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القصف على غزة ويبدو يف االطار القائد الشهيد احمد الجعربي
مشاورات مع أركان حكومته
وقادة املؤسسة األمنية

لالجيار
شقة جديدة خلف منزل Granny
 Flatمنفصلة عنه ..مؤلفة من غرفة
نوم واسعة وتوابعها
ملن يهمه االمر االتصال على:
0451102032

ليصرح بأن اجليش مستعد
لتوسيع جدي جدًا لنطاق

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

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

العملية ،فيما أطلق وزير

www.southwestbuilders.com.au

e-mail: info@meherald.com.au
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تركيا تعرتف
باالئتالف
«ممثالً شرعياً»
وبريطانيا
تدعو لـ «خطة
واضحة»
وتردد أمريكي

نتنياهو يلوّح بتوسيع العمليات وباراك يتوقع
حلظات موجعة قبل استعادة الردع

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

pp: 255003 / 09613

حرب غزة دخلت مرحلة جديدة بأسلحة نوعية والفلسطينيون سارعوا بالرد مبكراً كرسالة ردع

أدرجت إسرائيل مقتل
ثالثة من مواطنيها يف
انفجار صاروخ «غراد»
أطلق من قطاع غزة
وأصاب بيتًا يف بلدة
«كريات مالخي» ،إضافة
إىل القصف الكثيف الذي
تعرضت له أمس االول
بلداتها يف اجلنوب ،ضمن
«توقعاتها» والسيناريوات
اليت وضعتها قبل أن
ُتقدم على اغتيال نائب
قائد «كتائب القسام»،
اجلناح العسكري حلركة
«محاس» أمحد اجلعربي.
واستدعى مقتل الثالثة
رئيس احلكومة بنيامني
نتانياهو إىل ترؤس جلسة

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

أعلن وزير اخلارجية
داود
أمحد
الرتكي
أوغلو ان تركيا تعرتف
اجلديد
باالئتالف
السورية
للمعارضة
«ممث ًال شرعيًا وحيدًا
السوري»،
للشعب
وكالة
ذكرت
كما
انباء االناضول .وجاء
املوقف الرتكي فيما
دعت بريطانيا امس

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

مؤسسة الزوقي التجارية
ألصحابها بسام وجوزيف
وفادي الزوقي

لبنان يدين العدوان على غزة
توالت املواقف املنددة
االسرائيلي
باالعتداء
على غزة ،ودان الرئيس
اللبناني ميشال سليمان
«احلرب املفتوحة على
غزة اليت بدأتها اسرائيل
بعدوان وحشي مل يعد غريبًا
عن السياسة االسرائيلية
اليت ال تعتمد سوى لغة

القتل والتدمري ،غري آبهة
باملدنيني االبرياء وضاربة
عرض احلائط باالعراف
واملواثيق
االنسانية
والقرارات الدولية».
تصريح،
يف
وجدد
«سياسة
ان
التأكيد
هذه
واالرهاب
احلرب

التتمة صفحة 6

قداس وجناز
األربعني
للفقيد
مفيد الزوقي
التفاصيل صفحة 39

التفاصيل صفحة 39

مطلوب للعمل يف مؤسسة الزوقي

في مستشفيي نورث شور وويستميد
Westmead Hospital - North Shore Hospital
أشخاص ذوو خربة يف تحضري :البيتزا  -الشاورما  -ساندويش بار
( - )Sandwich Baarالقهوة  Espresso Barوغري ذلك
مطلوب طهاة ( )Chefsذوو خربة يف تحضري املأكوالت العاملية

الرجاء االتصال بالسيد جبـّاوي على الرقم0450500615 :

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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1300 854 607
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Recharge available here:

®

Customer should have minimum $24 balance on the mobile account to activate, Once the Super Saver plan is activated, we will deduct $24 from the existing
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Please don’t litter

 الشهرية اليت تباعNSM اول من علـّب فالفل
يف مجيع احناء اسرتاليا
البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل
املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني
29/10/2012 17:32

كبار التجار كانوا يأتون اىل سعيد الصيداوي
مستفسرين عن طعم الطحينة اللذيذ واملميز

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

 باشرافN.S.M اليوم تصنع الطحينة يف مصانع
سعيد الصيداوي على احدث املاكينات ومن اجود انواع
N.S.M  طحينة..السمسم

..تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد
 تتحدى االحسنN.S.M تباع يف احملالت االسرتالية الكبرية طحينة

92 - 96 Henkel Street -Brunswick - Vic 3056 .. Tel: (03) 93808789.. www.nsm.com.au

علب الطحينة

فالفل جاهزة

بعض اآلالت

علب الفالفل
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لبنانيـــات

الراعي :كل عمل حربي يهدف لتدمري مدن أو مناطق
بسكانها جرمية ضد اهلل ومدانة حبزم
اعترب البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،أن كل «عمل حربي
يهدف ،من دون متييز ،إىل
تدمري مدن أو مناطق مبا
فيها من سكان ،جرمية ضد
اهلل وضد اإلنسان وجيب
إدانتها حبزم وبال تردد».
وناشد مع الكنيسة «رؤساء
الدول والسلطات العسكرية
وكل حامل سالح ،أن يقدروا
يف كل حلظة مسؤولياتهم
اجلسيمة أمام اهلل واإلنسانية
مجعاء» ،معلنا «أن السباق
إىل التسلح جرح بالغ اخلطورة
يف جسم اإلنسانية ،ويصيب
الشعوب الفقرية بشكل جائر
ألنه حيجب عنها حاجتها بصرف
املال على السالح».
قداسا
الراعي
ترأس
احتفاليا من أجل السالم،
دعت اليه مجعية أصدقاء
مريم ملكة السالم ،على
مذبح الباحة اخلارجية للصرح
«كابيال القيامة» ،عاونه فيه
لفيف من املطارنة والكهنة
مبشاركة العديد من املطارنة
والكهنة والرهبان والراهبات
من خمتلف الطوائف املسيحية.
وشارك يف القداس إيفان
دراغيسيفيتش ،وهو أحد
الشهود الثالثة الذين حيظون
بظهور السيدة العذراء ويتلقون
منها الرسائل ،عضو املؤسسة
املارونية لالنتشار سركيس
سركيس ،آمر فصيلة جونية
يف قوى االمن الداخلي الرائد
طوني متى ،وحشد كبري من
املؤمنني من خمتلف املناطق.
بعد االجنيل املقدس ألقى
الراعي عظة بعنوان «ها منذ
اآلن تطوبين مجيع األجيال،
ألن القدير صنع بي عظائم»،
استهلها بالقول« :ها حنن مع
مجعية «أصدقاء مريم ملكة
السالم» ،وبدعوة كرمية منها،

نرفع الطوبى ملريم ونعظم اهلل
مثلها ،هو الذي صنع فيها
وعلى يدها العظائم ،على ممر
األجيال .لقد كرمناها وطوبناها
يف بداية هذا اإلحتفال وتأملنا
بفضائلها ،بتالوة مسبحتها
نلتمس
واآلن
املقدسة.
شفاعتها فيما نقدم ذبيحة
ابنها اخلالصية من أجل السالم
يف عائالتنا واجملتمع والوطن
والعامل ،وحنييها مع الكنيسة
مبلكة السالم .ويف اخلتام
نسجد للمسيح الرب احلاضر
يف سر القربان ،وننال بركة
نعمته خلالصنا .ثم نعود إىل
بيوتنا وجمتمعاتنا وأمكنة عملنا،
لنزرع فيها سالم املسيح».
أضاف« :إننا حنييكم مجيعا،
أنتم الذي تنتمون إىل مجعية
«أصدقاء مريم ملكة السالم»،
وتلبون دعوتها وتواكبونها يف
النشاطات الروحية املتنوعة
اليت ينظمها مكتب هذه
اجلمعية ،شهريا وأسبوعيا،
ويف الرحالت التقوية إىل
العذراء
السيدة
مزارات
والسيما إىل مديوغوريه حيث
السيدة
ظهورات
جتتذب
العذراء على أرضها ،على جبل
الصليب ،مئات األلوف من
املؤمنني واملؤمنات من خمتلف
أحناء العامل .ما استدعى عناية
الكرسي الرسولي فأنشأ جلنة
كنسية لدراسة هذه الظهورات
السيدة
رسائل
وقراءة
العذراء ،يف إطار تصميم اهلل
اخلالصي ،وإصدار توجيهات
راعوية بشأن الرحالت التقوية
إىل مديوغوريه ،من أجل تثبيت
اإلميان املسيحي ومنوه.
ويسعدنا أن يكون معنا،
يف هذا االحتفال السيد إيفان
دراغيسيفيتش ،وهو أحد
الشهود الثالثة الذين حيظون
بظهورات السيدة العذراء،
ويتلقون منها الرسائل .وما

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
Tel:(02) 8764 8186 Fax:(02) 8764 8062
 Clyde Street Rydalmere NSW 2116زززPrinted by: New Age Printing Pty Ltd22

زلنا نتذكر زيارة األب يوزو
زوفكو الذي زار لبنان سنة
 ،1998بدعوة خاصة من
«أصدقاء مريم ملكة السالم»،
والتقى سلفنا صاحب الغبطة
والنيافة الكردينال مار نصراهلل
بطرس .واألب يوزو هو أول
كاهن يشهد لظهورات مريم
العذراء يف مديوغوريه».
وقال« :السالم هو الغاية
من ظهورات العذراء اليت
بدأت يف  25حزيران ،1981
ومن تكوين مجعية «أصدقاء
مريم ملكة السالم» ،منذ سنة
 ،1996كجمعية تنشر رسالة
السالم من خالل عيش رسائل
السيدة العذراء اليت تعطيها
يف مديوغوريه .إننا نصلي
لكي تنجلي حقيقة الظهورات
ورسائل العذراء للجنة الكنسية
اليت أنشأها الكرسي الرسولي
هلذه الغاية.
مريم ملكة السالم ،هكذا
حتييها الكنيسة يف الطلبة
املخصصة هلا ،ألنها أعطت
العامل يسوع املسيح الذي
هو أمري السالم ،كما يسميه
أشعيا النيب ( ،)17 :32والذي
«هو سالمنا» ،كما يقول بولس
الرسول (أفسس .)14 :2عند
ميالده أنشد املالئكة يف مساء
بيت حلم ميالد «السالم على
األرض» .ويسوع نفسه أعطانا
سالمه املختلف عن سالم
العامل« :أعطيكم سالمي ال
كما يعطيكم العامل ،أعطيكم
أنا» (يو ،)27 :14وائتمنا
عليه يف إجنيل التطويبات
كوسيلة جتعلنا أبناء هلل:
«طوبى لفاعلي السالم ،فإنهم
أبناء اهلل يدعون» (متى .)9 :5
حنن نلتقي الليلة لنلتمس من
املسيح ،بشفاعة أمنا مريم
العذراء ،عطية السالم ،ونعمة
االلتزام بنشره يف العائلة
واجملتمع والكنيسة والوطن».
حاجة
«السالم
تابع:
اإلنسان واجملتمع .فلفظة
سالم نفسها تعين اخلريات
املادية والروحية والثقافية
واالقتصادية واالجتماعية اليت
حيتاج إليها كل إنسان لكي
يعيش سعيدا وبسالم يف
بيته وجمتمعه ووطنه .وهلذا،
السالم هو مثرة العدالة (أشعيا
 .)7 :32من ميارس العدالة
مقبول من اهلل ألنه يساهم
يف إحالل السالم .العدالة
والسالم ينبعان من أمانة
البشر هلل وإلرادته .والسالم
هو مثرة احلب الذي يتعدى ما
ميكن للعدالة أن تقدمه .فمن
حيب حيرتم كل إنسان وشعب
وكرامتهما ،وميارس األخوة
جتاه كل الناس ،وحيمي
خريهم ،ويتبادل معهم غنى
النفس واملواهب .والسالم
مثرة احلقيقة اليت حترر وجتمع،

فيما الكذب واالفرتاء يرتهن
ويستعبد ويفرق .والسالم
مثرة االنتصار على اخلطيئة،
ألننا باإلنتصار عليها ننتصر
على العنف والتعدي على اآلخر
وعلى البغض واحلقد.
وباالنتصار على اخلطيئة
ننتصر على احلرب (الكنيسة
يف عامل اليوم .)78 ،بهذا
املفهوم الشامل للسالم،
ندرك ونعي أن السالم يبنى
كل يوم ،وال ميكن اعتباره
وضعا يكتسب دفعة واحدة
(املرجع نفسه) .يبنى يف كل
مرة نعطي كل إنسان وشعب
حقوقه األساسية وحنرتمها وال
ننتهكها .يبنى يف كل مرة حنب
إخوتنا بالقول والفعل ونساهم
ونتعاون معهم ونتضامن.
يبنى يف كل مرة نقول احلقيقة
ونبحث عنها باحلوار املخلص،
وندافع عنها ،نابذين الكذب
واالفرتاء واالحكام املسبقة.
يبنى يف كل مرة نتصاحل
مع اهلل بالتوبة ،ونغفر لآلخر
إساءته ونساحمه بطي الصفحة،
ونعامل كل شخص كما نريد
أن يعاملنا اآلخرون».
أضاف« :السالم يقتضي
منا موقفا من احلرب .إننا مع
الكنيسة نعترب أن كل عمل
حربي يهدف ،من دون متييز،
إىل تدمري مدن أو مناطق مبا
فيها من سكان ،جرمية ضد
اهلل وضد اإلنسان وجيب
إدانتها حبزم وبال تردد .ومع
الكنيسة نناشد رؤساء الدول
والسلطات العسكرية وكل
حامل سالح أن يقدروا يف كل
حلظة مسؤولياتهم اجلسيمة
أمام اهلل واإلنسانية مجعاء
(الكنيسة يف عامل اليوم.)80 ،
ومع الكنيسة نعلن أن السباق
إىل التسلح جرح بالغ اخلطورة
يف جسم اإلنسانية ،ويصيب
الشعوب الفقرية بشكل جائر
ألنه حيجب عنها حاجتها بصرف
املال على السالح؛ وأن السباق
إىل التسلح ال يشكل الطريق
بالسالم
لالحتفاظ
األكيد
وإلحالله سالما حقيقيا وعادال
عندما تنفق ثروات مذهلة على
صناعته وامتالكه على حساب
النمو اإلنساني واالقتصادي
والثقايف واالجتماعي (املرجع
نفسه.)81 ،
ما الفائدة من الدعوة إىل
السالم أو الكالم عنه ،عندما
العداوة؟
مبشاعر
حنتفظ
ومنارس االستكبار واالحتقار؟
ونعيش احلذر من اآلخرين؟
السياسية
األحقاد
وننمي
والفئوية واحلزبية واملذهبية؟
ونعمل على االنقسامات بني
اخلالفات
وافتعال
الناس
والعداوات؟ (املرجع نفسه،
.»)82
وقال« :حنن الذين يف لبنان

وبلدان الشرق األوسط تسلمنا
من يد قداسة البابا بندكتوس
اإلرشاد
عشر
السادس
الرسولي :الكنيسة يف الشرق
االوسط ،شركة وشهادة،
يف شهر ايلول املاضي أثناء
زيارته للبنان ،نلتزم مبا جاء
يف هذا اإلرشاد حيث نقرأ:
«السالم هو حالة اإلنسان الذي
يعيش بتناغم مع اهلل ومع ذاته
ومع كل الناس والطبيعة.
السالم هو يف الداخل قبل أن
يكون يف اخلارج .إنه نعمة.
إنه توق إىل واقع أفضل يف
احلياة اإلنسانية»( .الفقرة
 .)9ولذلك نقول بعضنا
لبعض واملسؤولني عندنا:
تعالوا نفتح قلوبنا لسالم
املسيح الذي يشدد الضعيف
واملظلوم واملستهدف ،ويلني
املستكرب واملستبد والظامل.
سالم املسيح يزرع يف القلوب
واحملبة
والتجرد
التواضع
املسيح
سالم
والغفران.
يدعونا لنبحث باحلوار والتشاور
عن احللول ألزماتنا يف العائلة
الكنيسة
يف
واجملتمع،
والدولة .سالم املسيح خيرجنا
من االحكام املسبقة واالتهامات
والتخوينات.
لقد علمنا بولس الرسول أن
«املسيح هو سالمنا :ففيه أنتم
الذين كنتم من قبل بعيدين،
صرمت بدمه قريبني .لقد جعل
االثنني واحدا ،ويف جسده
نقض اجلدار الفاصل بينهما،
أي العداوة ليخلق االثنني
يف شخصه إنسانا واحدا
جديدا ،بإحالله السالم بينهما،
وليصاحلهما مع اهلل بالصليب.
أجل ،ملا أتى املسيح أرضنا،
جاء فبشر بالسالم البعيدين،
وبشر بالسالم القريبني»
(أفسس.»)17-13 :2
تابع« :ها منذ اآلن تطوبين
مجيع األجيال ،ألن القدير
صنع بي العظائم» (لو:1
 .)49-48أجل ،لقد صنع
اهلل القدير العظائم يف مريم
وبواسطتها ،إذ رفعها ملكة
السالم .لقد جعل فيها سكناه
يف اللحظة األوىل من احلبل
بها ،فعصمها من اخلطيئة
األصلية ومألها نعمة وحياة
إهلية .وهي صانت نفسها
بفضل هذا احلضور اإلهلي
فيها من كل خطيئة شخصية.
فسماها املالك جربائيل عند
البشارة «باملمتلئة نعمة».
وملا قالت «نعم» لكلمة
املالك وتصميم اهلل ،أضحت
هي السالم كإبنة لآلب وأم
لإلبن وعروس للروح القدس.
وبامليالد ،أعطت العامل من هو
السالم نفسه ،يسوع املسيح،
الذي مجع بشخصه بني األلوهة
واإلنسانية ،وبني األرض
والسماء .فكان سالمه كلمة

اإلجنيل اهلادية ،ونعمة االسرار
اإلهلية
واحملبة
الشافية،
املسكوبة يف قلب اإلنسان
بالروح القدس .ومبشاركتها
يف آالم ابنها اخلالصية ،ويف
موته على الصليب فداء عن كل
إنسان ،زرعت ملكة السالم يف
العامل ،مع ابنها أمري السالم،
صليب السالم واالنتصار
على اخلطيئة واملوت ،صليب
الغفران واملصاحلة ،الصليب
الذي جيمع بالشركة واحملبة،
عموديا مع اهلل ،وأفقيا مع
مجيع الناس.
وبانتقاهلا بالنفس واجلسد
إىل جمد السماء ،حيث توجت
ملكة السالم وسلطانته يف
السماء وعلى األرض ،رفعت
البشرية من مستنقعات صغائر
األرض إىل مسو الكرامة
امللوكية اليت أشركنا بها
املسيح امللك احلقيقي األوحد،
ومريم ملكة السالم هي عالمتها
الساطعة وأيقونتها».
وقال الراعي« :يف هذه
الليلة املقدسة اليت جنتمع
فيها مع مريم ملكة السالم،
حول ذبيحة املسيح الفادي
أمري السالم ،الذي هو سالمنا،
نلتمس هبة السالم لوطننا
وملنطقة الشرق أوسطية،
ونعلن التزامنا ببناء السالم
كل يوم مع اهلل ومع ذواتنا
ومع كل إنسان .ونقول:
والعنف
للحرب
ال
واإلرهاب ،بل نعم للسالم
واحلنان والرمحة.
 ال للظلم واالستبدادواالستكبار ،بل نعم للعدالة
والطمأنينة واألمان.
والبغض
للحقد
ال
والعداوة ،بل نعم للمحبة
واملساحمة واملصاحلة.
 ال لالنقسام والتباعدوالتنافر ،بل نعم للوحدة
والتقارب واحلوار.
 ال لالحتكار واالحتقار ،بلنعم للمشاركة واالحرتام.
 ال لالستمرار يف األزماتواالقتصادية
السياسية
واالجتماعية ،بل نعم للسعي
ولوضع احللول العاجلة والعادلة
واملنصفة هلا كلها.
يا مريم ،يا ملكة السالم،
امحلي طلباتنا ونوايانا هذه إىل
عرش ابنك ملك اجملد ،لكي
ميطر علينا وعلى عاملنا عطية
السالم ،وليستعملنا لسالمه.
ومعك وبواسطتك نرفع
نشيد التعظيم لآلب واالبن
والروح القدس ،إىل األبد،
آمني».
ويف ختام القداس كانت
شهادة حياة اليفان حتدث
فيها عن ظهورات السيدة
العذراء.
وكان قد سبق القداس
صالة املسبحة الوردية.
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لبنانيـــات

قباني يقرتح لقاء لرؤساء احلكومات

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني

رحب رئيس احلكومة اللبنانية
جنيب ميقاتي مببادرة طرحها
مفيت اجلمهورية الشيخ حممد
رشيد قباني خالل استقباله يف
دار الفتوى أمس ،وتقوم على
دعوة قباني رؤساء احلكومة
السابقني للقاء قريب يف دار
الفتوى «ملناقشة األوضــاع
اللبنانية املتدهورة ومعاجلتها
وخصوصًا الوضع اإلسالمي الذي
يتطلب وحدة وحزمًا صـــيانة له
من التفتـــت واالنقســـام وال
سيما يف ظل األخطار احملتملة
اليت تهدد لبنان واملنطقة».
وقال ميقاتي بعد خلوة ثنائية
عقدها مع قباني إن زيارته
قباني هي للتهنئة حبلول السنة
اهلجرية اجلديدة ،متمنيًا السالم
للبنان واللبنانيني ،ونافيًا أن
يكون تشاور مع قباني يف
وضع احلكومة.
ونوه قباني من جهته مبيقاتي
«ملا يتمتع به من مناقبية
عالية وخلقية سياسية ووطنية
واجتماعية واقتصادية رفيعة»،
معلنًا أن ميقاتي «ال يريد أن
خيطو خطوة تزيد يف تفتيت
الوضع اللبناني ،بل يعمل من
أجل وحدة الشعب اللبناني
ويسعى جاهدًا حللحلة القضايا
املعقدة كي ال تنعكس آثارها
السياسية على الشارع اللبناني،

ونتمنى له التوفيق والنجاح يف
ذلك».
وأعلن قباني أنه سيقوم
باالتصاالت الالزمة يف مبادرته
مع مجيع الرؤساء.
يف سياق آخر ،زار السفري
الفرنسي باتريس باولي امس
االول رئيس اجمللس النيابي
نبيه بري ،وأشار اىل أن
«اجمللس النيابي ميثل مجيع
اللبنانيني ،ومن املهم االطالع
على وجهة نظر الرئيس بري
لفهم الوضع يف لبنان»،
مؤكدًا أن بالده «ال تتدخل
يف الشأن الداخلي اللبناني،
ومهتمة باملشاورات اليت يقوم
بها رئيس اجلمهورية للتوصل
اىل خالصة ملعاجلة النزاع يف
لبنان».وأشار اىل أن لقاءه بري
هو «من اجل االطالع على رأيه
ومساعدته يف جهوده واالرادة
الطيبة اليت جيب ان تتبلور جلمع
اللبنانيني.
هذه هي رسالتنا الصدقائنا
يف لبنان ليتوحدوا يف هذه
االوقات الصعبة ملواجهة كل
العقبات».
وزار باولي ايضًا رئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري جعجع.
وأكد مواصلة فرنسا دعمها
الدائم للبنان وشعبه ووقوفها
اىل جانبه يف كل الظروف.

أولوية فرنسا محاية لبنان من األزمات
ال تعين رفض أي تغيري حكومي

قال مصدر فرنسي مطلع
على امللف اللبناني ،إن الرئيس
فرنسوا هوالند وإدارته مهتمان
بدعم املؤسسات اللبنانية أكثر
من دعم أشخاص ،وزيارة رئيس
احلكومة اللبنانية جنيب ميقاتي
باريس متوقعة منذ زمن وهي
قائمة ،ولكنها ليست زيارة شخص
جنيب ميقاتي ،بل رئيس حكومة
لبنان ،وهي تهدف إىل توقيع
اتفاقات ثنائية وليس لتظهر تأييد
فرنسا مليقاتي ضد سعد احلريري.
املوضوع األساس هو أن لفرنسا
عالقات واتفاقات مع لبنان ،ويف
املرحلة املعقدة اليت مير بها لبنان
ينبغي إظهار أن فرنسا ال تزال تثق
بلبنان عرب هذه االتفاقات.
ّ
وذكر املصدر بأن هوالند قال
يف جدة ويف بريوت إنه مستعد
للقاء القياديني الذين يريدون
لقاءه .وقال إن فرنسا لن تبدأ
توجيه دعوات إىل هذا وذاك ،ولكن
من يريد لقاء الرئيس الفرنسي
يطلب لقاءه ويلتقيه .فإذا كانت
قوى  ١٤آذار تريد لقاء الرئيس
الفرنسي فهي مرحب بها .ولفت
املصدر إىل أنه «عندما جاء الرئيس
سعد احلريري إىل فرنسا فتحت له
األبواب ،وفرنسا ال تقوم بوساطة
بني األطراف اللبنانني ،وهذا ما
أكده الرئيس الفرنسي» .وقال إن
أي صيغة حكومية يف لبنان تتيح
اجلمع والتوحيد مرحب بها ،ولكن
ليس من شأن فرنسا أن تتدخل
يف تشكيل أي حكومة أو يف من
يرتأسها ،وإذا وجد الرئيس ميشال
سليمان الصيغة األفضل إلدخال ١٤
آذار يف احلكومة فكل التمنيات له
بالنجاح ،ولكن أهم أمر لفرنسا هو
وقاية لبنان من التدهور والتقلبات
يف سورية .لكنه استدرك بالقول
إن «هذه األولوية ال تعين أنه ال
جيب حصول أي تغيري يف الصيغة
احلكومية احلالية يف لبنان ،ورمبا
هناك تكيف ينبغي القيام به ،ولكن
جيب أن يكون على أسس وقاية
لبنان يف فرتة صعبة ومعقدة».

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
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Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210

سجال نيابي حول مواقف نصراهلل وجعجع

أطلق الكالم األخري لألمني العام
لـ «حزب اهلل» حسن نصراهلل
ورد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع عليه موجة
جديدة من السجال السياسي بني
فريقي  14و 8آذار .وهاجم عضو
كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية
نواف املوسوي يف تصريح امس
االول جعجع من دون ان
يسميه،
ّ
وقال« :تأدية منه للدور املرسوم
له من جانب اجلهات اإلقليمية
املعروفة ،قام السجني السابق
املطلق السراح بقانون عفو ال
حبكم براءة ،بتنفيذ وظيفته بأن
الك خترصات وترهات أدمن
عليها ومل تعد تلقى إال السخرية
واالستهزاء كما برنامج هزلي
من الدرجة العاشرة» ،معتربًا أن
«الفارق بني ما قيل عنه وما
يقوله عنا ،ال سيما جلهة اتهاماته
لنا بالقتل ،هو الفارق بني احلق
والباطل .ما يقوله ليس إال
تكرارًا لألكاذيب واالفرتاءات
وشهادات الزور ،وما قيل عنه
خالصات أحكام مربمة من أعلى
سلطة قضائية يف لبنان دانته
على أفعاله اجلرمية» .وأضاف:
«أما تذرعه بزمن الوصاية ،كما
يقول ،فكان حتى قبيل توقيفه
أحد أركانه .وإن كان واثقًا
برباءته فليطلب إعادة حماكمته
اآلن».
وعلى االثر ،رد النائبان عن
كتليت «القوات» انطوان زهرا
و «املستقبل» عمار حوري على
املوسوي .وقال زهرا يف بيان
له« :تأدية للدور املرسوم له
من جانب أسياده االقليميني
املعروفني ،قام نائب لدى
«اجلندي الصغري يف والية
الفقيه» بإفراغ كل ما يف نفسه،
مستكربًا مبا ال يليق باحلوارات
والسجاالت السياسية اليت نطمح
ونرغب يف إعالء شأنها يف
لبنان» ،مشريًا اىل أنه «يف مقابل

مضبطة اتهامية كاملة وموثقة
باألمساء واألرقام والتواريخ،
أوردها الدكتور مسري جعجع،
يعود النائب نواف املوسوي
اىل حماولة إهانة اآلخرين مبا
يشرفهم فع ًال ،فالسجن يف زمن
الوصاية الباطل وسام ومفخرة
لنا» .وسخر من «الرد على
الوقائع الدامغة بالرتهات وتكرار
االكاذيب».
وقال« :أما عن النكتة السمجة
املرتبطة بالدعوة اىل إعادة
احملاكمة ،فلتكن عرب فتح كل
ملفات احلرب اللبنانية مبا فيها
ما ورد يف املضبطة االتهامية
اليت ّ
فندها مسري جعجع ،واليت
أتت ردًا على االنتقائية والتزوير
وعلى أساس انه إما أن تفتح
ملفات احلرب كاملة او نقفلها
على القاعدة اليت أرساها اتفاق
الطائف ،ولتكن بالتالي حماكمة
كاملة لزمن احلرب وليس إعادة
حماكمة حتيكونها بتعابري أثبتت
هوائيتها الفارغة وخبثها».
أما حوري ،فرأى يف حديث اىل
اذاعة «لبنان احلر» أن «حزب اهلل
ابعد ما يكون عن املوضوعية
ويستعمل لغة خشبية ال تقدم
وال تؤخر وال تتمكن من الدفاع
عن وجهة نظره باحلد االدنى»،
وقال« :اذا اراد حزب اهلل العودة
اىل دفاتر ما قبل الطائف فلتفتح
ملفات حرب املخيمات وتصفية
الشيوعيني يف اجلنوب واالبادة
اجلماعية جملموعات كبرية يف
اماكن خمتلفة من لبنان ،واذا
أراد فتح ملفات ما بعد الطائف
فلنفتح ملف  7أيار واالعتداء على
املطار وامللفات العديدة».
وعن تأدية جعجع دورًا إقليميًا،
قال حوري« :هناك مثل عامي
يقول تنزعني ما فيك لتضعيه
ّ
يف .فحزب اهلل هو الذي ينفذ
دورًا إقليميًا بامتياز» .اىل ذلك،
اعترب عضو كتلة «القوات» النائب

طوني ابو خاطر انه كان يتوقع
من «شخص مبستوى نصراهلل
ان يكون لديه الوعي ،ولكنه
بأسلوبه ومنطقه االستعالئي
وبالتجين على اآلخرين كان
هناك نوع من احندار يف مستوى
اخلطاب».
ورأى يف حــديث اىل «لبنان
احلر» أن «يف ذلك قــربًا من
نهــاية النفق ألن االنســـان وصل
اىل مرحلة افالس ،نظرًا اىل ما
حييط بوطننا من احداث ،وبد ً
ال
من ان تكون لديه غلبة للوعي
واملنطق ّ
فضل غلبة الــسالح».
وقال النائب ايلي كريوز
يف بيان صادر عنه أمس ،ان
«القوات اللبنانية ال حتتاج اىل
اي كان
شهادات وطنية من ّ
خصوصًا من حزب حفل تارخيه
بالقتل واالغتياالت» ،مذكرًا بأن
حدًا نهائيًا
«اتفاق الطائف وضع ّ
ملرحلة احلرب يف لبنان وأرسى
مصاحلة
وطنية شاملة ،يف
ّ
حني يبدو من ّ
اللغة السياسية
ّ
اليت يعتمدها
السيد نصر اهلل
ّ
أننا ما زلنا يف زمن احلرب
والسالح والفوقيات» .وأكد أن
«مسيحيي  14آذار مل ولن تصل
ّ
بهم
الالواقعية وال ّالعقالنية اىل
ّ
السعي اىل الفتنة والقضاء
درجة ّ
على وجودهم بأنفسهم سواء
اسالمية -
كانت الفتنة
مسيحية
ّ
ّ
سنية  -شيعية».
أم
ّ
واعتربت اللجنة التنفيذية
حلزب «الكتلة الوطنية» يف
بيان صادر بعد اجتماعها
الدوري أمس ،أن اتهام نصراهلل
«ألخصامه السياسيني بالعمالة
يف اخلطاب نفسه الذي اتهم
إسرائيل باغتياهلم أمر مل يقتنع
به أحد .فاحلقيقة الوحيدة اليت
يعلمها اجلميع أن العمالء الذين
مت اكتشافهم أحدهم قيادي يف
تيار حليف له وغالبيتهم عناصر
وقيادات من حزبه».
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لبنانيــات

تشدد اجليش يف صيدا يقطع طريق التوتر و«حزب اهلل» ُمطالَب بتسليم مطلقي النار
مل متنع النتائج املرتقبة
لالقرتاع الذي دعا إليه مسؤول
إحدى اجملموعات السلفية إمام
مسجد بالل بن رباح يف منطقة
عربا يف صيدا الشيخ أمحد
األسري وحصره بأعضاء جملس
الشورى الذي يتزعمه للوقوف
على مقرتحاتهم ملواجهة متدد
«حزب اهلل» يف عاصمة اجلنوب،
جملس الدفاع األعلى الذي رأسه
رئيس اجلمهورية ميشال سلميان
من الطلب من القيادات األمنية،
خصوصًا قيادة اجليش ،التشدد
يف مواجهة اإلخالل باألمن
واإلساءة اىل االستقرار العام
واإلبقاء على أجواء االضطراب
اليت ميكن البعض استغالهلا
إلشعال فتنة مذهبية.
وجاء تشدد جملس الدفاع األعلى
يف مواجهة اإلخالل باألمن بعد
قراره سحب اقرتاح حتويل صيدا
اىل منطقة عسكرية الذي كان
طرحه وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل يف جلسة جملس
الوزراء برئاسة رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي اليت سبقت عقد
جملس الدفاع ،علمًا أن اجمللس
مل يأخذ به.
ويفرتض أن يساهم قرار
جملس األمن مبنع اإلشاعات اليت
ما زالت تنتقل من حي اىل آخر
يف املدينة من أن تؤثر سلبًا يف
هيبة الدولة يف إمساكها بزمام
املبادرة مبا ميكنها من التدخل من
خالل القوى األمنية الشرعية لقطع
الطريق على من حياول استدراج
صيدا اىل الفتنة.
ويبدو الشيخ األسري حمشورًا
ولن يكون يف مقدوره اللجوء
اىل التصعيد يف وجه «حزب
اهلل» الذي يفرتض به التعاون
اىل أقصى احلدود واملبادرة اىل
تسليم األشخاص الذين وردت
أمساؤهم اىل املراجع األمنية
والقضائية باعتبارهم مشاركني
يف االشتباك الذي حصل بني
حمازبيه وآخرين من مناصري
األسري.
ويف هذا السياق ،علمت

«احلياة» أن جملس الدفاع األعلى
توقف أمام االشتباك الذي
شهدته صيدا عصر األحد املاضي
واستعرض بعض األمساء املشتبه
بأنهم من مطلقي النار ،ورأى
ضرورة لتحرك القضاء اللبناني
باعتبار أن توقيفهم واستجوابهم
يدفعان يف اجتاه تثبيت التهدئة
وتوفري الفرصة أمام صيدا
للخروج من حال احلذر اليت
تسيطر عليها ،وحتاول النائب
بهية احلريري من خالل املبادرة
اليت أطلقتها أن تعيد الوضع
فيها اىل طبيعته ،خصوصًا أن
حتركها حيظى بتأييد هيئات
اجملتمع املدني اليت جتاوبت مع
دعوتها اىل ارتداء اللباس األسود
حدادًا على أرواح الضحايا الذين
سقطوا جراء االشتباك وتعبريًا
عن رفضهم لبعض املواقف اليت
صدرت اعتقادًا من أصحابها بأن
املشكلة صيداوية بامتياز.
وأكدت مصادر صيداوية أن
احلريري مل تنحز يف دعوتها اىل
أي من طريف االشتباك وإمنا
قررت االحنياز كليًا اىل جانب
محاية السلم األهلي واحلفاظ
على االستقرار العام ألن لبنان
يكفيه من املشكالت اليت يرزح
حتت وطأتها ،وليس يف حاجة اىل
مشكلة جديدة ،وكيف إذا كانت
هذه املشكلة تهدد التعايش بني
أبناء صيدا من خمتلف الطوائف
واالنتماءات السياسية.
ولفتت املصادر اىل أن
احلريري اليت ما زالت تتواصل
مع أبرز املكونات السياسية
والروحية يف املدينة ،جنحت يف
حتييد خميم عني احللوة ويف عدم
جر الفلسطينيني املقيمني فيه
لتكون لديهم مواقف خمتلفة من
الطرفني املتنازعني.
ورأت أن لقرار الفصائل
الفلسطينية ومسؤوليها يف عني
احللوة دورًا يف وأد الفتنة ومنعها
من أن تتمدد ،وهي تالقت مع
احلريري يف موقفها الرافض
حماوالت خطف صيدا وأخذها اىل
املكان الذي ال تريده.

وأوضحت املصادر أن احلريري
قالت كلمتها ولن تنجر اىل
سجال مع هذا الطرف الصيداوي
أو ذاك ،أو تدخل يف مهاترات
ال ختدم التوجه الرامي اىل محاية
السلم األهلي.
وأشارت أيضًا اىل أن االختالف
السياسي القائم جيب أال يكون
عائقًا أمام التوافق على توفري
احلماية للمدينة وجوارها ،وقالت
إن احلريري أبدت منذ اللحظة
األوىل لوقوع االشتباك انفتاحًا
على بعض من هم على اختالف
معها ،لكن هؤالء مل ميارسوا
الدور الضاغط على «حزب اهلل»
والشيخ األسري لوضع حد للتوتر
الذي فرض على املدينة ،وإمنا
احنازوا اىل جانب هذا الطرف أو
ذاك ،ما يصعب عليهم القيام
بدور فاعل لوأد الفتنة.
وشددت املصادر على أن
الدولة قادرة على إعادة احلياة
اىل صيدا ،شرط أن حتزم أمرها
وأال تستقيل من واجباتها حيال
أبناء صيدا .وأبدت ارتياحها اىل
موقف رئيس اجلمهورية ودوره
الريادي يف حماصرة الفتنة ومنع
متددها اىل أحياء أخرى.
وتوقفت املصادر أمام الزيارة
األخرية لوزير الداخلية لصيدا
وتعاملت معها على أنها ضرورة
لرعايته مباشرة اجتماعات جملس
األمن املركزي ،لكنها سألت عن
جدوى زيارته األسري مع أن شربل
كان أبلغ جملس الدفاع األعلى أنه
مل يزره وأن جولته اقتصرت على
تعزية ذوي الشابني اللذين سقطا
يف االشتباكات علي مسهون
ولبنان العزي واألخري والده مؤهل
يف قوى األمن الداخلي.
وأوضحت املصادر املواكبة
للجهود الرامية إلعادة اهلدوء
اىل صيدا أنها ليست ضد تعزية
شربل ذوي الضحيتني ،لكن كان
عليه الرتيث لبعض الوقت اىل
حني جناح اجليش اللبناني وقوى
األمن يف السيطرة على التوتر
لئال يلجأ البعض اىل استغالل
واجب التعزية وتقدميه وكأنه

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

تشجيع للشيــــخ األسري لتصعيد
موقفه على رغم أن موقف شربل
واضح وال حيتاج اىل أي تأويل.
واعتربت املصادر أن املسؤولية
تقع على الشيخ األسري يف وقف
كل أشكال الشحن والتعبئة ،كما
تقع وبشكل أكرب على قيادة
«حزب اهلل» اليت يطلب منها أن
تبادر اىل إحداث صدمة إجيابية
حتدث انفراجًا على أن تبدأ
بتسليم املشتبه بهم للتحقيق
مع أن البعض أخذ
معهم.
يشيع نق ًال عن مصادر قضائية
أن احلزب سيتجاوب مع مسعى
تسليمهم لكنه يفضل أن تتم
اخلطوة بعد االنتهاء من مراسم
االحتفال بذكرى عاشوراء.
وقالت إن هناك مسؤولية على
تيار «املستقبل» وهي مماثلة
للمسؤولية امللقاة على عاتق
بعض األطراف الصيداوية احلليفة
لـ «حزب اهلل» اليت عليها أن
تبادر ،ملا هلا من تأثري يف «حزب
اهلل» ،اىل إقناعه بضرورة إعادة
النظر يف تعاطيه مع املناطق
املختلطة ،أكانت يف صيدا أم يف
أمكنة أخرى.
وأوضحت أن وقوف حلفاء
«حزب اهلل» اىل جانبه من دون
لفت نظره اىل ضرورة ضبط
إيقاعه السياسي يف تعاطيه مع
صيدا لن يوفر املناخ الستيعاب
التوتر ومنع تكراره .وقالت إن
ما ينسحب على هؤالء ينسحب
أيضًا على تيار «املستقبل» يف
تعاطيه مع الشيخ األسري ،على
رغم أنه مل يكن مؤيدًا العتصامه
أخريًا يف صيدا وال لبعض مواقفه
أو حتركاته خارج املدينة.
وأكدت أن عودة اهلدوء اىل
صيدا تتطلب من «حزب اهلل»
والشيخ األسري التواضع بدءًا
مبراجعة مواقفهما ،كما تتطلب
من وحدات اجليش ممارسة أقصى

التشدد ضد املخالفني ،وهذا ما
بدأ يظهر يف األيام األوىل اليت
أعقبت االشتباك يف حي التعمري.
اىل ذلك ،كشفت مصادر
وزارية رفيعة أن هناك اعتبارات
حالت دون تبين جملس الوزراء
مطالبة شربل بتحويل صيدا
منطقة عسكرية قبل أن يصرف
جملس الدفاع األعلى النظر عنها
نهائيًا.
وأكدت املصادر أن وزراء
«جبهة النضال الوطين» بزعامة
وليد جنبالط كانوا أكثر تشددًا يف
رفضهم مبدأ حتويل صيدا منطقة
عسكرية ،وقالت إن الوزراء غازي
العريضي ووائل ابو فاعور وعالء
الدين ترو شرحوا وجهة نظرهم
انطالقًا من أن ال مربر لإلقدام
على مثل هذا التدبري العسكري
وأن اجليش اللبناني مبساعدة
القوى األمنية األخرى قادر على
فرض األمن ومنع اإلخالل به،
خصوصًا أن هذه املهمة ملقاة
عليه وأن تطبيقها على األرض
ليس يف حاجة اىل تدبري عسكري
من نوع حتويل عاصمة اجلنوب
منطقة عسكرية.
ولفتت اىل أن أبو فاعور
اضطر للخروج أكثر من مرة من
قاعة جملس الوزراء للتشاور مع
النائب احلريري وجنلها نادر مدير
مكتب رئيس احلكومة السابق
سعد احلريري .وقالت إن النائب
احلريري وقفت ضد هذه الفكرة
اليت من شأنها أن حتدث شل ًال يف
صيدا وأن تزيد من منسوب احلذر
بد ًال من أن «نتعاون مجيعًا إلعادة
احلياة الطبيعية إليها».
وعددت املصادر نق ًال عن
وزراء «جبهة النضال الوطين»
أسباب عدم محاستهم لتحويل
صيدا منطقة عسكرية أبرزها:
 إن التشدد يف القرارالسياسي يساعد على حفظ
األمن وهذا ما حيرص عليه
رئيس اجلمهورية ،وهو كان وراء
اإلسراع يف تعزيز انتشار اجليش
يف صيدا فور وقوع االشتباك
وإعطاء التعليمات بعدم مراعاة

من خيل باألمن ،إضافة اىل مبادرة
األطراف اىل رفع الغطاء السياسي
لتمكني اجليش من بسط سيطرته
من دون أي مراعاة.
 حصلت حوادث مماثلة يفعكار وطرابلس ومل يتخذ أي قرار
بتحويلهما منطقتني عسكريتني،
وحتويل صيدا منطقة عسكرية
ميكن أن يقود اىل «تعميم» هذه
التجربة على مناطق أخرى يف حال
متددت إليها االشتباكات ،وهذا
يعين اإلعالن التدرجيي عن حال
الطوارئ يف كل لبنان.
 إن اجليش اللبناني ،باعتبارهالعمود الفقري حلفظ األمن،
قادر على التدخل إلنهاء أي توتر
وبالتالي ال مربر ،طاملا أن القرار
موجود ،لتحويل صيدا منطقة
عسكرية ميكن أن تؤدي اىل
إحداث شلل عام فيها بينما نتطلع
إلعادة اهلدوء إليها وتنشيطها.
 ال مصلحة للبنان يف ظلاألوضاع السائدة يف املنطقة
يف أن يعطي انطباعًا للخارج بأن
احلكومة حتبذ تعميم إعالن حالة
الطوارئ تدرجيًا على املناطق
اللبنانية ملا يرتتب عليها من
تداعيات تضر بسمعته فيما جنهد
إلقناع دول اخلليج العربي بإعادة
النظر يف قرارها عدم تشجيع
رعاياها على زيارة لبنان.
وعليه ،كان لرئيس اجلمهورية
دور يف سحب فكرة حتويل صيدا
منطقة عسكرية من التداول وأن
يكون البديل التشدد يف فرض
اإلجراءات ،خصوصًا أن حتويلها
يتطلب إجراءات فوق العادة
تشمل كيفية التعامل مع «البؤر
األمنية» الواقعة على ختوم صيدا
واملقصود بها خميمي عني احللوة
واملية ومية ،إضافة اىل االنفالش
العسكري لبعض التنظيمات
واألحزاب احمللية ،مع أن معاجلتها
تتطلب تشددًا من الدولة داخل
أحياء صيدا ألن ال مربر لوجود
جمموعات ذات طابع عسكري
ومعروفة الوالء واالنتماء ،وتنتشر
من حني اىل آخر يف أحياء املدينة
كلما حصل إشكال.

