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واشنطن تغتنم انشقاق الطيار إىل األردن لتتوعد اجليش

املشاورات السرية لسليمان مع الـ:17

موسكو :النظام العاملي حت ّدده التسوية يف سوريا
ً
«إعالن بعبدا  »2 -إطارا للسالح وإمرته

استفاضت التصرحيات
الروسية أمس االول ،يف
التأكيد على موقف موسكو
من رفض أي خطة لسوريا
تشرتط التنحية املسبقة
للرئيس بشار األسد،
على أساس ان االنتخابات
األخرية يف سوريا أثبتت
صوتوا
أن نصف السوريني ّ
لألسد وسياسته .كما كان
الفتا املوقف الروسي
القائل إن نتيجة االزمة
ستحدد شكل
السورية،
ّ
«النظام العاملي» املقبل.
لكن انشقاق طيار سوري
مع طائرته الروسية الصنع
وفراره إىل األردن الذي
منحه اللجوء السياسي،
غذيا اخلطاب االمريكي
الذي استفاد من هذا

طائرة الـ»ميغ  »21التي حملت العقيد املنشق يف قاعدة عسكرية أردنية أمس االول (أ ف ب)

ليدعو
الالفت
التطور
إىل
السوري
اجليش
التمرد ،مهددا عناصره
ضمنيا مبالحقات مستقبلية

اذا ظلوا على والئهم .أما
دمشق فاعتربت الطيار
«خائنا» وطالبت السلطات
باستعادة
االردنية

Opportunity Available
WE ARE SEEKING DYNAMIC CUSTOMER SERVICE
ORIENTED INDIVIDUALS WITH
GREAT COMMUNICATIONS AND TYPING SKILLS
NEEDED TO WORK ON BEHALF OF OUR COMPANY.
ANY JOB EXPERIENCE NEEDED.
THIS SERVICE REPRESENTATIVE WILL
EARN UP TO $2,950 MONTHLY .
EMAIL AT (dannywebber862@gmail.com) IF INTERESTED

الطائرة.
كما علم ان تشكيلة
احلكومة السورية اجلديدة

التتمة صفحة 31

هل بلغت ظاهرة قطع
الطرق وحرق االطارات
قوى
انكشاف
حدود
سياسية وحزبية كانت
تغذي هذه الظاهرة الطالق
رسائل سياسية معينة؟ أم
ان اقرتاب موعد اجلولة
الثانية من احلوار املستعاد
يف قصر بعبدا أملى تربيد
املشهد الشارعي نسبيا؟
أمس
طرح
السؤال
االول على نطاق واسع
يف ظل احنسار ملموس
هلذه الظاهرة ،مع أن أي
جديد اجيابي مل يطرأ على
القاسي
التقنني
أزمة
للتيار الكهربائي .ومع
ان أوساطا معنية شككت

يف «صمود» الرتاجع يف
االحتجاجات الشعبية طويال
ما مل يطرأ حتسن على

التغذية بالتيار ،ولو يف
حدود ملموسة وحمدودة،
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«اإلخوان» حي ّذرون اجليش من «مواجهة»
ويعتصمون يف امليدان حتى «فوز مرسي»
حذرت مجاعة «االخوان
املسلمني» أمس االول
السلطة العسكرية من
دخول «مواجهة مع الشعب»
اذا مل يعلن فوز مرشحهم
حممد مرسي يف االنتخابات
الرئاسية اليت أرجئ اعالن
نتائجها ،ليستمر الرتقب
والتوتر يف البالد.

مع ادعاء كل من مرسي
ومنافسه أمحد شفيق
الفوز يف الدورة الثانية
من االنتخابات الرئاسية
االوىل جترى منذ اسقاط
النظام السابق يف 11
شباط  ،2011حذر العضو
يف مكتب ارشاد اجلماعة
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مؤسسة املكاري للدواليب
األوىل يف فكتوريا
تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات كانت وما زالت
مؤسسة املكاري تقدم أفضل الخدمات مع وستبقى كما عودتكم
على الخدمات
التسهيالت
اختصاصيون يف الفرامل Wheel ،املمتازة والصدق يف
املعاملة
 Alignmentوغيار زيت

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 -كــهرباء -
PlumbingBuildingElectricalP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
نجارة خشب  -تبليط  -تلييس Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 دهان  -تعمري حجارة (بريك)- Painting - Bricklaying - Mechanic -- Cabinet Maker - Concreting
ميكانيك  -تصنيع خزانات  -صب
-Demolition and many more
باطون -هدم منازل 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

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004
WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة هلى 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

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع
مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

 Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

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

 Intervisionقريبا يف ملبورن

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

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

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

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

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

*Box Delivered only, no installation included
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لبنانيات

اجلميّل عرض التطورات مع نائب رئيس احلكومة
ومقبل أكد ان الوضع اصبح فعالً ال يطاق
قال نائب رئيس احلكومة
مسري مقبل ان الوضع اصبح
فعال ال يطاق يف البلد وعلى
مجيع امليادين ،مستبعدًا ان
جتري االنتخابات النيابية يف مثل
هذه األجواء.
فقد استقبل الرئيس امني
اجلميل يف دارته يف بكفيا امس
الرئيس مقبل ومت خالل اللقاء
عرض األوضاع العامة.
وأعلن مقبل بعد اللقاء :عرضت
مع الرئيس اجلميل عدة مواضيع
سنطرحها األسبوع املقبل يف
جملس الوزراء ،ونتمنى ان نصل
اىل حلول اجيابية خبصوصها.
اين اصبح ملف جسر جل
الديب؟
 هذا امللف سيطرح يوماألربعاء على جملس الوزراء
إلختاذ قرار نهائي بشأنه.
ما هي املواضيع اليت حبثتموها
حتديدا؟
 مواضيع ختص املواطن يفاملنت ،من جسر جل الديب اىل
الوصلة من اخلط السريع اىل عني
علق ،واخلط اجلديد الذي سيبدأ
من انطلياس وصوال لألوتوسرتاد
لتخفيف زمحة السري.
هل ستبحثون يف جملس الوزراء
تردي الوضع األمين ،وانقطاع
الكهرباء وقطع الطرقات؟
 هذه األمور ستبحث كلها يفجملس الوزراء ،فالوضع اصبح
فعال ال يطاق يف البلد وعلى
مجيع امليادين.
هل ستصلون اىل حل

خبصوصها ام ستؤجل؟
 ال تأجيل وستبحث كلها.هناك نوع من التخوف من عدم
اإلنتخابات يف موعدها السنة
املقبلة؟
 رأيي اخلاص اننا ويف احلالةاليت حنن فيها اآلن ال ميكن ان
جتري انتخابات ،هذا رأيي اخلاص
وليس رأي احلكومة.
هل احلكومة باقية؟
 برأيي ان احلكومة باقية األن،وسيكون هناك مشكل كبري ما مل
يتم تأمني بديل عنها وطاملا مل
يؤمن البديل فهي باقية.
واستقبل الرئيس اجلميل،
رئيس حزب احلوار فؤاد خمزومي
ومت خالل اللقاء حبث األوضاع
العامة.
ورأى خمزومي بعد اللقاء انه
من املهم متابعة موضوع احلوار،
مثنيا على اإلتصاالت اليت قام
بها الرئيس اجلميل جلمع اجملتمع
اللبناني ،وهذه خطوة اجيابية
لتخفيف اإلحتقان خصوصا يف
ظل التغيريات احلاصلة يف
املنطقة .واكد ان لبنان جيب
اال يدفع مثن اي تغيري حاصل
يف املنطقة ،وحنن مقبلون على
مرحلة صعبة ،ويكفينا ما نرى من
تشنج وخطابات متطرفة خصوصا
اننا نرى ما حيصل يف الشمال
ويف املخيمات الفلسطينية.
وختوف خمزومي من عدم
اإلنتخابات
حصول
امكانية
النيابية يف موعدها يف الصيف
املقبل.

وزير الداخلية ٥٠ :باملئة من السيارات أرقامها مزورة
أشار وزير الداخلية والبلديات مروان شربل خالل املؤمتر
الثاني للطرقات يف لبنان السري والسالمة العامة ،اىل أن %٩٥
ممن يقودون الشاحنات غري لبنانيني ،معتربا أن هذه مشكلة
كبرية ،الفتا اىل أن  %٥٠من السيارات أرقامها مزورة وهناك
فقط  1000عنصر سري من قوى األمن موزعون على االراضي
اللبنانية .واعترب أن هناك ثالثة أسباب لزمحة السري هي ختطيط
الطرقات وأخالق املواطن وعنصر قوى األمن ،الفتا اىل أن شبكة
الطرق غري قادرة على إستيعاب حركة السري ووزارة الداخلية
تولي املوضوع إهتماما جلعل الطرقات معابر للتواصل ال معابر
للموت.
وقال :قضية السري وطنية أخالقية ال جيوز إخضاعها لالنقسام
السياسي واآلراء املتباينة .وأعلن أنه بصدد إقرتاح قانون أن
تعلم قيادة السيارات يف املدارس آخر ثالث سنوات دراسية
حتى يتم تعلمها عن صدق.
وقال :جملس االمناء واالعمار أخطأ حني نفذ مشروع جسر نهر
املوت فزمحة السري لن ختف اال عند إزالة اجلسر بكامله.
وأعلن أنه بصدد إقرتاح مشروع شراء السيارات القدمية،
مشريا اىل ان  600ألف سيارة مل متر على املعاينة امليكانيكية.

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

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116

Tel:(02) 8764 8186
Fax:(02) 8764 8062

املعلوف رأى ان الوضع القائم يتطلب التنسيق مع الراعي البابا خيشى من تعميم
النزاع السوري ويؤكد زيارته
لبنان يف أيلول

وضع عضو كتلة القوات
اللبنانية النائب جوزف املعلوف
زيارة وفد مسيحيي قوى الرابع
عشر من آذار اىل بكركي امس،
يف إطار التنسيق الكامل مع
البطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي ،الن الوضع
ّ
يتطلب ذلك،
القائم يف البلد
مرة اعتربنا ان
واوضح اننا وال ّ
هناك تباعدًا بني القوات وبكركي
إمنا تباين يف بعض وجهات
النظر.
وقال على رغم ما يقال ان
الزيارة اليت سيقوم بها رئيس
تكتل التغيري واالصالح النائب
ميشال عون اىل زحلة غدًا ال
ترتبط باملعركة االنتخابية ،اال
انها جزء ال يتجزأ من التحضري
هلذه املعركة يف العام .2013
ومل يستبعد ان يقوم رئيس
حزب القوات اللبنانية الدكتور

مسري جعجع بزيارة اىل زحلة ،الن
ّ
الكل يعلم ما ّ
تكنه زحله للدكتور
جعجع ،لكنه اشار يف املقابل اىل
منر
ان االمور رهن االوضاع اليت ّ
بها وابعادها.
واعلن ان مشهد مأدبة العشاء
اليت سيقيمها رئيس اساقفة
الفرزل وزحلة والبقاع للروم
امللكيني الكاثوليك املطران
عصام درويش على شرف العماد
عون غدًا لن خيتلف عند زيارة
رئيس حزب الكتائب الرئيس
امني اجلميل اىل زحله قريبًا،
مذكرًا مببادرة السالم اليت اطلقها
املطران درويش حيث مجع كل
فاعليات زحله على طاولة واحدة.
واكد املعلوف ان دور املطران
درويش يف هذا اجملال ليس
سياسيًا وإمنا زرع األلفة والسالم
بني اجلميع ،وحنن ال مشكلة لدينا
يف هذا االطار.

 ٤صواريخ اجتازت احلدود يف اهلرمل
وكادت تتسبّب بكارثة يف املشرفة

هي العناية اإلهلية اليت
أنقذت بلدة املشرفة  -يف
قضاء اهلرمل من جمزرة
حقيقية ،كادت أن تتسبب بها
أربعة صواريخ وقعت يف القرية
ومصدرها األراضي السورية.
فاألمتار القليلة اليت تفصل
بني أراضي الدولتني مل تكن
كافية حلماية أهالي املنطقة من
الصواريخ.
فمع ساعات الصباح األوىل،
دار اشتباك بني اجملموعات
السورية املسلحة وقوات اجليش
السوري املنتشرة على احلدود
اللبنانية  -السورية الشرقية،
استخدمت خالهلا صواريخ من
عيار  ١٠٧ميلمرت ،اخرتقت أربعة
منها احلدود اللبنانية وسقطت
يف بلدة املشرفة.
أحد الصواريخ انفجر أمام

حديقة املواطن غازي احلاج
تضرر
حسن ،ما أدى اىل
ّ
املنزل وتناثر الزجاج يف
أرجائه ،وجنا سكانه بأعجوبة.
فيما سقط صاروخ آخر بني
املنازل املأهولة بسكانها دون
ّ
ومت إبعاد األهالي
أن ينفجر.
بانتظار أن تقوم فرق اهلندسة
يف اجليش اللبناني بتفجريه.
أما الصاروخان اآلخران فقد
سقطا يف األراضي الزراعية
داخل البلدة.
حادث ليس األول من نوعه
تعرضت
يف املنطقة وهي اليت ّ
العتداءات مماثلة فيما قضى أحد
أبناء املنطقة يف منتصف الشهر
املاضي وهو علي عبدالرسول
علي بالقصف أثناء تواجده يف
أرضه الزراعية يف بلدة حوش
السيد علي.

* البابا بينيديكتوس السادس عشر *

ّ
بينيديكتوس
البابا
حذر
السادس عشر من انتقال النزاع
يف سوريا اىل املنطقة ودعا
اجملتمع الدولي اىل اّأل يألو جهدًا
الخراج سوريا من دوامة العنف
واألزمة ،مؤكدًا يف الوقت ذاته
زيارته املقبلة للبنان يف منتصف
أيلول.
ودعا احلرب األعظم لدى استقباله
املشاركني يف اجلمعية اخلامسة
والثمانني هليئة (رواكو) املعنية
مبساعدة الكنائس الشرقية،
«اجملتمع الدولي اىل عدم توفري
أي جهد ملساعدة سوريا للخروج
من الوضع احلالي من العنف
واألزمة اليت طالت كثريًا ومثة
خطر من تعميم النزاع مبا يرتك
تداعيات سلبية جدًا على البلد
واملنطقة».
ملحًا
وأضاف «اطلق نداء
ّ
وصادرًا من القلب ،بأن يتم
االنسانية
املساعدة
ضمان
الضرورية لسد احلاجات امللحة
للسكان وللعديد من االشخاص

الذين اضطروا اىل مغادرة
منازهلم وجلأ بعضهم اىل دول
اجلوار» ،فـ»قيمة احلياة البشرية
هي احدى أمثن املوارد اليت
يتعني محايتها دائمًا».
وأكد البابا زيارته املقبلة
للبنان يف منتصف أيلول،
وقال «فلرتافق شفاعة السيدة
العذراء دائمًا الكنائس الشرقية
يف الوطن والشتات (…) ولتكن
سندي يف الزيارة املقبلة اليت
سأقوم بها بإذن اهلل اىل لبنان
لوضع اخلتم على السينودس
الشرق
ألساقفة
اخلاص
األوسط».
وأعرب عن «مشاعر املودة
اللبناني
والشعب
للكنيسة
واحتضانهما كوالد وأخ» ،واختتم
بالقول «أمنح ملؤسساتكم وكل
احلاضرين هنا ،وجلميع األعزاء
على قلوبكم ،وكذلك للجماعات
الكنسية اليت عهدت اليكم،
بركيت الرسولية اليت ملؤها
املودة».
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لبنانيــات

لبنان غارق يف العتمة واملعنيون منشغلون بالسفر

جعجع :مارد الدميقراطية خرج
من قمقمه
انتقد رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع انشغال
املعنيني بالسفر اىل ريو دي
جانريو يف الربازيل للمشاركة
يف القمة العاملية للتنمية
املستدامة بينما يغرق لبنان يف
العتمة والظالم بسبب انقطاع
التيار الكهربائي يف املناطق
اللبنانية كافة فضال عن
تدهور األوضاع االقتصادية
واملعيشية واألمنية.
وأكد جعجع ،خالل استقباله
وفدا طالبيا من خمتلف الدول
العربية ضمن برنامج Leaders
 ،for democracyان نظام األسد
يف سوريا أصبح معزوال ولن
يستمر لفرتة طويلة باعتبار ان
االمريكيني والروس يعملون
جديا إلجياد حل على الطريقة
اليمنية عرب تسليم نائب
الرئيس بشار األسد السلطة
وعودة اجليش السوري اىل
ثكناته مع دخول قوة عربية
ودولية تستلم األمن ،لتنطلق
بعدها فرتة انتقالية عرب إجراء
انتخابات جمللس شعب جديد
وبعدها تعود احلياة اىل
طبيعتها.
واعترب جعجع ان الربيع
العربي هو حلظة تارخيية قد
يتعثر يف بعض احملطات،
وهذا أمر طبيعي حيصل يف
كل الثورات ،اذ ان الثورة
هي كناية عن فوضى حتى
ولو كانت هذه الفوضى
منظمة ،مشريا اىل ان مارد
الدميقراطية واحلرية يف الشرق
األوسط خرج من قمقمه ولن
يعود اليه ،فمسرية احلرية اليت
انطلقت شرارتها ستستمر،
وان األحداث يف التاريخ حتتاج
اىل وقت طويل ومتر مبخاضات
كبرية ولكن املهم يبقى ان
ندعم الدميقراطية والربيع
العربي ليصل اىل أهدافه
املنشودة.

نظرتني
املواجهة بني
َ

وردا على سؤال ،شرح جعجع
ان املواجهة القائمة يف لبنان
هي بني نظرتني خمتلفتني،
فشعار قوى  14آذار هو لبنان
أوال مبعنى أن يكون بلدنا سيدا
حرا مستقال يبسط سيادته على
كامل أراضيه مع حدود واضحة
شعبه
وميارس
ومرسومة
كامل احلرية والدميقراطية
من خالل انتخابه جملسا نيابيا
ميثله بالفعل ،بينما فريق 8
آذار وعاموده الفقري حزب
اهلل يعترب ان األولوية هي
السرتاتيجيته املرتبطة يف
األساس واجلوهر باسرتاتيجية
اجلمهورية االسالمية االيرانية
يف املنطقة وبالتالي هذا
الفريق ال يهمه قيام دولة
قوية ،فاعلة وقادرة يف
لبنان.
من جهة أخرى ،عرض جعجع
مع رئيس مجعية جتار بريوت
نقوال مشاس ،يف حضور أمني

عام حزب القوات عماد واكيم،
ملستجدات األوضاع االقتصادية
املتأزمة يف لبنان.
كما التقى جعجع وفدا من
الطائفة األشورية من جلنة
كنيسة الراهب باثيو يف
احلدث شكره على املساهمة
اليت قدمها حزب القوات لبناء
الكنيسة يف حضور منسق
القوات يف احلدث فادي
خليفة.

اجلميل
نديم
ّ

والحقًا التقى جعجع النائب
نديم اجلميل الذي وصف
احلكومة بالفاشلة اقتصاديا،
امنائيا ،اجتماعيا وأمنيا ،منتقدا
انقطاع التيار الكهربائي عن
كل لبنان مرة واحدة بينما
وزير الطاقة واملياه املعين غري
متواجد على األراضي اللبنانية
ملعاجلة املعضلة ،وهذه فضيحة
كبرية.
وأكد اجلميل وجوب معاجلة
أزمة الكهرباء من خالل خصخصة
كاملة هلذا القطاع والقطاعات
األخرى كاالتصاالت ،مشيدا
بتجربة املهندس أسعد نكد يف
شركة كهرباء زحلة الذي طرح
مشروعا لتأمني صناعة وتوزيع
التيار طيلة  24ساعة بثمن أقل
من اشرتاك املولد الكهربائي،
داعيا اىل ضرورة دعم هذا
املشروع وأي مبادرات خاصة.
وشدد على أهمية اخلصخصة
جلهة تأمني فرص عمل جديدة
ومنافسة بني الشركات األمر
الذي حيسن العمل يف كل
القطاعات.
وعن قراءته لعودة التوترات
داخل املخيمات الفلسطينية،
وضعها اجلميل يف خانة املخطط
السوري لزعزعة الوضع األمين
يف لبنان وال سيما بعد أن
فشل يف طرابلس وبريوت
وعكار ،فلم يبق يف يده سوى
ورقة اخلاليا الفلسطينية يف
املخيمات وبالتالي هو حياول
استخدامها إلشعال املنطقة
بأكملها ،األمر الذي نرفضه
وندعم اجليش اللبناني املدافع
عن كل اللبنانيني وعن احلريات
حلل كل هذه املشاكل اذ حان
الوقت ليكون اجليش صارما
بقراره ليحسم األمور.
وردا على سؤال ،أيد اجلميل
حاجة اجليش اللبناني لقرار
سياسي ليتحرك ،على األرض
لكن باستطاعته اختاذ املبادرة
اذ ال أحد سيقف يف وجهه
وسنكون مجيعا خلفه ولو ان
هذه احلكومة الفاشلة رفضت
مساندته ومل متنحه الغطاء
السياسي الالزم.
ومن زوار معراب سفري
السودان يف لبنان ادريس
سليمان الذي عرض مع
جعجع للعالقات الثنائية بني
البلدين يف حضور رئيس جهاز
العالقات اخلارجية يف القوات
اللبنانية بيار بو عاصي.

ميقاتي زار حبرية الربازيل وشارك بورشة عمل:
الستبدال أهداف النمو التقليدية بأخرى مستدامة
واصل رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي زيارته للربازيل يف اطار
ترؤسه وفد لبنان اىل مؤمتر
االمم املتحدة للتنمية املستدامة
املنعقد يف مدينة ريو دو
جانريو.
وعقد ميقاتي ،على هامش
جلسات العمل ،سلسلة من
اللقاءات مع رؤساء الوفود
املشاركة يف املؤمتر ،تناولت
العالقات بني لبنان وهذه
الدول والوضع يف منطقة
الشرق األوسط.
كذلك زار ميقاتي مقر قيادة
البحرية الربازيلية لشكرها على
اجلهود اليت تقوم بها القوات
البحرية الربازيلية يف إطار
ترؤسها القوة البحرية العاملة
يف إطار القوات الدولية يف
جنوب لبنان اليونيفيل.
وأقيمت لرئيس احلكومة،
فور وصوله ،مراسم االستقبال
الرمسية ،حيث استقبله وزير
البحرية الربازيلية االمريال خوليو
سوريس دومورا نيتو وقائد
القاعدة البحرية االمريال ايليس
اوبرج .وعزفت املوسيقى نشيد
االستقبال اخلاص ،ثم النشيد
الوطين اللبناني ،بعدها رفع
العلمان اللبناني والربازيلي،
ثم استعرض ميقاتي ثلة من
البحرية الربازيلية.
بعد ذلك ،عقد ميقاتي
ووزير البحرية الربازيلية اجتماعا
شارك فيه عن اجلانب اللبناني
واملغرتبني
اخلارجية
وزير
عدنان منصور ،وزير االقتصاد
والتجارة نقوال حناس ،وزير
الطاقة واملياه جربان باسيل،
القائم باالعمال اللبناني بالوكالة
يف الربازيل جيمي دويهي،
قنصل لبنان يف ريو دو جانريو
علي ضاهر ومستشار ميقاتي
جو عيسى اخلوري .كما حضر
عدد من كبار ضباط البحرية
الربازيلية.
يف خالل اللقاء ،رحب وزير
مبيقاتي
الربازيلية
البحرية
والوفد اللبناني ،وشكر لرئيس
املميزة
التفاتته
احلكومة
واألوىل من نوعها جتاه البحرية
الربازيلية .وقال :حنن نشكر
لكم احتضانكم قواتنا البحرية
العاملة يف اليونيفيل ،ونشعر
بعمق الروابط اليت جتمعنا
واليت تشكل حافزا اضافيا
لنا لبذل املزيد من اجلهود
واخلربات ملساعدة لبنان على
تعزيز االستقرار يف منطقة
عمل اليونيفيل .إننا مستعدون
لتقديم أي مساعدة اضافية
يطلبها لبنان ،علما اننا وجهنا
دعوة للقوات البحرية اللبنانية
اليفاد عدد من كوادرها اىل هنا
لتبادل اخلربات والتدريب ،وآمل
ان ازور بريوت يف وقت قريب
للبحث يف تعزيز هذا التعاون.
كلمة ميقاتي
بدوره ،قال ميقاتي :اننا
سعداء ألن نكون يف ريو دو
جانريو للمشاركة يف هذا املؤمتر

الدولي املهم ،وال ميكن ان
نزور الريو من دون ان نزور
مقر البحرية الربازيلية ،لنعرب
لكم عن حمبتنا وشكرنا على كل
اجلهود اليت تبذلونها ملساعدة
لبنان يف اطار قوات اليونيفيل.
إن العمل الذي تقومون به مهم
جدا ،وهو يشكل دعما مهما
للجيش اللبناني ،يف اطار
القرار الدولي الرقم  1701الذي
يركز على دعم اجليش اللبناني
ومساعدته على القيام باملهام
املطلوبة منه ،وحنن نأمل ان
يستمر هذا الدعم على الصعد
كافة.
أضاف :إن العالقات بني
بلدينا قدمية وراسخة يف
التاريخ ،وهي ستستمر قوية
بإذن اهلل ،ومن الطبيعي ان
يشعر اجلنود الربازيليون يف
لبنان انهم يف وطنهم وبني
اهلهم كما يشعر اللبنانيون
املوجودون هنا ان الربازيل هي
وطنهم الثاني .نأمل أن نراكم
يف لبنان قريبا ،حيث ستكون
الزيارة فرصة ملتابعة البحث يف
تعزيز التعاون الثنائي.
ويف ختام اللقاء ،قدم وزير
البحرية الربازيلية مليقاتي درع
البحرية الربازيلية ،كما قدم
ميقاتي لوزير البحرية الربازيلية
درع رئاسة احلكومة.
وشارك رئيس جملس الوزراء
يف ورشة عمل نظمتها االسكوا،
على هامش املؤمتر ،تناولت
موضوع املنظومات االقليمية
بشأن النمو األخضر والتنمية
املستدامة.
كلمة
ميقاتي
والقى
باالنكليزية قال فيها :جنتمع
اليوم وكلنا أمل أن حيدث مؤمتر
ريو  20تغيريا اجيابيا وحيوية
جديدة يف ما يتعلق بقضية
التنمية املستدامة اليت تشكل
هدفنا األساس كقادة وحكومات
وممثلي اجملتمع املدني واألهم
كمواطنني يتطلعون ملستقبل
أفضل ألوالدهم وأحفادهم.
تنظر املنطقة العربية بشكل
خاص نظرة ناقدة للموضوع
األساسي للمؤمتر ،أال وهو
االقتصاد األخضر ،يف ظل
التنمية املستدامة والقضاء
على الفقر ،وحنن ،اذ نرحب
باألصوات الداعية عامليا لتعزيز
االقتصاد االخضر نعي متاما
أن االقتصاد األخضر وحده ال
يستطيع معاجلة مشاكل الصيغة
االقتصادية احلالية ،حيث تشكل
البطالة بني الشباب أحد أكثر
التحديات إحلاحا اليت تواجهها
حاليا منطقتنا بشكل عام ووطين
لبنان بشكل خاص.
تغريات يف األنظمة
أضاف :يشهد حاليا عدد من
بلدان املنطقة تغريات جذرية
يف أنظمته السياسية ،وقد
كان الشباب اىل حد كبري وراء
هذه التغريات ويواجه معظمهم
وبشكل أساسي آفاقا قامتة

* رئيس احلكومة جنيب ميقاتي *

جلهة احلصول على فرص عمل
ووظائف الئقة .إن املنطقة

العربية تنعم برتكيبة سكانية
شابة ،فعمر أكثر من نصف
سكان املنطقة ال يتجاوز ال
 25عاما وهي نعمة يعززها
انتشار الثقافة بشكل متزايد
يف صفوف الشباب العربي مع
معدالت قراءة وكتابة مرتفعة
تتجاوز نسبة الثمانني يف
املئة يف الدول العربية األقل
تطورا .إال أنه ميكن هلذه النعمة
لسوء احلظ أن تتحول اىل لعنة،
خصوصا عندما ال تلحق عملية
إجياد فرص عمل جديدة ركب
التقدم يف جمال التحصيل
العلمي ،االمر الذي يؤدي
لزيادة البطالة اليت تطال بشكل
أساسي الشباب.

الراعي تناول التطورات مع كنعان وزوار
استقبل البطريرك الراعي،
امس االول النائب ابراهيم
كنعان ،يف زيارة للتهنئة بعيد
األب .وكانت مناسبة لعرض
التطورات الراهنة وامللفات
احلياتية وقانون االنتخاب ووضع
املسيحيني يف االدارات العامة.
واشار كنعان اىل ان الزيارة
اللتماس بركة صاحب الغبطة
الكمال املشاريع االصالحية اليت
تهم لبنان ومجيع اللبنانيني.
واستقبل الراعي رئيس بلدية
عندقت عمر مسعود واعضاء
اجمللس البلدي وخماتري البلدة.
وجرى عرض أوضاع منطقة عكار
وخصوصا بلدة عندقت واحلاجة
اىل امنائها.

ووجه الوفد دعوة اىل البطريرك
لزيارة البلدة خالل جولته الراعوية
املرتقبة لعكار.
ثم التقى رئيس بلدية الصفرا
مسري اهلوا ورئيس نادي الصفرا
ربيع فراج والفنان التشكيلي حنا
ابو سجعان للتهنئة بعيد االب،
وقدموا اليه منحوتة برونزية ترمز
اىل العيد ،وجرى حبث يف بعض
االمور االمنائية واحلياتية لبلدة
الصفرا.
وزاره قائد منطقة جبل لبنان
االقليمية يف قوى االمن الداخلي
العميد عبدو جنيم يرافقه قائد
سرية جونيه العقيد فؤاد اخلوري،
وجرى عرض االوضاع االمنية يف
املنطقة.

قاووق التقى حاخامني معادين
للصهيونية
زار احلاخامان اليهوديان دافيد
ويس ودافيد فلدمان من منظمة
ناتوري كارتا الدولية املعادية
رئيس
نائب
للصهيونية،
اجمللس التنفيذي يف حزب اهلل
الشيخ نبيل قاووق يف مكتبه.
وكان احلاخامان وصال من
امريكا وشاركا يف مؤمتر
فلسطني صحوة األمم ،الذي
أقامه اإلحتاد الدولي للمنظمات
غري احلكومية للدفاع عن حقوق
الشعب الفلسطيين ،برئاسة
األمينة العامة لالحتاد إبنة اإلمام
اخلميين زهراء مصطفوي ،على
مدى اليومني يف بريوت.
وأكد الشيخ نبيل قاووق
للوفد ،حبسب بيان للعالقات
االعالمية يف حزب اهلل ،أن
إسرائيل انتهت كأسطورة،
وشعوبنا نراها اليوم حبجمها
وصورتها احلقيقيتني ،ودميومة
إسرائيل جتايف احلقيقة وحركة
التاريخ والسنن ،ومل تستقر
املنطقة منذ وجود إسرائيل ولن
تستقر إال بزواهلا.
وشدد على ضرورة فضح

حقيقة إسرائيل يف اجملتمعات
الدولية وتبديد هالة اخلداع اليت
حتيط بها ،ليعلم أن الغرب صدر
اىل منطقتنا أسوأ أنواع الكيانات
املوجودة على وجه األرض على
اإلطالق ،وأن الصهيونية وباء
فتاك ينشر األخطار.
وقال :أضحت إسرائيل اليوم،
عبئا على اجملتمع اإلنساني
وحتى على حلفائها وأسيادها،
فوجودها وزرعها بهذا الشكل
الشاذ داخل اجملتمع االسالمي
والعربي ،هو سبب وأصل كل
األزمات واحلرائق املشتعلة يف
املنطقة برمتها.
ورأى أن الفوضى والصراعات
يف املنطقة ،خمطط مدروس عن
سابق تصميم وارادة ،ألنه يوفر
األمن إلسرائيل اليت حتيا على
الصراعات من حوهلا ،مضيفا
صحيح أن هذه األزمات تعطي
الكيان الصهيوني جرعة بقاء،
لكنها ال تكفل له االستمرارية،
ألن سقوطه حتمي ،وهذا القدر
ال مفر إلسرائيل منه عاجال أم
آجال.
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لبنانيــات

الشيخ قاسم :اخلالف سياسي ال مذهيب
أقيم يف مطعم الساحة،
املؤمتر الدولي حول احلج
والصحوة اإلسالمية حبضور
وفود علمائية من لبنان ،سوريا
العراق ،مصر ،السعودية،
واألردن.
الكويت
تركيا،
وتوزعت أعمال املؤمتر على
حماور ثالثة هي:البعد املعنوي
للحج وأثره على الصحوة
وحدة
وتناولت
اإلسالمية
املناسك وأثرها على املسلمني،
حيث حدد حممد علي اهلريف من
السعودية ،أطر االستفادة من
أداء فريضة احلج والعمل وفق
مناسكها ليكون هلا األثر الطيب
يف التوحيد بني املسلمني.
بعد ذلك عرض الشيخ خالد
املال من العراق لبعض من تأثري
كل منسك من مناسك احلج على
املسلمني وعالقته بالوحدة.
وعن تنوع املذاهب ووحدة
العبادة عرض الشيخ أمحد
قباني من سوريا لضرورة وجود
التنوع يف املذاهب اإلسالمية
وليس االختالف مبعنى أن
نتفرق ونتشتت يف كل أصقاع
الدنيا.
عرتيسي
طالل
وعرض
من لبنان ملوضوع الصحوة
اإلسالمية يف عاملنا املعاصر
وفقا ملدرستني :مدرسة تعترب
احلج عبادة ومناسك وال جيب
تعكري صفوه بالسياسة ألن
السياسة ليست من مناسك
احلج ،ومدرسة أخرى تعترب احلج
عبادة وسياسة وهذه املدرسة
يف عاملنا املعاصر أكد عليها
اإلمام اخلميين.

قاسم

ورأى نائب االمني العام
حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم:
ان أمريكا خطر كبري على احلراك

العربي ،الذي برز فيما اصطلح
عليه بالربيع العربي ،وحتاول أن
تصوغ أنظمته اجلديدة إلطفاء
الصحوة اإلسالمية واحليوية
اليت برزت من خالل هذه
الشعوب احلرة اليت انتفضت
على مستبديها وعلى ظلمتها،
وهم صنائع هذا االستكبار
األمريكي الذي محاهم طويال
وحرم الشعوب من اخلريات
الكثرية.
اضاف :ال بد ان نؤكد مرارا
وتكرارا يف كل يوم على الوحدة
االسالمية واعتصموا حببل اهلل
مجيعا وال تفرقوا ،وال أرى أن
املسلمني يعيشون حالة اختالف
مذهيب كما حياول البعض أن
يدعي أو أن يصور أو أن يفرز
األمور بطريقة إعالمية سيئة،
اخلالفات اليوم اليت تربز على
الساحة هي خالفات سياسية
بلبوس مذهيب ،أي أن البعض
حياول أن ميتطي هذا اخلالف
ليستغل مشاعر املستضعفني
من املسلمني ،ويستمد منهم
ومشروعه
خلدمته
ذخرية
املسلمني
بوحدة
لالضرار
وواقعهم ،دلوني على موقف
واحد يف كل العامل اإلسالمي
بطوله وعرضه برزت فيه حركة
إسالمية تطرح رؤية مذهبية
تتعارض مع رؤية مذهبية حلركة
أخرى ،حنن ال نرى هذا وال
نسمع نقاشا ال عن اآليات وال
عن الروايات ،إمنا نرى أعوان
أمريكا يف خندق ،ومناصرو
املقاومة يف خندق آخر ،ومن
دون هذا التصنيف ال يوجد فرق
بني السنة والشيعة على امتداد
كل العامل اإلسالمي ،وبالتالي
من كان مع أمريكا راجعوا
سجله ،هم مع أمريكا وإسرائيل
والفتنة والقتل على اهلوية

ومنع الوحدة بني املسلمني،
ومن كان مع املقاومة هو مع
حترير فلسطني كامل فلسطني
من البحر إىل النهر ،وهو مع
الوحدة اإلسالمية ،ومع إيران
والسعودية وسوريا ولبنان
ومع كل مسلم أكان سنيا أم
شيعيا.
وختم :حنن يف لبنان نسمع
كثريا عن إثارات فتنوية،
ولكن يف الوقت نفسه يوجد
شرفاء عظماء خريون ،يعملون
ليل نهار ملنع الفتنة أن تطل
برأسها ولو على حسابهم،
ولوال هؤالء املخلصني لكانت
الفتنة انتشرت ال بسبب اخلالف
املذهيب ،ألنه ال يوجد خالف
مذهيب يؤدي إىل فتنة ،وإمنا
بسبب اخلالف السياسي الذي
يلبس اللبوس املذهيب بتمويل
أجنيب عربي ،وبتآمر أمريكي
إسرائيلي.حنن حنذر من اللعب
مبقدرات البالد يف لبنان حبجة
محاية املذهب أو الطائفة ،ألننا
اليوم يف مركب واحد ،وعلينا
أن نتكاتف لنحمل وحنمي هذا
املركب معا ،وبالتالي حنن ندعو
إىل أسرع معاجلة للخالفات اليت
حياول البعض أن يوجدها بني
املخيمات واجليش اللبناني ،أو
بني أهلنا يف الشمال واجليش
اللبناني ،على قاعدة أن اجليش
اللبناني هو ضمانة االستقرار،
وحمل إمجاع اجلميع ملصلحة
االنضباط واألمن واالستقرار
السياسي ،فال مصلحة ألحد أن
يثري خالفات جانبية إما بالتآمر
وإما بالتدحرج ،لذا حنن ندعو
إىل التعقل ،وندعو إىل االهتمام
بالقضايا اليت تهم الناس
وخاصة القضايا االجتماعية،
وكفى مزايدات وحتريض يف
اإلعالم.

لاليجار
شقة خلف منزل Granny Flat
يف منطقة غيلفورد
تصلح لشخص او شخصني
مؤلفة من غرفة نوم واسعة ..غرفة
طعام مع غرفة جلوس ولوندري
الشقة مبلطة بالكامل ..حمام جديد
 ..مطبخ جديد
ملن يهمه األمر االتصال على الرقم:
0451102032

«ترحيل» مشروع إنشاء النيابة
العامة البيئية إىل االدارة

باسيل و ّحد اللبنانيني
ضد العتمة
حبث النائب حممد قباني مع
السفري الرتكي إينان اوزيلديز
يف موضوع النفط والغاز يف
شرق البحر املتوسط حيث لرتكيا
كما للبنان مصاحل اقتصادية.
وخالل االجتماع الذي عقد يف
مكتب قباني يف جملس النواب،
سأل االخري السفري عن معنى
كلمة «داماد» اليت استعملها
النائب وليد جنبالط ،فأجابه
أنها تعين «صهر السلطان»،
وهو يتمتع بامتيازات كبرية ،
ّ
فعلق قباني« :املهم أن جربان
وحد
أنه
هي
حسنة،
له
باسيل
ّ
اللبنانيني يف موقف واحد
ضد العتمة اليت سببها للبنان
من أقصى الشمال إىل أقصى
اجلنوب».
وطالب «بإعالن حالة طوارئ
كهربائية تبدأ بعقد جلسة
عامة للمجلس فور عودة الوفد
احلكومي من الربازيل ملعاجلة هذا
الوضع اخلطري» ،مشريا اىل ان
«بعض النواب العونيني ،ومنذ
أسبوع متامًا بعد قرار اللجان
املشرتكة حول جباة الكهرباء
تناوبوا يف محلة شرسة ضدي
وصل بعضها إىل استعمال
كلمات معيبة مل يعهدها لبنان
السياسي من قبل ،وانا لن أجنر
إطالقًا إىل السجاالت املعيبة،
بل أشفق على أصحابها لعلمي
أن اهلجوم الشرس على حممد
قباني هو من شروط االنضمام
يف
العونية
اللوائح
إىل
االنتخابات املقبلة».

اســـــرار

تساءلت أوساط سياسية عن
أسباب قيام وزير السياحة فادي
عبود جبولة على بعض دول
اخلليج ،بعد اجلولة اليت قام بها
الرئيس سليمان.
***
يعتقد بعض املراقبني أن خطر
اغتياالت تستهدف اقطابًا يف 8
و 14آذار يصبح جديًا للغاية اذا
فشلت حماوالت اشعال فتنة
من خالل تكرار حماوالت افتعال
حوادث أمنية.

* جانب من جلسة اللجان املشرتكة *
كأن االنسحاب بات عادة
يف كل جلسة للجان النيابية
املشرتكة .امس االول كان
دور نواب كتلة «الوفاء
للمقاومة» الذين انسحبوا
بعد مناقشة مسألة الصرف
الصحي يف البقاع ،فطار
النصاب ورفعت اجللسة.
يتناول
النقاش
كان
زيادة املبالغ مع االتفاق
بني جملس االمناء واالعمار
والبنك االسالمي يف شأن
شبكات الصرف الصحي
ومعاجلة مياه الصرف يف
وطالب
الغربي.
البقاع
النواب بزيادة  8,3ماليني
لرية على املبلغ االمجالي
الذي يصل اىل مئة مليون
لرية.
هنا طرحت أسئلة عديدة،
ويف غياب اي ممثل جمللس
االمناء واالعمار ،تقرر تأجيل
املوضوع اىل االسبوع املقبل،
على ان حيضر رئيس جملس
االمناء واالعمار نبيل اجلسر
اجللسة ،للمناقشة بصورة
املوضوع
لكون
أمشل،
يشمل كل املناطق .عندها،
غادر نواب «حزب اهلل» فطار
النصاب.
كان
االنسحاب،
قبل
النصاب مؤمنا عرب حضور
ثلث االعضاء ،وترأس نائب
رئيس جملس النواب فريد
مكاري اجللسة ،وناقشت
قوانني
مشاريع
مجلة
واقرتاحات ،واقر مشروع

قانون جييز للحكومة االنضمام
اىل االتفاق الدولي لالنواع
من
باالنقراض
املهددة
احليوانات والنباتات الربية
ّ
املوقع يف واشنطن عام
 ،1973ومشروع قانون جييز
للحكومة ابرام اتفاق حول
املالحة البحرية مع سوريا،
ومشروع قانون االنضمام
اىل اتفاق العمل البحري
املوقع عام .2006
اما النقاش الواسع الذي
اخذ معظم وقت اجللسة،
فركز على مشروع قانون
إنشاء النيابة العامة البيئية.
ومرة جديدة بسبب معادلة
يف
الصالحيات
تضارب
لبنان .تبني للنواب ان
هناك تداخال للصالحيات بني
النيابات العامة والقضاة.
اخلاص
املقرر
وشرح
للجان النائب حكمت ديب
ان «هذه املسألة حساسة
جدا ،وهناك نقاش علمي
وقانوني ،وتبني ايضا ان
مثة سفارات يف املشروع
املقدم وعدم حتديد للجرائم
اليت ترتكب يف حق البيئة.
وبسبب تضارب الصالحيات
ايضا ،سيكون هناك نوع من
التداخل له عالقة بقوانني
سابقة أقرت ،كالضابطة
البيئية وغريها».
لذا اعيد املشروع اىل جلنة
االدارة والعدل اليت أعطيت
مهلة أسبوعني لتقدميه جمددا
اىل اللجان املشرتكة.

أفران ياغونا للمعج
فريفيلدنات..
اآلن  ....يف
جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال
زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ 2،50
 - $جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

فرع فريفيلد

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

حتدث يف مؤمتر احلج والصحوة االسالمية

قباني تابع والسفري
الرتكي موضوع النفط:

نواب «حزب اهلل» انسحبوا فطار نصاب جلسة اللجان

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

حسم
% 20
لحامل هذا
االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة
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لبنانيات

استمرار االعتصام يف خميّم البارد
ودعوات فلسطينية اىل التحرك السلمي

* السيد شناعة متحدثاً اىل املعتصمني يف مخيم البارد *
حافظ خميم نهر البارد على
هدوئه احلذر ،يف حني ال تزال
مظاهر االضراب واالعتصام
قائمة ،فلليوم السابع استمرت
خيمة االعتصام مفتوحة وسط
الشارع الرئيسي عند املدخل
الشمالي ،واملعتصمون على
موقفهم املطالب بإنهاء احلالة
األمنية يف املخيم ووقف
التصاريح وفتحه امام اجلميع.
وزارهم متضامنا عضو اللجنة
املركزية لـ»اجلبهة الدميوقراطية
لتحرير فلسطني» أركان بدر
«ابو لؤي» الذي شدد على
«مواصلة التحركات السلمية
واحلضارية حتى حتقيق مطالب
ابناء املخيم» .وطالب بإطالق
مجيع املوقوفني على خلفية
حوادث االثنني املاضي اليت
اعقبت تشييع امحد القاسم وال
سيما اجلرحى منهم .ورفض
أي من ابناء املخيم او
مالحقة ٍ
اعتقاله ،على خلفية حوادث
االسبوع املاضي ،ألن مثة
حديثًا عن قوائم امساء مطلوبة
ملخابرات اجليش».
كذلك زارهم امني سر حركة
«فتح» يف لبنان رفعت شناعة،
والقى كلمة لفت فيها اىل
«ان كل الشعب الفلسطيين
يرجو الشهادة ولكن على ارض
فلسطني ،ونتمسك مجيعًا حبق
العودة ورفض التوطني ،ولن

نوجه بنادقنا اال حنو جيش العدو
ّ
الصهيوني .وحنن نؤكد أننا
يف خندق واحد مع اخوتنا يف
اجليش والشعب اللبنانيني».
ودعا الشباب اىل «ان حيددوا
بوصلتهم لتحقيق اهدافهم
سلميًا ومن دون احتكاك بأحد
او استفزاز احد».
ذكرى قاسم
وأحيت عائلة الضحية أمحد
قاسم ذكرى مرور ثالثة أيام
على سقوطه يف املخيم،
مبهرجان حضره شناعة وأمني
سر حركة «محاس» علي بركة
وممثلو الفصائل الفلسطينية
يف الشمال وأئمة مساجد ورجال
دين ورؤساء بلديات وخماتري
اجلوار اللبناني وفاعليات من
خميمي البارد والبداوي .آي
من الذكر احلكيم ،ثم كلمة
للشيخ حممود ابو شقري،
فربكة الذي اشار اىل «ضرورة
تعزيز العالقة بني الشعبني
الفلسطيين واللبناني ،ومتتني
الثقة بني الشعب الفلسطيين
واجليش اللبناني».
ودعا شناعة يف كلمة اىل
«استثمار ما حصل ،ألنه
نتيجة النكبة اليت حلت باملخيم
واملعاناة طوال مخس سنوات
هي اليت أوصلت اىل ان ينفجر
الوضع وان يسقط شهداء
وجرحى».

 ٤جرحى يف الضاحية وجرحيان يف
املرج باشكاالت امنية حسمها اجليش
قالت الوكالة الوطنية لالعالم
ان اربعة اشخاص اصيبوا جبروح
يف اشكال امين يف الضاحية
اجلنوبية ،كما سقط جرحيا من
اشكال يف بلدة املرج البقاعية.
فقد وقع اشكال بني جنيب
ك .وشخص آخر من آل املقداد
يف حملة املشرفية شارع آل
املقداد يف الضاحية اجلنوبية،
ادى اىل اصابة جنيب جبروح
بسيطة وشقيقه عيسى واصابته
خطرية يف الرأس ،ونقال اىل
مستشفى الساحل ،اضافة اىل
املرأة فاطمة فرحات  38سنة
كانت على شرفة منزهلا ،وطفل
مير يف الشارع يدعى جاد
كان ّ
مجول  5سنوات.
وعلى االثر تدخل اجليش
وطوق احلادث.
اللبناني
ّ
غازي
الدكتور
واوضح
املقداد ان ال عالقة آلل املقداد
باالشكال الذي حصل يف حي
املقداد يف الضاحية اجلنوبية،

وان حقيقة االمر ،ان خالفا وقع
بني شقيقني من آل غصني
مستأجرين يف احلي املذكور
واشخاص من آل كركي مالكني
ادى اىل ما ادى اليه من
اصابات ،وال عالقة آلل املقداد
يف ما روج يف وسائل االعالم.
وافاد الدكتور املقداد ،ان
آل املقداد اجروا اتصاالت
بقيادة اجليش ،وطلبوا مغادرة
آل غصني احلي املذكور اتقاء
يفتعلونها
اليت
للمشاكل
باستمرار.
وأفادت الوكالة الوطنية
لالعالم عن إصابة املواطنني
رضوان وخليل دباجة بطلقات
نارية يف رجلهما بعدما أطلق
عليهما املدعو و.ر النار إثر
خالفات مادية يف بلدة املرج -
البقاع.
وقد نقل اجلرحيان إىل
مستشفى البقاع يف تعنايل فيما
فر اجلاني إىل جهة جمهولة.

من املؤبد بتهمة االجتار باملخدرات حتى ال ُتقطع طريق بعبدا؟
اىل الرباءة

برأت حمكمة اجلنايات يف جبل
ّ
لبنان برئاسة القاضي فيصل حيدر
أحد املتهمني بتجارة املخدرات خ.ص
بعدما كانت حكمت عليه غيابيًا وأنزلت
حبقه عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة،
وجاءت الرباءة بعدما أوقف م.س
وم.م يف مطار رفيق احلريري الدولي
أثناء حماولتهما تهريب الكوكايني
بألواح خشبية معدة لتقطيع اللحم
حيث أدىل أحدهما أنه سبق وقام
بعملية تهريب للمخدرات لصاحل خ.ص
وعاد وتراجع عن أقواله عازيًا السبب
اىل أن اعرتافاته األولية كانت حتت
التعذيب.
وكان وصل اىل مطار رفيق احلريري
الدولي على منت طائرة تابعة لشركة
اخلطوط اجلوية اإليطالية م.س وم.م
وحمام آتني من الربازيل عرب إيطاليا
ولدى تفتيش حقائب م.س من قبل
عناصر اجلمارك مت العثور بداخلها على
كمية  7400غرام من مادة الكوكايني
املخدرة خمبأة داخل لوحات خشبية
تستعمل لتقطيع اللحم وداخل قعر
مزدوج إلحدى احلقائب ،وقد ألقي
القبض عليه وعلى م.م بينما متكن
احملامي من املرور على نقاط التفتيش
يف املطار وخرج منه من دون أن يثري
الشبهات حبقه ،ولدى استجواب م.س
من قبل عناصر اجلمارك أفاد أنه ينقل
املخدرات من الربازيل اىل لبنان
لصاحل م.م وأ.ص وأ.ف ،وأنه كان

قد اجتمع قبل أسبوعني يف الربازيل
مع أ.ص وم.م وطلب إليه األول أن
ينقل لصاحله كمية كيلوغرام واحد من
الكوكايني اىل لبنان داخل حقيبتني
مقابل نفقات اإلقامة يف لبنان وبطاقة
السفر ذهابًا وإيابًا على أن يرافقه م.م
ليستلم منه املخدرات عند الوصول
اىل لبنان .وبالتحقيق مع م.س لدى
مكتب مكافحة املخدرات صحح أقواله
السابقة جلهة أن الشخص الذي اتفق
معه هو أ.ف وليس أ.ص ،وبالتحقيق
االستنطاقي أنكر م.س ما أسند إليه
ومل ِ
يأت على ذكر أ.ص أو خ.ص على
اإلطالق.
وبالتحقيق مع م.م سرد تفاصيل
عملية نقل املخدرات اليت جرت بني
الربازيل ولبنان بدقة وعندما سئل
عن العمليات األخرى اليت قام بها
يف نطاق املخدرات أدىل أنه يف
العام  1997حضر اىل منزله املدعو
خ.ص وطلب منه تأمني كمية من
مادة الكوكايني له وقد قام بشراء
هذه الكمية من ح.د مببلغ ألف دوالر
وباعها من خ.ص مببلغ ألف ومايتني
ومخسني دوالرًا وقد اتصل به األخري
وطلب منه تأمني كمية أربعماية غرام
من الكوكايني له وقد قام بشرائها
من ح.د وباعها من خ.ص مببلغ ألفي
دوالر .وبالتحقيق االستنطاقي أنكر
م.م ما أسند إليه ومل ِ
يأت على ذكر
خ.ص على اإلطالق.

اشتباكات رشاشة يف املشرفية
بني عائلتني توقع أربعة جرحى
وقع اشكال يف منطقة املشرفية يف الضاحية اجلنوبية استعملت
خالله الرشاشات احلربية .ما أدى اىل سقوط جرحيني شقيقني حال
احدهما خطرة فض ًال عن اصابة فاطمة فرحات كانت على شرفة
منزهلا والطفل جاد مجول ( 5سنوات) كان مير يف الشارع.
وذكرت الوكالة الوطنية لالعالم ان االشكال وقع بني جنيب
كركي وشخص آخر من آل املقداد ،ما أدى اىل اصابة األول جبروح
بسيطة وشقيقه عيسى كركي جبروح خطرة يف الرأس ،ونقال اىل
مستشفى الساحل.
وقد تدخل اجليش وطوق احلادث.
وأوضح الدكتور غازي املقداد يف اتصال مع الوكالة الوطنية
لالعالم ،ان ال عالقة آلل املقداد باالشكال الذي حصل يف حي
املقداد يف الضاحية اجلنوبية ،وحقيقة االمر ،ان خالفا وقع بني
شقيقني من آل غصني (مستأجرين يف احلي املذكور) واشخاص
من آل كركي (مالكني) وأدى اىل ما ادى اليه من اصابات ،وال
عالقة آلل املقداد يف ما روج يف وسائل االعالم.
وأفاد ان آل املقداد اجروا اتصاالت بقيادة اجليش ،وطلبوا
مغادرة آل غصني احلي املذكور «اتقاء للمشاكل اليت يفتعلونها
باستمرار».
من جهة ثانية أصيب رضوان وخليل دباجة بطلقات نارية يف
رجليهما بعدما أطلق عليهما املدعو و.ر .النار إثر خالفات مادية يف
بلدة املرج  -البقاع.
وقد نقل اجلرحيان إىل مستشفى البقاع يف تعنايل فيما متكن
اجلاني من الفرار.
***

خطف عسكري يف الغبريي وإطالقه يف حورتعال
تعرض اجلندي يف اجليش اللبناني علي امحد عساف اىل عملية
خطف يف منطقة الغبريي ،واقتاده اخلاطفان اىل بلدة حورتعال
البقاعية ،حيث اطلقا سراحه امس.
وكان عساف قد اختطف على يد جمهولني اثناء انتقاله بسيارته
من نوع «نيسان ساني» بيضاء اللون صنع  2010يف الغبريي،
وذلك بعد ان شهرا بوجهه مسدسني حربيني واجرباه على االنتقال
معهما بالسيارة اىل بلدة حورتعال يف البقاع .وقد ارسل عساف
رسالة من هاتفه اىل والده خيربه فيها عن مكان وجوده يف
بعلبك.
وعمد اخلاطفان امس اىل االفراج عن عساف بعد ان سرقا سيارته
املسجلة باسم والده.
وفيما مل تعرف اسباب اخلطف ذكرت معلومات ان اخلاطفني كانا
يهدفان من عمليتهما اىل سرقة السيارة.

ادمون صعب

س َف ُ
لة الناس؟».
سئل عبد اهلل بن املباركَ :
«م ْن َ
قال« :من يأكل بدينه»!
أضاف «انقطاع» الكهرباء سببًا إضافيًا هذا الصيف لعدم
اعتبار السياح ،العرب واألجانب لبنان «بلد مقصد» .وقد بات
لبنانيون كثريون مقيمون يف اخلارج ،وكذلك رجال أعمال
لبنانيون وعرب وأجانب ،يتصلون بأهلهم ومبكاتبهم يف
العاصمة بريوت سائلني عما إذا كان طريق املطار سالكًا حتى
ال يتبهدلوا جبر حقائبهم وعبور الطريق اليت داوم احملتجون
على انقطاع التيار الكهربائي عن منازهلم يف حميط املطار،
على قطعها بنار اإلطارات املشتعلة وصناديق النفايات.
ومل جيد هؤالء الركاب ،وبينهم أصحاب مصاحل اقتصادية
ومالية ميكن أن تتضرر يف حال ختلفوا عن حضور اجتماعات
مقررة ملراكزهم اإلقليمية اليت أقاموها يف لبنان ـ مل جيدوا
صعوبة يف االستنتاج أنهم يف دولة تنهار تدرجيًا ،وامام
حكومة عاجزة عن تأمني ابسط اخلدمات ،أي الكهرباء.
ويقول خبري يف البنك الدولي إنه يف كل مرة يزور بلدًا يف
الشرق األوسط ويشاهد خزانات مياه على السطوح ،وتنقطع
الكهرباء فيه فجأة ومرات عدة يف اليوم ،يستنتج من دون
سؤال :ان ليس يف البلد حكومة ،أو ان فيه حكومة فاسدة.
ففي رأيه ان احلكومة اليت حترتم نفسها هي اليت تؤمن املياه
والكهرباء للمواطنني من دون انقطاع ،حبيث جيري االستغناء
عن اخلزانات على السطوح ،وكذلك عن مولدات الطاقة
الكهربائية يف األحياء.
وبسبب انشغال السياسيني ،ويف مقدمهم الوزراء ،مبصاحلهم،
وحتاربهم داخل جملس الوزراء حول الكهرباء وسبل معاجلتها،
ومن يستفيد من صيت اجنازها ،وكذلك من تدخل جيوبه أكرب
نسبة من العموالت ،سواء لبناء املصانع اجلديدة او الستئجار
السفن املولدة للكهرباء كحل مؤقت يف انتظار إجناز املعامل،
تدبر امليسورون
فقد ُترك املواطنون الفقراء يف الظلمة يف حني ّ
أمرهم بشراء الكهرباء من أصحاب املولدات لقاء بدالت بالدوالر
تتصاعد تبعًا الرتفاع ساعات التقنني.
ووسط العتمة اليت وقع فيها اللبنانيون هذا األسبوع مع ارتفاع
درجة احلرارة وغياب أي تدابري احتياطية لتعويض النقص يف
الطاقة املنتجة ،تساءل خرباء يف الطاقة :ما دام حل أزمة
الكهرباء ليس قريبًا ،وأصحاب املولدات برهنوا عن ذكاء يف
اإلدارة واإلنتاج ،واتكأوا على خطوط مؤسسة كهرباء لبنان
إليصال تيارهم إىل املنازل واملعامل والشركات ،فلماذا ال
تتعاقد معهم وزارة الطاقة على التشارك يف اإلنتاج والتوزيع،
خصوصًا بعدما اثبتوا قدرتهم على تأمني الكهرباء للمشرتكني
معهم خالل األيام املاضية ،مبعدل  24ساعة على  ،24و 7أيام
على .7
إننا أمام «عبقرية» سياسية تهدف إىل تدمري الدولة ،وإفقاد
اللبنانيني ثقتهم باحلكم واحلكومة ،ودفعهم للنزول إىل الشارع
وقطع الطرق على املواطنني وأصحاب املصاحل األبرياء ،تارة
احتجاجًا على انقطاع الكهرباء ،وطورًا ردًا على خطف مواطنني
لبنانيني يف سوريا ،او خطف مواطن يف البقاع يف اجتاه
اجلرد ،او يف عكار إىل داخل األراضي السورية ،وطورًا آخر
على إنقاص وزن ربطة اخلبز ،وانقطاع املياه ،وارتفاع أسعار
البنزين واملواد الغذائية اخل ...وقد انتزع هؤالء السلطة من
أيدي املسؤولني غري املبالني ،وسلموها إىل الشارع.
كل هذا جيري وسط تطورات خطرة يف املخيمات الفلسطينية،
يف الشمال واجلنوب ،واليت انتقل إليها التوتر املتصل
بتداعيات األحداث السورية على الوضع اللبناني.
وقد سلطت أحداث خميمات نهر البارد والبداوي وعني احللوة
والضحايا الفلسطينيون الذين سقطوا يف الصدامات مع
اجليش الذي حتدث عن «مؤامرة» و»طابور خامس» حياول
اإليقاع بينه وبني الفلسطينيني ـ سلطت األضواء على
واقع املخيمات الفلسطينية ،والظلم الرمسي الواقع على
الفلسطينيني الذين يعيشون يف الفقر والبؤس ،واحلرمان من
أبسط احلقوق اإلنسانية ،يف ضوء فلسفة متخلفة تقول بأن
البؤس والتخلف واحلرمان تبقي «شعلة» العودة إىل فلسطني
متقدة يف نفوس الالجئني الفلسطينيني ،بينما حتسني أحواهلم
املعيشية ،ومنحهم احلقوق املدنية واإلنسانية كبشر خلقوا على
صورة اهلل ومثاله ،وفتح جمال العمل أمامهم ،جيعلهم يصرون
على التوطن يف لبنان وعدم العودة إىل فلسطني.
ان طاولة احلوار ،إذا كانت هلا من فائدة يف هذه املرحلة،
فيجب ان تعكف على «معاجلة نقاط الضعف يف جسمنا
الداخلي» ،بدل الزهو بالشعارات والبطوالت الوهمية.
ومع أن مؤمتر احلوار الوطين ضرورة حيوية لتحصني الدولة
بوفاق جامع ومكني فإن اخلوف أن يبلغ اليأس من احلكم وعجز
احلكومة عن اإلجناز حد قطع الطريق إىل بعبدا.
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لبنانيات

صامدون يف أماكننا ويف وزاراتنا ،ومستع ّدون للمواجهة مع ٍّ
أي كان

العماد عون :أدعو كل لبنان للتظاهر ض ّد من أوقفوا املوازنات عن مؤسسة الكهرباء

عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
حتدث بعده العماد عون اىل
الصحفيني عن أبرز املواضيع
اليت طرحت وبشكل خاص
األمنية اليت وقعت
احلوادث
ّ
امتدت من ّ
الشمال
واليت
مؤخرًا
ّ
إىل اجلنوب مرورًا ببريوت .واعترب
أن «هذه األحداث ليست وليدة
حيركها
الصدفة ،إذ هناك من
ّ
ّ
بهدف زرع القلق والفوضى يف
لبنان».
وقال« :هذه األحداث ليست
وليدة اخلارج فقط ،فال نستطيع
إن هناك
أن نكتفي مبقولة ّ
خارجية على لبنان؛
مؤامرة
ّ
املؤامرة موجودة ،نعم ،ولكن
ّ
وإال
داخلية فيها
هناك مشاركة
ّ
ملا حصلت األمور بهذه ّ
الطريقة.
إنطالقًا من هنا ،نريد أن ننّبه
ّ
بنانيني ليكونوا واعني هلذا
الل ّ
ّ
ينجروا بشعارات
وأال
املوضوع،
ّ
خمتلقة هدفها جتييش اجلمهور
حلصول أحداث كاليت شهدناها
يف مؤسسات خمتلفة واليت من
تتكرر..
املمكن أن
ّ
ً
الس ّيارات
موضوع
من
ال
انتقلوا مث
ّ
والس ّيارات
الغاز
على
العاملة
ّ
العاملة على املازوت األزرق
الوهمية،
وغريها من األزمات
ّ
سد ّ
جنة حيث اكتشفوا فجأة
إىل ّ
ً
يقدر
ا
وهدر
خسارة
هناك
أن
ُ ّ
ّ
خبمسة مليارات دوالر مع العلم
تتعدى
السد كاملة ال
أن كلفة
ّ
ّ
ّ
الدوالرات!!
ماليني
بضعة
ّ
هكذا دائمًا ،يطلقون الكثري

ّ
ويروجون هلا
الشائعات
من
ّ
ويرددونها بشكل مستمر كي
ترسخ يف عقول الناس...
ّ
كل هذه اإلشاعات اليت
«
تستهدف وزراءنا ومن يعمل
بتهم وافرتاءات ال أساس
معنا
ٍ
هلا ،تهدف اىل عرقلتنا وحماولة
ألن عناصر سرقة أموال
إيقافناّ ،
الدولة باتت مكتملة لدينا؛
ّ
ّ
رد
فملف ديوان احملاسبة الذي ّ
قطوعات احلساب ّ
ألنها مغلوطة
ّ
الشوائب
قد صدر ،وظهرت
واألموال املفقودة واملخالفات
ّ
حتول إىل النيابة
الكربى.
امللف ّ
ً
جدًا
ا
وقريب
يوان،
الد
يف
العامة
ّ
ّ
ّ
العامة
النيابة
إىل
حتويله
سيتم
ّ
ّ
الدولة ،وهناك بيت
املالية يف ّ
ّ
القصيد ،وهذا ما نصبو إليه.
قد تتعاىل أصواتهم جمددًا
سد ّ
جنة وغريه من
على مشروع ّ
املشاريع ،ولكن مهما فعلوا
لن يستطيعوا إبعادنا قيد أمنلة
يقووا
عن حتقيق أهدافنا ،ولن
َ
على إيقافنا ولو للحظة عن
املسار الذي ّ
حددنا
نتبعه ،فقد ّ
الدين،
أسباب
وعرفنا
اجملرمني،
ّ
وعرفنا َ
سرقت األموال ،كيف
مل ُ
ُ
اعتمدت
والسبل اليت
سرقت
ّ
ُ
لسرقتها.
وتابع ساخرًا« :مع األسف أنا
أن
خسرت مليار دوالر ،إذ ّ
مؤسسة قاربت أرقام
هناك
ّ
ّ
ستة
اهلبات املسروقة حبوالي
مليارات ونصف املليار دوالر،
الرقم احلقيقي
أن
يف حني ّ
ّ
للهبات املسروقة تبني أنه

حوالي اخلمسة مليارات ونصف
املليار دوالر ،فطالبوني مبليار
الرقمني
دوالر وهو الفارق بني ّ
أن هذا املليار هو
إذ اعتربوا ّ
خسارة عليهم من األموال
املسروقة».
وعن موضوع الكهرباء وقطع
الطرقات املتنقل قال« :اليوم،
وأمام هذه احلالة ،ال ينفع إقفال
ّ
الطرقات ،من يريد الكهرباء
عليه أن يعرف من يعرقل
مستعدون أن
وصوهلا إليه ،حنن
ّ
ننزل معه اىل الشارع ،انقطاع
الكهرباء يطالنا مجيعًا ،وخالل
ّ
توفرت
ال  48ساعة املاضية
ملدة  5ساعات
الكهرباء هنا
ّ
ّ
ملدة 43
د
املول
وعمل
فقط ،
ّ
ساعة!!
العمال والناس على
حيرض
ّ
من ّ
إقفال الطرقات بسبب موضوع
ّ
التيار الكهربائي هم
قطع
أنفسهم الذين أوقفوا متويل
مؤسسة كهرباء لبنان املسؤولة
ّ
عن تنفيذ املشاريع .من يريد
القيام بتظاهرات عليه أن يعرف
أين يتوجه .أنا أدعو كل لبنان
ضد من أوقفوا املوازنات
للتظاهر ّ
عن مصلحة كهرباء لبنان .حنن
ومسؤولية الوزارة
لنا مشروعنا،
ّ
انتهت يف العام  ،2010عندما
ّ
الشروط
أعدت اخلطط ودفاتر
ّ
وكيفية
األعمال
ورزنامة
ّ
املؤسسات:
تنفيذها يف كل
ّ
ّ
النقلّ ،
ّ
حمطة Service
التوزيع،
ّ
اخلطة انتهت يف
 ،Providerكل
العام  ،2010وبعد ذلك التاريخ

أصبحت احلكومة جمتمعة مسؤولة
عن ختصيص األموال.
قدمت
،2011
يف  4نيسان
ّ
مكررًا إلقرار
معج ًال
قانونًا
ّ
ّ
اعتمادات ال« 700ميغاوات»
ّ .
ظلوا يناقشون يف املوضوع
ملدة  170يومًا ،وأصبح القانون
ّ
ّ
وحتفظت عليه يف جملس
مشوهًا
ّ
ّ
النواب ،علمًا أن كل دقيقة
ّ
تكلفنا  12ألف دوالر
كانت
وأصبحت ّ
أظن
تكلفنا أكثر .كنت ّ
أن اجلميع جييد احلساب ليعلموا
كم من األموال خنسر سنويًا،
تفاجأت ّ
أنهم حتى ال يعرفون
أن حيسبوا! فرق اخلسارة هذا
مؤسسة كهرباء لبنان
العام يف
ّ
بلغ  1750مليار دوالر ،بينما
ّ
يكلف املشروع الذي تقدمنا
به (ال 700ميغاوات) مليار
و 200مليون فقط .كل مشاريع
الكهرباء حيت يصبح لدينا إنتاج
ّ
وتكلف 4
 4000ميغا جاهزة
مليار و 200مليون.
لقد بلغت خسارتنا يف احملروقات
عام واحد فقط  1750مليار
خالل ٍ
دوالر ،هذا عدا عن اخلسارة يف
اجملال اإلقتصادي ،واملبالغ ّ
اليت
ُت َس ّدد  3أضعاف من جيوبكم ومن
ّ
املولدات،
جراء استعمال
جيوبنا ّ
ومن اخلسارة اإلقتصادية بسبب
ارتفاع مثن اإلنتاج عندنا فال
يعود ممكنًا تقديم أسعار منافسة
ألن كلفة اإلنتاج تصبح
جيدة ّ ،
وهلم جرا من خسائر.
أعلى..
ّ
وتوجه اىل املواطنني بالقول:
ّ
يا إخواني املواطنني ،اخلسارة

السنوية يف لبنان تبلغ  6مليار
ّ
دوالر بسبب الكهرباء ونقص
ّ
مستعد أن أسري
الطاقة ،وأنا
ٌّ
أمامكم إذا أردمت أن تتجهوا
إىل املقر ّ
الذي تسّبب بانهيار
الكهرباء يف لبنان منذ العام
ّ
كل الذين
 1993حتى اليوم.
مروا يف جملس ّ
النواب أو يف
ّ
ّ
كلهم مسؤولون.
احلكومات،
الكهرباء مل تنكسر ومل تصل
اىل هذا الوضع بسبب حاجاتنا
يف ال  24ساعة األخرية .كال،
فهي كانت تنحدر ّ
كل سنة أكثر
فأكثر ،وسنظهر لكم قريبًا كيف
ّ
يغطى
ازدادت املصاريف وكيف
عجز املؤسسة.
بالنسبة للكهرباء ،أما ّ
هذا ّ
بالنسبة
للعمال ،ما أريد أن أقوله بسيط
 :إن أهم عمل إنساني قام به
وزير ّ
الطاقة هو إنصاف هؤالء
األشخاص ،الذين هم باألساس
ليسوا عما ً
ال يف مؤسسة كهرباء
لبنان وال أجراء ،بل هم عمال
على الئحة متعهدي عمل .الوزير
قدم مشروعًا إلنصافهمّ ،
ألنهم،
ّ
ومنذ  20عامًا ،يستعملونهم،
حيرضونهم
هؤالء أنفسهم من
ّ
اليوم هم كي يرفضوا حلاًّ
ملصلحتهم ،وقلة الوفاء فرضت
أن يصبح الوزير باسيل ضحية
املشروع يف اإلعالم ،أما ضمرييًا
ّ
ألننا
فنحن وحدنا املنتصرون
قمنا بالعمل اإلنساني وسنظل
ّ
لكل املواطنني.
نقوم به
أما من هم بال ضمري فهم ّ
الذين
حرضوا على وزير ّ
ومحلوه
الطاقة ّ
ّ
مسؤولية ال حيملها ،ولكن حنن
يهزك ريح»،
جبل «ويا جبل ما
ّ
حنن باقون ،قد يغادر غرينا
ويأتي آخرونّ ،
ألن
لكننا باقون ّ

ضمرينا مرتاح.
أن بالنا مشغول على
صحيح ّ
ٌ
الوطن خصوصًا بعد كل ما
حيصل ،وخصوصًا احلوادث
األمنية ّ
اليت تتحرك أينما كان
وتطال اجليش؛ حياولون ضرب
ّ
كل املؤسسات القائمة يف
الطبية،
املؤسسات
لبنان؛
املدارس الكاثوليكية ..يكون
ّ
ولكنهم
فرديًا،
احلادث
ً
فضيحة
وجيعلونه
يعممونه
ّ
كبرية .احلادث الفردي يتحمل
مسؤوليته فرد ،وليس مدرسة
ومؤسسات مدرسية ،خطأ طبيب
ّ
نفسه ،وجيب
الطبيب
يتحمله
ّ
ُ
متابعة املسار القضائي حتى
يدان أو ُي ّربأ ،ولكن ال جيوز
اختزال اإلجراءات حبقه ،وجتاوز
األصول .عندما ال يعود البلد
حيرتم األصول القانونية يف
ّ
التعامل ،خصوصًا مع القضاء،
أو األصول القانونية يف ّ
التعامل
إن اإلعالم
مع اجلرمية ..يقولون ّ
ي ّربر نفسه!! حسنًا َفلي ّربر
ّ
يضخم
نفسه ،لكن ال جيوز أن
األحداث!! نقرأ يف صحيفة:
«الكارثة الوطنية الكربى :إعتداء
على قاصر» ،بينما ميكن نشر
اخلرب « :جرى اإلعتداء على قاصر
وحّو َل الفاعل إىل احملكمة».
ُ
من هنا ،تضخيم احلدث وإثارة
االنفعاالت ّ
جتر الناس إىل
اليت ّ
ّ
الشارع  ،ليست أعمال صدفة
ٌ
أيًا كان
ختريبية،
أعمال
هي
بل
ّ
من يقوم بها.
وختم بالقول :حنن صامدون
يف أماكننا ويف وزاراتنا ،لسنا
مستعدون
خائفني من أحد ،حنن
ّ
أي كان ،ومن يريد
للمواجهة مع ٍّ
أن يواجه ،فأه ًال وسه ًال.

االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية (افيك) يعزّي بوفاة ولي العهد السعودي

األمري نايف بن عبد العزيز

يتقدم االتحاد االسرتالي
للمجالس االسالمية (افيك)،
رئيسا واعضاء ،بأحر التعازي من
خادم الحرمني الشريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز خاصة
ومن شعب اململكة العربية
السعودية عامة وكذلك من
سفري خادم الحرمني الشريفني
يف اسرتاليا االستاذ طلعت بن حسن ناظر ومن سائر طاقم السفارة ،بوفاة ولي العهد
السعودي األمري نايف بن عبد العزيز طالبني من اهلل العلي القدير ان يسكن الفقيد الغالي
االخدار السماوية وللمملكة العربية السعودية ،قياد ًة وشعباً ،الصرب والسلوان..

إنـّا هلل وإنـّا اليه راجعون
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العرب والعالم

الواليات املتحدة تع ّزز اخنراطها يف املعركة السورية :والـ«سي آي إيه» على احلدود الرتكية ملراقبة التسليح

يومًا بعد آخر ،خترج التقارير
لتؤكد على اخنراط غربي متزايد
يف دعم املعارضة السورية
ّ
املسلحة ،خيتلف عما أعلنته
من دعم «إنساني» فقط بـ15
مليون دوالر .آخر التقارير
يشري إىل تواجد استخباراتي
أمريكي على األراضي الرتكية
هدفه اإلشراف على شحنات
األسلحة اليت يستلمها املقاتلون
السوريون .وأكثر من ذلك،
مد املقاتلني
يدرس األمريكيون ّ
بصور من األقمار االصطناعية عن
مواقع القوات السورية ومساعدة
املعارضة على تشكيل جهاز
بدائي لالستخبارات ...وصو ً
ال
إىل التواجد مباشرة على «أرض
املعركة».
ويف هذا السياق ،كشفت صحيفة
«نيويورك تاميز» األمريكية أن
جمموعة من عمالء االستخبارات
األمريكية تنشط بسرية يف
جنوب تركيا بهدف مراقبة
شحنات األسلحة اليت ترسل إىل
املقاتلني السوريني ،واحلرص
على حتديد الوجهة اليت تسلكها
هذه الشحنات خوفًا من وقوعها
يف يد «القاعدة» ،وذلك نق ًال عن
مسؤولني استخباراتيني أمريكيني
وعرب.
وأفاد املسؤولون بأن األسلحة،
مبا فيها البنادق اآللية والقذائف
الصاروخية واألسلحة املضادة
للدبابات ،يتم شراؤها من قبل
كل من تركيا والسعودية وقطر،
وتنقل عرب احلدود بواسطة شبكة
غامضة من الوسطاء مبن فيهم
«اإلخوان املسلمون».
الصحيفة
مراسل
وحبسب
األمريكية إريك مشيت فإن عمالء
الـ»سي آي إيه» يتمركزون يف
جنوب تركيا منذ أسابيع عدة،
ملراقبة شحنات األسلحة وضمان
وقوعها يف أيدي اجملموعات
الصحيحة وعدم وصوهلا إىل
اجملموعات اإلرهابية.
وفيما اعتربت «نيويورك تاميز» أن

ما كشفه املسؤولون مبثابة مثال
جديد وواضح على اخنراط أمريكا
يف العملية العسكرية ،لفتت إىل
أن واشنطن تستغل وجود الـ»سي
آي إيه» على األرض هناك لتجمع
معلومات عن املعارضة وتعلم
أكثر عن خفايا شبكة املعارضة
املتنامية واملتغيرّ ة ،كما جتهد
يف نسج عالقات جديدة .وتنقل،
يف هذا اإلطار ،عن مسؤول
استخباراتي عربي ،يطلع بشكل
منتظم من نظرائه األمريكيني على
نشاطهم ،كشفه عن أن الـ»سي
آي إيه يسعى وراء مصادر جديدة
كما وراء وجوه جديدة يقوم
حبشدها».
تقدم،
ما
إىل
وباإلضافة
ّ
صرح مسؤول سابق يف جهاز
ّ
االستخبارات األمريكية أن إدارته
تدرس تقديم مساعدات إضافية
كمدهم بصور من األقمار
للمقاتلني ّ
مفصلة عن
االصطناعية وببيانات
ّ
مواقع القوات السورية وحتركاتها.
كما يدرس اجلهاز كذلك مساعدة
املعارضة على تشكيل جهاز
بدائي لالستخبارات ،علمًا بأن
القرار مل يتخذ بعد ،وال حتى
القرارات األخرى اليت تعترب أكثر
جرأة كإرسال عناصر االستخبارات
األمريكية إىل الداخل السوري
مباشرة .وتلفت الصحيفة إىل
ازدياد تدفق األسلحة إىل مسلحي
املعارضة منذ آذار املاضي ،وقد
أدت آليات اجليش الرتكي دورًا
مهمًا يف نقل األسلحة املضادة
للدبابات إىل احلدود السورية
وذلك بالتنسيق مع الواليات
املتحدة ،وفقًا ملسؤولني .مع
العلم أن أنقرة كانت تصر على
رفض ضلوعها يف نقل أي
معدات غري إنسانية اىل الداخل
السوري.
وتشري «نيويورك تاميز» إىل اجلدل
املثار حول ما إذا كانت األسلحة
اليت يتزود بها املقاتلون جتاري
يف مزاياها تلك اليت ميتلكها
اجليش السوري ،وتنقل عن

املسؤول السابق يف االستخبارات
األمريكية جوزف هوليداي قوله
إن «املقاتلني بدأوا يتقنون فك
شيفرات الدبابات» .يذكر أن
هوليداي يتابع شؤون «اجليش
احلر» عن كثب ضمن
السوري
ّ
إطار عمله كباحث يف «معهد
دراسات احلرب» التابع للكونغرس
األمريكي.
من جهته ،يقول احمللل الدفاعي
يف «معهد واشنطن لدراسات
الشرق األدنى» جيفري وايت إن
هناك أكثر من  100تنظيم مقاتل
يف سوريا اليوم ،فيما كان العدد
ال يتجاوز السبعني قبل شهرين،
ترتاوح يف عددها بني عدد حمدود
من املقاتلني وصو ً
ال إىل أن تضم
مئات املقاتلني.
يف املقابل ،يضيف وايت،
املصورة
الذي يتتبع التسجيالت
ّ
والبيانات اليت تبثها اجلماعات
املقاتلة ،مؤكدًا «عندما يود النظام
يوجه ضربة هلذه القوات يف
أن
ّ
مكانها فهو قادر على ذلك ،لكن
ال ميكن أن ننكر أنها قد رفعت
تكلفة عمليات مماثلة».
معهد
نشره
تقرير
ويف
«سرتاتفور» ،املعروف بصالته
االستخبارات
مع
الوثيقة
األمريكية ،حاول الباحث سكوت
ّ
يسلط الضوء
ستيوارت أن
على مسألة «تلقي املقاتلني
السوريني مساعدات خارجية وما
هي درجتها» عرب حماولة حتليل
«عدد من املؤشرات» تدل «إىل
أي درجة يبلغ حجم املساعدات من
خالل رصد تسجيالتهم املصورة
ونوع األسلحة اليت يسـتخدمونها
ومدى فعاليتها».
ويشري ستيوارت إىل تسجيل
يدعي فيه
مصور عرض مؤخرًا ّ
«لواء الصقور» املسؤولية عن
إحدى اهلجمات اليت استهدفت
القوات السورية ،حيث يكشف
اللواء عن استخدامه لنوع من
العبوات الناسفة اليت تسمى
املخرتق متفجر التكوين ،معلقًا

بأن هذا النوع من املتفجرات
يعد أداة «منطقية» يستخدمها
ّ
ضد القوات النظامية
املقاتلون
ّ
اليت تتفوق عليهم.
ويوضح أن «املخرتق املتفجر
ّ
يشكل تهديدًا حقيقيًا
التكوين
على اآلليات العسكرية».
من هنا ،يعترب احمللل الدفاعي أن
«دراسة املخرتق املتفجر التكوين
وسيلة مهمة لتحديد وضع
اجملموعة اللوجسيت ،كما لتحديد ما
إذا كانت اجملموعة تتلقى مساعدة
تدريبية ولوجستية من اخلارج».
ويشري ستيوارت إىل أن هذا
النوع من التفجريات ،اليت توصف
بـ»الشحنة شديدة االنفجار شرسة
الفعالية»،استخدم يف العديد
من البلدان من قبل اجلماعات
املتطرفة ،واستخدمته أمريكا يف
مرحلة من املراحل كما اسـتخدمته
اجلماعات املتطرفة ضـدها يف
العـراق ،الفتًا إىل أهمية مراقبة
عدد املخرتقات املتفجرة التكوين
بني أيدي املقاتلني والطريقة
اليت يسـتخدمونها بها ،فإذا كانت
تسـتخدم بطريقة منهجـية وموسعة
سيحمل ذلك داللة ،وليس
بالضرورة ان تكون نهائية ،على
أن املقاتلني السوريني يتلقون
الدعم اخلارجي .فض ًال عن أن
دقة وفعالية األجهزة تشري إىل
حد قد تلقى الدعم والتدريب
أي ّ
اخلارجي.
وخيتم باحث «سرتاتفور» بالقول
إن هناك العديد من الطرق اليت
ميكن من خالهلا احلكم على «درجة
الدعم اخلارجي اليت تتلقاها أي
جمموعة مقاتلة» ،مردفًا إن هذه
املؤشرات ميكن أن تتضمن كل
شيء بدءًا من الزي املعتمد
والبنادق املستخدمة واهلجمات
ّ
املنفذة كما عدد األسلحة الثقيلة
والصواريخ املضادة للدبابات.
ولكن املؤشرات األكثر دقة اليت
تنطوي على عدد العبوات الناسفة
ومهارات صنعها ومصادرها ال
ينبغي ختطيها البتة.

