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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

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

    Plumbing- Building- Electrical-
  Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 - Painting - Bricklaying - Mechanic
 - Cabinet Maker -  Concreting
-Demolition and many more

أدوات صــحية - بــناء-  كــهرباء -
تلييس   - تبليط   - خشب  نجارة 
)بريك(- حجارة  تعمري   - دهان   -

صب   - خزانات  تصنيع   - ميكانيك 
باطون- هدم منازل والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

فالفل N.S.M هي االفضل
طحينة N.S.M هي االجود
جتدونها يف السوبر ماركات

N.S.M

التفاصيل ص 2

اخلطري  االحنراف  رغم  على 
االزمة  شهدته  الذي 
مل  مصر،  يف  السياسية 
املصري  الرئيس  يقدم 
جدية  مبادرة  مرسي  حممد 
فتيل  نزع  يف  تساهم 
الفوضى اليت تهدد البالد، 
رافضا يف خطاب تلفزيوني 
ليل  املصريني  اىل  وجهه 
ملطالب  الرضوخ  أمس 
عن  بالرتاجع  املعارضة 
الذي  الدستوري  االعالن 
مطلقة،  سلطات  منحه 
الدستور  مبسودة  ومتسك 
املثرية للجدل كما باملوعد 
حدده  أن  له  سبق  الذي 
 15 يف  عليه  لالستفتاء 

كانون االول اجلاري.
ويف املقابل، دعا املعارضة 
اىل حوار«شامل وبناء« يف 
السبت  الرئاسي  القصر 
من غري أن يوحي بتنازالت 

ميكن أن يقدمها هلا.
لزعماء  فعل  رد  أول  ويف 
اخلطاب،  على  املعارضة 
جبهة  باسم  الناطق  صرح 
املصرية  الوطين  االنقاذ 
بان  الغين  عبد  حسني 
يدرس  املعارض  االئتالف 
مرسي  الرئيس  عرض 
اجراء حوار وطين، وأعلنت 

التتمة صفحة 31

مصر بني ثورتني واجليش حيمي القصر

مرسي ال يرتاجع ويدعو إىل احلوار

القائم  سعادة  تلقى 
باعمال سفارة خادم احلرمني 
اسرتاليا  لدى  الشريفني 
ونيوزيالندا االستاذ  رضا بن 
عبد احملسن النزهة  التهاني 
جملس  قرار  صدور  مبناسبة 
العربية  اململكة  يف  الوزراء 
برتقيته  املوقر  السعودية 
إىل  مرتبة وزير مفوض يف 

التفاصيل صفحة 39

مؤسسة الزوقي التجارية
ألصحابها بسام وجوزيف 

وفادي الزوقي

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 Baar( - القهوة Espresso Bar وغري ذلك 
مطلوب طهاة )Chefs( ذوو خربة يف تحضري املأكوالت العاملية
الرجاء االتصال بالسيد جبـّاوي على الرقم: 0450500615

التفاصيل صفحة 39

ترقية  االستاذ رضا بن عبداحملسن النزهة اىل 
رتبة وزير مفوض بوزارة اخلارجية السعودية

وزارة اخلارجية السعودية.
وقد  عرب القائم باالعمال 
عن  النزهة  املفوض  الوزير 
الغالية  الثقة  بهذه  اعتزازه 
ومتنى من اهلل أن يعينه على 
أداء واجبه على اكمل وجه ، 
اململكة   خدمة   يف  ويوفقه 
حتقيق  يف  واملساعدة 

اهدافها السامية.

الوزير املفوض رضا بن عبد املحسن النزهة

لقاء كلينتون 
والفروف واإلبرهيمي 
»بال قرارات مثرية«

واشنطن ستعرتف حبكومة 
للمعارضة السورية

التفاصيل صفحة 31

متظاهرون ضد الرئيس مرسي خالل الصدامات مع رجال االمن.
املصرية  ابريل«   6 »حركة 
رفضها الدعوة اىل احلوار، 

يف  مشاركتها  وأكدت 
تظاهرة احتجاج اليوم.

عند  متظاهرين  أن  اال 

شخصيات عّزت بهزيم

املفيت: كان رجل 
املواقف اجلريئة 

احلامسة يف قضايا األمة
التفاصيل  صفحة 31

مواجهات عنيفة 
يف شوارع اخلليل بني 
الفلسطينيني وقوات 

االحتالل
التفاصيل  صفحة 31
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علب الطحينةبعض اآلالتعلب الفالفل

اول من علـّب فالفل NSM الشهرية اليت تباع 
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
كبار التجار كانوا يأتون اىل سعيد الصيداوي 
مستفسرين عن طعم الطحينة اللذيذ واملميز
اليوم تصنع الطحينة يف مصانع N.S.M باشراف 

سعيد الصيداوي على احدث املاكينات ومن اجود انواع 
N.S.M السمسم.. طحينة

تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد..

فالفل جاهزة

N.S.M

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

تباع يف احملالت االسرتالية الكبرية طحينة N.S.M تتحدى االحسن
 92 - 96 Henkel Street -Brunswick - Vic 3056 .. Tel:  (03) 93808789..  www.nsm.com.au

UNLIMITED 
CALLS & TEXTS

Australia
Landline & Mobile

UNLIMITED

TEXTS
CALLS &

from Lycamobile

to Lycamobile
GB3

Internet
FREE

How to activate: dial *139*6124#

No monthly

contract,

No commitment

More information www.lycamobile.com.au

Super Saver plan

Lycamobile recharge
denominations are

$10, $20 and $30

$24

 
www.lycamobile.com.au 1300 854 607

Please don’t litter

Customer should have minimum $24 balance on the mobile account to activate, Once the Super Saver plan is activated, we will deduct $24 from the existing 
balance. Any remaining balance will be used for international calls, texts and premium service numbers, A customer may have only ONE Super saver plan per 
mobile number at any one time, The customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/purchased, Customer may renew the Super Saver Plan by 
following the same process on the 31st day from the previous purchase (Making sure that enough credit in the account), Free calls, texts and data are valid for 30 
days from the date of purchase, Customers may use our standard recharge cards to recharge their mobile phones if they do not have enough credit to activate 
or renew the Super Saver Plan.

Recharge available here:

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®
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Page 3صفحة 3     

لبنانيـــات

Printed by: New Age Printing Pty Ltd22ززز Clyde Street Rydalmere NSW 2116

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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مديرة التسويق: مرياي رياشي

مكتب ملبورن: كميل مسعود

مدير التحرير: سامي مظلوم
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العماد  اجلمهورية  رئيس  أكد 
تفعيل  »أهمية  سليمان  ميشال 
لبنان  بني  الثنائية  العالقات 
حلول  إجياد  وضرورة  واليونان 
مشرتكة، تراعي خصوصيات الدول 
واالقتصادية  املالية  لألزمات 
تطاول  باتت  اليت  األبعاد  الشاملة 
من  وذلك  البلدان،  من  العديد 
منطلق املسؤولية اجلماعية وواجب 
تاليف التداعيات املتعددة اجلوانب 

هلذه األزمات«.
امللحة  »احلاجة  على  شدد  وإذ 
إلجياد املقاربات والوسائل العملية 
وشامل  عادل  حل  بإجياد  الكفيلة 
الشرق  يف  الصراع  أوجه  لكل 
األوسط يف أقرب اآلجال، كشرط 
االستقرار  فرص  لتعزيز  أساسي 
دعائم  وترسيخ  والتنمية  والسالم 
العامل  يف  الناشئة  الدميقراطية 
األمم  »بقرار  نوه  فإنه  العربي«، 
بصفة  العضوية  مبنح  املتحدة 
جمددا  فلسطني«،  لدولة  مراقب 
»رفض لبنان اي شكل من أشكال 
الفلسطينيني  الالجئني  توطني 
على أراضيه استنادا اىل مندرجات 
وحلق  للسالم  العربية  املبادرة 
وحق  العودة  يف  الالجئني  هؤالء 
على  احملافظة  يف  السيد  لبنان 
وفاقه  ومستلزمات  العليا  مصاحله 

الوطين«.
اىل  اجلمهورية  رئيس  وأشار 
»ضرورة متكني الشعوب من حتقيق 
ما تريده لنفسها من إصالح وحرية 
السلمية«،  بالطرق  ودميوقراطية 
لبنان  جتنيب  على  »احلرص  مؤكدا 
لألزمة  ممكنة  سلبية  تداعيات  أي 
اإلعراب  مع  سوريا،  يف  القائمة 
عن األمل يف أن يتمكن السوريون 
حلول  على  والتوافق  التحاور  من 
العنف  من  بعيدا  مقبولة،  سياسية 
الشرذمة  خماطر  ومن  املتمادي 
العسكري  والتدخل  والتطرف 

األجنيب«.
اليوناني  الرئيس  شدد  بدوره، 
»الدعم  على  بابولياس  كارولوس 
الثابت واملتواصل للبنان من أجل 
أراضيه،  على  وسيادته  استقراره 
وعلى الدور الذي يقوم به الرئيس 
وحتصني  محاية  أجل  من  سليمان 
يف  االوضاع  تبعات  من  بلده 

سوريا«.
كما شدد على »دعم العالقة بني 
وخاصة  االوروبي  واالحتاد  لبنان 
اليونانية  الرئاسة  فرتة  خالل 

لالحتاد«.
سليمان  الرئيسني  كالم 
مؤمتر  خالل  يف  جاء  وبابولياس 

سليمان بعد اجتماعه بنظريه اليوناني: حريصون على جتنيب لبنان أي تداعيات سلبية ممكنة لألزمة يف سوريا
ختام  يف  عقداه  مشرتك  صحايف 
عن  فيها  شارك  رمسية  حمادثات 
اخلارجية  وزراء  اللبناني:  اجلانب 
املالية  منصور،  عدنان  واملغرتبني 
حممد الصفدي، الدفاع الوطين فايز 
حناس،  نقوال  االقتصاد  غصن، 
غابي  اليونان  يف  لبنان  سفري 
صوفان، مستشار رئيس اجلمهورية 
السفري  الديبلوماسية  للشؤون 
ناجي ابي عاصي، املدير العام يف 
رئاسة اجلمهورية العميد نزار خليل، 
مستشار رئيس اجلمهورية للشؤون 
كرم،  شادي  الدكتور  االقتصادية 
الرئاسة  يف  االعالم  مكتب  رئيس 
اديب ابي عقل، ومستشار الرئيس 
جورج  السياسية  للشؤون  سليمان 

غامن.
اليوناني،  اجلانب  عن  اما 
بانوس  الدفاع  وزير  فشارك، 
التنمية  وزير  باناجيوتوبولوس، 
التحتية  والبنى  والتنافسية 
كوستيس  والنقل  واالتصاالت 
املالية  وزير  هاتزيداكيس، 
ستايكوراس،  كريستوس  باالنابة 
دمييرتي  اخلارجية  وزير  نائب 
رئاسة  عام  أمني  كوركوالس، 
كوستانتينوس  السفري  اجلمهورية 
جيورجيو، أمني عام وزارة اخلارجية 
السفري فاسيليوس كاسكاريليس، 
االوروبية  الشؤون  عام  مدير 
ارستيدس  اخلارجية  وزارة  يف 
كارلوجريوبولوس-سرتاتيس، أمني 
الدولية  االقتصادية  العالقات  عام 
وزارة  يف  التنموية  والشراكة 
ميكالوس،  بانايتوس  اخلارجية 
السفري  لبنان  يف  اليونان  سفري 
املكتب  ومديرة  بورا،  اكاترييين 
الديبلوماسي يف رئاسة اجلمهورية 
كوماناكو،  داناي-مادلني  السفرية 
للرئيس  اخلاص  املكتب  مدير 
كوستانينوس بيتيسوس، السفرية 
الدائرة  مديرة  سوراني  إيليين 
العربية والشرق االوسط يف وزارة 

اخلارجية.
وصل  سليمان  الرئيس  وكان 
والوفد  وفاء  السيدة  وعقيلته 
الرمسي املرافق اىل القصر الرئاسي 
ظهر  قبل  عشر  احلادية  اليوناني 
استقباهلم  يف  كان  حيث  اليوم، 
يف الباحة اخلارجية للقصر الرئيس 
النشيدين  عزف  وبعد  اليوناني. 
الوطنيني واقامة مراسم االستقبال 
الرمسية واستعراض حرس الشرف، 
اليوناني  الوفد  اعضاء  تقديم  مت 
سليمان،  الرئيس  اىل  الرمسي 
الوفد  اعضاء  تقديم  ذلك  ليعقب 

اللبناني اىل الرئيس اليوناني.

االستقبال  مراسم  ختام  ويف 
سليمان  الرئيس  توجه  الرمسية، 
والرئيس  االوىل  والسيدة 
حيث  اخلاص  مكتبه  اىل  بابولياس 
رحب بالرئيس الضيف وعقيلته ومت 
وتبادل  التذكارية  الصور  التقاط 
بابولياس  الرئيس  فمنح  اهلدايا، 
االكرب  الوشاح  سليمان  الرئيس 
السيدة  ومنح  املخلص،  لوسام 
لوسام  االكرب  الوشاح  االوىل 

االحسان.
وبدوره، منح الرئيس سليمان اىل 
االستحقاق  وسام  اليوناني  نظريه 
االستثنائية،  الرتبة  من  اللبناني 
بامسه  تذكارية  هدية  له  وقدم 
وباسم السيدة سليمان وهي عبارة 
عن عمالت تارخيية من لبنان تؤرخ 
العظيم  اليوناني  االكسندر  أليام 
والبيزنطية  الرومانية  والعصور 
واالسالمية وهي داللة على عالقة 
االبيض  البحر  شعوب  مع  لبنان 
املتوسط عرب العصور واحلضارات.

االوىل  السيدة  مغادرة  وبعد 
الرئيسان  عقد  اجلمهوري،  القصر 
ثنائيا  لقاء  واليوناني  اللبناني 
القائمة  العالقات  خالله  يف  تناوال 
بني البلدين وسبل االرتقاء بها اىل 
على  وخصوصا  افضل  مستويات 

الصعيد االقتصادي.
سليمان  الرئيسان  توجه  ثم 
االجتماعات  قاعة  اىل  وبابولياس 
موسعا  لقاء  ليعقدا  القصر  يف 
الرمسيني  الوفدين  اعضاء  حبضور 
جرى  حيث  واليوناني،  اللبناني 
التطرق اىل ضرورة تعزيز التعاون 
وتنفيذ  تفعيل  خالل  من  الثنائي 
البلدين  بني  املوقعة  االتفاقات 
توافق  ظل  يف  عديدة  جماالت  يف 
اجلانبني على ضرورة توسيع آفاق 
هذا التعاون وخصوصا االقتصادي 

واالستثماري والتبادل التجاري.
يف  اليوناني  الرئيس  وقال 
بداية اللقاء: »حصلت بعض االمور 
الزيارة  هذه  تأخر  اىل  ادت  اليت 
الثنائي  لقائنا  يف  اشرنا  كما 
جدا.  الثنائية ممتازة  فإن عالقاتنا 
وهذه الزيارة ستساهم بشكل كبري 
عالقات  وتوثيق  متتني  يف  وفعال 

الصداقة والتعاون بني بلدينا.
اىل  وقفا  واليونان  لبنان  إن 
جانب بعضهما البعض وتضامنا يف 

خمتلف الظروف الصعبة واحلرجة.
هناك جالية لبنانية نشطة وفعالة 
وهذا يذكرنا بالدور الذي يقوم به 
شخصيا  وأنتم  املنطقة  يف  لبنان 
نسارع يف  ان  علينا  الدوام.  على 
تنمية وتطوير العالقات بني البلدين 
وجيب إنشاء جلنة وزارية مشرتكة. 
أن  مناسبة  فرصة  بأنها  وأعتقد 
مع  اليونانيني  الوزراء  يلتقي 
املرافقني  اللبنانيني  نظرائهم 
جوانب  خمتلف  ملناقشة  لفخامتكم 

العالقات الثنائية«.
احلار  الرتحيب  »أجدد  أضاف: 
وأهنئكم  لكم  املرافق  والوفد  بكم 
الذي  الكبري  الدور  على  شخصيا 
ويف  بلدكم  يف  وتلعبونه  تبذلونه 
املنطقة بشكل عام. وأنتم شخصيا 
احملافظة  أجل  من  به  حيتذى  مثال 
يف  املشاكل  وحل  التوازن  على 
املنطقة وحنن نستلهم من مواقفكم 
ختدمنا  ومواقف  كثرية  أمثلة  هذه 
يف مسعانا من أجل جتاوز املشاكل 

وإجياد التوازن«.
سليمان:  الرئيس  قال  بدوره 
»أشكركم فخامة الرئيس وأود أن 
دعوتكم  لتلبية  سروري  عن  أعرب 
عدة  تأجيلها  رغم  اليونان  لزيارة 
مرات. لكنين سعيد أن أزور اليونان 

بعد حدثني تارخييني مهمني:
كعضو  فلسطني  دخول  االول: 
مراقب يف االمم املتحدة وقد أيدمت 
رمبا  احلدث  هذا  أن  وأقول  ذلك. 
دميوقراطية  ارساء  اىل  سيؤسس 
وهذا  االوسط  الشرق  يف  حقيقية 
يف  والسالم  االستقرار  يعزز 

لبنان.
املتعلق  االتفاق  توقيع  الثاني: 
اليونان،  يف  االقتصادي  بالوضع 
تلقي  ايام  وانتظاركم خالل بضعة 
النمو  إلعادة  كبرية  مساهمة  اول 
يف  االستثمار  مشاريع  وإطالق 

اليونان.
الداعمة  ملواقفكم  شكري  اجدد 
خالل  لنا  مبساعدتكم  وأنوه  للبنان 
اللبناني  اجليش  بني  االشتباكات 
عندما  البارد  نهر  يف  واالرهابيني 
كنت قائدا للجيش وأرسلتم حوالي 
ستة آالف قذيفة مدفعية من عيار 
155 ملم كنا حباجة ماسة هلا ودون 

مقابل.
اللطيفة  العبارات  لكم  أشكر 
وال  شخصيا  لي  وجهتموها  اليت 
يسعين إال أن أعرب لكم عن تقديري 
ملسريتكم النضالية ليس فقط على 
أيضا  اليونان وامنا  بلدكم  مستوى 
وجهودكم  مساعيكم  مستوى  على 
االوسط  والشرق  البلقان  يف 
يف  وحاليا  الفلسطينية  والقضية 
االحتاد االوروبي وهذا مثال حيتذى 

لكل الرؤساء يف العامل«.
سليمان  الرئيسان  وعقد 
وبابولياس مؤمترا صحافيا مشرتكا، 
اليوناني  الرئيس  مستهله  تال يف 

البيان االتي:
»نستقبل بكل سرور وفخر رئيس 
ميشال  العماد  اللبنانية  اجلمهورية 
فخامته  مع  وناقشنا  سليمان، 
البلدين  بني  العالقة  جوانب  مجيع 
العالقات.  هذه  تطوير  وكيفية 
العالقات  هذه  تطوير  على  إتفقنا 
االستثمار  جوانب  على  والرتكيز 
والطاقة والسياحة والتجارة والبيئة 

واجملاالت االخرى.
تعزيز  موضوع  اىل  ايضا  أشرنا 
القوات  صعيد  على  التعاون 
أن  وأكدت  ركزت  املسلحة. 
اجلغرايف  موقعها  وبسبب  اليونان 
االشرتاكي تعترب مدخال هاما للبلقان 

واالحتاد االوروبي.
وحول العالقة بني لبنان واالحتاد 
االوروبي فقد أكدت على دعم هذه 
فرتة  خالل  وخصوصا  العالقات 

الرئاسة اليونانية لالحتاد.
حول  النظر  وجهات  تبادلنا 
الشرق  منطقة  يف  التطورات  آخر 
االوسط ولبنان يعترب منوذجا حيتذى 
به بني االقليات والطوائف يف هذا 

البلد.
الثابت  الدعم  على  أكدت 
أجل  من  للبنان  واملتواصل 
أراضيه،  على  وسيادته  استقراره 
وكذلك الدور الذي يقوم به فخامة 
محاية  أجل  من  اللبناني  الرئيس 
تبعات االوضاع  بلده من  وحتصني 

يف سوريا.
حتدثنا بشكل مسهب عن مشكلة 
الشرق االوسط اليت تعترب من اهم 
هلا  حل  اجياد  جيب  اليت  املشاكل 
من اجل السالم واالستقرار واالمن 

يف هذه املنطقة.
مسرية  واضح  بشكل  ناقشنا 
على  اكدت  الوطنية.  قضايانا 
سيساهم  قربص  مشكلة  حل  ان 
املنطقة  يف  االستقرار  حتقيق  يف 
وطلبت دعم لبنان يف هذا االجتاه.

