلم يف بلدة فيستمانيار

واليت تبعد  13كيلومرت عن البلدة املنكوبة.
وجيسد أحد األكواخ يف املتحف ،صورة احلياة قبل
اندالع الربكان ،من خالل ستائره وأثاثه املغطاة
بالرماد ،ونوافذه الصغرية اليت تطل على احلمم
الربكانية وكتل الرماد اليت غطت اجلزيرة.
وتتشكل اجلزيرة حاليًا من قمتني بركانيتني :قمة
"هيلغافيل "،واليت اندلعت قبل آالف السنني
حيث أدت إىل اندماج جزيرتني ببعضهما البعض،
ما شكل جزيرة هيماي ،وقمة "إلدفيل" املغطاة
بالرماد ،واليت عمد بعض السكان احملليني إىل
زراعتها ملنع اجنراف الرتبة وإضفاء مسة مجالية
عليها.
وحاليًا ،تدير جونسدوتري مقهى "فيناميين كايف
جيسد ذكرى بركان "إلدفيل "،إذ
هاوس" والذي
ّ
يوجد مشهد تارخيي يف كل مقعد وزاوية يروي
أحداث الليلة املشؤومة.
ويذكر أن بركان "إلدفيل" مت تشبيهه بربكان
قمة فيزوف ،والذي دمر املدينة الرومانية
"بومبيي" يف العام  79ميالدي .وحتمل الفتة
اسم "بوميب" ،للداللة على جزيرة هيماي.
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من هنا وهناك

مش ّجع يقضم أذن صديقته بعد
خسارة فريقه يف املونديال !

واجهة متجر مثرية تتسبب بـ 8
حوادث سري يف أسبوعني

حول كأس العامل املقام يف الربازيل هذه األيام إىل أكرب حدث
للعض يف تاريخ الرياضة العاملية،
فبعد عضة العب األورغواي سواريز الشهرية لالعب إيطالي،
وعض أحد املشجعني اإلنكليز آلخر يف املدرجات ،مت الكشف عن
قضم مشجع إجنليزي جلزء من أذن صديقته بعد خسارة إجنلرتا أمام
إيطاليا يف أول مباراة هلا باملونديال.
ويواجه ديفيد بار ( 38عامًا) احتمال السجن لعدة سنوات عقابًا له
على قضم قطعة من أذن صديقته جيما ديكينز ( 29عامًا) ،وذلك
بعد أن أسرف يف تناول الكحول وحضر معها املباراة قبل أن
يصب جام غضبه عليها ويعضها بشكل وحشي من أذنها اليسرى،
عقب خسارة إجنلرتا بهدفني هلدف أمام إيطاليا.
وذكرت صحيفة دايلي ميل الربيطانية نق ًال عن املدعي العام
ماثيو إيليس أن الواقعة حدثت بعد منتصف الليل ،بعد أن انتزع
ديفيد هاتف صديقته احملمول من يدها وحاول أن يقرأ رسائلها
الشخصية ،ومن ثم تبعها إىل املطبخ وراح يصرخ يف وجهها قبل
أن يهامجها بوحشية.
ومل يكتف ديفيد بقضم أذن صديقته جيما ،بل أطبق يديه على
عنقها حماو ً
ال خنقها يف الوقت الذي كانت الدماء تسيل بغزارة
من أذنها ،وبعد أن هدأت ثورة غضبه سارع لالتصال باإلسعاف
اليت عثرت عليها حبالة مزرية وقد كسر أنفها وفقدت جزءًا من
أذنها اليسرى.
واستمعت احملكمة إىل أن ديفيد وصديقته زعما يف البداية أنها
تعرضت هلجوم من كلب شارد ،إال أن أحد أصدقاء جينا سارع إىل
إخبار الشرطة باحلقيقة بعد أن علم بالقصة.

ألقي اللوم على واجهة متجر (فيرتين) مفعمة باحليوية ملتجر نسائي
يبيع املالبس الداخلية افتتح مؤخرا
يف مدينة أوكالهوما األمريكية وذلك ألنه تسبب بارتفاع يف عدد
حوادث السري يف املنطقة احمليطة لتصل إىل  8حوادث يف غضون
أسبوعني فقط ،والسبب هو عارضات األزياء املثرية اللواتي
يعرضن املالبس الداخلية يف واجهة احملل.
متجر  The Hustler Hollywoodمعروف بيعه جملموعة واسعة من
املالبس الداخلية واألكسسوارات اجلنسية وقد افتتح يف 12
حزيران املاضي.
ولكن منذ ذلك احلني ،أفادت الشرطة بأن مثانية حوادث سري
حدثت يف حميط املتجر.

مواد «التعرفها»  ..تساعدك
للتنظيف فى منزلك

من املعروف أن تنظيف املنزل هو عملية شاقة وخاصة عندما
تفكرى فى األدوات التى تستخدميها فى عملية التنظيف وتكلفة
هذه املواد وخاصة إذا كانت ميزانيتك اخلاصة بشراء أدوات
التنظيف ضعيفة جدًا.
وهو احلال تقريبًا عند الكثري من العائالت فى الوقت احلاضر لذلك
من األفضل لك النظر داخل منزلك أو مطبخك والبحث بداخله عن
عناصر تقوم بنفس الوظيفة التى تقوم بها املنظفات الكيميائية
والصابون وفى نفس مستوى النظافة وإليك بعض هذه املواد
الغري عادية والتى هلا مفعول السحر لتنظيف منزلك:
 معجون األسنان والذى ميكن استخدامه لتنظيف جمموعة خمتلفةمن األدوات املنزلية منها تلميع الفضة والقضاء على العالمات
والبقع الغري الئقة من األرضيات كما ميكن أيضا استخدامه لتنظيف
العالمات السوداء الناجتة عن األحذية الرياضية املصنوعة من
اجللود.
 اخلل األبيض والذى يعترب عنصر متعدد األغراض ألنه يقدمجمموعة من احللول لبعض املشكالت املنزلية منها إزالة الروائح
الكريهة من املالبس كما ميكن استخدامه للتخلص من النمل والبق
وعند مزجه باملاء فأنه ميكن استخدامه فى تنظيف كل شىء تقريبًا
باملنزل مثل حوض األستحمام واملرحاض وبالبالوعات والبوتاجاز
وزجاج النوافذ.
 الكحول حيث ال تستخدم لغرض معني فقط ولكن عند مزجهمباملاء تصبح مواد للتنظيف عالية اجلودة ضد العفن والبكترييا
وميكن من خالهلا تنظيف املرايات واحلمامات وقتل البكترييا.
 بقايا اخلبز حيث عليكى التفكري كثريًا قبل التخلص منها حيثميكن استخدامه لتنظيف اللطخات والعمات املوجودة على اجلدران
كل ما عليك فعله هو مسح هذه البقع أوال بقطعة ناعمة من
القماش ثم مترير قطع اخلبز عليها كاألسفنجة إلزالتها.
 عصري الليمون وهو من احلمضيات وبالتاىل لديه الصفاتاحلمضية التى ميكنها تبييض النحاس وجعلها تلمع مثل املواد
اجلديدة ومبزج عصري الليمون مع كوب من زيت الزيتون ميكن
استخدام هذا املزيج لتنظيف وتلميع األثاث واألسطح الصلبة.

وقام رجل يعمل يف مكان قريب من املتجر باالتصال بقناة األخبار
التلفزيونية احمللية  KOCOليشكو من األمر موضحًا أن واجهة
املتجر "تشتت" انتباه املارة ،ال سيما السائقني.
إال أن عددًا آخر من الناس قال بأن املشكلة تكمن بالسائقني
وليس بواجهة احملل إذ إنه يتوجب على السائق أن ينظر أمامه
وأن يركز على الطريق.
ويتميز املتجر بأن مالبسه راقية ومثرية يف آن ،وهو يقدم جتربة
تسوق متطورة وغريبة حمليب عامل اجلنس".
وميلك املتجر سلسلة مؤلفة من  13متجرًا يبيع كل منها جمموعة
خمتارة من األكسسوارات اجلنسية واملالبس الداخلية واألحذية
وغريها.

صورة تتسبب يف فسخ عقد بني شركة لوريال
وأمجل مشجعة يف املونديال

أعلنت شركة «لوريال» العاملية عن أنهاء عقدها مع أمجل مشجعة
يف مونديال الربازيل  ،2014بعد انتشار صورة هلا وهي تقوم
بصيد غزال.
وقالت صحيفة «االندبندنت» إن «الشركة املتخصصة يف صناعة
مستحضرات التجميل أنهت عقدها مع املشجعة البلجيكية أكسيل
ديسبييغلري اليت انضمت إىل عارضاتها يف األيام القلية املاضية
بسبب صورة نشرتها اكسيل وهي حتمل بندقية صيد مفتخرة
بقتلها غزا ً
ال يف أفريقيا».
ً
قائلة «الصيد ليس جمرد عملية حياة
وعلقت اكسيل على الصورة
أو موت إنها مسألة أهم بكثري ،اختذت الصورة قبل حواىل العام ،
وعلى استعداد اليوم الصطياد األمريكيني».
وتعرضت أكسيل إىل الكثري من اإلنتقادات من متابعيها األمر مل
يعجب شركة لوريال اليت قامت بانهاء العقد فورا.
وكانت اكسيل لفتت االنظار إليها يف مدرجات ستاد «ماراكانا»،
وحصلت صورتها على حوالي  200ألف معجب على مواقع التواصل
االجتماعي وانتخبت لتكون أمجل مشجعة يف مونديال  ،2014وهو
ما دفع شركة «لوريال» للتعاقد معها.

قريبا ..السفر وقوفا بالطائرات

قد تبدو كفكرة غريبة ومستبعدة ،لكنها قادمة مع استحداث
املقاعد العمودية ،اليت قد تكون اخلطوة املقبلة لتقليل تكلفة
السفر عرب قطاع النقل اجلوي ،طبقا ألحدث تقرير يقول واضعه إن
الفكرة قد تصبح واقعا ملموسا خالل السنوات اخلمس املقبلة.
وحسب سي ان ان يقول فريوز روملي ،بروفيسور هندسة الطريان
جبامعة بوترا ماليزيا ،مؤلف التقرير الذي نشر يف دورية إياكسيت
الدولية للهندسة والتقنية "راودتين الفكرة فيما كنت أحبث عن
طرق خلفض تذاكر السفر باجلو".
وذكر اخلبري ،برسالة إلكرتونية إىل  ،CNNإن دوافعه هي خفض
تكلفة السفر باجلو إىل مستوى تنافسي مع وسائل النقل األخرى
من احلافالت والقطارات.
وباستخدام طائرة بوينغ " "300-737كنموذج لدراسته ،خلصت
حسابات روملي إىل أن "مقصورة الوقوف" قد تؤدي لزيادة عدد
الركاب بواقع  21يف املائة ،وخفض قيمة التذاكر بنحو  44يف
املائة.
وأضاف "أسافر باستمرار غالبيتها رحالت داخلية ،تشعر بأن الوقت
قصري للغاية تبدأ فيه الطائرة باهلبوط قبل فك احلزام الذي ربطته
من أجل اإلقالع".
وتابع "هذا يدفعنا للتساؤل :يف رحالت قصرية كهذه ،هل حنن
فعال حباجة إىل اجللوس؟"
وسبق أن أعلنت "ريان آير" شركة الطريان األيرلندية االقتصادية،
عن فكرة "السفر وقوفا ،إال أن الناطق باسم الشركة نفى ذلك
قائال" :ليس لدينا خططا لتجربة أو تطبيق السفر وقوفا ...أنه
مفهوم قد حيتاج إىل الكثري من الوقت قبل أن يتحقق".

