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استمرار املعارك يف سورية

ترجيح مسؤولية جهة فلسطينية عن إطالق صاروخني من اجلنوب

لبنان حيتفل بعيد االستقالل الـ 69

كاد إطالق صاروخني
وتعطيل ثالث من نوع
«غراد» عيار  107ملم،
ضال هدفهما يف مستعمرة
األراضي
يف
املطلة
احملتلة
الفلسطينية
وسقطا يف سهل بلدة
اخليام احلدودية ،ان ُيفسد
بهجة االحتفال بالذكرى 69
الستقالل لبنان ،الذي مير
يف تأزم سياسي مل يشهد
مثي ًال له من قبل ،فيما
اجلهود ال تزال مستمرة
لعلها تؤدي اىل فتح ثغرة
تساعد يف استئناف احلوار
الوطين برعاية رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان
يف اجللسة املقررة يف 29
اجلاري ،واملرجحة للتأجيل

خربة طويلة وصدق يف التعامل

موسكو حتذر أردوغان :استعراض
العضالت يقود إىل مسار خطر
بدأت القوات السورية
حصد نتائج تكتيك األنفاس
الطويلة الذي اتبعته على
امتداد األسابيع األخرية يف
حلب من خالل تركيز جهدها
الرئيسي على األرياف لقطع

اإلمدادات اليت تتدفق اىل
املسلحني من تركيا وتقطيع
أوصال اجملموعات اإلرهابية
اليت توزعت يف املنطقة،
األمر الذي وضع جتمعات

التتمة صفحة 6

مرسي حياصر القضاء
ويكم قبضته على مصر
حُ

الرؤساء الثالثة يحضرون العرض العسكري
«قوى
إصرار
بسبب
 14آذار» على مطالبتها
برحيل حكومة الرئيس
جنيب ميقاتي يف مقابل
متسك القوى املشاركة

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

فيها ببقائها إال يف حال
التوافق على حكومة بديلة،
وهذا أمر متعذر يف املدى
املنظور.
ومع أن العرض العسكري

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

العرض العسكري

الذي أقامته قيادة اجليش
ملناسبة عيد االستقالل

ورعاه

رئيس

اجلمهورية

التتمة صفحة 31

مؤسسة الزوقي التجارية
ألصحابها بسام وجوزيف
وفادي الزوقي

أصدر الرئيس املصري
حممد مرسي إعالنًا دستوريًا
مفاجئًا أطاح فيه النائب
العام املستشار عبداجمليد
ّ
وغل يد احملكمة
حممود
الدستورية العليا ضد حل
التفاصيل صفحة 39
اجلمعية التأسيسية للدستور

أو جملس الشورى (الغرفة
الثانية يف الربملان) أو حتى
النظر يف التشريعات اليت
يسنها .وسعى الرئيس
املصري إىل اسرتضاء
احملتجني يف شارع حممد

التتمة صفحة 6

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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MESSAGE FROM THE PREMIER

As Victorians,
we live in one
of the country’s
most fire-prone
areas, so preparing for summer
means preparing
for fire.
All Victorians
need to be aware
of the dangers
of bushfires and
ensure they plan
well ahead of
time. Planning
and preparing for
fire is not just for
those who live in
bushfire-prone
areas – it’s also

for anyone who
plans to travel
through or near
those areas.
For those with
homes in or
around bush,
coastal scrub,
grass or paddocks – even if
you’re in an urban area – then
planning ahead
and preparing
your property
are vital. Suburban homes,
even if they are
several kilometres away from

risk areas, can
be vulnerable to
fire caused by
flying embers.

ter – so you are
ready when you
make the decision to leave the
area before a
There are many fire.
things you can
do right now to Talk to your famget ready for ily and others in
the fire season your life about
and protect your planning and
family.
preparing for the
threat of fire.
Get a relocation
kit ready with If you have famimportant docu- ily, friends or
ments and es- neighbours who
sentials – mobile might need asphones, radios, sistance leaving
clothes and wa- early before a

fire, talk to them State during the
about how you fire season, there
could help.
are precautions
that can be takPlease remem- en to make your
ber that on hot, journey safer.
dry windy days,
fires can start Check the Fire
and
spread Danger Ratings
quickly. Check for the areas you
Fire Danger Rat- will be visiting
ings and warn- every day, on the
ings at cfa.vic. CFA’s website or
gov.au. If you by downloading
are unsure, you the FireReady
should leave.
smartphone
app, and listen
If you are plan- to local radio for
ning to travel warnings and
around our great advice while you

are on the road.
I wish all Victorians a wonderful summer,
whether you’re
at home or travelling around
experiencing
our State’s outstanding sights
and attractions.
Be prepared and
stay safe.

Ted Baillieu
MLA
Premier

ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ18-25 ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤ ﱡﺮﻙ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ
.ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻴﻒ

ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻫﻮ ﻓﺮﺻﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ
ﺃﺳﺒﻮﻉ
ﱡ
 ﻭﺍﻋﺮﻑ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ، ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻚCFA  ﺍﺣﺠﺰ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺃﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ.ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺘﻚCFA  ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ ﻣﺮﻛﺰCFA ( ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ ﻭﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊFireReady)
.ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ25 – ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ
ﻭﻻ ﺗﻨﺲ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ ﻋ ّﻤﺎ ﺳﺘﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻚ ﻓﻲ
ِ  ﻟﻤﺰﻳ ٍﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ.ﺧﻄﺮ ﻧﺸﻮﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ
.1800 240 667  ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰCFA  ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ،ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺤﺮﺍﺋﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ

:ﺍﻋﺮﻑ ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ
cfa.vic.gov.au ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ
1800 240 667 ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ
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لبنانيـــات

لبنان الرمسي والشعيب حييي الذكرى  69لالستقالل
باحتفاالت يف بريوت واملناطق

أحيا لبنان الرمسي والشعيب
والستني
التاسعة
الذكرى
رئيس
ورأس
لالستقالل،
سليمان
ميشال
اجلمهورية
التاسعة صباحًا احتفا ً
ال اقامته
قيادة اجليش اللبناني يف
جادة شفيق الوزان يف وسط
العاصمة بريوت وختلله عرض
عسكري.
وحضر العرض إىل جانب
رئيس
اجلمهورية،
رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري ،رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي ،الرئيس
السابق للجمهورية أمني اجلميل،
الرئيس السابق للحكومة فؤاد
السنيورة ،نائب رئيس جملس
الوزراء مسري مقبل ،عقيلة
الرئيس رينيه معوض الوزيرة
السابقة نائلة معوض ،وزراء
وسابقون،
حاليون
ونواب
الروحية،
املقامات
ممثلو
ممثلو البعثات الديبلوماسية
املعتمدون يف لبنان ،ممثلو
اجلسم القضائي ،ممثلو اإلعالم
املرئي واملسموع واملكتوب،
ممثلو اهليئات االقتصادية
واالجتماعية والنقابية واألهلية
وقادة األجهزة األمنية وكبار
الضباط ومدعوون.
والدقيقة
الثامنة
وعند
وصول
اكتمل
العشرين
املدعوين ،تاله وصول علم
اجليش ،ووصل على التوالي
رئيس االركان يف اجليش
اللواء الركن وليد سلمان ،قائد
اجليش العماد جان قهوجي،
وزير الدفاع الوطين فايز غصن،
ثم وصل ميقاتي فعزفت له
املوسيقى وأديت له التحية
ليأخذ مكانه على املنصة،
وكان الفتًا وصول بري بسيارة
مرسيدس رمادية اللون من
طراز قديم كإجراء احرتازي
فعزفت له أيضًا املوسيقى
ُ
وأديت له التحية وأخذ مكانه

على املنصة أيضًا.
وعند التاسعة وصل رئيس
اجلمهورية وكان يف استقباله
وقهوجي
غصن
من
كل
وسلمان .وعزفت له املوسيقى
حلن التعظيم ثم النشيد الوطين
اللبناني ،وأطلقت املدفعية
إحدى وعشرين طلقة ترحيبًا،
كما أطلقت أبواق البواخر
املدنية واملراكب العسكرية،
ومت تطيري البالونات وطيور
احلمام ،ثم وضع سليمان،
يرافقه وزير الدفاع وقائد
اجليش ورئيس األركان ،إكلي ًال
على النصب التذكاري للشهداء
وعزفت املوسيقى عزفة تكريم
املوتى ثم الزمة النشيد الوطين
فالزمة نشيد الشهداء .ثم حيا
رئيس اجلمهورية علم اجليش،
قبل أن يصعد ووزير الدفاع
إىل سيارة عسكرية مكشوفة،
ورافقه يف سيارة عسكرية
أخرى قائد اجليش ورئيس
األركان الستعراض الوحدات
املشاركة .بعد ذلك ،حيا
سليمان املشاركني يف االحتفال
وأخذ مكانه يف مقدمة املنصة.
ثم حلق فوق مكان االحتفال
تشكيل جوي من الطوافات
العسكرية اليت محلت العلم
اللبناني وعلم اجليش بالتحليق،
ثم عرض فيلم «جايبلي سالم»
من انتاج مديرية التوجيه يف
اجليش ،فحلق التشكيل اجلوي
جمددًا متخذًا شكل األرزة
اللبنانية ،وأعطى قائد العرض
العميد الركن الياس مسعان،
األمر ببدئه مستأذنًا رئيس
َ
اجلمهورية.
الوحدات
عرض
وتواىل
الراجلة ،وهي :موسيقى اجليش،
اعالم :اجليش ،املديرية العامة
لقوى االمن الداخلي ،املديرية
العامة لألمن العام ،املديرية
العامة ألمن الدولة ،مديرية

اجلمارك العامة ،بيارق الوحدات،
املدرسة احلربية ،مدرسة الرتباء،
القوات البحرية ،القوات اجلوية،
لواء احلرس اجلمهوري ،ألوية
املشاة األول ،الثاني ،الثالث،
اخلامس ،السادس ،السابع،
العاشر،
التاسع،
الثامن،
احلادي عشر ،الثاني عشر،
اللواء اللوجسيت ،فوجا احلدود
الربية األول والثاني ،مكافحة
الشغب ،موسيقى قوى األمن
الداخلي ،فصيلة إناث قوى
األمن الداخلي ،الفهود ،شعبة
املعلومات ،املديرية العامة
لألمن العام ،املديرية العامة
ألمن الدولة ،مديرية اجلمارك
العامة ،الطبابة العسكرية ،املركز
العالي للرياضة العسكرية،
مدرسة التزجل  -األرز ،رابطة
قدماء القوى املسلحة اللبنانية،
فوج اإلطفاء ،حرس بلدية مدينة
بريوت ،ففصيلة نقابني ومفرزة
كالب ،اللجنة االوملبية ،احتاد
كشاف لبنان ،االحتاد اللبناني
للمرشدات والدليالت ،جمموعة
من «لبنان املستقبل» ،جمموعة
من املتفوقني يف جامعات
لبنان ،اجلامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل ،خيالة من املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي.
كما تواىل عرض الوحدات
التدخل
أفواج
اخلاصة:
األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع
واخلامس ،فوج املغاوير ،فرع
مكافحة اإلرهاب والتجسس،
فوج مغاوير البحر ،فوج اإلشارة،
الشرطة
املدرعات،
فوج
العسكرية ،فوج املغاوير ،فوج
التدخل األول والثالث ،لواء
املدرعات احلادي عشر ،الفوج
اجملوقل ،فوج املدرعات األول،
فوجا املدفعية األول والثاني،
فوج اإلطفاء ،الدفاع املدني،
والصليب األمحر اللبناني.
التهاني يف بعبدا

واختتم االحتفال مبغادرة علم
اجليش ،وغادر رئيس اجلمهورية
مودعًا من قبل وزير الدفاع
وقائد اجليش وكبار الضباط،
ثم كانت مغادرة الرئيسني
بري وميقاتي إىل بعبدا لتقبل
التهاني باالستقالل ،يف قاعة
 25أيار يف القصر اجلمهوري.
وكان بري وميقاتي اجتمعا
لدى وصوهلما إىل بعبدا مع
سليمان ،وتناول اللقاء األوضاع
العامة وآخر التطورات.
وحضر مهنئًا :عقيلة الرئيس
الراحل رينيه معوض ،الرئيس
السنيورة ،الوزراء احلاليون،
ممثلو املقامات الروحية العليا
املسيحيون واملسلمون ،عميد
ورؤساء البعثات الديبلوماسية
املعتمدون يف لبنان ،مدراء
املنظمات اإلقليمية والدولية،
وقائد أركان قوات حفظ السالم
الدولية ،األمني العام للمجلس
األعلى اللبناني-السوري نصري
خوري ،النواب احلاليون ،الوزراء
السابقون ،النواب السابقون،
إضافة إىل كبار رجال الدين من
املطارنة ومفيت املناطق ورؤساء
الرهبانيات واملدبرين العامني،
اجمللس
وأعضاء
ورؤساء
الدستوري والسلك القضائي
وأمنية
عسكرية
وقيادات
ونقابيت الصحافة واحملررين،
والعديد من اهليئات اإلدارية
والبلدية واالختيارية والنسائية
وفاعليات ومنظمات اجملتمع
املدني .إضافة إىل نواب من
«قوى  14آذار».
وقال عضو كتلة «املستقبل»
النيابية عمار حوري« :استقاللنا
ما زال حباجة إىل أن تكون
بندقية الدولة هي البندقية
الوحيدة على أرضنا ،وإىل محاية
احلرية واالستقالل على أرضنا».
وأكد أن «ما حصل اليوم من
التهاني يف قصر بعبدا هو
خارج إطار االنقسامات ،واحلوار
يف مضامينه السابقة انتهى،
ومل يبق منه شيء ،مل يبق

سوى االسرتاتيجية الدفاعية،
ولن نرضى ان تكون طاولة
احلوار بدي ًال من املؤسسات
الدستورية».
إكليل على نصب معوض
ووضع وزير البيئة ناظم
اخلوري ممث ًال الرؤساء سليمان
وبري وميقاتي ،إكلي ًال على
النصب التذكاري للرئيس
رينيه معوض يف حملة الظريف،
على وقع موسيقى نشيد حلن
املوت عزفته ثلة من اجليش،
يف حضور عقيلة الرئيس
معوض الوزيرة السابقة نايلة
معوض وابنها رئيس «حركة
االستقالل» ميشال معوض
والنائب هنري احللو ،املقدم
عبدو هوشر ممث ًال قائد اجليش،
حممد
السابقني
النائبني
يوسف بيضون وجواد بولس،
عضو األمانة العامة لـ 14آذار
يوسف الدويهي ،عميد السلك
القنصلي جوزف حبيس ،خماتري
ورؤساء بلديات زغرتا-الزاوية،
ممثلني عن هيئات اجملتمع
املدني وحشد من آل معوض
وأبناء زغرتا الزاوية.

وعمت االحتفاالت يف عيد
املناطق
خمتلف
االستقالل
اللبنانية وقرى قضاء بعبدا،
اللبنانية
األعالم
فرفعت
وازدانت
الساحات،
يف
الثكنات العسكرية والطرقات
ودور
العامة
واملؤسسات
البلديات باألعالم املختلفة احلجم،
كما رفعت الالفتات املؤيدة
للجيش واملنوهة جبهوده يف
ظل الظروف الصعبة ،وأقفلت
املدارس الرمسية واخلاصة،
وحلقت يف املناطق مروحيات
عسكرية محلت األعالم اللبنانية
واألعالم البيض وشكلت عروضًا
عسكرية خاصة باملناسبة.
ووضع وزير الدفاع باسم
الرؤساء الثالثة إكلي ًال أمام
متثال األمري فخر الدين يف
وزارة الدفاع ،فيما وضع قائد
اجليش بعد انتهاء العرض
العسكري ،إكلي ًال على املدافن
اخلاصة بشهداء اجليش يف
وزارة الدفاع الوطين ،تكرميًا
ألرواحهم وتقديرًا لتضحياتهم
يف سبيل الوطن.

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
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نصراهلل :ألخذ العِرب
من جتربة املقاومة
الفلسطينية يف غزة

أمل األمني العام لـ «حزب
اهلل» السيد حسن نصراهلل
تعقيبًا على إعالن وقف
إطالق النار يف غزة مساء
االربعاء ،أن «تكون هذه
الليلة «خامتة املواجهة ووقف
العدوان اإلسرائيلي الوحشي
على قطاع غزة» ،متمنيًا أن
يكون هذا اإلعالن «نهاية
العدوان وانتصار املقاومة
الفلسطينية» ،ومؤكدًا أن
«متوقعًا
كان
االنتصار
وطبيعيًا».
ولفت نصر اهلل إىل أنه
«جيب أخذ العرب من هذه
التجربة» ،مبا يفيد ك ًال من
وفلسطني
«غزة
ولبنان
ومنطقتنا العربية واإلسالمية»،
معتربًا أن هذه التجربة كبرية
وعظيمة وجيب االستفادة
منها لتعزيز القوة».
إىل ذلك رأى رئيس كتلة
«الوفاء للمقاومة» النائب
حممد رعد «أن املبادرة
يف غزة اآلن هي للمقاومة
الفلسطينية على رغم تواضع
قدراتها وحمدوديتها ،ويف
ظل ختلي العرب عنها وعن
القضية الفلسطينية ،ومع
ذلك فإن املقاومة هي اليت
متلي الشروط على العدو
للتهدئة ،كما حصل مع
املقاومة يف لبنان عام 2006
حتى مل يعد حينها يستطيع
الوقوف».
وقال« :لو أن غزة حتيطها

أنظمة عربية تدعم املقاومة
لكانت الفرصة اآلن تارخيية
أمام املقاومة من أجل أن
تدخل وحترر أرض فلسطني»،
مبديًا «أسفه للضغوط العربية
على املقاومة بعنوان التهدئة
األطفال
على
واحلرص
ً
والنساء» ،مشريا إىل أنهم
«يضغطون على الضحية
ومل يضغطوا على اجلالد،
ويقول عتات هذه األنظمة إننا
عاجزون نعاج ال منلك قدرة
متويلية وال قدرة تسليحية،
ذلك ألن كل أمواهلم ذهبت
لتدمري سورية».
وتابع« :هم يقدرون على
والسالح
األموال
إرسال
لتدمري سورية ،ولكنهم ال
يقدرون أن ميولوا املقاومة
يف غزة ضد عدو األمة».
وسأل« :هل يتصور أحد
أنه بعد ما جرى يف غزة أنه
بإمكان العدو أن يفكر يف
االعتداء على لبنان؟ فهذا
العدو مل يعد بإمكانه أن
يفعل ما يريد من دون أن
يتلقى العقاب».
وتوجه رعد إىل «الذين
احلكومة
إسقاط
يريدون
وال ميلكون رؤية واضحة
عن البديل» بالقول« :إننا
ندعوكم إىل احلوار لنتفاهم
معكم» ،وزاد »:ال تكرروا
جتربة اإلصرار على انتخاب
رئيس جديد للبنان قبل
انتهاء مهلة الرئيس».

ميقاتي :ال حل إال باحلوار والتالقي
وال ميكن أحداً عزل اآلخر
اختتم رئيس احلكومة اللبنانية
جنيب ميقاتي زيارته الرمسية
فرنسا بلقاء حاشد مع اجلالية
اللبنانية دعت إليه السفارة
اللبنانية يف باريس ملناسبة
وشارك
االستقالل،
عيد
فيه مئات من اللبنانيني من
خمتلف الطوائف والتيارات
وشخصيات
السياسية،
فرنسية ،من بينها وزيرة
الثقافة الفرنسية يامسينة
بن غيغي وسفري فرنسا لدى
لبنان باتريس باولي ،وعاد
لي ًال إىل بريوت.
كلمة
ميقاتي
وألقى
باملناسبة قال فيها« :شعرت
اليوم أكثر فأكثر مبدى اهتمام
الرئيس الفرنسي بلبنان
وحرصه عليه وعلى استقالله
ووحدته أرضًا وشعبًا ،وقد
توصلت إىل خالصة نتيجة
اجتماعي مع الرئيس فرنسوا
هوالند يف اإلليزيه عربت عنها
يف لقائي مع الصحافيني
عندما قلت إنين مطمئن كثريًا
إىل وطننا ،ألنين شعرت
مبدى إخالص الدول الصديقة
للبنان ،وعلى رأسها الدولة
الفرنسية .يف خالل كل
االجتماعات اليت عقدتها،
ملست هذا األمر ،كما أشكر
للدولة الفرنسية احتضانها
اللبنانيني املوجودين بيننا
اليوم والذين يشعرون بأن
فرنسا هي فعال وطنهم
الثاني ،وهذا الشعور رسخته

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

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

بل

فرنسا ليس بالكالم
باملمارسة أيضًا».
وأضاف« :أنتم بالتأكيد
تتابعون ،متاما كما نتابع حنن
أو حتى أكثر ،األوضاع يف
لبنان ،وتواكبون كل اخلضات
واملشاكل واألوقات الفرحة
اليت مير بها وطننا ،وأقول
لكم إنه مهما اشتدت األزمة،
لبنان حمروس بإذن اهلل ،وما
من لبناني خملص إال يؤمن
بلبنان وبالتعددية والتنوع
واالنفتاح الذي يتميز به.
حنن مؤمنون باالنفتاح على
اجلميع بكل معنى الكلمة،

ونؤمن أيضًا أن ليس يف
استطاعة أحد أن يعزل اآلخر
أو أن يقاطعه .يدنا ممدودة
للجميع ،وأنا متأكد من أن كل
لبناني يده ممدودة للبناني
اآلخر وقلبه منفتح على حمبة
اآلخر».
وقال ميقاتي« :ليس هذا
الوقت املناسب للمناكفات
والشحن السياسي والطائفي
واملذهيب ،أو البناء على
رهانات يعلم أصحابها أنها
لن حتمل لوطننا إال املزيد من
املتاعب ،واملطلوب منا اليوم
اكثر من أي وقت مضى،

التضامن بكل قوانا لتجنب
تداعيات العواصف من حولنا
بالقدر املمكن ،وليس أفضل
من احلوار والتالقي وسيلة
لتحقيق هذا اهلدف .احلوار هو
األساس وأستغرب أن تتم
الدعوة أحيانًا إىل مقاطعته.
أمل نتعلم أن ال حل إال باحلوار؟
أمل نتمكن حنن اللبنانيني من
معرفة بعضنا البعض باحلوار؟
لقد تربينا وتعلمنا يف مدارس
خمتلطة ،وليس ضروريًا أن
يشاطرني من هو إىل جانيب
الرأي ،ولكن على األقل ميكننا
التكلم والتفاهم معًا للتوصل
إىل ما خيدم خري هذا البلد.
اليوم حنتفل بالعيد التاسع
والستني لالستقالل ،وأمتنى
أن نكون دائما خبري ،وأن
تكون هذه السنة سنة نهاية
األحزان يف لبنان ،فنتمكن من
االنفتاح بعضنا على بعض،
وتكون الدولة قوية مبؤسساتها
بوجود فخامة الرئيس العماد
ميشال سليمان ،لنسري معًا
على الطريق الذي يتمناه كل
لبناني خملص».
وتوجه ميقاتي إىل احلضور
قائ ًال « :كونوا على أمل
كبري بلبنان ،وال تيأسوا من
الغيوم السود فهي عابرة
مساء
وستعود
وزائلة،
لبنان صافية واعدة بالربيع
الطويل،كما كانت وستبقى
على الدوام».
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لقاء بني الراعي وسليمان يف الفاتيكان:

احلكومة واألمم املتحدة ترفضان

رئيس
دعوة
لتلبية
الالجئون السوريون يف لبنان يطالبون مبخيمات
اجلمهورية اىل احلوار
شدد الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي من روما على
ضرورة تلبية دعوة رئيس
ميشال
العماد
اجلمهورية
سليمان اىل احلوار أو على
االقل التشاور بني الفرقاء
السياسيني.
وكان الراعي التقى رئيس
سليمان
ميشال
اجلمهورية
وعقيلته السيدة وفاء سليمان
يف الفاتيكان.
وأكد البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي أن «االستقالل يقوم
على سيادة القرار الداخلي بعيدا
عن أي سالح أو معسكرات غري
شرعية» ،مشددا على ضرورة

اجراء االنتخابات يف موعدها.
وبعد
الراعي
البطريرك
لقائه رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان يف الفاتيكان ،رأى ان
العبور اىل حكومة جديدة جيب
أن يتم يف شكل هادئ كي ال
نقع يف فراغات تهدد االقتصاد
الفتا اىل ان «قوى « 14أذار»
أبلغتين أن احلوار كما كان
جيري مل يصل اىل نتيجة وهي
ال تربطه مبا جيري يف سوريا،
ومن هنا جندد طلبنا تلبية
دعوة رئيس اجلمهورية للحوار
وليس بالضرورة أن يكون حول
يتم
الطاولة بل من املمكن ان ّ
التشاور مع الرئيس كي يأخذ
القرار املناسب».

فتفت :رئيس احلكومة لديه «شبق» للسلطة
كبارة :ميقاتي خيشى على نفسه من آل األسد

أعرب عضو كتلة «املستقبل»
النائب حممد كبارة عن تقديره
للمواقف العاقلة واملسؤولة اليت
اختذها رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان» معتربًا خطابه مبناسبة
ذكرى االستقالل نابعًا من هذه
املواقف» وآم ًال أن يتمكن لبنان
من جتاوز األزمة اليت مير بها»
وصو ًال إىل االستقالل احلقيقي
الذي ينشده كل لبناني خملص.
وردًا على اتهام رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي قوى « 14آذار»
بالتحامل عليه» قال كبارة إن
«ميقاتي هو من يتحامل على
نفسه بعدما أجرب على اختاذ مواقف
خمالفة للخط السياسي الذي
ينتهجه»» جازمًا بأنه «ال يستطيع
تقديم استقالة حكومته إال بعد أن
يأتيه الضوء األخضر من النظام
السوري و»حزب اهلل» ألنه خيشى
على نفسه من شركائه «بيت

األسد» يف حال تفرد باختاذ مثل
هذا املوقف» ألنه منذ قبوله تأليف
هذه احلكومة وضع نفسه رهينة
لقراراتهم».
وأكد كبارة حل األزمة السياسية
يف لبنان طاما أن هناك «دولة
ضمن الدولة»» وطاملا أن هناك
حزبًا يسيطر على البلد وعلى
سياسته واقتصاده ويدعم النظام
اإلجرامي يف سورية» مضيفًا «قبل
أن يسقط هذا النظام اجملرم
سيبقى وضع البلد صعبًا جدًا».
من جهته» أكد عضو كتلة
«املستقبل» النائب أمحد فتفت
أن املوقف الفرنسي مل يتغري من
حكومة ميقاتي «مهما حاول تلميع
الصورة بعد لقائه املسؤولني
الفرنسيني»» ألن زيارته باريس
كانت مقررة قبل زيارة الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند إىل لبنان
مطلع الشهر احلالي.

يطالب الالجئون السوريون
يف لبنان الذين جتاوز عددهم
 125ألف شخص ،بإقامة
خميمات هلم على غرار تلك
املقامة يف تركيا واالردن،
لكن احلكومة اللبنانية واالمم
املتحدة ترفضان هذه الفكرة.
وحاليًا ،يقيم حنو  30يف
املئة من هؤالء الالجئني يف
مشال لبنان ويعتمدون على
العائالت يف استضافتهم ،يف
حني يواجه الباقون صعوبة يف
العثور على سقف يأويهم.
لكن للبنان تاريخ مضطرب
مع املخيمات ،حيث كان الوجود
الفلسطيين عامال اساسيا يف
احلرب اللبنانية االهلية اليت
اندلعت بني العامني 1975
و 1990وختشى السلطات
اللبنانية ان يشجع انشاء
خميم الالجئني السوريني على
االستقرار يف شكل دائم
يف حال طال امد النزاع يف
بالدهم.
إىل ذلك ،خيشى كثري من
الشيعة واملسيحيني ان تؤثر
املوجة اجلديدة من الالجئني
الدميوغرايف
التوازن
على
واملذهيب اهلش يف لبنان
لصاحل الطائفة السنية اليت
ينتمي إليها غالبية الالجئني
شأن
شأنهم
السوريني
الفلسطينيني.
لكن العديد من هؤالء
الالجئني يعتربون ان اقامة
املخيم أو توفري اماكن اقامة
موقتة هي احلل الوحيد لتلبية
احتياجاتهم االنسانية .وتشري
ارقام االمم املتحدة اىل وجود
اكثر من  125الف الجيء
سوري يف لبنان 78 ،يف املئة
منهم من االطفال والنساء،
لكن الناشطني يؤكدون ان
العدد الفعلي لالجئني هو

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

أعلى بكثري.
ويقول الناشط السوري امين
احلريري املقيم يف حمافظة
عكار (مشال لبنان) اليت
تستضيف عشرات اآلالف من
الالجئني السوريني "يف حال
عدم اقامة خميم او التوصل
اىل حل سريع ،سينتهي األمر
بالعائالت بالنوم يف الشوارع
او العودة اىل سورية".
ويضيف "ال احد يريد االقامة
يف خميم ،لكن الغالبية ال ميكنها
حتمل دفع  200او  300دوالر
كبدل اجيار شهري" ،مشريا
اىل ان إقامة املخيم "ستساعد
ايضا يف تنظيم املساعدات"
الن الوضع يف حالة "فوضى
حاليا ،والعائالت األكثر ضعفًا
تدفع الثمن االعلى".
من جهته ،يقول رئيس بلدية

حلبا سعيد احلليب "ال نعرف
اين يقيم غالبية السوريني .لو
كان لدينا خميم ،لكان الوضع
اسهل تنظيميا".
ومع تصاعد اعمال العنف
يف سورية اجملاورة ،يشهد
كل شهر وصول  20ألف نازح
جديد اىل االراضي اللبنانية،
كما قال منسق االمم املتحدة
للشؤون االنسانية يف لبنان
روبرت واتكينز للصحافيني
يف حلبا.
املتحدة
االمم
وتقوم
والسلطات اللبنانية مبساعدة
اجملتمعات احمللية يف استضافة
السوريني ،مع السعي يف
الوقت نفسه اىل الدفع يف
اجتاه التنمية.
وقال واتكينز ان "موقف
االمم املتحدة بالتنسيق مع

احلكومة اللبنانية ،هو ان هذا
االمر غري مستحب حاليا" ،وذلك
ردا على سؤال عما اذا كان
ميكن ان تؤدي اقامة خميمات
جديدة اىل التخفيف من معاناة
الالجئني.
واضاف ان "املخيمات ختلق
مشكالت أكثر مما حتلها ،وهي
ايضا مرتفعة الكلفة".
سكان
يعارض
كذلك،
طرابلس ،كربى مدن مشال
لبنان ،اقامة خميمات لالجئني
السوريني.
النعيمي
شريف
ويقول
( 28عاما) وهو تاجر ساعات
يف املدينة "إذا كانت لدينا
الالجئني
فان
خميمات،
السوريني سيفعلون بنا ما
فعله الفلسطينيون .سيصبحون
أمراء علينا".

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

السنيورة :حزب اهلل يُه ّرب أسلحة لبيعــها للجيش احل ّر كلمة للتاريخ من وحي
جمازر غزة

يف بعض اللقاءات اليت عقدها الرئيس فؤاد السنيورة يف واشنطن
قدم جردة سياسية طويلة مل تقتصر على انتقاد حكومة
منتصف هذا الشهرّ ،
الرئيس جنيب ميقاتي ،بل ّ
توخت تلميع صورة قوى  14آذار «اليت تطلب من
تفهمًا أكرب ملواقفها» وفق أحاديثه هناك
الواليات املتحدة أن ُتظهر ّ
نقوال ناصيف
ما قاله الرئيس فؤاد السنيورة ملستمعيه األمريكيني يف وزارة اخلارجية
األمريكية ،وآخرين بينهم أكادمييون يعنون بشؤون املنطقة ،وعميد كلية
جون هوبكنز فالي نصر ،وهو باكستاني خبري يف قضايا الشيعة ،أن تاريخ
لبنان مل يعرف معارضة ّ
قدم صورة حكومة الرئيس
بناءة كقوى  14آذارّ .
وقدم عن نفسه صورة مغايرة عندما
جنيب ميقاتي كما يراها هو وحلفاؤه،
ّ
حمدثوه األمريكيون
كان وزيرًا للمال ثم رئيسًا للحكومة لسنوات .ما مسعه ّ
منه أنه كان معنيًا جبهود اإلصالح وجنح يف مراحل منه ،لكنه جوبه بـ»مقاومة
تردي عالقة
يقدم خالصة استنتجها من جتربة ّ
اجملموعات السياسية» ،كي ّ
الرئيس إميل حلود بالرئيس رفيق احلريري بقوله« :اإلصالح جيب أن يتم
عندما يكون هناك إمكان لإلصالح ،وليس عندما نكون مرغمني عليه».
رحب السنيورة باالئتالف السوري املعارض ،وقال حملاوريه إن حزب اهلل
ّ
احلر» ،وشكك يف
«يهرب أسلحة إىل سوريا كي يبيعها للجيش السوري
ّ
ّ
حتدث عن فضيحة الدواء وضلوع احلزب فيها.
«معايريه األخالقية» عندما ّ
دون ما أدىل به ،وأرسلها إىل أكثر
بعض َمن حضر اللقاءات بالسنيورة ّ
من جهة لبنانية معنية ،وخصوصًا يف نقاط مل ُيفصح عنها يف تلك اللقاءات
وكانت مثار انتقاد الرئيس السابق للحكومة.
أسهب يف انتقاد حكومة ميقاتي ،والحظ أن منسوب التوتر يف لبنان
ارتفع منذ تأليفها ،بينما لبنان يف حاجة إىل تفاهم جديد بني األفرقاء.
أخذ على ميقاتي انتقائية حكومته يف تطبيق سياسة النأي بالنفس اليت
أيدها السلف ،لكنه قال« :عندما تالئمها هذه السياسة تطّبقها ،وعندما
ّ
تضر بها تشيح بنظرها عنها .هناك أربعة أعضاء يف حزب اهلل
تالحظ أنها
ّ
اتهمهم القرار الظين باغتيال الرئيس رفيق احلريري يرفض حزبهم الذي
يسيطر على األكثرية احلكومية تسليمهم إىل احملكمة الدولية .ويف ما مضى
ّ
يسلمهم ال يف ثالثة أشهر وال يف ثالث سنوات
قال حسن نصراهلل إنه لن
وال يف ثالثني سنة .يرفض أيضًا تسليم عضو آخر مشتبه فيه يف حماولة
اغتيال النائب بطرس حرب .كانت هناك حماولة الغتيال مسري جعجع ،وآخر
السلسلة اغتيال وسام احلسن .ليس للحكومة تسهيل حماوالت االغتيال،
بل آن أوان اإلفراج عن بعض املعلومات اليت من شأنها تعزيز دور األجهزة
األمنية لكشف اجلرائم قبل ارتكابها».
قال أيضًا إن لبنان يف حاجة إىل «صدمة إجيابية تعبرّ عنها حكومة
تكنوقراط ال تنتمي إىل قوى  8أو  14آذار ،تعمل على تطبيق سياسة النأي
بالنفس على حنو صحيح وسليمُ ،
وتصحح األخطاء
عد لالنتخابات النيابية
وت ّ
ّ
االقتصادية واخلالفات مع بعض الدول العربية اليت يعتمد لبنان على عالقات
جيدة معها».
ّ
أمساء
وخاطب السنيورة حماوريه بأن وجوده يف واشنطن ليس كي يقرتح
ً
َ
ملن ميكن أن يكون على رأس «حكومة تكنوقراط غري حزبية حمايدة» ،وتوقف
عده
احلجتني اللتني ت ّربران بقاء احلكومة احلالية ،وهما االستقرار
عند ما ّ
ّ
حجة عدم االستقرار يفتعلها حزب اهلل
واخلشية من الفراغ .وأضاف« :إن ّ
ألن بني يديه سالحًا ويريد فرض إرادته .وحينما يرفض اجملتمع الدولي
احلجة الثانية ،وهي الفراغ،
يهدد حزب اهلل بعدم االستقرار .أما
هذا الوضع ّ
ّ
فليس يف الدستور أي مفهوم للفراغ ،ألن احلكومة ما إن تستقيل تستمر
يف تصريف األعمال إىل حني تأليف حكومة جديدة».
تصدق أن هذه احلكومة هي
وسأل« :ال أعرف كيف أن الواليات املتحدة
ّ
الطريق الوحيدة لتفادي الفراغ؟».
ويشجعون على
ولفت إىل أن حلفاءه يف قوى  14آذار «يؤمنون بدولة قوية
ّ
مساعدة اجليش وتقويته .لكن من أجل متكني اخلزينة اللبنانية من املساهمة
بـ 30يف املئة من خطة ميقاتي ملساعدة اجليش وتسليحه بقيمة مليار و600
مليون دوالر ،ينبغي أن يكون االقتصاد يف ّ
ظل إدارة أفضل» .واستعاد
جهود اإلصالح اليت بذهلا عندما كان وزيرًا للمال ثم رئيسًا للحكومة ،وسعيه
ّ
يتلقى عند
إىل إصالح ميزان املدفوعات .وقال« :إن عميدًا يف اجليش
إحالته على التقاعد بني  500و 800ألف دوالر تعويض نهاية اخلدمة ،وحيصل
على راتبه كام ًال كمعاش تقاعدي .بل يف اجليش عمداء أكثر منهم عقداء».
ثم ّ
و»هب الشعب» يؤيد
ذكر مبشكلة واجهها عندما كان وزيرًا للمال
ّ
وزارته ،هي خالفه مع اجليش منتصف التسعينات وتطويق مبنى الوزارة ،من
غري اإلسهاب يف هذا املوضوع.
حتدث بعد ذلك أمام حماوريه األمريكيني عن أحداث سوريا .قال« :لبنان
ّ
يتأثر مبا جيري يف املنطقة ،واجلهود اليت بذلتها قطر من أجل توحيد املعارضة
السورية يف ائتالف كان ينبغي حتقيقها قبل ذلك مبدة .ما جيري اليوم هو
نتيجة ملرحلة طويلة من القمع استحال خالهلا تشكيل حركات سياسية يف
سوريا .وقد احتاجت املعارضة السورية إىل وقت طويل كي يتعاون بعضها
مع بعض .كانت هناك جهود حثيثة يف األشهر الـ 18املنصرمة إلقناع النظام
السوري بإجراء تغيري ،فرفض .اليوم يستخدم النظام القوى النظامية كي
يهزم املعارضة ،وال ُيظهر األسد أي رمحة حيال شعبه واقتصاده .لكنين
أنظر بأمل وتفاؤل إىل اخلطوة
اجلدية اليت اختذتها املعارضة بائتالفها .ال
ّ
مكان لبناء سوريا املستقبل مع األسد».
وتطرق إىل التأثري اإليراني يف لبنان ،بقوله« :عانى لبنان بشدة من
ّ
معضلة الشرق األوسط اليت كان هلا تأثري كبري عليه .وقد لعبت سوريا دورًا
ّ
ّ
بن ًاء حتى عام  2000يف املساعدة على
التخلص من إسرائيل وعدم احتالهلا
لبنان .لكن بعد هذا التاريخ اجته سالح حزب اهلل إىل الداخل .منذ عام 2000
أصبحت كل املشكالت واخلالفات اللبنانية يف صلب هدف إيران وطموحاتها.
إليران وجهة نظر دينية تتعلق بوالية الفقيه ،وتريد يف الوقت نفسه تصدير
ثورتها إىل اخلارج .اآلن هناك ّ
تدخل إيراني أكرب يف املنطقة ،وخصوصًا بعد
الغزو األمريكي للعراق الذي مسح إليران ،ومن دون اعرتاض ،بالوصول

إىل املتوسط .كان لذلك تأثري كبري على لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق
احلريري عام  ،2005وأدى إىل تأليف حكومة ساعدت على انسحاب اجليش
السوري من لبنان وعلى إقرار احملكمة الدولية اليت واجهتها اعرتاضات
وضغوط من إيران والنظام السوري وصو ًال إىل ما حدث يف أيار  2008عند
ّ
السنية يف بريوت».
اقتحام حزب اهلل املناطق
وأضاف« :احتوى اتفاق الدوحة على كل ما تفاهم عليه األفرقاء اللبنانيون
مما أدى إىل سقوط حكومة سعد
هناك .لكن بعض هؤالء تراجعوا عن االتفاق ّ
احلريري .كانت هناك ضغوط إيرانية حلمل وليد جنبالط على االنتقال من
ّ
تشكلت احلكومة
األكثرية إىل األقلية ،وهذا خيالف ما اتفق عليه يف الدوحة.
ً
احلالية وأصبحت الغالبية القدمية األقلية اجلديدة اليت تضم  60نائبا يف
الربملان .حاولت قوى  14آذار إقناع ميقاتي بتأليف حكومة حيادية .كل َمن
يف لبنان
مسيسني.
مسيس وهذا مؤكد ،لكن هناك بعض األشخاص غري
ّ
ّ
احلكومة احلالية حتت تأثري حزب اهلل وإيران من جهة ،والنظام السوري من
جهة أخرى .تألفت يف حزيران  2011بعد أربعة أشهر من انفجار األحداث يف
سوريا ،من غري أن يالحظ املعنيون أن الكثري قد تغيرّ  .منذ تأليفها ارتفع
منسوب التوتر من جراء خلق عدم توازن حقيقي .لبنان يف حاجة إىل حتقيق
نوع من التفاهم ،وقد بذلت قوى  14آذار كمعارضة جهودًا .مل يعرف تاريخ
لبنان معارضة ّ
بناءة كقوى  14آذار .عقدنا لقاءات مع رئيس اجلمهورية
التصرف
ورئيس احلكومة وبعثنا برسائل يف حماولة منا حلمل احلكومة على
ّ
بطريقة ّ
بناءة .لكن نسبة التوتر ارتفعت يف األشهر الـ 18األخرية ،كما
تراجعت احلال األمنية».
وقال« :هناك انقسام يف احلكومة وإن انتمى وزراؤها إىل الغالبية
سيئ إىل أسوأ .صحيح أن حكومة ميقاتي
نفسها .لكن الوضع يسري من ّ
اختذت خطوات مهمة كتمويل احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان وإن أجرته
بطريقة بهلوانية .كان هذا األمر جيدًا بالنسبة إلينا ،لكنها ستعرقل
االنتخابات النيابية يف حزيران املقبل .سوف تهدر وقتًا أطول ألنها رهينة
حزب اهلل الذي لن يوافق على إجرائها إال وفق مشيئته .لن تنجح قوى 8
آذار يف االنتخابات إال بتقسيم الدوائر حبسب مصلحتها .لذلك فإن الوضع
احلالي يف حاجة إىل موقف واضح».