اريد ان اكون واضحا وصرحيا، 
يعترب  لقربص  تركيا  احتالل  ان 

على  ويؤثر  االوروبية  للقيم  اهانة 
االوروبي  االحتاد  ما بني  العالقات 

وتركيا.
الرئيس  فخامة  اشكر  ان  اريد 
لزيارة  الي  املوجهة  الدعوة  على 
لبنان وامتنى ان تتحقق هذه الزيارة 
بأسرع وقت ممكن من اجل مواصلة 
احلديث املثمر الذي جرى بيننا يف 
والتوفيق  النجاح  كل  امتنى  اثينا 
االقامة  وطيب  سليمان  للرئيس 

وجناح مهمته يف اثينا«.
بيانا  سليمان  الرئيس  تال  ثم 
حمادثات  »أجريت  فيه:  جاء 
الرئيس  فخامة  مع  وبناءة  مفيدة 
تعزيز  سبل  تناولت  بابولياس 
والتعاون  الصداقة  عالقات 
يف  واليونان  لبنان  بني  القائمة 
املواضيع  وأبرز  امليادين،  خمتلف 
املطروحة  واالقتصادية  السياسية 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي 
يف هذه املرحلة االنتقالية الدقيقة 
اليت مير بها عاملنا العربي والفضاء 

املتوسطي املشرتك بشكل عام.
بابولياس  للرئيس  شكرت 
لسيادة  املستمر  اليونان  دعم 
أراضيه،  ووحدة  واستقالله  لبنان 
على  جانبه  إىل  الدائم  ووقوفها 
داخل  وكذلك  الثنائي،  الصعيد 
احملافل  ويف  األوروبي  االحتاد 
يتعلق  ما  يف  خصوصا  الدولية، 
بضرورة تطبيق القرار 1701 وأهمية 

مشاركتها يف اليونيفيل.
للرئيس  شكري  عن  عربت  كما 
على  احملافظة  يف  بابولياس 
االوسط  الشرق  يف  االستقرار 
وتأييده حلصول فلسطني العضوية 
دولة  بصفة  املتحدة  االمم  يف 
مراقب. كما أكدت له مشاركة لبنان 
موقف اليونان يف القضايا املتعلقة 
بقربص وضرورة وحدة قربص وفقا 

لقرارات االمم املتحدة.
بابولياس  الرئيس  وضعت 
بدعم  املبذولة،  اجلهود  أجواء  يف 
دولي مشكور، لتكريس نهج احلوار 
عن  وحتييده  لبنان  يف  والتوافق 
الصراعات اإلقليمية واحملافظة على 

دعائم الدميوقراطية واالستقرار.
حلول  إجياد  أهمية  تأكيد  مت 
مشرتكة، تراعي خصوصيات الدول 
واالقتصادية  املالية  لألزمات 
تطاول  باتت  اليت  األبعاد  الشاملة 
من  وذلك  البلدان،  من  العديد 
منطلق املسؤولية اجلماعية وواجب 
تاليف التداعيات املتعددة اجلوانب 

هلذه األزمات.
بابولياس  الرئيس  هنأت  وقد 
إجنازه  مت  ما  على  اجملال  هذا  يف 
باخلروج  لليونان  يسمح  اتفاق  من 
واجهتها  اليت  املالية  األزمة  من 
طريق  على  جديد  من  وباالنطالق 

التقدم االقتصادي والنمو.
العالقات  تعزيز  سبل  يف  حبثنا 
التبادل  حجم  وزيادة  االقتصادية 
وإقامة  البلدين،  بني  التجاري 
اخلربات،  وتبادل  ثنائية،  شراكات 
الصناعة  جماالت  يف  وخصوصا 
والتجارة والزراعة والطاقة والسياحة 
احلديثة،  والتقنيات  والنقل 
املتبادلة  االستثمارات  وتشجيع 
ايضا  ذلك  ومحايتها، وتساعد يف 
شراكتنا مع االحتاد األوروبي؛ يف 
وقت يستعد لبنان إلجناز اخلطوات 
مت  ما  باستخراج  له  ستسمح  اليت 
اكتشافه من غاز ونفط يف مناطقه 

البحرية واستثماره.
امكانات  يف  كذلك  البحث  مت 
التعاون على الصعيدين العسكري 
واألمين، مبا يف ذلك سبل حماربة 

اإلرهاب.

زيادة  أهمية  على  واتفقنا 
على  والزيارات  االتصاالت  وترية 
واهليئات  املسؤولني  مستوى 
اجملتمع  وقطاعات  االقتصادية 
املدني والبلديات، لتوطيد عالقات 
خمتلف  يف  البلدين  بني  التعاون 

امليادين.
بالبعد  خاص  اهتمام  إيالء  مت 
للعالقات  والثقايف  اإلنساني 
اللبنانية اليونانية وكيفية تعزيزها، 
خصوصا من خالل أنشطة ومبادرات 
وفرص  املشرتكة  املعرفة  تعزز 
على  واإلبداع.وشددنا  التواصل 
أهمية تشجيع احلوار بني احلضارات 
عن  كبديل  والثقافات  والديانات 
منطق التطرف والتصادم والعنف.

إلجياد  امللحة  احلاجة  تأكيد  مت 
العملية  والوسائل  املقاربات 
وشامل  عادل  حل  بإجياد  الكفيلة 
الشرق  يف  الصراع  أوجه  لكل 
األوسط يف أقرب اآلجال، كشرط 
االستقرار  فرص  لتعزيز  أساسي 
دعائم  وترسيخ  والتنمية  والسالم 
العامل  يف  الناشئة  الدميقراطية 

العربي.
ومت التنويه بقرار األمم املتحدة 
مبنح العضوية بصفة مراقب لدولة 
يف  خطوة  مبثابة  وهو  فلسطني، 
لتطبيق  وصوال  الصحيح  االجتاه 
ذات  الدولية  الشرعية  قرارات 
الشرق  بقضييت  اخلاصة  الصلة 

األوسط وفلسطني.
أكدت يف هذه املناسبة للرئيس 
شكل  اي  لبنان  رفض  بابولياس 
الالجئني  توطني  أشكال  من 
الفلسطينيني على أراضيه استنادا 
العربية  املبادرة  مندرجات  اىل 
الالجئني  هؤالء  وحلق  للسالم 
السيد  لبنان  وحق  العودة  يف 
العليا  مصاحله  على  احملافظة  يف 

ومستلزمات وفاقه الوطين.
ما  ضوء  يف  الرتكيز  مت 
حتوالت  من  العربي  العامل  يشهده 
ضرورة  على  وحتديات  تارخيية 
ما  حتقيق  من  الشعوب  متكني 
وحرية  إصالح  من  لنفسها  تريده 

ودميوقراطية بالطرق السلمية.
أكدت للرئيس بابولياس احلرص 
تداعيات  أي  لبنان  جتنيب  على 
يف  القائمة  لألزمة  ممكنة  سلبية 
األمل يف  اإلعراب عن  سوريا، مع 
التحاور  من  السوريون  يتمكن  أن 
سياسية  حلول  على  والتوافق 
مقبولة، بعيدا من العنف املتمادي 
والتطرف  الشرذمة  خماطر  ومن 

والتدخل العسكري األجنيب.
التزام  أهمية  على  التشديد  ومت 
وقرارات  املتحدة  األمم  ميثاق 
بناء  وضرورة  الدولية،  الشرعية 
إنسانية  أكثر  دولية  عالقات 
وتضامنا والتصاقا بالقيم واحرتاما 

حلقوق اإلنسان.
ما  بابولياس  للرئيس  شكرت 
اليونانية من  السلطات  به  أحاطتنا 
ووجهت  استقبال،  وحسن  حفاوة 
دعوة  عقيلته  السيدة  وإىل  إليه 
اىل القيام بزيارة رمسية للبنان يف 

أقرب فرصة ممكنة«.
اجلمهورية  رئيس  وكان 
وصلوا  املرافق  والوفد  وعقيلته 
العاشرة والنصف صباحا اىل مطار 
اثينا  يف   Eleftherios Venizelos
حيث حطت الطائرة الرئاسية، وكان 
يف استقباهلم نائب وزير اخلارجية 
 .Psiaras Kosstantinos اليوناني 
انتقل  التشريفات  مراسم  وبعد 
االوىل  والسيدة  الضيف  الرئيس 
الرئاسي  القصر  اىل  والوفد 

اليوناني.  



Page 4صفحة 4     

لبنانيـــات

ساد التوتر على حماور القتال 
التقليدية بني بعل حمسن وباب 
لليوم  طرابلس  يف  التبانة 
اخلامس على التوالي امس االول 
صباحا  االشتباكات  جتدد  اثر 
على  القنص  عمليات  واستمرار 
كل احملاور، ومسعت بني احلني 
واالخر اصوات الطلقات النارية 
الناجتة  االنفجارات  ودوي 
القذائف  بعض  سقوط  عن 
رصاص  وطال  الصاروخية، 
وبعض  الغرباء  حي  القنص 

االحياء يف منطقة الزاهرية.
واعمال  اإلشتباكات  ونتيجة 
علي  املواطن  ُقتل  القنص، 
حمسن  بعل  يف  عبيدو  حسن 
القنص  برصاص  الشيخ  وامحد 
يف بعل الدراويش يف التبانة، 
والشيخ  وطفل  إمرأة  وجرحت 
التبانة،  امساعيل يف حملة  عمر 
واخرون هم: عارف علي عبود، 
يوسف  درغام،  حمسن  عمران 
سليمان.  امحد  وحممود  عثمان 
إىل  إصابات  ثالث  ونقلت 
اخلريي  االسالمي  املستشفى 
هم:  واصحابهم  املدينة  يف 
مواليد  نشابة  ابراهيم  مروان 
عبد  خطرة،  وإصابته   1960
اهلادي حسام منجد مواليد 1979 
خضر  نوال  متوسطة،  وإصابته 
إصابتها   1960 مواليد  العلي 
عدد  بذلك  وارتفع  خفيفة 

جتّدد االشتباكات يف طرابلس رفع عدد 
الضلحايا من القتلى واجلرحى

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

390 ألف دوالر و88735 
دوالرا و16 مليون دوالر 
و200 ألف دوالرصحف 
- هدايا - صب مفاتيح - 
بطاقات لكافة املناسبات
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احلريري  سعد  الرئيس  أجرى 
هاتفيا  اتصاال  امس  ظهر  بعد 
بالنائب عقاب صقر هنأه خالله 
على مؤمتره الصحايف واملواقف 

اليت أطلقها.
الشعب  »دعم  أن  واكد 

احلريري اتصل بصقر: دعم الشعب السوري سيستمر
النتصار  يستمر  السوري سوف 
أخالقية  مسؤولية  وهو  الثورة، 
ووطنية وعربية لن يتخلى عنها 
حبسب  شريف«،  لبناني  أي 
االعالمي  املكتب  وزعه  بيان 

للحريري.

اجلرحى إىل 61 جرحيا اما القتلى 
فسبعة. ومل يسلم الصحافيون 
من النريان، اذ تعّرضت سيارة 
الزميل عبد العزيز مطر من حمطة 
يف  نارية  لعيارات  يف  تي  او 

حملة امللولة.
اليه  يؤول  قد  ملا  وحتسبا 
طالب  املدينة،  يف  الوضع 
السياسية  العالقات  مسؤول 
الدميوقراطي  العربي  احلزب  يف 
رفعت عيد وزير الداخلية مروان 

شربل بالتوجه اىل طرابلس.
االشتباكات،  حّدة  وكانت 
امس  اول  ليل  ازدادت 
امس  صباح  حتى  واستمرت 
والسيما  كافة  احملاور  على 
القمح،  سوق  سوريا،  شارع 
سوق  الشعراني،  السيدة،  حي 
الفريقان  تبادل  حيث  اخلضار، 
اطالق النار واستعملت االسلحة 
والقذائف  واملتوسطة  اخلفيفة 
حي  طالت  اليت  الصاروخية 
اىل  بعضها  ووصل  الزاهرية 
بعيدة  وهي  املدينة  وسط 
الساخنة  االماكن  عن  نسبيا 
يف  قذيفة  سقطت  وبالتحديد 
لشارع  املالزم  قاديشا  شارع 
عزمي، مما خلق حالة من اخلوف 
لدى سكان املدينة. ورّد اجليش 
النريان  مصادر  على  اللبناني 
لوقف  دهم  بعمليات  وقام 

املخلني باالمن. 

البطاركة  جملس  افتتح 
لبنان  يف  الكاثوليك  واالساقفة 
السادسة  العادية  دورته  أعمال 
يف   ،2012 للعام  واالربعني 
بكركي  يف  البطريركي  الصرح 
املاروني  البطريرك  برئاسة 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي، ومشاركة بطريرك الروم 
غريغوريوس  الكاثوليك  امللكيني 
االرمن  بطريرك  حلام،  الثالث 
بيدروس  نرسيس  الكاثوليك 
التاسع عشر، واملطارنة والرؤساء 
العامني والرئيسات العامات من 
كل الطوائف الكاثوليكية، واالمني 
العام للمجلس املونسنيور وهيب 

اخلواجا.
كانت  املشرتكة  الصالة  بعد 
الراعي  للبطريرك  االفتتاح  كلمة 
أرحب  أن  يسعدني  قال:  الذي 
السنوية  الدورة  هذه  يف  بكم 
يف  اجتمعنا  بعدما  جمللسنا، 
يف  املاضية  الثالثة  األيام 
وأساقفة  لبطاركة  الثاني  املؤمتر 
كانون   5-3 الكاثوليك  الشرق 
معا  وتدارسنا   2012 األول 
كيفية تطبيق اإلرشاد الرسولي: 
األوسط،  الشرق  يف  الكنيسة 
جيتمع  واليوم  وشهادة.  شركة 
على  لإلطالع  أيام  لثالثة  جملسنا 
تقارير اللجان األسقفية واهليئات 
وإلجراء  للمجلس،  التابعة 
واختاذ  احلاجة،  حيث  االنتخابات 
الالزمة.  والتوصيات  القرارات 
ويضاف اىل بداية جدول األعمال 
النظر يف اقرتاح بعض مواد من 
نظام اجمللس حتتاج إىل تعديل، 
واقرتاح تعديل على املادة 3 من 
النظام الداخلي لرابطة كاريتاس 
موضوع  أيضا  ويضاف  لبنان. 
سنة اإلميان، وموضوع إنشاء جلنة 

أسقفية جديدة لراعوية املهاجرين 
واملتنقلني تكون على تنسيق مع 
بهذه  املختص  احلربي  اجمللس 

الراعوية.
أرحب بامسكم باألعضاء اخلمسة 
الكنيسة  من  وكلهم  اجلدد، 
املارونية، وهم السادة املطارنة: 
جبيل  أبرشية  راعي  عون  ميشال 
راعي  خرياهلل  منري  املارونية، 
خلفا  املارونية  البرتون  أبرشية 
سعاده،  إميل  بولس  للمطران 
البطريركي  النائب  بولس روحانا 
املارونية  نيابة صربا  على  العام 
جنيم،  بولس  غي  للمطران  خلفا 
البطريركي  النائب  العمار  مارون 
العام على أبرشية اجلبه املارونية 
خلفا للمطران فرنسيس البيسري، 
جوزف معوض املعاون البطريركي 
إهدن  نيابة  على  العام  والنائب 
للمطران  خلفا  املارونية،  زغرتا 

مسري مظلوم.
ويؤسفنا أن يكون قد غاب عنا 
ستة مطارنة من أعضاء اجمللس، 
إىل  انتقلوا  وسابقني،  حاليني 
الرمحة  املثلثو  وهم  اآلب،  بيت 
أشقريان،  وارطان  املطارنة: 
أسقف شرف على توكات لألرمن 
األبرشية  على  نائب  الكاثوليك، 
البطريركية، جورج رياشي مطران 
للروم  الشمال  وسائر  طرابلس 
بولس  الكاثوليك،  امللكيني 
لالتني  رسولي  نائب  باسيم 
موراني  محيد  أنطوان  سابقا، 
سابقا،  دمشق  اساقفة  رئيس 
رميون عيد رئيس أساقفة دمشق 

سابقا.
ملوضوع  إستكماال  أضاف: 
وأساقفة  لبطاركة  الثاني  املؤمتر 
تطبيق  حول  الكاثوليك،  الشرق 
يف  املذكور  الرسولي  اإلرشاد 
الكاثوليكية،  الشرقية  كنائسنا 
األوسط،  الشرق  مستوى  على 
املوضوع  هذا  يدخل  أن  ينبغي 
يف صلب أعمال اللجان األسقفية 
ملهماتها  وفقا  واهليئات، 
تشمل  وأن  عملها،  ومساحات 
اليت  والتوصيات  القرارات 
ستصدر عن هذه الدورة، النقاط 
اليت جيب تطبيقها على مستوى كل 
كنيسة كاثوليكية، وعلى مستوى 
جمتمعة،  اجمللس  كنائس  كل 
إن  والشهادة.  الشركة  مبوضوع 
احملاضرات اليت ألقيت علينا يف 

اليت صدرت  والتوصيات  املؤمتر 
عنه، تساعدنا على ما جيب اختاذه 
على  وتوصيات  قرارات  من 

مستوى الكنيسة يف لبنان.
التوقف  من  بد  ال  وتابع: 
لبنان  يف  الراهنة  األوضاع  عند 
واملنطقة وتداعياتها االقتصادية 
مما  والوطنية،  واالجتماعية 
أبناء  إىل  كلمة  توجيه  يقتضي 
إطار  يف  ومواطنينا  كنائسنا 
هم  فيما  والشهادة،  الشركة 
انقطع  سياسية  أزمة  يعانون 
معها احلوار بني األفرقاء، وازداد 
االنقسام وتعمقت اهلوة وتعطلت 
العامة.  احلياة  وشلت  الثقة 
اقتصادية  أزمة  باألكثر  ويعانون 
بأشد  تنذر  خانقة،  واجتماعية 

املخاطر. 