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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مــقاالت

لبنان يدين...

التاريخ لن يرحم

تتمة املنشور الصفحة االوىل
اىل السالم الشامل والعادل
والدائم ،ولن تساهم يف
حتقيق الدميوقراطية املنشودة
يف الشرق االوسط» ،مطالبًا
اجملتمع الدولي بـ «الضغط
على املسؤولني االسرائيليني
لالخنراط يف مفاوضات السالم
على قاعدة مرجعية مؤمتر مدريد
ومبادرة بريوت العربية ،ألن
سياسة العدوان اثبتت عدم
جدواها» .وقال:
«آن االوان ألن يقتنع
العدو بذلك ويكف عن هذه
االساليب واجللوس اىل طاولة
املفاوضات اذا كانت لديه
الرغبة احلقيقية يف السالم،
وهذا ما ال يبدو واردًا يف
حسابه لغاية اآلن».

ميقاتي

استقبل رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي ،وزير اخلارجية
واملغرتبني عدنان منصور ،يف
السرايا وإطلع منه على نتائج
إجتماع وزراء اخلارجية العرب
واالجتماع االوروبي  -العربي
الذين عقدا يف مصر.
وقد اطلعه الوزير منصور على
مغادرته يوم السبت املقبل،
اىل القاهرة للمشاركة يف
اجتماع وزراء اخلارجية العرب،
لبحث العدوان اإلسرائيلي على
غزة.
ويف هذا السياق أكد رئيس
جملس الوزراء «إن العدوان
االسرائيلي على غزة يشكل
فصال جديدا من مسلسل
االجرام االسرائيلي وإنتهاكا
صارخا للقانون الدولي ،لكنه
لن يزيد الشعب الفلسطيين اال
إصرارا على التمسك حبقه يف
أرضه وكرامته».
وقال« :إننا ندين الوحشية
االسرائيلية يف التعرض ألبناء
الشعب الفلسطيين وتدمري
مقومات صموده ،ونضع ما
حصل برسم اجملتمع الدولي
ونطالبه بالضغط على اسرائيل
لالذعان للقرارات الدولية
والكف عن ارتكاباتها حبق
الشعب الفلسطيين».
وختم بالقول «وحده السالم
العادل والشامل هو الطريق
اىل االستقرار يف منطقة
الشرق األوسط ،وأي خيار
آخر يعين املزيد من لغة العنف
والدم اليت ال طائل منها».

نصر اهلل

ودان االمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل العدوان
االسرائيلي على قطاع غزة،
داعيًا مجيع االحرار يف العامل
ان يقفوا اىل جانب اهالي غزة
واملقاومني فيها يف وقفة
حقيقية واصيلة وتارخيية.
واعترب ان الرهان االساسي
«يبقى على ارادة الشعب يف
غزة واملقاومة وصلباتها وما
يدعونا اىل التفاؤل هو وجود
مقاومة شجاعة وصلبة يف

غزة وتراكم اخلربات وتطور
االمكانات البشرية واملادية ملا
ميكنها من مواجهة ما حيصل»،
مشريا اىل ان ما حصل اليوم
من اطالق صواريخ «فجر »5
دليل على رشد وحكمة وصالبة
املقاومة الفلسطينية وحضورها
احلالي يف قطاع غزة».
ولفت نصر اهلل اىل ان
العدوان اليوم «هو حلقة من
حلقات املواجهة الدائمة مع
العدو الصهيوني واملواجهة
التارخيية والدامية اليت تكتب
مصري فلسطني واالمة بني
وحركة
الصهيوني
العدو
املقاومة وبالتالي هي واحدة
من املراحل اليت حتتاج اىل
التوقف وحتمل املسؤوليات»،
مؤكدًا ان العدو ال حيتاج اىل
ذريعة للحرب والعدوان مل
خصوصا ان هناك مصلحة
سياسية انتخابية للحكومة
االسرائيلية ونتانياهو وراء
هذه احلرب.
واشار اىل ان «هذا العدو
جلأ كالعادة اىل الغدو واخليانة
وهذا ما لفت اليه االخوة
فلسطني
يف
املقاومون
اليوم» ،داعيا اىل احلذرمنه.
ولفت نصر اهلل اىل ان
اليوم
يأتي
االسرائيلي
«باهداف عالية وصعبة ضمنا
لكن علنا مل يعلن عنها»،
معتربا ان املقاومة الفلسطينية
متكنت من فرض قوة ردع
معينة جتاه االسرائيليني.
واكد «اننا نعلق اماال كثرية
على قوة املقاومة وصالبتها
ونسأل اهلل ان يلقب السحر
على الساحر» ،الفتا اىل ان
«هناك بعض الدول العربية
بدأوا يف السنوات املاضية
بتقديم مفاهيم خاطئة لشعوبها
املتحدة
الواليات
وكأن
استيقظت بعد تارخيها االسود
على الدميقراطية واحلرية وتريد
مد يدها للمظلومني».
ّ
واعلن نصر اهلل ان «دماء
الشهداء يف غزة جاءت لتكشف
حقيقة الوجه االمريكي والغربي
يف التعاطي مع االحداث،
لناحية دعمها اسرائيل اي
مبعنى اخر ان اهل غزة هم
املعتدين» ،حمذرًا من ان
«ما يعين امريكا والغرب يف
منطقتنا ليس القيم او حقوق
االنسان او الدفاع عن حريات
امنا مصاحلهم اخلاصة».
ورأى ان «املطلوب عربيا
واسالميا جتاه غزة ال حيتاج
اىل الكثري من التنظري فاجلميع
يعرف ما هو املطلوب»،
الفتا اىل ان «املطلوب ليس
املزايدة على احد بل اختاذ
موقف جدي».
وشدد نصر اهلل على ضرورة
«متكني القطاع اجملاهد من
االنتصار وافشال العدوان
االسرائيلي حبد ادنى».
واشار اىل انه «ليس مطلوبًا
تقديم الطائرات العسكرية

او التدخل العسكري بل
موقف حقيقي للدول العربية
واالسالمية يف اجلامعة العربية
وهي قادرة بقرار واحد الفرض
على امريكا الياقف عدوان
اسرائيل على غزة سواء من
خالل النفط او العالقات او
االتفاقات» ،معتربا ان «القول
بان ما حيدث يف غزة يهدف
اىل صرف النظر عن االحداث
يف سوريا ليس صحيحًا».
ودعا نصر اهلل «اجلميع اىل
صب اجلهود لوقف العدوان
ّ
على غزة ومحاية اهلها» ،الفتا
اىل اننا «معنيون مجيعا يف
لبنان مبتابعة كل شيء حيدث
يف غزة والتواصل مع االحداث
واهلنا يف قطاع غزة فهذه
ليس معركة غزة بل معركتنا
مجيعا».
ونبه نصر اهلل من ان «هناك
ّ
جو من االحتقان الطائفي
واملذهيب على مستوى املنطقة
ككل خصوصا يف ظل وجود
خمطط واستخدام لوسائل
واالمن
والسياسة
االعالم
واملال وكل االمكانات املتاحة
لتحقيق هذا اهلدف» ،معتربا
ان هذا االمر يتطلب التحدث
عن املوضوع مبسؤولية.
وشدد على ضرورة النظر
اىل االحتقان املذهيب مبسؤولية
وكانه امر خطري ،داعيا اىل
التواصل للحد من هذا التوتر
العادة االمور اىل طبيعتها.
واكد نصر اهلل انه على
اجلميع حتمل املسؤولية يف
املوضوع.
ورأى ان «االحتقان اليوم
يأتي كنتيجة حتمية للتطورات
واالحداث يف منطقتنا من
العام  2000حتى اليوم ،سواء
يف العراق وافغانستان اضافة
اىل املناخات اليت رافقت
واالغتياالت
االحداث
هذه
واملواجهات وبالتالي االمر
ليس بسيطا وال جيوز ان
نستصغر شيئا».

احلريري

السابق
الرئيس
ورأى
احلريري
سعد
للحكومة
يف بيان صادر عن مكتبه
االعالمي أمس االول ،ان جتدد
االعتداءات اإلسرائيلية «يؤكد
طبيعة السياسة العدوانية
إسرائيل،
تنتهجها
اليت
وإصرارها على قطع الطريق
على أي توجه إلعادة حتريك
عملية السالم وإبقاء احتالهلا
وسيطرتها قائمة على األراضي
الفلسطينية ومنع كل حماوالت
الفلسطينية
الدولة
إقامة
املستقلة».
واعترب أن «تزامن العدوان
اإلسرائيلي على غزة يف
انتفاضة
استمرار
محأة
الشعب السوري ضد نظام
األسد الدموي يطرح شكوكًا
إىل
ويؤشــر
وتســـاؤالت
مكشوفة
وخمططات
نيات

إلعاقة هذه االنتفاضة قدر
اإلمكان والسعي لاللتفاف
على سياسات الدول اليت
عمها الربيع العربي ومنعها من
ّ
القيام بانتهاز أي سياسة ال
تتماشى مع خمططات وأهداف
إسرائيل يف املنطقة» ،مؤكدًا
«تضامننا مع إخوتنا يف
غزة» ،وداعيًا «الدول العربية
الشقيقة وكل الدول الصديقة
واملؤثرة ،خصوصًا الدول
الفاعلة يف اجملتمع الدولي،
للتحرك بسرعة لوقف العدوان
اإلسرائيلي على غزة ومنع
تداعياته».

احلص

السابق
الرئيس
واعترب
للحكومة سليم احلص يف
تصريح هلأن «على العرب
التحسب لالسوأ واالستعداد
للرد على العدوان» ،وقال:
«العرب كانوا وما زالوا
غائبني عن الصراع العربي -
االسرائيلي» ،مشريًا اىل أنه
«ال جيوز أن يستمر األمر على
هذه احلال .واملبادرة ينبغي أن
تبقى يف يدهم ،واآلن يتوجب
عليهم أن يقوموا بالدور
األساسي يف تطورات الوضع
يف غزة وجوارها ،فال جيوز يف
حال من االحوال االستسالم
للعدوان الصهيوني» .وطالب
الدول العربية بـ «عقد قمة
طارئة جلبه العدوان اهلمجي
التارخيي
املوقف
واختاذ
الشعب
لنصرة
املطلوب
الفلسطيين املظلوم ودعمه
حبقه الطبيعي يف حترير أرضه
والعودة اليها ،وعلى االمم
املتحدة وجملس االمن إختاذ
موقف شجاع ولو ملرة واحدة
اىل جانب احلق».

كرامي

وانتقد الرئيس السابق
للحكومة عمر كرامي «اجملتمع
يواصل
الذي
الدولي،
سياسة الكيل مبكيالني يف
ما يتصل بالصراع العربي -
اإلسرائيلي».
ورأى أن «ما حيدث يف
غزة يؤكد موقفنا الثابت بأن
هذا العدو ،ويف ظل احلمايات
الدولية اليت حيظى بها ،ال تنفع
معه سوى لغه القوة ،ولنا ملء
الثقة بأن املقاومة الباسلة
يف غزة لن تقف عاجزة أمام
اهلمجية اإلسرائيلية على رغم
الفوارق الكبرية يف اإلمكانات
العسكرية بني الطرفني» .
ودعا العرب إىل «توحيد
الكلمة واملوقف جتاه القضية
الفلسطينية».
وميدانيًا ،نظمت الفصائل
الفلسطينية يف خميمات لبنان
تظاهرات واعتصامات رفضًا
لالعتداء ،وردد املشاركون
هتافات مؤيدة للمقاومة .كما
نظمت احزاب وهيئات لبنانية
مسريات استنكارًا للعدوان.

بقلم سعيد صيداوي
جاءتنا هذه االضاءة التوضيحية من شيخ املناضلني «ابو
عمار» سعيد صيداوي ،كتب يقول:
يف االسبوع املاضي كتبت اهلريالد الغراء خربًا مفاده ان
مجاعة سنية يف ملبورن تعتدي على صاحب مقهى باحدى
ضواحي املدينة من الطائفة العلوية.
حنن
نكن «للموقع  -املرجع» كل تقدير واحرتام لكننا نؤكد
ّ
ان شعبنا بكل اطيافه هو شعب واحد وله رب واحد ،وبأكثريته
يعرف ان مصرينا واحد وحياتنا واحدة ،وماذا بعد؟ حنن نقرتح
وخاصة على اصحاب املؤسسات االعالمية اليت تدرك خطورة
هذه املرحلة التارخيية من مصرينا ومصري االنسانية بأسرها.
نقرتح بعث ثقافة الوعي ،ثقافة املقاومة ،ثقافة احلياة اليت
تليق بانساننا ،مث ًال علينا اال نقول :علويون وسنيون وموارنة
وارثوذكس ودروز ،نقول ان شعبنا فيه شرفاء وفيه خونة
وفيه عمالء...الشرفاء يناضلون من اجل الكرامة االنسانية لكل
شعبنا بل ولكل شعوب االرض...اما اخلونة فهم باعوا انفسهم
للصهاينة بفضة من صهاينة الداخل واخلارج ،وهم ساقطون
غري مأسوف عليهم ،الن قادتهم هم ابناء صهيونيات حتى ولو
كانوا من سالالت تنتمي لعائالت الرسل واالنبياء...
ومن جديد حنيي االستاذ نبيل ضناوي صاحب موقع العنكبوت
االلكرتوني واالستاذ أنطونيوس بورزق وكل اعالمي ومثقف يف
حول قلمه اىل رمح ،وكلمته اىل أية حية
هذه اجلالية الكرمية ّ
مقاومة للشر حتى الشهادة...
ومن الواقع الذي حنياه يف الوطن وخاصة على ارض سورية
جيب ان نعرف اننا كلما ازددنا قوة اشتد الضغط علينا...وما
يدور اليوم على ارض اجلمهورية العربية السورية يؤكد ايضًا
صحة هذه املقولة فاننا نرى حربًا كونية خططت هلا وتقودها
احلركة الصهيونية بدعم مادي عربي ووقود بشرية عربية
حتت غطاء حتقيق «الربيع العربي» ...انها املؤامرة التارخيية
على سورية اليت احتضنت املقاومة الباسلة اليت الغت معادلة
«اجليش الذي ال يقهر» وانتصرت على الكيان الصهيوني
املسمى «اسرائيل» ورفعت رؤوس الشرفاء يف كل مكان...
وهي سورية ايضًا اليت الغت كل االشكال التقسيمية عندنا
يف لبنان وهي هي ...ولكن من خالل عمري الطويل ومعرفيت
املتواضعة يف شؤوننا الوطنية واالنسانية اعلنها صرخة مدوية
من جديد ،ومن ملبورن اسرتاليا واقول :يا ابناء شعيب ،ويا
ابناء انسانييت ،علينا ان نعرف ان اسرائيل حفرت قربها
بيدها ،وان احلركة الصهيونية ام العنصرية والفاشية واحلقد
والكراهية واملوت يف هذا الكون هي حتتضر وبطريقها اىل
االندثار والزوال الن احلقد يأكل نفسه بنفسه ....وان الصخرة
اليت ستتحطم عليها هي سورية نعم سورية برمزها القيادي
احلكيم الرئيس بشار االسد ،هذا القائد هو االستمرارية ملا
رمسه والده املغفور له القائد التارخيي للوطن العربي حافظ
االسد...
ً
ومن جديد ايضا اقول عندنا يف لبنان شرفاء وخونة ،الشرفاء
هم املقاومون لثقافة الفتنة واملوت ،واخلونة عندنا هم
ادوات لتلك الفتنة القاتلة للسيادة واحلرية واالستقالل عمالء
اسرائيل ،وبتوجيه من ابناء الصهيونيات كما ذكرت يف مطلع
كلميت التوضيحية هذه...
سورية ستنتصر النها اخلري االنساني ،وهم زائلون الن
التاريخ لن يرحم اخلونة والعمالء...ومن يعش ير.
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لـبنانيات

العماد عون بعد إجتماع التكتّل:

إذا كانت مقاطعتهم حرباً فنحن نعرف كيف خنوضها،ولكنّنا ال
نريد حرباً مّ
إنا نريد تأمني مصاحل املواطنني
توجه دولة الرئيس العماد
ّ
ميشال عون إىل وزيري
اخلارجية واإلقتصاد طالبًا
ّ
عمن ُغبنوا من
منهما رفع الظلم ّ
اجلمهورية ّ
ّ
بنانية.
موظفي
الل ّ
ّ
العماد عون وبعد إجتماع ّ
تكتل
ّ
أن
التغيري واإلصالح أشار إىل ّ
مقاطعة قوى  14آذار جمللس
تشل ّ
ّ
ّ
كل البلد وال جيوز
النّواب
ّ
التفريط حبقوق املواطنني
بهذه ّ
الطريقة ،مشريًا إىل ّ
أنهم
وإن كانوا يقصدون باملقاطعة
حربًا« ،فنحن نعرف كيف
ّ
ولكننا ال نريد احلرب
خنوضها،
مّ
إنا تأمني مصاحل املواطنني».
وبالنسبة للوضع األمين
فشدد
املنفلت يف صيدا،
ّ
العماد عون على وجوب قيام
قوى األمن واجليش مبهامها
ً
أسوة
حلفظ األمن واإلستقرار
مبا فعلته يف باقي املناطق
ّ
بنانية ،معتربًا ّ
أنه ال جيوز
الل ّ
ملن يشاء اإلخالل باألمن
ّ
وبالتالي
وخمالفة القوانني
العسكري حلركته
إعالن اجلناح
ّ
يف حال ُ
ضبطت خمالفاته.
وردًا عن سؤال عن الوضع
ّ
يف سورياّ ،
ذكر العماد عون
مر به لبنان منذ بداية احلرب
مبا ّ
يف السبيعينيات ولغاية احلديث
عن احلوار اليوم ،مشريًا إىل ّ
أنه
بشكل من األشكال
ال ميكن وال
ٍ
أن تنتهي األزمة يف سوريا ّ
إال
عن طريق احلوار.
وقال:أه ًال وسه ًال بكم يف
لقائنا األسبوعي،
تناولنا اليوم يف اجتماعنا
ّ
ّ
باملوظفني ،فهناك
تتعلق
أمورًا
ّ
حق البعض يف
إجحاف يف
الدوائر يف وزارة
اختيار رؤساء ّ
ّ
أقل أقدمية
اخلارجية .أشخاص
حصلوا على ترقية ،فيما من
بالتقية مل حيصلوا
هلم حقوق
رّ
أن
على الرتقية بعد ،وأقصد ّ
هناك من بني الذين التحقوا
بدورة العام  ،92مل حيصلوا
أن
على
رّ
التقية ،يف حني ّ
بعض الذين التحقوا بدورة
التقية،
العام  94حصلوا على رّ
التقية أيضًا
وقد حصل على رّ
البعض من دورة العام  .96من
أن حقوق
ناحية أخرى ،نالحظ ّ
ّ
املارونية مغتصبة،
الطائفة
ّ
فاملناصب اليت تعود هلا ال
تزال معظمها شاغرة ،يف حني
ّ
أنه ما من شواغر يف املناصب
ّ
للطوائف األخرى،
اليت تعود
والكادر اخلاص بهم مليء.
ّ
أمتنى على
إنطالقًا من هنا،
وزير اخلارجية أن يرفع الغنب
الدوائر هؤالء
عن رؤساء
ّ
ومينحهم ترقية ويرفعهم إىل
رتبة مستشار.
من ناحية أخرى ،ومنذ مخسة
ّ
وقعنا مشروع قانون
أعوام،
ٍ
طالبنا فيه برتقية للمتعاقدين
ّ
ّ
ختطوا فرتة ال10
الذين

أعوام وعملوا وظائف أساسية
ّ
ووقعنا
يف وزارة اخلارجية،
مشروع قانون ،أال وهو أن
للمتعاقدين
ترقية
حتصل
ّ
ّ
ختطوا فرتة ال 10أعوام
الذين
وعملوا وظائف أساسية يف
وزارة اخلارجية .رفضوا أن
معج ًال
يكون مشروع القانون
ّ
مكررًا ،فريفع الوزير مشروع
ّ
بحث يف جلنة
قانون حتى ُي َ
اإلدارة والعدل ،أي يف ّ
اللجان
املختصة ليصار بعد ذلك غلى
ّ
حتويله لقانون .مع األسف منذ
ونسميه وعدًا
أن صدر الوعد،
ّ
من باب ّ
اللطف ،إذ ال نريد أن
نقول ّ
إنه غري صادق؛ نستطيع
القول ّ
إنه غري دقيق ...من
ّ
مثقفة
املعيب أن تبقى فئة
اخلارجية ،من دون
يف وزارة
ّ
تثبيت .هذه الفئة اليت استلمت
اخلارجية كانت
وظائف يف وزارة
ّ
خمولة ألن تستلم مناصب
ّ
رؤساء دوائر ومستشارين،
وقد كان باستطاعة البعض
منها أن يكون يف املستقبل
سفراءّ ،
إال ّ
يتم تثبيت
أنه مل
ّ
أحد .وأذكر على سبيل املثال
السيدة طعمة ّ
اليت بدأت العمل
ّ
ّ
كل العقود
كمتعاقدة ترتجم
من اإلنغليزية والفرنسية إىل
العربية يف الوزارة ،وبعد 28
عامًا تقاعدت وكانت ال تزال
مثبتة ،وقد حاولنا جاهدين
غري ّ
أن نعطيها ولو بعض احلقوق
ّ
اليت تستحقها بعد  28عامًا .ال
أعترب هذا األمر إجحافًا فقط بل
ظلم غري مقبول.
هو ظلم؛ هذا
ٌ
ُظِل َمت هذه املرأة ،واآلخرون
ّ
ّ
والظلم
الظلم،
على طريق
وخيم ،هذا ما ّ
علمونا إياه
مرتعه
ٌ
عند شرح املبتدأ واخلربّ .
الظلم
وخيم على من يقوم به
مرتعه
ٌ
وعلى من يهمل تصحيحه.
أما اآلن ،فقد رفع تكتل
ّ
ً
ّ
عريضة
واإلصالح
التغيري
إىل وزير اإلقتصاد لتحصل
عملية فصل بني غرفة التجارة
والصناعة والزراعة يف جبل
لبنان وغرفة بريوت ،ألن
بريوت اآلن «تأكل البيضة
ّ
ّ
لكل احملافظات
والتقشرية».
غرفة إال حمافظة جبل لبنان،
بينما جيب أن تكون جلبل لبنان
الصناعة
ألن
الغرفة األكرب
ّ
ّ
ّ
والتجارة يف جبل
والزراعة
ّ
لبنان ناشطة أكثر من غريها.
جيب أن يكون هناك متاثل بني
كل احملافظات ّ
ّ
اللبنانية ،ونأمل
يلب األمر وزير اإلقتصاد
أن يّ
هذا املر سريعًا.
ّ
نتوجه بهما
الطلبان
هذان
ّ
إىل وزارة اخلارجية ووزارة
اإلقتصاد.
ّ
مؤخرًا خالل
ثم تابع :مسعت
ّ
ٍ
أن املصطافني
حلقة تلفزيونية ّ
العرب مل يأتوا إىل لبنان بسبب
اللبنانيةّ .
إهمال احلكومة ّ
الذين

دولة الرئيس العماد ميشال عون

قالوا ذلك ليسوا بدون ذاكرة
ّ
ّ
ّ
ولكنهم
يتذكرون،
ألنهم
يعتقدون ّ
أننا حنن بدون ذاكرة.
منذ البداية أخذت احلكومات
السماح
العربية قرارًا بعدم
ّ
ّ
وجه إىل لبنان
ملواطنيها
بالت ّ
ّ
فكلف
الصيف،
فصل
خالل
ّ
السياحة وقام
وزير
نفسه
ّ
ٍ
الدول العربية ليدعو
بزيارة إىل ّ
رعاياها إىل زيارتنا ،شارحًا هلم
أال شيء يدعو للقلق يف لبنان.
أن
بعد ذلك ،صاروا ّ
يدعون ّ
هناك خطفًا يف لبنان ،لكن متى
عمليات
حصل اخلطف؟ حصلت
ّ
الصيف .عند
اخلطف بعد فصل ّ
عمليات اخلطفّ ،
كنا على
وقوع
ّ
ان وزير السياحة
نسيان
وشك
ّ
العربية وطلب من
الدول
زار ّ
ّ
رعاياها اجمليء إىل لبنان.
(ضاحكًا).
عملية خطف ،فقمنا
حصلت
ّ
وبعكس ّ
كل العامل ،مبعاجلتها
ّ
مت
فقد
للقانون،
وفقًا
توقيف من قام بها واختفت
ّ
التهديدات .املخطوف كان
اجلنسية ،وقد علمنا بعد
قطري
ّ
ّ
أن أسباب اختطافه كانت
ذلك ّ
بالسياسية.
عائلية وال عالقة هلا
ّ
ّ
إذًا ،حنن واحلمدهلل ،عملنا وفقًا
اعتداء
أي
للقوانني ،وعند
ّ
ٌ
كهذاُ ،ي ّتخذ اإلجراء ال ّالزم
ويصبح قانونيًا.
عدم
هو
املهم
إذًا،
ّ
تسييس اإلقتصاد .ال نريد
ٍ
بندوات اقتصادية
أن نقوم
ٍ
بلغة سياسية ال عالقة هلا
باإلقتصاد .حصل يف اإلقتصاد
ركود كبري يف العامل ،وهذا
ٌ
ّ
يؤثر
اإلنكماش اإلقتصادي
ّ
ّ
الناس ،وخصوصًا
كل
على
من يعيشون يف حوض البحر
املتوسط املشتعل بالنريان،
ّ
الدول ّ
اليت مل تشتعل
أما باقي ّ
ّ
ّ
بالنار ،كرتكيا وأوروبا فهي
على طريق اإلفالس وتقوم
ّ
خمططات الستنهاض
بوضع
اإلقتصاد.
بالنسبة ملوضوع عمل ّ
ّ
اللجان
يف اجمللس ،فقد عقدت جلنة

ً
املال واملوازنة
جلسة اليوم،
ّ
أن املقاطعة أوقفت عملها،
إال ّ
فيما املطلوب من مجيع ّ
اللجان
اإلستمرار يف عملها وحتضري
ّ
ألن هذا
شريعية،
الت
األعمال
ّ
ّ
خيص املقاطعني
املوضوع
ّ
وخيص غريهم أيضًا.
ُّ
إذا أردنا أن نفعل مثلهم،
مشاريع
تنفيذ
نستطيع
انتقائية ،فندرس ّ
اليت قمنا
ّ
حنن بتقدميها ونرتك تلك ّ
اليت
ّ
عناّ ،
مل تصدر ّ
ينفذون
ألنهم
عملية «كاميكاز» ،إذ يريدون
ّ
قتلنا وقتل أنفسهم ،ولكن
ذلك لن ينجح ،إذ ّ
سنتنحى
إننا
ّ
ضحية
هم
جانبًا ويذهبون
ّ
أفعاهلم فريتطمون باألرض
بد ً
ال من أن يصيبوا الباخرة
ّ
اليت يريدون النزول إليها.
فإذا كان األمر حربًا فنحن
ّ
ولكننا
نعرف كيف خنوضها،
ال نريد حربًا مّ
إنا نريد تأمني
مصاحل املواطنني.
أما ّ
بالنسبة للوضع األمين يف
ّ
أن على احلكومة
صيدا ،أعتقد ّ
تتصرف من وحي اإلعتصام
أن
ّ
ّ
الذي حصل سابقًاّ .
كل صيدا
ضد اإلعتصام وتريد
كانت
ّ
األمن واإلستقرار .أمضيت
سبع سنوات يف صيدا ،على
أن أهل صيدا
دفعتني ،وأعلم ّ
ّ
ويتمتعون
أناس مساملون
ٌ
باحلس الوطين ،ويريدون أيضًا
ّ
العيش بسالم يف الوطن ،ومن
غري اجلائز افتعال املشاكل من
ّ
ٍ
للطريق
قطع
وقت آلخر ،من
ٍ
أو املخالفة ،وإن ّ
مت ضبط
ٌ
ويتم
مشكلة
املخالفة ،تثار
ّ
إطالق ّ
النار.
األساسية
املعاجلة
أن
أعتقد
ّ
ّ
طبق القانون ،فكما ّ
مت
ي
هي أن ُ ّ
ُ
توقيف املخالفني يف منطقتنا
ويف ّ
الشمال ويف البقاع ،جيب
يتم توقيف املسؤولني عن
أن ّ
املشاكل يف صيدا وجوارها.
انتقاميًأ ،مّ
إنا
املوضوع ليس
ّ
غايته ضبط األمن ،إذ ال جيوز
أن يقوم من يشاء بافتعال
حادث ،ويبقى حرًا طليقّا من

ّ
دون عقاب ،فيقوم
بالتالي
ويهدد بإعالن َ
اجلناح العسكري
ّ
حلركته.
مجيع هذه
حبثنا اليوم
ُ
ّ
ونتمنى من الوزراء
املواضيع،
ُ
ختصني تأمني املطالب.
امل ّ
مطلبية ،مّ
إنا
حنن ال نقوم حبركة
ّ
التمثيلية
نتحسس مسؤولياتنا
ّ
كنواب لندافع عن حقوق
ّ
املواطنني وفقًا للقوانني،
ّ
يستحقها
ولتأمني احلقوق اليت
ّ
اجلمهورية
يف
املوظفون
ّ
بنانية.
الل ّ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
ّ
الشيخ
س :يف موضوع
يرد
أمحد األسري ،هناك من
ُّ
حترك القضاء
على الدعوة إىل ّ
وضبط هذه املخالفات على
ً
ُ
ّ
مشكلة
ختل َق
أنها ميكن أن
فتتحرك مجاعة أمحد
أكرب،
ّ
ً
سنيًة –
فتنة
األسري وحتدث
ّ
شيعية ،ما يعين ّ
أنه من املمكن
ّ
ٍ
بطريقة
أن يكون القانون
املؤدي إىل الفتنة.
معينة هو
ّ
ّ
هل هناك من ضمانات؟
ج :هذه مزايدات وحنن ال
نريد ضمانات .وظيفة قوى
األمن هي ضبط املشاكل
العادية
عندما تعجر القوانني
ّ
عن ّ
أي كان يستطيع
حلهاٌّ .
أن يزايد .أنا مث ًال ،أستطيع أن
أمجع مئيت شخص ،وأنزل بهم
ّ
الشارع إذا ما أثار أحدهم
إىل
أعصابي ،أو إذا ّ
التعرض
مت
ُّ
ٍ
خيصين ،فأضعهم
أحد
إىل
ّ
تصرفه ليفتعلوا مشكلة،
يف
ُّ
ّ
بالتالي بإعالن جناح
ونقوم
عسكري .طفح الكيل!
ّ
السفرية
توافق
س:
ّ
ّ
كونيللي اليوم على جهود
الرئيس سليمان لتشكيل
ّ
ٍ
حكومة جديدة .هل حبثت يف
الرئيس سليمان
ّ
عدة صيغ مع ّ
ٍ
حكومة جديدة؟
خبصوص
خبصوص
أن البحث
ج :قلنا ّ
ِ
ٍ
أمر ممكن ولكن
جديدة
حكومة
ٌ
ّ
عملية
حتى نصل إليه ليس
ّ
ّ
تعلمنا من ّ
التجارب
استسالم.
ّ
أننا ال نستطيع أن نستقيل
ّ
السماء ّ
تتألف
حتى
وننتظر من ّ
ٍ
حكومة
عملية تشكيل
احلكومة.
ّ
متر على طاولة
جديدة جيب أن ّ
يتم ّ
اإلتفاق عليها،
احلوار حيث ّ
وتكون هلا شروط غري حيادية،
فاحليادية بدعة ..أطلعوني على
عشرة اشخاص حياديني يف
ّ
لنؤلف احلكومة منهم!!..
لبنان
عدة صيغ؟
س :هل هناك ّ
أحد لوحده أن
ج :ال يستطيع ٌ
ّ
يؤلف احلكومة يف لبنان .هناك
ّ
مؤلف من 128
جملس نيابي
نائب ،وهناك رئيس مجهورية
ورئيس حكومة ،ومجيعهم هلم
برئيس
رأي فيها .هلم رأي
ٌ
ِ
ورأي يف تأليفها
احلكومة
ٌ
وبعددها وعديدها.

كنواب ،علينا
ملاذا حنن
ّ
أن خنتار أشخاصًا حياديني
نتحمل
ونعطيهم قرارنا الذي
ّ
مسؤوليته جتاه ناخبينا؟؟!!
ّ
ماذا لو مل حيرتم الوزير
ّ
الذي قمنا بتعيينه إرادة
الناخبني ّ
ّ
اليت على أساسها
مسؤول
من
انتخبونا؟؟!!
ٍ
عندئذ؟! ال تستطيعون
عنه
إلقاء ّ
اللوم عليه فهو حيادي
وخارج ّ
السياسية .ملاذا
اللعبة ّ
ّ
أتلقى ّ
اللوم بسبب
جيب أن
تقصريي بواجيب جتاه ّ
الناخبني
وجتاه الوطن؟ هذا املوضوع
ال ُي ّ
سلم ،فاألمانة اليت تأتي
يف اإلنتخاب ال ميكن تسليمها،
وهي كأمانة املال ،فيضعها
ً
ّ
أمانة جلاره
الشخص يف جيبه
ّ
ولكنه ال
أو ألحد أقاربه،
يستطيع ان يهبها .يستطيع
اإلنسان أن يهب من ثروته
ّ
ولكنه ال يستطيع
اخلاصذة،
أن يهب األمانة اليت استلمها
من غريه.
س :كيف ترى مسار األزمة
الدول
السورية بعد اعرتاف
ّ
ّ
السوري
العربية باإلئتالف
ّ
ّ
الذي ُ
كممثل شرعي
ش ّكل
ٍ
ّ
السوري ،ورأى
للشعب
وحيد
ّ
ّ
ّ
للنظام
أنه نهاية
البعض
السوري؟
ّ
ج :طاملا يرفضون احلوار،
لن أحد ّ
ألن رفض
ال
حبلّ ،
يتأم ّ
ّ
احلوار يشري إىل ّ
أنهم يسريون
ّ
احلل العسكري وهذا
باتجّ اه
ليس ح ًال .يستطيعون تأليف ما
شاؤوا من اجملالس وقد تعرتف
بهذه اجملالس ّ
كل األمم ،ولكن
أن هناك
ذلك ال يلغي حقيقة ّ
قوات يف املقابل أقوى من
يقدمون املساعدة .إذًا،
الذين ّ
ّ
حبل مبين على
إما أن يقبلوا
ّ
احلوار واخليارات املشرتكة،
وهذا ما حيفظ حقوق اجلميع،
وإما لن يكون هناك من حل.
قوات ّ
الناتو وال
ال تستطيع ّ
غريها اجمليء إىل منطقتنا كي
حتسم املوضوعّ .
إنهم يطيلون
األزمة ،ويطيلون أوجاع ّ
الناس
من أجل ال شيء .كان من
املمكن أن تنتهي األزمة
باحلوار منذ اليوم األول،
واآلن ،وبعد سقوط عشرات
ّ
والضحايا
اآلالف من القتلى
ستنتهي باحلوار .إذا راجعتم
أحد تصرحياتي إلحدى احملطات
ّ
السورية ُ -ب ّث
التلفزيونية
ّ
احلديث على قناة «»OTV
ّ
وكنا
وريني،
أيضًا  -قلت
ّ
للس ّ
ال نزال يف بداية األحداث يف
سوريا يومها ،أن ّ
يتعظوا من
السبعينيات ،فقد
جتربتنا يف
ّ
وخربنا
قاتلنا بعضنا البعض،
ّ
بلدنا ،وانتهينا باحلوار .ومن
بشكل
دون احلوار ال ميكن وال
ٍ
من األشكال أن تنتهي األزمة
يف سوريا.
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طهران تعلن انتهاء مناوراتها اجلوية مبكراً
أعلن الناطق باسم مناورات
«املدافعون عن مساء الوالية
 ،»4للدفاع اجلوي ،العميد
شاهر شهرام أمس ،عن
انتهاء هذه املناورات اليت
استمرت  4أيام ،وذلك بعدما
كان مقررًا هلا أن متتد أسبوعًا
كام ًال .ومل يعلن سبب إنهاء
املناورات مبكرًا.
«مهر»
وكالة
ونقلت
لألنباء ،عن العميد شهرام،
قوله إن املناورات «حققت
املتوخاة».
أهدافها
كل
وأضاف شهرام أن املناورات
«متكنت من توجيه حتذير إىل
الدول اليت تفكر يف العدوان
على اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وأبرزت قدرة البالد
يف شكل جيد».
وقال إنه خالل املناورات
اخترب عدد من املنظومات
الصاروخية مبا فيها منظومة
«إس  »20القادرة على
استهداف الطائرات اليت
ّ
حتلق على ارتفاع  60ألف
قدم ،ومنظومة «يا زهراء »3
القادرة على إسقاط األهداف
املعادية يف فرتة وجيزة.
وأشار إىل أن هذه املناورات
شهدت أيضًا التدرب على
الدفاع عن املنشآت النووية.
من جهة أخرى ،عادت
الفرقاطة اإليرانية «خارك»
احلاملة للمروحيات ،إیل إيران
بعد  75يومًا من أداء مهماتها
فی املياه الدولية احلرة.
األنباء
وكالة
وأفادت
(إرنا)
الرمسية
اإليرانية
بأن الفرقاطة تعد من أكرب

الفرقاطات مبنطقة غرب آسيا.
ورست القطع البحرية القتالية
واالستخبارية التابعة للقوات
البحرية يف اجليش اإليراني
الفرقاطة
مشلت
واليت
«خارك» احلاملة للمروحيات
وبارجة «الشهيد األمريال
نقدي» يف منصة األسطول
اجلنوبي لسالح البحر التابع
للجيش يف ميناء بندر عباس
جنوب إيران أمس.
النووي
على صعيد آخر ،قالت
ناطقة باسم كاثرين آشتون
مسؤولة السياسة اخلارجية يف
االحتاد األوروبي إن آشتون
ستستضيف اجتماعًا ملمثلي
القوى الست الكربى املعنية
األيراني
النووي
بامللف
يف بروكسيل يوم األربعاء
املقبل ،يف إطار جهود إلثناء
إيران عن مواصلة برناجمها
النووي.
يف فيينا ،قال ديبلوماسيون
إنه يعتقد أن إيران زادت
عدد أجهزة الطرد املركزي
يف حمطة نووية حتت األرض
مبقدار الثلث تقريبًا يف ثالثة
أشهر ،وهو ما يسلط الضوء
على صعوبة املهمة اليت
تواجهها القوى الكربى يف
الضغط على طهران لكبح
مجاح نشاطها النووي.
لكن الديبلوماسيني أضافوا
أنه على رغم التوسع الكبري
يف قدرتها على ختصيب
اليورانيوم يف منشأة فردو
املدفونة داخل جبل ،ال
يبدو أن إيران قامت حتى

اآلن بتشغيل أجهزة الطرد
املركزي املثبتة يف اآلونة
األخرية لكن هذا قد حيدث
قريبًا.
ً
ومن املرجح أيضا أن يظهر
تقرير األمم املتحدة عن برنامج
إيران النووي هذا األسبوع،
إنها تواصل استخدام بعض
موادها األكثر حساسية لوقود
املفاعل األمر الذي جيعل على
األقل يف شكل موقت أي
حماولة للحصول على قنبلة
ذرية سريعًا غري متاحة.
وقال ديبلوماسي غربي إن
هذا قد يساعد يف «كسب
بعض الوقت للحوار» مشريًا
إىل اجلهود الدولية للتوصل
إىل حل ديبلوماسي للنزاع
وجتنب خطر حرب جديدة يف
الشرق األوسط.
وقد يفسر هذا أيضاً
ملاذا أشارت إسرائيل اليت
يفرتض أنها الدولة الوحيدة
يف املنطقة املسلحة نوويًا،
إىل أن اهلجوم على املواقع
النووية اإليرانية ليس وشيكًا
بعد أشهر من التكهنات بأنه
قد يكون كذلك.
ً
ً
لكن ديبلوماسيا غربيا آخر،
قال إن حقيقة أن إيران
حتول بعضًا مما لديها من غاز
اليورانيوم إىل مسحوق أكسيد
للوقود جيب أال تصرف عن
حتديها النووي األكرب.
وقال الديبلوماسي إن
اإليرانيني «مل يردوا على
أسئلة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ومل يوقفوا التخصيب
على النحو الذي طلبه جملس

األمن .لذلك ،أي شيء آخر
يقومون به على اهلامش هو
غري متصل باملوضوع».
وتثري التساؤالت حول متى
وبأي بسرعة قد تكون إيران
قادرة على جتميع سالح نووي
إذا اختارت أن تفعل ذلك،
نقاشًا ساخنًا يف الغرب ألن
ذلك قد يؤثر يف أي قرار من
جانب إسرائيل لشن ضربات
عسكرية ضدها.
أن
ومن املقرر
تقدم
ّ
للطاقة
الدولية
الوكالة
الذرية تقريرها الفصلي عن
إيران للدول األعضاء اليوم
اجلمعة.
وخالل حمادثات يف طهران
الشهر املقبل ستقوم الوكالة
الدولية مبحاولة جديدة إلقناع
إيران بالسماح هلا باستئناف
التفتيش املتوقف منذ فرتة
طويلة يف شكوك بأنها رمبا
عملت على تطوير صواريخ
مسلحة نوويًا.
وتريد القوى العاملية أن
توقف إيران ختصيب بنسبة
 20يف املئة وإغالق منشأة
فردو وشحن خمزونها من
هذه املادة للخارج.
وكان نائب وزير اخلارجية
الروسي سريغي ريابكوف
الذي ميثل روسيا يف جمموعة
(اخلمس
الست
الدول
الدائمة العضوية يف جملس
األمن وأملانيا) قام بزيارة
األربعاء
لطهران
مفاجئة
والتقى سعيد جليلي رئيس
فريق املفاوضني النوويني
اإليرانيني.