جعجع يف رسالة لربي :لن نقوم بأي
عمل روتيين قبل وقف القتل
أعلن رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف رسالة
مفتوحة اىل رئيس جملس
النواب نبيه بري اننا لن نقوم
بأي عمل روتيين قبل وقف آلة
القتل ،سائال :أي حياة نيابية
وسياسية هي هذه حتت وطأة
األقصى
السياسي
العنف
واالغتياالت؟
وقال جعجع يف الرسالة:
صديقي الرئيس بري ،أتوجه
إليك انطالقا من مودتي
والصراحة اليت بيننا ،دأبت يف
اليومني املاضيني على طرح
سؤال واحد وهو :هل االجتماع
يف الربملان جرمية أرتكبها يا
إخوان؟ طبعا دولة الرئيس
كال! باملطلق! ولكن بربك قل
لي دولة الرئيس :أليست
جرمية أن جنتمع يف الربملان،
وكأن شيئا مل يكن ،بعد حواىل
مخسة وعشرين اغتياال ،وحماولة
اغتيال وعمليات تفجري ،طالت
كلها قيادات سياسية وأمنية،
ورجال رأي وصحافيني؟.
اضاف :قل لي دولة
الرئيس ،أليست فعال جرمية
أن يكون قد سقط ستة نواب
حتى الساعة منذ العام 2005
شهداء االغتيال السياسي
الواضح واملربمج ،وجنا اثنان
بأعجوبة ،من دون أن يتوقف
اجمللس النيابي ،ولو مرة
واحدة ،بشكل جدي عندها،
ويوقف كل أعماله الروتينية،
ويبقى يف حالة انعقاد دائم
للبحث فقط يف هذه النقطة،
وحتديد املسؤوليات ،ولو من

الزاوية السياسية ،ووضع
املسؤولني أمام مسؤولياتهم،
ووضع خطة عملية نهائية لوقف
هذه املأساة؟.
وتابع :قل لي دولة الرئيس،
أال تشعر باإلحراج ،وأنت جتتمع
يف الربملان وكأن شيئا مل
يكن ،مع الفريق املتهم
قانونيًا  -ولو أن املتهم بريء
حتى إثبات العكس  -باغتيال
الرئيس رفيق احلريري ،والذي
حتوم حوله الشبهات يف اغتيال
النائب جربان تويين وحماولة
اغتيال النائب بطرس حرب؟.
وأردف :قل لي دولة
الرئيس ،أي حياة سياسية هي
هذه حتت وطأة العنف السياسي
األقصى واالغتياالت؟ قل لي
دولة الرئيس ،أي حياة نيابية
هي هذه اليت يستهدف النائب
فيها قتال فقط ألنه مرشح بارز
حبظوظ كبرية يف االنتخابات
القادمة؟ قل لي دولة الرئيس،
أال نكون نغطي بشكل مباشر أو
غري مباشر االغتياالت والعنف
السياسي ،بالتصرف بشكل
طبيعي بعد كل واحدة منها،
وكأن شيئا مل يكن؟.
وختم :أعتقد دولة الرئيس
أنه آن األوان ألن نصرخ
كلنا ،على خمتلف انتماءاتنا
السياسية ،بصوت واحد عال
مدو :كفى! كفى! وكفى
لالغتياالت السياسية واالجرام
السياسي! وإننا نبلغ اجلميع
بأننا لن نقوم بأي عمل روتيين
بعد اآلن قبل وقف آلة القتل،
وليتحمل املسؤول املسؤولية.

بقلم سعيد صيداوي
سقط القناع وبدأ العد العكسي ،سقط القناع وسريى العامل
ويف القريب املنظور واملسموع واملرئي ،سريى نهاية الكيان
الصهيوني ،وموت ام احلركات العرقية والفاشية والعنصرية،
عنيت احلركة الصهيونية العاملية ،وسيسقط جدار الوهم،
وتسقط معه كل االنظمة املتصهينة يف وطننا العربي الكبري،
وسينتفض «طائر الفينيق» ليؤكد لنا وللعامل ان فينا قوة
انسانية فعلت....سيسقط القناع عن غباء بعض الدول الغربية،
وسيعرف شعب امريكا ان الصهيونية اليت احتلت ما يسمى
«البيت االبيض»من بابه اىل حمرابه ونهبت ثرواته وامانيه
وتطلعاته ،سيعرف ان القادة املتصهنني ابناء الصهيونيات
بلسانهم االنكليزي عملوا على طول العقود يف تلميع صورة
الكيان الصهيوني «اسرائيل» امام الرأي العام العاملي،
سنرى بعد سقوط االقنعة ان هذا الرأي العام املضلل واملدجن
سابقًا مل يعد بعد اليوم وبفضل املقاومة املباركة يف شعبنا،
مل يعد مستعدًا للموافقة على ما تفعله اسرائيل اليت احتلت
ارضًا بالقوة ،وطردت شعبًا لتزرع مكانه شعبًا آخر جاء من كل
مكان...
لقد سقط القناع واالقنعة وعرف العامل ان الصهيونية هلا
لسان واحد هو االرهاب املنظم ،فكما يف سورية كذلك يف
غزة وفلسطني والعراق ولبنان ،االرهاب واحد ولو تعددت
مفاعيله ،ومع االسف ان بعض ما يسمى بالقادة العرب
متورطون باملؤامرة وهم يف طريقهم اىل الفناء واملوت ،وحدها
املقاوم يف لبنان وفلسطني والعراق ،ووحدها اجلمهورية
العربية السورية بقيادتها احلكيمة وجيشها الباسل وشعبها
الصامد بوعيه القومي واالنساني ،وبفضل ما بعثه فيه القائد
اخلالد حافظ االسد ،وحدها سورية شعبًا وقادة وجيشًا صانت
املقاومة وحضنتها وحتولت هي وكل املقاومني اىل مقاومة
واحدة يف وجه الصهاينة يف الداخل واخلارج ،سورية هي
الصخرة اليت ستتحطم عليها الصهيونية العاملية وكل شتات
اآلفاق ..وان االيام القريبة ستؤكد لكم ما اقول ومن يعش
منكم سريى....
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لـبنانيات

نطلب نشر أعداد الالجئني السوريني وضبط سكنهم يف مجيع املناطق

العماد عون بعد اجتماع التكتل :املزايدات مرفوضة ،وليسأل
رئيس اجلمهورية قيادة اجليش عن القدرات الدفاعية
طالب العماد ميشال عون
احلكومة بنشر أعداد الالجئني
السوريني ،وطالب أيضًا القوى
االمنية بضبط السكن على
االراضي اللبنانية» ،معتربا أن
هذا الوضع وصل اىل درجة من
اخلطورة ألن اانتشار الالجئني
بات على خمتلف االراضي
ّ
وذكر
اللبنانية وباعداد كبرية»
بتنبيهات متكررة له منذ نيسان
بهذا الشأن .
وردًا على املزايدين يف
موضوع السيادة ودور اجليش
اجلمهورية أن
ّ
متنى على رئيس
ّ
القيادة
العسكرية عن
يسأل
ّ
مدى قدراتها لإلمساك باألمن
والدفاع عن احلدود
يف الداخل،
ّ
يف ّ
الراهنة حتى يتوقف
روف
الظ
ّ
السجال يف موضوع االسرتاتيجية
الدفاعية واملزايدات.
العماد عون الذي كان
يتحدث بعد اجتماع تكتل
التغيري واالصالح ،استهل
كالمه مبعايدة اجليش اللبناني
يف عيد االستقالل وقال:
ً
نتوجه مبعايدة
بداية نريد أن
ّ
ّ
ً
وضباطًا
قادة
بناني،
الل
للجيش
ّ
ّ
ّ
النجاح
ونتمنى هلم
وأفرادًا،
الدفاع ومحاية
يف
الدائم
مهمة ّ
ّ
ّ
املواطنني.
يف املقابل ،هناك موضوع
ّ
ميثله
يتناقض متامًا مع ما
وطن كلبنان ،وأعين
اجليش يف
ٍ
به موضوع الالجئني السوريني
على األراضي اللبنانية .سبقت
ّ
وحذرت من خطورة هذا الوضع،
وقلت يف تصريح لي يف 24
نيسان من العام احلالي« :إن
تراكم املوجودين على احلدود
ّ
ّ
ّ
أنهم
يؤكد على
بنانية،
الل ّ
ليسوا مجيعهم الجئني ،وما
بالت ّ
ّ
أكد من صفة
من أحد يقوم
ّ
الذين يلجؤون إىل لبنان .هذه
األعداد تزداد بكثرة ،وهذا األمر
ّ
يشكل خطرًا خصوصًا إذا كانوا
ممن حياربون على األراضي
ّ
السورية .حنن نلتزم إنسانيًا مع
ّ
الالجئني ولكن هل سيلتزمون
أن مسألة
بدورهم؟ اجلميع يعلم ّ
ّ
اللجوء تبدأ
بأشخاص يطلبون
ٍ
ّ
بالتمرد
منك املساعدة وتنتهي
ّ
نتحفظ على سلوك
عليك .حنن
احلكومة يف هذا املوضوع ّ
ألنها
ال تضبط الوضع بني الالجئني
أنفسهم أكثر منه يف موضوع
اجتياز احلدود».
ثان يف  22أيار،
ويف
تصريح ٍ
ٍ
أي بعد حوالي شهر تقريبًا،
ّ
وحذرت من
قلت« :لقد سبق
تضخم املوجودين على احلدود
ّ
ّ
يؤكد
اللبنانية ،وقلت إن هذا
ّ
على
أنهم ليسوا مجيعهم
الجئني ،إذ ما من أحد يدقق يف
صفة ّ
الذين يلجأون إىل لبنان،
وهذه األعداد تزداد بكثرة وهذا
ّ
يشكل خطرًا خصوصًا إذا
األمر
ممن حياربون على األراضي
كانوا
ّ

السورية ،حنن نلتزم إنسانيًا مع
ّ
الالجئني ،ولكن هل سيلتزمون
أن مسألة
بدورهم؟ اجلميع يعلم ّ
ّ
اللجوء تبدأ
بأشخاص يطلبون
ٍ
ّ
بالتمرد
منك املساعدة وتنتهي
ّ
نتحفظ على سلوك
عليك ،حنن
احلكومة يف هذا املوضوع ّ
ألنها
ال تضبط الوضع بني الالجئني
أنفسهم أكثر منه يف موضوع
اجتياز احلدود».
ّ
التصرحيان متقاربان كثريًا
ّ
ألنهما يعبرّ ان عن حقيقة،
واحلقيقة ال ميكن أن ُتكتب
أن
ٍ
بأشكال خمتلفة .وأعتقد ّ
هذا املوضوع وصل إىل درجة
ألن اإلنتشار بات
من اخلطورة ّ
ّ
بنانية
الل
األراضي
يف خمتلف
ّ
ٍ
وبأعداد كبرية .إنطالقًا من
هنا ،نطلب من احلكومة نشر
رمسيًا ،وتكليف
هذه األعداد
ّ
قوى األمن وأجهزة املخابرات
السكن على األراضي
بضبط
ّ
ّ
بنانيةّ ،
ألنه ال جيوز أن يصل
الل ّ
الدرجة ،فال
اإلهمال إىل هذه ّ
أحد يعرف العدد ،وال أحد يعرف
السكن ،وال أحد يعرف
أماكن
ّ
حيملون
هويات أو ال.
كانوا
إذا
ّ
شكل
بأي
مقبول
غري
األمر
هذا
ٍ
ّ
من األشكال .ال ميكن ملدير
املخابرات يف اجليش القول
ّ
إنه ال ميلك معلومات عنهم،
وكذلك األمر بالنسبة للمعلومات
يف قوى األمن ،وكذلك األمر
ّ
بالنسبة لألمن العام وأمن
أيضًا
معنيون،
مجيعنا
ولة...
الد
ّ
ّ
وكرمسيني !!..ال
كمواطنني
ّ
أعفي أيضًا البلديات واملخاتري
املسؤولية !!..جيب
من هذه
ّ
أن ُيطلعوا أجهزة خمابرات
الدولة على الذين أتوا إىل
ّ
قراهم ومدنهم ،وعلى األجهزة
تنسق هذا العمل
الرمسية أن
ّ
ّ
ليصار خالل  15يومًا ،إىل
امتالك ّ
كل املعلومات اللاّ زمة،
ّ
الصمت
التزام
جيوز
ألنه ال
ّ
األهمية.
بهذه
موضوع
حيال
ّ
يوميًا
سياق آخر ،نسمع
يف
ٍ
ّ
خطابات تقول« :ال نقبل بنصف
سيادة ...ال نقبل بربع كرامة...
حرية ...ال
ال نقبل بثالث أرباع ّ
نقبل ...ال نقبل . »...وعندما
تسأهلم ماذا يريدون ،يقولون
إنهم يريدون اجليش ّ
ّ
اللبناني.
حنن أيضًا نريد اجليش ّ
اللبناني،
األمين
املستشار
ولكن
ّ
بنانية
للحكومة
فاعي
والد
الل
ّ
ّ
اجلمهورية هو قائد
ولرئاسة
ّ
اجليش واجمللس العسكري،
ّ
نتمنى على فخامة رئيس
ولذلك،
اجلمهورية أن يسأل القيادة
ّ
العسكرية عن قدراتها لإلمساك
ّ
والدفاع عن احلدود يف
باألمن
ّ
ّ
الراهنة ليصار ّ
التعامل
روف
الظ
ّ
على هذا األساس مع مشكلة
الدفاعية ،ويتوقف
االسرتاتيجية ّ
السجال
السياسي واملزايدات
ّ
ّ
احلساسة.
القضية
هذه
يف
ّ

دولة الرئيس العماد ميشال عون
ّ
عمم جواب
ليس
بالضرورة أن ُي ّ
قيادة اجليش بل نريده مكتومًا
خاصًا برئيس اجلمهورية ّ
الذي
ّ
ّ
املختصة،
يبلغ بدوره اجلهات
ّ
ّ
مستعدين أن نقبل
لسنا
نا
ألن
ّ
السيادة
مسألة
يف
املزايدات
ّ
واحلرية واإلستقالل؛ يكفي
ّ
ّ
الشعار
أنهم سرقوا هذا
ّ
منا ،وسرقوا تاريخ  14آذار
ّ
منا ،وهبناهما هلم ولكن،
على األقلَ ،فليحرتموا ذلك،
الناس ّ
َوليحرتموا ّ
الذين حافظوا
وحيافظون عليهم؛ فعندما ّ
كنا
حنن نرفع العلم ّ
اللبناني ،كانوا
يوقفوننا! كان يتوقف ّطالبنا
أنهم محلوا العلم ّ
جملرد ّ
اللبناني،
ّ
فأين كانوا هؤالء عندها؟ هل
أي تصريح عن
مسعتم منهم ّ
السيادة وعن احلرية وعن
ّ
اإلستقالل؟! أمل يكونوا منحنني
السلطان؟! شبعنا
يقبلون ثوب ّ
ّ
من هذه التصرفات! نسايرهم
ّ
ونتكلم معهم بنعومة ،ولكنهم
يبقون على نفس املستوى من
احلديث فماذا بعد ذلك؟! كل
هذا ويريدون أن حياورونا!
ّ
بالشتائم
حياوروننا
هم
واإلتهامات ..مستوى رفيع
ّ
بالزجل
من األدب!
يذكروننا
ّ
اإلباحي ،فاليوم صرنا يف
السياسي اإلباحي!
اخلطاب ّ
أما يف موضوع الكازينو ،فله
َّ
شقان ال جيب خلطهما .هناك
اليت ُت جَ
املوظفني ّ
ّ
عال
مشكلة
حاليًا ،وهناك مشكلة املخالفات
اجلسيمة واخلطر ّ
يهدد
الذي
ّ
الكازينو باإلفالس إذا أكملت
بالطريقة ّ
ّ
اليت تعمل
اإلدارة
ّ
بالتحقيق،
بها .لذلك طالبنا
ّ
والتحقيق ليس موضوع مزايدة
أو ختويف ألحد .هو موضوع
جدي وجيب أن حيصل ،وأن
ّ
ُت َّت ّخذ تدابري يف إدارة الكازينو،
يتم إال بعد إجراء
وطبعًا ذلك ال ّ
حتقيق حتى يتبينّ ماذا حيصل
وإذا كان هناك من هدر أموال
أو سوء إدارة.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ

س :هناك حديث يف االعالم
عن مبادرة للنائب جنبالط،
وأنك موافق عليها؟
ج :موافق على املبادرة؟ مل
أحد ذلك .قالوا ذلك
يسألين
ٌ
يف اجلرائد ،الصحف «بتمون»،
أول مرة «بتمون»
وهذه ليست ّ
فيها.
س :يف موضوع احلرب
غزة ،هل
اإلسرائيلية على
ّ
الدول
تسليح
توافقون على
ّ
العربية للمقاومة الفلسطينية؟
أحد ذلك،
ج :أيضًا مل يسألين ٌ
أحد املوضوع؟
ولكن هل طرح ٌ
السيد حسن نصراهلل
س:
ّ
دعا إىل تسليح املقاومة.
ج :ذلك أمر طبيعي ،وبدون
يؤيدون
استفتاء .إذا كانوا
ّ
القضية الفلسطينية وإذا كانوا
ضد العنف على ّ
الشعوب ،جيب
ّ
أن يقوموا مببادرة ،خصوصًا
ّ
والذين لديهم
الكبار منهم
أموا ً
ال أكثر من غريهم ،هؤالء
ّ
حروب
أجل
من
يدفعون
ذين
ال
ٍ
أخرى.
س :يفصلنا عن عيد
اإلستقالل يومان ،إذا أردت
التقييم ،أين جتد اخلطر األكرب
على اإلستقالل ّ
اللبناني اليوم
ٍ
جهة يأتي؟
أي
 ،ومن ّ
ج :إذا ّ
تطلعنا إىل حوض البحر
أن ّ
كل
األبيض
املتوسط ،نرى ّ
ّ
ّ
تطوق لبنان
يت
ال
الدائرة
هذه
ّ
فيها نار .سوريا ،إسرائيل،
مصر ،ليبيا ،تونسّ ،
كل هذه
ّ
املنطقة ّ
يشكل لبنان جزءًا
اليت
خطر عليه ولكن
وضعها
منها
ٌ
ما َ
حيفظه هو وحدته .صحيح أن
حاليًا،
لبنان يفتقر اىل الوحدة
ّ
ّ
شاذون عنها،
اشخاص
إذ هناك
ٌ
يؤمن
قوى
ميزان
هناك
ولكن
ّ
االستقرار ،فمن هو قادر على
بشغب ال يريد ذلك،
القيام
ٍ
ّ
والذي يريد الشغب ال يستطيع
القيام به ،ونأمل ان شاء هلل
يستمر ميزان القوى حبفظ
أن
ّ
االستقرار.
اخلطر يأتي إىل لبنان من
الالجئني
وموضوع
اخلارج،

ّ
يشكل خطرًا نتيجة
السوريني
ّ
الشامل ّ
ّ
الذي ترتكبه
اإلهمال
مجيع األجهزة.
ردًا على مبادرة ّ
النائب
سّ :
قلت أن ّ
الصحف
وليد حنبالط،
َ
متون ،هل ميون أيضًا ّ
النائب
وليد جنبالط يف مبادرته؟
ج :إسألوه إن كنت أمون
ٍ
عندئذ تكون «املونة»
عليه،
تبادلة.
ُم َ
ّ
يتكلمون عن
ثت
حتد
س:
عمن
ّ
ّ
نصف سيادة ونصف استقالل.
هل برأيك حنن يف ِّ
ٍ
سيادة
ظل
يتحدث عن
ُمطلقة كي تنتقد من
ّ
نصف سيادة ونصف استقالل؟
تأكيد حنن يف ّ
ّ
ٍ
ظل
بكل
ج:
ٍ
سيادة ُمطلقة .من منعكم من
ممارسة سيادتكم على األرض؟!
جيوز أن يكون هناك الكثري من
املناطق احلدودية سيادتها
مفقودة ،فيدخل منها من يدخل
حتدثت
وخيرج من خيرج ،ولذلك ّ
عن ضبط الالجئني وضبط
الدخول واخلروج.
ّ
س :أليس هناك بعض
ُ
ربعات األمنية؟
امل ّ
مربعات
هناك
ليس
ج:
ّ
أمنية ،فعندما ّ
متت املخالفة يف
املطار جرى إلقاء القبض على
ثم ،لقد جتاهلتم
املخالفنيّ .
نصف كالمي ،لقد سألت عن
القدرات العسكرية يف لبنان
فهل هي قادرة اليوم على
ضبط الداخل والدفاع عن
احلدود .لقد أخذمت نصف الكالم
إن
وجتاهلتم الباقي ..قلت ّ
ُ
املزايدات مرفوضة ،ولذلك
جيب معرفة قدراتنا العسكرية.
السوري
س :أليس ّ
النظام
ّ
هو اجلهة ّ
اليت كانت تتعامل مع
النظام األمين ّ
ّ
اللبناني ،فكانوا
التيار الوطين
شباب
يوقفون
ّ
ّ
وحتى
احلر منذ العام 1990

العام 2005؟ أمل يكن هؤالء هم
السيادة؟
من أنقصوا ّ
ج :أين كنت أنا؟! وأين
كان من يزايدون اليوم؟! لقد
السوري وهم من
كانوا جبانب
ّ
بالتيار الوطين احلر،
كان يشي
ّ
وهم من كانوا يقومون بتوقيف
الشباب أو يتسببون بتوقيفهم،
أشخاص ال تزال
وال يزال هناك
ٌ
السوري عليهم
الوجود
مفاعيل
ّ
ّ
حتى اليوم .ومن استشهد يف
تلك الفرتة مل يعتربوه شهيدًا
حينها .الشهادة بالنسبة هلم
بدأت معهم.
السيادة
شعار
من رفع
ّ
واحلرية واإلستقالل؟ أين كان
ّ
مجيع من يزايدون اليوم؟
أن ّ
الذين يقاتلون
أتعتقدون ّ
يف سوريا اليوم يريدون
السيادة واحلرية للبنان؟! ُ
كلهم
ّ
للتبعية ،من ّ
يغذيهم؟!
خاضعون
ّ
ميوهلم؟!
من ّ
اليوم
السيادة
د
تتجس
ّ
ّ
ٌ
حكومة
بالوحدة الوطنية ،هناك
ّ
بالنفس ،إذن ننأى
دعت للنأي
ً
ثم نقوم
ا
شعار
نرفع
بنفسنا وال
ّ
ٍ
بشيء آخر.
حتدثت عن اجليش
س:
ّ
ولكن
واإلستقالل،
هناك
أشخاصًا اليوم خصوصًا منهم
مسري جعجع ،يعتربون وزير
الدفاع فايز غصن والوزير
ّ
السابق سليمان فرجنية جزءًا
ّ
من آلة القتل يف لبنان..
ج :ويعتربونين شريكهم،
فكيف يريد أن يتحاور معنا وهو
يعتربنا كذلك؟! لي عتب على
مسري جعجع ،فأنا أجاهد وأسعى
يف مجيع دول العامل كي ُاحضر
للسالم ،وهو
له جائزة «نوبل»
ّ
ّ
صف اجملرمني
يضعين يف
والقاتلني! (ساخرًا) عيب! هذا
غري مقبول.

تفكيك صاروخ موجه
إىل اسرائيل

أعلن اجليش اللبناني انه عثر على صاروخ معد لإلطالق من
منطقة مرجعيون يف جنوب لبنان باجتاه اسرائيل.
وأوضحت قيادة اجليش يف بيان أنه" ،أقدمت جهة جمهولة
يف منطقة مرجعيون على إطالق صاروخني سقطا يف سهل
اخليام داخل األراضي اللبنانية".
واضاف البيان أن "وحدات اجليش وبالتعاون مع قوات األمم
املتحدة املوقتة يف لبنان سريت على الفور دوريات مكثفة يف
املنطقة ،كما قامت حبملة تفتيش واسعة" ،حيث عثرت صباح
امس على "صاروخ معد لإلطالق يف املنطقة املذكورة ،جرى
تعطيله من قبل اخلبري العسكري".
وكانت محلة تفتيش روتينية للجيش اللبناني يف املنطقة
اللبنانية احملاذية إلسرائيل جرت قبل أيام أدت اىل اكتشاف
صاروخني جرى تعطيلهما أيضًا.
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اخلرطوم ُتعلن إحباط «حماولة ختريبية»
يقودها عسكريون وجمموعات من «اجملاهدين»
إحباط
اخلرطوم
أعلنت
لنشر
ختريبية»
«حماولة
الفوضى واضطرابات يف
البالد واغتيال رموز يف
احلكم ،وأوقفت  13شخصية
ومدنية
وأمنية
عسكرية
حمسوبة على التيار اإلسالمي
احلاكم ،أبرزها املدير العام
جلهاز األمن واالستخبارات
السابق الفريق صالح عبداهلل
«قوش».
وأعلن وزير اإلعالم أمحد
بالل عثمان اعتقال 13
وأمنية
عسكرية
شخصية
ومدنية ،بينها الفريق صالح
عبداهلل «قوش» وكل من
قائد سالح النقل السابق
اللواء عادل الطيب والعميد
يف االستخبارات العسكرية
حممد إبراهيم الشهري بـ «ود
إبراهيم».
وكشف الوزير يف مؤمتر
صحايف ،أمس ،أن األجهزة
األمنية ظلت ترصح حراكًا
للمجموعة ،وجتمعت لديها
معلومات أنها تسعى إىل
إحداث فوضى واغتيال بعض
قادة احلكم وضرب استقرار
البالد .وأوضح أن «اجملموعة
التخريبية» حددت اخلميس
 15تشرين الثاني (نوفمرب)
اجلاري «ساعة الصفر» لتنفيذ
عدلت ساعة
خمططها ،لكنها ّ
التحرك إىل أمس اخلميس،
مشريًا إىل أن السلطات كان
أمامها خياران ،إما االنتظار

حتى تتحرك اجملموعة أو
توقيف أفرادها «احرتازيًا»
لتجنيب البالد ما ميكن أن
حيدث.
وذكر أن املتهمني اطلقوا
إشاعات ّ
منظمة يف شأن مرض
الرئيس عمر البشري ،بغرض
تهيئة الرأي العام وإعداد
املسرح حملاولتهم ،مؤكدًا أن
اجملموعة ظلت ختطط منذ تلك
الفرتة ،ومل تكن حماولتهم
وليدة اللحظة.
السلطات
أن
وكشف
ظلت ترصد اتصاالت أجراها
املتهمون مع جهات داخلية
وخارجية ،الفتًا إىل أن هناك
«أحالمًا» تراود بعض األحزاب
يف الداخل واخلارج لتهيئة
النظام
السقاط
املسرح
ولكنها «أحالم بال سيقان».
وراجت معلومات مل ميكن
التحقق من صحتها أن الئحة
املعتقلني تتضمن اللواء كمال
عبداملعروف قائد القوة اليت
حررت منطقة هجليج من اجليش
اجلنوبي ،واللواء فتح الرحيم
عبداهلل قائد القوة السودانية
 التشادية املشرتكة ،وقائدسالح املدرعات السابق اللواء
صديق فضل.
وقالت مصادر مطلعة إن
العناصر املدنية املعتقلة من
شباب اإلسالميني اجملاهدين
من املتطوعني يف قوات
الدفاع الشعيب اليت تقاتل إىل
جانب اجليش ،ولديهم ارتباط

وثيق مع قيادات عسكرية
ضمن املتهمني مثل العميد
«ود إبراهيم» ،موضحة أن
«شباب اجملاهدين» عقدوا
لقاءات يف واليات خمتلفة
خالل الشهرين املاضيني تدعو
إىل إصالح وتغيري ومراجعة
وسط اإلسالميني احلاكمني.
بني
من
أن
وأفادت
اجملموعة املعتقلة قيادت
عسكرية ساهمت يف االنقالب
الذي محل البشري إىل السلطة
قبل حنو  23عامًا ،مثل اللوء
صديق فضل الذي حتدثت
مواقع تدوين قبل شهور
عن خالف بينه وبني وزير
الدفاع الفريق عبدالرحيم حممد
حسني ،وتدخل البشر الحتوائه
قبل نقل فضل من سالح
املدرعات إىل شرق البالد ثم
احالته على التقاعد أخريًا.
حملية
صحف
ورشحت
قريبة من السلطة يف وقت
عبد
كمال
اللواء
سابق
املعروف خلالفة البشري يف
الرئاسة عقب انتهاء دورته
احلالية باعتباره من القيادات
العسكرية اليت حتظى باحرتام
وسط اجليش ،وسطع امسه
شعبيًا عقب قيادته القوة
اليت استعادت منطقة هجليج
من اجليش اجلنوبي يف وقت
سابق هذه السنة .كما مت
ترشيح العميد «ود إبراهيم»
لوزارة الداخلية ثم الدفاع
باعتباره من املقاتلني الذين

الشخصية
بقوة
يتمتعون
والتأهيل العسكري املتقدم.
اجملموعة
قائد
أما
«التخريبية» الفريق صالح
«قوش» فتوىل رئاسة جهاز
األمن واالستخبارات يف العام
ً
مسؤوال عن
 2002بعدما كان
العمليات يف اجلهاز ،واستمر
يف موقعه حتى أقيل بصورة
مفاجئة يف آب (أغسطس)
مستشارًا
وصار
،2009
األمن
لشؤون
للرئيس
القومي ،ثم أقيل أيضًا بعد
مباشرته حوارًا مع املعارضة،
فدخل الربملان وأنشأ شركة
لالستثمار ،وهو يتمتع بعالقات
مميزة مع جهات خارجية.
وقال مسؤول الشؤون
السياسية يف حزب املؤمتر
الشعيب املعارض كمال عمر
إن املعارضة ال صلة هلا مبا
ُي ّدعى أنه انقالب عسكري وأن
املعارضني تفاجأوا باعالن
اعتقال «اجملموعة التخريبية».
وذكر انهم يتبنون منهج
القائم
السلمي
التغيري
السلمية
االحتجاجات
على
والتظاهرات ،وقال إن النظام
يعاني من انقسامات داخلية
وحال يأس واحباط داخله وإن
هناك «تصفية حسابات» بني
أطراف متخاصمة .وقال إنهم
خيشون أن تستغل السلطات
ما حدث ملزيد من االعتقاالت
وسط القوى املعارضة وملزيد
من كبت احلريات.

حتفظ أردني على عرض إيراني
مبنح عمان نفطاً جمانياً  30عاماً
حتفظ األردن على عرض وصف
بأنه «نادر» إليران يضمن «إنقاذ»
اململكة من ضائقتها املالية ،بعد أن
وصل عجز املوازنة العامة لديها حنو
 21بليون دوالر.
وعلى وقع احتجاجات متصاعدة
تعيشها املدن األردنية منذ حنو
أسبوعني ضد قرار احلكومة رفع
فجر السفري
أسعار احملروقات،
ّ
اإليراني يف عمان مصطفى زادة
قدم
مفاجئة مل تكن متوقعة عندما ّ
عرضًا باسم اجلمهورية اإلسالمية
يكفل دعم األردن بنفط «جماني»،
قائال إن بالده «مستعدة لتزويد
اململكة بالنفط والطاقة مدة 30
سنة يف مقابل تبادل جتاري وسياحة
دينية بني البلدين».
ويف تصرحيات وصفت بـ»غري
املسبوقة» يف عمان ،اعترب زادة
أن العالقات اإليرانية  -األردنية
«قائمة» ،وأن بالده تسعى اىل
الديبلوماسية
العالقات
تطوير
والتجارية مع األردن .وأضاف:
«عدونا واحد ،والكل يعرف ذلك»،
يف إشارة بدت واضحة إىل الواليات
املتحدة وإسرائيل.
وأثار العرض جد ًال واسعًا يف
العاصمة األردنية ،اذ مل متر ساعات
على إعالنه حتى امتألت الصحف
واملواقع اإلخبارية وشبكات التواصل
االجتماعي باملقاالت والتحليالت
اليت رأى بعضها يف قبول العرض
اإليراني «جمازفة كربى» وحتول
«غري مسبوق» يف طبيعة الدولة
األردنية واسرتاتيجيتها.
ويف حني قال الناطق باسم احلكومة
األردنية الوزير مسيح املعايطة إن
«األردن يدرس أي عرض يقدم
إليه ،ويتعامل بإجيابية مع مجيع
الدول» ،أكدت مصادر أخرى رفيعة

املستوى يف مطبخ القرار لـ»احلياة»
على «حتفظ» اململكة عن العرض
اإليراني ،واعتربت أن العرض
املقدم «ليس سهال كما يتوقعه
اآلخرون» ،وأن طهران «تريد ما هو
أبعد من صفقات التبادل التجاري
والسياحة الدينية» ،مشرية إىل أن
األردن «لن يتخلى عن حتالفاته
التارخيية ،خصوصا مع السعودية
وبقية دول اخلليج» .واضافت أن
العرض املذكور «قد يكون رسالة
موجهة إىل حلفاء اململكة».
وكان الفتًا عقب إطالق زادة
لتصرحياته «املثرية» ،اهلجوم الذي
شنه املراقب العام جلماعة «اإلخوان
املسلمني» األردنية الشيخ همام
سعيد على العرض املذكور ،اذ
قال لـ»احلياة» إن «الشرط الذي
تضعه إيران لدعم األردن خيالف
شرع اهلل» ،يف إشارة إىل «السياحة
الدينية» اخلاصة باملذهب الشيعي.
وشهدت العالقة بني «إخوان»
األردن واجلمهورية اإليرانية خالل
األشهر املاضية توترًا متناميًا بسبب
موقف األخرية من األحداث يف اجلارة
سورية .وعادة ما يزور آالف الشيعة
اإليرانيني مقامات دينية جنوب
األردن ،وحتديدًا يف مدينة الكرك
اجلنوبية ،لكن السلطات األردنية
تقنن هذه الزيارات اجلماعية
وتراقبها أمنيًا.
يأتي ذلك فيما تواصلت
االحتجاجات يف األردن لليوم التاسع
على التوالي ،إثر رفع احلكومة
أسعار بعض أنواع احملروقات بنسب
متفاوتة تراوحت بني  53 -10يف
املئة .وكان رئيس احلكومة األردنية
عبداهلل النسور أكد أن رفع أسعار
احملروقات «كان قرارا ال ميكن
تفاديه ملواجهة عجز املوازنة».

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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تشديد احلماية لسفارة
اهلند بعد تهديدات
باالنتقام إلعدامها متشدداً

شددت السلطات الباكستانية
اإلجراءات األمنية يف حميط
السفارة اهلندية يف إسالم آباد
امس ،تلبية لطلب نيودهلي،
بعد توعد حركة «طالبان
باكستان» باالنتقام إلعدام
اهلند الباكستاني حممد أمجل
قصاب ( 25سنة) الذي كان
الناجي الوحيد بني منفذي
اعتداءات مومباي اليت أودت
حبياة  166شخصًا يف تشرين
الثاني (نوفمرب) .2008
أتى ذلك غداة إعالن وزير
سلمان
اهلندي
اخلارجية
خورشيد ،أن حكومته أبلغت
إسالم آباد مسبقًا بتنفيذ حكم
بإعدام قصاب شنقًا .وأكد
الوزير أن احلكومة اهلندية
طلبت «إجراءات احتياطية حلماية
ديبلوماسيينا يف باكستان»،
وذلك يف رسالة رمسية أرسلت
إىل إسالم آباد.
وطالب الناطق باسم «طالبان
باكستان» إحسان اهلل إحسان،
بإعادة جثمان قصاب إىل
باكستان ،وقال «نريد االنتقام
للشهيد قصاب ،هو يستحق
وحنيي عمله ألن اجليل
االحرتام
ّ
املقبل سيفهم بذلك أن اهلند
عدوتنا».
وحذر من أن رد احلركة
«سيكون اكثر عنفًا ،إذا مل
يتم تسليم جثمان» قصاب
إىل أسرته ،وأضاف «سنخطف
هنودًا ولن نعيد جثثهم،
وسنحاول ضرب أهداف هندية
يف أي مكان» .وانتقد إحسان
«صمت» إسالم آباد على إعدام
قصاب.
كذلك اعلن الناطق باسم
«طالبان باكستان» مسؤوليتها
عن تفجريات استهدفت جتمعات
شيعية يف راولبندي وكراتشي،
وأسفرت عن سقوط  25قتي ًال
و 78جرحيًا.
وشددت باكستان امس،
إجراءات األمن يف مرافق حساسة
مثل املطارات وحمطات القطار
وأماكن جتمع ،غداة التفجريات
اليت استهدفت حسينيتني يف
راولبندي وكراتشي خالل إحياء
ذكرى عاشوراء.
كما نقلت صحيفة «داون»
مسؤولني
عن
الباكستانية
يف أجهزة االستخبارات ،أن

جمموعات «متطرفة» ،بقيادة
السنية،
مجاعة «عسكر جهنغوي»
ّ
ختطط لتصعيد هجماتها على
الشيعة إلشعال فتنة .وأعلنت
شرطة راولبندي أن التفجري يف
املدينة نفذه انتحاري .وأفيد
بأن عددًا من أبناء الطائفة
الشيعية تلقوا تهديدات بالقتل
عرب رسائل نصية أرسلت إىل
هواتفهم اخلليوية.
وقال وزير الداخلية رمحن
مالك إن هدف التفجريات هو
إثارة انطباع بأن احلكومة غري
قادرة على ضمان األمن خالل
انعقاد «قمة الدول يف طور
النمو» اليت مجعت امس ،رؤساء
إيران وتركيا وإندونيسيا ودول
أخرى.
ّ
وفككت الشرطة قنبلتني
يف مدينة بيشاور .ونقلت
وسائل اإلعالم الباكستانية عن
مصادر يف الشرطة أن القنبلة
األوىل كانت حتتوي  500غرام
من املتفجرات ،والثانية 3
كيلوغرامات.
كذلك أعلنت السلطات يف
بيشاور ،أن مسلحني هامجوا
خمفرًا للشرطة يف حميط
املدينة .وقال املسؤول يف
الشرطة احمللية جواد خان ،إن
«أربعة أو مخسة مسلحني شنوا
هجومًا على مفوضية الشرطة يف
بودابر .قتلوا شرطيًا وأسروا
آخر».
ومل حتدد السلطات هوية
املهامجني ،لكنها أكدت انهم
جاؤوا من منطقة خيرب القبلية
احملاذية للحدود مع أفغانستان
واليت تعد معق ًال لـ «طالبان»
بتنظيم
مرتبطة
وجمموعات
«القاعدة».