إسرائيل ّ
حتث على تصعيد الضغط والعقوبات ضد إيران
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اتهم رئيس جممع تشخيص
مصلحة النظام يف إيران علي
أكرب هامشي رفسنجاني ،جمموعة
« »1+5اليت فاوضتها بالده يف
موسكو حول ملفها النووي ،بعدم
املصداقية ،وبأنها «تعتمد منطق
القوة» ،فيما قالت طهران إنها
صد هجوم ألكرتوني
متكنت من
ّ
«ضخم» على منشآتها النووية.
ونسبت وكالة «مهر» االيرانية
لألنباء إىل رفسنجاني قوله إن
«احملادثات األخرية أثبتت أن
دول جمموعة « »1+5ال مصداقية
هلا وليست أه ًال للتعامل ،وتعتمد
منطق القوة فقط كأساس
ملمارساتها ،من أجل كسب
الفرصة الالزمة لتحقيق مآربها
«يف
وأضاف
املستقبلية».
احلقيقة إنهم يريدون أن يبقى
ملف غطرستهم مفتوحًا ،وأن
يتابعوا سياساتهم االستكبارية
حتت غطاء هذا امللف».
ورأى رفسنجاني أن «السبيل
مآرب
ملواجهة
الصحيح
املستكربين يتمثل يف زيادة
االحتاد والتضامن بني الشعب
واملسؤولني وكذلك بني الفئات
والتيارات داخل النظام».
من جهة ثانية ،أشار رفسنجاني
إىل األوضاع الراهنة يف العامل
املنطقة
وتطورات
اإلسالمي
وخاصة مصر ،وقال إن «التعايش
السلمي بني الشيعة والسنة
حيبط مؤامرات األعداء» .ووصف
الثورة املصرية بأنها «مثرة جلهاد
شعب هذا البلد املسلم الكبري
إبان حقبة
ّ
والتمسك باالحتاد ّ
اجلهاد» .وأعرب عن أمله بأن
«تكون األوضاع الراهنة يف مصر
والتيارات الفاعلة يف هذا البلد
يف مصلحة املسلمني والثوريني
يف العامل اإلسالمي».
يف املقابل ،قالت مصادر
سياسية إسرائيلية إنه بعدما
تعثرت املفاوضات مع إيران

يف موسكو ،شعر زعماء إسرائيل
باالرتياح ملا وصفوه بأنه نهج
متشدد من الغرب يف املفاوضات
ّ
الرامية إىل كبح مجاح الطموحات
النووية إليران .وقالت املصادر
إن عضوًا يف فريق التفاوض
الربيطاني زار إسرائيل يف هدوء
إلطالع املسؤولني على ما جرى يف
حمادثات هذا األسبوع يف موسكو.
وتدخل عقوبات أمريكية وأوروبية
جديدة ضد إيران حيز التنفيذ
خالل األسبوعني املقبلني.
والتزم وزير الدفاع اإلسرائيلي
ايهود باراك مبوقفه املعلن إىل
رده على سؤال
حد كبري يف ّ
لصحيفة «واشنطن بوست» حول
املدة الزمنية اليت ميكن إلسرائيل
أن متنحها للدبلوماسية .وقال
باراك «ال أريد أن أتظاهر بأنين
أضع جدو ً
ال زمنيًا للعامل .لكننا
قلنا بصوت عال وواضح إنه ال
ميكن أن تكون مسألة أسابيع،
كما أنه ال ميكن أيضًا أن تصبح
مسألة سنوات».
وأجرى نائب رئيس الوزراء
موفاز
شاؤول
اإلسرائيلي
حمادثات مع وزيرة اخلارجية
األمريكية هيالري كلينتون يف
واشنطن أمس األول .وقال موفاز
يف صفحته على موقع «فيسبوك»
للتواصل االجتماعي «أوضحت أنه
بعد فشل احملادثات يف موسكو
فإن الغرب جيب أن يفرض حظرًا
نفطيًا كام ًال على إيران وعقوبات
مالية صارمة ..وجيب أن تستمر
بالتوازي االستعدادات خليارات
أخرى».
إىل ذلك ،نشر معهد أمين أمريكي
صورة جديدة ملتقطة باألقمار
الصناعية ،قال إنها تظهر على ما
يبدو مزيدًا من األنشطة «املريبة»
يف موقع بارشني العسكري
اإليراني ،منها إزالة تربة لتطهري
املوقع الذي تريد الوكالة الدولية
للطاقة الذرية تفتيشه.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

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

احلاكمة بشري تقدم العزاء باسم الدولة والشعب االسرتالي بوفاة
مسو االمري نايف رمحه اهلل

السفري ناظر استقبل املعزين يف مقر
السفارة السعودية يف كانبريا

السفري ناظر يستقبل املعزين يف مقر السفارة وبدا سفراء لبنان واالمارات وجمهورية مصر العربية املعتمدين
باسرتاليا

نائب السفري رضا النزهة يسجل عبارة التعزية يف سجل التعازي بمقر السفارة
افتحت سفارة خادم احلرمني
يوم
باسرتاليا
الشريفني
االثنني سجال للتعازي يف مقر
السفارة بالعاصمة االسرتالية
كانبريا يف وفاة صاحب
السمو امللكي األمري نايف
بن عبدالعزيز آل سعود ولي
العهد نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الداخلية  -رمحه
اهلل .
وكان يف استقبال املعزين
سفري خادم احلرمني الشريفني
لدى اسرتاليا حسن بن طلعت
ناظر ونائب السفري رضا
عبد احملسن النزهة واعضاء
السفارة الذين تقبلوا التعازي
من املسؤولني االسرتاليني
وأعضاء السلك الدبلوماسي

العربي واالجنيب واملنظمات
الدولية املعتمدة ،والطلبة
املبتعثني باسرتاليا.
كما تلقت السفارة برقيات
العزاء من وزير اخلارجية
االسرتالي السناتور بوب
كار وعدد من املسؤولني
االسرتاليني وعلماء الدين
وفعاليات اجلاليات العربية
واالسالمية الذين عربوا عن
مواساتهم وتعزيتهم بوفاة
الفقيد الكبري.
وأعرب السفري ناظر عن شكره
وامتنانه للمشاعر النبيلة اليت
عربت عنها مجوع املعزين يف
وفاة املغفور له بإذن اهلل
تعاىل صاحب السمو امللكي
االمري نايف بن عبد العزيز

رمحه اهلل.
يذكر ان سجل التعازي مبقر
السفارة يف كانبريا سيتواصل
حتى يوم االربعاء من الساعة
الثانية عشرة حتى الساعة
الثالثة من بعد الظهر.

بشري تعزي

تتوجه حاكمة والية نيو ويلز
االسرتالية الربفيسورة ماري
بشري اىل اململكة العربية
واجب
لتقديم
السعودية
العزاء باسم الدولة والشعب
بوفاة صاحب
االسرتالي
السمو امللكي األمري نايف
بن عبدالعزيز آل سعود ولي
العهد نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الداخلية  -رمحه
اهلل . -

السفري ناظر يواصل تقبل التعازي بوفاة االمري نايف لليوم الثاني على التوالي

حكومة اسرتاليا وشعبها يشاطران اململكة العربية
السعودية احزانها بوفاة االمري نايف
خادم
سفري
واصل
احلرمني الشريفني لدى
اسرتاليا حسن بن طلعت
ناظر لليوم الثاني على
التوالي تقبل التعازي
السمو
صاحب
بوفاة
امللكي األمري نايف بن
عبدالعزيز آل سعود ولي
العهد نائب رئيس جملس
الوزراء وزير الداخلية -
رمحه اهلل . -
وقد استقبل السفري ناظر
رئيسة املراسم العامة يف
الدولة االسرتالية سالي
مارسيفيلد اليت دونت كلمة
يف سجل التعازي يف مقر
السفارة اعربت فيها عن
تعزية احلكومة االسرتالية
خلادم احلرمني الشريفني
والشعب السعودي وتأثر
افراد الشعب االسرتالي
القيادة
ومشاطرتهم
والشعب السعودي مشاعر
احلزن بوفاة االمري نايف
رمحه اهلل .
كما استقبل السفري ناظر
مجوع من املعزين من
االسرتليني
املسؤولني
السلك
واعضاء
والسفراء
الدبلوماسي
العرب وعدد كبري من علماء
الدين وفعاليات اجلاليات
العربية واالسالمية من
اسرتاليا
مفيت
بينهم
الدكتور ابراهيم ابو حممد
الفيصل
كلية
ومدير
االسالمية يف سيدني
شفيق الرمحن  ،ووفد
من االحتاد االسرتالي
للمجالس االسالمية ضم
حافظ
االحتاد
رئيس
قاسم ونائبه اقبال باتال
ورؤساء اجلمعيات العربية
واالسالمية يف عدد من
الواليات االسرتالية الذين
مواساتهم
عن
عربوا
وتعزيتهم بوفاة الفقيد
الكبري .
كما قام السفري ناظر
باصدار توجيهاته جلميع
السعوديني
الطلبة
املبتعثني باسرتاليا القامة
صالة الغائب على مسو
االمري نايف يرمحه اهلل
يف امكنة اقامتهم واليت
اقيمت ايضا يف مساجد
العاصمة كانبريا وعدد من
الواليات االسرتالية .

السفري ناظر يفتتح سجل التعازي يف مقر السفارة

السفري ناظر يتقبل تعازي سفري دولة قطر باسرتاليا يوسف الخاطر

السفري ناظر يتقبل تعازي رئيس االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية
الحاج حافظ قاسم ونائبه املهندس اقبال بتال وفوزي ملص ومصطفى اسوم

السفري ناظر مع بعض املعزين

اعالنكم يف الهريالد ..طريقكم اىل النجاح

اجعلوها جريدتكم املفضلة

صفحة 10

Saturday 23 June 2012

السبت  23حزيران 2012

اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Page 10

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

غيالرد :قرار اسانج باللجوء يعود اليه هوكي يتهم غيالرد بـ «التحاضر» يف
قمة الدول الصناعية العشرين G20

أعلنت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد ان قرار جوليان اسانج
طلب اللجوء يف االكوادور
مسألة تعود له ،ولكن
اسرتاليا ستستمر يف تقديم
لصاحب
القنصلي
الدعم
ويكيليكس.
فقد حتول أسانج إىل االكوادور
ذات النظام اليساري للحصول
على جلوء سياسي ،مدعيا ان
اسرتاليا لن حتميه من االبعاد
إىل الواليات املتحدة حيث
ميكن أن يواجه عقوبة االعدام.
وتوجه السيد جوليان اسانج
اىل سفارة االكوادور يف
لندن ليل الثالثاء طالبا اللجوء
السياسي يف إطار إعالن األمم
املتحدة حلقوق اإلنسان.
وتأتي هذه اخلطوة بعد اقل
من اسبوع على رفض احملكمة
العليا يف بريطانيا حماولة
اسانج االسرتالي ( 40عاما)
إعادة فتح قضية ابعاده.
وسئلت عما اذا كانت احلكومة
الفيدرالية تدعم طلبه للجوء،
قالت اآلنسة غيالرد «ان قرار
أسانج وخياراته هي مسألة
مرتوكة له».
وأضافت تقول يف لوس
حيث
املكسيك
كابوس،
تشارك يف قمة زعماء الدول

العشرين « G20ان مسؤولينا
يف القنصلية كانوا على
اتصال معه ،وأيضا مع سفارة
االكوادور يف لندن حول هذا
املوضوع ،لكن قراراته يف
ما يتعلق بهذه املسألة تعود
له».
وتابعت اآلنسة غيالرد تقول
ان أسانج كان يتلقى املساعدة
القنصلية بشكل مستمر،
وقالت «يف الواقع ،وزير
اخلارجية الحظ أنه (اسانج)

تلقى مساعدة قنصلية اكثر
من اي أسرتالي آخر يف موقف
مشابه».
وحول خماوف أسانج بانه قد
يواجه تسليمه إىل الواليات
املتحدة اعلنت اآلنسة غيالرد
إن احلكومة األسرتالية تعارض
التسليم يف حاالت عقوبة
ّ
اإلعدام،
مذكرة الصحفيني
بانه يف الواقع كان مطلوبا
لالستجواب يف السويد بسبب
زعم ارتكابه جرائم جنسية.

سدني

Master License No: 409566317

* غيالرد خالل القاء كلمتها يف القمة *
االقتصاد االسرتالي قد يكون
مبثابة ضوء ساطع وسط الكآبة
االقتصادية العاملية ،غري ان
قرار جوليا غيالرد بتقديم
املشورة للقادة األوروبيني
يف إدارة االقتصاد لقي
انتقادا واسعا من قبل
املعارضة اليت وصفته بأنه
«ذروة الغطرسة».
فقد قالت رئيسة الوزراء،
اليت حضرت اجتماع الدول
للقادة
،G20
العشرين
األوروبيني بأن اقتصاداتهم
ينبغي أن حتذو حذو اسرتاليا
وان تتخذ االقتصاد االسرتالي
مثال هلا.
وجاء يف كلمة هلا قبل
بدء احملادثات «انين أحث
أصدقائي األوروبيني على
هذا :خذوا مالحظة من الطريقة
األسرتالية .التزام موثوق به
من اجل منو مالي مسؤول هو
السبيل الوحيد للمضي قدما.
أسرتاليا أظهرت ان هذه هي
الطريقة».
ويف وقت سابق ،كان قد
بعث كل من وزير اخلزانة
واين سوان ورئيسة الوزراء
جوليا غيالرد برسالة حتذير
خطية لألعضاء املشاركني يف
قمة العشرين  G20للتحرك
ضد خطر وقوع أزمة اقتصادية
عاملية جديدة».
ففي الرسالة ،اليت رأى فيها
البعض مبثابة «حماضرة»
اسرتالية لقادة العامل يف
جمال اإلدارة االقتصادية،
حثت رئيسة الوزراء أوروبا
على االخنراط يف اإلصالحات
اليت ميكن ان ختدم أسرتاليا
أيضا.
وردا على سؤال حول ملاذا
شعرت باحلاجة إىل الكتابة
إىل زعماء العامل قبل القمة،
اجابت رئيسة الوزراء انها
تريد ان يكون صوت اسرتاليا

مسموعا ،وقالت «اننا نعتقد
من املهم اختاذ
أنه كان
مجيع اخلطوات الالزمة لتعريف
العامل على وجهات النظر يف
أسرتاليا».
واضافت تقول «ما فهمته من
املناقشات مع كبار القادة
هو ان الرسالة اصبحت حمور
احلديث».
واعرب الناطق باسم حقيبة
اخلزانة يف املعارضة جو هوكي
عن عدم تأثره بذلك حيث
قال ملوقع الزميلة الدايلي
تلغراف االلكرتوني «انها
ذروة الغطرسة جلوليا غيالرد
وواين سوان أن حُياضرا يف
العامل عن االستقامة املالية
واختصاص احلكومة».
وتابع يقول «اسرتاليا يف
موقف يعود فضل االستقرار
لالحتياطيات
فيه
املالي
املوروثة من حكومة هاورد،
فضال عن ازدهار التعدين
الذي تريد احلكومة ان
تشله».
واضاف يقول «بدال من أن
تقول لدول قمة العشرين
 G20كيف جيب أن تدير
اقتصاداتها ،ينبغي على
اآلنسة غيالرد أن تشرح
لالسرتاليني ملاذا عليهم ان
يرزحوا حتت وطأة ضرائب
على الكربون هي األكرب يف
العامل والضرر الذي على
وشك فرضه».
وكانت رئيسة الوزراء قد
قالت انها سوف تسعى
للحصول على التزامات من
دول اخرى عن خطط عملية
لفرص العمل والنمو يف
خمتلف أحناء العامل.
لكن على وجه التحديد قالت
إنها ستتحدث مع القادة
األوروبيني للحث على العمل
لتحقيق املزيد من التكامل
املصريف واملالي يف مجيع

أحناء منطقة اليورو ،واخلدمات
املصرفية وعمليات اإلنقاذ
ملنع أوروبا من ان جتر بقية
العامل إىل الركود.
وكشفت رئيسة الوزراء عن ان
«ما حيدث يف أوروبا يشكل
مسألة بالنسبة القتصادات
العامل».
وقالت اآلنسة غيالرد «ان
شركاءنا التجاريني الرئيسيني
يصدرون إىل
يف منطقتنا
ّ
أوروبا ،لذلك فان ما يشكل
قضية ألوروبا يشكل قضية
هلم ولالسرتاليني .هنا يف
قمة الدول العشرين  G20أحث
نظرائي األوروبيني على اختاذ
إجراءات عاجلة بشأن املسائل
اليت حتصل يف أوروبا».
ومل تعلق رئيسة الوزراء
على استطالعات الرأي اليت
نشرتها االحد صحف نيوز
ليمتيد احملدودة اليت أظهرت
ان معظم الناخبني يعتقدون
ان حكومتها أسوأ من تلك
اليت قادها الرجل الذي خلعته
اي كيفن رود.
لوس
وكان وصوهلا اىل
كابوس حيث تعقد القمة
قد تأخر الن حافلة الشرطة
اليت كانت تقلها احنرفت عن
الطريق السريع املؤدي اىل
القمة وسقطت يف واد.
ويعتقد ان  30من رجال
الشرطة املكسيكية الذين
جرى فرزهم لتأمني االمن يف
البلدة /املنتجع الفاخر الجتماع
قادة العامل ،كانوا على منت
احلافلة عندما حتطمت.
ومل تؤكد السلطات ما اذا
كان هناك قتلى وجرحى يف
احلادثة.
وقد تأخر موكب رئيسة
الوزراء اآلنسى غيالردبسبب
فوضى مرورية سدت الطرق
املؤدية اىل مكان انعقاد
القمة.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

غيالرد تتلقى «صفعة» من رئيس املفوضية االوروبية
تلقت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد «صفعة» علنية يف
قمة الدول الصناعية العشرين
 G20من قبل رئيس املفوضية
األوروبية العطائها «حماضرة»
ألوروبا حول كيفية حل أزمتها
االقتصادية.
ففي ضربة حمرجة لرئيسة
الوزراء ،يف اليوم األول
من االجتماع الرمسي للقادة
اجملتمعني يف منطقة فاخرة يف
منتجع لوس كابوس املكسيكي،
قال رئيس املفوضية االوروبية
جوزيه مانويل باروزو انه لن
يقبل ان حياضر أي شخص يف
القمة.
وقال السيد باروزو «بصراحة،
حنن ال نأتي إىل هنا لتلقي
الدروس يف جمال الدميقراطية
أو يف كيفية التعامل مع
االقتصاد».
وكانت رئيس الوزراء غيالرد
يوم االثنني قد تعرضت
«إلطالق النار» من قبل كبار
رجال األعمال الذين حضروا
القمة ،بعد ان قالت ان على
أوروبا أخذ العرب من أسرتاليا
بشأن كيفية إدارة االقتصاد،
حيث قالت «ولئن كنا نقر بأن
كل بلد يواجه ظروفا فريدة من
نوعها ،حنن ال نعتقد ان العامل
تلزمه بعض الدروس بالطريقة
االسرتالية».
لكن يبدو أن زعيم منطقة
اليورو ،احدى أكرب كتلة
اقتصادية يف العامل ،غضب
من ان تعطي اقتصادات
متوسطة احلجم مثل اسرتاليا
نصيحة ال مربر هلا.
وسعت اآلنسة غيالرد فورا لنزع
فتيل اخلالف ،وأصدرت بيانا
مدعية انها «رحبت باخلطوات
اليت اختذتها أوروبا ملواجهة
التحديات االقتصادية».
ففي تعليق كاد إن يقسم اجتماع
قمة الدول العشرين  ،G20حيث
هيمن على املناقشات ،قال
السيد باروزو أن هذه الفوضى
مل تكن خطأ أوروبا ملقيا اللوم
على الواليات املتحدة.
واضاف السيد باروزو يقول
يف بداية القمة اليت استمرت
يومني «باملناسبة مل تكن هذه
األزمة أوروبية النشأة».
وقال «كما ارى االزمة بدأت يف
أمريكا الشمالية ،هذه األزمة
نشأت يف أمريكا الشمالية
حيث لوثت الكثري من قطاعنا
املالي ،وميكنين وضعها يف
اطار املمارسات غري التقليدية،
من بعض قطاعات األسواق
املالية».
ويف حني كان من املتوقع أن
تركز القمة على حلول ألزمة
منطقة اليورو ،احندرت اىل
تراشق بااللفاظ احلادة قبل
ساعات فقط من بدء احملادثات
الرمسية.
وردد رئيس اجمللس األوروبي
هريمان فان رومبوي تصرحيات
السيد باروزو الالذعة ،قائال إن

الرئيس املكسيكي فيليبي كالديرون يسقبل بحرارة جوليا غيالرد
بيان قمة العشرين  G20انتقت
كلماته لتقديم الدعم والتشجيع
ألوروبا.
وقال «حنن لسنا وحدنا نتحمل
ما يسمى املسؤولة عن املشاكل
االقتصادية احلالية يف مجيع
أحناء العامل».
واضاف «اإلصالحات تأخذ وقتا،
وحنن نصحح االختالالت الداخلية
وعلى الكثري من الدول األخرى
تصحيح اخللل يف التوازن
اخلارجي الضخم ،ولكننا نفهم
أن تصحيح االختالالت اخلارجية
يستغرق وقتا أيضا».
كما تطرقت مناقشات القمة
اىل مطالب أملانيا الستمرار
التقشف.
ويف لقاء جانيب لقمة الدول

العشرين  G20لقادة العامل
اجملتمعني يف منتجع جيون
يف لوس كابوس  -املكسيك،
التزمت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد باتفاق تقديم 100
مليون دوالر لصندوق ضمان
الغذاء العاملي ملساعدة الدول
املتضورة جوعا.
وقالت اآلنسة غيالرد ان
اسرتاليا ستساهم يف مبادرات
البنك الدولي مببلغ  20مليون
دوالر.
وستساهم كل من إيطاليا
والواليات املتحدة أيضا جنبا
إىل جنب مع مؤسسة بيل
وميليندا غيتس يف برنامج
حوافز للبلدان لتحسني إنتاج
األغذية وجودتها.

بايكر أعرب عن سعادته بالعرض

مردوخ يشحذ فأسه لطرد اكثر من ألف موظف ويس ّن
«اسنانه» لشراء Consolidated Media Holdings

مع ان جزءا من إمرباطوريته
اإلعالمية كان يستعد جلولة
قاسية من خفض الوظائف يف
وقت الحق من يوم االربعاء،
رصدت مؤسسة نيوز كورب
( )News Corpاليت ميلكها
امللياردير رابرت مردوخ
ملياري دوالر لشرا ء iConsol
 dated Media Holdingsبدعم من
زميله امللياردير جاميس بايكر
الذي ميلك نصف اسهمها.
وجاءت هذه اخلطوة اجلريئة
قبل ساعات من توقع اعالن
الذراع احمللية للشركة االم،
اي نيوز ليمتيد (،)News Ltd
االستغناء عما يقرب من
 1000وظيفة.
وتأتي اخلسارة املتوقعة
لفرص العمل بعد يومني
فقط من كشف وسائل إعالم
فريفاكس عن خطط بتخفيض
 1900فرصة عمل ،اي حواىل
وظيفة من كل  5وظائف،
على مدى السنوات الثالث
املقبلة.
وذكر املوقع االلكرتوني
لنيوز ليمتيد أن الشركة
سوف تقلص فروعها يف
الساحل الشرقي من  19اىل
 5فروع فقط خالل االشهر الـ
 18إىل  24املقبلة.
ومع ان الشركة مل تكشف
عن حجم اخلسائر يف الوظائف
لكنها قالت انها من احملتمل

السفري اللبناني يكرم رؤساء واعضاء اجملالس
البلدية من اصل لبناني

اقام سفري لبنان يف اسرتاليا
جان دانيال وعقيلته السيدة
مرياي حفل تكريم العضاء
اجملالس البلدية من اصل لبناني
وذلك حبضور قنصل لبنان ماهر
اخلري يف دار السفارة يف كانبريا
وبالتزامن مع انعقاد املؤمتر
السنوي للحكومات احمللية يف
اسرتاليا يف العاصمة كانبريا .
وقد رحب السفري اللبناني

Page 11

خالل احلفل باعضاء اجملالس
البلدي مشيدا بدورهم الرئيسي
يف العمل احلكومي االسرتالي
واخلدمات اليت يقدمونها للمجتمع
االسرتالي واكد السفري دانيال
على تقدير لبنان الرمسي لدورهم
مشددا على اهمية التعاون بينهم
وبني السفارة من اجل تعزيز
العالقات الثنائية املشرتكة بني
لبنان واسرتاليا .

بدورهم شكر اعضاء اجملالس
البلدية السفري اللبناني وعقيلته
والقنصل اخلري على احلفاوة
وحسن االستقبال وتكرميهم يف
دار السفارة معتربين ان ما
يقدمونه من خدمات ومساهمات
يف العمل السياسي االسرتالي
احمللي ياتي يف جمال ايصال
رسالة لبنان واسرتاليا احلضارية
اىل العامل.

السيد رابرت مردوخ
تلك

أن تكون أقل من
ستقتطعها فريفاكس.
وقد حتول االهتمام صباح
االربعاء ،رغم ذلك ،إىل مفاجأة
االستحواذ على ،ConsMedia
الشريك الرئيسي يف Foxtel
وفوكستيل الرياضية (Foxtel
.)Sports
وقد عرضت نيوز ليمتيد على
 3،50 ConsMediaدوالرات
للسهم الواحد ،أي حواىل
 1.97مليار دوالر ،وحتظى
عملية االستحواذ هذه مبباركة
جاميس بايكر صاحب اكثرية
االسهم يف شركته(  ( iConsol
.)dated Press Holdings (CPH
سهم
سعر
قفز
وقد
 35 ConsMediaسنتا ،أي 11
يف املئة ،ليصل إىل 3،43
دوالرات بعد ان استؤنف
التداول يف البورصة الساعة
 11:00من قبل ظهر االربعاء
املاضي ومل يطرأ تغري يذكر
على اسهم نيوز ليمتيد تدول
السهم بسعر  20،06دوالرا.
'وقال السيد بايكر يف بيان
له ا ن dConsolidated Press Hol
 ingsترحب باقرتاح نيوز
ليمتيد وتتطلع اىل ان تعمل
الشركتان ([ConsMedia] and
معا ملعاجلة البنود
)News
والشروط التفصيلية.
وقال ان Consolidated Media
 Holdingsتعترب ان سعر العرض
العادل واملنصف سوف يدعم
االقرتاح يف غياب عرض
نقدي متفوق.
وصرح السيد بايكر للزميلة
االسرتاليان انه سعيد بعرض
 3،50دوالرات للسهم.
ورأى حملل لـ ،BusinessDay
ان حماولة نيوز ليمتيد عادلة،
مضيفا انه من املرجح
للمشرتين احملتملني (News
 )Ltdالفوز مبوافقة اجلهات
التنظيمية.
«من
وقال احد احملللني
وجهة نظرنا ان سعر السهم

هو سعر عادل للغاية .ان
نيوز ليمتيد هي املشرتي
األكثر منطقية واألقل عرضة
املفوضية
مع
ملشاكل
للمنافسة
االسرتالية
واملستهلك .»ACCC
وقال ستيف ألني ،اخلبري
االعالمي يف اسرتاتيجية
()Fusion Strategy
االنصهار
ان العرض املقدم من صاحب
شركة نيوز كوربورايشن
يأتي يف سياق اسرتاتيجية
الشركة لرفع حصصها يف
شركات التلفزيون يف مجيع
أحناء العامل .ورأى ان ذلك
«فرصة من العمر لـ News
.”Ltd
وكانت نيوز كورب يف
قلب سلسلة من التحقيقات
يف اململكة املتحدة بعد ان
تورطت صحيفة واحدة من
صحفها على االقل يف اعمال
قرصنة هاتفية واسعة.
يف هذه األثناء ،ينتظر
املستثمرون اخلطوة التالية
من قبل جينا رينيهارت ،أغنى
امرأة يف العامل واحدى اكرب
املساهمني االفراديني يف
فريفاكس .وتطالب اآلنسة
رينيهارت بثالثة مقاعد يف
جملس إدارة الشركة.
وقد يكون للسيد كريي
االثرياء
احد
ستوكس،
االسرتاليني كلمة يف حتوالت
املشهد اإلعالمي.
والسيد ستوكس هي ثاني
أكرب مساهم يف ،ConsMedia
مع حصة تبلغ الربع تقريبا يف
الشركة.
وببيع حيازاته التلفزيون
املدفوع ( ،)TV holdingsيبقى
للسيد بايكر نسبة  6،9يف
املئة فقط من أسهم القناة
التلفزيونية العاشرة.
وبعد امتام صفقة ،ConsMedia
ينوي السيد بايكر زيادة
استثماراته يف الكازينوهات
ووسائل الرتفيه.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم0478 165 625 :
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

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

نبيع بالجملة واملفرق

NSW 2197

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

ملحمة النجوم

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

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

Lic: 185750C

BG

Glass & Glazing

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
**Shower screens* Tables tops
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

Safwat Arfan - Sayed
Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

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

نستعمل أجود أنواع
األجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد بموعد مسبق)
Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

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

صفوت عرفان

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

2WAY TOWING
SERVICES

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اسرتاليا يف أسبوع

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

آالف االطفائيني يهددون باالضراب احتجاجا على اسرتاليا حتتل مرتبة عالية يف
اصالحات WorkCover
معركة مكافحة الر ّق والعبودية

يهدد اآلالف من االطفائيني
برتك حمطات االطفاء بدون
موظفني للمرة األوىل منذ
مخسة عقود ،حيث من
املتوقع أن تكون اصالحات
 WorkCoverخلفض التكاليف
اليت قدمتها حكومة نيو
ساوث ويلز قد مرت يف
جملس الشيوخ.
وقد تواصل النقاش حول
هذا التشريع ليل االربعاء
واستمر حتى الساعة الثالثة
من فجر امس االول اخلميس،
يف اليوم األخري من جلسات
الربملان قبل ان يدخل عطلته

الشتوية.
وقال نائب حزب اخلضر
ديفيد شوبريدج Shoebridge
لوكالة الصحافة ( )AAPان
لدى اجمللس التشريعي حنو
 100من التعديالت للتصويت
عليها ،مبا يف ذلك التعديل
املقدم من حزب اخلضر الذي
من شأنه أن حيمي مستحقات
تعويضات عناصر االطفاء جنبا
إىل جنب مع عناصر الشرطة
ومتطوعي خدمات االطفاء يف
املناطق الريفية.
وقال السيد شوبريدج «إن
احلكومة حتمي مستحقات

الشرطة ومستحقات عمال
الذين
الطوارئ،
حاالت
سيعملون جنبا إىل جنب مع
رجال االطفاء الذين مت اقتطاع
مستحقاتهم حتى العظم».
وقال جيم كايسي ،سكرتري
نقابة عمال فوج اطفاء يف
الوالية ،ان أعضاء النقابة
اجتمعوا الساعة العاشرة من
قبل ظهر اخلميس (امس
االول) يف سيدني ،ولونغونغ
ونيوكاسل لتقرير ما إذا
كانوا سيقومون باضراب
واسع النطاق للحوول دون
املضي قدما بالتخفيضات

ربط مجيع األسرتاليني حنو مستقب ٍل أفضل
طرح شبكة اإلتصاالت الوطنية ذات حزمة تردد عريضة
( National Broadband Network (NBNميضي قدماً

على مدى السنوات الثالث
املقبلة ستكون شبكة األلياف
( )NBNقد غطت أو بدأت أعمال
التشييد ألكثر من  3.5ماليينن
منزل وحمالت جتارية ،ما يقارب
ثلث املباني يف أسرتاليا.
إن شبكة إتصاالت احلزمة
العريضة الوطنية ( )NBNهو
مشروع بنية حتتية لبناء الدولة
الذي سيوصل خدمات ذات
حزمة تردد عريضة أسرع وأكثر
موثوقية جلميع األسرتاليني
وسيتم
معقولة.
وبأسعار
ربط مدننا واملراكز اإلقليمية
واجملتمعات احمللية الريفية
وبالعامل
البعض
ببعضها
اخلارجي.
أسست احلكومة األسرتالية
لقد ّ
شركة إن بي إن احملدودة
())NBN Co Limited (NBN Co
لتصميم وبناء وتشغيل شبكة
()NBN
اإلتصاالت الوطنية
يف حني أن العديد من البلدات
واملدن ستشهد تشييد شبكة
األلياف ،فإن شركة إن بي إن
( )NBN Coستكون مشغولة
يف املناطق الريفية والنائية
من أسرتاليا يف تقديم خدمات
حزمة الرتدد العريضة والعالية
السرعة عرب الالسلكي الثابت
والقمر الصناعي .
ّ
توفر شبكة اإلتصاالت
سوف
الوطنية ( )NBNفرصًا للحصول
على حزمة الرتدد العريضة
والعالية السرعة إىل  100يف
املئة من املباني يف أسرتاليا.
سوف تربط شبكة اإلتصاالت
الوطنية ( 93 )NBNيف املئة
من املنازل ،واملدارس واحملال
التجارية بشبكة من األلياف
عالية السرعة قادرة على توفري
حزمة ذات تردد سريع يصل إىل
 1غيغابايت ( )Gbpsيف الثانية
وستقدم اخلدمة لسبعة يف املئة
من املباني من خالل مزيج من
تقنيات اجليل املقبل الالسلكية

الثابتة وتقنيات األقمار الصناعية
وتوفري سرعات الذروة من 12
ميغابايت ( )Mbpsيف الثانية.
إعتبارًا من أبريل/نيسان ،2012
سيكون تشييد شبكة األلياف
جار أو مكتم ًال يف أكثر من 40
ٍ
جمتمعًا يف مجيع أحناء أسرتاليا.
ويف مارس/آذار  2012أصدرت
شركة إن بي إن ( )NBNأول
خُمطط بدء العمل بشبكة األلياف
الوطنية لثالث سنوات.
ميكن االطالع على قائمة املناطق
املدرجة يف خطة البدء بالعمل
لثالث سنوات وجدول الـ 12
شهرا على موقع شركة إن
بي إن ( )NBN Coااللكرتوني
.www.nbnco.com.au
كونت شركة إن بي إن (NBN
وقد َّ
 )Coفريقًا متخصصًا للتعامل مع
اجملتمعات احمللية وأصحاب
املصلحة يف مجيع مراحل العملية
التمهيدية .وسوف تقوم شركة
إن بي إن ( )NBN Coباالتصال
بالسكان وأصحاب العقارات
لشرح خيارات االتصال عند بدء
تطبيق شبكة اإلتصاالت الوطنية
()NBNيف مناطقهم.
لقد وضعت دائرة حزمة الرتدد
العريضة ،واالتصاالت واالقتصاد
Department
of
الرقمي
Broadband, Communications
and the Digital Economy
برنامج إرتباط مجُ تمعي شامل
يستهدف اجملتمعات املتنوعة
ثقافيا ولغويا ( )CALDللبدء
يف متهيده إىل املواقع CALD
اإلقليمية املختارة يف مجيع أحناء
أسرتاليا واليت تتمتع بسكان من
جمتمعات عالية الرتكيز.
وسيقوم فريق برنامج اجملتمعات
املتنوعة ثقافيًا ولغويًا ()CALD
ضمن هذا العمل بعقد جلسات
معلومات للمجتمع احمللي كجزء
من مكون «احلملة الرتوجيية»
اليت من املقرر أن تزور
 19مركزا إقليميا .وستقوم

الوكاالت اجملتمعية يف  22من
املواقع اإلضافية باستضافة
جلسات معلومات حملية خاصة
بهم آجزء من مكون الشراكات
اجملتمعية.
وسوف تتاح معلومات الربنامج
اهلامة يف ( )10لغات جمتمعية
شائعة أخرى خبالف اللغة اإلجنليزية
مبا يف ذلك اللغات الصينية
والعربية واليونانية واإليطالية
والتغالوغية،
والفيتنامية،
واهلندية ،والكرواتية والرتكية
واليابانية.وسوف يشمل هذا
معلومات جمتمعية أساسية يف
شكل «تقرير خاص» ،فضال
عن املعلومات اليت قدمت إىل
للمجتمعات
اإلعالم
وسائل
املتنوعة ثقافيًا ولغويًا ()CALD
مبا يف ذلك النشرات اإلعالمية
ُ
حاالت
ودراسات
املرتمجة
املختارة .
املزيد من املعلومات
ملعرفة املزيد عن احلملة اإلعالمية
ثقافيًا
املتنوعة
للمجتمعات
ولغويًا أو لطلب مواد احلملة،
يرجى االتصال بالسيد أنتوني
Cultural
يف
ستافرينوس
 Partnersعلى الرقم:
أو الربيد
02 87527688
اإللكرتوني:
media@culturalpartners.com.
.au
أصدرت شركة إن بي إن ()NBN
خريطة تفاعلية تظهر املواقع
التمهيدية لشبكة اإلتصاالت
الوطنية ( )NBNيف مجيع أحناء
أسرتاليا .بإمكان اجلميع زيارة
املوقع www.nbnco.com.au/
 rolloutوإدخال عناوينهم لرؤية
اخلريطة ومعرفة آخر التفاصيل
عن متى ستأتي شبكة اإلتصاالت
الوطنية ( )NBNإىل منطقتهم.
ملعرفة املزيد عن الكيفية اليت
ستغري بها شبكة اإلتصاالت
الوطنية ( )NBNأسرتاليا ُقم
بزيارة املوقع،nbn.gov.au :

املخطط هلا لـ .WorkCover
وقال انه قد ُترتك حمطات
العمال
دون
االطفاء
يصل
الذين
واملوظفني
اىل  6500عنصر
عددهم
اطفاء احتجاجا على خطة
بتخفيض
حكومة الوالية
التعويضات
مدفوعات
والنفقات الطبية.
وقال السيد كايسي لوكالة
الصحافة ( )AAPيوم االربعاء
املاضي «للمرة األوىل منذ
عام  ،1956قمنا مبغادرة
شاملة (حملطات االطفاء)».
احملطات
مسؤولي
ودعا
عناصر االطفاء لعدم االضراب
على خلفية االصالحات ،قائال
ان سالمة اجملتمع جيب أن
حتل يف املرتبة األوىل.
وقال القائم بأعمال املفوض
جون بنسون ان السالمة
العامة جيب أن تظل أولوية
قصوى لرجال االطفاء ،معربا
عن قلقه من ان تكون النقابة
تفكر باضراب نطاق واسع.
باطالق
السماح
وتشريع
النار على احليوان وحشي
يف احلدائق الوطنية من
املقرر ايضا ان مير تعديل
يف الربملان من شأنه
أن حيظر صيد اهلواة يف
أراضي البلديات ،كذلك منع
الصيادين اهلواة من احلصول
على األسلحة النارية شبه
األوتوماتيكية.

اعلنت احلكومة االمريكية ان
شبكات جرمية صغرية ولكنها
متطورة ومنظمة تتمحور حول
الروابط األسرية والتجارية هي
املسؤولة عن معظم عبودية
العمالة يف اسرتاليا.
فقد وضع التقرير السنوي
الصادر عن دائرة االجتار
باالشخاص يف الواليات املتحدة
اسرتاليا يف املرتبة العليا بني
الدول اليت تكافح العبودية
ّ
والرق واالجتار بالبشر.
لكن التقرير استطرد يقول ان
هذا ال يعين أن أسرتاليا ال يوجد
لديها مشكلة االجتار بالبشر.
وجاء يف التقرير ان «أسرتاليا
هي يف املقام األول بلد
مقصد للنساء اللواتي يتعرضن
ملمارسة البغاء القسري ،وإىل
حد أقل ،النساء والرجال الذين
يتعرضون للعمالة القسرية،
اضافة اىل ذلك هناك ايضا
اجتار جنسي باألطفال».
وقال التقرير ان نساء من
تايالند وماليزيا وكوريا اجلنوبية
والصني وبدرجة أقل من اهلند
الشرقية
وأوروبا
وفيتنام
وافريقيا هن ضحايا االجتار
بالبشر األكثر شيوعا.
«يف معظم
يقول التقرير
املتاجرون بالبشر
األحيان،
هم جزء صغري ولكنه شبكات
جرمية متطورة للغاية ومنظمة
وكثريا ما تنطوي على صالت

أعمال جتارية واسرية وصالت
بني اسرتاليني هلم اتصاالت
مع اخلارج».
وورد يف التقرير إن أسرتاليا
تليب متاما املعايري الدنيا
للقضاء على االجتار بالبشر،
ولكنها تقدم أيضا بعض
التوصيات لتحسينها.
وقال التقرير انه جيب على
احلكومة وضع اللمسات األخرية
على مشروع تعديالت على
قانون أسرتاليا اجلنائي لضمان
حظر مجيع أشكال االجتار.
وكشف التقرير عن ان «القوانني
اجلنائية احلالية ال متنع على حنو
كاف جتنيدات خمادعة خلدمات
املتصلة
العمالة واجلرائم
باستقبال وايواء ضحايا االجتار
بالبشر».
ورأى انــه يــتعني عــلى
الـــــحكومة أيضا زيادة اجلهود
الرامية إىل حتديد وحماكمة
وإدانة اجملرمني املتاجرين
بالبشر وانزال عقوبة صارمة
باملتجرين باليد العاملة.
واشار التقرير اىل انه ينبغي
على اسرتاليا ايضا حتسني
لتنسيق
املبذولة
اجلهود
الوكاالت
بني
املعلومات
احلكومية.
وانتهى التقرير اىل القول ان
اسرتاليا ال تزال رائدة يف
املنطقة يف مكافحة االجتار
بالبشر.

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

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210
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مــقاالت

احلزمة حُ
مسؤولو الفصائل
املكمة :أزمة سوريا طويلــة وكذلك لبنان
الفلسطينية :الشارع بدأ
يفلت من أيدينا
أوفد الرئيس الفلسطيين ،حممود عباس ،مسؤول
ملف حركة فتح يف لبنان عزام األمحد إىل بريوت،
للقاء املسؤولني الفلسطينيني واللبنانيني ،سعيًا إىل
تهدئة األوضاع يف املخيمات .أما مسؤولو الفصائل
الفلسطينية ،فيحذرون من فقدان سيطرتهم على
الشارع

قاسم س .قاسم

ال يبدو الجيش وقوى األمن يف وضع يُحسدان عليه (أرشيف)
اصبح األمن يف يوميات النزاع السياسي .يومًا تلو آخر ينخرط
أفرقاء جدد يف
التسيب املتنامي داخل انقسام حاد يلقي
ّ
ومن
يصدق سقوطه.
ّ
بثقله :بني َمن يدعم النظام السوريَ ،
بعد الشمال ،وبريوت قلي ًال ،وصو ً
ال إىل اجلنوب ،يقرتب معظم
لبنان تقريبًا من دائرة االستهداف
نقوال ناصيف
ال يعدو
التسيب األمين يف األيام األخرية ،يف رأي مسؤولني
ّ
صورة
سوى
رمسيني،
مكملة الرتباط االستقرار اللبناني باألزمة
ّ
السورية وفق معادلة بدأ املسؤولون يتداولونها ومؤداها :أزمة
نظام الرئيس ّ
بشار األسد طويلة ،وكذلك أزمة لبنان .يقيم
النظام هناك يف مأزق يصبح أكثر تعقيدًا يومًا بعد آخر ،يف ّ
ظل
خيارين غري متاحني وال وشيكني :ال سقوطه قريب وال كذلك
انتصاره.
مل ُيتح تعاقب األحداث املنصرمة بني
املخيمات الفلسطينية
ّ
أول
يف
واجليش،
يف نهر البارد والبداوي وعني احللوة
رد
ّ
ً
مباشر على «إعالن بعبدا « ،التأكد فعال من التزام املتحاورين
اللبنانيني هذا اإلعالن،
عما جيري يف سوريا،
ّ
وجدية حتييد لبنان ّ
وصرف النظر عن تسعري االضطرابات يف الشمال على طريق
إنشاء منطقة عازلة هناك .أتت طاولة احلوار الوطين يف أعقاب
أحداث طرابلس وعكار وبريوت ،والرهانات اليت رافقتها ،كي
تنقض االندفاع حنو الفوضى .إال أن املرحلة التالية لنتائج
احلوار مل ُتظهر متامًا أن هذا التحييد مبثل هذه السهولة.
جزمت طاولة احلوار خبياري التحييد وفصل االنقسامات اللبنانية
ّ
ووفرت
عن االقتتال السوري،
غطاء واسعًا للجيش لرتمجة
ً
ً
ً
َ
اخليارين هذين .لكن األحداث األخرية
أبرزت واقعا مناقضا .ال
يزال الرتابط متينًا .ما حيدث هناك
ترتدد تداعياته هنا :عندما
ّ
ترتفع وترية العنف ،وعندما ترتاجع.
يالحظ املسؤولون الرمسيون أيضًا أن ترابط األزمتني تعكسه
طبيعة اجلدل الدائر يف أكثر من اجتاه بني األفرقاء اللبنانيني
الذين يغالون يف تثبيت االنقسام من األزمة السورية ،بدءًا
باملوقف من نظام األسد ،مرورًا بسالح حزب اهلل
وانتهاء
ً
باستخدام االضطرابات الداخلية الناشئة عن األزمات االجتماعية
يف االحتقان احمللي.
يتحدثون عن أسباب مفتعلة لتقويض
ّ
االستقرار ،وأبرزها:
 1ــ إدخال اجليش طرفًا يف النزاعات السياسية القائمة عرب
إجياد عدو جديد له بني جولة وأخرى من االضطرابات األمنية.
تيار املستقبل يف طرابلس،
تارة جيد نفسه وجهًا لوجه مع ّ
وطورًا وجهًا لوجه مع
التيارات السلفية يف طرابلس وعكار،
ّ
ومرة ثالثة مع
املخيمات الفلسطينية يف الشمال واجلنوب .يف
ّ
كل مرة ،يف احلوادث املتعاقبةُ ،يقتطع جزء من هيبة اجليش
وينتقد انضباطه ،ويحُ مل على
باالعتداء على عسكرييه وحواجزه ُ
وينع من استخدام القوة
الرتاجع حتت وطأة التهويل بفتنة ،مُ
يف جبه املتسببني باالضطرابات كي ال يفلت الزمام من يده
وتدخل البالد يف اجملهول .وهي
احلجة اليت تواجه بها املؤسسة
ّ
العسكرية عندما ُيقال هلا إن حسمها أي اضطراب بالقوة غري
حمسوب العواقب.
وتبعًا ملا يكشفه املسؤولون الرمسيون ،ال يبدو اجليش وقوى

األمن يف وضع يحُ سدان عليه .يف بعض مناطق الشمال مُينع
التحرك
بالبزة منفردين ،بل ُيدعون إىل
التجول
العسكريون من
ّ
ّ
ّ
البزة بثياب مدنية لدى مرورهم يف بلدات
جمموعات ،أو إبدال ّ
باتت متثل بيئات مناوئة للجيش ،على طرف نقيض من كل ما
تردده املواقف السياسية.
ّ
تبديه
الذي
الظاهر
االنزعاج
رغم
ــ
2
املخيمات الفلسطينية
ّ
من اإلجراءات اليت يتخذها اجليش عند مداخلها ،وتقييد حركة
االنتقال بينها وبني خارجها بشروط التدقيق واملراقبة ،إال أن
توقيت اإلفصاح عن هذا االنزعاج ليس بريئًا .مل يبالغ اجليش
يف تلك اإلجراءات ومل
يعززها ،ومل ُيدخل تعديالت أساسية
ّ
ّ
وتوخت باستمرار منذ مطلع التسعينات يف
عليها،
خميم عني
ّ
خميم نهر البارد،
التشدد يف منع
ّ
احللوة ،وبعد عام  2007يف ّ
خروج مسلحني من
املخيمني أو فرار مطلوبني إليهما أو منهما،
ّ
وكذلك نقل أسلحة ومالحقة خاليا إرهابية مقيمة فيهما .وهو
ما يثابر عليه.
مع ذلك ،على أثر حوادث طرابلس وعكار ،وانتقال ارتداداتها
إىل الطريق الدولية مشا ً
ال وجنوبًا ،وإىل البقاع ،بدا ّ
مثة َمن
يسعى إىل توسيع نطاق الصدام مع اجليش الذي بات يتساءل
بعد االعتداء على حواجزه عند
خميمي الشمال واجلنوب وإطالق
ّ
النار عليه هل يستعدان للدخول طرفًا يف النزاع اللبناني ــ
اللبناني.
يف
الفلسطينيون
ينقسم
اللبنانيني،
وشأن
املخيمات أيضًا على
ّ
ّ
ية
السن
احلال
وشأن
ونظامها.
سوريا
من
املوقف
املتشددة يف
ّ
الشمال اليت تريد أن تطل برأسها بقوة يف الواقع السياسي
املخيمات الفلسطينية حا ً
ال مماثلة حلاالت ّ
احلالي ،تشهد
سنية
ّ
متشددة معظمها مطلوب من العدالة وأعداد وفرية من العاملني
ّ
يف نطاقها يالحقها القضاء جبرائم إرهابية .وهؤالء جيدون
أنفسهم ــ يضيف املسؤولون الرمسيون ــ معنيني باخلروج من
خميماتهم إىل ساحة املواجهة خارجها.
احلصار داخل ّ
 3ــ رغم أن قطع الطرق بإحراق دواليب ال ميت بصلة مباشرة
إىل أحداث الشمال وال إىل املوقف من األزمة السورية والنظام،
مكملة للفوضى
باتت هذه
ويفاجأ املسؤولون
ّ
ّ
والتسيبُ .
الرمسيون عندما يكتشفون ،من املعلومات املتوافرة لديهم،
أن الفريق الشيعي هو األكثر افتعا ً
ال لقطع الطرق يف مناطق
تقع يف نطاق نفوذهم ،وخصوصًا عند الشرايني احليوية اليت
تربط العاصمة مبناطقها ومرافقها بدوافع شتى .والحظت وفق
املعلومات تلك أن ّ
لزم قطع الطريق من جهة إىل
مثة َمن ُي ّ
أخرى .حتضر جمموعة أشخاص وينزلون دواليب وحيرقونها
فتقفل الطرق ،ثم ينسحبون ويأتي سواهم للمهمة نفسها اليت
انطوت قبل يومني على جتارة راحبة هي متكني قاطعي الطرق،
وخصوصًا عند املطار ،من جين مبالغ مالية عن كل شخص ،يف
طريق عجلته إىل املطارُ ،يساعد على االنتقال بني خطي متاس
الدواليب املشتعلة.
بذلك ،بذرائع الكهرباء واألزمة املعيشية وخطف لبنانيني يف
حلب ،يصبح الدوالب يف منزلة السالح عندما يؤدي إىل ّ
بث
ّ
الفوضى ،ومحل القوى األمنية على
التدخل حبذر تفاديًا لكلفة
سياسية وأمنية من جراء االصطدام مبفتعلي احلوادث كي
ال
تتكرر ،يف آن واحد ،حادثة مقتل الشيخ أمحد عبد الواحد
ّ
ومرافقه يف عكار وحادثة مقتل مثانية مواطنني يف مار خمايل
عام  ،2007وميسي اجليش يف فوهة الصدام.

يعاني مسؤولو الفصائل الفلسطينية أزمتني :األوىل،
انفالت الشارع من أيديهم .أما الثانية ،فهي تكمن يف
غياب احلكومة اللبنانية عن السمع ،ما يعين «عدم وجود
سياسي لنتواصل معه لتهدئة األوضاع يف املخيمات»،
يقول مسؤول بارز يف حتالف القوى الفلسطينية.
صعدت فصائل التحالف
فبعد األحداث األخرية،
ّ
(املناوئة ملنظمة التحرير) من موقفها جتاه احلكومة
اللبنانية .فبحسب رأيها ،اجليش «حيتاج إىل قرار
سياسي ليطلق النار ،وال ميكننا أن نتحمل سقوط
قتلى يوميًا ،وحنن ننتظر عودة رئيس احلكومة من
اخلارج».
كالم بعض مسؤولي الفصائل نابع من احلوادث
الفردية اليت ال تزال جتري بعيدًا عن اإلعالم؛ إذ سقط
أمس جريح يف عني احللوة بعد إشكال بني عائلة
لبنانية وأخرى فلسطينية.
فبعض أفراد العائلة اللبنانية يتهمهم فلسطينيون
بإطالق النار على خالد يوسف ،يف املخيم ،ما أدى إىل
وفاته .بعد هذه احلادثة ،تواصلت الفصائل مع النائب
السابق أسامة سعد ،فأرسل األخري وفدًا إىل منطقة
التعمري حيث استقبلهم مسؤولو الفصائل يف املخيم
وعمل الطرفان على تهدئة األوضاع يف املخيم.
يعتب مسؤولو فصائل التحالف الفلسطينية على
احلكومة اللبنانية اليت «تعاملت باستخفاف مع ما جيري
يف نهر البارد وعني احللوة» ،يقول مسؤول إسالمي
آخر يف حتالف القوى .يضيف الرجل إنه جرى «التواصل
مع الرئيس (نبيه) بري كي خنرج بتسوية حتفظ كرامة
أبناء خميم البارد وعني احللوة وهيبة اجليش على حد
سواء».
ً
رد الرئيس بري ،لكنهم يؤكدون
ينتظر هؤالء حاليا ّ
أن األمور بدأت باخلروج عن السيطرة ،وأنهم استعملوا
«أسلوب الرتغيب والرتهيب مع السكان كي نستطيع
ضبطها».
ّ
يؤكد أحد مسؤولي التحالف أن ما قد ينفس االحتقان
حاليًا هو «تنفيذ ما ُّ
اتفق عليه خالل اجتماعنا مع قيادة
ّ
خيفف اجليش من إجراءاته
اجليش يف الريزة ،حيث
على باب خميم البارد».
من جهتها ،أجرت السفارة الفلسطينية اتصاالت
باملسؤولني اللبنانني ،معتمدة على ما قام به الرئيس
حممود عباس من اتصاالت مع رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان واستقباله لوالد الشاب املتوفى لتهدئة األجواء
يف خميم نهر البارد.
وقد أوفد عباس مسؤول الساحة اللبنانية يف حركة
فتح ،عزام األمحد ،أالربعاء لضبط إيقاع ما جيري يف
املخيمات .حاليًا ،جتري الديبلوماسية الفلسطينية
يف لبنان اتصاالتها لعدم تصعيد األمور ضد اجليش
اللبناني.
فبالنسبة إىل السفارة الفلسطينية ،املهم اآلن «ختفيف
االحتقان املوجود يف الشارع ،وحنن فعلنا ذلك من
خالل نصب خيمة تضامنية داخل نهر البارد ملنع قطع
طرقات املخيم».
أما حتالف القوى ،فمطلبه واحد« :تشكيل وفد سياسي
لبناني حملاورتنا؛ ألننا ال جند من ميكننا التحدث إليه
يف احلكومة».
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مقاالت

آخر أخبار الكورة :معركة
املعركة يف الكورة واقعة ال حمالة .استطاع
جر حلفائه إىل النزال ،كذلك
مسري جعجع ّ
يفعل احلزب السوري القومي االجتماعي.
يشري معنيون إىل أن الفارق سيكون ضئي ًال
ّ
بني املرشحني ،مئيت صوت
بغض النظر عن
الرابح

زياد الزعرتي

يوم تويف النائب ألبري خميرب ،كاد لقاء قرنة
شهوان ينفجر على خلفية ترشيح الرئيس
أمني
اجلميل والراحل نسيب حلود غربيال املر
ّ
خلالفة مقعده .عندها ،دأب ّ
حمنكو االنتخابات
يف اللقاء والبالد على تربير خطوة القطبني
املتنيني بأن أبرز عامل يف كسب «فرعية»
ما ،هو السرعة يف حسم القرار وإظهار ثقة
الفوز وإعالن الرتشيح ،على عكس االنتخابات
العامة رمبا ،حيث االستئخار مرغوب ومطلوب
وذو فوائد .فهو يسمح بعدم كشف األوراق
وإعداد مفاجآت وخلط معادالت .بينما يف
الفرعية ،من يسبق يربح ،إىل حد كبري.
على قاعدة هذه املعادلة ،ماذا حيصل يف
الكورة بعد وفاة النائب القواتي فريد حبيب،
أو حتى قبل وفاته؟ يف قراءة أوىل ،يبدو أن
كل األطراف يتهربون من االستحقاق.
ولكل
ٍّ
حساباته وأسبابه .حتى إن البعض جيزم
بأن حماولة التهرب بدأت قبل وفاة الراحل.
ففيما كان النائب الراحل ال يزال على سرير
املرض ،توجه قطب معارض إىل مرجع معين
برسالة مفادها :إذا أردمت املماطلة يف توجيه
الدعوة إىل االنتخاب الفرعي بضعة أشهر،
حبيث ندخل يف مهلة األشهر الستة السابقة
لنهاية اجمللس احلالي ،وبالتالي املسقطة
لضرورة إجراء «الفرعية» ،فال مشكلة لدينا،
ولن نعرتض على ذلك .وأضاف القطب:
«ثم لديكم سابقة حصلت يف عهدنا .فنحن
تركنا شغور مقعد الشهيد بيار
اجلميل أقل
ّ
من سنتني ،وإن كانت الظروف خمتلفة».
حتركت ماكينة املعارضة األساسية بعد
الوفاة يف االجتاه نفسه.
لكن رئيس حزب
ّ
القوات اللبنانية ،مسري جعجع ،ضرب ّ
كفه
على الطاولة :األمر لي.
ً
أراد جعجع
أوال توجيه رسالة إىل مجاعته،
وخصوصًا إىل أقرب الناس إليه ،بأن مسألة
األجنحة داخل «قواته» ممنوعة ،وأن توزيع
املقاعد النيابية على طريقة الكوتا بني مواقع
النفوذ الداخلية ،خط أمحر .ثم إن «قواته»
ليست بيتًا سياسيًا تسري عليه طقوس
املشيخات .إنها «حزب» .ويف األحزاب
ال «بيوتات» .يضيف القواتيون بوضوح:
«إعالن ترشيح كرم هو إعالن قيام
املؤسسة
ّ
يف القوات اللبنانية».
تعمدت القوات إعالن
ّ
بيان كرم االنتخابي من بيت النائب الراحل
فريد حبيب .إعالن زوجة الراحل ماري حبيب
ردًا واضحًا بعد ّ
ّ
دعمها
كل
ملرشح القوات كان ّ
ما قيل عن
قواتي» ،وحتديدًا يف
«امتعاض ّ
ٍ
بيت حبيب ،من اختيار كرم.
لكن االمتعاض
ّ
«احلبيبيني» وحدهم ،فهناك يف
ال يعرتي
ّ
ّ
ّ
كل
للقوات.
مفرتض
ح
مرش
زاوية
ّ
ثانيًا ،أراد جعجع توجيه رسالة إىل حلفائه
يف الداخل .كان هؤالء قد وجهوا إليه
للتو
ّ
صفعة قاسية على طاولة احلوار .تركوه
يعارضها وحده .مل ُيطلعوه على أجواء
الرسالة امللكية السعودية ،أو مل يتضامنوا
معه يف التباين مع مضمونها ،ال فرق .املهم
أنهم خذلوه ،صعدوا إىل بعبدا ،ووقعوا
إعالنها .ومل يهتموا حتى بإجياد خمرج له
للعودة إىل الطاولة الحقًا .واآلن يريدون
منه فوق كل ذلك ،خسارة مقعد نيابي حبجج
وذرائع! إنه خط أمحر آخر .قال احلكيم:
سآخذكم إىل املعركة ،وسألزمكم التضامن
معي ،وخوضها حتت راييت وإمرتي ،وإنفاق
ما جيب إنفاقه ،ولو كاستثمار خاسر ملدة

أشهر قليلة .أراد احلكيم أن يفهم حلفاءه
أن الوضعية املسيحية يف فريقهم السياسي
هو من
يقررها ،وهم ميشون خلفه .حتت
ّ
طائلة أن خيسروا معركة فرعية عشية
انتخابات عامة ،ويف دائرة رحبوها لدورتني،
ويف معقل أحد رموز  14آذار ،ما ّ
ميثل مؤشرًا
مقلقًا الستحقاق .2013
مثة رسالة ثالثة أراد جعجع توجيهها ،وهي
للخارج هذه املرة :نقل املعركة من كوسبا
إىل أميون ال يعين اجلغرافيا اللبنانية وحدها،
بل اجلغرافيا اإلقليمية ً
أوال .يقول جعجع ألهل
املنطقة وصراعاتها احملتدمة :أنا رأس احلربة
يف معركتكم مع سوريا .وها أنا أواجه حليفًا
أساسيًا هلا عندنا ،احلزب السوري القومي
االجتماعي يف عقر داره« ،فهل ميكن أن
ترتكوني وحيدًا؟».
قواتي وغري
«املعركة يف الكورة باتت بني ّ
قواتي» .يبدو العاملون يف ماكينة  8آذار
ّ
«الرتيث» على
رغم
املعركة
إىل
ذاهبني
ّ
ّ
مثلث الرابية ــ بنشعي ــ الروشة .تقول
مصادر القومي إن مرشحه ملواجهة كرم
سي َ
علن خالل الساعات املقبلة.
ُ
كيف ترى الرابية وبنشعي معركة الكورة؟
جيزم العارفون بأن الرابية كما بنشعي
ستقف وراء حليفها «القوي» يف الكورة،
رغم بعض املالحظات .مل تعد فكرة التوافق
على املقعد واردة ،لذلك «خوض املعركة
بات اخليار الوحيد» .يف موقع القرار ،يرى
ّ
املطلعون أن تقديم املقعد «على طبق
ّ
من فضة» للقوات
سيسجل نقطة حلساب
ّ
معراب يف مرمى  8آذار ،وبالتالي تستطيع
القوات يف « 2013املطالبة مبقعد آخر غري
مقعد كرم ،ليكون هلا مقعدان إىل جانب
نائب رئيس اجمللس النيابي فريد مكاري».
مبرشح غري جاهز ال ّ
ّ
بينما خوض املعركة
يوفر
الزخم املطلوب ،سيفقد فريق املواالة بعضًا
«املؤجلة» ملعركة الـ  2013اليت
قوته
ّ
من ّ
«ستحدد وجه لبنان ،ال الكورة فحسب».
ّ
ّ
املعركة إذًا
مبرشح «جاهز» هو غسان رزق
دون غريه .أكثر من ذلك ،يرى
العونيون أن
ّ
ّ
القوة يف الكورة
إظهار
سيحفز  14آذار على
ّ
ّ
«االستشراس» يف املعركة املقبلة،
وتفضل
القوة.
عدم الكشف عن مكامن
ّ
يف قلب التيار ذاته من يسأل« :كيف
لنا أن نكتشف مدى امتداد الرئيس جنيب
ميقاتي والوزير حممد الصفدي يف املزاج
السنيّ ؟ كيف سنكتشف موقف الكنيسة
ّ
املرة بعدما
األقل هذه
املارونية احملايد على
ّ
كانت بالسابق طرفًا
ضد طرف؟» .يضيف
ّ
العونيون :فلتكن هذه املعركة معركة
كم األسئلة هذا مل ِ
يأت من فراغ.
«اختبار»ّ .
الوطين
التيار
يف قاعدة
احلر واحلزب القومي
ّ
مع
املعركة
يريد
من
واملردة
القوات ،فـ»لن
ّ
ّ
نقبل أن ميثل الكورة قواتي من دون
معركة».
يف لغة األرقام ،مل يكن انتصار  14آذار
املرة املاضية
يف
مدويًا .كان «انتصارًا
ّ
ّ
هزي ًال» ال
يتعدى الفارق فيه بني األول
ّ
يف الالئحة واألخري يف الئحة  8آذار 1500
صوت.
يرجح معنيون أن يكون الفارق بني
ّ
ّ
املرشحني إن كان
مرشح القومي هو رزق،
ّ
ّ
يتعدى املئيت صوت
«ال
عمن
ّ
بغض النظر ّ
سريبح» .كذلك تنتظر قوى الثامن من آذار
حتى الساعة معطيات أكثر من ثالثة مراكز
إحصاء ّ
كلفتها هذه القوى إعداد دراسة عن
الوضع وتقديم ترجيحاتها بشأن حسابات
الربح واخلسارة.
األسباب نفسها اليت دفعت القوات إىل
خوض املعركة تدفع القومي إىل مالقاتها
َ
جيران كل احللفاء على
تضامنني
فيها ،حبيث ّ
َ
متقابلني
قسريني ،رغم كل التمنيات بإبعاد
َّ
الكأس.

حني استمع بوتني إىل نظرية «أسدية من دون األسد»
جان عزيز

يروى أن كيسنجر كان يقول عن نظريه السوفياتي
أندريه غروميكو إنه قادر مبوهبته اإلقناعية على
أن يبيع الثلج لإلسكيمو .على عكس هذا النموذج
واملثال ،بدا الرئيس األمريكي باراك أوباما يف
املكسيك .ففي مباحثاته مع القيصر األشقر ،علق
أول سيد أسود للبيت األبيض بني هذين اللونني
يتجنب اسوداد وجه عجزًا ،وكيف
ّ
بالذات :كيف
يبيض صفحة العالقة مع نظريه تعاونًا.
ويف صلب البحث كانت عقدة دمشق .واالقرتاح
األمريكي حللها بسيط« :أسدية من دون األسد».
وال شك يف أن سيد موسكو بدأ مستمعًا ،على
طريقة :حسنًا ،لكن كيف؟؟ هنا سحب أوباما من
املزود بها من وزيرة خارجيته:
جعبته احلجة الوحيدة
ّ
النموذج اليمين .يبقى النظام ويرحل الرئيس.
باقي التفاصيل ليسًا مهمًا .غري أن بوتني مل حيتج
إىل أكثر من سؤالني استيضاحيني حول فكرة
أوباما ،لتبيان عدم صالحيتها :أو ً
ال ،ما كان موقع
املؤسسة العسكرية يف احلل اليمين؟ وثانيًا ،كيف
انسجم ذلك احلل مع الواقع االجتماعي التعددي
لليمن السعيد؟ سيتذكر أوباما هنا ،أو ً
ال أن اجليش
يف صنعاء كمؤسسة فقرية للنظام ،ترك الرئيس.
وتركه ال على طريقة حاالت فرار فردي أو
انشقاقات هامشية .بل إن اجليش اليمين انقلب
فعليًا على رئيسه وقيادته ومترد عليه بواسطة
القوة الرئيسية الصلبة للجيش ونواته الضاربة.
وهذا ما جعل األرضية العسكرية حلل «النظام من
دون رأسه» ممكنة .وثانيًا أن «طائفة» الرئيس،
وهي هناك حتت مسمى «القبيلة» ،قد خرجت عنه
ومنه ،فتآلفت مع سواها ومع احلل .وهو ما ضمن
نظريًا إمكان التجربة من دون الذهاب إىل حرب
أهلية على حدود الطوائف أو القبائل أو متاس
االنتماءات التقسيمية اجلاهزة ...ومع الضمان
املسبق هلذين الشرطني الضامنني :أين بات احلل
اليمين اليوم؟ بني الفوضى و»القاعدة»؟؟
بعدها قد يكون بوتني نقل النموذج املقرتح من
قبل نظريه ،لتمرين تطبيقي فوق املشهد السوري:
فلنبدأ باجليش .أين يقف اجليش يف دمشق اليوم؟
هل مسعت خربًا عن انشقاق فرقة كاملة كما «فرقة
األمحر يف صنعاء»؟ أو قصفًا للقصر الرئاسي كما
فعل ابن العم هناك؟ أو حماولة الغتيال الرئيس
هنا تفجريًا وحرقًا كما حصل مع «الرئيس احمللول
بال نظامه» هناك؟؟ ثم العامل الثاني ،الطوائف
ــ القبائل :هل مسعت أن «حاشد» السورية قد
انقسمت أو طالبت األسد بالرحيل ،أو أنها أفرزت
أعدت خلفًا يضمن مشاركتها وشراكتها
بدي ًال أو ّ
الضرورية يف النسخة اجلديدة من النظام ،حبيث ال
تذهب سوريا إىل الفوضى أو «القاعدة» بصيغتها
الشامية ،أيًا كانت هذه الصيغة؟؟
وإزاء تلّبك أوباما يف اجلواب ،قد يكون بوتني
استفاض أكثر يف الكالم :امسع يا صديقي،
وال تصدق كل ما تسمعه من إدارتك أو إعالمك.
ختططون الغتيال األسد؟ قد تسمع اخلرب غدًا يف
نشرة «فوكس نيوز» أو نظرياتها «العربيات».
أنصحك ال تصدقه .فهو تركيبة هوليوودية أشرفت
عليها زوجة صديقك بيل كلينتون يف اجتماع
إسطنبول يوم اخلميس األسبق .مستحيل أن تقوم
بنت رودهام بذلك؟؟ بل أنت تعرف أنه معقول
وأكثر ،وأنه تقليد كلينتوني اقرتحته على زوجها
منذ حروب يوغوسالفيا .ال بد أنك شاهدت فيلم
«هز الكلب» .فالثنائي دو نريو ــ هوفمان فيه ال
يفوت .ثم أنت تعرف أن رأس زوجة كلينتون حام
جدًا هذه األيام .ال بد أنهم أطلعوك كيف طلبت من
تلميذتها سوزان رايس يف نيويورك إطالق تهديد
باللجوء إىل عمل عسكري من دون تغطية أممية .ال
شك يف أنك على علم باألمر .ذلك أن بانيتا اضطر
إىل الرد عليها بامسك بعد ساعات ،وحبزم .ثم أنا
متأكد من أنك تقرأ ما يكتبه كيسنجر عن املوضوع
وعن مأزقك الشامي .هل رأيت شرحه بالتفصيل،
أي ذهاب أحادي إىل القوة قد يؤدي إىل
كيف أن ّ
نسف مبدأ الدولة احلديثة ،مبفهومها الوستفالي
برمته؟؟
وقد يكون القيصر تابع معّبئًا صمت نظريه :يبقى
احتمال ثالث .أن تكون موضع نصيحة بالذهاب
بدمشق إىل أي تغيري ،ألنه سيكون أفضل من

الوضع الراهن ،ولو حتى إىل الفوضى الكاملة.
صدقين ،هذا هراء .إنها النظرية نفسها اليت أقنعك
بها األوروبيون يف تونس بداية ،ال بل أقنعوا
أنفسهم هناك بإمكان تطبيق حلم جاك أتالي:
نؤمن التنمية االقتصادية على الضفة األخرى من
املتوسط ،فننتهي من مشكلة «املهاجرين» .اليوم
تونس نفسها ،أكثر اجملتمعات تقدمًا ،تغرق حتت
قيود السلفية .يف ليبيا فقدت قاعدتك األمنية
حملاربة إرهاب أفريقيا ،فانفجرت يف مالي والنيجر
وغدًا يف غريهما .أما يف مصر ،فأبشر ،إنهم
ِّ
فحضر نفسك جلسر
حيتفلون بفوز مرسي يف غزة.
جوي عسكري صوب تل أبيب...
تريد ح ًال يف سوريا؟؟ ألق كل أوهامك ،وتعال
ذات عشية لنبحث األمر معًا يف منتجعي السياحي،
قرب يالطا .لكن ال جتلب معك أحدًا من أتباعك
ونبت األمر .على
األوروبيني .جنلس وحدنا بهدوء
ّ
فكرة ،قد أدعو إىل اجتماعنا قداسة البابا .فأنا
متفق معه بالكامل حول كل املواضيع...

إما الدولة وإما الدويالت!