مرسي يؤكد ألوباما ضرورة وقف العدوان
وحيذر من تأثري سليب يف األمن واالستقرار
استنفرت مؤسسة الرئاسة
وقيادة القوات املسلحة يف مصر
من أجل وقف العدوان اإلسرائيلي
على قطاع غزة ،وعقد الرئيس حممد
مرسي اجتماعًا مع أركان الدولة
للبحث يف سبل وقف هذا العدوان،
فيما شددت قوات اجليش والشرطة
يف سيناء من إجراءاتها األمنية حتسبًا
ألية تطورات قد يقدم عليها اجلانب
اإلسرائيلي قرب منطقة احلدود.
وزار رئيس أركان حرب القوات
املسلحة الفريق صدقي صبحي
إحدى أكرب القواعد اجلوية يف
منطقة غرب القناة «للوقوف على
األنشطة التدريبية واملناورات
اخلاصة بوحدات القوات اجلوية»
يرافقه عدد من قيادات القوات
املسلحة .واستعدت مستشفيات
رفح والعريش الستقبال اجلرحى
العدوان
نتيجة
الفلسطينيني
عرب معرب رفح الدولي الذي أمرت
السلطات باستمرار فتحه خالل أيام
العطلة.
واجتمع مرسي أمس مع رئيس
وزرائه الدكتور هشام قنديل
ووزيري الدفاع الفريق أول
عبدالفتاح السيسي والداخلية اللواء
حممد مجال الدين ومساعديه للشؤون
الشرقاوي
بكينام
السياسية
والعالقات اخلارجية عصام حداد
ورئيس الديوان الرئاسي السفري
رفاعي الطهطاوي ملناقشة تداعيات
العدوان على غزة .وانضم إىل
االجتماع يف وقت الحق رئيس
االستخبارات املصرية اللواء رأفت
شحاتة الذي قطع زيارته لرتكيا
وعاد إىل القاهرة ملتابعة املوقف،
فيما غاب عن االجتماع وزير
اخلارجية حممد كامل عمرو لسفره
إىل جيبوتي.
واستهل مرسي االجتماع بكلمة

أذاعها التلفزيون الرمسي دان فيها
العدوان .وقال إن الشعب والقيادة
واحلكومة تقف بكل إمكاناتها ملنع
العدوان وإراقة الدماء ،مضيفًا:
«على اإلسرائيليني أن يدركوا
أننا ال نقبل العدوان الذي يؤثر
سلبًا يف األمن واالستقرار يف
املنطقة» .وطالب بضرورة وقف
العدوان على قطاع غزة يف شكل
عاجل ،وقال« :العدوان تكرر يف
شكل غري مقبول ...ونتواصل مع
قطاع غزة بأكمله ومع الفلسطينيني
ونقف معهم حتى مننع هذا العدوان،
فنحن ال نقبل بأي حال من األحوال
استمرار هذا العدوان والتهديد
املستمر لقطاع غزة».
وأوضح أنه اتصل باألمني العام
للجامعة العربية وطلب منه عقد
اجتماع وزاري طارئ يف أسرع وقت
لبحث سبل منع العدوان على غزة،
كما اتصل باألمني العام لألمم
املتحدة بان كي مون وطلب منه أن
تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية
جتاه منع هذا العدوان وضمان عدم
تكراره ،مشريًا إىل أن بان تفهم
املوقف وأكد نقل هذه الرسالة إىل
اجلانب اإلسرائيلي.
وأشار مرسي إىل أنه اتصل
أيضًا بالرئيس باراك أوباما وأبلغه
بضرورة وقف هذا العدوان وعدم
تكراره وضمان السالم واألمن يف
املنطقة ،كما حبث معه يف سبل
حتقيق التهدئة والسالم «من دون
مشاكل مستقبلية» ،مؤكدًا «حرص
مصر على العالقات مع الواليات
املتحدة والعامل ورفضها التام
للعدوان وحصار الفلسطينيني».
وأضاف« :اتفقنا على أن تتواصل
مصر والواليات املتحدة ملنع
التصعيد أو استمرار العدوان يف
هذا الشكل».

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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أسرار اتصال ضابطة «ازيو» بالطالبة ريبيكا هاريسون!
متلك الفضول والدهشة من
ريبيكا هاريسون الطالبة جبامعة
موناش األسرتالية والناشطة
السياسية عندما اتصلت بها
مبنظمة االستخبارات
ضابطة
األمنية األسرتالية « أزيو» منذ
حوالي شهر ،ومل تكن تتوقع أن
األمر متعلق مبكافحة اإلرهاب،
وبتهديدات أمنية الجتماعات قمة
جمموعة العشرين املزمع إجراؤها
يف أسرتاليا عام .2014
وكان ضابطة مبنظمة أزيو قد
اتصلت بهاريسون على جواهلا
اخللوي طالبة منها ترتيب لقاء
ملناقشة قضية ترتبط بـ «
العنف ذات التوجه السياسي».
وهاريسون طالبة الفرقة
الثالثة واليت تدرس الفلسفة،
قد ارتبطت مبجموعة من األنشطة
السياسية تشمل حضورها« :
نادي الفوضوية مبلبورن» و»
حركة احتلوا» ،ومنظمة « كويت
كول» البيئية اليت تطالب باحلد
من تعدين الفحم.
والتقت هاريسون بالفعل
مع ضابطة «ازيو» يف Kafe
,Mumentالقريب من مقر جامعة
موناش ،وكانت ضابطة أزيو
برفقة زميل هلا يف املنظمة
يبدو أكثر أقدمية ،وهو الذي
استأثر مبعظم األسئلة املوجهة
إىل هاريسون.
الضابط
وطلب منها
والضابطة اإلدالء مبعلوماتها
عن « حركة الفوضوية» يف

الطالبة ريبيكا هاريسون استجوبتها منظمة أزيو

ملبورن ،وأخرباها أن أزيو مهتمة
كثريا بسرب أغوار تلك احلركة
اليت أصبح هلا أنصارها يف
أسرتاليا.
وميكن تعريف « الفوضوية»
بأنها فلسفة سياسية تناهض
السلطات وحتارب ما يطلق عليه
« اهلرمية» على الصعيدين
االجتماعي والسياسي ،وأضحت
أكثر شعبية يف العقد األخري،
كجزء من حركات مناهضة
احلروب والرأمسالية والعوملة.
وتسبب أنصار « الفوضوية»
يف العديد من مظاهرات الشغب
واالحتجاجات إبان اجتماع وزراء
املالية لـ «جمموعة العشرين»

يف ملبورن عام .2006
إنها
هاريسون
وقالت
سؤلت عما إذا كان أنصار
« الفوضوية» األسرتاليني
ينتهجون مبدأ العنف كوسيلة
لتحقيق أغراض سياسية ،كما
سأالها عن العالقة بني أنصار
احلركة يف أسرتاليا ،وأنصارها
يف سائر أحناء العامل ،وعما إذا
كان هنالك حلقة وصل بينهم.
ولكن مسؤولي أزيو ركزوا
أكثر عما تعرفه هاريسون عن
الناشطة السياسية « فيليسييت
آن رايدر» اليت جذبت اهتمام
اإلعالم يف يوليو املاضي ،حيث
أطلعاها على بعض التقارير

اإلخبارية اليت كتبت عن رايدر،
وسأالها عن معلوماتها بشأن
األنشطة اليت متارسها.
يذكر أن فيليسييت رايدر
هي ابنة ليندون وجيين رايدر
اللذين يديران بعض األعمال
اخلاصة يف مدينة «روثرغلني»
ودرست
فكتوريا،
بوالية
ملبورن،
جبامعة
السياسة
ومتتلك خربة  5سنوات على
األقل كناشطة سياسية يف «
حركة الفوضوية» ،وتتضمن
احليوانات
حرية
اهتماماتها
ومناهضة التعدي على البيئة.
ويصف «فوضويو» ملبورن
رايدر باهلادئة واجلادة للغاية،
وأنها ال حتب تعمد جذب األنظار
هلا ،كما وصفوها بأنها منوذج
ملفهوم النشاط السياسي.
ملناطق
رايدر
وسافرت
متعددة ،حتى أنها ذهبت إىل
الضفة الغربية احملتلة.
ومل يبزغ اسم رايدر على
املأل سوى يف يوليو املاضي
عندما ربطتها تقارير مكسيكية
بـ « فوضوي» يدعى ماريو
أنتونيو لوبيز هرينانديز الذي
ألقي القبض عليه يف املكسيك
يف  27من يونيو املاضي ،بعد
أن أصيب بشدة إثر انفجار
متفجرات كانت معه يف مكسيكو
سييت ،وانفجرت بالصدفة دون
أن يكون االنفجار مرتبا له ،ما
أثار شكوكا أمنية حول رايدر،
جتسدت يف وصف نيكوال
روكسون املدعي العام الفدرالي
« الفوضوية» باخلطر اليت جيابه
اجملتمع األسرتالي».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الصني اختارت قيادة «حمافظة»
وشكوك يف قدرتها على حل املشاكل
كشف احلزب الشيوعي احلاكم
يف الصني أمس ،عن قيادته
اجلديدة األكرب سنًا اليت تنتمي
إىل التيار احملافظ واليت من
غري املرجح على ما يبدو أن
تتخذ اخلطوات الالزمة لتناول
قضايا ملحة مثل االضطرابات
االجتماعية والتدهور البيئي
والفساد.
واختري تشي جينــبينغ زعيماً
جديدًا للحزب ،ولي كيتشيانغ
ملنـصب رئيس الوزراء املكلف،
ملنصب
تشيشان
ووانغ
نائب رئيس الوزراء للشؤون
االقتصادية يف اللجنة الدائمة
للمكتب السياسي يف احلزب
الشيوعي ،ويعترب الثالثة من
«اإلصالحيني احلذرين» .ويعرف
عن األعضاء األربعة اآلخرين يف
اللجنة أنهم من احملافظني.
وبدد التشكيل اجلديد للقيادة
أي آمال يف أن يبدأ تشي يف
اختاذ خطوات جريئة للتعامل
مع النمو املتباطئ لثاني أكرب
اقتصاد يف العامل أو أن
يبدأ يف ختفيف قبضة احلزب
الشيوعي احلديد على البالد.
واختري وانغ وهو أكثر
املختارة
الشخصيات
مي ًال
لإلصالح ملهمة حماربة تفشي
الكسب غري املشروع والذي
قال تشي والرئيس الصيين
املنتهية واليته هو جينتاو إنه
أكرب األخطار اليت تواجه احلزب
والصني.
وإىل جانب توليه زعامة احلزب
عني تشي أيضًا رئيسًا للجنة
العسكرية املركزية للحزب،

أي أنه يتوىل منصبني من بني
أهم ثالثة مناصب يف الصني.
ويتوىل تشي الرئاسة خلفًا هِلو
يف آذار (مارس) املقبل.
وقال تشي يف خطاب بعد
انتخابه إنه يتفهم رغبة الناس
يف حياة أفضل ،لكنه حذر من
حتديات صعبة يف سبيل املضي
قدمًا .ومع تنامي الغضب
الشعيب وعدم الرضا عن أي
شيء من الفساد إىل التدهور
البيئي ،قد تبذل جهود حذرة
استجابة للدعوات املطالبة مبزيد
من اإلصالح السياسي ،على
رغم أنه ال ميكن أحدًا أن يتوقع
جبدية التحرك حنو دميوقراطية
كاملة.
وميكن أن يبادر احلزب
الشيوعي إىل إدخال بعض
اإلجراءات التجريبية لتوسيع
داخل
الدميوقراطية
نطاق
احلزب أو مبعنى أدق ،تشجيع
املناقشات داخل احلزب ،لكن
االستقرار سيظل هو اهلم األول
وسيظل نظام احلزب الواحد
مصانًا.
ويف أول رد فعل من
طوكيو ،أعربت وزارة خارجية
اليابان عن «أملها» يف إقامة
عالقات «مفيدة للجانبني» مع
اإلدارة اجلديدة للصني .كما
وجه الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون «تهنئته احلارة»
إىل تشي جينبينغ ،وأضاف أن
كوريا الشمالية والصني «تربط
بينهما اجلبال واألنهار نفسها»،
كما نقلت عنه وكالة األنباء
الرمسية للنظام الشيوعي.

سدني

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

Master License No: 409566317
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رسائل ومالحظات خبط اليد تورط عائلة عبيد!!
تواصلت حتقيقات اللجنة
املستقلة ملكافحة الفساد بنيو
ساوث ويلز حول خمالفات
تتعلق بالوزير العمالي األسبق
بوالية نيو ساوث ويلز ايدي
عبيد ،حيث مت تقديم مالحظات
مكتوبة خبط اليد كانت يف جعبة
حمامي لعائلة عبيد  ،حيث تعد
دليال على معرفة عائلة عبيد
خبطط حكومية سرية تتعلق
برخص استكشاف الفحم يف
يوليو .2008
وقال احملامي كريس رامور
أمام اللجنة املستقلة ملكافحة
الفساد إنه كان قد عقد
اجتماعات متعددة مع أبناء عبيد
موسى وجريارد وبول  ،برفقة
جريارد
اخلاص
مستشارهم
بروك ،حيث مت إخباره بتفاصيل
عن خطط حكومة نيو ساوث
ويلز بشأن رخصات استكشاف
الفحم.
وتابع رامور أنه قد مت إخباره
عملية شراء املزارع يف
أن
«بيلونغ فالي» جيب أن تسبق
بفرتة دخول تلك األراضي يف

نطاق رخص استكشاف الفحم،
املسؤول عنها وزير الطاقة
آنذاك أيان ماكدونالد ،لتجنب
إثارة الشكوك.
وكشفت الرسائل أن أبناء
إيدي عبيد كانوا يف عجلة من
أمرهم لشراء املزارع املتامخة
ملزرعة  ،Cherrydale Parkاليت
امتلكها والدهم ايدي عبيد.
وتشري مالحظات كتبت خبط
اليد إىل تعليمات أبناء عبيد
إىل رامور ،حول كيفية تقسيم
األرباح ،بعد بيع املزارع املشرتاه
اليت ارتفعت مثنها بشكل هائل،
عقب دخوهلا يف نطاق رخصات
استكشاف الفحم.
كما اتضح أن عائلة عبيد
كانت خططت إلبرام شراكة مع
رجل األعمال الصيين آالن فانغ
صاحب « جمموعة تياندا» ،يف
ذات الوقت الذي التقى فيه
فانغ مع ماكدونالد يف الصني.
ويف اليوم الثالث من حتقيقات
جلنة مكافحة الفساد بشأن واقعة
رخصات فحم «بيلونغ فالي»
قال جون شريي الرجل الذي
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باع مزرعة  Cherrydale Parkإىل
إيدي عبيد مقابل  3.65مليون
دوالر إن عبيد مل يقم بإدارة
املزرعة بشكل اقتصادي ناجح
حيث اختار أن يربي أبقارا ذات
سالالت قدمية تصلح حلومها فقط
لتصبح شرائح هامبورجر ،بدال
من استثمار األرض اخلصبة يف
تربية ماشية أصغر سنا ،تتهافت
عليها األسواق اليابانية.
وعلمت التحقيقات أن عائلة
عبيد وافقت على بيع املزرعة
لشركة  Cascade Coalمقابل 17
مليون دوالر ،كما رغبت العائلة
يف حتقيق  100مليون دوالر من
بيع أسهمهم يف شركات تعدين
كان أبناء عبيد قد اشرتوها
سرا.
وكان فرانك سارتور حاكم
سيدني األسبق ووزير التخطيط
األسبق قد قال أمام جلنة مكافحة
الفساد إن ايدي عبيد وأيان
ماكدونالد متشابهان يف الطباع
 ،واصفا حزب العمال بالوالية
عام  2009بالفرتة السيئة.

انتقل اىل مكاتب اوسع يف قلب املدينة

البنك العربي يزداد
منوا وقوة وامكانيات

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

فرانك سارتور :رفضت أن يشرتيين ايدي عبيد باملال!
عندما رغب فرانك سارتور
رئيس بلدية سيدني آنذاك يف
خوض املعرتك السياسي على
مستوى الوالية ،بسبب حاجته
إىل املال ،قام الوزير العمالي
األسبق بالوالية ايدي عبيد
بدعوته الحتساء قدح من القهوة،
ووجه له السؤال التالي « :كم
من األموال ترغب يف احلصول
عليها من أجل التقاعد؟» ،فأجاب
سارتور يف عفوية « :مليون
دوالر هو مبلغ رائع» ،وهنا
فاجأه عبيد بقوله « :أعتقد أنين
أستطيع مساعدتك لتحقيق ذلك
املأرب».
وأردف سارتور يف شهادته
أمام اللجنة املستقلة ملكافحة
الفساد أنه مل يشعر بالراحة
مطلقا هلذا العرض الذي قدمه
عبيد ،ورفض ألنه مل يشأ أن
يدخل برملان الوالية ،ويف داخله
شعور بأن إيدي عبيد قد اشرتاه
باملال.
كما قالت جارة سابقة ملوسى
عبيد تدعى نيكي فيتزهنري إن
عائلة عبيد وعائلة فيتزهنري

كانتا جتمعهما صداقة وطيدة،
لدرجة أن كل عائلة منحت مفتاح
منزهلا لألخرى.
وأضافت نيكي أنها ذات يوم،
وبعد أن فرغت من رياضة اجلري
يف الصباح ،عادت إىل منزهلا
لتفاجأ بوجود ايدي عبيد وجنله
موسى ،ووزير عمالي ،وضابط
شرطة بارز امسه األول « كيم»
حيث كانوا يعقدون اجتماعا سريا
يف منضدة املطبخ.
وأضافت أن الرعب وعدم

االرتياح أصابها بعدما أخربها
موسى عبيد أنهم فعلوا ذلك
للتيقن من عدم مراقبة أحد
لالجتماع.
كما قال رئيسا حكومة والية
نيو ساوث ويلز السابقني
موريس ليما وناثان ريس إن
ايدي عبيد أصر على تنحية
سارتور من منصبه كوزير
للتخطيط بالوالية ،وإحالل ايان
ماكدونالد بدال منه.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صاحب مزرعة» «Cherrydale Parkالسابق :ايدي عبيد خدعين!
علمت اللجنة املستقلة ملكافحة
الفساد أن الرجل الذي باع مزرعة
 Cherrydale Parkللوزير العمالي
السابق بوالية نيو ساوث ويلز
ايدي عبيد يدعى جون شريي و
مل يكن يعلم بوجود خمزون من
الفحم حتت أرض مزرعته عندما
باعها اليدي عبيد.
وقال شريي يف شهادته أمام
اللجنة إنه باع املزرعة اليت تبلغ

مساحتها  624هكتار عام .2007
وتابع أن عبيد مل يكن يدير
املزرعة بالشكل االقتصادي
األمثل ،مشريا إىل أن عبيد كان
يتظاهر أنه معارض للتعدين
يف تلك املنطقة ،إلخفاء حقيقة
معرفته بأن املزرعة ستشملها
رخصة استكشاف فحم ،وبالتالي
سيزيد سعرها إىل مبلغ كبري.
وأردف شريي أن عبيد كانت

له بعض الشروط الغريبة للشراء،
مل يفهمها شريي آنذاك.
وكان حزب العمال بوالية نيو
ساوث ويلز قد اختذ قرارين
الوزيرين
عضوييت
بتعليق
السابقني ايدي عبيد وايريك
روزندال على خلفية اتهامات
ملكافحة
املستقلة
اللجنة
الفساد.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املبنى الجديد
نقل البنك العربي أسرتاليا
مكتبه الرئيسي يف سيدني
اىل مكاتب اوسع كجزء من
التزام البنك الطويل األجل
الناطقة
اجملتمعات
خبدمة
بالعربية يف اسرتاليا.
فقد انتقل البنك إىل مبنى
()prestigious Exchange Centre
يف بريدج سرتيت ،يف
قلب منطقة رائدة ماليا يف
سيدني .وتتضمن املساحة
مرافق وتسهيالت هي موضع
فخر للجالية لتستوعب العدد
املتزايد من املتخصصني
املصرفيني واملاليني العاملني
يف املكتب الرئيسي للبنك.
جملس
رئيس
ووصف
االدارة والرئيس التنفيذي

للبنك العربي أسرتاليا ،السيد
جوزيف (جو) رزق ،هذه
اخلطوة بانها «دليل اضايف
على الثقة الكبرية والطويلة
االمد اليت حيظى بها مصرفنا
يف اجملتمعات االسرتالية اليت
نفخر خبدمتها .لقد التزم البنك
بقوة باملتطلبات واحلاجات
املالية واملصرفية للمجتمعات
اللبنانية والشرق أوسطية يف
مجيع أحناء البالد ألكثر من
 20عاما ،وان منونا هو نتيجة
مباشرة للدعم املتزايد الذي
نستمر يف تلقيه من عمالئنا
وعائالتهم وأصدقائهم.
حنن نستثمر بشكل كبري
يف األنظمة والتقنيات لنقدم
لعمالئنا وسيلة أسرع وأسهل

إلدارة أمواهلم .ويف الوقت
الذي تغلق فيه بنوك أخرى
كثرية فروعا هلا أو تقليص
حجم عملياتها ،حنن بكل فخر
نستثمر يف عملياتنا وقدرتنا
على خدمة جمتمعنا بشكل
أفضل من أي وقت مضى.
ان مكتبنا الرئيسي اجلديد هو
مثال ساطع على قدرتنا يف
ان نقدم جملتمعنا بديال حقيقيا
عن البنوك الكربى».
يقع املكتب الرئيسي اجلديد
يف  Exchange Centreيف بريدج
سرتيت ،سيدني ،الذي يعترب
احد األبراج ة االسطورية
واملبدعة (city’s iconic office
 )towersالذي يضم مكاتب
ومرافق عصرية للغاية.
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اسرتاليا تستبعد حيازة على غواصات نووية أمريكية

استبعدت كل من احلكومة
األسرتالية واملعارضة التى
يقودها احلزب الليرباىل شراء أو
استئجار غواصات تعمل بالطاقة
النووية من الواليات املتحدة.
جونستون،
ديفيد
وقال
املتحدث باسم الدفاع فى
تيار املعارضة لشبكة «ايه
بى سى اإلخبارية» الوطنية
اليوم االثنني »،إن الغواصات
النووية ليست من ضمن سياسة
التحالف وإنها ليست مطروحة
على الطاولة ملناقشتها».
وكان جونستون يرد على
أعضاء بارزين من احلزب
الليرباىل يضغطون من أجل
تأجري غواصات تعمل بالطاقة
النووية من طراز «فرجينيا»،
أمريكية الصنع ،باعتبارها البديل
األرخص لتنفيذ خطة احلكومة
بشأن استبدال غواصات قدمية
بأخرى متطورة.
وأعلنت حكومة حزب العمال
فى عام  2009أن ست غواصات
قدمية من طراز كولينز سيجرى
استبداهلا بـ  12غواصة متطورة
تعمل بالطاقة التقليدية حبلول
عام .2025
بشأن
النقاش
وجتدد
املاضى
الشهر
الغواصات
عندما أصدر مركز للدراسات
املستقلة ومقره سيدنى ،تقريرًا
يدعو فيه طرفى السياسة فى
أسرتاليا إىل التفكري فى تبنى
اخليار النووى.
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وتعد الغواصات ،التى تعمل
بالديزل والكهرباء معا من
طراز دولفني وتنتجها الشركة
«هوفالدسفريك
األملانية

دويتشه فريفيت» احملدودة،
من اخليارات املتاحة أمام البحرية
األسرتالية.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

اجليش األمريكى ينشر راداراً ومنظاراً فضائياً فى أسرتاليا
أكد وزير الدفاع األمريكي
ليون بانيتا أن اجليش األمريكي
سينشر فى أسرتاليا رادارًا
قويًا ومنظارًا فضائيًا ،فى
إطار إعادة تركيز ثقل االنتشار
العسكرى األمريكي فى منطقة
آسيا واحمليط اهلادى ،على ما
أفاد البلدان األربعاء.
وأعلن وزير الدفاع األسرتاىل
ستيفن مسيث فى مؤمتر صحفى
فى بريث (غرب) أن نشر رادار
يعمل على احليز الرتددى «سى»
(يرتاوح بني  300ميجاهرتز إىل
 1جيجاهرتز) «ستساهم بشكل
كبري فى مراقبة املخلفات
الفضائية فى منطقتنا من
العامل».
واعترب ليون بانيتا الذى يقوم

بزيارة إىل أسرتاليا أن هذه
اخلطوة تشكل «تقدما كبريا
فى التعاون الفضائى الثنائى»
و»خطوة جديدة مهمة فى إعادة
تركيز االنتشار األمريكى حنو
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ».
وستكون هذه أول عملية نشر
رادار من هذا القبيل لسالح
اجلو األمريكى فى النصف
اجلنوبى من الكرة األرضية ،ما
سيتيح لألمريكيني أن يتابعوا
عن كثب املخلفات الفضائية
وإطالق الصواريخ الصينية،
على ما أفاد مسئول فى الدفاع
األمريكى للصحفيني ،طالبا عدم
كشف هويته.
وأضاف أن «ذلك سيعطينا
مزيدا من الوضوح فى رؤية

األشياء التى تغادر الغالف
الفضائى أو تدخله فى كل أحناء
آسيا».
ويستخدم احليز الرتددى
«سى» حاليا فى قاعدة جوية
أمريكية فى أنتيجوا.
كذلك ستحتضن أسرتاليا
منظارا فضائيا للمراقبة صمم
الصغرية
األجسام
ملتابعة
«على علو فضائى عميق» أى
مسافة حنو  35ألف كلم حسب
مسئولني أمريكيني .ويراقب
اجليش األمريكى حركة املخلفات
الفضائية ،ويرغب منذ وقت
طويل فى تعزيز شبكة راداراته
فى النصف اجلنوبى من الكرة
األرضية.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

التحقيق مع رجال دين بتهم التحرش بأطفال
الوزراء
رئيسة
أعلنت
غيالرد،
جوليا
األسرتالية،
االثنني ،عن إنشاء هيئة ملكية
للتحقيق يف جرائم التحرش
اجلنسي باألطفال ،جراء تزايد
القضايا املقدمة ضد مؤسسات
رمسية ودينية ،مبا يف ذلك
مدارس.
وأشارت غيالرد يف تصرحيات
للصحفيني ،إىل أن الكثري من
األشخاص «كشفوا احلقيقة،

ولكنهم قرروا التغاضي عن
هذا الشر» ،مؤكدة أن اهليئة
ستسعى جاهدة من أجل احلصول
على الوثائق من املؤسسات اليت
يتم استجوابها ،والعمل على
التحقيق املعمق مع الشهود،
وتقديم التعويضات للضحايا.
وكان أول الذين مت استجوابهم
بعد إنشاء اهليئة ،هو رجل الدين
الكاثوليكي ،كاردينال بيل،
الذي دافع عن نفسه وعن

كنيسته ضد ادعاءات صدرت
مؤخرًا ،تقضي بالتشكيك بدور
الكنيسة ،من خالل إصدار
قرار بنقل رجال دين متهمني
بتورطهم جبرائم حترش جنسي.
كما وجه االتهام للكنيسة
بقيامها بتدمري أدلة أساسية
يف التحقيق باملشتبه بهم يف
هذه اجلرائم من أعضاء الكنيسة
الكاثوليكية.
فينان ،والدة دانيال (36

عامًا) حضرت جلسات احملكمة
املطولة خالل اتهام طفلها لألب
جيمس باتريك فليتشر بالتحرش
به لسبع سنوات ،أي منذ أن
كان باحلادية عشرة من عمره،
وذلك من خالل تهديده بإيذاء
أحد إخوانه إذا قام بإخبار أي
شخص عن «وقتهما اخلاص».
ٍ
أما كريسي وأنتوني فوسرت،
والدا الطفلتني إميا وكاييت،
اللتني مت اغتصابهما منذ عمر

اخلامسة وعلى مدى أربع أو
مخس سنوات ،على يد قسيس
أودونيل،
كيفني
األبرشية
والذي اتهم باغتصاب أكثر من
 13صبية منذ عام  1946حتى
متت مقاضاته وإدانته ،فلديهما
قناعة تامة بأن اهلدف من إنشاء
اهليئة هو «حماسبة الكنيسة
الكاثوليكية على تغطية أفعال
أفرادها».
املصدر العنكبوت االلكرتوني

 VIP LUXURY LIMOUSINESلدينا افخم السيارات اليت
تناسب ميزانياتكم

نليب مجيع مناسباتكم
 ...اعراس ...
خطوبات ..
حفالت خترج  ...توصيالت من واىل
املطار واالوتيالت

MOB: 0499 98 98 98

Email: info@ vipluxurylimos.com.au - www.vipluxurylimos.com.au

نؤمن نقل الشخصيات
اهلامة
من واىل سائر
أحناء اسرتاليا

خربة طويلة  ..خدمة ودودة  ..معاملة جيدة  ..أسعار مدروسة

صفحة 12

السبت  17تشرين الثاني 2012

Saturday 17 November 2012

Page 12

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

0414552715

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :
753 Hume Hwy, Shop 28A

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

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

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

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

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

EMOGENE CONTRACTING TEAM
لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على
أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل
أكثر من  30سنة خربة

لالتصال :جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: 02 8704 1490

Lic: 185750C
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

BG

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

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

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
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

موريس ليما وناثان ريس :عبيد وتريبودي هيمنا على قرارات حزب العمال
قام كل من موريس ليما
وناثان ريس رئيسا حكومة
نيو ساوث ويلز السابقني
أمام
بشهادتيهما
باإلدالء
ملكافحة
املستقلة
اللجنة
الفساد ،حيث أقرا أن الوزيرين
السابقني بالوالية ايدي عبيد
وجو تريبودي كانا يهيمنان
بشكل مؤثر على اجلناح اليميين
حلزب العمال بوالية نيو ساوث
ويلز.
كما أدىل موريس ليما وناثان
بشأن
بشهادتيهما
ريس
بتجاوزات
تتعلق
خمالفات
يف منح رخصات استكشاف
الفحم قام بها وزير التعدين
األسبق بالوالية ايان ماكدونالد
واستفادت عائلة عبيد على
إثرها مباليني الدوالرت.
وأقر ليما وريس أنه كان يتعني
عليهما توقع مثل هذا النوع من
التجاوزات ومنع ماكدونالد من
العبث يف رخصات استكشاف
الفحم.
واستطرد ريس أن املرة
األوىل اليت علم فيها أن عبيد
امتلك أرضا أكسبته أمواال
طائلة بسبب دخوهلا يف نطاق
رخصة استكشاف الفحم كانت
عندما قرأ ما ورد يف صحيفة
.Australian Financial Review
واطسون
جيفري
وسأل
للجنة
املساعد
املستشار
مكافحة الفساد ليما عما إذا
كانت سيطرة عبيد على اجلناح
اليميين حلزب العمال قد أثرت
على قرارات احلزب فأجاب ليما
باملوافقة ،وهي نفس إجابة
ريس فيما بعد عندما وجه إليه
ذات السؤال.
يذكر أن ناثان ريس له
تصرحيات شهرية عندما مت
إقصاؤه من رئاسة حكومة نيو
ساوث ويلز حيث حذر وقتها
من أن رئيس احلكومة القادم
سيكون جمرد دمية يف أيدي
عبيد وتريبولي.
كما شهد كل من ليما وريس
أن ايدي عبيد كان له دور
رئيسي يف اإلطاحة بوزير
فرانك
األسبق
التخطيط

موريس ليما يف طريقه لإلدالء بشهادته للجنة املستقلة ملكافحة الفساد

ناثان ريس أمام اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد

سارتور ،واإلتيان مباكدونالد
بدال منه ،حبجة أن سارتور ال

يهتم بالتنمية العقارية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحات فيسبوك مسيئة لـ500
مدرسة أسرتالية
كشف حتقيق أجرته صحيفة
« دايلي تلغراف» أن طالب
 500مدرسة من بني 4800
مدرسة ابتدائية وعليا ،يف
أسرتاليا يستخدمون صفحات
يف موقع التواصل االجتماعي
« فيسبوك» لتعنيف بعضهم
إىل
واإلساءة
البعض
مدرسيهم ،مستخدمني يف
ذلك كلمات عدائية سوقية،
باإلضافة إىل صور مسيئة.
كما تتضمن تلك الصفحات

الفيسبوك مناقشات جنسية
على طريقة اجلرافيك بني
وصور
وأساتذة،
تالميذ
االنتحار،
لضحايا
صادمة
ووصف مراهقات حتت السن
بالعاهرات ،ووصف املدرسني
الذكور بالوحوش اجلنسية،
وإشارات للنازية.
وحتمل معظم الصفحات أمساء
املدارس املراد التهكم منها
واللوجوهات اخلاص بها ،مقرتنا
بإشارات عنصرية حتض على
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الكراهية.
كما أوضح االستطالع وجود
لتداول
خمصصة
صفحات
burn
الشائعات تسمى
 ،booksويتم مشاركتها على
نطاق واسع.
وقامت صفحة خاصة مبدرسة
« اس تي دومينيك كوليدج»
يف « كينغسوود» بوصف أحد
املدرسني بـ « املتحرش».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اجلارة السابقة نيكول فيتزهنري تفضح عائلة عبيد!!
تواصلت حتقيقات اللجنة
املستقلة ملكافحة الفساد
حول جتاوزات اشرتك فيها
الوزيران السابقان بوالية نيو
ساوث ويلز ايان ماكدونالد
وايدي عبيد حول رخصات
استكشاف الفحم ،حيث مت
منحها ألرض ميلكها ايدي عبيد
يف «بيلونغ فالي» مبا أفاد
العائلة مباليني الدوالرات.
وعلمت اللجنة أن جنل ايدي
عبيد كان قد أخرب جارة له أن
عائلته عبيد تتأهب جلين 100
مليون دوالر كسبا مفاجئا مثنا
ألرض ريفية دخلت يف نطاق
رخصة استشكاف الفحم.
وواصلت اللجنة حتقيقاتها
يف تلك القضية لليوم الثاني
على التوالي حيث علمت أن
عبيد وبعض املقربني له
استفادوا من مناقصة رخصات
استكشاف الفحم ،وحصدوا
املاليني من ورائها.
وكانت نيكول فيتزهنري
اجلارة السابقة ملوسى عبيد
قد قالت إن موسى أخربها
أن عائلته تتأهب حلصد 100
مليون دوالر بسبب أرض
للعائلة يف بيلونغ فالي
معروفة باسم «»Cherrydale
وأضافت نيكول أن ذلك
احلوار كان ضمن حمادثات
كثرية مجعتها مبوسى يف
منزهلا يف «اليزابيث باي»
بسيدني بعد شهور من قيام
عائلة عبيد بشراء األرض يف
أواخر .2007
وتابعت نيكول« :موسى قال
لي أن عائلة عبيد ستجين
 100مليون دوالر».
وأضافت أن موسى تطرق
أثناء حواره معها إىل احلديث
عن ايان ماكدونالد ،حيث
أخربها أن وزير التعدين
آنذاك بصدد مساعدة والده
ايدي عبيد.
واستطردت نيكول أنها ذات
يوم وجدت أربعة أشخاص
جمتمعني يف مطبخ منزهلا
بينهم ايدي عبيد وجنله
موسى ووزير حبكومة نيو
ساوث ويلز مل يتم الكشف
عن امسه ،وتابعت أنهم
كانوا يريدون االجتماع يف
مكان بعيد عن الشبهات،
ومل جيدوا أفضل من مطبخها
لتحقيق ذلك.
وقال بيرت فيتزهنري زوج
نيكول إن موسى أخربه
ذات يوم أن شراء أرض
 Cherrydaleستكون نقلة
كبرية للعائلة.
وكان رئيسا حكومة نيوساوث
موريس
السابقني
ويلز
ليما وناثان ريس قد أدليا
بشهادتيهما أمام اللجنة ،كما
أدىل الوزير السابق فرانك
حيث
بشهادته،
سارتور
قال إنه شعر بعدم الراحة

عندما سأله ايدي عبيد عن
املبلغ الذي يرغب يف نيله
عند التقاعد ،فأجابه سارتور
متهكما أنه يتمنى مليون
دوالر ،وهنا أخربه عبيد أنه

سيساعده يف حتقيق مأربه،
مبا أدخل التوجس يف نفس
سارتور.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

توقعات ببحث كلينتون السماح للواليات املتحدة
باستخدام قواعد جوية يف أسرتاليا

توقع مراقبون أمريكيون ،أن
تبحث وزيرة اخلارجية األمريكية
هيالري كلينتون خالل مشاوراتها
يف أسرتاليا مع رئيسة الوزراء
جوليا جيالرد ،موضوع السماح
للواليات املتحدة باستخدام
قواعد جوية يف غرب أسرتاليا.
ونوهوا بأن القواعد البحرية
واملطارات يف أسرتاليا حامسة
بالنسبة للخطط اليت أعلنت عنها
واشنطن العام املاضي؛ لتحويل
تركيزها االسرتاتيجي إىل منطقة
آسيا واحمليط اهلادئ ،حيث
عسكريا
يتعاظم منو دور الصني
ً
واقتصاديا يف املنطقة .
ً
كما توقع املراقبون أن يسيطر

تعزيز التعاون العسكري ،مبا
يف ذلك السماح للسفن احلربية
األمريكية بزيادة استخدامها
لقاعدة ستريلنج البحرية يف
غرب أسرتاليا ،على املناقشات
رفيعة املستوى اليت جتريها
كلينتون يف نفس الوقت
الذى يزور فيه وزير الدفاع
األمريكي ليون بانيتا أسرتاليا؛
للمشاركة يف حوار املشاورات
السنوية بني أسرتاليا والواليات
املتحدة ،الذي يشارك فيه كبار
املسؤولني من اجلانبني؛ لبحث
التعاون األمين وغريه من
القضايا اإلقليمية والعاملية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مكتب اإلحصائيات :ارتفاع نسبة
املشردين(بال سكن) يف أسرتاليا
وضحت إحصائيات حديثة أن
التعهد الذي كانت حكومة
كيفن راد السابقة قد قطعته
املشردين
نسبة
بتخفيض
الذين ال جيدون سكنا آمنا هلم
إىل النصف حبلول عام  2020مل
يكلل بالنجاح.
وتكشف األرقام أن املشردين
الذين ال جيدون مأوى هلم
زادوا مبقدار  15000مشرد
خالل اخلمس سنوات األخرية
بالرغم من التمويل الذي
خصصته احلكومة الفدرالية
للحد من الظاهرة والذي يقدر
بـ 1.1مليار دوالر.
وأظهرت معلومات صدرت أمس
االثنني من املكتب األسرتالي
لإلحصائيات أن أعمار %60
من املشردين حتت سن 35
عاما ،وارتفعت نسبة املشردين
بشكل عام إىل ما يزيد عن
 % 20يف واليات نيو ساوث

ويلز وفكتوريا وتسمانيا وإقليم
العاصمة األسرتالية.
يذكر أن متويل احلكومة الفدرالية
للمشردين ينتهي يف يونيو
القادم ،وهو ما حدا جمموعات
حقوقية مبطالبة احلكومة بتجديد
التمويل.
وقالت جيين مسيث الرئيسة
«جملس
لـ
التنفيذية
األشخاص املشردين» بوالية
فكتوريا إنها شعرت باإلحباط
من تلك اإلحصائيات ،وطالبت
باستثمارات حكومية لتقليل
النسبة.
بينما قال مايكل بريوسكو
الرئيس مسؤول مؤسسة St
 Vincent de Paul Societyبنيو
ساوث ويلز إن الزحام الشديد
أوجد نقصا يف اإلسكان ،وبات
صعبا على كثري من األشخاص
العثور على مسكن آمن ومالئم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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مؤسسة أسرتالية توفر
عاهرات لـ ذوي اإلعاقة

العاهرة راندي تستعد لزبون جديد
هل تتخيل أن تطلب من
والدتك أن جتلب لك عاهرة
متارس معها اجلنس؟
لقد حتقق هذا السيناريو
صعب التخيل عندما طلب
مارك مانيتا( 48سنة) مريض
الشلل الدماغي ،من والدته
الني جلب عاهرة ليمارس
معها اجلنس منذ  30عاما.
وتعلق األم الني مانيتا(72
سنة) بقوهلا« :يكتفي الكثري
من الناس برؤية من هم على
شاكلة مارك جيلسون على
كراسيهم املتحركة ،دون أن
يتصورا كم املشاعر الداخلية
اليت تكتنفهم».
بينما قال مارك الذي
يتواصل مع اآلخرين مستخدما
أحد أجهزة الكتابة إن مقابلته
األوىل مع عاهرة حدثت وقتما
كان يف التاسعة عشر ،حيث
قادته والدته إىل بيت دعارة،
وانتظرت باخلارج ملدة ساعة،
واستطرد أنه شعر بالراحة
بعد تلك املقابلة.
وحالة مارك ليست الوحيدة،
فهنالك العديد من أصحاب
يستعملون
الذين
العجز
كراسي متحركة ،وتتملكهم
رغبة جاحمة يف ممارسة
اجلنس.
من جهتها ،قالت دينيس
باكويث رئيسة مؤسسة «