أمريكا تقلّص «موقتاً» وجودها
العسكري يف اخلليج
أعلنت البحرية األمريكية أنها
ّ
ستقلص موقتًا عدد حامالت
الطائرات يف مياه اخلليج،
من اثنتني إىل واحدة ،بسبب
مشكلة ميكانيكية يف «يو أس
أس نيميتز» املتمركزة يف
واشنطن.
وستكون تلك املرة األوىل،
منذ كانون األول (ديسمرب)
 ،2010اليت لن تتواجد فيها
حاملتان يف اخلليج لفرتات
طويلة ،نظرًا إىل تصاعد التوتر
مع ايران.
وكان مقررًا نشر «يو أس
أس نيميتز» يف كانون الثاني
(يناير) املقبل ،بدل حاملة
الطائرات «يو أس أس دوايت
آيزنهاور» املوجودة اآلن يف
اخلليج .لكن ذلك ُأ ِّجل حتى
الصيف املقبل الستكمال إصالح
نظام الدفع يف «نيميتز»،
ُ
اكتشفت مشكلة فيه
والذي
خالل تنفيذ احلاملة مناورات ما
قبل نشرها يف املنطقة.
ووصفت البحرية األمريكية
هذا التعديل بأنه «ليس
معتادًا» ،مشرية إىل أن احلاملة
«آيزنهاور» ستعود إىل الواليات
املتحدة يف كانون األول املقبل،
حيث ستبدل البحرية سطحها
الذي تنطلق منه املقاتالت ،على
أن تعود إىل اخلليج مطلع السنة
املقبلة ،لتبقى هناك أشهرًا.

تنديد بسجن حقوقيني
وعاطلني عن العمل يف املغرب
نددت اجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان ،أكرب منظمة حقوقية يف
املغرب ،بسجن مخسة من أعضائها
يف مدينة سيدي افين جبنوب
املغرب ،خالل ندوة صحافية يف
الرباط قدمت خالهلا شهادات
لعائالت املعتقلني .وقالت خدجية
رياضي رئيسة اجلمعية املغربية
حلقوق االنسان إن «احلراك الذي
عرفته مدينة افين منذ  2008حتى
الفرتة األخرية وبشكل سلمي ،مل
يثن السلطة عن اعتقال وتعذيب
ّ
املعطلني
نشطاء من اجلمعية ومن
(عن العمل) وكذلك نشطاء حركة
 20فرباير».
واعتقلت السلطات يوم  28أيلول
(سبتمرب) املاضي مخسة من أعضاء
تنسيقية «حركة  20فرباير» مبدينة
سيدي افين ،بينهم عضوان من
اجلمعية الوطنية َ
حل َمَلة الشهادات
العاطلني عن العمل يف املغرب.

وأعلنت البحرية األمريكية أن
«نيميتز» ستعود إىل املنطقة
فور االنتهاء من صيانتها.
جممع بارشني
يف غضون ذلك ،أشار
ديبلوماسيون غربيون إىل أن
ايران تهيل ترابًا يف جممع
بارشني العسكري الذي تسعى
الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية
إىل تفتيشه ،إذ تشتبه بتنفيذ
اختبارات سرية فيه لصنع سالح
نووي.
وأضاف الديبلوماسيون أن
صورًا يف هذا الصدد التقطتها
أقمار اصطناعيةُ ،قدمت أثناء
اجتماع مغلق إىل الدول األعضاء
تعزز شكوكًا مبحاولة
يف الوكالةّ ،
إيران تطهري اجملمع ،إلخفاء
أي آثار قد تشري إىل تورطها
بنشاط نووي غري قانوني.
وقال ديبلوماسي إن الصور
امللتقطة يف السابع من الشهر
اجلاري ،أظهرت أن اإليرانيني
«يزيلون الرتبة .واضح أنهم
يريدون وضع تربة جديدة .هناك
أكوام منها ميكنكم رؤيتها».
وأضاف أن سور اجملمع ُهدم
أيضًا.
إىل ذلك ،ألغت هونغ كونغ
تسجيل  5سفن شحن إيرانية،
ويرجح إلغاء تسجيل  14سفينة
ُ
أخرى ،بعد ّ
توقف مجعية تصنيف
عن اعتماد السفن اإليرانية،
بسبب العقوبات على طهران.
كما توقفت شركة سفن
صينية عن مراجعة معايري
السالمة والبيئة يف السفن
اإليرانية.

غزة بعد اهلدنة :احتفاالت بالنصر
واطمئنان وأمل باملصاحلة
«أخريًا ،منت من دون أن
أشعر باخلوف على أطفالي
وزوجي وبييت» ،هكذا وصفت
إنعام ( 33عاما) ،األم ألربعة
أطفال ،شعورها بعد أول ليلة
قضتها بعيدًا من تهديد قصف
الطائرات احلربية اإلسرائيلية
وبوارجها البحرية ،بعد التوصل
إىل وقف إطالق نار بني
الفلسطينيني وإسرائيل برعاية
مصرية ودولية .وزادت إنعام،
اليت تقطن يف خميم جباليا
مشال قطاع غزة ،على ذلك
بالقول« :لليوم األول منذ
مثانية أيام على احلرب على
غزة ،نغلق الشبابيك ونستمتع
بدفء املنزل».
وشاركتها الرأي أم نائل (58
عامًا) ،اليت قالت« :احلمد هلل
الذي سلم أوالدنا وبناتنا ،واهلل
يصبرّ الذين خسروا أطفاهلم
وأحباءهم ،احلمد هلل الذي مننا
على نصر للمقاومة وصحونا على
أفراح متأل غزة بهذا النصر».
وغداة اعالن االتفاق ،امتألت
الشوارع الرئيسة ملدن القطاع
وخميماته وقراه بالرجال والنساء
واألطفال الذين خرجوا لالحتفال
بوقف النار ،الذي اعتربوه تتوجيًا
لنصر املقاومة الفلسطينية
وقدرتها على ردع دولة االحتالل
وآلتها العسكرية.
وضجت شوارع القطاع باحلياة
ضجت فيها بأصوات
بعد أيام
ّ
القصف وأطنان من الركام
احلرائق
وخملفات
والغبار
واالنفجارات .وفتح معظم احملال
التجارية واألسواق أبوابه ،فيما
تغيب األطفال والشبان عن

مدارسهم وجامعاتهم واملوظفون
عن مؤسساتهم ،استجابة لقرار
حكومة غزة بإعالن يوم أمس
إجازة رمسية ويومًا لالحتفال
بنصر املقاومة .وخرج اآلالف
يف تظاهرات ومسريات بدعوة
من الفصائل املختلفة ،تعبريًا
عن فرحهم بـ «االنتصار
العظيم» على إسرائيل ،يف
وقت ذهب آخرون لتفقد
األضرار اليت حلقت مبنازهلم
جراء القصف ،يف حني توافد
اآلالف على املستشفيات لزيارة
اجلرحى .كما انشغل العمال يف
تنظيف أحياء املدينة ،وانتشر
رجال الشرطة على مفرتقات
الطرق الرئيسة لتنظيم حركة
السري ،وشوهد فنيون وعمال
وهم يصلحون شبكات املياه
والكهرباء اليت تعطلت نتيجة
القصف.
وكان عدد الشهداء الذين
سقطوا خالل مثانية أيام من
القصف املتواصل على منازل
يف
ومنشآتهم
املواطنني
القطاع ،وصل إىل أكثر من
 162شهيدًا ،وما يزيد عن
 1039جرحيًاُ ،جُّلهم من األطفال
والنساء والشيوخ.
أبو سليم ( 47عامًا) من خميم
الشاطئ غرب مدينة غزة ،قال
إنه كان مطمئنًا -رغم كثافة
القصف من الطائرات ومن
البوارج البحرية على منطقة
سكنه« -إىل نصر املقاومة،
خصوصًا أنها كانت تضرب
العدو بقوة ،واحلمد هلل حتقق
النصر ،واآلن ميكننا النوم براحة
وشرف».

سدني

توقيف منفذي اهلجوم على
احلافلة يف تل ابيب
اعلن جهاز االمن الداخلي االسرائيلي (شني بيت) مساء اخلميس
يف بيان توقيف اعضاء يف خلية متهمة بالوقوف وراء اهلجوم على
حافلة يف تل ابيب االربعاء.
واعلن البيان ان منفذي هجوم االربعاء يف تل ابيب اوقفوا بعد
ساعات منه بالقرب من رام اهلل يف الضفة الغربية .واوقع اهلجوم
 29جرحيًا.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تقرر تصنيع 12غواصة
عسكرية فائقة التكنولوجيا

من املتوقع أن حتتوي
الغواصات العسكرية اجلديدة
للبحرية األسرتالية اليت قررت
حمليا،
تصنيعها
أسرتاليا
قدرات مدهشة ،إذ ستمتلك
القدرة على إطالق صواريخ
كروز على أهداف متمركزة برا،
كما تستطيع أن تغرق سفن
العدو ،والبقاء حتت املاء ملدة
أسابيع ،للتجسس على األعداء،
دون أن يتم اكتشافها.
ويتكلف تصنيع  12غواصة
جديدة ما يزيد عن  30مليار

دوالر ،وهي أكرب خطة إنفاق
عسكري أسرتالي على اإلطالق،
كما ستوفر آالف الوظائف،
وتعضد من القدرات اهلجومية
للبحرية.
كما ستكون تلك الغواصات
مسلحة بطوربيدات متقدمة،
وصواريخ كروز توماهوك طويلة
املدى ،ومدججة بأجهزة تنصت،
وسونار
اتصاالت
ومعدات
متقدمة.
من جهته ،قال جاسون
كلري وزير العتاد العسكري:

«هنالك الكثري من األصوات
املشككة اليت تطالب فقط
بشراء غواصات من اخلارج،
لكننا عقدنا العزم على تصنيع
 12غواصة جديدة رغم أن ذلك
قد يستغرق عقودا».
وتابع« :هؤالء الذين ال
يثقون يف العمال األسرتاليني
ال ميكنهم حتقيق التقدم ،أنا
شخصيا ال تساورني مثل هذه
الشكوك».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

«جيب أسرتاليا» تثري غضب مستخدمي
الفيسبوك بـ امرأة شبه عارية!!

تسببت صورة المرأة شبه
عارية على صفحة الفيسبوك
الرمسية لشركة «جيب أسرتاليا»
يف إثارة عاصفة من اجلدل ،إذ
استنكر العديد من املستخدمني
ذلك السلوك ،متهما الشركة
بأنها حتط من قدر النساء.
وكانت الشركة قد نشرت
صورة ملوديل تقود سيارة
جيب عسكرية ،وترتدي تيشريت
ضيق من أعلى كتب عليه» أنا
أحب رجال املارين» ،بينما ال
يسرت جسدها السفلى سوى

سروال بيكيين ،مبا يعد عمال غري
مألوف لتلك الشركة.
وكتبت الشركة تعليقا مفسرا
للصورة منتقدا يف تهكم واضح
ختفيضات ميزانية الدفاع« :تلك
السيارة اجليب مع هذه املالبس
ستوفر الكثري».
قليلة،
دقائق
وخالل
الغاضبة
التعليقات
توالت
من مستخدمي موقع التواصل
االجتماعي ،بداعي أن ذلك حيط
من قدر النساء.
وعلقت مستخدمة بقوهلا« :يا
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هلا من إهانة للنساء!!».
واضطرت إدارة الصفحة إىل
إلغاء الصورة عقب رد الفعل
الغاضب.
ورفضت متحدثة باسم وزارة
التعليق
الدفاع األسرتالية
على االقرتاح التهكمي لشركة
«جيب أسرتاليا» من تغيري
مالبس اجملندات لتشبه مالبس
املوديل املتواجدة يف الصورة
املثرية اجلدل ،من أجل توفري
املال».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بوين يعرتف بزيادة كبرية يف قوارب اللجوء
رفض وزير اهلجرة كريس
بوين االنتقادات املوجهة ضد
احلكومة خبسارة املعركة ضد
مهربي البشر.
فقد أعلن السيد بوين يوم
االربعاء انه سيتم رفض
اعطاء مجيع طاليب اللجوء
الذين يصلون بالقوارب اىل
أسرتاليا تأشريات محاية دائمة
ملدة تصل إىل مخس سنوات
حتى لو ُوجدوا أنهم الجئون
حقيقيون وبغض النظر عما
إذا كانت معاجلة طلباتهم تتم
يف أسرتاليا او يف ناورو او
مانوس ايالند أو يف بابوا نيو
غيين.
ومع ذلك ،اعرتف السيد
بوين بأن أكثر من 7500
شخص وصلوا يف األشهر
الثالثة منذ تبين حزب العمال
سياساته االكثر صرامة ،واليت
كانت تهدف اىل «كسر النموذج
العملي ملهربي البشر».
وصرح وزير اهلجرة لراديو
 ABCيوم اخلميس «لقد شهدنا
زيادة كبرية يف عدد الوافدين
وخاصة من سري النكا».
وقال وهذا هو سبب تطبيق
احلكومة سياسات صعبة مثل
املعاجلة يف اخلارج.
على الرغم من ارتفاع عدد
الجئي القوارب ،رفض السيد
بوين «رفضا تاما» االقاويل
بان احلكومة فشلت يف
حماولتها لكسر جتارة مهربي
البشر ،قائال «أنا ال أقبل بهذا

التوصيف ابدا».
وأعلن وزير اهلجرة أن املزيد
سيسمح هلم
من طاليب اللجوء
ُ
باالخنراط يف اجملتمع مبوجب
تأشريات «التجسري» (bridging
 ،)visasولكن لن تكون لديهم
أي حقوق للعمل ودعم إقامة
ومالي حمدود.
واعرتف السيد بوين انه من
غري الواقعي ارسال مجيع من
سيكونون الجئني إىل مراكز
املعاجلة يف اخلارج ،نظرا إىل
العدد الكبري من الوافدين.
وقال ان جمموع عدد سكان
ناورو هو  9000نسمة».
واضاف «لست متأكدا ما
إذا كان حزب االحرار يعتقد
أن ناورو ستقبل معاجلة طلبات
 9000شخص مما يضاعف عدد
سكانها».
وقالت مفوضة حقوق اإلنسان
جيليان تريغز ( )Triggsان جلنة
اخلرباء احلكومية االستشارية
لطاليب اللجوء ،اليت يرأسها
قائد القوات املسلحة السابق
الذي
هوستون،
انغوس
أوصى بالعودة إىل املعاجلة
يف اخلارج ،اخذت أسرتاليا على
طريق خاطئ جدا.
واضافت تقول انه قبل تنفيذ
توصيات اللجنة ادارت احلكومة
معاجلة وصول طاليب اللجوء،
اجنزت طلباتهم ونقلتهم بهدوء
اىل اجملتمع.
وصرحت لراديو اي بي سي
قائلة انه «منذ  13آب اصبح

لدينا وضع أسوأ بكثري من
هذا» ،مضيفة أنه جيري توقيف
عدة آالف من الناس دون تقييم
طلباتهم على ما يبدو إىل أجل
غري مسمى بطريقة أعتقد انها
ختاطر بانتهاك جدي للقانون
الدولي».
واعرتفت الربوفيسورة تريغز
ان لديها سلطة حمدودة لتغيري
الوضع.
وقالت «قدراتي بالنسبة
للجنة هي مراجعة الشكاوى
وبالنسبة لوظيفيت أن أتكلم
علنا كداعية الذعان احلكومة
ملعايري حقوق اإلنسان ..ليس
لدي دور قوي وملزم ولكن
أعتقد أن احلكومة واجلمهور
سيبدأون يف االستماع».
باسم
املتحدث
وقال
املعارضة حلماية احلدود مايكل
كينان ان حزب العمال قد
فقد كل مصداقية فيما يتعلق
لطاليب
بالنسبة
بسياساته
اللجوء.
وصرح السيد كينان لسكاي
نيوز قائال ان «احلكومة قامت
بعدة إعالنات ،وكان هلا الكثري
من السقطات والرتاجعات ...
قالت انها ستفعل شيئا ،يف
الواقع ال أحد يأخذها على حممل
اجلد ..منذ حوالي ثالثة أشهر
كانوا يقولون انه اذا كنت
قادما اىل اسرتاليا فستتم
معاجلة ملفك يف اخلارج وها هم
يوم امس (االربعاء) يتخلون
عن هذه السياسة».

خبري أسرتالي يفسر أسباب الصحة اجليدة لدى بعض البدناء
نعلم مجيعنا إن البدانة حتمل
معها خماطر اإلصابة بأمراض
القلب ،ومرض السكري بنوعه
الثاني ،والسؤال الذي يطرح
نفسه هو مدى إمكانية احلصول
على قلوب سليم ومستويات
صحية من جلوكوز الدم على
الرغم من البدانة  ،اليت بلغت
نسبتها  %30من األسرتاليني.
واإلجابة هي أن ممارسة
نشاط بدني بشكل مستمر
إحدى طرق الوقاية من األمراض
املرتبطة بالسمنة ،وهي النظرية
اليت يطلق عليها« :الرياضة
مع زيادة الوزن» ومفادها
أن تكوين العضالت الناشئة
من الرياضة تستلزم استهالك
املزيد من جلوكوز الدم ،وهو ما
يكبح اإلصابة بداء السكري من
النوع الثاني.
بينما قال الدكتور دانيال
تشني أستاذ الغدد الصماء
مبعهد غرافني للبحوث الطبية
إن دراسات أوضحت أن بعض
البدناء الذين ال ميارسون
الرياضة بانتظام ذوو صحة
جيدة وخيلون من أمراض ضغط
الدم أو ارتفاع نسبة الدهون،
يقوم األنسولني داخل
كما
أجسادهم بوظيفة بقاء معدل

جلوكوز الدم عند مستويات
مطمئنة ،وهو عكس ما يسمى
بـ «مقاومة األنسولني» اليت
يتسبب فيها األنسولني يف
صعود اجللوكوز إىل مستويات
مرتفعة ،مسببا اإلصابة مبرض
السكري.
وأشار إىل أن مكان ختزين

الدهون يشكل فرقا يف تأثري
األنسولني ،معتربا أن ختزينه يف
منطقة احلوض والفخذين يقلل
اإلصابة بأمراض السمنة مما لو
مت ختزينه حول الوسط ،وهو ما
يفسر التباين يف صحة البدناء.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 11

السبت  24تشرين الثاني 2012

Saturday 24 November 2012

اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Page 11

Australian News

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com

طالبو اللجوء سيحصلون على  440دوالرا كل اسبوعني تفاصيل مظاهرة سيدني الغاضبة ضد
ختفيض ميزانية التعليم يف نيو ساوث ويلز

سوف حيصل اآلالف من طاليب
اللجوء على مدفوعات الرعاية
االجتماعية البالغة حوالي 440
دوالرا كل أسبوعني للعيش
يف اجملتمع اىل ان تتم معاجلة
االزدحام
بسبب
طلباتهم
الكامل ملراكز االحتجاز.
ويأتي التخلي املذل عن
التهديد بارسال طاليب اللجوء
اىل اخلارج بعد اعرتاف احلكومة
الفيدرالية بان مراكز االحتجاز
يف ناورو وجزيرة مانوس
وايضا يف اسرتاليا وصلت اىل
اقصى قدراتها االستيعابية.
منذ ان استلم حزب العمال
احلكم يف  2007وصل اىل
شواطئ اسرتاليا  30194طالب
جلوء على منت  517قاربا.
وقد اعلن عن الرتاجع االربعاء
الوزير وزير اهلجرة كريس
بوين قبل ساعات من تعرض
احلكومة هلزمية حمرجة يف جملس
الشيوخ بشأن سياستها يف
ملف طاليب اللجوء حيث اجتمع
نواب االئتالف وحزب اخلضر
معا هلزمية التشريع الذي من
شأنه أن يعين بالفعل ان طاليب
اللجوء الذين يف اجملتمع سيتم
جتديد تأشرياتهم تلقائيا.
واعلنت احلكومة أيضا إعادة

فتح مركز احتجاز بونتفيل
 Pontvilleيف تزمانيا وزيادة
 300سرير يف مركز عبور
(Immigration Transit
اهلجرة
 )Centreيف ملبورن.
وظهر هذا القرار اىل العلن يف
وقت أرسلت احلكومة أول 19
رجال وامرأة وطفال إىل جزيرة
مانوس كذلك اعيد  100من
طاليب اللجوء اىل بلدهم سري
النكا على طائرة .RAAF
ومع ذلك ،يف اليوم نفسه
غادر حواىل  120طالب جلوء
أسرتاليا ،وكشفت احلكومة
ان قرابة  140شخصا وصلوا
على منت زورقني يف جزيرة
كريسماس وجزيرة كوكوس.
وقد وصل ما يقارب 7700
طالب جلوء منذ أن أعلنت
احلكومة اعادة الـ  140منهم
إىل جزيرة مانوس وناورو،
عن حد القدرة
مما زاد
االستيعابية الساحقة البالغة
 2100سريرا على حد سواء
بني املراكز.فمن اصل 20
مركز احتجاز يف اسرتاليا
وصل  14منها اىل اكثر من
قدراتها االستيعابية.
وقال السيد بوين ان احلكومة
سوف تطبق اختبار «عدم

االستفادة» حيث ان طاليب
اللجوء الذين يف اجملتمع
سيتم تقييم طلباتهم كما
لو أنهم ما زالوا ينتظرون
يف إندونيسيا أو يف خميم
الجئني.
وقال وزير حقيبة اهلجرة للظل
سكوت موريسون ان طاليب
الذين يفرج عنهم
اللجوء
مبوجب تأشريات التجسري
ستكون
()bridging visas
رعاية الرفاهية هلم مليئة
باالشواك».
وسوف يتلقى طالبو اللجوء
 89يف املئة من فائدة
السنرتلينك املعمول بها ولن
يكون هلم حقوق العمل خالل
وقت االنتظار الذي حيتمل ان
يكون سنوات ،اىل حني تتم
معاجلة طلبات.
موريسون
السيد
وقال
«انهم لن يكونوا قادرين
على إعالة أنفسهم وتقديم
مساهمة للمجتمع ..سوف
يضعون ضغوطا على دوالر
دافعي الضرائب .كان يوم
أمس (االربعاء) مبثابة اعرتاف
بالفشل كما كان تنازال كبريا
وأن املشكلة اكرب من حلوهلم
بالفعل».

وقال املتحدث باسم وزارة
اهلجرة ان طاليب اللجوء
سيكونون مؤهلني للمدفوعات
يف حني أن الدائرة تتوقع أن
يتم دعم بعض طاليب اللجوء
من قبل بعض العائالت أو من
خالل وسائل أخرى ،فيما هم
يعيشون يف اجملتمع.
ومع ذلك ،فإن احلكومة تتوقع
أن العديد من طاليب اللجوء
مؤهلون لتلقي مدفوعات
وايضا الوصول إىل الرعاية
الصحية األساسية اجملانية.
وقد وصل اكثر من 16600
طالب جلوء منذ ان أعلنت
احلكومة اول توسع يف
تأشريات التجسري (bridging
 )visaمنذ اعالنها يف تشرين
الثاني املاضي.
وقال وزير اهلجرين السيد
بوين ان طاليب اللجوء قد
ينتظرون لسنوات ،سواء
يف اجملتمع أو يف خميمات
يف اخلارج ،لتقييم طلباتهم
بهدف عكس فرتات االنتظار
يف خميمات الالجئني.
بدورها قالت زعيمة حزب
اخلضر كريستني ميلن ان
احلكومة حتاول ان تكون «أكثر
تطرفا من جون هوارد».

تغري ملحوظ يف رحالت خرجيي املدارس العليا
وتابع أن الوعي قد تنامى حول
استخدام اجلواالت واالنرتنت
والوسائل احلديثة.
ويف سياق مشابه ،اتفق
غريغ جاجو مفتش الشرطة
على حتسن سلوكيات خرجيي
املدارس الثانوية إال من
بعض احلاالت الفردية.
وقال خبري السلوكيات برنارد

سولت إن حتسن السلوكيات
املصاحبة لرحالت خرجيي
املدارس الثانوية ميكن أن
تعد مؤشرا لتغري األجيال،
وأرجع ذلك لزيادة املعلومات
والثقافة واإلدراك اإلعالمي،
والتحذير من خماطر اإلفراط
يف السلوك.
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باري أوفاريل رئيس حكومة نيو ساوث ويلز
جتمع حنو  3000شخص يف
وسط سيدني يوم السبت
املاضي يف مظاهرة غاضبة
احتجاجا على تقليص ميزانية
التعليم بوالية نيو ساوث
ويلز.
وكان رئيس حكومة نيو ساوث
ويلز باري أوفاريل قد اختذ
قرارا بتخفيض نفقات التعليم
مبقدار  1.7مليار دوالر ،وهو
ما يؤثر على املدارس العامة
واخلاصة ،باإلضافة إىل تأثريه
على التعليم التقين(املهين).
بني
املتظاهرون
وتنوع
مدرسني وإداريني وأولياء
أمور وغريهم ،حيث جتمعوا
يف  Darling Harbourبوسط
سيدني.
وقال جون روبرتسون زعيم
املعارضة العمالية بوالية نيو
ساوث ويلز« :املظاهرة تعبري
قوي عن الغضب الشديد
جتاه تلك التخفيضات ،من

مدرسني وأولياء أمور واجملتمع
ككل ،جاءوا مناهضني لتلك
التخفيضات غري املربرة».
وتابع روبرتسون« :باري
للتوقف
حيتاج
أوفاريل
واالستماع ومراقبة ما يقوله
هؤالء املتظاهرون ،كما أن
عليه أن يعي جيدا أنها ليست
جمرد مظاهرة عابرة ،وأن
التجاهل قد يؤدي إىل اتساع
نطاق الغضب».
وطالب روبرتسون حكومة
أوفاريل أن تصب يف ميزانية
التعليم فورا املليار دوالر
اليت أعلن وزير اخلزانة بالوالية
مايك بريد عن توفرها جراء
خطأ ما يف ميزانية الوالية.
وعلى اجلانب اآلخر ،قال
وزير التعليم بالوالية أدريان
بيكولي إن االحتجاجات لن
متنع احلكومة من تنفيذ خطة
التخفيضات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

غالبية األسرتاليني جيهلون حق املدارس الدينية يف طرد مثليي اجلنس
الذهنية
الصورة
ترتبط
للرحالت اليت اعتاد خرجيو
املدارس العليا األسرتالية
القيام بها عقب انتهاء
من
وحتررهم
االختبارات
القيود املدرسية بالشغب
وتناول املخدرات وارتداء
القمصان امللطخة بالدم ،بل
واملمارسات اجلنسية.
ولكن خرباء االجتماع يقولون
إن اخلرجيني أصبحوا أكثر
ثقافة وحتضرا عن ذي قبل.
شرطة
سجالت
وتشري
غولد كوست إىل أن عدد
التجاوزات املصاحبة لتلك
الرحالت قد اخنفض بصورة
ملحوظة عام  2011حيث

أضحى الطالب أكثر تعقال
وحكمة يف التصرف ،واخنفض
معدل اجلرائم املرتبطة بتلك
الرحالت إىل  %50عام 2011
مقارنة بعام .2006
من جانبه ،قال ديفيد شولك
خبري االجتماع إن هذا اجليل
تعمق أكثر يف النتائج املرتتبة
السلوكيات
ارتكاب
من
الشاذة غري القومية وأضحوا
أكثر وعيا باألخطار ،لقد
شاهدوا آالف املقاطع على
اليوتيوب ،وشاهدوا أطفاال
وقتلهم
اغتصابهم
يتم
وضربهم ،لذلك بدأوا يف
جتنب تلك السلوكيات قدر
اإلمكان».

أوضح استطالع أجراه «املعهد
األسرتالي» لألحباث أن غالبية
األسرتاليني ال يعلمون أن
املدارس الدينية ميكنها طرد
املدرسني املثليني ،كما تنبذ
من ينجب أطفاال خارج إطار
الزواج.
وقال  %89من املشاركني يف
االستطالع الذين بلغ عددهم
ما يزيد عن  1400أسرتالي
إنهم يؤيدون صياغة قوانني
جديدة إلجبار أصحاب املدارس
الدينية على نشر سياسة
توظيف واضحة ،وتنبيه أولياء
األمور باملنهج املتشدد لتلك
املدارس.
واحتل املكان عنصر املفاضلة
األول عند املستطلعني فيما
يتعلق باختيار مدارس أبنائهم،
بينما كان « األداء» يف مقدمة

د .ريتشارد دينيس املدير التنفيذي لـ « املعهد األسرتالي»
العناصر اليت يراقبها أولياء
األمور الذي ينوون إحلاق
ذويهم مبدارس خاصة.

كما قال  %9من اآلباء إن
التكلفة تشكل العامل احلاسم
يف البت يف ماهية مدارس

أبنائهم.
وقال  %78من املشاركني،
إنهم جيهلون حقيقة التمييز
الذي تتبعه املدارس الدينية
بشأن امليول اجلنسية وغريها
من األمور.
الفدرالي
القانون
ويضم
استثناءات تسمح للمؤسسات
الدينية طرد املدرسني ،أو
رفض طلبات توظيفهم إذا مل
تتفق أفكارهم مع اخلط الذي
تنتهجه تلك املدارس.
من جهته ،قال ريتشارد
التنفيذي
املدير
دينيس
للمؤسسة البحثية إنه يعترب
سلوك املدارس برفض توظيف
فئة معينة نوع من التمييز
السافر.
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الدليل التجاري

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

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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Australian News

Widest
coverage
Australianمعfor the
باللغةnews in
االسرتاليةArabic
in cooperation
تغطيةwith
alankabout.com
االلكرتوني
العنكبوت
العربية بالتعاون
لألخبار
أوسع

صعوبات أمام تطبيق ساعات عمل مرنة الشرطة تتوصل بشكل شبه مؤكد إىل جدل حول تسرت الكنيسة الكاثوليكية
لألم العاملة يف أسرتاليا
قاتل املصري الشاذ أمحد غنيم
على جرائم جنسية لرجال دين

كشف استطالع حديث أن العدو
األكرب لألم العاملة األسرتالية
هن العامالت الالتي ال ميتلكن
و املديرين الذين
أطفاال،
يرفضون منحهن ساعات عمل
مرنة.
وأظهر االستطالع الذي شارك
فيه  1000من األمهات العامالت
األسرتاليات أن األغلبية تعتقد
أن زمالء العمل الذكور أكثر
تفهما من النساء بشأن تأثري
ظروف تربية األطفال.
وقالت  %21من املشاركات إن
زميالتهن العامالت غري األمهات
هن األقل تفهما الحتياجات تربية
الطفل ،وتأثريها على العمل.
بينما قالت  %7فقط منهن
إن زمالءهن الرجال هم أقل
تساحما من النساء العامالت
غري األمهات ،وقالت  %41إن
كليهما ليس متساحما.
وأعربت  % 67عن اخلوف الذي
يعرتيهن من أن يطلنب من
املدراء ساعات عمل مرنة ،حيث
خيشني من مغبة تأثري ذلك على
مستقبلهن الوظيفي.
من جهتها ،قالت اليزابيث
برودريك مفوضة «مكافحة

التمييز اجلنسي» إن املوقف
املتعنت جتاه ساعات العمل
املرنة كان سيتغري متاما لو
أن الرجل هو الذي قام بطلب
تلك الساعات املرنة ،بسبب ما
وصفته بـ» الثقافة الذكورية
املهيمنة».
فيما قالت بونيتا مريسياديس
mother
مديرة التحرير مبوقع
 ,pedia.com.auإن النتائج
تعكس الفجوة بني املتطلبات
اليت تنشدها احلكومة الفدرالية،
وبني ما تعانيه النساء العامالت
يف الواقع.
يذكر أن القانون الفدرالي
مينح احلق للمرأة العاملة اليت
تعول أطفاال دون سن الدخول
للدراسة احلصول على ساعات
عمل مرنة ،لكن هؤالء النساء
يصطدمن بصعوبات من أجل
التمتع حبقوقهن.
وتتضمن الظروف املرنة للعمل
التحويل من الدوام الكامل إىل
الدوام اجلزئي ،أو العمل بدوام
كامل مع التمتع بعطالت أكثر،
أو السماح بالعمل من املنزل
بعض الساعات
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشفت التحقيقات يف قضية
مقتل املصري أمحد غنيم يف
سيدني أن املشتبه فيه الرئيسي
يف القضية قد غادر أسرتاليا يف
رحلة إىل اخلارج خالل  48ساعة
من احلادث.
وعلمت صحيفة صنداي تلغراف
أن فرقة حتقيقات جرائم القتل
قد حددت اسم شخص كان على
عالقة مثلية مع غنيم ،باعتباره
القاتل احملتمل.
وكانت قوات الطوارئ قد هرعت
إىل شقة غنيم يف  29سبتمرب
املاضي بعدما تلقت بالغا عن
حريق هائل  ،لتجده مطعونا،
شبه فاقد للوعي قبل أن تنقله
إىل املستشفى ليلفظ أنفاسه

العاطلون عن العمل أكثر ميال لالنتحار يف
أوقات الرخاء االقتصادي

كشفت دراسة حديثة أن
العاطلني عن العمل أكثر ميال
لالنتحار أثناء أوقات الرخاء
االقتصادي.
وقال الباحثون أن العاطل عن
العمل يشعر بوصمة عار شديدة
وأمل نفسي هائل عندما يكون
خارج سوق العمل يف الوقت
الذي تتوافر فيه الوظائف ،وهو
ما يدخل العاطلني يف مشاكل
نفسية ال حصر هلا قد تصل إىل
حد االنتحار.
وأظهرت الدراسة اليت تناولت
حقبة زمنية قوامها عشرين عاما
ونشرتها دورية Journal of
Epidemiology and Community
 Healthأنه كلما طال مدى
مكوث العاطلني بال عمل ،زاد
خطر إقدامهم على االنتحار.
وتدق نتائج الدراسة ناقوس
اخلطر بضرورة إخضاع العاطلني
الستشارات نفسية مستمرة ،ال
سيما يف احلقبتني العمريتني
بني  45 -25سنة ،وبني -55
 64سنة األكثر عرضة الرتكاب
االنتحار.
من جهتها ،قالت د .أليسون
ميلنر قائدة الدراسة اليت أجرتها
جامعة ملبورن حول العالقة بني
البطالة وامليل إىل االنتحار يف
الفرتة بني  ،2006-1985إن

األخرية يف وقت الحق متأثرا
بإصابته.
وقام احملققون باستصدار أمر
تفتيش ملنزل املشتبه فيه،
وصادروا بعض املقتنيات اليت
يعتقدون أن هلا عالقة ما جبرمية
القتل.
وال تزال شرطة الوالية تعمل
مع الشرطة الفدرالية الستصدار
مذكرة اعتقال للرجل املشتبه
فيه.
وكان غنيم قد غادر إىل سيدني
قادما من مصر عام ،2010
وعاش مثليته اجلنسية يف
أسرتاليا بشكل حر ،بسبب حتريم
مثل هذا النوع من العالقات يف
مصر ،ومل تكن عائلته على علم
مبثليته اجلنسية إال بعد مقتله،
مما جعلها تؤثر دفنه يف سيدني،
ومل تطلب أن ينقل اجلثمان إىل
مصر.
وعلمت التحقيقات أن غنيم أيضا
كان يعمد إىل تناول خمدرات
ممنوعة ولكن بكميات قليلة.
يذكر أن غنيم كان يعمل حتى
منتصف العام املاضي كمساعد
شيف يف مطعم  Raquelالذي
يقدم الطعام األسباني يف شارع
أوكسفورد بسيدني.
وقال أحد العاملني يف املطعم
الذي كان يعمل به غنيم إنه
حادثه عن انفصاله عن رفيق
أيرلندي ،إال أن الشرطة استبعدت
أن يكون هذا األيرلندي ذو صلة
باجلرمية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الكاردينال جورج بيل أثناء مؤتمر صحفي يف رد فعل على اللجنة امللكية املشكلة
للتحقيق يف انتهاكات جنسية ارتكبها بعض رجال دين الكنيسة الكاثوليكية،
وعمليات تسرت عليها
حتتفظ الكنيسة الكاثوليكية
الوثائق
مبئات
األسرتالية
املتعلقة باجلوانب النفسية
لعشرات من رجال دين ينتمون
إليها وارتكبوا جرائم جنسية يف
حق أطفال وبالغني ضعفاء.
ومت إنشاء تلك امللفات النفسية
اليت ترسل عادة ألساقفة
الكنائس الكاثوليكية ضمن
برنامج تبنته الكنيسة ،يهدف
إىل إعادة تأهيل رجال الدين
الضالعني يف مثل هذه اجلرائم
اجلنسية يف الفرتة بني -1997
.2008
ومل يتم إحالة أي من رجال
الدين الذين خضعوا لعالج
نفسي للشرطة أو للتحقيقات
رغم خضوعهم لربنامج يدعى
 Encompass Australasiaوكانت
Wesley Private
مستشفى
بسيدني هي املقصد الذي يتوجه
إليه رجال الدين املتجاوزين
للعالج.
وجاء هذا التسرت من جانب
الكنيسة الكاثوليكية بالرغم
من أن شخصيات بارزة داخل

رفض اإلفراج بكفالة عن موظف
حكومي اغتصب طفلة

املخاطر النفسية للبطالة أكثر
شدة عند الرجال ،وطالبت
باجلانب
االعتناء
بضرورة

لدى

العاطلني

النفسي
العمل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

عن

رفضت حمكمة «نيوكاسل
كورت» اخلاصة بالبت يف
اإلفراج بكفالة ،الطلب الذي
تقدم به عامل بوزارة األسرة
وخدمات اجملتمع بنيو ساوث
ويلز بتهمة ارتكاب انتهاكات
جنسية جتاه طفلة يف التاسعة.
وسيمثل املتهم البالغ من العمر
 54سنة ،أمام احملكمة غدا
االثنني بعد أن مت رفض طلب
الكفالة.
ووجتت للرجل يوم اجلمعة
املاضي  4اتهامات تتعلق