سرًا ،أو نذيع مفاجأة حني نكاشف َم ْن
ال نكشف ّ
ُيفرتض أنهم مسؤولون بواقع احلال ،والوقائع
تطوق لبنان يف
املستجدة واألحداث الطارئة اليت
ّ
ّ
ّ
تشكل جمتمعة مدخ ًال إىل
هذه الفرتة احلرجة ،وقد
ورطة كربى.
هذا ،فض ًال عن املسلسل اجلديد الذي بدأت حلقاته
ُّ
الفلسطينية ،مرتافقة مع
املخيمات
تطل تباعًا من
ّ
ّ
ّ
ّ
مسلحة هناك،
ملسلحني هنا ،وعراضات
ظهور الفت
واصطدامات هنا ،وضحايا وجرحى هناك ،ومما حارت
الربية يف أمره وتفسري انفجار مسلسله على حني
ّ
غرة.
ّ
فكلما داويت جرحًا سالت جروح .وكلما عاجلت أزمة
مر قطوع ّ
ّ
أطلت أفواج
مروج من األزمات.
نبتت
ٌ
وكلما ّ
من القطوعات.
أزمات من كل نوع ،ومن كل حدب وصوب .أزمة
اقتصادية تشمل ذوي
كهرباء وماء وهواء .أزمة
ّ
الدخل املفتوح على املاليني كما أصحاب الدخل
احملدود جدًا.
ّ
يلف األسواق
إىل أزمة بطالة ،ومجود شبه شامل
واملتاجر واملؤسسات الكربى كما الصغرى.
مصريية بالنسبة
سياسية تكاد تكون أزمة
أزمة
ّ
ّ
إىل وحدة الدولة ووجودها ،ووحدة احلكومة شبه
املشلولة وشبه الغائبة ،أو الدائمة الغياب ،مع أزمة
دستورية ،فأزمة
ميثاقية
نظام وصيغة ونصوص
ّ
ّ
وطن استنفدت احلروب واالنقسامات واخلالفات كل
مقوماته وما كانت له من مناعات ودعائم...
ّ
ّ
ينفكون يتساءلون ما إذا كانت
حد أن الناس ال
إىل ّ
مسؤولياتها هي
الدولة قد تنازلت عن دورها ،وعن
ّ
مسؤوليات
الدستور
واملؤسسات اليت أوكل إليها
ّ
ّ
محاية النظام والقوانني واألعراف والتقاليد ،ثم محاية
الناس واملصاحل العامة واخلاصة ...وما ليس يف
حاجة إىل سرد وتعداد.
مل يعد يف اإلمكان السكوت عن هذا التشرذم الذي
مؤسساتها،
وقيد
سربل الدولة وأقعد مسؤوليها
ّ
ّ
لتتحرك
وواجباتها،
دورها
وجعلها جمتمعة ترتاجع عن
ّ
الدويالت املنتشرة على امتداد هذه اجلغرافيا
وتتصرف
املتعددة الثقافة واالنتماء واالصطفاف،
ّ
ّ
حبرية مطلقة ،ومثرية للدهشة واالستغراب.
سر انكفاء الدولة إىل
والناس يتساءلون بدورهم عن ّ
حترك مكشوف وفاضح
هذه احلدود والدرجات ،وازاء ّ
ّ
و»مرجعياتها» ،كأمنا
ومسلحيها و»قادتها»
للدويالت
ّ
لبنانية هناك وال حكومة وال جملس نواب وال
ال دولة
ّ
سلطات وال قوانني وال َم ْن يسألون .فإما الدولة وإما
واللبنانيني.
الدويالت ...وكان اهلل يف عون لبنان
ّ
يتصرفون كأنهم «ملوك» على
حتى بعض الوزراء
ّ
عروش وزاراتهم .ووزارة الطاقة ،أو ّ
قلة الطاقة
ّ
ّ
الوطنية ،خري شاهد على واقع
وقلة
املسؤولية
وقلة
ّ
ّ
يسر حتى األعدقاء.
ال
الذي
احلال
ّ
يردد
وذياك ّ
هذا ينأى بنفسه ،وذاك ينأى بكرسيهّ ،
ّ
واملسلحني و...
مطوق بالدويالت
نصيحة جحا ،وبلد
ّ
املخاطر.
كان الشيخ الرفيق سعيد تقي الدين يقول :ال ُتبنى
األمم باملساومة بل بالقانون.
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متفرقات

هل يتحوّل «اإلخوان» إىل مجاعة «حمظورة» أم «حاكــمة»؟

ليست جمرد انتخابات رئاسية تلك اليت مت إعالن تأجيل نتائجها
اليوم .فاللجنة القضائية العليا لالنتخابات الرئاسية ستجيب الحقًا
وضمنيًا عن التساؤل األهم :أهو انقالب عسكري مكتمل األركان
سيعيد إىل اإلخوان املسلمني لقب اجلماعة احملظورة ،أم أن اكتماله
مل حين بعد؟

بيسان كساب َو رنا ممدوح

القاهرة | كان يفرتض أن يكون يوم اخلميس موعد وصول قطار
االنتخابات إىل حمطته النهائية ،وفقًا للجدول الزمين لالنتخابات
الرئاسية املصرية .إال أن جلنة االنتخابات الرئاسية أعلنت يف وقت
متأخر من االربعاء تأجيل النتيجة النهائية لالنتخابات الرئاسية،
ألنها ما زالت تنظر يف الطعون اليت قدمها املرشحان حممد مرسي
وأمحد شفيق اللذان أعلن كل منهما فوزه .وقال األمني العام
للجنة االنتخابات املستشار حامت جباتو ،إنه ال ميكن حتديد وقت
االعالن عن نتائج االنتخابات ألن اللجنة يف الوقت احلالي تستمع
إىل ممثلي املرشحني.
وأصدر جباتو بيانًا رمسيًا جاء فيه« :قررت اللجنة االستمرار يف
نظر طعون املرشحني واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من
االطالع على بعض احملاضر والكشوف املتعلقة بالعملية االنتخابية
وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعالن النتيجة النهائية».
وكان احلديث عن احتماالت تأجيل النتيجة قد فسره قطاع واسع من
الرأي العام كمقدمة للعبث بنتيجة االنتخابات ،وصو ً
ال إىل تزويرها
ملصلحة أمحد شفيق ،املرشح املقرب للمجلس األعلى للقوات
املسلحة وآخر وزراء احلكومة يف عهد الرئيس املخلوع حسين مبارك.
لكن احلدث األهم يف هذا الشأن هو مؤمتر صحايف عقدته جمموعة
قضاة من أجل مصر أمس ،وأعلنت خالله نتائج فرز اللجان ،ليتبني
الكتيب الذي وزعته مجاعة اإلخوان
أنها مقاربة جدًا ملا جاء يف
ّ
املسلمني ،والذي أشري فيه إىل حصول مرسي على  51.7يف املئة

من األصوات مقابل  48.3باملئة لشفيق ،وهو ما جعل عضو مكتب
اإلرشاد يف اجلماعة ،مصطفى الغنيمي ،يؤكد لـ»األخبار» البريوتية
َ
حتصيل حاصل» .لكن هذه
ان إعالن مرسي رئيسًا لن يكون «إال
الثقة مل متنع قطاعًا واسعًا من الرأي العام من توقع إعالن فوز
شفيق ،مستندين إىل مظاهر االنتشار املكثف للشرطة ،خبالف ما
نقله موقع «بوابة األهرام» شبه الرمسي ،عن «وجود مكثف لعدد
من اآلليات العسكرية املتمركزة يف مدخل القاهرة» .يضاف إىل
ذلك ،أنباء أخذت محلة أمحد شفيق تبثها ،عن فرض حلظر التجوال
اليوم ،حسبما نقل عنها لـ»األخبار» البريوتية مصور صحايف طلب
عدم ذكر امسه ،كان شاهدًا عيانًا على احتفاالت احلملة بفوز
مرشحها ،وذلك بعكس كل مؤشرات النتائج األولية.
إال أن الغنيمي وصف األنباء عن حظر التجوال برغبة جهات معينة
يف إغراق البالد يف حبر من الشائعات ،حمذرًا من أن مجاعته ترى
اخليارات كلها مفتوحة أمامها يف تلك احلالة .وأضاف« :يف هذا
الصدد ال أعتقد أبدًا أننا نقف وحدنا .فالشعب املصري كله ال ميكن
أن يقبل أن يقف مكتوف األيدي حيال تزوير إرادته جمددًا ،وال
ميكن أن يكون رد فعله يف هذه احلالة إال إعادة إنتاج الثورة».
ً
جاعلة من شرعية
فعلى مدى األسابيع املاضية ،تواترت األحداث
ً
واضعة إياها أمام احتمالني:
مجاعة اإلخوان املسلمني على احملك،
إما العودة إىل اللقب املفضل للنظام السابق «احملظورة» ،أو
مسمى جديدًا يضاف إىل مكتسبات اإلخوان من الثورة
اكتسابها
ً
«اجلماعة احلاكمة» .فبني عشية وضحاها جردت احملكمة الدستورية
العليا ،اجلماعة من أغلبيتها الربملانية ،يف الوقت الذي جلأ فيه
خصوم اجلماعة إىل القضاء للطعن يف شرعيتها ،مستفيدين من أن
اجلماعة مل ّ
تقنن وضعها حتى بعد جناح ثورة « 25يناير».
من جهتهم ،مل جيد اإلخوان أمامهم سوى استغالل قدرتهم على
احلشد والتأثري على الناس ،ال بسبب شعارهم التارخيي «اإلسالم
هو احلل» فقط ،بل مستعريين شعارًا جديدًا تنكروا له خالل العام

يف اليوم العاملي ملكافحة التدخني تستمر احلكومة يف التزامها
خبفض معدالت التدخني يف اجملتمع العربي

أقامت وكالة االتصاالت متعددة الثقافات  LOUDيف اليوم
العاملي ملكافحة التدخني (  31مايو/أيار)  2012عرضًا يف مكتب
قناة  SBSيف نيو ساوث ويلز للحملة اإلعالنية اليت نظمتها
بالشراكة مع وزارة الصحة والشيخوخة.
وجتعل احلملة اإلبداعية اجلديدة ،واليت هي احلملة اإلعالنية األوىل
اليت صممت خصيصًا من أجل األسرتاليني من خلفيات ثقافية
خمتلفة ،من األسهل اإلقالع عن التدخني مع سلسلة جديدة من
إعالنات مكافحة التدخني مبختلف اللغات.
تركز اإلعالنات على احلوافز األساسية لإلقالع عن التدخني ،وتلقي
الضوء على تأثري التدخني على األسرة واحلالة املادية والصحة.
وتظهر اإلعالنات يف شكل مطبوع ،ومن خالل املنافذ اخلارجية
وعلى اإلنرتنت .ويلقي أحد اإلعالنات الضوء على املزايا املالية
لإلقالع عن التدخني عن طريق عرض كيف ميكن للقادمني من
دولة أخرى الذهاب إىل زيارة أسرهم باألموال اليت يوفرونها
باإلقالع عن التدخني .ويعرض إعالنًا آخر كيف يعين وفاة أحد
أفراد األسرة نتيجة التدخني فقدانه التمتع بالوجبات واملناسبات
العائلية يف املستقبل.
وتضمن احلكومة وصول الرسائل اإلعالنية إىل أكرب عدد ممكن
من أفراد اجملتمع العربي من خالل حضور ورعاية بعض أضخم
املهرجانات الثقافية يف مجيع أحناء البالد مبا يشمل:
• مهرجان بانيريي  Paniyiriاليوناني ،كوينزالند
• مهرجان ال فيريا  La Fieraاإليطالي ،فيكتوريا

• مهرجان األناطولي الرتكي ،نيو ساوث ويلز
• مهرجان كامبسي  Campsieللطعام ،نيو ساوث ويلز
• يوم الطلبة الدوليني ،كوينزالند
• مهرجان غليندي  Glendiاليوناني ،نورثرن ترييتوري (اإلقليم
الشمالي)
• مهرجان إميريج  Emerge Emergeفيكتوريا
• أسبوع الالجئني ،نيو ساوث ويلز
إضافة إىل ذلك ،واحتفا ً
ال باليوم العاملي ملكافحة التدخني ،سيتم
عرض رسائل احلملة يف مواقع مراكز التسوق يف عواصم املدن
يف مجيع أحناء البالد يف الثاني من يونيو/حزيران .وسيعرف
األفراد من خمتلف اخللفيات املتنوعة املزيد عن احلملة ،وأخطار
التدخني ،وسبل اإلقالع عنه يف بريث وأدياليد وهوبارت وبريزبن
وملبورن وسيدني.
مت إنتاج املعلومات والنصائح الصحية بـ  28لغة .وميكن للمجتمع
العربي اآلن الوصول إىل كافة املعلومات حول مزايا اإلقالع عن
التدخني بلغتهه .لإلقالع عن التدخني ،جيب استشارة الطبيب أو
الصيدلي ،أو االتصال خبط اإلقالع عن التدخني  Quitlineعلى
الرقم .13 78 48
للمعلومات ،الرجاء االتصال بريكا بولتشانداني Richa Bulchandani
على الرقم  02 9964 7026أو قم بزيارة املوقع اإللكرتوني www.
.quitnow.gov.au

الجماعة مطمئنة إىل أن اعالن مرسي رئيساً «تحصيل حاصل» (أسماء
وجيه ـ رويرتز)

أنصار مبارك تجمعوا أمام مستشفى املعادي أالربعاء

والنصف املاضي ،هو حقوق الشهداء وأهداف ثورة  25يناير
بإسقاط نظام مبارك .كل ذلك لضمان بقائهم وعدم عودتهم إىل
لقب «احملظورة».
هباء ،أظهرت مؤشرات فرز نتائج
ورغم أن جهود اجلماعة مل تذهب
ً
تفوق مرشحهم على شفيق ،إال أن اجمللس العسكري
جولة اإلعادة ّ
مل ميكن اإلخوان من االطمئنان ،ولو للحظات ،فباغتهم بإصدار
مكمل جيعل من الرئيس اجلديد جمرد موظف يتلقى
إعالن دستوري
ّ
تعليماته من رئيس اجمللس العسكري ،لترتاجع من جديد تطلعات
اجلماعة.
من جهته ،رفض القضاء حسم  10دعاوى قضائية تطالب حبل مجاعة
اإلخوان املسلمني واحلزب الناطق بلسانها «احلرية والعدالة» ،قبل
شهر أيلول املقبل ،إال أنه واقعيًا لن ينتظر اإلخوان أكثر من اليوم
حتى يعرفوا مصريهم.
ويبقى التحدي األكرب أمامهم هو حشد القوى الثورية ضد إعالن
اجمللس العسكري يف حماولة إلعادة االنفراد بالسلطة من جديد،
استعدادًا ألغلبية برملانية مرتقبة .عضو اجلماعة وأحد حماميها ناصر
احلايف ،قال للزميلة »األخبار» البريوتية إن اجلماعة ال تسعى إىل
أن تكون مجاعة حاكمة ،وإنه جيب الفصل بني اجلماعة ودورها
السياسي الذى يعبرّ عنه حزب احلرية والعدالة .واتهم اجمللس
العسكري بتعمد اغتصاب صالحيات الرئيس املنتخب ،وخالف
كل املبادئ الدستورية حبل الربملان ،واستحوذ على سلطته يف
التشريع.
وأضاف« :اجلماعة لن تقبل على اإلطالق تطبيق اإلعالن الدستوري
املكمل وحتويل رئيس اجلمهورية إىل جمرد موظف يعمل حلساب
اجمللس العسكري ،وإمنا ستواصل الثورة على النظام السابق
وأعوانه لضمان عدم االنقالب على الدميوقراطية التى عبرّ ت عنها
صناديق االقرتاع»
ورغم الكالم الفضفاض لعضو اجلماعة ،إال أن وصول مرشح مجاعة
اإلخوان للرئاسة يبقى الضمانة الوحيدة الستمرار وجود اجلماعة.
لكن يف حال حدوث املفاجأة وتصاعد أسهم شفيق يف اللحظات
األخرية ،فمصري اجلماعة إىل زوال بال شك ،وهو ما من شأنه أن
يفقد مصر ثورتها السلمية ويصبغها بلون دموي ،وفقًا لرئيس
قسم التاريخ يف اجلامعة األمريكية يف القاهرة خالد فهمي.
وأوضح أن اجمللس العسكري استخدم القانون بد ً
ال من الدبابات
إلحداث انقالب عسكري ،الفتًا إىل أن الظروف الراهنة تبعث على
القلق ،مرجحًا حدوث مواجهة دموية بني العسكر واإلخوان يف األيام
املقبلة.
ورغم ختوف البعض من سيناريو  1954وسيناريو اجلزائر ،1991
تبقى إطاحة اإلخوان والزج بهم هي اخليار األكثر تبادرًا إىل األذهان
يف الوقت احلالي ،وال سيما مع توارد أنباء ،حرصت اجلماعة على
نفيها ،عن تورط العقل املدبر للجماعة ،خريت الشاطر ،وأبرز
قيادييها حممد البلتاجي ،يف قضية اخرتاق املطابع األمريية وتسويد
بطاقات االنتخاب ملصلحة مرشح اجلماعة حممد مرسي.
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 11منتخبا عربيا تلعب بفريق الرديف أو األومليب

بعثة منتخب لبنان بكرة القدم إىل جدة
للمشاركة بـ»كأس العرب»

حمام وشمص واسماعيل خالل تدريبات املنتخب االخرية (السفري)
غادرت االربعاء متوجهة اىل جدة بعثة منتخب لبنان بكرة القدم
للمشاركة بكأس العرب اليت تقام هناك خالل الفرتة من  22احلالي
ولغاية  6متوز املقبل.
وتتألف البعثة من امحد قمر الدين رئيسا ،وفؤاد بلهوان اداريا،
وثيو بوكري مديرا فنيا ،وكريستيان وبيرت مساعدين ،وجهاد حمجوب
مدربا حلراس املرمى ،وفادي فنيش مرتمجا ،وجوني ابراهيم طبيبا،
وفارس رعيدي مدلكا ،ومن الالعبني زياد الصمد ،وحممد محود،
وحسن مغنية (حلراسة املرمى) ،وعلي محام ،وعباس كنعان ،وعلي
السعدي ،ووليد امساعيل ،ومعتز اجلنيدي( ،يف الدفاع) ،وعباس
عطوي ،وهيثم فاعور ،وحسني دقيق ،وربيع عطايا ،ونادر مطر،
وعامر خان وحممد مشص (يف الوسط) ،وامحد زريق ،وحسن معتوق،
وحسن احملمد ،واكرم مغربي ،وحسن شعيتو (يف اهلجوم).
ويغيب عن املنتخب ثالثي الالعبني احملرتفني يف ماليزيا وهم
حممد غدار وزكريا شرارة ،ورامز ديوب ،باالضافة اىل يوسف حممد
احملرتف يف دبي ،وبالل جنارين الذي اضطر للسفر اىل اسرتاليا
ألسباب عائلية خاصة به.
ويستمر ايضا غياب رضا عنرت وحممود العلي بسبب االصابة.
وتعترب كأس العرب حمطة إعدادية مهمة أمام املنتخب قبل عودة
تصفيات «املونديال» وقد تكون الفرصة االخرية أمام بوكري لتحديد
موقفه يف البقاء أو الرحيل ،رغم انه يلعب بغياب جمموعة كبرية
من الالعبني املؤثرين شأنه شأن معظم املنتخبات العربية ،وهذا لن
يعفيه من املسؤولية إذا مل حيقق النتائج املرجوة.
املنتخبات العربية
وباالضافة اىل لبنان فإن  10منتخبات عربيا تشارك يف الكأس
ومعظم هذه املنتخبات قررت اللعب بالفريق الرديف أو األومليب،
وبعضها دفع بفريقه االساسي لكن بغياب ابرز عناصره املؤثرة،
ايضا.
وأوقعت القرعة لبنان يف اجملموعة الثالثة اىل جانب العراق ومصر
والسودان ،حيث يستهل مبارياته يوم االحد املقبل أمام العراق،
يف جدة.
ووزعت املنتخبات املتبقية على جمموعتني ضمت األوىل ثالثة
منتخبات بعد انسحاب اإلمارات وهي فلسطني والسعودية والكويت
وتقام منافساتها يف الطائف ،بينما تضم اجملموعة الثانية منتخبات
املغرب والبحرين وليبيا واليمن.
ويلعب املنتخب السعودي مستضيف البطولة ،بالصف الثاني
(الفريق الرديف) ،بعد أن مت استبعاد كل الالعبني األساسيني
بداعي اإلرهاق.
ويتطلع املدرب اهلولندي فرانك ريكارد الذي أعلن تشكيلة تعترب
خليطا من العيب اخلربة والشباب إىل قيادة األخضر للقب البطولة
للمرة الثالثة على التوالي وجتاوز إخفاقاته اليت عصفت به يف
السنوات األخرية وكان آخرها الفشل يف الوصول إىل التصفيات
النهائية املؤهلة إىل كأس العامل  2014يف الربازيل.
ويشارك منتخب الكويت بفريق يغيب عنه الثالثي يعقوب الطاهر
وفهد العنزي وبدر املطوع.
ويعتمد على جمموعة من عناصر اخلربة والشباب يربز منهم حارس
القادسية نواف اخلالدي وأمامه يف الدفاع مساعد ندا وحسن فاضل
وغريهم من الالعبني املعروفني.
أما املنتخبات االخرى فالبعض منها سيلعب بالفريق االساسي مثل
فلسطني ،وكذلك البحرين الذي يقود منتخبها املدرب اإلنكليزي
بيرت تايلور ،بينما يغيب عن املنتخب العراقي ابرز العبيه ومنهم علي
رحيمة ونشأت أكرم وسالم شاكر وعالء عبد الزهرة.
ويدخل املنتخب اللييب البطولة مبجموعته احلديدية ،بينما ستشارك
مصر باملنتخب االومليب الذي يقوده املدرب هاني رمزي.
أما السودان فإنها ستشارك بالفريق الرديف ،يف الوقت الذي
سيلعب به منتخب املغرب بالعبيه احملليني ومن دون احملرتفني،
واملنتخب اليمين بالفريق االساسي.

رونالدو يقود الربتغال إىل نصف النهائي
قاد جنم «ريال مدريد» كريستيانو رونالدو منتخب بالده الربتغال
إىل نصف نهائي بطولة اوروبا  2012بكرة القدم املقامة يف بولندا
وأوكرانيا بتسجيله هدف الفوز الوحيد على تشيكيا ،أمس االول يف
وارسو يف افتتاح ربع النهائي.
وتلتقي الربتغال يف دور االربعة مع إسبانيا حاملة اللقب وبطلة
العامل او فرنسا اللتني تلتقيان اليوم السبت.
وتوج رونالدو جمهوداته اجليدة طيلة جمريات املباراة اىل هدف
رائع قاد به الربتغال اىل دور االربعة للمرة الرابعة يف تارخيها بعد
االعوام  1984و 2000و 2004عندما خسرت النهائي امام اليونان.
وكان رونالدو قريبا من التسجيل اكثر من مرة خصوصا يف مناسبتني
من تسديدتني ردهما القائم االيسر ،االوىل يف الشوط االول،
والثانية يف الثاني قبل ان تكون الثالثة ثابتة من خالل استثماره
كرة عرضية من جواو موتينيو بارمتاءة رأسية رائعة ارتطمت باالرض
وعانقت شباك احلارس التشيكي العمالق بيرت تشيك.
وهو اهلدف الثالث لرونالدو يف البطولة بعد ثنائيته يف مرمى
هولندا يف اجلولة الثالثة االخرية من اجملموعة الثانية ضمن الدور
االول عندما برهن جنم النادي امللكي على عودته القوية ملستوياته
املعروفة.
وحلق رونالدو مباريو ماندزوكيتش (كرواتيا) ،والن دزاغوييف
(روسيا) ،وماريو غوميز (املانيا) ،اىل صدارة الئحة اهلدافني،
وهو رفع رصيده اىل ستة اهداف يف تاريخ مشاركاته يف الكأس
القارية منذ العام  ،2004وحلق مبواطنه نونو غوميش والسويدي
زالتان إبراهيموفيتش والفرنسي تيريي هنري واهلولندي رود فان
نيستلروي يف املركز الثالث على الئحة افضل هدايف البطولة
بفارق هدف واحد خلف اإلنكليزي الن شرير الثاني وثالثة اهداف
خلف الفرنسي ميشال بالتيين ،رئيس االحتاد االوروبي لكرة القدم،
املتصدر.
وهو الفوز اخلامس للربتغال على تشيكيا يف  12مباراة مجعت بينهما
حتى اآلن مقابل أربع خسائر وثالثة تعادالت.
وكانت املباراة الثالثة بني املنتخبني يف آخر مخس نسخ من البطولة،
ففازت تشيكيا (1ـ صفر) ،العام  1996يف برمنغهام بهدف كاريل
بوبورسكي ،ثم ردت الربتغال (3ـ ،)1يف الدور االول العام 2008
يف جنيف باهداف ديكو ورونالدو بالذات وريكاردو كواريسما مقابل
هدف لليبور سيونكو.
واستحقت الربتغال الفوز والتأهل النها كانت االفضل اغلب فرتات
املباراة خصوصا يف الشوط الثاني عندما اندفعت بقوة حبثا عن هز
الشباك مستغال تراجع التشيكيني اىل الدفاع حيث ظهرت معاناتهم
لغياب صانع العابهم جنم «ارسنال» اإلنكليزي توماس روزيتشكي،
كما انهم مل يشكلوا اي خطورة تذكر على مرمى احلارس روي
باتريسيو.
وفشلت تشيكيا يف بلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة منذ انفصاهلا
عن سلوفاكيا ،اذ سبق هلا ان وصلت اىل املباراة النهائية العام
 1996قبل ان ختسر امام املانيا بعد التمديد ،ثم خرجت من نصف
نهائي نسخة  2004بعد خسارتها امام اليونان اليت توجت الحقا
باللقب على حساب الربتغال بالذات.
ولعبت الربتغال بتشكيلتها الكاملة حيث مل جير مدربها باولو بينتو
اي تبديل على اجملموعة اليت حققت الفوز على هولندا (2ـ.)1
اما بالنسبة للمنتخب التشيكي فقد استمر غياب روزيتشكي بسبب
االصابة يف كاحله ،وقام مدربه ميكال بيليك بتبديل واحد على
التشكيلة اليت فازت على بولندا (1ـ صفر) ،يف اجلولة االخرية من
اجملموعة االوىل فدفع بالعب وسط «فيكتوريا بلزن» فالدميري داريدا
( 21عاما) ،مكان دانيال كوالر الذي كان لعب مكان روزيتشكي يف
املباراة االخرية.
وحاول كل من املنتخبني السيطرة على وسط امللعب فغابت الفرص
احلقيقية للتسجيل واقتصرت على التمريرات العرضية داخل املنطقة
دون ان جتد من يتابعها داخل املرميني بينها متريرتان لتشيكيا
عرب داريدا وواحدة لفابيو كوينرتاو كادت ختدع احلارس التشيكي
العمالق بيرت تشيك.
ومالت الكفة للربتغال يف الشوط الثاني وامثرت هدف الفوز الذي
جعل الربتغال اول املتأهلني اىل ربع النهائي ،فيما خرجت تشيكيا
خالية الوفاض علما بانها استفادت من يوم راحة اضايف مقارنة مع
الربتغال.
وكانت اول واخطر فرصة يف املباراة تسديدة اكروباتية لرونالدو
من مسافة قريبة مرت جبوار القائم االيسر ( ،)33ثم سدد رونالدو
كرة من ركلة حرة مباشرة جبوار القائم االمين (.)35
وتلقت الربتغال ضربة موجعة باصابة هيلدر بوستيغا بشد عضلي يف
فخذه االمين ( ،)40فرتك مكانه هلوغو امليدا.
وحرم القائم االيسر الربتغال من هدف حمقق برده كرة قوية لرونالدو
من مسافة قريبة اثر تلقيه كرة داخل املنطقة من بييب هيأها لنفسه
على صدره واستدار حول نفسه متخطيا املدافع ميشال كادليتش
(.)1+45
وكادت الربتغال تهز الشباك مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية
المليدا من مسافة قريبة اثر متريرة عرضية من كوينرتاو مرت جبوار
القائم االمين (.)46
وتدخل القائم االيسر مرة اخرى حلرمان رونالدو من افتتاح التسجيل
عندما رد تسديدته القوية من ركلة حرة مباشرة ( ،)50وتلقى
رونالدو كرة على طبق من ذهب من راوول مرييليش خلف املدافعني

فهيأها لنفسه عند حافة املنطقة لكنه فقد التوازن وسددها بعيدا
عن املرمى (.)54
وانقذ تشيك مرماه من هدف حمقق بتصديه لتسديدة قوية لناني
من خارج املنطقة (.)60
وسجل امليدا هدفا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر متريرة عرضية
من ناني بيد ان احلكم اإلنكليزي هوارد ويب الغاه بداعي التسلل
(.)59
ورد باروش بتسديدة قوية من خارج املنطقة بعيدا عن املرمى
(.)63
وتدخل تشيك برباعة البعاد تسديدة قوية جلواو موتينيو اىل ركنية
مل تثمر ( ،)64ثم تدخل مرة اخرى برباعة عندما خرج لقطع كرة
عرضية باجتاه رونالدو (.)65
وهيأ رونالدو كرة على طبق من ذهب ملرييليش داخل املنطقة
سددها بعيدا عن املرمى (.)72
وأنقذ املدافع كادليتش مرماه من هدف السبق الربتغالي بابعاده
تسديدة ناني من داخل املنطقة اىل ركنية (.)75
ومنح رونالدو التقدم للربتغال اثر تلقيه كرة عرضية من موتينيو
تابعها بارمتاءة رأسية من مسافة قريبة ارتطمت باالرض وخدعت
احلارس العمالق تشيك (.)79
وانقذ تشيك مرماه من هدف ثان عندما حول كرة قوية جلواو برييرا
من داخل املنطقة اىل ركنية (.)83

املصنفون واملصنفات الـ 32األوائل يف بطولة وميبلدون بالتنس
راعى منظمو بطولة وميبلدون اإلنكليزية ،ثالث البطوالت االربع
الكربى بالتنس اليت تنطلق االثنني ،الرتتيب العام يف آخر
تصنيفني عامليني صادرين عن رابطيت الالعبني احملرتفني
والالعبات احملرتفات.
وصنف كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والروسية
ماريا شارابوفا ،ثانية العام الفائت ،يف املركز االول.
وكان بإمكان املنظمني عدم احرتام التصنيف العاملي واتباع
االسلوب اآلخر املعتمد على نتائج الالعبني على العشب.
لدى الرجال ،طرأ تغيريان على العشرة االوائل فأنزل اإلسباني
دافيد فرير املصنف سادسا والذي جييد اللعب على االراضي
الرتابية ،اىل املركز السابع ملصلحة التشيكي توماس برديتش
السابع عامليا وثاني العام .2010
ويغيب الفرنسي غايل مونفيس الـ 15بداعي االصابة ،فيما
ستكون املشاركة االخرية بالنسبة اىل االمريكي اندي روديك يف
هذه البطولة اليت سيحاول فيها ايضا السويسري روجيه فيدرر
انتزاع اللقب السابع بعد االعوام  2003و 2004و 2005و2006
و 2007و.2009
يف املقابل ،مت االلتزام بالكامل بالتصنيف العاملي يف ما خيص
الالعبات الـ 32االوليات.
وهنا تصنيف الـ 32االوائل:
1ـ الصربي نوفاك ديوكوفيتش2 .ـ اإلسباني رافايل نادال3 .ـ
السويسري روجيه فيدرر4 .ـ الربيطاني اندي موراي5 .ـ الفرنسي
جو ويلفريد تسونغا6 .ـ التشيكي توماس برديتش7 .ـ اإلسباني
دافيد فرير8 .ـ الصربي يانكو تيبساريفيتش9 .ـ االرجنتيين خوان
مارتن دل بوترو10 .ـ االمريكي ماردي فيش11 .ـ االمريكي جون
إيسنر12 .ـ اإلسباني نيكوال املاغرو13 .ـ الفرنسي جيل سيمون.
14ـ اإلسباني فيليسيانو لوبيز15 .ـ االرجنتيين خوان موناكو.
16ـ الكرواتي مارين سيليتش17 .ـ اإلسباني فرناندو فرداسكو.
18ـ الفرنسي ريشار غاسكيه19 .ـ الياباني كي نيكيشوري20 .ـ
االسرتالي برنارد توميتش21 .ـ الكندي ميلوش راونيتش22 .ـ
االوكراني الكسندر دولغوبولوف23 .ـ اإليطالي اندرياس سييب.
24ـ اإلسباني مارسيل غرانويرس25 .ـ السويسري ستانيسالس
فافرينكا26 .ـ الروسي ميخائيل يوجين27 .ـ االملاني فيليب
كولشرايرب28 .ـ التشيكي راديك ستيبانيك29 .ـ الفرنسي جوليان
بينيتو30 .ـ االمريكي اندي روديك31 .ـ االملاني فلوريان ماير32 .ـ
اجلنوب افريقي كيفن اندرسون.
وهنا تصنيف الـ 32االوليات:
1ـ الروسية ماريا شارابوفا2 .ـ البيالروسية فيكتوريا ازارنكا.
3ـ البولندية انييسكا رادفانسكا4 .ـ التشيكية برتا كفيتوفا5 .ـ
االسرتالية سامانتا ستوسور6 .ـ االمريكية سريينا وليامس7 .ـ
الكندية كارولني فوزنياكي8 .ـ االملانية اجنيليك كريبر9 .ـ الفرنسية
ماريون بارتولي10 .ـ اإليطالية سارة إيراني11 .ـ الصينية نا لي.
12ـ الروسية فريا زفوناريفا13 .ـ السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا.
14ـ الصربية انا إيفانوفيتش15 .ـ االملانية سابني ليسيكي16 .ـ
اإليطالية فالفيا بينيتا17 .ـ الروسية ماريا كرييلنكو18 .ـ الصربية
يلينا يانكوفيتش19 .ـ التشيكية لوسي سافاروفا20 .ـ الروسية
ناديا برتوفا21 .ـ اإليطالية روبرتا فينتشي22 .ـ االملانية يوليا
جورج23 .ـ التشيكية برتا تشتكوفسكا24 .ـ اإليطالية فرانشيسكا
سكيافوني25 .ـ الصينية جي جينغ26 .ـ اإلسبانية انابل ميدينا
غاريغس27 .ـ السلوفاكية دانييال هانتوتشوفا28 .ـ االمريكية
كريستينا ماكايل29 .ـ الرومانية مونيكا نيكولسكو30 .ـ الصينية
شواي بينغ31 .ـ الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا32 .ـ الروسية
سفتالنا كوزنتسوفا.
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متفرقات

الكولسرتول خطر يهدد أطفالنا يف اخلفاء
كولسرتول الدم أحد االمراض اخلطرية اليت تهدد حياة االنسان
وكان لفرتة قريبة يعتقد أن األطفال مبعزل عن هذا اخلطر  ،الذي
وجد انه ميثل خطورة كبرية بالنسبة هلم ،نظرا لعدم ظهوره بشكل
واضح يف سنوات االطفال األوىل.
كان االعتقاد السائد حتى فرتة قريبة ان االطفال بعييدين عن
االصابة بالكولسرتول ،وهو ما تغري بعد العديد من الدراسات اليت
كشفت عن إمكانية تعرض اطفالنا هلذا املرض وحذرت من خطورته
اكثر منه على الكبار ،وذلك بسبب عدم اكتشافه وعالجه مبكرا ،حيث
يظل الكولسرتول
بنسبة غالبا غري
ملحوظة عند االطفال
الصغار ولكن نسبته
تزيد مع نهاية مرحلة
وبداية
الطفولة،
املراهقة األمر الذي
ميثل خطرا يهدد
حياتهم.
منى
الدكتورة
استاذ
عبداحلميد
القلب
أمراض
إليالف
قسمت
العوامل اليت تؤدي
إىل اصابة االطفال
الدم
بكولسرتول
إىل عوامل وراثية
النظام
وإىل
الغذائي والسمنة،
وتكون وراثية يف
حالة زواج األقارب،
عندما حيمل االبوان
يكون
املرض،
هناك احتمال بنسبة
 %25لوالدة طفل يعاني ارتفاع الكولسرتول بالدم يعجز جسمه
عن حرق الدهون ،ما يؤدي لتصلب الشرايني واضطرابات القلب،
كما أن االغذية املشبعة بالدهون تؤدي لزيادة نسبة االصابة
بالكولسرتول ،وكذلك زيادة الوزن والسمنة يسهمان يف رفع

مستوى الكولسرتول اإلمجالي ،وزيادة خماطر اإلصابة بالسكري.
وتوضح اختصاصية أمراض القلب ،أن كولسرتول الدم عند
االطفال يصنف إىل ثالث درجات وهي «مقبول» و»على احلافة»
و»مرتفع» ،والذي قد يتطلب أدوية منها ،هو النوع الثالث إىل
جانب تنظيم الغذاء بشكل صحي ،اما بالنسبة للذي على احلافة
فيتطلب ترتيبات يف نوعية الغذاء فقط ،وأكدت أنه قبل التفكري يف
عالج كولسرتول الدم عند االطفال باألدوية هناك خطوات اساسية
البد منها ،ممارسة نشاط رياضي أو على األقل ممارسة مترينات
حركية ،وذلك ملا
هلا من دور هام
التخلص
يف
السعرات
من
احلرارية الزائدة
من
والوقاية
احتمال التعرض
للجلطات وتقليل
من ضغط الدم
املرتفع ،وكذلك
نظام
اتباع
قليل
غذائي
الدهون املشبعة
احليوانية ،ويف
نفسه
الوقت
عالية املصادر
النباتية مرتفعة
االلياف.
تضيف
و
استاذ امراض
إن
القلب،
العادات اليومية
اجليدة أو السيئة
من األمور املهمة
اليت تبدأ مع أول سنوات الطفل اليت يصعب تعديلها أو تغيريها
عند الكرب ،وتشمل العادات الغذائية والرياضية والتحكم يف الوزن،
لذلك فان اكساب أطفالنا عادة محيدة يف احلد من الكولسرتول من
عمر مبكر تعد ميزة.

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

التعايش الزوجي بني جيلني
يتطلب تساحما
مل يعد الفارق الكبري نسبيا بالعمر بني الزوجني ميثل حالة نادرة
أو استثنائية يف العديد من اجملتمعات ومنها العربية  ،غري أن
مثل هذه العالقة حسب املختصني النفسيني تتطلب تساحما كبريا
وتفهما واسعا من الطرفني إذا ما أريد هلا أن تستمر.
حتظى العالقة بني الرجال والنساء من أجيال خمتلفة والسيما
بني رجل متقدم بالعمر وامرأة شابة باجلاذبية واالستحسان من
قبل العديد من الرجال والنساء بسبب عاملني هامني األول هو
أن الرجال حيبون أن حييطوا أنفسهم باألشياء اجلذابة (ومنها
أن تكون زوجاتهم اقل منهم عمرا بسنوات كثرية ) فيما تبحث
النساء عن حياة مضمونة األمر الذي يقدمه هلن ( الرجال األكرب
عمرا كونهم ميتلكون املال والتجربة احلياتية الغنية )  .ويعترب
املختصون النفسيون أن الفارق املناسب بني الرجال والنساء يف
احلياة الزوجية هو ما بني 3ــ  5سنوات  ،غري أن العقل واجلسم ال
يستطيعان فعل الكثري من املمانعة عندما يظهر احلب جتاه رجل اكرب
عمرا كما أن هذا األمر ليس مربرا للهروب منه .
ويعرتف املختصون بان احلياة احلالية توفر الكثري من االمتيازات
اليت مل تكن يف السابق فهناك مراكز التدريب الرياضي وهناك
إمكانية إلجراء عمليات التجميل وتتوفر األغذية التكميلية وغريها
من وسائط الدعم اليت جتعل من الصعوبة للوهلة األوىل الشعور
بان الشريك احلياتي هو اكرب عمرا بفارق واضح كما انه ليس
مكتوبا يف أي كتاب أو دراسة بأنه ال ميكن التفاهم مع الناس
األكرب عمرا بل على العكس من ذلك فعندما تتضايق الفتيات
الشابات من أقرانهن من الشباب ويشعرن بأنهم غري ناضجني
وغري مسؤولني يف تصرفاتهم فان الرجل األكرب عمرا املتفهم هلن
واملنصت هلمومهن وأفكارهن يعترب بلسما للروح األنثوية خاصة
وان الرجال األكرب عمرا تكون جتربتهم احلياتية اكرب وتصرفاتهم
أكثر لباقة  .وينبه املختصون النساء إىل انه يتوجب عليهن أن
يتذكرن على الدوام انه عند تطلعهن إىل الشريك احلياتي األكرب
عمرا على انه أكثر حكمة وجتربة فان الشريك املسن ينظر إليهن
بعيون خمتلفة وهي أنهن شابات يتوجب تعليمهن ومساعدتهن على
التوجه يف احلياة .
ويضيفون إذا كانت املرأة من النوع الذي حيب أن يقاد وتنتظر
أن يقوم شريكها احلياتي بفعل ذلك فإن هذا األمر يعترب رائعا أما
املشكلة فيمكن أن تنشأ عندما تعتزم فرض مواقفها كالشريك
احلياتي  .وحسب الطبيبة النفسية التشيكية مارتا بوتشكوفا فانه
« كلما كان الفرق يف السن كبريا كلما كان تأقلم الشريك األكرب
عمرا أصعب « الن له عاداته وال حيب التخلي عنها .
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يعلن صاحب حلويات ابراهيم
الحاصل على لقب العام يف منطقة سانت جورج
لعامي  2010و2011

خليل ابراهيم

عن ترشيح نفسه عن
الدائرة الثالثة يف بلدية
روكدايل على الئحة
رئيس البلدية بيل
سارافينوفسكي لحزب
العمال االسرتالي
ويتعهد بالعمل لخدمة
ابناء منطقة روكدايل عامة
والجالية العربية خاصة

املرشح خليل ابراهيم

يتقدم السيد خليل ابراهيم بالشكر من بيل
سارافينوفسكي وستيف كامرب وشاين اوبراين للدعم
الذي قدموه له يف الرتشح للبلدية

اقرتعوا البن جاليتكم خليل ابراهيم
ليكون صوتكم يف مجلس بلدية روكدايل
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FACTORY SECONDS
CLOSING DOWN SALE
HURRY, GRAB A BARGAIN!
ALL STOCK MUST GO!

• T2 STOCK • FACTORY SECONDS
• DISPLAY STOCK • CLEARANCE LINES

HOT DEALS STOREWIDE!
• ELECTRICAL • COMPUTERS

• FURNITURE • BEDDING • COOKING
• TECHNOLOGY & ENTERTAINMENT
AUBURN CLEARANCE CENTRE

Harvey Norman stores are operated by independent franchisees. Ends 01/07/12.

233-239 Parramatta Road 9202 4799

231207_AUB

ONCE IT’S GONE, IT’S GONE - SO GET IN QUICK!
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HALF YEARLY

DEPOSIT

•

INTEREST

50

FOR

NO NO

•

SALE

EXTRA!

EXTRA!

WITH MONTHLY REPAYMENTS
MONTHS
UNTIL AUGUST 2016
*1

PM

ON FURNITURE, BEDDING & HOMEWARES

INTEREST FREE NOT AVAILABLE ONLINE. AVAILABLE AT DOMAYNE COMPLEXES ONLY.

SALE ENDS 1ST JULY! DON’T MISS OUT ON MASSIVE SAVINGS

BONUS

*2

2x

TENCEL PILLOWS
(SIDE SLEEPER OR BACK SLEEPER)
VALUED AT $64.95ea

TH AM -7
MON 25 9AM PM
TH 9
-9
TUES 26 AM PM
TH 9
-7
27
ED
W
PM
TH 9AM -9
THUR 28 AM PM
TH 9
-7
FRI 29
PM
TH AM -8
SAT 30 8

40

%

OFF

QUILTS

WITH THE PURCHASE

OF A
WITH THE PURCHASE
MATTRESS OR ENSEMBLE*3
OF A
AVAILABLE SEPARATELY:
MATTRESS OR ENSEMBLE QUEEN SIZE ONLY $549 KING SIZE ONLY $599

ONLY

10 PAIR

$

DOMAYNE ® ‘ESSENTIALS’ PAIR OF PILLOWS

BONUS

*2

ALPACA
PILLOWS

VALUED AT $139.95 EACH
WITH THE PURCHASE OF AN
ALPACA QUILT
SLEEP NUMBER® 'ESSENCE' LIMITED EDITION QUEEN ENSEMBLE
• DualAir™ technology inside. • Adjustable chambers and a Firmness Control™ system.
• Individual comfort level on each side of the bed with the touch of a button.
Also available:
Sleepnumber® ‘Essence’ Limited Edition Queen Mattress $1699
Sleepnumber® ‘Essence’ Limited Edition King Mattress $2299
Sleepnumber® ‘Essence’ Limited Edition King Ensemble $2699

ALPACA QUILTS:
SINGLE
DOUBLE
QUEEN
KING

$359.95
$459.95
$479.95
$529.95

BONUS*2
1 X PILLOW
2 X PILLOWS
2 X PILLOWS
2 X PILLOWS

Visit www.domayne.com.au
Domayne stores are operated by independent franchisees.
Discounts are off normal ticketed prices. Not to be used in
conjunction with other offers. Ends 01/07/12.

103-123 Parramatta Rd.
8748 4200
(entrance from Station Rd carpark)

230620_AUB

AUBURN

Find us on

Facebook

®

*1. Conditions of No Deposit, No Interest for 50 months with monthly repayments: Available to approved customers on single or multiple transactions where the amount financed is $1,250 or more on GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge and Gem Visa, or $2,000 on GE CreditLine, between 01/06/12
and 01/07/12. Offer available on purchases from Domayne franchisees (excludes online purchases). Minimum monthly repayments must be made during the interest free period, and interest and repayments are payable after the interest free period. Paying only the minimum monthly repayment will not pay out
the loan before the end of the interest free period. Offer available on advertised or ticketed price. This notice is given under each of the GO MasterCard, GO Business MasterCard, Buyer’s Edge, Gem Visa and GE CreditLine Conditions of Use (as applicable), which specify all other conditions for this offer. A $25.00
Establishment Fee for GO MasterCard applies to new applications. The GO Business MasterCard attracts a $40 Annual Fee. Account Service fee of $4.95 per month applies for GO MasterCard, GE CreditLine and Buyer’s Edge, and $2.95 per month for GO Business MasterCard, and other fees and charges are payable.
Credit is provided by GE Capital Finance Australia (ABN 42 008 583 588), trading as GE Money. Australian Credit Licence number 392145. *2. Bonus offer applies only with the purchase of the selected products. Not to be used in conjunction with any other offer. Bonus can only be redeemed at the store from
which the applicable product(s) are purchased. Bonus is not transferable for a discount, cash or gift card. For a full refund, all items must be returned in their original condition. Terms and conditions apply. See in store for details. *3. Discounted item must be of equal or lesser value, prior to discount, than full-priced
product purchased. Discounted item and full-priced item must be purchased in the same transaction. Terms and conditions apply. See in store for details.
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اعــالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان
والسجاد واملغاطس واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ....هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  3000مرت 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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حمبو جيمس جويس
يقتفون خطى بطله بلوم
يف دبلن احتفاء بأعماله

يف نــاس

الشاعر السيد أمحد احلسيين

يف ن����اس ع���ن���دن ن����اس م���ا ب��ت��ع��رف خرب

رر
ويف ناس متل املاس كلتها ُد ْ
ويف ن���������اس ع�����اي�����ش�����ه ك���ل���ا ع���ب�ي�ر
ّ
ضرر
بتشكل
ناس
يف
وباجملتمع
ويف ن�����اس ب���ال���ض���و م����ا ب��ت��ق��ش��ع كتري

خطر
بتقلك
االزهار
على
بتمشي
ويف ن������اس م�����ن ج���ه���ل���ه���ا ك��ل��ا غ�����رور
الوتر
نفس
عا
املوضوع
بتكرر
ويف ن������اس ب���اجمل���ت���م���ع دم����ع����ا ح���ب���وس
حذر
بتقلك
امللغوم
على
برتقص
ويف ن������اس ع���ن���ده���ا ط���������راوه ناعمه

للبشر
فتة
العصفور
من
بتعمل
ويف ن�����اس ع����ال����دروش����ة ظ��ل��ه��ا خفيف
احلجر
متل
راسها
ناس
ويف
ويف ن�����اس ل����و ش��ف��ت��ه��ا ب��ت��ب��ق��ى خجول

صور
بيتعلم
الشيطان
فعلها
من
ويف ن�����اس م����ن ح��ق��ه��ا ب��ت��س��ام��ح كتري

وعمر
زيد
على
خميم
معروفها
ّ
ويف ن����اس م��ت��ل امل����ي ب��ت��ب��ق��ى ساكنة
ّ
بتشكل ضرر
ان هبت عليها الريح
ويف ن������اس ب����ال����وه����م وق���ت���ه���ا قصري

بتعمل من اجلنفيص ملبوس احلرير
ف��������راش ال����ب����ي����ت ع����ن����ده����ا م�����ن حصري
نظر
عندا
ما
احلالني
على
ويف ن�����اس ب���ت���ص���رف م����ن دون وع���ي

بطر
عندها
ويف
االموال
مكدسي
ّ
ويف ن�����اس م����ن ج���وع���ه���ا ب��ت��ب��ك��ي أن�ي�ن
القمر
ضو
عا
اآلهات
بتصرخ
ويف ن�������اس ب� ّ
���ت����اج����ر ب������دم ال���ش���ع���وب

قدر
والدنيا
راد
اهلل
وبتقول
ي�������ا رب ان���������ت أع������ل������م ب����ال����ق����ل����وب
خلقت الزرع واالرض وخلقت املطر
وخ��ل��ق��ت ه���االن���س���ان ت���ا ي��ع��ي��ش بأمان
لكن

بنعمتك

هو

من ديوان الغدير

كفر

انطلقت يف  16حزيران/يونيو
«بلومزداي»
مهرجان
فعاليات
احتفاء بأعمال جيمس جويس .ففي
هذا اليوم من العام يبدأ ليوبولد
بلوم بطل يوليسيس تطوافه يف
شوارع دبلن ومن هنا اسم املهرجان
الذي يعين «يوم بلوم».
وستكون فعاليات املهرجان هذا
العام أوسع بكثري من سابقاتها
نظرا النتهاء حقوق الطبع اخلاصة
بأعمال جويس يف اواخر العام
املاضي ،بعد  70عاما على وفاته.
وبذلك ستتاح حمليب جويس فرصة
االستماع اىل نصوص من اعماله
واالستمتاع بها يف جلسات عامة
وتقديم اعمال فنية تستوحي
نتاجه األدبي وحتى تأويالت جديدة
ألعماله دون خوف من ورثة جويس
ومالحقاتهم القانونية .إذ مارس
ستيفن جويس رقابة شديدة على
إرث جده األدبي حتى انه ذهب اىل
حد منع القراءات العامة من اعماله
يف مهرجان بلومزداي عام 2004
مهددا مبقاضاة احلكومة االيرلندية
يف احملاكم.
ونقلت صحيفة الغارديان عن
مارك تراينور مدير مركز جيمس
جويس يف دبلن ان هناك احساسا
عميقا باالرتياح بعد حترير اعمال
جويس من حقوق الطبع .ويرعى
املركز قراءات عامة من يوليسيس
واعماال مسرحية تقتبس الرواية
وكلف مؤلفا موسيقيا باعداد عمل
استعراضي يقتبس عمل جويس
وقال
اآلخر «فينيغانز وايك».
تراينور ان بامكان حميب جويس
اآلن ان حيتفوا بالكلمات نفسها وال
يقلقوا من تلقي رسالة يف اليوم
التالي من حمامي ورثته.
وجتري فعاليات املهرجان من
مونرتيال اىل بوينس ايريس،
ومتتد من تقديم رواية يوليسيس
يف عمل اذاعي يتواصل مخس
ساعات ونصف الساعة على احملطة
الرابعة الذاعة بي بي سي اىل جلسة
قراءات من جويس ملدة  10ساعات
يف هونغ كونغ .وهناك حتى فطور
بلومزداي الذي يقدم وجبة بلوم
املفضلة «كلى ضأن مشوية منحت
ذائقته نفحة خفيفة من البول».
وقال مدير مركز جيمس جويس ان
الزوار سيتوافدون إىل دبلن القتفاء
خطى بطله الشهري .واضاف ان ما
يريدونه هو ان يتهندموا ويقرأوا
بصوت عال وحيتسوا الكثري من
اجلعة السوداء كما فعل بلوم عندما
«رشف بشميم ،الرحيق املنعش
ُ
املسكر ،آمرا حنجرته بقوة ان ُتسرع
يف شربه ،واضعا قدح النبيذ اىل
األسفل برقة».
واحتفاء باملناسبة اعلنت املكتبة
الوطنية يف ايرلندا وضع نسخ عالية
الوضوح جمانا على االنرتنت تضم
كمًا ضخما من خمطوطات جويس،
مبا يف ذلك رسائل ودفاتر كتب
فيها جويس مسودة يوليسيس
كاشفة افكاره األوىل عن نهاية
الرواية.
وقالت مديرة اخلدمات يف املكتبة
كاثرين ماكشاري ان هناك اقباال
واسعا على مسودة يوليسيس
نفسها اليت ميكن ان نرى فيها
«كيف جتري عمليات جويس
الفكرية».
وقالت ماكشاري ان باالمكان رؤية
التشطيب واالختالف بني ما سجله
جويس يف دفاتره على لسان مولي
يف نهاية الرواية وما تقوله يف
النسخة املنشورة من الرواية.

وجه

اعداد:
ّش
أكرم المغو

األسبوع

احلناء اجلامعية فاطمة مراد

العلم واالخالق اساس اجملتمع
املواظبة على الدراسة والتحصيل
العلمي يقوي اجملتمعات ويرفع البيت
اىل مقامات كبرية كما يقول الشاعر:
العلم يرفع بيوتا ال عماد هلا
واجلهل يهدم بيوت العز
والكرم
ومن صبايا اجلالية الشابة احلسناء
فاطمة مراد اليت اختذت العلم طريقا
هلا وهي كرمية الناشط االجتماعي
علي مراد واملربية انعام امني مراد
اليت كانت تدرس اللغتني الفرنسية
والعربية يف لبنان.
ولدت فاطمة يف سدني وما زالت
تتابع دراستها اجلامعية يف جامعة
غرب سدني كلية التعليم وايضا
الرتمجة وتتقن العربية اىل جانب
االنكليزية.
وتعود جذورها اىل بلدة عيرتون يف
اجلنوب اللبناني املقاوم  ...تلك
البلدة املعطاءة اليت اجنبت للبنان
والعرب كوكبة من الشهداء امليامني
واالبطال املقاومني والشعراء واالدباء
واملناضلني.
تقول فاطمة لقد زرت لبنان عدة مرات
ومتتعت جبمال اجلنوب وبلدتي الغالية
عيرتون والعديسة بلدة والدتي احلبيبة

ولقاء االقارب ومشاهد الشهداء االبرار
الذين مرغوا أنف العدو واعادوا اجلنوب
للبنان حرا عزيزا بقيادة سيد املقاومة
البطل السيد حسن نصر اهلل ويطيب
لي ان اردد دائما:
بالدي وان جارت علي عزيزة
واهلي وان ضنوا علي كرام
احلسناء فاطمة مراد صبية مجيلة
تهدف الن تصبح معلمة تربي االجيال
وتعلمهم ان حب الوطن من االميان
وتتمنى ان يتعلم ابناء وبنات اجلالية
ويتفاعلوا مع اسرتاليا احلبيبة لتحقيق
اهدافهم املنشودة يف الوصول اىل
املراكز اهلامة ليكونوا خري سفراء
للبالد العربية.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

النجمة نوال الزغيب يف سدني

النجمة نوال الزغبي تتحدث اىل الزميل اكرم املغوش (ارشيف)

لسنوات مضت قامت النجمة احملبوبة نوال الزغيب
مع فرقتها املوسيقية باول رحلة فنية اىل سدني
وأحيت عدة حفالت كانت يف قمة النجاح توالت
رحالتها ويف كل مرة كنا جنري معها مقابلة تتحدث

بكل ما تريده عن مسريتها الفنية ....
مجيلة نوال الزغيب يف اغنياتها وحضورها
وتألقها على املسرح النها حترتم نفسها
وهذا هو النجاح عينه.
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Melbourne

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
بحرية
Pizza - Pasta -

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
Steak - Seafood
خدمة  ..نظافة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
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Melbourne

Hatem

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical Contracting

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

حاتم

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 :

ال مرياج
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كانت ومازالت شركة
للتمديدات الكهربائية
كانت وما زالت تقدم أفضل
الخدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة ..كفالة يف
العمل

نعمل  24/24ساعة يف اليوم
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

أ فر ا ن ا أل ر ز

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
خبز أمسر وأبيض  -مجيع أنواع
املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش زعرت ،فطاير
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان
وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار
33 - 37 High St, Preston VIC 3072

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق
املعجنات
حلم بعجني ،منقوش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة
بالبيض وأصناف
أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

تقدم يوميا املنقوش بزعرت  -لحم بعجني -
فطاير بسبانغ وبجبنة  -كعك بسجق  -بيتزا
 فطاير لبنانية واجنبية  -سندويشات وجميعانواع املعجنات
اطباق متنوعة  ..لقمة شهية  ..خدمة سريعة
ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك فتجد اكثر
تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

88.6 fm
حمالت اهلدى
مساء كل يوم أربعاء من الساعة
للمواد الغذائية
السادسة إىل الثامنة مساء

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

جميع أنواع الحبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات
واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن
لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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الساعة  25يف ملبورن
حتية لالستاذ أنطونيوس بو رزق يف عرينه...الرجل ُيرشق
حبجارة الصغار ...صغار النفوس ....ولو عن طريق
اهلاتف .هلم نقول الكبري هو كاجلبل ال تهزه الرياح ،فكيف
بتلفونات السفهاء ومع شاعرنا الكبري نقول:
قبح
خياطبين السفيه بكل
ٍ
فاكره ان اكون له جميبًا
يزيد سفاهة وازيد حلمًا
كعود زاده االحراق طيباً
ٍ
ال تهتم يا طوني فهؤالء ليسوا اال خفافيش ليل وصراصري
على بركة آسنة وذباب على جيفة نتنة فاىل االمام.
الرد الوحيد على كل هؤالء هو النجاح يف استمرارية العطاء
يا أبو الرزق...
*****
			
لطواويس الندوات املغلقة يف ملبورن نقول:
تروجون له...الدين
انتم حتلمون وستندمون على ما
ّ
ايها اجلهلة هو للناس وليس العكس ...السيد املسيح
قال «:قيل لكم ان االنسان للسبت اما انا احلق اقول
ان السبت لالنسان»....املبادئ للشعوب ...االحزاب،
احلركات ،التيارات والتجمعات كلها تسقط وتندثر اذا مل
ّ
املخلص...
تفوه بها
متارس مقولة اخلالص اليت ّ

اال يكفي ما عندنا من مشاكل داخلية يف ما بيننا حنن اللبنانيني
*****
من اتهامات ومشاحنات وصلت بني بعض االطراف اللبنانية 			
اىل حد التهم باخليانة ونقل الوطن من موقع اىل آخر واليت اذا حنني الكبري حممود درويش اىل دمشق:
استمرت تنذر بابشع املخاطر.
يف دمشق :تطري احلمامات خلف سياج احلرير اثنتني...
ومن هنا كانت دعوة رئيس اجلمهورية لالطراف املعنية للحوار اثنتني...
ً
حافية،
الوطين يف القصر اجلمهوري تداركًا للوضع السياسي املتأزم يف دمشق :تسري السماء على الطرقات القدمية
وتفاديًا ملا قد يطرأ على الداخل اللبناني يف هذا الظرف امللتهب حافية فما حاجة الشعراء اىل الوحي والوزن والقافية؟
ُ
ٍ
امرأة يف سرير الندى
غزال اىل جانب
يف املنطقة اىل الرتدي اخلطري سيما الوضع االقتصادي السائر يف دمشق :ينام
بالتدهور .كلها عوامل ال تدعو اىل االطمئنان .مرت اجللسة فتخلع فستانها وتغطي به َبَردى!
*****
االوىل من احلوار الوطين اليت غاب عنها الدكتور مسري جعجع 			
وهذا ال يبشر باخلري وجرى حتديد موعد آخر للحوار يف اخلامس
الباحث لبيب ناصيف
والعشرين من الشهر اجلاري.
لبيب ناصيف باحث وصحايف نذر نفسه خلدمة وطنه
وامام هذا اخلوف على املصري الذي يداهمنا يطل علينا خرب
وشعبه....التاريخ هو علم يسجل يف صفحاته مسرية
جديد يضاف الخبار سابقة وهو ال شك انه مقلق اكثر بكثري من
الشعوب واالمم .ومن حق جمتمعنا الذي كان منذ البدء
مساها
كل التصرحيات واالتهامات باخليانة ومن االنقالبات كما ّ
«ابو احلضارات» االنسانية ،من حقه علينا ان نعيد اىل
البعض.
خرب نقلته جريدة احلياة عن لسان فؤاد السنيورة انه تلقى الذاكرة عظماء كتبوا وسجلوا وقاوموا وما زالوا يقاومون
اتصاالت من جهات داخلية وخارجية عربية واقليمية عن وجوب لنصرة احلق والعدل واخلري واجلمال يف هذا العامل...
التنبه يف تنقالته الن هناك خمططا الغتياله وكذلك تلقى من هؤالء هذا املناضل الكبري بتواضعه وعطاءاته يف الوطن
السنيورة اتصاالت من جهات داخلية وخارجية تطال مخسة وعامل االنتشار عرب احلدود.
حية عن احلقيقة
امساء لشخصيات بريوتية وطرابلسية لذلك جيب اخذ احليطة لبيب ناصيف حكايات وقصص هي صورة ّ
اكد اليت هي وجود ومعرفة ...الرجل يقول:ان ّ
حق الصراع
اجلراح عرب بعض قنوات التلفزة ّ
واحلذر .وكان النائب
ّ
صحة املعلومات دون ان يسمي من هي اجلهة وال من وراءها واحلرية هو ّ
حق التقدم واالرتقاء ،علينا نشر وبث ثقافة
مكتفيًا بالقول انه عمل خيدم النظام السوري الذي يسعى الوعي ،ثقافة احلياة من ابنائها لكل الناس يف بالدنا
اليقاع الفتنة يف الشمال .ان خرب االغتياالت هذا تناقلته وسيلة واالنسانبة مجعاء....
من اسرتاليا نرفع لالمني لبيب اىل عرينه يف ام الشرائع
اعالمية واحدة وانتهى على ما اظن بعدم جديته.
السنيورة مل يوجه اصابع االتهام الحد وال ألي جهة واجلراح بريوت حتية احلياة ونقول له الرجل العظيم هو الذي يصنع
اتهم النظام السوري بطريقة او باخرى.
احلدث ،وال خوف على فكر رسولي عظيم اجنب امثالك
كما ان وزير الداخلية مروان شربل لدى سؤاله عن صحة اخلرب ليبين ويزرع مثله العليا وقيمه الراقية يف شعبه ،ليعرف
قال انا مل امسع مبثل هذا اخلرب كما ان االجهزة األمنية مل يكن ان فيه قوة خيرّ ة فاعلة ومقاومة تصارع التنني ،ويف
عندها اي معلومة عن املوضوع.
هذه املعركة ستصرعه حتمًا....بورك العطاء فيك «فعال
يف
لفتنة
االيام
هذه
يف
يسعى
من يصدق ان النظام السوري
رسوليا» نوعيا هادفا ومفيدا...
مشال لبنان خاصة وانه اليوم يكفيه ما عنده من مشاكل داخلية
تواجهه واملتتبع لالمور جبدية يعرف ان كل الشائعات اليت
يطلقها بعض السياسيني حول سوريا كاذبة مئة باملئة لتبقى
الساحة اللبنانبة مشتعلة لتحييد االخطار عن الذين يسعون يف
الشمال القامة دولة يساندها فتح االسالم ويشرف على تنظيم حرام نتنياهو مع محائم وصقور الكيان الصهيوني «اسرائيل»
يتباكون على شعب سورية ويشجبون الدمار واخلراب
املؤامرة احد نواب الشمال املعروفني .....
مصادر مطلعة رجحت ان تكون الشائعة عن اغتيال السنيورة واملوت...
يروجون يف الداخل لتدمري اهليكل وقتل
ومخسة شخصيات اخرى بريوتية وطرابلسية اليت ظلت حمدودة والف عيب على عرب ّ
قد تسربت عرب االنرتنت الذي حيتوي على كل حالل وحرام ناسه....هكذا وصلت «اسرائيل» عرب هؤالء اىل كنائسنا
روجت اخلرب الوسيلة االعالمية فيما مل وجوامعنا حتى اىل كل بيت من بيوتنا غر
احملصنة والغارقة يف
ّ
وحتى على احملرم وقد ّ
لعبة
التعصب املذهيب والطائفي اليت ستفقدنا االرض والسماء
هلا
تأكد
يكون
وقد
خرب
اي
املختصة
يصدر عن االجهزة االمنية
ّ
ان اخلرب ليس جديًا بقدر ما هو لتعويم بعض االمساء من جهة معًا...ان ما يدور اليوم على ارض بالدنا وخاصة يف سورية
والثارة البلبلة والفتنة من جهة ثانية ،الن كل ما يقرأ على هو «فعل» صهيوني لدم يسفح ،ولكرامة تهدر ،لقومية بيعت
االنرتنت غالبا ليس صحيحًا خاصة عندما يكون اخلرب ال حيمل اي ببضع من آبار النفط...وغدًا اسرائيل ايها االعراب ستفرض
سالمًا بشروط صهيونية ،وتعايشًا حتت حرابها ،واميانًا من خالل
توقيع رمسي من اجلهة اليت اطلقته.
ّ
جيب التنبه واالخذ بعني االعتبار ان كل خرب ُينشر على االنرتنت تلمودها ،واهلًا حمبًا للدم واجملازر...ذلك الطوطم الذي
يتأله
دون اسم الناشر هو بالتأكيد خرب غري صحيح ال بل ّ
ملفق جيب باالرهاب والفوضى الظالمية...ومن له اذنان سامعتان فليسمع
عدم االهتمام به....
قبل فوات االوان.

همــسة

مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن
تعذي
ان رئيس واعضاء مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن الذين آملهم
املصاب اجللل بوفاة الشاب املالزم اول يف اجليش اللبناني اثر
حادث سيارة.
تتقدم اجلمعية من والديه واالهل واالقارب يف الوطن واملهجر
ومن عموم اهالي زغرتا سائلة اهلل ان يسكن الفقيد الغالي فسيح
جناته.
ولكم مجيعا من بعده طول البقاء.

قنصلية العامة يف ملبورن
دعوة للمشاركة يف
خميم الشباب
تنظم وزارة اخلارجية واملغرتبني /املديرية
العامة للمغرتبني املخيم احلادي عشر

لشباب لبنان املغرتب من  10لغاية 19
متوز .2012

ميكن االطالع على كافة التفاصيل املتعلقة
باملخيم على املوقع االلكرتوني للمديرية

العامة للمغرتبنيwww.emigrants.gov.lb :
حتض قنصلية لبنان العامة يف ملبورن
ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية الذين

ترتاوح اعمارهم ما بني  17و 25عاما على

املشاركة يف هذا النشاط ملا له من اهمية
يف تعزيز صلة الشباب اللبناني بوطنهم
االم

القنصل العام

هنري قسطون

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ سليمان
ﻣﻴﺸﺎﻝميشال
العماد
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ –
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
تدعو ﺗﺪﻋﻮ
ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎفيكتوريا
العامل –
الثقافيةﻓﻲ يف
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔاللبنانية
اجلامعة
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
الفتيات لالشرتاك مبسابقة ملكة مجال املغرتبني
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام اجملتمع الدولي
يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف والية فيكتوريا السيد يوسف
سابا
مع أعضاء اللجنة التنفيذية
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
الواليات االسرتالية
حسناوات اجلالية اللبنانية من عمر  27 - 17سنة ومن كل
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا
لعام  ،2012حيث ستتوج ملكة العام  2012مع وصيفة أوىل وثانية ،يف مهرجان
مجالي وفين بامتياز ،يف شهر متوز املقبل.
ستتنافس على عرش مجال االغرتاب اللبناني حسناوات من جاليتنا ،يظهرن فيه
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
هدفا حبد ذاته ،إمنا
ليس
املستوى الالئق من الروح الرياضية ،ألن تاج اجلمال
ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ – ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
اسمﻣﻠﻜﺔ
ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺟﻤﺎﻝعالياً.
لبنان
ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙإبقاء
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕالغاية
هذا وسيشرتكن الفائزات يف حفل االنتخابات النهائية مللكة مجال االغرتاب
الذي سيقام يف  11آب  2012يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان
وسيتم نقل االحتفال من على شاشة MTV
وللمشاركة
املعلومات
ﺭﺋﻴﺲمن
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔملزيد
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
يرجى االتصال قبل  3حزيران 2012
على األرقام التالية :سوزان  – 0417 470 243مروى – 0422 888 564
إيف  – 0433 773 766سندرا 0421 988 016
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺎﺑﺎ
ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺣﺴﻨﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  27 - 17ﺳﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻟﻌﺎﻡ  ،2012ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻮﺝ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2012ﻣﻊ ﻭﺻﻴﻔﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻨﻲ
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مناسبــات

فوريلو يقدم شيكا جلمعية أبناء املنية
من بلدية كانرتبري  ٤٥٠٠٠دوالر

حبضور النائب روبرت فوريلو وحشد من أبناء املنية ورئيس
وأعضاء مجعية أبناء املنية مت تسليم املنحة املقدمة من
بلدية كانرتبري  ٤٥٠٠٠دوالر وقد ألقى النائب فوريلو
كلمة اثنى بها على دور اجلمعية على صعيد االعمال اخلريية
واالجتماعية.
من جهته نوه رئيس اجلمعية السيد فوزي ملص بالنائب
فوريلو وشكره على دعمه الدائم للجمعية وأبناء املنية على
كل الصعد ومن ثم شكر امني السر حسني علوش احلضور
ودعي اجلميع اىل البوفيه على شرف فوريلو وقطع قالب
الكيك.
االعالم :رامي دندن

تيار املردة اوسرتاليا حييي ذكرى شهداء جمزرة اهدن

اآلباء خالل الذبيحة

ماما حريكي وبدوي الحاج وحضور

نسيب الهاشم ،سركيس كرم ،انطوان جعيتاني وحضور

عباس مراد ،الزميل انطونيوس بو رزق وحضور

باخوس بو فرنسيس وعقيلته ناديا وحضور

موريس نصور وحضور

أحيا تيار املردة اوسرتاليا الذكرى السنوية الـ  34جملزرة اهدن
اليت ذهب ضحيتها الشهداء الوزير والنائب طوني فرجنية وزوجته
فريا وطفلته جيهان ،ومثانية وعشرين من ابناء زغرتا الزاوية،
وأقام باملناسبة قداس احتفالي يف كنيسة مار يوسف املارونية
يف كرويدن سيدني ،شارك فيه اىل جانب أهالي الشهداء ،كل من
املنسق العام لتيار املردة اوسرتاليا منصور عزيزي وأعضاء اللجنة
االدارية ،الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل،
رئيس حركة أمل احلاج كامل مسلماني ،رئيس التيار الوطين احلر
يف سيدني السيد نسيب اهلاشم ،رئيس احلزب الشيوعي اللبناني
السيد عبد اجمليد احلجازي ،ورئيس رابطة أحياء الرتاث العربي السيد
ايلي ناصيف ورئيس مجعية بطل لبنان يوسف بك كرم الزغرتاوية
السيد سركيس كرم ،رئيس رابطة آل كرم السيد بطرس واكيم،
ممثل اذاعة صوت الغد االستاذ بطرس بشارة ورئيس حترير جريدة
اهلريالد االستاذ انطونيوس بو رزق ومدير العالقات العامة فيها
املغوش واألديب عباس علي مراد والشاعر مارون
االستاذ أكرم
ّ
طراد والسادة حسني احلاج وحممد ديب وامحد ديب وجورج احلصين
وعدد كبري من أبناء اجلالية.
ترأس القداس االهلي رئيس رعية مار يوسف االب سليمان ميني
وعاونه لفيف من كهنة الرعية .وأشاد اآلب ميني بعظته القيمة
بتضحية الشهداء وعظمة االميان املسيحي الذي يدعو اىل السالم
واحملبة والتسامح والتضامن منوهًا بأن رؤساء الدول الذين
يدركون تعاليم املسيح ويلتزمون باالميان املسيحي احلقيقي ال
يشنون احلروب املدمرة على دول أخرى وال يتسببون بالكوارث وال
يأمرون بالقتل وال يصرفون املليارات من الدوالرات على السالح،
بل خيصصونها ألغاثة الفقراء واحملتاجني يف العامل .ودعا االب

رمزي فرنجيه ،فرانسوا جعيتاني ،الزميل اكرم املغوش وحضور
ميني للصالة من اجل راحة أنفس الشهيد طوني بك فرجنية وزوجته
وأبنته ورفاقه ومجيع شهداء اهدن.
قرأ الرسائل بالعربية بدوي احلاج وباألنكليزية شامل فخر .ومحل
القرابني منصور عزيزي وميشال الدويهي وسركيس كرم وسركيس
فرجنية .وقرأ النوايا مارلني عبداهلل وستيفاني فنيانوس وماري
بوهارون وشينا مننوم وانتوني اسكندر.
وتقدم تيار املردة اوسرتاليا بالشكر من مجيع الذين شاركوا يف
القداس وال سيما االب سليمان ميني ومعاونيه من كهنة الرعية
األباء يوحنا عزيزي ويوسف ابو زيد ويوسف متى ومسعان مسعان.

(تصوير آراكس)
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متفرقات

العروسان رضوان وعال
يف القفص الذهيب

* العروسان رضوان عرداتي وعروسه احللوة عال حجازي *

بفرحة كربى دخل الشاب املهذب رضوان عرداتي وعروسه احللوة
ّ
العش الزوجي يف حفلة عامرة يف
عال حجازي القفص الذهيب لبناء
صالة قصر النجوم سهرت عليها االدارة باشراف مديرها الشاب
عبود دباغ باخلدمة السريعة املمتازة و استقبل العروسني رضوان
عرداتي وعال حجازي واهلهم وعدد من املدعوين ددجي الفنان
عمت قلوب اجلميع وزادت الفرحة
اسامة حداد باحلى الكالم والفرحة ّ
حضور والدي العريس القادمني من لبنان خصيصًا حلضور هذه
الفرحة.
ووسط الفرحة العامرة واضواء فيديو وليد احلايك واشعاع فالش
اراكس قطع العروسان رضوان وعال قالب الفرحة ونثرت الورود
وتعالت اضواء االلعاب النارية وغيوم الفرحة مع رقصة احلب والوفاء
للعروسني يف ارجاء الصالة ثم تقبال التهاني من اجلميع وتهاني
خاصة من الصديق ذو الفقار والف مربوك.

هرمون النمو البشري ...ينبوع الشباب

هرمون النمو البشري هو أحد اهلرمونات البنائية القوية تنتجه
الغدة النخامية ،ويعتربه الكثريون «ينبوع الشباب» ألنه يعيد عقارب
السن اىل الوراء ويقوي اجلهاز املناعي ،وقد اكتسب هذا اهلرمون
شعبية واسعة بني أوساط الرياضيني وأبطال رياضة «كمال
األجسام» يف خمتلف أحناء العامل ،وقد أظهرت الدراسات أن هذا
اهلرمون يزيد من املركبات الربوتينية ويعزز منو العضالت.
وعرفت األوساط الطبية منذ القدم مدى فاعلية استخدام هرمون
النمو البشري وأقرت بأن مكمالته تعاجل طائفة من املشكالت
الصحية ،ومن بني هذه املزايا دوره اإلجيابي يف انقاص الوزن
الزائد ،وزيادة القدرة على أداء التمرينات الرياضية ،وتعزيز
التمثيل الغذائي ،واملركبات الربوتينية ،ويزيد من كثافة الغضاريف
املوجودة يف املفاصل واستعادة شبابها.
وتوصل الباحثون أيضا اىل أن هذا اهلرمون يقوي القلب ,ويعزز
وظائف الكلى ،وحيسن من أساليب النوم ,وحيفز الطاقة واألداء
اجلنسي ،كما جيعل اجلسم يستخدم الدهون كمصدر من مصادر
الطاقة ،واالفراد الذين يتناولون مكمالت «هرمون النمو البشري»
لديهم طاقة عالية ،وتزداد لديهم الكتلة الفصلية غري الدهنية,
وختفض دهون اجلسم ،ولألسف تتناقص مستويات هذا اهلرمون
مع تقدم العمر ،وعن ذلك حيدث جفاف اجللد والبشرة ،واخنفاض
الرغبة اجلنسية ،وتزداد مشكالت املفاصل ،وتتضاءل قوة االبصار
وتظهر التجاعيد.
كما يؤدي تناقص هذا اهلرمون يف اجلسم اىل األرق وزيادة
الوزن ,وهشاشة العظام ،وأمراض القلب واألوعية الدموية ،وعندما
نستخدمه مصحوبًا بالتغذية الصحية والصحيحة مع التمرينات البدنية
يعيد الشباب للجسم وتتسارع معه عملية التمثيل الغذائي.
استخداماته :اظهرت االستخدامات الدوائية هلرمون النمو البشري
منذ  45عاما ،وتوصف مكمالت اهلرمون حلاالت صحية مثل متالزمة
ترينر وهشاشة العظام واألمل العضلي الليفي ومرض كرون
والتهاب القولون التقرحي وااليدز والتهاب املفاصل الروماتيزمي،
كما يستخدم الذين لديهم نقص يف هذا اهلرمون ,وخواصه البنائية
جعلت منه عامال جذابا حلل املشكالت التقويضية املتصلة (باهلرم
والبناء) مثل التليف الكيسي ومتالزمة الداون والدنف (وهو اعتالل
عام مصحوب بهزال) وكذلك مرض التهاب األمعاء.
وبسبب هذه اخلواص البنائية هلرمون النمو البشري بدأ الرياضيون
يف اساءة استعماله منذ السبعينات فقد أظهرت الدراسات أن
مكمالته ميكنها أن تقلل دهون اجلسم ألكثر من  20يف املئة وتزيد
من االنسجة العضلية غري الدهنية مبعدل  11يف املئة يف اقل من 6
شهور ,يفقدون أكثر من  14يف املئة من الدهون ويكسبون  8يف
املئة من العضالت غري الدهنية من دون محية أو مترينات ,وتشري
الدراسات اىل ان هذا اهلرمون يزيد من مستويات الطاقة.
وخيفض هرمون النمو البشري ضغط الدم ,ويقلل خماطر االصابة
بالسكري ,ويبدو الذين يتعاطون مكمالت أكثر شبابا خالل الشهور
االوىل من العالج ,كما يصلح اخلاليا العصبية يف املخ ويقوي جهاز
املناعة.
وثبت علميا أن هذا اهلرمون يزيد من طول قامة االطفال
واملراهقني ،ويلعب دورا يف االتزان البدني ،كما يعترب مضادا
لالكتئاب.

دراسة جديدة :اهلواتف
الذكية تسبب آالماً يف الرقبة
إنها ساعة ذروة يف هونغ كونغ وحافلة نقل مجاعي مكتظة بالركاب,
والكثري منهم ثابت يف مكانه يف وضع متشابه تقريبا ،ويتخذ هؤالء
االشخاص وضعا تكون فيه رؤوسهم منخفضة وأكتافهم منحنية
ويتحدثون يف هاتف حممول يف أيديهم ،وتقول أخصائية تقويم
العمود الفقري والعالج الطبيعي يف هونغ كونغ صوفيا نغ إن ذلك
مشهدا مألوفا للجميع نشاهده يف املقاهي ومقاعد املتنزهات وأيضا
حتى مع الناس الذين يسريون يف الشوارع ،وحتمل نغ وزمالؤها هذا
الوضع مسؤولية سلسلة من اآلالم اليت نشاهدها بصورة متزايدة
هذه األيام واليت يسمونها أعراض ال¯»آي فون» ،وأوضحت صوفيا
نغ «هذه حاالت تدهور ارتبطت يف السابق بأشخاص يف األربعينات
واخلمسينات من القرن املاضي ،ولكنها االن تشاهد يف عدد متزايد
من احلاالت بني أشخاص يف الثالثينات أو أصغر من ذلك».
وقالت »:هناك أطفال اآلن يستخدمون أجهزة «آي فون» والذين
مبرور الوقت يصلون إىل الثالثينات من عمرهم سيستخدمونها ملدة
 20عاما ،وأنا مسعت بالفعل عن مراهقني أصيبوا بأعراض ال¯»آي
فون» ،الشيء األول الذي قد يكتشفه الناس هو أن العضالت
تتمزق يف اعناقهم واألكتاف.وإذا مل يصححوا وضعهم السيئ,
فإنهم سوف تبدأ لديهم اآلالم واليت على املدى الطويل قد تؤدي
إىل التهاب مفاصل انتكاسي».
واضافت »:إن التأثريات طويلة األمد قد تتضمن,نتوءات عظمية
يف مفصل الرقبة واليت تضغط على األعصاب,وتسبب تنميال يف
الرسغ واألصابع» ،وأوضحت « إن استخدام اهلواتف الذكية أثناء
الوقوف يف القطار تعد اسوأ ألن كل عضالتك تتوتر وأنت حتاول
موازنة نفسك ،كما أنها أيضا تؤثر على عينيك اليت ستجهد نفسها
للرتكيز واألمر يكون سيئا بالفعل بالنسبة اىل األطفال الذين ال تزال
عيونهم يف مرحلة النمو» .وقالت »:إن الكثري من اآلالم املرتبطة
باإلفراط يف استخدام اهلواتف ليست جديدة على الطب وأن الكثري
منها موثق قبل أكثر من مئة عام بأمساء مثل «مرفق العب التنس»
و» التواءات املفاصل والتهابات األربطة لدى النساء الغساالت «.
وتتضمن املصطلحات اجلديدة «طقطقة الرقبة» و«إبهام ال¯»بالك
بريي» .
وتوصلت دراسة نشرتها هذا الشهر رابطة الرياضات املتعددة
يف هونغ كونغ إىل أن  95يف املئة من  1532من الكبار الذين
جرت مقابلتهم عانوا من مشكالت يف الرقبة والظهر خالل األثين
عشر شهرا املاضية ,وكشفت الدراسة أيضا عن أن ثالثة أشخاص
يستخدمون أجهزة الكمبيوتر اللوحي واهلواتف الذكية ألكثر من أربع
ساعات يوميا ,فيما قالت طبيبة التخدير كارينا لي »:إن األسباب
الرئيسية لتزايد حدوث األمل املزمن هو الوضع السيئ للجسم
واإلفراط يف استخدام األجهزة».
واضافت»:إن الكثري من الناس يستخدمون أجهزة الكمبيوتر
املكتبية خالل ساعات عملهم ،ثم يذهبون الستخدام األجهزة اللوحية
واهلواتف الذكية بعد العمل» .واردفت «بناء على نتائج الدراسة,
أستنتجنا أنهم ميكنهم قضاء مخس ساعات وحتى مثاني ساعات
يوميا أمام هذه األجهزة».