ضريبة على اهلواء النقي يف فنزويال
فرض مطار "مايكويتا" الدولي يف فنزويال ،املعروف باسم "سيمون
بوليفار" ،مقابال ماديا على املسافرين نظري ما يستنشقونه من
هواء نقي داخل صالة املطار.
وجيب على كل زائر ملطار "سيمون بوليفار" دفع ما يعادل 20
دوالرا مقابل اهلواء النقي داخله ،يف حماولة من وزارة النقل
الفنزويلية لتغطية تكاليف إقامة نظام التهوية اجلديد داخل املطار،
وفقا لعدة تقارير صحفية.
ويعتمد نظام التهوية والتكيف اجلديد على غاز األوزون ،وهو
النظام الذي تزعم احلكومة الفنزويلية أنه األول من نوعه يف
أمريكا اجلنوبية والكارييب.
وحبسب بيان وزارة النقل فإن التقنية اجلديدة اليت يعتمد عليها
نظام التهوية تقلل من امللوثات والبكترييا يف اهلواء ،وتزيل
الروائح الكريهة أيضا ،بهدف حتسني صحة املسافرين.
وبدأ تطبيق "ضريبة التنفس" منذ األول من متوز يف مجيع الرحالت
الدولية والداخلية على املسافرين القادمني واملغادرين.

«كان بني املدعوين «..تهرب من زفافها مع حبيبها السابق
جسدت عروس صينية القصص اليت نشاهدها يف األفالم الرومانسية،
حني تهرب العروس مع حبيبها السابق ليلة زفافها.
لكن غالبًا يف األفالم ،يصاب العريس بإحباط أو بنزعة لالنتقام ،غري
أن هذا العريس الصيين رaفع دعوى قضائية يف حمكمة مبقاطعة
شنشي الصينية لكن ليس بدافع خسارته عروسته بل خلسارته
األموال على اهلدايا واملصاريف اليت أنفقها على حفل الزفاف.
أما الدافع الذي جعل العروس ترتك عريسها وتهرب من احلفل مع
حبيبها السابق الذي كان بني املدعوين ،فهو جمرد شجار احتدم
بينهما خالل احلفلة ،حبسب صحيفة غلوبال تاميز.
ومنح قاضي احملكمة العريس الطالق من عروسه فانغ فانغ وأمرها
بإعادة مبلغ  30ألف يوان (حنو  4839دوالر) ،مقبال هدايا ونفقات
الزفاف بعد أن ختلت عنه من أجل صديقها السابق.
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تتــمات

نتنياهو يأمر ...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
االول اجتياح مناطق واسعة مشال قطاع غزة وجنوبه من أجل تدمري
االنفاق اليت تستخدمها محاس لشن العمليات على اسرائيل».
وأوعز نتنياهو اىل قيادة اجليش «ببدء العملية بعد فشل املساعي
الجناز وقف للنار يف القاهرة» .وجاء يف بيان أصدره ديوان رئيس
الوزراء االسرائيلي ان «العدوان اآلثم من محاس والتسلل اخلطري
الذي جرى صباحا (امس االول) اىل االراضي االسرائيلية يلزم
اسرائيل اختاذ كل الوسائل حلماية مواطنيها» ،موضحا ان «العملية
العسكرية ستستمر اىل حني حتقيق هدفها وهو اعادة اهلدوء اىل
مواطين الدولة وسحق البنية التحتية االرهابية حلماس وسائر
التنظيمات االرهابية يف القطاع».
وسبق عملية الزحف الربي االسرائيلي قصف مدفعي عنيف للقطاع.
ومن غري الواضح حدود العملية او هدفها وخصوصا مع تردد أنباء
عن احراز تقدم يف االتصاالت لوقف النار.
وصرح الناطق باسم اجليش االسرائيلي الليفتنانت كولونيل بيرت
لرينر« :حنن نواصل اآلن من خالل قواتنا الربية ضرب البنية التحتية
لإلرهاب ...البنية التحتية حلماس يف مناطق عدة يف خمتلف أحناء
قطاع غزة» .وأكد أن اهلجوم الربي ال يهدف إىل اطاحة «محاس»
اليت تسيطر على القطاع .قائال« :ليس هذا هو هدف املهمة».
ويف غزة صرح الناطق باسم «محاس» سامي أبو زهري بأن اهلجوم
الربي ال خييف قيادة «محاس» وال الشعب الفلسطيين .وحذر
نتنياهو من عواقب مروعة «ملثل هذا العمل األمحق».
ويف وقت سابق امس االول ،تسلل أكثر من عشرة مسلحني
فلسطينيني عرب أنفاق من غزة وظهروا قرب بلدة إسرائيلية.
وقال اجليش إن مسلحا واحدا على األقل قتل بعدما أغار الطريان
اإلسرائيلي على اجملموعة.
وصدر االعالن عن اهلجوم الربي بعد «هدنة انسانية» ملدة مخس
ساعات تالها جتدد للغارات اجلوية على مناطق خمتلفة من القطاع.
وكان مسؤول اسرائيلي قال يف وقت سابق إن مفاوضني
إسرائيليني كبارا وافقوا على هدنة شاملة خالل حمادثات يف
القاهرة ،لكن القرار النهائي يف يد اجمللس الوزاري املصغر املعين
بالشؤون السياسية واألمنية.
واتهم وزير اخلارجية االسرائيلي افيغدور ليربمان حكوميت تركيا
وقطر بالضغط على «محاس» لرفض املبادرة املصرية لوقف النار
وذلك من أجل ترويج نفسهما وسيطني يف الصراع.
وصرح الناطق الرئاسي املصري إيهاب بدوي بأن الرئيس عبد
الفتاح السيسي أكد للرئيس الفلسطيين الزائر حممود عباس يف
اجتماع بالقاهرة دعم مصر لفلسطينيي غزة .وطالب السيسي
الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيين بإبداء مرونة.

اسقاط طائرة ركاب ...
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وارتفعت أعمدة من الدخان األسود قرب قرية يسيطر عليها
املتمردون يف شرق ل Grabovoأوكرانيا ،يف موقع حتطم الطائرة
مل يتم العثور على ناجني.
أكدت السلطات اهلولندية انه كان هناك  27اسرتاليًا على متنها،
فضال عن  154هولنديا 23 ،ماليزيا ،واا إندونيسيًا ،و 6من اململكة
املتحدة ،و 4املانييني4 ،بلجيكيني 3 ،فلبينيني ،كندي واحد و47
غري معروفني اجلنسية.
وقد أكد رئيس الوزراء االسرتالي طوني أبوت أن  23اسرتاليًا
على األقل كانوا على منت الطائرة.
واختفت الطائرة عن شاشات الرادار أثناء وجودها على ارتفاع
عشرة آالف مرت ،كما أكدت اخلطوط اجلوية املاليزية «فقدان
االتصال» مع طائرة بوينغ  777كانت تقوم بالرحلة ام اتش 17
يف أجواء أوكرانيا ،على بعد  40كيلومرتا ( 25ميال) من احلدود
الروسية ،وعلى متنها  295راكبًا.
ومل يستبعد الرئيس األوكراني برتو بوريشنكو أن تكون الطائرة
املاليزية «أسقطت» يف شرق البالد ،وقال «هذه هي احلالة
املأسوية الثالثة يف األيام األخرية بعد اسقاط طائرة انطونوف26-
وطائرة سوخوي 25-األوكرانيتني من داخل األراضي الروسية»،
مؤكدًا أن القوات املسلحة األوكرانية مل تطلق النريان باجتاه أي
أهداف يف اجلو.
من جانبها أكدت قيادة الدفاع الشعيب يف دونيتسك عدم ضلوعها
يف حادث إسقاط الطائرة ،واتهمت اجلانب األوكراني بالوقوف وراء
احلادث ،كاشفة أن مدى دفاعاتها األرضية «ال يتجاوز  4آالف
مرت وال يستطيع إسقاط أهداف على ارتفاع  10آالف مرت» ،وقال
إن قواته أسقطت املقاتلة اليت يفرتض أنها استهدفت الطائرة
املاليزية.
فيما أكد شهود عيان يف دونيتسك أن طائرة مقاتلة كانت تالحق
الطائرة املاليزية قبل حتطمها.
ويف موسكو تناقلت وسائل اإلعالم معلومات مسربة تفيد بأن
الطائرة املاليزية اليت أسقطت تزامن حتليقها يف األجواء البولونية
مع طائرة الرئيس الروسي فالدميري بوتني العائدة من الربازيل،
وأن املسافة بني الطائرتني كانت قليلة جدًا ،لكنهما افرتقتا يف
حلظة ما ،حيث استدارت طائرة بوتني باجتاه بيالروسيا ومن ثم
اىل األجواء الروسية ،حيث حتدثت معلومات عن احتمال استهداف
طائرة الرئيس الروسي فالدميري بوتني.

وتضيف املعلومات أن الطائرة املاليزية أكملت مسارها باجتاه
األراضي األوكرانية ،كما إن ألوان الطائرة املاليزية مشابهة متامًا
أللوان الطائرة الروسية الرئاسية.
كما أفيد يف موسكو أن الرئيس الروسي اتصل عقب احلادثة
بنظريه األمريكي باراك أوباما دون اإلفصاح عن مضمون االتصال،
وذلك على الرغم من العالقات املتوترة بني البلدين على خلفية
األزمة يف أوكرانيا.