« Touching Baseاملختصة
بالتواصل مع أولي العجز،
مدربات
عاهرات
وتوفري
هلم ،ومن بينهم مارك ،إن
الشبكة االجتماعية هلؤالء
تكون غالبا ضيقة النطاق،
وهو ما حيد قدرتهم على
االلتقاء بأشخاص.
وتابعت باكويث اليت تعاني
من شلل دماغي« :املؤسسة
تستعني بعاهرات مدربات
على التعامل مع أناس من
ذوي العجز ،باعتبار أن
ممارسة اجلنس حق أصيل
للجميع».
تتلقى
املؤسسة
وكانت
مكاملة واحدة أسبوعيا لطلب
عاهرات ،واآلن ارتفع املعدل
إىل مكاملة يوميا على األقل.
وعودة إىل مارك مانيتا،
الذي قال إنه ميارس اجلنس
بانتظام مع العاهرة راشيل
ووتون منذ  11عاما ،ويلتقي
بها مرة شهريا مقابل 350
دوالر لكل ساعة.
بينما قالت العاهرة راندي
اليت تدربت أيضا مع مؤسسة
 Touching Baseعلى ممارسة
اجلنس مع املعاقني ،إن هذا
اجملال يعد مبثابة أفق جديد
لعمل العاهرات.
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املفتش فوكس :قساوسة يف نيو ساوث
ويلز يدمرون أدلة جرائم جنسية
طالب السناتور املستقل نيك
زينوفون بتشكيل جلنة ملكية
وطنية للنظر يف ادعاءات تتهم
الكنيسة الكاثوليكية بالتسرت
على انتهاكات جنسية يرتكبها
رجال دين ضد أطفال.
وقال السناتور زينوفون يف
بيان له يوم السبت« :لقد
انتهى الزمن الذي تنعدم
فيه الرقابة على الكنيسة
الكاثوليكية ،أو االعتماد على
حتقيقاتها الذاتية».
جاء ذلك يف أعقاب االتهامات
اليت وجهها مفتش املباحث بيرت
فوكس الذي اتهم قساوسة
داخل الكنيسة الكاثوليكية
ويلز
ساوث
نيو
بوالية
بتدمري أدلة تفيد تورط بعض
القساوسة يف عمليات انتهاك
جنسي ضد األطفال.
ووصف السناتور زينوفون
اتهامات فوكس بأنها خطرية
للغاية ،وتستدعي تشكيل
جلنة ملكية وطنية الستبيان
احلقيقة.
وأعلن رئيس حكومة الوالية
باري أوفاريل تشكيل جلنة
حتقيق خاصة بشأن تعامل
الشرطة مع انتهاكات قام بها
رجال دين تابعني للكنيسة
الكاثوليكية يف «هانرت فالي»
بعد أن مت بث اتهامات املفتش
فوكس على اهلواء.
وأضاف زينافون أن تلك
حدود
«تتخطى
االتهامات
الوالية» ،مردفا أن هنالك
ادعاءات متشابهة حول تسرت

املفتش بيرت فوكس
على انتهاكات جنسية يف
الكنيسة الكاثوليكية يف والييت
جنوب أسرتاليا وفكتوريا.
واعرتف القس السابق بنيو
ساوث ويلز كيفن لي حبدوث
عمليات تسرت على االنتهاكات
اجلنسية داخل الكنيسة.
وكان لي قد عمل قسيسا يف
غرب سيدني طيلة  20عاما ،إال
أنه مت إعفاؤه من مهامه بعد
اكتشاف زواجه السري.
بينما قال الكاردينال جورج
بيل رئيس أساقفة سيدني
إنه يعرتف حبدوث عمليات
انتهاكات جنسية وتسرت داخل
الكنيسة الكاثوليكية ،لكنه
أضاف أن الكنيسة شأنها
كشأن أي مؤسسة أخرى ،كما
أعلن عن عدم حتبيذه تكوين
جلنة ملكية للبحث يف وقائع
التسرت.
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سرتاليا ترتاجع عن حجب مجيع
املواقع اإلباحية

أعلنت أسرتاليا ،اجلمعة ،ختليها
عن خطط لفرض قائمة حكومية
للمواقع اإللكرتونية احملظورة،
وذلك بعد مرور  5سنوات على
قوهلا إن هذه اخلطوة ضرورية
حلماية األطفال من املواقع
اإلباحية.
وقال وزير االتصاالت ،ستيفن
كونروى ،إن احلكومة اتفقت مع
شركات تقديم خدمات اإلنرتنت
على حجب املواقع املدرجة فى
قاعدة بيانات منظمة الشرطة
الدولية «اإلنرتبول».
وأضاف« :لقد توصلنا إىل
اتفاق مع كل شركات خدمات
اإلنرتنت على حجب أسوأ أنواع
املواقع على اإلطالق ،أال وهى
املواقع التى تعرض مواد إباحية
تنطوى على إساءة استغالل
لألطفال والتى تتوافر على
شبكة اإلنرتنت بشكل عام».
كانت اخلطة السابقة تفرض
بشكل قانونى على مجيع
ضرورة
اإلنرتنت
شركات

منع دخول عمالئها على آالف
املواقع التى مت جتميع أمسائها
وحتديثها من قبل جلنة حكومية.
وكانت القائمة تضم املواقع
التى تعرض مواد إباحية صرحية
ومواد إباحية خاصة باألطفال
واملواقع اإلرهابية واملنتديات
التى تتعامل مع القتل الرحيم
واإلجهاض وغريها من املواد
التى تعترب غري مناسبة.
ونشر موقع ويكيليكس على
اإلنرتنت عام  2009مسودة
للقائمة ،وكانت تتضمن مواقع
غري ضارة ،مثل مواقع خاصة
بأطباء أسنان ودور الستضافة
احليوانات األليفة.
وذكر املعارضون أن اخلطة مل
تكن ستحد من انتشار املواد
اإلباحية اخلاصة باألطفال ألنها
مل تكن ستمنع تبادل املواد
بشكل مباشر عرب شبكات تبادل
امللفات
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حزب العمال يف نيو
ساوث ويلز يعلق
عضوية ادي عبيد

أعلن جون روبرتسون قائد
املعارضة العمالية بوالية نيو
ساوث ويلز تعليق عضوية
األسبق
العمالي
الوزير
بالوالية ادي عبيد من حزب
العمال على خلفية االتهامات
املوجهة له من قبل اللجنة
املستقلة ملكافحة الفساد،
ووصف روبرتسون االتهامات
بالصادمة.
وحققت جلنة مكافحة الفساد
يف اتهامات تتعلق بتجاوزات
ارتكبها وزير التعدين األسبق
بوالية نيو ساوث ويلز أايان
ماكدونالد بشأن رخصات
استكشاف فحم ،أهدرت
عشرات ماليني الدوالرات
من أموال دافعي الضرائب
بالوالية ،وفقا خلطة مدبرة
منحت مكسبا لعائلة عبيد
بلغ زهاء  100مليون دوالر
حبسب التحقيقات.
من جهته ،قال جيفري
واطسون املستشار املساعد
للجنة مكافحة الفساد يف
خطابه االفتتاحي متحدثا عن
خطة ايان ماكدونالد وايدي
عبيد ،حيث قال« :تلك
اخلطة قد متثل واقعة فساد
غري مسبوقة منذ خمالفات
.»Rum Corps
وتابع واطسون أنه تبني
أن ماكدونالد دأب على
منح أصول الفحم ألصدقاء
ومناصرين سياسيني ورفقاء

بيزنس.
وعودة إىل روبرتسون،
قال إنه طلب من
حيث
حلزب
الرئيسي
املكتب
عضوية
تعليق
العمال
ايدي عبيد بشكل فوري،
واستطرد قائال« :خطورة
االتهامات تعد مبثابة صدمة
هائلة دفعتين للتحرك على
وجه السرعة».
وكان حزب العمال قد أصدر
قرارا يوم اجلمعة املاضي
مبنع ايريك روزندال وزير
الطرق السابق بالوالية من
حضور جلسات حزب العمال ،
أو املشاركة يف أي قرارات
ختص احلزب ،كما أصدر
توصية بتعليق عضويته،
لكنه مل جيرد من عضويته
يف برملان نيو ساوث ويلز.
جاء ذلك إثر ضلوع روزندال
يف احلصول على سيارة
هوندا بثمن يقل 10800
دوالر عن مثنها احلقيقي،
وسط اتهام موجه لعائلة
عبيد بدفع الفارق.
وعلمت جلنة مكافحة الفساد
أن عملية متلك السيارة
اهلوندا لزوجة روزندال متت
بشكل غري مباشر عرب خطة
هدفت إىل إخفاء وجود أي
عالقة بني عائلة عبيد وايريك
روزندال.
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صفحات فيسبوك مسيئة
لـ 500مدرسة أسرتالية
كشف حتقيق أجرته صحيفة
«دايلي تلغراف» أن طالب 500
مدرسة من بني  4800مدرسة
ابتدائية وعليا ،يف أسرتاليا
يستخدمون صفحات يف موقع
التواصل االجتماعي « فيسبوك»
لتعنيف بعضهم البعض واإلساءة
إىل مدرسيهم ،مستخدمني يف
ذلك كلمات عدائية سوقية،
باإلضافة إىل صور مسيئة.
كما تتضمن تلك الصفحات
الفيسبوك مناقشات جنسية
على طريقة اجلرافيك بني تالميذ
وأساتذة ،وصور صادمة لضحايا
االنتحار ،ووصف مراهقات حتت
ووصف
بالعاهرات،
السن
املدرسني الذكور بالوحوش

اجلنسية ،وإشارات للنازية.
وحتمل معظم الصفحات أمساء
املدارس املراد التهكم منها
واللوجوهات اخلاص بها ،مقرتنا
بإشارات عنصرية حتض على
الكراهية.
كما أوضح االستطالع وجود
لتداول
خمصصة
صفحات
الشائعات تسمى ،burn books
ويتم مشاركتها على نطاق
واسع.
وقامت صفحة خاصة مبدرسة
« اس تي دومينيك كوليدج»
يف «كينغسوود» بوصف أحد
املدرسني بـ « املتحرش»
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ضريبة جديدة لتغطية نفقات التعديالت الجديدة الخاصة بماكينات املقامرة
خسائر أخرى.
من جهته قال وزير اخلزانة
الفدرالي واين سوان إن ضريبة
املقامرة ال تهدف إىل الربح أو
جلب مصدر دخل متزايد لكنه
جمرد وسيلة لتغطية نفقات
التعديالت اجلديدة.
«أندية
مؤسسة
وحتاول
أسرتاليا» الضغط على أعضائها
لعدم دفع الضريبة املقرتحة
يف حالة مترير قانون تعديالت
املقامرة  ،لكن احلكومة حذرت
من أن األمر إلزامي ،وال ميكن
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جدل حول كيفية متويل خطة «تعديالت املقامرة»
من املقرر أن يتكبد أصحاب
ماكينات املقامرة يف أسرتاليا
جديدة
حكومية
ضريبة
ملساعدة متويل «خطة تعديالت
املقامرة» ،إال أن قيمة الضريبة
مل يتم تقييمها بعد ،إذ يلزم
يف البداية مترير مشروع قانون
التعديالت اجلديدة املخففة،
مؤسسة» أندية
كما أعلنت
أسرتاليا» أو Clubs Australia
تلك الضريبة.
وكانت حزب اخلضر قد وافق
أخريا على ختفيف تعديالت
املقامرة ،بعد أن كان يتخذ
موقفا متشددا ،حيث تنص
اخلطة اجلديدة على وضع
تكنولوجيا معينة يف ماكينات
املقامرة تتيح للمقامرين املعرفة
املسبقة حلجم اخلسائر اليت قد
يتكبدوها.
وقالت احلكومة إن الزيادة
الضريبية على أصحاب ماكينات
املقامرة لن تكون تعسفية،
لكنها ستذهب فعال يف صاحل
متويل اخلطة اجلديدة.
كما تنص التعديالت اجلديدة
على ربط كافة ماكينات
املقامرة داخل كل والية ،حبيث
يتم استبعاد املقامرين الذين
ختطوا حدود اخلسارة من كافة
ماكينات املقامرة يف الوالية
يف آن واحد ،حتى ال يغرقوا يف
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التنصل منه.
من جهته ،قال أنتوني بول
املدير التنفيذي لـ «أندية
أسرتاليا» إن هنالك العديد من
األمور الشائكة حتيط بالضريبة
اجلديدة ،وتابع  « :احلكومة
ترغب من األندية يف مساندة
تشريع الضريبة اجلديدة دون
معرفة حجم املصروفات اليت
تتكبدها التعديالت ،واصفا األمر
بالعشوائية والبريوقراطية».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

احلكومة تدعم روضات األطفال ودور احلضانة بـ  1.1مليار دوالر
أعلنت احلكومة الفدرالية ضخ
 1.1مليار دوالر لصاحل رياض
األطفال ودور احلضانة ،حيث
ترغب احلكومة يف زيادة نسبة
استيعاب األطفال من ذوي
العائالت الفقرية.
وأعلن بيرت غاريت «وزير
املدارس» عن التمويل الذي
يغطي فرتة ثالث سنوات
باالتفاق املشرتك بني احلكومة
الفدرالية والواليات ،على أن
يبدأ سريان اخلطة يف يوليو
القادم.
ومن املقرر أن مينح الدعم
اجلديد دفعة جيدة خلطة توفري
أماكن رياض أطفال ودور
حضانة تستوعب كافة األطفال
يف تلك الفرتة املبكرة اهلامة
يف مرحلة الطفل حبيث تصل
عدد الساعات اليت يتلقاها
الطفل أسبوعيا إىل  15ساعة.
وكان أحد البحوث احلديثة قد
خلص إىل أن إرسال األطفال
يف عمر  4سنوات إىل فصول
رياض األطفال ودور احلضانة
جيعلهم أكثر ذكاء.
وتستأثر والية نيو ساوث
ويلز بـ  335مليون دوالر خالل
ثالث سنوات ختصص لصاحل
إنشاء فصول جديدة ،وتدريب

املدرسني ،وتأجري هيئة تعليم
جديدة ،وتوفري أماكن مدعمة
منخفضة
العائالت
ألطفال
لعائالت
واملنتمني
الدخل،
األصليني
أسرتاليا
سكان
«األبورجينز».

يأتي ذلك متزامنا مع حماوالت
توفري املزيد من الدعم لتالميذ
املدارس االبتدائية والعليا
يف حماولة لتخفيف العبء عن
كاهل العائالت الفقرية.
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ذهب إىل رحلة صيد ومل يعد

األسرتالي عبد اجمليد كنج
اختفى يف مشال لبنان

أسباب تلكؤ «سينرجي» يف تسليم أموال ضريبة الكربون
توفر شركة الطاقة "سينرجي"
ماليني الدوالرات عرب التلكؤ يف
تسليم أموال ضريبة الكربون
اليت يتجمع من عائالت أسرتاليا
الغربية إىل احلكومة الفدرالية.
وتكشف األرقام أن شركة
الكهرباء قامت جبمع  68مليون
دوالر من عائالت الوالية
األسرتالية ومن أصحاب األعمال،
ومن املنتظر أن جتمع  150مليون
دوالر إضافية ،دون أن تسلم
للحكومة الفدرالية سنتا واحد
من ضريبة الكربون.
واعرتفت متحدثة رمسية باسم
الشركة لصحيفة صنداي تاميز
أن الشركة تضع األموال اليت
مت جتميعها يف حساب بنكي،
وأعلنت أنها لن تسلم مستحقات
ضريبة الكربون حلكومة غيالرد
قبل منتصف العام القادم.
ويرجع السبب يف ذلك يذكر

املفقود..عبد املجيد كنج

الطاقة " فريف
أن شركة
املنوطة باستالم
اينرجي"
أموال ضريبة الكربون من شركة
" سينرجي" لن تكون ملزمة
بدفع كامل ضريبة الكربون قبل

عام .2014
يذكر أنه بداية من يوليو
املاضي ،بدأ إلزام الشركات
امللوثة للبيئة بدفع  23دوالر
عن كل طن كربون منبعث.

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم
0403482345

وقدرت شركة Verve Energy
األموال املتوقع أن تتكبدها جراء
ضريبة الكربون إىل حنو 220
مليون دوالر يف العام ،وهي
التكلفة اليت انعكست بدورها
على شركة التجزئة " سينرجي"
اليت فرضت زيادة يف فواتري
العائالت وأصحاب األعمال يف
أسرتاليا الغربية لتعويض تلك
التكلفة الزائدة.
يذكر أن العقد ينص على أن
تدفع شركة "فريف اينرجي"
 %75من قيمة ضريبة الكربون
للحكومة الفدرالية يف  15يونيو
 ،2013ثم تدفع  %25يف فرباير
 ،2014مبا حدا بشركة التجزئة "
سينرجي" أن تتلكأ يف تسليم
األموال اليت مت مجعها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حييط الغموض مالبسات اختفاء
األسرتالي ذات اجلذور اللبنانية
( 58سنة)
عبد اجمليد كنج
الذي يقطن ضاحية مرييالند
األسرتالية ،حيث اختفى أثناء
رحلة صيد مع العائلة واألصدقاء
يف جبال مشال لبنان األسبوع
املاضي.
وعبد اجمليد كنج هو والد خلمسة
أبناء  ،واختفى فجأة حينما كان
يصطاد يف مكان بالقرب من
قرية «بقاع صفرين» قضاء
الضنية السبت قبل املاضي.
وعلى الرغم من البحث الربي
واجلوي املكثف طيلة  4أيام ،
مل يتم تعقب أي أثر لكنج ،وهو
ما أثار خماوف احتمال تعرضه
لالختطاف.
وقالت ابنته زهرة كنج إن
والدها كان ضمن جمموعة
قررت الذهاب لرحلة صيد يف
اجلبال حيث اختفى فجأة حينما
تفرقت اجملموعة عن بعضها
البعض يف متام الرابعة عصرا،
وعند موعد التجمع مل يتم العثور
على كنج.
وكان كنج حيمل بندقية الصيد،
ويقتين حمفظته ،لكنه مل يأخذ
معه هاتفه اخللوي.

وتابعت ابنته أن مئات األشخاص
يف القرى اجملاورة ملكان
االختفاء شاركوا يف البحث دون
جدوى ،ودون أن يعثر له على
أي أثر.
وأردفت أن والدتها وشقيقتها
وزوجها كانوا يف لبنان عندما
اختفى والدها ،كما طار شقيقها
األكرب من أسرتاليا إىل لبنان
للبحث عن الوالد.
وسافر عبد اجمليد كنج إىل
لبنان يف أواخر سبتمرب بنية
قضاء عطلة تستمر  10أسابيع
مع األهل واألصدقاء ،وكانت
هي الرحلة األوىل له إىل لبنان
منذ وفاة والده منذ  20عاما.
وقالت صحيفة األخبار اللبنانية
إن السلطات اللبنانية تستخدم
كالب صيد يف عمليات البحث
عن كنج  ،لكن عدم وجود أثر له
أثار خماوف تعرضه لالختطاف.
يذكر أن الشهور األخرية
شهدت العديد من بالغات
اختطاف األجانب يف لبنان،
حتى أن اخلارجية األسرتالية
أصدرت حتذيرات من السفر إىل
منطقة مشال لبنان على وجه
اخلصوص.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

احلكومة الفدرالية تدعم خطة
عدادات الكهرباء الذكية

عدادات ذكية.
وتوقع التقرير أن يؤدي تبين
التوصيات اجلديدة إىل خفض
لفواتري
السنوية
التكلفة
الكهرباء إىل  250دوالر سنويا،
عرب العدادات الذكية اليت متنح
املستهلكني معلومات دقيقة
تتعلق بالتكلفة واالستخدام.
ومن املتوقع أن تناقش رئيسة
احلكومة الفدرالية جوليا غيالرد
ورؤساء احلكومات تعديالت
الطاقة اجلديدة مع رؤساء
حكومات الواليات املختلفة
يف اجتماع «جملس احلكومات
األسرتالية» الشهر القادم.
ومن املتوقع أن تؤدي العديد
من االقرتاحات اليت تضمنتها
الورقة البيضاء إىل صدام بني
احلكومة الفدرالية وحكومات
الواليات واألقاليم األسرتالية،
اليت تتحكم بشكل كبري يف
سياسات وضوابط الطاقة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هل مت اختطاف وقتل رمحة الضناوي
داخل سيارة كارافان؟!
تكشفت تفاصيل جديدة يف
التحقيقات الدائرة لكشف لغز
اختفاء الطفلة رمحة الضناوي
عام  ،2005إذ علمت حمكمة
اجلنائية
للتحقيقات
غليب
أن الشرطة مل تقم بفحص
سيارة كارافان ختص أحد أبرز
املشتبهني فيهم إال بعد مرور
 18شهرا من اختفاء الطفلة.
ومنا إىل علم احملكمة أن الرجل
وجهت إليه مسبقا اتهامات
جنسية
انتهاكات
بارتكاب
ملراهقتني ،إال أنه مل تتم إدانته
يف الواقعتني.
من جانبه ،قال رقيب املباحث
نيك سيدغويك الذي قاد
التحقيقات اليت أعقبت اختفاء
الطفلة عام  2005إنه يعتقد
بشكل كبري أن الطفلة قد
تعرضت لالختطاف.
وتابع أن التحقيقات مشلت
وقتها عددا من املشتبهني
بارتكاب جرائم جنسية لألطفال،
يعيشون بالقرب من منزل
الطفلة يف ضاحية «لورني» ،إال
أن أصابع الشبهات تركزت حول
رجل يعيش مع والدته مبنزل
قريب من منزل الضناوي،
حيث يعتقد أن الرجل قد قام
باختطاف وقتل الطفلة داخل
سيارته الكارافان الكبرية.
وتابع أن فريق التحقيقات مل
يتمكن وقتها من استصدار أمر
بتفتيش وتشريح السيارة إال
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ختتلف التكلفة حبسب وقت االستخدام

اعلنت احلكومة الفدرالية عن
دعمها لتوصية تركيب عدادات
الكهرباء الذكية ملساعدة
العائالت على ختفيض فواتري
الكهرباء الباهظة.
وفيما بدا أنه حماولة من
احلكومة لصرف االنتباه عن
اجلدل الدائر حول ضريبة
الكربون ،أعلن وزير الطاقة
مارتن فريغسون عن دعم
احلكومة ملا يطلق عليه
التسعري الوقيت املرن ألسعار
الكهرباء.
ونبعت تلك الفكرة كتوصية
أوىل يف تقرير حديث أعدته»
جلنة اإلنتاجية» حتت مسمى
«ورقة الطاقة البيضاء» حيث
تهدف التوصية إىل منح
املستهلكني اخليار الزمين
يف استخدام الطاقة ،حبيث
يقل سعر االستخدام يف غري
ساعات الذروة واحلر الشديد
اليت يكثر فيها استخدام
الكهرباء ،وهو يستلزم تركيب
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عام  2007بعد مرور  18شهرا
من واقعة اختفاء رمحة.
من جهته ،قال احملامي ديفيد
افيندن وكيل والد الطفلة
حسني الضناوي إن  18شهرا
وقتا طويال للغاية لعمل حتليل
تشرحيي.
ومت وضع الرجل وقتها يف فرتة
مراقبة إال أنه مل يتم العثور
على أي دليل يربطه حبادث
اختفاء رمحة الضناوي.
وأنكر الرقيب نيك سيدغويك
وجود شبهة تقصري من الشرطة
يف التحقيقات اليت جرت بشأن
هذا الرجل.
يذكر أن دائرة الشبهات مشلت
مؤخرا عائلة الطفلة املختفية يف
سيناريو حمتمل بأن يكون والد
الطفلة قتلها يف نوبة غضب،
إال أنه مل يتم التوصل ألي أدلة
قاطعة تفك غموض اللغز.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مايكل كوستا يزيد دائرة الشك حول
ايدي عبيد!!

كوستا

علمت اللجنة املستقلة ملكافحة
الفساد أن ايدي عبيد الوزير
العمالي األسبق يف حكومة نيو
ساوث ويلز قد قام برتتيب
مقابلة خاصة مع ووزير اخلزانة
األسبق مايكل كوستا ،للرتويج
لشركة خدمات صحية مملوكة
سرا لعائلة عبيد.
والشركة املشار إليها حتمل
اسم «Direct Health Solutions
أو اختصارا  ،DHSوكانت تعتمد
على تشغيل نظام إجازات مرضية
مصمم للحد من نسبة الغياب.
وكان ايدي عبيد قد أنكر
أمام اللجنة املستقلة ملكافحة
الفساد هذا األسبوع قيامه
مبحاولة استمالة الوزير األسبق
ايريك روزندال لتحقيق مصاحل
معينة تتعلق مبشروع قيمته 200
مليون دوالر يف «»Lake Cathie
وثالثة مقاهي يف «Circular
.»Quay
وقال وزير اخلزانة األسبق
بالوالية مايكل كوستا« :لقد
طلب مين ايدي عبيد مقابلة
ممثلني عن الشركة الصحية،
ومل يقل لي إنه تربطه عالقة
مصلحة بالشركة ،بل فقط
أخربني أن الشركة متتلك نظام
جيد مفيد لوالية نيو ساوث
ويلز».
بينما علق ايدي عبيد خمربا فري
فاكس ميديا« :ال أتذكر أنين
قابلت كوستا».
وعند سؤاله عن ارتباط عائلته
بالشركة الصحية قال عبيد:
«إن ذلك أمر خيصهم ،األجدى

أن تسألوهم» ،ولكن عبيد،
الذي ميتلك تسعة أبناء مل حيدد
أي من أفراد األسرة الذي جيب
أن توجه إليه األسئلة.
وملدة سنوات عديدة ،ظلت
شركة  DHSتدار من مكاتب
يف مقر عمل عائلة عبيد يف
.Birkenhead Point
و مدير هذه الشركة حتى وقت
قريب كان شريك وصديق
عائلة عبيد روكو تريولسيو الذي
ارتبط امسه أيضا يف حتقيقات
جلنة مكافحة الفساد حول منح
عائلة عبيد سيارة هوندا سي آر
يف بسعر يقل  10آالف دوالر
عن سعرها احلقيقي.
وحبسب تصرحيات بول عبيد
أمام جلنة مكافحة الفساد ،فإن
عائلة تريولسيو وعائلة عبيد
ارتبطت مبصاحل بيزنس قوامها
ماليني الدوالرت خالل العشرين
سنة األخرية ،وتابع« :مشاكلهم
هي مشاكلنا ،ومشاكلنا هي
مشاكلهم ،هكذا يعامل كل
منا اآلخر» يف إشارة للعالقة
الوثيقة اليت جتمع العائلتني يف
جمال البيزنس.
وكان بول داندون املدير العام
لشركة  DHSقد أخرب فريفاكس
ميديا يوم اخلميس املاضي أنه
مل يقابل أحدا من عائلة عبيد
قط ،إال أنه يوم اجلمعة غري
تصرحياته قائال إنه قابل بول
عبيد يف مقر عمل عائلة عبيد
يف .Birkenhead Point
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جلنة مكافحة الفساد تستعد لبدء
حتقيقات « عملية جاسرب»

رئيسا حكومة نيو ساوث ويلز السابقان نايثن ريس وموريس ييما
يمثالن أمام لجنة مكافحة الفساد بنيو ساوث ويلز
من املقرر أن يكون موريس ييما
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز
األسبق األول يف قائمة شهود
رفيعي املستوى سيمثلون
أمام اللجنة املستقلة ملكافحة
الفساد ،يف اجلزء الثاني من
حتقيقات اللجنة واليت أطلق
عليها «عملية جاسرب» واليت
افتتح التحقيق فيها االثنني.
ومن املنتظر أن تستمر حتقيقات
«عملية جاسرب» ملدة عدة شهور،
على أن تفحص مالبسات قرار
وزير التعدين الوالية عام 2008
ايان ماكدونالد مبنح رخصة
استكشاف فحم يف منطقة
«بيلونغ فالي» وحتديدا يف
أرض مملوكة لعائلة ايدي عبيد
الوزير العمالي األسبق بالوالية
مبا زاد من سعرها بشكل كبري.
وترغب اللجنة عما إذا كان
ايدي عبيد كان له تأثري يف
قرار ماكدونالد.
ومن املقرر أن يدلي موريس
ليما بشهادته يف العاشرة
صباح الثالثاء القادم ،ثم
شهادة ناثان ريس رئيس
حكومة الوالية األسبق ،ثم
شهادة فرانك سارتور وزير
التخطيط األسبق.
يذكر أن ريس قد فقد منصبه
كرئيس حلكومة الوالية يف
أواخر عام  2009عقب شهور
من قراره بإقصاء الوزيرين جو
تريبودي وايان ماكدونالد من
التشكيل الوزاري.

وأدىل ريس وقتها يف 3
ديسمرب  2009أرجع فيها أسباب
فقدانه ملنصبه هو رفضه أن
يكون دمية إليدي عبيد وجو
تريبودي.
وكان ماكدونالد قد دعا
الشركات يف سبتمرب 2008
التقدم للمنافسة على نيل 11
من رخص استكشاف الفحم يف
نيو ساوث ويلز.
وكانت «فريفاكس ميديا»
قد نشرت يف وقت سابق أن
العديد من الرخص ذهبت إىل
شركة ضئيلة رأس املال ميلكها
أندرو كيدباي مسسار العقار،
الذي ال ميتلك أي خربات يف
جمال التعدين.
يذكر أن كيدباي كان صديقا
لكل من تريبولي وعبيد ،وتقلد
منصب مدير ثالث شركات
كانت تتسرت على امتالك عائلة
عبيد ألسهم عديدة بها.
كما ستبحث اللجنة عما إذا
كان ماكدونالد قد جامل شركة
 Cascade Coalمبنحها رخص
استكشاف فحم يف بيلونغ
فالي ،ال سيما وأن غريغ جونز
أحد مستثمري الشركة السريني
كان صديقا ملاكدونالد.
وكانت عائلة عبيد قد دفعا
 3.65مليون دوالر لشرء
مزرعة يف بيلونغ فالي ،قبل
تسعة شهور من بدء مناقصة
استكشاف الفحم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل جديدة يف حماكمة الشيخ واملمرضة بتهمة « ختان الطفلتني»
مت رفض الطلب الذي تقدم به
الشيخ شابري وزيري (56سنة)
واملمرضة هيلني ماغنيس (68
سنة) ،حبظر نشر امسيهما يف
القضية املتهمني فيها خبتان
طفلتني.
كل من الشيخ
وينتمي
واملمرضة لطائفة» البهرة
اجلالية
ضمن
الداودية»
وهم
بسيدني،
اإلسالمية
متهمان بالضلوع يف ختان
طفلتني إحداهما ست سنوات،
واألخرى سبع سنوات ،يف

واقعتني منفصلتني يف الفرتة
بني أكتوبر  2010ويوليو من
العام اجلاري.
وقالت الشرطة إن املمرضة
ماغنيس نفذت إحدى العمليتني
يف منزل بـ «وولونغونغ»وعملية
اخلتان األخرى يف منزل ب
«بولكام هيلز» ،بينما وجهت
اتهاما للشيخ وزيري بتقديم
الدعم واملساعدة إلجراء عملييت
اخلتان احملظور داخل أسرتاليا.
كما مت توجيه اتهام له مبحاولة
التأثري على بعض أعضاء

طائفته الدينية للكذب بشأن
مالبسات ختان الطفلتني.
ومشلت قائمة االتهام أيضا
ستة من أعضاء طائفة «البهرة
الداودية» بينهم أولياء أمور
الطفلتني».
وكان كل من ديفيد راندل
وايلي جورج حماميا املتهمني
قد طلبا حظر نشر أمساء
موكليهم بداعي أن النشر
سيؤثر على املسار العادل
إلجراءات القضية ،وقد يؤدي
إىل كشف هوية الطفلتني ،إال

أن القاضي بريان فان زويلني
قاضي حمكمة « باراماتا لوكال
كورت» رفض الطلب قائال
إنه احملكمة مل تقتنع بأن كشف
أمساء املتهمني سيؤدي حتما
إىل كشف أمساء الضحيتني،
كما أنه لن يؤثر سلبا على
ضمان حماكمة عادلة يناهلا
املتهمون.
ومن املقرر أن ميثل املتهمون
الثمانية أمام احملكمة يف فرباير
من العام املقبل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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لبنانيات

اسرتاليا يف أسبوع

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

غيالرد :سأستعمل اللني والشدة لفرض توصيات «الورقة البيضاء»
ستضطر رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد إىل استخدام
مزيج من اإلقناع واإلجبار يف
اجتماع « جملس احلكومات
األسرتالية» الشهر القادم فيما
يتعلق بتنفيذ التوصيات اليت
تضمنتها « الورقة البيضاء»
اليت تشمل بعض التعديالت
واالقرتاحات تتعلق بقطاع الطاقة
األسرتالي.
وكان مارتن فريغسون وزير
الطاقة الفدرالي قد أصدر
يوم اخلميس ورقة الطاقة
البيضاء اليت تعدل مبثابة خارطة
طريق تضم بعض اإلصالحات
الضرورية.
وكان أهم تعديل تناولته الورقة
البيضاء هو حترير سعر الكهرباء،
التجزئة
لشركات
والسماح
بالدخول يف منافسة لصاحل
املستهلكني.
وقال فريغسون يف غداء عمل
مبلبورن أول أمس اخلميس إن
التوصيات يتطلب تنفيذها
شجاعة سياسية واصفا إياها
باهلامة.
بينما قالت رئيسة احلكومة
الفدرالية جوليا غيالرد يف
تصرحيات أدلت بها من جزيرة
بالي « :سأستخدم مزجيا من
اإلقناع واإلجبار يف اجتماع جملس
الشهر
احلكومات األسرتالية
القادم لدفع احلكومات حنو تنفيذ
أجندة اإلصالح الفدرالية.
من جهته ،أبدى توني أبوت زعيم
االئتالف الفدرالي املعارض
رفضه لتوصية حترير سعر

الكهرباء اليت تضمنتها الورقة
البيضاء قائال بتهكم « :إنها
جاءت متأخرة ثالث سنوات،
ليس من املالئم أو من حق
احلكومة الفدرالية إجبار الواليات
على حترير أسعار الكهرباء ،كان
من األوىل للحكومة إلغاء ضريبة
الكربون إذا كان جادة حقا».
وأضاف فريغسون أن ارتفاع
سعر الكهرباء يرتبط بالعديد

من العوامل ،أكثرها بعيد عن
سيطرة احلكومة ،واصفا تأثري
ضريبة الكربون باهلامشي.
واقرتح التقرير أيضا تعميم
استخدام العدادات الذكية اليت
متنح اخليار الزمين يف االستهالك
وحتدد سعر الكهرباء حبسب
أوقات االستهالك.
وأوصت الورقة البيضاء أيضا
بزيادة اإلنتاجية األسرتالية يف

جمال الطاقة وعدم االعتماد على
االسترياد.
وعلقت زعيمة اخلضر كريستني
ميلن على تلك اجلزئية بقوهلا:
« جيب على احلكومة البحث عن
مصادر للطاقة املتجددة ،حبيث
ال تتعارض مع جهود محاية
البيئة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

علماء أسرتاليون خيرتعون عالجا عبقريا للوقاية من العمى
جيري مركز أحباث العيون
األسرتالي جتارب على 300
مريض حول طريقة عالج
ليزر جديدة للعني قادرة على
إنقاذ آالف األسرتاليني من
العمى.
اجلديدة
الطريقة
وتعتمد
على توجيه الليزر يف زمن
ال يتعد واحد من مليار من
الثانية لتثبيط ما يسمى
البقعي»
«التنكس
بـ
املرتبط بتقدم السن ،والذي
يعترب السبب األول لإلصابة
بالعمى.
وحتظى تلك التجارب املهمة
بتمويل من «جملس الصحة
الوطين واألحباث الطبية»
منذ نهاية عام .2011
ومتت التجربة األوىل لطريقة
العالج على مريضة يف
ملبورن منذ مثانية أسابيع،
وقال الدكتور روبن غومري
إنه يف حالة جناح التجربة
فإنها ستكون ثورة طبية
حقيقية للوقاية من العمى.
وكشت دراسة جديدة أن
 865ألف أسرتالي فوق
اخلمسني سنة لديهم عالمات
مبكرة حول مرض «التنكس

ميشيل كورنربغ املريضة األوىل التي خضعت للعالج الجديد

البقعي الشيخوخي».
وأضاف غومري أن جهاز الليزر
اجلديد الذي مت تصميمه يف
جنوب أسرتاليا قادر على
توجيه اآلشعة يف زمن
متناهي الصغر ال يتجاوز
واحد من مليار من الثانية
وهو ما يضمن عدم إحلاق
الضرر بأنسجة العني.
وتكمن عبقرية االخرتاع اجلديد
يف قدرته على شفاء كال
العينني رغم استخدام الليزر
على عني واحدة ،وذلك

لقدرته على عكس مسار
املتواجد
مركز التنكس
يف اجلزء اخللفي من العني
واملرتبط بالعينني.
من جانبها ،قالت ميشيل
كورنربغ املريضة اليت خضعت
للعالج اجلديد إن األطباء
قبل معرفتها بطريقة العالج
اجلديدة أبلغوها أنها ستفقد
بصرها حتما ،حتى أنها بدأت
يف مطالعة وجوه أبنائها جيدا
لتخزينها يف ذاكرتها ،يف
حالة فقدانها البصر.

وتابعت أن خضوعها للعالج
اجلديد بث لديها أمل يف
الشفاء ،رغم أن أعراض
املرض مل ختتف مجيعها ،إال
أنها أضحت قادرة على رؤية
عالمتني إضافيتني من لوحة
عالمات اختبار الرؤية.
من جهتها ،قالت جولي
هرياغيت الرئيسة التنفيذية لـ
«مؤسسة التنكس البقعي»
إنه يف حالة جناح العالج
سيمنح آالف األسرتاليني أمال
عظيما يف عالج املرض يف
مراحله املبكرة ،كما سيوفر
حنو  5مليار دوالر لالقتصاد
األسرتالي الذي يفقد الكثري
جراء تفشي املرض.
التنكس
مرض
ويعرف
البقعي طبيا على أنه مرض
مزمن يصيب وسط الشبكية
يف اجلزء اخللفي من العني،
ويفقد املرضى القدرة على
الرؤية املركزية ،مبا يؤثر سلبا
على قدرة القراءة والقيادة أو
التعرف على األوجه ،ويؤدي
إىل فقد اإلبصار والعمي ،إال
أن الرؤية السطحية لألشياء
تظل موجودة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

األسرتاليون يرغبون يف وضع عالمات
إشارة املرور على الغذاء

يرغب األسرتاليون يف فرض
ضرائب على األطعمة غري
الصحية ،كما يرغب الكثريون يف
وضع حظر على إعالنات األطعمة
السريعة قليلة القيمة الغذائية،
ووضع عالمات توصيفية شبيهة
بإشارات املرور على املنتجات،
حبسب النتائج اليت توصل هلا
حبث جديد.
ومت إجراء استطالع مبشاركة 1500
من املستهلكني ،حيث قال ما
يزيد عن ثلثي املشاركني إنهم
مع فرض ضريبة على األطعمة
غري الصحية ،باإلضافة إىل
مطلبتهم بتوصيف واضح لكافة
املنتجات املعبأة فيما يتعلق
بنسبة الدهون والسكر واألمالح
على طريقة إشارات املرور
حبيث يعين اللون األمحر وجود
نسبة كبرية ،واللون األصفر
يشري إىل نسبة متوسطة ،بينما
يشري اللون األخضر إىل أن
النسبة منخفضة ،مبا مينح أقصى

درجات األمان.
وقالت جان مارتن قائدة فريق
البحث الذي أجرى الدراسة
بإشراف من «جملس السرطان
الباحثني
إن
بفكتوريا»
أصابتهم الدهشة من أن %90
من املشاركني يف االستطالع
أعربوا عن رغبتهم يف أن يتم
إجبار شركات تصنيع الغذاء
على خفض الدهون والسكر
واألمالح.
وعلى اجلانب اآلخر ،وصف
للغذاء
األسرتالي
اجمللس
والبقالة مطالبات استخدام ألوان
إشارة املرور يف توصيف الغذاء
بأنها تبسيط زائد ،حيث قال
جيمس ماثيوز املتحدث الرمسي
إن ذلك التوصيف يتجاهل
الطبيعية
املكونات
بعض
اهلامة ،ويركز فقط على األمالح
والدهون والسكريات ،مبا يعد
خبسا بأهمية بعض األغذية.
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باحث :بعض القساوسة األجانب يرتكبون انتهاكات
جنسية داخل أسرتاليا

علمت جلنة التحقيق حول تعامل
الكنائس مع تكرار حوادث
االنتهاكات اجلنسية اليت يرتكبها
بعض رجال الدين يف والية
فكتوريا إن املشكلة تتمثل يف
القساوسة الذين يتم جلبهم إىل
أسرتاليا من اخلارج ،حيث ميثل
بعضهم خطرا حقيقيا.
«بروكني
منظمة
وقالت
بشؤون
املهتمة
رايتس»
ضحايا االنتهاك اجلنسي يف
أسرتاليا إن املنظمة تعرف سبع
حاالت شهدت انتهاكات جنسية
ارتكبها قساوسة مت جلبهم من
خارج أسرتاليا ،منهم قسيس
قام بانتهاكات جنسية جتاه
 5نساء،بينهم  4أعضاء يف
عائلته ،حسبما قال الباحث واين
تشاملي.
وتشري اإلحصائيات إىل أن
عدد القساوسة األجانب من
اهلند ونيجريا والفلبني وغريها
يشكلون  %20من مجلة 1500
قسيسا أسرتاليا ،لتعويض
النقص احلاد يف عدد القساوسة
األسرتاليني.
وتابع تشاملي« :إطالق العنان
للكنائس للتحقيقات هو مبثابة
منح داركيوال مسؤولية إدارة
بنوك الدم».