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

مجعية اجملتمع األسرتالي يف سيدني
تزور قنصل لبنان العام األستاذ

جورج البيطار غامن

* القنصل العام جورج البيطار غانم يتوسط اكرم املغوش وسليم مهاجر*

* اعضاء جمعية املجتمع االسرتالي مع القنصل العام جورج البيطار غانم *
قام رئيس وأعضاء مجعية اجملتمع األسرتالي بزيارة تعارف
لسيادة قنصل لبنان العام يف سيدني األستاذ جورج البيطار غامن.
وتألف الوفد من رئيس اجلمعية أملهندس سليم مهاجر ونائب
الرئيس احلاج علي رفاعي وأمني السر السيد حممد علي مهاجر
وأمني الصندوق السيد مسري مكحل ومسؤول العالقات العامة السيد
فاروق عبيد واملدير العام حممود جباره وعضو اإلدارة السيد وليم
ّ
املغوش وتباحثوا مع سعادة القنصل حول
وهيب واإلعالمي اكرم
ّ
الدبلوماسية
مهامه
يف
التوفيق
كل
لسعادته
ومتنوا
شؤون اجلالية
ّ
لرفع شأن اجلالية والوطن.
رئيس واعضاء  -مجعية اجملتمع األسرتالي

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

من اليسار اىل اليمني :مارتن كول ،راي سابا (بلوزه) ،سام كوره (حدشيت)،
جان خوري (راسكيفا) ،رالف شيبان (حدث الجبة) وبول لحود (كفرصغاب)

أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج
222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:9413 2711

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377
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األمساك واخلضار والشاي األخضر جتعلك بال كرش

أسلوب التغذية الصحي أفضل احللول للتخلص من الوزن الزائد
والتكتالت الدهنية
منط احلياة الصحي ...احلل املثالي للتخلص من التكتالت الدهنية
غري املرغوبة يف فصل الصيف
كلوا األفوكادو وزيت الزيتون واألمساك والشوفان والتوت
والشاي األخضر واحلليب للحصول على بطن منبسط

العادات الصحية واسلوب احلياة الصحي ،معادلة صعبة بالنسبة
اىل فئة من الناس ،ألن املفهوم يكون ملتبسًا او مغلوطًا وحيمل
يف طياته تصرفات عشوائية تزيد من تفاقم املشكالت اليت يعانون
منها ,رغم اعتقادهم بصوابيتها وصحتها ،مثل تناول كميات قليلة
من الطعام وتفضيل الكمية على النوعية ،ما يعزز بروز تكتالت
دهنية يف مناطق معينة ،وهذا يوقعهم جمددًا يف مأزق يصعب
اخلروج منه يف حال استمروا يف تطبيق العادات نفسها ومارسوا منط
احلياة غري الصحي ,خصوصًا يف فصل الصيف حيث يتهافت اجلميع
للحصول على جسم رشيق والتمتع ببطن ضامرة ,ويف هذا السياق
تؤكد اختصاصية التغذية مريم الرتكي ان خسارة الكيلوغرامات
الزائدة يف بعض مناطق اجلسم ال تتطلب محية غذائية قاسية ,بل
تغيري منط احلياة واستبدال العادات السيئة باملفيدة ,ونيل قسط
وافر من الثقافة والوعي التغذوية ,ليتمكن املرء من معرفة ما هو
ضار وما هو مفيد ,ليجمع بني الصحة والسالمة والشكل اجلميل,
اي شك ًال ومضمونًا.
تغيري ومحية
تقول مريم« :يرتدد على عيادتي الكثري من املراجعني الذين
يعانون من بروز تكتالت دهنية يف منطقة البطن واملعدة ,وحتديدًا
اجلنس اللطيف قبيل فصل الصيف ,لرغبتهن يف التخلص منها,
رغم انهن ال يعانني من زيادة يف الوزن ,بل ان بعضهن يتمتعن
بأوزان مثالية ومتيل اشكال اجسامهن للنحافة  ,لذلك ال ارى
جدوى من اعطائهن محيات غذائية لتخفيف اوزانهن وخسارة هذه
الكيلوغرامات الزائدة ,و»ال حتتاج هذه الفئة محية غذائية ,بل
اسلوب حياة جديدًا مبنيًا على اسس صحية وسليمة ,ألن تغيري
منط احلياة هو احلل الوحيد للتخلص من السمنة يف منطقة الوسط
واليت حتتار الكثريات حول الطريقة االمثل الخفائها» ,ألن هناك
اصناف ومأكوالت معينة تعزز بروز هذه املنطقة وهي «أطعمة
تدلع الكرش» ,مثل النشويات الفارغة اليت ختتصر االطعمة
املصنوعة من الطحني املكرر ,والسكريات البسيطة اي «سكر
املائدة االبيض» الذي يستخدم يف حتضري احللويات والعصائر
اجلاهزة والقطر ،واملشروبات الغازية بأنواعها ,واملأكوالت الغنية
باحملليات االصطناعية ,وبعض الذين يعانون من البطن املنتفخة
مصابون بامراض مرتبطة باجلهاز اهلضمي كالقولون ,ألن املأكوالت
اليت تستفز القولون مثل البقوليات اليت مل تأخذ نصيبها من الطبخ
اجليد قد تلعب دورًا فاع ًال يف بروز البطن.
االلياف والشبع
تنفي الرتكي وجود مأكوالت حترق الدهون ,لكنها تؤكد ان
بعضها قد يساعد على التخلص من الدهون الزائدة يف اجلسم,
ألنها حتتوي على االلياف ,وتقول« :االلياف متنح الشعور بالشبع
ومتنع االحساس باجلوع ,ألن هضمها بطيء ,مثل الشوفان والقمح
الكامل اي اخلبز بالنخالة واملعكرونة بالقمح الكامل ,زيت الزيتون
باعتدال ,والكمون ألنه خيفف من الغازات واالنتفاخات اليت تظهر
على شكل دهون ,باالضافة اىل شرب املاء بكثرة او مبا يتناسب
مع وزن كل شخص ونشاطه اليومي.
 16صنفًا من مأكوالت تساعد يف احلصول على بطن منبسطة
 -1الشوفان :بسبب اخنفاض نسبة السكر يف الدم او تراجعها
صباحًا ,يشعر االنسان باجلوع ,غري ان فطور من دقيق الشوفان

الغين بااللياف مينح الشعور بالشبع ,حيث متتلئ املعدة لساعات
عدة الحقة ,لكن يفضل اختيار الشوفان اخلالي من النكهات او غري
احمللى ,لكن ميكن حتليته بالفاكهة الطبيعية كالفراولة او التوت,
ألنها متنحه الطعم اللذيذ واحللو.
 -2ملكسرات على انواعها ,وحتديدًا اللوز :يرسم اللوز املعدة
املسطحة وخيفف من دهونها ألنه ميلئ املعدة ,خصوصًا ان احدى
دراسات جامعة « »Pursueاشارت اىل ان الذين اكلوا اللوز شعروا
بالشبع ملدة اطول من الذين تناولوا كعكة االرز ,اي ان تناول 24
حبة من اللوز يوميًا يعد وجبة خفيفة حتارب السمنة ومتد اجلسم
بعناصر غذائية ضرورية للصحة والسالمة ,شرط عدم املبالغة او
اكل االصناف اململحة ,ألن الصوديوم يرفع ضغط الدم.
 -3بودرة الربوتني :يظن الكثريون ان الربوتني خمصص فقط
للرياضيني ومن يرتادون النوادي الصحية ,اال ان هذا اعتقاد خطز
ألن بودرة الربوتني حتتوي على امحاض امينية حترق الدهون وتبين
العضالت ,وعلى سبيل املثال ,ميكن اضافة ملعقتني من الربوتني
على عصري فواكه طبيعي للحصول على مشروب حارق للدهون,
لكن يتوجب االبتعاد عن مزج الربوتني مع الشوكوالتة الن النتيجة
ستكون اقل من املطلوب او املتوقع ,على عكس الفاكهة واللنب-
الزبادي واحلليب قليل الدسم.
 -4زيت الزيتون :حيتاج اجلسم للدهون ,ولو كان بكميات
قليلة ,لكن يفضل اختيار الزيوت غري املشبعة االحادية كالزيتون
والكانوال ,وميتاز الزيت االول بأنه يسيطر على الشعور باجلوع,
كما يساعد على ابقاء معدالت الكوليسرتول السيء منخفضًا ,بينما
يفضل االبتعاد عن استخدام الزيوت النباتية املهدرجة النها غنية
بالدهون غري الصحية.
 -5ا الفراولة والتوت االمحر واالزرق :رغم ان حباتها صغرية,
غري انها حتتوي على كمية كبرية من االلياف ومضادات االكسدة,
وعلى سبيل املثال حيتوي كوب توت العليق على ستة غرامات من
االلياف ,لكن يتوجب االبتعاد عن اجللو ,الذي يعترب «جانك فوود»
عامل الفاكهة ,ألنها خالية من االلياف والعناصر الغذائية وغنية
بالسكر االصطناعي.
 -6البيض :حيتوي البيض على فيتامني «بي ,»12الذي حيتاجه
اجلسم حلرق الدهون ,وقد اظهرت دراسة اجرتها جامعة لويزيانا ان
الذين يتناولون البيض على الفطور يوميًا متكنوا من كميات اكرب
من الوزن مقارنة مع الذين يأكلون البايغل ,لكن ينصح مرضى
الكوليسرتول بضرورة استشارة الطبيب حرصًا على عدم ارتفاعه
اكثر.
 -7الفاصولياء  :متتاز الفاصولياء بأنها قليلة السعرات احلرارية
وغنية بااللياف والربوتني ,ما جيعل لتناوهلا فوائد مزدوجة ,ألنها
تساعد على خسارة الوزن وشد اجلسم والعضالت ,وعلى سبيل
املثال ميكن حتضري طبق من الفاصولياء مرة يف االسبوع عوضًا

عن اللحم ,كال¯  ,Burritosألن تناوهلا سيخفف من كمية الدهون
املشبعة املستهلكة ومينح اجلسم اليافا ً اضافية يف املقابل ,غري
ان الفاصولياء املقلية ال تدخل يف قائمة املأكوالت الصحية النها
غنية بالدهون املشبعة.
 -8اللحوم اخلالية من الدهون واالمساك :اثبتت الدراسات
العلمية واالحباث الطبية ان اجلسم يستطيع هضم اللحوم اخلالية
من الدهون بسرعة اكرب من الكربوهيدرات والدهون ,ويعترب اللحم
الرتكي احلل املثالي للذين يريدون احلصول على معدة مسطحة,
غري ان االمساك هي احلل السحري النها ختلو من الدهون املشبعة,
وميكن اختيار الساملون او التونا النها غنية «باالوميغا  »3ومن
ناحية اخرى ,تعد النقانق واللحوم املقددة من اسوأ انواع اللحوم,
واليت جيب جتنبها ,حرصًا على الصحة والرشاقة يف آن واحد.
 -9احلبوب الكاملة :رغم انها من عائلة الكربوهيدرات ,غري انها
من االصناف املفيدة واجليدة ,شرط ان تكون كاملة ,الن االلياف
فيها ستمنح الشعور بالشبع ومتنع االحساس باجلوع ,وبالتالي جيب
شراء اخلبز املصنوع من احلبوب الكاملة او القمح الكامل  100يف
املئة ,الن بعض االصناف تكون «مضروبة» وجمردة من فوائدها
الغذائية .
 -10زبدة فول السوداني :يستغرب الكثريون من ان احد
االطعمة املفضلة عند االطفال ميكن ان تكون صحية وتساعد يف
احلصول على وبطن مسطحة ,كما جيمع بني مادة «نياسني» وحيرك
عملية اهلضم ومينع االصابة باالنتفاخ ,لكن يتوجب االنتباه للكمية
املستهلكة ,ألن زبدة الفول السوداني غنية بالدهون املشبعة ,اال
ان ملعقتني يوميًا معدل مقبول ,شرط ان تكون خالية من السكر.
 - 11اخلضراوات اخلضراء :ال تعترب اخلضراوات من املأكوالت
اليت جتذب الناس او تغريهم لتناوهلا ,رغم انها غنية بالفيتامينات
وااللياف ,غري ان مميزاتها يف تسطيح املعدة والبطن قد تكون
مغرية ,مثل الربوكولي والسبانخ القليلة الوحدات احلرارية والغنية
بااللياف ,وعلى سبيل املثال ميكن تناول طبق من السلطة قبل
الوجبة الرئيسية ,ما مينح الشعور بالشبع ويقلل من كمية اللحوم
املستهلكة ,اال ان بعض اخلضراوات اخلضراء ال حتتوي على الياف
مثل خس «ايسربغ» ,ما يفرض استبداله بأنواع اخرى مثل الروماني
و السبانخ.
 - 12احلليب ومشتقاته :يساعد الكالسيوم على كسر الدهون يف
اجلسم ,ما يربر اختيار املرأة النحيفة يف اعالنات احلليب ومشتقاته,
حتى ان بعض املعتقدات تشري اىل انه مينع تشكلها ,لكن يتوجب
اختيار االصناف اخلالية من الدسم او القليلة ,عوضًا عن كاملة
الدسم.
 -13االفوكادو :باالضافة اىل الدهون االحادية غري املشبعة
املفيدة للقلب يعترب االفوكادو غنيًا بااللياف ,حيث حتتوي احلبة
الواحدة بني  11و 17غرامًا ,ما جيعله وجبة سناك جيدة جدًا ,وعادة
ما ينصح يتناول كوب من االفوكادو يوميًا.
 -14الشاي املثلج :يقول كاتب «»The Ultimate Tea Dietمارك
اوكرا ان الشاي غين مبضادات االكسدة ويسرع عملية االيض
يف اجلسم ,وخصوصًا الشاي االخضر ,كما ان احدى الدراسات
السويسرية اكدت ان الذي يستهلك الشاي يوميًا حيرق حنو 266
وحدة حرارية اضافية ,شرط االمتناع عن شرب الشاي املعلب
واحمللى ,واستبداله بأظرف الشاي احملضرة يدويًا يف املاء الساخن
اربع مرات يوميًا.
 -15جبنة البارميزان :تؤكد دراسات جامعة «ويسكونسن» ان
هذا النوع من اجلبنة ,القليلة الدهون والغنية بالكالسيوم يفعل
عمل هرمونات حرق الدهون ,كما انها مصدر مهم للربوتينات,
بل الكمية االكرب من الربوتني مقارنة مع اي صنف آخر ,ما يعزز
الشعور بالشبع.
 -16الفاصولياء البيضاء  :رغم انها غنية بالنشاء ,غري ان
هذا دليل على ان هضمها سيكون بطيئًا ما يعين ان اجلسم يبذل
جمهودًا كبريًا وحيرق وحدات حرارية اضافية.
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تتمــات

موسكو :النظام العاملي...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
ستعلن خالل اليومني املقبلني ،وستضم قدري مجيل نائبا لرئيس
احلكومة ،وعلي حيدر وزيرا لشؤون املصاحلة الوطنية.
وبينما يعقد املبعوث الدولي والعربي كويف أنان مؤمتر صحافيا
مشرتكا اجلمعة (امس) مع رئيس بعثة املراقبني الدوليني إىل
سوريا اجلنرال روبرت مود ،حبسب ما اكدت االمم املتحدة ،أعلن
«املرصد السوري حلقوق اإلنسان» ان  120قتيال معظمهم من
املدنيني سقطوا يف سوريا أمس ،حيث دارت اشتباكات عنيفة يف
مناطق عدة أبرزها ريف الشام وادلب ،يف ظل قصف شديد تشهده
مناطق حمافظة محص ودرعا وريف حلب ودير الزور.

روسيا

وقال وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف الذي أجرى اتصاال
هاتفيا مع املبعوث الدولي والعربي إىل سوريا كويف أنان ،خالل
لقاء مع اذاعة «صدى موسكو» إنه «من الواضح ان اآللية اليت
تنص ،قبل ان حيدث اي شيء من حيث وقف العنف ،على رحيل
الرئيس االسد ،منذ البداية غري قابلة للتنفيذ ،النه لن يذهب،
اذ كيفما كان املوقف من االنتخابات املاضية ،فقد انتخب نصف
السوريني على االقل ـ وهم الذين السباب خمتلفة يربطون به
(االسد) مستقبلهم وامنهم ـ االسد وشخصه وحزبه وسياسته».
وشدد الفروف على «انهم (السوريني) يتخوفون من ...جميء
متطرفني اسالميني اىل السلطة ...ومصري العلويني والدروز
واالكراد واملسيحيني باالخص يقلقنا» .وشدد الفروف جمددا على
ان روسيا ال تتمسك باالسد وامنا تنطلق من ان «مصريه جيب ان
حيل من خالل حوار سوري عام».
واعترب الفروف ان االسد لن جيلس بنفسه اىل طاولة املفاوضات
مع املعارضة قائال« :ال اعتقد ان االسد سيجلس بنفسه اىل طاولة
املفاوضات ،اذ انه يف شباط املاضي ،حني زرت مع مدير هيئة
االستخبارات اخلارجية ميخائيل فرادكوف دمشق ،قال انه فوض
نائبه فاروق الشرع اجراء اتصاالت من اي نوع مع املعارضة وحـول
اي مسائل» ،مضيفا انه «مل يتم سحب هذا التفويض ،اذ اكد لنا
السوريون جمددا هذا منذ فرتة قريبة».
واشار اىل «ان غالبية اجملموعات املعارضة (السورية) اليت نتصل
بها ،قالت لنا ان هذه الشخصية (الشرع) مقبولة هلم ايضا لذا ال
ارى هنا اي تعارضات» .ونوه الفروف بأن «ما جنري اآلن حوله
نقاشا مع شركائنا الغربيني واالقليميني هو حول كيفية تفعيل
العامل اخلارجي النهاء االزمة ،فذلك موقف واقعي (قاصدا املؤمتر
الدولي حول سوريا الذي دعت إليه روسيا) ،وان كان ال يضمن
جناحا كامال ،اال انه يشكل فرصة واقعية تقدر ان تأتي بنتيجة».
وعلق الوزير الروسي على اجتماع جمموعة االتصال املقرر انعقاده
يف يف جنيف يف  30حزيران احلالي ،قائال إنه جيب ان تشارك يف
املؤمتر دول عربية حمورية مثل السعودية وقطر ،وكذلك ايران.
وقال املتحدث الرمسي باسم وزارة اخلارجية الروسية الكسندر
لوكاشيفيتش «من الواضح متاما أن الوضع السوري مرتبط بأسس
النظام العاملي املستقبلي ،وكيفية تسوية الوضع يف سوريا
ستحدد إىل حد كبري كيف سيكون هيكل نظام األمن الدولي اجلديد
والوضع يف العامل عموما» .وقال املتحدث الروسي إن وزارة
اخلارجية الروسية تنصح الروس بعدم السفر إىل سوريا للسياحة
أو ألي غرض آخر.
وأعلن لوكاشيفيتش أن السفينة اليت ارغمت على العودة اىل
روسيا ،قبالة سواحل اسكتلندا تنقل فعال مروحيات وسرتفع العلم
الروسي لتجنب اعرتاضها خالل توجهها اىل سوريا .وقال ان
«سفينة الشحن احبرت يف  11حزيران املاضي وتنقل خصوصا
مروحيات من نوع ام 25-تعود ملكيتها للجانب السوري ومن
املفرتض تسليمها اىل سوريا بعد اعمال اصالح».
يف املقابل ،ذكرت تقارير صحافية ان بريطانيا والواليات املتحدة
ناقشتا عرضا ميكن تقدميه لالسد مينحه احلصانة من املالحقة
القضائية اذا ما تنحى يف اطار اتفاق حول اجراء عملية انتقال
سياسي .وردا على ما جاء يف تقارير الصحف الربيطانية نقال عن
مسؤولني يف احلكومة الربيطانية مل تكشف عن هوياتهم ،قالت
وزارة اخلارجية الربيطانية انه «ال يوجد عرض جديد» مطروح على
الطاولة.
وقالت صحيفة «الغارديان» ان مناقشة هذه املبادرة احملتملة
جاءت بعد ان تلقى الرئيس االمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء
الربيطاني ديفيد كامريون تشجيعا من الرئيس الروسي فالدميري
بوتني يف حمادثات يف قمة جمموعة العشرين اليت جرت يف
املكسيك.

الطيار

وفر قائد مقاتلة سورية من طراز «ميغ  »21بطائرته عرب احلدود إىل
األردن وحصل على اللجوء السياسي يف اول عملية فرار بطائرة
من سوريا منذ اندالع االحتجاجات .وقال مسؤولون ان الطيار هبط
بالطائرة يف قاعدة امللك حسني اجلوية العسكرية على بعد 80
كيلومرتا إىل الشمال الشرقي من عمان وطلب اللجوء السياسي.
وقال وزير الدولة األردني لإلعالم مسيح املعايطة إن بالده منحت
حق اللجوء السياسي للطيار السوري.
وقال التلفزيون احلكومي السوري ان الطيار املنشق هو العقيد
حسن احلمادة .وقال ان االتصال انقطع مع طائرته عندما كان

يف مهمة تدريب قرب احلدود مع االردن .وقال بيان صادر عن
الوزارة إنها «تعترب الطيار املذكور فارا من اخلدمة وخائنا لوطنه
ولشرفه العسكري وستتخذ حبقه العقوبات اليت ترتتب على مثل
هذه األعمال مبوجب األنظمة والقوانني العسكرية املتبعة ».وتابع
البيان الذي نشرته وكالة األنباء العربية السورية «يتم التواصل مع
اجلهات املختصة يف األردن من أجل ترتيب استعادة الطائرة».
وقالت مصادر يف املعارضة ان احلمادة ( 44عاما) من حمافظة
ادلب وانه قام بتهريب أسرته إىل تركيا قبل انشقاقه .وقال
نشطاء معارضون حتدثوا إىل اسرته ان بلدته كفر ختاريم تعرضت
هلجمات متكررة على مدار االشهر املاضية وعانت من قصف مكثف
باملدفعية واملروحيات يف االيام القليلة املاضية.
يف املقابل ،قال السفري االمريكي يف سوريا روبرت فورد ان
الواليات املتحدة ترى «دورا مثينا ومهما» للجيش السوري يف
مستقبل سوريا دميوقراطية .واضاف «لسوء احلظ فان معظم عناصر
اجليش السوري يتصرفون كقوة رئيسية يف زعزعة االستقرار».
وقال انه اضافة اىل ذلك فإن «عناصر رئيسية حمددة» يف اجليش
لعبت يف اوقات كثرية دورا كبريا يف «محلة التعذيب والرعب اليت
يقوم بها االسد» ،واضاف انهم كذلك «دعموا جمازر الشبيحة يف
مدن احلفة واحلولة».
واضاف فورد ان على الضباط واجلنود ان «خيتاروا :هل يريدون
تعريض انفسهم للمقاضاة اجلنائية بدعمهم االعمال اهلمجية اليت
يقوم بها نظام االسد ،ام هل يريدون املساعدة على احلفاظ على
دور اجليش احملرتف يف سوريا دميوقراطية عن طريق دعمهم
االنتقال اىل دميوقراطية شاملة ومتساحمة متثل اجلميع وحترتم
حقوق االنسان واملعاملة املتساوية والعادلة جلميع شرائح الشعب
السوري؟» .واشار فورد اىل دعم واشنطن للمحكمة الدولية اليت
تنظر يف قضايا يف نزاعات البلقان وقال «حنن مستعدون ان نفعل
نفس الشيء بالنسبة لسوريا».

خطة أنان وجمموعة االتصال

وبينما طالب روسيا بالتوقف عن تسليح سوريا ،أعلن نائب االمني
العام للجامعة العربية امحد بن حلي ان اجلامعة العربية طلبت تعزيز
مهمة كويف انان ،مبعوثها املشرتك مع االمم املتحدة اىل سوريا،
بشكل يتيح لالسرة الدولية «التأكد» من ان اطراف النزاع يف هذا
البلد تطبق خطة السالم .واضاف «لكن من اجل تطبيق هذه اخلطة،
جيب القيام خبطوة جديدة من قبل جملس االمن ،وقد يكون ذلك
عرب تعزيز الضغط على النظام السوري» .واعترب ان على جملس
االمن الدولي «عاجال ام آجال» ان يلجأ ،كما ترغب الواليات املتحدة
وفرنسا خصوصا ،اىل الفصل السابع.
وعرب بن حلي من جهة ثانية عن «تأييده» حضور ايران اجتماع
جمموعة االتصال حول سوريا يف جنيف ،مشريا يف الوقت نفسه
اىل ان مشاركة طهران ال تزال يف مرحلة التباحث ،بينما أوضح
االمني العام للجامعة نبيل العربي ان أهمية اجتماع جنيف تكمن يف
متيزه مبشاركة القوى اخلمس الكربى .كما كشف العربي عن بدء
االجتماعات التحضريية لعقد مؤمتر موسع للمعارضة السورية يف
القاهرة يومي الثاني والثالث من متوز املقبل.

«اعالن بعبدا»...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
فانها أفيد ان مثة معطيات أبرزت وجود قرار سياسي وأمين باحتواء
هذه املوجة جرى تعميمه يف كل االجتاهات الالزمة ،وخصوصا
على قوى االكثرية احلكومية نفسها اليت تعاونت معه والتزمت
الدفع يف اجتاه تنفيذه بدءا بالقرار املشرتك الذي اختذته حركة
«أمل» و»حزب اهلل» بانهاء االحتجاجات على طريق املطار واحلؤول
دون قطعه تكرارا .وأضافت ان هذا االجتاه جاء مكمال لتكثيف
املساعي لتربيد التوترات االمنية يف املخيمات .وميكن اعتبار االيام
املقبلة مبثابة اختبار ملدى صمود هذه املساعي وجناحها يف جتاوز
االرباكات الواسعة اليت شهدتها البالد أخريا.
وسع
يف غضون ذلك ،علم أن رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ّ
اطار املشاورات اليت بدأها سرا منذ أيام يف اطار التحضري للجولة
احلوارية الثانية املقررة االثنني املقبل يف قصر بعبدا ،وهي تتناول
جدول أعمال احلوار الذي سبق للرئيس سليمان ان أعلنه قبل عقد
اجلولة االوىل يف  11حزيران اجلاري .وتتناول هذه املشاورات
حصر املناقشات جبدول االعمال .وفهم ان جمرد ابداء «حزب اهلل»
استعداده لوضع موضوع سالحه على بساط البحث ميثل بداية جيب
أخذها يف االعتبار.
ويف هذا السياق ،أوضحت اوساط رئيس اجلمهورية انه منذ اجللسة
السابقة هليئة احلوار الوطين يعمل سليمان بشكل دؤوب من أجل
االعداد للجلسة املقبلة ،وكما متكن بعمل مماثل من طرح «إعالن
بعبدا» كخالصة لتوجهات مشرتكة لدى مجيع أطراف اهليئة ،ومل
يكونوا على علم بأنهم يلتقون عليها على رغم اخلصومة السياسية،
فهو يسعى يف لقاءات ستشمل االعضاء الـ 17للهيئة قبل جلسة
االثنني اىل اخراج ما وصفته االوساط نفسها «باطار عمل للسالح
وإمرة السالح» باعتبار ان االسرتاتيجية الدفاعية ستكون البند
االول على جدول االعمال.
وكشفت االوساط الرئاسية ان سليمان بتواصله مع كل القوى
السياسية اليت التقاها ،تبني له ان يف االمكان اخراج مشروع
بأفكار مشرتكة تشكل قواسم مشرتكة لدى أكثر من طرف،
وميكن ان يستخلص منها اطار العمل للسالح وإمرته .وأضافت

ان سليمان سيلتقي قبل االثنني االعضاء الـ 17الذين التقى
قسما منهم ،وسيلتقي اآلخرين خالل اليومني املقبلني من أجل
التشاور معهم يف برنامج اجتماع اهليئة ومادته االوىل املتعلقة
باالسرتاتيجية الدفاعية ،علما ان االسرتاتيجية الدفاعية تضعها
اجليوش ال السياسيون ،على ان يتوصل نتيجة هذه املشاورات
اىل وضع االفكار املشرتكة يف اطار مقبول ومتوافق عليه من مجيع
االطراف على غرار «اعالن بعبدا».
اىل ذلك ،من املقرر ان تكون شهدت بكركي امس حوارًا آخر
يكتسب خصوصية مسيحية يف اللقاء الذي سيجمع البطريرك
املاروني مار بشارة بطرس الراعي ووفدًا من مسيحيي قوى 14
آذار.
وعلم ان تعدي ًال طرأ مساء امس االول على تشكيلة الوفد اآلذاري
اىل بكركي اذ انضم اليه الرئيس امني اجلميل بناء على طلب
البطريرك الراعي .ومن املقرر ان يضم الوفد ايضًا النائبني بطرس
حرب وسرتيدا جعجع والنواب السابقني نايلة معوض وفارس سعيد
وكميل زيادة والشيخ ميشال اخلوري.
وأبلغ مطلعون على التحضريات للقاء بكركي ان الوفد سيقدم
تصور فريق مسيحي واسع
مذكرة اىل البطريرك الراعي تتضمن
ّ
لدور بكركي التارخيي وثوابتها ،ويف ضوء ذلك ملستقبل املسيحيني
يف لبنان واملنطقة .واشار هؤالء اىل ان قرار االتصال بالبطريرك
وعقد اللقاء اختذ عقب جتاذب يف اآلراء بني شخصيات مارونية
عدة على خلفية املواقف اليت طبعت اجتاهات بكركي بعد انتخاب
البطريرك الراعي.
وتوزع هذا التجاذب على تيارين غلب فيهما الرأي القائل باعتماد
مقاربة مع سيد بكركي ترتكز على ايضاح املواقف واالفصاح
صراحة عن الدور املنتظر للكنيسة يف ظل املرحلة الصعبة اليت
يشهدها لبنان واملنطقة .ويقول املطلعون انه ليس واضحًا ما اذا
كانت املذكرة اليت اعدها الوفد ستعيد وصل ما انقطع بني عدد
من القوى املسيحية وبكركي ام انها ستزيد التباعد بينهما.
على صعيد آخر ،شهدت منطقة املشرفية يف الضاحية اجلنوبية
لبريوت امس االول اشتباكًا مسلحًا هو الثاني يف أقل من اسبوع.
وقالت مصادر امنية ان اشكا ً
ال حصل يف املنطقة بسبب خالف
تطور اىل اطالق نار اوقع
وكركي
بني افراد من عائليت غصني
ّ
أربعة جرحى بينهم امرأة كانت على شرفة منزهلا .فتدخل «حزب
اهلل» لفض االشكال والتهدئة وطلب من اجليش ان يتوىل االمر،
وطوقت وحدة من اجليش املنطقة اليت حصل فيها احلادث واوقفت
ّ
عددًا من االشخاص على ذمة التحقيق فيما الذ املتورطون يف
االشتباك بالفرار.

«االخوان» حيذرون...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
حممود غزالن من «مواجهة بني اجليش والشعب» اذا اعلن فوز
آخر رئيس وزراء يف عهد الرئيس السابق حسين مبارك .وقال
إن «اصرار محلة شفيق على القول إنه فاز يوضح النيات السيئة
للمجلس العسكري واللجنة العليا لالنتخابات».
وكانت اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية أفادت مساء االربعاء
ان اعالن النتائج الذي كان مقررا أمس اخلميس تأجل اىل موعد
الحق مل حيدد ،نظرًا اىل استمرارها يف فحص الطعون املقدمة من
املرشحني يف شأن خمالفات شابت عمليات االقرتاع.
وأبلغ األمني العام للجنة املستشار حامت جباتو أمس برنامج
«القاهرة اليوم» على قناة «أوربت» املصرية إن نتائج االنتخابات
ُ
ستعلن األحد املقبل.وأكد أن اللجنة املشرفة على االنتخابات
الرئاسية «ال تقبل التهديد من أحد ،وأنها ال حتكم إال بصحيح
القانون».
اىل ذلك ،حيتج «االخوان املسلمون» على اصدار اجمللس العسكري
احلاكم اعالنًا دستوريًا مكم ًال مينحه صالحيات واسعة ويستعيد مبوجبه
السلطة التشريعية بعدما قررت احملكمة الدستورية العليا يف 14
حزيران حل جملس الشعب الذي كان االسالميون يهيمنون عليه.
ومبوجب االعالن الدستوري املكمل ،لن يستطيع رئيس اجلمهورية
اصدار أية قوانني اال بعد موافقة اجمللس العسكري ،االمر الذي
يقلل اىل حد كبري هامش املناورة الذي يتمتع به.
وحصل اجمللس العسكري بفضل هذا االعالن على صالحيات كبرية
يف جمال االمن ،كما سيتمكن من التأثري على عملية صوغ الدستور
اجلديد ملصر.
وحذر رئيس جملس الشعب املنحل سعد الكتاتين من ان قادة
اجليش املصري وضعوا قواعد سياسية ميكن ان تبقي اجليش يف
السلطة سنوات .وقال إن معارضي احلكم العسكري يف مصر
ال ميلكون أسلحة و»ليست يف جعبتهم إال الوسائل «القانونية
والشعبية» .ورفض املقارنة اليت أجراها بعض احملللني بني
الوضع احلالي يف مصر والصراع الذي نشب يف اجلزائر قبل 20
سنة حني منعت احلكومة اليت يدعمها اجليش مجاعة إسالمية أخرى
من الوصول اىل السلطة عرب صناديق االقرتاع ،قائال إن ما حدث
يف اجلزائر ال ميكن أن يتكرر يف مصر ،و»الشعب املصري خمتلف
وغري مسلح».

اعتصام

واستجابة لدعوة من «االخوان» ،تظاهر االالف يف ميدان التحرير
يف القاهرة الثلثاء ،واعتصم بعض الناشطني فيه ،مؤكدين انهم
سيبقون اىل حني االعرتاف بفوز مرشحهم.
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روحانيات

الفراســــه
من احد اهتماماتى هى النفس البشرية
وكيفية معرفة االشخاص من اول وهلةوكيف
اعرف االشخاص من خالل اشياء بديهية لذلك
احبث فى االبراج وحتاليالت الشخصية واقرا ثريا
فى علم الفراسة وفى احدى قراءاتى وجدت تلك
االشياء البسيطة التى جتعلك تعرف الشخص من
اول وهلة وهل هو صادق فيما يقوله ام ال؟الن
معظم االشخاص يكونو غري مباشرين وخيفون
مشاعرهم ولكن تظهر جدااااا من خالل حركة
اجسادهم.
من وقفته
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-وقفة املتقدم اىل األمام الناظر لشيء ما
,وموجه إنتباهه إليه فذلك يظهر حنان ودفء
الشخصية.
وقفة اإلنسحاب فهو ال يثبت على حال يدل
على اخلجل وامللل والرتدد.
وقفة املنتصب وهي تشرياىل قوة التحمل
وهي وقفة الفخر والزهو بالنفس والثقة.
وقفة التقلص واالنكماش وتدل على اإلذعان
واخلضوع واإلستكانه ورمبا اإلكتئاب.
من مشيته
**-*-*-*-*-*-*-*-األشخاص السعداء يتمتعون خبطوات خفيفة,أما
االشخاص املقهورون فانهم ميشون ببطء وتكون
وقفاتهم منحنية واقدامهم ثقيلة.
من يضع يديه جبيوبه فانه يدل على شخصية
منسحبة وغامضة ويكون عرضة لنقد االخرين.
احلركة البطيئة وغرياملنتظمة والراس املنحين
توقع منه ركل ما يعرتض طريقه.
من حيين ذراعيه يف الطقس احلار فهو يف
حالة دفاعية ,واكثر من يفعل ذلك هم النساء.
أما من يلف ذراعيه حول جسمه فذلك يعطي
احياء بالثقة اجلسمية.
ومن ميشي ورأسه منحنيه اىل اسفل ويفكر
تفكريا عميقا وحيملق باالرض دون تركيز فهذا
ليس مكتئب إمنا ينتقل ببطء ليفكر بوضوح
أكثر وال يريد شيئا يشتت أفكاره.
من عينيه
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-من يغلق عينيه أثناء املناقشة رمبا كان حياول
تذكر شيء ما ويستعيد املعلومات بشكل مركز.
العني اليت تغرياجتاهها وحتملق بسرعة ذهابا
وايابا أثناء الكالم تعطي إنطباعا هروبيا وحماولة
اجياد خمرج أو صاحب أكثر أهمية.
العني املراوغة حتمل قتارة يف اهلواء وتارة
يف االرض,يتجنب الناس النظرالطويل اىل عيون
بعضهم ألن ذلك يدل على اخلداع واخلجل أو
احلسد أو احلياء.
األصدقاء احلميمني ال يتبادلون النظرات طويال
عندما يتحدثون عن مشاعر شخصية.
من طريقة مسعه
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-فرك اإلذن ووضع االصبع داخل اإلذن أو ثين
كل إذن لألمام ,كل ذلك حماولة للتخلص من
الضجيج أو من حديث ممل وغري مسل.
من سلوكه وعاداته
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-الشخص املتوتر جدا يصاب بالعطش الشديد
ويزيد من شرب السجائر.
ومن ينفث دخانه لألعلى فذلك يدل على ثقة
كبرية بالنفس أكثر من الذي ينفثه ألسفل.
هل مللت من اإلنصات اىل حديث شخص ما
؟ اذن تثاءب!!!
املضطرب داخليا ينظف لبسه من غبار غري
موجود أصال  ,ويغسل يديه باستمرار.
اإلتكاء على جدار أوعمود وقوفا أثناء التحدث
مع أخر دل على محيمية ومعرفة تامة.
من جلسته وقعوده
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

اذا كان الشخص جالس أو يداه ملتفتان
أحداهما على األخرى وساقاه أيضا ,فانه ال
يشعر باألمان.
واذا كان جسمه يتجه بعيدا عنك باجتاه أقرب
خمرج فإنه يريد الفكاك واخلروج.
إذا كان من حتدثه الول مرة جالسا على
كرسي و واضعا احدى قدميه أو ساقه على ذراع
الكرسي فلتعرف أنه ال مبالي ويريد التقليل من
شأنك.
اجلس جلسة دفاعية و متحفظة يقل فهمك
للموضوع املطروح  ,واجلس حرا ومسرتخيا تفهم
كل ما يدور.
عندما حيزن االنسان ينكب على بطنه ويغمض
عينيه.
من نومه
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-النوم بوضعية اجلنني يف بطن أمه ,وهي
وضعية دفاع عن النفس و وقاية اجلسم وبها
ال يشعر باالمان.
وضع الساق ممدودة واألخرى مثنية من ينام
هكذا فإن له شخصية مزدوجة ورمبا يكون
الشخص واثقا من نفسه وخجوال يف نفس
الوقت.
املنبطح وجهًا فهذا دقيق ونظامي ومقاتل
شرس يف سبيل الدفاع عن وجهة نظره.
اإلستلقاء على الظهر مع االسرتخاء الكامل
للشخص اآلمن والواثق والسعيد ,وتكون هلم
حركات صبيانية مما يزيد من شعبيتهم.
من إبتسامته
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-من يبتسم طويال يكون تأثريه على األخرين
أمن ,فهذا نقيضه اجلدي العابس جتد وجهه
متجعدا,فال هو سعيدا وال من يقابله كذلك.
ذي اإلبتسامة البسيطة اليت حتصل عندما
يتحول الفم حبركته اىل أعلى مع بقاء الشفاه
مغلقة ,فهي إبتسامة مزيفة.
من ضحكته
**-*-*-*-*-*-*-*-*-الضحك إستجابة قريبة من الدموع ,حيث توجد
صور ألشخاص ال تدري إن كانوا يضحكون أم
يندبون.
(دقيقة واحدة من الضحك توفر  45دقيقة من
االسرتخاء)
من دموعه
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-البكاء يعطي الراحة واهلدوء ويفرغ شحنة
التوتر واإلنفعال املكبوت.
الطفل يبكي ليحصل على غذائة أو لتبديل
مالبسة,ويكرب فيبكي جلذب إنتباه والديه,وعندما
حيصل على مراده يتوقف عن البكاء.
من لونه املفضل
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-(اللون األزرق )للشخص الذي حيتاج اىل
اإلحساس باهلدوء ,ولقد تبني أن هذا اللون
خيفض ضغط الدم ويشجع على اإلسرتخاء
والرفض الكلي هلذا اللون وجعله يف ذيل
القائمة يكشف عن نفسية مقلقة ومتعبة.
(األبيض )للشخصية الشفافة والصافية.
(األسود ) .............ال تعليق.
(األمحر )لون الشباب واحليوية واإلثارة ,كما
أنه لون للتفاؤل.
(األصفر )مثري للنزوات ومن حيبه يتمتع بتفكري
اصلي وهو منتج و ذو طاقة كبرية ,والذهيب منه
يدل على شخصية متفائلة.
(األخضر) حمب اجتماعي ونشيط وفخور بنفسه
,كما أنه يعاني من التوتر العصيب السريع ,كما
أنه يتحلى بقدر كبري من الصرب.
من شعرها
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-ذات الشعر الطويل أكثر حنانا واثارة من ذات
الشعر القصري,
واألخريةجريئة وصبيانية وداللة على اجراءها

وتبديالت هامة يف نفسها.
الشقراء تتميز باملرح واملزح واللطف وحب
املغازلة.
ذات الشعر االسود ذات النضج واإلقدام
والذكاء.
ذات الشعر األمحر مثل الشقراء ,أما األمحر
الذهيب اخلفي فحذار ,إنه لذات اللسان السليط
والذكاء احلاد واملزاج العصيب.
من حليته وشاربه
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-الشعر الغري منظم يدل على عدم الرتكيز وعدم
االنتظام ,ومع ذلك فمن ميتلك هذا النوع فهو أما

بقلم العامل الروحاني عالء العوادي
فنان أو عامل .
األشخاص الذين حيلقون فجأة حلاهم ,إمنا
يريدون تغيريا يف حياتهم.
صاحب االثنتني اللحية والشارب ,فهذا
حريص على نفسه ويستطيع التخطيط للنتائج
اليت يرغب يف صنعها.

بيوت جونية األثريةُ :تهدم ...ال ُتهدم

لم يبق من مدينة جونية التاريخية إال الواجهة البحرية
أثري تقع
يف مدينة جونية أكثر من مئة بيت
ّ
بغالبيتها على شاطئ البحر .اخلرب ليس يف
ّ
العدد ،بل يف ما يعمد إليه مالكو تلك البيوت؛
إذ «يطمحون» إىل هدمها .لكن ما يشفع هنا
أن تصنيف املدينة القدمية والبلدية مينعان هذه
ترمم
الكارثة ،فالقرار هنا واضح :بيوت جونية ّ
وال تهدم .غري أنه مع وضوح القرار ،مثة من
حياول التحايل عليه.
بلدية جونية
رئيس
يقول
يف هذا اإلطار،
ّ
أنطوان افرام إن «بعض املالكني ال يستحصلون
على أية رخصة لرتميم بيوتهم ،ويعملون على
العبث بها لي ًال» .هلذا ،تتعامل البلدية بصرامة يف
ٍ
هذا املوضوع ،فمن يقدم على هدم
بيت أثري،
تضع إشارة على عقاره فال يعود بإمكان صاحبه
التصرف به أو إنشاء بناء عليه .وقد طبق هذا
األمر مع شخص واحد حتى اآلن .أما األشخاص
الذين يريدون ترميم منازهلم ،فيحصلون على
البلدية واملديرية العامة لآلثار،
رخصة بذلك من
ّ
ّ
يتضمن اخلريطة اليت
كامل
ملف
تقديم
«وذلك بعد
ّ
الفنية
واملعايري
أساسها
على
الرتميم
سيجري
ّ
واهلندسية اليت ستعتمد خالل الرتميم ،على أن
ّ
ّ
امللف قبل إعطاء رخص الرتميم» .ويشري
يدرس
افرام إىل أن «كثريين من أبناء جونية اتبعوا
أما
اخلطوات
القانونية املطلوبة من أجل ذلك»ّ .
ّ
األثرية املهملة اليت ترتك من
البيوت
إىل
بالنسبة
ّ
البلدية
فتعمد
بانهيارات،
واملصابة
صيانة
دون
ّ
إىل إنذار أصحابها بضرورة صيانتها ،وإذا مل
للبلدية أن ترممّ ها
ميتثلوا لذلك ،جييز القانون
ّ

اخلاصة ،على أن تطالب املالكني
على نفقتها
ّ
باملال بعد ذلك.
البلدية
أن
على هذا الصعيد ،يشري افرام إىل ّ
ّ
أثريًا
بناء
استملكت يف سوق جونية القديم
ً
ّ
كان صاحبه قد استحصل يف فرتة سابقة على
قانونية ،أجازت له بناء سبع طبقات
رخصة غري
ّ
البلدية إىل إزالة
عمدت
وقد
.
األثري
فوق البناء
ّ
ّ
املخالفة ،على أن تبدأ قريبًا أشغال الرتميم.
قصة هدم فيلاّ بيت البيطار
ويذكر افرام بأسف ّ
يف فرتة سابقة يف جونية من خالل احلصول على
قانوني بذلك» ،واصفًا األمر بـ»اجلرمية ّ
حبق
«إذن
ّ
املدينة» .خالل الـ 40سنة املاضية ،تغريت هوية
جونية بنحو فظيع بسبب الضغط السكاني خالل
احلرب و»اجتياح» املنتجعات السياحية لشواطئها،
وغزو البنايات العالية للشوارع اخللفية .مع ذلك،
بقي شارع «املينة اجلديدة» حيافظ على طابع
البلدية ستعمد
املدينة القديم .ويؤكد افرام أن
ّ
األثرية
البيوت
مسح
يف الفرتة املقبلة على إعادة
ّ
متهيدًا إلدراجها على الئحة اجلرد العام للبيوت
مديرية اآلثار .ويزور يف
األثرية ،بالتعاون مع
ّ
ّ
ليون املدينة قريبًا،
غابي
الثقافة
هذا اإلطار وزير
ّ
األثرية فيها.
وجيول على عدد من البيوت
ّ
البلدي يف جونية ،الذي يعود
أن املبنى
يبقى ّ
ّ
«عملية
إىل
بدوره
حباجة
،1879
عام
بناؤه إىل
ّ
جتميل» ،كما يقول افرام ،و»سيأتي دور تأهيله
وصيانته بعد االنتهاء من حتسني املدينة قبل
حتسني بيتنا».
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Tension soars in Egypt as poll results delayed Geagea calls for swift government resignation

Supporters of the Muslim Brotherhood’s presidential candidate Mohamed Morsy shout during a rally against the military council at Tahrir square in Cairo June 20, 2012. (REUTERS/Suhaib Salem)

CAIRO: Authorities delayed the announcement
of the winner of Egypt’s
presidential
election,
which had been expected
Thursday, and gave no
date for a decision, hiking tension as allegations
of fraud swirled and each
candidate declared he was
the victor.
Amid the atmosphere
of political confusion,
the Muslim Brotherhood
claimed there was an organized campaign of allegations against it to mar
the election and keep its
candidate, Mohammad
Mursi, out of the presidency. The accusation raises
temperatures and the possibility of a backlash from
the Brotherhood if its rival
– former PM Ahmad Shafiq
– is declared the winner.
On top of the potentially
explosive dispute over the
election is murkiness over
the latest health scare of
former President Hosni
Mubarak, who was ousted
in Egypt’s uprising last
year and is now serving a
life sentence in prison.
Overnight, state media
reported that he suffered
a stroke and was put on
life support. He was transferred to a military hospital from the Cairo prison
hospital where he has
been kept since his June
2 conviction for failing to
stop the killing of protesters during the uprising.
Security officials said
Wednesday he was in a
coma but off life support

and his heart and other
vital organs were functioning. But the ambiguity over his condition has
fueled skepticism among
the public, where many already suspect that reports
of his deteriorating condition are merely a pretext
by security and military officials sympathetic to the
former boss to get him out
of prison to a more comfortable facility. Egypt’s
election, touted as a landmark moment, entailed
choosing of the country’s
first civilian president in
generations, who was
meant to take the reins of
power from the generals
who have ruled directly
since Mubarak’s removal
on Feb. 11, 2011. Instead,
it is shaping into a possible confrontation between
the Brotherhood and the
military and entrenched
elements of Mubarak’s old
regime.
In a series of swift moves
over the past week, the
ruling generals have cornered for themselves
sweeping powers that effectively subordinate the
next president and severely limit his capability
for independent action.
A court order dissolved
parliament led by the
Brotherhood, and the military issued a constitutional declaration that makes
the generals the nation’s
legislators in control of
the budget. They will dominate the security system
after reshaping a key Na-

tional Defense Council to
keep it under their control,
not the president’s.
The generals will also oversee the process of writing
Egypt’s new, permanent
constitution. Allies of the
military and Mubarak-era
officials also hold sway in
the judiciary, the prosecutor’s office and the election commission.
“It is clear that there is
sharp polarization between the army and the
Muslim
Brotherhood,”
said Islamist Montasser
al-Zayat, a prominent
rights lawyer and activist.
“It suggests that the next
few days will probably be
difficult for Egypt and the
Egyptians.”
Hundreds of Brotherhood
supporters camped out
in Cairo’s Tahrir Square
Wednesday night, denouncing the ruling military and vowing to stay in
place until the parliament,
which was dissolved last
week on a court order, is reinstated.
Egypt’s Elections Commission said in a statement that
announcing results will be
postponed from Thursday
because a panel of judges
has to look into some 400
complaints over voting submitted by both Shafiq and
Mursi’s campaign. The Commission gave no new date.
The Shafiq camp says that
the former air force commander won with 51.5 percent of the vote. Mursi’s
campaign says he got 52
percent.

BEIRUT: Lebanese Forces leader Samir Geagea
called Wednesday for
a quick resignation of
Prime Minister Najib Mikati’s government, blaming it for the deteriorating
economic and security
conditions in the country.
Geagea also dismissed
the resumption of National Dialogue between rival
leaders as a “distraction”
from the real problems
facing the Lebanese.
“The government must
go because it has failed to
solve problems. The economic situation is getting
worse and public debts
are aggravating. Without
confidence, there will be
no economy or [foreign]
investments,” Geagea
told a news conference in
Maarab.
“We are living in a state of
disintegration because of
the presence of this government. A solution lies
with the government’s
resignation as soon as
possible,” Geagea added.
Referring to severe electricity rationing that
gripped Beirut and other
areas in recent days and
to deadly clashes between opponents and
supporters in Tripoli of
Syrian President Bashar
Assad, as well as clashes
between the Lebanese
Army and Palestinians
in refugee camps in the
north and the south, Geagea said: “The government doesn’t exist. The
political authority is absent. The current government is catastrophic. The
best decision for this government is to resign.”
Geagea added that the
government had left the
Army alone to handle security incidents.
He said that the opposition March 14 coalition
will not stage a revolution
to topple the Hezbollahdominated government,
adding that whatever the
alternative, it cannot be
worse than the current
Cabinet.
Geagea, who boycotted
the first round of National
Dialogue on June 11, reiterated his opposition to

the talks, arguing that dialogue was not serious and
was designed to cover up
the government’s failure
on security and economic
issues.

“No one is against dialogue in principle, but
some are using dialogue
to cover up the reality
we’re living in every day,”
he said.

Ban Ki-moon lauds Cabinet’s relaunch of National Dialogue
BEIRUT: Prime Minister
Najib Mikati highlighted
during talks with U.N.
Secretary General Ban Kimoon in Brazil Wednesday the importance of
“fruitful” cooperation with
peacekeepers in south
Lebanon which he said
enhances calm, adding
that his Cabinet was doing its best to spare Lebanon regional turmoil.
Ban expressed his support for the Cabinet’s efforts in maintaining stability in Lebanon, praising
the provision of aid to
Syrian refugees who have
been arriving in Lebanon
since the outbreak of unrest in their country in
March 2011.
Separately, Ban commended President Michel Sleiman’s initiative
to re-launch sessions of
the National Dialogue, according to his spokesperson.
“The secretary-general
welcomes the resumption
of the National Dialogue
between political leaders
in Lebanon, and the declaration issued following
the Dialogue meeting on
11 June ... He looks forward to the next meeting
planned for 25 June,” the
spokesperson said.
“The United Nations continues to believe that the
National Dialogue can
play a crucial part in promoting stability and the
authority of the state in
Lebanon,” the spokesperson added.
Sleiman launched dialogue after it was stalled
for 18 months.
Talks between Mikati and
Ban were held on the

sidelines of Mikati’s participation in the U.N. Conference on Sustainable
Development in Rio de
Janeiro, Brazil.
One of the largest environmental gatherings in
recent years, the conference is entitled “20,” as
it comes 20 years after
nations made pledges for
sustainable development.
In their second meeting
in three weeks, Mikati and
Ban discussed the situation in Lebanon in light
of the Cabinet’s policy
regarding unrest in Syria, the situation in south
Lebanon and cooperation
between the U.N. Interim
Force in Lebanon (UNIFIL)
and the Lebanese Army.
Accompanying Mikati on
his visit are Foreign Minister Adnan Mansour, Environment Minister Nazim
Khoury, Economy Minister Nicholas Nahhas,
Energy Minister Gebran
Bassil and Ambassador
to the U.N. Nawaf Salam.
Earlier Wednesday, Mikati
attended the opening session of the conference,
which addressed the
need to preserve natural
resources and food security, and improve security
and economic conditions
worldwide. Discussions
will also tackle means to
secure education and job
opportunities for the largest segment of society.
Speaking to reporters,
Mikati said Lebanon
was participating in the
conference “due to its
importance in terms of
discussing the issues of
sustainable development,
alternative energy and environmental issues.”
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Berri-Hezbollah rebuke eases pro- Syrian Christians feel vulnerable as country burns
BEIRUT: Inside the be- Hundreds of thousands ogy, which was seen as
sieged Syrian city of of Christians fled Iraq af- giving minorities a meatests over power outages
Homs, where hundreds ter their community and sure of protection.

Residents eat ice cream as they block the road over electricity cuts in the southern
city of Sidon, Wednesday, June 20, 2012. (The Daily Star/Mohammed Zaatari)
BEIRUT: Speaker Nabih
Berri and Hezbollah
Wednesday denounced
as a futile tactic the blocking of the Beirut airport
highway and other roads
with burning tires to protest severe power rationing, a stance that quickly
led to a drop in street action. During his weekly
meeting with MPs at his
residence in Ain al-Tineh,
Berri was reported to
have expressed his deep
distaste with the worsening electricity supply in
the country.
Referring to the blocking
of the Beirut airport road
by mainly Shiite supporters of his Amal Movement
and Hezbollah, Berri was
quoted by MPs as saying: “Work is under way
to prevent the cutting off
of this vital [airport] road
for any reason. Contacts
have been made and are
being made with the relevant authorities for this
purpose.”
“It is no longer acceptable
to remain silent on this
[power] situation which
is the responsibility of everyone,” he said. “At the
next Cabinet session on
June 27, firm measures
must be taken.”
A similar view was echoed
by Nabatieh MP Mohammad Raad, who said
peaceful public protests
against the increased
electricity cuts were “understandable and justified.” “But the tactics of
blocking roads and burning tires will not be useful

in solving [the problem].
Rather, it will further complicate the people’s conditions and obstruct their
movement,” added Raad,
the head of Hezbollah’s
parliamentary bloc.
Blocking roads with burning tires has become a
common tactic in recent
weeks by people protesting severe power rationing as temperatures rise.
But the situation worsened last Monday night
when Beirut and much of
the country plunged into
total darkness following a
breakdown at the Zahrani
power plant in the south,
which provides more than
one-third of the country’s
electricity.
Protesters refrained from
closing the airport road
and streets in other neighborhoods in the southern suburbs Wednesday
as they had done in the
previous few days. In the
morning, the TayyounehShatila road and the Khalde-Ouzai highway were
briefly blocked with burning tires before the Army
intervened to reopen
them.
Protesters also blocked
a number of roads in Sidon Wednesday evening
before Army personnel
moved to reopen them.
Earlier in the day, residents of Sidon’s Al-Barrad neighborhood sat on
plastic chairs in the middle of the street to protest.
“We thought of the chairs
because we wanted to
protest in a civilized man-

ner,” said one protester.
“Burning tires will only
cause dangerous, harmful air pollution.”
Protesters also blocked
the Tyre-Naqoura portion
of the main south Lebanon highway, which was
re-opened hours later by
the Army, while residents
in the Western Bekaa
stormed the Jub Jennin
power plant, demanding
fewer power cuts. The
Army later removed the
protesters, Electricite du
Liban said in a statement.
Another main reason for
the drop in street protests
against power rationing
was likely the improvement in electricity supply after the failure at the
Zahrani plant had been
repaired. A source in the
state-run EDL said areas
outside Beirut were suffering 12 hours of rationing per day, compared to
three hours a day in Beirut.
The Future parliamentary
bloc blamed the energy
ministers of MP Michel
Aoun’s Free Patriotic
Movement for the electricity problem.
“They [the FPM ministers] have been in charge
of this [electricity] sector
for more than four years,
and especially the current
[Energy] Minister [Gebran
Bassil] who has been
busy with vengeful and
spiteful acts and arranging suspicious deals at
various levels,” the bloc
said in a statement after
its weekly meeting.

of civilians are caught up
in a fierce battle between
rebels and government
troops, a small group of
Christians is making its
own desperate pleas for
safety.
Christians, who make
up about 10 percent of
Syria’s population, say
they are particularly vulnerable to the violence
sweeping the country of
22 million people. They
are fearful that Syria will
become another Iraq, with
Christians caught in the
crossfire between rival Islamic groups.
“What is happening in
these
neighborhoods
pains our hearts,” said
Maximos al-Jamal, a
Greek Orthodox priest
who is still in Homs. He
says about 90 of the civilians in two besieged
Homs neighborhoods are
Christians, down from
thousands who lived in
the area before the uprising began.
“Before we were staying
here to guard our homes
but now the situation is
unbearable,” one Homs
resident told The Associated Press by telephone,
asking that his name not
be used for fear of reprisals by both sides of the
conflict.
He said he feared the
rebels want to keep the
Christians trapped in the
city as a bargaining chip
while the army’s bombardment and ground attacks on the city intensify.
Syrian Christians have
largely stuck by President
Bashar Assad, fearing
the strength of Muslim
hard-liners in the uprising
against his rule.
Several mediators have
made an urgent appeal to
evacuate the Christians
who they fear could be
targeted for their religion.
Syrian Christians don’t
have to look far for an example of brutal treatment.

others were repeatedly
targeted by extremist militants in the chaotic years
after Saddam Hussein’s
2003 ouster.

The Christians, who are
trapped in Homs’ Hamidiyeh and Bustan Diwan
neighborhoods, include
four children under the
age of 10. There is barely
any electricity or running
water, telephone lines are
unreliable and they are
forced to hide in shelters
during daily shelling.
Pictures posted online
from the neighborhoods
show empty streets full
of debris, bullet-riddled
buildings and churches
with blown up walls and
windows. Al-Jamal said
a Greek Orthodox and a
Protestant church were
destroyed.
Father Michel Noman,
who is trying to mediate
a safe passage for the
Christians, wrote on a Facebook page dedicated to
Hamidiyeh, that the people trapped in the area are
tired.
“I tell them all, there are
people who have been
working to get you out.
We will keep trying 20
more times and 30 more
times in order to rescue
those human beings,”
Noman said.
The turmoil stemming
from the Arab Spring has
deeply unsettled the Middle East’s Christian population.
Syria’s Sunni majority makes up the backbone of the opposition,
and minorities such as
Christians have generally
stuck to the sidelines, in
part out of fears that they
will be marginalized - or
even targeted - if Sunnis
take over.
Assad and the ruling elite
also belong to a minority sect, the Alawites.
Assad’s regime always
pushed a secular ideol-

Christians hold senior
positions in the state, although some have joined
the opposition, including
prominent writer Michel
Kilo and a top member
of the main opposition
group, the Syrian National
Council, George Sabara,
who were jailed by Assad for dissent. The most
senior Christian government official is Defense
Minister Dawoud Rajha, a
former army general.
Homs, Syria’s third largest city, has been one of
the hardest hit regions
since the uprising against
Assad’s regime began
in March 2011. Rebels
control several neighborhoods, sparking intense
attacks by government
troops over the past two
weeks.
The International Committee of the Red Cross
called on Syria’s government and rebel groups
Wednesday to allow it to
reach trapped civilians
and evacuate the wounded and sick.
“Hundreds of civilians
are stuck in the old city of
Homs, unable to leave and
find refuge in safer areas,
because of the ongoing
armed confrontations,”
said the group’s head of
operations for the region,
Beatrice Megevand-Roggo.
The rebels have controlled
the Christian neighborhoods of Hamidiyeh and
Bustan Diwan since early
February. Sporadic clashes between rebels and
troops have forced tens
of thousands of Christians to flee the neighborhoods to a relatively safe
area known as the Valley
of the Christians, just outside the city.
But those who remain say
three attempts to evacuate them so far have failed
despite efforts by Sunni
clerics and tribal leaders
to help.
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Murdoch wields axe and chequebook

Rupert Murdoch has done it again.
Even as part of his media empire was preparing for a harsh round of
job cuts later wednesday, Mr Murdoch’s News
Corp has countered with
a $2 billion takeover bid
for Consolidated Media
Holdings - with the support of fellow billionaire
James Packer who owns
a half stake.
The audacious move
came hours before the local arm, News Ltd, is expected to announce the
loss of as many as 1000
jobs. Staff have been advised to watch a video
presentation from chief
executive officer Kim Williams at 1.45pm, AEST.
The expected job losses
come just two days after
Fairfax Media revealed
plans to lop 1900 jobs,
or about one-in-five
staff, over the next three
years.
A News website is reporting that the company will
shrink its 19 eastern seaboard divisions to just
five over the next 18 to
24 months. It did not disclose the scale of the job
losses but said they are
likely to be fewer than
those at Fairfax.
Attention this morning,
though, had been diverted to the surprise takeover bid for ConsMedia,
itself a major stakehold-

er of Foxtel and Foxtel
Sports.
The News bid for ConsMedia is $3.50 a share,
or about $1.97 billion,
and has the blessing of
Mr Packer who holds his
controlling stake through
his Consolidated Press
Holdings (CPH) company.
ConsMedia shares leapt
35 cents, or 11 per cent,
to $3.43 after trading resumed at 11am AEST.
News shares were little
changed at $20.06.
‘‘CPH welcomes News’s
proposal and looks forward to [ConsMedia] and
News working together
to address the detailed
terms and conditions,’’
Mr Packer said in a statement.
CPH considers the offer
price to be fair will support the proposal in the
absence of a superior
cash offer, he said.
He then told The Australian he was “happy
to live with” the $3.50 a
share offer.
News Ltd’s bid was fair,
analysts told BusinessDay, adding it was likely
of the potential bidders to
win regulatory approval.
“Our view is the price is
pretty fair. News Ltd is
the most logical buyer
and the least likely to
have problems with the
ACCC,” one analyst said.

Steve Allen, media expert at Fusion Strategy
said the offer from News
Ltd followed owner News
Corporation’s long established strategy of lifting its stakes in partly
held pay TV companies
around the world.
“It was a once in a lifetime opporturtinity” for
News Ltd.
News would emerge
with 50 per cent control
of Foxtel, the country’s
biggest pay TV operator,
and all of FoxTel Sports
- provided it can secure
approval from market
regulator, the Australian
Competition and Consumer Commission. Telstra holds the other half
of Foxtel.
News Corp has been the
centre of a series of investigations in the UK
after at least one of its
newspapers
engaged
in widescale telephone
hacking. The company
has also been accused
of wielding excessive political clout in the country - an issue which may
get an airing in Australia
given the current consolidation apparently underway.
At Fairfax, meanwhile, investors are awaiting the
next move by Gina Rinehart, the world’s richest
woman and also Fairfax’s
biggest single share-

holder. Mrs Rinehart is
demanding three seats
on the company’s board
and has so far failed to
respond to a letter from
Fairfax journalists calling
on her to sign up to their
charter of independence
from management influence on their work.
Another of Australia’s tycoons, Kerry Stokes, may
also have a say as the
media landscape shifts.
Mr Stokes is the secondlargest shareholder in
ConsMedia, with a stake
of almost a quarter in the
company.
By selling its pay TV holdings, Mr Packer would all
but exit Australia’s media
market, leaving him with
just a 6.9 per cent stake
in Ten Network.
The ConsMedia deal,
though, would bolster
Mr Packer’s warchest
by about $1 billion as he
considers expanding his
10 per cent stake in Echo
Entertainment.
On a much smaller scale,
News is also understood
to have purchased the
niche business commentary website Business
Spectator and its sister
Eureka Report publication.
The takeover action in
the media sector initially
helped lift Fairfax shares
this morning. They were
up as much as 4.2 per
cent or 2.5 per cent in
early trading, to 62 cents,
before giving up the
gains. The stock has had
a volatile week, soaring
on Monday and diving
yesterday.
Shares in Seven Group,
controlled by Mr Stokes,
were up as much as 29
cents, or 3.7 per cent, to
$8.18.
News chief executive Mr
Williams, himself a former
head of Foxtel, has been
reviewing News’ operations since taking the top
job in December 2011.
News prints The Aus-

tralian, Sydney’s The
Daily Telegraph and
Melbourne’s Herald Sun
newspapers, has been
battling the same decline
in advertising spending
that has bedevilled other
media companies in Australia.
As with newspaper companies worldwide, however, the company is also
struggling to adjust to
the drift of readership to
online services that tend
to generate much lower
advertising revenue than
traditional newsprint.
One media analyst, who
asked not to be named,
said News Ltd faced similar challenges to Fairfax.
“Just like you’re seeing
with Fairfax, they’re are
having to realign their
cost bases and find a
pathway to a digital-only model,” the analyst,
declining to be named,
said.
“In achieving that pathway there is going to be a
lot of cost reduction and
redundancies.”
Estimates of the News
jobs cuts from analysts
and union officials range
from 400 to 1000, with
half of the cuts to come
from the editorial departments.
The planned purchases
by News Ltd, as well as
the recent moves by mining magnate Mrs Rinehart to take a nearly 20
per cent stake in Fairfax
showed there was too
much concentration in
the industry in Australia, said Deakin University journalism professor
Martin Hirst.
“It’s another step in having only two media companies in Australia and
the frightening prospect
of one being controlled
by Murdoch and one being controlled by Rinehart,” he said. “It’s Citizen Kane and the mining
magnate.”
“We’re seeing capitalism

at its rawest,” he said.
“The biggest fish eat the
smaller fish.”
The recent concentration
of ownership was “bad”
because of the lack of
diversity of voices, said
Professor Hirst.
Wise Owl equities research firm director Imran Valibhoy said the
potential acquisition by
News Ltd would help
free Mr Packer’s hand for
more involvement in his
casinos business.
“For James Packer to
come out and say he’s
happy with the proceedings thus far, [means] he
may be looking more towards his casinos business area,” he said. “For
this business to be taken
off his hands, may not be
such a bad thing.”
News Ltd sees “potential”
in Consolidated Media in
a time when the sector
is not only gripped by
change but by consolidation, said Mr Valibhoy.
“Print media may be
struggling but online
media is still going very
well,” he said. “It all
comes down to the content,” he said.
“If you have good content you can charge what
people will pay for it.”
If you look at the UK, no
one expected The Times
to do well charging for
content, but it has, said
Mr Valibhoy.
The Australian, meanwhile, reports News is
expected to announce
as early as today that
it has bought the Business Spectator and Eureka Report businesses,
splashing out about $22
million.
BusinessDay
understands the online deal
was completed some
weeks ago after Fairfax
turned down an offer to
acquire the company,
Australian Independent
Business Media, for
about $30 million.
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HSU placed into administration
THE Health Services Union
(HSU) has been placed into
administration after a judge
declared it had ceased to
function effectively.
Justice Geoffrey Flick declared that both the state
union, HSUeast, and the
East Branch of the federal
HSU had ceased to function
effectively.
Further, “there are no effective means under the rules”
of the organisations by
which they could be enabled
to function effectively, he declared in the Federal Court
on thursday.
He ordered former Federal
Court judge Michael Moore
be appointed administrator
of both organisations.
The judge rejected a last minute bid by barrister for HSU
national secretary Kathy
Jackson to re-open the case.
The judge approved an administration scheme for both
organisations and ordered
that all official positions be
vacated.
He set out an agreed statement of facts about the dysfunction in both organisations, including disrupted
meetings, increasing resignations and the inability to
effectively investigate complaints and claims of misconduct about officers.
The organisations also failed
to put controls and procedures in place to ensure
“accountability and proper
governance” in relation to
the expenditure of members’

funds.
“The content of the agreed
statement of facts most
probably meant that from the
outset the appointment of
an administrator was inevitable,” the judge said.
“But the basis upon which
those facts had been agreed
has been independently considered.”
Outside the court, HSU acting national president Chris
Brown said the union was
very pleased with the outcome.
“The dysfunctionality of the
East Branch was causing
enormous problems for the
union,” he said.
“Now that the branch has
been put into administration
what it will enable is for the
warring factions to no longer
continue their fight within
the union itself.
“It means that after a period
of time, that includes the
breaking up of the branch,
members will have an opportunity to decide for themselves who they want to run
the union.
“It’s about putting the future
of the HSU branch back into
the hands of its membership.”
Ms Jackson said she was
disappointed with the outcome.
“I want to remind our members that the amalgamation
of the union did not cause the
corruption in the HSU East,
and I was quite surprised by
the judge’s decision.

Julian Assange’s anarchy in the UK asylum bid breaches bail

A DECISION on the fate
of Australian WikiLeaks
founder Julian Assange will
be made within 24 hours,
Ecuador’s deputy foreign
minister Marco Albuja said
Wednesday
Meanwhile, the Gillard Government “totally” rejects
claims that it has “abandoned” Wikileaks founder
Julian Assange, who is
seeking political asylum at
the Ecuadorian Embassy in
London.
Ms Gillard says she has no
plans to meet with Equador’s leaders to discuss the
latest twist involving Julian
Assange.
The Australian born found-

er of Wikileaks has sought
asylum in the Equador High
Commission in London.
“I’m not scheduled to meet
with Equador,” Ms Gillard
said in Rio de Janerio where
she is among 100 world
leaders attending a sustainable development conference.
The PM said she was leaving
the matter to Australian officials in London.
“Our High Commisison in
London is engaged in the
process of discussing he
matter involving Mr Assange
directly with their counterparts from Equador in London.”
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PM Julia Gillard ‘slapped down’ at G20 summit by the President of the European Commission Jose Manuel Barroso

G20 Leaders Summit Los Cabos Mexico. Prime Minister Julia Gillard arrives
at the G20 Convention Centre and is warmly greeted by the Mexican President
Felipe Calderon on arrival. Picture: David Caird Source: The Daily Telegraph

THE PM has been publicly
slapped down at the G20
summit by the President of
the European Commission
for lecturing Europe on
how to solve its economic
crisis.
In an embarrassing swipe
at the PM, on the first day of
the official meeting of leaders gathered at the Mexican luxury resort region of
Los Cabos, EC President
Jose Manuel Barroso said
he would not be lectured
by anyone.
“Frankly, we are not coming here to receive lessons
in terms of democracy or
in terms of how to handle
the economy,” he said.
On monday the PM drew
fire from business leaders
attending the high powered
talk fest, after telling Europe it should take lessons
from Australia on how to
manage an economy.
“While we acknowledge
that every country faces its
own unique circumstances, we do believe there are
some lessons for the world
in the Australian way.”
But the leader of the Eurozone, the single largest economic bloc in the
world, appeared angered
by middle sized economies
such as Australia giving it
gratuitous advice.
Ms Gillard immediately
sought to defuse the row
and issued a statement
claiming she “welcomed
the steps Europe had taken to address its economic
challenges”.
It was a stark contrast to a

letter and speech delivered
the day before the conference began in which she
demanded Europe act to
stop the world sliding into
recession and offered Australia as a model of fiscal
rectitude.
In a comment that is now
likely to split the G20
meeting and dominate
discussions over the coming days, Mr Barroso said
it was not Europe’s fault
it was in such a mess. He
blamed the US.
“By the way this crisis was
not originated in Europe,”
he said at the beginning of
the two day summit.
“Seeing as you mention
North America, this crisis
originated in North America and much of our financial sector was contaminated by, how can I put
it, unorthodox practices,
from some sectors of the
financial market.”
While it was expected the
summit would focus on
solutions to the Eurozone
crisis, it descended into a
slanging match only hours
before the official talks
were due to begin.
European Council president Herman Van Rompuy
echoed Mr Barrosa’s stinging remarks , saying The
G20 statement was worded
to provide support and encouragement for Europe.
“We are not the only ones
that are so-called responsible for the current economic problems all over
the world,” he said.
“Reforms take time. We

are correcting internal imbalances and a lot of other
countries have to correct
their huge external imbalances, but we understand
that correcting the external imbalances that takes
also time.”
Debate at the summit is
now expected to centre around Germany’s
demands for continued
austerity and pro-growth
voices.
Ms Gillard has claimed
that Australia’s economic
story proved you could do
both through “responsible
fiscal” settings.
European Council president Herman Van Rompuy,
speaking alongside him,
said the draft G20 statement showed “support
and encouragement for the
euro area countries and
leaders and for the European Union as a whole to
overcome this crisis.”
“We are not the only ones
that are so-called responsible for the current economic problems all over

the world,” he said.
Earlier today, the PM found
one billionaire she was
happy to support when
she announced she announced Australia would
join Bill Gates, UK Prime
Minister David Cameron
and Canada’s Stephen
Harper, to rid the world of
famine by offering grants
to countries that improve
their food production.
In a side meeting to the
G20 summit of world leaders gathered at the seaside
resort Gion of Los Cabos,
Mexico, the PM struck an
agreement for a $100 million global food security
fund to help starving nations.
Ms Gillard said Australia
would contribute $20 million to the World Bank initiative.
Italy and the US would
also provide funds alongside the Bill and Melinda
Gates to a program of incentives for countries to
improve food production
and quality.

MPs worry over Fairfax cuts
FEDERAL MPs have expressed concern about
the future of Fairfax Media, warning a planned restructure of the company
has implications for democracy.
Fairfax announced on
monday that it would cut
1900 jobs, reduce its flagship broadsheet newspapers in size to tabloid,
and close its two major
printing presses in Sydney and Melbourne in a
bid to cut hundreds of
millions from its ballooning costs.
One in four editorial positions are under threat in
metro newsrooms as its
publications move to a
digital future.
Communications Minister
Stephen Conroy said the
diversity of political reporting was the lifeblood
of democracy.
“Less journalists cover-

ing politics and providing
a diversity of opinion is
clearly over time an unhealthy thing for democracy,” he told ABC Radio
on tuesday.
“Don’t think politicians
protect democracy,” he
told reporters in Canberra.
“It’s the transparency of
the fourth estate that is
the protector of the nation’s democracy.”
Opposition Senate leader
Eric Abetz said there were
media outlets other than
newspapers that would
continue to hold politicians to account.
“While we are willing to
front the cameras I am
sure there will be plenty of
accountability,” he said.
“I look forward to ongoing questions, in the future, with or without Fairfax being in a particular
format.”
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ACCC launches carbon claims hotline Joe Hockey accuses Julia Gillard of ‘lecturing’ world on economic management

if what they’re seeing
doesn’t look quite right.
Consumers or businesses can contact us if
they think a carbon price
claim is false.”
To report a claim or for
further information on
the ACCC’s role in relation to carbon price
claims, visit www.accc.
gov.au/carbon.
Suspect claims can also
be reported on 1300 303
609.
The carbon price takes
THE consumer watchdog sumers and small busi- effect in under a forthas launched a carbon ness to alert the ACCC night.
Prime Minister Julia Gillard gives a speech at the Business 20 forum ahead of the G20 Sumprice claims hotline to
mit in Los Cabos, Mexico. Picture: AFP
help guard against businesses who make false
THE Australian economy to make Australia’s views outs to prevent Europe
claims about the carbon
might be a shining light known,” the PM said.
dragging the rest of the
tax.
“My
understanding
from
amid
the
global
economic
world into recession.
experiment rope plunging us back
Australian Competition LABOR’S
gloom, however Julia Gil- the senior officials leader “What happens in Europe
and Consumer Commis- to elect Julia Gillard as into recession.
sion chairman Rod Sims leader has been a “spec- The results confirmed lard’s decision to advise discussions, the letters does matter to the econosaid its carbon price tacular failure” with two the political gamble by European leaders on eco- have become a talking mies of the world,” the PM
said.
claims hotline would thirds of voters believing Labor’s faceless men nomic management has point.”
“make it easier for con- the government is now to dump Kevin Rudd in been slammed by the op- The opposition’s treasury “Our major trading partsumers and business to demonstrably worse than 2010 not only backfired position as “the height of spokesman Joe Hockey ners in our region export
wasn’t impressed.
to Europe, so what matcomplain if they suspect two years ago when Kevin but permanently crippled arrogance”.
“It’s
the
height
of
arroThe
Prime
Minister,
who
is
ters in Europe matters to
false price claims are be- Rudd was dumped.
Labor, with little prospect
ing made about the car- And they have delivered of a near-term recovery in Mexico for a meeting of gance for Julia Gillard and them and, therefore matbon price”.
a damning assessment for the government. The the G20, told Europe that Wayne Swan to be lec- ters to Australians. Here at
“The ACCC is concerned
its economies should fol- turing the world on fiscal the G20 I will be urging my
that consumers may be of Ms Gillard’s ability national Galaxy poll of low Australia’s example.
rectitude and Government European counterparts to
duped into accepting a to deliver on three key 995 voters conducted “I’ll be urging my European competence,” Mr Hockey take urgent action on the
price increase for a prod- promises - to fix border exclusively for The Daily friends this: Take note of told The Daily Telegraph issues in Europe.”
uct or service because of protection, tackle climate Telegraph at the weekend
The PM wouldn’t comthe carbon price, when change and share the revealed Labor’s primary the Australian way. A cred- Online.
“Australia
is
in
the
posiible
commitment
to
fiscally
ment on polls published
the carbon price is actu- wealth of the minerals vote was at 31 per cent,
ally not the cause,” he boom though a mining compared to the Coali- responsible growth is the tion it is in thanks to the in today’s News Limited
only way forward. Austra- financial stability and re- newspapers that showed
said.
tax.
tion’s 49 per cent.
“Through the Carbon The majority of voters be- The figures, virtually un- lia has shown this is the serves Labor inherited most voters believed her
Price Claims Hotline, the lieve Ms Gillard failed on changed since the last way,” she said in a speech from the Howard Govern- government was worse
ment, as well as the min- than that led by the man
ACCC invites complaints climate change through a Galaxy poll in April, con- ahead of the talks.
about false or misleading broken promise not to in- firmed a prolonged elec- Earlier, a letter written ing boom the government she deposed, Kevin Rudd.
carbon price claims.
Earlier her arrival into Los
troduce a carbon tax, with toral slump under Ms Gil- by the PM and Treasurer wants to cripple.
“While businesses are
“Rather
than
telling
the
Wayne
Swan
warning
G20
Cabos was delayed after
free to set their own pric- 59 per cent believing it lard’s leadership in the members to act against G20 nations how they a police bus careered off
es, if they make claims would not reduce green- two years since she rolled the risk of a new global should run their econo- a highway leading to the
about the impact of the house emissions, accord- Mr Rudd.
economic crisis became mies, Ms Gillard should be summit, plunging into a
carbon price these need ing to the latest Galaxy The vote, after distribuexplaining to Australians ravine.
tion of preferences, has “talking point”.
to be truthful and have a poll.
A similar number was Labor at 44 per cent with In the letter, which some why they have to suffer It is believed up to 30
reasonable basis.”
Mr Sims said a business unconvinced Labor was the Coalition at 56 per have taken as Australia under the world’s biggest Mexican police, assigned
that makes “a good faith” spreading the benefits of cent - a six-point drop “lecturing” the world on carbon tax and the dam- to secure the luxurious
approach to calculating the mining boom to work- since the 2010 election, economic management, age it is about to impose.” resort town for the meetthe carbon price for their ing families.
but an eight-point dive the PM urged Europe to The PM said she would ing of world leaders, were
business “has nothing to But the PM’s greatest fail- from a Galaxy poll con- engage in the reforms that be seeking commitments aboard the bus when it
fear from the ACCC”.
ure has been on border ducted when Ms Gillard had served Australia well. from other countries on crashed.
“However businesses protection. A decisive 80 first seized the leader- When asked why she felt action plans for jobs and Authorities could not conseeking to mislead conthe need to write to world growth around the world. firm if or how many had
sumers by making false per cent of voters claimed ship.
leaders ahead of the But specifically she would died or were injured.
price claims about the she had failed to stop asy- On these current results summit, the PM said she be speaking European The PM’s motorcade was
Labor could lose up to 30
carbon price can expect lum seeker boats.
THE
world
is
expecting
seats if an election were wanted Australia’s voice leaders to urge action on delayed as traffic chaos
a call from the ACCC,”
greater banking and fis- blocked the heavily sethe G20 summit to come held this coming weekend heard.
he said.
“We
believed
it
was
imcal integration across the cured routes into the cen“The ACCC hotline will up with a global rescue on the anniversary of the
make it easier for con- plan and a fix to stop Eu- June 24 leadership coup. portant to take all steps Euorozone, banking bail- tre.