صحناوي :الغاية من وراء...
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 ٢٠١١اىل  ٢،١٠٠،٠٠٠مشرتك يف العام .٢٠١٣
 زيادة االيرادات من الشركتني املشغلتني لشبكة اهلاتهف اخلليويمن  ١.١مليار دوالر اىل  ١.٨مليار ،علمًا ان معدل الكلفة املرتتبة
على املشرتك اخنفض من  $٧٢اىل ( $ ٢٤دون الداتا)
 زيادة مساهمة قطاع االتصاالت يف الناتج احمللي من نسبة ٪٣يف العام  ٢٠٠٧اىل  ٪٩يف العام .٢٠١٣
أما فيما يتعلق بالية وضع امليزانية:
يف كل عام جيتمع ممثلني عن وزارة االتصاالت ووزارة املالية
ويعملون على اعداد تلك امليزانية .تلتزم وزارة االتصاالت باالرقام
وتعمل على احملافظة عليها ،وهي كانت خبالل الفرتة 2013 -2011
كاآلتي:
 يف العام  2011امليزانية  1.1مليار دوالر ،مت حتويل مبلغ 1.3مليار دوالر,
 يف العام  2012امليزانية  1.26مليار دوالر ،حول اىل وزارةاملالية  1.43مليار دوالر.
 يف العام  2013امليزانية  1.26مليار ،حول اىل وزارة املالية 1.43مليار دوالر.
هذا ما كان ليفعله اي فريق يتمتع حبس املسؤولية  .فمع زيادة
الدخل او اخنفاضه يف بعض االحيان (كاخنفاض حوالي  ٥٠مليون
دوالر نتيجة االوضاع االمنية اليت حالت دون قدوم االجانب
واملغرتبني اىل لبنان يف العام ،٢٠١٢وبالتالي خسارة ايرادات الـ
 ،)Roamingاو زيادة االستثمار او يف حاالت الطوارئ ،استطعنا
تآمني استقرار مالي جتاه اخلزينة اللبنانية.
قد يكون الوزير احلالي حماط ببعض األشخاص الذين يؤثرون سلبًا
عليه ،او انه يسعى ببساطة لتربير اخنفاض الدخل الناتج عن بعض
القرارات غري املدروسة اليت اختذها ،كقرار الغاء تسجيل االجهزة
املستوردة  IMEIاليت من شأنها تكليف الدولة خسارة سنوية قدرها
 ٥٠مليون دوالر.
اال ان احلملة اليت تطالين تبقى اوسع من ذلك بكثري وال ختتصر
على وزير او نائب ،بل هي تستهدف نهج والنموذج الذي قدمه
وزراء التغيري واالصالح ،اال انه من حسن احلظ ان اللبناني ال ينخدع
بسهولة ،فقد اعتاد على ثالث انواع من الوزراء يف لبنان اذ انه
هناك:
يبدو جليًا ان منتقدينا مل يسمعوا بالفئة الثالثة اليت نعتز باالنتماء
اليها ،او انهم ،وهذا اسوأ ،يعرفون انتمائنا اىل الفئة الثالثة ،اال
انهم يريدون تغطية انفسهم عرب اقناع الشعب اللبناني ان مجيع
السياسيني فاسدين ،وهذا ما يرحيهم.
أما خبصوص أموال البلديات ،فنوضح ما يأتي:
 ان قانون الضريبة على القيمة املضافة الذي ينص على إعطاء %10من عائدات االتصاالت اهلاتفية املخصصة للبلديات ،مل يقدم
الية صرف أموال شبكة اهلاتف اخلليوي على عكس ما قدمه فيما
خيتص بشبكة اهلاتف الثابت
 ان هذه األموال يصار اىل دفعها مباشرة من وزراة االتصاالت اىلالبلديات ،هذا ما حيصل االن ما يف خيتص بعائدات الشبكة الثابتة،
وذلك كل ثالثة اشهر
 قام الوزير جربان باسيل باالتفاق مع الوزير الشهيد حممد شطح يفالعام 2009على اعتبار تلك العائدات مبثابة ديون لصاحل البلديات
 طلب الوزير شربل حناس من الوزيرة ريا احلفار تسجيل تلكاألموال يف حسابات وزارة املالية حتت شكل ديون لصاحل البلديات،
ويف مقابل رفض الوزيرة حفار ،قام الوزير حناس خبلق حساب يف
مصرف لبنان لصاحل البلديات
 بتاريخ  ٢نيسان  ٢٠١٢ارسلت اىل جملس الوزراء مشروع قانونالنشاء صندوق التنمية البلدية يتم خالله صرف اموال البلديات
للقيام مبشاريع تنموية ،وقد اقر جملس الوزراء ان هذه االموال هي
من حق البلديات ومت االتفاق يف  ٩كانون الثاني  ٢٠١٣على مشروع
مرسوم توزيع اموال الضريبة على القيمة املضافة مبعيار  ٪٨٠على
اساس املسجلني يف سجالت نفوس البلديات ،و ٪٢٠على اساس
العدد الفعلي لسكان املنطقة شرط أن تستثمر البلديات هذه
االموال يف املشاريع اإلمنائية ،وقد أعد مشروع املرسوم وكان على
وشك أن يرفع إىل جملس الوزراء من قبل وزير الداخلية والبلديات،
إال أن استقالة رئيس الوزراء أوقفت هذا املشروع.
 اما االدعاء ان حفظ أموال البلديات من قبلنا يف مصرف لبنانكلف اخلزينة  150مليون دوالر سنويًا فهو تضليل للرأي العام كون
ارباح مصرف لبنان هي باالساس ملك الدولة اللبنانية.
 قام الوزير احلالي بتحويل مجيع األموال ( 1مليار دوالر) علمًاان القانون  127الذي ينظم عمل وزارة االتصاالت ينص على ان
تقوم اإلدارة بدفع الديون املرتتبة عليها قبل حتويل األموال .يف
خطوته هذه ،خصص الوزير احلالي  %60من األموال الالزمة لتسديد
املتأخرات الناجتة عن العقود اليت وقعها جملس االمناء واالعمار نيابة
عن البلديات ،و %40مت حتويله اىل وزارة املالية لوضعها بتصرف
البلديات ،بالرغم من ان هذه األموال تعود ملكيتها اىل البلديات،
وتوزيع تلك األموال هو ممارسة حقيقية لالمركزية اإلدارية والتنمية

العادلية ما بني القرى .ولقد حاولنا فعل املستحيل يف الدفاع عن
مصلحة البلديات ،ومحاية حقوقهم ،إال أن خطوة الوزير حرب حرمت
البلديات من حقوقها.

احلريري يطرح...
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الوزراء ومن أبرزها توقيع املراسيم املتعلقة بدورة ختريج حنو 300
ضابط يف عيد اجليش يف االول من آب ،علما انه يستبعد ان جيرى
هذه السنة حفل التخريج التقليدي للتالمذة الضباط املتخرجني نظرا
اىل شغور رئاسة اجلمهورية .ويبدو ان هذا االمر كان حمور لقاء
الرئيس سالم وقائد اجليش العماد جان قهوجي امس حتضريا
للخطوات الالزمة لضمان توقيع مراسيم ختريج الضباط يف ظل الواقع
احلكومي السائد الذي ينيط مبجلس الوزراء وكالة صالحيات رئاسة
اجلمهورية .وأفادت معلومات ان االتصاالت جتددت بني ممثل
حركة «أمل» وزير املال علي حسن خليل وممثل تيار «املستقبل»
مدير مكتب الرئيس سعد احلريري السيد نادر احلريري اللذين عقدا
اجتماعا مساء امس االول يف وزارة املال يف حضور وزير الصحة
وائل ابو فاعور للمضي يف حماولة التوصل اىل توافق على جمموعة
امللفات اخلالفية املطروحة ومن أبرزها ملف االنفاق املالي وسلسلة
الرتب والرواتب واصدار سندات باليوروبوند.

الحريري

ترتقب االوساط السياسية الكلمة اليت سيلقيها الرئيس سعد
احلريري عرب شاشة يف افطار تيار املستقبل يف البيال مساء اجلمعة
(امس) ،وما تردد عن انه سيضمنها مبادرة تعاجل املوضوع الرئاسي
وخمتلف امللفات العالقة.
وقالت مصادر تيار املستقبل ان الرئيس احلريري سريسم يف
كلمته اليوم خريطة طريق للمرحلة جيسدها مبجموعة افكار قد تشكل
نقلة يف سياق حماوالت توفري خمارج لالزمات ،على ان ينطلق من
اولوية اجراء االنتخابات الرئاسية كمدخل اساسي اىل اي حل.
ويتناول احلريري وفق املصادر ،انفتاح التيار على سائر القوى
السياسية ال سيما التيار الوطين احلر وحركة امل والنتائج االجيابية
اليت أمنت الوفاق يف اكثر من ملف ،مؤكدا االستمرار بها .ولن
تغيب عن الكلمة خماطبة الشارع السين جلهة ضرورة رفض
التطرف واالصوليات وتأكيد وجه السنة املعتدل يف مواجهة هذه
التنظيمات .كما يركز على التطورات االقليمية وضرورة وضع حد
لتداعياتها على لبنان.
ويف هذا اإلطار ،أوضح النائب يف كتلة املستقبل مجال اجلراح
أن احلريري سيطلق مبادرة شاملة وستالمس املوضوع الرئاسي
بشكل كبري .وأشار إىل أن الوضع يف البلد واملؤسسات الدستورية
يستدعي حراكا سياسيا للخروج من الفراغ.
من جهته ،قال النائب أمحد فتفت أنه منذ اللحظة األوىل وحنن
نقدم مبادرات وطروحات وال نلقى من الفريق الثاني إال السلبية،
مشددا على أن االنتخابات الرئاسية هي األولوية بالنسبة إىل تيار
املستقبل الذي أكد أنه ال فيتو لديه على أي شخصية تلقى توافق
خمتلف األطراف اللبنانية.

مجلس النواب

اىل ذلك أجرت دوائر جملس النواب امس االول اتصاالت مع
أعضاء اجمللس واحلكومة من أجل حضور جلسة انتخاب رئيس جديد
للجمهورية االربعاء املقبل .وأوضحت مصادر وزارية ان ال معطيات
تؤكد حتى االن ان اجللسة املقبلة ستكون أفضل من سابقاتها ،إال
انها تدعم وجهة نظر رئيس جملس النواب نبيه بري اليت تقول انه
ال جيوز االنتظار طويال الجناز هذا االستحقاق.
ويف اطار املساعي الجياد حلول للملفات العالقة وصف النائب
مروان محاده الرئيس بري بأنه «االطفائي الكبري» متمنيا عليه ان
املرة» صوب االمني العام لـ»حزب اهلل»
ّ
«يوجه خراطيم املياه هذه ّ
السيد حسن نصراهلل ورئيس «التيار الوطين احلر» النائب ميشال
عون لتسهيل والدة هذه احللول.
ويف موقف جديد له من االزمة الرئاسية ،أكد البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خالل ختريج طالب املدرسة
االملانية «عدم القبول بواقع امعان أصحاب املصاحل بانتهاك
الدستور» ،وطالب النواب جبلسات يومية النتخاب رئيس اجلمهورية.
وقال« :ليس لبكركي اي مرشح رئاسي وهي ال تضع فيتو على
أحد».