وانتقد تشاملي الدور الذي تلعبه
مؤسستا «جيش اخلالص» و»
الكنيسة الكاثوليكية» يف معاجلة
قضية االنتهاكات اجلنسية اليت
تعرض هلا مئات من أطفال
فكتوريا على يد رجال دين.
وتابع تشاملي يف شهادته
أمام جلنة التحقيقات أن هنالك
تسرتا على بعض رجال الدين
الذين قاموا بانتهاكات جنسية
ضد األطفال حيث ينعم بعضهم
واالحرتام
الكاملة،
بالرعاية
الكامل دون أن يعرف أحد
االنتهاكات اجلنسية.
واستطرد أن  %91من الضحايا
عانوا من مشاكل نفسية،
وجيدون مشقة يف العالج
داخل املستشفيات العامة،
كما أن بعضهم قد ختطى العقد
السادس من العمر ،ويعاني من
مرضى الزهامير.
بينما قال باتريك تيدمار خبري
شرطة فكتوريا يف شؤون
ضحايا االنتهاكات اجلنسية إن
الكنيسة الكاثوليكية ال متتلك
الدافع أو القدرة على التحقيقات
يف شكاوى التحرش اجلنسي،
خوفا من النتائج املرتتبة على
تلك التحقيقات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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بريوت

ال تريد بريوت سوى أن تكون قصيدة
ما إن يبدأ املرء بالكتابة عن بريوت حتى يرتاءى له أنه يكتب
ً
قصيدة هلا .مثة عالقة غامضة بني املدينة والشعر ،ال نرصدها
ُ
وت َ
يف القصائد اليت كتبت ُ
كتب عن بريوت فحسب ،بل يف املكان
البريوتي ،يف دالالته وتطوراته وتبدالته الكثرية.
لبريوت نزعات شعرية متنوعة ،ختلقها أمزجتها وتغرياتها وتقلباتها،
ويستوعبها حاضرها .ال يعود ممكنًا تصور بريوت بال شعريتها ،أو
ختيل الشعر بال بريوته.
ّ
حتى العيش يف املدينة يصري شعريًا.
هذه املدينة أصبحت نصًا ،وهذا النص
ال يريد سوى أن يكون قصيدة.
فمن أين حتصل بريوت على شعريتها؟
وكيف «تشعرن» مكانها؟
املنفية دائماً
من نافل القول إن بريوت تبحث عن
املكان الذي فقدته يف املاضي ،وتبغي
العودة إليه ،واملكوث فيه ،وعدم التنازل
عنه من جديد .لقد أجربتها احلروب على
اخلروج من مكانها األصلي ،أو من رمحها
األوىل ،كما منعها السلم من العودة
إليه ،ما يفضي إىل عيشها يف صورتها
الفانتامسية القدمية ،واإلكتفاء بتكرارها
يف املناسبات.
ال يستقيم الرجوع الشعري إىل املكان
األول بسوى التذكر الدائم .لذا ال تتوقف
ّ
تذكر ماضيها ،والتفتيش
بريوت عن
ّ
عن آثاره يف حاضرها .تنقب املدينة يف
آنيتها حبثًا عن مكانها ،فيتشكل فضاؤها
من صور الذاكرة ومتثالت اإلنسالخ عن
«املكان اجلميل» ،ويتطابق فقدانها
الزمين مع إنسالخها املكاني .وعلى
إثر هذا التطابق ،تصبح عالقة بريوت
لبعدها الزمين ،فال
مبكانها جمرد متتني ُ
حتفر املدينة يف مكانها املفقود فقط،
بل تسبح يف ماضيها أيضًا.
لكن بريوت تتذكر مكانها ثم تنساه
ً
مباشرة ،فـ»ذاكرتها للنسيان» على قول حممود درويش ،ألنها
أي حاضر جديد .تكرر
ال ختلق من هذا النموذج الصوري املاضي ّ
ُ
أي مكان
ذاكرتها
الصور نفسها لكنها ال تستغلها يف صناعة ّ
َ
حديث ،يناسب التبدالت اليت تطرأ عليها .تتعامل بريوت مع الذاكرة
كأنها بديل من الرحم املكانية اليت انسلخت عنها ،فتكتفي بتكرار
الذكريات من دون أن تبارحها ،أو تبين مكانًا جديدًا خارجها .كما
أنها متكث يف املاضي كأنه مكانها األصلي الذي فقدته ،وال تزال
حتى اليوم تنظر إىل نفسها كأنها تعيش يف املنفى وتريد الرجوع
إىل «موطنها» األول.
السمة الشعرية األوىل لبريوت هي الشعور بالغربة املستمرة.
فمهما حتفر املدينة يف ذاكرتها وتعود بها إىل أحداث ومناسبات
قدمية ،تبق رهينة املنفى الداخلي الذي صنعه انسالخها عن «املكان
اجلميل» ،أي عن بريوت الستينات والسبعينات.
كلما تطرفت بريوت يف فعل التذكر وتشبثت بصوره الفانتامسية،
ثبتت مستها الشعرية ،فبدت كأنها نقطة التقاء الذاكرة والنسيان.
إذ يشعر املرء العائد منها كأنه ذاهب إليها .يف مكان واحد،
تتقاطع املدينتان القدمية واجلديدة ،وتصنعان معًا صورتهما الشعرية
الواحدة ،اليت خلقها اإلنسالخ عن الرحم ،ثم تذكرها الفانتامسي.
بالتذكر ،تنفي بريوت نفسها عن حاضرها ،وتنسلخ عن مكانها
ً
مرة أخرى ،فتتضاعف شعريتها ،وتتكثف استعاراتها وتزدحم الصور
داخل لغتها اليومية .فأي حدث سياسي عابر قد يعيدها إىل ماضيها
الدموي ،وميحو كل ما شيدته يف سنوات سلمها ،مهددًا القاطنني
فيها بالزوال قت ًال وتهجريًا .اإلستعارة الشعرية ،اليت وفرها املاضي
لبريوت ،هي استعارة متشنجة ،يكفي أن يصيبها خلل يف جزء
بسيط منها حتى تنهار أو تنقلب رأسًا على عقب .فـ»مع املدن كما
متخيل ميكن أن يكون حملومًا به ،ولكن حتى
مع األحالم :كل ما هو
ّ
احللم غري املنتظر هو عبارة عن صور غامضة تنطوي على الرغبة أو
على جانبها اآلخر ،اخلوف» ،على قول إيتالو كالفينو.
املعرب الشعري
واحلال ،أن بريوت تصل إىل أوج داللتها عند الكالم عنها كـ»بوابة
الشرق على الغرب» ،فال تظهر سوى كعتبة جغرافية ،ال بد من
اجتيازها من أجل الوصول إىل املكان املقصود .تصنع هذه الوسطية
املكانية شعرية املدينة أيضًا ،فالشعر ،حبسب ميشال دوغي ،عبور
من احلاضر إىل املاضي ،ومن اخليال إىل الذاكرة ،وبريوت حترتف
هذا العبور الشعري.
يف هذا املكان الوسطي ،تبدو املدينة كأنها مصابة بدوار مستمر،
فال تهدأ قبل أن جتتاز حاضرها وتصل إىل بريوتها العتيقة .وفيه

ً
هاجسة بالرجوع إىل زمنها املاضي .كما يسمح
تزاول أرقها الدائم،
هلا بأن تعود بذاكرتها إىل صورها القدمية ،وبأن ترتجم تطوراتها
احلاضرة على ضوء هذه العودة إىل األصل.
احلد بني اخليال والذاكرة ،متكث بريوت على
مثلما يسكن الشاعر
ّ
ً
منتظرة حدثًا ما ،كي يساعدها على اجتياز نفسها
باب املتاهة،
والذهاب إىل مكانها األصلي .حتيا بريوت أيامها كأنها تنتظر غائباً
ما ،ال ميكنها أن تتحكم بغيابه بسوى إدخاله يف معادالتها املكانية.

هكذا ،تعرب من منفاها إىل رمحها األوىل ،ومن حاضرها إىل ماضيها،
ومن غيابها إىل حضورها ،بدون أن تتنازل عن جدليتها الشعرية
القاسية ،اليت جتمع بني النزعتني اإليروسية والثناتوسية على حد
سواء.
من ناحية أخرى ،ال ميكن املرء أن يسكن يف بريوت إال شعريًا.
فعليه اعتماد خطة فيليب سوبو يف دخوله إىل ليل باريس ،أي أن
يتذرع بفقدانه حبيبته غري املرئية داخلها ،فتسمح له املدينة بأن يدخل
إىل زمنها ويقطن يف مكانها الوسطي ،منتميًا إىل معربها الشعري.
بتذرعه بغياب عشيقته جورجيت ،اقتحم سوبو عتمة باريس ،ومشى
على ضفاف نهر السني ،متفقدًا شوارع مدينته وأزقتها الليلية اليت
ال تنريها سوى املصابيح القدمية وبعض اللمبات الكهربائية ،وعندما
وصف حبيبته الغائبة ،قال إنها «مثل املدينة ...تشبه ابتسامة
ظل».
السمة الشعرية الثانية ملدينة بريوت مكانها الوسطي الذي تعرب
من خالله إىل ماضيها ،كي تطمئن إىل «مكانها اجلميل» وذكرياته
ومفقوديه .ويشكل هذا املكان نقطة تقاطع بني الغياب واحلضور،
واملاضي واحلاضر ،والذاكرة واخليال .ويشبه إىل حد بعيد احلبل
الذي استعمله بهلوان نيتشه يف عبوره من برج إىل آخر ،قبل أن
ّ
وختل به رجله ويرمي عارضة التوازن من يديه ويسقط
«يأخذه الدوار
يف الفضاء حيث الحت رجاله ويداه كعجلة تدور يف اهلواء».
السرد املتقطع
ً
مباشرة
عندما تروي األجيال البريوتية قصصًا عن مدينتها ،تلجأ
إىل الصورة واالستعارة الشعريتني ،خصوصًا أن سرديات ذاكرتها
متقطعة وجمتزأة ،وال ميكنها أن تؤلف رواية واحدة عن املدينة.
فاجليل الذي أنتمي إليه ،على سبيل املثال ال احلصر ،مل جيمع
دمرت بريوت ،بل كان الفراغ
سرديات كافية عن احلرب اليت ّ
َ
جيلي األهل وأبنائهم .كان على أبناء جيلي،
السردي متحكمًا بني
الذين ولدوا حلظة انتهاء األعمال العسكرية يف املدينة ،أن ميألوا
الفراغ باخليال املناسب.
ورث أبناء هذا اجليل ،وأنا واحد منهم ،ذاكرة مبتورة ،ال تدور
سردياتها يف أمكنة حمددة .فحني تتحدث األجيال اليت سبقتنا عن
بريوت ،تظن أنها تتكلم عن مكان غري موجود إال يف زمنهم املاضي.
انتقل اخلراب والدمار إىل سردياتهم ،وكثرت احلفر يف رواياتهم
اجملتزأة.
ّ
سلمتنا األجيال السابقة املدينة كأشالء ،وطلبت منا أن نرممّ ها
وأن نعود إىل احلياة فيها .لكن األدوات السردية كانت غائبة ،ومل
نتمكن من صناعتها ،نتيجة اخلراب البريوتي ،فلجأنا إىل الصورة

الشعرية كي نسرد الفراغ ونروي ما بقي من حكايا خمفية يف
املدينة.
نتكلم عن بريوت كمكان جمهول ومعلوم يف الوقت عينه ،فهي
املدينة املدمرة واملدينة العائدة إىل احلياة من جديد .األوىل ال نعرفها
إال من خالل السرديات املثقوبة والناقصة والفارغة ،والثانية ،مل
تعتد علينا بعد ،هي اآلتية من زمن ال يشبه زمننا الكارثي .لذا منكث
ً
مدينة شعرية تناسب الذاكرة املبتورة
بني املدينتني ،حيث نصنع
اليت ورثناها من أجيال احلرب ،وتالئم
الفراغ املكاني الذي تركونا فيه.
ال تبتعد هذه املدينة املصطنعة عن
«املكان اجلميل» ،فهو يشكل بالنسبة
إليها منوذجًا مدينيًا ،والسيما أن األجيال
السابقة كانت قد حتدثت حبسرة عن
بريوت املفقودة ،وكررت أمام األبناء
أنها كانت جتسد مدينتهم ُ
احللمية .جزء
كبري من اإلستعارة املدينية ،يتشكل
من «املكان اجلميل» الذي شحن
الشعرية البريوتية بالكالم عن التحرر
والدميوقراطية والتعبري عن الرأي ،فض ًال
عن حياة املرح واإلبداع والرتفيه إخل.
أما األجزاء الباقية من اإلستعارة
الشعرية ،فيشكلها عدد من السرديات
املتفرقة وغري املتواصلة ،مثل قصص
اجملازر واملذابح والتهجري والقصف.
ُتسرد هذه املآسي كأنها كوابيس ال
يعرف أحد كيف وقعت ومن أين أتت.
حتى اليوم ،ال تزال األجيال السابقة
تتكتم على مكان تلك الكوابيس ،كأنها
ختفي بريوت أخرى ،ختتلف عن العاصمة
اليت دارت فيها احلرب ،أو كأنها حتتفظ
مبدينة ثالثة ،مزروعة باملقابر واملدافن،
ويمُ نع علينا دخوهلا.
صنعت من «املكان اجلميل»
وألنها ُ
من جهة ،ومن «الكابوس السردي»
من جهة أخرى ،ال خترج املدينة الشعرية
على اجلدلية البريوتية ،اليت تتعايش التناقضات داخلها .يتعايش
املكان احللمي مع السرد الكابوسي يف مدينة شعرية واحدة ،وتتحكم
اجلدلية املدينية مبصري بريوت من جديد ،فال تساعدها اإلستعارة يف
التخلص من لعنتها القدمية .حتى االستعارة ملعونة يف بريوت.
يصدر السرد الشعري يف بريوت عن الكبت املديين .فبريوت
اليت تسلمناها بعدما توقفت حربها ،مدينة مريضة ،ختاف التحدث
عن مصائبها والتعبري عن مآسيها .وقد ضاعف انفصال البحر عن
أفقها من كبتها ،الذي ظهر كأنه دائرة ،فأصبحت بريوت عبارة عن
مكبوت ،ال ميكن الكشف عنه إال باللغة واالستعارة الشعريتني.
متر مدينة بريوت يف أكثر من مرحلة شعرية ،نتيجة ذاكرة أجياهلا
املبتورة وسردياتها غري املتواصلة .وبالكبت ،يتحول سردها إىل
استعارة شعرية.
غري أن الكبت هذا قد أصاب جزءًا كبريًا من شعرية املدينة،
وبدد قسمًا من األحالم البريوتية اجلديدة .وعلى رغم هذا التبديد،
ال ترضخ املدينة للكبت بأكملها ،بل حتافظ على أجزاء من أمكنتها
الشعرية.
التحدي األبولينريي
ال يزال الشعر قادرًا على إنقاذ بريوت يف بعض األحيان ،والسيما
أنه إنتاج املعادلة املكانية يف املدينة .إال أن جناتها سيكون موقتًا،
ينم شعرها عن شفاء من الذاكرة
وال معنى مستقبليًا له ،إذا مل ّ
ّ
وختلص من عقدة املنفى .لن تصل املدينة إىل معناها الشعري
بسوى مواجهة املستحيل واحملدود على طريقة أبولينري ،ومبواجهة
حدودها وأمكنتها الداخلية ،اليت خلقتها السلطة السياسية يف
جسمها.
يبتلع املكان السياسي مدينة بريوت ،وجيعلها أسرية املاضي
الذي حتلم بالعودة إليه .كما تعوق تراتبيته القاسية كل عبور إىل
احلاضر ،فيختفي اآلخر يف بريوت ،ويبدأ املرء يتعايش مع غيابه يف
وصفه الباب الوحيد الذي يدخل منه إىل املدينة .وعندما ُيسمح له
بالدخول ،يضيع يف عتمتها ،ويغيب أيضًا.
ّ
لن تتغلب بريوت على املكان السياسي اجلامد إال إذا قلصته
من خالل توسيع املكان الشعري فيها .خيرج الغائبون من الذاكرة
املرضية ،وتتخلى املدينة عن منفاها وعن رجوعها املستمر إىل
املاضي ،وتستبدل «شعرية الغياب» بـ»شعرية احلضور» ،وشعر
املكبوت بشعر املفضوح .أما إذا استمرت بريوت يف خضوعها
للمكان السياسي كأنه قدرها ،فستتحول إىل هاوية ،ال إىل قصيدة،
وسيصح فيها ما قاله ألفونس دو المارتني عن األوطان ،بأنها
«كلمة طنانة تعين الرببرية».
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وجه
األسبوع

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري

اعداد :أكرم املغوّش

الناشطة الوطنية احملامية نضال محزه

ال تؤجل عمل اليوم اىل الغد

عندما تطمح املرأة اىل مستقبل زاهر
وحتقق غايتها املنشودة يف حتصيل العلوم
وتبين عائلة فاعلة يف اجملتمع مع زوجها
واركان بيتها ،تكون قد وصلت اىل مبتغاها
وهذا ما ينطبق على احملامية الشابة نضال
محزه كرمية رجل االعمال املرحوم اكرم محزه
والسيدة االجتماعية زمزم حسن امحد وعقيلة
رجل االعمال الشاب بالل محزه وهلما ثالثة
اطفال يف عمر الورود خالد وطه وعائشة
يتابعون دراستهم يف املراحل االبتدائية
واملتوسطة.
ولدت احملامية نضال يف مدينة املنيه يف
الشمال اللبناني ،تلك املدينة الوديعة اليت
اعطت لبنان واسرتاليا قامات رفيعة.
حصلت نضال على اجازة يف احلقوق
من اجلامعة اللبنانية فرع طرابلس...منحة
من دولة الرئيس الشهيد رفيق احلريري
الذي تكن له كل التقدير واالحرتام والوفاء
ومارست مهنة احملاماة لفرتة وجيزة وهاجرت
مع زوجها اىل سيدني وعادلت شهادتها
وحصلت على اجازة يف ادارة االعمال من
جامعة سيدني وبدأت العمل كمسؤولة يف
احدى الشركات الكربى وهي تتقن اىل جانب
العربية اللغتني االنكليزية والفرنسية.

العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

تقول احملامية احلسناء نضال نشكر اهلل اننا
يف اسرتاليا ،هذه البالد املتعددة احلضارات
والثقافات الن كل فرد يستطيع احلصول
على ما يريده ضمن القانون ودون متييز....
نتمنى على وطننا لبنان وبالدنا العربية ان
تتوحد لينعم شعبنا باالستقرار والطمأنينة
ونتمنى من اهلل ان يساعدنا على تعليم
اوالدنا وتربيتهم تربية صاحلة ويطيب لي
ان اردد كما تزرع حتصد...وال تؤجل عمل
اليوم اىل الغد.
احملامية احلسناء الشابة نضال محزه مجيلة
يف فكرها واخالقها وتربيتها وامجل يف
االفكار اليت حتملها وهي حمبة الناس واحرتام
اآلخرين الن العدل اساس امللك وكفى.

ال مرياج

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

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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Advertisements

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

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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للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز
بكامل معداته بسعر الكلفة
يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد
عقد اجيار طويل ....ورخيص
ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

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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Arabic Elderly Pensioners
Group INC Senior Citizens
مناسبـــات
Celebration
Arabic Elderly
Pensioners
Group
INC
The Senior
Multicultural
Festival
YearSenior
2012 Citizens

Celebration..The Senior Multicultural Festival Year 2012

MR. CHIN TAN

CR. GEOFF BARBOUR

LORD ROBERT
DOYLE

HON. NICHOLAS
KOTSIRAS

HON TED BAILUEI

The Arabic Elderly Pensioners Group Celebrates The Senior Multicultural Festival on Thursday the 11th of October
2012.
480 Lygon St Carlton VIC 3053 Ground Floor. Attendance more than 500 men, women and young all very
The Arabic Elderly Pensioners Group Celebrates The Senior Multicultural Festival on Thursday the 11th of October 2012. 480 Lygon St
happy.
Music,
Dance,
open
and many
activities
very and
enjoyable.
Carlton
VIC 3053
Ground
Floor.lunch
Attendance
more than
500 men,all
women
young all very happy. Music, Dance, open lunch and many
The President Mr. Mohsen Wasef and the group would
like to thank HON. TED BAILUEI The Premier of Victoria. HON NICHOLAS KOTSIRAS The Minister of
Multicultural Affair and Citizenship. LORD ROBERT
DOYLE Mayor of the City of Melbourne. CR. GEOFF
BARBOUR Mayor of the City of Yarra. MR. CHIN TAN
Chairperson Victorian Multicultural Commission.
And we would like to thank all those who attended our
festival and thank the representatives from the department and community for cutting the cake. MS. KARA
ABAKUMRNKO Social Support Officer City of Melbourne. MS. VALDA CUPIDO Housing Services Manager Inner Metro North. MS. KATE LING Senior Project Officer – Ethnic Communities Council VIC. MR ANDREW KENNEDY Leading Senior Constables VIC Police. MR. DINESH NETTUR Senior Constable VIC Police.
MR. LEIGH TRING Crime Stoppers VIC. MR. ABDOU GRACE Convenor Arabic Family Program 3ZZZ Radio.
MR. GEOFF KENNEDY Community Work Carlton. MR. HAMDI ALI of the Carlton Housing Estate Residents
Services.
activities all very enjoyable.

Cutting of the Cake

MR. NIKOLAUS SITTINGHAUSEN Ethnic Communities Council of VIC. The A.E.P.G takes Grants from the
Victorian Multicultural Commission, City of Melbourne and City of Yarra. The meeting every week, membership
is FREE and all activities are FREE. We do yearly booklet for activities program FREE.
THE MESSAGE FROM THE CHAIRPRESON V.M.C
It gives me grant pleasure to send my best wishes and warmest greetings to the Arabic Elderly Pensioners Group
INC on the occasion of your Senior Multicultural Festival. I have no doubt that all in attendance will enjoy the Multicultural Festival and its many offerings – especially the music, food and fellowship. The Festival is just one of the
many ways in which you support your community, and through which you share your culture and heritage with the
community – at – large. The Victorian Multicultural Commission is proud to support the Arabic Elderly Pensioners
Group INC, and I commend your organisation for its hard work and dedication, for fostering community harmony,
and for promoting an appreciation for the celebration and significance of multiculturalism.
A.E.P.G PO BOX 1399 Collingwood VIC 3066 / Mobile : 0428 417 816
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متفرقـــات

بطلة كربالء

البطل املقدام نواف غزالة الذي اعدم الطاغية اديب
الشيشكلي ( لكل خائن نواف)

بقلم اكرم برجس املغوش

ع��ام 1954ن��ص��ب الديكتاتور
اديب الشيشكلي نفسه حاكمًا
على اجلمهورية العربية السورية
ّ
وحل جملس النواب واخذ يضطهد

الشاعر السيد أمحد احلسيين

��ب اح��ب��ك يف ق��ل�بي ويف روح����ي ويف سكين
زي���ن� ٌ
أح����ب����ك وم������ا ع����ان����ي� ِ
���ت م�����ن ال������وي���ل��ات واحمل�����ن
ان����������ت وردة ع����ب����ق����ت ودم�������ع�������ة س���ك���ب���ت
حت����������دت هل����ي����ب ال������ن������ار ب������������اآلالم
واالح����������ن
ّ
ِ
اح���������ب���������ك ب��������������االح��������������زان وم��������������ا ع����ب����ق����ت
واآله����������������������������������������ات وم�����������������������ا ج������ل������ب������ت
ي�������ا اي������ك������ة ت������ن������وح ب���������االري���������اف
وامل�����������دن
ِ
اح���ب���ك وم�����ا اع���ت���ل���ت ث������ورة امل���ظ���ل���وم يف وط�ن�ي
��ن
اس����ط����ورة ان����ت ن��ع��اه��ا ال���ط�ي�ر م���ن س���ال���ف ال���زم� ِ
اح���������ب���������ك وم��������������ا ف���������اض���������ت ب�������ي�������ادرن�������ا
ّ
������ن
ق����م����ح����ًا وخ�����ي����رًا
وغ�����ل�����ت ب������االف���ل��اك واجمل� ِ
زم����ن
اح����ب����ك وان ع���ص���ف���ت ري�������اح امل�������وت يف
ِ
وه����������اج ال����ب����ح����ر يف االخ�������ش�������اب
وال����س����ف����ن
ِ
ِ
اس��������ت��������غ��������ف��������رت م��������������ن ذل�
وم��������������ا
����������ل
ٍ
ِ
ع������ش������ت م��������ع اآلي���������������ات
وم����������ا
وال�����س�����ن�����ن
ِ
احبك وان عصفت ري��اح امل��وت يف روح��ي ويف كفين
���دن
مش���س���ًا م����ن� ّ
���ورة ض������اءت ع���ل���ى االجم�������اد يف ع� ِ
ب�������ال�������ق�������ي�������د ب����������االص����������ف����������اد مت����س����ك��ن�ي
س�������ج�������ان�������ه�������ا ب������دن������ي
وم��������������ا ع���������اث���������ى
ّ
اح��������ب��������ك وم�������������ا ارت�������������������وت م����ش����ات����ل����ن����ا
��ن
وف��������اض امل��������اء ب������ال������زرع ب�����االل�����ي�����اف ب���اجل���ن� ِ
اح��ب��ك ي���ا زي��ن��ب م��ت��وج��ة ب��احل��ب ب��ال��ص��ف��ح
باحلسن
ِ
اح����������ب����������ك وامل����������������ذب����������������وح يف زم�
�����������ن
ٍ
�����ن
ك����م����ا ف�����اض�����ت دم����������اء ال�����ط�����ه�����ر م������ن وج� ِ
ان����������ش����������ودة ان�����������ت يف ارض ع�����ام�����ل�����ٍة
ع��������ش��������ق��������ت��������ه��������ا وان�����������������������������ا ط������ف������ل
ق���رأت صفحاتها حضنتها يف ص���دري ويف بدني
ان����������ي ق�������������رأت ع��������ن ال�������ت�������اري�������خ م���ل���ح���م���ة
مل
م������ث������ل������ك
ع���������ق���������ي���������ل���������ة
َار
ع�����ق�����ي�����ل�����ة خ������ط������ب������ت ع�����ق�����ي�����ل�����ة وق�����ف�����ت
حت��������������دت ح�������ش�������ود ال������ظ������ل������م ب������ال������ق������رآن
ّ
زي��������������ن��������������ب ح�����������������وري�����������������ة خ������ل������ق������ت
زي��������������ن��������������ب ح�����������������وري�����������������ة ول�����������������دت
ك��������امل��������زن
ي������ف������ي������ض ع�����ل�����ي�����ه�����ا اخل������ي������ر
ِ
ن��������ب��������وي��������ة احمل����������ي����������ا ع��������ل��������وي��������ة حت����ي����ا
����وم
ت�����ع�����رف ط����ب����ائ����ع ال������ق������وم وم�������واق�������ع ال�����ل� ِ
مل ي���������ع���������ان���������ق حل��������ظ��������ه��������ا س�������ه�������اد
ت����������������ع����������������رف ك��������������������ل ال�����������ب�����������ع�����������اد
ه����������ي ه����������ي ت����������راق����������ب ي�������������وم اجل�������ه�������اد
ت�����������ع�����������ل�����������م س��������������������ر ال����������������وج����������������ود
م��ن دع����وة ح��ط��م��ت ك��ل ال��ق��ي��ود يف مح��ى املصطفى
ك�����ان�����ت ام����ي����ن����ة م������ا ك�����ان�����ت زي�����ن�����ب ح���زي���ن���ة
ت�������ن�������ظ�������ر اىل االف��������������������ق ال�����ب�����ع�����ي�����د
ت��������������راق��������������ب ال��������������ي��������������وم ال������س������ع������ي������د
ي��وم اخل���روج جحافل اجليش م��راب��ض اخليل والسروج
ان������ه ال����ي����وم امل���ش���ه���ود ان������ه ال����ي����وم امل����وع����ود
م������������ول������������ود
وال
وال�����������������������������د
ال
ك��������ل��������ه��������م يف احل������������������������رب س���������������واء
ك����������ل����������ه����������م ل������������ل������������دي������������ن ن������������������داء
زي�����ن�����ب ك�����ان�����ت وف�����ي�����ة زي�����ن�����ب ك�����ان�����ت اب���ي���ة
ت�������ق� ّ
������ل�������ب ك�����ف�����ي�����ه�����ا ي��������������وم ال�����ب�����ل�����ي�����ة
زي��ن��ب ك���ان���ت م��ع��ي��ن��ة ال��ب��س��ه��ا اهلل ث���وب السكينة
يف ك��رب�لاء ك��ان��ت ك��ن��وح تصنع م��ن ال��ت��ق��وى سفينة
ت�������ص�������ن�������ع م������������ن ال������������ن������������زف ع����ج����ي����ن����ة
ه����������������������ي ك������������ط������������ل������������ة ال���������������ب���������������در
ه�������������������ي ك����������م����������ط����������ل����������ع ال���������ف���������ج���������ر
حت������ت������س������ي اك���������������واب���������������ًا م�����������ن ال������ص���ب��ر
مل خت����������������رج ي������������وم������������ًا م������������ن اخل������������در
���ت ال���ص���ل���د م�����ن الصخر
ه���امش���ي���ة ع���ل���وي���ة ت����ف� ّ
ّ
م����������������ن ه�������������اش�������������م ف���������������������رع وف�
���������������ل
ّ
زرع
ح��������������ي��������������در
م����������������ن
ي��������ط��������ل
ك���������������ان���������������ت ل���������ل���������م���������ج���������د ص���������ف���������اء
ك�������������ان�������������ت ل����������ل����������ت����������ق����������وى ف����������������داء
ّ
ّ
����������������ل�����������������ت حت�
اي��������������ن��������������م��������������ا ح�
�������������ل

الشعب السوري
ويزور برقيات
ّ
تأييد له وحلكمه وزبانيته فأخذ
احرار سورية يوزعون املناشري
ض��د حكمه وتعسفه فاعتقل
اآلالف منهم ،بينهم من كان
يتعلم يف اجلامعات كاملناضلني
منصور وناصر االطرش وشبلي
العيسمي وص��ي��اح
املغوش
ّ
وس��ع��ي��د وص���احل اب���و احلسن
وس���واه���م مم��ن ت��س��ل��م��وا بعد
انتهاء حكم الطاغية مراكز عالية
يف زم���ن ال��وح��دة ويف ثورة
آذار ع��ام  .1963وعندما فك
اسرهم طلب من القائد العام
للثورة السورية الكربى سلطان
باشا االطرش بان يتعاون معه
ف��رف��ض القائد البطل وقال
ل��ه ال ترضيين ب��اط�لاق سراح
اوالدي م��ن السجن وتسجن
الشعب ال��س��وري باكمله...
ه��ن��ا ع����اد ال��ط��اغ��ي��ة اخلائن
الشيشكلي اىل دمشق وامر
باعتقال ابناء حمافظة السويداء
يف حم��اف��ظ��ة دم��ش��ق وريفها
واخ��ذ خيطب باجليش السوري
البطل ويقول هلم ان الدروز
يريدون انشاء دول��ة مستقلة
وامر جيشنا البطل الذي ذهب
بدون خاطره ان يقصف االحياء
السكنية ويقتل الناس بدون
ذن��ب حيث استشهد املئات
من ابطال اجلبل واح���راره من
تالميذ م��دارس ونساء وعجزة
ويصعب علينا االحاطة بكافة
جمريات االح��داث بكلمة وجيزة
عما اقرتفه اخلائن الشيشكلي
حبق ابناء جبل الدروز االبطال
امل��ي��ام�ين واالك���ث���ر م��ن ذلك
اراد ان يعتقل القائد سلطان
ب��اش��ا االط���رش فما ك��ان من
اح��رار اجلبل العربي االش��م اال
ان اسروا الكتيبة اليت ارادت
ان تقوم بهذا العمل املشني
وج��ردوه��ا من سالحها فخطب
بهم القائد العظيم سلطان
باشا االط��رش وقال هلم انتم
اب��ن��اؤن��ا ،وشعبنا ح��رر البالد
م��ن االستعمار لنبين جيشنا
العظيم واع���اد هل��م سالحهم
وذهب اىل االردن لعدم اراقة
دم��اء جيشنا البطل ومل يكتف
اخلائن الشيشكلي بهذا العمل
اجلبان واملشني بل اخذ اسلحة
اغتنمها جيشنا العربي السوري
البطل يف معارك ضد العدو
الصهيوني م��ن مستودعات
االسلحة واخ��ذ يقول ان هذه
االسلحة االسرائلية اخذناها من
منازل الدروز للطعن يف كرامة
بين معروف االب��ط��ال ويضيف
بان الدروز كانوا يريدون اقامة
دولتهم وينفصلوا عن سورية
.تصوروا هذا الكذب والرياء
وال�����دروز ه��م اب��ط��ال سورية
ولبنان والعرب على مر العصور
وه���م ال��ذي��ن ق��ام��وا بالثورة
العربية الكربى ضد العثمانيني

البطل نواف غزالة يتحدث اىل الزميل اكرم املغوّش( ارشيف)

والفرنسيني ب��ق��ي��ادة القائد
البطل سلطان باشا االطرش
مع كافة اح��رار سورية الذين
ضحوا وقدموا االف الشهداء
وما زال��وا يقاتلون ضد العدو
ال��ص��ه��ي��ون��ي وع��ري��ن اجل���والن
جم����دل مش���س وبقعاتا
يف
وعني قنية ومسعدة يشهدون
على بطوالتهم كما السويداء
والقريا وعرمان وامتان وصلخد
ّ
وامل��زرع��ة والكفر واملسيفرة
وشهبا وخلخلة وق��ن��وات وام
ح��ارت�ين وال���ص���ورة الصغرية
والكبرية وجرمانا ودي��ر علي
وصحنايا والغوطة وكافة احناء
اجلبل االش��م ومل تطل املدة
ك��ث�يرًا على غ��در الشيشكلي
اخل���ائ���ن جل��ب��ل س��ل��ط��ان باشا
االطرش حتى قام احرار اجليش
العربي السوري بثورة اطاحت
به بقيادة االبطال اللواء امني
ابو عساف واللواء زيد االطرش
والعميد محد االطرش والعميد
ام�ين احل��اف��ظ والعميد نايف
العطواني والعقيد حممد االطرش
والعقيد جادو عز الدين واملقدم
مصطفى محدون واملقدم فضل
اهلل ابو منصور والنقيب فيصل

االتاسي واملالزم االول فارس
ال��ب�ني وس���واه���م م���ن ابطال
اجليش العربي السوري املقدام
فهرب الشيشكلي اخلائن اىل
لبنان وم��ن ث��م اىل الربازيل
حيث الق��ى حتفه اع��دام �ًا على
يد ابن بلدة امللح اجملاهدة يف
جبل الدروز البطل نواف غزالي
الذي حدثين عندما زار سيدني
قادمًا من الربازيل قبل عودته
اليها ورحيله اىل دنيا اخللود.
قال لي البطل نواف غزالة انه
عندما اقدم اخلائن الشيشكلي
واعتدى على جبلنا االشم وقتل
غدرًا مشايخ وابطال من رفاق
القائد سلطان باشا االطرش
وط�لاب ونساء وعجزة وهرب
اىل الربازيل ،كنا جمموعة من
الشباب احل��ر ن��ت��داول القضاء
على هذا النكرة الذي اساء اىل
جبل املكرمات والنضال جبلنا
الشم قلب س��وري��ة والعروبة
ال��ن��اب��ض وم��ن ه��ذه اجملموعة
ال��ك��ب�يرة ن��ذك��ر يف الربازيل
نواف الشريطي والدكتور جنيب
ال��ع��س��راوي وال��دك��ت��ور عارف
العسراوي ويف فنزويلال عبدي
املغوش وسلمان جربوع وابناء
ّ

اب��و عسلي ورض���وان وغريهم
وكنا على اتصال دائم وعندما
حان وقت اعدامه ذهبت اليه
وقلت له شيشكلي انت خائن
وعميل اسرائيلي رق��م واحد
وقررت ان اقوم بواجيب القومي
والوطين مطلقًا علية الرصاصات
االخرية وارديته قتي ًال ذلي ًال النه
وزوره��ا وحاول
ح�ّ�رف احلقيقة
ّ
النيل من بطل االستقالل قائدنا
العظيم سلطان باشا االطرش.
والبطل نواف غزالة ابن عائلة
جميدة هلا دور كبري يف الثورة
ال��س��وري��ة ال��ك�برى وخ��اص��ة يف
معركة الكفر واجداده هم محلة
ب�يرق ملح ام الشهداء وجبل
الشهداءومما قاله شاعر اجلبل
اجمليد واملناضل الشاعر الكبري
االستاذ حممود اجلغامي خماطبًا
اخل���ائ���ن اجمل����رم يف قصيدة
عصماء :
هز الزمان هلم
ما حنن ممن اذا ّ
قناته ننثين ذ ً
ال وخذالنا
لكننا معشر تأبى مروءتنا
ان حنين اهلام اذال ً
ال واذعانا
وخري ما خنتم به ما قاله ابن
حلب الشهباء القاضي الكبري
ع��ادل شعبان ال��ذي ع��رف بين
معروف على حقيقتهم خماطبًا
الشيشكلي واعوانه:
ها حنن ننكر يف اهليجاء
ماضيهم
يف يوم مزرعة ام يوم عرمان
قاسوا وضحوا دفاعًا عن
عروبتنا
وخضبوا جب ًال باالمحر القاني
الصدق واجلد واالقدام
شيمتهم
هذي فضائلنا ايام مروان
املاس والدر يف جيد احلسان
حلى
وهم حلية يف جيد ريان
...نعم...لكل خائن نواف
فهل يتعلم الطواغيت وكفى!

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجم احملبوب فارس كرم يف سيدني
حنيي الرتاث باغنياتنا الن تراثنا عظيم

النجم فارس كرم يتحدث اىل الزميل اكرم املغوّش(ارشيف)
اعتاد املطرب املبدع فارس كرم على اقامة املهرجانات الفنية الرائعة يف سيدني وبقية
الواليات االسرتالية ويف كل مرة يزورها كنت اجري معه مقابلة يتحدث فيها عن جديده من
االغنيات اليت يرددها القاصي والداني فيقول لي  :انين احيي الرتاث اللبناني باغنياتي...حقًا
ان تراثنا مجيل ولكل فنان لونه املفضل....
الفنان املبدع فارس كرم اثبت جدارته بهذا اللون الذي اختاره النه احياء لرتاثنا اجلميل...
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Melbourne

Hatem

Electrical Contracting

حاتم

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
 كفالة يف.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
العمل

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

24 صفحة

ملبورن

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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Melbourne

يلتقطان صور زفافهما بعد  88عاما

ملصورين حمليني يف مدينة نانشونغ يف الصني ،وتطوع املصورون
لتصوير األزواج الكبار يف السن ممن مل يستطيعوا توثيق يومهم
الكبري يف املاضي».
واستطاع الزوجان املعمران رؤية الصور على الفور بعد التقاطها
على الكمبيوتر ،حيث استخدم املصور كامريا رقمية حديثة ،وبعد أن
فرغا من التصوير أقامت هلما القرية حفل عرس آخر.

أ فر ا ن ا أل ر ز

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
اجتمع الصيين ووه كوجنان ( 101سنة) وزوجته ووه سوغنشي
( 103اعوام) ليلتقطا صور زفافهما بعد تسعة عقود على الزواج.
وأعاد الزوجان اللذان استمر قرانهما  88عاما ،إحياء يوم
العرس بالتقاط الصور ،بعد أن ارتدت العروس فستانها األبيض
والعريس بدلته ،حيث كان من الصعوبة العثور على كامريا يف
ذلك الوقت.
وأوردت جملة «بيبول» أن «الصور التقطت ضمن مبادرة

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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منظمة احلزب الشيوعي اللبناني يف
ملبورن حتتفل بعيد التأسيس الـ « »88
السبت املاضي احتفلت منظمة
احلزب الشيوعي الللبناني يف
ملبورن بعيد تأسيس احلزب
ال «  »88وقد مت االحتفال
القديس
يف صالة كنيسة
جاورجيوس االرثوذكسية يف
منطقة ثورنربي.
حضر االحتفال التيار الوطين
احلر ،احلزب القومي السوري
االجتماعي اضافة اىل اعضاء
احلزب الشيوعي وقد شارك
اجلالية
فعاليات
املنظمة
اللبنانية السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والفكرية وحشد
كبري من املواطنني وعائالتهم.
عريف االحتفال افتتح الربنامج
بالنشيدين االسرتالي واللبناني
متحدثًا عن احلزب الذي شق
طريقه بتأييد مجاهري شعبنا وله
تاريخ عريق يف النضال.
رئيس منظمة احلزب الشيوعي
يف ملبورن ارجتل كلمة من وحي
التأسيس وعليها بنى تطلعات
واماني تنم عن قلق وطين
وانساني ملا يدور على ساحة
الوطن وبالتحديد اجلمهورية
العربية السورية من مؤامرة
صهيونية تعمل منذ عقود
لتدمري وحدة الشعب والوصول
اىل سايكس  -بيكو جديدة
تقسم املقسم وجتزئ اجملزأ.
يبقى ان حزبنا محل ارثًا طبيعيًا
كشف الطبقة االرستقراطية
مؤكدًا فشل كل ما جيري يف
سوريا طاملا هناك شعب
كادح وجيش هو منوذج هلذا
الشعب وان مقاومتنا فرضت

«املعرفة قوة» هذا الرجل
احلكيم جيسد يف حياته فضائل
جمتمعية انسانية ،هي املعرفة
السامية...
معانيها
بكل
وانا قول ان العدالة ال ميكن
ان تتحقق بدون العطاء
والتضحية...
وليد االمحر رمز للنبوغ اللبناني
الذي زرع العلم والفلسفة
واملعرفة قيم خري وحق ومجال
يف وجدان هذا العامل منذ
االزلية...
الرجل تفوق كطبيب اختصاصه
يف «القلب» وما زال الباحث
العلمي الريادي يف اسرتاليا،
الوطن العظيم الذي احتضننا
ابناء له منذ فجر االغرتاب او
االنتشار االول اىل هذه القارة
املباركة اوقيانيا...
وليد االمحر الطبيب املتفوق،
هو وليد االمحر االنساني
والوطين امللتزم بقضايا شعبه
ومن هنا جاء اجنازه اهلادف
يف خلق مؤسسة اجتماعية هي
هيئة تعرب عن وجودنا كطاقات

الذي
االمسى
«الغرض
انشئ له هذا احلزب جعل
االمة صاحبة السيادة على
نفسها ووطنها»
(املؤسس انطون سعاده)

كم حنن حباجة للعودة اىل
الينابيع ،ينابيع الرسالة حيث
املعلم...املؤسس ،والزعيم
يتطلع من عليائه راضيًا،
راضيًا عندما يرى رفقاءه
وابناءه وتالميذه يرشفون
املياه الصافية النقية اليت
متأل النفس يف ظلمة احلاضر
بيقني يزحزح الصخور ويثبت
يف وجه كل الزعازع....
يف التأسيس ويف عيده
الثمانني 2012 - 1932
كانت نقطة االنطالق عند
سعاده برفع الظلم عن االمة
من اجل نهوضها ملمارسة
حقوقها اليت سلبت منها يف
زمن االستعمار واالحنطاط...
ويف خطابه املنهجي االول
 خطاب التأسيس يقولسعاده « :ان الغرض الذي
انشئ له هذا احلزب غرض
امسى ،هو جعل هذه االمة
صاحبة السيادة على نفسها
ووطنها .فقبل وجود احلزب
السوري القومي االجتماعي
كان مصري هذه االمة معلقًا
على االرادات اخلارجية ،اما
على اسرائيل االنسحاب من
ارضنا واضاف ان اجليش
السوري النظامي مع االحزاب
الشيوعية واالشرتاكية ومع كل
شرفاء العامل العربي سيدمرون
خمططاتهم الصهيونية.

ان حزبنا يعمل لبناء عامل جديد
ينهض ويرقى لتسوية نبيلة
تليق باالنسان وكرامته وحق
الشعوب يف تقرير مصريها
وحيا احلضور وشكرهم على
تلبية الدعوة.

الساعة  25يف ملبورن
الدكتور وليد االمحر

مثانــــــون عامـــــــاً

يف

اجملتمع

انسانية هامة
االسرتالي...
الرجل مجع ما يقارب املئة
دكتور واكثر من نساء
ورجال من اصول لبنانية
وسورية وعربية لغاية حضارية
تعكس شيئا هاما من جذورنا
حنيي
فنحن
احلضارية...
هذا الوليد الطبيب االنساني
احملب واملعطاء ..دكتور قلب
نذر نفسه خلدمة الناس...
احبه اجلميع فنجح وتعملق علمًا
ً
ومعرفة ونبوغًا.
دكتور وليد والداك مباركان
بيننا يف هذه اجلالية..
واملباركون من اهلنا نلتمس
منهم احلنان والرمحة...نتبارك
مبحبتهم فنربح هذه االرض
وننعم بعدها بسمائه تعاىل...
بوركت ايها الدكتور العزيز،
حنن معك ومع هذه املؤسسة
الريادية ملا فيه خرينا مجيعًا
واىل اللقاء.