باالعتداء اجلنسي على طفلة
يف التاسعة ،كانت تعيش مع
رفيقته.
وعربت وزيرة األسرة وخدمات
اجملتمع برو غوارد عن انزعاجها
من سلوكيات املتهم ،وأضافت
أنه مت إعفاؤه من وظيفته،
وتابعت أنها شعرت بالصدمة
من هول االتهامات.
واستطردت« :تتعاون الوزارة
بشكل وثيق مع الشرطة يف
حتقيقاتهم الدائرة حول األمر»
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الكنيسة كانت على وعي
بتجاوزات خطرية ارتكبها رجال
دين ،إال أنهم آثروا التسرت
عليهم.
وأكدت عمليات التسرت كل من
شرطة نيو ساوث ويلز وشرطة
فكتوريا حيث مل يتم إحالة أي
ملف لرجل دين خضع لعالج حتت
مظلة الربنامج املذكور.
وتشري وثائق حمكمة «نيو ساوث
ويلز كورت» إىل أن رجل الدين
األسبق روس مورين الذي
اعرتف عام  2002بانتهاكات
جنسية يف حق  8أطفال يف
السبعينيات من القرن املنصرم،
كان من ضمن الذين خضعوا
للعالج يف املستشفى ملدة ستة
شهور ،وأن ضحاياه قد اجته
معظمهم إلدمان املخدرات أو
الكحوليات ،ومات أحدهم جراء
جرعة خمدرات زائدة ،ومنع رجل
الدين من الوعظ ،ورغم ذلك
أرسل إىل روما للعمل كمرتجم
لدى الكنيسة الكاثوليكية.
ويف قضية أخرى مسحت
الكنيسة الكاثوليكية بقس من
سيدني باملغادرة يف هدوء
رغم معاشرته المرأة ليست
أسرتالية وتسببه يف محلها،
بل وتكفلت الكنيسة مبصاريف
إقامته ودراسته ،وعادت املرأة
ورضيعها إىل وطنها األصلي،
وقد فقدت األمل يف إمكانية
حماسبة القس املخطئ.
وكانت رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد قد أعلنت يف هذا
األسبوع عن تشكيل جلنة ملكية
للتحقيق يف انتهاكات جنسية
مورست ضد أطفال وتورط
فيها رجال دين.
وأثار إعالن تشكيل اللجنة
امللكية حفيظة كاردينال جورج
بيل أسقف سيدني الذي اعترب
الكنيسة الكاثوليكية ضحية
حلملة إعالمية شرسة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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فتح باب تقديم الطلبات ألجر األب
وشريك احلياة
لقد مت اآلن فتح باب
تقديم طلبات احلصول على
الدفعة احلكومية األسرتالية
اجلديدة لآلباء وشركاء
ّ
املذكر هنا
احلياة (صيغة
تعين املؤنث أيضًا)
مثليي اجلنس املعروفة
باسم أجر األب وشريك
احلياة (Dad and Partner
.)Pay
يبدأ العمل بأجر األب
وشريك احلياة يف أول
كانون الثاني/يناير من
العام القادم ،وهو سيوفر
لآلباء وشركاء احلياة مثليي
اجلنس املؤهلني إجازة
أسبوعني مدفوعة األجر على
أساس حد األجر الوطين
األدنى (وهو حاليًا حوالي
 606دوالرات يف األسبوع
قبل الضريبة) .يستطيع
الوالدون الذين يتوقعون

والدة أطفال هلم أو تبنيّ
أطفال يف أول كانون
الثاني/يناير أو بعد ذلك
التاريخ البدء بتقديم طلبات
أجر األب وشريك احلياة
اخلاصة بهم اآلن.
ُيعترب هذا الدعم اجلديد
توسيعًا لربنامج اإلجازة
الوالدية املدفوعة (Paid
 )Parental Leaveالناجح
والتابع للحكومة األسرتالية،
الذي ما زال يوفر الدعم
للعائالت منذ كانون الثاني/
يناير  ،2011والذي مت
مبوجبه تلقي أكثر من 200
الوالدين منذ
ألف طلب من
ِ
بدء العمل به.
سيساعد أجر األب وشريك
احلياة اجلديد اآلباء على أخذ
إجازة إضافية من العمل
خالل األشهر املهمة األوىل
لالرتباط عاطفيًا بأطفاهلم
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األمهات

منذ

وملساعدة
البداية.
وكانت وزيرة العائالت
 Jenny Macklinقد التقت
أحد اآلباء يف ملبورن الذي
سيكون أحد أول اآلباء
سيقدمون طلبات
الذين
ّ
هلذا األجر.
وبالنسبة للوالدين ،مثل
 Lachlanو Chelseaاللذين
يتوقعان والدة أول طفل
هلما يف كانون الثاني/
يناير ،سيحقق هذا الدعم
املالي اإلضايف فرقًا كبريًا
هلم .فهو سيعطي Lachlan
األمان املالي لقضاء بعض
الوقت اإلضايف يف البيت
مع األم وطفلهما اجلديد
املهمة
األسابيع
خالل
األوىل.
ويعترب أجر األب وشريك
ُ
احلياة كسبًا كبريًا خاصة

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

للذين يعملون حلسابهم،
واملقاولني ،والعاملني على
عرضي ،وغريهم
أساس
َ
حيصلون
من الذين ال
عمومًا على مستحقات إجازة
والدية من أرباب عملهم.
ولكي يكون األب أو شريك
احلياة مؤه ًال ،جيب:
أن يكون قد عمل
•
 330ساعة على األقل (أي
أكثر بقليل من يوم واحد يف
األسبوع) خالل فرتة الـ10
أشهر من أصل الـ 13شهرًا
قبل بدء فرتة دفع أجر األب
وشريك احلياة ،بدون أن
تكون هناك فرتة بدون عمل
تزيد على مثانية أسابيع بني
متتاليني؛
يومي عمل
َ
َ
أن يكون دخله
•
يف السنة املالية املاضية
 150000دوالر أو أقل؛ و
أن يكون يف إجازة
•
غري مدفوعة أو ال يعمل
ويتوىل املساعدة يف رعاية
الطفل خالل األسبوعني
َ
األب
بأجر
املشمولني
وشريك احلياة.
وميكن أن يكون اآلباء
مؤهلني ألجر األب وشريك
احلياة حتى إن مل حيصل
شركاء حياتهم على إجازة
والدية مدفوعة.
الذين
الوالدين
نشجع
ّ
ينتظرون والدة أطفال
هلم على اإلبكار يف تقديم
طلبات أجر األب وشريك
احلياة واإلجازة الوالدية
املدفوعة أيضًا لتجهيز كل
األوراق الالزمة قبل والدة
أطفاهلم اجلدد .ويستطيع
الوالدون تقديم الطلبات
قبل ما يصل لغاية ثالثة
أشهر قبل التاريخ املتوقع
للوالدة أو التبنيّ .
من
املزيد
ملعرفة
ّ
تفقد املوقع:
املعلومات
www. australia. gov.
،au/ dadandpartnerpay
أو اتصل على الرقم
 136150أو اخلط املباشر
متعددة على الرقم
بلغات
ّ
.131202
وللحصول على مواد حتتوي
إضافية
معلومات
على
ّ
تفقد
العربية،
باللغة
املوقع www.fahcsia.gov.
au/ dadandpartnerpay/
otherlanguages

تصنيف مرتكيب جرائم
األطفال اجلنسية

يف الطابق السادس بإحدى
الغرف املغلقة ،يف مبنى
بوالية فكتوريا ،جلست
رقيب املباحث املخضرمة
لتشرح
بينيت،
ديربت
الفرق بني أنواع مرتكيب
جرائم االنتهاكات اجلنسية
لألطفال(ذكور وإناث).
وتثري قضية االنتهاكات
اجلنسية ضد األطفال غضب
الشارع األسرتالي بوجه عام،
ال سيما بعد قرار جوليا غيالرد
بتشكيل جلنة ملكية للتحقيق
يف انتهاكات جنسية جسيمة
متارس ضد األطفال.
تلقت
بينيت
والرقيب
تدريبها يف قسم سيكولوجيا
اجلرمية مبكتب التحقيقات
الفدرالية األمريكي « اف بي
آي».
وتعمل بينيت كتفا إىل
كتف مع فرقة  Astraeaاليت
شكلتها شرطة والية فكتوريا
يف وقت سابق من هذت
العام ،الصطياد اجلرائم
اجلنسية ضد األطفال على
شبكة االنرتنت.
وتتعاون تلك الفرقة مع
قوات الشرطة يف الواليات
األخرى ،باإلضافة إىل الشرطة
الفدرالية األسرتالية ،ورجال
اجلرمية
وجلنة
اجلمارك،
األسرتالية ،جبانب مؤسسات
خارج أسرتاليا.
ومنذ تشكيل فرقة Astraea
جيرى القبض على عشرات
الرجال من خمتلف األعمار
واملستويات بتهم تتعلق
بامتالك صور أطفال إباحية،
وإغوائهم من أجل ممارسة
اجلنس.
وتشرح بينيت الفارق بني
من
خمتلفني
تقسيمني
مرتكيب انتهاكات األطفال
يدعى
أحدهما
اجلنسية

 ،paedophileوهو الشخص
الذي مييل بطبعه إىل
ممارسة اجلنس مع األطفال،
بينما هنالك صنف آخر يدفعه
موقف معني وظروف معينة
إىل ممارسة هذا السلوك،
رغم أن ميوله اجلنسية تكون
طبيعية يف األساس.
وتابعت بينيت « :قد يكون
دافعهم وراء ارتكاب اجلنس
هو الفضول أو استغالل
براءة األطفال ،أو الشهوة
اجلنسية اليت تدفعهم لعدم
التمييز بني ماهية من
ميارسون معهم اجلنس ،أو
أن يكون الدافع انتقاميا ،أو
أن ممارسة اجلنس مع أطفال
قصر مينحه شعور باهليمنة ال
جيده مع الكبار».
وظلت بينيت تدرس طيلة 4
سنوات مع مكتب التحقيقات
الفدرالية « اف بي آي»
الدوافع والسلوكيات ألنواع
شتى من اجملرمني ،مثل
مشعلي احلرائق واملختطفني
والقتلة ومرتكيب اجلرائم
اجلنسية.
أن النوع األول
وأردفت
املشتهي الرتكاب اجلنس مع
األطفال هو أصعب األنواع
يف معاجلته ،ألن اجملرم
يعتقد أن ما يفعله ليس
ضد األخالق.
وكانت فرقة  Astraeaقد مت
تشكيلها كرد فعل مباشر
لتأثري اإلنرتنت على جرائم
األطفال اجلنسية ،وخالل
املاضية
شهور
التسعة
قامت بأكثر من  80حتقيق،
أسفر عن  50حالة اعتقال،
كما أحالت ما يزيد عن 20
حتقيقا إىل حماكم بعض
الواليات األخرى يف أسرتاليا
أو خارجها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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البدناء أكثر عرضة لدخول املستشفى

زيادة الوزن مرتبطة بامراض تتطلب عالجا يف املستشفى
أظهرت دراسة اسرتالية أنه بغض
النظر عن طبيعة احلياة والعوامل
األخرى املرتبطة بالصحة فإن
الناس الذين يعانون من زيادة
يف الوزن معرضون أكثر من
النحفاء للدخول للمستشفى
بسبب جمموعة متنوعة من
األمراض.
وكتب الباحثون يف الدورية
الدولية للسمنة أن هذا ال ينطبق
فحسب على من يعانون من
السمنة بل أيضا على من يعانون
من زيادة يف الوزن أيضا.
وبالنسبة ملن هم يف منتصف
العمر وجد الباحثون أن كل نقطة
زائدة يف مؤشر كتلة اجلسم
أي ما يرتاوح ما بني  2.7إىل
 3.2كيلوغرام مرتبطة بزيادة
أربعة يف املئة يف احتمال دخول
املستشفى خالل فرتة عامني.
وقالت روزماري كوردا اليت
قادت الدراسة وهي من جامعة
اسرتاليا الوطنية يف كانبريا
«هناك أدلة هامة على أن
السمنة الشديدة مضرة للصحة
وتؤدي إىل معدالت أعلى من
األمراض وبالتالي استخدام أكرب
للخدمات الصحية ومعدالت وفاة
أعلى».
وأضافت «ما تظهره هذه الدراسة
هو أن هناك زيادة تدرجيية يف
احتمال دخول املستشفى مع
زيادة مؤشر كتلة اجلسم ابتداء
باألشخاص الذين يعانون زيادة
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يف الوزن .مبعنى آخر حتى من
يعانون زيادة يف الوزن «لكنهم
ال يعانون من السمنة» تزيد
لديهم اخلطورة».
ومشلت دراسة كوردا وزمالئها
ما يقرب من  250ألف شخص
أعمارهم من  45عاما فأكثر من
نيو ساوث ويلز .وبعد معرفة
أطواهلم وأوزانهم وغريها من
املسائل املتعلقة بطبيعة احلياة
تابع الباحثون هؤالء األشخاص
املشاركون يف الدراسة عرب
بيانات املستشفيات.
وعلى مدى عامني دخل أكثر من
 61ألف شخص املستشفى ملدة
ليلة واحدة على األقل.
ونقال عن رويرتز ،وجد فريق
كوردا أن من بني الناس أصحاب
املؤشر الطبيعي لكتلة اجلسم
كان معدل دخول املستشفى
 120حالة لكل ألف رجل و102

لكل ألف امرأة سنويا .أما
بالنسبة ملن يعانون من مسنة
شديدة بلغ املعدل  203لكل
ألف رجل و 183لكل ألف امرأة
يف املتوسط.
وكان معدل دخول املستشفى
ملن يعانون زيادة يف الوزن
أو مسنة متوسطة بني هذين
املعدلني.
وظل هذا النمط ثابتا حتى مع
األخذ يف احلسبان ما إذا كان
املشاركون يدخنون والنشاط
الذي ميارسونه وصحتهم بصفة
عامة يف بداية الدراسة.
وذكر الباحثون أن زيادة الوزن
كانت هلا أهمية على وجه
اخلصوص يف احتمال دخول
بسبب
املستشفى
البعض
اإلصابة بالسكري وأمراض
القلب واآلم الصدر والتهاب
املفاصل والربو.

أسقف سيدني يعلن ترحيب الكنيسة الكاثوليكية بـ «اللجنة امللكية»
كتب – الكاردينال جورج بيل
أسقف سيدني
أعلنت رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد االثنني املاضي
عن تشكيل جلنة ملكية بغرض
التحقيق يف انتهاكات جنسية
ضد األطفال يف مؤسسات
أسرتالية.
وبشكل طبيعي ،شعر الضحايا
باالبتهاج لتلك األنباء ،حيث
شعروا أخريا أن كفاحهم إلثبات
حقهم أضحى ذات صدى.
وأنا بدوري ،جنبا إىل جنب مع
أساقفة أسرتاليا الكاثوليكيني،
أرحب بقرار رئيسة احلكومة
الفدرالية ،ألن تلك اللجنة
امللكية هي فرصة لتنقية
األجواء.
لسوء احلظ مل تستطع الكنيسة
الكاثوليكية بث الطمأنينة
للجميع حول مدى جديتها يف
التعامل مع حاالت االنتهاك
اجلنسي .،على الرغم من أن
اللجنة امللكية اليت مت تشكيلها
يف نيو ساوث ويلز عام ،1997
وجدت االستجابة الكاثوليكية
منوذجا جيب أن حتتذي به باقي
الكنائس واملنظمات الدينية.
األبرشيات
وضعت
لقد
الكاثوليكية املختلفة جمموعة
من اإلجراءات اجلديدة عام
 ،1996لتحسني درجة التعامل
مع مثل هذه القضايا ،ملنع

االعتداءات اجلنسية ومساعدة
ضحاياها ،وحدث بالفعل تطور
ملموس ،لكنها حتتاج إىل
حتسينات.
قبل عام  ،1996كانت الكنيسة
الكاثوليكية متهمة بعدم اختاذ
اإلجراءات الكافية ،وأخربني
رئيس حكومة فكتوريا آنذاك،
حيث كنت أسقفا مللبورن ،
بضرورة التطهري ،وخالل 6
سنوات تالية مت تعويض 126
ضحية ،وتنحية  22قسيسا،
يف عملية متت بالتشاور مع

الشرطة واملؤسسات املعنية.
ال أحد فوق القانون ،الشرطة
هي املكان األفضل للتحقيق
يف اجلرائم ،ولكن الكنيسة
الكاثوليكية حتتاج إلجراءات
عقابية أكثر وضوحا ،حيث يؤثر
الضحايا يف بعض احلاالت
عدم إبالغ الشرطة ،وهنا دور
الكنيسة للقصاص من املخطئ،
وأعلن أن كافة أبرشيات
سيدني ستتعاون بشكل كامل
مع اللجنة امللكية.
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
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العمل الليلي هل يسبّب سرطان الثدي؟
إعداد الدكتور أنور نعمه

منذ بداية اخلليقة واإلنسان ينام لي ًال ويعمل نهارًا .ولكن يف العصر
احلديث تبدلت األمور ،فتم ابتكار بيئة خمتلفة تسمح بالعمل على مدار 24
ساعة ،خصوصًا يف بعض املهن اليت حتتم طبيعتها أن يكون الشخص
يقظًا خالل جزء من الليل أو طيلته ،كما احلال يف قطاعات الرعاية الصحية
والصناعة والنقل واالتصاالت واإلطفاء وغريها .ويف استطالع لصحيفة
«األوبزرفر» الربيطانية ،أن ثلثًا من بني كل مليون عامل يعملون حتى
الساعة الثانية أو اخلامسة صباحًا ،وأن هذه النسبة مرشحة للتصاعد يف
السنوات املقبلة.
هل من انعكاسات صحية نتيجة العمل الليلي؟
على ما يبدو أن العمل الليلي حيمل إىل أصحابه متاعب صحية ونفسية
ختتلف من شخص إىل آخر ،لكنها موجودة قو ًال وفع ًال .وهنا بعض احلقائق
املتعلقة بسلبيات العمل الليلي على الصحة:
 إن العمل الليلي خيلق بلبلة على صعيد بعض املواد يف اجلسم ما ينتجعنه زيادة يف خطر اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية .ويف دراسة حديثة
جلامعة «سوري» الربيطانية ،تبني أن ملناوبات العمل الليلي عالقة بأمراض
القلب ،إذ درس الباحثون  12موظفًا ليليًا سليمًا تبلغ أعمارهم بني  24و34
عامًا ،ومت قياس استجابة أجسامهم للوجبات الغذائية ثالث مرات يف اليوم
خالل يوم عمل عادي أثناء النهار ،وعند بداية عملهم الليلي ،وعند انتهاء
العمل الليلي وبداية العمل النهاري .وبعد إجراء عدد من التحاليل يف الدم،
وجد الباحثون أن مستويات الغلوكوز واألنسولني والشحوم الثالثية (اليت
ختزن الطاقة) تكون أكثر ارتفاعًا بعد العمل الليلي مما هي عليه بعد العمل
النهاري املعتاد ،وهذا ما يقود إىل تكوم الشحوم داخل الشرايني ،األمر
الذي يؤدي إىل اإلصابة بأمراض القلب والشرايني.
ومن جهة أخرى ،كشفت دراسة إيطالية أن القلب ال يستجيب للعمل
اجلاد يف منتصف الليل كاستجابته أثناء النهار ،ويعود السبب يف ذلك
إىل أن اجلسم مصمم كي يتباطأ يف الليل .كما وجد الباحثون أن حركة
األعصاب اليت تسرع عمل القلب هي أبطأ لدى األشخاص الذين يقومون
بالعمل الليلي املناوب منها لدى األشخاص أنفسهم حينما يعملون نهارًا .
ويقول الدكتور رافائيلو فورالن ،كبري الباحثني الذي شارك يف الدراسة،
أن الساعة البيولوجية تتعرض لتغريات تفرضها طبيعة العمل املناوب ،ما
جيعل من الصعب على الناس التكيف مع العمل الليلي.
ويف حتليل مشل  34دراسة قام به باحثون كنديون ونروجيون ،جاءت
النتائج لتسجل زيادة يف أخطار اإلصابة باألزمات القلبية بنسبة  23يف املئة
بني الذين يعملون بنظام املناوبات الليلية.

 هناك دراسات أجريت على العاملني لي ًال أوضحت أنهم يكونون أكثرعرضة لإلصابة بقرحة املعدة بنسبة الضعف مقارنة مع العاملني نهارًا.
وأظهرت إحدى الدراسات أن العاملني لي ًال يعانون من قرحة املعدة خالل مدة
ال تتجاوز مخس سنوات .وتشري دراسات إىل وجود عالقة بني العمل الليلي
وظهور بعض االضطرابات اهلضمية.
 العمل الليلي يزيد خطر اصابة النساء بسرطان الثــــدي إىل درجةأن الوكالة الدولية للسرطان التابعة ملنظمة الصحة العاملية واملركز
الدولي ألحباث السرطان ،صنفت العمل الليلي من بني العوامل احملتملة
اليت ميــكــــن أن تكون مسرطنة ،نظرًا إىل ما يسببه من خلل على صعيد
دورات اليقظة والنوم .وهناك دراسات كثرية أكدت العالقة بني العمل
الليلي وسرطان الثدي ،من بينها تلك اليت قام الدكتور جوني هانسون من
معهد دراسات السرطان يف كوبنهاغن ،فبعد البحث يف السجالت الطبــــية
واملهنية ألكثر من  7000امرأة بني عمر الثالثني والرابعة واخلمسني من
اللواتي ّ
شخصن بأنهن مصابات بسرطان الثدي ،وجد هانسون أن اللـــواتي
يعملن يف الليل معرضات لإلصابة بسرطان الثدي بنسبة مخسني يف املئة
أكثر من النساء اللواتي ال يعملن يف الليل ،وكلما كان عمل النساء منتظمًا
يف الليل لفرتة طويلة ،فإن فرص إصابتهن بسرطان الثدي تزداد .أما
عن العالقة بني العمل الليلي والسرطان ،فغري معروفة حتى اآلن ،غري
أن دراسات تشري بأصابع االتهام إىل األضواء غري الطبيعية اليت تعرقل
إفراز هورمون امليالتونني الذي يطرحه اجلسم لي ًال .وأشارت حبوث إىل أن
اخنفاض مستوى هورمون ميالتونني يف اجلسم رمبا يساعد على منو اخلاليا
السرطانية ،أو أنه يساعد على إفراز اهلورمون األنثوي األوسرتوجني ،الذي
يعتقد ان له عالقة بسرطان الثدي .أيضًا أظهرت دراسة فرنسية أن عمل
النساء لي ًال يزيد خطر إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة  30يف املئة ،بسبب
تأثريه على نظام الساعة البيولوجية ،فهذا النظام الذي يتحكم بفرتات
اليقظة والنوم وينظم وظائف بيولوجية عدة ،يطرأ عليه تغيري عند األشخاص
الذين يعملون لي ًال.
أشارت دراسات إىل وجود عالقة ما بني العمل الليلي وزيادة مؤشركتلة اجلسم ،وبالتالي اإلصابة بالبدانة ،وعلل الباحثون هذه العالقة بنشوء
اضطرابات هضمية استقالبية تهيئ لذلك ،خصوصًا تراجع إفراز هرمون
الليبتني األمر الذي حيرك الشهية ،ما يدفع بالشخص إىل أكل املزيد من
الطعام وبالتالي إىل تكدس املزيد من الشحم يف اجلسم .إال أن باحثني ال
ينكرون دور العادات الغذائية السلبية اليت يرتكبها املناوبون لي ًال واليت
تسبب الزيادة يف الوزن ،خصوصًا النقرشة ،والتهام وجبات سريعة وأطعمة

غري متوازنة تعج بالسعرات احلرارية.
 أما تأثري العمل الليلي على الناحية النفسيـــة والعائلية واالجتماعية،فحدث وال حرج ،فهو يساهم يف حدوث تبدالت طارئة يف الشعور واملزاج
ِّ
والعالقات مع األسرة واآلخرين ،فيعاني الشخص من حزمة من املظاهر،
مثل :القلق ،التوتر ،سرعة الغضب ،الكآبة ،التعب ،اخلمول ،وقلة احلماس.
وكـلما زادت أيام املناوبات الليلية زادت املــــظاهر السالفة الذكر حدة.
وعلى الصعيد االجتماعي يتسبب العمل الليلي يف نشــوء حياة عائلية
واجتماعية مفـــككة جتـــعل املرء غري قادر على التواصل يف شكل طبيعي مع
أفراد عائلته وأقاربه وأصدقائه.
نصـــل اآلن إىل بيـــت القصيد ،وهو كيفية العمل للحد من أضرار العمل
اليومي .ميكن القول أن تطبيق بعض النصائح البسيطة مفيد على هذا
الصعيد ،وتشمل هذه:
 -1وضع حد لساعات العمل الليلي حبيث ال تتجاوز  12ساعة كحد أقصى
يف النوبة الواحدة.
 -2أهمية أن حيصل املناوب على ليلتني كاملتني ينام فيهما ملء عينيه
ما بني النوبة واألخرى.
 -3تناول وجبات غذائية صحية.
 -4ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
 -5اإلقالع عن التدخني حتمًا.
 -6أخذ غفوة بسيطة ال تقل عن  10دقائق خالل نوبة العمل الليلي إذا
كان ذلك ممكنًا.
 -7التنبه إىل العوارض املبكرة اليت يسببها العمل الليلي ،واليت قد تكون
مؤشرات ملشاكل صحية ،واللجوء إىل املشورة الطبية لتقوميها والعمل على
تذليلها يف حال وجودها.
الساعة البيولوجية
ميلك اإلنسان ساعة بيولوجية تعترب من اآلليات املعقدة يف اجلسم ،وهي
تعمل وفق جداول زمنية يتم فيها تنسيق العمليات احليوية يف شكل منتظم
على مدار  24ساعة .وهلذه الساعة عالقة بإيقاع النهار والليل .ويتم ضبط
ايقاع الساعة البيولوجية دوريًا بفضل مؤشرات داخلية يف اجلسم ،ومؤشرات
خارجية يف البيئة .ولكل شخص ساعة بيولوجية خاصة به ال تشبه ساعة
أحد ،ويبدو أن للوراثة دورًا يف هذا األمر .وتتكيف الساعة البيولوجية
مع تغريات الوقت ،لكن مع التقدم يف السن تفقد مرونتها يف ما يتعلق
بالتكيف مع تلك التغريات .والعمل الليلي خيرب الساعة البيولوجية ،ويؤثر
يف طريقة تكيفها مع تغريات الوقت ،وحيد من انتاج هورمون امليالتونني
الذي يتدهور مستواه يف شكل واضح ،ويؤثر يف العمليات االستقالبية ويف
الكثري من الوظائف الفيزيولوجية األخرى ،وهذا كله يفسح يف اجملال أمام
حدوث اضطرابات ومشاكل صحية أخطرها مرض السرطان .أكثر من هذا،
فقد كشفت دراسة حديثة أعدها علماء من جامعة والية أوريغون األمريكية أن
ختريب ايقاعات الساعة البيولوجية ميكن أن يؤدي إىل انهيار اخلاليا العصبية
وفقدان الوظيفة احلركية واملوت املبكر.

National

للبيـــع

Strata Management

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

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

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
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متفرقـــات

اصابة بالغة بني اعضاء «8
آذار» ...هذا ما توقعه ميشال
حايك لـ»حديث البلد»

توقع ميشال حايك حصول
حماوالت النقاذ ميشال مساحة
خارج نطاق القضاء ،مشريا اىل
ان ابواب الديوان السعودي
ستفتح امام النائب وليد
جنبالط.
ميشال حايك ،ويف حديث
لربنامج «حديت البلد» أكد أن
جسم « 8آذار» لن يبقى مبنأى
وسيكون هناك اصابة بالغة بني
اعضائه مشريا اىل انه سيتم
انكشاف بعض خيوط جرمية
اغتيال اللواء وسام احلسن من
خالل بعض سلوك سيقوم به
اجلهاز املنفذ وسيكشف هذا
السلوك جرمية سابقة ،الفتا
اىل انه سيصدر عن املطارنة
املوارنة بيان ال يشبه حبتوياته

البيانات السابقة.
ميشال حايك كشف عن وجود
جمموعة حمططات وحماوالت
لالذية الشخصية والنيل من
بعض املقربني من الشيخ
امحد االسري ولكن الطريق اليه
ستكلف غاليا معتربا ان الواقع
السوري اىل تغري ،مشددا على
ان االنظار ستتوجه حنو القصر
الرئاسي السوري الذي يشهد
دخنة سوداء نتيجة نار ودمار
واخرى بيضاء من احد نوافذه
حيث ستطل شخصية معروفة
العالن مفاجآة للعامل.
كما توقع حايك حصول
تقدم يف االقتصاد اللبنانية
وحركة سياحية ناشطة خصوصا
السياحة الدينية.

العالج الطبيعي للصداع النصفي أفضل من الدواء
اذا كنت سليمًا من الصداع النصفي فانت حمظوظ الن االفالت
من هذا األمل ال ينعم به سوى  1يف املئة فقط من الناس ,وتؤكد
االحصائيات ان  90يف املئة من الناس يصابون بالصداع مرة
واحدة على االقل سنويًا و 16اىل  17يف املئة يصابون بالصداع
النصفي يف فرتة ما يف حياتهم ومن بني  30مليون امريكي
مصابون بالصداع النصفي جند ان نصيب النساء من هذا األمل
القاسي اكثر من الرجال بثالث مرات ,ونظرًا لتداخل االعراض,
كثريًا ما خيلط الناس بني الصداع والصداع النصفي «الشقيقة».
ولالسف كثريًا ما يشخص الصداع النصفي خطأ على انه صداع
التجويف او صداع التوتر حيث ان الصداع النصفي يعترب صداعًا
وعائيًا ويرتبط بذلك االمل يف جانب واحد من الرأس هلذا مسى
النصفي ويزداد خالله النبض وضربات القلب والغثيان والقيء
واحلساسية لالضاءة او لالصوات واضطراب بصري وظهور هالة
متيز هذا املرض وتستمر ملدة  72ساعة او اكثر.
تسبب جمموعة من العوامل حدوث الصداع النصفي منها الغاء
وجبة اساسية او تغيري يف منط النوم او بسبب انواع معينة من
االدوية او االضواء الساطعة واالفالم السينمائية او التلفزيون
وبعض االطعمة او االصوات الصاخبة والضغوط واالكتئاب ..اخل.
يشمل العالج التقليدي هلذا املرض انواعًا معينة من االدوية
املوصوفة اليت متنع الصداع او تثبطه ,ولكن ماذا لو انك ال ترغب
يف تعاطي الدواء ,بالنسبة لكثري من الناس قد يكون من املستحيل
ايقاف الصداع النصفي حال حدوثه وهذا هو السبب يف ان الطرق
الطبيعية يف العالج اصبحت مقبولة بشكل واسع وهي عالجات
رخيصة الثمن وال ضرر منها ,حيث ان آثارها اجلانبية منعدمة ولكن
الن الصداع النصفي تسببه عوامل خمتلفة وبالتالي تتنوع العالجات
وما ميكن ان يكون فعا ً
ال لشخص قد ال يناسب شخصًا اخر وهلذا
ختتلف العالجات باختالف الناس لذلك جند بدائل كثرية متوافرة
لتخفيض آالم الصداع النصفي ومنها املعاجلة اليدوية واالجراء
التنظيمي للوظائف الالارادية والتدليك وتقنيات االسرتخاء وتغيري
النظام الغذائي.
تعترب املعاجلة اليدوية من اكثر االشكال الشعبية لتخفيف آالم
الصداع طبيعيًا النها تصحح اي حالة من حاالت عدم انتظام العمود

الفقري الذي يعترب سببًا للصداع حيث ان هذه املعاجلة ميكنها
ايقاف الصداع وختفيف اعراضه وكل من يعاني منه يشعر براحة
كبرية من هذه املعاجلة من دون اللجوء اىل العقاقري او التقنيات
الطبية املوسعة.
اما االجراء التنظيمي للوظائف الالارادية وهو تقنية تدريبية
صممت لتطوير التحكم الذاتي للجهاز العصيب الالارادي او الذاتي
فانه يعلمنا كيفية ضبط ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة
اجللد واسرتخاء العضالت ومن املعروف ان التوتر العضلي خصوصًا
يف منطقة العنق احد اسباب الصداع ,والصداع النصفي وينبغي
او ً
ال تعلم تقنيات هذه االجراءات من خالل استخدام معدات تقيس
اجلهاز الالرادي وكذلك التدريب على التحكم يف هذه االجهزة
لتخفيض ضربات القلب وضغط الدم وحتقيق الراحة للعضالت
وضبط درجة حرارة اجللد بعد ذلك ميكن للشخص احداث التأثري
املطلوب يف اي وقت وبعض الذين يعانون من الصداع تساعدهم
هذه االجراءات على ختفيف التوتر العضلي الذي يسبب االعراض
املؤملة.
احدى تقنيات االسرتخاء يوغا التأمالت والعالج بالتدليك وهي
بدائل عظيمة لتخفيف التوتر والصداع النصفي وكذلك احلمام
الدافئ واالستلقاء يف غرفة مظلمة ووضع كمادات الثلج على
مؤخرة الرقبة عند قاعدة اجلمجمة.
واذا كان الصداع النصفي نتيجة مشكالت يف العمود الفقري
او التوتر العضلي او الضغوط فان نظامك الغذائي قد يكون هو
امللوم ,وبعض االطعمة قد تسبب هذا املرض مثل امللح واجلنب
واخلمور واملكسرات واللوبيا والكافيني والشوكوالته والبصل
وبعض االضافات الغذائية.
هذه العالجات الطبيعية غري مكلفة عندما نقارنها بكلفة االدوية,
ولالسف الشديد مل يتمكن الطب احلديث من اجياد اي شكل لعالج
الصداع والصداع النصفي غري استخدام االدوية والعقاقري واليت
هلا اثار جانبية واحيانًا تكون غري فعالة مقارنة بالوسائل الطبيعية
اآلمنة والفعالة يف ختفيف أمل الصداع فاذا يئست من استخدام
االدوية احبث عن البدائل الطبيعية لعالج الصداع النصفي وستنجح
مساعيك لتخفيف األمل.

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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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

بني اعتبارها أمسدة زراعية وحبوباً مهدئة لألعصاب
موقوفون باإلرهاب «حيلّلون» مواد كيماوية
مييز
«مل يستطع» الفلسطيين أمحد زغرة املوقوف بتهمة اإلرهاب ان ّ
بني املواد الكيماوية وبني حبوب االعصاب ،فخلط بني االثنني ،على
الرغم من الفرق الشاسع بينهما ،وإن كانت تلك احلبوب هي مواد ذات
طبيعة كيماوية تؤثر على العقل.
وأيًا تكن هذه املواد بنظر املوقوف ،فإنه عمد إىل اتالفها يف مرحاض
ّ
تسلل اخلوف
منزله من تلقاء نفسه دون العودة إىل صاحبها بعد ان
ّ
وتغلب عليه.
إىل قلبه
عزو «رأيًا آخر» يف تلك املواد اليت قال
غري ان للموقوف اآلخر ربيع ّ
عنها انها مواد زراعية ليس أكثر.
دور للموقوف الثالث الفلسطيين مروان
عزو وزغرة يربز
وبني ّ
ٌ
املغربي الذي دفع بتلك «املواد اجلرمية» يف «أحضان» زغرة اليت
أوصلتهم أمام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة بعدما نسبت اليهم
تهمة انتمائهم إىل تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وتأمينهم
مواد كيماوية بهدف جتهيزها هلذه الغاية ،فض ًال عن حيازتهم أسلحة
حربية دون ترخيص.
الطيار خليل ابراهيم
العميد
برئاسة
«العسكرية»
وأمام
الركن
ّ
وعضوية املستشار املدني القاضي حممد درباس وحبضور ممثل النيابة
العامة القاضي حممد درباس ،مثل أمس «احللف الثالثي» مرتاجعني عن
اعرتافاتهم السابقة ،وجاء «استخالص» أقواهلم كاستخالص امللح من
مادة النيرتات اليت تشكل قوة نسبتها يف املواد الكيماوية ،قوة كبرية
يف التفجري وتستعمل يف تصنيع املتفجرات.
ومل تكن املواد الكيماوية مع املتهمني سوى «أمانة» للرتكي عمر
اكشاي احملكوم غيابيًا يف دعوى أخرى ،وهم ّ
«حللوا» طبيعتها ٌ
كل على
طريقته.
عزو انه
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي حسني مشس أفاد ربيع ّ
تعرف على اكشاي جبامع يف الطريق اجلديدة ،وهو كان من
سبق ان ّ
مجاعة أهل الدعوة.
عزو اكشاي بأنه شخص ملتزم
يف ورده على أسئلة الرئاسة وصف ّ
دينيًا وطلب منه مرافقته إىل أفغانستان مع حممد مجعة احملكوم سابقًا
عزو .وأوضح ان ذهابه إىل تلك البالد مل يكن
يف دعوى أخرى إىل جانب ّ
يف بداية األمر من أجل اجلهاد وإمنا «حرقة على املسلمني».
وأفاد ردًا على سؤال« :اقتنعت منه ،ثم تراجعت».
وأضاف« :ذهبت وحممد مجعة إىل إيران لكننا مل نستطع الدخول
إليها ،ثم عدنا وقصدنا تركيا» ،وبسؤاله قال« :أنا ذهبت إىل تركيا
ألعمل يف حمل ثياب وال أعرف أمحد زغرة».
عزو ذلك ثم أوضح
وسئل عن  5أكياس أحضرها إليه اكشاي ،فنفى ّ
ان األكياس تلك هي مواد للزراعة.
وسئل« :تقول سابقًا ان أكشاي خبري متفجرات وان املواد هي
كيماوية» ،فأجاب« :غري صحيح ،وأنا مل أخرب مروان بذلك ،ومل أعمل
على ختبئتها».
سئل :ملاذا مت اتالفها لو مل تكن مواد خطرة فأجاب« :مل يكن لدي
علم بذلك».
سئل :ذكرت سابقًا ان اكشاي أعلمك انه يف حال اضافة مواد عليها
تصبح قوتها  85باملئة أقوى من املتفجرات وقد طلب منك استبدال
املواد بنسبة نيرتات أعلى فأجاب« :أنا مل أكن أعلم ذلك».
سئل :أمل تتساءل عن سبب طلبه فأجاب« :سحبت نفسي من املوضوع
ومل أرد عليه».
ثم استجوبت احملكمة مروان املغربي حبضور وكيله احملامي عبد
الفتاح شحادة فنفى شراءه املواد موضوع دعوى من عند «دبوس»،
وأضاف« :أنا مل أعلم بتلك املواد امنا جاءني ربيع وبرفقته اكشاي إىل
املطعم الذي أعمل فيه وطلب مين املبيت باملطعم ،وكان حبوزتهما
كيس وحقيبة ثياب ،ثم غادرا .وقد أعلمين ربيع ان املواد املوجودة يف
الكيس هي مواد زراعية وطلب مين ان أبقيها عندي واحلقيبة بعد أن
أعلمين ان بداخلها سالحًا.
وبعد يومني طلبت من ربيع نقل األغراض من عندي وخصوصًا
السالح ،فأفادني انه مسافر ولدى عودته سيستلمها .امنا قمت بإرساهلا
إىل شقيقه الني ال أريد أن أتورط يف املوضوع.
وبسؤاله قال :ان املواد هي مواد «لألرض» وقد أرسلتها لنصري
شقيق أمحد زغرة.
وقال أمحد زغرة أثناء استجوابه حبضور وكيله احملامي شحادة انه
شكك يف موضوع السالح ،وان مروان طلب منه إخفاء احلقيبة حلني
عودة اكشاي ،فوضعها يف غرفة شقيقه نصري .وأوضح بأن الكيس
الذي حيوي املواد كان موضوعًا يف احلقيبة ،وملا مل ِ
يأت صاحبها ،عمد
إىل رمي املواد يف املرحاض.
وسأله رئيس احملكمة :كيف ترميها وهي أمانة لديك فأجاب :خفت.
سئل :أمل تفعل ذلك لدى مداهمة فرع املعلومات املنزل فأجاب« :أنا
فعلت ذلك بعد أن أوقف ربيع ومروان وان شقيقي وزوجته مالك ال
عالقة هلما باملوضوع.
وبسؤاله قال :فتحت احلقيبة ألتأكد من حمتواها فوجدت فيها حبوبًا
صغرية ملونة ورصاصًا وبندقية وجهازًا وقنبلة وجعبة.
وسئل :من طلب منك تلف املواد فأجاب :ال أحد.