أمن الحدود

على صعيد اخر تفاوتت صورة التطورات االمنية على احلدود اجلنوبية
والشرقية اذ احنسر التوتر على االوىل إذ مل يسجل اطالق مزيد
من الصواريخ ،أما اجلبهة الشرقية فشهدت مزيدا من االشتباكات
العنيفة بني مقاتلي «حزب اهلل» ومسلحي املعارضة السورية وال
سيما منهم عناصر «جبهة النصرة» .ودارت بعد الظهر اشتباكات
عنيفة يف وادي عطا يف جرود عرسال .ونقلت وكالة «رويرتز» عن
مصدر يف «حزب اهلل» ومقاتل يف جبهة النصرة ان الفريقني اشتبكا
يف معركة دامية طوال مخسة أيام قرب احلدود مع لبنان .وقال
عضو يف «جبهة النصرة» ان «حزب اهلل» فقد كثريا من مقاتليه وان
هؤالء املقاتلني حاولوا االربعاء دخول سوريا من قريتني شيعيتني
على احلدود حينما نصب هلم مقاتلو «النصرة» مكمنا .وأكد مصدر
يف احلزب حصول اهلجوم وقال ان احلزب فقد ثالثة من مقاتليه
خالل هجوم االربعاء مما زاد عدد القتلى يف صفوف احلزب اىل
تسعة يف تلك املنطقة هذا االسبوع .وقال مقاتل «النصرة» ان
وحداته فقدت قتلى مل حيدد عددهم.
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صحة ومجتمع

التمور وفوائدها الصحية للصائم خاصة الباذجنان «صيدلية متكاملة» للوقاية من «األوروبية لألغذية» حتذر من
السمنة والسكرى والقلب والسرطان املادة املسرطنة بالشيبس واملقرمشات

التمور هي مثرة
أشجار النخيل اليت
تنتشر يف البلدان
العربية بكثرة ،وهي
ذات قيمة غذائية
عالية ،لذلك اعتمد
عليها سكان هذه
البلدان يف غذائهم.

التمور هي مثرة
أشجار النخيل اليت
تنتشر يف البلدان
العربية بكثرة ،وهي
ذات قيمة غذائية
عالية ،لذلك اعتمد عليها سكان هذه البلدان يف غذائهم.
وتعترب التمور بأنواعها املختلفة غذاء أساسيًا لإلنسان منذ القدم،
ملا حتتويه من مواد مغذية مثل السكريات والعناصر الكيميائية
املفيدة اليت تتفاوت نسبتها باختالف نوع التمور والبيئة احمليطة
بأشجار النخيل .تتميز هذه السكريات اليت تصل نسبتها يف
التمور اىل  78 – 70باملائة ،بسرعة امتصاصها وانتقاهلا للدم
مباشرة.
وبينت نتائج حتليل مثرة التمر اجلاف ،أنها حتتوي على 70.6
باملائة كربوهيدرات ،و 2.5باملائة دهون ،و 33باملائة ماء ،و1.32
باملائة أمالح معدنية و 10باملائة ألياف وفيتامينات  Aو B1و B2و
 Cوغريها ،إضافة اىل السكر والزيوت ومعادن وعناصر كيميائية
خمتلفة ،مثل احلديد والكالسيوم والفسفور والكربيت وغريها.
يوفر كل  100غرام من التمر  13ميكروغرام من محض الفوليك
الذي يساعد يف إنتاج كريات الدم احلمراء ويرفع من الكفاءة
الوظيفية لعنصر احلديد يف اجلسم .كما حتتوي التمور على 18
محضًا آمينيًا ذات أهمية كبرية لإلنسان.
وعمومًا ميكن القول أن للتمور فوائد صحية كبرية ،فهي:
 مقوي عام للجسم وتفيد يف عالج فقر الدم ومتنع اضطراباجلهاز العصيب.
 تزيد من إفراز اهلرمونات اليت حتفز إفراز اللنب للمرأةاملرضعة.
 تفيد يف معاجلة حاالت اإلمساك املزمن ألنها تنشط حركةاألمعاء.
 تنشط اجلهاز املناعي للجسم. تفيد يف الوقاية من األمراض السرطانية.إضافة هلذا ترطب التمور األمعاء وحتافظ عليها من الضعف
وااللتهابات ،وتقوي خاليا الدماغ وتكافح الدوخة والكسل وحتسن
القوة اجلنسية لدى الذكور ،وتنشط اجلسم .كما أنها مدرة
للبول وتنظف الكبد ،ومنقوعها يفيد يف معاجلة السعال والتهاب
القصبات اهلوائية ،وأمالحها املعدنية القلوية تعدل محوضة الدم
اليت تسبب حصى الكلى واملرارة وأمراض النقرس وغريها.
كما أن تناول التمور مع اللوز واجلوز واحلليب يزيد من فوائدها
ومفعوهلا.
ولقد اعترب العرب التمور ،انطالقًا من هذه اخلواص ،أفضل إفطار
للصائم يف شهر رمضان املبارك .وجاء يف احلديث الشريف
للرسول األكرم (ص) "إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فإنه
بركة ،فإن مل جيد مترًا فليفطر على ماء ،فإنه طهور".
إن التمر الذي يتناوله الصائم مع املاء حيتوي على سكريات
أحادية سهلة اهلضم سريعة التمثيل حبيث أنها تنتقل من الفم
إىل الدم مباشرة خالل دقائق معدودة ،مما جيعل الصائم يشعر
بالشبع واالكتفاء ،لذلك فإنه يتناول بقية املواد الغذائية باعتدال
وبكميات قليلة ال تسبب عنده التخمة.

اخلضروات والفواكه ال تنفع يف ختفيف الوزن
هذا ما توصل اليه علماء من جامعة والية ألوباما األمريكية ،بعد أن
أجروا مراجعة منهجية شاملة وحتليل ميتا "التحليل التلوي" للمعطيات
اليت حصلوا عليها خالل الدراسة املكرسة ملعرفة العالقة بني ختفيف
الوزن وزيادة استهالك اخلضروات والفواكه.
قرر فريق علمي برئاسة كاترين كايزر التأكد من فعالية تناول
الفواكه واخلضروات كما ينصح خرباء احلمية الغذائية ،من خالل
جتارب سريرية شارك فيها  1200شخص.
بينت نتائج هذه التجارب ،أن تناول الفواكه واخلضروات ال يؤثر يف
ختفيف وزن اجلسم .وتقول كايزر "إن ختفيف الوزن يتطلب تناول
أغذية صحية ذات سعرات حرارية منخفضة .لكن دراستنا بينت أن
تناول الفواكه واخلضروات بدال من جزء من الوجبات الغذائية ال
يفيد .أي البد من منهج متكامل لتخفيض حجم املواد الغذائية اليت
يتناوهلا اإلنسان".

كشف جمموعة من الباحثني
ارتباط
عن
األمريكيني
اخلضروات بتقليل األخطار
الصحية املرتبطة بنمط احلياة،
وكان على رأسها الباذجنان،
الذى ثبت أنه يزيد طاقة
اجلسم ويقلل من خطر اإلصابة
بأمراض السمنة والسكري،
والقلب ،والسرطان ،ومينح
األشخاص بشرة صحية نضرة وشعر صحى.
وقال الباحثون ،يف مقال نشرته "اجمللة األمريكية للتغذية
السريرية" ،األربعاء ،إن الباذجنان يقدم كل الدعم للقلب؛ ألنه
غنى باأللياف ،والبوتاسيوم ،وفيتامني  Cوفيتامني  ،6-Bالتى
تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب.
وأضاف الباحثون أن الباذجنان حيتوى على كميات كبرية من
أصباغ األنثوسيانني ( )Anthocyaninوهى فئة من مركبات املواد
الكيميائية النباتية اليت تعرف باسم الفالفونويد (،)Flavonoids
وهى مركبات مسؤولة عن األلوان يف الفواكه واخلضروات
واحلبوب ،مثل التوت والفراولة والربتقال والليمون والفلفل
األمحر والطماطم والباذجنان والربقوق والكاكاو والقهوة واجلزر
والعدس.

املكسرات يف السحور حت ّد من
الشعور باجلوع نهاراً
يسعى معظم الناس يف شهر
رمضان إىل تناول املكسرات،
وكذلك إضافتها إىل خمتلف
املشروبات واحللوى ،ملا
حتتويه من ألياف ومعادن
مفيدة للجسم.
وتتميز معظم أنواع املكسرات
بأنها تفيد الصائم الذي يشتكي من إحساس اجلوع يف رمضان،
ألنها تقلل من الشعور باجلوع ،لذا تعترب مناسبة يف وجبة
السحور.
فمث ًال الفستق مصدر غين بالبوتاسيوم والفوسفور واملغنيسيوم
واأللياف الغذائية ،كما أنه حيتوي على نسبة قليلة جدًا من
الصوديوم املناسب ملرضى الضغط العالي ،وكذلك على نسبة
قليلة من السكريات ،ما جيعله خيارًا جيدًا ملرضى السكري ،وحيوي
أيضًا األمحاض األمينية ،وأنواعًا من املواد املضادة لألكسدة
املفيدة لصحة القلب والشرايني.
أما عن السعرات احلرارية ،فثالثون غرامًا ،أي ما يعادل حفنة يد
من الفستق حتتوي على  160سعرة حرارية.
واللوز من أكثر أنواع املكسرات فائدة ،فهو يقلل احتمالية اإلصابة
بالنوبات القلبية ،ويقلل نسبة الكوليسرتول الضار يف الدم ،كما
أن اللوز حيمي شرايني القلب من الرتسبات ،ويساعد أيضًا يف
بناء عظام وأسنان قوية.
أما عن السعرات احلرارية ،فثالثون غرامًا ،أي ما يعادل حفنة يد
من اللوز حتتوي على  165سعرة حرارية.
والصنوبر مصدر جيد للطاقة ،وغين بفيتامني (أ) املفيد للنظر،
كما أنه حيتوي على دهون مفيدة للقلب ،ويعزز مناعة اجلسم
بسبب احتوائه على فيتامني (سي) ،كما أنه مصدر غين مبعدن
احلديد املفيد للجهاز العصيب.
أما عن السعرات احلرارية ،فثالثون غرامًا ،أي ما يعادل حفنة يد
من الصنوبر حتتوي على  190سعرة حرارية.
وينصح اخلرباء بضرورة اختيار األنواع غري املاحلة من املكسرات،
وينبغي االعتدال يف تناوهلا ،لكونها عالية السعرات احلرارية.