علي االمني
من جنوب ما عرف اهله اال

وقفات العز...بطولة مؤمنة
واعية اعطت الوطن مقاومة
هزت العامل....كيف ال؟ وجاء
ّ
التحرير والتصميم والبناء.
وصف اجلنوبيون فيلسوف
العصر «جارودي» باسطورة
وبالفعل
الوجودي،
اخللق
احلضاري املعرب عن ارادة امة
عصية على الذل والعبودية
ّ
فطلت على العامل
واملوت،
بكل ناسها لتؤكد انها امة
احلياة واحلب واجلمال..
علي االمني حصد من امسه
االمانة ،من اجلنوب اىل اقصى
جنوب الكرة االرضية ،اىل
اسرتاليا احلبيبة.
زرع بعرق اجلبني مع شريكة
عمره ،سهر وتعب وكافح وما
زال لكنه حقًا حصد على جبهيت
حياته يف البيت ،ويف جتارته،
جناحًا مرموقًا...انها الوزنات
اليت تباركت بفعل االميان
....انه جتسيد حقيقي السم
على مسمى ،علي االمني...
ومع حتياتنا ومتنياتنا لكم
حبياة العز والسعادة على
الدوام.

بقلم متوز االمسر
اآلن ارادتنا حنن هي اليت
تقرر كل شيء ،فنحن نقف
على ارجلنا وندافع عن حقنا
يف احلياة بقوتنا» ...احلق
اقول لكم « :ليست القومية
اال ثقة القوم بانفسهم،
واعتماد االمة على نفسها».
يف عيد التأسيس الثمانني
نقول وبعد مرور مثانني عامًا
لسنا مبتنازلني عن حقنا للذين
يبشروننا بالسالم ويهيئون
للحرب ،كم كان تفكريك ايها
املعلم راقيًا ومتقدمًا انسانيًا،
االستعمار
حاكمت
انت
العاملية
والصهيونية
امام شرعة االمم املتحدة
وقوانينها .ثم حاكمت االمم
املتحدة بقراراتها اخلاضعة
لنفوذ الصهيونية واالستعمار
على اساس نقضها ملبدأ
تقرير املصري لالمم احلرة
الذي هم اساس ميثاقها...
ان التمسك باحلق القومي
دون مساومة او تنازالت هو
الذي طبع سعاده مدرسته
الفكرية وحزبه العقائدي
بطابعه املميز...ولقد كانت
من آخر كلماته املدوية:
«اننا ال نريد االعتداء على
احد ولكننا نأبى ان نكون

طعامًا المم اخرى ،اننا نريد
حقوقنا كاملة ونريد مساواتنا
مع املصارعني يف اقامة
السالم الذي نرضى به»...
حق الصراع هو حق التقدم،
فلسنا مبتنازلني عن هذا
احلق ملن يبشرون بالسالم
ويهيئون للحرب....
فما اقرب اليوم من البارحة،
ان الكيان الصهيوني يطرح
سلمه ويعزز ترسانته النووية
وبأسلحة الدمار الشامل،
ويريدنا جزءًا من شرق اوسط
بقيادته يف ظل ما يدور على
ارض بالدنا من ارهاب وقتل
وبتمويل من ثروات امتنا،
ووقود من ناسنا مع االسف
الشديد...فهل نقبل بسيادة
قانون قوة االرهاب وحتت
عنوان ما يسمى بالربيع
العربي؟
آه سعاده ،حي
انت يف
ّ
ضمائر املاليني من ابناء تلك
حي انت يف
االمة اجلرحيةّ ..
ضمائر شعوب هذه االنسانية
احلائرة ملعرفة من جلب عليها
هذا الويل...
لك ايها املعلم حتية اجالل يف
عيد ّ
اكد ان «وقفة العز»
وحدها حتقق اصالة االنسان،
ابد االنسان.فلتكن من هذا
النوع  -كلميت يف ذكرى
التأسيس.
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مسعوديـــات
انطوان برصونا

كميل مسعود
يؤملين وانا اكتب عن محلة اجلهل وانشد الطمأنينة واالنشراح
آن معًا.
يف ٍ
فالقضية امام امرين محلة القهر واجلهل اليت توالي ضرباتها
ظنًا ان مبقدورها ان تعطل الدور الكبري ملن بقيت افكارهم طليقة
وطنية صادقة صدوقة ال تشوبها شائبة ،وقد تستغرب ايها
القارئ او تتساءل ملاذا هذه العاصفة من احلماسة فبالنهاية ال
بد من ان توافقين الرأي...
من منا ال يعرف الشاعر انطوان برصونا «املعروف بزغلول
الزغرين» ،من منا مل يقرأ او يسمع له املئات من القصائد
الزجلية الوطنية غري الصحف واالذاعات يف هذه البالد.
من منكم ال يتذكر الزغلول وحفالت التحدي على هذه االرض
الطيبة مع كبار الشعراء الذين قدموا من لبنان اىل اسرتاليا
امثال الشاعر الكبري حنا موسى والياس داغر وجورج احلاج
وغريهم وغريهم...
كم من احلفالت اقيمت لزغلول الزغرين ما بني ملبورن
وسيدني واداليد وباقي الواليات االسرتالية بعد احلاح من حميب
ومؤيدي الزجل اللبناني ومشجعيه ،فلنطرح كل هذا اجملد والعز
خارجًا.
كم من عرس اقيم يف ملبورن وسيدني وكم من مناسبات
وطنية اقيمت ومل يكن للزغلول فيها حصة االسد ،كم من املآمت
اقيمت خلرية شبابنا وشاباتنا والزغلول مل يعط من عصارة قلبه،
كم من حفالت ميالد ومل يزينها الزغلول بباقات من شعره.
كم من السياسيني قدموا اىل هذه االرض وكانت مناسباتهم
التكرميية ممهورة بقصائد الزغلول اليت تليق بهم.
كم وكم من الشعراء اللبنانيني احرتقوا بلهيب الزغلول يف
هذا املقلب من العامل .ففي احدى حفالت زغلول الدامور يف
ملبورن قال يف افتتاحية احلفلة ال ختافوا من انقراض الزجل يف
اسرتاليا بوجود زغلول الزغرين انطوان برصونا.
امل يكن الشاعر انطوان برصونا هو الذي شارك وال يزال
يشارك يف مناسباتنا السياسية والوطنية والثقافية واالجتماعية.
وهل من مسرح على هذه االرض الطيبة اال واعتاله الشاعر
انطوان برصونا ،كم من اغنية قدمت للفنانني واملطربني
احملليني من تأليف الشاعر انطوان برصونا ،هل رفض الشاعر
برصونا طلبًا واحدًا الي انسان سواء كان يعرفه ام مل يعرفه
الي مناسبة كانت فرحًا او حزنًا ومع هذا كله كان رافضًا كل
دوالر يقدم له.
ذات يوم كان املطران جورج رياشي يف مأمت احد ابناء
ابرشيته يف كنيسة القديس يوسف يف ملبورن وما ان انتهى
من صالة البخور وتقديم واجب العزاء ،لفت نظره اىل وجود
الشاعر انطوان برصونا داخل الكنيسة فما كان من سيادته
وعلى امليكروفون ال وطلب من الزغلول الشاعر انطوان برصونا
ان يعتلي مذبح الرب ويلقي قصيدة بالفقيد وهكذا كان...
الزغلول يف حوزته قصائد شعرية تارخيية تكفي الكثر من
ديوان ومع علمي االكيد ان اكثر من مسؤول يف التيار الوطين
احلر طلب اليه مجع القصائد لتكون جاهزة يف كتاب وهم
يتكفلون مبصاريف الطباعة فرفض الزغلول وكي ال اخفي سرًا
ان االستاذ سامي مظلوم كان له ذات املطلب من الزغلول وهو
مستعد ليطبع الكتاب على حسابه اخلاص فرفض الزغلول مع
الشكر اجلزيل للتيار الوطين احلر وللسيد سامي مظلوم البادرة
الطيبة ..مخسة وثالثون سنة قضاها الزغلول يغين هنا فيسعد
الناس ويرثي هناك فيعزي احملزون.
اليس تكريم هذا االنسان اقل من واجب على اجلالية بعد
مخسة وثالثني عامًا.
ال اخلطب وال االقوال ترفع من قدر وموهبة الزغلول وال عدمها
يقلل منها....
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التيار الوطين احلر يف ملبورن يعرض فيلماً
سينمائياً حيكي اكثر من قصة
عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم االحد املاضي ويف منطقة
برستون احدى ضواحي مدينة ملبورن Northland Shopping
عرض التيار الوطين احلر فيلمًا سينمائيًا ملدة ساعتني
Centre
حيكي اكثر من قصة منها مأساوية ومنها ترفيهية.
سامر قرر العودة اىل الوطن بعد هجرة اىل كندا دامت مخس
سنوات ،قصة رائعة بامتياز الن قرار العودة كان من اجل
العائلة وقصة اخرى حتدثت عن الدولة اليت حتلق على الناشف
للجميع.
قصة اخرى هي مأساة امرأة قتل ولدها وانكرت عن العائلة
مقتل ولدها وقرية معزولة عن العامل حتكي وقائع حقيقية.
وقد حضر الفيلم السينمائي باالضافة اىل اعضاء التيار
الوطين احلر النائب خليل عيدي وعائلته ،احلزب القومي السوري
االجتماعي ،احلزب الشيوعي وعدد كبري من ابناء اجلالية مع
عائالتهم وخصوصًا املؤيدين والداعمني للتيار الوطين احلر يف
ملبورن.

وفاة عريس بسبب «الدالل القاتل»
بدأت احلكاية عندما امتنعت العروس عن فتح الباب ،فظل
العريس يطرق ،ولكنها مل جتب فما كان من العريس إال أن
حاول الدخول إىل غرفتها من خالل التسلق على مواسري الصرف
الصحي ليصعد إىل الطابق السادس ،إال أن املاسورة مل تصمد
فانكسرت ،مما أدى إىل سقوطه من الدور السادس على حديد
مسلح لعمارة جماورة حتت االنشاء.
ونقلت صحيفة سعودية عن الناطق الرمسي بشرطة تبوك،
قوله إن احلادث عرضي وال توجد أي شبهة جنائية ،وأن الدفاع
املدني واهلالل األمحر باشرا احلادثة ،ومت نقل الشاب للمستشفى
إال أنه فارق احلياة.

النساء أفضل من الرجال يف قيادة السيارات
تبي أن النساء أفضل من الرجال
خالفًا لكل التوقعات ،فقد نّ
بقيادة السيارات.
وذكرت صحيفة «الصن» الربيطانية أن «النساء سائقات
أفضل من الرجال ،ما خيالف اإلعتقاد السائد».
وقامت شركة «وونيلي» الربيطانية لتقنية املعلومات
واالتصاالت ،بتصنيع صناديق سوداء تشبه الصناديق املوضوعة
يف الطائرة ،وسجلت هذه الصناديق أداء  19ألف سائق بريطاني
على مدى  4سنوات.
وتبي أن النساء ال يتجاوزن عادة السرعة القصوى ،ويضغطن
نّ
ومعظمهن ال يقدن خالل الليل ،وهي الفرتة
على املكابح بهدوء،
ّ
اليت تزداد فيها حوادث السري.
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قبل أن تبين قلعة من الرمال..

الصداقة بني الرجل واملرأة حقيقة أم خيال؟
يقول فولتري «أيتها الصداقة :لوالك لكان املرء وحيدا ،وبفضلك
يستطيع املرء أن يضاعف نفسه وأن حييا يف نفوس اآلخرين» .والصداقة
كاحلب ..قيمة خيتلف حوهلا الناس ،ومعنى يعرفونه سلبا وإجيابا .وتبنى
الصداقة على الثقة والنية احلسنة ،وهي عالقة نبيلة بني البشر ،قوامها
العطاء املتبادل وتوافق األفكار واألهواء وصدق النوايا ،لكن عالقة
الصداقة بني الرجل واملرأة ما زالت تثري اجلدل والنقاش ما بني مؤيد
ومعارض ،فهل هناك حقيقة صداقة بني الرجل واملرأة؟ وهل نعرتف بها
أم مازلنا نعتربها من احملرمات؟!
يف دراسة نشرتها منظمة «األكادميية الربازيلية للتضامن واألخوة بني
الناس» أكدت أن دخول العوملة ألغلب جمتمعات العامل ،أنشأ فوضى
اجتماعية يف جمال العالقة بني الرجل
واملرأة ،حتت ذريعة احلاجة إىل
االنفتاح االجتماعي ،وتساءلت :هل
حقيقيا ،أم
فع ًال كان هذا االنفتاح
ًّ
طفرة ظاهرية سطحية بدأ مفعوهلا
سلبيا على
يرتاجع ،بعد أن أثرت
ًّ
صحة العالقات االجتماعية بني
عموما ،وبني الرجل واملرأة
الناس
ً
على وجه اخلصوص؟
استطالع للرأي أجرته األكادميية
لدعم دراستها مع عشرين ألف شخص
حول العامل ،خالل أربع سنوات ،أظهر
أن  % 52من الربازيليني يفضلون
القيم االجتماعية اليت كانت سائدة
قبل الثمانينيات ،يف مقابل % 48
حاليا،
يفضلون القيم املنتشرة
ً
وأوضحت الدراسة أن استطالع الرأي
ترافق بكثري من اجلدل بني الناس حول
مفاهيم عدة ،مثل :الصداقة والثقة
والعالقات االجتماعية والزوجية ،لكن
الرتكيز كان على موضوع الصداقة
بعيدا عن
الربيئة بني الرجل واملرأة،
ً
الدخول يف عالقة محيمة ،حسب ما
ورد مبجلة «سيدتي».
أكدت الدراسة أن  % 98من
مؤيدي القيم االجتماعية اليت كانت
سائدة قبل الثمانينيات ،أكدوا أنهم ال يؤمنون على اإلطالق بالصداقة
الربيئة بني الرجل واملرأة ،وأكد املشاركني يف استطالعات الرأي أن 88
 %من حاالت الصداقة بني الرجل واملرأة وصلت يف مرحلة من املراحل
إىل حدوث عالقة محيمة ،مرة واحدة على أقل تقدير ،ومنها ما حتول إىل
عالقة عشق حتت ذريعة الصداقة ،وأهم ما مييز هذا النوع من الصداقة
بني الرجل واملرأة هو التظاهر بالصداقة أمام اآلخرين ،وعيش حاالت من
العالقة احلميمة املتواصلة.
قلعة من الرمال
تشبه الدراسة ما يسمى بعالقة الصداقة الربيئة بني الرجل واملرأة،
بقلعة مبنية من الرمال ،ميكن أن تنهار يف أي حلظة ،لتأخذ طابع العالقة
احلميمة ،اليت تعترب هي األخرى هشة إن مل تكن ضمن إطار الزواج ،إذن
تدخل العالقة احلميمة يف صداقة الرجل باملرأة هو ما جيعل احملافظني
يفقدون الثقة بأي نوع من عالقات الصداقة بينهما خارج إطار الزواج.
واملقصود بالصداقة بني الرجل واملرأة ضمن إطار الزواج هو املشاركة
احلياتية يف كل شيء ،ولكنها تتحول إىل عالقة صداقة «مصلحية»
وسطحية عندما تتدخل العالقة احلميمة بينهما خارج إطار الزواج ،وال يبقى
من الرباءة سوى الظل.
أظهرت الدراسة أن  % 90من الذين فقدوا الثقة بالصداقة بني الرجل
واملرأة ،توصلوا إىل هذه القناعة بعد خيانة األزواج مع األصدقاء املقربني
من الطرفني ،أما مؤيدو عالقات الصداقة بني الرجل واملرأة فقالوا إن
حمصورا باخليانة مع
اخليانة ميكن أن حتدث مع أي شخص ،واألمر ليس
ً
األصدقاء املقربني ،فاملرأة املستعدة خليانة زوجها ميكن أن ختونه مع أي
رجل كان ،والرجل املستعد خليانة زوجته ميكن أن خيونها مع أي امرأة
كانت.
من جانبها أرجعت ،إليانا فاسكولي ،املتخصصة بعلم االجتماع  ،نتائج
متاما بأنه لن
الدراسة إىل أن اإلنسان حين
دائما إىل القديم ،وهو يعلم ً
ً
أبدا ،ألن ما مضى قد ولىّ وانتهى ،وأضافت« :رغم ذلك ،فإن
يعود ً
هناك أم ًال يف رجوع األمور إىل أصوهلا على األقل بصورة أمجل وأحدث،
ذلك ألن املفاهيم الصحيحة تبقى صحيحة يف كل األوقات واألزمان،
واخلطأ يبقى خطأ يف كل األوقات واألزمان».
وبرأي إليانا أن ما حيدث يف تطور املفاهيم هو طارئ جديد يبقى لبعض
ً
أوتوماتيكيا،
صاحلا للحالة االجتماعية ،فإنه يزول
الوقت ،فإن مل يكن
ًّ
ويعود القديم يف ثوب آخر ،وتابعت «إن الصداقة بني الرجل واملرأة مجيلة
لكن املتضادين ينجذبان ،والذكر واألنثى هما املتضادان
إن كانت بريئةَّ ،
املتجاذبان ،وهما جزء من الطبيعة ،مع ذلك ليست هناك أمور مطلقة،

لذلك ميكن أن تكون هناك صداقات بريئة كثرية بني الرجل واملرأة من
دون تدخل العالقة احلميمة».
غري معرتف بها
الصداقة الربيئة يف العامل الثالث بني رجل وفتاة أو امرأة مفهوم غري
معرتف به بأي حال من األحوال ،كما يؤكد د .سامى مرسى النجار أستاذ
علم االجتماع ،ألن املستوى الثقايف للشعوب بصفة عامة وخاصة الدول
الشرقية ال تتفهم هذا النوع من الصداقات علي عكس ما هو فى اجملتمعات
الغربية الصداقة معرتف به وهلا داللتها القائمة على االحرتام من البشر
أنفسهم بل واجملتمع أمجع ،وهلذا فإن الرجل أو املرأة ال يأبه بكالم الناس
إذا كان له صديق من اجلنس اآلخر على أساس أن الصداقة بريئة أو
غري بريئة ففي احلالتني كالم الناس
ال ينقطع ولكي نواجه هذا التفكري
جيب أن نرتفع بالثقافة العامة
وخاصة الثقافة اجلنسية وبذلك
نكون قد اعرتافنا بالصداقة.
بينما ترى د .منى رضا أستاذ
الطب النفسي جبامعة عني مشس،
يف حديثها جمللة «حواء» ،أن
الصداقة شيء مجيل وتتولد من
خالل العالقات اإلنسانية من خالل
العمل أو الدراسة والبد من وجود
الثقة املتبادلة بني الرجل وزوجته
ومشاركته وتدخله فى احلوار بني
زوجته وصديقها فى املكاملات
اليت تدور بينهما وهذا يشعر
الصديق أن الزوج على دراية مبا
يدور بينهما فيمنع أى شيء خاطئ
بينهما إذا كان خيطط لشيء ما
فيشعر أن صديقته (املرأة) تثق
بزوجها وتعرفه كل شيء وأن
صداقتهما بريئة مثل األخوة وهو
يتعامل بنفس املعاملة.
وتكون صداقة بريئة قائمة على
األخوة واالحرتام املتبادل وليس
معنى الصداقة أن يطلب الصديق
املرأة (صديقته) تليفونيًا فى وقت
متأخر أو يطلب منها مقابلتها يف أى مكان حتى لو مكان عام فيجب إذا
لزم األمر وأراد مقابلتها لشيء هام أو طارئ أن تقابله ومعها زوجها حتى
ال تعطى فرصة للقيل والقال ألننا فى جمتمع شرقي ال يسمح بذلك وإذا
مسح تكون فى أضيق احلدود وزوجها معها وجيب أن تراعى املرأة مشاعر
زوجها حتى لو أعطاها إحساسًا بأنه يقبل بالصداقة ومهما وثق بها وتركها
تفعل ما تريد فالبد من احرتامها لسمعته ومشاعره ألن الزواج مبنى وقائم
على االحرتام والود ،لذلك جيب أن حترص على التفاهم الشديد بينهما
حتى ال تلجأ إىل شخص غريه كصديق.
حكم باإلعدام
ويف مقال للدكتور رفيق حاج عن الصداقة بني الرجل واملرأة يقول
«مييل الكثريون منا باحلكم باإلعدام غيابيا على هذه العالقة العتقادهم
بأن الرجل واملرأة هما قطبان متضادان وأي تقارب بينهما يؤدي حتمًا إىل
إقامة عالقة عاطفية أو جنسية ،وحتى إن مل َت ُقم عالقة فعلية بينهما فلن
ّ
يكف أحدهما ،وغالًبا ما يكون الرجل ،عن حماولة نيل اآلخر .هذا املوقف
مبين على نظرية غري مثبته بأن ما حيرك اإلنسان هو غرائزه فقط ،وانه
ال ُيعقل أن جيتمع رجل وامرأة من دون أن حتوم هواجس اخلطيئة يف
املكان.
هذا االعتقاد حيذو بالكثري منا إىل معاداة هذه الظاهرة والنفور منها،
بل بتنا نكيل التهم والشبهات جتاه أية عالقة بني رجل وامرأة ،دون أن
ّ
نتأكد من ماهية هذه العالقة.
يف هذا السياق ،تستبقين عبارة يا للهول ,هل ما زلنا نعيش يف الغاب؟
هل ما زلنا نعيش من الصيد وننام على جذوع األشجار كاإلنسان القديم؟
تطورنا بعض الشيء من حينها؟ أمل نقم حضارات ودولاً وأجهزة
أم أننا ّ
ٍ
ٍ
وأخالقيات تردعنا
وقيما إنسانية
وتقاليد
وعادات
عقائد
نتنب
َ
َ
قضائية؟ أمل َّ
ً
التصرف كاحليوانات الضارية اليت تعيش يف األدغال؟ إن من يعتقد
عن
ّ
حتركنا فهذا شأنه ،أما أنا فأعتقد بأن هنالك
بأن الغريزة وحدها هي اليت ّ
يسوي
عقل ومنطق يسيرّ نا ،وباستطاعته أن يلجم الغرائز يف عقرها وأن
ّ
مييزنا عن احليوانات».
النوايا
ّ
ويهدئ اخلواطر ،وهذا ما ّ
ويؤكد د .رفيق أن هنالك شرطان أساسيان للصداقة بني بين البشر،
يف كل مكان وزمان ،وهما صدق النوايا والوفاء ،حتى العطاء املتبادل
ليس شرطا أساسيا للصداقة .وإذا صدقت النوايا لدى الطرفني ،بغض
النظر لو كانا رجلني أو امرأتني ،أو رجل وامرأة ،فستحصل الصداقة
الطيبة وانتقص الوفاء فستندثر
وستنمو وتورق وتزهر ،وإن غابت النوايا
ّ
العالقة وتنتهي يف أول فرصة يقوم بها أحد الطرفني بغدر اآلخر ،وال
عالقة هنا جلنسيهما فقد يكونان متشابهني أو خمتلفني.

الضعف اجلنسي عند الرجل وتأثرياته يف حياة املرأة
إن ّ
توتر العالقة اجلنسية بني الزوجني من أهم أسباب فشل احلياة
الزوجية فيما بعد ،والعكس صحيح ،فنجاح اللقاءات اجلنسية يضفي راحًة
ومودة بني الطرفني ،ومن ثم فإن أي مشكلة جنسية يعاني منها الزوج
ستؤثر يف زوجته حتمًا ،ومن أهم املشكالت اليت يعاني منها بعض الرجال
يف جمتمعاتنا ،وقد يكتمونها ،الضعف اجلنسي ،والسيما سرعة القذف.
وقد أثبتت اإلحصاءات العاملية أن حنو  40يف املئة من رجال العامل يعانون
من مشكالت جنسية ،أهمها القذف السريع ،وهي احلالة األكثر انتشارًا
يف العامل.
حول هذا املوضوع وتأثريه يف املرأة ،كان معنا الطبيب حممد صبح
اختصاصي األمراض التناسلية والضعف اجلنسي واألمراض املنتقلة
باجلنس ،ليطلعنا على املزيد.
احلالة النفسية أساس العالقة اجلنسية الناجحة:
تعتمد اللذة اجلنسية على حنو كبري على الوظائف العقلية والنفسية عند
اإلنسان ،والسيما االستجابة النفسية ،فاالتصال اجلنسي الكامل حيتاج إىل
اقرتاب نفسي من طرفيَ العالقة اجلنسية لكي ينجح.
وحينها تتحقق املساواة والتبادل التام يف تقديم اللذة واملتعة إىل
الشريك ،واحلصول عليها منه يف املقابل ،ومفهوم النجاح هنا يعود إىل
اكتمال العملية اجلنسية ،وحيتاج إىل تناسق وانسجام يف األعضاء اجلنسية
عند الرجل واملرأة معًا.
سرعة القذف أهم أسباب ّ
توتر العالقة اجلنسية:
القذف السريع هو اضطراب جنسي شائع ،ويؤثر يف واحد بني كل
ثالثة رجال ،لكن هذه النسبة متغرية ،وعلى الرغم من أنه اضطراب قابل
للعالج إال أن الكثري من الرجال خيشون اإلفصاح عنه أو عالجه.
للعامل النفسي تأثري كبري يف هذا االضطراب ،إضافة إىل أسباب
بيولوجية أخرى ،مثل :اضطراب ضعف االنتصاب ،ضعف الرغبة اجلنسية،
تناول الرجل بعض العقاقري
اضطراب هرمون معني ،سبب عصيب،
ُ
املخدرة.
إن عدم فهم االختالفات يف الوظائف اجلنسية للرجل واملرأة هو سبب
رئيسي يف إصابة الرجل بالقذف املبكر ،فاملرأة حتتاج إىل استثارة طويلة
لكي تصل إىل هزة اجلماع وقمة النشوة اجلنسية ،وليس احلال هكذا عند
الرجل ،وهذا االختالف يسبب االستياء من العالقة اجلنسية بني الشريكني،
ومن ثم إضافة ضغوط إليها ،وحني يشعر الرجل مبثل هذه الضغوط تزيد
عنده احتماالت حدوث القذف املبكر أثناء ممارسة االتصال اجلنسي.
ال داعي إىل أن يعيش الرجل طوال حياته يف هذا االضطراب ،ألن
العالج متاح ،سواء باألدوية أو باالستشارة النفسية أو بتعلم أساليب
جنسية تؤجل عملية القذف عنده ،أو استخدام كل هذه األساليب العالجية
جمتمعة ،مما جيعل احلياة اجلنسية ممتعًة له ولشريكته.
عدم وصولكما إىل املتعة اجلنسية هو مؤشر املشكلة:
ال معايري طبية حتدد الوقت الذي يستغرقه الرجل لكي يقوم بعملية
القذف أثناء االتصال اجلنسي ،والعالمة الرئيسية لسرعة القذف هي
حدوثه قبل استمتاع الطرفني بالعملية اجلنسية ،مما يؤدي إىل عدم حتقق
ما يسمى باإلشباع أو املتعة اجلنسية ،وقد يتكرر حدوث ذلك يف كل
املواقف اجلنسية ،حتى أثناء ممارسة االستمناء أو مبجرد حدوث االتصال
اجلنسي.
ُي ّ
صنف اضطراب سرعة القذف يف نوعني:
 -1سرعة قذف أولي (.)Primary ejaculation
 -2سرعة قذف ثانوي (.)Secondary ejaculation
النوع األول :يشري إىل حدوث مشكلة على حنو مستمر أثناء ممارسة
النشاط اجلنسي (دوام االضطراب).
ولكن على حنو مؤقت ،وظهوره يكون
النوع الثاني :يشري إىل مشكلة،
ْ
بعد حماوالت عدة من العالقات اجلنسية الناجحة وحدوث القذف الطبيعي.
كيف تتأثر املرأة حبالة الرجل أثناء املمارسة اجلنسية؟
إن الضرر احلسي الذي يلحق باملرأة هو أكرب من الضرر احلسي الذي
يلحق بالرجل ،وذلك نتيجة االتصال اجلنسي غري الكامل ،الذي ُي ّ
ولد بعض
األمراض عند املرأة ،وذلك بسبب التهيج اجلنسي الذي يبلغ ذروته دون
أن تكتمل خطواته على حنو طبيعي .وتكون هذه األمراض قليلًة عند الرجال
مقارنة بالنساء ،والسبب أن الرجل بطبيعته يستطيع التحكم بذروة اللذة،
وال يعتمد على املرأة يف بلوغه الذروة ،أما املرأة فال تبلغ ذروة اللذة إال
مع الرجل ،ولذلك تكثر االضطرابات بني النساء ،وتقل بني الرجال.
مشكالت املرأة الصحية:
1ـ اآلالم النفسية كالتوتر ،إذ تظل الشهوة اجلنسية ناقصة عندها،
وتظل ثائرة الرغبة.
2ـ تبقى أعضاؤها التناسلية متضخمة ،وال تصل إىل حالة االرختاء
الطبيعية ،ويتدفق الدم بكثرة فيها ،وهو أمر مقبول لفرتات قصرية ،لكنه
ال يكون كذلك إذا دام فرتة طويلة.
3ـ يكفي أن احلرمان من إمتام العملية اجلنسية بشكلها الطبيعي عند
الرجل واملرأة ،يسبب عواقب وخيمة تؤدي على املدى الطويل إىل تدمري
العالقة الزوجية.
احللول :إذا حدث القذف قبل أن تبلغ املرأة ذروة اللذة ،فعلى الرجل
أن يالطفها ويداعب أعضاءها اجلنسية حتى تبلغ الذروة ،وهي أبسط
الطرق العالجية .ال بد من جتربة الكثري من احملاوالت العالجية للوصول
وسد الفجوة العاطفية ،وال
إىل ما يرضي الطرفني ،وذلك لتقليل الصراع
ّ
بد من احلوار مع الطرف اآلخر يف حالة عدم الرضا عن العالقة اجلنسية،
فالتحدث عن الرغبات أمر ال يستهان به ،بشرط أن يكون بطريقة لطيفة
ودون توجيه اللوم إىل الطرف اآلخر.
إذا مل ينجح الشخص يف حل مشكالته اجلنسية بنفسه ،فعليه اللجوء
إىل الطبيب املختص.
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية
سلب مسلّح يف الفنار ودوحة عرمون وبعاصري
اعرتض مسلحان يستقالن دراجة نارية صغرية احلجم ،كلود نهرا ،قرب
كنيسة السيدة يف الفنار وسلباه حمفظته وبداخلها مبلغ من املال وأوراقه
وفرا.
الثبوتية ،وجرداه من هاتفه اخللوي ّ
كذلك اقتحم أربعة مسلحني ورشة بناء يف دوحة عرمون منتحلني صفة
أمنية ،وسلبوا العمال أمحد عبد احلسني ،و 3من أشقائه ،مبالغ مالية
وفروا على منت سيارة  BMWسوداء
وجردوهم من هواتفهم اخللوية،
ّ
ّ
اللون كانوا قد ركنوها عند موقف الورشة .كما اقتحم ثالثة مسلحني
جمهولني غرفة يقطنها السوري علي حسن ،يف بلدة بعاصري الشوفية
وسلبوه بقوة السالح مبلغ  400دوالر أمريكي.
***

اجليش يوقف املتهم الرئيسي خبطف فؤاد داود يف أيلول املاضي
أعلنت قيادة اجليش عن توقيف املتهم الرئيسي يف عملية خطف فؤاد
داود املدعو عباس حممد ّ
علو.
وأوضحت يف بيان هلا أنه «على أثر اختطاف املواطن فؤاد داوود يف
منطقة البقاع بتاريخ  ،2012/9/13وحتريره الحقا من قبل وحدة من اجليش،
وتوقيف أحد املتورطني ،تابعت مديرية املخابرات حترياتها وحتقيقاتها
لكشف املتورطني اآلخرين ،فتمكنت من حتديد مكان تواري املتهم الرئيس
يف عملية اخلطف املدعو عباس حممد علو ،وذلك بعد عملية رصد ومتابعة،
فتم توقيفه بتاريخ  2012/11/10وإحالته على القضاء املختص».
من جهة أخرى ،دهم مكتب أمن الدولة يف جبيل ،منزل ج.ب وهو
تاجر أسلحة يف منطقة جبيل ،وعثرت بداخله على كمية كبرية من األسلحة
احلربية والذخائر ومسدسات وكمية كبرية من أسلحة الصيد .وخيضع ج.ب
للتحقيق.
يف املقابل ،أوقفت دورية من مفرزة شرطة بريوت يف حملة األشرفية
نقوال.م.ق بعدما ضبطت حبوزته كمية من حشيشة الكيف.
كما أوقفت شخصني يف الرملة البيضاء يف حال السكر الظاهر وهما
السوري خضر.ج.ح وحممد م.أ.
ويف حملة الرملة البيضاء أوقف حسان ع.ح بعد أن ضبط حبوزته مسدس
حربي روسي الصنع وغري مرخص ،وهو مطلوب مبوجب خالصة حكم صادرة
عن احملكمة العسكرية املنفردة يف جبل لبنان جبرم مقاومة رجال السلطة
وضرب ضابط.
***

حمكومان باإلرهاب «يتربآن» من موقوف
لـ»تربئته» من التعرض لـ»اليونيفيل»
ينكر ثالثة شهود بينهم حمكومان بدعاوى تتصل باإلرهاب صداقتهم
احلميمة مع أحد املوقوفني جبرم التعرض لـ»قوات اليونيفيل» ،لدفع
التهمة عنه ،تهمة تأليف مجعية وانتمائه اىل تنظيم جند الشام بقصد
ارتكاب اجلنايات والتعرض ملؤسسات الدولة العسكرية ولـ»اليونيفيل»
واقتناء وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية .وقد سها عن
صرح به سابقًا يف معرض حماكمته
بال أحد الشهود الثالثة ،خالد قمبز ،ما ّ
أمام احملكمة العسكرية عن صداقته للمتهم موسى امساعيل.
وينفي امساعيل أثناء حماكمته أمام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشارة املدنية القاضية
ليلى رعيدي وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي انتماءه
ألي تنظيم مسلح يف خميم عني احللوة ،مرتاجعًا بذلك عن اعرتافاته السابقة
اليت أدىل بها حتت تأثري الضرب ،وفق زعمه.
يقول الشاهد احملكوم خالد قمبز ،انه ال يعرف املتهم أكثر من كونه
بائع قهوة يف املخيم ،وأنه سبق للمتهم أن أصلح له جهاز كومبيوتر،
نافيًا صداقته له وما أدىل به سابقًا من أن املتهم شارك يف معارك نهر
البارد ضد اجليش ،وقال ال أعرف عنه شيئًا ،ومل يكن من عداد عناصر
«جند الشام».
ويشارك الشاهد احملكوم فادي ابراهيم امللقب بـ»السيمكو»« ،زميله»
خالد قمبز يف «التربؤ» من صداقة املتهم نافيًا اعرتافه السابق جلهة انتماء
موسى امساعيل لتنظيم جند الشام.
أما الشاهد حممد الشامة وهو شاهد جهة الدفاع ،فقال عن املتهم
امساعيل انه جاره وكان يراه يبيع اخلضر على عربة ،وألعابًا خالل فرتة
األعياد .وقال فوجئت باتهامه باالنتماء اىل تنظيم مسلح.
ويف ضوء ذلك قررت احملكمة إرجاء اجللسة اىل السابع من كانون األول
املقبل للمرافعة واحلكم.
وكانت احملكمة قد أصدرت ثالثة أحكام منها حكم غيابي جبرم نقل
مسدس حربي دون ترخيص ،قضى بسنة وشهر حبسا يف حق (ح.ك)
ومصادرة املضبوط .كما أصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم خمالفة انظمة السري
وعدم مراعاتها والتصادم والتسبب بوفاة فرد وشقيقه ،واصابة اخرين
جبروح وكسور وتعطيلهم عن العمل ملدة جتاوزت العشرة ايام ،قضى
بشهر حبسا يف حق (م.د).
وقضى حكم وجاهي جبرم نقل مسدس حربي دون ترخيص وشهره
تهديدا بوجه رتيب وحتقريه ،مباية ومخسني الف لرية لبنانية غرامة يف حق
(م.إ) والزامه تقديم املسدس احلربي.
***

سطو وسلب ..وسرقة سيارات

		
أقدم جمهولون على سرقة حمل مسانة لصاحبه عامر ابو العينني يف
منطقة حي الرمل يف صور .وقد حضرت دورية تابعة لقوى االمن الداخلي
يف صور واالدلة اجلنائية حيث مت رفع البصمات .واشار صاحب احملل
اىل ان املسروقات هي انواع خمتلفة من صناديق السجائر والتبغ قدرت
قيمتها بـ  4االف دوالر فض ًال عن سرقة أموال نقدية.
من جهة أخرى ،ويف حملة الليلكي حي اجلامعة اقدم ثالثة اشخاص
جمهولني يستقلون سيارة تاكسي  -بيضاء اللون على سلب الشاب
(رشاد فؤاد احلاج  21 -عاما) مبلغ  900/دوالر امريكي /واجازة سوق
خصوصية وانزلوه عنوة من السيارة يف طريق فرعية وفروا اىل جهة
جمهولة.
وعند مفرق مستيتا  -جبيل اقدم مسلحان يستقالن سيارة جيب اخضر
اللون  -جمهول الرمز على ايقافها على بعد امتار من غرفة يقطنها اهلندي
كربميت دالبول -من مواليد  ،1962وادعيا صفة امنية وسلباه مبلغ100/
الف لرية /وهاتفه اخللوي بعد ان شهر احدهما مسدسا بوجهه يف وقت
قام الثاني بتكبيله وفرا.
وسرق جمهول سيارة مرسيدس رصاصية اللون  -صنع  2005كانت
اوقفتها مالكتها ليال علي حسن يف حملة السعديات .كما سرقت سيارة
هوندا يف حملة حي األمريكان يف الشياح متلكها سهام إسكندر صقر.
وادعى امام خمفر املعلقة عبداهلل علي ايوب ،بأن جمهوال اقدم على
سرقة سيارته نوع «بيك أب» سوداء اللون على طريق عام ابلح.
كما ادعى خمايل مجيل مسعد ان جمهوال اقدم على سرقة سيارته نوع
تويوتا كروزر صنع  2007فضية بعد ساعة واحدة من ركنها قرب مركز
الدفاع املدني على طريق زحلة  -الكرك.
واعرتض  4مسلحني جمهولي اهلوية يستقلون سيارة جيب «سوزوكي»
خضراء اللون ،فجر أمس على طريق حتويطة فرن الشباك  4سوريني هم:
حممد موسى ،مين خدام ،نادر عبد الوهاب ،وأمحد اجلامع ،كانوا يف سيارة
«هيونداي» ،وترجل مسلحان من «السوزوكي» وهددوا األربعة بالقتل
وسلبوهم أجهزة كومبيوتر وهواتف خلوية نوع «سامسونغ» وأموا ًال قدرت
وفر السالبون.
بألف ومخسمئة دوالرّ ،
***

خادمتان «متسحان» املنازل من األموال واجملوهرات
متكنت عناصر فصيليت الطريق اجلديدة وبئر حسن من توقيف عاملتني
من التابعية البنغالية هما :ر.ب .وف.ع 25( .عامًا) وضبطت حبوزتهما
نصف كمية اجملوهرات املسروقة ومبلغا من املال داخل احدى الغرف يف
خميم شاتيال احلي الغربي.
وقد أقدمت املوقوفة األوىل على السرقة من داخل منزل خمدومها
وتقدر قيمة املسروقات اإلمجالية
ف.ف .يف حملة امل ّال شارع اجلزائر
ّ
حبواىل  12ألف دوالر أمريكي.
ّ
وسلمت املضبوطات إىل أصحابها ،بناء على إشارة
أوقفت العاملتان
القضاء املختص ،والتحقيق مستمر ملعرفة مكان باقي املسروقات.
***

حمكوم باملؤبد يتاجر باملخدرات لتأمني «كلفة عالج أسنانه»
على قاعدة أن الغاية تربر الوسيلة ،عمد السجني يوسف ش .إىل شراء
 290حبة خمدرة من زميل نافذ له يف السجن رفض الكشف عن امسه خمافة
تعرضه ألي مشاكل معه.
تدر عليه أموا ًال تكفي
مرحبة
جتارية
صفقة
عقد
أراد يوسف من ذلك
ّ
لعالج أسنانه .هكذا برر يوسف أمام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة
الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشارة املدنية القاضية
العميد الركن
ّ
ليلى رعيدي وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي حيازته
لـ 290حبة خمدرة حتوي مادة البنزكسول ضبطت معه يف السجن واحملكوم
باملؤبد أمضى منهم حتى اآلن  21عامًا ونصف يف جرمية قتل.
ويف عملية حسابية بسيطة فإن يوسف كان سيجين من تلك «الصفقة»
أمن معظم املبلغ املطلوب
يف ما لو متت  580دوالرًا ،ويكون بالتالي قد ّ
ملعاجلة أسنانه البالغ  600دوالر.
وباستجوابه جبرم ترويج احلبوب املخدرة يف السجن لقاء املال أفاد بأنه
اشرتى املضبوطات من شخص نافذ يف السجن وقال« :ال أستطيع ذكر
اسم ذلك الشخص الني سأتعرض ملشاكل معه» ،مضيفًا بانه دفع له
مقابل احلبوب « 10كروزات من الدخان».
وبسؤاله قال :مل أكن قد قررت بعد ملن سأبيع املخدرات فهناك كثر
يف السجن يتعاطونها ،وهي املرة األوىل اليت أقوم فيها بهذا العمل.
ورغم إصرار رئيس احملكمة على املتهم للبوح باسم الشخص الذي
اشرتى منه املخدرات أجاب منفع ًال« :منذ فرتة ذبح شخصًا وكل يوم
حتصل مشاكل يف السجن أنا بغنى عنها» .وبعدما نفى تعاطيه املخدرات،
وهذا ما هو ثابت بتحليل خمربي أجري له ،استوضحه رئيس احملكمة عن
سبب اقدامه على جتارة احلبوب داخل السجن فقال :قصدت طبيب السجن
ملعاجلة أسناني فأفادني ان العالج يكلف مبلغ  600دوالر.
وبسؤال ممثل النيابة العامة بكم كان ينوي بيع احلبة فأجاب« :كما
يبيعونها يف السجن ،أي احلبة مقابل  3أو  4علب دخان ،يعين حبدود
دوالرين للحبة.
وطلب القاضي عقيقي يف مرافعته تطبيق أقصى العقوبة حبق يوسف