وسئل أمل تفعل ذلك النها خطرية فأجاب :هي حبوب أعصاب وكان
عمر اكشاي يتناوهلا ومل يعلمين أحد انها مواد خطرة.
وقررت احملكمة استدعاء نصري زغرة وزوجته مالك العريس بعدما
رفعت اجللسة إىل  19نيسان املقبل.
***

توقيف مطلوبني بينهم إيطالي
جبرائم تزوير وخمدرات
ألقت فصيلة ريفون بالتنسيق مع شعبة املعلومات ومفرزة استقصاء
جبل لبنان القبض على (عماد ص ).لتحريره شيكات دون مؤونة وتزوير
املزور.
مستندات واستعمال
ّ
إىل ذلك أوقفت دوريات مفرزة استقصاء بريوت ،تسعة اشخاص
بينهم ايطالي وسوري بارتكابات خمتلفة.
ففي حملة النهر مت توقيف (رامي.ي.ج.خ) و(هادي م.ش) بعد ما
ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف ومادة اهلريويني للتعاطي.
ويف حملة اجلميزة مت توقيف (رامي.م.د.ر) وهو مطلوب مبوجب بالغ
خالصة حكم صادر عن حمكمة جزاء صيدا جبرم اسلحة وغرامة مئة الف
لرية لبنانية وحكم جبرم معاملة رجال االمن بالشدة وغرامة مائيت الف
لرية لبنانية كما أوقفت عبد الرمحن .و.ص ،وقد ضبط حبوزته مسدس
حربي تشيكي الصنع وقد سلم املوقوفان اىل فصيلة اجلميزة الجراء
املقتضى القانوني يف حقهما.
ويف حملة النهر أوقف (آدي ي.ع.ن) جبرم تعاطي احلشيشة وضبط
حبوزته كيس حشيشة ودفاتر لف.
كما مت توقيف (شربل ش.خ) وااليطالي(كالوديو أ.ل) يف حملة
االشرفية وقد ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة طريق اجلديدة أوقف السوري (عمر ع.ل.ق) وهو مطلوب
مبوجب خالصة حكم صادرة عن حمكمة جزاء حلبا جبرم ضرب والتسبب
بايذاء وغرامة مائة الف لرية لبنانية.
ويف حملة البسطا مت توقيف (جوزيف إ.ب.ش) وهو يف حال السكر
الظاهر وقد وترك بعد ان ّ
وقع على حمضر عدم تكرار االمر.
من جهتها أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه
«ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي  17و 2012/11/18
من توقيف  72شخصا إلرتكابهم أفعا ًال جرمية على األراضي اللبنانية
كافة ،بينهم 16 :جبرائم خمدرات 12 ،جبرائم سرقة 6 ،جبرم دخول البالد
خلسة واقامة غري مشروعة 5 ،جبرم ضرب وايذاء 5 ،جبرم تزوير 3 ،جبرم
حترش جنسي واغتصاب 2 ،جبرم سلب 2 ،جبرم نشل 2 ،جبرم خطف
ّ
بقصد الزواج 2 ،جبرم دعارة 2 ،جبرم صدم وتسّبب بوفاة 9 ،جبرائم:
قتل ،شك دون رصيد ،احتيال ،صيد مسك بالديناميت ،تهديد وشتم،
عدم حيازة أوراق ثبوتية ،للتثبت من اهلوية ،و 6مطلوبني للقضاء مبوجب
مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

من اإلدمان إىل التجارة
«بتمويل» من نوح زعيرت
انتقل «مسري» من اإلدمان على حشيشة الكيف إىل تعاطي الكوكايني.
ِ
يكتف «بالشم» بل راح ينقل الكوكايني وباز الكوكايني وحشيشة
ومل
الكيف ويتاجر باملخدرات اليت يستحصل عليها من نوح زعيرت.
وكان مسري أوقف جبرم سرقة ليتبني وجود مخس أسبقيات حبقه
و 176أسبقية حبق نوح زعيرت منذ سنوات عدة.
وبالتوسع بالتحقيق معه مبوضوع سرقة أقر مسري ز .بأنه يتعاطى
مادتي الكوكايني واحلشيشة ،وباستجوابه أفاد بأنه يتعاطى مادة
حشيشة الكيف منذ مخس سنوات ويستحصل عليها من املتهم نوح
زعيرت دون مقابل وكلما يقصد نوح املذكور يف بلدته الكنيسة يأخذ منه
حواىل  100غرام من احلشيشة دفعة واحدة ويتعاطاها يف غضون أسبوع
واحد ،وقد أصبح يتعاطى مادة الكوكايني ويشرتيها من نوح زعيرت
لقاء مبلغ أربعني دوالرًا للغرام الواحد منها ،ونفى ترويج املخدرات
واالجتار بها.
وأضاف مسري ان املتهم سهيل حضر إىل منزله وطلب منه ان يشرتي
له الكوكايني بودرة وباز من نوح زعيرت النه ،أي سهيل ،مدين لالخري
مببلغ من املال مثنًا ملخدرات ،فوافق وذهب إىل نوح زعيرت واشرتى منه
 6غرامات من الكوكايني و 6غرامات من باز الكوكايني مببلغ  480دوالرًا
ّ
وسلم
ومل يدفع له مثنها بل اتفق على ان يسلمه املبلغ الحقًا ،ثم عاد
تلك املخدرات إىل سهيل الذي وعده بدفع مثنها.
وتبني من ملفات مكتب مكافحة املخدرات املركزي وجود  5أسبقيات
جبرم االجتار باملخدرات وتروجيها حبق مسري ز .ووجود  176أسبقية اجتار
وتهريب وزراعة خمدرات حبق نوح زعيرت ،وأسبقية واحدة جبرم ترويج
واجتار خمدرات حبق سهيل الذي توجد صورة مشسية عائدة له لدى
القوى األمنية ،فتم عرض الصورة على مسري الذي تعرف على الرسم
العائد لسهيل الذي اشرتى له كمية من املخدرات.
أقر سهيل بتعاطيه مادة حشيشة الكيف ونفى االجتار باملخدرات،
كما ّ
وأدىل انه يشرتي احلشيشة من نوح زعيرت يف الكنيسة واعرتف انه
ينقل املخدرات من كوكايني وباز كوكايني وحشيشة الكيف املرسلة من

يروجها لصاحل
نوح زعيرت إىل املدعو صربي الكردي يف الفنار والذي ّ
نوح زعيرت ويدفع لألخري مثن املخدرات املرسلة إىل الكردي (مل تعرف
كامل هويته) ولكنه ال يدفع له مثن املخدرات اليت يأخذها لتعاطيه
خصه هو صحيح وانه
الشخصي ،وأكد ان ما أدىل به مسري يف ما ّ
موقوف بدعوى أخرى موضوعها خمدرات.
ودانت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم
وغرمته 25
محود سهيل ز .وانزلت به عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة
ّ
مليون لرية وأنزلتها ختفيفًا إىل األشغال الشاقة ملدة مخس سنوات مع
غرامة مخس ماليني لرية ،وفصلت احملكمة ملفه عن املتهمني اآلخرين.
***

سرقة خزنة من منزل يف املعلقة
سرق لصوص مبلغ مخسة عشر الف دوالر من خزنة داخل منزل
ناصيف خوري غامن يف املعلقة.
من جهة أخرى ،عثر شحادة شحادة على سيارته طراز أولدزموبيل بنية
على جسر الليطاني يف تل عمارة ،بعدما كانت قد سرقت منذ يومني
من حملة الكرك.
***

من هالك إىل ..خالد

وقعت الفلسطينية «سارة» يف قبضة شبكات الدعارة ،وراحت تنتقل
من شبكة إىل أخرى حتت وطأة التهديد بالقوة واخلداع وصارت متتهن
الدعارة السرية الكتساب معيشتها ،وبعد توقيفها يف شهر أيار املاضي
واستجوابها أمام فصيلة فرن الشباك أفادت بأنها طلبت من م.م.
صاحب مطعم مبلغ مئيت دوالر أمريكي لكي تعطيها للمدعو ج.ب.
عرفها على
املعروف «جباميكا» الذي ميارس الشعوذة والسحر وبدوره ّ
كل من ليلى وناهدة واليت جتهل باقي هويتهما ،واألخرية عمدت إىل
«بيعها» مببلغ ألفي دوالر أمريكي لشخص آخر يدعى خالد جتهل باقي
هويته بعد أن استغالها يف جمال الدعارة ،وقد ساعدها ج.ب .على
اهلروب من خالد إذ إن هذا األخري كان ينوي استغالهلا أيضًا يف جمال
الدعارة وعمد ج.ب .بدوره إىل استغالهلا باالشرتاك مع ن.ع .يف جمال
الدعارة ،واستحضر عددًا من الشبان هلذه الغاية ،وقد تقاضت بعض
املبالغ املالية لقاء ممارسة اجلنس ،إال أن املبالغ كافة كان يستلمها
ج.ب .واختذت سارة صفة االدعاء الشخصي حبق كل من اعتدى عليها
وحترش بها أو حاول ذلك ،وكررت أقواهلا أمام مكتب محاية اآلداب
وأمام قاضي التحقيق.
وتبني أن ن.ع .هي من أصحاب السوابق يف جمال الدعارة ،وتوارت
عن األنظار يف كافة مراحل التحقيق.
ومل تتوصل التحقيقات إىل بيان كامل هوية كل من ج.ب .املعروف
جباميكا واملدعو خالد واملدعوة ليلى.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان زياد مكناز عقوبة األشغال
الشاقة املؤبدة ملدة  3سنوات لسارة وتسطري مذكرة حتٍر دائم توص ًال
ملعرفة كامل هوية اآلخرين.
***

توقيف  34مطلوباً

أعلنت املديرية العامة لقوى االمن االمن الداخلي يف بيان انه «ضمن
إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ  2012/11/19من
توقيف  34شخصا إلرتكابهم أفعا ًال جرمية على األراضي اللبنانية كافة،
بينهم 11 :جبرائم سرقة 5 ،جبرائم خمدرات 3 ،جبرم ضرب وإيذاء2 ،
جبرم ترويج عملة مزيفة 9 ،جبرائم :خمالفة قانون مزاولة مهنة ،قدح
وذم عرب االنرتنت ،شيك دون رصيد ،احتيال ،طعن بسكني ،اطالق نار،
إقامة غري مشروعة ،تهديد ،حيازة مسدس ،و 4مطلوبني للقضاء مبوجب
مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
نوم اهلنا....
ّ
«فنفخ»
مل يكرتث «ر» ملسؤوليته جتاه حراسة قصر العدل يف بعبدا
سيجارة حشيشة وعندما شعر بالنعاس واالسرتخاء استسلم للنوم غري
آبه مبا تتطلبه احلراسة من جدية ويقظة.
وكان «ر .م31( ».عامًا) يعمل يف عداد عناصر نقطة حراسة قصر
العدل يف بعبدا ،وعندما حاول رئيس نقطة احلراسة إيقاظه ،صدرت عنه
حركات غري اعتيادية .ولدى تفتيش خزانته ومالبسه عثر بداخلها على
كمية  3غرامات من مادة احلشيشة.
وبعد إحالته أمام مكتب مكافحة املخدرات املركزي ،اعرتف بتعاطي
مادة احلشيشة اليت استحصل عليها من «ح .ش ».املقيم يف خميم
برج الرباجنة .
ومن خالل التحريات واالستقصاءات اجملراة تبني أن «ح .ش ».هو
نفسه «ح .ن ».وحبقه  41أسبقية ترويج وإجتار خمدرات .وباستجوابه
من قبل رئيس اهليئة االتهامية يف جبل لبنان وأمام احملكمة اعرتف
برتويج املخدرات ملصلحة «ع .صّ ».
وأنه يقيم يف خميم برج الرباجنة
وهو معروف بـ»ح .ش.».
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي هنري اخلوري
حبقه عقوبة األشغال الشاقة ملدة ست سنوات مع غرامة مثانية ماليني
لرية بعد خفضها من األشغال الشاقة املؤبدة.

صفحة 19

السبت  24تشرين الثاني 2012

Saturday 24 November 2012

Page 19

مناسبات

بدعوة من قنصل لبنان العام يف سيدني جورج البيطار غامن

اجلالية حتتفل بعيد االستقالل حبضور رمسي وديين وشعيب مميز

القنصل جورج البيطار غانم

النائب جورج عجاقة

النائبة باربرة بريي

الطاولة الرسمية

نادر عطية وعقيلته نانسي مع الراهبات

القنصل غانم يتوسط رئيس (أفيك) الحاج قاسم ومديرها

القنصل غانم يتوسط نسيب الهاشم وريتشارد طنوس ويبدو بيرت مارون

القنصل غانم يتوسط نادر عطية وعقيلته نانسي

رئيسا بلديتي بانكستاون كال عصفور وأوبرن نادر عطية وحضور

عدنان مرعي ،كال عصفور ،د علي بزي ،ابراهيم وكرنيب

الحاج حسني هوشر ،الشيخ صايف ،الزميل املغوش والزميلة السعيدي

رئيس افيك الحاج قاسم ومديرها مع ايلي ناصيف

نسرين خضرا ورابطة بشري مع الزميل جان طربيه

كما احتفل لبنان الرسمي والديني والشعبي بعيد االستقالل
كذلك يف سيدني حيث احتفلت الجالية اللبنانية بذكرى االستقالل
التاسعة والستني.
فبدعوة من قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار
غانم احتفلت الجالية بعيد االستقالل بحضور رسمي وديني وشعبي
مميز وكان يف مقدمة الحضور النواب جورج عجاقة ممثال رئيس
الوالية باري اوفارول ،النائبة باربرة بريي ممثلة زعيم املعارضة
يف الوالية جون روبرتسون ،النائب طوني عيسى ،النائب جيفري

لي ،رئيس بلدية اوبرن نادر عطية ،رئيس بلدية بانكستاون كال
عصفور ،رئيس االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية (افيك)
الحاج حافظ قاسم وعدد كبري من رجال الدين املسيحيني واملسلمني
وممثلي االحزاب والتيارات والجمعيات واالعمال وابناء الجالية.
عرف املناسبة الشاعر جورج قزي وتكلم فيها النائب عجاقة
والنائبة بريي والقنصل العام نعوم الذي تحدث عن مناسبة
االستقالل وما ترمز اليه وما تعنيه بالنسبة للبنانيني كما تحدث عن
االلتفاتة التي يوليها الرئيس سليمان للمغرتبني.
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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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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
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

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

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

agentsupport@glarab.com

.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
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اعالنــات

وجه
األسبوع

اعداد :أكرم املغوّش

االختصاصية يف االقتصاد واملصارف
احلسناء رائدة سالمة عجمي

حنن نعمل باخالص من اجل رفعة
جاليتنا العربية
االصرار على حتصيل العلوم يعود بالدرجة
االوىل اىل طموح العائلة وافرادها الذين
يتخذون من العلم سبي ًال للنجاح وحتقيق
االهداف املنشودة.
ومن صبايا اجلالية العربية اليت حققت
مبتغاها الشابة احلسناء رائدة سالمة عجمي
عقيلة السيد ممدوح عجمي وهلما ثالثة اوالد
مسر وردينة وحسن من محلة الشهادات
اجلامعية وهي كرمية املناضل املرحوم نعمة
سالمة (ابو حسني) والسيدة نعيمة ضيا
سالمة.
ولدت رائدة يف بلدة برعشيت يف اجلنوب
اللبناني املقاوم وترعرعت يف سيدني يف
بيت معطاء مضياف كان حق بيت اجلالية
العربية الوطنية وحصلت على اجازة يف
االقتصاد من معهد عال ومن جامعة
Australian Security Instituteوبدأت عملها
يف حقل اختصاصها يف عدة مصارف اىل
ان افتتح بنك بريوت هلينك واصبحت مديرة
الفرع يف شالورا.
تقول رائدة بكل اعتزاز تربيت يف بيت حمب
معطاء حيث كان والدي رمحه اهلل ووالدتي
الغالية اطال اهلل يف عمرها وعمر اخوتي

منوذجًا لالسرة اليت تقدم الوطن على كل
عمل ولذلك حنن نعمل بكل اخالص السرتاليا
احلبيبة ونتفاعل فيها ونتواصل مع وطننا
الغالي لبنان وقضاياه الوطنية ويسعدني
ان احيي قائد املقاومة البطلة السيد البطل
حسن نصراهلل ومعه كل الشهداء واملقاومني
االحرار الذين اعادوا اجلنوب اىل لبنان حرًا
حمررًا وامتنى على اجلالية ان حيققوا اهدافهم
يف حتصيل العلوم لنكون جالية مرفوعة اهلامة
دائمًا يف جمتمع اسرتالي متعدد الثقافات
ويطيب لي ان اردد مع امري الشعراء امحد
شوقي:
قف دون رأيك يف احلياة جماهدًا
ان احلياة عقيد وجهاد
احلسناء والناشطة الوطنية واالجتماعية
واالختصاصية يف املصارف ومساعدة ابناء
اجلالية رائدة سالمة عجمي وجه مشرق دائمًا
تعمل بوحي ضمريها وال تهاب اال اهلل الن
اهلل حق  ،هكذا هي احلياة احلرة الكرمية اليت
حنياها احرارًا.

ال مرياج

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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متفرقـــات

عاشوراء

آل املغوّش وبين معروف يشيعون الفقيد الكبري عبدي
خليل املغوّش يف نيويورك وجبل الدروز  -سورية
كتب اكرم برجس املغوّش

الشاعر السيد أمحد احلسيين
ق���������ادم
حم�����������رم
ه����ل����ال ش������ه������رك ي�������ا
ُ
ّ
وغ�������م�������ام ف������ج������رك ل���ل���ب���س���ي���ط���ة ق�����امت
����د
ام����������ا اس������ت������ف������اق ل�����ل�����ج�����رمي�����ة ح�����اق� ٌ
�������ادم
ف������ي������ذرف م������ن دم��������ع ال����ب����ل����ي����ة ن�
ُ
�����ه
�����راع� ُ
وي����س����ت����ح����م ع����ل����ى ال�������س�������واد ش� ُ
ي����ت��ل�اط����م
وال������ب������ح������ر يف ه������وج������ائ������ه
ُ
����م�����اء ّ
ن���ك���س���ه���ا ال����ن����وى
وال�������راي�������ة ال�����ش� ّ
ه����اج����م
وال�����ل�����ي�����ل اظ�����ل�����م وال��������ف��������راق
ُ
���رب
وال�����ن�����ج�����م يف ك����ب����د ال�����س�����م�����اء م����غ� ّ
����م
ون�����������ور مش�����س�����ك ي�������ا م�����دي�����ن�����ة غ�����ائ� ُ
��������راء دار ه�����داي�����ة
وال�����ك�����ع�����ب�����ة ال���������غ� ّ
����م
اذ ط� ّ
����وق�����ت�����ه�����ا م�������ن االل�����������ه مح�����ائ� ُ
وال����ع����ي����ش ي���ن���ع���م ح����اض����ن����ًا هضباتها
ن���س���ائ���م
ه����ّب����ت ع���ل���ي���ه���ا م�����ن ال����ك����ري����م
ُ
ق������د غ�����ّي�����رّت ان����غ����ام����ه����ا ب��������وم ال���ف�ل�ا
���م
ان ي���ق���ض���م اخل�����ي�����رات م���ن���ه���ا ق����اض� ُ
ّ
ف���ت���ق���ط���ع���ت اوص��������اهل��������ا م������ن بغيهم
ح����������ازم
ح�����ت�����ى ت�����ن�����ّب�����ه ل����ل����ن����ك����اي����ة
ُ
ل����ي����س اجل������رمي������ة ان ت����ق����اض����ي جم����رم����ًا
���������ادم
حي������������رر ه�
ان اجل��������رمي��������ة ان
ُ
ّ
وت�������ك�������ون يف اس��������راف��������ه ع�������ب�������دًا ل���ه
الزم
ع���������ار ع����ل����ي����ك م���������دى احل�������ي�������اة
ُ
ف���ال���ف���ت���ن���ة ي�������وم ال���س���ق���ي���ف���ة اض����م����رت
ُ
ي������ت������أمل
����ي�����ه�����ا وح�����س�����ي�����ن�����ه�����ا
ب�����ع�����ل� ّ
ح����ت����ى ت����ن����اه����ت يف ال�����ي�����زي�����د ج��ل�اف����ًة
����م
وخ�
����������ر م�������ن رك���������ن امل�����ب�����ان�����ي ق�����ائ� ُ
ّ
ّ
وع�����ط�����ل م�����ن س����ن����ن ال������رس������ول وف���ع���ل���ه
����م
وال��������ع��������اه��������رات وص�����ب�����ي�����ة ت�����ت�����زاح� ُ
ح����ت����ى ال������ق������رود ال�����ع�����اف�����رات جبينهم
ع������ل������ى م��������وائ��������د ق�������ص�������ره ت�������ت�������واملُ
ألم��������������ة ال ي��������������زال ح���ن���ي���ن���ه���ا
ٍآه
ّ
�����م
ألم��������ي��������ة ك������اجل������اه������ل������ي������ة خت������اص� ُ
ّ
ق�����د ق�����اهل�����ا ال����ش����ي����خ����ان ي�������وم سقيفة
ع�����������ازم
ان ع������ل������ي������ًا ل������ل������رس������ال������ة
ُ
ق��������د ق������اهل������ا ال�����ش�����اف�����ع�����ي ص�����راح�����ة
مت����ائ����م
ان ال������ص���ل��اة ع����ل����ى ال�������ب�������دور
ُ
اص�����������دح ب�����ص�����وت�����ك ل���ل���ان�������ام م������غ������ردًا
���م
ح����ت����ى ي���ف���ي���ق م������ن ال�����غ�����ش�����اوة ن����ائ� ُ
���ب اىل ال���ع���دى
وس�����ن�����ان رحم������ك ي����ش����رئ� ّ
ع������زائ������م
ح�����ت�����ى خت����������ور وت�����س�����ت�����ك��ي��ن
ُ
ان ك����ن����ت م�����ن ج����ن����د احل����س��ي�ن حم����ارب����ًا
��������وارم
ان ال����ق����ل����وب م������ع احل�����س��ي��ن ص�
ُ
�������������م ص���ل���ادة
واع��������ت��������ل اجل������ب������ل االش�
ِ
ّ
ه���ائ���م
ان ف����ات����ك ال�����زح�����ف امل�����ق�����دس
ُ
ال ي����ف����ل����ح اجل������ل������ف ال��������غ��������رور حب���ل���ب���ة
ف����ك����م ت������وال������ت م������ن اجل������ب������ان ه����زائ����م
ف���������اهلل ي����ع����ل����م ان االم�������������ور دراي���������ة
ُ
ف�������دراي�������ة ال����ق����ع����ل ال����س����ل����ي����م
م����غ����امن
م����ق����ص����رًا
ف���ل��ا ت�����ك�����ن ح������ب احل�����س��ي��ن
ّ
ان احل�������س���ي���ن ش�����ري�����ع�����ة وم�������ك�������ارم
ن��������ور ال�����رس�����ال�����ة ب����احل����س��ي�ن تقمصت
��م
ف���ت���ع���ج���ز ع�����ن وص�������ف احل�����دي�����ث م���ع���اج� ُ
وات�������������رك ال�����ت�����ن��ي��ن ي����ل����ت����ه����م ال�����ث�����رى
ع�������ارم
ف����ال����ع����اص����ف����ة اهل�������وج�������اء س����ي����ل
ُ

بقلوب خاشعة واميان عظيم باهلل
العظيم تلقينا نبأ وفاة عمي
املغفور له ابو مروان عبدي
املغوش الذي توفاه اهلل يف
ّ
مدينة نيويورك بعد ان عانى
من حادث سري اليم وقد اقام
املغوش
له عمي ابو معن انيس
ّ
وعائلته مأمتًا حاشدًا نعاه احتاد
مجعيات املوحدين الدروز اليت
يرأسها االستاذ وائل فياض
ومبشاركة حاشدة لبين معروف
واجلالية العربية حيث صلى
على روحه الطاهرة مشايخ
الطائفة الكرام مزيد الباروكي
وسامي مرعي وحسني محيدان
وابنه االستاذ وليد املغربي
ّ
معددًا مناقبه وخدماته الوطنية
واالجتماعية وقال ان الفقيد
املغوش
الغالي ابا مروان عبدي
ّ
كان صاحب االيادي البيضاء
وصاحب البيت املضياف وهذا
ليس بغريب عليه النه جنل
الشيخ البطل ابو ابراهيم خليل
املغوش الذي كان له شرف
ّ
املشاركة يف الثورة العربية
ضد العثمانيني والفرنسيني
بقيادة القائد البطل سلطان
واستضافة
االطرش
باشا
شهداء السادس من ايار قبل
واالمري
ومحايتهم
اعدامهم
سلطان الرشيد .وكما انه رمحه
اهلل حفيد املشايخ الشهداء
االبطال ابراهيم ومحد وحييى
املغوش وكذلك االبطال
وحممد
ّ
املغوش
معذى وسليم وسعيد
ّ
ولن ننسى انه شقيق املناضل
املغوش
املرحوم االستاذ برجس
ّ
والعائلة الكرمية اجملاهدة كما
حتدث معزيًا الشاعر يوسف عبد
الصمد والدكتور برجس هاني
االطرش والعديد من شخصيات
عربية ،وبدوره القى عمي
املغوش كلمة
االستاذ انيس
ّ
وجدانية رثى فيها عمنا الغالي
الذي كان كالشمعة حيرتق من
اجلنا مجيعًا ومن اجل قضايانا
الوطنية وقدم شكره وامتنانه
جلميع الذين اتصلوا وحضروا
من مجيع الواليات االمريكية
وفينزويلال والوطن الغالي
كما اقيم له مأمتًا حاشدًا يف
مسقط رأسنا يف ام حارتني
حضره عشرات االلوف من مجيع
مدن وقرى وبلدان جبلنا االشم
ومن الغوطة وبعض املناطق
السورية واللبنانية تقدمهم
مشايخ عقل طائفة املوحدين
الدروز ورجال دين من طوائف
مسيحية واسالمية ومسؤولني
يف الدولة ،كان فقيدنا الغالي
يكرمهم دائمًا اثناء زياراتهم
هليئة االمم ومنهم وزير
االقتصاد السابق الدكتور حممد
االطرش...
ويف سيدني اسرتاليا تلقيت
مئات االتصاالت اهلاتفية معزين
بفقيدنا احلبيب صاحب االيادي
البيضاء....وقد اعلمين االستاذ
زهدي الطرزي اثناء زيارته

املرحوم عبدي املغوش وشقيقه املرحوم برجس املغوش مع سلطان باشا االطرش
وجنيب البحري والدكتور فؤاد محزه وسلمان جربوع وحممد نعيم وقائد
املنطقة اجلنوبية

السرتاليا مع املناضل الكبري
فاروق القدومي ان املناضل
املغوش هو علم
الشهم عبدي
ّ
عربي كبري يف املغرتب االمريكي
نظرًا لدعمه الدائم للقضية
الفلسطينية ماديًا ومعنويًا وهذا
املغوش
االرث من اجداده آل
ّ
االبطال وبين معروف االشاوس
وال يسعنا اال االستعانة باهلل
العلي العظيم الن كل نفس
ذائقة املوت ...واملوت حق ال
مفر منه.
نرتحم على فقيدنا الغالي
العم الشهم احلبيب ابو مروان
املغوش وعلى املرحومني
عبدي
ّ
والدي ووالدتي واخي البطل
كمال وزوجته واعمامنا االبطال
املغوش
احملامي القيادي صياح
ّ
والقائد العسكري االكادميي
املغوش وعمي نصري
سالمة
ّ
وابناء عمنا االساتذة غسان
وزوجته وفرحان واملهندس

بسام ويوسف والنقيب حكمت
وابو اخلري وهالل وسند ومجيل
املغوش وزوجته وصهرنا الفقيد
ّ
الكبري الدكتور تيسري شقري
وخالنا احلبيب الدكتور فواز
كرباج وسامل كرباج وعموم اهلنا
املرحومني والشهداء االبطال
الذين رووا ارض الوطن العربي
الغالي يف سورية وفلسطني

املرحوم عبدي املغوش

واجلوالن وجنوب لبنان وكل
ارض عربية حرة تنشد احلرية .
لعمي احلبيب ابو مروان عبدي
املغوش اخللود والرمحة مع
ّ
مجيع اهلنا وابطالنا الشهداء
امليامني وخنتم مع الشاعر:
املوت نقاد على ّ
كفه
خيتار منا اجلياد
(وانا هلل وانا اليه راجعون).

آل ونوس يشكرون
يتقدم رياض ونوس وعقيلته واجناله وعموم آل ونوس ودعكور
واملصطفى بالشكر اجلزيل من مجيع الذين واسوهم مبصابهم
سواء باحلضور او باالتصال هاتفيًا.
االليم
ً
لفقيدهم الرمحة ولكم طول العمر والبقاء وانا هلل وانا اليه
راجعون.
املغوش واالصدقاء بدر صاحل وغسان
كما يتقدم الزميل اكرم
ّ
صهيون وسعيد شالال من آل ونوس ودعكور واملصطفى بأصدق
التعازي القلبية وانا هلل وانا اليه راجعون.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

مطرب املوشحات بدر صاحل
االغنيات الطربية خالدة ال متوت

املطرب بدر صالح يتحدث اىل الزميل اكرم املغوّش(ارشيف)

الكثر من ثالثني عامًا واملطرب بدر صاحل يغين للجالية السورية خاصة والعربية عامة ويقوم
باحياء الرتاث باالغنيات اخلالدة حيث لقب مبطرب املوشحات والقدود احللبية يف اسرتاليا .كما
ان املطرب بدر صاحل كان فنانًا معروفًا يف سورية قبل جميئه اىل سيدني لالقامة فيها حيث
غنى يف املسرح العسكري مع النجوم املعروفني غسان ناجي وعصمت رشيد واركان فؤاد وقال
لي يف مقابلة معه :صحيح انين اعيش يف هذه البالد العظيمة اسرتاليا ولكن قليب دائمًا يف
سورية احلبيبة محاها اهلل وابقاها لنا الوطن املفدى مع اسرتاليا الغالية.
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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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ملبورن

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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Melbourne

قلة النوم تصيبك باجلنون

معرضون  5مرات أكثر ممن ينامون جيدا للهلوسة».
وذكرت «ديلي ميل» الربيطانية ان «نصف من يطلبون مساعدة
طبيب نفسي بسبب حالة من اجلنون يعانون من االرق» .وقال
الباحث دانيال فرميان «ايام من انعدام النوم جتعلنا نشعر باالجهاد
وتشتت التفكري واالنقطاع عن العامل وهذه كلها عوامل تتسبب
حبالة اجلنون فالنوم اجليد ضروري لصحتنا النفسية».

أ فر ا ن ا أل ر ز

لصاحبها بشارة طوق وأوالده

كشفت دراسة بريطانية جديدة يف «معهد لندن» ان قلة النوم
قد تصيب املرء باجلنون.
واشارت الدراسة اىل ان «من يعانون من االرق اليام عديدة هم

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

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

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

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

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

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

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

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

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

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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الساعة  25يف ملبورن
من ابو عمار اىل متصهني
وصلت الرسالة وتأكد لنا ان الذي احتفنا برسائله منذ مدة
طويلة مرورًا باخلمس سنتات ،وصو ً
ال اىل حتفته االسبوع
املاضي اليت وصلتنا من دون اي «سنس» ..يبدو ان هذا
«اجلرو» عنيت جرو الصهيونية عرف ان اخلمسة سنتات ما رح
تسد مطرح ما طلع منو فراح ذاك «اجلرو» يفتش عن «الصاج»
عم ًال بنصيحتنا له بهمسة سابقة...
وكان لغلمان هذا الزمن نصيب بالظهور على حساب الكبار من
شرفاء ناسنا...
****

نواف ريدان وبيت االمة
نواف ريدان قيمة انسانية ،زرع يف وجدانه منذ الطفولة
مبادئ احلياة ،اعتنق تعاليم الرسالة ،اختذها اميانًا له وشعارًا
لعائلته ،اقرتن برفيقة دربه الطويل واسسا معًا عائلة طيبة
كرمية يفتخر بها...تلك النماذج الطالعة التقينا بها على مائدة
احملبة واحلياة ،فتألق اجليع ورمسوا حكايا العز والكرم اليت
محلوها معهم من زوادة جبل الشيخ حيث العرين بلدة «عني
عطا» عني ساهرة على الوطن ،وعطاء ال حدود له تشهد له
وقفات العز ،وتاريخ بطوالت شهدائها ،بل وتارخيها الشاهد
ابدًا للكرامة االنسانية والوفاء لرسالة احلياة وباعثها....
بوركت العائلة والبيت والف سالم وحتية لعني العطاء....
*****

كريم عيسى
من عفصديق اىل ملبورن...كفاح وعرق....عطاء وكرم.
كريم عيسى اخذ من امسه نصيبا كبريا ،زرع زيتونة كورانية
خضراء يف ارض ملبورن ،فتحولت اىل كرم من بساتني
الزيتون ،مساه «الكورة اخلضراء» وعفصديق اجلديدة...
جسد كريم عيسى املقولة اليت تؤكد ان الوطن هو االنسان.
ّ
يف كل وقفاته عز وكرامة ومشوخ...يقول احلقيقة ،جيرح
احيانًا يف قوله وشهادته للحق لكنه هامة من كبار رجاالتنا
يف هذا املغرتب ،مواقفه الوطنية واالنسانية زيتونة كورانية
عتيقة ،وقلب ينبض باحملبة ،وعقل يتحرك ليبدع دائمًا...
*****

مهرجان التأسيس

احتفل القوميون االجتماعيون يف ملبورن بعيد تأسيس احلزب
السوري القومي االجتماعي الثمانني.
«مثانون عامًا من العطاء...مثانون عامًا يف دروب الشهادة من
اجل شعبنا وكرامة امتنا»...
بهذه الكلمات افتتح املنفذ العام اجلديد للحزب يف ملبورن
وحيا املعلم
رحب باجلميع
الشاعر االمني صباح عبداهلل كلمتهّ ،
ّ
املؤسس انطون سعاده ّ
واكد على استمرارية الكفاح واملقاومة
ً
من اجل النصر االكيد الذي ال مفر منه ابدا...القى كلمة مركز
احلزب عميد املعلوماتية االمني جورج ضاهر الذي يزور اسرتاليا
يف مهمة ثقافية وحيا ابناء اجلالية الذين يزرعون قيم الوطن
واالمة يف هذه االسرتالية العظيمة.
هذا وطلب االمني ضاهر من احلكومة االاسرتالية كونه حيمل
اجلنسية االسرتالية ان تعيد النظر مبواقفها جتاه ما يدور على
ارض سورية الطبيعية كلها ،وان تدرك هذه احلكومة املوقرة
ان اخلطر الصهيوني على سورية وعاملها العربي واالرهاب
املدمر الذي تقوده احلركة الصهيونية قد يطال اسرتاليا وكل
العامل ،اذا ما اعدنا النظر يف املواقف ومعرفة حقيقة ما يدور
هناك..
لبوا الدعوة حلضور مهرجان التأسيس
املئات من ابناء اجلالية ّ
هلذا احلزب العلماني النهضوي املقاوم ،مع كل شرفاء الوطن
واالنسانية لنصرة احلق....
*****
ّ
وحلق مطرب الكورة اخلضراء الفنان ابراهيم سامل يف
غرد
ّ
مهرجان تأسيس احلزب القومي االجتماعي يف مدينة ملبورن
واملعروف عن الفنان ابراهيم سامل انه يتمتع بثقافة فنية عالية
اىل جانب كونه مهندسا من الدرجة املتفوقة.
ابراهيم سامل الذي نذر حياته لرسالة الفن اليت تبين االنسان
وتنمي فيه ثقافة احلب واجلمال ،هذا الرجل املعقدن بقيم احلق
واخلري واجلمال يستحق منا كل التقدير واالعجاب ومن ثم الدعم
املعنوي واملادي من اجل ان يستمر جنوم الفن االصيل بالعطاء
والتألق.
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ملبورن
االحتاد الطيب
اللبناني االسرتالي
ملبورن  -فيكتوريا
الطيب
االحتاد
تأسس
اللبناني االسرتالي خالل هذه
السنة ( )2012يتضمن االحتاد
عدة اعضاء من خلفية لبنانية
وهلم اهتمام بالغ بلبنان
ويعملون يف احلقل الطيب.
انه االحتاد الطيب االول
الذي يتألف من اسرتاليني من
خلفية لبنانية ،هو مؤسسة غري
مرحبة  -غري سياسية  -غري
طائفية ومتثل مجيع املهنيني
اللبنانيني العاملني يف القطاع
الصحي.
اننا نسعى اىل حتقيق
سلسلة من االهداف اهمها:
 توفري الندوات املهنيةوالتبادل االجتماعي بني كافة
االعضاء.
 الرتويج ومتابعة الربامجاخلريية الثقافية واالجتماعية
داخل اجملتمع االسرتالي.
 متابعة وتقديم التعليماملهنية
للمهارات
املهين
االعضاء
لكافة
واملعرفة
وتعزيز العلوم الطبية ملصلحة
اجملتمع االسرتالي.
 تنظيم املؤمترات االجتماعيةالتعليمية ومساعدة اجملتمعات
اللبنانية واالسرتالية.
 الرتويج ورعاية االتصاالتباالحتادات الطبية يف اسرتاليا
ويف العامل وخاصة يف
لبنان.
وليد
الدكتور
وابدى
االمحر سعادته الطالق احلفلة
االفتتاحية بتاريخ  23شباط
 2013يف فندق Sofitel
 Melbourneوحتدث عن احلفلة
الرمسية اليت تعترب من اهم
حفالت مجع التربعات لدعم
االحتاد لتحقيق االهداف.
لكافة
موجهة
الدعوة
اللبنانيني يف هذه اجلالية
احلضور
يشمل
العظيمة،
الرمسيني يف احلكومة واعضاء
السلك الدبلوماسي وفعاليات
اجلالية الطبية واالجتماعية.
انها فرصة رائعة جلمع مشل
كافة ابناء اجلالية يف هذه
السهرة املميزة.
حفلة
الربنامج
يتضمن
كوكتيل باالضافة اىل عشاء
فخم ومشروبات.
يشارك باالجواء الفنية فرقة
موسيقية لبنانية وبعض جنوم
الفن والطرب.
قيمة البطاقة  150دوالرًا
مع االمل باالجتماع باكرب
عدد من ابناء اجلالية اللبنانية
الكرمية.
للحجز وللمزيد من املعلومات
يرجى االتصال الدكتور وليد
االمحر93842530

رئيس االحتاد
الدكتور وليد االمحر

همسة
بعد غزة سوف لن يصادر
«الكبار» احالمنا ويذحبوننا
على قارعة الطريق ،بعد
غزة سيصبح احللم جزءا
وسنعرف
الواقع،
من
ويعرف معنا العامل ان
كرامة االنسان هي اهم
من كل تراب االرض ،بعد
غزة سيعرف العامل ان يف
شعبنا قوة فعلت وغيرّ ت
جمرى التاريخ ،بعد غزة
سنعرف ويعرفون ان «الوعد
الصادق» هو عهد املقاومة
الشعبية الوطنية ،بعد غزة
انتصار حقيقي لوقفة العز،
بعد غزة سيسقط كل ما
رمسه لنا وللعامل ما يسمى
بالنظام العاملي اجلديد ،بعد
غزة سنؤكد للعامل اننا امة
عصية على املوت ،وان حفنة
من املقاومني ومعهم ماليني
من املواطنني الشرفاء يف
عاملنا العربي ويف كل مكان
من هذا الكون استطاعوا،
بوفائهم لقضية وطنهم
ولكل شهدائها وخاصة
املالئكة االطفال منهم ،ان
حيققوا اعظم نصر العظم
صرب يف التاريخ...
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هريودس هو هو
بقلم متوز االمسر
ونيف قتل هريودس ثالثني طف ًال من بيت
منذ الي سنة
ّ
حلم يف فلسطني من اعمال ارض كنعان...هم ثالثون جنمة
بريئة يف صدر احلياة؟
هريودس علم بين صهيون ان العروش تسقى بدماء
االطفال وان دماء اطفال اخلنازير اليت ترعى يف برية شعب
«يهوا املختار» هي كماء احلياة لتجديد الشراهية يف احلقد
والضغينة على شعوب هذه املعمورة...
هريودس الذي قتل اطفال بيت حلم ليصل اىل الطفل
يسوع املسيح ،هو هو اليوم يقتل ويذبح ويشرد ويشقف
بالدا وامما وجمتمعات ،فعل صهيوني مستمر منذ اكثر من
الفي عام...
لكن االطفال اليوم هم يف خطى يسوع الثائر االول يف هذا
العامل على الصنمية واجلمود والعنصرية واحلقد والضغينة،
اطفال اليوم هم مقاومون احرار شرفاء اعزاء يقولون لك يا
هريودس :ال لن يكون لك ما فعلته بنا منذ ازلية وجودنا،
اننا اطفال امة هي الغد...حنن لنا الغد...لنا احلياة ...لنا
العز والكرامة...لنا طفل سيقتل هريودس منتصرًا لدماء
كل االطفال الذين ذحبهم وقتلهم وشردهم هذا اهلريودس
مع احفاده الصهاينة ومن تصهني مؤمترًا مبشيئتهم يف كل
مكان من هذا العامل...
تلك اجللجلة تصري مع بيت حلم توأمني يف نقطة عبور
واحدة اىل نصر مبني وجميد هو عيد التحرير الكامل وبدون
شروط....
تبقى احلياة البنائها من اطفالنا واطفال هذا العامل احلائر
واحلزين ...وسوف تبقى لك يا هريودس ولكل اتباعك لعنة
التاريخ وغضب السماء.
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هذا هو شر البالء
كاتب عربي
قاس عرب احدى حمطات التلفزيون
فوجئ اللبنانيون بهجوم
ٍ
من قبل بعض نواب املعارضة ،مصطفى ّ
علوش ،عمار
حوري ،هادي حبيش وخالد الضاهر على حزب اهلل وسالحه
اثر احداث صيدا االخرية اليت ذهب ضحيتها شخصان من
ازالم الشيخ امحد االسري وشخص آخر ال ناقة له ال من قريب
وال من بعيد.
ان النواب االربعة اشتكوا انهم قد تلقوا تهديدات بالقتل
واذا كانت التهديدات صحيحة ال التباس فيها فال من شك
ان دود اجلنب منه وفيه.
كفى كذب على الناس وبصراحة ان كل الشهداء الذين
سقطوا منذ اغتيال الرئيس رفيق احلريري وما بعده هم من
طبقة واحدة ومعروفة.
ال حزب اهلل وال سوريا هلما اي مصلحة يف االغتياالت.
وحتدث غطاس خوري عن السالح ويعين به سالح املقاومة
الذي جيب ان يكون يف عهدة الدولة االمريكية بدل ان يقول
يف عهدة الدولة اللبنانية...
نتمنى على الدكتور غطاس خوري ان يعود اىل عيادته
ويزاول مهنته االنسانية اشرف له وافضل ويتوقف عن
الدفاع عن قوى الرابع عشر من آذار .هناك قرار دولي مينع
وقوع اي فتنة يف لبنان.
الفئة اليت تدفع اىل االنفجار كي تبقى املطالبة باسقاط
احلكومة ،اذ نطمئن اجلميع ان احلكومة ال ولن تسقط ال
باملطالبة وال بالشارع.
الشيخ امحد االسري اطلق صرخة توعد فيها بانشاء تنظيم
مسلح مقابل سالح املقاومة ثم تراجع عن كالمه بعد ان شعر
ان الظروف احلالية مل تكن من صاحله.
انا شخصيًا اعتقد ان مجيع مصائبنا والنكبات واهلزات
السياسية واالنسانية واالقتصادية اليت اصابت العرب
واصابتنا كلبنانيني هي من صنع امريكي مئة باملئة وما
يدور يف العامل العربي اليوم هو من صنع امريكي اسرائيلي
وخاصة ما حيصل يف سوريا بعد ان اعلنت امريكا وحلفاؤها
تزويد املعارضة السورية باملال والسالح حتى اسقاط
الرئيس االسد.
 14آذار تقاطع جلسات جملس النواب وتعرقل املشاريع
احليوية اليت تقدمها احلكومة لصاحل الشعب ،واضعة يف
اولوياتها اسقاط احلكومة وبأي مثن واسقاط النظام يف
سوريا.
فلتطمئن امريكا ومن معها و 14آذار وعقابها املوجود يف
تركيا منذ ما يقارب السنة والذي يعمل جاهدًا مع املنشقني
اي الثوار لتدمري سوريا ،نقول هلم وملن معهم ان سوريا مل
ولن تسقط فهي باقية واقوى مما كانت عليه قبل احلرب
واحلكومة امليقاتية باقية وحزب اهلل لن يسلم سالحه طاملا
ان اسرائيل حتتل شربًا واحدًا من االراضي العربية.
كفاكم مزايدات وكفاكم كذبًا على الناس والتشبيق على
التلفزيون لن يعطيكم نتيجة.
ال اسرائيل وال امريكا املتكلون عليهما قادرتان ان تفعال
لكم شيئا ،راجعوا التاريخ جيدًا واقرأوا ماذا كان موقف
امريكا قبل كل حدث من هذه االحداث .فاحلرب على لبنان
دبرتها امريكا لرتضي اسرائيل باعتبار ان لبنان هو النموذج
الدولي االكرب لكشف هشاشة الدولة االسرائيلية رغم جربوتها
العسكري.
ملاذا تريد امريكا كل هذا :تريده لسببني ،االول الن احلق
علينا فقد اعطيناها اكثر مما تستحق وها حنن ندفع مثن
خطئنا ،والثاني النها غارقة باسرائيل حتى شوشتها.
وهذا هو شر البالء.......