أوصت اهليئة األوروبية
لسالمة األغذية ""EFSA
بفرض املزيد من الرقابة
والقيود على تصنيع
منتجات رقائق الشيبسى
والقهوة والعديد من
املقرمشات،
والتعامل مع هذا األمر الشائك حبزم؛ حيث ثبت دورها فى
رفع خطر إصابة األطفال واألشخاص البالغني على ٍ
حد سواء
بالسرطان ،حسبما أظهرت الدراسة التى أشرفت عليها وكالة
مقاييس ومواصفات األغذية فى بريطانيا العام املاضى.
وكشفت الدراسة اخلطرية أن أحد املواد الكيميائية املسرطنة
ُ
وتعرف باسم أكريالميد " "acrylamideتتكون عندما يتم حتميص
األطعمة السابق ذكرها أو قليها أو حتمريها ،وثبت دورها فى رفع
خطر اإلصابة بالسرطان ،وخاصة بني األطفال ألنهم الفئة األكثر
إقبا ً
ال على تناول هذه األطعمة ،وهو ما يعد أمرًا خطريًا للغاية،
وخاصة أن السرطان ُيعد من أكثر األمراض املؤدية للوفاة ،وال
يوجد له عالج نهائى حتى اآلن.
وطبقا ملا نشرته صحيفة الديلى ميل فإن اهليئة الرقابية املعروفة،
أكدت أنه ال توجد مشكلة صحية فى هذه األطعمة حبد ذاتها،
ولكن اخلطورة تنجم عقب معاجلتها من خالل التحميص أو القلى،
الفتة إىل ضرورة فرص املزيد من القيود والرقابة على شركات
األغذية التى تصنع هذه األطعمة ،وإقرار املزيد من القوانني التى
تضمن تقليل مستويات هذه املادة املسرطنة باملواد الغذائية
املختلفة التى تباع للعامة ،وخاصة األطفال ،وهو ما يضمن احلد
من معدالت اإلصابة بالسرطان ،والذى انتشر بشكل خميف فى
اآلونة األخرية.

كيف تكتشف األعشاب الصحيحة
من املغشوشة
أسرار إلختيار
أنواع
أجود
ا لتو ا بل
والبهارات وما
بني الصحيح
و ا ملغشو ش
ميكن
وكيف
يف
ختزينها
املنزل ألطول
فرتة ممكنة،
توضحها
هويدا أبوهيف خالل زيارتها إىل السوق .الكمون من أشهر
األعشاب يف املطبخ العربي ،إختاري الكمون الذي حيتوي على
حبته صغرية احلجم ألن القوي أما
الكثري من القش والذي تكون ّ
حبته كبرية ونظيفة تكون نكهته أخف .العطارة جيب
الذي تكون ّ
حب أو ورق كامل ،أما املطحونة ميكن أن
أن تشرتيها على شكل ّ
يدخلوا فيها مواد أخرى كاألرز أو الدقيق .كما أن هناك أكياس
كبرية جدًا تستورد من الصني ليطحنوا معها التوابل فتتضاعف
معرضة أكثر للغبار واألتربة
الكمية .كما أن التوابل املطحونة
ّ
ّ
ويصعب تنظيفها وغسلها .الفلفل األسود مفيد يف ّ
كل وجبة،
حب للمحافظة عليه وعلى نكهته .الفلفل املطحون
وجيب شراؤه ّ
رمادي اللون وليس أسودًا ،وإذا جاء أسود فيكون
جيب أن يكون
ّ
ومضرة وتدخل يف
احلبة الوداء وهي سامة جدًا
غالبًا مطحون مع
ّ
ّ
ّ
والتأكد من أن
الصبغات .الفلفل على شكل حبوب جيب فتحه
داخله أبيض اللون ،وإذا كان فارغًا أو أسود فهو غري صاحل.
الزعفران منأغلى انواع التوابل ،والغرام منه حيتاج  150وردة،
اجليد جيب وضعه يف كوب من
وإلكتشاف إذا كان من النوع
ّ
اجليد .أما الكزبرة،
املاء ،فإن أعطى لونًا أصفر فهو الزعفران
ّ
ّ
فيفضل أن ال نشرتيها مطحونة إمنا هلى شكل حبوب وطحنها
منزليا ألنه يطحن معها نشارة خشب لتزويد كميتها .فيمكن
ّ
إختيار املطحون اخلشن وليس الناعم جدًا .املستكة تعرف من
مثنها أو ً
ثم لونها فهي جيب أن تكون مائلة
ال ،فهي غالية .ومن ّ
إىل اإلصفرار أكثر منه إىل األبيض.
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من هنا وهناك

طائرة املستقبل تتجزأ لطائرات
أصغر وتصلح نفسها آليا

ﺯﻭﺟﺔ ﺭﻭﻣﺮﻴﻭ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻫﺪﻳﺔ ﻟﺮﻳﻬﺎﻧﺎ
ﻭﻤﻟﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ

نلسون مسعان يف ذمة اهلل
تويف يف سيدني املأسوف على
شبابه ابن بلدة عيمار البار

نلسون سمعان

تسعى شركة "بي آي إيه سيستم" الربيطانية لتطوير طائرات قتالية
وأخرى مدنية تستطيع إصالح نفسها يف اهلواء ،وميكنها أن تنقسم
إىل عدة طائرات مع االقرتاب من مواقع القتال.
وطرحت الشركة املتخصصة بالصناعات اجلوية والدفاعية أفكارا
مستقبلية للطائرات من دون طيار مطبوعة بطابعات ثالثية
األبعاد.
وتسمح الطباعة ثالثية األبعاد ،بتكوين جسم ثالثي األبعاد بوضع
طبقات متتالية من مادة ما فوق بعضها البعض.
وتتيح التقنية للمطورين القدرة على طباعة أجزاء وتركيبات مصنوعة
من مواد خمتلفة ومبواصفات ميكانيكية وفيزيائية خمتلفة يف عملية
بناء واحدة.

أهدت زوجة حارس املرمى األرجنتيين ،سريجيو رومريو ،زوجها اىل
أن اهلدية مشروطة بفوز
املغنية األمريكية ريهانا وملدة اسبوع ،اال ّ
األرجنتني اليوم بكأس العامل.
اخلرب الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية األربعاء
املاضي ،ملخصه أن ريهانا أبدت عرب صفحتها على "فيسبوك"
إعجابها برومريو ،لصده ركليت جزاء خالل مباراة هولندا ،لرتد
عليها زوجة رومريو بتغريدة على صفحتها ،ابدت فيها من خالهلا
استعدادها للتنازل عن زوجها ملدة اسبوع لريهانا ،إذا ما فازت
األرجنتني باملونديال .لكن اجلديد يف اخلرب الذي ظنوا الناس انه
مزحة ،هو أن املغنية أخذته على حممل اجلد ،فأسرعت وحزمت
حقائبها وسافرت يوم اجلمعة املاضي إىل ريو دي جانريو ،على امل
العودة منها برفقة حارس املرمى .أما رومريو فلم تصدر عنه وال
كلمة حتى اآلن ،والتزم الصمت كعالمة رضى عن تنازل مل حيدث
مثله يف أي مونديال.

وتعتقد الشركة أن هذه األفكار قابلة لإلجناز واالستعمال يف
الطائرات املدنية والعسكرية يف العام  ،2040أو حتى قبل ذلك.
ويؤكد العلماء يف الشركة أن الطباعة ثالثية األبعاد قد تصبح
متطورة بعد اقل من ثالث عقود ،مبا خيول هلا انتاج طائرات تستغل
يف جمموعة متنوعة من اجملاالت املدنية والعسكرية ،كاالستطالع
طويل األمد أو املستمر وإنقاذ املدنيني واجلنود من مواقف صعبة
يتعرضون إليها بشكل فردي.
وقالت الشركة انها تنوي تزويد أحد منتجاتها بالطابعات ثالثية
األبعاد ،لتمكينها من إنتاج مروحيات صغرية دون طيار تنفذ مهاما
قتالية حمدودة.
وتعول "بي آي إيه سيستم" على استخدام تقنية النانوتكنولوجي
إلنتاج نوع ثان من الطائرات القادرة على إصالح عيوبها ومشاكلها
الناجتة عن املعارك احلربية مبجرد حدوثها.
وتنتظر الشركة ان تتيح تقنيات املواد املتقدمة للطائرات خوض
املعارك الصعبة ،والوصول ألماكن شديدة الوعورة ،دون تعريض
جسمها خلطر إصابات مدمرة.
ومل تفوت شركة الصناعات احلربية فرصة استغالل افكار مستوحاة
من أفالم اخليال العلمي ،ففي احد تصاميمها ميكن للمقاتلة الواحدة
التجزؤ إىل عدة طائرات صغرية لكل منها مهمة حمددة.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

إليسا تستفز مجهورها بصورة غريبة
أللبومها اجلديد
طرحت النجمة اللبنانية إليسا قبل
قليل امللصق الدعائي الثاني أللبومها
الغنائي اجلديد "حالة حب".
وتظهر إليسا يف امللصق اجلديد
والذي نشرته عرب حسابها عل ى tTwi
 terوهي تدير ظهرها إىل مجهورها،
فيما تنظر إىل نفسها يف مرآة وهو
األمر الذي أحدث تباينًا بني من
استفزته الصورة وبني من رأى فيها
ابداعًا مميزًا لنجمتهم.
وسيتم طرح ألبوم "حالة حب" يف
األسواق يف عيد الفطر املبارك ،وهو
من إنتاج شركة "روتانا" يف سادس
تعاون بينها وبني إليسا.
وكانت إليسا طرحت امللصق الدعائي
األول أللبومها "حالة حب" ،والذي
يواجه اتهامات باقتباسه من ملصق
الفيلم األمريكي  Maleficentللنجمة
أجنيلينا جولي.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

ومت تقبل التعازي عن روحه
الطاهرة ايام االربعاء واخلميس
واجلمعة  16و 17و 2014 18متوز
على العنوان التالي:
2a Fitzroy St. Croydon
اما صالة اجلنازة فستقام صباح
السبت (اليوم) الواقع يف  19متوز
 2014عند الساعة التاسعة صباحًا يف كنيسة مار شربل بانشبول.
تتقدم اسرة جريدة اهلريالد من أهل الفقيد الغالي بأحر التعازي
القلبية.
الصري
رمحه اهلل ،واسكنه ملكوته السماوي ،وأهلم ذويه
والسلوان.