افتتاح أعمال جملس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف بكركي

الراعي: األزمة السياسية عّطلت احلوار وزادت االنقسام

قالت الوكالة الوطنية لالعالم 
الطريق  منطقة  يف  امرأة  ان 
اجلديدة عثرت على كيس مرمي 
حتت سيارة، وعلى الفور حضر 
اخلبري العسكري وبرفقته كالب 
على  الكشف  وبعد  بوليسية، 
داخله  يف  ان  تبني  الكيس، 
قذيفة هاون ملفوفة باملتفجرات 
موصولة بساعة موقوتة واشرطة 

ومعدة للتفجري.
حوري  عمار  النائب  أكد  وقد 
يف اتصال مع الوكالة انه كان 

حوري: وجدت يف مكان كنُت أقصده عبوة معّدة 
للتفجري يف الطريق اجلديدة

االمام  مسجد  اىل  طريقه  يف 
اجلديدة  طريق  منطقة  يف  علي 
لتقديم واجب العزاء بوالد مدير 
مكتبه، مشريا اىل انه مت العثور 
املعدة  اهلاون  قذيفة  على 
الذي  املسجد  بقرب  للتفجري 
مصادر  ورجحت  يقصده.  كان 
يكون مسلسل  أن  أمس،  أمنية 
لبنان،  يف  مستمرا  التفجريات 
يف  العبوة  اكتشاف  بعد  خاصة 
الطريق اجلديدة، قد تكون ُأعّدت 

الستهداف النائب عمار حوري.
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التغيري  تكتل  سر  امني  اكد 
وااصالح النائب ابراهيم كنعان 
على  اليوم  يعمل  التكتل  ان 
يف  املسيحي  احلضور  اسرتجاع 
يكون  ذلك  ان  معتربًا  النظام، 
جديد  انتخاب  قانون  خالل  من 
ال  الفعلية  املناصفة  يؤمن 
عدم  اىل  املستندة  املقاطعة 
السعودية  بني  الصفقة  نضوج 
والرتاك وسوريا، متسائاًل »هل 
واملسيحيني  اللبنانيني  على 
الثمن يف كل مّرة،  ان يدفعوا 
متى  املستقبل  مع  فتشّمس 
سني،  السني  بني  مّشست 

ومتطر متى غّيمت بينهما؟«.
لقاء  خالل  جاء  كنعان  كالم 
يف  الضبية  هيئة  من  بدعوة 
التيار الوطين احلر، يف صالون 
يف  الضبية،  الصعود  كنيسة 
وخماتري  بلديات  رؤساء  حضور 
وكاهن رعية الضبية األب سليم 
وفعاليات  ومعاونيه  الريس 

املنطقة واجلوار.
السياسي،  الصعيد  وعلى 
الوطين  للتيار  ان  كنعان  اكد 
احلر خياراته ، ولن نقبل من احد 
مثن  دمًا  دفعنا  الننا  خيّوننا  ان 
خياراتنا ونضالنا.واليوم ولدينا 
حيدث  ما  ان  ونعترب  قراءتنا. 
عن  حيكى  وما  املنطقة،  يف 
للبنان  مفيد  غري  االخوان  حكم 
من  ولنا  فيه.  واملسيحيني 
مصر هذه االيام شواهد على ما 
خماوف  سوريا  من  ولنا  نقول، 
تؤكد ما نقوله. وااليام ستظهر 

من كان منا على حق«.
اما عن املقاطعة النيابية، فقال 
كنعان » نسمع يف هذه االيام 
النيابي.  اجمللس  مقاطعة  عن 
قانون  ان  يعرفون  واجلميع 
االنتخابي مسألة اسرتاتيجية يف 
والشراكة  لبنان  على  احملافظة 
هذا  القرار  مكان  وال  فيه. 
القانون سوى اجمللس النيابي، 
فهناك نظام ودستور. وال ميكن 

كنعان: تيار املستقبل يعز عليه اقرار قانون انتخاب يعيد للمسيحيني حجمهم
القيام يف ذلك باملقهى الفالني 

او منزل فالن.
هناك قانونني توافق عليهما 
على  النسبية  املسيحيون. 
وقانون  دائرة،   15 اساس 
وملن  االرثوذكسي.  اللقاء 
يسأل ملاذا وافقنا يف احلكومة 
دائرة،   13 مع  النسبية  على 
اننا  االخرية،  للمرة  هلم  نقول 
لسنا وحدنا يف احلكومة وهناك 
على  معهم  نلتقي  افرقاء،  عدة 
امور وخنتلف على اخرى. وحنن 
املسيحيني،  لالفرقاء  قلنا 
معًا  املشروع  لنعّدل  تعالوا 
وحنّصن  النيابي  اجمللس  يف 
املسيحي.  التمثيل  وحنّسن 
ولكنهم اليوم يرفضون النزول 
واحلقيقة  النيابي.  اجمللس  اىل 
عليه  يعز  املستقبل  تيار  ان 
كل  يعيد  جديد  قانون  اقرار 
اقول  لذلك  حجمه.  اىل  طرف 
لكم، ال تؤخذوا بالشعارات، من 
عبور اىل الدولة وما عدى ذلك. 
فهو ال يريد تسليح اجليش وانا 
واملوازنة  املال  للجنة  كرئيس 
اكيد من ذلك يف ضوء ما كان 
جهة،  من  موازنات  من  يصلين 
من  اللبناني  اجليش  وحاجات 
االدنى  باحلد  ليتمتع  اخرى  جهة 
من اجلهوزية على كامل االراضي 
اللبنانية . ولو خففوا من اهلدر، 
فقيمة اهلبات الضائعة 6 مليار 
دوالر، و11 مليارًا بالنسبة اىل 
القروض  وهناك  السلفات، 
والشيكات وغريها ما يصل اىل 
فهناك  دوالر.  مليار   34 ضياع 
من يقول انه يريد الدولة، بينما 
اظهرت املمارسة طوال عشرين 
عامًا ما اظهرته من عدم االرادة 

يف بناء الدولة«.
اما على صعيد مسألة سالح 
كيف  كنعان  فسأل  اهلل،  حزب 
يقّسم  اومل  السالح؟  هذا  اتى 
دفعنا  الذين  الطائف  اتفاق 
االدوار  بسببه،  وهّجرنا  مثنه 

بني سلطة املال لفريق، وفؤاد 
السياق  هذا  يف  السنيورة 
وشكر  تقدير  من  اكثر  يستحق 
اآلخر.  لفريق  والسالح  ومتثال، 
والفريق  لسوريا  االمين  فامللف 
اهلل  حبزب  املتمثل  الشيعي 
املالي  وامللف  امل،  وحركة 
املستقبل.  لتيار  واالقتصادي 
على  وافقنا  من  حنن  فلسنا 
الطائف، ولسنا حنن من  اتفاق 
اليه  آلت  ما  مسؤولية  نتحمل 
احلكم  دخلنا  حنن  االوضاع. 
الكبرية  تركتهم  مع  لنتعامل 
فمعادلة  األوضاع.  ونصحح 
اتفاق الطائف وضعت املسيحي 

خارج النظام والتوازنات«.
قال  االمنائي  الصعيد  على 
كنعان » هناك مسؤولية كبرية 
إياها  اوليتمونا  اليت  بالثقة 
االنتخابيتني  الدورتني  يف 
اليت  والشائعات  السابقتني. 
نتحّملها  ويسارًا  ميينًا  تطاولنا 
ألنها قدر كل من يتعاطى بالشان 
العام يتعّرض ملثل هذه االمور.

استعرض  ان  اود  هنا،  ومن 
األيام  يف  طاولنا  ما  بعض 
التباس.  اي  الزالة  االخرية، 
وسائل  بعض  عرب  فهناك محلة 
االلكرتوني،  واملواقع  االعالم 
عنونت عن االشغال اليت يقوم 
 « الشمالي،  املنت  نواب  بها 
بزفت  املنت  تزّعم  يريد  كنعان 
انتمي  انا  اواًل،  العريضي«. 
زعيم  له  سياسي  تيار  اىل 
عون.  ميشال  العماد  هو  واحد 
النيابي،  موقعي  من  وثانيًا، 
ومؤسساتها  الدولة  مع  اتعامل 
هناك  اليوم  اشخاص.  مع  ال 
وغدًا  العريضي  غازي  الوزير 
نتعاطى  حنن  سواه.  يكون  قد 
مع وزارة االشغال ونطلب ونلح 
على ان يكون هناك توازن يف 
االعتمادات واالشغال احلاصلة. 
االشغال  هذه  ان  قالوا  واذا 
االنتخابات،  زمن  يف  حتصل 

فأهاًل وسهاًل باالشغال والزفت 
وغري الزفت يف زمن االنتخابات 
اذا كان ذلك يؤدي اىل تنشيط 
وايصال  واداراتها  الدولة 

احلقوق اىل اصحابها«.
اضاف كنعان » حنن مل نقم 
خبدمات خاصة. ومل نعّبد طريقًا 
او شخص  خاصًا ملختار خيصنا 
به  نقوم  ما  استعطافه.  نريد 
تكتل  بل  اشخاص،  جهد  ليس 
وملل  كلل  دون  من  يعمل 
اصحابها  اىل  احلقوق  اليصال 
وجبل  املنت  عن  الغنب  ورفع 

لبنان واالقضية اليت ميثلها«.
املشاريع  كنعان  واستعرض 
 2009 العام  منذ  اجنزت  اليت 
وادي  بسكنتا  طريق  ومنها 
واليت   2010 العام  اجلماجم يف 
كانت تعاني من احلرمان طوال 
تناقلت  وبعدما  عامًا.  ثالثني 
عن  االعالم  وسائل  بعض 
خالفات بينهما، ابرز كنعان يف 
كتاب  من  نسخة  السياق،  هذا 
رئيس بلدية بسكنتا الذي يعترب 
فيه ان التعاون معه كان اجيابيا 
ومثمرًا، علما ان رئيس البلدية 
السياسي  التيار  اىل  ينتمي  ال 

نفسه« .
عن  كذلك  كنعان  وحتّدث 
حيث  الفنار-عني سعادة  طريق 
واجلامعات  واملعاهد  املدارس 
شهوان  وقرنة  واملصانع، 
الضبية،  يف  وحتى  وباكيش. 
اىل  تؤدي  االمطار  كانت  حيث 
املياه  وانفجار  اجملاري  اقفال 
على الطرقات. وقد قمنا بالالزم 
انشاءات  وجود  تبنّي  بعدما 
كانت  الفهود  ثكنة  اسفل 
تؤدي اىل اقفال األقنية. وهذا 
العام متت برجمت مشاريع عدة، 
االعتمادات  تأّخر  بسبب  تأّخرت 
تنفيذ  مت  واليوم  هلا.  الالزمة 

منطقة  يف  امرأة  عثرت 
كيس  على  اجلديدة  الطريق 
مرمي حتت سيارة، وعلى الفور 
وبرفقته  العسكري  اخلبري  حضر 
الكشف  وبعد  بوليسية،  كالبا 
على الكيس تبني ان يف داخله 
قذيفة هاون ملفوفة باملتفجرات 
موصولة بساعة موقوتة واشرطة 

ومعدة للتفجري.
»اجلديد«  حمطة  افادت  وقد 
العثور  مت  الذي  املكان  ان 
يف  الناسفة  العبوة  على  عليه 
املقرر  من  كان  اجلديدة  طريق 
عمار  النائب  بقربه  يتواجد  ان 

العثور على قذيفة هاون من عيار 120 
ملم وساعة توقيت يف طريق اجلديدة

املفرتض  من  كان  حيث  حوري 
ان يقدم واجب العزاء.

وقد كشف النائب عمار حوري 
واجب  لتقديم  متوجهًا  كان  انه 
طريق  على  مسجد  يف  التعزية 
اجلديدة »يبعد عن مكان العثور 
على القذيفة حبواىل مئة مرت«.

وقال يف حديث اىل »صوت 
»ننتظر   :»)93.3( لبنان 
األجهزة  وندعو  التحقيقات 
املختّصة اىل االسراع يف الكشف 
من  النه  احلادثة  تفاصيل  عن 
منه  اهلدف  يكون  أن  احملتمل 

اغتيالي«.

عني  روكز  مار  الدكوانة  طريق 
القواتي  عليها  مير  اليت  سعادة 
والكتائيب والعوني ومن هو مع 
ان  علينا  ضده.  هو  ومن  املر 
مل  ومن  الشائعات،  من  ننتهي 
فليعرينا  به  ليهامجنا  جيد شيئًا 
صمته، او فليضع يده يف يدنا 
هناك  يكن  مل  فلو  معاًَ.  لنعمل 
ثالثني  طوال  املنت  يف  حرمان 
كل  اىل  حباجة  كنا  ملا  عامًا، 
هذا اجلهد ساحاًل ووسطًا وجردًا 
اليوم، لرفع هذا الغنب. واالمر 
عينه ينطبق على طريق اخلنشارة 
التعبيد  جلهة  املروج  بولونيا 
واجراءات السالمة من مونسات 
حال  بعدما كان  ذلك،  اىل  وما 
يتسبب  السابق  يف  الطريق 

حبوادث سري مؤسفة« .
وتابع كنعان »باجلهد املبذول 
نقوم بنقل االمور حنو األفضل، 
هذا  ان  يقول  من  خيرج  بينما 
الزفت انتخابي. وحنن نقول هلم 

اطلقوا ما تريدون من الشائعات 
قوله،  تريدون  ما  كل  وقولوا 
لكن املنت سيحصل على حقوقه 
قبل االنتخابات وخالهلا وبعدها، 
واحلقوق ستصل اىل اصحابها، 
طاملا أن ضمرينا مرتاح. وطاملا 
ان هناك من ينزعج مما نقوم به، 
فهذا يعين اننا نعمل وجنتهد«.

»قبل  بأنه  كنعان  وذّكر 
العام 2009 كانت موازنة املنت 
واليوم  لرية،  مليار  الشمالي 
لرية.  مليار   33 اىل  وصلت 
التغيري  تكتل  جهد  نتيجة  وهذا 
واالصالح وتعاونه مع البلديات 
االمنائي  فالعمل  واملخاتري. 
مسّيسا.  ليس  الينا  بالنسبة 
وما نقوم به ال خيضع للزبائنية 
السياسية، وحنن نقوم بواجباتنا 
ونتابع اخلدمة العامة اىل ان جتد 
دون  من  التنفيذ  اىل  طريقها 
هي  فهذه  ارتهان.  او  مّنة  ان 

ثقافتنا«.
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عرض النائب عقاب صقر مقاطع 
التصاالت  تسجيالت  من  كاملة 
معارضني  وبني  بينه  هاتفية 
مقتطفات  على  للرد  سوريني، 
كانت  اليت  نفسها  التسجيالت  من 
نشرتها جريدة »األخبار« وتلفزيون 
»أو تي يف« اللبنانيني، وقالتا إنه 
سوري  معارض  مع  فيها  يتفاوض 
وقال  بالسالح.  تزويده  يطلب 
عقده يف  مؤمتر صحايف  صقر يف 
اسطنبول أمس االول إنه سيقاضي 
كل الذين ساقوا االتهامات ضده، 
نشرت  اليت  التسجيالت  أن  مؤكدًا 
كان  اليت  املفاوضات  وأن  مزورة 
تتعلق  السوري  الطرف  مع  جيريها 
يف  اللبنانيني  املخطوفني  مبصري 
سبعة  قبل  جرت  وأنها  سورية 
اليت  اجلهة  كشف  قبل  أي  أشهر 
خطفت اللبنانيني، ومل تكن لتسليح 
حماوالت  عن  وكشف  املعارضة. 

الغتياله يف تركيا.
وقال صقر: »أحتداكم يا جملس 
إىل  تلجأوا  أن  السوري  الدمى 
القضاء، وأحتدى كل من أراد فتح 
يكمل  أن  لبنان  يف  القضية  هذه 
وغدًا  النهاية  حتى  قضائيًا  بها 
تكملوا  ولن  ألسنتكم  ستبتلعون 
بهذه القضية«. وأوضح أن العملية 
تسجيل  أشرطة  »سرقة  بعد  متت 
كمبيوتر  جهاَزي  من  أنا  لي  تعود 
واآلن  بتفاصيلها،  العملية  وعرفنا 
يف حوزتهم تسجيالت تتجاوز 500 
دقيقة نصييب منها حنو 109 دقائق، 
فوتوغرافية  وصور  فيديو  وأشرطة 

عرضوا اجلزء األكرب منها«.
وقال صقر: »هذه احلملة أعتقد 
األمنية  الضراوة  بهذه  األوىل  أنها 
ووصلت  واإلعالمية،  والعسكرية 
إىل حد التصريح بضرورة أن أقتل، 
عربرّ عنها البعض صراحة باستعماله 
يف  املسدس  سأضع  إني  قولي 
التلفزيون  عنها  وعرب  رأسي، 
الصغار  الصبية  وبعض  السوري 
مع  خالف  على  إنين  قالوا  الذين 
فريق  أي  النصرة  وإن  النصرة، 

القاعدة سيقتلين«.
تساءل  »هل  صقر:  وسأل 
هذه  ملاذا  العباقرة  األذكياء 
التسجيالت من دون نهاية أو بداية 
التسجيالت  تطرح  وملاذا  واضحة؟ 
ال  وملاذا  املبهم  الشكل  هذا  يف 
األسلحة؟  لتسليم  مواقيت  يوجد 
وملاذا أسأل ناطقًا إعالميًا أن حيسم 
عن  معه  وأحتدث  عسكرية  معارك 
»التسجيالت  أن  وأكد  األسلحة؟«. 
وستكون  كثرية  ثغرات  فيها 
وسياسية  إعالمية  فضيحة  أكرب 
العامل«.  مستوى  على  وأخالقية 
احلقيقي  األول  »التسجيل  وعرض 
يظهر  الذي  واجملتزأ  املزور  غري 
املساعي  هي  وما  ر،  وزورّ قتل  من 
شأن  يف  بها  قمنا  اليت  احلقيقية 

املخطوفني«.
ومسع يف التسجيل صوت صقر 
يتحدث إىل أبو النعمان الذي ادعى 
الـ11  اللبنانيني  املخطوفني  أن 
تأمني  صقر  من  وطلب  حبوزته، 
إطالق  مقابل  السالح  أي  »حديد« 
يف  صقر  ويقول  املخطوفني. 
التسجيل: »أنا مع الثورة، لكن يف 
وال  لدي  إمكانية  ال  السالح  قصة 
أعدك بشيء فوق طاقيت. أنا ميكن 
اإلمكانات  بكل  معك  أتعاون  أن 
منع  وختدم  وختدمنا  ختدمكم  اليت 
وراءها  القضية  هذه  ألن  الفتنة 
النعمان  أبو  ويقول  كبرية«.  فتنة 

يف التسجيل إن املعارضة تتعرض 
للقصف وإنها يف حاجة إىل السالح 
فريد  العادة«،  »مثل  ويستلمونه 
عليه صقر: »تقول مثل العادة، كما 

لو أنين أسلمك كل 3 أيام...«.
التسجيل  على  صقر  وعلق 
خالوا  احلقيقي  »التسجيل  بالقول: 
ألنهم  منه،  لدينا  نسخة  ال  أن 
النسخة  سرقت  بعدما  وبغبائهم 
األصلية والنسخة االحتياطية، كان 
نسخة  أن حبوزتنا  يفهموا  أن  جيب 
احتياطية ثانية، لكن الغباء واحلقد 
جعلتهم  املبيتة  االغتيال  ونية 
الشريط  إذا قصوا  أنهم  يعتقدون 
من دون أن أملك بدياًل منه، تثبت 
حمور  إعالم  من  املفربكة  التهمة 
اإلعالم  بهذا  يكتفوا  مل  املخادعة. 
بل كانت احلملة املتدرجة بأن زوروا 
أشرطة أخرى واعتقدوا أن ال دليل 
يف  املشاركني  وسلم  لدينا«. 

املؤمتر تسجيالت كاملة.
قوى الثامن من التزوير

إنه  قال  آخر  شريطًا  عرض  ثم 
رشاد  أبو  أن  خالله  يعتقد  كان 
)أبو النعمان( شبيح، بينما يتحدث 
فيه عن دفعة جديدة من البطانيات 
واملستلزمات الطبية. وقال صقر: 
»حنن نزود سورية حبليب األطفال 
وهذا سالح خطري ألن بشار األسد 
يسقي أطفال سورية الدم، وأعرتف 
أنين شاركت يف إعمار بعض املباني 
البطانيات  وأرسلنا  سورية  يف 
واخليم لسرت عورات نساء سورية، 
وأرسلنا املساعدات واألدوية، وهذا 
كان بتدبري من سعد احلريري وبندر 
بن  عبداهلل  و)امللك(  سلطان  بن 
تشنقوني  أن  وميكننكم  عبدالعزيز، 

بسبب هذه التهم«.
السوري  النظام  »كل  وتابع: 
وبعض قوى 8 آذار ستسمى قوى 

الثامن من التزوير«.
يربز  إضافيًا  تسجياًل  وعرض 
للناطق  التزوير، وفيه يقول صقر 
لؤي  السوري  املعارضة  باسم 
املقداد، إن »الرئيس سعد احلريري 
القصة.  هذه  بسبب  صوابه  فاقد 
البلد  ألمن  مقبول  غري  حصل  ما 
السعوديون  حتى  الثورة،  وصورة 
والرئيس  مستاؤون.  والقطريون 
دقائق   10 كل  يتصل  احلريري 
الثورة  يريدون حتويل  هل  ويسأل 
إىل حرب على اهلوية؟«. ويضيف: 
»ما حيصل مسخرة. اليوم اتصل بي 
أحدهم وطلب 40 ألف طلقة فيطلق 

سراح أربعة من املخطوفني«.
أنهم  »عبقريتهم  صقر:  وقال 
وضعوا تسجيالت للؤي املقداد، يف 
الثاني  يف  صوته  إنه  قالوا  األول 
سعد  أنه  يف  مشكوك  إنه  قالوا 
أمرهم  انكشف  وعندما  احلريري. 
يف   20 أن  الصبية  من  واحد  قال 
الصوت  إن  قالوا  اخلرباء  من  املئة 
لسعد احلريري و80 يف املئة قالوا 
فيها  صوتية  بصمة  توجد  هل  ال. 
واخلبري  املئة،  يف  و80   20 نسبة 
املتقاعد(  )اللواء  العبقري  األمين 
مجيل السيد قال ذلك وهو يكذب، 
األخبار«.  جريدة  فعلت  وكذلك 
وقال إن »نية التزوير موجودة لدى 
يف  واملشارك  املتواطئ  اإلعالم 
وليس  السياسي  االغتيال  عملية 
لدى جهاز األمن الذي سرق وقرصن 
الحًقا  »سنسأل  وقال:  األشرطة«. 
قالوا  الذين  الصوت  خرباء  من هم 