ش .وأقصى الغرامة.
أما وكيلته فطلبت إبطال التعقبات حبقه لعدم توافر العنصر املادي
واستطرادًا منحه أسبابًا ختفيفية.
فيما طلب املتهم العدالة.
وأصدرت احملكمة حكمًا حبق يوسف قضى حببسه مدة سنة.
الطيار خليل ابراهيم وعضوية
وكانت احملكمة برئاسة العميد الركن
ّ
املستشار املدني القاضي حسن شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة
القاضي كمال نصار قد أصدرت سلسلة أحكام جبرائم االجتار باألسلحة
وحيازتها ومقاومة أمنيني وحتقريهم.
وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم التخلف عن خدمة العلم قضى خبمسة ايام
حبسًا يف حق (خ.م.).
ويف حكم وجاهي جبرم رهن بطاقة خدمة عسكرية قضى بشهر حبسًا
يف حق (غ.ب.).
وقضت ثالثة احكام وجاهية جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص
واطالق النار يف مكان مأهول ومقاومة عناصر اجليش مقاومة سلبية قضى
االول مبئة ومخسني الف لرية غرامة يف حق (ك.ط ).وتقديم بندقية
حربية الثاني بثالمثائة الف لرية غرامة يف حق السورية (ك .شدياق)
ومصادرة املضبوط وقضى الثالث بشهر حبسًا يف حق الفلسطيين (أ.
حليمة) وتقديم بندقية حربية.
ودانت يف ثالثة أحكام جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص ونقل
اعتدة عسكرية قضى االول منها خبمسة ايام حبسًا يف حق كل من (م.ش).
و (ت.ع ).ومصادرة املضبوط لكل منهما ,وقضى الثاني بثالمثائة الف
لرية غرامة يف حق (ن.م ).ومصادرة املضبوط وقضى الثالث غيابيًا بسنة
وشهر حبسًا يف حق (أ .ك ).ومصادرة املضبوط .وأصدرت حكمني جبرم
االجتار باالسلحة احلربية قضى االول غيابيًا برد اعرتاض (ع .إ ).وتثبيت
احلكم الغيابي القاضي بسنتني حبسًا وتقديم قطعة سالح حربي ,وقضى
الثاني غيابيًا بسنة وشهر حبسًا يف حق كل من (ف.خ ).و (خ.أ ).وإلزام
كل منهما تقديم بندقية حربية ومصادرة الكفالة للثاني وقضى غيابيًا
مبثابة الوجاهي بستة اشهر حبسًا يف حق (ك.س ).وتقديم بندقية حربية
ومصادرة الكفالة .ويف حكم غيابي جبرم سلب دركي مسدسه االمريي
وايذائه وتعطيله عن العمل قضى بسنتني حبسًا يف حق (ع.ز.).
وقضى حكم غيابي مبثابة الوجاهي جبرم سرقة مبلغ من املال لرفيقه
بستة اشهر حبسًا يف حق (م.ع ).وثالمثئة الف لرية غرامة.
ودانت حكمني وجاهيني جبرم عرض رشوة على رجل االمن ومل يلق
العرض قبو ًال قضى االول بأسبوعني حبسًا يف حق (ز.هـ ).ومخسمائة الف
لرية غرامة ومصادرة املبلغ املضبوط وقضى الثاني بسبعني الف لرية
لبنانية غرامة يف حق السوري (خ .حيان).
كما أصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم التماس اجر غري واجب بقصد التأثري
يف مسلك السلطات وقبض مبالغ مالية من احد املواطنني قضى بشهرين
حبسًا يف حق (ح.ح ).ومليون لرية غرامة.
ويف عشرة أحكام جبرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة قضى ستة منها
غيابيًا بسنة وشهر حبسًا يف حق كل من (ح.ج ).و(ع.ج ).و(ط.ش).
وإلزام االخري تقديم مسدس حربي وبسنة وشهر حبسًا وتقديم األصفاد
ومصادرة الكفالة حبق (ع.م ).وبسنة وشهر حبسًا يف حق الفلسطينيني
(إ .زايدة) و(إ .حسني) و(و .احملمود) وبسنة وشهر حبسًا يف حق السوري
(م .حممد) ومئة الف لرية غرامة وبإدانة (ع.ج ).وإحالة نسخة عن امللف
للمرجع املختص لعلة القصر بعد التبليغ .وقضت األحكام الباقية وجاهيًا
بأسبوع حبسًا يف حق كل من (ح.ج ).و(ف.ج ).و(ز.ج ).و(أ.ص).
و(إ.ع ).ومبائة الف لرية غرامة يف حق كل من (خ.ح ).و (م.ز ).وبعشرة
ايام حبسًا يف حق (م.ص ).ومئة الف لرية غرامة.
وقضى حكمان وجاهيان جبرم حتقري وتهديد عناصر عسكرية كل منهما
خبمسني الف لرية غرامة يف حق كل من (ع.ض) و (ش.ن).
ودانت يف حكمني وجاهيني جبرم حيازة اعتدة عسكرية دون ترخيص
قضى االول مباية الف لرية غرامة يف حق (ع.ز ).ومصادرة املضبوط.
وقضى الثاني خبمسني الف لرية غرامة يف حق (إ.ق ).ومصادرة
املضبوط .وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم التضارب مع آخرين والتسبب
بتعطيل قضى خبمسة ايام حبسًا يف حق (هـ.ن .).ويف حكم وجاهي جبرم
محل الغري على تسليمهما بضاعة وهما ينويان عدم دفع مثنها قضى بعشرة
ايام حبسًا حبق (أ.خ ).ومئة الف لرية غرامة وقضى خبمسة ايام حبسًا حبق
(أ.خ ).ومخسني الف لرية غرامة.
وقضى حكم وجاهي جبرم املس بسمعة املؤسسة العسكرية بادعائه ان
اجليش هو من قتل احد املدنيني وحتقري املؤسسة العسكرية بأسبوعني
حبسًا يف حق (ع.ح.).
وأصدرت حكمني وجاهيني جبرم حيازة اسلحة حربية وقنابل يدوية
واجهزة السلكية وعتاد عسكري من دون ترخيص قضى االول بشهر حبسًا
يف حق (أ.م ).ومصادرة املضبوطات وقضى الثاني مبائة الف لرية غرامة
يف حق (ع.د ).ومصادرة املضبوط.
ويف حكم جبرم حيازة عبوة ناسفة بقصد القيام باعمال ارهابية والقيام
بهذه االعمال بوضع العبوة الناسفة يف سوق اخلضار وتفجريها وادى
اىل اصابة عدد من االشخاص ونقل سالح حربي من دون ترخيص قضى
وجاهيًا باالشغال الشاقة ملدة سبع سنوات يف حق الفلسطيين (ح .حسن)
وإلزامه تقديم بندقية حربية وجتريده من احلقوق املدنية وقضى غيابيًا
باالشغال الشاقة املؤبدة يف حق الفلسطيين (ع .السعدي) وإلزامه تقديم
بندقية حربية وجتريده من احلقوق املدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض يف
حقه.
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رياضـــة

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني «ان بي آي»

نيويورك الوحيد  0 - 5والاليكرز
سقط أمام سان أنطونيو

للمرة األوىل منذ افتتح موسم 1993
  1994بسبعة انتصارات تواليًا ،حققنيويورك نيكس متصدر جمموعة االطلسي
للمنطقة الشرقية فوزه اخلامس تواليًا
هذا املوسم يف الدوري االمريكي
الشمالي لكرة السلة للمحرتفني «ان بي
آي» ،وهو الفريق الوحيد الذي مل يذق
بعد طعم اخلسارة ،وذلك على مضيفه
أورالندو ماجيك بفارق  10نقاط 99 - 89
(االشواط ،77 - 76 ،49 - 53 ،27 - 23
 ،)99 - 89يف قاعة «أمواي سنرت» يف
أورالندو وأمام  18846متفرجًا .سجل
للفائز كارميلو انطوني  25نقطة اىل
مثاني متابعات وكل من جي .آر .مسيث
ورميوند فلتون  21نقطة ،وللخاسر جي.
جي .ريديك  18نقطة اىل سبع متريرات
حامسة.
وعزز سان انطونيو سربز متصدر
جمموعة اجلنوب الغربي رصيده األفضل
يف املنطقة الغربية اىل  ،1 - 7اذ ّ
تغلب
على مضيفه لوس أجنلس اليكرز الذي من اليسار نجم سان انطونيو سربز تيم دنكان ونجم لوس أنجلس اليكرز
مين خبسارته اخلامسة يف مثاني مباريات
بريانت ،يراقبان رمية لألول يف مباراة الفريقني يف لوس أنجلس
( 84 - 82االشواط ،38 - 43 ،18 - 24
 ،)86 - 84 ،60 - 59يف قاعة «ستايبلز
تشارلوت بوبكاتس  - 92واشنطن ويزاردز .76
سنرت» يف لوس اجنلس وأمام  18997متفرجًا .سجل للفائز تيم
انديانا بايسرز  - 72تورونتو رابتورز .74
دنكان  18نقطة اىل تسع متابعات وطوني باركر  19نقطة اىل سبع
أورالندو ماجيك  - 89نيويورك نيكس .99
متريرات حامسة ،وللخاسر كوبي بريانت  28نقطة اىل مثاني متريرات
بروكلني نتس  - 114كليفالند كافاليريز .101
حامسة ودوايت هوارد  13نقطة فقط اىل  15متابعة .وحقق سربز
سكرامنتو كينغز  - 86بورتالند ترايل باليزرز .103
الفوز بفضل رمية ثالثية لداني غرين قبل انتهاء الوقت بتسع
لوس أجنلس اليكرز  - 82سان أنطونيو سربز .84
ثوان ،ثم حرم املدافعون كوبي بريانت كرة كان ميكن ان تعدل
وهذا ترتيب الفرق:
النتيجة.
املنطقة الشرقية
وحقق بروكلني نتس فوزه الرابع يف ست مباريات والثالث
* جمموعة االطلسي:
تواليًا على ضيفه كليفالند كافاليريز ( 101 - 114االشواط - 29
0
5
 – 1نيويورك نيكس
 ،)101 - 114 ،75 - 85 ،42 - 64 ،30يف قاعة «باركليز سنرت»
2
4
 – 2بروكلني نتس
يف بروكلني وأمام  17032متفرجًا .سجل للفائز ديرون وليامس
3
4
 – 3فيالدلفيا 76
 26نقطة اىل  10متريرات حامسة وجو جونسون  25نقطة وبروك
3
4
 – 4بوسطن سلتكس
لوبيز  23نقطة ،وللخاسر الربازيلي اندرسون فارجياو  35نقطة هي
6
2
 – 5تورونتو رابتورز
االعلى له منذ احرتافه اىل  18متابعة.
* جمموعة الوسط:
واستعاد تشارلوت بوبكاتس املركز الثاني يف جمموعة اجلنوب
2
4
 – 1ميلووكي باكز
الشرقي ،اذ فاز على ضيفه واشنطن ويزاردز الذي مين خبسارته
3
4
 – 2شيكاغو بولز
السادسة يف ست مباريات ( 76 - 92االشواط - 52 ،27 - 23
5
3
 – 3انديانا بايسرز
 ،)76 - 92 ،61 - 70 ،39يف قاعة «تايم وورنر كايبل أرينا»
6
2
 – 4كليفالند كافاليريز
وأمام  11139متفرجًا .سجل للفائز رامون سيشنز  21نقطة واالعب
8
0
 – 5ديرتويت بيستونز
املبتدئ مايكل كيد  -جيلكرايست  15نقطة اىل مثاني متابعات،
* جمموعة اجلنوب الشرقي:
وللخاسر تريفور أريزا  19نقطة اىل ست متابعات.
2
6
 – 1ميامي هيت
وخسر انديانا بايسرز أمام ضيفه تورونتو رابتورز 74 - 72
3
3
 – 2تشارلوت بوبكاتس
(االشواط  ،)74 - 72 ،69 - 58 ،46 - 36 ،29 - 21يف قاعة
3
3
 – 3أتالنتا هوكس
«بنكرز اليف فيلدهاوس» يف انديانابوليس ويف حضور 11947
5
2
 – 4اورالندو ماجيك
متفرجًا .سجل للفائز دميار ديروزان  15نقطة واالسباني خوسيه
6
0
 – 5واشنطن ويزاردز
كالديرون  13نقطة اىل  10متابعات و 10متريرات حامسة ،وللخاسر
املنطقة الغربية
جورج هيل  18نقطة اىل مخس متابعات وبول جورج  12نقطة اىل
* جمموعة اجلنوب الغربي:
تسع متابعات.
1
7
 – 1سان انطونيو سربز
كذلك خسر سكرامنتو كينغز أمام ضيفه بورتالند ترايل باليزرز
1
5
 – 2ممفيس غريزليس
( 103 - 86االشواط ،)103 - 86 ،74 - 58 ،46 - 42 ،25 - 18
2
3
 – 3نيوأورليانز هورنتس
يف قاعة «باور بالنس بافيليون» يف سكرامنتو ويف حضور 10153
4
4
 – 4داالس مافرييكس
متفرجًا .سجل للفائز داميان ليالرد  22نقطة اىل تسع متريرات
4
3
 – 5هيوسنت روكتس
حامسة والرماكوس ألدريدج  19نقطة ووسلي ماثيوز  18نقطة،
* جمموعة الشمال الغربي:
وللخاسر جيمس جونسون  16نقطة.
2
6
 – 1أوكالهوما سييت ثاندر
على صعيد آخر ،توقع مفوض الـ «ان بي آي» ديفيد سترين
2
5
 – 2مينيسوتا تيمرب وولفز
ان يبلغ دخل الدوري هذا املوسم مخسة مليارات دوالر ،وهو رقم
4
4
 – 3يوتاه جاز
قياسي ،بزيادة نسبتها  20يف املئة عن موسم  2011 - 2010الذي
4
4
 – 4دنفر ناغتس
كان كام ًال ،بينما كان موسم  2012 - 2011خمتصرًا نتيجة اخلالف
5
3
 – 5بورتالند ترايل باليزرز
بني مالكي الفرق ونقابة الالعبني .وأكد نيته التقاعد يف االول من
* جمموعة اهلادي:
شباط  ،2014بعد ان يكون أمضى يف منصبه  30سنة منذ تواله
2
5
 – 1لوس أجنلس كليربز
خلفًا لالري أوبراين .وسيخلفه يف هذا املنصب نائبه منذ 2006
4
4
 – 2فينيكس صنز
مد الدوري اىل أوروبا.
آدم سيلفر الذي سيأخذ على عاتقه ّ
4
3
 – 3غولدن ستايت ووريورز
النتائج والرتتيب
5
3
 – 4لوس أجنلس اليكرز
وهنا النتائج ونذكر أوال الفريق املضيف:
6
2
 – 5سكرامنتو كينغز

كوبي

«الفورموال  »1تعود اىل أمريكا بعد غياب مخس سنوات

فيتيل ميكن أن حيرز
لقبه الثالث توالياً

بعد غياب مخس سنوات منذ عام  ،2007تعود بطولة العامل
للسيارات «الفورموال  »1يف عطلة نهاية هذا االسبوع اىل أمريكا،
يف سباق اجلائزة الكربى للواليات املتحدة ،وهو املرحلة الـ 19ما قبل
االخرية من البطولة ،والذي يقام على حلبة جديدة أنشئت خصيصا
يف أوسنت بوالية تكساس وأطلق عليها «حلبة األمريكات».
وهذه احللبة هي املوقع العاشر يف الواليات املتحدة يستضيف
«الفورموال  »1بأشكال وأمساء خمتلفة منذ عام  1959عندما أقيم
السباق االول يف سيربينغ بوالية فلوريدا .وعام  1960انتقل احلدث
اىل ريفرسايد بوالية كاليفورنيا .ومن  1961اىل  1981أقيم السباق
يف ووتكينز غلني بوالية نيويورك .ومن  1976اىل  1983يف لونغ
بيتش بوالية كاليفورنيا وكانت احللبة جزءا من شوارع املدينة .ومن
 1981اىل  1982يف الس فيغاس بوالية نيفادا وكانت احللبة جزءا
من شوارع املدينة (موقف السيارات لفندق «سيزارس باالس»
الشهري) .ومن  1982اىل  1988يف ديرتويت بوالية ميتشيغن
وكانت احللبة جزءا من شوارع املدينة .وعام  1984يف داالس
بوالية تكساس وكانت احللبة جزءا من شوارع املدينة (فري بارك).
ومن  1989اىل  1991يف فينيكس بوالية أريزونا وكانت احللبة جزءا
من شوارع املدينة .ومن  2000اىل  2007يف انديانابوليس بوالية
إنديانا.
ومثة مشروع القامة سباق يف نيوجريزي قبالة نيويورك كان مقررا
موسم  ،2013ثم أرجئ اىل  2014نتيجة مشاكل يف التمويل ،وذلك
قبل ان مير االعصار «ساندي» ويزرع اخلراب والدمار يف املنطقة!
وحلبة أوسنت تكساس هي االحدث يف العامل وقد واجه متويلها
ايضا مشاكل كادت أن تهدد مصري السباق ،عندما قررت سلطات
الوالية فجأة عام  2011حجب املساهمة اليت تعهدتها وقيمتها 25
مليون دوالر ،لكنها تراجعت عن قرارها يف اللحظة االخرية.
ويبلغ طول هذه احللبة  5,516كيلومرتات وتتضمن  20منعطفا،
منها  11يسارا وتسعة ميينًا ،وهي احللبة اخلامسة يف البطولة
تنطلق عليها السيارات يف عكس اجتاه عقارب الساعة ،بعد حلبات
سنغافورة وكوريا اجلنوبية وأبو ظيب والربازيل .أضف انها احللبة
االوىل يف الواليات املتحدة تبنى خصيصا لـ»الفورموال .»1
وتبدأ غدا اجلمعة التجارب احلرة للسباق يف فرتتني ،من الساعة
 18:30 – 17:00بتوقيت بريوت ومن  .22:30 – 21:00وتتابع
السبت يف فرتة ثالثة أخرية من الساعة  ،18:00 – 17:00تليها
الساعة  20:00التجارب املؤهلة اليت يتحدد يف ضوئها ترتيب
االنطالق يف السباق الساعة  21:00االحد.
وميكن سائق «رد بول – رينو» االملاني سيباستيان فيتيل ،الذي
خيوض سباقه الـ  ،100أن حيرز لقبه العاملي الثالث تواليا يف
حال فوزه ،قبل انتهاء البطولة باملرحلة الربازيلية ،فاذا فعل يكون
السائق الثالث يف التاريخ حيقق هذا االجناز بعد االرجنتيين خوان
مانويل فاجنيو ( )1957 – 1954ومواطنه ميكايل شوماخر (– 2000
 .)2004كذلك سوف يصري تاسع بطل للعامل ثالث مرات منذ عام
 1950إذ سجل  15نقطة أكثر من منافسه املباشر بطل العامل مرتني
سائق «فرياري» االسباني فرناندو ألونسو ،مع العلم انه سبق له
ان تقدم بهذا الفارق يف اليابان يف تشرين االول ،كما فعل يف
ثالث مناسبات حتى اآلن هذا املوسم.
ويتصدر فيتيل الرتتيب العام للسائقني برصيد  240نقطة،
بفارق  13نقطة عن ألونسو  .227فاذا فاز االملاني االحد ،ال بد
لالسباني من احللول رابعا على االكثر ليستمر يف املنافسة على
اللقب .واذا حل فيتيل ثانيا ،ال بد أللونسو ان حيل ثامنا على
االقل .واذا حل االول ثالثا ،ال بد للثاني ان حيل عاشرا على االقل.
واذا أخفق ألونسو يف تسجيل نقاط ،ال بد لفيتيل أن حيل يف
املركز الثالث على االقل.
واىل لقب السائقني ،يتطلع فريق «رد بول» اىل لقب ثالث
تواليا ايضا ،فاذا أحرزه يصري الرابع يف تاريخ البطولة بعد فرق
«فرياري» و»ماك الرن» و»وليامس».
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تتمــات

نتنياهو يلوح ..

تتمة املنشور الصفحة االوىل

وزير الدفاع إيهود باراك تهديدات بأن إسرائيل ستقوم «بكل ما
يلزم» لتستعيد قدراتها الردعية واهلدوء إىل اجلنوب .ومل تستبعد
مصادر سياسية وعسكرية أن يتطور التصعيد على احلدود بني
إسرائيل والقطاع حربًا شاملة أكد مسؤولون إسرائيليون يف األشهر
األخرية أن اجليش استعد هلا.
وواصل أركان الدولة العربية إطالق تهديداتهم لقادة «محاس»
بأن يد اجليش ستطاوهلم وأنهم مجيعًا مستهدفون.
وقال باراك أمس االول إن «إسرائيل اليوم يف أوج معركة ليست
سهلة ،وليس أكيدًا أن تكون قصرية ،وستكون فيها حلظات مهمة
لنا ،وحلظات أخرى موجعة لنا ،لكننا عاقدون العزم على استعادة
قدرة الردع إىل وضعها السابق وأن نعيد اهلدوء وسنقوم بكل ما
يلزم ،وأكرر كل ما يلزم ،من أجل بلوغ هذه النتيجة» .وأضاف:
«متت تصفية اجلعربي فيما منظومة صواريخ الفجر القادرة على
بلوغ تل أبيب مت ّ
شلها كلها تقريبًا ،وبتقديرنا تضررت قدراتهم
يف شكل مكثف ،وهذه فقط البداية».
ووضع التصعيد أكثر من مليون إسرائيلي يف حال طوارئ
ُ
وطلب منهم متابعة تعليمات «اجلبهة الداخلية» يف اجليش (الدفاع
املدني) ،فيما سجلت حركة نزوح من مناطق اجلنوب باجتاه الشمال.
وأصدرت قيادة اجليش أوامر استدعاء أللوية يف االحتياط حتسبًا
الحتمال توغل بري يف القطاع .وحتركت ألوية نظامية من املظليني
واملشاة اليت أجرت تدريبات مكثفة يف األشهر األخرية ،وفق
الناطق بلسان اجليش ،استعدادًا لعملية برية.
ووزعت الطائرات احلربية اإلسرائيلية منشورات على القطاع
حتض سكانه على االبتعاد عن مواقع الناشطني وقادة املنظمات
الفلسطينية .ووفق بيان اجليش ،فإن املنشورات «تؤكد أن محاس
جتر املنطقة إىل العنف ،وأن جيش الدفاع اإلسرائيلي مستعد للدفاع
عن سكان دولة إسرائيل إىل حني استعادة اهلدوء يف املنطقة».
وأعلن اجليش أن نظام القبة احلديد العرتاض الصواريخ أسقط
عشرات الصواريخ من حنو  130صاروخًا فلسطينيًا أطلقت حتى
ظهر أمس االول.
وقال القائد العام للشرطة يوحنان دنينو إن الوضع احلالي يف
اجلنوب سيتواصل يف األيام القريبة« ،وسريتفع عدد اهلجمات
الصاروخية ،ولدينا منظومات إنذار متطورة جدًا ،تشمل القبة
احلديد ،كما لدينا منظومات احلماية املالئمة ،وفقط شيء واحد
مطلوب من املواطنني هو االنضباط وتنفيذ التعليمات».
وإىل جانب العدوان العسكري ،حتركت إسرائيل على الصعيد
الديبلوماسي ،فأجرى قادتها اتصاالت مع زعماء يف العامل «لشرح
مربرات احلكومة واملؤسسة العسكرية
وإىل اآلن ،وكما كان يف بدايات كل احلروب اليت شنتها
إسرائيل ،ما زالت العملية العسكرية اليت أطلق عليها اسم «عمود
سحاب» حمط تهليل اإلسرائيليني ،معتربين جناح اجليش يف تدمري
حنو مئة منصة إطالق صواريخ متوسطة وبعيدة املدى وعشرات
صواريخ «الفجر» بأنها «إجناز ال يقل عن أهمية اغتيال اجلعربي».
وتأكيدًا ملقولة «عندما تدوي املدافع تصمت األقالم» ،حتظى
العملية العسكرية بإمجاع األحزاب السياسية الصهيونية يف
إسرائيل ،باستثناء حزب «مريتس» اليساري احملدود النفوذ.
وحصد نتانياهو وباراك املدائح من قادة األحزاب ومن املعلقني
العسكريني على جناح العملية يف ساعاتها األوىل ،متوقعني أن
يستثمره الرجالن يف املعركة االنتخابية.
لكن كبري املعلقني يف «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع رأى
أن «العملية العسكرية تنطوي على ربح فوري وجمازفة الحقًا»،
الربح املتمثل يف ضرب معنويات محاس وثقة قادتها بأنفسهم،
واجملازفة يف حجم رد الفعل من محاس ويف رد الفعل املصري
واحتمال أن يثور الشارع العربي يف العامل ضد إسرائيل .وكتب
أن «اغتيال اجلعربي كان مشروعًا حبكم الظروف وناجعًا عملياتيًا»،
لكنه أعرب عن أمله يف «أال يكون عندنا سبب لنندم على فرحتنا
باغتياله».
وكتب املعلق العسكري ملوقع «يديعوت أحرونوت» رون بن
يشاي أن «إسرائيل بدأت حرب استنزاف بعد أن استنفدت عنصر
املفاجأة» ،متوقعًا أن يواصل اجليش اإلسرائيلي ضرب البنى التحتية
العسكرية للحركة لتحجيم قدرات الرد الصاروخي للفلسطينيني.
لكنه أشار إىل أن املنظمات الفلسطينية يف القطاع استفادت من
وطبقتها
احلرب السابقة على القطاع ومن احلرب األخرية على لبنان
ّ
مثل إقامة مركز رقابة وسيطرة إلكرتونية من الصعب على إسرائيل
تشويشها ،ما يفسر جناحها يف إطالق صواريخ بعيدة املدى على
إسرائيل .وتابع أن جناح العملية يف نهاية األمر «سيتقرر ليس
بناء لإلجنازات العسكرية يف امليدان فقط إمنا أيضًا بانعكاساتها
االسرتاتيجية والسياسية».
وزاد أن اهلدف الرئيس الذي حددته إسرائيل «متواضع» يتمثل
يف التوصل إىل تهدئة طويلة األمد ليس فقط يف إطالق الصواريخ
«إمنا أيضًا يف نشاط املخربني ضد اجليش على طول السياج
األمين حول القطاع ،إضافة إىل التزام مجيع املنظمات الفلسطينية
الناشطة يف القطاع ،التهدئة وأن تكفل ذلك مصر» ،مضيفًا أنه
يف حال رفضت «محاس» هذه الشروط ،فمن املتوقع أن يقوم
اجليش بتوغل بري واسع.

«فجر  »5يف تل ابيب

فقد دخلت احلرب العدوانية االسرائيلية على قطاع غزة مرحلة
جديدة أمس االول يف يومها الثاني بعد سقوط صاروخ فلسطيين
من نوع «فجر  »5يف تل ابيب ،وآخر من نوع «غراد» على مدينة
كريات مالخي أدى اىل مقتل أربعة اسرائيليني واصابة آخرين
جبروح متفاوتة ،اضافة اىل سقوط صاروخ ثالث قرب مفاعل
«دميونا» النووي.
فبعد أقل من  24ساعة على اغتيال نائب القائد العام لـ
«كتائب القسام» ،الذراع العسكرية حلركة «محاس» امحد اجلعربي،
ردت فصائل املقاومة بإطالق صاروخ من نوع «فجر  »5على
تل ابيب ،املدينة االهم يف اسرائيل ،ما ُيظهر تطورًا نوعيًا يف
قدرات الفصائل الفلسطينية ،خصوصًا حركيت «محاس» و «اجلهاد
االسالمي» ،اللتني متتلكان صواريخ ووسائل قتالية «نوعية»
قادرة على ايقاع االذى بإسرائيل.
وتعترب هذه املرة الثانية اليت تصل فيها الصواريخ اىل تل
ابيب ،إذ قصف اجليش العراقي املدينة ومدنًا اسرائيلية أخرى بنحو
 39صاروخًا عام  1991ابان احلرب العراقية.
ً
وجاء الرد الفلسطيين مبكرًا هذه املرة خالفا للحرب السابقة
اليت شنتها اسرائيل على القطاع يف  27كانون االول (ديسمرب)
عام  2008واستمرت  22يومًا .ويعكس «قصف» تل أبيب اليت
تبعد حنو  60كيلومرتًا عن غزة ،بالصواريخ من جانب املقاومة
الفلسطينية ،خصوصًا «محاس» ،تصميمًا على االنتقام الغتيال
اجلعربي ،وتصعيدًا حيمل رسائل عدة للدولة العربية خلصه حمللون
برغبة «محاس» يف ايصال رسالة «ردع» إلسرائيل مبكرًا حتى تفكر
أكثر من مرة وتعيد حساباتها قبل أن ُتقدم على رفع وترية احلرب
على القطاع ،أو على شن هجوم بري قد تدفع مثنه غاليًا.

اطالق  200صاروخ

وجاء «قصف» تل ابيب واطالق أكثر من  200صاروخ على
مدن وبلدات اسرائيلية اخرى مثل كريات مالخي اليت تبعد حنو
 40كيلومرتًا عن غزة ،ليعطي اسرائيل اشارات لبدء هجوم بري
على القطاع ،اذ قال جيش االحتالل ان لديه ضوءًا أخضر بذلك،
ومت استدعاء االحتياط يف وقت واصلت الدبابات التدفق على
احلدود الشرقية للقطاع البالغ طوله حنو  50كيلومرتًا ،ترافقها
جرافات ضخمة لفتح طرق خاصة بها من بني كروم الربتقال ومنازل
املواطنني ،متامًا كما فعلت يف احلرب السابقة.

 15شهيدًا

يف هذه األثناء ،ارتفع عدد شهداء القصف االسرائيلي املتواصل
على قطاع غزة منذ عصر أاالربعاء اىل  15شهيدًا ،من بينهم طفالن
وسيدة حامل ومسنة ،فيما أصيب أكثر من  150فلسطينيًا خالل
أكثر من مئة غارة على مناطق متفرقة من القطاع ،تركز معظمها
يف مدينة غزة ومشال القطاع .وشيع آالف الفلسطينيني جثمان
الشهيد اجلعربي من دون أي حضور لقادة احلركة البارزين الذين
اختبأوا خشية اغتياهلم ،ويف ظل ظروف أمنية شديدة التعقيد يف
القطاع.
ومتكنت املقاومة من ضرب بارجة حربية اسرائيلية قبالة شواطئ
غزة مساء األربعاء بصاروخ موجه .واعرتف الناطق باسم اجليش
االسرائيلي أفيحاي درعي باستهداف البارجة ومقتل جندي على
متنها واصابة ثالثة آخرين جبروح .وقالت القناة العربية األوىل ان
صاروخًا من نوع «غراد» سقط قرب مفاعل «دميونا» النووي يف
قلب صحراء النقب.
وأعلنت «كتائب القسام» قصفها مدينة تل أبيب بصاروخ من
طراز «فجر  ،»5وحنو  100صاروخ من نوع «غراد» يف اجتاه
البلدات املتامخة للقطاع ،يف رد أولي على اغتيال اجلعربي.
وقالت «سرايا القدس» ،الذراع العسكرية حلركة «اجلهاد
اإلسالمي» إنها أطلقت أكثر من  130صاروخًا وقذيفة ،من
بينها  65صاروخ «غراد» حنو بئر السبع واسدود وكريات مالخي
وعسقالن.
ويف قطاع غزة ،خلت شوارع مدن القطاع تقريبًا من السيارات
واملارة بسبب استمرار الغارات االسرائيلية على مناطق متفرقة
ومنشآت مدنية ومنازل املواطنني .كما أغلقت احملال التجارية
أبوابها ،يف وقت سارع فيه الناس لشراء اخلبز واخلضروات
وحاجاتهم األساسية اليت اختفى كثري منها فجأة.

تركيا تعرتف ..

تتمة املنشور الصفحة االوىل

املعارضة السورية اىل حتديد «خطة انتقالية واضحة» وذلك يف
ختام اجتماع ضم وزراء ومسؤولني عسكريني بريطانيني ناقشوا
الوضع «املتدهور» يف سورية ،فيما رفض الرئيس االمريكي
باراك اوباما ان يعرتف باالئتالف السوري اجلديد ممث ًال شرعيًا
وحيدًا للشعب السوري او حتى حكومة موقتة يف املنفى بانتظار
االطاحة احملتملة بالنظام يف دمشق.
وقال أمحد داود اوغلو يف اجتماع وزاري ملنظمة التعاون
االسالمي يف جيبوتي «نكرر اننا نعترب االئتالف الوطين السوري
ممثال شرعيا وحيدا للشعب السوري».
ويف مداخلته اليت مت توزيع نصها على الصحافيني ،دعا وزير

اخلارجية الرتكي كل الدول االعضاء يف منظمة التعاون االسالمي
واجملتمع الدولي اىل القيام باملثل.
ويف لندن ،دعا وزير اخلارجية الربيطاني وليام هيغ املعارضة
السورية اىل حتديد «خطة انتقالية واضحة» وذلك يف ختام اجتماع
ضم وزراء ومسؤولني عسكريني بريطانيني ناقشوا الوضع
«املتدهور» يف ذلك البلد.
واوردت حمطة «بي بي سي» الربيطانية ان وزراء وضباطا كبارا
سيناقشون خصوصا امكان فرض منطقة حظر جوي وتسليم اسلحة
للمعارضة السورية.
يف موازاة ذلك ،رفض الرئيس االمريكي باراك اوباما ان يعرتف
باملعارضة السورية املوحدة ممث ًال شرعيًا وحيدًا للشعب السوري او
حتى حكومة موقتة يف املنفى يف انتظار االطاحة احملتملة بالنظام
يف دمشق.
وكانت الواليات املتحدة دفعت يف االسابيع املاضية املعارضة
السورية اىل توسيع صفوفها واالحتاد لتشمل اضافة اىل اجمللس
الوطين السوري يف املنفى اجملموعات املقاتلة يف سورية .ورحبت
واشنطن بوالدة «االئتالف الوطين السوري لقوى املعارضة
والثورة» يف الدوحة االحد.
ويف اول مؤمتر صحايف له منذ اعادة انتخابه رئيسا لوالية ثانية
يف السادس من تشرين الثاني (نوفمرب) ،رحب اوباما ليل االربعاء
 اخلميس بـ «تشكيل املعارضة جملموعة  ...متنوعة ومتثيلية».اال انه حذر من ان الواليات املتحدة «ليست مستعدة بعد لالعرتاف
بها كحكومة يف املنفى».
وصرح اوباما« :حنن نعترب املعارضة ممثلة شرعية لتطلعات
الشعب السوري» ،مشددًا بذلك على الفارق مع فرنسا وتركيا
ودول جملس التعاون اخلليجي.
ومن غري الواضح كيف ستستقبل واشنطن مقرتح تسليح
املعارضة السورية ،اذ ان اوباما واضح يف موقفه من رفض
تزويد املعارضة باالسلحة حتى ال تقع بني ايدي متطرفني ،ويركز
على تكثيف املساعدات االنسانية و»غري القتالية» مثل اجهزة
االتصاالت والتدريبات وغريها .واثار اوباما جمددًا خماوف الغرب
ازاء وجود مقاتلني اسالميني متطرفني مرتبطني بتنظيم القاعدة
بني املعارضة ،واكد ان اجهزة استخباراته «رأت عناصر متطرفني
يتسللون بني صفوف املعارضة».

إعادة قضية رمحة الضناوي إىل فرقة
جرائم القتل!!
ستظل ظالل الشك تالحق
أسرة الطفلة املختفية رمحة
الضناوي بعد أن وصفت
حمكمة حتقيقات «غليب» سلوك
العائلة باحملري.
من جانبها قالت احملققة
شارون فرويند يوم اخلميس
إنها ال تستطيع اجلزم بأن
الطفلة رمحة يف عداد األموات،
وأضافت أن نهاية قصة اختفاء
رمحة ال تزال مفتوحة ،وقررت
إحالة القضية جمددا إىل « فرقة
جرائم القتل» بشرطة والية نيو
ساوث ويلز.
وتابعت فرويند عقب 4
أسابيع من جلسات االستماع،
واإلنصات إىل أقوال ما يزيد
عن  40شاهدا « :.من وجهة
نظري فإن النتائج ال تربئ
عائلة رمحة» ،دون أن جتزم
أو تنفي بشكل يقيين ضلوع
العائلة يف قضية االختفاء.
يذكر أن رمحة الضناوي
مل يعثر هلا على أي أثر منذ
اختفائها من منزل والديها يف
لورني يف متام الثانية صباح
العاشر من نوفمرب ،2005
وقتما كان عمرها ال يتجاوز 21
شهرا.
وحاول التحقيق السري يف
مسارات متعددة حول اختفاء
رمحة ،بينها أنها تعرضت
لالختطاف من قبل أحد الغرباء
أو شخص من أقربائها ،وأنها
ال تزال على قيد احلياة.
التحقيقات
تناولت
كما
إمكانية أن يكون خمتطف رمحة
أحد اجملرمني من مرتكيب جرائم

جنسية جتاه األطفال ،وأنه قتلها
بعد ارتكاب إساءته اجلنسية.
كما ركز اجلزء الثاني من
التحقيقات على والدي رمحة
حسني وعلياء وأشقائهم.
وأدىل والد الطفلة حسني
الضناوي بتصرحيات صحفية
خارج حمكمة غليب حيث قال:
« مل أقم أنا أو زوجيت بعمل أي
شيء يضر رمحة».
وكانت فرويند قد قالت يف
شهر مايو املاضي« :أضحى
جليا وجود تناقض يف اعرتافات
والد ووالدة وأقارب رمحة ،حيث
تتناقض مع التصرحيات املبكرة
اليت أدلوا بها عقب اختفائها
عام .»2005
املباحث
أن
واستطردت
أخطأت بعد اختفاء رمحة يف عدم
الرتكيز على عائلة الطفلة.
وقال الضابط نيكوالس
سيدغويك الذي كان مسؤوال
عن التحقيقات بعد اختفاء
الطفلة ،إنه مل يكن هنالك
مدعاة للشك يف عائلة رمحة
بشأن لغز اختفائها ،لكنه غري
رأيه بعد مراجعة للتحقيقات عام
.2011
وعادت فروند لتعلق على
بعض املكاملات اليت مت التنصت
عليها واخلاصة بعائلة رمحة
حيث قالت إن النكات والضحك
الذي كانت تتخلل املكاملات
ال تتناسب مع والدين حزينني
الختفاء طفلتهما ،باإلضافة إىل
أن املكاملات تضمنت إشارات
معينة للمتصلني بعدم التحدث
يف قضية رمحة.
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باسكال مشعالني :لست نادمة على ابتعادي
عن الساحة الفنية وسأعود أكثر نضجا
قالت :هناك أصوات جميلة لم تجد النجاح ألنها
ال تتمتع بالشكل الخارجي املطلوب
بريوت :فيفيان حداد
قالت املطربة اللبنانية باسكال مشعالني إنها ليست
نادمة مطلقا على الفرتة اليت أمضتها بعيدا عن
الساحة الفنية واليت استغرقت حنو السنة ،واصفة
إياها بأمجل مرحلة عاشتها يف حياتها إذ وجدت يف
كنف دفء العائلة وتربية طفلها «إيلي» الشعور
احلقيقي بالسعادة ..هي الفنانة اليت عاشت
اجملد من أطرافه وحققت خالل مسريتها الفنية
انتشارا واسعا يف لبنان والعامل أمجع.
وأشارت يف حديث لـ»الشرق األوسط»
إىل أن هذه األيام بالذات زودتها
بالقوة واحلماس لعودة فنية أكثر
نضجا ،وخصوصا أنها مل تشعر
يوما بهذا الكم من األحاسيس
اجلميلة واليت غلب عليها
اهلدوء والطمأنينة والسكينة
مما جعلها تتحول إىل امرأة
قليلة العصبية متحررة متاما
من الشعور بالقلق والتسرع.
وأضافت أن «الفنان بشكل
عام يبقى فريسة استمراريته
دائما
ومتشنجا
متوترا
بسبب الضغوطات الفنية
اليت تالحقه من هنا
وهناك ولكن املرحلة
اليت ابتعدت فيها
عن الفن بسبب
ا نشغا لي
برتبية ابين
حر ر تين
من هذه
ا ملشا عر
وزادتين
تعلقا
بعا ئليت
فصر ت
أ قو م
بأ عما لي
ا لفنية
على
مز ا جي
من دون
ا
بهذ
أشعر
أن
ليت
على حا
لضغط
ا
و ا جلسد ية ،
لنفسية
ا
ابين وبصورة غري
أن
وخصوصا
إىل عامله املليء
أخذني
شعورية
أقصى
فكانت
بالبساطة والفرح
برؤيته
تتمثل
سعادتي
درجات
أو بلفظه أوىل
يقوم بأوىل خطواته
له يف ألعابه..
كلماته وحتى مشاركيت
كل ذلك أنساني العامل بأمجعه وصرت باسكال أخرى ال يهمها سوى
إحياء السالم يف عائلتها الصغرية» .ولكن هل تعترب نفسها أما
موسوسة؟ ترد مبتسمة« :ال أخفي عليك أنين كنت هكذا يف البداية
ولكن مع الوقت ختلصت من هذه العادة السيئة ألصبح كباقي
األمهات فبدأت يف التأقلم مع وضعي اجلديد رويدا وصرت أكثر
توازنا ومعرفة بأمور األطفال ،فال تنسى أنها التجربة األوىل لي يف
هذا اجملال واليوم لدي خطة تربية خاصة أطبقها على (إيلي) بينها
مثال حثه على مساع املوسيقى بأنواعها من الكالسيك إىل البوب
إىل اجلاز وغريها ،كما أن والده بصفته موسيقيا حيمله معه أمام
آلة البيانو ليشاركه يف عزف موسيقى ما ،كما أنين ال أبالغ يف
تدليله كثريا وال أحب أن أقسو عليه إال عند احلاجة» .ثم تضيف

ضاحكة« :من املمنوعات األوىل اليت أمارسها عليه عدم السماح له
بتناول الشيكوالته مثال واحلبل على اجلرار» .أما اإلحساس األهم
الذي شعرت به منذ إجنابها ابنها حتى اليوم فوصفته بالطريان،
إذ اعتربت أن أمجل نبضات القلب اليت ميكن أن
يشعر بها اإلنسان هي عندما حيمل ولده بني
يديه ويضمه إىل صدره ،وهذا األمر مل تكن
تعرفه يف املاضي إذ كانت تعتقد أن
احلب وحده يدفع باإلنسان إىل القفز
فرحا.
«أحالم البنات» هو عنوان األغنية
الفردية اليت تنوي املطربة اللبنانية
باسكال مشعالني العودة من خالهلا
إىل الساحة الفنية وهي من تأليف
وتلحني الفنان مروان خوري
وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد،
وتتناول فيها موضوعا جديدا
مل يسبق أن تطرقت إليه كما
ذكرت يف سياق حديثها مع
«الشرق األوسط» فتنقل
أفكار وأحالم النساء يف أي
كن وهي تنوي تصويرها
عمر ّ
يف األيام القليلة املقبلة حتت
إدارة املخرج اللبناني جو بوعيد،
ويعترب هذا التعاون األول من
نوعه بينهما وأيضا بينها وبني
الفنان مروان خوري إذ سبق أن
تعاونت معه قبل ذلك فقط على
صعيد كتابة كلمات أغنية «دقدق
عالقلب».
مشعالني
باسكال
وإلطاللة
اجلديدة شكل خمتلف عن إطالالتها
املاضية إذ أصرت على أن تعكس
فيها صورة باسكال األم والفنانة معا
فبدت مشرقة ال تشبه كثريا باسكال
السابقة ،سواء بتعابري وجهها أو
بشكلها اخلارجي الذي وقعه هلا
اختصاصي التجميل بسام فتوح.
وتقول بهذا الصدد« :دائما ما
أنوع يف إطالالتي اليت ترافق
كل جديد أقدمه يف عامل الفن
وهذه املرة أردتها إطاللة تعكس
كل ما عشته من أيام مجيلة مع
عائليت الصغرية ولذلك سرتون
باسكال خمتلفة تضج باحلب
والسالم معا».
أما ألبومها اجلديد الذي
حسب ما ذكرت لنا انتهت
بنسبة  80يف املائة من
حتضرياته ،فمن املقرر
يرى النور مع بداية الربيع
أ ن
املقبل إال أنها قبل ذلك
ستطرح أغنيتني جديدتني
يف األسواق متهيدا لعودتها
إىل الساحة الفنية .وأشارت
إىل أن عملها اجلديد سيتضمن إضافة
إىل أغان تعاونت فيها مع امللحنني سليم عساف ومروان خوري
يضم أيضا أغنية عربية فرنسية وأخرى مصرية وثالثة خليجية
اإليقاع واثنتني قدميتني جددتهما على طريقتها وال تنوي اإلعالن
عن امسيهما خوفا من سرقة الفكرة ،وأن واحدة منها تتوقع هلا
النجاح الكبري.
إىل ذلك ،تزخر روزنامة نشاطات باسكال مشعالني الفنية بعدد
من احلفالت اليت ستحييها يف لبنان وخارجه ومن بينها مشاركتها
يف حفل للجيش اللبناني مبناسبة عيد االستقالل وآخر ستقيمه
يف تونس لليلة عيد رأس السنة وثالث بدبي يف دولة اإلمارات
العربية.