تسريبات جديدة عن “سامسونغ غاالكسي أف”

ظهرت شائعات يف الشتاء املاضي تفيد بأن عمالق سوق اهلواتف
الذكية "سامسونغ" بصدد إطالق هاتف ذكي بتصميم متميز.
وظهرت اآلن تسريبات تدل على حقيقة تلك الشائعات .ويبدو أن
اهلاتف اجلديد سيطلق عليه "غاالكسي – أف" وسيكون مشابها
للهاتف غاالكسي – أس  ،"5لكن هيكله سيكون أكثر أناقة و طالءه
أشبه بالطالء املعدني.
وحيمل اهلاتف اجلديد مستشعرًا لنبضات القلب ومستشعرًا للبصمة،
OAM
مبواصفات أفضل م ن "غاالكسي اس  ،"5وشاشة من نوع
 LEDبدقة عرض  QHDأي  1440×2560بيكسل ،باإلضافة إىل
معاجل  805 Snapdragonمن شركة كوالكوم".
ويتبني يف الصورة املسربة أن اهلاتف حيمل تارخيًا ،وهو األربعاء
 12أيلول ،مع العلم أن  12أيلول القادم هو يوم اجلمعة ،وبالتالي
قد يكون هذا التاريخ إشارة إىل يوم الكشف عن اهلاتف ،أو يوم
التقاط الصورة.

للراغبني حبذف بيانات اهلواتف
الذكية بطريقة آمنة قبل بيعها

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

يف دراسة كشفتها شركة أفاست مؤخرا ،ذكرت الشركة أن
استعادة ضبط املصنع يف هواتف أندرويد ال يعين أن البيانات مت
حذفها بشكل نهائي،
حيث ذكرت الشركة أنها متكنت من استعادة أكثر من  40ألف صورة
من هواتف أندرويد مستعملة قامت بشرائها من متجر .eBay
لذا ولتفادي هذا النوع من انتهاك اخلصوصية ،ميكن ملستخدمي
أندرويد االستعانة بتطبيقات مثل Secure Erase with iShredder
 avast! Anti-Theft 3أو  ،Secure Wipeوهي تطبيقات جمانية تقوم
حبذف البيانات بشكل آمن ونهائي ،حيث تقوم حبذف البيانات أوال،
ومن ثم الكتابة يف عناوين الذاكرة اليت كانت البيانات تشغلها
لضمان عدم وصول أي شخص إليها من جديد.
يف أجهزة آبل الذكية مثل آيفون وآيباد ،كشفت التقارير أن عملية
استعادة ضبط املصنع تقوم حبذف البيانات بشكل نهائي دون
وجود إمكانية الستعادتها بأي طريقة من الطرق.
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 11 July 2014
NSW BUCKS THE JOBS
TREND: UNEMPLOYMENT
REMAINS STEADY
• The latest ABS Labour
Force figures indicate the
continued strength of the
NSW economy, with the
state’s
unemployment
rate remaining unchanged
at 5.7 per cent.
• While the national jobless rate edged up from
5.9 to 6.0 per cent, NSW
has held firm, adding more
than 10,000 jobs in June.
Of the nearly 16,000 jobs
created nationally, almost
two thirds of those were in
NSW, indicating again the
strength of our economy.
• This is a great result, and
keeps NSW as the second
strongest employment
market, second only to
Western Australia.
• The latest job figures
come off the back of the
Westpac-Melbourne Institute report that showed
NSW had the highest consumer confidence among
the mainland states.
AUSTRALIA’S TOUGHEST
TRUCK
COMPLIANCE
REGIME BRINGS DOWN
SPEEDING
• The latest results on
truck compliance and enforcement operations in
NSW have shown a 91
per cent drop in excessive
speeding.
• The results confirm NSW
had the toughest and most
targeted truck compliance
and enforcement regime
in Australia.
• NSW has the most extensive network in the
nation of Heavy Vehicle
Checking/Safety Stations,
Safe-T-Cams and point-topoint cameras. Additionally, NSW has the largest
enforcement and compliance regime in Australia,
with almost 300 frontline
inspectors.
• When the NSW Liberals
& Nationals Government
came to office, Roads and
Maritime Services cameras detected 55,368 heavy
vehicle speeding offenc-

es. By March this year, the
offences had dropped to
4,924 – a huge 91 per cent
reduction.
102 STRIKES FOR ‘THREE
STRIKES’ DISCIPLINARY
SCHEME
• NSW licensed venues
are being reminded of
their obligations under the
State’s liquor laws as the
Three Strikes disciplinary
scheme records over 100
strikes.
• Since the scheme began in 2012, there have
been 102 strikes for serious offences under the Liquor Act – the 93 venues
incurring strikes include
seven venues with second
strikes, and two venues
with third strikes.
• Strikes have been imposed for offences including permitting intoxication, selling alcohol to an
intoxicated person, selling
alcohol outside authorised
hours, selling alcohol to a
minor, permitting violence
on a licensed premises,
and failing to comply with
licence conditions including special conditions
imposed under the Three
Strikes and Violent Venues schemes and in the
Kings Cross precinct.
• Venues incurring strikes
are effectively on a good
behaviour bond for three
years as any further convictions in that period
could lead to second and
third strikes where licences can ultimately be suspended or cancelled.
• A register of strikes is at
http://www.olgr.nsw.gov.
au/liquor_3_strikes_
register.asp
EXPANDING PRACTICE
FIRST ACROSS NSW
• An additional 13 sites
have been added to the
NSW Government’s improved new model of child
protection service delivery, Practice First.
• Practice First means less
red tape and paperwork
for caseworkers and more

face to face time with families, with an increased
emphasis on practitioners
developing and sustaining
relationships with families
and interagency partners.
• Community Services
Minister Gabrielle Upton
said early indicators from
the 24 sites already using
Practice First show that
the program is having a
positive impact on families, workplace culture
and service delivery.
• The 13 additional Community Service Centres
to commence Practice
First by October 2014
are: Blacktown, Campbelltown, Parkes, Condobolin,
Goulburn, Yass, Kempsey,
Lakes, Peninsula, Wyong,
Shellharbour, Tamworth
and Taree.
PRISON PHONE JAMMING
TRIAL EXTENDED
• A trial of phone jamming
technology at Lithgow Jail
is being extended for a
further three months.
• The trial is being monitored by all Australian
State and Territory Corrections authorities and
could lead to wider implementation of jamming
technology, which has
been used in jails in other
countries including the
United States and New
Zealand.
• Mobile phone use by
inmates is a significant
threat as some inmates
try to continue their criminal activities from behind
bars.
• The jamming device
uses dozens of antennas
installed inside Lithgow
Correctional Centre to emit
a signal at very low power,
preventing any mobiles inside the jail from connecting to a networked mobile
phone tower. The signal
does not extend beyond
the jail’s boundaries and
does not affect phone users in the community.

has launched a State-wide
campaign to raise awareness among culturally and
linguistically diverse communities about the services provided by Justices of
the Peace (JPs).
• JPs are relied upon as
witnesses for the signing
of statutory declarations
or affidavits and can certify copies of original documents.
• JPs do not exist in many
non-English
speaking
countries and it has become apparent there is
confusion among some
of Australia’s newest residents about what JPs do
and how to access their
services.
• A new JP fact sheet is
available in 12 languages
and JP workshops are being conducted with leaders
from multicultural communities in NSW throughout the year. People can
search for a Justice of
the Peace in their area by
visiting the online public
register of JPs at: www.
jp.nsw.gov.au

ABORIGINAL HEALTH
ON 2014 NAIDOC WEEK
AGENDA
• The NSW Government
has used NAIDOC Week to
highlight its commitment
to improving the health
and wellbeing of Aboriginal communities across
the State.
• More Aboriginal people
live in NSW than any other
Australian state or territory and improving Aboriginal health is a key
focus for the NSW Health
system.
• The NSW Aboriginal
Health Plan focuses on
changing the health system to ensure policies and
programs meet the needs
of Aboriginal people
across the State. Its intent
is to improve Aboriginal
health.
• There are several other
LANGUAGE NO BARRIER important initiatives in
place, including an oral
TO JP SERVICES
• The NSW Government health program which

provides training for Aboriginal people living in
regional and remote areas
to become qualified dental assistants and creates
pathways into higher education studies.
ONE-STOP SHOP OPENS
IN PENRITH
• NSW Premier Mike Baird
officially opened the new
Penrith one-stop shop
this week, whilst marking
the one-year anniversary
of the NSW Government’s
new customer service
agency, Service NSW.
• The opening of this
centre also marks an important milestone with
the completion of the initial Service NSW rollout
– a total of 18 one-stop
shops. Due to the success
of Service NSW, the NSW
Government will expand
its services over the next
two years with a focus on
increasing digital transactions to make it even more
convenient for customers
to do their business with
the NSW Government.
• This service centre is the
third to open in Western
Sydney – following Parramatta and Liverpool and
demonstrates the NSW
Government’s commitment to grow services in
this thriving region.
• Eight new service centres, including one in
Blacktown, are now being
planned for opening in the
coming months with other
innovative smart stores
and kiosks to be trialled
over the coming year.
• In excess of 3.5 million
customers have so far
been served by Service
NSW with a customer satisfaction score of 98 per
cent – unchanged since
launch last year.
VICTIMS OF CRIME GET
21st CENTURY SUPPORT
• The NSW Government
has launched an innovative new mobile app to
help victims of crime and
their families navigate the
justice system.
• The NSW Government is
doing what it can to ease

the experience of victims
of crime in the criminal
justice process.
• This app makes it easier
and simpler to get information about the court
process, support services
and victim’s rights including: how to report a crime,
crime investigation, and
getting ready for court.
• The free Justice Journey
app can be downloaded
from the Google Play
Store and will be available
at the ITunes Store in coming days. It is available on
DVD, You Tube and online
at www.victimsservices.
lawlink.nsw.gov.au
WORK COMMENCES ON
NEW $3.9 MILLION PORT
MACQUARIE FIRE STATION
• Work has commenced on
a new $3.9 million fire station at Port Macquarie.
• The new station will enhance the provision of fire
and emergency services
to the residents and businesses in the Port Macquarie region.
• The new station will accommodate three fire engines as well as a hazardous materials van, boat
and trailer and incorporate
facilities for firefighters to
refill breathing cylinders.
It will also provide office
space for the zone management team.
• The station will be located within Port Macquarie’s emergency services precinct, which will
improve the coordination
and cooperation between
the other agencies located
there - the Ambulance Service of NSW and the NSW
State Emergency Service.
Follow the NSW Government on Twitter @MikeBairdMP and Facebook
www.facebook.com/mikebairdMP
Jim Daniel
Office of Glenn Brookes
MP
Member for East Hills
20 Revesby Place, Revesby NSW 2212
PH: (02) 9772 2774 Fax:
(02) 9792 1718
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NEW GUIDELINES TO BENEFIT
SMALL BUSINESS IN EAST HILLS
AND GREATER BANKSTOWN AREA