إنه صوت احلريري«.
سرقة األشرطة

مقابلة  من  مقتطفات  وعرض 
إن  فيها  قال  السيد  اللواء  مع 
يقول  ستأتي،  أخرى  »تسجيالت 
بصواريخ  إنه سيأتيهم  فيها صقر 
إلسقاط الطائرات«. وخاطب صقر 
وأحتدى  »أحتداك  بالقول:  السيد 
جريدة األخبار وكبريهم الذي علمهم 
حترير  )رئيس  والتزوير  السحر 
واجلهاز  األمني  إبراهيم  »األخبار«( 
األمين الذي سرق األشرطة وجملس 
السفاح  ورئيسهم  السوري  الدمى 
حيضروا  أن  املمانعة  حمور  وكل 
إنين  فيه  قلت  الذي  الشريط  هذا 
للمقاتلني«.  صواريخ  سأرسل 
أكشف  أن  أريد  »كنت  وأردف: 
االغتيال  لعملية  اإلعداد  يتم  كيف 
من األلف إىل الياء. أنا من اتصلت 
األوتيل ألكشف  غرفة  من  باإلعالم 
اليت  السياسي  االغتيال  عملية 

حتضر لالغتيال اجلسدي«.
وزاد: »السيارة اليت كان فيها 
ميشال مساحة كان فيها أيضًا اثنان 
مثله، وتتسع ملئة آخرين من فريقك 
)مجيل السيد( ألنك أنت أفضل من 
مئة. مجيل السيد أنت مشارك يف 
استهدفين.  الذي  الشريط  فربكة 
أنكم  تعرفوا  أمل  املمانعة،  يا حمور 
أوصلتم لي خربًا أن هناك تسجيالت 
لي سابقًا... عرفتها من »حزب اهلل« 
ومن صحافيني ألنهم كانوا حياولون 
تلفزيونات  على  التسجيالت  عرض 
عن  كشروا  ثم  تقبل،  ومل  حمرتمة 
أنيابهم وقصدوا الشبيحة أي جريدة 
»األخبار« وتلفزيون »أو تي يف«، 
وللتأكيد اتصل وفيق صفا بالعقيد 
عماد عثمان رئيس فرع املعلومات 
اللبناني(  الداخلي  األمن  )يف قوى 
احلريري  للرئيس  قل  له  وقال 
وعقاب صقر أن حنل القضية ألن 
لدينا تسجيالت ال نريد أن ننشرها 
ال  أننا  جوابنا  كان  فتنة.  وحندث 
متلك  أنت  ورمبا  به  خنجل  ما  منلك 
صفا  أسأل  وأنا  منه.  تستحي  ما 
هنا: أنت كانت لديك التسجيالت، 
ومسعتها، فإذا مرت عليك، فإن هذا 
يعين أنه جيب أن تقال أو تستقيل 
بأمن  باإلمساك  جديرًا  لست  ألنك 
فهل  عليك  متر  مل  وإذا  املقاومة، 
حزب  برسم  السؤال  مشارك؟  أنت 

اهلل«.
بلؤي  اتصل  أنه  صقر  وروى 
التسجيالت  إن  له  و«قلت  املقداد 
شيء  هناك  يكن  ومل  سرقت، 
وطلبت  التسجيالت،  بهذه  خطري 
منه نشر صورة على صفحته على 
»فايسبوك« لي وله لنقول هلم إن 
التسجيالت ال قيمة هلا«. ورأى أنَّ 
»من قام بهذا العمل الدنيء أغبى 
»بعد  وقال:  وأحقرهم«.  الناس 
املزورة  التسجيالت  هذه  نشركم 
صدقها عدد كبري من الناس ومنهم 
مشكلة  وال  اجلميل،  سامي  النائب 
هو  به  قمتم  ما  ولكن  ذلك،  يف 
تزوير وكذب«. وأكد أنه مل يدفع 
ألبو إبراهيم »إال مرة وحيدة عندما 
كثريًا،  يكلفونه  األسرى  إن  قال 
فدفعت له مقابل ذلك فلم يقبل، 
وهاجم  ومشيت«.  األموال  فرتكت 
وصاحبه  املسلمني  العلماء  »جتمع 
بيانه  يف  يعترب  الذي  اهلل  حزب 
اللبنانيني.  خطف  عن  متورط  أنين 
أين مسعتم ذلك؟ أعتقد أن عليكم 
ات  أن تعيدوا النظر يف بعض اللفرّ

واللحى«.
فيه  يتحدث  آخر  وعرض تسجياًل 
فيه  صقر  ويقول  احلريري،  إىل 

ثم  قريبًا«،  ستحل  »القضية  إن 
ينهي اتصاله ويتحدث مع املقداد 
»وخيربه أن احلريري جانن ويريد أن 
حيسمها... ال ينام ويتابع املوضوع 
للفشل«.  جمال  وال  بساعة  ساعة 
للحريري  »بالنسبة  أن  ويضيف 
عن  نسمع  أن  نريد  ال  أننا  حمسوم 
لو دفعنا  سالح وال ذخرية، وحتى 
للخاطفني أموااًل فإنها ستكون فدية 

فقط«.
األغبياء  »قام  صقر:  وأردف 
أنين  لتأكيد  شريط  من  أكثر  جبمع 
أشارك بأحداث معرة النعمان، وهذا 
معكم  األشرطة  كل  أن  على  دليل 
يف  فقط  حيصل  مل  التلفيق  وأن 
املطبخ األمين بل أيضًا اإلعالمي«، 
منذ  سجلت  »األشرطة  أن  وأضاف 
7 أشهر عندما خطف اللبنانيون ومل 
نكن عرفنا بعد من خطفهم، فقررنا 
ودان  االتصاالت«.  كل  تسجيل 
»املشككني بشيعييت وإن علي براء 

منكم ومن تزويركم«.
عون  ميشال  النائب  هاجم  كما 
»يا  بالقول:  أن يسميه،  من دون 
شيخ الكذابني، لو صحت األسطورة 
لكنت  األنوف  وطول  الكذب  حول 
يف  وأنفك  تصلي  الضاحية  يف 
الرابية يطوف. أنت من باع السيادة 
واليوم تبيع دماء الناس بعدما بعت 
نفسك بأرخص األمثان. أنت احنزت 
للنظام السوري ضد الشعب وأنت 
لست مع بشار وال الشعب إمنا مع 
الكرسي«. ورفض اإلساءة لألمني 
السيد حسن  »حزب اهلل«  لـ  العام 
بهذه  له  »أسأمت  وقال:  نصراهلل، 
محص  إن  قلتم  وعندما  األشرطة، 
ليس فيها طلقة رصاص، وأسأمت 
أنين  واحلمدهلل  بصدقيتكم،  اليوم 
أقول  األصدقاء  بعض  مع  بعثت 
حزب  صبية  من  الصغار  فليتورط 
السيد،  يتورط  أن  حذار  لكن  اهلل، 
فتكون  الفخ  هذا  يف  يقع  ال  كي 
خدمة إلسرائيل. والرسالة وصلت، 

وهذا أيضًا برسم السيد«.
استدراج شبان طرابلس

»ما فعلتموه ليس  وقال صقر: 
إنين  للناس  وستقولون  قلياًل. 
األوسط.  الشرق  جلريدة  اعرتفت 
وهذا  كلماتي  هذه  إن  قلت  انا 
التسجيل  إن  أقل  ومل  صوتي 
صدر  مبا  وذكر  تسجيلي«.  املزور 
من تصرحيات بعد نشر التسجيالت 
استدرج شبان  النشر  يوم  و«ثاني 
سورية  داخل  مكمن  إىل  طرابلس 
أرسلتهم  بأني  واتهامي  لقتلهم 
 - وسينرّ  علوي،   - سينرّ  لتولع 
شيعي. أنا ضد الذهاب للقتال يف 
حيتاجون  سورية  أهل  ألن  سورية، 
رجال«.  إىل  وليس  سالح  إىل 
أرسلت  جمموعات   3« عن  وكشف 
إىل تركيا لتنفيذ عملية ضدي وهذا 
غت به، ويف الفرتة  كالم رمسي بلرّ

نفسها. 
السوري  التلفزيون  ألن  وذلك 
لي سيحولين إىل جثة  قال إن مشغرّ
إن  قال  الصبية  أحد  وألن  هامدة، 
عندي مشاكل مع النصرة، وجريدة 
األخبار قالت إن القاعدة هلا مشاكل 

معي«.
»املزورين«  إىل  صقر  وتوجه 
أيها  تعتقدون  كنتم  »إذا  بالقول: 
على  القضاء  ميكن  أنه  اجملرمون 
بشريط  علي  أو  احلريري  سعد 
وحتتاجون  واهمون.  فأنتم  مزور 
كتلك  الثقيل  العيار  من  عبوة  إىل 
احلسن«.  لوسام  وضعتموها  اليت 
د أنَّ »الثورة السورية ستنتصر  وأكَّ
وأنصح  عميقة.  معها  وعالقتنا 
فنزويال  إىل  يرحل  بأن  األسد 
مع  ألننا  السورية  الثورة  مع  وحنن 
وقال:  بالعيش«.  اللبنانيني  حق 
»أسأل الرئيس نبيه بري والنائب 
خمتبئون  أنتم  ملاذا  جنبالط  وليد 
احلريري  سعد  وملاذا  بيوتكم،  يف 
أريد  ألنين  ليس  وأنا؟  اخلارج  يف 
أن أقتلكم وليس ألن اجليش احلر 

يريد أن يقتلكم«. وتابع: »اجليش 
السوري يريد أن يقتلكم.

األخالقية  املعارك  زمن  اليوم   
الكربى ومن يقف على احلياد جمرم 
أن  إىل  ودعا  وبالصمت«.  باحلياد 
»تؤخذ األشرطة اليت لدينا إىل كل 
وجود  ثبت  وإذا  العامل  خمابرات 
عن  مسؤول  فأنا  فيها  تزوير  أي 
ذلك«. واختتم قائاًل: »أقول ملدعي 
عام التمييز حامت ماضي أنا تركتك 
فيها  تكمل  مل  وإن  دعوى،  تفتح 
ضم  وميكنك  باالستقالة.  أنصحك 
كما  الدعوى  إىل  الصحايف  املؤمتر 
»أو  و  األخبار  أنصح  وأنا  قلت. 
احملامني  من  يكثروا  بأن  تي يف« 
سأالحقهم  املراسلني،  من  ويقللوا 
إليه  على ما نشروه وعما استندوا 
والتعليقات اليت شتمتين والرئيَس 
احلريري«. وأكد ردًا على سؤال، أنه 
»وهدفنا  القضاء،  من  هاربًا  ليس 
الدميوقراطية  القوى  ندعم  أن 
لنمنع حتول سورية إىل  والليربالية 

بؤرة لتخريب املنطقة ولبنان«.
السابق  الرئيس  أجرى  والحقًا، 
اتصااًل  احلريري  سعد  للحكومة 
على  خالله  هنأه  بصقر  هاتفيًا 
اليت  واملواقف  الصحايف  مؤمتره 
الشعب  »دعم  أن  مؤكدًا  أطلقها، 
الثورة،  السوري سيستمر النتصار 
ووطنية  أخالقية  مسؤولية  وهو 
لبناني  أي  عنها  يتخلى  لن  وعربية 

شريف«.

صقر رد على نشر تسجيالت له مع سوريني: املزورون حّولوا حليب األطفال فيها إىل سالح

النائب عقاب صقر
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أهاًل وسهاًل بكم يف حلقٍة جديدة 
من برنامج لقاء اليوم، نستضيف 
زعيم  عون  ميشال  العماد  فيها 
وسهاًل  أهاًل  احلر.  الوطين  التّيار 

بكم جنرال يف هذه احللقة.
هذا  معك  أبدأ  دعين  س: 
احلوار، من أجواء التوّتر السياسي 
شهدتها  اّليت  األمين  والتشّنج 
هل  الّلبنانية.  املناطق  بعض 
لبنان  يف  اإلنفجار  مينع  ما  فعاًل 
اليوم هو عدم وجود رغبٍة دولية 
بتفجري الوضع، مبعنى آخر أّن هذا 
مفروض  الّداخل  يف  اإلستقرار 

من اخلارج؟
ج: ال أعتقد أّن هذا اإلستقرار 
فاإلستقرار  اخلارج،  من  مفروض 
مفروض من معادلة قّوة داخلية، 
ذلك.  يعلم  اخلارج  أّن  وأعتقد 
هناك فريٌق حيّرض على الّصدام 
كّل  يف  نسمعه  وحنن  الّداخلي، 
يوم كالّشيخ أمحد األسري وفريق 
14 آذار الذي يّتهم كل يوم حزب 
مجيع  وراء  بأّنهما  واحلكومة  اهلل 
األحداث اّليت حتصل، ويتهمونها 
أيضًا بأنها وراء الفساد الذي هو 

أصاًل صنيعة أيديهم.
تشّكل  اإلّتهامات  هذه  مجيع 
بالّرغم  ولكن  دائمًا،  استفزازًا 
املوالي  الفريق  فإّن  ذلك  من 
يريد  ال  اهلل  حزب  وخصوصًا 
هو  وهذا  الّداخلي  الّصدام 
الّنظام  حفظ  يف  األساس 

واستقراره داخليًا.
الوضع  يراقب  من  س: 
وطرابلس  والبقاع  صيدا  يف 
خالل  حصلت  اّليت  والتطّورات 
األسابيع القليلة املاضية، يشعر 
أّن هناك نارًا تتأّجج حتت الّرماد. 
الوضع  انفجار  من  تتخّوفون  هل 

سواًء يف صيدا أو يف الّشمال؟
لقد  ذلك،  أخشى  ال  أنا  ج: 
القوى  ميزان  إّن  وقلت  سبق 
ليس ملصلحة تلك القوى. إال إذا 
اخلارج،  على  اعتماد  هناك  كان 
جتربة  ألّن  ذلك،  أظّن  ال  ولكين 
اخلارج مع الّداخل الّلبناني مل تكن 

ناجحة يومًا.
 2006 مّتوز  حرب  يف  جتربتهم 
 7 جتربة  وكذلك  ناجحة،  تكن  مل 
عندما  ناجحة،  أيضًا  تكن  أّيار مل 
اهلل  حزب  احلكومة  »جّربت« 
االتصاالت  خبطوط  واستفّزته 
يكن  ومل  باملقاومة،  اخلاّصة 
مشّجعًا  أيضًا  الّداخلي  الّصدام 

للقيام حبركات أخرى مماثلة.
س: كيف قرأمت ما حدث قبل 
خالد  وادي  منطقة  يف  يومني 
عندما تسّللت جمموعٌة من الّشبان 

الّلبنانني إىل داخل سوريا؟
فهناك  جبديد  ليس  هذا  ج: 
لغاية  ُقتل  لقد  دائمًا  تسّلالت، 
اآلن 43 من الّلبنانيني املتسّللني 
وعندنا  الّسورية،  األراضي  إىل 
أمساؤهم وسجاّلتهم، وانتماءاتهم 
وتاريخ  معروفة،  السياسية 
سقوطهم على األراضي الّسورية 

معروف..
إّنا  جبديد،  ليس  فهذا  إذًا 
اجلديد أّن جمموعة لبنانية وقعت 
أّن  على  يدّل  وهذا  كمني،  يف 
قسمًا كبريًا من الّشعب الّلبناني 

 العماد عون لربنامج »لقاء اليوم« عرب قناة اجلزيرة:
حنن ضد اآلحادية الدينية والعرقية والسياسية، ولن نكون إسرائيل ثانية يف املنطقة

دولة الرئيس العماد ميشال عون 

Saturday 8 December 2012  2012 االول  كانون   8 السبت 

مل ينأ بنفسه عن أحداث سوريا، 
بالتدّخل  لنفسه  يسمح  بل  ال 
الّسياسية  وقياداته  املسّلح، 
إىل  الّسالح  بتهريب  تتعاطى 
بشكٍل  املقاتلني  وتدعم  سوريا 
دائم، وتضع إمكانياتها بتصرُّف 
يف  السوريني  املسّلحني 

معركتهم.
أطرافًا  إذًا  تّتهمون  هل  س: 
لبنانية، تّياراٍت سياسية واضحة 
إىل  الشّبان  أرسلت  من  بأّنها 

سوريا؟
ج: هذا ليس اتهامًا، فهو أمٌر 
ينبتوا  مل  الشباب  هؤالء  مؤّكد. 
موجودون  فهم  األرض،  من 
سياسية  قوى  من  وحممّيون 
اإلنكار  األرض.  على  موجودة 
الّشفهي ال يعين شيئًا طاملا أّن 
املرئي  املوجود،  املادي  الواقع 
واملسموع يكّذب ذلك، واخلطاب 
باألمس  أيضًا  الّسياسي مسعناه 
احلسن  لوسام  سينتقمون  بأّنهم 
وهذا  اخلارج،  ويف  الّداخل  من 
يعين أّنهم مسؤولون عن أّي عمل 
يف اخلارج ويف الّداخل. اتهامات 
وهمية قد  يسّمونها غدًا اّتهاماٍت 
سياسية وكأّن اإلّتهام الّسياسي 
عادي  أو  مسموح  شيء  بالقتل 
الّسياسي  اإلّتهام  طبيعي.  أو 

واإلّتهام بالقتل يعين اّتهامًا.
يف  خصومك  ولكن  س: 
هناك  إّن  يقولون  الّسياسة 
آذار  الّثامن من  أطرافًا يف قوى 
مقاتلني  يرسل  اهلل  حزب  حتديدًا 
إىل الّداخل الّسوري. إىل أّي مدى 

هذه املعطيات دقيقة؟
ج: لو كان هناك قوى من حزب 
سوريا  داخل  للقتال  تذهب  اهلل 
سقط  األمساء..  ُعرفت  لكانت 
قتيل على احلدود الّلبنانية وعلم 
نتيجة تعديات  العامل بأمجعه،  به 
على قرى حدودية سورية يقطنها 
لبنانيون. ولكن ما نشهده اليوم 
السوري،  الواقع  يف  تدّخل  هو 
وتسلل إىل داخل احلدود السورية 

وبكثافة.
اإلنقسام  حالة  يف  س: 
يشهدها  اّليت  احلاد  الّسياسي 
أدخلت  أّنها  الواضح  من  لبنان، 
ولكن  مغلقة  دائرة  إىل  الّدولة 
رئيس  قبل  من  احلوار  دعم 
قبل  من  ومبادرة  اجلمهورية 
الّنائب وليد حنبالط، ويف املقابل 
اجللوس  ترفض  املعارضة  إّن 
إسقاط  قبل  احلوار  طاولة  على 
من  اخلروج  ترى  كيف  احلكومة. 

هذه الّدائرة املغلقة؟
ج: هناك خروج عن الّدميوقراطية 

ونقد للنظام الّلبناني قاٍض.
الّدميقراطية  عن  خروٌج  هنا 
القائم،  الّلبناني  للّنظام  ونقٌض 
انقالبية. يعتقدون  وهذه حماولٌة 
ستستقيل،  احلكومة  بإرهاق  أن 
ولن  تستقيل  لن  احلكومة  لكن 
حنن  باملقاطعة.  لإلرهاق  ختضع 
نعمل يف ظّل تفاهٍم وطين حصل 
يف اّتفاق الّطائف، وهذا يدعو مجيع 
الّنقاش  إىل  الّلبنانيني  األفرقاء 
الّسياسي وحجب الّثقة أو إعطاء 
الّثقة ضمن جملس الّنواب، وأّي 
خروج عن هذه القاعدة هو خروٌج 

عن الّدميقراطية الّلبنانية، وأعتقد 
الّنيابي  اإلنتقال من اجمللس  أّن 
دعوة  هو  باملقاطعة  الّشارع  إىل 
للخروج  اجملموعات  استدراج  أو 
من معادلة األصوات يف اجمللس 
والبنادق يف  الّزنود  معادلة  إىل 
املسؤولية  كّل  وحنّمل  الّشارع، 
هؤالء املقاطعني ألّن كالمهم كّله 
استفزازي. وإذا كان املشاركون 
على  الّرد  يرفضون  احلكومة  يف 
اإلستفزاز باإلستفزاز، فهذا يعين 
أّن احلكومة لديها الّثقة بنفسها، 
تدعمها  اّليت  األطراف  وكّل 
خترج  ومل  نفسها،  الّثقة  لديها 
اهلادىء  الوطين  الّسلوك  عن 

للمحافظة على اإلستقرار.
كان  اإلطار،  هذا  يف  س: 
املاروني  للبطريرك  كالٌم  هناك 
يدعو  الّراعي  بشارة  الكاردينال 
جديدة  حكومٍة  تشكيل  إىل  فيه 
املرحلة  هذه  ذات  يف  تنطلق 
نيابية.  انتخاباٍت  باجّتاه  الّدقيقة 
هل أنتم مع تشكيل حكومة جديدة 
تعارضون  أم  املرحلة  هذه  يف 

هذه الفكرة؟
بأن  البطريرك  ج: صّرح غبطة 
جيب أن يكون هناك حكومة جديدة 
بعد إقرار قانون انتخابات جديد. 
البطريرك  األحوال،  مطلق  يف 
أّي  يطرح  أن  ويستطيع  حمايد 
حل، ولكن أنا شخصيًا لن أطرح 

أّي حّل إال على طاولة احلوار.
األخرى  األطراف  ولكن  س: 
طاولة  على  اجللوس  ترفض 
احلوار وبالّتالي ما زلنا أمام طريق 

مسدود؟
ج: َفليبقوا يف بيوتهم.