Poll finds Prime Minister Julia
Gillard a three-way failure
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حمالن يف وسط السوق التجاري القديم يف ماونت درويت على العنوان:

12 Mount Druit Rd

مساحة احملل الواحد  126مرتا مربعا
احملالن على وشك االنتهاء واجلهوزية  -الرجاء ممن يرغب االتصال بأسرع وقت
الجراء التمديدات الكهربائية والصحية لتناسب مصلحته

ملن يهمه االمر االتصال بـ بيرت شباط 0411388978 :
National

Strata Management

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

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
Chris: 9721 1611

حسم  %10لحامل
هذا االعالن

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

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

Fax :02 87648062

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

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

www.
w.
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Online

iPhone, iPad, iPod Touch, Android
coming soon!

Connect with us on:

Media Center
TV Channels

Radio

Video-on-Demand

Movies

TV Series

Picasaa

72.222
SHOUTcast

YouTube

Pay-Per-View

.com
Broadcasting Australia Satellite..(+61)298-912-551
Sahibi Supermarket.......................(+61)286-777-927
Dandenong
Dorakhshan Market.......................(+61)397-948-418
Melbourne
Ishtar Persian Bazar........................(+61)393-549-212
Austech Telecom............................(+61)410-514-439
Bamyan Halal Butchers.................(+61)397-932-636
& Grocery
Super Gulf........................................(+ 61)398-502-992

J& S Electrical PTY LTD..............(+61)393-595-678
& Broad Meadows
Nas Data Communication.......(+61) 387-949-876
Osborne Park Perth
Sid Satellite.................................(+61) 415-406-500
Perth
City Fresh Supermarket...........(+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite.......(+61) 423-631-129
Adellaid
Persian Grocery.........................(+61) 884-438-599
Mob Tech....................................(+61) 404-541-835

Geelong
Nima Satellite...........................(+61)0401-729-598
Brisbane
Afshar Market.............................(+61)738-477-396
parammata
Little Persia..................................(+61)29630-1648
Aburn
Zam Zam Market........................(+61)431-207-576
Southport Gold coast
Sara & sevda ...............................(+61756-970-014
Persian Supermarket
08-10-0033

Allawah
Billy Biz Solution.....................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV ......................................(+61)400-466-484
IPTV Techheads ......................(+61)413-240-342
Sydney
AVA Satellite............................ (+61)401-491-546
Super Sahel............................. (+61)294-176-766
Tech Solutions........................ (+61)402-666-555
Bullono..................................... (+61)0433-008-974
Niavaran Market .................... (+61)294-771-772

.com

Customer Service:
Tel: +1-416-202-6608
1-800-1989-1989

Sales:
Tel: +1-604-293-1000
1-866-760-4000

Fax: 1-905-709-1910
email: info@glarab.com

10-11-0007

agentsupport@glarab.com

إلعالناتكم في

لالتصال بـ سام أو علي :

الهيرالد

Tel: 9709 3322
Mob: 0414 424 275

االتصال بـ ميراي

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

0478 165 625

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia
Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

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

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald
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قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غامن لـ :اهلريالد»:

أعطيت تعليماتي للموظفني الجناز املعامالت واعادتها الصحابها يف اليوم نفسه اذا استوفت الشروط
ثـورة مصـر إلـى نفـق« :انقـالب» بـرداء دسـتـوري

حل جملس الشعب  ..والـتمهيد لشفيق رئيساً
دخلت ثورة مصر يف
فجرت
نفق مظلم ،بعدما ّ
احملكمة الدستورية العليا
قنبلة سياسية من العيار
الثقيل قبل يومني من
انطالق اجلولة احلامسة من
انتخابات الرئاسة ،وقبل
ساعات قليلة من بدء فرتة
الصمت االنتخابي ،بقرارها
حل جملس الشعب وإبقاء
الفريق أمحد شفيق يف
سباق الرئاسة يف مواجهة
مرشح مجاعة «اإلخوان
املسلمني» حممد مرسي،
يف ما بدا أنه انقالب
عسكري برداء دستوري
االتهام
بأصابع
اشري

فيه ،اىل اجمللس األعلى
للقوات املسلحة الطامح
إىل احلفاظ على نفوذه
السياسي واملعنوي يف
احلياة السياسية املصرية.
وبدا من خالل أحكام
احملكمة الدستورية ،أن
التوتر الذي تشهده العالقة
بني اجمللس العسكري
و»اإلخوان املسلمني» قد
بلغ نقطة خطرية ،تنذر
على
خطرية
بتداعيات
الشارع املصري ،علمًا
بأن هذا التوتر شهد منحى
تصاعديًا خالل األشهر
الستة املاضية ،منذ أن
ختلى اجمللس العسكري

جميع منتجاتنا حالل ..تجدونها يف

 Colesو  Woolworthsوأكرب السوبرماركات املستقلة
Full details on page 18

عن صالحياته التشريعية
ملصلحة الربملان املصري
املنتخب ،الذي هيمن
عليه اإلسالميون ،وذلك
عقب شهر العسل الطويل
بني اجلانبني ،أتى يف
نهاية املطاف على «ثورة
 25يناير» ومفجريها من
الشباب املصري ،وأعاد
ثورة مصر إىل املربع
األول ...إن مل يكن إىل
نقطة الصفر.
ومن الواضح ،أن ما حصل
مموه
هو انقالب عسكري
ّ
حبكم قضائي ،ومن شأنه
أن يعيد مجع السلطتني
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محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز
179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

املقابلة ص 21

جرعة دعم أمريكية لالستقرار واجليش
هوالند سيحمل األزمة السورية اىل املكسيك
تثبيت املياومني يف ّجر اخلالف مع «التكتل» واحتمال اجتماع دولي يف  30حزيران

شكل االتصاالن اهلاتفيان
اللذان أجرتهما وزيرة
اخلارجية االمريكية هيالري
كلينتون امس االول بكل
من رئيس الوزراء جنيب
ميقاتي والرئيس سعد
احلريري جرعة دعم واضحة
لالستقرار يف لبنان على
خلفية التحذيرات االمريكية
انعكاس
من
املتكررة
االزمة السورية عليه وحضًا
للحكومة على املضي يف
مزيد من اخلطوات اليت
حتصن هذا االستقرار.
وعلم ان االتصال الذي
ُ

أجرته كلينتون استمر زهاء
ربع ساعة وأبدت خالله
كلينتون اهتمام بالدها
البالغ بالوضع يف لبنان،
وأشادت باخلطوات اليت
تقوم بها احلكومة من أجل
احلفاظ على االستقرار،
كما أشادت بدور اجليش
اللبناني واملهمات اليت
يتوالها.
كذلك علم أن ميقاتي
شكر لكلينتون مبادرتها
ولفتها اىل ان لبنان يأمل
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أفاد ديبلوماسيون أن
القوى الكربى تسعى اىل
عقد اجتماع يف شأن سوريا
يف جنيف يف  30حزيران
حملاولة إعادة خطة السالم
مسارها
اىل
املتعثرة
الصحيح ،لكن بريطانيا
قالت ان فكرة مشاركة
ايران يف االجتماع «قد
تكون غري قابلة للتطبيق».
وزار وفد من املراقبني
الدوليني مدينة احلفة يف
حمافظة الالذقية غداة دخول
قوات النظام اياها اثر
انسحاب مقاتلي املعارضة

منها ،بينما تواصلت اعمال
العنف يف احناء اخرى من
البالد وأوقعت  52قتي ًال
مصادر
اىل
استنادًا
معارضة .وانفجرت سيارة
مفخخة قرب مركز امين يف
حي السيدة زينب بضواحي
دمشق مما اسفر عن اصابة
 14شخصًا جبروح واضرار
مادية جسيمة.
وأصدرت بعثة مراقيب االمم
املتحدة بيانًا بعد زيارتها
احلفة جاء فيه« :سادت
رائحة موت قوية يف
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مؤسسة املكاري للدواليب
األوىل يف فكتوريا
تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات كانت وما زالت
مؤسسة املكاري تقدم أفضل الخدمات مع وستبقى كما عودتكم
على الخدمات
التسهيالت
اختصاصيون يف الفرامل Wheel ،املمتازة والصدق يف
املعاملة
 Alignmentوغيار زيت

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 -كــهرباء -
PlumbingBuildingElectricalP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
نجارة خشب  -تبليط  -تلييس Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 دهان  -تعمري حجارة (بريك)- Painting - Bricklaying - Mechanic -- Cabinet Maker - Concreting
ميكانيك  -تصنيع خزانات  -صب
-Demolition and many more
باطون -هدم منازل 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

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004
WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة هلى 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

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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Advertisements

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

 Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

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

 Intervisionقريبا يف ملبورن

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

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

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

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

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

*Box Delivered only, no installation included
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اعالنات

يعلن صاحب حلويات ابراهيم
الحاصل على لقب العام يف منطقة سانت جورج
لعامي  2010و2011

خليل ابراهيم

عن ترشيح نفسه عن
الدائرة الثالثة يف بلدية
روكدايل على الئحة
رئيس البلدية بيل
سارافينوفسكي لحزب
العمال االسرتالي
ويتعهد بالعمل لخدمة
ابناء منطقة روكدايل عامة
والجالية العربية خاصة

املرشح خليل ابراهيم

يتقدم السيد خليل ابراهيم بالشكر من بيل
سارافينوفسكي وستيف كامرب وشاين اوبراين للدعم
الذي قدموه له يف الرتشح للبلدية

اقرتعوا البن جاليتكم خليل ابراهيم
ليكون صوتكم يف مجلس بلدية روكدايل

صفحة 4

Saturday 16 June 2012

السبت  16حزيران 2012

Page 4

لبنانيــات

االنتخابات الفرعية دليل اىل ان املؤسسات خبري
سليمان اطلع من قهوجي على الوضع األمين
اجلميل اعلن دعم الكتائب ملرشح القوات والتقى قائد اليونيفيل ووزراء ونواباً سابقني بري استقبل وزير االتصاالت
حدادة :ملؤمتر تأسيسي يطلق الدولة املدنية

اعلن رئيس حزب الكتائب الرئيس
ّ
ملرشح
امني اجلميل دعم الكتائب
القوات يف الكورة الدكتور فادي
كرم ،مؤكدًا ان حتالف الكتائب
مع
القوات اللبنانية هو ابعد
ّ
من اإلنتخابات النيابية ،واضعًا
كل إمكانات الكتائب بتصرف
اإلنتخابية
القوات ،منها املكينة
ّ
ّ
الكتائبية واملراكز وحتى البيت
ّ
املركزي.
واعترب يف حديث اىل إذاعة
صوت لبنان ان اإلنتخابات حمطة
من احملطات اليت خنوضها إىل
القوات من ضمن معركتنا
جانب
ّ
الطويلة اليت خنوضها جنبًا إىل
القوات وكل
جنب ويدًا بيد مع
ّ
حلفائنا يف  14آذار.
وقال حنن يف حتالف واحد وال
حاجة للتأكيد عليه يف هذه
املناسبة ،لذلك من الطبيعي ان
القوات
نكون إىل جانب مرشح
ّ
اللبنانية الدكتور فادي كرم،
ّ
ورفاقنا سيكونون إىل جانبه كما
معنية
ان املراكز
احلزبية ستكون
ّ
ّ
اإلنتخابية كي
املعركة
يف هذه
ّ
نؤكد ان منطقة الكورة متمسكة
يف املبادئ اليت نناضل ألجلها
والتعددية
واحلرية
وهي السيادة
ّ
ّ
واحرتام اآلخر وتقوية الدولة
واليت جيسدها اهل الكورة.
واشار إىل ان هذه اإلنتخابات
مناسبة كي نربهن ان التوجه
العام للشعب اللبناني يدعم
مسار  14آذار واهدافها ،وال
شك ان التعاون يف هذه
اإلنتخابات سيؤدي إىل النتيجة
املرجوة كي ينتصر مرشح
ّ
اللبنانية الذي نعتربه
القوات
ّ
ّ
مرشحنا ومرشح حتالف  14آذار
يف نهاية املطاف.
وتابع الرئيس اجلميل لقد تبلغنا
القوات اعلنت
البارحة بأن
ّ
مرشحها ومن الطبيعي انه سيكون
هناك تواصل فورًا معهم لوضع
كل إمكانات الكتائب بتصرف
اإلنتخابية
القوات ،منها املكينة
ّ
ّ
الكتائبية واملراكز وحتى البيت
ّ
املركزي قدر ما يستطيع أن
يكون داعمًا هلذه املسرية.

سنكون يدا واحدة

واكد اننا سنكون مجيعًا يدًا واحدة
ونأمل يف نهاية هذه اإلنتخابات
ان يتأكد للرأي العام اللبناني
توجه
والرأي العام الدولي
ّ
اللبنانيني من خالل اخليار الذي
سيأخذونه يف هذه اإلنتخابات

للحرية
والذي سيكون انتصارًا
ّ
التعددية
والدميوقراطية وملبدأ
ّ
ّ
والدستور وتيار تقوية الدولة
على حساب كل املساعي اليت
حتط من صالحيات هذه الدولة،
وال سيما يف ظل منافسة القوى
األمنية واجليش اللبناني لبعض
ّ
القوى األخرى.
عما اذا كانت
وردًا على سؤال ّ
انتخابات الكورة الفرعية بروفا
لالنتخابات النيابية عام ،2013
اجلميل لدى كل
قال الرئيس
ّ
منطقة خصوصيتها ،امنا هذه
مؤشرًا
ستكون
االنتخابات
مهمًا الن الكورة منطقة مهمة
وفسيفساء على مثال لبنان،
ففيها جمموعة من املذاهب
والطوائف واالديان اليت تتكامل
مع بعضها البعض وتنصهر مع
بعضها يف هذه املنطقة ،ومما
ال شك فيه ستكون منوذجًا
لالنتخابات املقبلة عام .2013
اجلميل عند إعالن
وتوقف
ّ
تنظيم اإلنتخابات يف الكورة
بعد وفاة املرحوم النائب فريد
حبيب ،فرأى فيه دليل اىل
اللبنانية خبري.
ان املؤسسات
ّ
وسنستمر يف دعم املؤسسات
اللبنانية وال سيما اإلستحقاقات
ّ
الدستورية حتى تنتظم حياتنا
ّ
الدستورية واملؤسسات ضمن
ّ
القانون والدستور وهذا ما يطمح
اللبنانيني ،الفتًا إىل
له كل
ّ
ان كل املساعي اليت يقومون
بها اليوم هي من اجل تقوية
الدولة ومؤسساتها كي تقوم
بتحمل مسؤولياتها
هذه الدولة
ّ
يف كل امليادين مبا فيها احرتام
الدستورية وتعيني
املواعيد
ّ
موعد لإلنتخابات صمن املهل
الدستورية.
اجلميل الراحل
الرئيس
وتذكر
ّ
فريد حبيب ،فأشار اىل عالقة
خاصة تربطه به .وختم لقد كان
حبيب من املناضلني الكبار يف
مر فيها
املرحلة العصيبة اليت ّ
لبنان ،فنحن نعرفه عن كثب
ّ
وكنا
وكان رفيقًا لنا عزيزًا جدًا،
على تواصل دائم مع حبيب
الذي كان دائمًا ساعي خري يف
اجلميل
وتقدم
كل املناسبات.
ّ
ّ
جمددًا من عائلة النائب حبيب
والقوات اللبنانية بأحر التعازي
ّ
لوفاته ،مؤكدًا ان مسرية الراحل
ستكون قدوة لألجيال الطالعة
يف املقاومة اللبنانية.

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

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116

Tel:(02) 8764 8186
Fax:(02) 8764 8062

اطلع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف قصر بعبدا
امس االول من قائد اجليش العماد
جان قهوجي على االوضاع االمنية
عموما ويف الشمال ومنطقة احلدود
مع سوريا خصوصا يف املناطق
اليت شهدت احداثا وخروقات يف
االيام االخرية وحتديدا عرسال
وحميطها ،حيث اطلعه العماد
قهوجي على تركيز نقاط متقدمة
للجيش هناك وتسيري دوريات
بهدف ضبط الوضع.
واستقبل رئيس اجلمهورية قائد
القوات الدولية العاملة يف اجلنوب
اجلنرال باولو سيريا الذي وضعه
يف اجواء عمل اليونيفيل الستمرار
تطبيق القرار  1701والتنسيق
القائم مع اجليش اللبناني
واملساعدات االجتماعية والطبية
والرتبوية اليت تقدمها اليونيفيل
لألهالي يف القرى والبلدات.

وعرض الرئيس سليمان مع
الوزير السابق ابراهيم جنار
لألوضاع الراهنة على الساحة
الداخلية ،ولشؤون وقضايا ذات
طابع قانوني وقضائي.
وتناول رئيس اجلمهورية مع
كل من النواب السابقني وجيه
البعريين ،حممود عواد ،حممود طبو
ونزيه منصور التطورات السياسية
واالجواء السائدة بعد انعقاد هيئة
احلوار الوطين واالستعدادات
للجلسة املقبلة يف  25اجلاري.
وزار بعبدا وفد من عائلة
املصور الشهيد يف قناة اجلديد
التلفزيونية علي شعبان لشكر
الرئيس سليمان على مواساته
وتعزيته باستشهاده .وقد ابدى
الرئيس سليمان حرصه على حض
االجهزة القضائية املختصة على
املضي يف التحقيقات بشفافية
وصدقية.

فاتيكان أكد ان زيارة البابا للبنان ما زالت مقررة
اكد املتحدث باسم الفاتيكان امس
االول ان زيارة البابا اىل لبنان ال
تزال مقررة وجتري التحضريات هلا
بنشاط بالرغم من االزمة السورية،
وذلك ردا على معلومات اشارت
اىل شكوك بشأن امتامها بسبب
الوضع يف سوريا.
وقال االب فيديريكو لومباردي يف
مؤمتر صحايف ان حتضريات الزيارة
متضي قدما .ال تشكيك بشأن
حتضريها .والكرسي الرسولي
يقوم بكل ما يتوجب لكي تتم
الزيارة كما هو مقرر من  ١٤اىل
 ١٦ايلول.
واضاف ان املستقبل ليس بني
ايدينا ،ملمحا اىل احتمال امتداد
النزاع السوري اىل لبنان اجملاور.
وقال موقع فاتيكان انسايدر
االلكرتوني ان التحفظ يف اعطاء
اطر واضحة هلذه الرحلة يكشف
الرغبة يف التقدم حبذر يف وضع

اقليمي يبدو كل يوم اكثر تفجرا.
واضاف هذا املوقع االلكرتوني ان
تطور النزاع السوري الذي تغذيه
االسلحة واجلهاديون املسلحون
اآلتون من اخلارج مبا يف ذلك من
لبنان ،والطابع املعادي للمسيحيني
واالصولي لقسم من املعارضة
املسلحة السورية جيري حتليلهما
يوميا باهتمام بالغ يف امانة سر
الدولة.
ونقلت الوكالة املتخصصة بشؤون
الفاتيكان اي.ميديا عن مصادر
مقربة من امللف ان الرحلة ميكن ان
تلغى حتى يف اللحظة االخرية بسبب
املواجهات اليت تشهدها سوريا.
وسيتوجه املكلف التنظيم العمالني
للتنقالت البابوية الربتو غاسباري
حبلول نهاية حزيران اجلاري اىل
بريوت .والرهان يتمثل يف ضمان
امن البابا وايضا املؤمنني يف وجه
التهديدات االسالمية.

ورئيس جملس اخلدمة

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس االول يف عني
التينة ،وفدا من احلزب الشيوعي
اللبناني برئاسة أمينه العام
الدكتور خالد حدادة ،يف حضور
عضو املكتب السياسي حلركة
أمل حممد خواجة.وعلى االثر،
صرح حدادة :لقاؤنا مع دولته
يف هذه الظروف بالذات تناول
العديد من القضايا اليت تعيشها
املنطقة وتأثرياتها على لبنان.
ويهمين ان اؤكد على ثالث
من هذه القضايا اليت اثرناها
مع دولته :العنوان االول هو
الوضع الذي وصل اليه البلد يف
ظل هذا اهلريان املستمر بالنظام
الطائفي اللبناني ،والذي يؤكد
ان هذه الصيغة انتهت وماتت
واخلوف ان تأخذ بوحدة الكيان
الوطين اللبناني معها ،وانتهاء
هذه الصيغة ينعكس يف كثري
من الظواهر ،ولن نتكلم فقط
عن ظواهر السعي لتغليب الفتنة
واملرتبط
املختلف
بطابعها
مبا جيري يف املنطقة وبشكل
اساسي يف سوريا ،وحتى على
املستوى الداخلي إجياد ثقافة
جديدة ،فهذه الصيغة ترعى
ثقافة جديدة هي ثقافة تربير
التطبيع مع العدو االسرائيلي.
أضاف :لقد طالبنا ببحث جدي
يف العقوبات املتخذة حبق
العقوبات
وبأقصى
العمالء
جتاههم وليس خفضا كما جرى
مع العميلني فايز كرم وزياد
احلمصي ،وبشكل خاص ما
أثار اللبنانيني مجيعا الصورة
البشعة الحدى اللبنانيات اليت
تصنع صواريخ تقصف اطفال
لبنان .وقد طالبنا بأن ينقل
دولة الرئيس بري رغبتنا بأن
تسحب اجلنسية من هذه العميلة
اجملرمة حبق الشعب اللبناني،

وان يتم التعاطي مع كل
املقيمني اللبنانيني يف الكيان
الصهيوني على قاعدة اعطاء
مهلة اما تسليم انفسهم للقضاء
او سحب اجلنسية منهم .كفانا
حتويل العمالة اىل ثقافة واىل
وجهة نظر.

الصيغة ال الوطن

وتابع :العنوان الثاني :الوضع يف
لبنان وانهيار الصيغة الطائفية،
حتى ال ينهار الوطن حنن حباجة
اىل مؤمتر وطين تأسيسي يكون
قاعدة النطالقة الدولة املدنية
الدميقراطية يف لبنان بديال من
هذه الصيغة .وهناك جانب
متعلق حبقوق الفئات الشعبية
من العمال اىل العمال املياومني
اىل قضية قانون االجيارات
وبالتالي ضرورة ان يأخذ جملس
النواب دوره يف إقرار حقوقهم
وبشكل خاص حقوق العمال
املياومني ،وثانيا التفكري دائما
بالتعاطي مع قضية املستأجرين
مبا يلغي هذه اخلطة اليت حتاول
تهجري فقراء بريوت واملدن عرب
تشريع قانون لالجيارات يأكل
حقوقهم.
الثالث:
العنوان
وأردف:
النظرة ملا جيري يف املنطقة
وخصوصا يف سوريا ،واعين
حوارا وطنيا حقيقيا يواجه
بشكل متالزم قضية بناء الدولة
السورية املدنية الدميقراطية
وقضية التصدي ألي حماولة
للتدخل اخلارجي تساعد على
تفتيت سوريا وبالتالي تفتيت
املنطقة.
واستقبل بري ايضا وزير
االتصاالت نقوال صحناوي.
كما استقبل رئيس جملس
اخلدمة املدنية الوزير السابق
خالد قباني الذي قدم له التقرير
السنوي العمال اجمللس.
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لبنانيــات

أوضح عضو كتلة التحرير
والتنمية قاسم هاشم ،الذي
شارك يف اجتماع اللجان النيابية
املشرتكة املخصص لدرس
اقرتاح اللجنة الفرعية املتعلق
واملياومني
العمال
بتثبيت
وجباة اإلكراء لدى مؤسسة
كهرباء لبنان ،ان نواب تكتل
التغيري واإلصالح انسحبوا من
اجللسة بسبب مالحظات شكلية
هو تشكيل اللجان وحق احلضور
اىل اجتماعات اللجان الفرعية
حيث رئيس اللجنة الفرعية حممد
قباني قد رفض مشاركتهم يف
جلسة سابقة كما اعرتضوا على
تشكيل اللجنة الفرعية واعتربوا
انها مل ختضع للنظام الداخلي.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم ،أشار هاشم اىل أن
سبب انسحاب نواب تكتل
التغيري واإلصالح شكلي ال
تتوقف عنده اللجان املشرتكة،
ألنه يف النهاية االساس هو
اجتماع اللجان املشرتكة ومن ثم
اهليئة العامة جمللس النواب.
وأكد ان أهم ما مت إقراره يف
االجتماع هو اإللتزام بالقواعد
اليت حتفظ حق املياومني من
خالل املباراة احملصورة مبا
يؤدي اىل إنصاف العمال.
وتوقع هاشم ان ينسحب اخلالف
الذي حصل اليوم على اجللسة
العامة اليت ستبحث يف موضوع
مياومي الكهرباء.
وبالعودة اىل الشأن السياسي،
حتدث هاشم عن نتائج اجللسة
األوىل من احلوار اليت عقدت
اإلثنني املاضي ،قائ ًال :انعكاس
نتائج طاولة احلوار سلبية او
اجيابية يكون على البلد بأكمله،

داعيًا اىل النظر بعني االجياب
اىل طاولة احلوار والنعقادها،
ّ
مذكرًا مبا قاله رئيس جملس
النواب نبيه بري بأنه إذا كانت
طاولة احلوار يف السابق حاجة،
فباتت اليوم ضرورة يف ظل
األوضاع الصعبة اليت نعيشها
وما متر به املنطقة ككل.
وردًا على سؤال حول إعالن
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان بأن اجللسة املقبلة
للحوار ستتناول ملف السالح،
أكد هاشم ان ال مشكلة يف
درس هذا املوضوع ،مشريًا
اىل ان كل طرف له مقاربته،
مشددًا على ضرورة اجياد
السياق املناسب هلذا املوضوع
إذ ال جيوز وضع سالح املقاومة
ّ
املتفلت
بنفس خانة السالح
الذي يزعزع األمن واالستقرار.
واشار هاشم يف هذا السياق
اىل ما حيصل يف مزارع شبعا
من مناورات اسرائيلية خالل
األيام األخرية ،علمًا ان هذه
املزارع هي أرض لبنانية.
وأوضح هاشم أن موضوع
سالح املقاومة يبحث ضمن
اإلسرتاتيجية الدفاعية ،حيث
السالح عنصر من عناصرها
وليس كلها ،موضحًا أن
هي
الدفاعية
اإلسرتاتيجية
تتعلق
وطنية
اسرتاتيجية
حبياة الدولة ومقومات حياة
اللبناني بشكل عام واجلنوبي
بشكل خاص الذي حيتاج اىل
مقومات الصمود قبل البحث يف
ّ
مواضيع أخرى.واعترب أن هذه
اإلسرتاتيجية جيب ان تثبت حق
لبنان يف ثرواته الطبيعية كما
يف أرضه وسيادته.

دعا احلكومة لوقف االعتداءات على احلدود مع سوريا

اجلراح :سالح حزب اهلل أنبت اسلحة
أكد عضو كتلة املستقبل النائب
مجال اجلراح ،ان على احلكومة
القيام بدورها وان توقف ما
جيري على احلدود اللبنانية -
السورية من اعتداءات متكررة
على االراضي اللبنانية وعلى
املواطنني اللبنانيني وخطفهم
من داخل االراضي اللبنانية
واالعتداء على امالكهم.
وقال يف حديث اىل صوت لبنان
إن على احلكومة أن تعطي االمر
او الغطاء السياسي للجيش
اللبناني لكي ينتشر على احلدود
ومينع هذه االفرتاءات وعمليات
القتل واخلطف اليت جتري من
قبل النظام السوري.
ولفت اجلراح إىل أن وثيقة
بعبدا أكدت رفض تهريب
السالح اىل سوريا ،وهذا أمر
أمجعت عليه كل القوى ،وجيمع
عليه كل اللبنانيني الذين ال
يريدون ان يذهب السالح من
لبنان اىل سوريا وال ان يأتي
السالح من سوريا اىل لبنان يف
الوقت عينه.
وشدد على أن لدى اجليش
اللبناني القدرات العسكرية
واالمنية الكافية لضبط االمر،
وليس املطلوب ان ينتشر على
كل احلدود اللبنانية ،فهناك
معابر او طرق يتم من خالهلا
الدخول السوري اىل لبنان

وهناك نقاط تهريب ايضا
معروفة لالجهزة االمنية وميكن
ضبطها بسهولة عندما يتم اختاذ
القرار السياسي.
ويف شأن احلوار الوطين ،قال:
يف جدول اعمال دعوة رئيس
موضوع
معاجلة
اجلمهورية
السالح بأشكاله كافة ،سالح
حزب اهلل والسالح الفلسطيين،
والسالح املنتشر يف املدن
والقرى ،والذي هو نتيجة لوجود
سالح حزب اهلل يف االساس،
فهذا السالح فرخ اسلحة يف
املناطق واملدن اللبنانية وال بد
من التعاطي مع هذا االمر بكليته
وخطورته وبوجوده غري املنظم
وبعدم مرجعيته للدولة ككل.
أضاف :حنن نعيش يف دولة
لديها أجهزة أمنية وجيش،
والكل جممع على مرجعية
املؤسسة العسكرية يف هذا
االمر.
من جهة أخرى ،نفى اجلراح أن
تكون هناك حركات اصولية
يف لبنان وهذا ما اكده وزير
الداخلية ولكالمه صدقية كبرية
النه يتعاطى مع االمر الوطين
بكل مسؤولية ،على العكس
من بعض الوزراء الذين يتلقون
التعليمات من اخلارج ويعممونها
كما هي من دون االلتفات اىل
آثارها السلبية على لبنان.

التقى رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف معراب،
النائب ميشال فرعون يف حضور
األمني العام للحزب املهندس
عماد واكيم.
وقال فرعون :لقد انتظرنا لست
سنوات كي يفتح موضوع سالح
حزب اهلل واالسرتاتيجية الدفاعية
على طاولة احلوار الوطين ،وال
مشكلة لدينا اذا انتظرنا  12يوما
إضافيا ،واذا كان األمر جديا
أعتقد ان الدكتور جعجع مستعد
للتنازل واملشاركة يف جلسة
احلوار املقبلة.
اضاف :يبدو ان هناك توظيفا
لطاولة احلوار لتأمني الغطاء
اللبناني
للجيش
السياسي
باعتبار ان احلكومة احلالية غري
قادرة على تأمني هذا الغطاء،
ال بل على العكس تقوم بزج
اجليش يف املخاطر ،والسبب
معروف وقد أعلنه النائب وليد
جنبالط بشكل واضح حني قال
ان هذه احلكومة كانت مبثابة
مؤامرة من قبل الرئيس بشار
األسد والرئيس جنيب ميقاتي
على القيادة القطرية ومل يعد هلا
اليوم الغطاء السياسي.
وذكر أن احلكومات السابقة أمنت
الغطاء السياسي للعمليات يف
نهر البارد ،ولكن املشكلة اليوم
تكمن يف هذه احلكومة وبالطبع
ال جيب ان نرتك اجليش اللبناني
والبلد دون غطاء سياسي.
واعترب أنه ال ميكن مواجهة مشهد
السالح القديم واجلديد اال مبعاجلة
السبب األساسي حني حتول
سالح الدفاع عن لبنان يف يوم 7
أيار الشهري اىل سالح موجه اىل
الداخل ،وهذا ما ساهم بانتشار
ظاهرة السالح أكثر فأكثر يف
املناطق اللبنانية كافة.

ملفيت قباني تسلم من
مجعيات طرابلسية مذكرة
تطالب بطاولة حوار للمدينة
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
الدكتور حممد رشيد قباني
وفدا من اجلمعيات األهلية يف
طرابلس ،الذي سلمه مذكرة
مبطالب متنوعة.
وحتدث بعد اللقاء رئيس مجعية
اللجان األهلية مسري احلاج،
فقال :تشرفنا بزيارة صاحب
السماحة ملا له من موقع وطين
وإسالمي كبري ،وقدمنا له مذكرة
تتضمن مجلة مطالب ملساعدتنا
يف التخفيف من معاناة أهل
طرابلس والشمال ،وطالبنا
بتعزيز إشراف دار الفتوى
على مساجد ومصليات طرابلس
وإبعاد خطباء التحريض ،موضحا
ان أهل طرابلس والشمال
يعانون الظلم والقهر وحيتاجون
لرعايته.وأكد ضرورة إطالق
ورشة إمناء وإعمار شاملة
يف املدينة ،متمنيا على
املفيت املزيد من السعي مع
املعنيني لالسراع يف اجناز ملف
املوقوفني اإلسالميني ،ليصل
إىل خواتيمه ،مطالبا بعقد طاولة
حوار خاصة بطرابلس ،وتشكيل
جلنة حكومية شعبية لتوفري
للمصاحلات
النجاح
أسباب
الشاملة بني أهالي التبانة وجبل
حمسن واجلوار.

رئيس اجلمهورية اكد تركيز اجليش نقطتني ثابتتني على احلدود مع سوريا

جملس الوزراء وافق على اعطاء املالية سلفة  ١٠٣٩٤مليار لرية وعلى
مشروع قانون لفتح اعتماد اضايف ليصل اجملموع اىل  ١١٥٦١مليارا
اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ان اجليش
اللبناني قام برتكيز نقطتني
ثابتتني له على احلدود اللبنانية
 السورية حلفظ االمن.ومن جهته وافق جملس الوزراء
على اعطاء وزارة املالية سلفة
خزينة بقيمة  ١٠٣٩٤مليار لرية
لتغطية انفاق العام .٢٠١٢
وبعد اجللسة اليت استمرت
ساعة ونصف الساعة اذاع وزير
االعالم وليد الداعوق املقررات
اآلتية:
بناء لدعوة رئيس جملس الوزراء
انعقد جملس الوزراء عصر امس
االول اخلميس برئاسة رئيس
اجلمهورية يف القصر اجلمهوري
يف بعبدا حبضور غالبية الوزراء
الذين غاب منهم الوزراء :حممد
الصفدي وسليم كرم وأمحد
كرامي وغابي ليون.
اجلمهورية
رئيس
واستهل
اجللسة قائال :انه نظرا للحوادث
األمنية املتكررة واحلاصلة يف
املناطق املتداخلة بني لبنان
وسوريا وال سيما يف منطقة
عرسال ،مبا فيها حجز حريات
بعض املواطنني مؤقتا ،ومن
ثم االفراج عنهم فيما بعد ،قام
اجليش اللبناني برتكيز نقطتني
ثابتتني له على احلدود وبسط
سلطة الدولة على املنطقة
الفاصلة بينهما وحفظ األمن
فيها.
ومن ثم قال ان دخول الكاتب
اللبناني أمني املعلوف إىل
األكادميية الفرنسية اليوم خرب
سار للبنان واللبنانيني وميثل
منوذجا عن اإلبداع اللبناني يف
االغرتاب الفتا إىل أن العربة
هي أن الكلمة مفتاح لدخول
العامل وعلينا دوما لفظ الكلمة
اجليدة والطيبة والبناءة قبل
التفكري باحلرب واملعركة أو
الكلمة السيئة.
واشار إىل أنه سوف مينح السيد
أمني معلوف أرفع وسام لبناني
وسيتم إصدار طابع بريدي
بإمسه تكرميا إلبداعه.

جلسة احلوار جيدة

ومن ثم أشار رئيس اجلمهورية
إىل جلسة هيئة احلوار الوطين
واصفا إياها باجليدة وقال كانت
هناك نقاشات أمثرت عن إعالن
مهم جدا أبرز ما تضمنه أنه مل
يعد يف مقدور أحد إتهام اآلخر
بأنه يدخل لبنان يف حمور معني
وتلقي أوامر منه ،ويف املقابل
ال أحد يود إنشاء منطقة عازلة
لتهريب السالح واملسلحني
مضيفا أنه يف حال نفذنا هاتني
النقطتني نكون أنزلنا عن كاهلنا
متاعب الشتائم والكالم املهني
والتخوين املتبادل.
ومن ثم تناول فخامة الرئيس
الوضع االقتصادي يف البالد
فأشار إىل معدل النمو الذي
بلغ  %٣وتوقع زيادة نسبة
الودائع بنسبة  %٨مشريا إىل
أن ميزان املدفوعات سجل عجزا
حمدودا يوازي العجز عن الفرتة
نفسها من العام  2011داعيا
إىل تشجيع الصادرات لتقليص
العجز يف امليزان التجاري.
ووضع الرئيس سليمان جملس
الوزراء يف سلسلة التقارير
الصادرة عن وزارة التجارة
األمريكية والبنك الدولي واليت
تشري كلها إىل نقاط جذب
االستثمارات إىل لبنان على أن
يرتافق ذلك مع بعض اإلصالحات
يف مخسة ميادين أساسية وهي:
االستثمارات يف البنى التحتية،
االنفاق العام يف التعليم ،محاية
امللكية الفردية ،خفض اختالل
التوازن االقتصادي ،وحتسني
املنافسة.
كذلك أشارت هذه التقارير إىل
حتسن دور املرأة يف االقتصاد
اللبناني.
ومن ثم أحاط رئيس احلكومة
جملس الوزراء علما بأنه تلقى
اتصاال هاتفيا من وزيرة
خارجية الواليات املتحدة
األمريكية هيالري كلينتون.
والقراران املتخذان هما:
 املوافقة على إعطاء وزارةاملالية سلفة خزينة بقيمة 10394
مليار لرية لبنانية لتغطية إنفاق
العام  2012واملوافقة على

مشروع قانون بفتح اعتماد
إضايف لتغطية هذا االنفاق
إضافة إىل اإلنفاق امللحوظ يف
املوازنات امللحقة حبيث يصبح
اجملموع  11561مليار لرية.
 املوافقة لوزارة الداخليةاإلجراءات
اختاذ
والبلديات
والتدابري الالزمة لالنتخابات
الفرعية يف الكورة.
ومن ثم دعا ميقاتي جملس
الوزراء لالنعقاد بعد ظهر يوم
األربعاء يف  2012/6/27يف
القصر اجلمهوري يف بعبدا.
ورد الوزير الداعوق على أسئلة
الصحافيني:
هل سيبحث موضوع املوازنة يف
اجللسة املقبلة؟
 سيتم البحث يف مشروعقانون املوازنة العامة للعام
 2012آملني أن يكون الوزير
حممد الصفدي قد متاثل للشفاء
الكامل ويف صحة وعافية.
ماذا دار يف االتصال اهلاتفي
بني الرئيس ميقاتي والوزيرة
كلينتون؟
 أكدت الوزيرة كلينتون دعماحلكومة اللبنانية واخلطوات
واملقررات اليت صدرت عن
هيئة احلوار الوطين.
سليمان
الرئيس
وكان
استقبل الرئيس ميقاتي ومت
عرض لألوضاع العامة وآخر
املستجدات.
وعلم ان اجللسة كانت هادئة
جدا ومل تشهد اي نقاشات حول
موضوع االنفاق وقالت مصادر
وزارية ان املوضوع كان متفقا
عليه خالل االجتماعات الوزارية
اليت عقدت يف القصر اجلمهوري
والسراي.
ويف املعلومات ان الرئيس
ميقاتي سيغادر بريوت يف
 ١٦اجلاري اىل الربازيل حلضور
قمة االرض اليت ستنعقد هناك
على ان يعود اىل لبنان يف ٢٤
منه ،حلضور اجتماع هيئة احلوار
الوطين يف  ٢٥حزيران ومن ثم
جلسة جملس الوزراء يف ٢٧
للبحث يف موضوع موازنة العام
.٢٠١٢

أفران ياغونا للمعج
فريفيلدنات..
اآلن  ....يف
جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال
زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ 2،50
 - $جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

فرع فريفيلد

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

قاسم هاشم :على االسرتاتيجية الدفاعية اثبات
حق لبنان يف ثرواته وسيادته

رعون من معراب :جعجع
سيشاركفي احلوار إذا مت حبث
سالح حزب اهلل

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

حسم
% 20
لحامل هذا
االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة
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مقاالت

نواب االصالح والتغيري انسحبوا احتجاجا على تقرير الفرعية امللغوم

اللجان املشرتكة اقرت تثبيتا مشروطا ملياومي الكهرباء
عقدت جلان املال واملوازنة،
االدارة والعدل ،االشغال العامة
والنقل والطاقة واملياه جلسة
مشرتكة ،عند الساعة احلادية
عشرة من قبل ظهر امس
االول ،برئاسة نائب رئيس
جملس النواب فريد مكاري.
خصصت لدرس اقرتاح اللجنة
الفرعية املنبثقة عن اللجان
النيابية املشرتكة املتعلق
بتثبيت العمال املياومني غب
الطلب وجباة االكراء لذى
مؤسسة كهرباء لبنان وضمهم
اىل مالك املؤسسة.
حضر اجللسة وزير الطاقة
واملياه جربان باسيل والنواب
 :نبيل دي فريج ،ميشال حلو،
علي بزي ،نوار الساحلي ،علي
خريس ،فادي االعور ،علي
املقداد ،خضر حبيب ،روبري
غامن ،نواف املوسوي ،غازي
زعيرت ،اميل رمحة ،مجال
اجلراح ،سامر سعادة ،حممد
احلجار ،غازي يوسف ،عاطف
جمدالني ،قاسم هاشم ،هاني
سكرية،
الوليد
قبيسي،
حكمت ديب ،عاصم قانصوه،
ابراهيم كنعان ،بدر ونوس،
ياسني جابر ،فادي اهلرب،
مسري اجلسر ،علي عمار ،غسان
خميرب ،زياد اسود ،سيمون
ابي رميا ،عباس هاشم ،حسن
فضل اهلل ،امحد فتفت ،كاظم
اخلري ،علي فياض ،انطوان
زهرا ،فؤاد السعد ،نبيل
نقوال ،سريج سركيسيان.
كما حضر مدير عام رئيس
جملس ادارة مؤسسة كهرباء
لبنان كمال حايك ،مستشارة
وزير الطاقة واملياه باسكال
دحروج ،وعن وزارة املالية
رجاء شريف.
انسحاب نواب االصالح
وقبل ان تنتهي جلسة اللجان
املشرتكة ،انسحب نواب تكتل
التغيري واالصالح احتجاجا على
التقرير الذي كانت اعدته
اللجنة الفرعية املنبثقة عن
اللجان املشرتكة وتضم النائب
حممد قباني رئيسا والنواب
غازي زعيرت ،نوار الساحلي،
وميشال احللو الذي استغرب
التقرير ،وقال :ال علم لي به
وهو تقرير ملغوم وآليته غري
واضحة ،وكذلك اجلهة اليت
ستتوىل االشراف على املباراة
احملصورة ،وايضا بالنسبة
للسن والعدد املطلوب تثبيته
يف مؤسسة كهرباء لبنان.
ووزع نواب تكتل التغيري
واالصالح حكمت ديب وفادي
االعور وميشال احللو نص
تقرير اللجنة الفرعية املنبثقة
عن اللجان النيابية املشرتكة
حول قانون تثبيت عمال غب
الطلب وجباة االكراء والعمال
املؤقتني واملتعاقدين يف
مؤسسة كهرباء لبنان ،وجاء
فيه :عقدت اللجنة الفرعية
املنبثقة عن اللجان النيابية
املشرتكة واملكلفة وضع صيغة
قانونية ملوضوع عمال غب
الطلب وجباة االكراء والعمال

املؤقتني واملتعاقدين يف
مؤسسة كهرباء لبنان ،ثالث
جلسات يف الفرتة املمتدة
بني  2012/6/و،2012/6/11
برئاسة رئيس اللجنة الفرعية
النائب حممد قباني ويف
حضور النواب السادة اعضاء
اللجنة .وذلك لدرس ومناقشة
املوضوع املذكور اعاله ،وقد
حضر اجللسة االخرية املنعقدة
بتاريخ  2012/6/11كل من:
ممثل وزير الطاقة واملياه
السيدة باسكال دحروج ،مدير
عام مؤسسة كهرباء لبنان
الدكتور كمال حايك ،ممثل
جملس اخلدمة املدنية الدكتور
انطوان جربان.
وبعد املناقشة والتداول،
استمعت اللجنة ملمثلة وزير
الطاقة واملياه ،اليت اقرتحت
مبادىء عامة تقوم على اساس
اجراء مباراة حمصورة وشرط
النجاح فيها ،وان يكون
املتقدمون للمباراة مستوفني
للوظيفة
العامة
لشروط
والشروط اخلاصة باملؤسسة
باستثناء شرط السن ،اضافة
اىل وجوب ان يتناسب ذلك
مع حاجة املالك والشغور يف
املؤسسة وامكاناتها ،وعربت
عن متسك الوزارة بالعدد
املذكور يف مشروع القانون
الوارد من احلكومة 700
من عمال غب الطلب وجباة
االكراء.
واستمعت اللجنة اىل رأي مدير
عام مؤسسة كهرباء لبنان
الذي ربط مسألة استيعاب
عمال غب الطلب وجباة االكراء
يف مالك املؤسسة عرب مباراة
حمصورة جترى هلم مبستقبل
مؤسسة كهرباء لبنان وواقعها
احلالي.
وشرح ممثل جملس اخلدمة
املدنية كيفية اجراء املباريات
احملصورة ،مذكرا بان جملس
اخلدمة املدنية سبق له ان
اجرى مباراة حمصورة لصاحل
مؤسسة كهرباء لبنان.
حتفظ على نقاط
توافقت
النقاش
وبنتيجة
اللجنة على صيغة للحل مع
حتفظ النائب ميشال حلو على
نقاط حمددة فيها ،وتقوم هذه
الصيغة على ما يلي:
اوال  -اجراء مباريات حمصورة
لكل عمال غب الطلب وجباة
العاملني
وسائر
االكراء
املؤقتني واملتعاقدين الذين
تتوافر فيهم الشروط احملددة
يف هذا القانون ،وذلك مللء
املراكز الشاغرة يف مؤسسة
كهرباء لبنان ويف املديريات
كافة دون استثناء مبا فيها
مديرييت التوزيع يف بريوت
وجبل لبنان واملناطق.
سجل النائب ميشال حلو حتفظه
على عدم حتديد سقف للعدد
املطلوب ومتسك بالعدد احملدد
يف مشروع القانون الوارد من
احلكومة  600من عمال غب
الطلب وجباة االكراء.
ثانيا  -ان يستويف الذين

يتقدمون املباراة احملصورة
مجيع الشروط العامة واخلاصة
لالستخدام باستثناء شرط
السن ،على ان ال يكون قد
جتاوز سنه  58 ....سنة.
ثالثا  -بالنسبة للمدة الزمنية
الواجب توفرها يف الشخص
الذي يتقدم للمشاركة يف
املباراة احملصورة .مت االتفاق
على ترك أمر بتها للجان
النيابية املشرتكة.
رابعا  -ضم خدمات العمال
الذين جيتازون املباراة بنجاح،
على ان حيتسب كل ثالث
سنوات من خدمتهم الفعلية
قبل التثبيت مبثابة سنة خدمة،
وذلك الجل احتساب تعويض
نهاية اخلدمة.
خامسا  -تثبيت املتعاقدين
املوجودين حاليا يف املؤسسة
يف الفئات اليت يشغلونها
بتاريخ صدور هذا القانون
على ان تضم خدماتهم سواء
تلك اليت امضوها يف االدارات
قبل
العامة
واملؤسسات
احلاقهم مبؤسسة كهرباء لبنان
او خدمتهم يف هذه االخرية
وحتتسب السنة سنة خدمة
فعلية.
قباني
وبعد جلسة اللجان املشرتكة،
حتدث النائب قباني فقال:
احلمد اهلل ،لقد اجتاز املشروع
املتعلق بعمال املتعهد وجباة
االكراء يف مؤسسة كهرباء
لبنان وهي خطوة هامة اليوم
يف اللجان النيابية املشرتكة
وطبعا تبقى اخلطوة النهائية
العامة
للهيئة
واحلامسة
للمجلس السياسي وسأقرأ
عليكم النص كما أقر:
اقرتاح اللجنة الفرعية املنبثقة
عن اللجان النيابية املشرتكة
حول قانون تثبيت عمال غب
الطلب وجباة االكراء والعمال
املؤقتني واملتعاقدين يف
مؤسسة كهرباء لبنان.
املادة االوىل :جياز ملؤسسة
كهرباء لبنان ،وخالل سنة
من تاريخ نفاذ هذا القانون،
اجراء مباريات حمصورة لعمال
غب الطلب وجباة االكراء
وسائر العاملني املؤقتني
واملتعاقدين ،وذلك مللء
املراز الشاغرة يف مؤسسة
كهرباء لبنان يف املديريات
كافة دون استثناء مبا فيها
مديرييت التوزيع يف بريوت
وجبل لبنان وذلك باشراف
جملس اخلدمة املدنية وذلك
وفقا للشروط االتية:
 - 1ان يكون أمضى بتاريخ
 2011/8/2يوم عمل على االقل
وما زال مستمرا يف عمله ايا
تكن اجلهة املتعاقدة مع
مؤسسة كهرباء لبنان واليت
يعمل حتت امسها.
 - 2ان يتقدم بطلب خطي اىل
ادارة مؤسسة كهرباء لبنان
مرفقا باملستندات الثبوتية
املطلوبة.
 - 3ان يكون مستوفيا مجيع
واخلاصة
العامة
الشروط

لالستخدام باستثناء شرط
السن ،على ان ال يكون قد
جتاوز سنه الثامنة واخلمسني.
 - 4تراعى يف عملية املباراة
اخلدمة
سنوات
احملصورة
وطبيعة العمل اليت يقوم
بها من يتقدم الجراء هذه
املباريات.
املادة الثانية :ألجل احتساب
تعويض نهاية اخلدمة ،تضم
خدمات العمال الذين جيتازون
املباراة بنجاح ،على ان حيتسب
كل ثالث سنوات من خدمتهم
الفعلية قبل التثبيت مبثابة
سنة خدمة.؟
اما املتعاقدون حاليا يف
املؤسسة فيتم تثبيتهم يف
الفئات اليت يشغلونها بتاريخ
صدور هذا القانون على ان
تضم خدماتهم سواء تلك
اليت أمضوها يف االدارات
قبل
العامة
املؤسسات
احلاقهم مبؤسسة كهرباء لبنان
او خدمتهم يف هذه االجهزة،
وحتتسب السنة سنة خدمة
فعلية.
املادة الثالثة :حيق للذين جتاوز
عمرهم مثانية ومخسني عاما
وبالتالي مل يتقدموا للمباراة
احملصورة والذين يرسبون يف
املباراة ،احلصول على تعويض
عن سنوات خدمتهم ...وفقا
لقانون العمل.
املادة الرابعة :يعمل بهذا
القانون فور نشره يف اجلريدة
الرمسية.
قيل للنائب قباني :انسحب
نواب تكتل التغيري واالصالح
احتجاجا على التقرير الذي
اعدته اللجنة الفرعية واعتربت
انه ملغوم وان النائب ميشال
احللو عضو اللجنة الفرعية
فوجىء بهذا التقرير.
فأجاب :النائب ميشال حلو
حتفظ وسجل حتفظه يف تقرير
اللجنة وهذا حقه ،وهو يتحفظ
على بعض النقاط اليت طرحت
يف االجتماع الثالث للجنة
الفرعية.
وعن رفع سن التقاعد من
 54اىل  58سنة ،قال النائب
قباني :تقرر  58سنة يف جلسة
اللجان النيابية املشرتكة،
للهيئة
النهائي
والقرار
العامة.
وعن عدد الذين يستفيدون
من هذا املشروع قال قباني:
العدد مفتوح وفقا حلاجة
املؤسسة ومن ضمن العاملني
فيها.
وبعد اجتماع اللجان احتشد
املياومون وجباة االكراء امام
مبنى مؤسسة كهرباء لبنان يف
مار خمايل ،يف اجواء احتفالية
بعد صدور قرار تثبيتهم يف
اللجان النيابية املشرتكة.
وحيا امليامون رئيس جملس
النواب نبيه بري والنواب
والقوى السياسية اليت وقفت
اىل جانبهم وساهمت يف
تثبيتهم .كما عمت االحتفاالت
امام مباني املؤسسة يف خمتلف
املناطق اللبنانية.

إلـى روح احلـوار
ادمون صعب

من أجل إعادة بناء لبنان ،حنتاج إىل منتصرين من دون انتصارات»
غسان تويين ()1985
غاب غسان تويين ،عندما نضب الزيت يف سراجه.
ّ
األسنة» ،اليت حتدث عنها «الزعيم» انطون
ونقص رمح من «غابة
سعاده.
سيقال يف رثائه ،ومن
رحل ويف قلبه غصة :أال يستطيع ان يسمع ما ُ
سريثيه.
وهذه كانت أمنية شبه إهلية لديه .ذلك أن غسان تويين طاملا اعترب
الصحايف «وحشًا» مؤنسنًا ،وعضوًا يف إرسالية قريبة من اإلرساليات
الدينية ،هلا رسالة واحدة يف احلياة ،هي البحث عن «احلقيقة اليت وحدها
حترر اإلنسان».
وهو تقاطع يف عقيدته هذه مع ما حتدث عنه الصحايف واملفكر املصري
الكبري حممد حسنني هيكل يف كتابه «كالم يف السياسة» ،يوم كان يف
رحلة دراسية يف جامعة كولومبيا األمريكية ،وسأل احملاضر طالبه عن
العناصر اإلخبارية الضرورية اليت جتذب القارئ املعاصر ،فلم يرقه أي
من األجوبة اليت ُأعطيت .وحني سأله الطالب عن «وصفته السحرية»،
قال« :ان اخلرب املثري هو ذلك الذي حيتوي على أشياء من مخسة عناصر:
شيء من األلوهية .وشيء من امللكية .وشيء من اجلنس .وشيء من
اجلرمية .وشيء من الغموض» .ثم قدم صيغة خرب خمتصر «للخرب املثالي
األقدر على اإلثارة» كاآلتي« :صاحت امللكة « :يا إهلي ،ان األمرية ُحبلى،
فمن الذي فعلها».
وكان غسان تويين ألقى حماضرة يف حلقة دراسية عن الصحافة املقارنة
عقدتها جامعة والية ميشيغن عام  ،1971يف إحدى مدن االدرياتيك
اليوغوسالفية ،بعنوان «حرية الصحافة يف جمتمع نام» ،بدأها باآلتي:
«أنا قادم من أرض حيث قبل ألفي سنة ،مارس أربعة رجال يدعون يوحنا
ومتى ومرقص ولوقا نوعًا من الصحافة ال مثيل له ،حتت شعار «اعرفوا
احلقيقة واحلقيقة حترركم»« ،والكلمات املفاتيح هنا هي :املعرفة،
احلقيقة ،احلرية» .وأضاف« :قليلون يف مهنتنا من أتيحت هلم فرصة
التبشري بهذه األقانيم الثالثة :املعرفة ،احلقيقة ،واحلرية .واني لست
متأكدًا من اننا مجيعًا نطمح إىل مثل هذا الدور».
ورسولية تويين بدأت باكرًا مع توجهه عام  1945إىل جامعة هارفارد
األمريكية لدراسة الصحافة والفلسفة والعلوم السياسية.
وقد أبلغ سعاده ،وكان أصبح عضوا يف احلزب السوري القومي
االجتماعي ،أنه «يقارب مثال الطالب القومي الذي ،وقد نذر نفسه خلدمة
قضية بالده بوعي وإخالص ،وخدمة اإلنسانية من خالهلا ،يتناول العلم
ويف نفسه تقدير ملسؤوليته يف بناء وطنه».
وإذ هو حتدث يف كتابه «سر املهنة ...وأسرار أخرى» ،انه تأثر يف شبابه
بثالثة هم :والده جربان ،وانطون سعاده وشارل مالك ،قال انه ّ
تعلم من
سعاده :نظام اإلميان بعقيدة ،وتربية النفس بالنظام ،فض ًال عن أمثولة
االستشهاد اليت هي التكريس التارخيي واملناقيب الوحيد ألية مثالية».
ويف حديث له مع األمني العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن نصر اهلل
عام  ،2005قال تويين« :إذا كان الدفاع عن اهلل هو باالستشهاد ،فأنا
انتسبت إىل احلزب القومي الذي كان منه أول الشهداء» .وساهم موقف
تويين الوطين من املقاومة وإسرائيل يف تكوين موقف لـ»النهار» يف
حرب متوز متعاطف مع املقاومة.
وكانت نظرته إىل األزمات اللبنانية ختتصر بأن «أعظم تفسخ وتفكك
تصاب بهما أمة من األمم هما التفسخ والتفكك الناجتان عن حتويل
الطوائف إىل أمم باملعنى احلريف ،وحتويل احلزبيات املتعددة إىل قوميات
تتضارب يف األهداف بني انعزالية ضيقة ،واحتادية منفلشة ،مشتتة».
وان «القومية الطائفية» و»الوطنية الطائفية» و»احلرية الطائفية» تذكي
التعصب الديين و»تقتل األمة وخترب الوطن».
ماذا كان غسان تويين قال يف احلوار الذي دعا إليه الرئيس سليمان،
وصدر عنه ما عرف بـ»إعالن بعبدا»؟
كان قال بكل بساطة :انه اقرار بفشل احلكومة واحلكم يف إدارة الشأن
العام ،وإن البنود الـ 15اليت تضمنها اإلعالن ،هي يف احلقيقة إعالن
وتأكيد لفشل احلكومة اليت أمضت مكوناتها سنة كاملة وهي تتصارع يف
ما بينها ،وتضع العراقيل يف وجه احللول :من الكهرباء ،إىل االنفاق،
فإىل احملاسبة على املال الضائع ،فالتعيينات...
إن الشعب يف حاجة إىل صدمة قوية ،مثل استقالة رئيس اجلمهورية،
أو استقالة احلكومة ،بعد استبعاد االنقالب ،ألن أدبيات إعالن بعبدا هي
أشبه مبوضوع إنشاء يف امتحانات الربيفيه اليت صادفت يف اليوم نفسه
الذي انعقدت فيه طاولة احلوار.
وعلى الرئيس ان يخُ رج وزراءه من احلكومة ويتعهد عدم التدخل يف
شؤون السلطة اإلجرائية ،ويعود َح َكمًا بني اللبنانيني ،ثم يدعو إىل مؤمتر
وطين تتمثل فيه مجيع الفاعليات السياسية واالقتصادية والثقافية،
لصوغ وثيقة إنقاذية يتعهد واضعوها بالتزامها متامًا كما حصل يف
اجلمعيات اليت أنشأت الواليات املتحدة األمريكية ،مذكرين أركان احلوار
بأن فكرته بل روحه هي للراحل الكبري غسان تويين ،وقد دعا إليها
يف افتتاحيته املؤرخة  25تشرين األول  ،2001أي بعد ستة أسابيع
على تفجريي نيويورك وواشنطن يف  11أيلول  ،2001داعيًا إىل نهضة
إسالمية وانفتاح مسيحي على اإلسالم ،حمذرًا من تداعيات قلق اللبنانيني
على املصري ،وداعيًا اىل عدم االستسالم ،واحلد من اهلجرة.
وهو دعا اللبنانيني إىل اجللوس حول طاولة «وقول كل شيء بصراحة»،
إذ ال عيب يف االختالف ،لكن العيب يف أن يتحول االختالف إىل خالف
وعنف.
وقال ان احلوار ينطلق من االختالف ،وإن أنظمة الدول ودساتريها معرضة
للتعديل وللتغيري ،وهذا منطق احلياة ،وان «ال حياة سياسية من دون
حرية ،مبا فيها حرية اخلطيئة ،ألن الغفران يغسلها».
ولفت املتحاورين أخريًا إىل «أن احلوار ليس مناظرة ،بل حماولة لالقناع».
فهل يسمعون؟
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لبنانيات

معطيات البيان اخلتامي كانت إجيابية والتزم بها اجملتمعون ً
كافة

عون بعد اجتماع التكتل:ال نريد اجتياز احلدود ملعرفة ما حيصل على األرض السورية ،ولكن
علينا أن ننتبه ملا حيصل على أرضنا

ّ
التغيري واإلصالح
عقد تكتل
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
حتدث بعده العماد عون اىل
ّ
الصحافيني عن أبرز املواضيع
ً
بداية اىل
اليت حُبثت؛ وأشار
جلسة احلوار اليت عقدت يف
اإلجيابية
بعبدا ،و»املعطيات
ّ
اليت وردت يف البيان اخلتامي»
الذي صدر عنها .وقال:
«صدر البيان بعد موافقة اجلميع
ً
كافة قاموا
عليه ،فاجملتمعون
وصححوا ما يريدون
مبناقشته
ّ
تصحيحه فيه ،لذا نأمل أن
يلتزم اجلميع مبضمونه .من
أن هناك
املهم ّ
جدًا أن ننتبه ّ
ّ
ّ
وأن هناك
وطين،
وفاق
وثيقة
ّ
ٍ
العربية،
الدول
ميثاقًا جلامعة
ّ
ّ
ّ
الضرورة اخلروج
وليس من
عن هذين امليثاقني ّ
حتى ولو
أما ّ
بالنسبة
خرج الباقون عنهماّ .
ّ
للمسلحني واألمور اليت حتصل
على احلدود ،سواء احلدود
ّ
ّ
الشمالية ،فهي
رقية أو
الش ّ
ّ
متس
ها
ألن
مقبولة
غري
أمور
ّ
ٌ
بسيادة لبنان ،كما ّ
متس
أنها
ّ
ّ
وقعها لبنان
باملواثيق اليت
الدول
مع سوريا ومع جامعة
ّ
أما إذا أردنا أن ننأى
العربيةّ .
ّ
عما حيدث يف سوريا،
بنفسنا ّ
أن ّ
عكار والقاع
فعلينا أن نعي ّ
وطرابلس هي مناطق تقع على
ّ
بنانية؛ ال نريد أن
األرض
الل ّ
جنتاز احلدود لنعلم ماذا حيصل
يف سوريا ،ولكن جيب أن ننتبه
لألمور اليت حتصل على أرضنا.
أهم املواضيع اليت
هذا من
ّ
ّ
تتعلق باألمن.
األيام األخرية،
وأضاف:
«يف
ّ
تداعى الوضع األمين يف لبنان،
فسقط القتلى وارتفعت وترية
ّ
التوتر يف طرابلس ...ال
ّ
املسلحني
أحدد عدد
أستطيع أن ّ
ولكن
هناك،
املوجودين
أن طرابلس وضواحيها
املعروف ّ
تضم أربعمئة ألف إنسان ،وعلى
ّ
احلكومة اإلختيار بني من إثنني:
ّ
املسلحني أم تريد
هل تريد
مواطن
أي
أمسع
مل
املواطنني؟
ّ
ٍ
يطالب بهذا الوضع ،وآمل ،بعد
أن اجتمعنا على طاولة احلوار
والتزمنا مجيعًا معنويًا مبضمون
البيان ،أن تأخذ احلكومة
اإلجراءات ال ّالزمة يف البقاع
ّ
ّ
الشرقي أو يف
الشمال إلعادة
أن
األمن إىل نصابه ،وخصوصًا ّ
العادية ارتفع
منسوب اجلرمية
ّ
أناس جمهولي
كثريًا بسبب
ٍ
يتجولون على األراضي
اهلوية
ّ
ّ
ّ
بنانية .جيب ضبط الوجود
الل ّ
الغريب على أرضنا .األمن العام
ملزم باملساعدة على ضبط هذا
ّ
بالنسبة
الوضع وكذلك األمر
للمعلومات واملخابرات وأيضًا
املواطنني الذين يشتكون من
هذا الوضع.
يف شأن العمل النيابي قال:
حبثنا أيضًا يف اجتماعنا عمل
ّ
ّ
النّواب،
اللجان يف جملس
عدة نقاط يف هذا
وتطرقنا اىل ّ
املوضوع ومنها القوانني اليت

ّ
اللجان ،واإلنتاج
ترعى عمل
ّ
اللجان .هناك قوانني
داخل
مرت عليها سنوات وهي ال
قد ّ
تزال يف األدراج ،واإلنتاج ال
قدمنا
يصل إىل نتيجة ،فمث ًالّ ،
قانون ّ
متلك األجانب منذ ّ
الشهر
ّ
مر
وقد
،2009
العام
من
الثاني
ّ
عليه ّ
حتى اآلن أكثر من ثالث
يتم إقراره .ال أعلم
سنوات ومل ّ
إن كان األمر سيطول أكثر من
ذلك ،ولكن حنن نلفت ّ
النظر إىل
وجوده اآلن .هناك أيضًا قانون
آخر وقد ّ
مت حتويله إىل جلنة
فرعية ومل تعد جتتمع ّ
اللجنة،
ّ
وقد طالب به وزير العمل كما
مل نعد نعلم أين هو إن كان
ّ
الفرعية أو
اللجان
يف أدراج
ّ
يف أدراج وزارة العمل ،وهي
ّ
النيابي.
وزارة تابعة
لتكتلنا
ّ
أن هذا القانون هو
حنن نعترب ّ
ّ
تتعلق
أهم القوانني اليت
من
ّ
اإلجتماعية وبضمان
باألوضاع
ّ
ّ
الناس وخصوصًا يف مرحلة
ّ
الشيخوخة.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
ّ
بالنسبة
ضجة اليوم
س :هناك
ّ
لقضية بيع األراضي ،وسأل
البعض ملاذا مل يعرتض وزراء
التكتل على بيع ّ
ّ
الصليب
تلة
ّ
يف دلبتا.
ّ
كل
ج :حنن معرتضون على
أعمال البيع ،وحنن من بدأنا
يف الوزارة بتوقيف عمليات
بيع األراضي ،أوقفنا يف قناة
باكيش حوالي مليون و 200ألف
مرت ،ويف رومية  800ألف مرت.
ومتابعة هلذا املوضوع تبينّ
أن هناك من يستحصلون
لنا ّ
على إفادات مبساحات أقل
بكثري مما يريدون أن يتملكوا
ّ
التملك على
فع ًال ،وحيصل
هذا األساس! وهذا ما حيصل
حاليًا  .ال أعرف ما ّ
الذي أوجب
عملية التملك االخرية ألنها
أقرت مبرسوم .يف كل األحوال
ّ
حنن نعرتض على ّ
كل حماوالت
البيع ّ
اليت تزيد عن  3000مرت
إلنسان يريد أن يبين
كمساحة
ٍ
قدمنا مشروع القانون
بيتًا .لقد ّ
ّ
ألننا ال نريد أن يكون وطننا
بلدًا ُمباحًا ألحد .ال أحد ميكنه أن
يستبيح بيت أخيه ،مهما كانت
درجة ُ
املادة األوىل
القربى .يف
ّ
من مشروع القانون وضعنا مبدأ
ّ
التعامل باملثل؛ فإذا كان هناك
من يقول «ال تقرتب منيّ  ،ال
ّ
قشة»!! فلفا
أريد أن أبيعك
ميكن أن نأتي حنن لنقول
له« :نريد أن نبيعك بيوتنا
ٌ
تعامل
وأمالكنا»؟!! هذا ليس
أخ ألخيه وهو غري مقبول
من ٍ
من أحد.
ملاذا ّ
ببت هذا القانون؟؟
التأخري ّ
ّ
يف ّ
يتكلمون
مرة يطرحونه،
كل ّ
ً
ثم ُيرمى يف
ال
قلي
بشأنه
ّ
الزاوية! نتمنى على رئيس
ّ
جلنة اإلدارة والعدل أن ينهي
َ
ويرسل القانون
هذا املوضوع
إىل اجلمعية العمومية كي ُيطرح

على ّ
التصويت.
س :بعد حوالي األسبوع،
ستجري اإلنتخابات املصرية،
أين يرى العماد عون األقباط
من هذه اإلنتخابات؟
لمَ
تت
ا
ج :لو كنت قبطيًا
صو ُ
ّ
ألن األجواء املصرية ال
ألحد،
ّ
بتعبري هادىء وعقالني.
تسمح
ٍ
ٍ
تظاهرات وضغط
ما نراه من
وما نراه من أجواء ،يوحي ّ
بأنه
أيًا كان من ستفرزه اإلنتخابات
ّ
ّ
الضمانات الكافية
فلن يعطي
ّ
للشعب املصري .إذن أنا أمتنى
– إن كانت نصيحيت مسموعة -
يصوتوا مع أحد.
أال
ّ
ّ
يتعلق باملوازنة ،هل
س :يف ما
متر مع
من املمكن أن تقبلوا بأن ّ
ما حتمله من زيادات ضريبية؟
ج :ستعرفون يوم اخلميس
املقبل عندما تنتهي املوازنة.
أن اجليش
س :نرى اليوم ّ
جدًا ،كيف ستعود
مستباح
ّ
ٌ
موقع اجليش
احلكومة
ن
وحتص
َ
ّ
سيما ّ
أنه الوحيد
ال
وموقفه
ّ
ّ
الذي يضمن أمن هذا البلد؟
ج :أحيانًا حتصل بض األخطاء،
ولكن ال ُي ّ
ويعمم
ضخم اخلطأ
ّ
السابقة.
ة
املر
كما صار يف
ّ
ّ
املهمة
ولكن
اخلطأ فردي
ّ
ولكل ّ
ّ
اللبنانيني .ماذا
مجاعية
حيصل للمواطنني إذا انسحبت
قوى األمن وانسحب اجليش
تؤدي
إالم
املهمات؟
من
ّ
َ
ّ
حالة الفلتان؟ مسألة املزايدة
واهلجوم على اجليش ،هي
حماولة لضرب املعنويات حتى
يعمموا الفوضى يف البلد
ّ
ويصبح هناك سيطرة على
املنطقة ،كما قلنا سابقًا ،عرب
يتجول
حرة
ّ
خلق منطقة عازلة ّ
ّ
املسلحون وتكون قاعدة
فيها
انطالق باتجّ اه سوريا وبالعكس.
هذا األمر ال جيب أن حيصل،
وقد ّ
مت االتفاق على ذلك يف
اجتماع طاولة احلوار باألمس،
ويف البيان الذي صدر عن
اجملتمعني هناك بند واضح بأنه
ال جيب أن يكون هناك مناطق
عازلة و معزولة على األرض
ّ
اللبنانية.
س :من هذا املنطلق ،لقد
أن هناك اتفاقيات
ّ
حتدثت على ّ
ومواثيق ترعى العالقة بني
لبنان وسوريا ،ملاذا ال تردع
هذه االتفاقيات اجليش السوري
من اخرتاق احلدود كل يوم يف
ّ
والشمال وعرسال؟
البقاع
ج :جيب أن نرى ما جيري هناك
ثم نبدأ بالبحث.
يف البداية ّ
سأثري هذا املوضوع بالتفصيل
يف جلسة احلوار الثانية ،حتى
ال يكون اجلدل اآلن خارج إطار
املكان املالئم .ما نسمعه اآلن
هو أخبار عن شخص ُقتل ،أو
حادثة إطالق النار ،حيث ال
نعلم بالضبط ما جيري .ولكن،
سن ْطلع املشاركني على طاولة
ُ
احلوار عن كل األوضاع اليت
فليتحمل
حتدث هناك ،عندها
ّ
مسؤولية الكالم
كل شخص
ّ

ترددون
الذي يصدر عنه .أنتم ّ
كالمًا مسعتموه ،ال يستطيع
أحد لومكم ّ
ألنكم تأخذونه من
السياسيني ،ولكن حنن
أفواه
ّ
نأخذ اخلرب من «أفواه األرض».
وقريبًا ستعلمون.....
ختوف البعض
س :يوم أمس
ّ
من سالح حزب اهلل على طاولة
ّ
ولكنك قلت يف اجللسة
احلوار،
ّ
إنك ختاف من العدو ،لذلك تريد
بقاء سالح حزب اهلل ،واآلن
حتدثت عن اجليش...
ّ
ج( :مقاطعا) أنا مل أقل ذلك،
الرئيس السنيورة ّ
إنه
قال
ّ
يريد نزع سالح حزب اهلل،
سألته ما هو البديل ،فأجاب:
«اجليش» ..اكتفيت جبوابه
الصمت .وأنتم حتكمون
ولزمت
ّ
إذا ما كان اجليش قادرًا على
باملهمة يف ّ
ظل الوسائل
القيام
ّ
املوضوعة بني يديه ّ
حتى اآلن.
أنا طرحت هذا السؤال ،ومل أقل
إن كنت خائفًا أو غري خائف.
ولنفرتض أنه لدينا نارين ،نار
هادئة يف اجلنوب ،ونار مشتعلة
يف الشمال ،يف طرابلس وما
أي منها نعاجل
بعد طرابلسٌّ ،
أو ً
كنا قد ّ
ال؟ إذا ّ
تعلمنا أرسطو
ّ
ّ
وتعلمنا أفالطون ،ودرسنا علم
املنطق ،فاملنطق يقول إنه جيب
أن نقوم بإمخاد النار املشتعلة،
ثم نعاجل أسباب ّ
النار الثانية
قبل أن تشتعل ،يف حال وجود
هذه األسباب.
ّ
العماد
تلقى
كيف
س:
عون باألمس ترحيب النائب

وليد جنبالط بسياسة النأي
ّ
بالنفس؟

ج :هذا موقف مثله مثل مواقف
أخرى.

عون عرض التطورات وسفراء الربيكس
واالشقر رأى ان ال بديل عن احلوار
التقى رئيس تكتل التغيري
العماد
النائب
واالصالح
ميشال عون صباحا يف دارته
يف الرابية ،سفراء الربيكس
املقيمني يف لبنان وهم
سفراء :الربازيل باولو دا
فانتورا ،اهلند رايف تابار،
روسيا الكسندر زاسباكني
والصني وو جيشان ،يف
حضور املسؤول عن العالقات
الدبلوماسية يف التيار الوطين
احلر ميشال دي شادارفيان،
وتناول البحث جممل القضايا
احمللية واالقليمية.
وكان النائب عون قد استقبل
صباحا مسعود االشقر ،الذي
اشار اىل انه مت التداول
يف موضوع احلوار ،وقال:
حنن نرى انه ليس من بديل
للحوار ،وهو الطريقة الفضلى
حتى ولو مل يعط نتائج فورية،
مؤكدا على االمجاع على
املقررات ال سيما على دور
اجليش واملوضوع االمين.
اضاف :نريد ان يستتب االمن
وان تكون حدودنا مصانة ،لذا
نطالب ان يطلقوا يد اجليش
اللبناني النه الضمانة والعمود

الفقري يف لبنان ،فاجليش
مقدس وممنوع املس به ،وهو
مؤلف من كل اللبنانيني وكل
االطياف اللبنانية وهو محاية
للبنان ،ورئيس اجلمهورية بدا
واضحا يف تصرحيه للسفري
ان املقررات اختذت باالمجاع.
هناك من يقول ان احلرب
االهلية على االبواب هل سنرى
اليوم اعادة هلذه احلرب؟
هناك اناس يهمهم ان تعود
املشاكل اىل لبنان ،وال
سيما اننا ارض مستباحة من
كل املخابرات يف العامل.
ولسوء احلظ حنن بلد منقسم،
ولكن هناك نوايا جيدة عند
الكثريين ،وال اعتقد ان هناك
حربا اهلية يف لبنان وننتظر
من احلكومة ان تعطي التغطية
للجيش اللبناني وهذا ضامن
لعدم االنزالق.
ملاذا قاطعت البالد العربية
لبنان؟
 هذا نوع من الضغطاحلظ
ولسوء
السياسي،
ودائما على ابواب الصيف
واملوسم السياحي نرى ان
هناك افتعاال للمشاكل.

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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شفيق :قرار احملكمة الدستورية رسالة بان عصر
تصفية احلسابات وتفصيل القوانني انتهى

قال املرشح النتخابات الرئاسة
املصرية امحد شفيق ،ان حكم
احملكمة الدستورية العليا الذي
قضى امس بعدم دستورية قانون
العزل هو مبثابة رسالة مفادها ان
عصر تصفية احلسابات انتهى.
واكد شفيق يف مهرجان انتخابي
ان رسالة هذا احلكم التارخيي هي
انه انتهى عصر تصفية احلسابات
كما ذهب بال رجعة اسلوب تفصيل
القوانني واستخدام مؤسسات
الدولة لتحقيق اهداف فئة معينة،
يف اشارة اىل مجاعة االخوان
املسلمني اليت كانت تتمتع من
خالل حزب احلرية والعدالة املنبثق
عنها باالكثرية يف جملس الشعب
الذي قضت احملكمة الدستورية
العليا حبله.
واضاف شفيق ،الذي سيخوض
جولة االعادة يف االنتخابات
الرئاسية املقررة يومي السبت
واالحد املقبلني يف مواجهة مرشح
مجاعة االخوان حممد مرسي ،سوف
نعود شاء من شاء ومل يشأ من مل
يشأ ..سوف تعود مصر اليت حنلم
بها .واكد انه ال يريد عزة وال
يريد سلطة او مكانة وامنا يسعى
اىل ان يساهم مع املصريني يف
بناء بلد مستقر بلد آمن باقتصاد
يوفر الرزق للجميع.
وقال الفريق شفيق :وصفت
منافسي بأنه شريك ال خصم،
ووجهت اليه التحية باالسم،
ودعوته اىل تنافس شريف،
ولقد قطعت عهدا على نفسي،
بعد ما شهدته جولة االعادة
من مناقشات ساخنة ،بأن نبدأ
كما قلت لكم مرحلة جديدة من
املصاحلة الوطنية.
واضاف :التزم اليوم بهذا واحرص
عليه .وسوف اظل متمسكا به
امامكم واقول هذا واتعهد به رغم
ان احلملة اليت يتم شنها ضدي،
ما زالت مستمرة ،ورغم انه مل
تزل توزع املنشورات يف الشوارع
لتشويش الناخبني وحثهم على

عدم التصويت لي ،ورغم ان
صحف االخوان ومنابرهم االعالمية
وحوارييهم السياسيني ما زالوا
يواصلون االدعاءات الكاذبة،
اقوهلا األن جمددا واكررها صفحة
جديدة ،ومصاحلة وطنية خملصة
النية واهلدف ،من اجل مصر
للجميع ..وباجلميع.
وقال :امد يدي للجميع واسعى
للمصاحلة الوطنية وفتح صفحة
جديدة مع االخوان رغم حربهم
ضدي.
وتعهد شفيق حبماية احلدود،
وحفظ االمن القومي ،ومواجهة
الفوضى واعادة االستقرار.
واضاف انه على ثقة من ان
العملية االنتخابية سوف حتظى
بأعلى درجات احلماية والتأمني
توفرها القوات املسلحة والشرطة،
وستكون تلك االنتخابات خاضعة
لرقابة حملية ودولية تضمن
نزاهتها وجتب اي ادعاء مسبق
بالتزوير.
وتعهد بأن يصبح رئيسا لكل
املصريني ،ميد يده للجميع ورافعا
شعار مصر للجميع وباجلميع ،فال
اقصاء ألحد ،وال ابعاد ألحد ،وال
حظر على احد ،ولن يضار معارض
بسبب رأىه ،او يسجن شاب
ألنه تظاهر او اعتصم مبوجب
القانون .فليطمئن كل أب وكل
أم على ابنه وابنته ،ولكل متدين
ملتزم ،ولن تالحقك اجهزة االمن،
واقبل التنوع وادعوكم للوسطية
ولن تسجنوا بسبب آرائكم ،ألن
اجملتمع املصري كله اميل اىل
السماحة والوسطية.
ووجه شفيق كلمة لشباب الثورة
قال فيها :قدمتم لنا الثورة
وصنعتم التاريخ ،وانتم اصحاب
اجلهد العظيم يف املشهد الذي
نظهر فيه اآلن ،اعدكم بأن
تكونوا شركاء يف احلكم ،ومكونا
اساسيا يف بنيانه ،وتوفري فرص
عمل حقيقية من خالل مشاريع
عمالقة.