ومل تستبعد باسكال مشعالني فكرة اشرتاك ابنها بأحد أعماهلا
الغنائية املصورة ،وأن األمر لن يزعجها ما دام ال يتخطى احلدود
املعقولة من دون املبالغة فيه.
وعن كيفية متابعتها الساحة الفنية خالل ابتعادها عنها قالت:
«كنت أتابع كل جديد ومن بني األعمال الفنية اليت لفتت انتباهي
ألبوم ماجدة الرومي (غزل) فوجدته رائعا مل أتوقف عن االستماع
إليه كذلك أحببت بعض أغاني وائل كفوري وإليسا ،أما ابين
فيتابع باهتمام أغاني نانسي عجرم لألطفال» .وعن رأيها بربامج
هواة الغناء علقت بالقول« :أحببت كثريا برنامج (ذا فويس) ففيه
أصوات مجيلة جدا إضافة إىل املدربني النجوم الذين ميلكون خلطة
ساحرة لقلما جندها يف عاملنا العربي ولكين يف املقابل مل أستطع
متابعة مسلسالت الدراما وغريها من الربامج ألنين يف معظم الوقت
أتابع مع ابين أفالم الصور املتحركة حتى إنين صرت أنسجم وأمتتع
مبشاهدتها معه» .وعما إذا كانت من حمبذي فكرة برنامج «ذا
فويس» واليت ترتكز على الصوت قبل الشكل أجابت بالنفي معتربة
أن من يقول العكس يكذب على نفسه ،وخصوصا أن هناك أصواتا
مجيلة جدا مل جتد النجاح ألنها ال تتمتع بالشكل اخلارجي املطلوب
حاليا على الساحة الفنية.
وختمت باسكال بالقول إن من يتناوهلا بكالم غري صحيح وأنها
نادمة على غيابها عن الساحة طيلة هذه الفرتة هو غلطان بالتأكيد
ألن هذا اإلحساس مل ينتبها مطلقا ،مشرية إىل أن عشرات الفنانات
اللبنانيات والعربيات واألجنبيات مل يتأخرن عن االبتعاد عن الساحة
الفنية جملرد إجنابهن لطفل مثل سيلني ديون وشاكريا وغريهما،
وقالت« :إننا يف النهاية مجيعنا سنرتك الساحة جليل جديد ،ومن
حالفه احلظ سيمضي بقية عمره مع أبنائه».
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السبت  17تشرين الثاني 2012

اإلهتمامات الكثرية
واملوت املفاجئ
لوقا 21 -16 :12
يسرق اإلنسان من اهلل ومن أخيه اإلنسان ،من الطبيعة ومن
ذاته .يسرق اإلنسان ليس بشعوره كله فحسب ولكن بقلبه،
نفسه وأفكاره .ليس هناك من فعل سرقة ال يشرتك فيه الشرير
كمساعد للسارق .ولكي يتخلص اإلنسان من رغباته للسرقة،
عليه أن ينظر إىل كل املمتلكات كونها هلل و ليست لنفسه.
ولكي ُيشفى من مرض السرقة جيب أن يؤمن بأن ممتلكات
اآلخرين هي هلل وعليه فإن أي سرقة هي من ممتلكات اخلالق.
البعض يطيعون ربهم ،يأخذون غناهم ويتاجروا به و ُي ْفنوا
أنفسهم به ،آخرون ال يطيعونه فيهلكون أنفسهم؛ وفئة ثالثة ال
تطيعه وتبقى ملتزمة بغناها املسروق واملميت ...و مثل إجنيل
اليوم هو لفتح أعني الفئتني.
“ أرض رجل أخصبت وأعطت مثرًا كثريًا ”....مل يكن غنيًا
فحسب ،لكن أرضه أعطت مثرًا كثريًا لدرجة أنه مل يكن يعرف
أين يضع غالله .مل يرفع عينيه حنو السماء ويصرخ بفرح معطيًا
جمدًا وشكرًا للعاطي .لكنه عوضًا من ذلك ّ
فكر أين سيضع كل
هذه الغالل؟ مل يفكر لديقيقة بأن الثمر ليس ملكه وال هو الذي
أوجده بقوته وشطارته .مل يفكر ولو للحظة بأنه ليس هو من خلق
الشمس واملطر وحتى األرض .إنها كلها نعمة من اهلل .املستعطي
الفقري يشكر من يعطيه قطعة خبز؛ لكن هذا الغين يف العامل مل
تأت على لسانه وال كلمة شكر هلل على كل هذه الغالل وال بسمة
على شفتيه على كل هذه اخلريات .فعوضًا عن الصالة والشكر؛
اهلم إىل عقله :ماذا أصنع؟ وكيف سأجد املخازن واألهراء
دخل
ّ
حلفظها حتى ال تأكل منها حتى وال الطيور واحلشرات.
اهلم.
“ أصنع هذا :أهدم األهرام وأبين أكرب منها ”...غلب عليه
ّ
وينمي اإلنسان اجلديد،
عوضًا من أن يقتل اإلنسان القديم فيه
ّ
فكر بهدم القديم وبناء جديد أكرب .وهكذا سيهدم ويبين كل سنة
إذا ما أخصبت أرضه.
هذا ما حيدث إلنسان ال يفهم ويستعمل ِن َعم اهلل املمنوحة له
ولآلخرين ،هلالكه .لقد أعطاه اهلل هذه ِ
الن َعم ليستعملها خلالصه
وخالص اآلخرين ،لكنه استعملها جللب اهلالك لنفسه ولآلخرين.
يقول الذهيب الفم لكل من يرغب يف السماع:
“ هل أكلت ما يكفي إلشباعك؟ تذكر اجلائع”.
“ هل رويت عطشك؟ تذكر العطشان “.
“ هل تشعر بالدفئ؟ تذكر من يشكو من الربد”
قال الغين “ :أقول لنفسي يا نفسي إن لك خريات كثرية”...
كيف ميكن لنفس أن تأكل وتشرب؟ اجلسد هو الذي يأكل
ويشرب من معطيات األرض ،وليس النفسّ .
فكر الغين جبسده
عندما كان يتكلم عن نفسه .لقد مَ َ
نت وأصبحت نفسه كقسم من
مييز بينهما.
يعد
مل
أنه
جسده وأصبحت واحدة معه لدرجة
ّ
ّ
تتغذى باألكل والشرب .النفس تفرح خبالقها.
النفس ال
لكن بالنسبة هلذا الرجل مل يكن من موضع هلل ال يف فمه وال
على لسانهُ .
وتغذى النفس بالعدل والرمحة ،فلم ختطر بباله
أن يستعمل الغنى ليجلب عد ً
ال ورمحة للمحتاجني؛ ترغب النفس
الطهارة ،واحملبة السماوية ،لكن رجل إجنيلنا يسكب زيتًا على نار
رغباته وخيلط نفسه بدخان قذارة رغباته اجلسدية .النفس ترغب
تتحمل ما قاله الرسول بولس إىل أهل غالطية (  “ )22 :5حمبة،
و
ّ
فرح ،سالم ،آآلالم  ،وداعة ،إحسان ،إميان ،تواضع”...
“ فقال له اهلل “ :يا جاهل يف هذه الليلة ُتطلب نفسك منك “.
تكلم رب العامل واحلياة ،املالك الوحيد للوقت واملوت ،الذي بيده
حي ( .أيوب  .)10 :12يا جاهل! ملاذا مل تفكر بعقلك عوضًا
كل ّ
حتدد يوم والدتك وال يوم
من معدتك؟ خاصة وأنه ال ميكنك أن ّ
موتك .حياتك وموتك بني يديه .ملاذا تتكلم عن سنوات عديدة؟
يدخر لنفسه
أنهى
السيد املثل بهذه الكلمات“ :هكذا من ّ
ّ
وهوغريغين مما هلل “ .سيرتك العامل ونفسه يف جسدهِ ،غناه
سيرتك آلخرين وجسده للرتاب .وسوف لن جتد روحه مكانًا هلا
ُ
يف العامل اآلخر لكنها ستقيم حيث البكاء وصرير األسنان .لقد
حصل على خريات األرض الفانية دون أن حيصل على أي من
اخلريات السماوية األبدية .إن التهيأة للموت يعين اإلستغناء
باهلل .الذين يؤمنون حقًا باهلل وباحلياة املقبلة وحدهم ميكنهم
أن يهيئوا أنفسهم للموت .يعملون هلدفهم طاملا هم أحياء على
األرض.غري املؤمن ال ميكنه أن ُيهيء نفسه للموت .خياف من
التفكري به وال يهتم باإلستغناء باهلن .إن من يهيء نفسه للموت
يهيؤها للحياة األبدية .وطبيعة هذه التهيئة معروفة لكل مسيحي.
اإلنسان احلكيم ال حيفظ ما هو مثني ومفضل لديه يف اإلهراء،
لكنه يسلمه لربه حلفظه .املادة الثمينة هي نفسه .إنها اجلوهرة
األهم؛ الشيء الوحيد الذي ال يزبل وميوت.
آمل أن تتحقق إرادته؛ كما نصلي إىل اهلل أن ال يرسل موتًا
مفاجئًا ألحد خاصة يف وسط اخلطيئة والظلمات ،بل أن حيفظنا
كما حفظ امللك حزقيال يف (أشعياء  )15 :35وأن يعطينا الوقت
الكايف لنتوب ونرجع إليه.
آميـــــن املرتوبوليت بولس
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متفرقـــات

اهلورمونات اإلضافية تهدد املرأة بأمراض خطرية
يف كثري من االحيان خاصة
يف حاالت العالج والرغبة يف
حتسني الصحة وتقوية اجلسم
يلجأ االنسان اىل استخدام
والفيتامينات
املنشطات
الضرورية
واهلورمونات
الستعادة احليوية والكفاءة.
فيما يتعلق باهلورمونات
حترص املرأة على تناول
اهلورمونات البيولوجية املتطابقة
اليت تسمى باالنكليزي ة “ obi
 ”isentical Hormonesباعتبارها
مماثلة ومتطابقة مع هورموناتها
الطبيعية املوجودة يف جسمها
ورغم وصفها بانها طبيعية اال
انها هورمونات اضافية وتناوهلا
بكميات اكرب من الالزم ميكن ان
يؤدي اىل االصابة بالسرطان
وافضل وسيلة للتحقق من
توازن النظام اهلورموني يف
جسم املرأة هي التأكد او ً
ال
من التوازن يف انظمة اجلسم
االخرى ويف هذه احلالة اذا
اتضحت احلاجة اىل اعادة
التوازن اهلورموني فسيكون
مبقدور املرأة ان تتناول جرعات
هورمونية تكميلية بكميات
صغرية حتى ال يتاح اجملال
امام االصابة خباليا سرطانية.
وبعد اعالن الباحثني يف
جمال الصحة الغذائية بالواليات
املتحدة االمريكية عن وجود صلة
وثيقة بني العالج اهلورموني
الثدي
بسرطان
واالصابة
توقف عدد كبري من النساء
عن تناول اجلرعات اهلورمونية
كعالج ورغم اخنفاض نسبة
االصابة بالسرطان بعد ذلك اال
ان مستوى االستمتاع باحلياة
اخنفض ايضًا وظهرت اعراض
عدم التوازن يف هورمونات
االسرتوجني والربوجيسرتون
كالتهيج والعصبية وحاالت
والقلق
املزاجي
التقلب
واالكتئاب والضعف اجلنسي
واالرق وزيادة الوزن واالرهاق
وزيادة الشهية اىل الطعام
بصورة غري طبيعية وزيادة
كمية املاء يف اجلسم والصداع
وآالم املفاصل والبثور اجللدية
واعراض ما قبل الدورة
الشهرية “ ”PMSواوجاع الدورة
وعدم انتظامها وضبابية التفكري
وعدم وضوح الرؤية وهذا ما
دفع نساء كثريات اىل البحث
عن بدائل للعالج اهلورموني
اكثر امنا ،وهنا بدأ تطبيق نظام

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

العالج باهلورمونات البيولوجية
وسيلة
باعتباره
املتطابقة
ممكنة للعودة اىل اسلوب
احلياة العادية مرة اخرى ومت
اهلورمونات
ادوية
انتاج
البيولوجية املتطابقة “BHRT
س وتصنيعها من مواد طبيعية
بدال من استخدام بول االفراس
احلوامل.
هناك سؤال يطرح نفسه
هو كيف ميكن التأكد من
صالحية وامن استخدام ادوية
اهلورمونات البيولوجية املتطابقة
حبيث حتل حمل العالج اهلورموني
التقليدي دون ان تتسبب يف
االصابة بالسرطان .املعروف
االسرتوجني
هورمون
ان
هو هورمون النمو ويقلل
من الشهية للطعام ويعمل
على تنشيط الطاقة الذهنية
املزاجية
احلالة
واستقرار
ويقاوم االكتئاب وحيفز الرغبة
اجلنسية ويزيد من مساكة اجللد
ويشده ايضًا ملقاومة التجاعيد
كما انه يساعد على مقاومة
هشاشة العظام وامراض القلب
واالصابة مبرض الزهامير.
هذا كله شيء رائع ويكفي
ان املرأة يف اخلمسينيات تشعر
وكأنها يف العشرينيات اال ان
هناك نقطة حساسة ينبغي
الرتكيز عليها يف الوقت نفسه
وهي احتمال حدوث منو زائد
للخاليا ،ويف هذه احلال تزداد
احتماالت االصابة بالسرطان.
اذا نظرت اىل اجلانب
الفسيلوجي للعالج باهلورمونات
البيولوجية املتطابقة فانك
ستجد االجابة على السؤال
القائل كيف ميكن تناول
جرعات اهلورمونات البيولوجية
املتطابقة دون زيادة خماطر
االصابة بالسرطان?
هناك مخسة اجهزة كربى
باجلسم ترتبط بالكيمياء احليوية
“البيولوجية” واحلالة الذهنية
والنفسية اليت تتحكم يف
صحتك وحياتك وهذه االجهزة
اخلمسة هي:
 اجلهاز العصيب. اجلهاز اهلضمي.من
التخلص
جهاز
الفضالت.
 اجلهاز اهلورموني. اجلهاز التناسلي.وهذه االجهزة اذا كانت
تعمل بطريقة صحيحة وعادية

يف ظل الكيمياء احليوية يف
ظل التوازن الكيميائي احليوي
واحلالة الذهنية والنفسية
اجليدة فان ذلك يظل لصاحل
والصحة
العامة
الصحة
اهلورمونية ال ختتلف عن الصحة
العصبية والبيولوجية واهلضمية
ومجيعها تتشابك وتتداخل
وما يؤثر على احداها يؤثر
على االخريات وهلذا جند ان
التوازن اهلورموني خاصة فيما
يتعلق مبستويات الربوجيستون
واالسرتوجني ال يقتصر على
تعاطي اهلورمونات البيولوجية
املتطابقة وامنا يشمل ايضًا
توازن اجلهاز العصيب مبا يف
ذلك املرسالت العصبية واجلهاز
اهلورموني من حيث االولوية
وينبغي او ً
ال ان تقوم الغدة
النخامية اليت تنظم اهلورمونات
والغدة الدرقية املسؤولة عن
التمثيل الغذائي والبنكرياس
املسؤول عن اهلضم والسكر
واالدرينالني
الدم
يف
املسؤول عن استجابة اجلسم
حلاالت التوتر واخريًا املبايض
املسؤولة عن افراز االسرتوجني

والربوجيسرتون بعملها على
الوجه االكمل ،وعلى النساء ان
يعرفن بان املبايض تأتي يف
نهاية سلسلة االعضاء املهمة
مبا يتعلق باجلهاز اهلورموني
وهذا يعين ان التأكد من
سالمة وكفاءة عمل هذه
االجهزة اهم من جمرد تعاطي
جرعات اضافية من اهلورمونات
البيولوجية املتطابقة وهذه
االجهزة حتتل االولوية يف قائمة
االهتمامات ،واذا رأت املرأة
انها يف حاجة اىل تناول بعض
جرعات اضافية من اهلورمونات
البيولوجية املتطابقة فان ذلك
يظل يف اطار املسموح به طاملا
كانت االجهزة اخلمسة سابقة
الذكر يف حالة توازن وكفاءة
عملية وهنا تصبح تلك اجلرعات
آمنة ومفيدة وال ضرر منها
خاصة اذا كانت تلك اجلرعات
صغرية وعندئد حيقق اجلسم
اعلى درجات التوازن املطلوب
بسيطة
مساعدة
وتكفيه
على شكل هورمونات انثوية
اضافية حمدودة ومتطابقة مع
هورموناته الطبيعية.

“هورمون احلب” يبعد
الرجال عن ...اخليانة

اثبتت دراسة جديدة أن هورمون “أوكسيتوسني” املعروف
بـ”هورمون احلب” قد يساعد الرجال على احلفاظ على عالقاتهم
العاطفية ،عرب إبعادهم عن األخريات اجلذابات.
ونشرت نتائج الدراسة على موقع “اليف ساينس” األمريكي ومما
جاء فيها أن الباحثني يف جامعة “بون” وجدوا أن الرجال املخلصني
لعالقة واحدة ،والذين استخدموا ال¯”أوكسيتوسني” عن طريق
األنف ،بقوا بعيدين بني  10إىل  16سنتيمرتًا عن نساء جذابات ال
يعرفوهن .ومل يكن لرذاذ اهلورمون املذكور أي تأثري يف املسافة
اليت اختارها الرجال العزاب بينهم وبني النساء اجلذابات.
وقال الباحث املسؤول عن الدراسة ،ريين هيورملان ،أن النتائج
أظهرت أن “هورمون احلب” يعزز اإلخالص عند البشر ،ويعرف أن
“أوكسيتوسني” يعزز الرابط بني األهل واألطفال ،ويزيد الثقة
وخيفف النزاع بني األزواج”.
مشلت الدراسة  57ذكرًا قرابة نصفهم كانوا يف عالقة عاطفية
واحدة .وبعد تلقي جرعة من هورمون احلب أو دواء وهميًا ،مت
تعريفهم على امرأة وصفوها الحقًا بأنها “جذابة” .وخالل التعارف،
توجهت املرأة باجتاههم أو ابتعدت عنهم ،وطلب منهم حتديد متى
كانت موجودة مبسافة “مثالية” عنهم ،ومتى كانت على مسافة
“غري مرحية هلم بعض الشيء” .ومل يؤثر “أوكسيتوسني” يف رأي
الرجال مجيعهم بالنسبة للمرأة وهو أنها “جذابة” .وكان تأثريه هو
نفسه عند الرجال املتزوجني ،بغض النظر عما إن كانت نظرت يف
أعينهم خالل التعارف أو جتنبت ذلك.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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St Charbel’s College
Creative Arts Exhibition 2012

By Rachelle AbouSaleh
- Year 10
There are a range
of creative talents in
St Charbel’s College,
waiting to be discovered.
The Creative Arts /
TAS Exhibition is an
opportunity for students to
display their artistic works
and talents. On Tuesday
the 6th of November, the
Creative Arts Exhibition
opened with an exciting
array
of
musical
performances, a fashion
parade and a display of
the creative works the
students created.
The show included
performances
from
different music classes
across
all
grades.
There were solo piano
performances
that
captivated audiences and
a variety of unique voices
that generated excitement
from the crowds. There was
a vocal group performance
that showcased a range
of voices from grades 7
to 12. At the end of the
show, students from the
912- Textiles classes
put on a fashion show
that displayed the year’s
works, which included
skirts, dresses, costumes,

year 12 major projects and
much more. The clothes
displayed were of a high
quality and the show was
exciting and entertaining.
After the performances,
the audience was invited
to look at the works
of students from years
712-. The art exhibition
displayed
tremendous
portraits,
sculptures,
drawings and prints.
The year 12 majors
were also on show, from
textiles, visual arts and
industrial
technology
Timber and Multimedia.
Students worked hard
throughout the year to
create unique and creative
pieces. Students from the
Technology and Applied
Studies (TAS) subjects
also had a chance to show

guests what they had been
working on throughout
the year. Works included
videos,
websites,
multimedia presentations,
and animations.
The
guests were also provided
with refreshments that the
year 10 Food Technology
students prepared and
served on the night.
Overall,
the
Art
Exhibition was a great way
to celebrate the Creative
Arts / TAS talents of
students from St. Charbel’s
College. The Creative Arts
/ TAS department worked
hard to create a great show
and exhibition, which was
enjoyed by all. These
achievements and talents
make me proud to be a
student of St Charbel’s
College.
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Former Speaker Peter Slipper de- Labor>s $5000 election headache as AWU saga
nies he was kicked out of Sydney
dogs Prime Minister Julia Gillard
gay bar for being drunk
NERVOUS Labor MPs are
considering raising the
Australian Workers Union
scandal with Julia Gillard
amid concerns the ongo-

ing saga could damage
the government”s election prospects.
The Prime Minister on
Wednesday hit out at re-

Cash bidding for petroleum to boost budget
Former Speaker Peter Slipper has denied being drunk at, and
kicked out of, a Sydney gay bar. Picture: Gary Ramage Source:
Herald Sun

FORMER speaker Peter
Slipper has this morning denied allegations
he was last night kicked
out of a Sydney bar, frequented by members of
the gay community, for
being drunk.
A bar worker claimed on
Facebook “just threw out
a drunken Peter Slipper
from my main bar,” 2GB
host Ray Hadley revealed
on thursday.
The post drew replies
such as “the joys of Tuesday night celebrities” and
“who’s Peter Slipper?”

Mr Slipper was said to
have been drunk at the
Oxford Hotel bar in Oxford St, Darlinghurst - a
claim he strongly denies.
“What you suggest is untrue and highly defamatory,” he told News Ltd
via text message.
“The claims are completely untrue.”
The hotel’s motto is “catering for our community” with the iconic pub
supporting high-profile
events such as the Mardis
Gras and gay and lesbian
sports organisations.

NSW Treasurer to explain $1bn budget error

NSW Treasurer Mike
Baird will be asked to explain how his June budget figures were out by $1
billion, at a supplementary estimates hearing later
this month.
NSW Auditor-General Peter Achterstraat found the
state was $1 billion better off than first thought,
with embarrassing accounting and data entry
errors partly to blame for
the dodgy figures.
The deficit of $337 million
announced by Mr Baird in
June should in fact be a
surplus of $680 million,
according to the audit released a fortnight ago.
He would now be asked
to explain the «stuff up»
at a supplementary bud-

get estimates hearing on
November 26, opposition treasury spokesman
Michael Daley said on
Wednesday.
«Mr Baird will be forced
to explain to the public
how he made this epic $1
billion stuff up,» Mr Daley
said in a statement.
A spokeswoman for Mr
Baird said the treasurer
was happy to appear at
the hearing.
«While not one Labor
minister attended the almost 30 supplementary
estimates hearings held
during the last five years
of the NSW Labor government, the treasurer is
happy to attend the supplementary budget estimates hearing,» she said.

CASH bidding for offshore petroleum acreage
will be introduced, with
the revenue raised directly returned to the budget,
federal Resources Minister Martin Ferguson says.
The cash bidding arrangements would apply
to mature areas or those
known to contain petroleum, Mr Ferguson said.
“This will prevent overexploration in areas
where none or little may
be required and ensures
the release of these areas
is equitable, economic
and efficient,” Mr Ferguson told a business lunch
on Wednesday.
“Revenue raised through
the introduction of cash
bidding for mature areas
will be directly returned
to the budget for the benefit of all Australians.”
Australia’s
petroleum
basins have been lightly
explored by global standards.
Successful bidders will
hold the right to develop
economic discoveries in
the acreage by applying
for a production licence.
They will be able to retain
uneconomic discoveries
through retention leases.
Mr Ferguson said the
government would consult with industry on the
development of the cash
bidding arrangements to
ensure confidence in the
arrangements.
The move would encourage future investment in
the domestic oil and gas
industry, he said.
He also announced a
funding boost to Geosci-

ence Australia.
Mr Ferguson said $114
million had been committed to the agency over
the forward estimates,
including $34 million in
2013/14 and $40 million
every year thereafter.
It included $26 million annually for pre-competitive
data programs to better
understand Australia’s
resource base and open
up opportunities for new
resource projects.
Mr Ferguson said the
work was fundamental to
ensuring that scientific
and evidence-based decision-making underpinned
resource development.
“This work will also contribute to the regular release of acreage for exploration, (on) which the
Australian government
continues to work cooperatively with the states
and territories, by developing a five-year acreage
release study,” he said.
A further $5 million, increasing to $8 million in
2014-15, would be directed towards enhancing
Geoscience Australia’s
groundwater modelling
capabilities to better assess the long-term health
of the Murray-Darling Basin and other regions.
An additional $3 million,
increasing to $6 million in
2014-15, would be spent
on Geoscience Australia’s natural disaster
planning and response
program, the Australian
Tsunami Warning System, and to further understand Australia’s clean
energy potential.

The former boyfriend of PM
Julia Gillard, Bruce Wilson /
Pic: Robert Mckell Source:
The Daily Telegraph

ports former boyfriend,
union fraudster Bruce
Wilson, issued instructions for $5000 to be
deposited into her bank
account in 1995. As the
Coalition called her defence «less than honest»
Ms Gillard said there
was no evidence of any
wrongdoing by her, when
she was a partner with
Slater & Gordon.
Victorian Police have now
formally agreed to speak
with former AWU official
Ralph Blewitt - a key figure in the fraud that involved misappropriation
of up to $1 million.
Lawyer Bob Galball, said
his client, who lives in
Malaysia, was «willing to
attend Melbourne to make
a statement».
The prospect of Mr Blewitt in a tell-all session
with fraud squad detectives will add to growing
nervousness among Labor MPs.
ALLEGATIONS that in
June 1996 a union employee told the national
head of the AWU that he
deposited $5000 cash
into the PM>s account.
Government figures yesterday said there was
«talk» that ALP party elders may have to confront the Prime Minister
to ensure the ongoing
scandal does not undermine next year>s election
campaign.

«The Libs are clearly saving something up (for the
campaign),» one senior
Labor figure said.
Another caucus figure
said there was «growing anxiety» among Labor MPs about the union
fraud>s impact on voters.
Labor MPs were «bewildered and scratching
their heads» after they observed a steady stream of
media articles emerging
- some containing fresh
allegations about the 17year-old scandal.
Deputy Opposition Leader Julie Bishop is spearheading the Coalition>s
attack against the PM and
is expected to use the final week of parliament in
two weeks time to hammer Ms Gillard about her
involvement.
Ms Bishop told Melbourne
radio the «challenge for
Julia Gillard is to fully
explain some of her recent statements about
this matter that show
that she>s been less than
honest».
A defiant Prime Minister
used a press conference
to again claim she was
innocent of any wrongdoing.
«This matter has been
trawled over for the best
part of 20 years. There is
not one finding of wrongdoing by me. And there is
a reason for that - I didn>t
do anything wrong,» Ms
Gillard said.
She described the latest
revelations as «smear,
pure and simple» and refused to specifically answer questions about the
alleged $5000 deposit.
While the issue is causing concern among Labor
MPs, senior ALP officials
denied it was «resonating» with ordinary voters
ahead of what will be a
tough election year.
«It”s not top of our worry lists,» one ALP figure
said.
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Calls mount for changes to confessional secrecy rules in sex abuse cases

Tony Abbott says ‘there are various requirements on people if they
become aware of sexual offences against children, those legal requirements must be adhered to’. Picture: Jamie Hanson

Geelong priest Father Kevin Dillon said today most Catholics are
grateful to the media for focussing on something they find shameful and disgraceful. Picture: Geelong Advertiser

Cardinal George Pell with a copy of the Catholic Church’s booklet
on dealing with allegations of sexual abuse. Picture: Craig Greenhill

OPPOSITION
Leader
Tony Abbott has supported calls for priests
to break the confidentiality of confession if child
sex abuse is admitted to
them.
“I think that everyone
has to obey the law that’s
what everyone has to
do,” Mr Abbott, a Catholic, said in Brisbane.
“There are various requirements on people
if they become aware of
sexual offences against
children, those legal requirements must be adhered to.
“The law is no respecter
of persons everyone has
to obey the law regardless of what job they’re
doing, regardless of what
position they hold,”
This included priests, he
said.
Independent
senator
Nick Xenophon weighed
into the debate, saying
the idea that the confessional stays confidential
even when people use
it to admit to crimes is
“medieval’’.
Australia’s most senior Catholic, Cardinal
George Pell, has insisted
“the seal of confession
is inviolable’’ even if a
priest confesses to child
sex abuse.
Senator Nick Xenophon
said that was an anachronism.
“This is a medieval law
that needs to change in

all of this.”
Prime Minister Julia
Gillard on Monday announced a royal commission into institutional
responses to child sex
abuse.
Father Dillon said a review of the church was
needed.
“It’s matter of distress to
Catholics that it’s taken
a royal commission and
this long for an external
examination of the process to be put forward,”
he said.
Cardinal Pell said he
hoped the wide-ranging
royal commission would
actually stop a “smear
campaign” against his
church.
Father Dillon’s comments come as senior
MPs on both sides of
politics lashed out at
comments by Cardinal
Pell that priests should
not have to report abuse
if the details of the crime
are heard in confession.
Cardinal Pell, said yesterday “the Seal of Confession is inviolable” even
if a priest confesses to
child sex abuse.
But senior opposition
frontbencher Christopher
Pyne said priests have a
responsibility to report
crimes to police even if
the details are given to
them in a confession.
Mr Pyne, a Catholic, said
the laws of the nation
come before canon law.

sioners and the inquiry
would definitely take
“years, not weeks and
months”.
Cardinal Pell yesterday welcomed the royal
commission into sexual
abuse and said he would
front the commission
if called on - but openly
advised priests to avoid
hearing confessions of
sexual abuse from fellow
priests to help preserve
the sanctity of the confessional.
“If the priest knows beforehand about such
a situation, the priest
should refuse to hear the
confession,” Cardinal
Pell said yesterday.
“I would never hear the
confession of a priest
who’s suspected of such
a thing.”
Opposition frontbencher
Scott Morrison said that,
as a rule, child sexual
abuse should have been
reported to authorities.
“Where crimes are committed, the police should
know about them,” Mr
Morrison said.
But he would not be
drawn on whether priests
who had heard accounts
of abuse from the confession box should be
forced to break the confessional seal.
“These are matters that I
suspect will be dealt with
in the course of the royal
commission and I don’t
want to pre-empt that,”

the 21st century,’’ he told
reporters in Canberra.
“Church law, canon law,
should not be above the
law of the land.’’
Mr Abbott wouldn’t be
drawn on whether laws
were adequate in every
state in Australia to ensure this process was
followed by priests.
“I’m not a lawyer and
we’re at the beginning
of a process here (the
royal commission) which
the Prime Minister announced on Monday
let’s see where the proces takes us,” Mr Abbott
said.
His comments came as a
Victorian priest took Australia’s most senior Catholic, Cardinal George
Pell, to task over claims
the media was exaggerating instances of sex
abuse within the Catholic
Church.
Father Kevin Dillon, of
the St Mary of the Angels
Catholic Parish in Geelong, said the media had
played an important role
in its focus on child sex
abuse in the Church.
“I believe most Catholics
are probably rather grateful to the media for a focus on something which
they find enormously
shameful and greatly distressing,” Father Dillon
told ABC Radio.
“I think the media has
played a very important
and very positive role in

“If a priest hears in a
confessional a crime, especially a crime against a
minor, the priest has the
responsibility in my view
to report that to the appropriate authorities,” Mr
Pyne told ABC Radio.
“In this case the police,
because the church nor
the priests should be
above the law.”
Cardinal Pell said priests
should avoid hearing confession from colleagues
suspected of committing
child sex abuse to avoid
being bound by the Seal
of Confession.
Federal Attorney-General
Nicola Roxon said the
community found the
idea of a priest not reporting child abuse if told
in a confession to be “really abhorrent”.
“We really need to look
carefully that there aren’t
a different set of rules
that apply,” Ms Roxon
told ABC television.
Cardinal George Pell
says he hopes the royal
commission will uncover
the truth about child sex
abuse.
“It should be reported,
and I know the Royal
Commission is going to
have some very complex
issues to deal with, but
we can’t afford to say
that should not be on the
table because clearly that
is a concern.”
Ms Roxon said there was
need for several commis-

Mr Morrison said.
“I think there are a whole
range of serious issues
here, and I think getting
into a public commentary
on each and every one
before the royal commission has even got out of
the gate (is not) the right
way to handle it.”
NSW Premier Barry
O’Farrell agreed that
priests should be subject
to mandatory reporting
laws the same way doctors are.
“The law of the land
when it comes to particularly mandatory reporting
around issues to do with
children should be applied to everyone equally,” Mr O’Farrell told ABC
radio.
“I just can’t fathom that
a member of the clergy
who’s engaged in abuse
of children and who confesses that abuse even
within the confessional
will not have it reported
to police.”
Mr O’Farrell said he
hoped the royal commission would look at the
issue of the sanctity of
confession in relation to
child abuse.
The premier said unless
it was clear there was
“no safe house” where
paedophiles could confess and get on with their
lives “I suspect we will
come back in 10 years
time and nothing may
have changed”.
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Emails show Obeid brothers were ‘in a hurry to buy farms’, ICAC hears

Former NSW minister Eddie Obeid, left, enters the NSW Supreme Court in Sydney / Pic: Lindsay
Moller Source: The Daily Telegraph

A BUNDLE of hand-written notes kept by a lawyer acting for Eddie Obeid
and his family have been
tendered in an inquiry as
evidence that the family knew about confidential government plans to
open up areas for mining
exploration in July 2008.
The lawyer acting for the
Obeid family, Colin Biggers & Paisley partner
Chris Rumore, told the inquiry he had several meetings with two or three of
the Obeid brothers - Moses, Gerard or Paul - accompanied their adviser
Gerard Brook - where he
was given details of the
state governments plans.
Mr Rumore said that he
was told that agreements
to buy up neighbouring
farms had to be in place
before the Expressions of
Interest opened.
The Minister had not yet
announced the opening
of the areas for coal exploration.
It was submitted that
emails tendered in evidence also showed the
Obeid brothers appeared
to be in a hurry to buy the
farms adjoining Cherrydale Park, already owned
by their father Eddie
Obeid.
ERIC Roozendaal’s wife
“wasn’t aware” she
caused damage in an accident while driving the
car at the centre of a corruption inquiry.
The hand written notes
carefully explain the in-

structions given by the
Obeid brothers to Mr
Rumore of how the profits would be divided and
that the brothers were
planning to profit from
selling the farms to a coal
miner.
Early in the planning,
the Obeids planned to
partner with the Chinese
pharmaceutical and mining entrepreneur Alan
Fang, who owns the Tianda Group.
This occurred around the
same time that Mr Fang
met with Mining Minister
Ian Macdonald in China.
Mr Rumore’s evidence
is continuing this afternoon.
Earlier today the ICAC
heard Eddie Obeid did
not want it to appear that
he or his family was interested in allowing coal
mining on his farm in the
Bylong Valley, an inquiry
has heard.
The man who sold his
farm to Mr Obeid in
September 2007, John
Cherry, told a corruption
inquiry that Mr Obeid had
tried to distance himself
from mining.
On the third day of a hearing in the Independent
Commission
Against
Corruption in Sydney, Mr
Cherry said after he sold
Cherrydale Park to Mr
Obeid for $3.65 million,
the former Labor minister
chose to run the property
in a way which was not
economically viable.
He said Mr Obeid chose

to run old breeding cows
destined to become hamburger patties on the fertile land which was better
suited to running younger cattle set for the top
end of the market for sale
to Japan.
Mr Cherry said Mr Obeid
told him he wished to run
goats on the land, cattle
and perhaps dairy cows,
but the land was not suited for goats.
“Cherrydale is upmarket”, Mr Cherry said. It
was better suited for top
end beef fattening, he
said.
The Obeids have since
agreed to sell their farm,
Cherrydale Park to Cascade Coal for $17 million,
but the sale has not completed yet.
They are also set to make
up to $100 million from
the sale of shares in mining companies they allegedly purchased secretly.
The inquiry continues.
In the inquiry heard yesterday, Mr Obeid once
said he could help then
Sydney lord mayor Frank
Sartor get a $1 million
nest egg on which to retire - but later urged two
premiers to replace Mr
Sartor as state planning
minister.
And the man he wanted
in the planning portfolio
was Ian Macdonald, now
accused of conferring
political favours which
had the potential to earn
the Obeid family $100
million.

Frank Sartor leaves after giving evidence / Pic: Cameron Richardson Source: The Daily Telegraph

The Independent Commission Against Corruption is looking into what
it described as possibly
the largest-scale corruption in NSW by elected
politicians in more than
200 years.
Mr Sartor yesterday described Mr Obeid and Mr
Macdonald as “kindred
spirits” and the 2009 Labor era as a “tawdry time
... that wasn’t our finest
era”. He told the inquiry
that in 2003 when he was
Sydney lord mayor and
being urged to run for Labor in Rockdale he mentioned to Mr Obeid he’d
like to retire with $1 million in super - to which
the former powerbroker
said: “I can help you with
that.”
“I was shocked,” Mr Sartor said, adding Mr Obeid
later urged him to “be a
team player” over a development approval for
the Balmain Tigers.
Mr Sartor’s evidence
came as a former friend
said Mr Obeid’s son
Moses had boasted he
would make $100 million
from coal mining exploration licences.
Nicole Fitzhenry told
the inquiry that, during
a conversation with her
husband Peter, Moses
Obeid said: “Ian’s going
to help Dad out.”
ICAC has been told Mr
Macdonald rigged the
tender process and
opened up the Bylong

Valley for coal mining exploration, decisions that
gave the Obeid family the
potential to achieve $100
million profit.
The hearing was told
Mr Macdonald had “a
departure from policy”
in not telling cabinet of
the decision to exclude
big miners like BHP and
Xstrata from applying for
the licences.
Ms Fitzhenry said Moses Obeid had urged the
couple to buy a property
in that area because “we
could make a lot of money from the mining” - but
they chose not to.
“We are going to make
$100 million,” she alleged
Moses Obeid said.
Former premiers Morris
Iemma and Nathan Rees
- both helped to power
and later torn down by Mr
Obeid’s far-Right faction
the Terrigals - also gave
evidence in which they
revealed the inner workings of the government
that ruled the state for 16
years.
After he sacked then
minister Joe Tripodi and
Mr Macdonald from their
portfolios, Mr Rees - who
was replaced in December 2009, by Kristina
Keneally - told the hearing he knew that the pair,
assisted by Mr Obeid,
would “come at me every
which way” .
“I had anticipated backlash, and there was serious backlash,” Mr Rees
told the hearing.

Mr Rees said he was told
by Ms Keneally that there
would be a cabinet spot
for him in her government
but that Eric Roozendaal
“revised that” in a phone
call the next day.
“I had formed a view
that it was not a cabinet
I wanted to be a part of,”
the now shadow police
minister said.
Mr Rees said he decided
to sack Mr Macdonald
because he grew “concerned” about him “to the
extent that he no longer
enjoyed my confidence”.
Mr Rees has told ICAC he
knew removing Mr Macdonald would “be a risk”
but “I didn’t want to take
chances any longer”.
Ms Keneally reinstated
Mr Macdonald, but not Mr
Tripodi, to cabinet.
Mr Iemma, ousted as premier in September 2008,
said he was told by Mr
Tripodi on the day of
his unseating “to retire
to family life” during an
“aggressive” meeting in
his office about his proposed cabinet reshuffle
in the wake of John Watkins’ resignation.
He said Mr Macdonald
had been talked up to him
as a better “more active
and productive” choice
for the planning portfolio
by Mr Obeid, who urged
him to install Mr Macdonald in Mr Sartor’s place.
“Mr Obeid said Mr Macdonald was someone
who was worthy of taking
on a responsibility within
the government,” Mr Iemma said.
Mr Iemma said he was
informed that members
of the Right faction,
who opposed the ticket
he had drawn up, were
“spread like Brown’s
cows (through parliament) - they were all over
the place”.
He said he resigned when
it was clear his ticket was
going to fail.
The inquiry continues
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قداس وجناز

قداس وجناز األربعني

للفقيد مفيد الزوقي

من بلدة راشيا الفخار.
وسوف يقام قداس وجناز لراحة نفسه عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد
االحد الواقع فيه  18الشهر الجاري يف كنيسة سيدة لبنان املارونية
230 Normanby Ave Thornbury
زوجته :حبوبة  -اوالده  :بسام ،جوزيف ،فادي وعائالتهم  -ابنته :ملكة زوجة البري
مسعود وعائلتها
شقيقته  :نبيهة خرياطي
اوالد حميه  :امني ،رودولف ،وجيه ووجيهة اللقيس وعائالتهم
بعد القداس الجميع مدعوون اىل تناول لقمة الرحمة عن روحه الطاهرة
الرجاء اعتبار الدعوة عامة

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.

250

21

Online

iPhone, iPad, iPod Touch, Android
coming soon!

Connect with us on:

Media Center
TV Channels

Radio

Video-on-Demand

Movies

TV Series

Picasaa

50,000
SHOUTcast

YouTube

Pay-Per-View

.com
Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong
Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne
Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212
Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876

parammata
Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
Southport Gold coast
Sara & Sevda Persian Supermarket (+61) 756 970014
Thomastown
Professional system & network (+ 61) 452-233002

Sydney
AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546
Super Sahel............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555
Bullono..................................... (+61) 0433008974
Niavaran Market .................... (+61) 294771 772
Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551
08-10-0033

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
IPTV Techheads .......................(+61) 413240 342
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396

Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927

.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