ينعكس  أن  تتخّوفون  أال  س: 
هذا األمر فلتانًا يف الّشارع؟

ج: تنعكس القضايا يف الّشارع 
على كّل املواطنني. الّظلم بالّظلم 
أن  نريد  ال  حنن  أظلم.  والبادئ 
فتنة  فتيل  ال  فتيل.  أّي  ُنشعل 

وال غريه.
الّطرف  أّنكم تّتهمون  س: أي 

اآلخر بأّنه حياول إشعال فتنة؟
ليس  وهذا  بالّتأكيد،  ج: 
األمر.  يؤّكدون  هم  إذ  اّتهامًا، 
هم يؤّكدون ذلك كّل يوم. أّواًل 
خبطاٍب  لألشخاص،  الّتعرض  يف 
يعد  مل  إذ  »إباحي«،  سياسي 
سياسيًا  كالمًا  الّسياسي  الكالم 
والّشتائم يف  بل أصبح شتائم، 

نهاية املطاف توّلد الّصدام، ولكن 
تعالينا عن الّرد هو إدراك مّنا أّننا 
ال نريد أن ننزلق، ال خالفًا آلداب 
الكالم وال خالفًا ملصلحة الوطن، 
اّلذي  بالكالم  الكالم  على  بالّرد 

يتحّول يف ما بعد إىل صدام.
س: حييلنا ما تفّضلُتم به إىل 
نقطٍة أساسية وجوهرية يف اخلالف 
باالسرتاتيجية  وتتعّلق  اليوم 
حزب  سالح  وموضوع  الّدفاعية 
املثلى  اإلمكانية  ترى  كيف  اهلل. 
للوصول إىل توافٍق وطين لبناني 
يف  الّدفاعية  االسرتاتيجية  حول 
الّطرف اآلخر لوجود  ظّل معارضة 

سالح حزب اهلل؟
ج: املعارضة ليست نابعة من 
سالح حزب اهلل ألّن هذا الّسالح 
لن ُيسَتعمل ضّد الّداخل الّلبناني 
أبدًا، إنا هو خللق قّوة رادعة ضّد 
إسرائيل، واّلذين حياربون اليوم 
وجود سالح حزب اهلل ليس ألّنه 
اسُتعمل  الّداخل.  أحدًا يف  يهّدد 
مّرة، ولفرتٍة قصرية جّدًا، وذلك 
أيار   5 احلكومة يف  أخذت  عندما 
اإلتصاالت  شبكة  بنزع  قرارًا 
أنه  ومعلوم  باملقاومة،  اخلاصة 
بدون هذه الّشبكة ال تبقى هناك 
مقاومة، وهذا اإلجراء إذا مّت فمن 
قيادات  كّل  يعّرض  أن  شأنه 
صاروا  إذا  لالنكشاف  املقاومة 
للّشعب  العامة  الّشبكة  على 
مكانهم  حتديد  ميكن  الّلبناني، 

وضربهم بكل سهولة.
س: كنَت قائدًا سابقًا للجيش 
املدرسة  من  وختّرجَت  الّلبناني 
تقبل  كيف  الّلبنانية،  احلربية 
بوجود مؤسسة أمنية رديفة توازي 
الّسالح  بها  وأعين  الّدولة  سلطة 

خارج أمرة اجليش الّلبناني؟
بل  للّدولة  رديفة  ليست  ج: 
هي متمّمة للجيش الّلبناني، فهو 
ليس قادرًا اليوم بعتاده وعديده 
الّظروف  هذه  يف  وخصوصًا   -
األرض  على  املنتشرة  األمنية 
ومناطق  مثاًل  عكار  الّلبنانية، يف 
ساخنة جّدًا عّددَتها باإلضافة إىل 
احلدود الّلبنانية - أن يقوم بكّل 
ليس  الّلبناني  اجليش  املهّمات. 
مبقدوره اآلن أن يردع إسرائيل، 
يعادل  أن  ميكن  ال  سالحه  ألّن 
الّسالح اإلسرائيلي، بينما تشّكل 
إلسرائيل،  رادعة  قّوًة  املقاومة 
القّوة  هذه  قيمة  تبّينت  وقد 

 ،2006 متوز  حرب  يف  الّرادعة 
فيها  اليت  األوىل  املّرة  فكانت 
املهّمة  إجناز  عن  إسرائيل  تعجز 
وترتّد إىل داخل حدودها. واليوم 
غّزة ألّن  بانتصار  أيضًا حيتفلون 
إجناز  أيضًا  تستطع  مل  إسرائيل 
قيمة  لذلك  غّزة.  يف  مهّمتها 
هذا الّسالح كبرية جّدًا من ناحية 
عدم القبول حبلوٍل مفروضة على 
لبنان،  حدود  وحلماية  لبنان، 
هدنة  اّتفاق  هناك  ليس  طاملا 
ما يف  أو شيء  أو سالم  دائمة 

ذلك السياق.
طاملا أّن هذا الّسالح ال ُيسَتعمل 
لنزعه،  ضرورة  فال  لبنان  داخل 
إذ ال أعتقد أّننا سنقصف بعضنا 
الّداخل،  يف  بالّصواريخ  بعضًا 
وليس  ذلك  حيصل  أن  ميكن  ال 
وحنن  لذلك،  إرادة  أّي  هناك 
مّمن سُيعانون من الّصواريخ إذا 
اُستعملت يف الداخل، فنحن لسنا 
خارج إطار اخلوف من الّسالح يف 
الداخل،  ولكن إن مل نعط سالح 
أن  ميكننا  فال  ثقتنا،  املقاومة 

حنفظ نفسنا ضّد إسرائيل.
س: قلتم أّن قانون اإلنتخاب 
ظلمًا  األكثر  هو  ستني  لعام 
يتعارض  وهو  املسيحّيني،  حبق 
حال  يف  الّدستورّية.  واملبادئ 
لوضع  الّدستورّية  املهلة  مّرت 
ستذهبون  هل  جديد،  قانون 
القانون  ظّل  يف  اإلنتخابات  إىل 

الّسابق؟
ال  هذه  االستفهام  عالمة  ج: 
ميكنين أن أجيب عنها منفردًا، فأنا 
أرفض قانون الّسّتني ولكن لدّي 
ماذا سنفعل.  نقّرر  ومعًا  حلفاء، 
بيننا.  ما  يف  الّرأي  سنتبادل 
مع  ويتعارض  ظامل  القانون  هذا 
الّدستور. هو ظامل ألّن هناك ما 
يعادل 24 نائبًا مسيحّيًا ُينتخبون 
يعين  وهذا  املسلمني،  بأصوات 
أّنهم ال ميلكون صفة متثيلّية عن 
مع  يتعارض  وهو  املسيحّيني. 
التوازن  يؤّمن  ال  ألّنه  الّدستور 
فعلى  اإلنتخابّية،  الّدوائر  بني 
سبيل املثال، حنن هنا على أرض 
أّما  املنت الذي ينتخب 8 نّواب، 
تقّدم  نائبني:  فينتخب  البرتون 
صوٍت  بفارق  أخرى  على  الئحة 
يف  نائبني  يعطيها  فقط  واحٍد 
البرتون، وكذلك األمر يف املنت، 
بفارق  أخرى  على  الئحة  فتقّدم 

صوٍت واحٍد يكسبها 8 نّواب.
بنتيجة  جاء  القانون  هذا  س: 
به  قبلتم  ملاذا  الّدوحة.  اّتفاق 
الوقت  يف  وترفضونه  سابقًا 

احلالي؟
ُيقال  وكما  به  قبلنا  ج: 
حمددة  وملرحلة  »مكرهني«، 
اإلنتخابات  إجراء  عند  تنتهي 
هذا  على  وافقنا  حنن  النيابّية. 
أفضل  كان  ألّنه  يومها  القانون 
ما  أو   2000 العام  قانون  من 
ُيعرف بقانون غازي كنعان حيث 
فقط  ينتخبون  املسيحّيون  كان 
15 نائبًا بأصواتهم. مع القانون 
اسرتّد  الّدوحة،  يف  ُأقّر  الذي 
مسيحيًا  نائبًا   23 املسيحّيون 
الربملان  إىل  يصلون  صاروا 

بأصوات املسيحّيني.

يتّم  مل  لو  ماذا  ولكن  س: 
إنتخابي؟  قانون  على  الّتوافق 
رئيس اجلمهورّية قال بأّن هنالك 
تأجيل تقيّن لإلنتخابات. هل هناك 
احتمال فعلّي بتأجيل اإلنتخابات؟

ج: أعتقد أّنه إن مل نستطع من 
اإلنتخابات يف  موعد  وحّتى  اآلن 
العام املقبل إقرار قانون إنتخاب 
ذلك  فعل  نستطيع  فلن  جديد، 

عرب تأجيل اإلنتخابات.
س: إذًا أنتم ترفضون الّتمديد 

للمجلس النيابي احلالي؟
ج: بالّتأكيد.

س: وترفضون كذلك التمديد 
لرئيس اجلمهورّية.

املوضوع  هلذا  عالقة  ال  ج: 
ليسا  الّنّواب.  جملس  مبوضوع 

مرتبطني ببعضهما البعض.
س: ولكن هناك أحاديث تربط 
النيابي  للمجلس  الّتمديد  بني 
احلالي، وإحتمال الّتمديد لرئيس 

اجلمهورّية.
ج: ال اعرف كيف مّت ربط هذين 
يرتبطان  ال  ألّنهما  املوضوعني، 

ببعضهما.
احلديث  إىل  باإلنتقال  س: 
وتأثريه  السوري،  امللف  عن 
والّتداعيات  الّلبناني  امللف  على 
ترى  أين  لبنان.  يف  الّداخلّية 
اليوم  سوريا  يف  تسري  األمور 
األسابيع  خالل  أّنه  خصوصًا 
تطّور  حصل  املاضية  القليلة 
اجليش  بني  للمعارك  يف  نوعّي 
احلّر،  واجليش  الّنظامي  السوري 
دمشق  داخل  إىل  وصلت  وقد 
وإىل ريف دمشق. إىل أين تسري 

األمور يف سوريا اليوم؟
عادت  األوضاع  أّن  أعتقد  ج: 
منطقة  يف  الطبيعّية  حالتها  إىل 
مسعنا  وقد  وجوارها،  دمشق 
إعادة  قّررت  مصر  أّن  اليوم 
دمشق  مطار  إىل  اجلوّية  رحالتها 
وهذا  حلب.  مطار  إىل  وكذلك 

يعين أن الوضع صار أفضل.
املعارك  لوصول  ولكن  س: 
إىل مطار دمشق دالالت عسكرّية 

وسياسّية.
واألعمال  االعتداءات  ج: 
هل  ولكن  حتصل،  امليليشياوّية 
حيث  البقاء  املهامجون  يستطيع 
هامجوا؟! عندما يستطيون البقاء 
احتلوا  إّنه  نقول  فقط  عندها 
الّسورّيني  أّن  واضح  وسيطروا. 
تكّتموا عّما حصل، وُقطع اإلّتصال 
ونرى  أّيام،  أربعة  أو  ثالثة  ملّدة 
معارك  حلصول  مؤّشرًا  ذلك  يف 

عسكرّية حامسة.
س: هنا ال بّد من الّسؤال: أين 
املعارضة  من  عون  العماد  يقف 

الّسورّية والّنظام؟
دعوت  األّول،  اليوم  منذ  ج: 
الّسورّيني إىل احلوار، ألّن احلسم 
قوّية،  جراحًا  سيرتك  العسكرّي 
قوّية  باتت  اليوم  لغاية  واجلراح 
جّدًا. املعارضة تّدعي أّنها تطالب 
بنظام دميقراطي، وال ميكن إقامة 
نظام دميقراطي من دون احلوار. 
يف كل الدول اليت وقعت فيها 
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 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
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عصري، شاي، ماء زهر، ماء الورد، مساحيق غسيل، 

 لوحات فنية، هدايا وغريها ...
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مقابل 
كنيسة 
مارشربل

االمريكية  االدارة  واصلت 
جهودها الحتواء األزمة بني احلكومة 
كردستان،  واقليم  العراقية 
نوري  الوزراء  رئيس  اعلن  فيما 
املالكي انه يف انتظار رد »الطرف 
ادارة  اقرتاحه  على  اآلخر)األكراد( 
املختلف  املناطق  يف  االمين  امللف 
املناطق«.  تلك  أبناء  من  عليها 
وأثنى السفري األمريكي يف بغداد 
»جهود  على  بيكروفت  ستيفن 
رئيس اجلمهورية جالل طالباني حلل 

األزمة«.
وجاء يف بيان لرئاسة اجلمهورية 
ان »طالباني استعرض مع السفري 
يف  التطورات  جممل  األمريكي 
مبينًا  للبالد«،  السياسية  األوضاع 
االتصاالت  يف  حبثا  »اجلانبني  ان 
اليت جيريها طالباني مع كل األطراف 
ملنع التأزم وتهدئة األوضاع واطالق 

عملية حوار وتفاهم بّناء«.
»بيكروفت  ان  البيان  واوضح 
اجلهود  هذه  وضرورة  أهمية  أكد 
اجل  من  طالباني  يبذهلا  اليت 
التفاهم الوطين العراقي، واستتباب 
االستقرار وحض اجلميع على اعتماد 
اخلارجية  أكدت  فيما  احلوار«.  لغة 
األمريكية أنها »تراقب بقلق التوتر 
إىل  داعية  واربيل«،  بغداد  بني 
»االبتعاد عن التصعيد العسكري«.

اخلارجية  وزيرة  وكيلة  وقالت 
خالل  ملري  كوت  روز  األمريكية 
وزير  مع  مشرتك  صحايف  مؤمتر 
الدليمي  سعدون  بالوكالة  الدفاع 
تراقب  األمريكية  »اإلدارة  ان 
فيها  دخلت  اليت  التوترات  بقلق 
املتنازع عليها بني حكومة  املناطق 
اجلانبني  ودعت  واملركز«.  اإلقليم 
واالبتعاد  سلمية  حلول  »إجياد  إىل 
وكان  العسكري«.  التصعيد  عن 
امس  من  اول  مساء  حذر  طالباني 

الواليات املتحدة تدعو بغداد وأربيل 
إىل اإلبتعاد عن التصعيد العسكري
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للقوات  متبادل  حشد  »خماطر  من 
استخدامها«،  بإمكان  والتلويح 
معتربًا أن« العملية السياسية مرت 
مبراحل خطرية كادت ان تؤدي إىل 
مهاوي االحرتاب األهلي وهي تواجه 
حاليًا خطر غياب الثقة بني الفرقاء«. 
ورأى يف بيان ان »املخاطر تقرتن 
للقوات  متبادل  حبشد  أحيانًا 
أن  مؤكدًا  باستخدامها«،  والتلويح 
التطور ليس خطرًا على  »مثل هذا 
أنه  العملية السياسية فحسب، بل 
قد يؤدي إىل عواقب وخيمة تهدد 

أمن البالد وسالمة أهلها«.
اقرتاحني:  املالكي  قدم  بدوره 
األول وضع سيطرات مشرتكة بني 
املناطق  يف  والبيشمركة  اجليش 
حلها  يتم  ان  على  عليها  املختلف 
نهائيًا عندما يصوت الربملان بشكل 
حدود  ترسيم  قانون  على  نهائي 
يتوىل  أن  هو  والثاني  احملافظات، 
األمنية  احلماية  املناطق  تلك  أبناء 

هلا.
وأشار خالل مؤمتر صحايف مشرتك 
مع األمني العام لألمم املتحدة بان 
»إقرتاح طالباني  كي مون اىل ان 
حيدد  احملافظات  حدود  بشأن 

الصورة النهائية لوضعها«.
وينص اقرتاح طالباني على إلغاء 
كل مراسيم النظام السابق املتعلقة 
باحلدود اإلدارية للمدن والقصبات 
أي  عهدها  سابق  إىل  وإعادتها 
الذي  العام  وهو   ،1968 عام  قبل 
توىل فيه حزب البعث السلطة يف 

العراق.
الربملان  رئيس  أبلغ  جانبه  من 
أسامة النجيفي إىل رئيس »اجمللس 
احلكيم  عمار  األعلى«  اإلسالمي 
وأربيل(  )بغداد  الطرفني  »توافق 
املناطق  من  قواتهما  سحب  على 

املختلف عليها«.

االحتاد  من  كل  استدعى 
سفري  افريقيا  وجنوب  االوروبي 
اسرائيل لديه لالحتجاج على القرار 
االسرائيلي االخري بناء ثالثة آالف 
جديدة  استيطانية  سكنية  وحدة 
والضفة  الشرقية  القدس  يف 
الغربية. يف هذه االثناء، اختصرت 
املستشارة األملانية أنغيال مريكل 
يف  إسرائيل  مع  أملانيا  خالف 
على  وخطره  االستيطان  موضوع 

حل الدولتني.
االحتاد  باسم  الناطقة  وقالت 
ان  كوجييانيتش  مايا  االوروبي 
االحتاد  خارجية  وزيرة  مساعد 
استقبل  فيمون  بيار  االوروبي 
االسرائيلي  السفري  أمس  صباح 
»لينقل  االوروبي  االحتاد  لدى 
حيال  االوروبي  االحتاد  قلق  له 
واوضحت  االسرائيلي«.  االعالن 
أمر  سفري  استدعاء  »اجراء  ان 
ننقل  فنحن  للغاية،  استثنائي 
سلطات  اىل  العادة  يف  الرسائل 
احمللي«.  املستوى  على  ما  بلد 
التشديد  ذلك  من  واملقصود 
االوروبي.  القلق  »جدية«  على 
اخلارجية  وزراء  وسيتطرق 
االثنني  املسألة  اىل  االوروبيون 
حيث  بروكسيل  يف  اجتماع  اثناء 
سيتبنون اعالنًا يف هذا املوضوع. 
وحبسب مصادر ديبلوماسية عدة، 
يف  يعتزم  االوروبي  االحتاد  فإن 
هذه املناسبة تبين هلجة »شديدة« 

حيال اسرائيل.
يف الوقت نفسه، اعتربت حكومة 
جنوب افريقيا ان بناء مستوطنات 
جديدة ميثل عقبة خطرية امام حل 
كما  دولتني،  قاعدة  على  النزاع 
انتقدت ايضا املشروع االسرائيلي 
من  مليون دوالر   100 بعدم دفع 
الرسوم للفلسطينيني. واستدعت 
لالحتجاج.  لديها  اسرائيل  سفري 
اخلارجية  وزير  مساعد  وقال 
جنوب  يف  الدولية  للشؤون 

»نعتقد  ابراهيم:  ابراهيم  افريقيا 
انه كان يتعني علينا القيام بذلك 
ان  مضيفًا  قلقنا«،  عن  لإلعراب 
لإلجراءات  »مطابق  اإلجراء  هذا 
بريطانيا  اختذتها  اليت  املماثلة 
ان  وموضحًا  واملانيا«،  وفرنسا 
سفري جنوب افريقيا يف اسرائيل 
سينقل ايضا الرسالة اىل احلكومة 
قالت  جانبها،  من  االسرائيلية. 
شديد  بإجياز  األملانية  املستشارة 
نظريها  مع  اجتماعاتها  انتهاء  بعد 
ناتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
وأعضاء حكومته أمس يف برلني: 
متفقني،  غري  أننا  على  »اتفقنا 
وما عدا ذلك، فنحن متفقون على 
األخرى«.  املشرتكة  القضايا  كل 
وكانت مركل ذكرت قبل أيام بأن 
التوسع االستيطاني »ينهي الثقة 
يف وجود استعداد لدى إسرائيل 
للدخول يف مفاوضات تؤدي إىل 
املنشودتني  الدولتني  حل  حتقيق 

من جانب اجملتمع الدولي«.
ناتنياهو كالم املستشارة  وأيد 
نتفق  ال  مسائل  »هناك  قائال: 
حقول  يف  نتعاون  لكننا  عليها، 
بلده  عالقة  أن  مالحظًا  كثرية«، 
نقدرها  خاصة  »عالقة  بأملانيا 
جدًا«. وأشاد كثريًا مبواقف مريكل 

املؤيدة لدولة إسرائيل وأمنها.