تيار املردة اوسرتاليا
يسر تيار املردة اوسرتاليا ان يعلن عن اهليئة التأسيسية لتيار
املردة ملبورن اليت تتألف من املسؤول نبيل ساسني حنا واألعضاء
رودولف احلصري وجورج دحدح وفرنسوا خوري وطوني شاهني
وأسعد دحدح.
هذا وتدعو اهليئة التأسيسية لتيار املردة ملبورن مجيع مناصري
تيار املردة ورئيسه سعادة النائب سليمان فرجنية األنضمام اىل
صفوف التيار يف والية فيكتوريا .ميكن األتصال بتيار املردة
ملبورن على العنوان الربيدي والعنوان األلكرتوني ورقم املوبايل:
Elmarada Melbourne
PO box 1187 - Lalor 3075
email : elmaradamelbourne@hotmail.com
phone 0401208200
صادر عن تيار املردة اوسرتاليا
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اإلحياءات اللفظية أو اجلسدية
من شأنها أن حتسم مزاج الرجل

كثري من الرجال
يعانون من الربود أو
يشتكون منه ،ولكن
هذا الربود يأتي نتيجة
لعدم وجود مثريات
تؤدي
وإحياءات
إىل إثارة اإلنسان.
وعن هذا املوضوع
يتحدث الدكتور أجمد
العجرودي استشاري
أمراض الطب النفسي
اإلقليمي
باجمللس
النفسي،
للطب
مشريا إىل أن الزوج
أن
جيب
والزوجة
يعلما أن االستمتاع
هي غاية كل منهما.
لذا جيب أن حتتوى
العالقة بني الرجل
واملرأة جبانب اإلثارة
وأركان
وعواملها
احلب وعوامله ،على
جوانب عملية ضرورية
تعد صورا حية ذهنية
وإحياءات
للرجل،
معينة تصدرها السيدة
«فكل امرأة هلا خياهلا
اخلاص واليت ترمسه بنفسها لزوجها ألنها تعرف ميوله ورغباته
وأمنياته» .والصور احلية الذهنية وتلك اإلحياءات اللفظية مثال
أو اإلحياءات اجلسدية اليت تصدرها املرأة من شأنها أن حتسم
مزاج الرجل كثريا وتؤثر على نفسيته بشكل كبري ،وال حيتاج إال
إىل وقت بسيط كي يستثار ،وتؤدي إىل جو هادئ ومزيد من
الرومانسية يف العالقة .ويتخلص كالهما من األسباب اليت من
املمكن أن تؤدي إىل توتره ،وبالتالي توتر العالقة ،كما جيب
استخدام اإلحياءات واخليال املساعد من الرجل مع زوجته أيضا
الكتمال سعادتهما.

نصائح لتكوني الفتاة املثالية بنظر حبيبك!!
تبحث الفتيات يف عالقاتها عن احلب احلقيقي الذي مينحها احلنان
والوفاء ،حيث تعاني يف بعض األوقات من حبثها الدائم عن الطرق
اليت تسعد حبيبها وجتعله دائمًا معجبًا بها ،وأال يفكر بالبحث عن
غريها ،وذلك ألن الفتيات يعتقدن أن الرجل يعشق املرأة اليت
وربا يبحث عنها.
تبينّ له بعض املواصفات اليت مل يرها يف غريها مّ
قدم خرباء العالقات االجتماعية والزوجية جمموعة من النصائح
لذاّ ،
اليت ينبغي على الفتاة اتباعها لتكون مثالية برأيه.
ارتداء الثياب شبه الرمسية :فإذا كنت من نوع الفتيات الالتي
يفضلن الثياب العادية اليومية ،اظهري أمامه يف ّ
مرة يراك
كل ّ
بطريقة مذهلة ،فاملظهر هو األساس بادئ األمر.
الثقة بالنفس :فالرجل يعشق املراة اليت تثق بنفسها وتبينّ له
ّ
ذلك ،فتقف بشموخ ّ
ترتدد يف إبداء رأيها
تكلمه وال
كلما كانت
ّ
أي شيء.
أي سؤال صعب فتعرف أن تقول ّ
متى سأهلا ّ
وخاصة يف
املراة الشجاعة :اظهار موقف شجاع أينما ذهبت
ّ
ّ
ً
أي
وقوة
شجاعة كبرية
تتطلب منك
املواقف احلرجة اليت
ّ
لتحدي ّ
ّ
عائق يقف يف طريقك .كتابة بعض الرسائل الرومانسية له :ارسال
سيشعره ّ
بأنك
حبك وخوفك عليه ّ
رسائل تشري عن مدى ّ
ألن ذلك ُ
قريبة منه ّ
حتى ولو كنت بعيدة بعض الشيء.
القسوة بعض الشيء :على املرأة أن تكون قاسية بعض الشيء
وأن ال تسامح احلبيب يف ّ
مرة خيطىء وإلاّ شعر ّ
بأنها سهلة
كل ّ
املنال .تغيري لون الشعر ووضع كياج ناعم :يعشق الرجل املرأة
تهتم بشعرها ،حاولي
اليت تغيرّ شكلها من فرتة إىل أخرى واليت
ّ
أن تغيرّ ي لونه من وقت اىل آخر.

امور لتحافظي على الود والقرب مع زوجك!
يف السرير هناك أصول على كل زوجة تعلمها ،وفرتة قبل
النوم من أهم فرتات املصاحلة واهلدوء النفسي .أحيانا تسكن
خالفات النهار بتالمس أقدامكما فجأة وبال سابق إنذار حتت الغطاء.

فتشعرين للحظة أنك
تريدين مصاحلة زوجك
واالستمتاع بليلة هانئة
سريركما
دفء
يف
وتأجيل كل اهلموم إىل
عامل أو مكان ثان .إليك
سبعة أمور عليك تعلم
قوهلا قبل خلودكما
للنوم ألنها حتافظ على
الود والقرب واحلنان
الذي أنتما حباجة إليه:
شرب شيء دافئقبل النوم واحلديث عن
افتقادك له خالل النهار.
حتدثي عن ذكرى مجيلة
مرت خبيالك خالل النهار
جتمعك به .وذكريه
دائما كم تشتاقني له
خالل غيابكما كل يف
عمله خالل النهار.
الرقيق
الغزلالناعم .قولي له كم
حتبني رائحته وأنها آخر
ماتشمني قبل النوم أو
أنك تنامني وآخر شيء
بني عينيك وجهه وهذا
يشعرك بسعادة .الرجل

أيضًا حيتاج للغزل.
إذا كنتما خمتلفني أو تشاجرمتا خالل النهار فقولي له برقة إنكحزينة ألنكما ستخلدان للنوم ويف داخل كل منكما ضيق من اآلخر،
لكن ذلك ال يعين أنك ال حتبني النوم إىل جانبه ويف حضنه.
اسأليه إن كان يرغب يف احلديث عن أمر حمدد ،رمبا يكونحباجة للحديث يف حضنك عن أمر يزعجه ،ذكريه دائما بأنك هنا من
أجله وترغبني يف مساعه.
اسأليه إن كان راغبًا يف ممارسة احلب ،أحيانا تكونني مرهقةورمبا ال تنتبهني حلاجته ،شجعيه للتعبري عن رغبته  .وإن قررمتا
النوم فال تنسي قبلة على جبينه.
ابتكري كلمات وعبارات بينكما فقط ،تدليل ومداعبة باللغة قبلالنوم .وليكن بينكما لغة سرية ال يفهمها سواكما ورموز تستمتعان
بها معًا.
قولي شيئًا مضحكا ،اضحكا قبل النوم كل ليلة فهذا خري مترينيبقي على روح العالقة اجلميلة ،ويشعر اآلخر بأنها امللجأ آخر الليل
بعد كل ماحلق بنا من تعب النهار.

من هم الرجال الذين ال تستطيع املرأة مقاومتهم؟!!
أفادت دراسة حديثة أن هناك  6رجال ال تستطيع املرأة أن
تقاومهم وال خيتلف اثنان على أن املرأة تضعف أمامهم لتعلن حبها
ومتلكهم على قلبها ،تعرفوا عليهم:
 -1الشاب الرومانسي احلساس :وهذه النوعية من الرجال جتذب
املرأة حبنانها وحبها للحب وتقديرها للمشاعر اجلميلة.
 -2الشاب الواثق من نفسه :وهو الشاب الذي ال يهتم برأي
اآلخرين فيه وال يهتم حتى بآراء شريكته وهي تنهار أمامه وتعتقد
أنها أمام شخصية فوالذية عملية وقادرة على اختاذ القرارات.
 -3الشاب الفنان :كل شاب لديه موهبة فنية قادر على اجتذاب
امرأة تعشق حبه للفن وموهبته ،وهذه املوهبة تسهل عليه الطريق
كثريا لفتح حوارات مع العديد من الفتيات وال يعاني معاناة الشباب
اآلخرين الذين ال جيدون السكة املناسبة للحديث.
 -4الشاب األجنيب :وال تتعجب عزيزي القارئ من هذه الشخصية،
فاملرأة تنجذب إىل الشخص الغريب عن البلد والذي يتكلم بلهجة
غريبة إىل حد ما حيث ترى أنه مليء باألسرار ومبعلومات أخرى
وبنمط حياة خمتلف.
 -5الشاب الذكي :وهو املتفوق وسط أقرانه والذي ميثل
مصدر الثقة يف احلديث واآلراء ،وله القدرة على التحليل وقراءة
املستقبل.
 -6املراعي لآلخرين :وهذا الشاب جيذب املرأة اليت ترى أن
الرجال جمموعة ذئاب ليس أكثر ،وبهذا يدخل قلبها بسرعة حيث
يظهر هلا اجلانب اإلنساني احلساس الرقيق املشاعر.
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األرز متتد جذوره يف عيد استقالل لبنان إىل والية فيكتوريا

بدعوة من رئيس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل السيد يوسف سابا وأعضاء اللجنة التنفيذية أقيم يوم األحد
املاضي ( )2012/11/18مهرجان احتفالي مبناسبة عيد استقالل
لبنان حبضور رئيس بلدية داربني السيد تيم لورنس ،قنصل
لبنان العام يف ملبورن األستاذ غسان اخلطيب ،رئيس اجمللس
القاري للجامعة اللبنانية يف اسرتاليا ونيوزيلندا السيد أنطون
يعقوب ،املنسينيور جو طقشي ،الراهبات الشويريات ،الراهبات
االنطونيات ،مدير البنك العربي يف فيكتوريا السيد نعيم ملحم
وعدد من النواب وأعضاء البلديات ،األجزاب اللبنانية ،املؤسسات
واجلمعيات اخلريية يف الوالية ،ومجع غفري من أبناء اجلالية ،إضافة
إىل رئيس اجلامعة يف الوالية ورؤساء الفروع وأعضاء من اجلامعة.
حيث مت غرس أرزتني يف حديقة (Ray Bramham Gardens -
 )Prestonقرب متثال املغرتب اللبناني الذي مت وضعه هناك العام
املاضي.
هذا وقد قدمت برنامج املهرجان اآلنسة راشال الزين مسؤولة
جلنة الشبيبة يف اجلامعة اللبنانية يف اسرتاليا ونيوزيلندا بكلمات
مقتضبة عن املناسبة شاكرة اجلميع على مشاركتهم اليت يفتخر
بها اللبنانيون أينما وجدوا .كما شكرت بلدية داربني رئيسًا
وأعضاء على دعمهم ومساندتهم أطياف اجملتمع املتعدد الثقافات
يف املنطقة ،كما شكرت رئيس وأعضاء مجعية زحلة اخلريية على
تقدميهم شجرتي األرز ،وكذلك شكرت السيد نعيم ملحم مدير
البنك العربي وأعضاء اإلدارة يف البنك لدعمهم ومساندتهم للطلبة
املتفوقني ولنشاطات اجلامعة ،كما شكرت السيد كلود وردان
لتقدميه املأكوالت واملشروبات ،وكذلك قدمت الشكر الـ(دي
جاي) السيد طوني قبالن الذي قدم األغاني اللبنانية املنوعة
يف هذه املناسبة اليت استمرت من الساعة الواحدة حتى الساعة
اخلامسة من بعد الظهر.
بعد ذلك مت افتتاح املهرجان من قبل األطفال بالنشيدين

الوطنيني األسرتالي واللبناني ،ثم قدمت رئيس بلدية داربني
السيد تيم لورنس الذي ألقى كلمة معربة عن أهمية املشاركة
اإلثنية يف اجملتمع املتعدد الثقافات خاصة يف منطقة داربني،
واختيار هذه احلديقة العامة لنصب متثال اللبناني وغرس األرزتني،
اليت تشكل رمزًا للمغرتبني اللبنانيني يف اجملتمع املتعدد الثقافات
يف املنطقة اليت يتواجد فيها مغرتبون من كل اخللفيات واللغات
اإلثنية املتعددة .متمنيًا أن تكون هذه البادرة دعوة عامة لكل
أبناء اجملتمع ليحذوا حذو اللبنانيني يف املنطقة من أجل إبراز
الوجه احلضاري والثقايف اليت يفتخر بها اجملتمع األسرتالي املتعدد
الثقافات.
ثم ألقى مسؤول جلنة الشبيبة يف اجلامعة اللبنانية يف فيكتوريا
الشاب جوليان فارس كلمة حتدث فيها عن دور اللجنة وبرناجمها
ودور للشبيبة من أصول لبنانية يف الوالية من أجل إبراز الوجه
احلضاري للبنان يف هذا املغرتب ،كما ذكر بعض املهام امللقاة
على عاتق الشبيبة من أجل حتقيق ذلك .كما حتدث عن بعض
النشاطات اليت يقومون بها ومنها مشاركتهم يف اجتماعات اجلامعة
اليت عقدت يف بريوت ،األرجنتني وأمريكا ،ودعوتهم للشبيبة
املتحدرة من أصول لبنانية املنضوية حتت لواء اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل من خمتلف القارات إىل االجتماع العاملي للشبيبة
الذي سيعقد يف لبنان يف شهر آب من العام القادم ،متمنيًا دعم
نشاطات الشبيبة ورفد اللجنة بالطاقات الشبابية كي يبقى اسم
لبنان عاليًا يف دنيا االغرتاب.
بعد ذلك ألقى رئيس مجعية زحلة اخلريية يف فيكتوريا السيد
أمني طعمة ،كلمة حتدث فيها عن معنى شجرة األرز عرب التاريخ
ومن خالل الكتب املقدسة بالنسبة للبنانيني ،وأهمية االرتباط
بأرض األجداد بالنسبة للشبيبة املتحدرة من أصول لبنانية ،خاصة
يف أسرتاليا اليت متتد جذور االغرتاب اللبناني فيها إىل أكثر من
 150عامًا ،وقال أن عمر شجرة األرز يزيد عم مخسة آالف سنة،

بينما عمر اإلنسان قد ال يزيد عن تسعني عامًا ،وأن شجرتي األرز
هما مكملتني إىل متثال املغرتب اللبناني الذي مت نصبه يف العام
املاضي ،وغدًا بعد مئة أو مئيت سنة سيفتخر أحفادنا بهذا االجناز
وسيقولون أن أجدادنا هم الذين زرعوا هذه األرزة ونصبوا هذا
التمثال.
وبعد انتهاء كلمات االحتفال تشارك رئيس داربني السيد تيم
لورنس وسعادة قنصل لبنان العام يف ملبورن األستاذ غسان
اخلطيب يف غرس شجرة األرز األوىل ،كما تشارك رئيس اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل يف والية فيكتوريا السيد يوسف سابا
ورئيس مجعية زحلة اخلريية يف فيكتوريا السيد أمني طعمة بزرع
شجرة األرز الثانية يف احلديقة مع تصفيق احلضور وفرحهم بهذه
املناسبة الغالية على قلب كل لبناني.
بعد ذلك مت توزيع املنح واجلوائز التقديرية جملموعة من الطلبة
املتفوقني حيث تشارك يف تقدميها سعادة قنصل لبنان العام
يف ملبورن األستاذ غسان اخلطيب ومدير البنك العربي السيد
نعيم ملحم ورئيس اجلامعة يف الوالية السيد يوسف سابا ،وكانت
اجلوائز والدروع من نصيب الطلبة :لينا صويف صباغ من (Lalor
 ،)Secondary Collegeوليال حنا من (،)Siena College, Camberwell
وشربل اخليسي من ( ،)Antonine Collegeوريتا عادل الياس من
( ،)Antonine Collegeوكاسندرا فخري من (Our Lady of Mercy
 ،)Heidelbergوريتشارد الياس زخريا من (St Bedes College
 .)Mentoneثم ألقى الشاب شربل اخليسي كلمة نيابة عن زمالئه
الطالب معربًا عن فرحته وفرحة زمالءه يف هذه املناسبة اليت
ستبقى ذكراها معهم شاكرًا اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
يف فيكتوريا رئيسا وأعضاء والبنك العربي لدعمهم ومساندتهم
كما شكر املعلمني واملعلمات الذين تعبوا يف تعليمهم كما شكر
األهل واحلاضرين على تشجيعهم.
أمانة االعالم واعاله بعض اللقطات
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مأكوالت حتارب الشيخوخة واإلكتئاب:
ُّ
كل السر يف تلك القضمة!
وقوته؟ مثة
تتبع أسلوب حياة جديدًا ،حبثًا عن احلفاظ على روح الشباب ّ
مأكوالت قد تكون مفيدة لك ملقاومة شيخوخة اجلسم من جهة ،وحملاربة
اإلكتئاب الذي يؤدي دورًا سلبيًا يف إظهار عالمات العمر.
مأكوالت تحارب الشيخوخة
الغذائية ّ
وفق اختصاصي التغذية ،فإن احلمية
ختلف أثرًا كبريًا على
ّ
اجللد .لذا ،فان التغذية الصحيحة كفيلة بابعاد عالمات الشيخوخة واحملافظة
على مظهر أصغر سنًا.
ويف هذا السياق ،ترى
االختصاصية االمريكية ملينا جامبوليس ،أن
ّ
اتباع محية تعتمد على النباتات واملضادات لالكسدة ملساعدة البشرة
البيئية ،هو اخليار االفضل للسيطرة على االلتهابات
يف مكافحة العوامل
ّ
املسؤولة عن بروز عالمات الشيخوخة يف احناء اجلسم .كذلك ،تشدد على
االبتعاد عن السكر ملا يسببه من ضرر لـ»الكوالجني» يف اجللد ،املساعد
يف ختفيف التجاعيد.
أما الدكتور نيكوالس بريكون ،اخلبري يف مكافحة الشيخوخة ومؤلف
كتاب «( »Forever Youngشباب لألبد)،
فيشدد على ثالثة عناصر،
حيسن
ّ
ّ
تناوهلا بشكل منتظم للحفاظ على نضارة البشرة:
* الشاي األخضر :إضافة اىل فوائده يف احلفاظ على صحة القلب،
حيتوي على مادة «البوليفينول» ( )Polyphenolاملضادة لالكسدة ()EGCG
واليت تساعد يف إزالة السموم ،ومقاومة األشعة ما فوق
البنفسجية ،كذلك
ّ
ّ
تنشط خاليا اجللد امليتة .لذا ،تناول اكوابًا من الشاي االخضر يف اليوم،
يضمن احلصول على نتائج مرضية.
الغذائية
* اجلرجري :غين بالعناصر
العلمية
الصحية ،وقد أكدت البحوث
ّ
ّ
ّ
دوره الواقي من مرض السرطان .كذلكَّ ،
فإنه مفيد ومساعد لبشرة نضرة
ومشرقة.
* التوت :هذه الفاكهة مهمة لصحة القلب والدماغ .ولكن فوائدها ال
تنحصر بذلك ،بل تتخطاها لتصل اىل محاية البشرة من الشيخوخة عند
مستوى الـ DNAاخلليوية واجلزئية .وذلك ملا حتتويه من مستويات عالية
من «االنثوسيانني» ( )Anthocyaninوهو من العناصر
النباتية
الصحية
ّ
ّ
الربي ،االسود ،االمسر
الفاعلة .إشارة اىل أن التحدث عن التوت يشمل
ّ
والفراولة.
ومن املأكوالت املساعدة يف حماربة عالمات الشيخوخة والتمتع بشباب
دائم:
شد ترهالت البشرة
* االفوكادو :حتتوي على زيت طبيعي يساعد يف ّ
وترطيبها يف العمق .كما أن غناها باالمحاض الدهنية غري املشبعة ،أمر
صحي جدًا ومفيد للجهاز املناعي للجسم.
ّ
* اللنب اخلالي من الدسم :من املأكوالت
الغنية بالربوتني والكالسيوم
ّ
املفيدين لصحة اجلسم عمومًا والبشرة خصوصًا .كوب من اللنب حيتوي
على كمية كالسيوم اكرب من كوب احلليب اخلالي من الدسم ،وهو مساعد
يف منو خاليا البشرة وجتديدها كونه حيتوي على الفيتامني .B
* املأكوالت املشبعة باملاء :تضمن معدل الرتطيب يف اجلسم ،وتاليًا
وقايته من التجاعيد املبكرة واكتسابها نضارة وحيوية .منها :البطيخ،
التفاح ،الربتقال ،اخليار ،اخلوخ وأهمها البندورة.
* املأكوالت
الغنية بالزنك والسيلينيوم :من اكثر املعادن أهمية للبشرة،
ّ
لذا فانهما يدخالن يف الكثري من مستحضرات العناية بها ،إذ يقوم كل
منها بتحفيز «الكوالجني» الذي يعتين بشبابها .كما أن النزك مسؤول
عن تقوية جهاز املناعة يف اجلسم ،بينما يتوىل السيلينيوم تعزيز مرونة
البشرة .هذه املعادن موجودة يف حلم البقر ،الدواجن ،احملار،
املكسرات
ّ
والفاكهة اجملففة.
* البندورة واجلزر :غنية باملغذيات النباتية ومضادات االكسدة ،كما
حتتوي على «البيتا كاروتني» ( )Beta-caroteneو»الليكوبني» ()Lycopene
املفيدين حلماية البشرة من اضرار أشعة الشمس وجتديد اخلاليا.
* الربوكولي :مهمة جدًا للبشرة واجلسم ،ألنها تطرد السموم اليت
ترتسب يف جمرى الدم واملسّببة للمظهر الباهت للبشرة.
* الكيوي والبطاطا :اذا كانت الكيوي حتافظ على نقاء البشرة وتعزز
عظام اجلسم ،فان البطاطا حتتوي على مادة البيتا كاروتني املضادة
لألكسدة ايضًا ،لتجعل البشرة ناعمة ومشدودة.
* السبانخ :من املأكوالت املتعددة الفائدة ،فهي حتمي من االكتئاب
وأعراضه .وحتتوي ايضًا على مادة اللوتني ( )Luteinاحملافظة على مجال
العني ومتنحها اشراقة الفتة .اضافة اىل احتوائها على فيتاميين  AوB12
املساعدين على احلفاظ على اخلاليا اجلديدة ،وخصوصًا خاليا الدم.
*الشوكوال الداكنة :اضافة اىل دورها يف حتسني املزاج ،حتتوي على
مادتي الـ Resveratorolوالـ Flavanolsاملنشطني لوظائف الدماغ والدورة
الدموية ،وتاليًا ابطاء الشيخوخة.
* الروزماري واحلبوب الكاملة :االول من النباتات احملافظة على مجال
ّ
معدل الروزماري املسؤول عن
البشرة لغناها باملواد النيابية اليت تزيد
غنية بااللياف
ترطيب البشرة وتقوية مرونتها .اما احلبوب الكاملة ،فهي ّ
اليت تعمل على جتديد خاليا البشرة وتقلل نسبة مادة  Glycationاليت
ختفص معدل مرونة البشرة.
يف محاربة االكتئاب
يأس ،حزن ،تعب ،قلق ،خوف .أعراض قد ال ختتصر حالة االكتئاب
اليت قد تصيب كل فرد منا ،وخصوصًا يف ظل االوضاع املضطربة اليت
نعيشها .عالجها االبرز بات معروفًا :املعاجلة
والطبية من خالل
النفسية
ّ
ّ

االدوية والعقاقري .ولكن ما هو ليس معروفًا لكثريين ،وبات حمور عدد
كبري من البحوث العلمية أخريًا ،هو دور املأكوالت اليت قد تؤدي دورًا
وقائيًا أو عالجيًا لإلكتئاب.
أكثر من الـ Omega 3
تساعد مادة الـ»اوميغا  ،»3واليت جندها يف مجيع أنواع االمساك ،يف
التغلب على أعراض االكتئاب .ووفق الدراسات احلديثة ،فإن الشعوب
املستهلكة لالمساك الدهنية كالتونة والسلمون ( )Saumonوالسمك
النهري ،يظهرون أعراض اكتئاب أقل مقارنة بغريهم من الشعوب .كذلك،
بينت الدراسات أن االشخاص املصابني باالكتئاب ،عادة ما يكون لديهم
ّ
نقص مبادة ال»أوميغا .»3
لذا ،من الضروري تناول األمساك الدمسة  3مرات يف األسبوع على
االقل ،شرط عدم تعريضها للحرارة العالية اليت تفسد مادة الـ»أوميغا
 .»3أما ملن يصعب عليه تناول األمساك مبعدل  3مرات أسبوعيًا ،فيمكنه
اللجوء إىل اجلوز الغين بهذه املادة .كذلك ،ينصح بعدم خلط مادة
الـ»اوميغا  »6املوجودة يف زيت دوار الشمس والذرة وبذور العنب،
مبادة الـ»اوميغا  »3املوجودة يف زيت الزيتون مث ًال ،ألن الفائدة تنتفي
يف هذه احلالة.
اخرت الربوتينات املفيدة
االمينية ()Amino Acids
وهنا ،نقصد االمحاض
املكونة هلا .هذه األمحاض
ّ
ّ
مسؤولة عن فربكة اهلومونات والناقالت العصبية (.)Neurotransmitters
يتحول جزيئات
من بني هذه االمحاض ما يعرف بـ  Tryptophaneالذي
ّ
ّ
والتحول اىل
صغرية جدًا ،لدرجة يسهل معها االنتقال من الدم اىل الدماغ
حتسن املزاج .علمًا ،أن نقصها
ما يسمى  ،Serotonineوهي املسؤولة عن ّ
يف الدماغ يؤدي اىل الشعور باالكتئاب .هذه
اجلزئيات مهمة ومفيدة جدًا،
ّ
وتوصف على شكل أدوية ملقاومة االكتئاب.
وهنا ،من الضروري االشارة اىل أن مادة الـ Tryptophaneموجودة يف
مأكوالتنا اليومية كسمك القد
اململح ،البقدونس ،نقر الكوسا ،الصويا،
ّ

احلليب املنزوع الدسم (البودرة) ،بذور دوار الشمس ،وجبنة الـGruyere
والـ.Parmesan
األمينية هما الـTyrosine
فض ًال عما سبق ،مثة نوعان آخران من األمحاض
ّ
و ،Phenylalanineاملسؤوالن عن مادة الـ Dopamineاحملاربة أيضًا
لالكتئاب .وهما موجودان يف االفوكادو ،املوز ،بذور اليقطني ،األلبان،
اجلزر ،السبانخ واهلليون.
وجتدر اإلشارة إىل أنه مينع على كل من يعاني مشكلة Phenylcetonurie
الوراثية من تناول الـ Phenylalanineملا قد تسببه من أعراض سلبية.
إلجأ إىل الفيتامني B
يتوىل توليد الطاقة للجسم ،املناعة ،تسهيل عمل الناقالت العصبية،
اليت من شأنها تدعيم قدراتنا على الرتكيز ،ومواجهة التوتر والتعصيب.
للفيتامني  Bمثانية فروع ،أبرزها الفيتامني  B9املعروف بالـAcid Folic
والـ.B12
واشارت دراسة قام بها باحثون من جامعة  Tuftيف بوسطن ،وأجريت
على  3000شخص تراوح اعمارهم بني  15و 39سنة ،ان االشخاص الذين
يعانون أعراض اكتئاب ،اظهروا نقصًا حادًا يف الـ .Acid Folicلذا ،طلب
منهم تناول املأكوالت الغنية بهذه الفيتامينات كاخلضر اجلافة واخلضراء
كالسبانخ والربوكولي ،وكل انواع السلطات احملتوية على خضر.
ّ
تغذى باملاغنيزيوم
تشري دراسات عدة اىل أن معدن املاغنيزيوم عنصر مهم واساسي
للتحصن ضد عواقب التعصيب السلبية .تناول اخلضر اجلافة  3مرات
ّ
يف االسبوع واحلبوب الكاملة .كذلك ميكنك تناول مربعني من الشوكوال
السوداء (اليت حتتوي على  %70من الكاكاو) يوميًا ،وذلك كفيل بتوفري
حاجات اجلسم من املاغنيزيوم وتاليًا تعزيز مقاومة اجلسم للقلق والتوتر
وأعراض االكتئاب.

مجعية حبنني املنية  -املركز االسرتالي العربي للخدمات االجتماعية  -املؤمتر السنوي العام
عقد املؤمتر السنوي العام للجمعية
يوم االحد املوافق  2012/11/11الساعة
Auburn Rd, Auburn 98
اخلامسة
يف مقر اجلمعية الكائن يف حيث شارك
معظم أعضاء اجلمعية وعدد كبري من
الضيوف كجمعيات وشخصيات وطنية
معروفة باخلري والنبل .وقد ناقش
اجملتمعون التقريرين االداري واملالي
وقد مت اقرارهما باالمجاع.
كما مت انتخاب هيئة أدارية جديدة
بأشراف السيد شوكت مسليماني
عضواجمللس
()Return Officer
التشريعي يف سدني
بالشكل التالي :حيث كانت النتيجة
السيد مصطفى حامد
1
رئيسا»
نائب
.2السيد أمحد سويد
للرئيس
سكرتري
.3السيد عماد طه
اجلمعية
أمني الصندوق
. .4السيد عارف الغمراوي
جلنة الشباب
. .5السيد فادي الصديق
جلنة االمور اخلارجية
. .6السيد سامر وهبة
عضو
. .7السيد حممد سرايا
عضو
. .8السيد حممد حامد
 Public officerللجمعية وأنتخب السيد عماد طه ناطقا» رمسيا»
عرس الوفاء
وبهذه املناسبة أقامت مجعية حبنني املنية احتفاال» كبريا» مبناسبة
الذكرى اخلامسة والثالثني على تأسيسها والذكرى العاشرة على رحيل أحد
مؤسيسيها املرحوم احلاج عبد السالم سويد  ،حيث حضر املئات رجاال»
ونساءا» من أبناء اجلالية تقديرا» للدور الذي تقوم به مجعية حبنني املنية
لكافة أبناء اجلالية العربية يف أسرتاليا ووفاءا» ملا قدمه املرحوم عبد
السالم سويد من مناقبية أخالقية وتضحية يف سبيل ازدهار هذه اجلمعية
خلدمة وتطوير اجملتمع يف هذه املنطقة من والية نيوساوث ويلز.
وقد تعاقب على الكالم عدد من االحباء واالصدقاء املخلصني جلمعية
حبنني املنية وللمرحوم احلاج عبد السالم سويد ولنهجهه وأستمرارا»
ألفكاره وطموحاته ،حيث أشار السيد مصطفى حامد رئيس اجلمعية اىل
تلك الكوكبة من أبناء حبنني املنية الذين تعاهدوا على بناء اللبنة االولية
لوالدة اجلمعية وكيف غرسوا غرسة منت وترعرعت كل هذه السنني

لتصبح على ما هي عليه اآلن وبالدور
الذي تقوم به من أجل خدمة اجملتمع
وتطوره.
وأشادت السيدة بربارا بري نائبة
منطقة أوبرن بكلمات معربة عن ما آلت
اليه اجلمعية بعد أن منا الغرس لتصبح
أالن امسا» مرموقا» ومجعية تضاهي
أكرب املؤسسات االجتماعبة قدما» يف
خدماتها للمجتمع.
أما كلمة اجلمعيات فقد القاها احلاج
السيد وجيه هوشر يف ذكرى تأسيس
اجلمعية وأشاد خبدماتها ودورها العظيم
كما طالب جملس اجلالية اللبنانية بكافة
طوائفه باالبتعاد عن املذهبية والطائفية
وخص بالذكر الدور الكبريالذي قام به
املرحوم احلاج عبد السالم سويد منذ
تأسيس اجلمعية وحلد االن متمنيا» هلا
دوام التقدم والنجاح.
أما كلمة عائلة املرحوم عبد السالم
سويد يف هذه املناسبة ألقاها أبن املرحوم السيد حسن عبد السالم سويد
باللغة االنكليزية حيث أثنى على ميزات والده يف العطاء والتضحية من
أجل الغري زارعا» يف نفوس أبنائه حب عمل اخلري للجميع ومؤثرا» مصاحل
اجلالية وقدميها على مصلحته الشخصية .والقى الكلمة بالعربية أبن أخيه
احلاج مصطفى سويد الذي أثنى على اجلمعية وخدماتها وبني تأييده هلا.
وكانت الكلمة األخرية لصديقه احلاج سعد اهلل الرتك الذي أسرتجع
ذكريات النضال والعمل املشرتك من خالل جتمع اجلمعيات واجلمعية
االسالمية اللبنانية وجملس اجلالية اللبنانية وأكد على الصفات االجيابية
واالخالقية اليت حتلى بها املرحوم عبد السالم سويد كما كان يراها
عن قرب حيث رثاه بقصيدة وأبيات شعرية بديعة أثارت شجون وأحزان
احلضور على فقدانه.
وبعد ذلك قدمت اجلوائز التقديرية لكل من السيدات والسادة:
احلجة منى احلامي :رئيسة جلنة النساء يف مجعية حبنني املنية
-1
احلجة سناء درويش سويد
-2
الدكتور مصطفى علم الدين
-3
السيد عارف غمراوي
-4
روني عويك :رئيس بلدية اوبرن السابق
-5
هشام زريقة :عضوبلدية اوبرن
-6
وبعد الضيافة من عشاء وحلويات اليت قدمتها اجلمعية  ،ودع احلضور
االعضاء متمنني للجمعية النجاح املستمر.
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رياضـــة

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني «ان بي آي»