االخوان املسلمون يعتربون قرار
احملكمة انقالباً كامل االركان

أكد القيادي يف حزب احلرية
والعدالة املصري املنبثق من
مجاعة االخوان املسلمني حممد
البلتاجي ان احكام احملكمة
الدستورية الصادرة أمس االول
حبل جملس الشعب وابقاء امحد
شفيق يف سباق الرئاسة تشكل
انقالبا كامل االركان.
ونقل موقع مجاعة االخوان
املسلمني على االنرتنت عن
البلتاجي قوله ان األحكام
الصادرة من احملكمة الدستورية
أمس تأتي ضمن انقالب كامل
األركان يشطب أشرف ستة عشر
شهرا يف تاريخ هذا الوطن.
واضاف ان هذا االنقالب بدأ
برباءة كل مساعدي وضباط
بقتل
املتهمني
الداخلية،
املتظاهرين ابان االنتفاضة ضد
مبارك العام املاضي ،ثم االزمة
املصطنعة مع القضاء ثم إعطاء
الضبطية القضائية للشرطة
العسكرية واملخابرات احلربية ،ثم
حل الربملان املنتخب وفقا لقانون
اصدره اجمللس العسكري واعطاء
خامت املشروعية الدستورية لرتشح
شفيق قبل بدء اجلولة الثانية
بأقل من  ٤٨ساعة واحلديث عن
تشكيل اجمللس العسكري للجنة
الدستور.
وتابع القيادي يف حزب احلرية
والعدالة الذي كان يسيطر على
اكثر من  %٤٠من مقاعد جملس
الشعب ان هذه هي مصر كما
يريدها أمحد شفيق ومن وراءه.
وقال املرشح السابق لالنتخابات
الرئاسية يف مصر عبد املنعم
ابو الفتوح ان قرارات احملكمة
الدستورية العليا اليت صدرت
اخلميس تشكل انقالبا كامال.
واعترب ابو الفتوح يف بيان
ان االبقاء على مرشح اجمللس
العسكري واالطاحة مبجلس الشعب
بعد منح الشرطة العسكرية سلطة
الضبطية القضائية يعد انقالبا
كامال يتوهم من يتصور ان

ماليني الشباب سيرتكونه مير.
من جانبه ،قال حزب البناء
والتنمية الذراع السياسية للجماعة
االسالمية يف بيان أصدره بعد
ظهر أمس ان احكام احملكمة تؤكد
أن املسار القانوني والسياسي
كان ملغوما منذ فرتة طويلة،
وقد اعدت هذه االلغام الجهاض
الثورة وإعادة النظام القديم.
ودعا احلزب املصريني اىل
االحتجاج السلمي على هذا
املخطط ،حمذرا من الوقوع يف
فخ العنف الذي سيكون سببا يف
إجهاض الثورة.

مرشح حيرتم الثوار

ولكن مرشح مجاعة االخوان
املصرية
للرئاسة
املسلمني
حممد مرسي ،الذي خيوص جولة
االعادة السبت واالحد املقبلني
يف مواجهة اخر رئيس وزراء
يف عهد مبارك ،قال انه حيرتم
احكام احملكمة الدستورية العليا
بشأن حل جملس الشعب وعدم
دستورية قانون العزل ،ويعتربها
واجبة النفاذ.
وقال مرسي يف تصرحيات مساء
أمس االول لقناة دريم الفضائية
املصرية احرتم حكم احملكمة
الدستورية العليا من منطلق
احرتامي ملؤسسات وسلطات
الدولة ومبدأ الفصل بني
السلطات ،مؤكدا انه غري راض
عن احلكم بعدم دستورية قانون
العزل لكنه شدد على انه حيرتمه
ويعتربه واجب النفاذ.
واضاف حنرتم احكام احملكمة
الدستورية لكين اربأ بأي احد
ان يكون يف توجهه ان حياول
اعادة احد ممن افسدوا البالد
يف عهد الرئيس السابق حسين
مبارك ،يف اشارة غري مباشرة اىل
امحد شفيق ،مؤكدا ان الشعب
املصري ضد حماوالت اعادة انتاج
النظام السابق .ورأى ان العزل
الشعيب والرفض الشعيب اقوى
من العزل القانوني.

جرحيان فلسطينيان بتوغل قوات االحتالل يف خان يونس
االمم املتحدة تطالب جمددا برفع احلصار
ودعم برامج اغاثة غزة

اصيب فلسطينيان مساء امس
االول بشظايا قذيفة اطلقتها
املدفعية االسرائيلية خالل توغل
حمدود يف شرق مدينة خانيونس
جنوبي قطاع غزة ،كما اعلنت
مصادر فلسطينية.
وقال ادهم ابو سلمية املتحدث
باسم جلنة االسعاف والطوارئ
يف وزارة الصحة التابعة حلكومة
محاس ان مواطنني اصيبا جبروح
متوسطة يف قصف مدفعي
اسرائيلي شرق بلدة خزاعة يف
جنوب القطاع .وكانت عدة اليات
عسكرية اسرائيلية توغلت بشكل
حمدود يف االراضي الزراعية
الفلسطينية شرق بلدتي القرارة
وخزاعة وسط تبادل الطالق النار،
وفقا ملصدر امين حملي وشاهد
عيان.
ويف مؤمتر صحايف عقد يف مقر
االنروا يف مدينة غزة ملناسبة
الذكرى اخلامسة لتشديد احلصار
االسرائيلي على قطاع غزة ،قال
ماكسويل جريالد منسق الشؤون
االنسانية يف املنظمة حنن يف
االمم املتحدة نعيد املطالبة برفع
احلصار عن قطاع غزة وانهاء
العقاب اجلماعي .واكد انه ينبغي
ان يعود الناس يف قطاع غزة اىل
حياة ملؤها الكرامة وان يعيشوا
حياة كتلك اليت نتمناها يف كل
احناء العامل خصوصا ان الوضع
االقتصادي يف غزة صعب جدا
وعائالت كثرية تعيش حتت خط
الفقر.واشار اىل ان االحصائيات
تشري اىل ان  ٩٠باملئة من املياه
يف قطاع غزة غري صاحلة وملوثة
وامللوحة فيها عالية جدا اضافة
اىل ان مشكلة الكهرباء مل حتل
والتزال تشكل عقبة .واوضح
جريالد ان العاملني يف القطاع
يريدون
الفلسطيين
اخلاص
ان يكونوا قادرين على العمل
دون ان يضطروا اللجوء اىل

االنفاق  ...وان تكون جتارة حرة
لالسترياد والتصدير مع مصر
واسرائيل ومجيع دول العامل.
وتابع ان الناس لديهم القدرة
الكاملة على ادارة حياتهم وال
يستطيعون ان يقوموا بذلك
حتت احلصار ومع العنف املرتبط
باحلصار .وادى تشديد احلصار
االسرائيلي اىل زيادة غري مسبوقة
يف عدد االنفاق حتت االرض على
احلدود بني قطاع غزة ومصر
والي جتاوزت الف نفق تستخدم
لتهريب خصوصا املواد الغذائية
ومواد البناء ويف بعض االحيان
ملواد قتالية.
من جهته ،قال مفوض عام
االنروا فيليبو غراندي نكرر
املطالبة برفع احلصار النه غري
شرعي  ...علينا ان ننظر كيف
بدا احلصار وكيف استمر واالطار
العام لذلك ،والسبب الرئيسي
للحصار هو االحتالل االسرائيلي
لالرض الفلسطينية وهذا امر
جيب ان ينتهي .واضاف احلصار
هو احد اوجه االحتالل مشددا على
ضرورة التوصل اىل السالم بني
الطرفني الفلسطيين واالسرائيلي
الن املشاكل كلها ال حتل اال
بالسالم.
واشار غراندي اىل ان احلصار
املشدد على غزة منذ مخس
سنوات مل حيقق النتائج املرادة
منه ومل يأت باالمن الذي فرض
من اجله بل على العكس احلصار
جلب صعوبة لكل الفلسطينيني.
واكد ان االنروا حباجة اىل اكثر
من  ٢٠مليون دوالر لتأمني
املساعدات الغذائية لالجئني
الفلسطينيني يف القطاع حتى
نهاية العام احلالي وهذه االموال
مل تتوفر حتى االن ،موضحا ان
برنامج خلق فرص العمل تقلص
اكثر من  ٧٠باملئة بسبب عدم
توفر االموال الالزمة.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

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

وفد من اململكة العربية السعودية برئاسة نائب احملكمة الدستورية يف مصر قضت حبل جملس
السفري السعودي رضا النزهة يشارك يف منتدى
الشعب وببطالن قانون العزل السياسي
األعمال العربي األسرتالي يف سيدني

الوفد السعودي املشارك يف املؤتمر مع رئيس غرفة التجارة العربية االسرتالية راي نجار  ،وبدا من
اليسار اىل اليمني الدكتور البابطني  ،نائب السفري النزهة  ،املهندس كردي  ،رئيس الغرفة راي نجار
اختتم يف مدينة سيدني
االسرتالية «منتدى األعمال
الذي
األسرتالي»
العربي
نظمته غرفة التجارة العربية
األسرتالية واستمر ملدة يومني
ميثلون
مندوبني
مبشاركة
الدول واهليئات االقتصادية
واألكادميية والتجارية املشاركة
واملسؤولني وكبار رجال األعمال
وأعضاء السلك الدبلوماسي
اخلليجي والعربي يف أسرتاليا.
وشارك يف املؤمتر وفد من
اململكة العربية السعودية ضم
نائب سفري خادم احلرمني
الشريفني لدى أسرتاليا رضا
بن عبد احملسن النزهة وعضو
املهندس
الشورى
جملس
أسامة الكردي والدكتور عبد
العزيز البابطني ومندوبون عن
الشركات السعودية واخلليجية.
وأشاد وزير التجارة األسرتالي
غريغ امريسون يف كلمته أمام
املؤمتر اليت ألقتها نيابة عنه
النائبة الربملانية لشؤون التجارة
اليوت
جاسنت
األسرتالية
بالعالقات التجارية القائمة

مع اململكة العربية السعودية
ودول اخلليج.
وأوضحت أن اململكة تعد ثاني
أكرب شريك جتاري ألسرتاليا يف
الشرق األوسط مبيزان تبادل
جتـــاري يبـــلغ مــــا يزيد على
 9ر  1بليون دوالر معربة عن
اعتزاز بالدها باستضافة عدد
كبري من الطلبة السعوديني
الذين يتلقون تعليمهم يف
جامعات ومعاهد أسرتاليا.
من جهته نوه نائب سفري
خادم احلرمني الشريفني لدى
أسرتاليا رضا بن عبد احملسن
النزهة بأهمية املنتدى يف تعزيز
العالقات التجارية واالقتصادية
بني أسرتاليا واململكة ودول
اخلليج والعامل العربي  ،مشريًا
إىل اهتمام الشركات األسرتالية
بتعزيز
األعمال
ورجال
استثماراتهم يف اململكة ودول
اخلليج مما ينعكس اجيابيًا على
متتني العالقات بني اجلانبني.
وقد دعا عضو جملس الشورى
السعودي املهندس اسامة
الكردي يف كلمته امام املؤمتر

اىل انشاء شركة استثمارية
تكون مهمتها دراسة املشاريع
بانواعها املختلفة وبدء تشغيلها
ثم طرحها امام املستثمرين
للدخول فيها ،واوضح املهندس
الكردي ان عمل هذه الشركة
ميكن ان يشمل العديد من
القطاعات االستثمارية الواعدة
يف اململكة مثل الصناعة والنقل
وقطاع املعلوماتبة.
من جهته استعرض الدكتور
عبد العزيز بن يوسف البابطني
رئيس جمموعة اهلمة القابضة
يف كلمته امام املؤمتر فرص
االستثمار يف اململكة العربية
السعودية خاصة يف قطاعات
البنى التحتية وتضمن العرض
نبذة عن املبادرات الكبرية
اليت قدمتها اململكة يف عدد
من القطاعات احليوية وعلى
راسها مبادرة امللك عبداهلل
لبناء مخسمائة الف وحدة سكنية
القطارات
مشاريع
وكذلك
والطاقة واملياه كذلك اوضح
الفرص املتوقعة للشركات
االستثمارية هلذه القطاعات.

قضت احملكمة الدستورية العليا
يف مصر أمس االول حبل جملس
الشعب بسبب بطالن مواد يف
القانون االنتخابي كما قضت
بأحقية امحد شفيق ،آخر رئيس
وزراء يف عهد الرئيس السابق
حسين مبارك ،خبوض انتخابات
الرئاسة يف تطور يعيد ترتيب
اخلارطة السياسية يف مصر بعد
عام ونصف من ثورة  ٢٥يناير.
وقضت احملكمة بعدم دستورية
انتخابات جملس الشعب االخرية،
واعتربت يف حيثيات حكمها ان
اجمللس احلالي يعد بالتالي غري
قائم بقوة القانون بعد احلكم
بعدم دستورية انتخابه ،دون
احلاجة اىل اختاذ اي اجراء آخر.
واحيط مقر احملكمة الدستورية
باجراءات
اخلميس
بالقاهرة
امنية مشددة منذ الصباح الباكر
وانتشرت يف حميطه قوات كبرية
من االمن حلمايته ومنع اقرتاب
عشرات املتظاهرين الذين جتمعوا
قربه وهتفوا الشعب يريد عزل
الفلول ويا شعب قول ،مش
عايزين فلول.
وبعد اعالن احكام احملكمة صرخ
عجوز كان يقف قرب مبنى
احملكمة الثورة انتهت.
املصري
الشارع
ويشهد
استقطابا هائال مشوبا باحتقان
بني الفريقني املؤيدين لشفيق
ومرسي .وتتبارى وسائل االعالم
مستعينة خبرباء القانون واحملللني
يف رسم سيناريوهات ما بعد حكم
احملكمة الدستورية وسط خماوف
من تفجر العنف.
وقالت وكالة انباء الشرق االوسط
املصرية ان احملكمة الدستورية
اكدت يف حيثيات حكمها ان
تكوين اجمللس بكامله باطل منذ
انتخابه ،وأن اجمللس بالتالي غري
قائم بقوة القانون بعد احلكم

بعدم دستورية انتخابه دون حاجة
إىل اختاذ أية إجراء آخر.
وقالت مصادر عسكرية ان
اجمللس االعلى للقوات املسلحة،
الذي يتوىل السلطة يف مصر
منذ اسقاط حسين يف  ١١شباط
 ،٢٠١١يعقد االن جلسة طارئة
لبحث تداعيات حكم احملكمة
الدستورية العليا حبل جملس
الشعب.
ويفرتض ان يرتتب على بطالن
جملس الشعب بطالن اجلمعية
التأسيسية اليت شكلها الثالثاء
االعضاء املنتخبون يف جملسي
الشعب والشورى.
غري ان االعالن الدستوري الذي
اصدره اجمللس العسكري يف
اذار  ٢٠١١مل مينحه سلطة حل
الربملان ،وهو ما دعا احملكمة
الدستورية اىل جتنب هذه املشكلة
والتأكيد على ان جملس الشعب
يعترب منحال بقوة القانون.
قانون االنتخاب الدستوري
وقضت احملكمة بعدم دستورية
عدد من مواد قانون االنتخابات
التشريعية اليت تعطي
االحزاب احلق يف الرتشح لثلث
مقاعد جملس الشعب املخصصة
للمستقلني واليت جتري
بالنظام
عليها
االنتخابات
الفردي.
وجرت االنتخابات التشريعية
املصرية نهاية العام املاضي
وبداية العام احلالي وفق نظام
انتخابي معقد خيلط بني نظام
القوائم النسبية اليت خصص هلا
ثلثا مقاعد جملس الشعب ونظام
الدوائر الفردية الذي خصص له
الثلث الباقي.
وكان حزب احلرية والعدالة
املنبثق عن مجاعة االخوان
املسلمني حيظى باالكثرية يف
جملس الشعب اكثر من %٤٠

ويليه حزب النور السلفي الذي
يسيطر على قرابة  %٢٠من
مقاعد اجمللس.
من جهة اخرى قضت احملكمة
الدستورية ببطالن التعديالت
اليت ادخلت على قانون مباشرة
احلقوق السياسية الذي يعرف
بقانون العزل السياسي ،ما يعين
استمرار امحد شفيق يف سباق
الرئاسة.
وقضت بقبول الطعن شكال
ويف املوضوع بعدم دستورية
التعديالت اليت طرأت على
قانون مباشرة احلقوق السياسية
املعروف اعالميا بقانون العزل
السياسي.
وكان قانون العزل السياسي
الذي تبناه الربملان ذو الغالبية
االسالمية يف نيسان ،قضى
بعزل رموز النظام السابق.
ونصت التعديالت على منع رموز
نظام مبارك وقيادات احلزب
الوطين احلاكم سابقا للسنوات
العشر اليت سبقت االطاحة مببارك
يف شباط  ٢٠١١من الرتشح
لالنتخابات ملدة عشر سنوات.
ويف اول رد فعل لشخصية
سياسية قال حممد الربادعي
على حسابه على تويرت ان
انتخاب رئيس يف غياب دستور
وبرملان هو انتخاب رئيس له
سلطات مل تعرفها اعتى النظم
الديكتاتورية.
وطرح الربادعي احد حلني اما
التوافق على جملس رئاسي
يشكل جلنة تأسيسية وحكومة
انقاذ وطين ويشرف على
انتخابات برملانية ورئاسية بعد
إقرار الدستور ،واما رئيس مؤقت
مع حكومة انقاذ وطين يشكل
جلنة توافقية لوضع الدستور ثم
انتخابات برملانية ورئاسية بعد
إقرار الدستور.

زير الداخلية التونسي حيظر تظاهرات دعت اليها مجاعات سلفية

قررت وزارة الداخلية التونسية
منع مظاهرات دعت إليها إثر صالة
اجلمعة مجاعات سلفية متشددة
وحركة النهضة االسالمية ،للتنديد
بعرض لوحات اعتربت مسيئة
لالسالم خالل مهرجان ثقايف
األحد املاضي يف املرسى مشال
العاصمة.
وأعلنت الوزارة أنها مل ترخص يف
تنظيم أية مسرية اجلمعة مبا يف
ذلك تلك اليت دعت إليها حركة
النهضة اليت تقود االئتالف احلاكم.
وحذرت يف بيان من أن جهات
مل تسمها أطلقت دعوات على
شبكات التواصل االجتماعي حترض
على العنف وتدعو إىل استغالل
املسريات السلمية ليوم اجلمعة

إلحداث الفوضى والتخريب.
وطلبت من املواطنني احملافظة
على اهلدوء وعدم االجنرار وراء
هذه الدعوات واالبتعاد عنها
مبا يساعد الوحدات األمنية على
احملافظة على األمن العام والتدخل
بالنجاعة املطلوبة للتصدي ،ويف
إطار القانون ،لكل من تسول له
نفسه االعتداء على املواطنني
واملمتلكات العامة واخلاصة.
وقتل شخص وأصيب أكثر من
 ١٠٠آخرين جبراح يف مواجهات
جرت االثنني والثالثاء بني الشرطة
وسلفيني مدعومني ببلطجية قادوا
أعمال عنف وختريب يف مدن
تونسية عدة .واعتقلت السلطات
حوالي  ٢٠٠شخص بينهم سلفيون

جهاديون تورطوا يف أعمال العنف
والتخريب .وأعلنت وزارة العدل أن
اجلرائم اليت ارتكبها هؤالء إرهابية
وقالت إنهم سيحاكمون مبوجب
قانون مكافة اإلرهاب الصادر سنة
 ٢٠٠٣يف عهد الرئيس املخلوع
زين العابدين بن علي.
وفرضت السلطات منذ الثالثاء حظر
جتوال ليلي يف  ٨حمافظات شهدت
أعمال عنف وختريب .وقال راشد
الغنوشي رئيس حركة النهضة يف
مؤمتر صحايف األربعاء إن عناصر
مفسدة من حزب التجمع الدستوري
الدميقراطي احلاكم يف عهد بن
علي وجمرمني وجتار خمدرات ومخور
وسلفيني قادوا أعمال العنف حتت
شعار محاية املقدس.

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200
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طوكيو حلت يف املرتبة االوىل
«البناء» يشكل «قلب» موازنة
املدن االسرتالية من املدن االكثر غالء يف العامل
حكومة نيو ساوث ويلز
حلت ست مدن اسرتالية بني
املدن الـ  30األكثر غالء يف
العامل ،كما كشفت دراسة
استقصائية.
فقد جاء يف دراسة ملؤسسة
مريسر الكالف املعيشة ان
سيدني محلت لقب املدينة
االكثر غالء يف اسرتاليا
للوافدين ،لتحل يف املرتية
الـ  11عامليا بفارق بسيط
جدا بينها وبني املدينة اليت
حلت يف املرتبة العاشرة.
وقالت مديرة مؤسسة مريسر
ناتالي كونستانتني-ميرتال ان
املدن االسرتالية قد تعرضت
لبعض من أكرب القفزات
بسبب قوة الدوالر االسرتالي
امام نظريه االمريكي.
وقالت يف بيان هلا ان «الطلب
على استئجار العقارات قد
ازداد بشكل ملحوظ يف مجيع
املدن االسرتالية اليت مشلها
التصنيف».
وقد جرت هذه الدراسة
يف شهر اذار عندما حلق
فوق
االسرتالي
الدوالر
مستوى التعادل مع الدوالر
االمريكي.
وقارنت الدراسة تكلفة أكثر
من  200من العناصر مبا يف
ذلك الغذاء والنقل واإلسكان

عرب  214مدينة على مستوى
باستخدام
وذلك
العامل،
نيويورك كأساس هلا.
وجاءت كانبريا رابع اغلى
مدينة بني املدن االسرتالية
الست اليت مشلها االستطالع،
قافزة  11مقعدا من املركز
 23يف العام السابق ،بينما
ارتفع موقع بريزين  7نقاط
اىل املرتبة .24
وارتفعت التكلفة يف مدينة
اسرتاليا،
يف
الكنائس
أدياليد ،بشكل كبري قافزة
 19مركزا وذلك من  46إىل
املركز .27
كما ُوضعت مدينتان جديدتان

يف نيوزيلندا أيضا على قائمة
هذا العام ،بعد أن شهدت
عملة هذا البلد حتسنا مقابل
الدوالر األمريكي.
أوكالند
قفزت
فقد
وويلينغتون على حد سواء 62
مركزا فحلت االوىل يف املركز
 56والثانية يف املرتبة 74
بني املدن األغلى يف العامل.
وحازت طوكيو على لقب
املدينة االغلى يف العامل
للوافدين ،يف حني أن األوضاع
االقتصادية غري املستقرة يف
خمتلف أحناء أوروبا تسببت يف
تراجع معظم الدول االوروبية
مقارنة مع السنة السابقة.

Master License No: 409566317

عززت موازنة نيو ساوث
ويلز القاسية والصعبة منحة
مشرتي املنزل االول حيث
كان اإلسكان والبناء حمور
هذه املوازنة ،كما قال وزير
اخلزانة يف الوالية مايك
بريد.
املوازنة
اوراق
وأكدت
تقارير عجز بـ  337مليون
،12-2011
للعام
دوالر
باملقارنة مع توقعات عجز بـ
 718مليون دوالر يف العام
املاضي ،و 824مليون دوالر
يف .13-2012
ومع ذلك ،فإن الوالية قد
ستعود جمددا إىل الفائض
يف السنوات الثالث التالية
على الرغم من سلسلة من
العجز املتوقع يف استعراض
منتصف العام يف كانون
االول /ديسمرب ،مع توقعات
فائض بـ مليار و 172مليون
دوالر دوالر يف العام املالي
.2016 - 2015
كما هو متوقع ،أكدت موازنة
السيد بريد الثانية ان احلكومة
سوف تستغين عن  10آالف
وظيفة يف القطاع العام على
مدى أربع سنوات ،وختفض
 1.24مليار دوالر يف برامج
احلكومة وتزيد غرامات جتاوز
السرعة بـ  12.5يف املئة.
على الرغم من تسريبات ما
قبل املوازنة باسابيع اىل
وسائل االعالم ،كان للسيد
بريد بعض املفاجآت يف
جعبته ،مبا يف ذلك زيادة
منحة مشرتي املنزل االول
اجلديد بأكثر من الضعف.
فبموجب رزمة بناء الوالية
اليت قال عنها السيد بريد
انها كانت يف صلب املوازنة
يوم الثالثاء ،فان املنح
سوف تزيد من  7آالف دوالر
إىل  15ألف دوالر يف االول
من تشرين االول /أكتوبر ،ثم
تنخفض إىل  10آالف دوالر
ابتداء من عام .2014
كما قدمت املوازنة ايضا

منحة بـ  5آالف دوالر ملشرتي
املنازل اجلديدة اليت يصل
مثنها إىل  650ألف دوالر،
يف حني أن اعفاءات الرسوم
االمريية (الدمغة) وسوف
تطبق على املنازل اجلديدة
اليت يصل مثنها اىل  650ألف
دوالر  -أي بزيادة قدرها 50
ألف دوالر.
وقال السيد بريد ان «املنح
كانت املخطط األكثر سخاء
يف أسرتاليا».
وتتضمن احلزمة أيضا مبلغ
 561مليون دوالر لتمويل
لتحفيز
التحتية
البنية
املعروض من املساكن ،مبا
يف ذلك  181مليون دوالر
األولوية
ذات
للمشاريع
العالية اليت قال انها
ستسرع
ّ
بإطالق ما يصل اىل  76ألف
عقار سكين جديد.
وقال السيد بريد للربملان
ان «هذا املخطط يستهدف
واالكثر
امللحة
احلوافز
ضرورية ،عن طريق حتويل
احلوافز ملنازل جديدة».
واضاف وزير اخلزانة يقول
«من خالل حتسني احلوافز
اهلادفة ،ومن خالل إلغاء
على
واملعوقات
احلواجز
الطرق من امام التنمية
والتطوير ،فإننا سوف حنفز
قطاع اإلسكان والبناء الذي
يشكل جزءا هاما واساسيا
من اقتصاد الوالية.»..
وقال «حنن ملتزمون بانعاش
نشاط اإلسكان والبناء يف
خمتلف أحناء هذه الوالية
العظيمة».
وكشف السيد بريد النقاب
ايضا عن خطط الستئجار
طويل االمد ملرفأ كيمبال
قائال
(،)Port Kembla
انه «ميكن أن يضيف قيمة
كبرية» للتأجري املستقبلي
ملرفأ بوتاني ()Port Botany
يف سيدني ،واليت ُأ ِ
علن عنها
يف موازنة العام املاضي.
وقال السيد بريد «حنن

سنستثمر ما يصل اىل 100
مليون دوالر من العائدات
يف البنية التحتية يف ايالوارا
على النحو الذي حتدده البنية
التحتية يف نيو ساوث
ويلز».
ويف خطوة من شأنها إسعاد
لوبي رجال األعمال ،فقد مت
رفع عتبة ضريبة الرواتب إىل
 689ألف دوالر من 678
ألفا.
كما خصصت املوازنة أمواال
لتوظيف  500ممرضة جديدة،
و 400عنصر شرطة جديد،
و  30مليون دوالر سوف
ختصص لبدء طريق سيدني
السريع اجلديد حيث سيتم
اختاذ القرار بشأنه بعد ان
تصدر اهليئة االستشارية
للبنية التحتية يف نيو ساوث
ويلز قائمة املشاريع ذات
األولوية يف االعوام العشرين
املقبلة يف ايلول /سبتمرب.
وسوف حتصل وصلة السكك
احلديدية بني الشمال والغرب
على  3.3مليار دوالر على
مدى أربع سنوات ،يف حني
تعهدت املوازنة مببلغ 1.5
مليار دوالر الستكمال طريق
الباسيفيك السريع(Pacific
.)Highway
وقد عزا السيد بريد التحول
إىل تدابري وفورات صارمة
لكبح مجاح اإلنفاق احلكومي،
مثل أجور القطاع العام اليت
ال حتظى بشعبية وإصالح
خطة العام املاضي لوفاة
واعاقة عناصر الشرطة.
واشاد أيضا بربنامج احلكومة
سلمت
واليت
لألصول،
بالفعل عقد إجيار طويل
االمد ملصنع حتلية املياه
يف سيدني ،وقوانني بيع
مولدات الكهرباء.
وقال السيد بريد «يف هذه
املوازنة اختذنا قرارات صارمة
وصعبة..لقد تناولنا دواءنا
اليوم ،ولذا فبامكاننا ان
ننعم مبستقبل اكثر صحة».
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

فواتري الكهرباء بصدد االرتفاع جمددا  21يف املئة
سرتتفع أسعار فواتري الكهرباء
املنزلية بنسبة تصل إىل  21يف
املئة اعتبارا من  1متوز/يوليو
 أو حوالي  7دوالرات يفاألسبوع  -وذلك بسبب ضريبة
الكربون وتكلفة مشاريع الطاقة
املتجددة.
كما سرتتفع أسعار الغاز
وبنسبة تصل إىل  15يف املئة،
ومرة أخرى إىل حد كبري بسبب
ضريبة الكربون.
وقالت حمكمة تنظيم التسعري
املستقلة ان زبائن شركة اي
جي ال ( )AGLسيدفعون مبلغا
إضافيا متوسطه  2،03دوالر
يف األسبوع أي ما يعادل 104
دوالر يف السنة.
وسوف تصبح مجيع ارتفاعات
الغاز والكهرباء ،على حد
سواء ،نافذة املفعول اعتبارا
من  1متوز /يوليو.
ويف قرارها النهائي الذي صدر
يوم االربعاء ،قالت احملكمة ان
اإلنفاق الثقيل لتطوير شبكة
الكهرباء ،باإلضافة إىل تأثري
ضريبة الكربون ،يقودان اىل
ارتفاع أسعار الكهرباء.
ودعت احملكمة إلجراء تغيريات
للحد من ارتفاع األسعار يف
املستقبل.
وسوف ترتفع األسعار مبعدل
 18يف املئة يف مجيع أحناء
الوالية ،وهذا االرتفاع هو أعلى
من االرتفاع الذي قيل انه
سيكون حبدود  16يف املئة يف

املتوسط ،وهذه الزيادة نتيجة
لالرتفاع املتوقع لتكاليف توليد
الكهرباء.
مؤسسة
زبائن
وسيواجه
 ،EnergyAustraliaالذين يعيش
معظمهم يف املدن والضواحي
الداخلية والشرقية ،الزيادات
االعلى حيث ستزيد اسعار
فواتريهم  20.6يف املئة ،أو
 364دوالرا يف السنة بالنسبة
ملعظم األسر.
ويواجه معظم األسر الريفية
زيادات تصل إىل  19.7يف
املئة ( 8،21دوالرات يف
األسبوع ،أو  427دوالرا يف
السنة) ،يف حني أن زبائن
(Integral
اينريجي
اينتغرال
 ،)Energyالذين يعيش معظمهم
يف ضواحي سيدني الغربية،
يواجهون ارتفاع  11.8يف املئة
( 4دوالرات يف األسبوع ،أو

 208دوالرات يف السنة).
وقال رئيس حمكمة تنظيم
التسعري املستقلة الدكتور بيرت
بوكسول ان «هناك جوانب من
قواعد الكهرباء الوطنية وقانون
الكهرباء الوطين اليت ميكن أن
تغري لتقليص الضغط على
األسعار والتأكد من أن اإلنفاق
على شبكة الكهرباء فعال».
واضاف السيد بوكسول يقول
«لقد صممنا أيضا بعض
املناطق حول معايري املوثوقية،
واخلطط اخلضراء ،واإلعانات
اليت ميكن مراجعتها للحد من
ارتفاع األسعار يف املستقبل».
وقال ان احملرك الرئيسي يف
ارتفاع االسعار هو اإلنفاق
الثقيل لتحسني شبكة الكهرباء،
أو ما يسمى «أعمدة وأسالك»،
وهذا يفسر ما يقرب من نصف
الزيادة يف األسعار.

 After hours GP helplineيق ّدم مشورة صحية
جمانية إىل أبناء اجلالية العربية
مع وصول أشهر الشتاء،
من املهم أكثر من أي وقت
مضى أن تعرف عن باملساعدة
الصحية املتوفرة لك بواسطة
 .after hours GP helplineميكن
هلذه اخلدمة أن متنحك الطمأنينة
تقدم لك املشورة العملية
وأن
ّ
بأمس احلاجة هلا.
تكون
عندما
ّ
عن هذه اخلدمة قالت وزيرة
الصحة يف احلكومة األسرتالية
 Tanya Plibersekإن after
« hours GP helplineيعين
أن مجيع الناس يف كل أحناء
ّ
سيتمكنون من االتصال
أسرتاليا
والتحدث أيضًا مع طبيب عام
ّ
بعد ساعات العمل الرمسية إذا
كانت هناك حاجة لذلك ،وهو ما
سيجلب راحة كبرية ،خصوصًا
لألمهات واآلباء».
وأشارت الوزيرة  Plibersekإىل
أن هذه املساعدة تشمل الذين
ّ
تكلم اإلنكليزية ،
ال حيسنون
إذ ميكنهم االستعانة لتلقي هذه
اخلدمة خبدمة الرتمجة اخلطية
والشفهية.
وقالت الوزيرة « :Plibersekإن
أمر يقلق
طفل
إصابة
ٍ
ّ
بالتوعك ٌ
أي والد .لكن عندما يسمع اآلباء
واألمهات بكاء الطفل الصغري

يف الساعة الثالثة صباحًا ميكن
أن يكون األمر مدعاة لقلق
أكرب هلم إذ سيحارون يف
أمرهم ويتساءلون «مبن ميكنين
االتصال لطلب املساعدة؟» «.
 after hour GP helplineخدمة
جمانية ملساعدتك عندما تكون
عيادة طبيبك مغلقة يف الليل
وعطلة نهاية األسبوع أو العطالت
الرمسية .وهكذا ،فإنه إذا كانت
لديك مسألة مستعجلة تتعلق
بالصحة وال ميكن االنتظار
لتحديد موعد الحق بشأنها،
ميكنك االتصال بـ after hour
 GP helplineعلى الرقم:
.1800022222
إذا كنت أنت أو أفراد عائلتك
ّ
التكلم باإلنكليزية
ال حتسنون
مرتجم
ملساعدة
واحتجت
شفهي ،ميكنك االتصال أو ً
ال
خبدمة الرتمجة اخلطية والشفهية
على الرقم  131450وإخبارهم
التحدث مع after
بأنك تريد
ّ
 .hours GP helplineسيتمكنون
عندها من توفري مرتجم شفهي
ملساعدتك بدون أية كلفة
إضافية.
تتوفر after hours GP helpline
اآلن يف كل أحناء أسرتاليا .يف
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كوينزلند يستطيع املقيمون
االتصال باخلدمة على الرقم
.13HEALTH
كيف تستخدم خط املساعدة؟
اخلطوة :1
اتصل بـ after hours GP
 helplineعلى الرقم:
 .1800022222إذا كنت ال
ّ
تكلم اللغة اإلنكليزية
حتسن
اتصل أو ً
ال بالرتمجة اخلطية
والشفهية على الرقم 450 131
للحصول على مساعدة بالرتمجة
يف مكاملتك.
اخلطوة :2
عندما تتصل بـ after hours GP
مسجل
ممرض
ّ
 helplineسيقوم ّ
وسيقيم
مكاملتك
بالرد على
ّ
ّ
معلومات
ويعطيك
حالتك
ومساعدة صحية .وإذا لزم
املمرض مكاملتك
سيحول
األمر،
ّ
ّ
إىل طبيب على اهلاتف.
اخلطوة :3
ويقيم
معك
الطبيب
سيتكلم
ّ
حالتك وجيري تشخيصًا ويعطيك
مشورة طبية إضافية.
للمزيد من املعلومات ميكنك
ّ
تفقد املوقع:
www.yourhealth.gov.au/
gphelpline

بعد ان وصفته بـ «دراكوال املسؤول عن بنك الدم»

شورتن :نقابة خدمات الصحة اوبرا صابونية خمتلة
وصف وزير مكان العمل
بيل شورتن نقابة اخلدمات
الصحية بانها «أوبرا صابونية
خمتلة» ،معلنا ان قادتها
يواجهون فقدان وظائفهم بعد
ان اتهمته سكرترية النقابة
جاكسون
كاثي
الوطنية
باستخدام النقابات كقطع
شطرنج بني الفصائل.
وقالت اآلنسة جاكسون،
لالحتفاظ
تكافح
اليت
مبراكزها سواء يف نقابة
اخلدمات الصحية ويف فرع
النقابة الشرقي املضطرب لـ
()HR Nicholls Society
الليلة املاضية أن السيد
شورتن كان مثل «دراكوال
املسؤول عن بنك الدم»
يف منصب وزير يف مكان
العمل.
واعرب السيد شورتن ،من
خالل املتحدث بامسه ،عن
احملكمة
ملوافقة
سروره
الفيدرالية على تعيني مدير
للتعامل مع «خلل يف النظام»
داخل نقابة اخلدمات الصحية.
وقال املتحدث بامسه «هذه
خطوة مهمة يف عودة النقابة
األمور
وبينما
ألعضائها،
للمدير املؤقت ،فان عددا من
املسؤولني يف نقابة اخلدمات
الصحية من املرجح أن يتم
تعليق عضويتهم أو يفقدون
وظائفهم نتيجة لذلك».
واضاف يقول «لقد كان
تركيز الوزير خالل العملية
لوضع حد الوبرا صابونية
خمتلة الوظائف متيزت بها
أنشطة فرع الشرق لنقابة
اخلدمات الصحية يف ظل
قيادتها احلالية ،والقيام مبا
هو ضروري العادة السيطرة
على النقابة من قبل االعضاء
الذين يعملون جبد وجهد».
فضال عن كونها أحد املسؤولني
يف فرع نقابة اخلدمات الصحية
الوطين فاآلنسة جاكسون هي
رئيسة تنفيذية لفرع النقابة
الشرقي.
وسأل حمام اآلنسة جاكسون
االسبوع املاضي احملكمة
مواقع
حول
الفيدرالية
مسؤولي النقابة ،قائال وفقا
لقانون التنظيم فهي ال تزال
معلقة ولكن ليست ملغية.
ففي خطابها ليل االربعاء،
قالت اآلنسة جاكسون ان
السيد شورتن  -السكرتري
العمال
الحتاد
السابق
االسرتاليني الوطين  -كان
«على االرجح أبرز أمراء احلرب
بني الفصائل يف  ،قالتحزب
العمال االسرتالي».
جاكسون
اآلنسة
وقالت
«هل أنا حباجة أن أشري إىل
أن الوزير شورتن هو ماسرت
دولي كبري يف عملية استخدام
النقابات كما قطع الشطرنج
يف القتال بني فصائل حزب

كاثي جاكسون

العمال االسرتالي؟».

جاكسون
اآلنسة
ودعت
قواعد
ملواجهة
النقابات
احلكم نفسها اليت تنطبق على
الشركات.
ولكن من املفهوم أن السيد
شورتن واحلركة النقابية
ألن
االقرتاح
يعارضان
النقابات ،كما الكيانات ال
تهدف للربح ،تعمل يف ظل
ظروف خمتلفة عن الشركات.

غيالرد تتهم نواب املعارضة بشراء
يف مناجم الفحم

دحضت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد مزاعم بان موظني
حكوميني يعدون ملفات وسخة
عن نواب املعارضة.
وبدال من ذلك قالت ان
لالسرتاليني احلق يف معرفة
أعضاء االئتالف الذين اشرتوا
اسهما يف شركات الفحم يف
وقت كانت املعارضة حتذر من
أن ضريبة الكربون من شأنها
أن يقتل هذه الصناعة
ونقل راديو ايه بي سي يوم
اخلميس عن مصدر عمالي قوله
انه صدرت تعليمات للموظفني
وزاريني لنبش االوساخ عن
معارضيهم السياسيني من خالل
متشيط و «تفلية» اإلنرتنت،
واخلطب واملراجع املاضية اليت
تعود اىل ايام شبابهم .

وتسعى اآلنسة غيالرد لربط
املعارضة
حبملة
التقرير
ضريبة
حول
التخويفية
الكربون.
وصرحت الذاعة اي بي سي
«إن املعارضة كانت تطلق
اشاعات بان العامل سينتهي يف
األول من متوز /يوليو ،»،وقالت
بان زعيم املعارضة طوني ابوت
قال انها (ضريبة الكربون)
ستكون نهاية لصناعة الفحم،
مضيفة «ومع ذلك فان نوابا
يف املعارضة اشرتوا حصصا
يف شركات تعدين الفحم».
حق الناس
وقالت ان من
أن معرفة من هم من نواب
استثمروا
الذين
املعارضة
يف ليتمكنوا من املقارنة بني
«املزاعم القيمة واملشؤومة».

ابوت :العمال رفعوا راية بيضاء على احلدود

اعلن زعيم املعارضة طوني
ابوت ان احلكومة الفيدرالية
ليست لديها أجوبة لوقف وصول
طاليب اللجوء بالقوارب.
فقد قال السيد ابوت امس
االول اخلميس «لقد رفعوا
بفعالية الراية البيضاء يف محاية
احلدود مثلما فرشوا السجادة
احلمراء ملهربي البشر».
حتى هذا التاريخ من حزيرن/
يونيو احلالي مت اعرتاض 14
زورقا على متنها أكثر من 800
من طاليب اللجوء يف املياه
االسرتالية.

وقال السيد ابوت ان رئيسة
الوزراء جوليا غيالرد كانت
فخورة جدا العادة العمل
بسياسات محاية احلدود اليت
ثبتتها حكومة هوارد واليت
اثبتت جدواها وفعاليتها.
وتريد املعارضة من احلكومة
إعادة فتح مركز املعاجلة
اخلارجية يف ناورو وإعادة العمل
بتأشريات احلماية املؤقتة.
وتفضل احلكومة صفقة مقايضة
الناس اليت تفاوضت عليها مع
ماليزيا ولكنها مل حتصل على
موافقة الربملان.

روبرتسون :موازنة الوالية بنيت
على احلنث بالوعود
انتقد زعيم املعارضة يف والية
نيو ساوث ويلز جان روبرتسون
موازنة الثالثاء وشن هجوما على
خطط احلكومة خلفض 10000
وظيفة يف القطاع العام،
وتأجري ميناء كيمبيال ،ورفع
غرامات السرعة وخفض املنح
لبعض مشرتي املنازل ألول.
وقال روبرتسون امام الربملان
امس االول اخلميس انه مت

«البناء على الوعود» يف املوازنة
واضرام النار يف مصداقية
احلكومة ورئيس الوالية باري
اوفاريل.
وقال ان املوازنة «سلسلة
من اخلداع اليت تهلك ليس
فقط الثقة اهلشة أصال يف
تضر
ولكن
السياسيني،
املواطنني الكادحني وخفض
اخلدمات والوظائف».
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم0478 165 625 :
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

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

نبيع بالجملة واملفرق

NSW 2197

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

ملحمة النجوم

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

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

Lic: 185750C

BG

Glass & Glazing

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
**Shower screens* Tables tops
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

Safwat Arfan - Sayed
Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

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

نستعمل أجود أنواع
األجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد بموعد مسبق)
Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

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

صفوت عرفان

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

2WAY TOWING
SERVICES

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

سوريا يف املعركة :أشياء ميكن األسد القيام بها
ابراهيم األمني

ال صوت يعلو فوق صوت املعركة .شعار
يسود أوساط مركز القرار السوري .لكن
بني هؤالء من هو أكثر وضوحًا يف التفسري:
ال صوت يعلو فوق صوت الرصاص .وهذا
الفريق ال يقيم وزنًا ألي خطوات أخرى جيب
القيام بها حتى يف سياق املعركة نفسها،
وخصوصًا أن االنطباع القوي عند مطلعني
يفيد بأن املعنيني بالقرار ال يستمعون إىل
غريهم ،أي إىل أولئك الذين يعلنون التحالف
مع سوريا يف وجه احلرب اخلارجية عليها،
والذين يلتفتون إىل عناصر أخرى رمبا أكثر
أهمية يف آلية العالج ،أو حصر اجلانب العنيف
منها ضمن دائرة واحدة ،يقدر الشعب على
لفظها بعيدًا متى حصل التنافس.
وألن املواجهات األمنية والعسكرية قائمة
وال حتتاج إىل من يعطيها عنوانًا إضافيًا،
فإن من يقدر على التدخل فيها ،هو ذاته
من يقدر على توفري عناصر الدعم ،سواء
للنظام أو حتى للمعارضني املسلحني .ما
عدا الفئة اجلنائية من املسلحني اليت يرتبط
بعضها ببعض ،رغم تنوع االنتماءات الطائفية
واملذهبية واملناطقية .وهؤالء يديرون اليوم
ما بات يعرف سوريًا بـ«مكاتب اخلطف»،
أي تلك األعمال اليت تستهدف توسيع رقعة
التوترات الطائفية واملذهبية ،واليت ترتافق
مع عمليات تهريب متنوعة من داخل الدولة
وخارجها لتزويد معارضني آخرين بالسالح أو
حتى املعلومات .ومعظم أفراد هذه الفئة ،هم
من الذين كانوا خمربين عند الدولة لتفادي
مالحقتهم يف قضايا جرمية ،أو من الفارين
الذين اختفوا يف سوريا أو يف البلدان احمليطة
بها.
يف ريف بعض احملافظات املتوترة ،وصلت
َّ
مشكلة من أمنيني ومدنيني ،يقولون
وفود
إن القصر اجلمهوري انتدبهم ملهمات خاصة.
ّ
ويعمل هؤالء على االجتماع بـ«وجهاء»
القوم يف هذه البلدة أو هذه املنطقة ،وحتى
حبضور معارضني ناشطني ،ويستمعون
إىل الئحة مطالب ترتكز اآلن على املطالبة
بإطالق معتقلني ،أو إبعاد بعض الضباط
األمنيني والعسكريني من املنطقة ،إىل جانب
الئحة املطالب التنموية الكبرية .ويف بعض
احلاالت ،بدا أن األمر جنح يف احتواء الغضب،
ويف نزع فتيل انفجارات كبرية .حتى إنه
جرى العفو عن فارين من اجليش أو من
مالحقة قانونية .كما حصل مع أولئك الذين
سارعوا إىل استغالل األزمة ،وباشروا أعما ً
ال
غري قانونية مثل البناء العشوائي أو عمليات
التخزين والتصدير لبعض السلع االستهالكية
الرئيسية ،وخصوصًا من جمموعة «جتار
األزمات» الذين ال يهتمون بهوية من يسيطر
على املنطقة .فهؤالء يدفعون اخلوة للجانبني،
أي للنظام وجملموعات مسلحة من املعارضني.
وهذا أمر قائم يف أكثر من منطقة.
عمليًا ،هذه هي اخلطوات العمالنية اليت
يشعر بها الناس كرتمجة ملا يعرف بالعملية
اإلصالحية الشاملة .لكن األمور األخرى ،من
إلغاء حالة الطوارئ ،إىل إلغاء حماكم أمن
الدولة ،إىل إلغاء املادة الثامنة من الدستور،
إىل القانون اجلديد لألحزاب أو اإلعالم أو
اجلمعيات ،وخالفه من عشرات القرارات
واملراسيم اليت صدرت خالل سنة حتى اآلن،
هي من دون نتائج عملية؛ ألن اإلدارة األمنية
للبالد ال تزال قائمة .ومسألة إحالة معتقل
على قاضي حتقيق أو االحتفاظ به من دون
إبالغ اجلهات القضائية أو العكس ،كلها ال
تغري يف واقع أن االستنفار األمين للسلطات

جيعلها تتصرف وكأن حالة الطوارئ باقية .أما
حزب البعث ،فال يزال يتمتع بامتيازات كان
جيب أن تسحب منه ملصحلة الدولة ككل.
بل على العكس ،يشعر نافذون يف الدولة
بأن التدخل والتأثري الكبريين حلزب البعث
ال يزاالن قائمني ،وحيث تراجعا ،فذلك جاء
ملصلحة مراكز قرار يف احلكم ،ال ملصلحة
مؤسسات الدولة .بينما ال يبدو أن بني القوى
السياسية الناشطة من أحزاب جديدة ،من
خارج السياق ،فيما أظهرت النسبة املتدنية
جدًا للمشاركة يف االنتخابات النيابية ،عدم
ثقة اجلمهور بأن هناك ما تغري ،فض ًال عن
استمرار العقلية االستحواذية اليت قادها من
بت الرتتشيحات؛ إذ جاءت
كان بيدهم أمر ّ
النتائج بطريقة توحي أن العقلية املسيطرة
على البعثيني ،كما على اإلدارة السياسية
واألمنية مل تتغري .وما بقي بشأن اإلعالم ،فما
دام الرقيب ينافس عنصر األمن العام على
احلدود ،ويقف فوق رأس القارئ السوري ،فال
أحد سيصدق أن سوريا اإلصالحات قد تغريت
فع ًال .حتى يتحول السؤال سورياليًا :مع كل
هذا العنف والدماء والتناحر على أنواعه ،هل
ال يزال هناك من خيشى تأثري مقال أو تعليق
بالرأي العام يف سوريا؟
مع ذلك ،إن آليات صناعة القرار يف سوريا،
توجب لفت االنتباه من جديد ،إىل أن فصل
معركة اإلصالحات العميقة عن العملية
السياسية واألمنية ال يعين سوى حماولة إبقاء
األمور على حاهلا .ويف هذا رسالة حمبطة
للشارع بشقيه ،املؤيد أو املرتدد ،وفيه أيضًا
رسالة حتفيز للشارع املعارض الذي يربر بعضه
اللجوء إىل السالح بالقول :ال جمال النتظار أي
تغيري من هذا النظام؟
مثة أشياء كثرية جيب القيام بها .ال شيء مينع
اليوم إعادة حماكمة املسؤولني عن جرمية درعا
األوىل ،وال شيء مينع توقيف رامي خملوف
ورفاقه من «بزنس املرحلة الدردرية»
ومصادرة أمالكهم وحتويلها لتمويل برامج
تنموية يف الريف السوري املنهك .وال شي
مينع إقالة إجبارية لقيادة حزب البعث وإحالتها
على التقاعد غري املبكر أص ًال ،وال شيء مينع
نقل صالحيات حقيقية إىل احلكومة ،وال شيء
مينع إبطال قرار استمالك ماليني األمتار من
األراضي ،واألهم من كل ذلك ،هو أنه ال
شيء مينع الرئيس بشار األسد اإلعالن أنه
رئيس لسوريا بوصفه مواطنًا سوريًا ،وأنه
ال ميكن أحدًا بعد اليوم استغالل صلة النسب
العائلي أو احلزبي أو املذهيب به ،حتى ميارس
تسلطًا على شعب تنهكه األزمة املفتوحة على
حبور من الدماء.
ثم إن املواجهة العسكرية نفسها تتطلب أشياء
كثرية ميكن القيام بها ،ومل يعد جائزًا التذرع
باملاكينة الصدئة ،أو اإلدارة املرتهلة ،أو
سنوات الكسل اليت ضربت العصب احليوي.
كل ذلك مل يعد ينفع؛ ألن املواجهة العسكرية
واألمنية نفسها ،أظهرت خالل سنة ،خل ًال يف
واقع األجهزة األمنية نفسها ،وتبني أنها هرمة
كما بقية اإلدارات ،وأنها حتتاج إىل إعادة
تركيب وإعادة تأهيل وعملية تكييف مع واقع
العصر ،ما جيعلها تقوم بعملها واختصاصها
من دون التدخل يف حياة املواطن .وال شيء
مينع العمل اليوم على إعادة تنظيمها ،وال سيما
أن اجلميع يتداول كالمًا منقو ً
ال عن الرئيس
األسد نفسه ،مفاده أن مشكالت األجهزة
األمنية كانت خلف استعجال تدخل للجيش،
سببت مقتل املئات من
وأدت كذلك إىل أخطاء ّ
املدنيني والعسكريني على حد سواء.

من أسرار احلرب اآلتية من الشمال
جان عزيز

ما دمنا منشي خبطى سريعة ،بل نهرول ونتهافت
ونتهاوى ،صوب حرب «آخرينية» جديدة على
أرضنا وبأيدينا العنيدة وعقولنا املريضة ونفوسنا
املشوهة ،ما دام األمر كذلك ،جيدر بنا تذكر
بعض أسرار اندالع حرب األمس ،والتذكري بها
ومقارنتها بأسرار إرهاصات حرب اليوم.
مث ًال ،بعد أكثر من  37عامًا ،مل يكشف رمسيًا عن
هوية الدولة الشقيقة ،و»األعز» من الشقيقة،
اليت تولت عرب خمابراتها تدبري حادثة عني الرمانة.
الواقعة ثابتة بالنسبة إىل املعنيني .حتى إن
وزيرين سابقني حتدثا عنها علنًا .أحدهما من
أهل احلرب وناسها املطحونني بدونكيشوتاتها.
والثاني من املسؤولني عن ملفات خارجية ال بد
أنها أتاحت له االطالع على الكثري من األوراق
السود .الوقائع بالنسبة إىل هؤالء جتزم بأن
خمابرات تلك الشقيقة البعيدة هي من توىل
يومها زرع سلسلة من العبوات التفجريية اليت
مهدت ألجواء الرعب والذعر .ثم هي من توىل
مباشرة «تركيب» حادثة البوسطة ،عرب خطوتني
سريتني مدروستني :أو ً
ال مرور سيارة الفيات
الشهرية .ثم حتويل سري البوسطة حنو شارع
احلادثة ،بواسطة شرطي سري جمهول اهلوية حتى
اللحظة .املهم أن شعبنا العظيم مل يتوقف عند
تلك التفاصيل .ذهب إىل اهلاوية بأعني مفتوحة.
وضع الفخ نصب عينيه .فانفجر قيمًا ومبادئ
وحمبة دموية طوال عقد ونصف .جملرد أن دولة
شقيقة كانت تعرف لعبة واشنطن :املطلوب ّ
حل
فلسطيين بديل .إما هي وإما حنن .من ينفجر قبل
اآلخر خيسر .ومن يصمد يربح .فزرعوا لنا العبوة،
ّ
وفجرناها بعنفوان ّ
وضل مصريه.
قل نظريه
ً
أسرار كثرية أخرى ال تقل أهمية .مثال ،من
هي اجلهة اليت خططت ونفذت اغتيال الشبان
الكتائبيني األربعة يف عني سعادة ليل اجلمعة
 5كانون األول  ،1975مبا فجر صبيحة اليوم
التالي مذحبة السبت األسود ،يف توقيت مثالي،
اجلميل إىل دمشق للقاء حافظ
حلظة وصول بيار
ّ
سرب هلا املعلومات عن وجهة الشباب
األسد؟ من ّ
وتفاصيل تنقلهم؟ ومن غطى انتقال املرتكبني
من تل الزعرت إىل موقع الكمني؟ علمًا بأن كتاب
«جالد» السبت األسود و»ضحيته» يثري تساؤالت
عن امللف أكثر مما يقدم أجوبة مثرية.
يف الشمال اليوم وقائع وأسرار مشابهة إىل
حد كبري لتلك اليت سبقت البوسطة واملذابح.
مثة واجب وطين وإنساني وأخالقي يف طرحها
وكشفها قبل احملذور واحملظور .هي بعض من
تلك األسئلة ــ األسرار ،برسم الساعني إىل عدم
تكرار «املأساة ــ امللهاة»:

ال ،هل صحيح أن مسؤو ً
أو ً
ال عن منظمة غري حكومية
عاملة على إغاثة النازحني السوريني يف الشمال،
كان منذ أشهر قد أكد جلهات رمسية يف تقارير
موثقة ،أن املسؤول عما يسمى «اجليش السوري
احلر» ،رياض األسعد ،كان قد زار طرابلس
ومكث فيها مدة؟ وأنه قام جبوالت استطالعية
على األرض ملا يفرتض أن يكون «املنطقة العازلة
املثالية» النطالق ثورته؟ وأنه أبلغ من التقاه
األسباب املوجبة الختيار هذه املنطقة حتديدًا ،ملا
فيها من مقومات إجناح املهمة :مرفأ ومطار وبيئة
ٍ
وحماذ ،وخصوصًا ملا فيها
حاضنة وجوار متواصل
من قدرة على تقويض الدولة اللبنانية عرب ضرب
مؤسستها األم وعمودها الفقري األمين ،انطالقًا
من حسابات غرائزية معروفة؟
ثانيًا ،هل صحيح مث ًال أن أحد املستشفيات
اخلاصة يف طرابلس بات فعليًا مستشفى
ميدانيًا جلرحى «الثورة السورية» ،يتوىل حراسته
مسلحون سوريون؟ وأن مستشفى آخر حكوميًا
بات فيه طابق كامل ،حنو أربعني سريرًا خمصصة
لـ»الثوار» حبماية جهات أمنية لبنانية؟ وأن
«جناح الثورة االستشفائي» هذا ،مالصق ألسرة
تستضيف لبنانيني مدنيني وحتى عسكريني،
فيلمسون ملس اليد ويبلغون من يلزم ،وال من
يتحرك؟
ثالثًا ،هل صحيح أن أحد األشخاص الذين سقطوا
يف حادثة مشالية أخرية ،كانت السلطات الرمسية
اللبنانية قد تبلغت منذ أشهر سلسلة تقارير يف
حقه ،بلغ عددها مئة وثالثة تقارير ،توثق خمالفاته
ضد اجليش اللبناني عناصر ومؤسسة ،من دون
أي جتاوب من السلطات احلكومية ملعاجلة الظاهرة
الشاذة واخلطرية؟ وهل صحيح أن التحقيقات
القضائية أثبتت مبا ال يقبل الشك ،أن اجليش
اللبناني مل يرتكب عند وقوع تلك احلادثة
املشؤومة أي خطأ مسلكي ،بل قام عناصره
بتنفيذ اإلجراءات املتبعة يف حاالت مماثلة من
دون أي تسرع أو مبالغة أو إفراط قوة؟ وهل
صحيح أنه رغم ذلك صدرت قبل أيام مطالعة
قضائية تطلب االدعاء على العسكريني املعنيني؟
فيما مثة خيمة «احتجاجية» ال تزال قائمة وسط
الطريق ،ومرتبطة باحلادثة نفسها ،تنذر بتفجري
حوادث مماثلة مع اجليش يف أي حلظة ،وتشكل
صاعق فتنة دائمة ،مل تعاجل بعد ،وسط صمت
كل السياسيني ،وترك اجليش وأبطاله حيملون
قلوبهم ودماءهم على أكفهم ،ومعهم قلوبنا
وقلب الوطن؟
جمرد أسئلة واجبة ملن يرفض أن يكرر حربًا تقتله
ليحيا آخرون.

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

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
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مقابالت

سليمان :احلوار فصل لبـنان عن أزمة سوريا
ترك «إعالن بعبدا» صدى إجيابيًا بلغ إىل رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان الذي أجرى ،يف هذا احلوار
مع الزميلة «األخبار» البريوتية ،تقوميًا جللسة طاولة
احلوار الوطين ونتائجها ،واإلنفراج الذي أشاعته يف
استعادة التواصل املباشر بني األفرقاء.
حتدث الرئيس ،أيضًا ،عن ربيع عربي مل ُيزهر ،وعن
ّ
قلقه على ما جيري يف سوريا ،وعن قواعد مل يعد يف
وسع أحد جتاهلها يف عالقة لبنان بالنزاعات اإلقليمية.
سوريا كإيران ،كسواهما ،اختار لبنان احلياد حياهلما،
عما جيري هناك وجتنيبه
وأكد يف املقابل فصل لبنان ّ
التداعيات .ويف ما يأتي نص املقابلة

نقوال ناصيف

■ دار جدل مستفيض حول اجللسة
األخرية لطاولة احلوار .البعض
ارتاح إىل نتائجها ،والبعض اآلخر
ّ
قلل من أهميتها ومل يرها طموحة.
تقوم ما حصل؟
كيف ّ
طبيعي أن ختتلف اآلراء يف
التقييم ،ألن ألي عمل من هذا
النوع جذورًا سياسية .كل فريق
ينظر إليه من موقعه وأهدافه
السياسية .أنا راض عن جلسة
اإلثنني ،وكنت أمتنى بالتأكيد
حضور مسري جعجع وسعد
احلريري ،مع أنهما ممثالن بني
احلاضرين .ال تتوخى طاولة
احلوار التصويت بل التوافق.
ّ
متخض عن اجللسة
لكن ما
األوىل كنت أنتظره وهو نتيجة
إجيابية.
■ أين ترى النتائج اليت أرضتك؟
املشكلة األم اليت نواجهها
اليوم هي األزمة السورية .كنا
مرتددين حيال املوقف
باستمرار
ّ
الذي ينبغي اختاذه .حياد أو ال
حياد ،أو النأي بالنفس أو
اإلعرتاض على النأي بالنفس.
يف طاولة احلوار قلنا بتحييد
لبنان عن الصراعات اإلقليمية
والدولية على حنو علين .منذ
األمس ،مل يعد لدى احلكومة أي
حرج يف اختاذ موقف من األزمة
قررنا احلياد.
السورية بعدما
ّ
ليس يف سوريا فحسب ،بل
أيضًا يف أي قضية إقليمية أو
دولية مماثلة.
■ لكن قوى  14آذار حاولت تفسري
احلياد على أنه حياد عن إيران
وليس عن سوريا فقط؟
أكيد ،مئة يف املئة .احلياد
قررناه هو عن الصراعات
الذي ّ
واحملاور اإلقليمية والدولية
اإلنعكاسات
لبنان
وجتنيب
السلبية للتوترات اإلقليمية.
هذه مسألة واضحة متامًا .عندما
ُدعينا إىل مؤمتر أصدقاء سوريا
يف تركيا وفرنسا مل نذهب،
وقلنا إننا أصدقاء السوريني
مجيعًا ،وال ندعم فئة معينة ضد
أخرى كما يريد املؤمتر ،ولذا ال
نشارك .وعندما دعت إيران إىل
مؤمتر رباعي لدعم سوريا قلنا
لن نشارك أيضًا .موقفنا هو
احلياد ويشمل احملاور كلها.
■ وماذا عن املنطقة العازلة؟
هذه أيضًا مسألة مهمة .كان
البعض ،كفريق  14آذار ،يوحي
بأنه يريد إقامة منطقة آمنة .يف
طاولة احلوار قلنا ال للمنطقة

اآلمنة أو املنطقة العازلة.
■ لكن هناك فريقًا آخر مل حيضر
طاولة احلوار وينادي باملنطقة
كالتيارات السلفية يف
العازلة
ّ
الشمال؟
هل تعتقد بأن كل َمن يريد
افتعال مشكلة يف لبنان جيب
أن جيلس إىل طاولة احلوار
يتقرر
ويدلي برأيه عليها .ال ،ما
ّ
ُيفرض على َمن ال يريد إذا أمجع
أطراف احلوار الذين ميثلون كل
الطوائف واإلجتاهات .عندما قلنا
ال للمنطقة العازلة فذلك موقف
وافق عليه مجيع اجلالسني إىل
طاولة احلوار .أما الباقي فمنوط
بالدولة وإجراءاتها .كذلك األمر
بالنسبة إىل تهريب السالح
واملسلحني.
اتفاق الطائف
■ هل شعرت بأن قوى  14آذار
أرغمت على هذا املوقف يف
البيان اخلتامي الذي أعددته؟
أنت تعرف أن
ال ،مل ُترغم أبدًاَ .
يف وسع صوت واحد يقول ال
على طاولة احلوار تعطيل القرار
ومتسك بتحفظه.
إذا مل يقتنع
ّ
كانت هناك مناقشة صرحية
دامت أربع ساعات وأجريت
قراءة متأنية للبيان اخلتامي
وأدخلت عليه تعديالت طفيفة
متس اجلوهر ،واحلوار كان
مل
ّ
منفتحًا متامًا .لو
أصر طرف على
ّ
الرفض ملا صدر البيان.
■ هل التأكيد يف «إعالن بعبدا»
على اتفاق الطائف وتنفيذ
بنوده كاملة كان مبثابة تعويض
لقوى  14آذار ،يف مقابل
ما وافقت عليه يف املوضوع
السوري وخصوصًا بعد دعوة
السيد حسن نصراهلل إىل مؤمتر
ّ
وطين تأسيسي؟
حزب اهلل أعاد تفسري املوقف.
هو ال ينادي مبؤمتر تأسيسي
بل بسبل إعادة الدولةُ .ف ّسر
هذا املوقف خطأ .هناك آخرون
حتدثوا يف مواقف مشابهة
ّ
كاملؤمتر الوطين الذي دعا إليه
حزب الكتائب والعقد االجتماعي
اجلديد الذي تكلم عنه البطريرك
بشارة الراعي .كلها أوصاف
تتوخى إعادة تقوية الدولة
وتعزيزها وتطبيق الدستور.
لذلك قلت دائمًا باتفاق الطائف
وينبغي عدم اإلبتعاد عن روحيته
نهائيًا ،والعمل على تصحيح
اإلشكاالت اليت ترافق بعض
الصالحيات الدستورية .وهذا

ال يزال اتفاق الطائف ضرورياً وصالحاً ومرجعيته لبنانية (أرشيف)
ال يعين تعديل اتفاق الطائف،
بل حتصينه وجتاوز اإلشكاالت
اليت تقف حجر عثرة يف طريق
نطبق الطائف
تطبيقه .منذ متى
ّ
كما ينبغي؟
منذ عام  2008بدأنا ،كلبنانيني،
تطبيقه وبأيدينا ،وكذلك تطبيق
الدستور  .منذ ذلك احلني
تظهر لنا مشكالت وصعوبات.
لنستكمل التنفيذ أو ً
ال كي نتأكد
هل حيتاج تطبيقه إىل مؤمتر
تأسيسي أو وطين أم حيتاج
إىل ممارسة صحيحة وراقية من
السياسيني .اإلحتمال الثاني
هو ما أعتقد أننا يف حاجة إليه.
ال يزال دستور الطائف صاحلًا
ويصلح
للبنان،
وضروريًا
بالتعددية
لدول أخرى موصوفة
ّ
والعوملة .ستحتاج دول كثرية
إىل دستور شبيه بدستور
الطائف من أجل إشراك كل
مكونات اجملتمعات يف إدارة
ّ
الشأن السياسي وتنظيم احلياة
حتت سقف نظام دميوقراطي.
ما ينبغي القيام به هو تطبيقه
على حنو راق .أصبح االتفاق
يف يد مرجعية لبنانية ،وهي
جتربة جديدة اعرتتها ثغر نظرًا
إىل األزمات املستجدة اليت
طرأت عليها ،كاألزمة املالية
واحملكمة الدولية وسواها من
امللفات الثقيلة ،ناهيك بالربيع
العربي والوضع يف سوريا .منذ
اإلستقالل مل نشهد وضعًا مربكًا
كالذي تعرفه سوريا اليوم.
اجليش
■ عندما وافق أطراف احلوار
باإلمجاع على البيان اخلتامي
أعطوا اجليش الغطاء الكامل
يف تنفيذ مهماته رغم أنهم
يستعدون النتخابات 2013؟
كان هناك إمجاع من األفرقاء
مجيعًا .مل أملس ذلك يف اجتماع
هيئة احلوار فحسب ،بل أيضًا
عندما وقعت بعض اإلضطرابات
سابقًا ،أطلق الرئيسان احلريري
والسنيورة موقفًا مؤيدًا للجيش.
وهذا أمر ال جدال فيه؟
■ هل ُيرتجم ذلك خبطة أمنية
وإطالق يد املؤسسة العسكرية؟
طبعًا هناك خطة أمنية جيري
إنضاجها مبرور الوقت ،وهي
ترتافق ــــ كما دائمًا ــــ مع عمل
سياسي .حنن نقول دائمًا إن
املرجعيات والسياسيني ــــ ال
اجليش ــــ هم الذين يصنعون
السلم األهلي ،ويكلف اجليش

والقوى األمنية حفظ األمن.
اجليش ال يصنع السلم األهلي
بل حيفظ األمن .لذلك فإن
اتفاقنا على طاولة احلوار كما
ورد يف «إعالن بعبدا» ،وليس
يف التصرحيات املتفرقةّ ،
شكل
الغطاء املهم لعمل اجليش
وانتشاره على كل األراضي
اللبنانية ،والتعامل مع احلاالت
األمنية الطارئة وفرض سلطة
الدولة واألمن واإلستقرار.
سوريا
■ هل فصلت طاولة احلوار بني
األزمة السورية وتداعياتها يف
لبنان ،خصوصًا بعد األحداث
األخرية يف الشمال والبقاع اليت
أوحت بأن الوضع اللبناني ارتبط
باألزمة السورية وانتقال عدواها
إليه؟
■ هل تسميه الربيع العربي؟
هذا متعارف عليه.
■ هل هو فع ًال ربيع عربي؟
التحول
ُيزهر
أن
أمتنى
ّ
الدميوقراطي ربيعًا .لكن إىل
أر فع ًال أنه ربيع إىل
اآلن مل َ
أن تستقر الدول وتدخل إليها
املكونات
الدميوقراطية واحرتام
ّ
االجتماعية اليت تتألف منها على
حنو عادل .عندئذ يثمر .حتى
اآلن ال ،مل يثمر .كل الدول
العربية اليت شهدت هذا الربيع
مل تستقر بعد .مصر وتونس
واليمن وليبيا ،مع أن الربيع
انتهى يف هذه الدول ولكنه
مل ُيزهر .يف سوريا مل تنته
األزمة.
■ هل فصلت طاولة احلوار الوطين
ما جيري يف سوريا عن لبنان
للحؤول دون انتقال الفتنة
ّ
تدخل الفريقني يف
إليه بسبب
املوضوع السوري؟
لو مل يفصلوا ملا وافقوا
على البيان اخلتامي .هل هذا
يكفي؟ طبعًا ال ،ألن الباقي
على السلطة والدولة .بالتأكيد
ميثل املتحاورون حنو  97أو
 98يف املئة من اللبنانيني إذا
استثنيت املستقلني ،وهؤالء
بدورهم يريدون الدولة قبل
سواهم .ال أعرف كم يساوي
رافضي البيان .واحد أو اثنني
يف املئة؟ بالكاد .نعم جيب أن
نؤسس لفصل احلالة يف سوريا
عن لبنان .هل يؤثر اللبنانيون
من هذا الفريق أو ذاك عندما
يتدخلون يف األحداث هناك؟
طبعًا ال يؤثرون سلبًا وال
إجيابًا.

النأي بالنفس
■ أكدت مرارًا اتباع سياسة النأي
بالنفس ،وكذلك احلكومة .لكن
«إعالن بعبدا» الذي صدر عن
املتحاورين ،املؤيدين لسوريا
هذه
اعتمد
واملعارضني،
السياسة بطريقة أخرى هي
احلياد ورفض املنطقة العازلة
وتهريب السالح واملسلحني.
من أجل ماذا ترسلون هذا
اإلعالن إىل األمم املتحدة
واجلامعة العربية؟
عندما صدر القرار  1701ورد
عن السالح يف عدد من بنوده
وخصوصًا تهريب السالح إىل
لبنان وانتشاره بني الناس.
ومبا أن حوارنا يتعلق يف معظمه
بالسالح ،فمن الضروري القول
إننا جنري حوارًا ومتوافقون
على وقف انتشار الفوضى
والسالح وتهريبه أو استقباله.
وهو كالم يعين األمم املتحدة،
خصوصًا أن التقرير الدوري عن
القرار  1701سيصدر الشهر
املقبل .ما نريد قوله هنا أننا
منضي يف هذا اهلدف أيضًا.
بعد صدور القرار صدرت
مواقف دولية عدة حتدثت عن
أن السالح موضوع على طاولة
احلوار ويناقش من خالل الدولة
اللبنانية .بذلك ارتبط موضوعنا
بالقرار  1701واألمم املتحدة.
طبعًا يثري ذلك اهتمام العامل.
يف الفرتة األخرية صرنا نسمع
دو ً
ال تبدي خشيتها من انتقال
الفتنة إىل لبنان ،وكأن وضعه
ومهدد .بعض ما
غري سليم
ّ
ورد من ذلك يف تقرير املندوب
السوري يف األمم املتحدة ّ
بشار
اجلعفري وقد رددت عليه كما
هو معروف .قلت أيضًا إن لبنان
جيري حوارًا وطنيًا وحيارب كل
والسالح.
التسليح
مظاهر
لكن األهم يف «إعالن بعبدا»
بعد إرساله إىل األمم املتحدة
واجلامعة العربية أن لبنان يقول
للعامل ال تطلبوا مين منطقة
عازلة .كنت أقول ذلك كرئيس
للدولة وقالته احلكومة وال تزال.
اآلن نقوله مجيعًا .وهو أمر مهم
للجامعة العربية ألن اللبنانيني
قرروا يف الدوحة متابعة احلوار
ّ
الوطين يف إشراف اجلامعة
العربية ،وحضر عمرو موسى
اجللسة األوىل من احلوار.
السالح
■ بعد جلسة اإلثنني ستذهبون
إىل جلسة  25حزيران .البعض
يقول إنه ينتظر ترمجة احلكومة
البيان اخلتامي ،والبعض اآلخر
يقول إن السالح لن ُيطرح .ماذا
يقول رئيس الدولة؟
عندما دعوت إىل طاولة
حددت جدول األعمال
احلوار
ّ
ببحث االسرتاتيجيا الدفاعية
ومناقشة موضوع السالح من
الزوايا الثالث ،سالح املقاومة
والسالح الفلسطيين وسالح
املدن .هذا هو جدول األعمال
يف الدعوة اليت وجهتها إىل
أقطاب احلوار .دعوتهم إىل
هذه البنود .بالتأكيد بعد جلسة

الثوابت الوطنية واإلطار العام
ملتابعة احلوار الوطين سننتقل
يف اجللسات التالية إىل مقاربة
مواضيع جدول األعمال .طبعًا
سأبدأ جبدول األعمال املتعلق
بالسالح.
ِ
تعط قوى  14آذار بسهولة
■ مل
يف املوضوع السوري ،فهل
تتوقع من قوى  8آذار ،وحزب اهلل
خصوصًا ،أن يعطوا يف موضوع
السالح؟
اجلميع يذكر ما أوردته يف
جدول األعمال ،وهو سالح
املقاومة وكيفية اإلستفادة
منه إجيابًا للدفاع عن لبنان
واإلجابة عن األسئلة التالية:
ملاذا ُيستعمل ومتى وكيف
وأين؟ حزب اهلل املعين األول
بسالح املقاومة مل يصدر أي
تعليق على هذه الدعوة ،وقبل
املشاركة يف احلوار على هذا
األساس .إذًا حزب اهلل يريد
مناقشة هذا املوضوع ،بل
من مصلحته مناقشته ووضع
اإلطار الالزم الستعمال سالح
املقاومة وضبط انتشاره .ذلك
من مصلحة احلزب قبل سواه.
يف كل حال مل يعرتض على
الدعوة.
■ هل سيسهل عليكم وضع اليد
على سالح املدن؟
سهل! ال ،ليس سه ًال .اعتاد
اللبنانيون اإلحتفاظ بالسالح،
لكن علينا البحث عن الوسائل
إذا كنا فع ًال ممثلي هذا
الشعب .هل ميكن أن ال يسع
أحد منهم إجياد الطريقة املمكنة
ملقاربة نزع سالح املدن .أتى
إلي نواب طرابلس ومجعيات
ّ
طرابلسية وطلبوا مين نزع
السالح من املدينة .حصل
ذلك قبل األحداث األخرية.
كذلك طلب نواب بريوت جبعل
العاصمة مدينة منزوعة السالح.
إذًا هناك قابلية إلجياد ّ
حل هلذا
املوضوع.
■ هل هو قرار سياسي يف يد
األقطاب أم قرار أمين يف يد
اجليش؟
القرار سياسي ،ألن اجليش
ينفذ القرار السياسي.
■ وسالح املعسكرات الفلسطينية
املتخذ منذ عام  2006بال تنفيذ؟
هذا القرار جيب تنفيذه ومن
الضروري تنفيذه ،وسنخوض
فيه يف اجللسات املقبلة .رمبا
يكون يف اجللسة املقبلة بندًا
أول أو ثانيًا ،أو يف جلسات
الحقة .لكن ال بد من مقاربته
جدي كي يكون صاحلًا
على حنو ّ
للتنفيذ.
الثلث الثالث
■ يف الثلث الثالث من الوالية،
إىل أي مدى تبدو مرتاحًا إىل ما
أجنزت؟
مل أكن مرتاحًا إىل ما أجنزت،
لكنين مرتاح إىل ما فعلت .نعم
مرتاح إىل ما فعلت ،ولست
مرتاحًا إىل اإلجنازات اليت كان
يقتضي أن تكون أكثر من
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مقاالت

الفروف «املعاصر» يتحوّل «قومياً متطرفاً»

استقالة بشارة بكركي تطوي صفحة قرنة شهوان
ّ
روسيا يف تشدد طويل حول سوريا

ينتخب جملس املطارنة املوارنة يف خلوته السنوية سبعة مطارنة ،خلفًا
ملطارنة مستقيلني من بالد االنتشار واألبرشيات املارونية يف لبنان،
أبرزهم املطران يوسف بشارة
هيام القصيفي
تنهي استقالة املطران يوسف بشارة راعيًا ألبرشية أنطلياس املارونية
مرحلة أساسية من عمر الكنيسة املارونية احلديث ،وتطوي معها حقبة
حساسة من تاريخ سياسي ــ وطين للبطريركية املارونية يف عهد
البطريرك الكاردينال مار نصر اهلل بطرس صفري .وال ميكن املرور
مرورًا عابرًا عند استقالة بشارة؛ فهي تقارب إىل حد كبري استقالة
البطريرك صفري ،بتأثرياتها داخل الكنيسة واالجتاهات السائدة
فيها ،وإن اختلفت ظروف االستقالتني .لكن بشارة برتكه املنصب،
ّ
وبغض النظر عن األمساء املطروحة خلالفته (يضغط البطريرك مار
بشارة بطرس الراعي إلمرار أحد املقربني منه) ،يقفل الباب على
مرحلة حساسة عاشتها بكركي يف ظل صفري ،بكل ما محلته من
حتديات داخلية وإقليمية ،وال سيما إبان فرتة الوجود السوري وسوء
تطبيق اتفاق الطائف.
يقول أحد املقربني من بشارة إن «الصوت الذي كان يعبرّ عن عناوين
احلرية والسيادة واالستقالل لن خيتفي داخل جملس األساقفة ،إال
أنه مل يعد صوتًا «تينور» ،بل سيخفت ،بعدما غاب صفري وبشارة
عن التأثري املباشر داخل الكنيسة».
أهمية «املطران يوسف» ،حبسب تعبري أحد السياسيني املقربني منه
ومن الذين رافقوه يف لقاء قرنة شهوان« ،أنه كان رجل املهمات
الصعبة» ،وهو بذلك محل أكثر من مهمة صعبة على عاتقه .فهو من
ّ
وحضر وعمل وراء الكواليس وأمامها من أجل «السينودوس من
أعد
ّ
توج بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني للبنان وإعالنه
أجل لبنان» الذي ّ
اإلرشاد الرسولي .ويعرف كل من رافق تلك املرحلة صعوبة الدور
أداه بشارة يف التنسيق بني دوائر الكنيسة يف لبنان ودوائر
الذي ّ
الفاتيكان مع كل ما محلته الوثائق من حتديات وحساسيات لبنانية
حتى انتهت إىل ما انتهت إليه.