وكانت مركل أعلنت بعد انتهاء 
املشرتكة  احلكومية  املشاورات 
غياب  يف  الدولتني  وزراء  بني 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي أفيغدور 
إسرائيل  أمن  إن  عنها،  ليربمان 
العليا،  أملانيا  مصلحة  من  »جزء 
غزة،  أزمة  خالل  دعمناها  وحنن 
التوصل إىل  أن من اجليد  ونعترب 
وقف إلطالق النار هناك«. وتابعت 
أن حكومتها ستتابع العمل لتحقيق 
حل الدولتني، وستسعى من أجل 
إسرائيل  بني  املفاوضات  إعادة 

والسلطة الفلسطينية.
ستتخذ  برلني  كانت  إذا  وعما 
إذا  إسرائيل  حق  يف  خطوات 
االستيطاني،  نهجها  يف  استمرت 
قالت املستشارة ردًا على سؤال: 
دول سيادية  إسرائيل  إن  »قلت 
وحنن  قرارات،  اختاذ  وبإمكانها 
بد  وال  اآلراء،  ونتبادل  نتناقش 
خطوات،  بدورها  تتخذ  أن  ألملانيا 
لكن علينا بداية مناقشة إن كانت 
االستيطانية  اخلطوة  هذه  مثل 
ال،  أم  الدولتني  حل  على  تساعد 
وناتنياهو هو هنا للنقاش والبحث 

يف هذا األمر«.
»إن  قائاًل  ناتنياهو  وعّقب 
جديدًا،  ليس  االستيطان  موضوع 
بل حنن نتابع هذه السياسة ذاتها 

منذ 45 سنة، وكل الذين سبقوني، 
أعلنوا  وهم ستة رؤساء وزارات، 
مثلي أن هذه املستوطنات سُتضّم 
والفلسطينيون  إسرائيل،  إىل 
الرئيس  ومّحل  ذلك«.  يعرفون 
حممود عباس املسؤولية عن القرار 
االستيطاني األخري »لكونه تصرف 
بصورة أحادية اجلانب«، يف إشارة 
إىل جلوئه إىل األمم املتحدة لنيل 
كدولة  فيها  عضويتها  فلسطني 
بصفة مراقب. وأضاف: »مل أفقد 
لعباس،  ذلك  وأقول  بعد،  األمل 
يف  هنا  وجودي  هو  والربهان 
برلني للبحث يف فرص السالم يف 
الشرق األوسط«. ونفى أن تكون 
إسرائيل فقدت أوروبا كما صرح 
وزير خارجيته ليربمان، مشريًا إىل 
بلده خالل  مع  األوروبي  التضامن 
كما  غزة.  قطاع  مع  األخري  النزاع 
نفى أن يكون االستيطان أساس 
بل  األوسط،  الشرق  يف  األزمة 
»حنن  وتساءل:  إسرائيل.  وجود 
بعد  حصل  فماذا  غزة،  غادرنا 
وجود  عدم  مقولة  معيدًا  ذلك«، 

شريك حقيقي للتفاوض معه.
حزب  رئيسة  وانتقدت 
روت  كالوديا  أملانيا  يف  اخلضر 
وخططه  لربلني  ناتنياهو  زيارة 
»إن  قائلة  األخرية،  االستيطانية 
كلمات  توجيه  اآلن  املطلوب  من 
ورأت  إسرائيل«.  إىل  انتقادية 
أن على مريكل أن توضح لضيفها 
»أن سياسته االستيطانية كارثية 
للناس  أمنًا  أكثر  الوضع  ال جتعل 
ودعتها  أيضًا«.  إسرائيل  يف 
»ألن تعمل على أن تتحدث أوروبا 
أوروبا  تبذل  وأن  واحد،  بصوت 
كل  إلسرائيل  صديقة  كمجموعة 
ما بوسعها ليتم التوصل إىل حل 
هذا  الطريق  معتربة  الدولتني«، 
»الوحيد أمام أوروبا لتصبح وسيطًا 
قويَا يف الصراع بني اإلسرائيليني 

والفلسطينيني«.

مركل تؤكد اخلالف مع نتانياهو على االستيطان وأوروبا وبريتوريا تستدعيان سفري إسرائيل
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رحل اغناطيوس »بطريرك   
املشرق وكنيسة احلوار«

Saturday 8 December 2012  2012 االول  كانون   8 السبت 

غداة انتخاب رفيقه وصديقه 
كرسي  على  بطريركًا  االوثق 
للروم  املشرق  وسائر  انطاكيا 
االرثوذكس خلفا لسلفه الراحل 
الياس الرابع يف 7 متوز 1979، 
الراحل  »النهار«  عميد  كتب 
 8 يف  افتتاحيته  تويين  غسان 
متوز 1979 بعنوان »اغناطيوس 
من  انطالقا  املشرق«  بطريرك 
بني  واالميان  العقيدة  رفقة 
الرجلني حيال مشرقية الكنيسة 
يف  الرائد  احلواري  ودورها 

سائر الشرق.
اغناطيوس  البطريرك  رحل 
عن  االربعاء  صباح  الرابع 
كهنوتية  ومسرية  عامًا   92
وتربوية  واجتماعية  وفكرية 
وبرمزيته  باالجنازات  جمللة 
جسدوا  من  ابرز  كأحد  الكبرية 
دور الكنيسة االرثوذكسية يف 
خمتلف  بني  والتفاعل  االنفتاح 
وكذلك  واالديان،  الطوائف 
بالوجود  االميان  لواء  محل  يف 
املسيحي االصيل والعريق يف 
الشرق. واذا كان غسان تويين 
كرس يف الكثري مما كتبه وقاله 
عن البطريرك اغناطيوس الرابع 
»طائفة  دور  يراه يف  كان  ما 
رفيقه  رحيل  فإن  احلوار«، 
من  اشهر  ستة  بعد  امس، 
استحقاقا  شكل  تويين،  غياب 
استثنائيا للكنيسة وابنائها مع 
سائر املسيحيني وخصوصا يف 
الظروف  وسط  وسوريا  لبنان 
يواجهها  اليت  واخلطرة  الصعبة 
االزمة  ظل  يف  املسيحيون 
على  وانعكاساتها  السورية 

لبنان.
عرف  الراحل  البطريرك 
الدفاع  وبقوة  االميان  بعناد 
التارخيي  املسيحي  الوجود  عن 
»حنن  الشرق.  يف  املتأصل 
االصيلون يف الشرق واآلخرون 
مرة  قال  علينا«،  ضيوف 
»نريد  واضاف:  لـ«النهار«. 
من  وارضنا  بالدنا  العيش يف 
اكثرية واقلية  دون متييز بني 

حبقوقنا  نتمتع  كمواطنني  بل 
أكنا  سواء  واجباتنا  ونؤدي 
مسلمني أم مسيحيني«. وشدد 
املشرقي  وجودنا  »ان  على 
هذه  يف  باق  االرثوذكسي 

الديار«.
قاوم  الذي  البطريرك 
الرمق  حتى  ورفضه  االحباط 
اىل  الدعوة  رمز  وكان  االخري 
له  سيكون  واالنفتاح،  احلوار 
يف  االول  كبريان.  وداعان 
كنيسة القديس نيقوالوس يف 
جثمانه  يسجى  حيث  االشرفية 
حتى االحد املقبل وتقام مراسم 
يف  والثاني  ظهرًا.  اجلنازة 
الكاتدرائية املرميية يف دمشق 
بعد  جثمانه  اليها  سينقل  اليت 
ظهر االحد وتقام مراسم اجلنازة 
مدافن  يف  يوارى  ثم  االثنني 

البطاركة.
ومع شغور السدة البطريركية 
الكنيسة  تشهد  االرثوذكسية 
بانعقاد  تبدأ  متعاقبة  احداثًا 

اجتماع املطارنة واالساقفة قبل 
البطريركي  املقر  يف  غد  ظهر 
برئاسة  البلمند  سيدة  بدير 
وهو  بينهم،  سيامة  االقدم 
الشمالية  امريكا  مرتوبوليت 
صليبا.  فيليبس  املطران 
قائمقامًا  اجملتمعون  وينتخب 
تسلمه  فور  يتوىل  بطريركيًا 
الراحل  البطريرك  نعي  مركزه 
النتخاب  التحضري  يف  ويشرع 

البطريرك اخللف.
احلداد  يعلن  ان  ويتوقع 
الرمسي على البطريرك يف يوم 
رئيس  فيه  قال  وقد  وداعه. 
سليمان:  ميشال  اجلمهورية 
الرسولني  خليفة  »بغياب 
بطرس وبولس غبطة البطريرك 
اغناطيوس الرابع تطوى صفحة 
اميان  رجل  حياة  من  جميدة 
وحوار وعلم طبع مبحبته وحكمته 
الشرق  وآفاق  املشرق  كنيسة 
تلة  اىل  محاه  يف  حمردة  من 
البلمند وحتى مغارب االرض«.

البطريرك الراحل اغناطيوس الرابع.

هو من مواليد عام 1921 يف حمافظة محاة وسط سوريا، 
تويف الثالثاء، لكن النبأ مل يعلن إال اليوم »بسبب شكوك 
من بعض األطباء حول حالته، إضافة لوجود ترتيبات هلا عالقة 

مبراسم الدفن وقضايا ختص الكنيسة«.
املشرق  وسائر  أنطاكية  على  بطريركا  هزيم  انتخب  وقد 
يف الثاني من يوليو/متوز 1979. ويف بداية حياته درس يف 
انتقل إىل لبنان حيث درس األدب، ثم انضم  سوريا، ثم 
إىل اخلدمة يف األسقفية األرثوذكسية احمللية وأصبح مشاسا 

يف عام 1945.
معهد  يف  هناك  وخترج  درس  حيث  باريس  إىل  وسافر 
القديس سريجيوس الالهوتي، كما عمل على تأسيس معهد 
البلمند الالهوتي، حيث خدم كعميد له، وكان أحد مؤسسي 

حركة الشبيبة األرثوذكسية يف سورية ولبنان، يف 1942.
الشبيبة  رابطة  تأسيس  يف  ساعد   ،1953 عام  ويف 
عضوا  وأصبح  الالهوتية،  واملدرسة  العاملية  األرثوذكسية 
يوليو/متوز  من  الثاني  ويف  املقدس.  األساقفة  جممع  يف 
انتخب خليفة للرسولني بطرس وبولس على كرسي   1979

البطريركية األنطاكية لطائفة الروم األرثوذكس.
للروم  املشرق  وسائر  أنطاكية  بطريركية  أن  إىل  يشار 
األرثوذكس تعد واحدة من 14 كنيسة تؤلف اجملمع األنطاكي 

األرثوذكسي.

مــــن هـــــو؟

رحل بطريرك السري بني األلغام... 
وسوريا الناخب األول خلليفته

ستأخذ الكنيسة األرثوذكسية وقتها يف توديع 
احتفال  يف  هزيم،  الرابع  أغناطيوس  بطريركها 
والقدس  واليونان  روسيا  كنائس  فيه  تشارك 
هزيم  خليفة  ناخب  أن  األكيد  وغريها.  ومصر 
سيكون سوريا، مبطارنتها الشباب وكنائسها القلقة 
وكاهن كنيسة مار الياس للروم األرثوذكس يف 

بلدة قطنا الذي حنره املسلحون أخريًا.
مل ُيِطق بطريرك أنطاكية وسائر املشرق للروم 
الرابع  أغناطيوس   1979 عام  منذ  األرثوذكس 
هزيم احلياة بعدما فارقها صديقه الوزير السابق 
مباركة  له  تتسّنى  أن  قبل  فرحل  تويين،  غسان 
املر  ميشال  النائب  اآلخر  احمللي  ترشيح صديقه 
يف  دأب  كما  جديدة،  مرة  النيابية،  لالنتخابات 
العقدين املاضيني. ورغم مرضه، كان هزيم قد 
وجد القوة قبل بضعة أسابيع للذهاب إىل نيويورك 
ثالث  ليمنح  ساعات  ببضع  ساندي  إعصار  قبيل 
السابق  الوزراء  جملس  رئيس  نائب  أصدقائه 
عصام فارس أعلى األومسة األرثوذكسية )وسام 

القديسني بطرس وبولس(.
وفارس  من صداقته  استفاد  قد  هزيم  وكان 
ماديًا لتحقيق بعض رغبات كنيسته، سواء الرتبوية 
الصحية ممثلة  أو  البلمند  املمثلة خصوصًا جبامعة 
مبستشفى الروم. فيما َموَضَع بطريركيته سياسيًا 
سبق  ما  قاطعًا  اآلخرين،  صديقيه  قاميت  بني 
اليساري األرثوذكسي  َفس  النَّ لغريه أن بلغه مع 
ــــ  ينزع  أن  حماواًل  واملر،  تويين  ملصلحة  العام 
عن  سواء  الكنسية،  العباءة  ــــ  دائمًا  ملصلحتهما 
السياسي  التقليد  عن  أو  األرثوذكس  احلزبيني 
والنواب  الوزراء  بعشرات  املمثل  االرثوذكسي 
السياسية  بالبيوتات  يعرف  كان  وما  السابقني 
العام كان هزيم  األرثوذكسية. وحتى مطلع هذا 
وانسجامًا  املارونية  للبطريركية  خالفًا  حافظ،  قد 
على  األخرى،  املسيحية  البطريركيات  غالبية  مع 
كّرس  وفيما  السورية.  بالقيادة  وطيدة  عالقة 
الرئيس السوري بشار األسد تقليدًا عائليًا يقوم 
على مشاركة البطريرك يف قداس امليالد بإحدى 
الكنائس الدمشقية، اعترب هزيم يف نيسان 2011 
أنه يرى »إرادة حكومية فاعلة وإجيابية تعمل من 
أجل الدولة، وأنظر دائمًا إىل الدكتور بشار األسد 
عائلة،  رب  أنه  أعرف  وأنا   )...( إجيابي  بشكل 

وإنسان صادق يعمل من أجل اإلصالح«.
وخصوصًا  املطارنة،  بعض  تأكيد  وبعد  أمس، 
البعيدة، عجزهم  االنتشار  أبرشيات  القاطنني يف 
عن بلوغ دير األرثوذكسيني املركزي يف البلمند 
حتى  املقدس  اجملمع  انعقاد  تأجيل  تقرر  اليوم، 
صباح غد اجلمعة. وحبسب القانون الكنسّي يتعنّي 
أن  )يرجح  بطريركي  انتخاب قائمقام  على اجملمع 
علمًا  خضر،  جورج  املطران  سيامة  األقدم  يكون 
وفاة  عند  قربان  الياس  أصغرهم  انتخبوا  أنهم 
البطريرك الياس الرابع( حيدد موعد جناز البطريرك 
هزيم ومراسم الدفن وإمتام الشؤون اإلدارية يف 
أيام حيق للقائمقام  البطريركية. وبعد حنو عشرة 
البطريركي دعوة اجملمع إىل االلتئام جمددًا يف أحد 
املقرين البطريركيني )دمشق أو البلمند( النتخاب 

بطريرك جديد.
واجلدير ذكره، حبسب قانون انتخاب البطريرك 
األرثوذكسي، أن املرشحني ال يتقدمون بأنفسهم 
على  أعضاء اجملمع، كل  بل يسمي  الرتّشح،  إىل 
ورقة، ثالثة مرشحني، وبعد عملية حسابية تعلن 
نسبة  بأكرب  حظوا  الذين  الثالثة  املطارنة  أمساء 
تأييد، ويصار إىل تصويت اجملمع جمددًا لواحد من 
الثالثة، فيفوز يف الدورة األوىل من حيصل على 
ثلثي األصوات. وإذا عجز أحد املرشحني عن حصد 
الثلث، يفوز يف دورة التصويت الثانية من حيصل 

على أكثرية األصوات.
الكنيسة  مبطارنة  الرتشح  حق  القانون  وحيصر 
يعرف  ما  أو  أبرشيات،  يديرون  الذين  األنطاكية 
مطران  هم:  وهؤالء  مرتوبوليت.  بصفة  كنسيًا 

غسان سعود
جورج  لبنان  جبل  مطران  عودة،  إلياس  بريوت 
مطران  كرياكوس،  إفرام  طرابلس  مطران  خضر، 
مطران  كفوري،  الياس  وصور  وصيدا  مرجعيون 
عكار  مطران  خوري،  سبرييدون  والبقاع  زحلة 
العرب  وجبل  حوران  مطران  منصور،  باسيليوس 
مطران  زخم،  بو  جورج  مطران محص  أسرب،  سابا 
بولس  حلب  مطران  صليبا،  مكاريوس  محاه 
مطران  منصور،  يوحنا  الالذقية  مطران  يازجي، 
أوروبا  مطران  ستيفانو،  بابا  قسطنطني  العراق 
حلب(،  مطران  )شقيق  اليازجي  يوحنا  الغربية 
مطران أمريكا الشمالية فيليبوس صليبا، مطران 
الربازيل  الشدراوي، مطران  أنطونيوس  املكسيك 
سلوان  األرجنتني  مطران  منصور،  دامسكينوس 
ومطران  عبد  سرجيوس  تشيلي  مطران  موسى، 

أوسرتاليا بولس صليبا.
مطران  اختيار  للمجمع  يتيح  ال  القانون  لكن 
سنوات.  مخس  مرتوبوليتًا  انتخابه  على  ميّر  مل 
املذكورة  التسعة عشر  وبهذا يسقط من األمساء 
الغربية  وأوروبا  وطرابلس  عكار  من  كل  مطارنة 
محاه  مطراني  مرض  أن  إىل  إضافة  واألرجنتني. 
تسميتهما،  على  زمالءهما  يشجع  لن  والالذقية 
وسبرييدون  خضر  جورج  املطارنة  جتاوز  وكذلك 
عامًا  الثمانني  الشدراوي  وأنطونيوس  خوري 
الشمالية  أمريكا  مطران  ينشغل  فيما  العمر.  من 
بهموم أسقفيته  البطريركية  فيليبوس صليبا عن 
اليت يساعده أربعة عشر أسقفًا يف إدارة طاقتها 

البشرية واملالية واجلغرافية الضخمة.
وبناًء عليه، يبقى تسعة مطارنة جيري التداول يف 
إمكان ترشيحهم، أكثرهم إحياًء برغبته يف الرتشح 
مطران الربازيل الذي ينشغل غالبًا بشؤون أبرشيته 
واللعبة السياسية الربازيلية عن تفاصيل بطريركيته 
ومناسباتها الكثرية، ومطران حلب بولس يازجي، 
اللبناني  املطران  أما  أسرب.  سابا  حوران  ومطران 
األبرز بعد خضر، مطران بريوت إلياس عودة، فلن 
ظل  ويف  خاسرة،  معركة  عارفيه  حبسب  خيوض 
متاسك النظام السورّي يف دمشق سيبدو انتخابه 
احلرب  األرثوذكسي  اجملمع  إعالن  مبثابة  بطريركًا 
على دمشق نظرًا إىل مواقفه السياسية واحنيازه 
هنا  من  املستقبل.  تيار  إىل  وقالبًا  قلبًا  املعلن 
يكبت عودة رغباته. مع األخذ باالعتبار أن الكنيسة 
األرثوذكسية الروسية اليت تدعم الرئيس األسد، 
ُتَعّد من أبرز املؤثرين على وجهة اجملمع، حاهلا يف 
ذلك حال الكنيسة األرثوذكسية اليونانية اليت يعد 
العلم أن وجهة  مطران حلب أنشط تالمذتها. مع 
األزمة  ما خيص  جدًا يف  متقاربة  املطارنة  غالبية 

السورية وسعي اإلسالميني إىل بلوغ السلطة.
التزام املطارنة الصمت أمس احرتامًا  ويف ظل 
ملوت بطريركهم، أكد أحد اآلباء املتابعني لشؤون 
االهتمام  جتعل  السورية  األحداث  أن  البطريركية 
باألبرشيات السورية أولوية على أي شيء آخر، وال 
بّد يف هذا السياق من تفكري اجملمع جديًا بانتخاب 
بطريرك جديد يكون ضليعًا مبا حيصل هناك ولديه 
حد أدنى من اخلربة يف التعامل مع الواقع السوري 
حيث يعيش اجلزء األكرب من أرثوذكسّيي أنطاكية، 
مبطراني  فأكثر  أكثر  السباق  حيصر  الذي  األمر 

حوران سابا أسرب وحلب بولس يازجي.
خسرت  األرثوذكسية  الكنيسة  أن  أخريًا  األكيد 
»الشبيبة  موجة  أوصلته  بطريركًا  أمس  رمسيًا 
مطارنة  غالبية  غرار  على  لكنه،  األرثوذكسية«. 
الشبابية  حبماسته  وظيفته  يشغل  مل  الشبيبة، 
من  األدنى  احلد  لتحقيق  بهدوء  فعمل  السابقة، 
اإلجنازات املؤسساتية، متجنبًا الصدام. وال ميكن 
أيًا كان، صنع األعاجيب، ال يف متوضع  خليفته، 
وعلى  اللبناني  الصراع  طريف  بني  بطريركيته 
يف  وال  السورّي،  الصراع  يف  اهلامش  هامش 
هذه  بأنهم »أصحاب  األرثوذكسيني  ثقة  تعزيز 
البطريرك  كان  كما  ضيوف«،  واآلخرين  األرض 

الراحل يقول.
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املوعودون  املواطنون  يشعر 
بالنشوة  االسرتالية  »اجلنة«  بـ 
مراكز  بان  احلكومة  اعرتاف  بعد 
االحتجاز جتاوزت السعة القصوى 
من  سيكون  اللجوء  طاليب  وان 
اجملتمع  يف  اطالقهم  الضروري 
طلباتهم  معاجلة  تتم  ان  اىل 

للحصول على اللجوء.
سوف سُيقدم هلم الدعم املالي 
والسكن وكذلك الرعاية الصحية 
األساسية جمانا، وهذه التقدميات 
تعد مبثابة دفعة هائلة لوضعهم 
اندونيسيا  يف  احلالي  املالي 
للحصول  العديد  يكافح  حيث 

طالبو جلوء يف اندونيسيا يطلقون على غيالرد لقب »بطلة« ملنحهم اعانات 
الرفاهية )سنرتلينك( وطبابة ومساعدة اجيار

 طالبو اللجوء يف بانكوك غرب جاوا
على الغذاء.