Small-to-medium enterprises (SMEs) in the greater Bankstown area now
have better opportunities
to participate in tenders
for work with the NSW
Government, said Glenn
Brookes MP.
“Changes to the Government’s prequalification
scheme implemented on
July 1 now mean that
government agencies are
required to seek at least
one quote from a smallto-medium enterprise for
contracts worth up to $1
million,” said Glenn.
“This is wonderful news
for our area and I encourage local business owners
to take advantage of the
excellent opportunities to
do business with government that these changes
enable.”
It opens the door to small
businesses that hasn’t
been there previously to
compete for in excess of
a billion dollars’ worth of
government work each
year
Minister for Finance and
Services Dominic Perrottet
said small businesses are
the backbone of a healthy
economy, and it is essential that governments do
all they can to assist and
support local enterprise.
“From contracts for building and construction to
ICT and other professional
services, these changes
will allow SMEs to bid for
a wide range of work with

government departments,”
said the Minster.
“It’s a great win for businesses and potentially the
community in rural and regional areas too.”
Mr Perrottet said recent
procurement reforms had
provided more opportunities for small-to-medium
businesses beyond the
metropolitan areas to
gain.
“Since 2011, we’ve introduced a number of
changes to make it easier
for businesses in regional
NSW to gain work with the
Government,” he said.
Under NSW Procurement’s
SME policy, government
agencies located in nonmetropolitan areas can
purchase goods and services up to $5000 (including GST) directly from local
suppliers, without having
to go through whole-ofgovernment contracts.
“Not only does this help
make it simpler and quicker for agencies to procure
goods and services, but it
also means that they are
able to support local businesses in the communities
they reside,” said Glenn
Brookes.
For more information on
supplying goods or services for the NSW Government visit the NSW Procurement’s website, www.
procurepoint.nsw.gov.au.
MEDIA – JIM DANIEL –
0408 461 952
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Clive Palmer deal saves Tony Abbott’s reforms
The Abbott government
has rescued its financial
advice laws through an
11th hour deal with the
Palmer United Party but
the changes have drawn
harsh criticism for increasing red tape and
diminishing the rights of
investors.
The regulations will allow
financial planners associated with banks to continue to receive payments
for directing customers
towards the banks’ own
products.
Palmer United Party
leader Clive Palmer has
struck a deal with the Abbott government to wind
back reforms to financial
advice laws.
Finance Minister Mathias
Cormann revealed in the
Senate that the government had agreed with the
balance-of-power senators to introduce further
protections as a condition of their support for
the unravelling of changes made under the previous Labor government.
It capped a tumultuous
few days during which
Labor tabled the government’s reforms against
its wishes and Clive
Palmer said negotiations
with the Coalition were
not taking place when
they obviously were.
The deal, first reported by
Fairfax Media on Tuesday, caught Labor and
the Greens by surprise
and saw them attempt to
block the changes with a
motion of disallowance
in the Senate.
Labor Senator Sam Dastyari slams the wind back
of financial advice laws
in the Senate.
The final Senate vote of
31-34 for disallowance
meant the attempt to
strike down the changes
failed.
Labor has argued its Future of Financial Advice
reforms were aimed at
stopping the kind of fraud

that ruined the retirement
plans of investors who
sought the advice of the
Commonwealth Bank’s financial services arm and
lost their life savings.
In a letter from Mr Cormann to Mr Palmer, the
government agreed to
require financial advisers to act in the best interests of their client and
prioritise their client’s
interests ahead of their
own.
Back to fight another day:
Govcernment’s financial
advice laws saved.
It also requires advisers
to disclose to clients any
payments they receive
from product providers,
give clients the right to
return financial products
under a 14-day coolingoff period, and change
instructions to their adviser if they experience
a change in their circumstances.
The regulations also
specify that any instructions to alter or review
instructions must be in
writing, signed by the client, and acknowledged
by the client.
The government has also
agreed to establish an
“enhanced public register” of financial advisers,
including employee advisers, which includes a
record of each adviser’s
credentials and status in
the industry.
The head of the government’s financial system
inquiry, David Murray, expressed dismay on Tuesday that there wasn’t already a public register of
approved financial advisers.
His inquiry recommends
a register and higher
trading standards.
The chief executive of
National Seniors, Michael
O’Neill, said the deal
would do nothing to help
investors or fix problems
in the industry.
“On the surface it adds

nothing to the issue at
all, except potentially another layer of red tape,
which was the reason
why the government
made its changes to start
with. This was a grubby
deal and Clive Palmer
has treated older Australians with contempt the
way he’s dealt with this
today,’’ he said.
Mr O’Neill on Wednesday
expanded on his comments casting doubt over
Mr Palmer’s claim that he
was a friend to pensioners.
‘’I think they’ll be looking
long and hard and wondering whether Mr Palmer is all that he claims to
be,’’ he told ABC radio.
But Mr Palmer rejected
suggestions he should
have consulted with
groups such as National
Seniors.
‘’I’ve been dealing with
banks for 40 years, and
lobbyists and advisers,’’
Mr Palmer told ABC radio.
‘’I didn’t become a billionaire by listening to
advisers tell me how to
do it who don’t earn half
as much.’’
Treasurer Joe Hockey on
Wednesday defended the
changes, saying Labor’s
protections were a red
tape ‘’mess’’.
The government’s changes reduced red tape by
$200 million a year, he
said.
‘’I see that as a good saving for consumers and at
the same time they’re getting better regulation,’’ Mr
Hockey told ABC radio.
Shadow treasurer Chris
Bowen said Tuesday’s
developments had ‘’humiliated’’ the government
and let down consumers.
‘’We saw the chaos of
Mathias Cormann being humiliated, forced
to read a letter out into
the parliament with Clive
Palmer sitting in the Senate watching the deal that

he’d done be implemented by insisting that Mathias Cormann read his
letter out into the Hansard of the Senate,’’ Mr
Bowen told ABC radio on
Wednesday .
‘’I mean, for a government that said there
would be no deals with
minor parties under any
political movement I lead,
this just shows there’s
no election promise he
won’t break.’’
Mr Bowen said the government’s changes to
the FoFA regulations had
scored a ‘’daily double’’
by reducing consumer
protections from unscrupulous financial planners
and increasing red tape.
‘’They’ve emasculated
the requirement to work
in the best interests of
the client,’’ he said.
“They have wrecked it.
They watered it down so
far that it is, in our view,
no where near as effective as it was under our
administration and needs
to be going forward.’’
Opposition Leader Bill
Shorten said Prime Minister Tony Abbott had
put the interests of the
Palmer United Party leader ahead of Australian investors.
Mr Abbott had promised
not to deal with minor
parties, he said. ‘’This is
the mother of all backroom deals and it’s Australian investors and families who’ll pay for it,’’ Mr
Shorten said.
The head of the Financial Services Council,
John Brogden, said the
amended
regulations
would make financial advice more accessible and
affordable.
David Whiteley, of the
Industry Super Association, said the changes
would not prevent bonuses and other forms of
conflicted remuneration
being paid to financial
advisers.
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Head of curriculum review Kevin Donnelly says cor- Former CFMEU official Brian Fitzpatrick called
poral punishment in schools ‘was very effective’
triple-0 after death threats, inquiry told

The head of the Abbott government’s national curriculum review has backed the
use of corporal punishment
for ill-disciplined children
in schools if it is supported
by the local school community.
Kevin Donnelly, co-chair
of the national curriculum
review and a widely published commentator on
educational issues, said on
Tuesday that corporal punishment was effective during his childhood and still

has some merit.
Mr Donnelly was appearing
on 2UE radio to comment
on Fairfax Media reports
that NSW students are being suspended and expelled from public schools
at record rates.
Over 18000 NSW students
were suspended in 2012 1300 more than in 2011.
“What would you, as you’ve
been involved with this for
so long, describe as the
best punishment you can
come across even if it is

Protein jab gives hope in diabetes fight
A SINGLE protein jab has
been shown to reverse
diabetes in the laboratory,
raising hopes of effective
new treatments.
IN obese mice with a rodent
version of Type 2 diabetes, just one injection of
the protein FGF1 restored
blood sugar levels to a
healthy range for more than
two days.
Continued treatment with
the protein not only kept
blood glucose under control, but reversed insulin
insensitivity, the root cause
of the disease.
People with Type 2 diabetes gradually become less
sensitive to the effects of
the hormone, forcing up
their blood sugar.
US lead researcher Professor Ronald Evans, director
of the Gene Expression
Laboratory at the Salk Institute in La Jolla, California, said FGF1 offers a new
method to control glucose
“in a powerful and unexpected way”.
Currently available diabetes treatments aim to boost
insulin levels and reverse
insulin resistance by altering gene activity.
But the drugs cause unwanted side effects and
may lower blood glucose
levels too far, leading to
life-threatening hypoglycaemia.
In 2012, the Salk team discovered that FGF1 - a longignored “growth factor”
protein - helps the body respond to insulin.
Mice lacking FGF1 quickly
developed diabetes when

placed on a high fat diet,
suggesting that the protein
played a key role in managing blood glucose levels.
The scientists were surprised when they injected
FGF1 into obese mice with
diabetes to assess the protein’s effect on metabolism.
In every mouse, a single
dose rapidly caused blood
sugar to drop to normal levels.
“Many previous studies
that injected FGF1 showed
no effect on healthy mice,”
said Dr Michael Downes,
also from the Salk Institute, who took part in the
research published in the
journal Nature.
“However, when we injected it into a diabetic mouse,
we saw a dramatic improvement in glucose.”
FGF1 had a number of advantages over the diabetes
drug Actos, which is associated with side effects
ranging from unwanted
weight gain to dangerous
heart and liver problems.
Even at high doses, the
protein did not trigger such
effects or cause glucose
levels to drop dangerously
low.
Instead, the body’s own
ability to regulate insulin
and glucose was restored,
keeping blood sugar within
a safe range.
About three million people
in the UK have diagnosed
diabetes and 90 per cent of
cases are the Type 2 form
of the disease, while a further 850,000 people may
have the condition without
knowing it.

one that has gone away?”
asked 2UE host Justin
Smith. “I’m not alluding to
the strap here. I don’t think
you would ever resort to
that. You would never advocate bringing that back
surely?”
Dr Donnelly responded by
saying, “Well” followed by
a pause – an answer that
surprised Mr Smith.
Dr Donnelly continued: “I
grew up in Broadmeadows,
a housing commission estate in Melbourne, and we
had a Scottish phys-ed
teacher.
“Whenever there were any
discipline problems he
would actually take the boy
behind the shed and say,
‘We can either talk about
this or you can throw the
first punch’.
“That teacher would probably lose his job now but
it was very effective. He
only had to do it once and
the kids were pretty well
behaved for the rest of the
year.”
Dr Donnelly went on to say
“those days are gone”. But
questioned further on the
merits of corporal punishment, he said: “If the school
community is in favour of it
then I have got no problem
if it’s done properly.
“There are one or two
schools around Australia
that I know where it actually
is approved of and they do
do it. I’m sure they only do
it very rarely.”
Dr Donnelly contrasted
corporal punishment with
“time out” zones which he
said do not work because
children can relax and
avoid class work.
Dr Donnelly has previously
attracted controversy for
designing an anti-smoking program funded by
tobacco company Phillip
Morris for Australian and
New Zealand schools. He
also questioned, in a book
published in 2004, whether
gay, lesbian and transgender teachers should teach
sex education in schools.
Dr Donnelly and Kenneth
Wiltshire, co-chair of the
curriculum review, will hand
their report to the government at the end of July.