فوز ثالث لاليكرز بقيادة مدرّبه
اجلديد ونيويورك 1 - 8

مهاجم نيويورك نيكس كارميلو أنطوني – يف الوسط – يصارع على كرة ضائعة مع مهاجم نيوأورليانز هورنتس النس توماس – اىل اليسار –
واملدافع روجر مايسون جونيور ،يف نيوأورليانز.
يف مباراته االوىل بإدارة مدربه اجلديد مايك دانطوني ،حقق لوس
أجنلس اليكرز فوزه الثالث تواليًا واخلامس يف ست مباريات منذ اقالته
مدربه السابق مايكل براون ،على ضيفه بروكلني نتس الذي عانى خسارته
األوىل بعد مخسة انتصارات ( 90 - 93االشواط - 76 ،57 - 56 ،23 - 29
 ،)90 - 93 ،73يف قاعة «ستايبلز سنرت» يف لوس أجنلس وأمام 18997
متفرجًا ،وذلك يف واحدة من ثالث مباريات أجريت أمس يف الدوري
االمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني «ان بي آي» .سجل للفائز كوبي
بريانت  25نقطة منها ست يف الدقيقتني االخريتني من املباراة ودوايت
هوارد  23نقطة اىل  15متابعة ،وللخاسر بروك لوبيز  23نقطة وديرون
وليامس  22نقطة اىل  10متريرات حامسة .وهذه اخلسارة التاسعة تواليًا
لنتس أمام الاليكرز الذي صعد اىل املركز الثاني يف جمموعة اهلادي،
بينما حيتل بروكلني املركز الثاني يف جمموعة االطلسي.
وحقق نيويورك نيكس متصدر جمموعة االطلسي فوزه الثاني تواليًا
منذ خسارته الوحيدة هذا املوسم على مضيفه نيوأورليانز هورنتس الذي
مين خبسارته الرابعة تواليًا وتراجع اىل ذيل ترتيب جمموعة اجلنوب الغربي
( 102 - 80االشواط  ،)102 - 80 ،83 - 64 ،53 - 48 ،29 - 17يف قاعة
«نيوأورليانز أرينا» وأمام  13705متفرجني .سجل للفائز كارميلو أنطوني
 29نقطة اىل ست متابعات وراميوند فلتون  15نقطة من مخس رميات
ثالثية من أصل  14لفريقه وجي .آر .مسيث  15نقطة ،وللخاسر ريان
أندرسون  15نقطة اىل مثاني متابعات .ورصيد نيكس  1 - 8هو األفضل
يف الدوري حتى اآلن .بينما حقق فيالدلفيا  76ثالث جمموعة األطلسي
فوزه الثالث تواليًا على ضيفه تورونتو رابتورز خامس اجملموعة 98 - 106
(االشواط  ،)98 - 106 ،80 - 73 ،51 - 51 ،29 - 22يف قاعة «ولس
فارغو سنرت» يف فيالدلفيا وأمام  13965متفرجًا .سجل للفائز االحتياطي
نيك يونغ  23نقطة وجايسون ريتشاردسون  21نقطة وجرو هوليداي 19
نقطة اىل  12متريرة حامسة وثاد يونغ  18نقطة ،وللخاسر دميار ديروزان
 24نقطة وااليطالي أندريا بارنياني  22نقطة واالسباني خوسيه كالديرون
 13نقطة اىل مخس متابعات و 12متريرة حامسة.
النتائج والرتتيب
هنا النتائج ونذكر أو ًال الفريق املضيف:
فيالدلفيا  - 106 76تورونتو رابتورز 98
نيوأورليانز هورنتس  - 80نيويورك نيكس 102
لوس أجنلس اليكرز  - 93بروكلني نتس 90
وهذا ترتيب الفرق:
املنطقة الشرقية
جمموعة االطلسي:

1

 – 1نيويورك نيكس 8
 – 2بروكلني نتس 3 6
 – 3فيالدلفيا 4 7 76
 – 4بوسطن سلتكس 5 6
 – 5تورونتو رابتورز 8 3
جمموعة الوسط:
 – 1ميلووكي باكز 3 6
 – 2شيكاغو بولز 5 5
 – 3انديانا بايسرز 7 5
 – 4كليفالند كافاليريز 8 2
 – 5ديرتويت بيستونز 9 2
جمموعة اجلنوب الشرقي:
 – 1ميامي هيت 3 8
 – 2تشارلوت بوبكاتس 4 5
 – 3أتالنتا هوكس 4 5
 – 4أورالندو ماجيك 7 3
 – 5واشنطن ويزاردز 9 0
املنطقة الغربية
جمموعة اجلنوب الغربي:
 – 1ممفيس غريزليس 2 8
 – 2سان انطونيو سربز 3 8
6
 – 3داالس مافرييكس 6
 – 4هيوسنت روكتس 7 4
 – 5نيوأورليانز هورنتس 6 3
جمموعة الشمال الغربي:
 – 1أوكالهوما سييت ثاندر 3 8
 – 2مينيسوتا تيمرب وولفز 4 5
 – 3يوتاه جاز 6 6
 – 4بورتالند ترايل باليزرز 5 5
 – 5دنفر ناغتس 6 5
جمموعة اهلادي:
2
 – 1لوس اجنلس كليربز 8
 – 2لوس أجنلس اليكرز 5 6
5
 – 3غولدن ستايت ووريورز 5
 – 4فينيكس صنز 7 4
 – 5سكرامنتو كينغز 8 2

املرحلة اخلامسة للدور األول من دوري األبطال األوروبي لكرة القدم

صعود سان جريمان وأرسنال وشالكه وميالن
ودورمتوند وريال مدريد وبقيت  3بطاقات
ستة فرق اخرى تأهلت للدور الثاني من دوري االبطال االوروبي
لكرة القدم ،هي باريس سان جريمان الفرنسي (اجملموعة االوىل)
وارسنال االنكليزي واف سي شالكه  04االملاني (الثانية) وآ سي
ميالن االيطالي (الثالثة) وبوروسيا دورمتوند االملاني وريال مدريد
االسباني (الرابعة) .وارتفع عدد الفرق املتأهلة اىل  13بعد صعود فرق
اف سي بورتو الربتغالي (االوىل) وملقة االسباني (الثالثة) وشاختار
دونتسك االوكراني (اخلامسة) وبايرن ميونيخ االملاني وفالنسيا
االسباني (السادسة) وبرشلونة االسباني (السابعة) ومانشسرت يونايتد
االنكليزي (الثامنة) يف املرحلة الرابعة .وتبقى املنافسة يف املرحلة
السادسة االخرية على ثالث بطاقات يف اجملموعات اخلامسة والسابعة
والثامنة.
اجملموعة االوىل
يف اجملموعة االوىل ،جدد باريس سان جريمان الفرنسي فوزه على
مضيفه دينامو كييف االوكراني ( 0 - 2الشوط االول  )0 - 1يف
املباراة اليت اجريت بينهما على امللعب االومليب يف كييف يف املرحلة
اخلامسة ما قبل االخرية للدور االول وتأهل للدور الثاني .وسجل
االصابتني املهاجم االرجنتيين ايزيكييل الفيتزي ( )2يف الدقيقتني
 45و.52
وعلى ملعب «دراغاو» يف بورتو ،فاز اف سي بورتو الربتغالي
على دينامو زغرب الكرواتي ( 0 - 3الشوط االول  )0 - 1سجلها
االرجنتيين لوتشو غونزاليس وجواو موتينيو وسيلفسرت فاريال يف
الدقائق  20و 67و.85
يتصدر اف سي بورتو ترتيب فرق اجملموعة وله  13نقطة من مخس
مباريات ( ،)2 - 9يليه باريس سان جريمان  ،)2 - 12( 12ثم دينامو
كييف  ،)9 - 5( 4ودينامو زغرب ال شيء (.)13 - 0
اجملموعة الثانية
يف اجملموعة الثانية ،احتفظ اف سي شالكه  04االملاني بسجله
نظيفا من اخلسارة وفاز على اوملبياكوس بريايوس اليوناني 0 - 1
(الشوط االول  )0 - 0يف املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب
«اوف شالكه ارينا» يف غيلسنكريشن .وسجل االصابة كريستيان
فوخس يف الدقيقة .77
وعلى ملعب «االمارات ستاديوم» يف لندن ،فاز ارسنال االنكليزي
على مونبلييه الفرنسي ( 0 - 2الشوط االول  )0 - 0سجلهما جاك
ويلشري واالملاني لوكاس بودولسكي يف الدقيقتني  49و ،63ورافق
شالكه اىل الدور الثاني.
يتصدر اف سي شالكه  04ترتيب فرق اجملموعة وله  11نقطة من
مخس مباريات ( ،)5 - 9يليه ارسنال  ،)6 - 9( 10ثم اوملبياكوس
بريايوس  ،)8 - 7( 6ومونبلييه .)11 - 5( 1
اجملموعة الثالثة
يف اجملموعة الثالثة ،ضمن ملقة االسباني صدارة الفرق اليت ستؤهله
للقاء فريق احتل املركز الثاني يف جمموعته يف الدور الثاني بعد تعادله
ومضيفه زنيت بطرسربج الروسي ( 2 - 2الشوط االول  )0 - 2يف
املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب «برتوفسكي» يف بطرسربج
وشهدها  19الف متفرج .سجل للمضيف الربتغالي داني وفيكتور
فايزولني يف الدقيقتني  49و ،86وللضيف االرجنتيين دييغو بوينانوتي
واالوروغواياني سيباستيان فرنانديز يف الدقيقتني  8و .9وطرد احلكم
العب زنيت بطرسربج فالدميري بيسرتوف يف الدقيقة .5+90
وعلى ملعب «كونستان فان دن ستوك» يف بروكسيل ،فاز آ
سي ميالن االيطالي على مضيفه اندرليكت البلجيكي ( 1 - 3الشوط
االول  .)0 - 0سجل للمضيف طوم دي سوتر يف الدقيقة  ،77وللضيف
ستيفان الشعراوي والفرنسي فيليب ميكسيس والربازيلي الكسندر
باتو يف الدقائق  47و 71و.1+90
يتصدر ملقة ترتيب فرق اجملموعة وله  11نقطة من مخس مباريات
( ،)3 - 10يليه آ سي ميالن  ،)5 - 7( 8ثم زنيت بطرسربج ،)9 - 5( 4
واندرليكت .)7 - 02 4
اجملموعة الرابعة
ويف اجملموعة الرابعة ،تغلب بوروسيا دورمتوند االملاني على مضيفه
أجاكس امسرتدام اهلولندي ( 1 - 4الشوط االول  )0 - 3يف املباراة
اليت اجريت بينهما على ملعب «امسرتدام ارينا» يف امسرتدام.
سجل للمضيف دانيال هوسن يف الدقيقة  ،86وللضيف ماركو ريوس
وماريو غوتسه والبولوني روبرت ليفاندوفسكي ( )2يف الدقائق 8
و 36و 41و.67
وعلى ملعب «االحتاد ستاديوم» يف مانشسرت ،تعادل مانشسرت
سييت االنكليزي وريال مدريد االسباني حامل اللقب تسع مرات وهو
رقم قياسي( 1 - 1 ،الشوط االول  .)1 - 0سجل لالول االرجنتيين
سريجيو اغويرو يف الدقيقة  73من ضربة جزاء «بناليت» ،وللثاني
الفرنسي كريم بنزميا يف الدقيقة العاشرة .وطرد احلكم مدافع ريال
مدريد الفارو اربيلوا يف الدقيقة  73لتسببه بضربة اجلزاء .وخرج
مانشسرت سييت من املسابقة وقد يكمل مشواره يف مسابقة اوروبا
ليغ االوروبية.
يتصدر بوروسيا دورمتوند ترتيب فرق اجملموعة وله  11نقطة من
مخس مباريات ( ،)5 - 10يليه ريال مدريد  ،)8 - 11( 8ثم اجاكس
امسرتدام  ،)12 - 7( 4ومانشسرت سييت .)10 - 7( 3
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تتمــات

لبنان حيتفل بعيد ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

يف حضور رئيسي اجمللس النيابي نبيه بري واحلكومة جنيب
ميقاتي وقيادات سياسية ونواب من األكثرية واملعارضة ،كان
جامعًا كما االستقبال الذي أقيم يف القصر اجلمهوري يف بعبدا
لتقبل التهاني ،فإن املراقبني حلجم احلضور متنوا لو أن هذا املشهد
السياسي اجلامع ينسحب على التأزم ،يف حماولة خلفض منسوب
التوتر إفساحًا يف اجملال أمام معاودة التواصل بني القوى السياسية
املتنازعة( .مزيد من التفاصيل ص .)3
لكن احلفاوة بعيد االستقالل مل تصرف األنظار عن حماولة بعض
األطراف اليت ما زالت جمهولة اهلوية ،استخدام منطقة اجلنوب
اللبناني منصة لتمرير الرسائل السياسية والعسكرية ،فيما متكنت
جمموعة من استخبارات اجليش يف اجلنوب من حتديد املكان الذي
أطلق منه الصاروخان ومن اكتشاف صاروخ ثالث كان معدًا لإلطالق
جرى تعطيله.
وقالت مصادر أمنية لبنانية رمسية رفيعة ،إن قيادة اجليش
اللبناني انشغلت طوال ليل االربعاء وبالتعاون مع قوات «يونيفيل»
العاملة يف منطقة جنوب الليطاني ملعرفة مصدر أصوات االنفجارات
اليت مسعت يف بلدة اخليام احلدودية املتامخة إلسرائيل ،خصوصًا
أن الرادارات التابعة للقوات الدولية مل تسجل إطالق صواريخ أو
سقوطها يف منطقة عملياتها املشرتكة مع اجليش اللبناني يف جنوب
الليطاني.
وأكدت املصادر أن قيادة «يونيفيل» أجرت اتصا ً
ال بالقيادة
العسكرية يف إسرائيل اليت يزورها حاليًا ممثل األمني العام لألمم
املتحدة يف لبنان ديريك بالمبلي يف عداد الوفد املرافق لبان
كي مون ،قبل أن يتوجه اىل نيويورك ،وتبلغت منها عدم سقوط
صواريخ يف داخل إسرائيل يف املنطقة احملاذية للحدود اللبنانية.
إال أن قيادة «يونيفيل» عادت وتبلغت ،كما قالت املصادر ،من
اجلانب اإلسرائيلي بأن الوحدات العسكرية املتواجدة يف املنطقة
احلدودية رصدت مساع أصوات انفجارات ُيعتقد أنها نامجة عن إطالق
صواريخ سقطت يف سهل اخليام وحتديدًا يف املطار العسكري الذي
كان يستخدم مهبطًا للمروحيات إبان احلرب العاملية الثانية.
وكشفت املصادر أن جمموعة من استخبارات اجليش اللبناني
وبطلب من مسؤوهلا يف اجلنوب وصيدا العميد علي شحرور ،توجهت
إىل منطقة الزفاتة الواقعة يف خراج بلدة كفرتبنيت (قضاء النبطية)
وتبعد  3كيلومرتات عن جسر اخلردلي ،املمر اإللزامي للعبور من
قرى حمافظة النبطية إىل جنوب الليطاني ،حيث عثرت على منصتني
أطلق منهما الصاروخان ،وثالثة عليها الصاروخ املعطل.
وأكد مصدر يف «يونيفيل» ،أن إسرائيل أبلغت قيادتها بأن
صاروخني أطلقا من منطقة الزفاتة اليت أخضعها اجليش اللبناني
لتفتيش دقيق وتبني من خالهلا حتديد مكان انطالقهما بعد العثور
على املنصات اخلشبية.
ولفت املصدر إىل أن عط ًال مفاجئًا أصاب الصاروخ الثالث ما حال
دون انطالقه ،وقال إن قوة مشرتكة من «يونيفيل» واجليش عاينت
املكان الذي سقط فيه الصاروخان واحلفرتني اللتني أحدثاهما يف
األرض.
وإذ حتاشى املصدر الدولي حتديد هوية اجلهة اليت تقف وراء
إطالق الصاروخني ،فإن مصدرًا آخر َيعتقد بأن «جهة فلسطينية
متشددة» مسؤولة عن إطالقهما «بعد ان وجدت صعوبة أمنية
يف نقلهما اىل منطقة جنوب الليطاني بسبب اإلجراءات والتدابري
املشددة املتخذة من قبل يونيفيل واجليش اللبناني.
وتوقف املصدر الدولي أمام قلة اخلربة لدى اجلهة اليت أطلقت
الصاروخني ،وسأل عما إذا كانت مقصودة ،بهدف منع حتديد
هويتها« ،وإال فإنها كانت قادرة على إسقاطهما يف مستعمرة
املطلة».
واعترب أن لتوقيت إطالق الصاروخني عالقة مباشرة بتوصل
القيادة املصرية من خالل رعايتها املفاوضات غري املباشرة بني
حركة «محاس» وإسرائيل اىل وقف إطالق النار يف قطاع غزة،
وخصوصًا أن إطالقهما جاء قبل دقائق من سريان مفعول التهدئة
«ورمبا من باب االحتجاج على الوصول اىل هذا االتفاق».
وأكد أن جلنة مشرتكة من اجليش اللبناني و «يونيفيل» باشرت
حتقيقها لتحديد هوية «اجلهة اليت استخدمت منطقة مشال الليطاني
لتمرير رسالة تتعلق بالوضع السائد يف غزة ،على خلفية انها ليست
مرتوكة ،إضافة إىل سعيها إلحراج لبنان وحتويل ساحته اىل جزء من
الصراع الدائر بني الفلسطينيني وإسرائيل».
ومل يستبعد أن تكون هذه اجلهة من أصحاب السوابق يف إطالق
الصواريخ من لبنان بغية إرباكه من جهة.

موسكو حتذر..

تتمة املنشور الصفحة االوىل

اإلرهابيني واملرتزقة األجانب يف املدينة داخل حلقة مغلقة أتاحت
لقواتنا الباسلة سهولة التعامل معهم لإلنطالق اىل استكمال تطهري
باقي أحياء املدينة ،وهو ماظهرت جتلياته يوم أمس االول باإلعالن
عن تطهري دوار اللريمون بعد فرتة اتسمت باملرواحة امليدانية
اخلادعة.
وفيما تسري عملية تطهري ريف دمشق وفق جدول زمين مدروس

طابعه الرئيسي حتقيق إجنازات ميدانية متكاملة ونهائية تضمن
اجتثاث اجملموعات اإلرهابية بكل أشكاهلا وتفرعاتها وتدمري قدراتها
اللوجستية وتقويض إمكانياتها يف إعادة تشكيل جماميعها ،واصل
جنودنا البواسل متشيط بساتني داريا مالحقني فلول املرتزقة على
أكثر من حمور ،ومركزين على متزعمي جمموعات التكفري الذين
سقط العديد منهم قتلى وجرحى خالل الساعات األخرية ،يف وقت
صعدت هذه اجملموعات من استهداف املدنيني بقذائف اهلاون يف
إطالقات عشوائية تشي حبجم إفالسها وإحباطها وانهيار معنوياها
وتشي أيضًا بقرب استسالمها ونفاد قدراتها.
االنهيار املعنوي انعكس على املستوى السياسي حيث حتاول
تركيا خلط األواق عرب املطالبة بنشر صواريخ باتريوت على حدودها
مع سورية وهو ماأثار ردة فعل روسية عاجلة متثلت بشبه إنذار حذر
حكومة أردوغان.من أية عسكرة للحدود ونفخ العضالت العسكرية
يف حماولة لتغيري الوضع لصاحلها األمر الذي يهدد بتوجيه الوضع
اىل مسار خطر ،كما دعا رئيس الوزراء العراقي من جانبه نظريه
الرتكي اىل تركيز اهتمامه على معاجلة أوضاع تركيا الداخلية وعدم
زجها يف مشاكل دول املنطقة.
فقد استهدف إرهابيون صباح أمس االول بثالث قذائف هاون
منطقة املزة بدمشق سقطت إحداها على بناء سكين جبانب جامع
األكرم ماأدى اىل إصابة امرأة جبروح وإحلاق أضرار مادية كبرية
نتيجة نشوب حريق يف املنزل .وسقطت الثانية على منزل آخر يف
منطقة فيالت شرقية وأحلقت به أضرارًا مادية ،فيما أصابت الثالثة
مدرسة عبد الرمحن السفرجالني للتعليم األساسي دون أن توقع
ضحايا أو إصابات وقد سارع وزير الرتبية الدكتور هزوان الوز اىل
تفقد مكان سقوط القذيفة ودعا األسرة الرتبوية يف املدرسة اىل
وجوب طمأنة الطالب وأسرهم ،الفتًا اىل أن هذه األعمال اإلرهابية
ترمي اىل زعزعة أمن املواطنني وإرهابهم ملنعهم من إرسال أبنائهم
اىل املدارس مؤكدًا أن هذه األعمال اإلجرامية لن تثين القائمني
على العملية الرتبوية عن متابعة أداء مهامهم وواجباتهم لضمان
استمرار العملية التعليمية يف مجيع احملافظات.
ويف إطار استهداف اإلعالم الوطين اغتالت جمموعة إرهابية مسلحة
الزميل يف اهليئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الصحفي واحلقوقي
باسل توفيق يوسف يف حي التضامن بدمشق.
كما قد أقدم إرهابيون على تفجري عبوة ناسفة زرعوها داخل
سيارة خاصة قرب صالة املؤسسة العامة االستهالكية يف مساكن
برزة ما أدى اىل إصابة سائقها جبروح خطرية وأضرار مادية يف
مبنى الصالة وبالسيارات املوجودة.
وفككت عناصر اهلندسة أربع عبوات ناسفة على طريق املعامل
زرعها اإلرهابيون لتفجريها عن بعد قبل أن يفروا زنة إحداها مئة
كغ من املواد املتفجرة شديدة االنفجار ،كما عثرت على معمل
لتصنيع العبوات الناسفة حيث وجد بداخل أحد املنازل بأحد شوارع
دوار الفرن أكثر من  100بطارية وكميات كبرية من األسيد ومادة
املازوت.
ويف حلب متكنت القوات املسلحة من القضاء على عدد من متزعمي
اجملموعات اإلرهابية يف الشيخ سليمان بدارة عزة عرف منهم حممود
حممد غنام مع كامل أفراد جمموعته وعالء عبد الرمحن الكوسا مع
كامل أفراد جمموعته ،ومت استهداف وكر وتدمريه يف منطقة حيان
وعند اجلامع الشرقي إضافة لتدمري أوكار أخرى عند معمل الزجاج
واملدرسة الثانوية وبالقرب من سجن األحداث يف منطقة املسلمية.
كما دمرت ثالث سيارات حمملة باألسلحة والذخرية واإلرهابيني عند
سد تشرين جنوب شرق منبج إضافة لتدمري أربع سيارات حمملة
باألسلحة والذخرية واإلرهابيني على طريق إعزاز مارع.

وفد هيئة التنسيق اىل موسكو

يف موسكو ويف تصرحيات صحفية أعلن ميخائيل بوغدانوف ممثل
الرئيس الروسي اخلاص ملنطقة الشرق األوسط نائب وزير اخلارجية
أن وفدًا عن هيئة التنسيق الوطين لقوى التغيري الدميقراطي يف
سورية سيزور موسكو يومي  28و 29من الشهر اجلاري ،وذلك تلبية
لدعوة رمسية من اجلانب الروسي ملناقشة آخر مستجدات األزمة يف
سورية ،وقال :إن طاولة املباحثات يف موسكو مفتوحة أمام مجيع
فصائل املعارضة السورية دون استثناء.

حمادثات روسية  -تركية

وخالل استشارات أجراها أمس االول مع النائب األول لوزير
اخلارجية الرتكي فرييدون سينريي أوغلو أكد بوغدانوف أن الطريق
لبلوغ حل األزمة يف سورية مير عرب تنفيذ بيان جنيف الذي ينص
على الوقف الكامل واملضمون للعنف وإطالق حوار وطين شامل
يف اإلطار الذي يستطيع السوريون داخله تقرير مصري بلدهم.
وشدد اجلانبان على أهمية تنسيق اجلهود املشرتكة إلجياد احللول
السياسية للوضع املتأزم يف سورية ،وأعربا عن قلقهما املشرتك
من العنف املستمر وتدهور الوضع اإلنساني وازدياد عدد الالجئني
والنازحني ،وفق ماذكر بيان للخارجية الروسية.

بوغدانوف

يف بروكسل حذر نائب وزير اخلارجية الروسي سريغي ريابكوف
من عسكرة احلدود بني سورية وتركيا مشريًا اىل ان ذلك يؤدي
اىل تصعيد التوتر على هذه احلدود.
وقال ريابكوف يف تصرحيات للصحفيني الليلة قبل املاضية:
نرى أن احلدود السورية الرتكية تصبح أقل هدوءًا وهذا ناجم عن
عدد كبري من العوامل لكن العامل الرئيسي بينها هو عدم وجود
إرادة سياسية لدى عدد من الدول لالهتمام بصورة متزايدة بتوفري
املقدمات والظروف من أجل إجياد حل سياسي للوضع الراهن يف
سورية داعيًا جمددًا هذه الدول اىل العمل إلجياد حل سياسي وليس
نفخ العضالت العسكرية يف حماولة منها لتغيري الوضع لصاحلها

بأساليب عسكرية ،وتعليقًا على طلب تركيا من حلف الناتو احلصول
على منظومات صواريخ باتريوت لنشرها على احلدود مع سورية
أشار بوغدانوف اىل أنه ينبغي يف البداية تدقيق هذا املوضوع
ومعرفة ردود فعل حلفاء تركيا يف احللف الذي أعلن أنه استلم
الطلب الرتكي ووعد بالنظر فيه فورًا.
من جهته دعا الناطق باسم اخلارجية الروسية الكسندر
لوكاشيفيتش احلكومة الرتكية اىل استخدام إمكانية تأثريها
على املعارضة السورية لالسراع يف بدء حوار سوري داخلي وعدم
استعراض العضالت وعدم توجيه الوضع اىل مسار خطر .وقال :من
الواضح أن هكذا خطوات (طلب تركيا نشر صواريخ الباتريوت)
ال تزيد من التفاؤل ،وبد ً
ال من ذلك جيب تنسيق تصرفات مجيع
الالعبني اخلارجيني وحنن دعونا اىل عدم التسرع مشريًا اىل أن
تطور األمور بدءًا من تقديم الطلب الرتكي يوحي بأن احلديث يدور
عن خطوة موثوقة.

مرسي حياصر..

تتمة املنشور الصفحة االوىل

شارع حممد حممود ،عرب نص اإلعالن الدستوري على إعادة
التحقيقات وحماكمات رموز النظام السابق ممن شغلوا مناصب
سياسية وتنفيذية ،مبن فيهم منافسه يف االنتخابات الرئاسية أمحد
شفيق .لكنه ال يطبق على قادة اجمللس العسكري الذين حكموا
البالد يف الفرتة االنتقالية ،رغم مطالبات مبحاكمتهم يف تهم قتل
وإصابة متظاهرين يف األحداث اليت تلت الثورة.
لكن ردود الفعل على قرارات مرسي أظهرت غضبًا من معارضيه
الذين وصفوه بأنه بات يتصرف كأنه «حاكم بأمر اهلل» ،يف حني
رحب بها حلفاؤه ،وعلى رأسهم السلفيون.
ورغم أن مرسي تعهد عدم استخدام سلطاته التشريعية يف اختاذ
قرارات استثنائية ،فإنه استبق تظاهرات تعتزم قوى ثورية تنظيمها
«يعني النائب العام من
اليوم اجلمعة بإعالن دستوري نص على أن ُ
بني أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس ،ملدة  4سنوات تبدأ
من تاريخ تولي املنصب ،ويسري النص على من يشغل املنصب
احلالي بأثر رجعي» ،ما يعين إطاحة املستشار حممود بعدما فشل
مرسي قبل حنو شهر يف إبعاده من منصبه بتعيينه سفريًا للفاتيكان.
وعي مرسي املستشار طلعت إبراهيم ،وهو من رموز تيار استقالل
نّ
القضاء ،نائبًا عامًا خلفًا حملمود .وكان أول قراراته مساء أمس
إعادة حماكمة الرئيس السابق حسين مبارك ووزير داخليته احلبيب
العادلي ومسؤولني آخرين.
ورفض املستشار عبداجمليد حممود التعليق على قرار مرسي.
وقال يف اتصال هاتفي مع «احلياة»« :أرجو إعفائي من التعليق
على األمر اآلن ...ال أريد التعليق» .وجاء ذلك يف وقت جرت
حتضريات لعقد اجتماع لي ًال للقضاة للرد على قرارات الرئيس.
حصن مرسي قراراته
ويف سابقة يف تاريخ احلكم يف مصر،
ّ
ضد الطعن فيها أمام أي حمكمة ،إذ تضمن اإلعالن الدستوري أن
القرارات الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى اعتماد
الدستور اجلديد «نهائية ونافذة بذاتها ،غري قابلة للطعن أمام
أي جهة» ،مع يعين إسقاط دعاوى قضائية تنظر فيها احملكمة
الدستورية العليا ضد اإلعالن الدستوري الذي كان أعلنه مرسي
يف آب (أغسطس) املاضي وأطاح مبقتضاه قادة اجمللس العسكري
السابق .وتضمن اإلعالن الدستوري «حتصني» جملس الشورى
واجلمعية التأسيسية ضد اي قرار قضائي ميسهما.
وأعربت نائب رئيس احملكمة الدستورية العليا املستشارة تهاني
اجلبالي عن غضبها إزاء هذه القرارات .وقالت« :الرئيس خرج عن
الشرعية ،ومنح نفسه صالحيات ال يستحقها وأصبح توليه منصب
الرئاسة غري شرعي ...مل يعد رئيسًا شرعيًا» .وأضافت« :هو
(مرسي) أقسم اليمني الدستورية أمام قضاة احملكمة الدستورية
على احرتام الدستور والقانون وهذه القرارات ُتعد حنثًا بالقسم،
وبالتالي أسقط عن نفسه الشرعية الدستورية» ،معتربة أن الرئيس
«ال ميلك حتصني مؤسسات ضد الشرعية كونه أعطى لنفسه
صالحيات ال ميتلكها ،وال يستطيع أن مينع احملكمة الدستورية من
ممارسة أعماهلا».
من جانبه ،دعا رئيس نادي القضاة املستشار أمحد الزند
إىل اجتماع عاجل لقضاة مصر لبحث األمر .وقال« :لن نستسلم
وسنقاتل من أجل هوية مصر».
وكان الفتًا أيضًا أن مرسي منح لنفسه احلق يف إعالن حال
الطوارئ يف البالد «إذا قام خطر يهدد الثورة أو األمة أو الوحدة
الوطنية أو سالمة الوطن».
وقال الديبلوماسي املخضرم القيادي املنسحب من اجلمعية
التأسيسية عمرو موسى« :املصريون لن يقبلوا بفرض
الديكتاتورية ...الدميوقراطية هي احلل» ،حمذرًا من أن تؤدي
هذه القرارات إىل اضطرابات جديدة .وقال« :مصر ال حتتاج أي
اهتزاز».
وقال رئيس حزب الدستور الدكتور حممد الربادعي ان «مرسي
نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية القانونية ،ونصب نفسه حاكمًا
بأمر اهلل» ،معتربًا أن الثورة «أجهضت حلني إشعار آخر».
وما أن تال الناطق باسم الرئاسة الدكتور ياسر علي اإلعالن
الدستوري اجلديد ،حتى اشتعلت حدة املواجهات بني املتظاهرين
وقوات الشرطة يف شارع حممد حممود ،ووصلت إىل أطراف ميدان
التحرير .يف حني حشدت مجاعة «اإلخوان املسلمني» نصارها أمام
مقر دار القضاء العالي تأييدًا لقرارات مرسي.
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منوعات

جتنب اآلالم عند استخدام الكومبيوتـــر

النظر إىل الكومبيوتر اللوحي لفرتات طويلة يؤثر على الرقبة والرأس والكتفني
إن كنت من الذين يقضون
ساعات طويلة يف قراءة
الكتب اإللكرتونية أو تبادل
الرسائل اإللكرتونية على
شاشة الكومبيوتر اللوحي
مثل «آي باد» ،فإنك ختاطر
أيضا بظهور آالم يف الرقبة
والكتف لديك .ولكن ميكنك
ببساطة حتقيق الراحة بتغيري
للشاشة،
رؤيتك
زاوية
وفقا لدراسة أجراها باحثون
من كلية الصحة العامة يف
جامعة هارفارد ،ومستشفى
بريغهام والنسائية ،وشركة
«مايكروسوفت».
جاك
الدكتور
ويقول
دينريلني ،رئيس فريق
الدراسة،
يف
البحث
الربوفسور يف اهلندسة
البشرية (اليت تعنى بتكييف
األشياء خلدمة العاملني يف
مواقع العمل) والسالمة يف
اجلامعة ،إن «النظر إىل
الكومبيوتر اللوحي لفرتات
طويلة يؤثر على الرقبة
والرأس والكتفني .وكلما
كان اجلهاز أبعد إىل األسفل
كان عليك أن حتين رقبتك
للنظر إىل شاشته.
مشاكل وحلول
* إن رقبتك تضم أعلى
العمود الفقري لك ،وهو مجلة
من العظام الصغرية املسماة
الفقرات العنقية .وقد دقق
الباحثون ووجدوا أن وضع
اجلهاز اللوحي يف موضع
منخفض عن حضنك ميكنه أن
جيرب الفقرات والعضالت يف
الرقبة على االحنناء بشكل
كبري إىل األمام ،األمر الذي
يسبب إجهادا للعضالت،
بل ويسبب أضرارا فيها،
األعصاب،
يف
وكذلك
واألوتار ،واألربطة ،وأقراص
العمود الفقري.
ومع هذا ،وحني أخذ
اخلاضعون
األشخاص
للدراسة يف وضع أجهزتهم
على الطاولة حبيث انتصبت
بزاوية عالية على علبتها فإن
اإلجهاد على الرقبة واآلالم
املتوقعة اخنفضت.
وهكذا ،فما الذي مبقدورنا
عمله قبل قراءتنا لكتاب
جديد غدا؟ أوال علينا احلصول
على علبة ميكنها رفع جهازك
اللوحي بزاوية تتيح لك
القراءة بشكل مريح ،أي ال
جتعلك منحين الرقبة كثريا.
وثانيا عليك أن متنح رقبتك
فرتة اسرتاحة.
ويقول الدكتور دينريلني:
«إننا نقول ألفراد اجلمهور
عادة ،إن عليهم تغيري
موقعهم كل  15دقيقة ..أي
تغيري مواضع أيديهم ،وتغيري

مركز ثقلهم ،والوقوف أو
اجللوس».
املكتبية
الكومبيوترات
واملتنقلة
* إن وضعية اجللوس
املناسبة مهمة ألي نوع
من األجهزة الكومبيوترية
وتنص
املستخدمة.
اإلرشادات اخلاصة باستخدام
الكومبيوتر املكتيب على
اجللوس بشكل منتصب حبيث
يكون الرأس منتصبا وليس
مائال إىل األمام ،وأن يكون
أعلى الشاشة أقل بقليل من
مستوى نظر العينني.
اسرتخاء
على
حافظ
الكتفني وحافظ على قرب
املرفقني من جسمك .اجلس
على كرسي يدعم الظهر.
ويقرتح الدكتور دينريلني
وضع وسادة عند أسفل
الظهر إن مل يكن الكرسي
حافظ
للعمل.
خمصصا
على اليدين والرسغني،
والفخذين
والساعدين
حبيث تكون موازية ألرضية
الغرفة.
اتبع نفس هذه اخلطوات
استخدام
عند
بالنسبة
الالبتوب ولكن عليك اختاذ
خطوة إضافية ،حسبما يقول
الدكتور دينريلني« :إن كنت
تستخدم الالبتوب لفرتة
طويلة من الزمن على مكتبك
فاستخدمه وكأنه كومبيوتر
مكتيب .استخدم لوحة أزرار
خارجية وليس لوحة األزرار
املوجودة فيه ألن الشاشة
األزرار
ولوحة
منخفضة
عالية.
عند
مفيدة
تعليمات
استخدام الكومبيوترات
* أوال  -عند استخدام جهاز
«آي بود» عليك االلتزام مبا
يلي:
* احلصول على علبة
ميكنها أن توقفه على زاوية
مرحية للرؤية
* خذ اسرتاحة كل 15
دقيقة
* غري مواضع يديك ،مركز
ثقلك ،قف أو اجلس ثانيا
 عند استخدام الكومبيوتراملتنقل (البتوب) واملكتيب
عليك االلتزام مبا يلي:
* استخدم لوحة أزرار
خارجية
* حافظ على اسرتخاء
الكتفني وحافظ على قرب
مرفقي اليد من جسمك
* حافظ على اليدين
والساعدين
والرسغني
مواز
بشكل
والفخذين
لألرضية
* رسالة هارفارد الصحية،
خدمات «تريبيون ميديا».
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متفرقـــات

ربط اجلسد وربط الروح
(لوقا )17 -10 :13

ّ
ليعلم اإلنسان حمبة اهلل
لقد اتى ابن اهلل إىل عاملنا بقوة وتواضع،
واإلنسان .اإلنسان ضعيف لكن حمبة اهلل متأله بالقوة .اإلنسان فخور
بذاته ،لكن حمبة اإلنسانية متأله بالتواضع؛ حمبة اإلنسان اآلخر هي نتيجة
حمبة اهلل .والتواضع هو نتيجة الشعور بقوة اخلالق .إن أي حمبة لإلنسان
بدون حمبة اهلل ،كاذبة ،وكل قوة ليست من اهلل هي فخر وبدون قيمة.
إن من حيب ذاته فقط ال ميكنه حمبة اهلل وال األخ ،وال يستطيع أن حيب
اإلنسان الذي يف داخله .حيب أفكاره اليت من نفسه فقط وتصوراته.
حمبة الذات ليست حمبة ،إنها رفض هلل وجتربة لإلنسان .حمبة الذات هي
مرض ،مرض عضال ُيسبب مشاكل أخرى كثرية.
ويظهر
إجنيل اليوم ُيعطينا صورة واضحة عن حمبة املسيح حنو خليقته ُ
لنا بنفس الوقت مراءات الفريسيني باإلضافة إىل غضبهم وحقدهم على
اآلخرين “ .ملسته امرأة كانت يف اهليكل ذاك السبت ،...كانت امرأة
منحنية الظهر مثذ مثانية عشر سنة “ .السبت يوم الصالة عند اليهود
كما هو األحد للمسيحيني .كان السيد يذهب غالبًا إىل الربية والصحراء
لإلختالء والصالة ،وكان يئم السينغوغ للصالة أيضًا مع الشعب .يسمع
رددون بأنهم ال حاجة عندهم للذهاب إىل الكنيسة للصالة
الكثريون ُي ّ
ألنهم ُيصلون يف بيوتهمُ .يعلمنا َم َثل اإلجنيلي اليوم بأنه من الضروري
احلفاظ على اإلثنني :الصالة يف البيت ويف املعبد مع األخوة.
ّ
مل يذهب السيد إىل اهليكل للصالة فقط ولكن
تعجب
ليعلم أيضًاّ “ .
الكل من الكلمات الصادرة من فمه “ (لوقا  .)22 :4وذهب الرب إىل
اهليكل ليستغل الربهة املناسبة ليخدم اإلنسان بعمله اإلهلي وبذلك
يشهد أللوهيته وعمله اخلالصي .قام ،حسب إجنيل اليوم بهذه العجبية.
امرأة مقعدة كانت يف اهليكل ،مسكونة بروح شرير وذلك منذ مثانية
عشرة سنة؛ فما كان بإمكانها أن تنتصب البتة.
ما كان بإمكانها أن تنتصب ،كان رأسها منحنيًا حتى األرض .يا هلا
السيد ،دعاها ”...مل تطلب منه رمحة كما مل تقول
من حياة! “ ملا رآها
ّ
الذي
هو
بل
إليه،
تصعد
مل
به.
شيئًا عن إميانها
كراع رأى أحد
ناداها.
ٍ
السيد
يفعله
ما
هذا
األوىل.
باخلطوة
فقام
الشوك،
بني
خرافه معلقًا
ّ
العطوف والراعي الصاحل.
السيد
أعطاها كل ما كانت قد فقدته خالل الثماني عشر سنة .دعاها
ّ
إليه وتكلم معها بلغة شفائية ،ثم وضع ِكال يديه عليها كما يفعل الوالد
السيد جسدها
وجمدت اهلل “  .لقد شفى
مع ولده “ .ويف احلال انتصبت ّ
ّ
وروحها بنفس الوقت .الروح الصحيحة ميكنها أن تمُ ّجد خالقها وكل
ومن الذي أعطاه ،بينما النفس املريضة ،تنسى
حسن من أي جهة أتى َ
ّ
وتعظم
اهلل العاطي كل العطايا
ومتجد األيادي اليت بواستطها ُيعطي اهلل
ّ
نعمه لآلخرين.
أفال ُتذكرنا كل هذه األمور ،عندما نقوم خبدمة ألخينا اإلنسان أن
ِّ
نذكره ليشكر اهلل وليس البشر؟ كل اخلريات اليت نتسلمها من اآلخرين
ليست منهم لكنه تأتينا بواسطتهمُ .يرسل اهلل نعمه ألوالده بواسطة
أوالده.
السيد
هناك ستة أيام تعملون فيها ...هذه كلمات ابن الظلمة .شفى
ّ
حرر املسيح حياة إنسان من سجن الشرير،
ورئيس اجملمع ّأن َب اجلموعّ .
بينما اغتاظ ذاك .فتح املسيح باب امللكوت وأعلن اهلل احلي لإلنسان،
بينما اغتاظ ذاك الرئيس ألن
السيد قد فتح الفردوس صباحًا وليس
ّ
مساء.
ً
تصور أيها القارئ الكريم ضرر “ حب الذات “ .مل يتجرأ ذاك الرئيس
ّ
من توجيه التأنيب
فوجهه لآلخرين .يف الواقع ،كان يف
للسيد اإللهّ ،
ّ
أعماق نفسه
للسيد ،لسانه فقط نطق به لآلخرين .كيف ميكن
يوجهه
ّ
للحاضرين أن يكونوا مذنبني؟ مل يتجرأ رئيس اجملمع توجيه اإلتهام
وجه اتهاماته للشعب
للمسيح وجهًا لوجه قائ ًال “ :أنت اجملرم “ ،لكنه ّ
ّ
وأ ّنبهم .هل هناك من مرائية أوضح من هذه؟ هذا ما قاله له الرب.
ّ
“ يا مرائي! أال حيل واحدكم ثوره ...يوم السبت...؟ “
سوف لن يسمح
السيد بأن يتهم آخرون ألمرهو وحده املسؤول عنه.
ّ
ال ميكنه التظاهر بأنه “ مهبول “ ويسكت بينما آخر ُي ّتهم بسببه وعوضًا
السيد فمه
عنه .بينما لزم احلاضرون السكوت وهم غري مسؤولني ،فتح
ّ
جميبًا“ :يا مرائي! “ .الثور واحلمار يؤخذان يوم السبت ليشربا وينظرا
الشمس واهلواء النقي؛ بينما هذه اإلمرأة وهي تتأمل منذ مثانية عشر
سنة أثارت غضبك ألني طردت وشفيتها من الشيطان؟ حقًا لقد ربط
الشيطان لسانك أكثر بكثري مما ربط جسدها.
السيد هذه اإلمرأة “ ابنة ابراهم ،مل يقصد فقط إظهار الفرق
ينادي
ّ
العظيم بني اإلنسان وبقية املخلوقات ،ولكن مركز هذه اإلمرأة بالنسبة
لكل قيادات اجملتمع.
لقد ُخ ّصص السبت يومًا للراحة “ بارك الرب يوم السبت “ (خروج :20
بالتمدد
 .)11لكن أفال ينبغي للنفس أن ترتاح أيضًا؟ ال ترتاح النفس
ّ
على الظهر كاجلسد ،ولكن باألعمال احلسنة ،أعمال اخلري ،أعمال مرضية
يعمق صحتها ويزيد من
هلل .هذه هي الراحة احلقيقية للنفس .هذا ما ّ
قوتها.
“ ملا قال هذا خزي كل من كان يقاومه” .
ما أسهل الدفاع عن عمل هدفه خري اإلنسانية .واهلل نفسه الشاهد
واحلامي هلذه احلقيقة .فرح اجلمع ألنهم رأوا يف كالمه بريق نصر على
الشر ،كما سبق وشاهدوا نفس النور يف شفائه لألمراض.
جند يف إجنيل اليوم دروس خمتلفة كما جند فيه املعنى اخلاص ،درس
ّ
بناء ومساعد لنمونا الروحي .اإلمراة املربوطة تعكس عقل كل من ال
يبقى قريبًا من املسيح املخلص .يدعو
السيد مثل هؤالء األشخاص إليه،
ّ
ليجعلهم ينتصبون ،لينريهم ويفرحهم .فال تتأخر أيها القارئ ،توجه إليه
اآلن ،اليوم ،وليس غدًا.
آميــــــن  -املرتوبوليت بولس صليبا