ولكن طاليب اللجوء يف بانكوك، 
قالوا  جاكرتا،  غربي  كلم    80
زعيم  جناح  من  خيشون  انهم 
االئتالف طوني ابوت يف مسعاه 

ليصبح رئيسا للوزراء.
 وقال ضياء احليدري )25 عاما(، 
من أفغانستان حاول  دون جدوى  
السفر إىل أسرتاليا حواىل سبع 
ليس  ابوت  »السيد  ان  مرات 
جيدا بالنسبة لطاليب اللجوء، انه 
ال حيبنا، ويف احلقيقة هو ليس 

رجال لطيفا«.
واضاف يقول »يبدو ان اآلنسة 

غيالرد تتفهم كيف نشعر وحتاول 
االفضل«.

واثين طالب جلوء آخر هو عبد اهلل 
سوالماني )41 عاما( على اآلنسة  
غيالرد مطلقا عليها لقب »بطلة« 
حتكم  أن  حمظوظا  »تكون  قائال 

بلدك مثل هذه املرأة«.
وقالت األم )بدون رجل( فاطمة  
لنيوز  ابران،  من   )30( خافاري 
ما  لديها  يكن  مل  أنه  ليمتيد 
يكفي من املال للسفر  حبرا اىل 
اسرتاليا وقضاء وقت تعيش فيه 
بال مأوى وجائعة يف إندونيسيا 

ستة  العمر  من  البالغ  ابنها  مع 
أشهر.

العمال  حزب  إعالن  ان  وقالت 
كان مبثابة املوسيقى الذنيها.

ميكنين  كان  »اذا  واضافت 
والسكن  املال  على  احلصول 
أسرتاليا  إىل  اصل  عندما  جمانا 
سهلة  احلياة  سيجعل  هذا  فان 

للغاية بالنسبة لي«.
احلالي  »الوقت  تقول  وتابعت 
ال  أنا  لنا،  بالنسبة  جدا  صعب 
حنن  احلليب،  شراء  استطيع 
حباجة  وطفلي  انا  جدا.  جائعون 
األسرتالي..  الشعب  كرم  إىل 
ميوت  قد  ذلك  حيدث  مل  اذا 

طفلي«.
وقالت خافاري، اليت فّضلت ان 
ايران  من  هروبها  سبب  يبقى 
الذي  اآلخر  العامل  ان  »خاصا« 
العناية  أسرتاليا هي  اىل  جذبها 
»ال  موضحة  اجملانية،  الطبية 
لطفلي  التطعيم  تأمني  أستطيع 
عليه  احلصول  من  أمتكن  وهكذا 

يف أسرتاليا«.
ومت تسجيل رقم قياسي شهري 
جديد يف تشرين الثاني/ نوفمرب 
القوارب  الجئي  عدد  بلغ  حيث 

2443 شخصا..
اذا  ما  غيالرد  واآلنسة  وسئلت 
بتأشريات  العمل  ستعيد  كانت 
القوارب  احلماية املؤقتة واعادة 

إىل إندونيسيا.
املاضي  الشهر  احلكومة  وأعلنت 
ان اآلالف من طاليب اللجوء الذين 
تتم معاجلة اوضاعهم يف ناورو 
اطالقهم  سيتم  مانوس  وجزيرة 
مبوجب  االسرتالي  اجملتمع  يف 
gbrid التجسري  )تأشريات 
منهم  كل  باعطاء   )ing visas
أسبوعني  كل  دوالرا   440 مبلغ 
باإلضافة إىل املساعدة يف دفع 

اإلجيار والعناية الطبية.
وُفهم أن احلكومة على دراية بان 
اللجوء  طاليب  من  كبرية  أعدادا 
قوارب  على  للحصول  يسارعون 
موسم  قبل  اندونيسيا  يف 
يردعهم  ومل  املومسية  الرياح 
فرتة  على  االبقاء  احلكومة  تعهد 
للحصول  اجملتمع  يف  االنتظار 
على تأشريات محاية ملدة تصل 
إىل مخس سنوات مبوجب اختبار 
gno adva “ الفائدة  )عدم 

.)tage“ test
ان  غيالرد  السيدة  وقالت 
تأشريات احلماية املؤقتة واالعادة 
مل تكن خيارا سياسيا وذلك قبل 
ساعات من إعالن احلكومة انه مت 
قاربني  على  شخصا   75 انقاذ 
من قبل البحرية االسرتالية قبالة 

جزيرة كريسماس.
للقناة  غيالرد  وصرحت 
التلفزيونية العاشرة قائلة »هذه 
وبالنسبة  لبلدنا  معقدة  مسألة 

للدول يف مجيع أحناء العامل«.
أن  يقول  من  »كل  وقالت 
لك  يقول  ال  سهال  حال  هناك 
جمموعة  يأخذ  ذلك  ان  احلقيقة. 
من السياسات، وحنن نضع هذه 

السياسات موضع التطبيق«.

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 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

مرض » ليدجيونريز يهدد 
والية فكتوريا

3 حاالت إصابة بمرض ليدجيونريز تم اكتشافها يف منطقة باندورا خالل الشهر 
املاضي

ُوجهت حتذيرات لسكان مشال 
توخي  بضرورة  ملبورن  شرق 
من  احلذر،  درجات  أقصى 
ليدجيونريز  مبرض  العدوى 
أعراضه  تشبه  الذي 

االنفلونزا.
بعد  تنتشر  املخاوف  وبدأت 
ثالث  إصابة  اكتشاف  مت  أن 
منطقة  يف  بالعدوى  حاالت 
املاضي،  نوفمرب  يف  باندورا 
جراء تعرضهم للبكرتيا املسببة 

للمرض.
الدكتورة  قالت  جهته،  من 
املسؤولة  ليسرت  روزماري 
بوزارة الصحة بوالية فكتوريا 
 38 رجالن  هما  املصابني  إن 
عجوز  وسيدة  سنة،  و56 
ختطت السبعني من العمر, ومت 
نقل الثالثي إىل املستشفى، 
وخرجوا ساملني بعد أن تعافوا 

من أعراض املرض.
الصحة  وزارة  وتدرس 

برج  من  النامجة  التأثريات 
تربيد باملنطقة، إال أن النتائج 
ال تزال جمهولة، لذا مت اختاذ 
يوم  التربيد  برج  بإغالق  قرار 
تعقيمه  ومت  املاضي،  اجلمعة 
باب  من  املاضي  الثالثاء 

االحتياط.
مرض  أعراض  وتشبه 
أعراض  بعض  »ليدجيونريز« 
الصداع  أمثال  األنفلونزا 
وآالم  والقشعرية  واحلمى 

العضالت.
أحد  وفاة   2010 عام  وشهد 
األشخاص يف العقد السادس 
إصابته  بعد  العمر  من 

باملرض.

املصابني  عدد  ارتفع  وبذلك 
 55 إىل  العام  هذا  باملرض 
عن  حاالت   7 من  أقل  حالة، 

العام املاضي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اُتهم حمام أسرتالي رفيع املستوى 
يف جمال حقوق الالجئني وقضايا 
على  اجلنسي  باالعتداء  اهلجرة  
أجنبية،  أصول  من  رجال  أربعة 

يف الفرتة بني 1995- 2004.
ناهز  الذي  املتهم  وتقدم 
الستني بطلب إىل احملكمة بعدم 
نشر تفاصيل ميكن أن تؤدي إىل 

كشف هويته.
وكانت مباحث »سييت سنرتال« 
قد ألقوا القبض على املتهم أول 
أمس الثالثاء، ووجهت إليه سبعة 

اتهامات باالعتداء اجلنسي.
وأفرج عنه بكفالة مشروطة إىل 
أن ميثل أمام احملكمة يف كانون 

الثاني/  يناير القادم.
حكما  القضاة  أحد  أصدر  كما 
نشر  حبظر  املاضي  األربعاء 
أمره  يف  ينظر  أن  إىل  مؤقت 

بشكل مدقق اليوم اخلميس.
مكتب  يف  اجلرائم  وحدثت 
بانتهاكات  قام  حيث  احملامي، 
نيبال  من  رجال   4 جتاه  جنسية 

وباكستان واهلند وبنغالديش.
ومن املقرر أن ميثل املتهم أمام 
لوكال  سينرت  داوننغ  حمكمة« 

كورت« يف 22 يناير القادم.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حمامي الجئني أسرتالي 
يغتصب  4 رجال!!
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السفري  اسرتاليا  استدعت 
الثالثاء  يوم  االسرائيلي 
اسرائيل  قرار  على  لالحتجاج 
اليهودي  االستيطان  توسيع 
والضفة  الشرقية  القدس  يف 
حتويل  عن  واالمتناع  الغربية 
ايرادات الضرائب الي السلطة 

الفلسطينية.
يف  االسرتالي  االجراء  ويأتي 
من  مماثلة  خطوات  اعقاب 
دول اوروبية من بينها اسبانيا 
والسويد  وبريطانيا  وفرنسا 
فوز  اعقاب  يف  والدمنرك 
فعلي  باعرتاف  الفلسطينيني 

من االمم املتحدة بهم كدولة.
وقال وزير اخلارجية االسرتالي 
بوب كار يف بيان بعد ان اجتمع 
السفري االسرائيلي يوفال رومت 
كبار  اسرتاليني  مسؤولني  مع 
عارضت مجيع  طاملا  »اسرتاليا 
مثل  االستيطانية...  االنشطة 
حيوية  تهدد  االنشطة  هذه 
لن  بدونه  الذي  الدولتني  حل 
يف  أمن  مطلقا  هناك  يكون 

اسرائيل.«

اسرتاليا تستدعي السفري االسرائيلي 
لالحتجاج على خطة لتوسيع االستيطان

وقال كار -الذي ستشغل بالده 
جملس  يف  دائم  غري  مقعدا 
االمن التابع لالمم املتحدة العام 
القادم- ان تصرفات اسرائيل 
اجراء مفاوضات  صعبت فرص 

جديدة بني اجلانبني.
ومضى قائال »اشعر خبيبة أمل 
القرارات  هذه  النباء  شديدة 

االسرائيلية.«
والنصر الذي حققه الفلسطينيون 
يف االمم املتحدة كان انتكاسة 
املتحدة  للواليات  دبلوماسية 
انضم  اللتني  واسرائيل 
الدول  من  قليل  عدد  اليهما 
ترقية  قرار  التصويت ضد  يف 
الفلسطينية يف  السلطة  وضع 
»كيان«  من  الدولية  املنظمة 
الي  الفاتيكان  مثل  مراقب 

»دولة غري عضو«.

بينما  دولة   138 القرار  وأيد 
وإمتنعت  دول  تسع  عارضته 
اسرتاليا-  بينها  -من  دولة   41

عن التصويت
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تتواصل حماكمة رجل مسلم من 
اصل عراقي يف اسرتاليا بتهمه 
حماولة قتل اخيه طعنَا بالسكني 
النيب  الي  االخري  اساء  ان  بعد 

حممد.
وذكرت وكاله االنباء االسرتالية  
ان صفاء عالمه )22 عامًا( حاول 
قتل اخيه االكرب سنًا علي عالمه 
منزل  يف  بينهما  خالف  بعد 
 2010 عام  اكتوبر  يف  العائلة 
بضواحي  كلوفرديل  بلدة  يف 

مدينة بريث.
نيكوالس  العام  املدعي  وقال 
كوجني ان علي نقل حينها اىل 
املستشفي وهو يف وضع حرج 
طعنات  بـسبع  اصيب  ان  بعد 
والظهر  الصدر  يف  سكني 
بكبده  اصيب  كما  واخلاصرة 

حماكمة عراقي مسلم حاول قتل أخيه 
بسبب اإلساءة إىل النيب

وكليته.
املتهم  ان  كوجني  واضاف 
هرب اىل منزل صديق له بعد 
احلادث، وكانت مالبسه ملطخه 
بالدماء كما اشرتى تذكرة سفر 
يف  أخرى  أسرتالية  مدينة  الي 

حماولة للهروب من العدالة.
صفاء  املدعي  ووصف 
بالـ«متدين جدًا« لكن اخاه علي 
ليس كذلك وأضاف أن اساءة 
كانت  حممد  النيب  اىل  علي 
دفعت  اليت  االخرية«  »القشه 
وذكر  اخيه.  طعن  اىل  صفاء 
ابلغ صديقه  كوجني أن صفاء 
جمددًا  ذلك  على  سيقدم  انه 
يف حال توفرت لديه الفرصة، 

حسب »يو بي أي«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بعض  تدخل  أن  املنتظر  من 
جمالس البلديات داخل سيدني 
حتت  ويلز  ساوث  نيو  وغرب 
تراجعت  أن  بعد  الدمج،  مفرمة 
باري  بقيادة  الوالية  حكومة 
انتخابي  وعد  عن  أوفاريل 
جمالس  دمج  إىل  اللجوء  بعدم 

البلديات.
وقال دون بيدج وزير  شؤون 
الوضع  إن  احمللية  احلكومات 
جملس   152 بوجود  احلالي 
ميكن  ال  الوالية  داخل  بلدية 

استمراره.
إحدى   تصدر  أن  املنتظر  ومن 
اللجان املستقلة اليت تهدف إىل 

بلديات سيدني وغرب نيو ساوث ويلز تدخل مفرمة الدمج!!

البلديات  جمالس  هيكلة  إعادة 
القادم  مارس  يف  توصية 
وحتديد  اجملالس،  بعض  بدمج 

البلديات األوىل بالدمج.
سوف  أنه  بيدج  دون  وأضاف 
التوصية إىل حكومة  يأخذ تلك 
الوالية للموافقة عليها، بالرغم 
من الوعود القاطعة اليت تعهدت 
قبل  بها  بااللتزام  احلكومة 
اإلقدام  بعدم   2011 انتخابات 
البلديات  جمالس  إجبار  على 

على الدمج.
ليس  »األمر  بيدج:  واستطرد 
التغيري،  من  البد  اختياريا، 

ملواكبة املستقبل«.

اخلرباء  جلنة  »تقول  وتابع: 
سيالمس  سيدني  تعداد  إن 
منتصف  مع  مليون   7 مستوى 
ستكمن  وهنا  احلالي،  القرن 
بلديات  جمالس  املشكلة، 
ال  أعداد سكانية صغرية  ذات 
وأخرى  نسمة،  ألف   18 تتجاوز 
تقارب 481 ألف نسمة، وهو ما 
يزيد من صعوبة وضع رؤيات 
تتعلق  قضايا  يف  اسرتاتيجية 
وحكومة  الفدرالية  باحلكومة 

الوالية«.
جمالس  دمج  »ميكن  وأردف: 
واالوارا  سيدني  بلديات 
جملس  يف  كوست  وسنرتال 

جمالس  دمج  ميكن  كما  واحد، 
ساوث  نيو  غرب  يف  بلديات 

ويلز«.
وكان نيك غراينر رئيس هيئة 
البنية التحتية بوالية نيو ساوث 
للدمج  قبل  من  دعا  قد  ويلز 
البلديات،  جملالس  اإلجباري 
وقتها  استبعد  أوفاريل  لكن 

إمكانية حدوث ذلك.
يتم  أن  يتوقع  اليت  واجملالس 
دجمها تتضمن أشفيلد وبريوود 
ووارينغا  ومانلي  وسرتاثفيلد 
ولن  هيل  وهانرتز  وغوسفورد 

موف ومشال سيدني وغريها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قال طالب املدارس العليا يف 
والية فكتوريا إنهم  متذمرون 
من  عدم حصوهلم  على التعليم 
اجلنسي يف وقت مبكر، وأعربوا 
عن رغبتهم يف أن يتم تدريس 
واحلمل  البلوغ  مثل  موضوعات 
يف املدارس االبتدائية، حسبما 
أفادت دراسة مت إجراؤها بوالية 

فكتوريا.
دراسة  كشفت  ذلك،  ورغم 
عمل  فريق  نفس  أجراها  أخرى 
معظم  أن  األوىل  الدراسة 
اخلامس  الصفني  مدرسي 
بعدم   يشعرون  والسادس 
كيفية  عن  احلديث  يف  الراحة 
احلمل واجلهاز التناسلي، حيث 
التالميذ  هؤالء  أن  يعتقدون 
بعد  مؤهلني  غري  الصغار 

الستيعاب مثل هذه األمور.
األوىل  الدراسة  وأوضحت 
طالب  نصف  من  أكثر  أن 
يعتقدون  و9  و8   7 الصفوف 
أشكال  كافة  دراسة  جيب  أنه 
حبسب  اجلنسية،  املوضوعات 
فيه  شارك  الذي  االستطالع 

مدرسو فكتوريا: ال نرتاح 
لتدريس »احليض« 

و»االستمناء« للتالميذ الصغار!!
باالرات  مدينة  يف  طالب   100

بوالية فكتوريا.
كما أعرب 5 من كل 6 مدرسني 
ثلت  إىل  باإلضافة  رجال، 
يف  املشاركات  املدرسات 
بعدم  شعورهم  عن  االستطالع 
الراحة يف شرح » احليض«، 
املدرسات  نصف  حنو  وقالت 
الشديد  باإلحراج  يشعرن  إنهن 
 « مثل  موضوع  شرح  من 

االستمناء«.
عن  دويف  الباحثة  وأعربت 
اليت  الراحة  عدم  من  دهشتها 
يشعر بها املدرسون واملدرسات 
أمور جنسية أضحت  جتاه شرح 
وأصبح  املعتادة،  األمور  من 

التطرق ليها ليس مستغربا.
قد  ميديا  فريفاكس  وكانت 
أن  املاضي  أكتوبر  يف  ذكرت 
هيئة املناهج األسرتالية سوف 
يف  اجلنسي  التعليم  تدرج 
والسادس،  اخلامس  الصفني 
الثالث  الصفني  وليس 

والرابع.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

من  الرغم  على 
الذي  الكبري  الدور 
التكنولوجيا  تلعبه 
وإبرام  التعارف  يف 
يف  جديدة  عالقات 
احلديث،  العصر 
األفكار  أن  إال 
هي  تزال  ال  القدمية 
يتعلق  فيما  السائدة 

استطالع نيلسن: األفكار القدمية تسيطر 
على املواعدة يف أسرتاليا

باملواعدة.
وأوضح استطالع أجرته مؤسسة 
»نيلسن« على أكثر من 3300 من 
األسرتاليني  والعازبات  العزاب 
القدمية  بالعادات  التمسك  أن  
مبصاريف  الرجل  تكفل  مثل 
املقابلة األوىل مع املرأة ال يزال 

هو السائد.
الرجال  من  فقط   %  15 وقال 
إنهم  االستطالع  املشاركني يف 
بعالقة  االلتزام  يفضلون  ال 
التعدد،  واحدة، وحيبون  غرامية 
بينما مل تتعد النسبة بني النساء 

.%1
وعالوة على ذلك، أشارت معظم 
النساء إىل رغبتهن يف االرتباط 

بشريك واحد مدى احلياة.
أن  االستطالع  يف  والعجيب 

أكثر  ميوال  أظهروا  الشباب 
حيث  الشابات،  من  رومانسية 
قال 65% من الشباب إن إبرام 
ملسار  جدا  هام  جادة  عالقات 
النسبة  تتعد  مل  بينما  حياتهم، 

53% بني الشابات.
أن  أيضا  الدراسة  وأوضحت 
العزاب فوق اخلمسني سنة أكثر 
رغبة يف ممارسة اجلنس يف لقاء 
املواعدة األول، ويتمثل تفسري 
على  حرصا  أقل  أنهم  ذلك يف 
االستقرار العاطفي، وال يبحثون 
بعكس  املتميز،  الرفيق  عن 
األجيال األصغر عمرا اليت حتدوها 
األمل يف العثور على رفيق واحد 

يظل مالصقا طوال احلياة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

(Bell Tower Centre) 
Unit 24 / 191 Parramatta Rd, 

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
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

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* 
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

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

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم: 625 165 0478

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

EMOGENE CONTRACTING TEAM 

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

تسعرية مجانية .. معاملة ممتازة  
 وكفالة يف العمل

 أكثر من 30 سنة خربة
لالتصال: جان فارس

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

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

Saturday 8 December 2012  2012 االول  كانون   8 السبت 
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احلكومة  رئيسة  كشفت 
خطة  عن  غيالرد  جوليا  الفدرالية 
األسرتالية  للعائالت  توفر  جديدة 
تكلفة  من  سنويا  دوالر   250

فواتري الكهرباء.
وأعلنت غيالرد  األحد اعتزامها 
عرض اخلطة اجلديدة على رؤساء 
 « إطار  يف  الواليات  حكومات 
األسرتالية«  احلكومات  جملس 
املقبل  األسبوع  انعقاده  املزمع 

يف كانبريا.
اجلديدة  اخلطة  تعمل  وسوف 
على تاليف العوامل اليت تؤدي إىل 
صعود أسعار الكهرباء مثل خطة 
واالستثمارات  الذهيب«  الطالء   «
تكلفة  من  تزيد  اليت  الزائدة 
فواتري الكهرباء، لتعويض املبالغ 

املدفوعة لتنفيذها.
غيالرد  خطة  تشمل  كما 
»هيئة  لـ  الداعم  التمويل  زيادة 
كما  األسرتالية«،  الطاقة  تنظيم 
املزيد  املستهلكني  منح  سيتم 
معدالت  حول  املعلومات  من 
تنظيمها  وكيفية  استهالكهم، 

غيالرد تطرح خطة توفر 250 دوالر 
سنويا من تكلفة الكهرباء

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.comاسرتاليا يف أسبوع

اجتاه لتعديل رسوم التسوق اإللكرتوني من اخلارج

بشكل موفر للمال والطاقة.
تصرحيات  يف  غيالرد  وقالت 
 Ten لقناة  بها  أدلت  تلفزيونية 
أمس األحد: » نستطيع أن نصنع 
الفارق، لقد قالت اللجنة اإلنتاجية 
 250 ستوفر  اجلديدة  اخلطة  إن 

دوالر سنويا من مجلة ما يتكبده 
املستهلكون«.