He “appeared very unsettled”: Former union official Brian Fitzpatrick.
Photo: Wolter Peeters

Audio of a triple-0 phone
call made minutes after
former Construction, Forestry, Mining and Energy
Union official Brian Fitzpatrick allegedly received
a death threat from a union
colleague was among
fresh evidence submitted
to the Royal Commission
into Trade Union Governance and Corruption.
Mr Fitzpatrick told the royal
commission’s hearing on
Tuesday that he received
the death threat at 5.05pm
on March 27 last year after
he tried to stop his union
dealing with Sydney crime
figure George Alex.
Fairfax Media revealed
the alleged death threat in
January. Counsel assisting the royal commission,
Jeremy Stoljar, said the
triple-0 phone call was a
“telling piece” of new evidence that “strongly corroborates Mr Fitzpatrick’s
account of events”.
Mr Fitzpatrick said the
caller screamed with “absolute rage” words to the
effect of: “You have gone
too far this time you fat
c---. You’re dead. ... I’m
coming over there tomorrow and I’m going to kill
you.”
A recording of a triple-0
phone call that CFMEU
industrial officer Radhika Raju and Mr Fitzpatrick made at 5.20pm was
played during the hearing
in Sydney.
In it, Ms Raju says Mr Fitzpatrick was told he would
be killed the next day.

Another union employee,
Peter Thomas, told the
inquiry Mr Fitzpatrick “appeared very unsettled” after he received the alleged
call.
Mr Stoljar said: “Indeed it
is clear from the recording that neither Ms Raju
nor Mr Fitzpatrick had
the slightest doubt that
a death threat had been
made.”
Mr Fitzpatrick assumed
the call was from a union
member who had previously made threats against
him but soon discovered
it was from another colleague, Darren Greenfield.
Mr Greenfield has admitted to making an angry
phone call but denied any
death threats.
Mr Fitzpatrick said when
police arrived in response
to the triple-0 call, he told
them it was a “false alarm”
because the death threat
was made by a “comrade”
and not the person he
originally thought.
Outside the royal commission, CFMEU national secretary Dave Noonan said
these were “hardly the actions of a person who is
concerned for his life”.
The royal commission
heard Mr Greenfield had
close dealings with Mr
Alex, whose labour hire
companies received preferential treatment. Mr Fitzpatrick said Mr Alex would
often meet in the CFMEU
office with NSW secretary
Brian “Sparkles” Parker,
who had refused to inter-

vene in his dispute with Mr
Greenfield.
In sworn evidence, Mr Fitzpatrick said he discovered
Mr Alex was associated
with companies that were
behind in paying workers
their superannuation and
redundancy entitlements.
The union said it recovered more than $900,000
from Mr Alex’s companies
between mid-2012 and
early 2014.
Mr Fitzpatrick claimed
union officials wanted to
“get rid” of him “because
I wouldn’t drop off the
George Alex business”.
But Mr Parker has said Mr
Fitzpatrick left the job for
reasons “completely unrelated” to his allegations.
In Victoria, police are investigating allegations
that Hells Angels associates hired to intervene in
a building industry dispute threatened to bash
two building contractors,
including a man who days
before had given royal
commission
evidence
about organised crime in
the sector.
The anti-bikie Echo Taskforce is overseeing an
investigation into an incident on Saturday, in which
two men allegedly bearing
weapons threatened to
bash Andrew Zaf and a
second contractor in connection with a disputed
debt.
The allegations are corroborated by a witness
statement and video recordings, which show a
Hells Angels-owned tow
truck arriving at the site
and heated discussions
between Mr Zaf, a witness and employees of
the building company who
hired the bikie-owned tow
truck.
The revelations have no
connection to the building
union or Mr Zaf’s claims
to the royal commission
last week about alleged
corruption involving its
officials.
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Carbon tax repeal to clear the Senate

The Senate passes the carbon tax repeal bill.

Australian Motoring Enthusiast Party Senator Ricky Muir in his office at
Parliament House in Canberra. Sour ce: News Corp Australia

Welcome news: Tony Abbott says the carbon tax repeal is great news.
Photo: Paul Kane/Getty Images Source: Getty Images

Finance Minister Mathias Cormann in Question Time in the Senate Chamber, Parliament House in Canberra. Source: News Corp Australia

Tony Abbott finally axes the tax. Photo: Scott Barbour/Getty Images.
Source: Getty Images

Leader of the Palmer United Party Clive Palmer during Question Time at Parliament House on July 15, 2014 in Canberra, Australia. Source: Getty Images

TONY Abbott’s great big
election promise to dump
what he called the great
big carbon tax was finally delivered on thusday
morning after a Government ordeal of frustration
and embarrassment.
Negotiations with the
Palmer United Party and
other crossbench senators finally paid off for
the Prime Minister with
Labor’s price on carbon
emissions dismantled.
The Senate voted 39-32
to scrap Labor’s carbon
pricing scheme after securing the support of PUP

ernment four of the six
crossbench votes it needed to abolish the tax.
Family First’s Bob Day
and Liberal Democrat David Leyonhjelm - who also
joined the cross bench on
July 1 - rounded out the
majority needed.
Another crossbencher, the
DLP’s John Madigan, voted for the repeal.
Independent Nick Xenophon was not in the chamber for the vote. Labor and
the Australian Greens opposed the repeal but didn’t
have the numbers to save
the scheme introduced by

senators and other crossbenchers.
Subdued applause from
government
senators
greeted the result as the
Abbott government finally
delivered on its key election promise.
The vote followed days of
protracted negotiations
with Clive Palmer, who
embarrassed the government last week by pulling
his crucial support for the
repeal at the last minute.
The three PUP senators
and the Australian Motoring Enthusiast Party’s
Ricky Muir gave the gov-

the Gillard government in
2012.
Prime Minister Tony Abbott hailed the move as
great news for families
and businesses.
“Scrapping the carbon tax
is a foundation of the government’s economic action strategy,” he said in a
statement just minutes after a Senate vote on Thursday morning.
It would save the average
family $550 a year and
the first benefits would
be seen in coming power
bills.
Mr Abbott says the Aus-

tralian Competition and
Consumer Commission
has been given the funding and powers to ensure
savings are passed on to
consumers.
The Liberal Party has
produced an advertisement promising “cheaper
electricity, lower costs for
small business and more
jobs”.
The repeal comes seven
years to the day that another Liberal prime minister, John Howard, revealed
a plan for an emissions
trading scheme.
Greens leader Christine
Milne made a last-minute
plea to the crossbench telling them it was a “critical
moment” for the nation. A
vote to repeal was a vote
for failure to address global warming, she warned.
“Australia will be relegated
to a pariah and a backwater.”
Despite the threat of afterhours detention, senators
did not rush to pass the
amendment with debate going for hours on wednesday.
“After about 40 hours of
debate in relation to these
measures in this place we
still don’t have a resolution,” government Senate
Leader Eric Abetz railed in
question time yesterday.
The cabinet minister left to
handle the filibuster was
Mathias Cormann, who
eventually stopped answering the onslaught of
questions from irate opposition senators.
Labor dragged out the final debate stages with
questions about the Palmer United Party’s amendment to ensure price cuts
from the carbon tax repeal
are passed fully onto consumers and businesses.
The Greens took a similar
line of questioning and
quizzed the finance minister about the government’s
promised $550 saving for
households from the repeal of the carbon tax.
“We can go round and
round in circles,” Senator
Cormann said, invoking
ire from his opponents.

The bills and amendments
were also held up by backroom talks on a list of other bills to be brought on
for debate before the Senate rises for a five-week
break.
But the carbon pricing
demolition — the third attempt to introduce the bill
to the Senate since November — was the most
satisfying outcome for the
Government.
Soon big companies will
stop paying a penalty on
carbon emissions, currently just over $25 a
tonne, ending Australia’s
most controversial policy
implementation since the
2003 decision to join the
Iraq invasion.
The carbon price element will be removed
from household electricity expenses, and power
company bills will itemise
the savings. New laws demand savings be passed
on to customers or a utility
would have to pay a fine
equal to 250 per cent of
the reduction.
Politically, the repeal allows Prime Minister Abbott
to boast he has completed
two of his three major
election pledges — to “axe
the tax” and to “stop the
boats”. The third was to
repair the Budget.
However, Mr Abbott could
have problems fulfilling
his full election vow, which
was to axe the carbon price
and lower electricity bills.
There are other factors
pushing up power prices
such as infrastructure investment and falling demand.
The Government might
be duly embarrassed as
electricity costs still go up
despite the absence of the
carbon price. Its promise
that average households
will be better off by $550 a
year from a variety of savings could be wrecked.
The Government also has
found to its distress over
the past week that it cannot take the Palmer United
Party and Clive Palmer for
granted.
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اعالنات ملبورن

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
نعمل  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650

ال مـرياج
لصاحبها سام يونان
املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب ..صرح شامخ
حيقق حلم اللبنانيني والعرب
حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
وديكورها على استعداد الستقبال
مناسباتكم ...زواج  -خطوبة -
أعياد ميالد  -عمادات وغريها..

هدايا قيمة للعرسان العرب من  500اىل  2000دوالر

لقمة
شهية

أسعارنا تناسب اجلميع

نظافة
تامة

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

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم
تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

أحر التهاني بمناسبة شهر رمضان املبارك
ثمن الجهاز 450دوالرا ..سعر خاص ألول  100مشرتك بـ  199دوالرا فقط

لالتـصال:

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

1300 z a a p t v
1300 9 2 2 7 8 8

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

257 W
ً oodville Road- Merrylands NSW - Tel; 1300 922 788 - Web: www
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن WAYNAK TV

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
كما عودتكم انرتفيجن ..تخفيضات على االجهزة خالل شهر رمضان املبارك من  650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات
ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر - :بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
 -اذا فاتت نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز
مكفول
ملدة سنة
واحدة