سفري النوايا احلسنة ملبادرة «عيش لبنان»

عاصي احلالني :التعايش املشرتك يصنع املستقبل
اختار برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي الفنان عاصي احلالني
سفريًا للنوايا احلسنة ،ملبادرة
«عيش لبنان» ،وأقيم حفل
التتويج يف مؤمتٍر صحايف،
«موفمبيك»،
أوتيل
يف
حضره املمثل املقيم للربنامج
يف لبنان ،روبرت واتكنز،
مدير التسويق يف بنك
بريوت والبالد العربية طارق
بالل ،كوليت بولس «زوجة
احلالني» ،اإلعالمية مجانة بوعيد
واملخرج كميل طانيوس ،مدير
الشؤون الفنية يف «روتانا»
حممود موسى وحشد كبري من
الوسائل اإلعالمية.
وبعد كلمة لطارق بالل ،حتدث روبرت واتكنز ،قائ ًال« :نرحب بالنجم
عاصي احلالني سفريًا للنوايا احلسنة حيث كان دائمًا على جهوزية تامة
للمشاركة يف حفالت يعود ريعها لدعم مشاريع خريية يف لبنان والبالد
العربية وأنا على ثقة بأن احلالني سيدعم مشاريع «عيش لبنان».
بعدها أعرب احلالني عن سعادته لرتشيحه كسفري للنوايا احلسنة،
وقال« :منذ عشرين عامًا كنت أعمل بهدى األمم املتحدة ،ويف السنوات
األربع املاضية أقمت حنو  20حف ًال إلسعاد الطفولة عرب مؤسسات األيتام
واملرضى واملعاقني ومستشفيات سرطان األطفال ،تربعًا مين لتلك
املؤسسات».
وأكد أن «مبادرة «عيش لبنان» حباجة إىل
دعمنا مجيعًا للوصول إىل الغاية املنشودة وهي لبنان أخضر ،يافع،
صحي ومزدهر» .وختم احلالني كلمته بأغنية «إلن إنك لبناني».
«السياسة» حضرت احلفل وسألت احلالني عن شعوره باملنصب اجلديد،
فقال« :مل أهلث يومًا وراء أي لقب ،وأعترب املهمة امللقاة على عاتقي
مسؤولية كربى وحتفزني ألكون مثابرًا أكثر ،فرساليت إنسانية خرية،
وسأحاول ما يف وسعي خلدمة الربنامج «عيش لبنان» وأعمل بتكاتف مع
القيمني عليه لتقديم األعمال الفضلى ألبناء وطين وسائر املناطق العربية
احملرومة».
وعن أسباب قبوله االخنراط يف الربنامج أعاد احلالني األمر «لكون
املبادرة اخلرية ستشمل خمتلف املناطق اللبنانية وسيستفيد منها كل
الشعب على خمتلف أطيافه وانتماءاته وطوائفه ،وستساعد على حتسني
األوضاع املعيشية للمواطنني ،منها اجياد احللول لعدم نسبة تزايد الفقر يف
لبنان واحلد من تزايد شح املياه والتناقص يف نسبة الغابات لنحافظ على
لبنان األخضر ،وافتتاح مراكز صحية واالهتمام باخلدمات الرتبوية وإقامة
مالعب كرة قدم للشباب .هذه األمور تشجعين ،ألنه كفى موتًا لشعب
لبنان» .وعن النداء الذي يوجهه للبنانيني ،قال :أحبوا بعضكم بصدق
وآمنوا بأرضكم فال ُتصنع مستقبل األوطان إال بالتعايش املشرتك والبعد
عن العدوانية والتفكك والكراهية ،وأعتقد أن غالبية الشعب اللبناني حيب
بعضه ولكن السياسة يف بعض األحيان تعمل على تفريق أبنائه».
وبشأن النشاطات اليت سيقوم بها لدعم الربنامج قال :صورت منذ شهر
ونصف الشهر إعالنًا تلفزيونيًا ظهرت فيه على قناة  MTVألعرف الناس
على هذا الربنامج ،وقريبًا سأقدم حفالت عدة يعود ريعها ملؤسسات فنية
اجتماعية وصحية ومن بينها حفلة جلمعية  ،SOSوأخرى ملساعدة مسرح
املدينة ألنه يعرب عن تراثنا الفخري واللبناني ،كما سأحيي حف ًال يف دار
األوبرا يف القاهرة ملساعدة مرضى السرطان.
وعما إذا كان يف نيته الوقوف إىل جانب شعب غزة وزيارة فلسطني،
قال« :طبعًا لي الشرف أن أزور هذا البلد ،إذا أتيحت لي الظروف وأنا على
جهوزية تامة إلقامة أي حفل يعود ريعه ألبناء فلسطني.
ولدى سؤالنا كوليت بولس عن مسرية زوجها الفنية ورأيها باللقب
الذي حصده ،قالت« :حتقق حلمي وأنا فخورة به وأمتنى له املزيد من
العطاء وبذل اجملهود خلدمة هذا املشروع.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

مجعية ابناء املنية وضواحيها
اخلريية
بيان صادر عن امانة سر اجلمعية:
يف االجتماع الدوري االخري للجمعية مت ما يلي:
تعيني االخ مجال زريقة امينًا للصندوق واالخ رضوان
الغزاوي للجنة االجتماعية واالخت السيدة امال درويش جلنة
نسائية وقد مت تعيني السيدة درويش مديرة مدرسة املنية
التابعة للجمعية ذات صالحيات مطلقة واالخت السيدة هبة
الوزي سكرترية يف اجلمعية تداوم عملها يوميًا.
ملزيد من املعلومات االتصال بالرقم 97593091
ويف االيام القليلة القادمة سوف تعلن رئيسة اللجنة
النسائية عن جلنة ادارتها وعن النشاطات اليت سوف تقوم
بها اللجنة هلذا العام والذي يليه وكذلك تتقدم اهليئة
االدارية ورئيسها السيد فوزي ملص من االعضاء اجلدد
واللجنة النسائية بأحر التهاني متمنني هلا كل تقدم وجناح.
*تعلن ادارة مجعية املنية عن بدء التسجل البناء املنية
الذين يودون االنتخاب يف لبنان فما عليهم اال االتصال
مبركز اجلمعية والتحدث اىل االخت هبة الوزي وكذلك اجلمعية
بامكانها املساعدة يف كل ما يتعلق بشؤون القنصلية اللبنانية
مع حتياتنا اىل سعادة القنصل اللبناني العام االستاذ جان
البيطار غامن.

امانة سر الجمعية  -حسني ع ّلوش

الشوكوال يقي من أمراض خطرية
اكدت دراسة حديثة مشلت
أكثر من  37ألف شخص يف
السويد ان تناول الشوكوال
رمبا حيمي من اإلصابة
باجللطة .وذكرت أن من
تناولوا الشوكوال ّ
قلت لديهم
احتماالت اإلصابة باجللطة.
وتأتي هذه النتائج بعد
نتائج دراسات أخرى أكدت
أن تناول الشوكوال من
املمكن أن يؤدي إىل حتسني وظائف القلب .إال أن الباحثني يف
مؤسسة أحباث اجللطة يقولون ان “هذه النتائج جيب أال تكون مربرا
لتناول كميات مبالغ فيها من الشوكوال”.
ويقول استشاري اآلالم املزمنة يف مستشفى “سييت هوسبيتال”
يف برمنغهام بربيطانيا حسني ناجي ان “مركبات الفالفونويد اليت
حتتوي عليها الشوكوال تعمل على تكسري املواد املؤكسدة الضارة
خباليا اجلسم وأن هذا التأثري قد يفوق تأثري فيتامني سي .من
أبرز نتائج هذا التأثري هو تقليل احتماالت اإلصابة بأمراض القلب
وأخريا احتماالت اإلصابة باجللطة”.
وأضاف ان “الفالفونويد ميكن أن تقلل الرتكيزات اخلاصة
بالكوليسرتول الضار وتعمل على ختفيض ضغط الدم .جيب
التوازن يف تناول الشوكوال نظرا الحتوائها على الكثري من الدهون
والسكريات”.
وأكد على ضرورة التوازن يف تناول الشوكوال نظرا الحتوائها
على الكثري من الدهون والسكريات ما قد يؤدي إىل حتقيق فوائد
للجسم واإلضرار به من باب آخر.

* 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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Refugees to get $440 a fortnight Govt seeks fair tax from multi-

There is no room on Manus Island and Nauru for the thousands of
asylum seekers who have arrived since August 13. Picture: Clint Deidenang Source: Supplied

THOUSANDS of asylum
seekers will effectively
be given welfare payments of about $440 a
fortnight to live in the
community while their
claims are processed because detention centres
are full.
The humiliating dumping of threats to send
asylum seekers offshore
came as the federal government admitted that
Nauru, Manus Island and
Australia>s
detention
centres were already at
capacity.
Since Labor came to power in 2007, 30,194 asylum seekers have arrived
on Australia>s shores
aboard 517 boats.
Yesterday>s backdown
was announced by Immigration Minister Chris
Bowen just hours before
the government suffered
an embarrassing defeat
in the Senate on asylumseeker policy. Coalition
and Greens MPs banded
together to defeat legislation which would have
meant asylum seekers
already in the community
would have their bridging visas automatically
renewed.
The government also announced the reopening
of Pontville detention
centre in Tasmania and
a 300-bed expansion of
Melbourne>s Immigration Transit Centre.
This decision emerged
as the government sent
the first 19 men, women

and children to Manus
Island and flew 100 asylum seekers home to Sri
Lanka on an RAAF jet.
However, on the same
day almost 120 asylum
seekers left Australia,
the government revealed
almost 140 people had
arrived on two boats at
Christmas Island and Cocos Island.
Almost 7700 asylum
seekers have arrived
since the government
announced a return to
Manus Island and Nauru,
overwhelming the eventual capacity of 2100
beds between both centres.
Of 20 detention centres
in Australia, 14 are over
capacity.
Mr Bowen said the government would apply a
«no-advantage» test so
asylum seekers released
into the community
would have their claims
assessed in the same
time as if they had waited
in Indonesia or a refugee
camp.
Opposition immigration
spokesman Scott Morrison said asylum seekers released on bridging
visas would be on «hardwired welfare».
They will receive 89 per
cent of the applicable
Centrelink benefit and
will not have work rights
as they wait, potentially
for years, for refugee
claims to be processed.
«They won>t be able to
support themselves and

make a contribution to
the community,» he said.
«They will be put on the
taxpayer>s dollar. (Yesterday) was an admission of failure. (It was
also) a major concession
that the problem has already overwhelmed their
solution.
«The likelihood of being sent to Nauru was
already in the single digits.»
An Immigration Department spokesman said
vulnerable asylum seekers would qualify for the
payments while the department expected some
people would be supported by family or through
other means while living
in the community.
However, the government
expects many would
qualify for the payments.
Asylum seekers will also
have access to free basic
health care.
More than 16,600 asylum seekers have arrived
since the government
announced its first expansion of bridging visa
releases last November.
Mr Bowen said asylum
seekers could wait years,
either in the community
or in offshore camps,
for their claims to be assessed in order to reflect
waiting times in refugee
camps.
«The no-advantage test
will mean that people will
wait for a very substantial period,» he said.
«Could it be five years?
Yes it could.»
Mr Bowen said the government would not react
to claims from Amnesty
International and refugee
groups that conditions in
Nauru were «appalling»,
saying the government
had to make hard decisions to stop the boats.
Greens Leader Christine
Milne said the government was attempting to
be «more extreme than
John Howard».

nationals lum boats
THE federal government has
released proposed legislation aimed at ensuring multinational companies pay their
fair share of tax on profits
made in Australia.
Releasing an exposure draft
of proposed amendments to
reform transfer pricing laws
on Thursday, Assistant Treasurer David Bradbury said
these will help protect Australia’s tax base.
“Australia’s transfer pricing
rules play an important role
to ensure that multi-national
firms pay their fair share of
tax on profits in Australia
- based on an amount of income which reflects the economic activity attributable to
Australia,” Mr Bradbury told
a conference in Sydney.
He said these reforms will
align domestic law with international best practice, while
improving the integrity and
efficiency of the tax system.
“If enormous multi-national
corporations aren’t paying
their fair share of tax on economic activity in Australia,
then that’s not fair game,”
Mr Bradbury told the Institute
of Chartered Accountants
Australia national tax conference.
Mr Bradbury gave a few examples where big companies
make big profits, including in
Australia, but pay relatively
little tax.
Google Australia paid just
over $781,000 in tax, when it
has been estimated its annual advertising revenue from
Australia is more than $1 billion-a-year, with Australian
firms buying their advertising from an Irish subsidiary
of Google.
“I am not suggesting that
these companies are in
breach of the law as it
stands,” Mr Bradbury said.
Tax counsel at the institute,
Paul Stacey, said ensuring
Australia’s transfer pricing
rules accord with current
best practice is part of the
answer to meeting the nation’s increasing expenditure

needs.
While welcoming what is
the second tranche of the
transfer pricing reforms, he
stressed that going it alone
is not the answer.
“If Australia is going to revise
our approach to taxing multi-

nationals, we need the buyin of our international trading partners - going alone is
not the answer,” he said in a
statement.
Submissions on the exposure draft legislation close
on December 20.

Govt monitors social media conversations
THE Australian government is developing new
software to monitor citizens’ social media conversations.
The purpose of one tool,
called Emergency Situational Awareness (ESA),
is to give emergency services early warning about
disasters.
It’s taken the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) three years
to develop and is being
trialled by the Defence Department, the Queensland
government and Geoscience Australia.
ESA works by mining
publicly available Twitter
profiles to detect clusters
of tweeted words such as
“fire”, “earthquake” or
“storm”, and then passing
that information to emergency authorities.
In August, the technology
helped detect a grass fire
near Cloncurry Hospital,
in outback Queensland,
before any triple zero calls
were received.
“People who were driving
past on the highway, albeit from a distance, were
tweeting about it,” Arwen
Cross, CSIRO’s communications adviser told AAP.
“And that happened before anyone thought to
ring the fire brigade.
“It basically meant they
could start looking at
whether they needed to
evacuate the hospital 20
minutes earlier than they
would have if they’d been
waiting for a phone call.”
ESA also detected the fa-

tal train crash at Dandenong South, Melbourne,
on November 3.
CSIRO is developing
a second social media
monitoring tool, called
Vizie, which may have far
broader political implications.
The software detects and
monitors conversation
topics - including those
which may be politically
sensitive - across a range
of websites.
One of the lead scientists
working on Vizie envisages the software being
used by government departments to receive feedback.
But CSIRO admits it also
has a political dimension
and could be used for
public relations purposes.
Vizie differs from traditional media monitoring
tools because it allows
government departments
to respond to users.
The tool could also end
up being offered to private companies for brand
monitoring.
It’s being trialled by the
federal government’s Department of Human Services, among others, and
has also been in development for three years.
It is not yet clear when
either tool may be in full
service.
Ms Cross says both Vizie and ESA only monitor
publicly available conversations.
“When you send out a
tweet you know that the
world is going to read it,”
she added.

Page 36

2012  تشرين الثاني24 السبت

Saturday 24 November 2012

36 صفحة

News

Robertson urges suspen- Rudd would be PM if not for Abbott: Howard
sion of coal licences
own right.
ence included Malcolm

John Robertson ... he has offered bipartisan support for legislation if it is required. Photo: James Alcock

The NSW Opposition
Leader, John Robertson,
is calling on the state
government to suspend
coal licences issued by
the former Labor minister Ian Macdonald that
are the subject of investigations by the Independent Commission
Against Corruption.
The commission is examining the issuing of licences by Mr Macdonald
at Mount Penny, Glendon Brook and Yarrawa
in the Bylong Valley and
Doyles Creek as part of
what it has described as
the largest corruption investigation in its history.
It has heard that the family of another former
Labor minister, Eddie
Obeid, stood to gain as
much as $100 million
from the issuing of the
Bylong Valley licences,
and it is due to examine
the circumstances surrounding the issuing of
the Doyles Creek licence
next year.
Last week, following
evidence given during
public hearings at the
ICAC, the Greens MP
Jeremy
Buckingham
called for the Resources and Energy Minister,
Chris Hartcher, to consider legislation to suspend the Mount Penny

licence.
Advertisement
Mr Buckingham said he
would introduce a motion calling on the NSW
government to suspend
the licence.
Under the Mining Act,
a licence may be suspended or terminated if
it can be shown it can
be proven the licence
holder “provided false
or misleading information” to the authority
that awarded it.
Mr Buckingham said the
evidence presented to
the commission regarding the Mount Penny licence gave Mr Hartcher
“cause to believe that
false and misleading information is associated
with the licence application”.
Mr Robertson wants to
go a step further and
also suspend Doyles
Creek. He has offered bipartisan support for legislation if it is required.
He has written to the
Premier, Barry O’Farrell,
making the offer today.
“We want to make sure
that no one can benefit
or profit from these licences and the way they
have been issued until
the ICAC has reached its
conclusions,” Mr Robertson said.

But Mr Hawke countered
that Ms Gillard had a significant legislative record
in difficult circumstances,
and people were starting
to respond to her “enormous guts and determination”.
Asked to nominate their
own greatest achievements, Mr Hawke opted for
bringing a “riven” country together again in the
1980s, while Mr Howard
went for leading Australia into greater prosperity,
Former PM John Howard (pic) says Tony Abbott’s rise to leader- strength and pride in the
1990s and beyond.
ship led to Labor dumping Kevin Rudd.
Their 900-strong audiKEVIN Rudd would still be Asked if Mr Abbott was
prime minister if not for the best thing going for
Tony Abbott’s rise to the Labor, Mr Hawke said:
Liberal Party leadership, “I hope they don’t swap PRIME Minister Julia Gilaccording to John How- him. The polls show Tony lard says an October 2013
ard.
is not a plus for the con- deadline has been set for
Mr Howard, Australia’s servative forces. There’s talks on a new free-trade
second-longest-serving an increasing rejection of deal for the Asia-Pacific
prime minister, said Mr Tony.”
region.
Rudd was “spooked” Mr Howard and Mr Hawke Ms Gillard met with US
by Mr Abbott on climate traded a few jocular jibes President Barack Obama
change, his poll ratings when they appeared to- and nine other regional
dropped, and his own gether at a sold-out fund- leaders at the East Asia
party - spooked by that - raiser for the Lifeline char- Summit (EAS) in Camboinstalled Julia Gillard in ity in Sydney on Tuesday. dia on Tuesday to discuss
his place.
Asked by moderator Ray the Trans-Pacific Partner“If Abbott had not been Martin to nominate Aus- ship (TPP).
elected (Liberal) leader tralia’s greatest leaders, The prime minister said
before the last election, other than themselves, Mr the 11 nation members
Rudd would never have Hawke chose wartime La- had resolved to finalise
been thrown out by the bor prime minister John negotiations by October
Labor Party,” Mr Howard Curtin.
for the trade deal for the
said.
When Mr Howard predict“And Rudd would have ably named Liberal Sir area, which generates 30
won the last election with Robert Menzies, Mr Hawke per cent of the world’s
a majority in his own asked: “Why did they economic output.
right.
throw him out?” To which “We had very constructive
“Instead of Julia Gillard Mr Howard responded: discussions,” Ms Gillard
he would still be prime “Your mob threw you told reporters in Phnom
Penh.
minister of Australia.”
out.”
Mr Howard believes Mr Asked if he was surprised “This is an important ecoAbbott will win next year’s that Mr Howard hadn’t nomic arrangement for
election and make an ex- changed his opposition to our nation.”
cellent prime minister.
gay marriage, Mr Hawke Trade Minister Craig EmBob Hawke, however, replied: “No. He’s not a erson said it was now in
thinks Mr Abbott is a liabil- bad bloke, but he’s a real the hands of trade minisity for the Liberals and Ms bloody conservative.”
ters to conclude the deal.
Gillard is still a chance.
Mr Howard said the next He said President Obama
“Three months ago I election would produce a had made it clear he
wouldn’t have considered “clear-cut result” with no “wants to get it done”.
a bet on Labor,” said the repetition of a hung par- “It would be good news
party’s longest-serving liament.
for Australia,” Dr Emerprime minister.
He said Ms Gillard was son said.
“But now we’re moving handicapped by a lack The TPP includes the US,
towards a situation where of authority because she Australia, New Zealand,
with reasonable odds it had replaced an elected Singapore, Brunei, Chile,
would be an intelligent prime minister in unusual Peru, Vietnam, Malaysia,
proposition to think about circumstances, then failed Mexico and Canada.
it.”
to win an election in her

Turnbull, the man Mr Abbott deposed as Liberal
leader and who appeared
on ABC TV’s Q&A with Mr
Rudd the previous night.
Predictably, the pair
tagged “RuddBull” by a
Q&A Twitter follower had
discussed losing the leadership of their respective
parties.
Their
appearances
prompted Mr Abbott to remark: “Malcolm will be a
senior minister in the next
coalition
government.
Kevin Rudd is on the outer, as long as Julia Gillard
is the prime minister.”

Deadline set for free trade deal: Gillard

Meanwhile, EAS leaders
are expected to announce,
in their final communique
on Tuesday, talks will start
on another economic pact
known as the Regional
Comprehensive Economic Partnership.
The pact will be based on
existing trade deals in the
region, including the freetrade agreement between
Australia, New Zealand
and the 10 ASEAN nations.
Trade officials are keen
to conclude the talks by
2015, with the ambition of
creating an Asia-Pacific
free trade zone in the long
term.
Ms Gillard plans to meet
with Chinese Premier Wen
Jiabao and Thai Prime
Minister Yingluck Shinawatra on the sidelines of
the summit.
She has announced Australia will fund a $50 million program to combat
people trafficking in Cambodia, Indonesia, Lao
PDR, Myanmar (Burma),
the Philippines, Thailand
and Vietnam.
The summit agenda is
broad-ranging, with discussions on resolving
territorial disputes in the
South China Sea, improving health particularly in
regard to malaria, and
tackling nuclear weapons
proliferation.
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Gillard and Obama discuss Bowen admits big increase in asylum boats
Middle East

PM Julia Gillard has discussed the crisis in the Middle East with
US President Barack Obama.

PRIME Minister Julia Gillard has discussed the
crisis in the Middle East
with US President Barack
Obama and Israeli Prime
Minister Benjamin Netanyahu.
As Australia prepares to
take up its seat on the
United Nations security
council (UNSC) from January, Ms Gillard held informal talks with Mr Obama
at a dinner to open the
East Asia Summit (EAS)
in the Cambodian capital
Phnom Penh on Monday
night.
She said the Middle East
issue was raised during
a “wide-ranging discussion” during which Mr
Obama congratulated her
on Australia’s UNSC election, and she congratulated him on his recent
re-election.
“We had the opportunity
to talk about issues that
are on the agenda for the
East Asia Summit, as well
as circumstances in the
Middle East,” Ms Gillard
told reporters in Phnom
Penh on Tuesday.

Ms Gillard also said she
had spoken with Mr Netanyahu on the telephone
last Friday.
“I made the points very
clearly to him then that we
absolutely condemn as a
government the rocket attacks from Gaza into Israel and they must cease,”
she said.
“Israel has the right to defend itself ... but we would
want to see de-escalation
and we would want people
to act with restraint.”
She said since that discussion there had been
more tension in the Middle
East region.
“We welcome the fact that
the USA, Egypt, the UN
secretary general are now
active in trying to manage
these issues,” Ms Gillard
said.
Meanwhile, asked if Mr
Obama had given her tips
on how to beat a conservative party, Ms Gillard said:
“We will get about doing
that in our own way.”
The Australian federal
election is due to be held
in late 2013.

IMMIGRATION Minister
Chris Bowen has rejected criticism the government is losing the fight
against people smugglers.
Mr Bowen on Wednesday declared all asylum
seekers who arrive in
Australia by boat will be
denied permanent protection visas for up to
five years even if they
are found to be genuine
refugees and regardless
of whether their claims
are processed in Australia, Nauru or Manus
Island in Papua New
Guinea.
However, he conceded
that more than 7500
people had arrived
in the three months
since Labor adopted its
tougher policies, which
were intended to «break
the people smugglers>
business model».
«We>ve seen a big increase in arrivals, particularly from Sri Lan-

ka,» he told ABC radio
on Thursday.
That was why the government was implementing tough policies like
offshore processing.
Despite the rising number of boat arrivals, Mr
Bowen «completely rejected» suggestions the
government was failing in its bid to break
the people smugglers>
trade.
«I do not accept your
characterisation one
little bit,» he said.
The minister has announced that more
asylum seekers will be
allowed into the community on «rolling»
bridging visas.
They will have no work
rights and only limited
accommodation and financial support.
Mr Bowen admitted it
was unrealistic to send
all would-be refugees
to offshore processing
centres, given the high

Taxpayers don’t fund Kane, Gillard says
PRIME Minister Julia Gillard says taxpayers are not
covering the cost of her
partner Tim Mathieson’s
son, who is holidaying in
Cambodia.
Kane Mathieson, 32,
joined Ms Gillard and Mr

Mathieson on one official
event on Monday - paying respects to the late
King Sihanouk, who is lying in state in Phnom Penh
- ahead of the East Asia
Summit.
But Ms Gillard said Kane

was on a «private visit» to
Cambodia.
«He>s been here for some
time. Of course, because
Tim is here in Cambodia
and he is taking the opportunity to catch up with his
son,» she said.

«He is on a private visit. He
did not travel with us.»
She said Kane also had his
own accommodation.
The prime minister and Mr
Mathieson are staying at
the historic Raffles Hotel
in Phnom Penh.

number of arrivals.
«The population of Nauru in total is 9000,» he
said.
«I>m not sure if the Liberal party would suggest they>re going to
have 9000 people processed on Nauru and
double the population
of Nauru.»
Human rights commissioner Gillian Triggs
says the government>s
expert advisory panel on
asylum seekers, headed
by former defence chief
Angus Houston, which
recommended a return
to offshore processing, has taken Australia down a very wrong
path.
Before implementing
the panel>s recommendations the government
had managed the arrival
of asylum seekers, processing their claims and
moving them quietly
into the community, she
said.
«Since August 13 we
have a situation which
is significantly worse
than this,» she told ABC
radio, adding that many
thousands of people
were being held without assessment of their
claims.
«Apparently indefinitely
in a way that I believe
runs a risk of being in

serious breach of international law.»
Professor Triggs acknowledged she had
limited power to change
the situation.
«My capacities are for
the commission to review complaints and for
me to speak out publicly as an advocate for
government compliance
with human rights standards,» she said.
«That is admittedly not a
very strong or enforceable role but I do believe
that the government and
the public will start to
listen.»
Opposition border protection
spokesman
Michael Keenan said
Labor had lost all credibility when it came to
its policies on asylum
seekers.
«The government has
made so many announcements, they>ve
had so many backflips
... that when they say
they>re actually going to
do something, nobody
takes them seriously,»
he told Sky News.
«About three months
ago they were saying
that if you came to Australia you were going to
be processed offshore
(and) they>ve abandoned that policy yesterday.»

Page 38

2012  تشرين الثاني24 السبت

Saturday 24 November 2012

38 صفحة

News

Australia winds up Timor
security mission
AUSTRALIA has quietly
ended its military mission
in East Timor, with the
flag officially lowered on
the 13-year deployment
at a ceremony in Dili.
The deployment officially
ends on Thursday, although Australian personnel will remain through to
April next year to return
equipment to Australia,
close bases and return
property and buildings
to the East Timor government.
Australia will maintain
an ongoing defence relationship by way of the
Defence
Cooperation
Program. As well, Australian Federal Police (AFP)
will continue to support
local police.
Australia first deployed
troops into East Timor in
1999, with 400 remaining
under the United Nations
International Stabilisation
Force (ISF).
The ISF was formed in
2006 after widespread
civil unrest, which
prompted the East Timor
government to invite
Australian and international forces to return to
restore order.
Defence force chief Gen-

eral David Hurley said the
ISF would cease security
operations and begin returning equipment and
personnel to Australia
and New Zealand.
«For more than six years
the International Stabilisation Force has provided security to our
close neighbour and
good friend,» he told soldiers parading in Dili on
Wednesday.
«We have witnessed the
successful conduct of
national elections, the
formation of a new government and we celebrated the 10th anniversary
of the restoration of independence. Each of these
demonstrates marked
progress.»
East Timor Prime Minister
Xanana Gusmao thanked
the departing soldiers on
behalf of his government
and people.
«As a result we now look
to the future with optimism and hope,» he said.
«The departure of the ISF
also represents a new
stage for our nation in
which we must take responsibility over our own
security and for the future
of our country.»

Ian Macdonald given economic warnings
over Bylong land releases, ICAC hears

Budget may delay my policies: Abbott

Ian Macdonald is facing ICAC. Picture: John Grainger Source:
The Daily Telegraph

IAN Macdonald wanted to
rush the release of land in
the Bylong area for mining
exploration despite his department warning it would
be economically irresponsible.
Brad Mullard, a senior officer with the Department
of Primary Industries, told
the former Labor minister
during a 2008 meeting that
areas marked for mining
should not be released until months of further exploration had been done.
Giving evidence at the Independent Commission
Against Corruption this
morning, Mr Mullard agreed
he was «firmly against»
the release of the land on
Mr Macdonald’s preferred
timetable because it would
cost tax payers money.
«I was arguing that the area
should not be released until further exploration and
the minister was wanting to
know how long that would
take and we were advising

that would take quite a considerable period of time,»
Mr Mullard told ICAC.
«It would result in economic
loss to the state,» he said.
Mr Mullard is the executive
director mineral resources
in the Department of Primary Industries.
During the meetings in
June 2008 when he was
acting for Alan Coutts, former deputy director-general at the Department of Primary Industries, who was
on leave.
His advice was put into a
draft briefing note which
was forwarded to the minister’s office.
Mr Macdonald then instructed the Bylong area,
including Mt Penny, to be
opened, ICAC heard.
ICAC is investigating accusations former primary industries minister Ian Macdonald rigged the tender
process to place the Obeid
family in a position to make
a profit of $100 million.

NSW Premier Barry
O’Farrell has announced
the state government
will contribute $1 billion to fund pay rises
for 27,000 community
services workers under
changes dictated earlier
this year by Fair Work
Australia (FWA).
Mr O’Farrell said today
that under the state’s
commitment, thousands
of workers employed by
1400 non-government NSW Premier Barry O’Farrell has announced the state government will
organisations would contribute $1 billion to fund pay rises for 27,000 community services
receive pay rises of be- workers. Source: The Daily Telegraph
February handed down
tween 23 and 45 per years.
cent over the next 10 Fair Work Australia in its landmark decision

to award equal pay for
those in the social and
community
services
sector, with the commonwealth so far pledging $2.8 billion nationally to the increase.
“The NSW government
has consistently said
that we will pay our fair
share of the wage increase, and the NSW
government has stood
by that commitment,”
Mr O’Farrell told reporters in Sydney.
The first of the pay rises
will take affect from December 1.

Community workers to get payrise

Tony Abbott says a coalition government won’t be able to enact
all its policies straight away. Source: AAP

OPPOSITION Leader Tony
Abbott has warned the coalition might not be able
immediately to introduce
some policies and repeal
others, such as means
testing of the private
health insurance rebate,
because of budget constraints.
Mr Abbott told business
leaders in Perth on Thursday the budget had gone
from surpluses of one per
cent-plus of gross domestic product to deficits of
three per cent-plus.
“So there are lots of things
a coalition government
would like to do, but the
fiscal reality is we won’t
be able to do all of them
straight away,” he said.
“We have support for
private health insurance
in our DNA, and we will
restore the policies we
know will work,” he said
in response to a question
from the audience.
In his speech, he laid out
the vision of a coalition
government that would
emphasise development.
“I would like to be, should
I get the chance, a prime
minister that revels in
seeing cranes over our
cities, who revels seeing
bulldozers at work and
who revels in seeing water coming from where it
flows to where it’s needed,” he said.
He reiterated that tax reform would start with repealing the carbon and

mining taxes.
“These two taxes which
impact so disproportionately on a resource-rich,
energy-intensive state as
this one will be gone,” he
said.
“There is no country on
earth that has ever taxed
its way to prosperity.”
A coalition government
would aim to boost labour
force participation and
productivity, restore the
Australian Building and
Construction Commission, and address flexibility and militancy problems
in the workforce.
One of its early acts would
be to ensure union officials were subject to the
same penalties as company directors if they broke
the same laws.
“There will be, if I may say
so, a level playing field
among wrongdoers,” he
said.
A coalition government
would live within its
means, cut red tape and
have a deeper engagement with Asia.
He agreed with a questioner that the world remained
difficult and dangerous in
many places.
“(But) if we keep our
economy strong we will
be able to afford the military hardware, the armed
forces that we need to
play our part in defending
our country and in working with our allies towards
a better world.”
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قداس وجناز

حبضور رمسي وشعيب حاشد

قداس وجناز االربعني لراحة نفس املرحوم مفيد الزوقي

املونسنيور طقشي يلقي كلمة بالفقيد

آل الفقيد وحضور

حضور

حضور

حضور داخل الكنيسة
عند الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر يوم االحد املاضي ويف
كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ملبورن ،اقيم قداس وجناز
االربعني لراحة نفس املغفور له مفيد الزوقي من بلدة راشيا
الفخار الذي توفاه اهلل يف مدينة ملبورن منذ اربعني يومًا
ارملته :حبوبة
اوالده :بسام ،جوزيف وفادي الزوقي
ابنته :ملكة زوجة البري مسعود
شقيقته :نبيهة خرياطي
هذا وترأس الذبيحة االهلية لراحة نفسه املونسنيور جو طقشي
وعاونه كهنة الطائفة املارونية وضاقت كنيسة سيدة لبنان
وباحتها الواسعة جبماهري اللبنانيني الذين جاؤوا من مجيع احناء
والية فيكتوريا معربين عن مشاعرهم ووقوفهم اىل جانب العائلة
يف هذه املناسبة االليمة.
كما شارك العائلة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ

جوقة الكنيسة

اخوية الحبل بال دنس وحضور
غسان اخلطيب والنائب نزيه االمسر والسيدة عقيلته ،الدكتور
االختصاصي وليد االمحر والشيخ بشارة طوق رئيس اجلمعية
اللبنانية االسرتالية وعدد كبري من املسؤولني السياسيني على
خمتلف اجتاهاتهم السياسية وكبار رجال املال واالعمال واالقتصاد
وحشد من املواطنني .
قرأ الرسائل بالعربية الزميل طوني شربل وباالنكليزية جوانا
الزوقي ،كما قرأ النوايا احفاد الفقيد وقدم القرابني اوالد
املرحوم مفيد الزوقي.
قرأ االجنيل باللغة العربية قدس االب ادمون اندراوس رئيس
دير مار شربل باللغة االنكليزية سيادة املونسنيور طقشي حيث
القى عظة من وحي االجنيل املقدس وقال اننا اليوم وبعد اربعني
يومًا على غياب اخينا مفيد ال بد من ان نستذكره يف صلواتنا
اذ نقدم الذبيحة االهلية لراحة نفسه فقد كان القدوة الصاحلة
اىل جانب زوجته يف نهضة العائلة اليت عملت مبشيئته وسارت

على خطاه وبعد هذا العمر اغمض عينيه للرب يسوع مرتاح البال
والضمري النه ما عمل يومًا اال ما يرضي ربه وما عمل يومًا اال
بوصاياه ،كما زرع يف حياته فقد حصد اضعافًا مضاعفة ،رمحه
اهلل.
االب ادمون اندراوس وبالنيابة عن العائلة القى كلمة شكر
فيها كل الذين شاركوا العائلة يف هذا املصاب االليم ،ثم تقبلت
العائلة التعازي داخل الكنيسة وتناول اجلميع لقمة الرمحة يف
هول الكنيسة.
اسرة جريدة اهلريالد تتقدم من ارملة الفقيد السيدة حبوبة ومن
اوالده بسام وجوزيف وفادي وعائالتهم ومن ابنة الفقيد ملكة
ومن شقيقته نبيهة خرياطي ومن اوالد محيه امني ،رودولف،
وجيه ووجيهة اللقيس وعائالتهم ومن كل من ينتسب اليهم يف
الوطن واملهجر بأحر التعازي سائلة اهلل ان يكون هذا املصاب
خامتة الحزانهم ....رمحه اهلل.

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

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

فالفل جاهزة

بعض اآلالت
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