سليمان :احلوار فصل لبنان...
كنت متحسبًا لتجربتنا اجلديدة بتطبيق اتفاق الطائف بال وصاية
وال جيش احتالل إسرائيلي ،وكنت أكثر تفاؤ ً
ال رغم معرفيت حبجم
الصعوبات ووطأتها ووتريتها اليت رغبت يف أن تكون سريعة ،لكنها
كانت أبطأ بسبب الظروف اليت أحاطت رمبا باملوضوع اللبناني .إال
أنين آمل يف حتقيق ما مل يتحقق يف الثلث الثالث من الوالية.
مِ َ
ل ال .ما تبقى ال حيتاج إىل أكثر من الثلث الثالث إذا نضجت
ظروف التنفيذ .لكن املهم هو اإلستمرار .هناك مواضيع نضعها
اليوم على السكة .هل بات يف وسع أحد بعد اليوم جتاهل حتييد
ثبته «إعالن بعبدا»؟ كذلك األمر بالنسبة إىل امللفات
لبنان الذي ّ
نتحدث عن االسرتاتيجيا الدفاعية
األخرى .عندما بدأنا احلوار كنا
ّ
وليس سالح املقاومة .اليوم هناك بند واحد امسه سالح املقاومة
على الطاولة مع حتديد ظروف استعماله .وهذا تطور جوهري .كذلك
بالنسبة إىل املنطقة العازلة .وضعنا القواعد كي نكملها .سنتابع
يف قانون االنتخاب يف جملس الوزراء ومشروع الالمركزية اإلدارية
ّ
تشكل خمارج لتحصني اتفاق
وبعض اإلصالحات الدستورية اليت
الطائف .سنطرحها أمام جملس الوزراء وجملس النواب .وإن تأخرت
إال أنها ستسلك طريقها.
أنت خائف على سوريا؟
■ هل َ
إلي .أكيد أنا خائف عليها.
احلريق قرب بييت ،يعين أنه قد يصل ّ
لذلك آمل من السوريني حزم أمرهم واالتفاق على طريقة إدارة
أمورهم .طبعًا هذا كالم سهل وتطبيقه صعب ،وقد خربنا جتربة
مماثلة .عليهم التحاور من أجل الوصول إىل انتقال دميوقراطي
هادىء .يف العنف اجلميع خاسر ،بينما اإلنتقال اهلادىء حيفظ
ّ
تدخالت أجنبية كثرية ،وأنا ضدها .لكن
كرامة اجلميع .هناك
املوقف صعب أيضًا .صعب للغاية .اهلل ينجينا.
■ هل ال تزال متحض حكومة الرئيس جنيب ميقاتي الثقة؟
ودي أن تكون حكومة جتمع األطراف
طبعًا أحمضها الثقة .كان يف ّ
مجيعًا ،وأجريت استشارات واسعة مع األفرقاء وكذلك رئيس
احلكومة إلشراك الفريق الغائب عنها مبمثلني مباشرين منه أو آخرين
حياديني ،وأوشكت العملية على التحقق ،لكن القرار النهائي هلذا
الفريق كان عدم املشاركة.
■ يف طاولة احلوار اتهم الرئيس فؤاد السنيورة احلكومة بالعجز
ورد النائب وليد جنبالط مؤكدًا اقتناعه مبا فعل وعدم
واإلنقالب،
ّ
ندمه .ملاذا استمرار هذا اجلدل يف موضوع جتاوزه الزمن؟
اهتممت كثريًا حينذاك بتأليف حكومة وحدة وطنية ،وأجريت
إلي القطريون
استشارات بغية استكمال املصاحلة الوطنية،
ّ
وحتدث ّ
وأبلغوني أنهم ذاهبون مع األتراك إىل سوريا ولبنان إلجياد
تسوية .كان من واجيب حينذاك تأجيل اإلستشارات لفسح اجملال
أمام املصاحلة يف حكومة وحدة الوطنية برئاسة سعد احلريري وفق
ورقة قطرية ــــ تركية حتظى بدعم دولي .كان من الطبيعي تأجيل
اإلستشارات ألن معادلة «سني سني» كانت ال تزال نافذة .قيل
إنين ضغطت على جنبالط .من أين أتوا بهذا اإلستنتاج .أرجأت يف
سبيل مصلحة وطنية ومسعى دولي .أمس اعرتف جنبالط يف طاولة
احلوار بأنه وراء اإلنقالب وغري نادم عليه إلنقاذ البلد .أشكره على
شجاعته يف اإلدالء مبوقفه عندما عزا إىل نفسه تغيري موازين
القوى .هو َمن فعل ذلك وليس رئيس اجلمهورية كما أشاعوا.

واملهمة الثانية اليت توالها هي اإلعداد للمجمع املاروني الذي عقد
على مدى ثالثة أعوام من  2003إىل  ،2006وتوىل أمانة سره ،مع كل
ما احتاجه هذا اجملمع االستثنائي من إعداد ومواكبة وإعداد نصوص
يف كافة اجملاالت اليت تعنى بها الكنيسة.
وبني املهمتني ،واكب بشارة عن قرب عمل البطريرك صفري ،يف
كل املهمات اليت كان يوكله بها .وفرادته أنه «مل يفتح خطًا خاصًا
مستق ًال داخل الكنيسة ،بل هو عمل مبا كان َّ
يكلف من مهمات .وحني
ً
تنتهي مهمته ،كان يضع نقطة على السطر ،ويكمل عمال آخر يوكل
إليه».
من هنا جاءت رعاية املطران يوسف للقاء قرنة شهوان الذي انبثق
من مواكبة علمانية ـــ سياسية للنداء األول جمللس املطارنة .واكب
بشارة لقاء القرنة قبل أن يصبح
لقاء سياسيًا ،ودوره يف تلك
ً
املرحلة ـــ خبالف غريه من املطارنة آنذاك ـــ أنه كان ملتزمًا توجيهات
سيد بكركي ،ومل خيرج عنها يف لقاءات وال يف اجتماعات منفصلة.
حتى لقاءات العشاء السياسية اليت كان يلبيها يف إطار «املصاحلات
الداخلية» ،كانت حتصل بعلم صفري ومباركته .وهو كان حريصًا على
التذكري بأنه «ال يشتغل سياسة ،بل كان يساهم يف جعل الكنيسة
تواكب التحديات يف السياسة واالقتصاد والعمل الكنسي والتنشئة
ّ
يذكر خبطاب بكركي
وجعلها حاضرة يف عامل اليوم» .وهو ما فتئ
الوطين اجلامع يف كل األدوار اليت أداها.
أسست القرنة بوجود بشارة خطًا استقالليًا ترجم الحقًا يف مرحلة عام
 ،2005بانضمام الفريق السين إىل املسيحيني عقب اغتيال الرئيس
رفيق احلريري .لكن املسيحيني حينها دفعوا الثمن من خالل التحالف
الرباعي الذي استهدف موقعهم ،بعد إحياء قانون االنتخاب املعمول
به زمن الوجود السوري.
استمر حمرك «حمور عربة قزحيا» يف قرنة شهوان ،مراهنًا على
أهمية هذا اللقاء ،ومواكبته للخط الذي رمسه صفري يف إثارة ملفات
سياسية ووطنية متثلت يف املذكرة اليت رفعت إىل الرئيس رفيق
احلريري قبل النداء األول للمطارنة ،وفيها عرض للمظامل اليت تلحق
املسيحيني يف احلكم واإلدارة واملوقف من الوجود السوري.
أدى بشارة يف القرنة دور الضمري والقوة الوازنة ،وهو املعروف
حبدته الصائبة وبدقته يف متابعة املواضيع وامللفات اليت يتوالها.
ويشهد له حمبوه حبسن تطبيقه تنظيميًا للمجمع املاروني من خالل
تشكيل جلان عمل كان جيب أن تكون قدوة لغريها من األبرشيات.
واستمر يعمل يف املواضيع الوطنية والسياسية ويواكب أكثر من
ملف حساس ويعقد اجتماعات بعيدًا عن األضواء ،وهو املعروف
بتكتمه وحبرصه على جتنب اإلفشاء مبا ال جيب قوله.
مثة أسرار كثرية يعرفها املطران يوسف وتبقى أسرارًا يف جعبته .لكن
مثة ما هو فوق هذه األسرار ،من أمور مكشوفة حصلت إبان اجتماع
جملس املطارنة النتخاب خلف لصفري ،وهي اليت رمست خطًا بيانيًا
تصاعديًا ،كرس التحوالت العميقة اليت تشهدها بكركي يف خطابها
السياسي الداخلي واإلقليمي .وقد حيتاج املوارنة إىل وقت طويل
الستيعاب الدور الذي أداه الفاتيكان يف هذا التحول ،من خالل
قراءة إقليمية ال تعكس حقيقة ما يعيشه املسيحيون من هواجس يف
هذا الشرق .وحني انسحب بشارة ملصلحة الراعي ،بعد مرحلة أوىل
توزعت فيها األصوات بينه وبني املطران غي جنيم والراعي ،أدرك
فريق من املوارنة أن التحول الكبري بدأ فعليًا ،واستبشر خريًا ببقاء
مطران أنطلياس لسنة ممددة ،لكن ما كتب قد كتب يف بكركي.
واليوم مع انتخاب جملس املطارنة خلفًا له ،تطوى صفحة مهمة من
تاريخ بكركي ،من دون كثري من التفاؤل بأن الصفحات اجلديدة
ستكون أكثر إشراقًا.

روزانا بومنصف
ينقل ديبلوماسيون عن متصلني دوليني باملسؤولني الروس وال
سيما منهم وزير اخلارجية سريغي الفروف قبيل زيارته اليران
لبحث امللف النووي االيراني واالزمة السورية ان الرجل الذي كان
شيوعيا سابقا جهد يف االعوام القليلة املاضية اىل أن يتحول يف
اجتاه ان يكون «ديبلوماسيا معاصرا» مواكبا لالنتقال السياسي
الذي عرفته روسيا .اال انه يف االشهر االخرية ويف ضوء املواقف
اليت اعتمدتها بالده يف موضوع االزمة السورية رأى هؤالء
املتصلون انفسهم بالفروف وعلى حنو مفاجىء ما بدا هلم انهم
امام «قومي مييين متطرف» ،االمر الذي ادى اىل تراجع التوقعات
لدى هؤالء عن تشدد موقت يف املوقف الروسي من سوريا
ومرهون بصفقة او صفقات حمددة وزاد اعتقادهم بان هناك
تشددا قد يكون طويل االمد .اذ فيما بدا بني وقت واخر بالنسبة
اىل وزراء دول خارجية بعض الدول االوروبية ان مثة مرونة ما تربز
يف املوقف الروسي يشاع على اثرها انطباعات بامكان التوافق
الدولي على املساهمة يف انهاء االزمة السورية ،يصدر موقف او
تصريح عن القيادة الروسية يعيد االنطباعات السابقة اىل ارض
الواقع بعيدا عن اآلمال اليت تعلقها الدول الغربية على روسيا.
ولذلك ال يبدي هؤالء الديبلوماسيون اطمئنانا اىل املواقف االخرية
اليت بدت اجيابية بالنسبة اىل البعض يف ضوء السعي الروسي
اىل جمموعة اتصال حول سوريا تضم اىل الدول اخلمس الكربى
اجلامعة العربية ودول اجلوار السوري وصوال اىل ايران .فهناك
من جهة تشدد روسي يف دعم النظام وتوفري االسلحة له كما
يف توفري االموال اليت مت طبعها اخريا من اجل تزخيم قدرته على
مواصلة دفع الرواتب للقوى االمنية وموظفي املؤسسات احلكومية
بعدما تضاءلت وارداته اىل حد كبري نتيجة العقوبات الغربية على
النظام ومثة من جهة اخرى تصعيد على وقع استمرار اتهام روسيا
الغرب بدعم املعارضة السورية وتوفري االسلحة هلا اضافة اىل
االصرار على ان تكون ايران شريكا يف احلوار اويف االتفاق
على مستقبل سوريا على رغم رفض الغرب والدول العربية ذلك
كون ايران يف مركب واحد مع النظام السوري وداعما اساسيا
له .وليس اكيدا بالنسبة اىل هؤالء الديبلوماسيني يف ضوء هذه
املعطيات واالتهامات املتبادلة بني الواليات املتحدة وروسيا ان
هناك تفاهما باحلد االدنى على االزمة السورية كما سرى اخريا
او اذا كانت جمموعة االتصال اليت ترغب روسيا يف اقامتها
هي النقاذ الوضع السوري ام هي من اجل االلتفاف على مؤمتر
اصدقاء سوريا املزمع عقده يف فرنسا مطلع الشهر املقبل او هي
ايضا تصعيد للشروط واملوقع قبل اللقاء املرتقب بني الرئيسني
الروسي واالمريكي قريبا او من اجل كسب الوقت ملصلحة النظام
السوري .اال ان هذا التشدد بدا وكأن روسيا ذهبت أبعد من
تصعيد الشروط للتفاوض حول مصري االزمة السورية على رغم
تصرحيات الفروف اخريا حول عدم ممانعة روسيا تنحي الرئيس
السوري بشار االسد وفق هؤالء الديبلوماسيني .اذ ان روسيا
وفق ما يقول هؤالء تعترب ان الضغوط الغربية مستمرة عليها ان
يف املواقف املعلنة للدول الكربى اليت حتملها املسؤولية كما تفعل
الواليات املتحدة او عرب املواقف الدولية اليت تتحدث عن مشارفة
سوريا حربا اهلية او فقدان النظام سيطرته على معظم االراضي
السورية .فهذه املواقف الدولية يفرتض ان تستنفر اجلميع للعمل
بسرعة على حماولة جتنب السيناريو االسوأ يف حني تظهر االمور
وكأن روسيا تواجه الضغوط حلشرها دوليا يف خانة من يتحمل
مسؤولية الدفاع عن النظام السوري واستمراره يف العنف ضد
شعبه وذلك عرب حماولة لي ذراع الغرب احملتاج اىل تعاونها لوقف
النزف يف سوريا.
ومثة جانب آخر يتوقف عنده هؤالء الديبلوماسيون يتصل باجلانب
املتعاظم للموقف الروسي الرمسي على وقع الصدى والدعم الذي
يلقاه يف الداخل ال سيما من جانب الكنسية الروسية على قاعدة
ان املوقف الروسي الذي يواجه العامل يصب يف خانة الدفاع عن
املسيحية يف الشرق خصوصا ان بيانات كتلك اليت صدرت عن
جممع املطارنة الروس مؤيدة موقف فالدميري بوتني وحرصه على
محاية االقليات اليت يتم االعتداء عليها تظهر للمراقبني املعنيني
كما لو ان روسيا حتاول ان تستعيد جمدها السابق كدولة عظمى
وتساور مسؤوليها مشاعر قوية يف هذا االجتاه.
وبناء عليه فان مثة شكوكا قوية يف ظل هذا املعطى يف انعقاد
جمموعة االتصال اليت ترغب فيها روسيا بشروطها املعلنة باعتبار
ان اهلدف الذي حددته وهو دعم خطة املبعوث املشرتك لالمم
املتحدة واجلامعة العربية كويف انان هو امر متخذ على طاولة
جملس االمن ومشاركة ايران هي موضوع اشكالي العتبارات
متعددة ال تتوقف على التجاوب مع رغبة ايران يف املوازنة بني
ملفها النووي ونفوذها يف دول املنطقة فحسب .تبعا لذلك لن
يسهل على الدول العربية او الغربية التساهل ازاءه ،يف ما يبدو
وفق الديبلوماسيني انفسهم سقفا عاليا للتفاوض وشروطه قد ال
يساعدان يف الوصول اىل توافق احلد االدنى يف االزمة السورية
على رغم االستنفار الدولي الذي فرضته اجملازر االخرية اليت
حصلت يف بلدات وقرى سورية.
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ادبــاء

أمني معلوف يف األكـادمييّة الفرنسيّة ..سيزيف العربي حتت قبّة «اخلالدين»
بردائه األخضر وسيفه الذي حيمل صورة
ماريان ،رمز الثورة الفرنسية ،وأرزة من
لبنان ومنحوتة متثل خطف زوس لآلهلة
الفينيقية أوروبا ،يدخل الروائي اللبناني
اليوم الصرح األكادميي العريق ضمن مراسم
وصفها باملهيبة
عثمان تزغارت
باريس | بعد اجلزائرية آسيا جبار (،)2006
تستعد «األكادميية الفرنسية» ظهر اخلميس
(امس االول الستقبال الروائي اللبناني
أمني معلوف ( )1949يف احتفالية رمسية
تسجل دخول ثاني كاتب من أصل عربي إىل
ّ
املؤسسة الثقافية العتيدة .وكان صاحب
«ليون األفريقي» قد ُز ِّكي لعضوية األكادميية
باإلمجاع قبل قرابة عام ،ليحتل املقعد الـ29
الذي شغله من قبل األنثروبولوجي كلود
ليفي سرتوس.
انتخاب معلوف عضوًا يف األكادميية اليت
يعرف أعضاؤها بـ»اخلالدين» ،les immorteels
ّ
حيتها األوساط الثقافية
مثل مفاجأة سارة ّ
الفرنسية والعربية (أعلن مصرف لبنان
إصدار لرية لبنانية من الفضة اخلالصة حتمل
أن صاحب «اهلويات
صورة الكاتب) خصوصًا ّ
القاتلة» اشتهر بابتعاده عن مؤسسات
ّ
مفض ًال «عزلة الكتب
الفرنكوفونية الرمسية،
على صالونات باريس الثقافية» وفقًا للتعبري
الذي رفعه الكاتب اجلزائري كاتب ياسني
بوجه االستبلشمنت الثقايف الفرنسي.
خصص معلوف ريع جائزة «غونكور» اليت ناهلا
ّ
عام  1993عن روايته «صخرة طانيوس» لشراء
بيت ريفي معزول يف جزيرة  ،Ile de Réعلى
ساحل بروتاني الفرنسي ،ليتفرغ ملخطوطاته
وأوراقه اليت تشكل جواز سفره حنو «حدائق
التاريخ النيرّ ة» .من هذه األخرية ،يستلهم
مضامني أعماله األدبية .هكذا ،اعتاد الروائي
الذي استقر يف فرنسا غداة نشوب احلرب
األهلية اللبنانية ،أال يقضي يف باريس سوى
شهرين يف السنة ،خالل فرتة الرتويج لكل
عمل جديد يصدره ،ثم ينسحب جمددًا إىل
ّ
شكل
جزيرته املعزولة .لكل هذه األسباب،
قبوله عضوية األكادميية مفاجأة ملن يعرفونه
ألن هذا يقتضي منه أن يقيم يف
عن قربّ ،
باريس أغلب أشهر السنة .وقد كانت ردة
فعله األوىل فور إعالن قبوله يف األكادميية
مزجيًا من السعادة واألسف .سعادته باالنتماء
اىل هذه املؤسسة الثقافية املرموقة شابها
القلق من أن ينغض عليه ذلك عزلته وتفرغه
للكتابة .قال« :أنا سعيد بدخول مؤسسة
ألن هلا
عريقة مثل «األكادميية الفرنسية»
ّ
ُبعدًا رمزيًا بالغ األهمية ،بالنسبة إىل شخص
قرر أن يرهن حياته للكتابة .وسأكون
مثلي ّ
ً
عضوًا فاعال يف أنشطة األكادميية ،مع أن
ذلك سيحرمين من متعيت األكرب يف احلياة:
عزلة الكتابة».
ّ
«قبة» األكادميية،
حتت
معلوف
يشكل جلوس
ّ
ً
اعرتافا غري مسبوق من قبل االستبلشمنت

والندية»
الفرنكوفوني بـ»ثقافة املغايرة
ّ
(باإلذن من كاتب ياسني جمددًا!) .مل يسر
معلوف على خطى اجليل املغاربي املؤسس
لألدب الفرنكو ـ عربي ،من حيث املرافعة
اإليديولوجية املعادية ملشاريع اهليمنة
النيوكولونيالية اليت حتملها مؤسسات
الفرنكوفونية الرمسية ،لكنه حرص دومًا
يرتدد
على الوقوف يف موقع املغايرة .مل
ّ
يف التغريد خارج السرب ،مغامرًا بـ «كتابات
ال تساير ما تتوقعه صناعة النشر الفرنسية

يشرف بالكتابة يف لغة الرجل
من كاتب عربي
َّ
األبيض املتحضر» حسب تعبري الراحل الكبري
حممد ديب غداة منحه جائزة الفرنكوفونية عام
.1997
من «ليون األفريقي» إىل «مسرقند» ،ومن
«موانئ املشرق» إىل «صخرة طانيوس»،
تكرست مكانة أمني معلوف كأحد أشهر
ّ
ُ
ّ
لكنه خبالف أدباء
الك ّتاب العرب يف الغرب.

كبار آخرين ممن اختاروا الكتابة يف لغة
موليري ،مل يدر ظهره للقارئ العربي ،ومل
ينجر حنو مداعبة املخيلة االستشراقية الغربية
ّ
ّ
املعلبة
املشبعة باملغالطات والتعميم واألفكار
ّ
عن «الشرق
املعقد والساحر» .سعت أعمال
معلوف إىل إقامة جسر تواصل بني العاملني
العربي والغربي عرب حماولة التأسيس لتبادل
ندي بني الشرق والغرب،
ثقايف وحوار حضاري ّ
بعيدًا عن التعالي والرؤى االختزالية.
منذ كتابه األول «احلروب الصليبية كما
يرتدد معلوف
رآها العرب» ( ،)1983مل
ّ
يف التجذيف عكس التيار ،سالكًا «الدروب
الوعرة» احملفوفة مبطبات الرفض وسوء
الفهم .ومل يرتدد يف خلخلة يقينيات التاريخ
الرمسي املكتوب من وجهة نظر «الرجل
األبيض» وحضارته األبوية املتفوقة.
حرص معلوف يف رواياته اليت نالت مجيعها
شهرة عامليةُ ،
وترمجت يف  38لغة ،على وضع
قرائه العرب والغربيني أمام صورة أخرى
للتاريخ املتوسطي املشرتك ،تغاير جذريًا
الصيغ الرمسية للتاريخ اليت ُكتبت دومًا وفقًا
لـ»أهواء املنتصرين» .ويفسر ذلك بقوله:
«يف تناولي للتاريخ ،أسعى إىل حتطيم
األفكار اجلاهزة واألساطري املتداولة اليت
أعتربها مؤذية فكريًا .وأحاول إبراز وتثمني
اجلوانب املشرقة واإلجيابية يف امليثولوجيا
املتوسطية ،كاسبانيا العهد األندلسي ،حيث
تعايشت األديان السماوية الثالثة أو إيران
أسسوا قدميًا
الشعراء واملفكرين الذين
ّ
حلضارة احلكمة الشرقية».
ّ
يكل معلوف يف مسعاه السيزيفي هذا
ال
املتطلع إىل بناء جسور التواصل واحلوار
والتسامح بني ضفيت املتوسط ،غري عابئ
برياح التطرف ونفري «صراع احلضارات».
يفسر ما تتسم به بعض كتاباته
ولعل هذا ما
ّ
وقراءاته للتاريخ ،وخصوصًا يف أحباثه
التارخيية ومؤلفاته السياسية («اهلويات
القاتلة»« ،جذور» )...من رؤى مغرقة يف
التفاؤل .هو ال ينكر ذلك ،لكنه يستدرك
قائ ًال إن هذه الرؤى التفاؤلية ال تعين حتريف
التاريخ أو تزويره« :أنا أدرك أن احلروب
الصليبية أو الغزوات االستعمارية مل يكن
هدفها احلوار الثقايف أو التبادل احلضاري.
أن كثريين من أتباع األديان
وأعرف أيضًا ّ
السماوية الثالثة يلعنون يوميًا أتباع األديان
األخرى يف صلواتهم .لكن ،هناك دومًا رجال
ونساء يتجاوزون أسوار العداء واألفكار
املسبقة ،وينجحون يف إقامة أواصر من
األخوة والصداقة واحملبة ،رغم كل العوائق
واحلواجز ،ويتطلعون معًا لبناء مستقبل
مشرتك ومغاير .وهؤالء هم الذين أستلهم
منهم أعمالي ومؤلفاتي».
للتدليل على صواب مقاربته ،يضرب معلوف
مث ًال ببعض التيارات النادرة من املياه العذبة
اليت تشق طريقها يف أعمق البحار ،متحدية
ملوحة احمليط« :أشعر بأنين يف مسعاي هذا
كمن يبحث عن تلك التيارات العذبة النادرة.
ّ
ّ
أفتش
الفظ واملقلق احمليط بنا،
يف العامل
باستمرار عن أسباب جديدة ملواصلة األمل
واحللم مبستقبل إنساني أفضل .وأنا إذ أفعل

ذلك ،أدرك جيدًا أنين لو قمت باملقاربة
املعاكسة ،أي البحث عن أسباب لليأس
والتشاؤم ،لوجدت ضاليت ،بال شك ،بشكل
أسرع وأسهل».
العرب ُفتات على مائدة الفرنكوفونية
متثل «األكادميية الفرنسية» إحدى أبرز
مؤسسات «الفرنكوفونية الرمسية» .منذ
بداياته األدبية مطلع الثمانينياتُ ،عرف
عن أمني معلوف حرصه على النأي بنفسه
عن هذا اإلستبلشمنت الثقايف الذي حتركه
مشاريع مشبوهة ذات منحى استعماري جديد.
بينما انغمس أدباء عرب آخرون ممن يكتبون
بلغة موليري ،حتى الركب يف مستنقعات
«الفرنكوفونية الرمسية» ،ولعل أشهرهم
ّ
شكل املوقف
املغربي الطاهر بن جلون .وقد
من اإلستبلشمنت الفرنكوفوني موضوع
جتاذب ،وبؤرة مزمنة من املعارك واخلالفات
الفكرية بني ُ
الك ّتاب العرب الفرنكوفون .إذ
ً
أدانت «الفرنكفونية الرمسية» أقالما مرموقة
من بني أشهر من كتبوا بلغة موليري ،من
كاتب ياسني ،إىل حممد ديب ،ومن إدريس
شراييب ،إىل رشيد بوجدرة .وقد أعاب هؤالء
على مؤسسات اإلستبلشمنت الفرنكوفوني
منحاها «النيوكولونيالي».

أما أمني معلوف ،فال يريد اخلوض يف هذه
املعارك ذات اخللفيات السياسية .وينظر إىل
«األكادميية الفرنسية» من زاوية أخرى ،مفض ًال
كعادته استعادة التاريخ لتسليط الضوء على
مكانة هذه املؤسسة العريقة« :حني أنظر
إىل تاريخ األكادميية ،أجد فيه حلظات مجيلة
ومؤثرة كثرية ،خصوصًا اللحظات املفصلية
اليت عبرّ ت فيها األكادميية عن قدر كبري من
الشجاعة يف مواجهة النظام احلاكم يف فرنسا،
من لويس الرابع عشر إىل نابليون الثالث.
املشرف خالل االحتالل
فض ًال عن موقفها
ّ
النازي لفرنسا .»...يف عام  ،1993قال األب
املؤسس لألدب الفرنكوفوني العربي ،حممد
ديب ،عن مؤسسات «الفرنكوفونية الرمسية»
اليت تعد «األكادميية الفرنسية» أبرزها،
إنها «تعامل ُ
ّ
الك ّتاب العرب الفرنكوفون مثل
اخلادمات الربتغاليات».
من جهته ،اتهم رشيد بوجدرة عام ،1994
ُ
الكتاب املغاربيني املنتمني إىل املؤسسات

الثقافية الفرنسية الرمسية ،بأنهم يلعبون
دور «العربي اخلادم» .بينما وصف إدريس
ُ
الك َّتاب بـ»التيوس»! (يف
شراييب هؤالء
إحالة إىل عنوان روايته الشهرية) .أما كاتب
ياسني ،فوصلت به اجلسارة إىل حد حتدي
الرئيس األسبق فرنسوا ميرتان ،حني تسلم
منه «جائزة األكادميية الفرنسية» (،)1987
قائ ًال« :حنن ورثة فكر األنوار ،ونعترب قيم
الثورة الفرنسية جزءًا من هويتنا الثقافية.
أما الفرنكوفونية الرمسية اليت حتتفي
مبوبوتو وبوكاسا ،فإننا حناربها ألنها مشروع
نيوكولونيالي يهدف إىل فرض أشكال
جديدة من اهليمنة على شعوبها» .لكن اجلدل
خبصوص املوقف من املؤسسات الفرنكوفونية
باحلدة
الرمسية تراجع تدرجيًا ،ومل يعد مطروحًا
ّ
ذاتها عند األجيال اجلديدة من ُ
الك َّتاب العرب
الفرنكوفون .أغلب األقالم اجلديدة اليت تكتب
بلغة موليري ،من سليم باشي ،إىل بوعالم
صنصال ويامسينة خضرا ،تتبنى مواقف أكثر
مهادنة لإلستبلشمنت الثقايف الفرنسي.
يبقى السؤال :هل يعود ذلك إىل تراجع الرؤى
النيوكولونيالية اليت تتحكم يف مؤسسات
ُ
الك َّتاب
«الفرنكوفونية الرمسية»؟ أم أن
(والقراء؟) العرب الفرنكوفون أصبحوا أكثر
مهادنة و»قابلية لالستعمار»؟
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مناسبات

جتمع ناجح يف سيدني دعما للجيش اللبناني الباسل

بالرغم من رداءة الطقس وغزارة
أصر احملتشدون على
االمطار ،
ّ
البقاء يف ساحة بلمور بارك
سدني حّبًا ووالء ملؤسسة اجليش
اللبناني وتضحياته حيث ظهرت
التعابري على وجوه املؤيدين
وخصوصًا الشيوخ منهم النهم ال
يزالو kيؤمنون بقضية لبنان وال
خالص اال بوجود اجليش اللبناني
الباسل.
ان شباب سدني يف بالد
يصر
االغرتاب كان وال يزال
ّ
على وجوده بال لون وال طائفة
تيمنًا باجليش اللبناني الذي ال
يعرف الطائفية او العشائرية
بل يتخذ «اللبنانية» شعارا له
ومذهبا.

شكرًا لكل من ساهم يف اجناح
التجمع النظيف من كل
هذا
ّ
شائبة وشكرًا هلؤالء االطفال
الذين صبغوا وجوههم بالوان
العلم اللبناني وراحوا ميرحون
باالعالم اللبنانية واعالم اجليش
مهللني فرحني النهم هم اجليل
اجلديد الذي ينبغي ان نضعهم
على الطريق الصحيح للوطن.
والقت كلمة التجمع السيدة
واالعالمية «ندى فريد» حيث جاء
يف كلمتها:
«أه ًال بكل الوطنيني ،أه ًال بكل
احملبني للجيش اللبناني احلبيب.
وجودنا هنا عفوي بكل معنى
نعب لك عن حمبتنا
الكلمة لكي رّ
الكبرية يا جيشنا الباسل .انت

احلاكم ،انت الناهي والساحة
كلها الك.
من كل قلبنا جايني تنهتف
هوي حاميك وغري
بامسك ،اهلل ّ
الرب ما الك وباعلى صوتنا
بناديك اهلل حيرسك.
يللي جاي مع القرآن واالجنيل
حتت رايتك ،اهلل من اعالي مساه
حيميك يا جيشنا امللك ،قدام
الكل محلنا علم بالدنا ،وخلينا
الذل يبعد عن والدنا ،يا جيش
الكل اهلل هو مباركك تتحمي
شعبك ،عرضك ،اهلك ودارك
وتضل هاالرزة حممية برجاهلا
قولوا معي اهلل حيمي لبنان واهلل
حيمي قائدنا.
ّ
نتمنى لو
باسم كل اللبنانيني

نقدم لك كل شيء ولكن ما يف
اليد حيلة سوى كلمة حنبك حنبك
حنبك وال نستطيع العيش بدونك
النه ال وجود للبنان اال بوجودك
يا جيشنا البطل اجلبار.
من قلب سدني اسرتاليا نتوجه
اليك يا جيشنا الغالي بأننا اىل
جانبك دومًا ونطلب من اهلل
ان حيميك النك وحدك ضمان
لبنان يا حامل الشهادة على
فداء عنا ،يا من علمتنا
كتفيه
ً
معنى البطولة النك انت الشرف
والتضحية والوفاء.
يا اغلى الناس يا جيشنا الغالي
منك الشهادة ومنا الوفاء.
اجليش الذي يضحي بالغالي
والنفيس من اجل البالد

والعباد ،مل يطلب يومًا سوى
التكاتف معه والوقوف اىل جانبه
وتقديم الغطاء السياسي له
ليسطيع القيام بواجبه الوطين
يف الذود عن حياض الوطن
ومحاية الشعب ..ابعدوه عن
زواريب التزماتكم املشبوهة
وتفاصيل اجندتكم الضيقة،
جردوه من قيود التزاماتكم
ووحول انقساماتكم وكفوا عنه
سم افرتاءاتكم واتهاماتكم.
ّ
اختلفوا على الكثري الكثري وظل
هو القليل الذي جيمعنا ،عقيدته
وعدوه معروف ويف كل
ثابتة
ّ
بيت وعائلة له فينا شهيد او
اكثر.
كم من مرة ومرة اثبت لنا ان

الشرف والتضحية والوفاء ليست
جمرد شعارات منربية بل هي نهج
حياة وسالح يتجاوز قوته سوء
التجهيز وضعف العتاد .
كم مرة استطاع حبكمة وثبات،
الفنت
الغام
بني
السري
ورصاص التقسيم وهو الذي
احتوى واستوعب كل املذاهب
واملناطق واالفكار والعصبيات
وهو الذي علم اجلميع معنى
قدر له
التعايش يف جمتمع
ّ
منذ نشأته ان جيمع متناقضات
الكون كله.
صوبوا نبالكم وطلقاتكم يف اي
ّ
اجتاه ولكن اتركوا لنل امل لبنان
الوحيد املتمثل باجليش وباجليش
اللبناني فقط.
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جميـع منتجاتنا
حالل

تجدونها يف Coles,
Woolworths
وأكرب السوبرماركات
املستقلة
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380 Lt
Refrigerator
Primera Series

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

NOW $85 EA

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

Shadow Line Vanity
750mm

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

NOW
$450

Lex Toilet Suit

NOW
$250

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

RRP $480 NOW $210

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

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

Calida Privacy Set
Complete
12 years warranty

WAS $490

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

Double Loaded 60 x 60
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Laminate Timber
Flooring

NOW FROM $13

RRP $73.00
NOW $48

Top
Brands
and Lowest
Prices
األسعار
بأرخص
أشهر املاركات

“Building or Renovating HB are the people to see.”
واحد
سقفbuilding
جتدونه حتت
وجتديد منازلكم
ماحتتاجونه
كل
All your
or renovating
needsلبناء
under
one roof.
باملفرق
للتجارة
زوروا أحد
Come
and والبيع
see our
tradeمراكزنا
and retail
centres.

Head Office546-556
& 70 Oxford
Woodville
Road,
Guildford
NSW
2161
Street,
Guildford
NSW
2161
Showroom: Phone: (02) 8724 5900 Fax: (02) 8724 5911

Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website: www.hbhome.com.au
www.hbhome.com.au Email:
sales@hbhome.com.au
Website::
Email::
sales@hbhome.com.au

L2426016-221111
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ترحيب وتهنئة

آل دكـّان يرحـّبون ويهنـئون
قنصل لبنان العام يف سيدني
االستاذ جورج البيطار غانم

مبناسبة تسلـّمه مهامه
الدبـلوماسية يف سيدني
تتقدم عميدة آل دكــّان
السيدة دالل دكـّان (أم
نزيه) واوالدها بسـّام
وجان وجوزيف دكــّان
والعائلة بالتهنـئة من
سعادة قنصل لبنان
سيدني
يف
العام

االستاذ جورج البيطار غامن

ويرحبون به خري خلف خلري سلف يف بيت لبنان ،كل لبنان،
يف سيدني متمنني له النجاح يف مسريته الدبلوماسية ملا فيه
خري اجلالية والوطن.
جان دكان والعائلة
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مقابالت

قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غامن لـ :اهلريالد»:

أعطيت تعليماتي للموظفني الجناز املعامالت واعادتها الصحابها
يف اليوم نفسه اذا استوفت كل الشروط واملتطلبات
دبلوماسي من الطراز الرفيع ..مشبع بالعلم والثقافة

واملعرفة يتقن مخس لغات هي العربية ،الفرنسية،
االنكليزية ،االسبانية واألملانية اميانا منه ان كل لغة

رجل ..انه قنصل لبنان العام اجلديد يف سيدني
االستاذ جورج البيطار غامن.
هاجسه التحصيل العلمي ادراكا منه ملدى اهمية
العلم واالختصاص يف حياة االنسان فبعد املرحلة
الثانوية تابع القنصل العام جورج البيطار غامن
الدراسة اجلامعية فحصل على دبلوم الدراسات العليا

 DEAيف القانون العام ( )2011من جامعة احلكمة –
بريوت ،كما فاز بإجازة يف احلقوق ( )1989من جامعة
القديس يوسف.
يف جمال السلك الدبلوماسي شغل القنصل العام مهام
عدة وتوىل مسؤوليات عديدة ..من ملحق يف السلك
اخلارجي يف وزارة اخلارجية واملغرتبني اىل سكرتري اول
يف سفارة لبنان سفارة لبنان لدى املكسيك واالحتاد
السويسري واهلند ..اىل عدة مراكز تبوأها سواء يف

* هل لنا ببطاقة هوية لسعادة
قنصل لبنان العام يف سيدني
االستاذ جورج البيطار غامن؟ وما
هي املراكز اليت تدرجت فيها
حتى استالمك مهام قنصلية
لبنان العامة يف سيدني؟
 يف احلقل الدراسات األكادمييةحصلت على دبلوم الدراسات
العليا  DEAيف القانون العام
( )2011من جامعة احلكمة –
بريوت ،كما فزت بإجازة يف
احلقوق ( )1989من جامعة
القديس يوسف – كلية احلقوق
والعلوم السياسية.
اما يف املهام الوظيفية:
اوال :يف السلك اخلارجي:
أ -قنصل لبنان العام يف
سدني – أسرتاليا (إعتبارًا من
حزيران )2012
ب – مدير الشؤون اإلدارية
واملالية باإلنابة يف وزارة
اخلارجية واملغرتبني (كانون
الثاني -أيار )2012
ج  -قائم باألعمال بالوكالة
لدى سفارة لبنان يف مكسيكو
( آذار – أيلول )2011
د  -مستشار يف مكتب معالي
وزير اخلارجية واملغرتبني
السابق الدكتور علي الشامي
(كانون األول -2009آذار
)2011
ه -قنصل لبنان العام بالوكالة
لدى قنصلية لبنان العامة يف
ساو باولو  -الربازيل ( حزيران
– آب )2010
و -رئيس الدائرة القنصلية
بالتكليف يف وزارة اخلارجية
واملغرتبني ( حزيران – تشرين
األول )2009
ز -رئيس دائرة يف مديرية
الشؤون السياسية والقنصلية
– فرع الشؤون العربية يف
وزارة اخلارجية واملغرتبني
(شباط – كانون األول )2009
ح -قائم باألعمال بالوكالة يف
سفارة لبنان لدى اهلند (متوز
 – 2006آب )2007

وزارة اخلارجية واملغرتبني او يف سفارات لبنان يف
اخلارج وصوال اىل شغله منصب مدير الشؤون اإلدارية
واملالية باإلنابة يف وزارة اخلارجية واملغرتبني ليتسلم بعد
ذلك مهام قنصل لبنان العام يف سدني – أسرتاليا إعتبارًا
من حزيران احلالي.
وعن الفرق بني مسؤوليات السفري والقنصل العام قال
ان السفري ّ
يطلع باملهام التمثيلية الدبلوماسية على مستوى
العالقات الثنائية بني الدولتني اما مهام القنصل العام فهي
تقتصر على رعاية شؤون ابناء اجلالية املتعددة االوجه.
وتعهد القنصل العام ان تبقى مكاتب القنصلية العامة
مفتوحة كما كانت يف السابق جلميع اللبنانيني وقال
«اعطيت تعليماتي لكل املوظفني بان املعامالت جيب اجنازها
يف اليوم نفسه واعادتها الصحاب العالقة يف حال استوفت
الشروط املطلوبة».
وللتعرف اكثر على شخصية قنصل لبنان العام اجلديد يف
قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غانم مع الزميل بو رزق سيدني االستاذ جورج البيطار غامن كان لـ «اهلريالد» مع
سعادته هذا احلوار:

ط -سكرتري أول يف سفارة
لبنان لدى اهلند (آذار 2005
– كانون الثاني )2009
ي -سكرتري أول يف سفارة
لبنان لدى االحتاد السويسري
(أيلول  -2000شباط )2005
ك -سكرتري أول يف سفارة
لبنان لدى املكسيك (آذار
 – 1999أيلول )2000
ل -ملحق يف السلك اخلارجي
يف وزارة اخلارجية واملغرتبني
(حزيران – 1996آذار )1999
ثانيا  :يف مهنة احملاماة
حمام متدرج يف مكتب احملامي
ٍ
األستاذ جورج جرب منذ العام
 ،1991ثم
حمام باإلستئناف
ٍ
يف املكتب نفسه حتى أيار
.1996
 -3متثيل لبنان يف مؤمترات
واجتماعات يف اخلارج.
أ -عضو الوفد اللبناني يف
املنتدى الدولي حول اهلجرة
الذي عقد مبدينة بويرتو فايارتا
– املكسيك يف تشرين الثاني
. 2010
ب -عضو الوفد اللبناني يف
الدورة  37الجتماع منظمة
على
اإلسالمي
التعاون
املستوى الوزاري الذي عقد
يف دوشانبيه – طاجيكستان
يف شهر أيار .2010
ج  -املشاركة يف عدة اجتماعات
وندوات يف لبنان تنظمها
وزارة اخلارجية واملغرتبني أو
إحدى اإلدارات العامة .
 -4اهلوايــات :ممارسة الرياضة
على خمتلف أنواعها واملطالعة.
العربية،
اللغــات:
-5
االنكليزية،
الفرنسية،
االسبانية واألملانية.
* مضى على استالمك مهام
القنصلية حواىل اسبوعني،
تقوم لنا وضع القنصلية
كيف ّ
لناحية ارشفة امللفات وغري
ذلك؟
 امللفات حاليا بوضع ممتازجلهة االرشيف الرقمي واملمكنن

حاوره انطونيوس بو رزق

قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غانم
حيث انه مبجرد وصول املواطن
صاحب املعاملة اىل مكاتب
املوظف
يضع
القنصلية
امسه على الكومبيوتر وفورا
باستطاعته معرفة رقم امللف،
فاالرشيف منظم بشكل حديث
ومتطور حيث ان القناصل
العامني السابقني بذلوا جهودا
ُيشكرون عليها ملكننة ارشيف
القنصلية.
* ال يزال وضع تعيينات
ومناقالت السفراء اللبنانيني
يف اخلارج متعثرا ،فاىل اي
مدى يرتبط ذلك بالوضع على

الداخلية

الساحة السياسية
وجتاذباته؟
 عندما غادرت لبنان كانتوزارة اخلارجية واملغرتبني
بصدد اعداد مشروع مناقالت
للفئة االوىل وكان هذا
املشروع بني اخذ
ورد النه
ّ
خيضع للتجاذبات السياسية
فهمت من
والطائفية ،وقد
ُ
معالي وزير اخلارجية الدكتور
عدنان منصور ،وانا اعرفه
شخصيا حيث كنت التقيه يوميا
بصفيت مديرا للشؤون االدارية
واملالية باالنابة للتوقيع على

الربيد العائد هلذه املديرية ،انه
مصمم على اجناز التشكيالت
الدبلوماسية للسفراء قبل
نهاية عهد احلكومة ،وتشمل
هذه التشكيالت عدة عواصم
ومن بينها كانبريا.
* هل لسعادة القنصل
العام ان يضعنا يف صورة
املسؤوليات املنوطة بكل
والقنصل،
السفري
من
اين تتقاطع واين تفرتق؟
الفرق بني مسؤولية السفريواضح..
العام
والقنصل
ّ
فالسفري
باملهام
يطلع
التمثيلية الدبلوماسية على
مستوى العالقات الثنائية بني
الدولتني اضافة اىل توطيد
العالقة مع اجلالية اللبنانية
املوجودة يف الدولة املعتمد
لديها ..اما مهام القنصل العام
فهي تقتصر على رعاية شؤون
ابناء اجلالية املتعددة االوجه
وال تتعداها اىل العالقات
السياسية بني الدولتني.
*اذا كانت مهام القنصل
العام تقتصر اىل حد بعيد
على ادارة شؤون ابناء اجلالية
اللبنانية ،فلماذا تبقى مكاتب
القنصلية بعيدة جعرافيا عن
اماكن وجود اللبنانيني؟ وملاذا
ال يتم نقلها اىل مناطق حيث
الكثافة السكانية اللبنانية
عالية لتسهيل اجناز املعامالت
على اصحابها؟
 القنصلية العامة تقع يف مناطقراقية حيث جند ان الكثرية
الدول قنصليات عامة فيها،
وهذا امر معمول به يف خمتلف
دول العامل ،حيثما يكون للبنان
متثيل دبلوماسي او قنصلي.
يف
يعمل
موظف
*كم
القنصلية؟
هناك  13موظفًا يتوزعوناالعمال القنصلية املختلفة
كاالحوال الشخصية ،اصدار
جوازات السفر واملرور ،تنظيم
الوكاالت العامة واخلاصة ،منح

السمات وخمتلف املصادقات
االخرى.وهذا العدد هو اكرب
عدد ملوظفني يعملون داخل
مكاتب قنصلية لبنانية عامة
علمًا ان هناك  15قنصلية
لبنانية يف اخلارج.
*ماذا لناحية الدوام؟
الدوام الرمسي من الساعة 9صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد
الظهر بالنسبة للموظفني .اما
بالنسبة للمواطنني واملراجعني
فهو من التاسعة حتى الثانية
بعد الظهر .وقد اعطيت
تعليماتي لكل املوظفني بان
املعامالت جيب اجنازها يف
اليوم نفسه واعادتها الصحاب
العالقة يف حال استوفت
الشروط املطلوبة .
*هل لسعادة القنصل اي
هوايات اخرى؟
كوني حماميًا سابقًا ،لديوهذا
قانونية
دراسات
يساعدني يف عملي كقنصل
عام ويسهل علي ممارسة
كونها
القنصلية
الوظيفة
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقوانني
اللبنانية املرعية االجراء ال سيما
ما يتعلق بتنظيم الوكاالت
ومعامالت االحوال الشخصية.
*هل من كلمة اخرية يود
سعادتكم توجيهها؟
اتعهد ان تبقى مكاتبمفتوحة
العامة
القنصلية
كما كانت يف السابق جلميع
اللبنانيني وامتنى اال يرتدد
اصحاب العالقة يف مراجعتنا
يف احلاالت اليت يرون فيها
ضرورة لذلك خدمة هلم وللوطن
الننا مجيعًا نعمل من اجل اعالء
شأنه.كما اشكر جريدة اهلريالد
وصاحبها االستاذ انطونيوس
بو رزق النها كانت اول صحيفة
تصدرت صورتي صفحتها
االوىل لدى وصولي اىل مطار
سدني ملباشرة مهامي.
وحنن بدورنا نتمنى لسعادتكم
النجاح.
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مقابالت

صاحب شركة  Perfect Income Taxاحملاسب القانوني صفوت عرفان لـ :اهلريالد»:

نقدم كافة اخلدمات احملاسبية والضريبية لألفراد والشركات واملؤسسات
احملاسب يتحمّل مع صاحب االقرار املسؤولية امام مكتب الضريبة االسرتالي
ُولد ودرس يف مصرّ ..
علم وعمل يف لبنان ويف اسرتاليا
عادل شهاداته وعمل..ويف شركته مارس العديد من
احملاسبني احملبة الكتساب اخلربة ..ثالثة اوطان هلا يف نفسه
مكانة كبرية انه صاحب شركة  Perfect Income Taxللخدمات
احملاسبية والضريبية احملاسب القانوني صفوت عرفان.
وبالنسبة للخدمات اليت تقدمها الشركة قال :تقدم شركة
 Perfect Income Taxمجيع اخلدمات احملاسبية والضريبية مثل:
مسك الدفاتر ،التقارير املالية للشركات واملؤسسات اليت
تتضمن االرباح واخلسائر وامليزانيات العمومية ،دراسات
جدوى املشاريع واخلطط املالية للراغبني يف فتح مؤسسات
جتارية جديدة وتسجيل هذه املؤسسات او الشركات
يف الدوائر الرمسية املختصة ،تقديم النصائح املالية
والضريبية لالفراد واملؤسسات ،التدقيق يف املراجعات
يف جمال احملاسبة ويف جمال الضرائب ،االقرار الضرييب
للمؤسسات واالفراد والشركات وغري ذلك من اخلدمات.
وحول ما اذا كان صاحب االقرار الضرييب يتحمل
وحده املسؤولية امام مكتب الضريبة االسرتالي قال

* هل لنا ببطاقة هوية
للمحاسب القانوني صاحب
شركة Perfect Income Tax
السيد صفوت عرفان؟
 من مواليد مصر عام ،1948تلقيت دروسي االبتدائية
والثانوية واجلامعية يف جامعة
اسيوط وخترجت ببكالوريوس
يف احملاسبة والعلوم التجارية
عام  ،1970وتابعت دراساتي
العليا يف اجلامعة نفسها حتى
عام 1976حيث فزت مباجستري
يف االختصاص نفسه وانهيت
دراسة الدكتوراة وجنحت
باملقررات لكين مل اقدم
االطروحة وبعدها سافرت اىل
لبنان.
*هل زرت لبنان للنقاهة ام
للعمل؟
ـ زرت لبنان للمرة االوىل عام
 1968ثم تكررت الزيارات
السياحية بشكل مستمر حتى
العام 1980حيث استقريت
يف لبنان فحصلت على
اجازة عمل لتدريس احملاسبة
والعلوم التجارية ومزاولة
العمل كمحاسب يف االعمال
احملاسبية والتجارية حيث قمت
بالتدريس يف عدة معاهد.
وافتتحت مكتيب اخلاص ملمارسة
احملاسبة واالعمال التجارية يف
طرابلس عام  1982وبقيت فيه
حتى عام  1988حتى سفري
اىل اسرتاليا.
* كيف تصف لنا بدايات عملك
يف اسرتاليا؟
ـ ككل مهاجر ،البداية تكون
صعبة بالنسبة له حيث ينتقل
من بلد اىل آخر لكل منه لغته
وقوانينه وعليه البدء من جديد
والتأقلم مع الوضع املستجد.
مل اجد صعوبة يف معادلة
الشهادات اجلامعية بل كانت
الصعوبة فقط يف البحث عن
شركة او مكتب حماسبة ملزاولة
العمل فيه ملدة سنة على االقل
حسب شروط منح ترخيص

مزاولة مهنة احملاسبة واالعمال
التجارية يف اسرتاليا.
واحلمد هلل وفقت يف ذلك
وعملت يف شركة تدعى
 Austwise taxملدة سنة وذلك
عام  1989ويف سنة 1990
حصلت على اجازة ملزاولة
املهنة يف اسرتاليا ،واسست
شركة Perfect Income Tax
اليت كانت مكاتبها يف ليدكمب
بالشراكة مع احملاسب الصديق
سايد امني الذي كانت تربطين
به عالقة صداقة من لبنان اىل
ان افتتح مكتبه اخلاص يف
باراماتا.
يف هذه الفرتة افتتحت
الشركة اكثر من مخسة مكاتب
يف مناطق خمتلفة وتدرب
فيها العديد من احملاسبني
ليستطيعوا حتصيل اخلربة
املناسبة للحصول على رخص
مزاولة املهنة.
* ما هي اخلدمات اليت تقدمها
شركة Perfect Income Tax؟
ـ نقوم بكافة االعمال احملاسبية
والضريبية واالعمال التجارية
مثال :مسك الدفاتر ،مثل
تسجيل املدخول واملصروف يف
الدفاتر املتوجبة قانونيا على
التجار واصحاب املؤسسات
التجارية واخلدمية،
التقارير املالية للشركات
واملؤسسات اليت تتضمن
االرباح واخلسائر وامليزانيات
العمومية.
املشاريع
جدوى
دراسات
واخلطط املالية للراغبني يف
فتح مؤسسات جتارية جديدة
وتسجيل هذه املؤسسات او
الشركات يف الدوائر الرمسية
املختصة.
املالية
النصائح
تقديم
لالفراد
والضريبية
واملؤسسات.
التدقيق يف املراجعات يف
جمال احملاسبة ويف جمال
الضرائب.

حاوره انطونيوس بو رزق
االقرار الضرييب للمؤسسات
واالفراد والشركات.
* ما هي النصائح اليت تقدمها
للمحاسبني اجلدد؟
ـ اوال على احملاسب الذي
يرغب يف ممارسة املهنة
ان يزاول فرتة يف مكتب
حماسبة الكتساب اخلربة الالزمة
والضرورية ،قبل بدء عمله
اخلاص الن االجازة وحدها ال
تكفي بل هي جمرد مفتاح
تزودك به الدوائر املختصة
لفتح الباب .وعليك بعد ذلك
اكتساب اخلربة ملعرفة كيفية
فتح باب هذا االختصاص
الواسع واملتشعب لالستفادة
من خربة اآلخرين وتطبيقها يف
حياتك العملية.
واخلربة ضرورية الن عليك
تقع مسؤولية كبرية جتاه
زبائنك الذين وضعوا بني
يديك مستقبلهم من ناحية
وجتاه مكتب الضرائب من
جهة ثانية ،خاصة يف القوانني
الضريبية اجلديدة.
* ما الفرق بني القوانني
الضريبية القدمية واجلديدة؟
ـ طبقا للقوانني القدمية كانت
املسؤولية تقع كاملة على عاتق
صاحب االقرار الضرييب ،اما
يف القوانني اجلديدة فاحملاسب
صاحب االقرار
يشارك
الضرييب يف حتمل املسؤولية
امام مكتب الضرائب .وقد بدأ
العمل بهذه القوانني منذ شهر
آذار  /مارس العام املاضي.
* هل تؤيد هذه القوانني
وترى فيها مصلحة لصاحب
االقرار الضرييب ام ال؟
ـ اؤيد هذه القوانني الن
احملاسبني مبوجبها يهتمون
بشكل اكرب باصحاب االقرارات
الضريبية وبتقديم النصح هلم
لالحتفاظ بكامل املستندات
وبضرورة تقديم املعلومات
الصحيحة لالقرارات الضريبية.

احملاسب القانوني السيد صفوت عرفان ان ذلك كان
معموال به من قبل اما يف اذار من العام املاضي فقد
اصبح احملاسب يتحمل املسؤولية مع صاحب االقرار.
وعن نصائحه الصحاب االقرارات الضريبية قال
بالنسبة لالفراد انصحهم بتقديم االقرارات يف موعدها
تفاديا الي غرامات يف التأخري ،ثم حتري الدقة يف
احلسومات املسجلة يف االقرارات الضريبية ،وان تكون
خاصة بالعمل ومدعومة باملستندات القانونية الكافية.
اما بالنسبة للمؤسسات والشركات فعلى اصحابها
تعبئة اقرارات ضريبة السلع واخلدمات ( )GSTوكذلك
االقرارات الضريبية يف موعدها ،واالحتفاظ بسائر
السجالت واملستندات ملدة مخس سنوات على االقل
الحتمال طلبها للمراجعة من قبل مكتب الضرائب.
وللتعرف اكثر على احملاسب القانوني السيد صفوت
عرفان واخلدمات اليت تقدمها شركة Perfect Income Tax
وآخر القوانني الضريبية واحملاسبية زارت اهلريالد مكاتبه
يف اوبرن وكان هلا معه هذا احلوار املفيد والشيق:

املحاسب القانوني صفوت عرفان مع الزميل أنطونيوس بو رزق
وهنا تقع على احملاسب
مسؤولية التدقيق باالرقام
باملستندات لصاحب االقرار
الضرييب ونصحه يف ما اذا
كانت قانونية ام ال ،النهما
يتشاركان يف املسؤولية.
*ما هي نصائحك الصحاب
االقرارات الضريبية؟
ـ اصحاب االقرارات الضريبية
انواع ،منهم االفراد وانصحهم
اوال بتقديم االقرارات يف
موعدها تفاديا الي غرامات
يف التأخري ،ثم حتري الدقة
يف احلسومات املسجلة يف
االقرارات الضريبية ،وان
تكون خاصة بالعمل ومدعومة
باملستندات القانونية الكافية.
وبالنسبة ملرجتعات املصاريف
التعليمية لالوالد الذين ما
زالوا يدرسون يف املدارس
االبتدائية او الثانوية فمن
االفضل املطالبة يف االقرار
الضرييب الذي تقدمه الزوجة
اذا كانت هي اليت حتصل على
خمصصات املنفعة الضريبية
العائلية (اي او بي) يف
السنرتلينك.
للمؤسسات
بالنسبة
اما
والشركات ،اوال على اصحابها
تعبئة اقرارات ضريبة السلع
واخلدمات ( )GSTوكذلك
يف
الضريبية
االقرارات
موعدها ،واالحتفاظ بسائر

السجالت واملستندات ملدة
مخس سنوات على االقل
الحتمال طلبها للمراجعة من
قبل مكتب الضرائب.
وهناك ما يسمى Benchmark
وهو عبارة عن وضع النسب
لكل مهنة من تكلفة البضاعة
وكذلك
(املبيعة)
املباعة
املرتبات واالجيار .االفضل
اال تتعدى هذه النسب اال يف
احوال نادرة والسباب مقنعة.
نصائح
هناك
هل
*
ادارية الصحاب الشركات
واملؤسسات؟
ـ الحظنا يف السنوات االخرية
ان بعض اصحاب الشركات
واملؤسسات يستخدمون امساء
هذه الشركات او املؤسسات
على الرغم من انه قد مت
الغاؤها لعدم جتديدها او لعدم
دفع الرسوم املستحقة سنويا
للجهات الرمسية املختصة،
وقد الحظنا انهم قد غريوا
عناوينهم فلم يتسلموا طلبات
التجديد ولذلك مل يقوموا
بتسديد الرسوم املستحقة،
وجتديد االمساء ،فننصح انه
يف حال تغيري العناوين ،ال
بد من ابالغ اجلهات املختصة،
ّ
ويف حال عدم
تسلم طلبات
التجديد االتصال باجلهات
املختصة وعلى االقل باحملاسب
لعمل الالزم وجتنب الغاء امساء

مؤسساتهم التجارية املسجلة.
* هل االموال اليت يتلقاها
الشخص من اخلارج خاضعة
للضريبة؟
ـ ليس يف مجيع االحوال ،اذا
كانت ايرادات مستمرة كاجيار
منزل لك يف لبنان مثال فهذا
دخل خاضع للضريبة وجيب
ان تصرح به يف اقرارك
الضرييب ولكن اذا كانت
امواال رأمسالية كبيع عقار يف
بلدك او اقرتاضك امواال من
احد االشخاص يف اخلارج بدون
فوائد ولديك اثبات فهذا املال
ال خيضع للضريبة.
واشري هنا اىل ان مجيع
التحويالت من اسرتاليا اىل
خاضعة
وبالعكس
اخلارج
االسرتالية
الدولة
ملراقبة
ّ
عن طريق Austrac
وتبلغ بها
مصلحة الضرائب.
* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها؟
ـ انصح احملاسب ان يناقش
صاحب االقرار الضرييب يف
كل ما هو مسجل باالقرار
اخلاص وانصح صاحب كل
اقرار ان يفهم كل ما هو
مدون يف اقراره الضرييب
واذا اكتشف يوما ما ان هناك
خطأ يف االقرار الضرييب فيجب
تعديله مع مصلحة الضرائب
قبل ان تكتشفه هذه املصلحة
بنفسها .وننوه ان البيع بطريقة
( )Ebayخاضع ملراقبة مصلحة
الضرائب ،وكذلك احملالت
اليت يف مراكز التسوق الكبرية
اذ عليها ان تقدم يف االقرار
الضرييب املدخول نفسه الذي
صرحت به الدارات املركز.
واخريا على احملاسب ان يقدم
النصيحة الصادقة لصاحب
االقرار ،واذا اكتشف ان
الزبون ال يرغب يف تقديم
البيانات الصحيحة املطلوبة
فعلى احملاسب رفض هذا
الزبون جتنبا للمسؤولية.
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وجه االسبوع

وجه

اعداد:
ّش
أكرم المغو

األسبوع

رميا سركيس اعالمية وسيدة اعمال

مجال احلياة بالعلم والكفاح

االرادة احلرة حتقق لالنسان ما يرنو اليه عندما
يصر على الوصول اىل اهلدف املنشود والشابة
ّ
احلسناء رميا سركيس ،عقيلة رجل االعمال
ونائب وعضو بلدية مرييالندز واملرشح السابع
حلزب االحرار آدي سركيس وهلا ابنتان يف عمر
الورود الميسا وشالسي ،قد وصلت وحققت
مبتغاها حيث ولدت يف بيت علم وثقافة يف
بلدة بكفتني يف الكورة اللبنانبة املشهورة
بالعلم والثقافة والدها رجل اعمال حنا سركيس
ووالدتها املربية اديبة اخلوري سركيس.
خترجت رميا من كلية االعالم يف اجلامعة
ّ
اللبنانية وهي تتقن اللغة العربية واالنكليزية
والفرنسية.
يف اسرتاليا تابعت دراستها وحصلت على
واسست
اجازات يف الكمبيوتر وادارة االعمال
ّ
مع شريك حياتها معهدا اكادمييا (EASY
 )TRAINING SOLUTIONSمينح شهادات
رمسية لذوي اخلربة يف كافة انواع البناء وغريها
مما يسهل للمرء حتقيق طموحه يف احلصول
على رخصة ممارسة املهنة اليت يتقنها.
تقول رميا  :انا سعيدة جدًا حبياتي الزوجية مع
زوجي احلبيب آدي وابنتينا الغاليتني الميسا
وشالسي وعملنا يف معهدنا اخلاص بنا حقق
لنا طموحاتنا النين اقدم ما بوسعي من خدمات
جلاليتنا العربية وجمتمعنا االسرتالي املتعدد
احلضارات والثقافات كما امتنى ان حنقق حلم
وهدف كل من يرغب باحلصول على شهادة

ختوله حتقيق ما يريده وما يطمح اليه لتحسني
وضعه االقتصادي من خالل العمل.
ويطيب لي ان اردد دائمًا ان احلياة استمرار
بالكفاح والثبات لذلك جيب علينا ّ
نفوت
اال
ّ
الفرص من اجل حتسني اوضاعنا.
احلسناء رميا سركيس وجه ثقايف واجتماعي
مميز متثل مع زوجها االستاذ آدي سركيس
ً
وقدوة البناء اجلالية وبناتها يف
حيا
مثاال ّ
التواقون اىل
اليها
يصبو
اليت
حتقيق االمال
ّ
احلرة الكرمية.
احلياة
ّ
National

Strata Management

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

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
9721 1611
من ديوان الغدير

حسم  %10لحامل
هذا االعالن

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
بحرية
Pizza - Pasta -

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
Steak - Seafood
خدمة  ..نظافة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
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Hatem

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical Contracting

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

حاتم

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 :

ال مرياج

Page 25

كانت ومازالت شركة
للتمديدات الكهربائية
كانت وما زالت تقدم أفضل
الخدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات
الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة ..كفالة يف
العمل

نعمل  24/24ساعة يف اليوم
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

أ فر ا ن ا أل ر ز

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
خبز أمسر وأبيض  -مجيع أنواع
املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش زعرت ،فطاير
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان
وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار
33 - 37 High St, Preston VIC 3072

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق
املعجنات
حلم بعجني ،منقوش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة
بالبيض وأصناف
أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

تقدم يوميا املنقوش بزعرت  -لحم بعجني -
فطاير بسبانغ وبجبنة  -كعك بسجق  -بيتزا
 فطاير لبنانية واجنبية  -سندويشات وجميعانواع املعجنات
اطباق متنوعة  ..لقمة شهية  ..خدمة سريعة
ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك فتجد اكثر
تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

88.6 fm
حمالت اهلدى
مساء كل يوم أربعاء من الساعة
للمواد الغذائية
السادسة إىل الثامنة مساء

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

جميع أنواع الحبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات
واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن
لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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يف ذكرى الكبري نعيم خوري

Melbourne

املرحوم احلاج حممد عبد اهلل عبوشي

سامي مظلوم  -ملبورن

الشاعر الكبري نعيم خوري يعود للذاكرة من جديد ،واذا بالعودة
صرخة يف الوجدان ،كالرؤية اجلميلة يف احللم القصري ،وكالربق
قبل الرعود ،ومع طلوع الشمس يطل كالوعد املعهود..
ومن قال ان نعيما ميوت ..كذب
القوالون فنعيمنا هو صوت
ّ
من الضفة االخرى ،يصرخ ويقول :املوت ليس للعباقرة انهم
كالشمس يتجددون...
نعيم خوري ابن الكورة اخلضراء ،ومن الضفة االخرى وحبنني
قدسي يهمس :يا كورة احلب قد حيكت من وجعي شاال ..ومن
موتي حياة .أتذكر بطرام ،فيزهر الورد يف دروبها ،وتشرق
ّ
وينسل النور اىل حناياها..
الشمس من روابيها
نعم ثالثة هم ابناء النور كما يقول نعيم« :واحد سرقته الشمس،
فرت به الريح والثالث ال يزال طور التكوين .فلنكن ابناء
واحد ّ
النور ،زادت فصولنا ام نقصت ،»...فاحلياة ليست يف الوالدة
واملوت ،او ما بينهما ،بل هي حالة استمرار يف بال التاريخ
وعلى جفون الكون...
غالبا ما خترج العظمة من االوكار ،وال تهبط من السماء ،وكثريا
ما يتفجر النور من عنفوان احلروق ونضارة اجلاح .فيا شاعرنا
الغائب احلاضر ابدا ،ما امجل ان نكون ذلك الفينيق الطالع
من رماد احلرائق ،على اظافره بقية من مجر وجبناحيه يتكمش
اللهيب..
نعيم خوري كتب قصيدته بالنار فكانت قصيدة احلياة البنائها
االوفياء ،شهود احلق وشهداء احلقيقة اليت تساوي الوجود..
يف زمن احملنة ،زمن عصابات العبودية ،زمن الكفر والرتهيب
واالرهاب ،زمن الالزمن نقول هلم :الذئاب ال ترتك غريزتها،
ولو تغريت جلودها
وتلبست هي دور اخلراف ،وفصائل النمال
ّ
ال تتحول اىل عصافري ولو طارت ،وتلك هي عصابات االرهاب
يف حلبة الصراع ،ولو سيوفها من ذهب ،وهنا لغة االبتذال،
فألسنة الدخان ال تصري اقالما تكتب ،تقرأ ،تفهم وتعبرّ  .ان
هب
احلرية ال تكون يف ختريب ملكوت احلق واحلرية ،وبكل ما ّ
ودب ،بل هي اجبدية جديدة لوطن جديد يف االنسان اجلديد..
ّ
بهذه املفاهيم الرسولية خنتصر ثقافة املوت والدمار ،ونعود
اىل الينابيع مع ثقافة احلياة واجلمال ،ثقافة املبدعني االحرار،
وللتاريخ نشهد ان شاعرنا يف ذكراه اخلالدة نعيم خوري ،هو
هو من مخرية هؤالء العباقرة الكبار...

همــسة
عاملنا العربي ينحدر بأكمله اىل كارثة حقيقية فمنذ معاهدة سايكس
 بيكو ووعد بلفور ،والعرب يعيشون مأساة التشرذم والضياعواملوت احلضاري البطيء .وكلما ُولد عمالق يسعى إلحياء االمة
ً
فكرا وحضارة
وقوة يقتلونه او ُيبعدونه ..على سبيل املثال:
ّ
مفكر وفيلسوف من لبنان ،رفض واقع الكيانات،
انطون سعادة
سعى المة واحدة يف عامل عربي واحد ،حذر من اخلطر الصهيوني
قبل قيام «دولة اسرائيل» ،وضع خطة يف حركة تتناول حياة شعب
بكامله ...هذا املفكر قتله االستعمار الرتكي والفرنسي واالنكليزي
ومبباركة الصهيونية العاملية يف الداخل واخلارج ..حكموا عليه دون
ان حياكموه ..ختلصوا منه لتبقى معاهدة سايكس  -بيكو سيفا
ُمصلتًا على العرب من احمليط اىل اخلليج..
احرار بالدي مع كل احرار العامل مل ولن يقبلوا بسلم الذل
والعبودية ،وفاء لوقفة العز التارخيية اليت سجلها سعادة على
رمل بريوت ..حنن من اعطى السالم للعاملني منذ البدء ..وحنن من
يسعى لسالم حقيقي حبجم طموحات سعادة وحمبته الرضه وناسه،
ويف خطته وحركته التارخيية وعمال بنهج تعاليمه سيزول االغتصاب
واالحتالل والعدوان واالرهاب ،وتعود االرض الصحابها وتقرع
اجراس القدس ويرتفع االذان وحنيا ..فتحيا االنسانية معنا...

شيعت ملبورن االسبوع املاضي رجل الوفاء والكرامة احلاج حممد
عبد اهلل عبوشي ،والد الصديق العزيز عبد الكريم عبوشي.
جسد
املرحوم هذا الراحل الكبري عاش حياة كرمية عزيزة،
ّ
تعاليم االسالم اميانا ينم عن حمبة اآلخر ،والدفاع عن حقوق
االنسان دون تفرقة ان متييز بني طائفة او دين وآخر ،وتلك
هي تعاليم السماء يف رساالتها لبين البشر ...املرحوم حممد
عبوشي اسس عائلة وديعة طيبة نبيلة ..زرع فيها فضائل
الدين وقيمه ،فمشت الصراط املستقيم ...ملسنا وعايشنا
ذلك من خالل معرفتنا بالعائلة الكرمية ،ويف طليعتها االخ
والصديق عبد الكريم عبوشي وعائلته .يقولون «من ّ
خلف ما
مات» ..وهل ميوت املؤمن؟ فهو ينتقل عرب الوفاة اىل حياة
«انا هلل ّ
ابدية يف ملكوت رب العاملني .امل تقل اآلية ّ
وانا اليه
راجعون»؟ نعم من يعش وحييا هذا االميان الكبري ال ميوت ،بل
نراه مستمرا بعائلته ،باوالده وبناته واحفاده واهله يف العائلة
والوطن الكبري.
اخي العزيز عبوشي ،انت كريم وكرمك من اكرم الكرماء
سبحانه وتعاىل ،نتقدم منك وعربك للعائلة كلها هنا ،ويف
الوطن احلبيب ،باحر التعازي برحيل والدكم الكبري احلاج حممد،
رمحه اهلل واسكنه جنان النعيم ،للراحل الكبري الرمحة ولكم طول
العمر والبقاء.
اخوكم سامي مظلوم والعائلة

الزميل طوني شربل

الزميل العزيز طوني شربل مؤسس ومدير اذاعة «صوت لبنان»
دخل املستشفى هذا االسبوع اثر وعكة صحية ّ
املت به .الزميل
العزيز «ابو وردة» يتعافى ويتوثب لعودة قريبة واطاللة طيبة
الفتة من اطالالته املميزة عرب منرب صوت لبنان ابنه األكرب.
طوني شربل غلب املوت مرارا يف مسرية حياته ،وهو ما زال
يصارع من اجل البقاء..وككل مرة ينهض كطائر فينيق عاشق
الكلمة -احلية اليت تكتنه احلياة اجلديدة .وهو ،اي طوني شربل،
يستحق احلياة بكل خريها ومجاهلاَ ،
ّ
ومل ال؟ فهو ابن
ويف للحياة حييا
وميوت يف سبيلها ليحيا من جديد.

تقنية بريطانية تعاجل سرطان الربوستاتا خالل نصف ساعة

مل يقتصر جناح جراحني بريطانيني
على ابتكار عالج جديد يقضي على
سرطان "الربوستاتا" خالل نصف
ٍ
ساعة فقط ،ولكنه أقل يف كلفته
أيضا ويف أعراضه اجلانبية.
ووفقا لتقارير صحفية غربية يتمثل
العالج يف جراحة جديدة يطلق عليها
" 4دي" ،وهي اآلن متاحة يف إطار
التأمني الصحي بربيطانيا.
وهذه الطريقة اجلديدة تستخدم
مع الرجال يف املراحل األوىل
لسرطان الربوستاتا ،كبديل للعالج

اإلشعاعي واجلراحة التقليدية ،وهي
عبارة عن بذور إشعاعية تزرع يف
غدة الربوستاتا لتدمري الورم من
الداخل.
وحبسب "الدايلي ميل" الربيطانية،
فإنه يتم إدخال ما يصل إىل 120
بذرة ،كل واحدة منها يف حجم حبة
األرز يف الربوستاتا ،وميكن انتزاعها
يف اليوم نفسه ،ويعود املريض
للعمل خالل  48ساعة.
ويف العادة تستغرق هذه التقنية
ثالث ساعات؛ لكن الفريق الطيب

جنح يف إجنازها يف غضون نصف
ساعة ،دون أية تقصري يف
فعاليتها.
جراحات اإلشعاع يف هذه التقنية
أعلى بكثري من اليت تستخدم يف
العالج اإلشعاعي التقليدي ،وتضمن
سالمة املثانة واألنسجة احمليطة بها
من التدمري.
كما أنها تقلل اآلثار اجلانبية جلراحة
استئصال الربوستاتا؛ اليت حتتاج
بقاء املريض أياما يف املستشفى
وأسابيع عاجزا عن العمل.
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وبدأ استخدام هذه التقنية يف
مستشفى مقاطعة ساري امللكية،
وتعد نسخة أكثر تقدما من العالج
اإلشعاعي املوضعي املستخدم منذ
حنو عقدين بنجاح.

ريتا مظلوم درجة..
ممتازة وجناح مبني

تاريخ االنسان هو سريته ..والن التاريخ ال يسجل النيات بل
االفعال ،فهي َن َو ْت َ
وف َعَلت ،فسجلت جناحا مميزا ،وكان هلا ما
شاءت ...هذا عنوان حلكاية ريتا شديد مظلوم...
درست االدب الفرنسي يف اجلامعة اللبنانية بريوت ...تزوجت
من الشاب الراقي سرجون سامي مظلوم ...اجنبا للحياة طفال
مجيال مسيناه زينون تيمنا باسم عمه ...وكال االمسني يعودان
باجلوهر االنساني للفيلسوف الكبري مؤسس علم االخالق زينون
الرواقي...
حلمها ان تدخل اجلامعة يف اسرتاليا وتتخصص يف علم
اللغات ...وهكذا بعد اربع سنوات على مقاعد جامعة ال تروب
يف ملبورن ،وبعد السهر والتعب والدقة ،حققت امنيتها ريتا،
ونالت شهادتها بتفوق «ماسرت لغات» وهي اىل جانب العربية
والفرنسية ،جناح ممتاز باالنكليزية وااليطالية واالسبانية...
حققت هذا االجناز الكبري لتؤكد ان فيها قوة فعلت ...جنحت
ريتا الزوجة املثالية ،واالم احلنون ،واالبنة الوفية ،فكانت
السيدة -اجملتمع ،وهذه اكرب الشهادات يف علم االنسنة
واالنسانية.
يقولون « لكل انسان نصيب من امسه» ويف حكاية ريتا مع
العطاء والوفاء والكفاح ،شيء كبري من عذوبة وصرب واميان ،له
عالقة باملثل العليا اليت متتعت بها القديسة ريتا ...وحنن نؤكد
ان االبرار والعباقرة الكبار ،من شهداء وقديسني هم القدوة
لبين االنسان ،الن عطاءهم كرس «فعل الفداء» استشهادا
من اجل اخلري العام يف هذا العامل ..يبقى ان نقول ان هذا
العطاء عند ريتا هو الوفاء لقيم اخالقية انسانية يف شخصية
ريتا مظلوم .مربوك الشهادة اهلامة يف االختصاص العلمي
َ
«اللغاتي»...
وليبق العطاء عند ريتا وامثاهلا من السيدات
واآلنسات والسادة يف جاليتنا احلبيبة ،حالة استمرار يف بال
تارخينا .فما امجل ان تكون اساطرينا القدمية فعل بناء يتفجر
من عنفوان انساننا القديم اجلديد يف عمار اسرتاليا العظيمة،
وفاء جلدود كانوا االوائل يف بناء احلضارة اجملتمعية االوىل يف
هذا الكون...
ريتا ،الف مربوك ..واىل االمام باجتاه قمة جديدة يف دروب
احلياة املتجددة ابد االنسان...
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ملبورن

Melbourne

أروع املناسبات السعيدة يف مطعم األسطورة

طوني بدوي وزوجته

جانب من رواد االسطورة

جناح من الداخل يف مطعم االسطورة
على مدار ايام اجلمعة والسبت واالحد من كل اسبوع يشهد
مطعم األسطورة يف منطقة كوبرغ امجل واروع املناسبات
املفرحة والسعيدة.ولكل اسبوع جديده.
ّ
مطعم األسطورة
حبلته اجلديدة وادارته اجلديدة اصبح مالذ
للعائالت احملرتمة واليوم يعود ويستقبل حفالت الزواج
والعمادة وأعياد امليالد واملناسبات على اختالفها.
فرن على احلطب يعمل على مدار الساعة ليقدم اخلبز على
الطاوالت طازجًا
ويتذوق رواد املطعم اشهى االطباق اللبنانية
ّ
على يد طاقم متخصص يف فن الطهو واخلدمة املمتازه السريعة
واملميزة والنظافة التامة اىل تقديم املشروب لتصبح األسطورة
ّ
اليوم حمطة دائمة للراحة واالطمئنان لكل مناسبة وكل زائر.
استقباالت حارة ووجوه بشوشة على مدخل املطعم ...انها ادارة
األسطورة اجلديدة ،جديرة بان تكون رائدة يف ادارة املناسبات
ّ
وجديرة بأن تكون راقية
وتبشر بغد سعيد مشرق يؤمه كل
باحث عن االبداع وكل راغب يف العيش لساعات مفرحة يف
اجواء اخلدمة املمتازة واللقمة الشهية والنظافة املميزة.
وما نقوله يف هذا اجملال عن مطعم األسطورة هو نقال عن الذين
زاروا املطعم وعادوا منه بالقول انهم لن يقبلوا بعد اليوم بديال
عنه ،وانه يبقى افضل املطاعم لقمة وخدمة ونظافة.
ويفتخر املرء باستضافة زواره واصدقائه لتمضية اوقاتهم يف
رحابه حيث يعيشون اوقاتا ال تقدر من السعادة  ،كيف ال

قنصلية العامة يف ملبورن
دعوة للمشاركة يف خميم الشباب
تنظم وزارة اخلارجية واملغرتبني /املديرية

العامة للمغرتبني املخيم احلادي عشر لشباب
لبنان املغرتب من  10لغاية  19متوز .2012
ميكن االطالع على كافة التفاصيل املتعلقة
باملخيم على املوقع االلكرتوني للمديرية

العامة للمغرتبنيwww.emigrants.gov.lb :
حتض قنصلية لبنان العامة يف ملبورن

بعض رواد املطعم

فرن الحطب داخل املطعم
وامامهم كل مريح ومفرح.
مطعم األسطورة يعلن ان ابوابه مفتوحة الصدر والقلب للجميع
يف تقديم اخلدمة والنوعية والرفاهية واحلرص على االجواء
العائلية اليت يرتاح اليها اجلميع.
القلبية
متنياتنا
احلارة لألسطورة وادارتها اجلديدة والعاملني
ّ
ّ
التقدم والنجاح واالزدهار.
فيها دوام
ّ

إلعالناتكم يف جريدة
الهريالد يف ملبورن ،
االتصال بالزميل

كميل مسعود
على الرقم

القنصل العام

هنري قسطون

بقلم كميل مسعود

قرأت تعليقا سريعا ألحد الشعراء يف اسرتاليا.
توقفت قليال عند كلمة لفتت انتباهي «واحزف الزين والنقطة
عن العني» تعرف من املقصود ومثل هذا الكالم ليس بالسهولة
ان يقال.وعلى الفور اجريت اتصاال بالشاعر يف سدني مستفسرا
حيث اكد لي صحة اخلرب .ومع كل هذا التأكيد بقيت مصرا على
عدم االقتناع وليس معنى ذلك عدم الثقة بالشاعر الذي نقدره
وحنرتمه والثقة به كبرية جدًا.لكن وللتأكد أكثر عدت واتصلت
من جديد بشخص جيمعين به اكثر من رابط فجدد بدوره التأكيد
وبأسف شديد!
الكل يعلم مدى الصداقة الوطيدة واألخوة اليت كانت تربط
بطرس العنداري بالشاعر والكل يعلم ان الذي كان ما بني
الرجلني مل يكن اطالقًا مع غريهما من الناس .هذا الشاعر الذي
ّ
كثف زياراته اىل اسرتاليا منذ مطلع الثمانينات حتى األمس
القريب.
كرمه ومن حضنه ومن وقف اىل جانبه وساعده وال تأخر يومًا
من ّ
عنه ومن كان يطوف به النهار والليل يف زيارات اللبنانيني
وحمبني حيثهم على حضور حفالت الشاعر
والعرب من أصدقاء
ّ
لتأتي على قدر كبري من املستوى ومن حضنه كفرد من افراد
العائلة ومن كان يصرف النظر عن عائلته ويتأخر عنها بأمور
عائلية كثرية ويهتم به.كما فتح صفحات جريدتي النهار
والشرق وافرد يف طياتها االعالنات والكالم الطيب يوم كان
رئيس حتريرهما ودون مقابل.
ّ
نعم...هو بطرس عنداري املخلص واحملب
والويف الصدقائه
ولكل انسان.
وبعد وفاة بطرس عنداري ،الشاعر والكاتب واملؤلف والصحايف،
قررت العائلة يف الوطن واهالي مرتيت احياء ذكرى عن روحه
الطاهرة وحفل تكريم له يف باحة كنيسة البلدة يف مرتيت ومن
بني املدعوين هلذه املناسبة ،الشاعر الذي اعتربه اهالي مرتيت
األخ والصديق الويف لبطرس عنداري  -أبو زياد .لكن ولسوء
احلظ فوجئوا عند تقديم الدعوة للشاعر وبدون سابق سؤال عن
املاديات قال هلم الشاعر «انا بدي 1500دوالر من اجل كلمة
رثاء».
ومن قال ان العائلة واهالي مرتيت لن تقدم للشاعر غالفًا
حيتوي على مبلغ يفوق اكثر مما طلب هو.
هل تصدق يا بطرس ما طلبه الشاعر صديقك ليحضر اىل
مرتيت اللقاء كلمة رثاء يف حضرتك.
ّ
«سقط»
تصور يا بطرس انه طلب مبلغ 1500دوالر وكرمالك
ّ
املبلغ اىل 1300دوالر.
هل تصدق يا بطرس ان الشاعر ،الذي حضنته اثناء زياراته
املتكررة اىل اسرتاليا وفتحت له جريدتك وقلبك وبيتك وكنت
معينا...هذا عيب
تعتربه من افراد العائلة ،يشرتط لرثائك مبلغا ّ
والف عيب وال اقول اكثر.
نعم صدقين يا بطرس هذا قليل من كثري.
بطرس لقد غبت ّ
عنا دون سابق انذار ويف قلبك غصة صوت
الوطن الذي كنت حتلم به وعاش يف ضمريك ووجدانك.
غبت فخورًا مبحبتك وتقديرك للناس ّ
كل الناس.
وسيغيب يوما هذا الشاعر ويف قلبه غصة وحرقة على
الـ1300دوالر.
بطرس  :انت اعرف العارفني ان التكريم األرضي شيء ثانوي
اما التكريم احلقيقي الدائم واالبدي فهو انك يف عليائك مع
والصديقني انه اكرب واعظم تكريم.
االبرار
ّ
ومت كبريًا
عشت يا بطرس كبريًا
ّ

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ سليمان
ﻣﻴﺸﺎﻝميشال
العماد
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ –
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
تدعو ﺗﺪﻋﻮ
ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎفيكتوريا
العامل –
ﻓﻲ يف
الثقافية
اللبنانية
اجلامعة
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
الفتيات لالشرتاك مبسابقة ملكة مجال املغرتبني
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام اجملتمع الدولي
يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف والية فيكتوريا السيد يوسف
سابا
مع أعضاء اللجنة التنفيذية
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
حسناوات اجلالية اللبنانية من عمر  27 - 17سنة ومن كل الواليات االسرتالية
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا
لعام  ،2012حيث ستتوج ملكة العام  2012مع وصيفة أوىل وثانية ،يف مهرجان
مجالي وفين بامتياز ،يف شهر متوز املقبل.
ستتنافس على عرش مجال االغرتاب اللبناني حسناوات من جاليتنا ،يظهرن فيه
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
هدفا حبد ذاته ،إمنا
ليس
املستوى الالئق من الروح الرياضية ،ألن تاج اجلمال
ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ – ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
ﻣﻠﻜﺔ
ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ
ﺟﻤﺎﻝعاليًا.
لبنان
اسم
إبقاء
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕالغاية
هذا وسيشرتكن الفائزات يف حفل االنتخابات النهائية مللكة مجال االغرتاب
الذي سيقام يف  11آب  2012يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان
وسيتم نقل االحتفال من على شاشة MTV
وللمشاركة
املعلومات
ﺭﺋﻴﺲمن
ملزيد
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ
يرجى االتصال قبل  3حزيران 2012
على األرقام التالية :سوزان  – 0417 470 243مروى – 0422 888 564
إيف  – 0433 773 766سندرا 0421 988 016
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺎﺑﺎ
ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺣﺴﻨﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  27 - 17ﺳﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻟﻌﺎﻡ  ،2012ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻮﺝ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2012ﻣﻊ ﻭﺻﻴﻔﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻨﻲ
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ،ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺳﺘﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﺴﻨﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ،ﻳﻈﻬﺮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻼﺋﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﺳﻢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎً.
ﻫﺬﺍ ﻭﺳﻴﺸﺘﺮﻛﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺎﻡ ﻓﻲ  11ﺁﺏ  2012ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺿﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ MTV
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻗﺒﻞ  3ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2012

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺳﻮﺯﺍﻥ  – 0417 470 243ﻣﺮﻭﻯ – 0422 888 564
ﺇﻳﻒ  – 0433 773 766ﺳﻨﺪﺭﺍ 0421 988 016

ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﻭﺟﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
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ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻟﻌﺎﻡ  ،2012ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻮﺝ ﻣﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2012ﻣﻊ ﻭﺻﻴﻔﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻨﻲ
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ،ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﺳﺘﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺵ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﺴﻨﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ ،ﻳﻈﻬﺮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻼﺋﻖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﺳﻢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﺎﻟﻴﺎً.

اعمارهم ما بني  17و 25عاما على املشاركة
صلة الشباب اللبناني بوطنهم االم

بطرس ..هل تصدق

ﻳﺪﻋﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺎﺑﺎ
ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية الذين ترتاوح

يف هذا النشاط ملا له من اهمية يف تعزيز
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زوجة جورج وسوف :سلطان الطرب سافر
بصحبة جنله إىل إيطاليا لالستجمام

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﺭﺍﻛﺲ  -ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻔﻼﺗﻜﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﺳﻜﻢ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺍﳴﺼﻮﺭ ﺃﺭﺍﻛﺲ

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

ملهى ومطعم جان شاهني عنوان السهر والكيف

الفنان جورج وسوف مع زوجته وأصدقائه
لسيدة شاليمار زوجة الفنان جورج وسوف ،أكدت صحة التقارير
اإلعالمية اليت كشفت عن سفر زوجها مع ابنه إىل إيطاليا فى
رحلة استجمام ،وسيستغلها يف عالج يده ،بعد الضرر الذي حلق
جراء اجللطة الدماغية اليت أصابته أواخر العام املاضي".
بها من َّ
أكدت السيدة شاليمار زوجة الفنان جورج وسوف ،صحة التقارير
اإلعالمية اليت كشفت عن سفر زوجها إىل إيطاليا.

عمادات واعياد ميالد

رواد املطعم

وقالت شاليمار وفقا لـ»ام بي سي» « :وسوف سافر مع ابنه ،يف
زيارة استجمام ،وسيستغلها يف عالج يده ،بعد الضرر الذي حلق
جراء اجللطة الدماغية اليت أصابته أواخر العام املاضي»،
بها من َّ
حسب ما ذكرت جملة «سيدتي» ،األحد  4يونيو/حزيران اجلاري.
وأضافت السيدة شاليمار أن زوجها سوف يبقى قرابة أسبوعني
يف روما قبل عودته إىل بريوتُ .يذكر أن سلطان الطرب كان
قد استجاب للعالج الذي خيضع له مبستشفى يف بريوت ،وظهرت
له صور على فيس بوك مع عائلته وأصدقائه بدا فيها يتماثل
للشفاء.
صورا على فيس بوك ُتظهر سلطان
وتداول حمبو جورج وسوف
ً
الطرب جبانب أوالده الثالثة وزوجته شاليمار وجمموعة من أصدقائه
حيتفلون بأعياد امليالد اجمليدة والكريسماسُ .
ونقل سلطان الطرب
عاما) إىل املستشفى الشامي يف دمشق يف  20أكتوبر/تشرين
(ً 50
قرر نقله إىل
األول املاضي ،يف حالة صحية متدهورة ،قبل أن ُي َّ
مستشفى اجلامعة األمريكية يف بريوت ليقضي فرتة من العالج،
ً
أيضا ،لتلقي
قبل نقله
جمددا إىل مستشفى «حبنس» يف بريوت
ً
عالج فيزيائي وجلسات عالج طبيعي ألطرافه.

النوم مع احلبيب حيافظ على الصحة !

كرت وسائل إعالم أمريكية أن "باحثني من جامعة بيتسبورغ
أجروا دراسة أظهرت أن تشارك السرير مع احلبيب مفيد للصحة،
فقد خيفف هرمون التوتر أي الكورتيزول ويزيد معدالت هرمون
األوكسيتوسني أو ما يعرف بـ»هرمون احلب» ألنه يزيد الشعور
ً
الفتة إىل انه «على الرغم من اإلزعاج الذي قد يسببه أحد
باألمان»،
الشريكني لآلخر خالل النوم بسبب الشخري أو التقلب يف السرير أو
اإلستيقاظ املبكر وغريها ،إال أن فوائد تشارك السرير أكرب».
ونصحت وسائل اإلعالم األزواج «بالنوم معًا يف سرير واحد ملا يف
ً
الفتة إىل ان «إزدياد الكورتيزول
ذلك من فوائد مهمة للصحة»،
لفرتات طويلة يزيد بروتني السيتوكني الذي قد يسبب اإللتهابات،
اليت قد تؤدي بدورها إىل أمراض القلب واإلكتئاب واإلضطرابات
يف جهاز املناعة».

عائالت ساهرة

السهرة العامرة

يتوافد عشاق السهر الكيف والعائالت الراقية كل اسبوع اىل مطعم
وملهى جان شاهني يف بانكستاون ليعيشوا امجل حلظات العمر مع
اجلو الشرقي اجلميل على انغام الفنان جورج خوري وصوت املطرب
نسيم سعد والراقصة اللولبية ولعل ما يضفي على الضيوف املزيد
من السعادة االستقبال الرائع والودود من صاحب املطعم الوجه
البشوش اجلنتلمان جان شاهني واالدارة الساهرة على راحة الرواد

باخلدمة السريعة املمتازة من الديناميكي حممد احلركة.
وتزداد املناسبات املتنوعة من اعياد ميالد وخطوبة وعمادات
وتكريم واعياد زواج.
ويف عطلة االسبوع املاضي عاش اجلميع امجل ليالي السهر فشربوا
كأس الفرح واالنشراح مع االركيلة اللذيذة والكاس يدق الكاس
حتى الصباح.

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

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

من اليسار اىل اليمني :مارتن كول ،راي سابا (بلوزه) ،سام كوره (حدشيت)،
جان خوري (راسكيفا) ،رالف شيبان (حدث الجبة) وبول لحود (كفرصغاب)

أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج
222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:9413 2711

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377
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متفرقـات

افتتاح مركز مجعية اجملتمع االسرتالي حبضور رمسي وروحي وشعيب حاشد

* الحاج محمد علي مهاجر*

* الشيخ مالك زيدان*

* الرئيس واعضاء جمعية املجتمع االسرتالي*

* املفتي الدكتور ابراهيم ابو محمد*

* عصفور يتوسط األشوح واملري واحمد غريب وممثل ميهايلوك والزميل املغوش*
* املهندس سليم مهاجر ووالده محمد املهاجر وديب والزميل أكرم املغوش*

كتب أكرم املغوّش
حبضور ممثل عن نائبة بانكستاون تانيا ميهايلوك ورئيس
بلدية بانكستاون كارل عصفور وسعادة قنصل لبنان يف
كانبريا الشاعر ماهر اخلري وفضيلة الشيخ مالك زيدان ممثل
دار االفتاء ومفيت اسرتاليا الدكتور ابراهيم ابو حممد والشيخ
عزام مستو وعدد من املشايخ الكرام ورؤساء وممثلني عن
اجلمعيات اخلريية واالجتماعية وحشد كبري من ابناء اجلالية
اللبنانية والعربية اجملتمع االسرتالي املتعدد احلضارات
ومثل اهلريالد مدير العالقات العامة الزميل أكرم
املغوش مت
ّ
تدشني مبنى مجعية اجملتمع االسرتالي يف منطقة سيفتون.
بداية رحبت باالنكليزية احملامية الشابة فاطمة حممد مهاجر
بالضيوف واحلضور وطلبت الوقوف للنشيدين االسرتالي
واللبناني ثم طلبت من احلاج علي فخر الرفاعي ان يقدم
الربنامج باللغة العربية فرحب بالضيوف والقى كلمة موجزة
عن اهداف اجلمعية وترك الكالم ملؤسس وامني السر رجل
االعمال احلاج حممد علي مهاجر فرحب باحلضور فردًا فردًا
وشرح اهداف اجلمعية ودعا اجلالية للتفاعل مع هذه البالد
العظمة اسرتاليا النها خري بالد يصل فيها كل مهاجر اىل ما
جد وجد.
يريده وخلص اىل القول من ّ
ثم حتدث فضيلة الشيخ مالك زيدان فاشاد مبسرية احلاج
ّ
حممد علي مهاجر وعائلته بنجاحهم وتفوقهم العلمي ومتنى ان

* املشايخ زيدان والرفاعي ودرويش والزميل املغوش*
يفرحوا بزواج رئيس اجلمعية املهندس الشاب سليم حممد
مهاجر قريبًا ومن املصادفة ان عيد ميالده اليوم مربوك.
ثم ّ
تكلم على التوالي املفيت الدكتور ابراهيم ابو حممد وممثل
ّ
عصفور
كارل
البلدية
ورئيس
ميهايلوك
النائبة
فحيوا احلاج
ّ
مهاجر وابنه املهندس سليم واعضاء اجلمعية على اشادة
هذا الصرح االجتماعي والثقايف جلميع ابناء اجلالية واجملتمع
االسرتالي .وكانت كلمة الكلمات لرئيس اجلمعية املهندس
قدم شكره لوالديه واخواته وجلميع
سليم حممد مهاجر حيث ّ
احلضور ملشاركتهم تدشني هذا املركز.
وختامًا تال الشيخ فخر الرفاعي الدعاء اىل اهلل بان حيمي
هذه املؤسسة واركانها وجيعلهم من الناجحني واملرموقني
دائمًا.
وبعد الكلمات تناول احلضور العشاء والضيافة العربية
االصيلة اليت عودنا عليها احلاج حممد علي مهاجر وهي من
صنع مطعم اليامسني بانكستاون وانصرف احلضور وهم
فرحني بتشييد هذا املركز الكبري حتت عنوان من اجل رفع
شأن اجلالية اللبنانية والعربية يف سدني ولكم حتيات آل
مهاجر ومجعية اجملتمع االسرتالي.
ومع نهاية االحتفال سألنا رجل االعمال حممد علي مهاجر
الذي اجنب عائلة كرمية متعلمة من ابناء وبنات مجيعهم
من مهندسني وحمامني كيف توفق بني اعمالك احلرة
واخلريية.....فقال اخي أكرم يف احلقيقة انين اقدم اكثر من
نصف وقيت لالعمال اخلريية والباقي لالعمال التجارية ورعاية
العائلة بالتعاون مع ولدي احلبيب سليم وبناتي احلبيبات
واحلمد هلل ...الن ّ
سنة احلياة الكفاح وكفى.

* الزميل ايلي كلتوم وسليم مهاجر*

قداس لراحة أنفس شهداء جمزرة اهدن
ومجيع شهداء املرده
يدعو تيار املرده اوسرتاليا ابناء اجلالية اىل حضور القداس
الذي يقيمه لراحة أنفس شهداء جمزرة اهدن ومجيع شهداء
املرده وذلك يوم االحد الواقع فيه  17حزيران  2012الساعة
احلادية عشرة صباحا يف كنيسة مار يوسف ،كرويدن.
7 Acton Street Croydon Sydney
الدعوة عامة

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

نفتح أيام السبت
بموعد مسبق
نصائح مختصة من االتصال بـ داني دكان على:
0414 309 360
شركة AMP

165C Wattle Street Bankstown Call us Today: 02 9707 3077
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588
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تتمــات

حل جملس الشعب...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
التشريعية والتنفيذية يف يد اجمللس العسكري ،مبا يؤدي إىل
إعادة خلط األوراق السياسية ،من خالل انتخابات رئاسية قد تنتهي
بفوز مرشح العسكر أمحد شفيق ،وانتخابات تشريعية جديدة تسحب
من «اإلخوان» غالبيتهم الربملانية ،خصوصًا يف ظل تراجع شعبيتهم
يف الشارع املصري ،جراء أخطاء عدة وقعوا فيها ،لعل أبرزها
تغليب مصلحة اجلماعة على مصلحة الوطن والثورة ،وحماوالتهم
االستئثار بكافة مفاصل النظام اجلديد ـ يف ما يذكر بأداء «احلزب
الوطين الدميوقراطي» السيئ الذكر ـ عرب إقصاء القوى األخرى عن
مشروع بناء الدولة اجلديدة ،وحماولة أخذ اجملتمع املصري املعتدل
إرضاء للتيار السلفي ،ناهيك بإخفاقهم يف األداء
حنو تشدد ديين
ً
الربملاني ومتاهيهم مع املشروع األمريكي يف املنطقة العربية...
اخل.
ومن غري الواضح بعد طبيعة التداعيات السياسية لتلك املغامرة
اجلديدة اليت يقودها العسكر ،واليت تشبه إىل حد ما االنقالب
الذي نفذه العسكر الرتكي ضد حكومة جنم الدين أربكان ،يف ظل
املتغريات اليت تشهدها املنطقة العربية ،ويف ظل سقوط جدار
اخلوف يف اخلامس والعشرين من كانون الثاني العام  ،2011مبا
مينع إعادة إنتاج نظام حسين مبارك ،ولو بوجوه جديدة ،وأدوات
جديدة من قبيل استبدال قانون الطوارئ بقرار «الضبطية العدلية»
للشرطة العسكرية واملخابرات احلربية.
ويف ظل املواجهة اليت بلغت نقطة الالعودة بني «اإلخوان» الذين
خيوضون اليوم «معركة حياة أو موت» ،وبني سلطة عسكرية تسعى
إلعادة ضبط اللعبة السياسية ملصلحتها ،تبدو مصر أمام مفرتق
خطري ،ينذر بانفجار قد خيرج عن نطاق السيطرة على غرار ما حدث
يف أنظمة عدة دفعت مثن مغامرات العسكر حروبًا أهلية.

احكام احملكمة الدستورية

وقضت احملكمة الدستورية العليا يف مصر حبل جملس الشعب،
كما قضت باستمرار امحد شفيق ،آخر رئيس وزراء يف عهد حسين
مبارك ،يف السباق الرئاسي ،وذلك قبل يومني من انطالق اجلولة
الثانية واحلامسة من انتخابات الرئاسة ،اليت يتنافس فيها الفريق
أمحد شفيق ومرشح «اإلخوان» حممد مرسي.
وقررت احملكمة الدستورية قبول الطعن املقدم إليها من قبل اللجنة
العليا لالنتخابات بشأن قانون العزل السياسي شك ًال ومضمونًا،
حيث اعتربت أن من حق اللجنة االنتخابية تقديم الطعن بصفتها
هيئة قضائية ،كما قبلت الطعن يف األساس ،مستندة يف ذلك
معينني ،وحرمهم من حقهم يف تولي
إىل أن القانون خص أشخاصًا ّ
املناصب العامة من دون حماكمة ،كما خرج عن مبدأ عدم رجعية
القوانني .ويعين قبول الطعن عمليًا بقاء الفريق أمحد شفيق يف
السباق الرئاسي.
أما بالنسبة لقانون االنتخابات التشريعية ،فقررت احملكمة الدستورية
قبول الطعن بعدم دستوريته مستندة يف ذلك إىل انتهاك القانون
ملبدأ املساواة ،عرب مساحه للمنتمني إىل األحزاب السياسية
بالرتشح يف نظامي اللوائح واملقاعد الفردية يف آن واحد ،بينما
حصر التنافس على املقاعد الفردية باملستقلني .وأشارت إىل أن
«العوار الدستوري» الذي أصاب القانون ال تقتصر مفاعيله على
املقاعد الفردية فقط (ثلث مقاعد جملس الشعب) بل على الربملان
ككل.
وأثار احلكم املتعلق مبجلس الشعب لغطًا قانونيًا حول تطبيقه،
بني من رأى انه يؤدي فقط إىل إسقاط عضوية املرشحني على
املقاعد الفردية دون سواهم ،وبني من رأى أنه يؤدي عمليًا إىل
حل الربملان كله .كما تباينت اآلراء حول حق احملكمة الدستورية
واجمللس العسكري يف حل جملس الشعب وانعكاس ذلك على
تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وأكدت مصادر عسكرية أن اجمللس األعلى للقوات املسلحة قد
يعلن «استعادته السلطة التشريعية إىل حني إجراء انتخابات
جديدة جمللس الشعب» .وكان اجمللس العسكري توىل السلطتني
التشريعية والتنفيذية يف البالد فور تنحي مبارك ،لكنه سلم
السلطة التشريعية جمللس الشعب بعد انتخابه يف مطلع العام
احلالي.

شفيق

ويف تعليقه على هذه التطورات ،أشاد املرشح الرئاسي الفريق
أمحد شفيق ،خالل مؤمتر صحايف عقده يف ختام احلملة االنتخابية،
بقرارات احملكمة الدستورية ،معتربًا أن «رسالة هذا احلكم التارخيي
هي انه انتهى عصر تصفية احلسابات ،كما ذهب بال رجعة أسلوب
تفصيل القوانني واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف فئة
معينة».
وتابع «سوف نعود شاء من شاء ومل يشأ من مل يشأ ..سوف
تعود مصر اليت حنلم بها» .وأكد انه «ال يريد عزة وال يريد سلطة
او مكانة» بل يسعى إىل أن يساهم مع املصريني يف بناء «بلد
مستقر ،بلد آمن باقتصاد يوفر الرزق للجميع».

مرسي

من جهته ،قال حممد مرسي ،يف تصرحيات لقناة «دريم» الفضائية،
«حنرتم أحكام احملكمة الدستورية ...احرتم حكم احملكمة الدستورية
العليا من منطلق احــرتامي مؤســسات وسلطات الدولة ومبدأ

الفصل بني الســلطات وأعتربها واجبة النفاذ» ،لكنه أشار إىل أنه
«غري راض» عن احلكم بعدم دسـتورية «قانون العزل».
وأضاف :اربأ بأي احد أن حياول إعادة احد ممن افسدوا» البالد
يف عهد الرئيــس السابق حسين مبارك ،يف إشارة غري مباشــرة
إىل امحد شفيق ،مؤكدا أن «الشعب املصــري ضد حمــاوالت إعادة
إنتاج النظام (السابق) ...والعــزل الشعيب والرفض الشعيب أقوى
من العزل القانوني».

مواقف

واثر صدور أحكام احملكمة الدستورية ،أعلن اجمللس األعلى للقوات
املسلحة ،الذي يتوىل احلكم منذ إسقاط مبارك يف  11شباط العام
 ،2011أن اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية «ستجرى يف
موعدها املقرر يومي السبت واالحد (اليوم وغدا)» ،مشددًا على
أنه «ليس هناك أي تغيري يف هذا األمر».
وبينما ذكرت وسائل إعالم مصرية أن املرشد العام لـ»اإلخوان»
حممد بديع دعا إىل اجتماع طارئ ملكتب اإلرشاد يف اجلماعة لبحث
التداعيات السياسية الناجتة عن قرارات احملكمة الدستورية ،اعترب
القيادي يف «حزب احلرية والعدالة» التابع لـ «اإلخوان» حممد
البلتاجي أن أحكام احملكمة الدستورية «تأتي ضمن انقالب كامل
األركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا يف تاريخ هذا الوطن».
وأضاف ان «هذا االنقالب بدأ برباءة كل مساعدي وضباط
الداخلية (املتهمني بقتل املتظاهرين إبان االنتفاضة ضد مبارك
يف العام املاضي) ،ثم األزمة املصطنعة مع القضاء ،ثم إعطاء
الضبطية القضائية للشرطة العسكرية واملخابرات احلربية ،ثم حل
الربملان املنتخب وفقا لقانون أصدره اجمللس العسكري ،وإعطاء
خامت املشروعية الدستورية لرتشح شفيق قبل بدء اجلولة الثانية
بأقل من  48ساعة ،واحلديث عن تشكيل اجمللس العسكري للجنة
الدستور».

الضبطية العدلية

يف هذا الوقت ،قدمت  17منظمة حقوقية مصرية طعنا أمام القضاء
اإلداري يف جملس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير
العدل الصادر يوم األربعاء املاضي مبنح ضباط وضباط صف
املخابرات احلربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يف
جرائم يرتكبها مدنيون.
واعتربت املنظمات احلقوقية أن «القرار اختلق صالحيات استثنائية
ال سند هلا يف القانون ،مبا يشكل التفافا صارخا على اإلنهاء
الرمسي حلالة الطوارئ» يف نهاية أيار املاضي.
ولفتت إىل أن «القرار وضع قيودا أسوأ مبراحل من تلك اليت كانت
موجودة إبان سريان حالة الطوارئ» ،مضيفة ان القرار يعطي
«غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات املسلحة يف احلياة اليومية جلموع
املصريني».
وكان وزير العدل املصري عادل عبد احلميد اصدر قرارا يعطي
رجال املخابرات احلربية والشرطة العسكرية حق توقيف اخلارجني
عن القانون املمنوح لرجال الشرطة إىل حني االنتهاء من اعداد
الدستور اجلديد للبالد.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل املرسي إن القرار
«مأل الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات
املسلحة يف الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ يف 31
أيار املاضي» ،والساري يف البالد منذ أكثر من  30عاما .وأضاف
املرسي ان «قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات املسلحة
املوجودة بالشارع سلطة حترير احملاضر» ،وتوقيف اخلارجني عن
القانون «ومت سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون
الطوارئ ما أحدث حالة من الفراغ القانوني مأله قرار وزير العدل
منحهم سلطة الضبطية القضائية مبا ميكنهم من أداء مهمة تأمني
الشارع».

تثبيت املياومني يفجر...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
بالدها للجيش ،فأجابت ان االدارة «مستعدة ملزيد» من املساعدات
له .وأبرزت ايضا موضوع احلوار الوطين يف لبنان ووصفته بأنه
«أمر مهم جدا» .وطالبها ميقاتي بدعم هذا املناخ احلواري «لئال
يستعمل لبنان منصة أو منطقة عازلة» ،فأكدت انها تدعم هذا
التوجه وكل ما حيصن االستقرار يف لبنان .وتناولت كلينتون
موضوع املصارف اللبنانية واالجراءات املصرفية اليت يتبعها لبنان،
مؤكدة استمرار التعاون بني حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
ووزارة اخلزانة االمريكية على الوجه املالئم ،فيما شدد ميقاتي من
جانبه على أن لبنان سيستمر يف اتباع كل االجراءات اليت حتمي
قطاعه املصريف.
وأفاد املكتب االعالمي مليقاتي يف بيان رمسي عن االتصال أن
كلينتون «أعربت عن تأييدها للخطوات اليت تقوم بها احلكومة
اللبنانية وأثنت على املهمات اليت يتوالها اجليش وأشادت بالتعاون
بني مصرف لبنان ووزارة اخلزانة االمريكية».
وأفاد املكتب االعالمي للحريري انه تلقى ليال اتصاال من كلينتون
تناوال فيه الوضع يف لبنان واالزمة السورية.
ويشار يف هذا السياق اىل ان رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
أبلغ امس االول جملس الوزراء ان اجليش ركز نقطتني ثابتتني
على احلدود مع سوريا شرق بلدة عرسال «لبسط سيادة الدولة
وحفظ االمن واحلؤول دون تكرار اخلروقات».
كما أن املنسق املقيم لربنامج االمم املتحدة االمنائي يف لبنان روبرت

واتكنز قام أمس االول بزيارة لبلدة عرسال مستطلعا «املشاكل
اليت يواجهها الالجئون السوريون ولفهم احلوادث احلدودية اليت
شهدتها املنطقة من اشتباكات وخطف وقتلى».

جملس الوزراء

أما على الصعيد الداخلي ،فأقر جملس الوزراء يف جلسة خاطفة
عقدها أمس االول يف قصر بعبدا اعطاء وزارة املال سلفة خزينة
بقيمة  10394مليار لرية لتغطية االنفاق عن سنة  ،2012ومشروع
قانون بفتح اعتماد اضايف لتغطية هذا االنفاق ،باالضافة اىل
االنفاق امللحوظ يف املوازنات امللحقة حبيث يصري اجملموع 11561
مليار لرية .وعلم ان جملس الوزراء وافق ايضا على اعطاء وزارة
الداخلية  200مليون لرية لتغطية االنتخاب الفرعي يف الكورة.
واقتصرت اجللسة على وضع تنسيبات ارقام السلفة املالية
وتفصيل ارقامها أسوة مبشروع املوازنة.
واوضح الوزير وائل ابو فاعور ان اجللسة كرست االتفاق على
املبالغ املخصصة لكل وزارة ضمن السلفة املقررة ،مشريا اىل
ان اجتماعات متالحقة عقدت قبل اجللسة يف السرايا بني الرئيس
ميقاتي وعدد من الوزراء من اجل حتديد مبالغ كل وزارة على
حدة.
وقد مشلت هذه االجتماعات وزراء االشغال والطاقة والصحة
والشؤون االجتماعية والتنمية االدارية.

أزمة املياومني

واذا كانت جلسة جملس الوزراء مرت بسالسة ،فان جلسة اللجان
املشرتكة اليت أقر فيها اقرتاح تثبيت العمال املياومني وجباة
االكراء لدى مؤسسة كهرباء لبنان فجرت هذه االزمة بني كتل
ونواب من االكثرية واملعارضة من جهة ونواب «تكتل التغيري
واالصالح» الذين انسحبوا من اجللسة من جهة اخرى .واتهم وزير
الطاقة واملياه جربان باسيل عشرة نواب بعرقلة وسائل احلل اليت
طرحها هلذه املشكلة ،وانتقد احلل الذي أقر أمس ،معتربا انه «غري
دستوري النه يطيح مفهوم الوظيفة العامة اذ انه ال يقر تثبيت
 2500عامل فحسب بل مخسة آالف أو ستة االف عامل يف الكهرباء
واملياه والسكك احلديد أي ثلث العاملني يف االدارة العامة» .كما
اخذ على املشروع افتقاره اىل التوازن الطائفي.
وقد حلظ املشروع اجراء مباريات حمصورة للعمال خالل سنة ورفع
سن التقاعد من  54اىل  58سنة .ومع ان املياومني رحبوا باقرار
املشروع ،إال انهم قرروا االستمرار يف اعتصامهم يف مؤسسة
الكهرباء اىل ان تقره اهليئة العامة للمجلس.

زيارة البابا

ويف الفاتيكان (و ص ف) رد الناطق باسم الكرسي الرسولي االب
فيديريكو لومباردي على معلومات تتعلق بشكوك يف امتام زيارة
البابا للبنان بسبب الوضع يف سوريا ،فأكد ان الزيارة ال تزال
مقررة وجترى التحضريات هلا بنشاط على رغم االزمة السورية.
وقال لومباردي يف مؤمتر صحايف ان «التحضريات للزيارة متضي
قدما .ال تشكيك يف شأن حتضريها .والكرسي الرسولي يقوم بكل
ما ينبغي لكي تتم الزيارة كما هو مقرر» من  14ايلول اىل 16
منه .واضاف« :ان املستقبل ليس بني ايدينا» ،ملمحًا اىل احتمال
امتداد النزاع السوري اىل لبنان.

هوالند سيحمل االزمة...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
يف اهلواء .تعرضت غالبية املباني احلكومية مبا فيها الربيد لالحراق
من الداخل» .واضاف« :احرق االرشيف ،نهبت املتاجر واحرقت
فيما بدا بعض املنازل انه تعرض للتفتيش وبقيت ابوابه مشرعة.
كما يبدو ان املعارك كانت مستمرة يف بعض احناء املدينة».
وعن حتديد  30حزيران موعدًا حمتم ًال الجتماع جمموعة االتصال قال
ديبلوماسي« :هذا غري مؤكد ،لكن الناس ال يزالون يعملون من
اجل شيء ما يف يوم ( 30حزيران)» .وقال ديبلوماسي آخر »:نتجه
حنو ( 30حزيران) ولكن مل يتأكد شيء» .وقال ثالث ان من
املعتقد ان مشاركة ايران نقطة شائكة يف طريق تنظيم االجتماع.
وصرح وزير اخلارجية الربيطاني وليم هيغ ،الذي أجرى حمادثات
مع نظريه االيراني علي أكرب صاحلي على هامش مؤمتر يف كابول
بان «امكان حضور ايران أي اجتماع مماثل رمبا كان أمرا غري قابل
للتطبيق».
وأعلن الناطق باسم املبعوث اخلاص املشرتك لالمم املتحدة وجامعة
الدول العربية اىل سوريا كويف انان امحد فوزي ان «املبعوث
اخلاص املشرتك يشارك حاليًا يف مشاورات عاجلة ومكثفة مع
الدول االعضاء من اجل التوصل اىل توافق يف شأن شكل اجتماع
جمموعة االتصال وصيغته».
ويف روما ،قال هوالند عقب حمادثات مع رئيس الوزراء االيطالي
ماريو مونيت أنه سيغتنم فرصة انعقاد مؤمتر جمموعة العشرين
يف لوس كابوس باملكسيك االسبوع املقبل  ،حملاولة التوصل
إىل»تسوية سياسية» مع روسيا يف شأن األزمة السورية.
ويف الرياض افادت وكالة االنباء السعودية «و ا س» ان
الرئيس االمريكي باراك اوباما اجرى حمادثات عرب اهلاتف مع
العاهل السعودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز تناولت «االوضاع
االقليمية والدولية».
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مناسبـات

القنصل ماهر اخلري ..شاعر الدبلوماسية وسندباد الشعر االعالمي فؤاد احلاج وموسوعة الصحافة العربية يف
العربي والعاملي يف مهرجان شعري مسرحي يف ستديو
اسرتاليا والعامل
االوبرا هاوس  -سيدني

* القنصل ماهر الخري*

* السفري جان دانيال*

* الدكتور رغيب النحاس*

* النائب طوني عيسى*

* الزميالن أكرم املغوش وفؤاد الحاج*

* الدكتور يصطفى علم الدين والحاج والزميالن علم الدين واملغوش*

* الزمالء مسلماني ومخايل ومنصور *

* الحاج يقدم كتابه للسيناتور شوكت مسلماني *

* النائبان عيسى ومسلماني يتوسط برغشون وحجار واملحامية بوحمد*

* علي ديب والدكتور جمال ريفي وحضور*

* القنصل جورج بيطار غانم ،ديدي زيبارا ،القنصل الخري ،السفري دانيال ،الزميل أكرم املغوش والسيدة دانيال*

* الحاج يوقع كتابه للنائبان عسى ومسلماني والزميل أكرم املغوش*

* القنصل الخري يلقي قصائده على وقع رقصات تعبريية*

* القنصل الخري يتوسط عيسى ،قزي ،كريوز والحسن وعجاج*

كتب أكرم املغوّش
كلنا يفتخر ان قنصل لبنان يف كانبريا ونيوزيالندة
الشاعر ماهر اخلري ختطى حدود الشعر والشعراء
العرب اىل العامل وكان فاحتا دبلوماسيا راقيا يف
مدرسة اعدهاواسس هلا.
بدعوة من سفري لبنان يف كانبريا الدكتور جان
دانيال والسيدة عقيلته مرياي دانيال كان الشعر
على وسعه آفاقا يظلله القمر بآيات وسعها
القصائد اليت تداعبها الرقصات الفولكلورية
اهلندية والتعددية الثقافية االسرتالية بالفيدو
كليب واعمال مسرحية تتلى فيها قصائد اخلري
حبضور قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ
جورج البيطار غامن والنائب طوني عيسى ومرتجم
مؤلفات اخلري لالنكليزية الدكتور االديب رغيد
النحاس والسيدة عقيلته ومدير تلفزيون الغربة
الشاعر شربل بعيين ومدير العالقات العامة يف
اهلريالد والعنكبوت االلكرتوني الزميل اكرم
املغوش وحشد كبري من املثقفني واملسرحيني
والكتاب والشعراء واصدقاء القنصل ماهر اخلري.
وقدمت االحتفال احلسناء دي دي زيباره.
بداية وقف احلضور للنشيدين االسرتالي
واللبناني وقدمت السفري الدكتور جان دانيال
فألقى كلمة اشاد فيها بالشاعر القنصل ماهر
اخلري تاله الدكتور رغيد النحاس فألقى بعض
القصائد املرتمجة لالنكليزية ثم النائب طوني
عيسى واالعالمي طوني القزي فشكروا صاحب

* الزميالن املغوش ومخايل واملمثل فراس الحاضر وعقيلته ميكال*

الفتح الشعري االستاذ ماهر اخلري واشادوا به
واحملتوى.
وكانت قصائد اخلري اليت ألقاها بأسلوبه املبدع
قراءة وتعبريا مع رقصات تعبريية دامت الكثر من
ساعتني صفق احلضور طويال وقالوا مرحبا مرحبا
بالشاعر الدبلوماسي ماهر اخلري سندبادا للشعر
والشعراء اىل العامل..
حتدث اخلري شاكرا السفري دانيال والقنصل غامن
والنائب عيسى والدكتور النحاس واحلضور وقام
بتوقيع الكتاب.
شكرا لنجم مدرسة الشعر التعبريي رقصا وفولكلورا
عربيا وعامليا ..مرحبا بالشاعر الدبلوماسي الذي
افاض كرما وعطاء البراز العرب يطوف به العامل
وال امجل ..من بريوت اىل القاهرة وباريس
وكابريا اىل سيدني واالمجل يف امجل قاعات
العامل االوبرا هاوس الذي افاض اخلري خريا مباهر
اخلري مع حفظ االلقاب
تصوير اراكس

* النائبان مسلماني وعيسى والزميل املغوش وحجار وحناوي*

كتب اكرم برجس املغـوّش
اصدر الشاعر االعالمي والناشط الوطين الزميل
فؤاد احلاج الطبعة الثانية من كتابه «الصحافة
العربية يف اسرتاليا» الذي كان االجدر به ان
حيمل عنوان «موسوعة الصحافة العربية الوثائقية
التعريف
يف اسرتاليا والعامل» ،الن الكتاب
ّ
مبقومات الصحافة وصفات الصحافيني االدبية
واالخالقية والوطنية واحلرية والتعبري والتضليل
وغريها مما يدور يف فلكها من كذب ونفاق
وفوضى اىل امساء املنشورات اليت صدرت يف
اسرتاليا والعديد من الدول العربية والعامل.
اضافة اىل امساء بعض الشخصيات السياسية
من رؤساء ونواب ووزراء واعضاء بلديات وصلوا
اىل مراكز القرار يف اسرتاليا.
ويعترب هذا اجلهد الكبري واخلالق لالستاذ فؤاد
احلاج مرجعا هاما ملن يهمه امر االطالع على
النشاط االعالمي العربي خاصة يف اسرتاليا
والعامل ،ايضا كذب ورياء االعالم االجنيب املزيف
الذي جلب العار والدمار علينا كأمة عربية ..وكم
دون يف موسوعته
كنا نود لو ان االستاذ احلاج ّ
مجيع الوزراء والنواب واعضاء البلديات بدل ذكر
البعض وهذا ما طلبه مين عرب االتصاالت اهلاتفية
العديدة كما ذكر يف مقدمة الكتاب بشكره لي
على تزويده ما ذكرته آنفا.
وكم كنا نتمنى ان يذكر احلاج العديد من
الشخصيات اهلامة من اكادمييني واطباء ورجال
ارحييني هلم باع طوىل يف رفع اسم جاليتنا
العربية يف هذا اجملتمع االسرتالي العظيم
املتعدد احلضارات والثقافات من اطباء ومفكرين

* ايهاب مطر والدن وحناوي وقسطنني سابا*

واكادمييني وسياسيني ورجال مال واعمال.
ولنا مالحظة :لقد ذكر بعض الصحف واجملالت
اليت كان لنا اسم فيها كاهلريالد وليلى وغفل
عن ذكر النهار وكلمات وصوت املغرتب واالنوار
والنجوم واحلياة والصفاء والزمان وغريها.
ومما جاء يف مقدمة الكتاب لعميد الصحافة الفقيد
بطرس عنداري الذي غيبه املوت املفاجئ دون
اي يرى التوقيع والرتمجة االنكليزية:
«الن املكتبات العامة واخلاصة ومراكز االميان
حباجة اىل هذا املرجع» وهذا صحيح الن االستاذ
احلاج قام جبهد كبري ومشكور على ما قام به
الن صاحبة اجلاللة هي مهنة املتاعب النها ترضي
اناسا وتزعج آخرين وبالعكس ال يكتب احلقيقة
اال االعالمي الصادق وينال قسطه من اآلالم
واالوجاع والتهجري والقمع واملوت كما قال االمام
يبق لي صاحبا» .وكذلك قول
علي «احلق مل
ِ
الشاعر نزار قباني:
ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي
حوافر اخليل داست عندنا األدبا
وحاصرتنا واذتنا فال قلم
صِلبا
قال احلقيقة اال اغتيل او ُ

تصوير اراكس
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كتابات

ام هاشم احلسيين يف ذمة اهلل

ثنائيّة الروح الواحدة يف «عروض احلديقة» لعناية جابر
ـ شوقي مسلماني

الشاعر السيد أمحد احلسيين
دهر
يا
فنصال
ويف
نار

مهال
سهمك

نكبات
البلية
ّ

رمتين
حتى
املنايا
خطب
فيحرمين
حتى

متى

ظلم

فاملصاب
والفراق

يروعين
يسودني

نوائب
ِ
واحلمام

هوهلا
يقودني

مر
الدهر
ّ
واهلموم

يف

وعلقم
ٌ
تزورني

عطفها
املنية
ّ
ترومين
أنت
بني

يا

عشت يف حلظ الوفاة
قد
ُ
واملمات
الدواهي
ارى
ّ
حياتنا
الرهيب
املوت
نغص
قد
ِ
جتوبين
واخلطوب
بلحدك
لي
من
حتى
قطرات

سقتين

سم
ّ
ليلي
عربى

أأبيت
ُ
والعني

ينضح
حلن

والقلب
نغمات

انينها
يسوقين

مرارة
واحلظوظ

عيشها
ختونين

عذابها
من
العارفني

تفوتين

من

والضياء
والظالم

مغر ٌب
ّ
ُيعيقين
ً
حسرة

تغيب
قد
مضيء
بدر
ّ
ٌ
قد صار طيفا يف املنام
ُ
هذا
النوى
طال
رحيل ِك
فالرحيل
عفوك
دهر
يا
ُ
متضوعا
عبريها
زهر
فاح
قد
فتلوحين
الضحى
مشس
وترنقت
ّ
وجه صفائها
عتم الليل
شف
قد
َ
ُ
ما

عاد

يشرق

البسيطة
حتى
وتصدعت
ّ
ُ
ّ
غطى على
والرمش
ُ
مهلك
رمش
يا

خيمت
ّ
ُ
أركانها

على
نادى
واملوت
حتفك
موت
يا
كنت
قد
ُ
واليوم

جنمها

يف
مع

زمن

نوره
يهولين
ٌ
عربة
خُييفين

فيضيئين
ُ

بظالهلا
ُ
فتصيبين
َ
بياضها

العيون
يهيبين
فالسواد
ُ
يزورها
الديار
يلومين
فاحلبيب
الصبا متساحمًا

الغادرين

تريدني

الدخول مع عناية جابر إىل «عروض احلديقة» جمموعتها
الشعرية األخرية سياحة ثانية يف «اهلدوء املكتنز» بتعبري
ّ
تقمصت
سعدي يوسف ،أو إمعان يف عني الديك اليت
ّ
ومرام بإطار الشعر الذي ال يعرف مهادنة أو هوادة
كلمات
ٍ
يوميات
هي
ات
واليومي
القلب
تفاصيل
هي
التفاصيل
حيث
ّ
ّ
الروح ونار العاطفة والعثور على الذات هو لقية ومطالب
حقيقية.
الذات هي أحالم
ّ
بقوة الدفق
احلديقة»
جمموعة «عروض
جمسات ألحوال نابضة ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
شفاف أو
بساطه غمام
واحلب الذي
ثة
املؤن
حيث الضفاف
ّ
ّ
والطبيعية والصدق
مشيه على املاء أو هو هو بكل السالسة
ّ
تفصل
ال ختطئه عني ،ويصنع القصيدة األمجل ،وهي اليت
ّ
تأصل ّ
وتجُ ِمل ،أو تقول ُ
وت ِ
واتقن.
كمل على عادة من
ّ
وإذا املرأة هي إثنتان فالشاعرة عناية جابر قطعًا هي ليست
حواء ،وقطعًا هي ليليت بشجاعتها فهي بقامة صنوها
ّ
تساويه بشموخها وعنفوانها وتعبريها عن ذاتها وصناعة
هيابة ،وال أحسبها ّ
جيدًا
إال صاحبة دعوة تعرف ّ
قدرها غري ّ
ّ
ومسه
وسحره
وخماتلته
ته
فني
بكل
«الشعر»
دعوتها:
سبيل
ّ
ّ
«أفتح فمي على
وجنونه فتتبعها بنات جنسها فيقلن مثلها:
ُ
عذب
«عفن
الشاطئ \ يغسل اهلواء ملح أسناني» .ويقلن:
ٌ
ٌ
غيابك \ كرائحة زهر مرتوك \ على قرب» .ويقلن« :كلمة
ِ
حمدبة \ هلا جناح واحد \ مثل العذاب» .ويقلن:
صغرية
عصية مثلي \ الغيمة
«حانقة من أمر ما \ أنظر إىل السماء \
ّ
قلت يومًا
هوائية» .ويقلن« :إذا
دراجة
ُ
ّ
اليت عربت \ على ّ
ّ
مير يوم دون أن حيزن قليب».
ال
لكن
عت بها \
كذبة \
ومتت ُ
ّ
ثنائية الروح الواحدة ثيمة الشاعرة يف
و»هو»
و»أنا»
ّ
ّ
ّ
جل «عروض احلديقة» وأقول يف جل «عروض احلديقة»
اإلتساع ُي ِ
ّ
فسح للموضوعي ،للناس ،للمدن ،جلغرافيا
ألن
اجلمال ،ولألذن الالقطة ،والنظر الذي يرى أكثرُ ،ي ِ
فسح
للمساحة واملسافة والكائنات الكثرية واأللوان الراسخة ،أي
مبعنى آخر تصنع الشاعرة لتجربتها مِس َتها :ضوء عميق على
أعماق الذات يف العالقة بني «أنا» وبني «هو» وضوء عميق
آخر على املوضوعي من حيث هو جوهر أيضًا يشتبك معه
جدلية ال فكاك منها ،ونعلم بالتالي أن الزجاج
الفرد بعالقة
ّ
مرات «يغطي الرمل» مع «مسامري أحذية مهرتئة» .ونعلم
تتكدس \ ورقة صفراء فوق \ أوراق
أن «أوراق الشجر
ّ
صفراء» وأن كل قطرة «غارقة يف مائها» وأن «ماسح
ُ
أسأل لوحة
األحذية يقرفص \ كضفدع حول بئر ماء» ثم «

العالناتكم
يف الهريالد

لفان غوغ \ عالقة على احلائط \ كأذن مقطوعة».
عناية جابر فيما تبحر يف مدينة من مياه ماحلة وفيما حتزن
ُ
الطفلة فيها تسرح ومترح وتفرح وهي مالكها
وتبكي،
ِ
موضوعية
يف
هي
وردة
ها
ذات
أنا
يف
هي
ومثلما
احلارس،
ّ
األنا أيضًا خطوها ربيع وزهور ،ومثلما رقراقها« :القصيدة
بقوة \ ألسقط بنعومة» كذلك هديرها:
متسك بي \ لئ ّال أسقط ّ
«سيلفيا سيلفيا \ وقد سقط ّ
ظلك يف الثلج \ عندما ال
تتحرك
أعد الثقوب \ يف األشياء اليت ال
تكتبني قصائد كيف ّ
ّ
احلب الصعب».
جدًا \ وسوف أقرأ ذلك
\ متوتني كثريًا ّ
ّ
شعرية مكتملة النصاب بثباتها
«عروض احلديقة» جمموعة
ّ
وعومها وطريانها ،ببالغتها وثقافتها .وأعود إىل قراءتها
وأنا مرتاح الضمري.
Shawki1@optusnet.com.au

صور من تاريخ اجلالية

تقديم أكرم املغوّش

النجم وائل كفوري يف سيدني

االتصال على
احد الرقمني:
87648186

أو
0403482345

النجم وائل كفوري يتحدث اىل الزميل اكرم املغوش (ارشيف)

منذ عشر سنوات تقريبا حضر اىل سيدني
النجم الشاب وائل كفوري مع كامل فرقته
املوسيقية ورافقه املخرج الشهري سيمون
امسر يف اول رحلة فنية له فأحيا النجم

الكفوري عدة حفالت يف سيدني وملبورن
واجرينا معه حينها مقابلة نشرناها يف «نهار
الراحل بطرس عنداري» رمحه اهلل.
زمان وما ادراك ما ختبئه االيام لنا.
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Syria violence kills 11, two car
bombs reported: activists

BEIRUT: Nine civilians
and two rebels were killed
early Thursday in violence
across Syria, while car
bombs exploded in the
northwest city of Idlib and
the capital Damascus, activists reported.
The car bomb in Idlib city
targeted a military checkpoint, the Syrian Observatory for Human Rights
said, adding that a number of soldiers were killed
or wounded in the blast.
No further details were
immediately available.
In Damascus, a car bomb
exploded early morning
in a suburb that houses
a popular Shiite shrine,
wounding two people,
Syrian state media reported.
The blast in the Sayyida
Zeinab neighborhood occurred near the Sadr hospital, leaving a large crater
and damaging vehicles.
State news agency SANA
said the booby-trapped
vehicle was parked in a
garage. It gave an initial
toll of two people wounded.
The Observatory said
meanwhile that clashes
between regime troops
and rebels erupted early
morning in the central
city of Homs, where four
people were killed before
dawn, including three civilians and a rebel fighter.
It added that Ahmed Bahbouh, the head of the
rebel military office in
Rastan and a leading dis-

sident figure, was killed in
violent clashes with government forces in Homs
province, the watchdog
said.
A civilian was killed in
crossfire as rebel fighters
and government troops
clashed at the entrances
of the rebel-held town,
which the regime has
been trying to overrun for
months.
In the southern city of
Daraa five people were
killed before dawn, including four in the neighborhood of Tareek Al-Sad,
which was heavily shelled
by regime troops, the Observatory said.
“Government forces have
surrounded the neighborhood of Tareek Al-Sad in
preparation to storm the
area”, it said.
At least 77 people were
killed across Syria on
Wednesday, including 49
civilians, 21 soldiers and
seven rebels, the watchdog said.
Well over 14,000 people
have been killed in the 15month revolt in Syria, the
majority of them civilians,
according to the Observatory.
The escalation in violence
follows an assessment by
U.N. peacekeeping chief
Herve Ladsous on Tuesday that Syria was now
locked in full-scale civil
war, with regime forces
having lost control of
“large chunks of territory.”

Russia accuses U.S. of arming Syria rebels
struggle between forces
helped by outside nations.
“There is a real risk of it
sliding into a proxy war
as certain states support
the regime or ‘the opposition’,” one Western diplomat told AFP, speaking on
condition on anonymity.
“The conflict in Syria certainly appears to be getting more brutal -- and
not just on one side,” the
diplomat warned.
Monitors say at least
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. (REUTERS/Sergei 14,100 people have been
killed in the 15-month
Karpukhin)
TEHRAN: Russian For- about the helicopter alle- uprising against the reeign Minister Sergei Lav- gation, Lavrov said only
rov on Wednesday ac- that Moscow was giving
cused the United States Damascus “conventional
of supplying weapons to weapons” related to air
Syria’s rebels, worsen- defense, and asserted
ing the conflict engulfing that the deal complied
Moscow’s allied regime in with international law.
Damascus.
Russia’s Deputy Foreign BEIRUT: March 14 MP MiRussia was supplying Minister Gennady Gatilov chel Pharaon reiterated
“anti-air defense sys- told reporters last month Thursday that Lebanese
tems” to Damascus in a that Moscow believed “it Forces leader Samir Geadeal that “in no way vio- would be wrong to leave gea would be willing to
lates international laws,” the Syrian government participate in the National
Lavrov told a news con- without the means for Dialogue if discussion of
ference during a brief visit self-defense.”
Hezbollah’s arms and the
to Iran.
Iranian Foreign Minis- national defense strategy
“That contrasts with what ter Ali Akbar Salehi said proves serious.
the United States is doing in the same news con- “If [discussion] is serious,
with the opposition, which ference with Lavrov on then Geagea is ready to
is providing arms to the Wednesday that Tehran compromise and particiSyrian opposition which and Moscow were “very pate in the next dialogue
are being used against close” on the Syria issue. session,” Pharaon told rethe Syrian government,” Western and Arab na- porters after meeting with
he said.
tions, he said, “are send- the LF leader in his Meerab
It was the first time Mos- ing weapons to Syria and residence.
cow has directly pointed forces to Syria, and are “We have waited for six
the finger at Washington. not allowing the reforms years so that the issue of
Previously, it had said un- promised by the Syrian Hezbollah’s arms and the
identified “foreign pow- president to be applied.” national defense strategy
ers” were arming Syria’s Reports in Iran allege is on the National Dialogue
opposition.
that Qatar, Saudi Arabia table, so we don’t have a
Lavrov’s accusation fol- and the United States problem with waiting an adlowed a charge by US are arming Syria’s rebels ditional 12 days,” he said.
Secretary of State Hil- -- termed “terrorists” by President Michel Sleiman
lary Clinton on Tuesday Damascus -- while US of- chaired the first Dialogue
that she had information ficials claim Iran is giving session in 18 months MonRussia was sending to arms and military advis- day. Participants agreed on
Syria “attack helicop- ers to Syria’s regime.
several issues including
ters... which will escalate Some observers fear the distancing Lebanon from
the conflict quite dramati- conflict, which the UN’s regional and international
cally.”
chief peacekeeper agrees conflicts and supporting
Asked in the Tehran news now resembles a civil the military morally and ficonference specifically war, could blow up into a nancially.

gime of Syrian President
Bashar Assad.
Russia came under fierce
criticism from Western
and Arab countries for
vetoing two U.N. Security Council resolutions
that would have sanctioned Assad for his use
of force.
Moscow is now trying to
organize an international
conference on Syria that
would include several nations with influence over
the conflict, including Iran.
The United States, Britain
and France, though, object to Iran taking part.

Geagea to join Dialogue if Hezbollah’s arms debated
Geagea was among the absentees from the session
which took place in Baabda
Palace. He has described
the Dialogue as a waste
of time and said Hezbollah
was not ready to discuss
its arsenal.
Sleiman has said that the
Dialogue’s agenda includes discussion of a national defense strategy that
would benefit from Hezbollah’s arms, the question of
how to disarm Palestinian
camps, and how to resolve
the issue of weapons outside the jurisdiction of the
state.
The president has set June
25 for the next session of
the dialogue.
Pharaon also said that Hezbollah’s arms are the main
issue facing the country
given that they were used
“in the interior,” in reference to the May 2008
clashes that contributed
to the proliferation of arms
across the country.
The Beirut MP also said
that dialogue was needed
to support the army, accusing the government of
failing in this regard.
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U.S. voices support for Lebanon’s Syria policy: minister

Ministerial Council, 6/14/2012. (The Daily Star/Dalati Nohra)

BEIRUT: The United
States has voiced support for the Lebanese
government’s disassociation policy on the unrest
in Syria and for the decisions taken this week by
rival political leaders during a National Dialogue
session, Information Minister Walid Daouk said
Thursday.
Daouk said Washington’s
stance was spelled out
by U.S. Secretary of State
Hillary Clinton in a phone
conversation with Prime
Minister Najib Mikati.
“Clinton expressed U.S.
support for the Lebanese
government’s policy to
dissociate Lebanon from
the developments in Syria and for the decisions
of the National Dialogue
Committee.”
Daouk added that Clinton
also praised measures
taken by the Lebanese
Army to end deadly clashes in Tripoli between supporters and opponents of
Syrian President Bashar
Assad and to maintain
security throughout Lebanon.
Clinton also called former Prime Minister Saad
Hariri to discuss the situation in the region, especially Syria, Hariri’s office
said.
The U.S. stance is likely to
give a boost to the Mikati
government, which has
adopted a policy to in-

sulate Lebanon from the
repercussions of the turmoil in Syria since antiregime protests erupted
there in March last year.
Daouk spoke after a Cabinet meeting chaired by
President Michel Sleiman
at Baabda Palace shortly
after Clinton called Mikati
to discuss the situation
in Lebanon and regional
developments.
According to a statement
released by Mikati’s office, Clinton expressed
“her support for the steps
taken by the Lebanese
government” and praised
the measures taken by
the Lebanese Army to
maintain security in the
country. She commended
the ongoing cooperation between Lebanon’s
Central Bank and the U.S.
Treasury, the statement
added.
For his part, Mikati
thanked Clinton for her
call, stressing “the necessity and importance
of cooperation between
the two countries, particularly with regard to
continued [U.S.] logistics
support for the Lebanese
Army.”
During their first Dialogue
session Monday in more
than 18 months, political
leaders in the rival March
8 and March 14 camps
agreed to commit themselves to dialogue and
avoid rhetoric that fuels

sectarian incitement. Responding to growing local and foreign fears of
a spillover of the unrest
in Syria into the country,
they also pledged to work
to consolidate stability
and civil peace in order
to prevent Lebanon from
descending into sectarian strife.
Sleiman called for the resumption of the Dialogue,
suspended since November 2010, in light of deadly sectarian clashes in
Tripoli that killed at least
25 people in incidents
linked to the uprising in
neighboring Syria. The
next Dialogue session
has been set for June 25.
Addressing the Cabinet
session, Sleiman said
that as a result of repeated security incidents
on the Lebanese-Syrian
border, particularly in
the Bekaa town of Arsal,
including temporary abduction of Lebanese by
Syrian soldiers, the Lebanese Army had set up
two checkpoints on the
shared frontier to maintain security and assert
state authority, Daouk
said at Baabda Palace.
Sleiman praised the Dialogue session, saying
discussions had resulted
in “a very important declaration” with the rival
leaders’ agreement to
keep Lebanon away from
regional and international

conflicts. “In return, no
one wants to establish a
buffer zone to smuggle
arms and gunmen [into
Syria],” Sleiman said, according to Daouk.
Syria has accused some
Lebanese opposition parties of financing rebel
forces and smuggling
arms to them. March
14, which strongly supports the Syrian uprising against Assad, has
repeatedly accused Damascus of violating the
border with Lebanon and
launching attacks against
Lebanese citizens and
Syrian refugees. Several Lebanese have been
killed or wounded by Syrian gunfire in border incidents.
Meanwhile, Cabinet approved a draft law allocating an additional LL1.167
trillion to cover public
sector expenses, bringing to LL11.5 trillion the
total amount in advanced
payments and treasury
loans to the Finance Ministry, Daouk said.
Last week, Cabinet approved an urgent draft
law to allocate LL10.394
trillion in treasury bills
to cover public expenses
for 2012. It also approved
a treasury loan of LL150
billion to finance the implementation of development projects in Tripoli
and another treasury loan
of LL450 billion to fund
implementation of development projects in other
parts of the country.
Daouk said Sleiman
briefed the Cabinet on a
series of reports issued
by the U.S. Commerce Department and the World
Bank indicating that Lebanon had the potential
to attract investments if
reforms were carried out
in infrastructure investments, public spending
in teaching, protection of
individual property, reduction of economic imbalance, improving com-

petition and women’s role
in the economy.
Daouk said Cabinet authorized the Interior Ministry to take the necessary measures to hold
by-elections, set for July
15 in Koura, to fill a Greek
Orthodox parliamentary
seat left vacant by the
death of Lebanese Forces
MP Farid Habib.
Mikati called on Cabinet
to meet at Baabda Palace
on June 27. Daouk said
the next session would
discuss the draft 2012
state budget if Finance
Minister Mohammad Safadi recovered from illness by then.
Mikati also voiced hope
that the resumption of a
Dialogue session would
give hope for young peo-

ple who are worried about
their future.
“It is no secret to say that
one of the challenges
facing us is our ability
to convince the educated, talented, successful
and life-loving Lebanese
young people to be optimistic and be convinced
that their future would better than their present, and
more stable and prosperous, and that the country
is heading in the right
direction,” Mikati told an
educational ceremony at
Jamhour School.
“I am fully hopeful that
the resumption of the
National Dialogue Committee will provide a new
incentive, restoring hope
to the worried youth,” Mikati said.

Pope still plans to visit Lebanon despite violence in Syria
BEIRUT: Preparations for
Pope Benedict XVI’s visit
to Lebanon in September
are going ahead despite
the escalating violence
in Syria, the Vatican said
Thursday,
dismissing
earlier reports about a
possible cancellation of
the trip because of the
crisis next door.
“There is no uncertainty
about the preparations,”
Benedict’s spokesman
Federico Lombardi told
a news conference at the
Vatican.
“The Holy See is doing
everything to make sure
the trip takes place as
planned” on Sept. 14-16,
he said.
But he cautioned that
“the future is not in our
hands.”
The Vatican Insider website said the Holy See’s
“reticence at giving precise details of the voyage
is telling of a desire to
move slowly in a regional
situation that is becoming
more explosive daily.”
I.MEDIA, an agency spe-

cializing in Vatican news,
had said Wednesday that
the 15-month-old turmoil
in Syria and its impact on
Lebanon had put Benedict’s visit in doubt. It
“could be canceled at the
last minute,” the agency
said, quoting unnamed
sources.
There are fears at the
Vatican that the uprising, which activists say
has claimed more than
14,400 lives since the
Syrian regime began
cracking down on protests in March last year,
could spill over into
northern Lebanon. A series of security incidents
on the Lebanese-Syrian
border and deadly clashes between supporters
and opponents of Syrian
President Bashar Assad in Tripoli recently
have heightened fears of
a spillover of the Syrian
conflict into Lebanon.
Top U.N. officials have
described the situation in
Syria as a full-scale civil
war.
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Electricity bills to go up again HSU a dysfunctional soap op- Tony Abbott says MRRT will
Bill Shorten in wake
be expanded
- by 21 per cent in the city era,ofsays
Kathy Jackson attack THE federal government Olympic Dam which will

Household
electricity
prices are to rise by up to
21 per cent from July 1 or about $7 a week - due
to the carbon tax and the
cost of renewable energy
schemes.
Gas prices are also to
rise, by up to 15 per cent,
again largely due to the
carbon tax.
AGL customers will pay
an extra $2.03 a week, on
average, equal to $104
a year, the Independent
Pricing and Regulatory
Tribunal said.
All rises, both gas and
electricity, are to take effect from July 1.
In its final decision released today, IPART said
heavy spending to upgrade the electricity network, coupled with the
impact of the carbon tax,
was driving electricity
prices higher.
The tribunal called for
changes to limit future
price rises.
Prices will rise by an average of 18 per cent across
the state, which is higher
than the interim decision
of an average 16 per cent,
with this increase due
to higher than expected
costs to generate electricity.
Customers of EnergyAustralia, who mostly
live in the inner city and
eastern suburbs, will face
the highest rises of 20.6
per cent, or $364 a year

for most households.
Most rural households
will face rises of up to
19.7 per cent ($8.21 a
week, or $427 a year),
while customers of Integral Energy, who mostly
live in Sydney’s western
suburbs, face an 11.8 per
cent rise ($4 a week, or
$208 a year).
These rises will hit customers who are still
on regulated tariffs, although not those who
have switched accounts
to rival suppliers. Households still on regulated
tariffs account for about
half of the total.
“There are aspects of the
National Electricity Rules
and the National Electricity Law that could be
changed to reduce pressure on prices and to
make sure that expenditure on the electricity network is efficient,” IPART
chairman Dr Peter Boxall
said.
“We’ve also outlined
some areas around reliability standards, green
schemes, and subsidies
that could be reviewed to
limit future price increases.”
The primary driver in the
rising prices is heavy
spending to upgrade
the electricity network,
the so-called “poles and
wires”, he said. This accounts for around half
the price increase.

HSU national secretary Kathy Jackson told the HR Nicholls Society Workplace Minister Bill Shorten was like ‘Dracula in charge of
the blood bank’. Picture: Alan Pryke Source: News Limited

WORKPLACE Minister Bill
Shorten has branded the
Health Services Union a
“dysfunctional soap opera” and declared its leaders faced losing their jobs
after its national secretary
Kathy Jackson accused
him of using unions as
factional chess pieces.
Ms Jackson, who is fighting to retain her positions
in the HSU and its troubled East branch, told the
conservative HR Nicholls
Society last night that Mr
Shorten was like “Dracula in charge of the blood
bank” in his position as
Workplace Minister.
Mr Shorten, through his
spokesman, said he was
pleased the Federal Court
had agreed to appoint an
administrator to deal with
“systemic dysfunction”
within the HSU.
“This is an important step
in returning the union to
its members and, while
matters for the interim administrator, a number of
senior HSU officials are
likely to be suspended or
lose their jobs as a result,”
his spokesman said.
“The Minister’s focus
throughout the process
has been to end the dysfunctional soap opera that
had characterised the activities of the HSU East
Branch under its current
leadership and do what is

necessary return the control of the organisation
to the hard working HSU
members.”
As well as being an official
with the HSU’s national
branch, Ms Jackson is
the executive president of
HSU East.
Her barrister last week
questioned the Federal
Court’s power to spill the
positions of the unions’
officials, saying under
company law they remained suspended but
not removed.
In her speech last night,
Ms Jackson said Mr Shorten - the former national
secretary of the Australian Workers Union - was
“probably the most senior
factional warlord in the
ALP”.
“Do I need to point out
that Minister Shorten is an
international grand master in the process of using
unions as chess pieces in
ALP factional warfare?”
she said.
Ms Jackson called for
unions to face the same
governance rules that apply to corporations.
But it’s understood Mr
Shorten and the union
movement are opposed
to the proposal because
unions, as not-for-profit
entities, operate under different circumstances to
companies.

will expand and increase
the mining tax if it wins
the next election and that
could put the Olympic
Dam expansion at risk,
Opposition Leader Tony
Abbott says.
Uranium and copper
mined at the BHP Billiton
project in South Australia’s north is not currently
included in the government’s mineral resources
rent tax (MRRT).
But Mr Abbott said that
might not always be the
case.
“This government, of
course, will clobber other
parts of the mining industry, it will increase the rate
of the mining tax,” Mr Abbott told reporters in Adelaide on Wednesday.
“Because they need the
money.
“So of course they are going to increase the mining
tax and that means that
projects like Olympic Dam
are at risk.”
BHP Billiton is expected to
make a decision by the end
of 2012 on the proposed
$30 billion expansion at

create the world’s biggest
open-cut mine.
The state government has
approved the expansion
but legislation passed by
state parliament requires
the company to make a
decision by the end of the
year.
Mr Abbott said Prime Minister Julia Gillard should
give BHP Billiton a guarantee that the MRRT would
never be imposed on copper and uranium.
Premier Jay Weatherill said
Mr Abbott’s comments
were “empty rhetoric” as
the state government had
already been given an assurance that the company
would make a decision on
the expansion by the end
of 2012.
“This is simply Mr Abbott
feigning an interest in
South Australia,” he said.
Deputy opposition leader
Mitch Williams welcomed
Mr Abbott’s comments.
“It is essential that all impediments to the Olympic
Dam expansion are removed,” Mr Williams said
in a statement.

Opposition MPs buying coal
mine shares - PM
PRIME Minister Julia Gillard has fended off claims
government staffers are
compiling dirt files on Opposition MPs.
Instead she said Australians had a right to know
which Coalition members
were buying shares in
coal companies while the
Opposition was warning
the carbon tax would kill
the industry.
The ABC quoted on
Thursday a Labor source
as saying ministerial staff
had been instructed to dig
up dirt on political opponents by combing the internet, past speeches and
references to their younger days.

Ms Gillard sought to link
the report to the Opposition’s scare campaign on
the carbon tax.
“The Opposition has been
running around saying the
world’s going to end on
the first of July,” she told
ABC Radio, adding Opposition Leader Tony Abbott
had said it would be the
end of the coal industry.
“Yet Opposition members
have been buying shares
in coal mining companies.”
People were entitled to
know what Opposition
MPs invested in so they
could weigh the worth of
“those doom and gloom
claims”, she said.
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Tough NSW budget, housing at heart

The first homebuyers
grant has been boosted in
a tough NSW budget, with
housing and construction
the centrepiece, Treasurer Mike Baird says.
The budget papers confirmed reports of a $337
million deficit in 2011-12,
compared to the forecast
of $718 million last year,
and a $824 million deficit
in 2012-13.
However, the state bounces back into surplus the
following three years despite a string of deficits
predicted in December’s
mid-year review, with a
$1.172 billion surplus
forecast for 2015-16.
As expected, Mr Baird’s
second budget confirmed
the government would implement a new labour expense cap of 1.2 per cent
which could see 10,000
public sector jobs losses
over four years, cuts of
$1.24 billion in government programs and a
12.5 per cent increase in
speeding fines.
Despite weeks of pre-budget leaks to the media, Mr
Baird did have a few surprises up his sleeve, including a more than doubling of the First Home
Owners Grant to first time
buyers of new properties.
Under his Building the
State package, which Mr
Baird said was at the heart
of Tuesday’s budget, the
grant would increase
from $7,000 to $15,000 on
October 1, then drop to
$10,000 from 2014.
The budget will also introduce the New Home

Grant of $5,000 to all others buying a new property up to $650,000, while
existing first home buyer
stamp duty concessions
will apply on new properties up to that amount - an
increase of $50,000.
Mr Baird said the grants
were ‘the most generous
scheme in Australia’.
The package also includes
a $561 million boost in
infrastructure funding to
stimulate housing supply,
including $181 million for
high-priority projects he
said would accelerate the
release up to 76,000 new
housing lots.
‘This scheme targets incentives where they are
needed most, by shifting
incentives to new homes,’
Mr Baird told parliament.
‘By better targeting incentives, by funding infrastructure and by clearing
roadblocks to development, we will stimulate the
housing and construction
sector which forms such
a critical part of the state’s
economy.
‘We are committed to kickstart housing and construction activity across
this great state.’
Mr Baird also unveiled
plans for the long-term
lease of Port Kembla, saying it ‘could add substantial value’ to the future
leasing of Port Botany
in Sydney, announced in
last year’s budget.
‘From the proceeds we
will invest up to $100
million in infrastructure
in the Illawarra as determined by Infrastructure

NSW,’ Mr Baird said.
In a move that will please
the business lobby, the
payroll tax threshold will
be raised to $689,000,
from $678,000.
The budget also confirmed money would be
devoted to hire 500 new
nurses, 400 new police,
and $30 million would be
set aside to start a new
Sydney motorway, to be
decided after advisory
body Infrastructure NSW
releases its 20 year priority list in September.
Sydney’s North-West Rail
Link will get $3.3 billion
over four years, while
$1.5 billion has been
committed to completing
the Pacific Highway, despite the commonwealth
government calling on
NSW to match its funding of $3.9 billion.
Mr Baird attributed the
budget turnaround to
tough savings measures
to rein in government
expenditure, such the
unpopular public sector
wage cap and last year’s
reform of the police death
and disability scheme.
He also trumpeted the
government’s asset program, which has already
delivered the long-term
lease of Sydney’s desalination plant, and laws to
sell-off the power generators.
‘In this budget we have
taken tough and difficult decisions,’ Mr Baird
said.
‘We have taken our medicine today, so we can
have a healthy future.’

Online Overseas Money
Transfer NEW
from Beirut
Hellenic Bank

Beirut Hellenic Bank is
pleased to announce
the successful launch
of the Overseas Money
Transfer facility on Internet Banking!
The new feature will allow customers to easily and conveniently
send money to suppliers, friends and family around the globe
through a user-friendly
interface.
The main features of
the facility include:
- User centric interface.
- Ability to view and use
past payment details.
- Ability to save and use
beneficiary list details.
- Transfer funds from
customer’s AUD or foreign currency transaction account.
- Transfer funds in major traded currencies:
AUD, EUR, USD, GBP,
and NZD.
- Obtain FX rates on
line.
- Safety with Factor2
authentication.
- Many to sign capability for business customers.
In addition, Beirut Hellenic Bank will be offering a free of charges
online Money Transfer
between Beirut Hellenic Bank (BHB) and
Bank of Beirut Lebanon
(BOB), in line with the
Bank’s strategy to link
Australians with their
families overseas providing superior products and services.
If you are a Beirut Hellenic Bank customer,
visit one of our branches or www.beiruthellenic.com.au and register for Internet Banking
to enjoy the benefits of
this facility.

JUSTICE OF THE PEACE
IS NOW ON DUTY

Joan and Glenn

As an enhancement
of his services to the
Electorate, Member
for East Hills, Glenn
Brookes,
today
launched a JP service from his Revesby Office.
«The JP will be on
duty every Monday
from 10:00am to
12:00pm.»
Glenn
Brookes said.
«Five locals have volunteered their time
to provide a regular
JP service and I am
very grateful to each
of them.»
The JPs can witness
and attest many documents such as:
-Statutory Declarations
-Affidavits
-Certify copies of
original documents

-Witness the signing
of Power of Attorney
and Guardianship
documents, providing the JP is satisfied
with the capability of
the signatory
-Waiver of Rights
-Search Warrants
-Drug Warrants
-Divorce documents
«You don’t have to
make an appointment, just come over
to the office.» Glenn
Brookes said.
«Everyone needs a
JP once in a while
and knowing that
one will be on duty
locally will be of
great benefit to many
people.»
Media:
Geoffrey
Grasso 0421 778
671
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اعالنات ملبورن

مؤسسة املكاري لدواليب الشاحنات
لقد عودتكم مؤسسة املكاري على الصدق يف التعامل معكم وستبقى ترافقكم
يف حلكم وترحالكم على الطرقات وهي على استعداد تام الصالح شاحناتكم
يف مكان وجودها سواء كانت كبرية ،متوسطة أو صغرية واجراء الالزم.

دواليب ألضخم الشاحنات الكبرية واملتوسطة من
جميع أنواع املاركات العاملية
مبيع وتركيب دواليب جديدة ومستعملة
و  - Recapsتصليح دواليب
الكفالة قبل خروج شاحناتكم من املؤسسة

هذا هو
عملنا وهذا
هو مبدأنا

ال يمكن مقارنة
أسعارنا بأسعار
غرينا
شعارنا أوال وأخريا
الصدق واألمانة مع
الجميع

نؤمن تصليح االطارات على الطرقات
يف والية فيكتوريا
Tel; (03) 93360068

 Keilor Park VIC 3042و1/9 Translink Dr

Tel: 03 9336 0068 Fax: 03 9336 0039
email: worldoftrucktyres@hotmail.com

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

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

Fax :02 87648062

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

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

iPhone, iPad, iPod Touch, Android
coming soon!

Connect with us on:

Media Center
TV Channels

Radio

Video-on-Demand

Movies

TV Series

Picasaa

72.222
SHOUTcast

YouTube

Pay-Per-View

.com
Broadcasting Australia Satellite..(+61)298-912-551
Sahibi Supermarket.......................(+61)286-777-927
Dandenong
Dorakhshan Market.......................(+61)397-948-418
Melbourne
Ishtar Persian Bazar........................(+61)393-549-212
Austech Telecom............................(+61)410-514-439
Bamyan Halal Butchers.................(+61)397-932-636
& Grocery
Super Gulf........................................(+ 61)398-502-992

J& S Electrical PTY LTD..............(+61)393-595-678
& Broad Meadows
Nas Data Communication.......(+61) 387-949-876
Osborne Park Perth
Sid Satellite.................................(+61) 415-406-500
Perth
City Fresh Supermarket...........(+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite.......(+61) 423-631-129
Adellaid
Persian Grocery.........................(+61) 884-438-599
Mob Tech....................................(+61) 404-541-835

Geelong
Nima Satellite...........................(+61)0401-729-598
Brisbane
Afshar Market.............................(+61)738-477-396
parammata
Little Persia..................................(+61)29630-1648
Aburn
Zam Zam Market........................(+61)431-207-576
Southport Gold coast
Sara & sevda ...............................(+61756-970-014
Persian Supermarket
08-10-0033

Allawah
Billy Biz Solution.....................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV ......................................(+61)400-466-484
IPTV Techheads ......................(+61)413-240-342
Sydney
AVA Satellite............................ (+61)401-491-546
Super Sahel............................. (+61)294-176-766
Tech Solutions........................ (+61)402-666-555
Bullono..................................... (+61)0433-008-974
Niavaran Market .................... (+61)294-771-772

.com

Customer Service:
Tel: +1-416-202-6608
1-800-1989-1989

Sales:
Tel: +1-604-293-1000
1-866-760-4000

Fax: 1-905-709-1910
email: info@glarab.com

10-11-0007

agentsupport@glarab.com