فإن  اجلديدة،  للخطة  ووفقا 
التجارية  واألنشطة  املؤسسات 
اليت ترشد استخدامها للطاقة يف 

أوقات الذروة سيتم مكافأتها.

وأضافت غيالرد أن اخلطة سوف 
تضمن توفريا للعائالت دون أن 
حكومتا  تقوم  أن  األمر  يتطلب 
نيو ساوث ويلز وكوينزالند ببيع 

أصول الطاقة.
أحد  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
اجلديدة  اخلطة  اسرتاتيجيات  أبرز 
خانة  يف  املستهلك  وضع  هو 
تنظيم  »لوحة  عرب  القرار  صنع 

االستهالك«.
كما ستتلقى العائالت معلومات 
متزايدة بشأن معدالت استخدامهم 
للكهرباء، مبا جيعلهم قادرين على 

اختاذ القرار الصحيح.
بيج  »وان  مجعية  وأشادت 
اجلديدة،  باخلطة  سويتش« 
القيمة«،  »البداية  بـ  ووصفتها 
لكنها توقعت أن تستغرق بعض 
الوقت إىل أن تنجح يف ختفيض 

250 دوالر سنويا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مدير  لوغان  مايكل  قال 
خدمات توقعات املناخ مبكتب 
أسرتاليا  يف  اجلوية  األرصاد 
بدأ  الذي  الصيف  فصل  إن 
مناخيا  تقلبا  سيشهد  للتو 
يف  التباين  شديد  بشكل 

سيدني.
أيام  تستبعد  »ال  وأضاف: 
مع  رعدية،  وعواصف  حارة، 
إمكانية هبوب رياح عنيفة، كما 
قد يشهد الصيف احلالي زيادة 

يف نسبة حرائق الغابات.
هنالك  ذلك,  على  وعالوة 
يزيد  أن  احتمال نسبته %70 

األرصاد: صيف سيدني جمنون ومتقلب هذا العام
يف  األمطار  هطول  معدل 
شهور الصيف احلالي، مقارنة 

بالعام املاضي.
احلرارة  درجات  أن  يذكر 
الثالثني  جتاوزت  سيدني  يف 
تصل  مل  وإن  السبت،  أمس 
إىل 36 حبسب التنبؤات، لكن 
 25 إىل  تنخفض  أن  يتوقع 
هبوط  يف  األحد  اليوم  درجة 
كبري، حبسب تصرحيات جولي 
األرصاد  مكتب  من  لويس، 
اجلوية، ولكن مع توقعات أن 
املصاحبة  الرطوبة  نسبة  تظل 
تغيري،  دون  حاهلا  على  هلا 

حتى يوم الثالثاء القادم.
وبشكل عام يتوقع أن يكون 
الصيف احلالي أكثر حرارة من 

املومسني السابقني.
»هنالك  لوغان:  وأضاف 
أيضا احتمالية اندالع عواصف 
من  أكرب  قدرا  ستحمل  رعدية 
املومسني  من  أكثر  الرياح 

السابقني«.
عاصفة  هبوب  يستبعد  ومل 
لتلك  مشابهة  مدمرة  ثلجية 
عامي  سيدني  ضربت  اليت 

1999 و2007.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يواجه املتسوقون اإللكرتونيون 
ضريبة  فرض  أسرتاليا   يف 
أي منتج  السلع واخلدمات على 
بلغ  طاملا  اخلارج  من  يبتاعونه 

سعره على األقل 20 دوالر.
أسرتالية  مراجعة  وأوصت 
السلع  ضريبة  ترتيبات   « حول 
التعديل،  إجراء هذا  واخلدمات« 
ضغط  بعد  جاء  أنه  يبدو  الذي 
األسرتاليني  التجزئة  جتار  من 
الذين ميثل التسوق اإللكرتوني 

من اخلارج تهديدا هلم.
أعدوا  من  رأس  على  وكان 
بروميب  جون  املراجعة  تلك 
رئيس حكومة فكتوريا األسبق، 
ونيك غراينر رئيس حكومة نيو 
وخبري  األسبق،  ويلز  ساوث 

الضرائب بروس كارتر.
يف  التوصية  تلك  وتأتي 
الوقت الذي تبحث جلنة برملانية 
فدرالية »تالعب األسعار« فيما 
يتعلق بشراء منتجات تكنولوجية 
من اخلارج وحتديدا من الواليات 

املتحدة.
أن  أيضا  التقرير  وأوصى 
الواليات  حكومات  تتعاون 
حبث  يف  الفدرالية   واحلكومة 
من  الناتج  الدخل  تأمني  سبل 

اليت  واخلدمات  السلع  ضريبة 
أصابها تآكل واضح جراء انتشار 
ظاهرة تسوق املنتجات إلكرتونيا 

من شركات أجنبية.
وطالب التقرير بتحديد واضح 
واخلدمات  السلع  ضريبة  لقيمة 
يتم  اليت  املنتجات  على 
إعفاء  مع  اخلارج،  من  تسويقها 
من يشرتي منتج بقيمة أقل من 
20 دوالر، أو 50 دوالر)مل يتم 
حتديدها بعد( من ضريبة السلع 

واخلدمات.
جريي  قال  جهته،  من 
التجزئة  شركة  رئيس  هاريف 
يؤيد  إنه  نورمان«   هاريف   «
وأن  سيما  ال  التوصيات،  تلك 
التسوق اإللكرتوني أضر بشدة 
يف  التقليدي  التجزئة  قطاع 
أسرتاليا، ووضع آالف الوظائف 
ضعف  جراء  احملك،  على 

اإليرادات.
أن  »أتفهم  هاريف:  وتابع 
لشراء  األسرتاليون  يتطلع 
املنتجات األرخص سعرا، ولكن 
هنالك  أن  األساسية  املشكلة 
قطاع  يف  موظف  مليون   1,2

التجزئة«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 Fifty أهلمت  الرواية اجلنسية
كتبها  اليت   Shades of Grey
جيمس  اي.ال.  الربيطاني 
بعض  هائلة  مبيعات  وحققت 
القتباس  األسرتالية  الفنادق 
مشاهد  أفكار  من  بعض 
الرواية اجلنسية، وذلك كنوع 

من الدعاية الرتوجيية.
استلهمت  بريزبن،  ويف 
ثالثة فنادق فكرة الرواية عرب 
 Shades of«  عرض مت تسميته
 300 زهاء  ويتكلف   50»Stay
ويتضمن  الليلة،  يف  دوالر 
مثل  للزبائن  جتهيزات جنسية 
حريرية،  أعني   عصابة  توفري 
ومشروب الفراولة مع صلصلة 
جنسيا،  املثرية  الشيكوالتة 
ومخور،  للشفاة،  ودهان 

وإفطار يف الغرفة لرفيقني.
كريي  قالت  جهتها،  من 
رينولدز مديرة التسويق بفندق 

فنادق أسرتاليا تستلهم أفكار رواية جنسية شهرية!!

أكور يف كوينزالند إن تطبيق 
من  لطيفا  هروبا  يعد  الفكرة 
دغدغة  من  ونوع  الواقع، 

إىل  وأشارت  الزبائن،  مشاعر 
أن »االختيار مل يشمل مشاهد 
اجلنس العنيفة اليت تضمنتها 
الرواية، ولكن فكرة ضمادات 
األعني متنح نوعا من املتعة«.

كيوتي«   « فندق  وكان 
يف سيدني قد استلهم فكرة 
تروجيية  وسيلة  عرب  الرواية 
الفوضى«  مديرات   « مساها 
حيث استعان بفتيات مثريات 
ذات  سوداء  أزياء  يرتدين 
إحياءات جنسية، وقبعات جلدية 

جلذب املزيد من الزبائن.
أسرتاليا  فنادق  تكن  ومل 
فكرة  استلهمت  اليت  األوىل 
منها  استفادت  فقد  الرواية 
السياحة يف الواليات املتحدة، 
وأحناء  وواشنطن  سياتل  يف 

متعددة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الغرق  حوادث  تقرير  يبنينّ 
 12/2011 لعامي  فكتوريا  يف 
يف  غرقوا  قد  شخصًا   37 بأن 
أي  املاضي،  العام  فكتوريا 
بثالث  السابق  العام  من  أكثر 
ل  سجنّ وقد  هذا  غرق،  حاالت 
العام السابق أقل عدد حلوادث 
الـ  نصف  من  أكثر  إن  الغرق. 
37 حالة وفاة غرقوا يف اجملاري 

املائية الداخلية.
حوادث  عشرة  وقعت  وقد 
كانوا  بأنهم  أفيد  ألفراد  غرق 

حتت تأثري الكحول.
الذكور املعرنّضني  يبقى عدد 
من  أكثر  أضعاف  أربعة  للغرق 
 29 هناك  كان  حيث  اإلناث، 
حالة غرق للذكور مقارنة بثمانية 
ل عام 12/2011  إناث. وقد سجنّ
زيادة يف حاالت وفاة األطفال 
ع واألطفال الصغار مقارنة  الرضنّ

بعام 11/2010.
ترتاوح  الذين  األطفال 

سنوات   4 و   0 بني  أعمارهم 
كانوا أكثر عرضة حلوادث غرق 
غري مميتة، حيث دلنّ البحث بأنه 
ازدادت  األخرية،  السنوات  يف 
ُأدِخلوا  الذين  األطفال  نسبة 
املستشفيات بسبب حوادث غرق 
األطفال  بني  باملئة   17 مبعدل 
يف عمر 5 إىل 14 سنة. وقالت 
والوقاية  األحباث  قسم  مديرة 
 Bernadette د.  اإلصابات  من 
النجدة مؤسسة  يف   Matthews
Life Saving Victoria  بأن بيانات 
حوادث الغرق غري املميتة تساعد 
يف رسم صورة أمشل عن موضوع 
الغرق يف والية فكتوريا وتبنينّ 
أكثر  غرق  حوادث  هناك  بأن 
بكثري من اليت نعلم بوقوعها«.

الرئيسية  األماكن  وبعض 
الغرق  خطر  فيها  يوجد  اليت 
الداخلية  املائية  اجملاري  تشمل 
مثل األنهار واجلداول والبحريات 

والسدود. 

   Life Savingمؤسسة تنصح 
التالية  باإلرشادات    Victoria

حول السالمة يف املياه:
ال تسبحوا أبـدًا وحدكم:  	•
تأكدوا من وجود شخص آخر ينتبه 

لكم وأنتم يف املياه.
ال تسبحوا عندما تكونوا  	•
حتت تأثري احلكول أو املخدرات.

أنظروا قبل أن تقفزوا:  	•
قبل  احمللية  األحوال  افحصوا 

دخولكم املياه.
أبدًا  ال تبعدوا نظركم  	•
عن األطفال عندما يكونوا حول 
عليهم  باإلشراف  قوموا  املياه: 
بكل انتباه وليس فقط من خالل 
آلخر.  حني  من  إليهم  اإللتفات 
األطفال  يكون  أن  جيب  دائمًا 
حتت سن اخلمس سنوات ضمن 

مسافة ذراع منكم.
يف  اسبحوا  دائمًا  	•
فيها  تتواجد  اليت  الشواطئ 
دوريات النجدة، واسبحوا دائمًا 

بني األعالم احلمراء والصفراء.
السباحة:  ـموا  تعلنّ 	•
السباحة مهارة ضرورية للحفاظ 

على السالمة يف املياه.
تأكدوا من وجود حواجز  	•
أحواض  حول  املالئمة  السالمة 
وافحصوها  املنزلية  السباحة 
عدم  من  للتأكد  منتظم  بشكل 
بشكل  تعمل  أنها  ومن  تلفها 

جيد.
يف  تذهبون  عندما  	•
النجاة  سرتة  ارتدوا  الزورق 
أدوات  مجيع  أن  من  وتأكدوا 
منت  على  موجودة  السالمة 

السفينة وسهلة املنال. 

حوادث الغرق يف فيكتوريا

 أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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الفدرالية  احلكومة  رئيسة  أنهت 
الربملاني  العام  غيالرد  جوليا 
مبطالبات بعض املعارضني بفتح 
اتهامات  يف  قضائي  حتقيق 
تتعلق  إليها  منسوبة  فساد 
لنقابة  تابعة  إصالحية  جبمعية 

العمال األسرتاليني.
الربملان   أعضاء  بعض  وخيشى 
العماليني من أن يؤدي ذلك إىل 
ال  العمال  حزب  صورة   تدمري 
الربملان  بعد قضية عضو  سيما 
وفضيحته  طومسون  كريغ 
اخلدمات  بنقابة  املتعلقة 

الصحية.
املقاعد  نواب  بعض  وتساءل 
حتمل  قوة  مدى  عن  اخللفية 
االنتقادات  جملابهة  غيالرد 
اليت ترجع  القضية  القاسية يف 
تفاصيل وقائعها إىل حنو عقدين 

من الزمان.
الربملانية  اجللسة  وشهدت 
حينما  مثرية  مناقشات  االخرية 
علقت غيالرد » وقت االستجواب 
رئيس  اعتذار  »واشرتطت 
املعارض  الفدرالي  االئتالف 
اليت  لتصرحياته  أبوت  طوني 
بأن  تلفزيونية  بها حملطة  أدىل 
يف  القانون  انتهكت  غيالرد 

خمالفات حدثت منذ 20 عاما.
وعالوة على ذلك، طلبت غيالرد 
مالكومل  مقارنة بني موقف  عقد 
ترينبول رئيس االئتالف السابق 
لكيفن  مزعومة  خمالفات  جتاه 
الفدرالية  احلكومة  رئيس  راد 
أبوت  موقف    وبني  السابق، 

جتاهها.
املعارضني  بعض  ويوجه 
غيالرد  جوليا  إىل  اتهامات 
 WA جلنة  إىل  خطاب  بإرسال 
 Corporate Affairs Commission
أن  على  غيالرد  خالله  اعرتضت 

 أبوت: غيالرد حمامية مراوغة وتفتقد األخالق!

اجلمعية اإلصالحية التابعة لنقابة 
العمال األسرتاليني  واليت كانت 
 AWU Workplace   حتمل اسم
أي  بها   Reform Association

خمالفات للقانون.
واعتربت غيالرد أن هذا اخلطاب 
للقانون،  انتهاك  أي  حيمل  ال 
اجلمعية  وضع  أن  إىل  وأشارت 
عن  قانونا  خيتلف  اإلصالحية 

وضع النقابة املهنية.
اجللسة  يف  غيالرد  وأصرت 
أنها  على  العاصفة  الربملانية 
تصرفت وفقا لتعليمات زبائنها 
يف ذلك الوقت، وأنها مل تكن 
تعلم شيئا عن عمليات التمويل 
املالي للجمعية اإلصالحية، رغم 
مئات األلوف من الدوالرات اليت 
مت اختالسها من أموال اجلمعية.

ووصف أبوت غيالرد بـ »احملامية 
املراوغة وغري األخالقية«. وتابع 

يف تصرحيات تلفزيونية : » كلما 
مسعنا رئيسة احلكومة، كلما بات 
واضحا ارتباطها بسلوكيات غري 

أخالقية، ورمبا غري قانونية«.
واتهم طوني أبوت جوليا غيالرد  
مبنح اللجنة سالفة الذكر انطباعا 
تهدف  اإلصالحية  اجلمعية  بأن 
يف  األمان  درجة  تعضيد  إىل 
مكان العمل خالفا ملا قالته فيما 
بعد لشركة » سالتر وغوردون« 
اليت كانت تعمل بها مستشارة 
أموال  وصفت  حيث  قانونية 

اجلمعية باهلراء.
أن  من  »بدال   : أبوت  وتابع 
تلك  عن  باإلبالغ  غيالرد  تقوم 

املخالفات، تسرتت عليها«.
عقب  بشدة  غيالرد  وانفعلت 
واشرتطت  أبوت  اتهامات 

االعتذار.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيسة الحكومة الفدرالية جوليا غيالرد أثتاء » وقت االستجواب« يف مجلس 
النواب

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

األسرتالية  الصحة  وزيرة  قالت 
معدالت  إن  بليربسيك  تانيا 
من  ستقل  أسرتاليا  التدخني يف 
15 إىل 10% خالل ست سنوات، 

بفضل عبوات السجائر اجلديدة.
وأضافت بليربسيك يف تصرحيات 
قانون  تطبيق  مبناسبة  بها  أدلت 
اليوم  املوحدة  السجائر  عبوات 
السبت املوافق األول من ديسمرب 
يف  السجائر  ببيع  يقضي  والذي 
خالية  اللون  باهتة  موحدة  عبوات 
إن  تروجيية  شعارات  أي  من 
اجلديدة  للعبوات  الكامل  التأثري 
يلزمه بعض  التدخني  على معدل 

الوقت.
»ولكن عندما تنظر إىل  وتابعت: 
ما مت حتقيقه يف أسرتاليا، تشعر 
العاملية  احلرب  فبعد  باألمل، 
يف  التدخني  معدل  بلغ  الثانية 

تطبيق قانون عبوات السجائر اجلديدة يف أسرتاليا
وزيرة الصحة تتوقع اخنفاض معدل التدخني..و » فيليب 

موريس« ترفض استقبال العبوات القدمية من جتار التجزئة
اآلن  يبلغ  بينما   ،%50 أسرتاليا 

.»% 15
حريصون  حنن   « واستطردت: 
معدل  اخنفاض  استمرار  على 
 %10 مستوى  ليالمس  التدخني 
إذا   ،2018 عام  حبلول  فقط 
بعدم  الشباب  إقناع  استطعنا 
هدية  هلم  نقدم  فنحن  التدخني، 
اإلجيابي  مفعوهلا  يستمر  مثينة 
مدى احلياة، كما ميكن لألشخاص 
اإلقالع  بالتدخني  العهد  حديثي 
اجلديدة،  القوانني  عقب  بسهولة 
إجيابيا  فارقا  سيشكل  ما  وهو 
يف معدالت التدخني يف أسرتاليا 

خالل السنوات القادمة«.
جاء ذلك فيما أشارت تقارير إىل 
أن  يعتقدون  املدخنني  أن بعض 
باتت  اجلديد  بشكلها  السجائر 
منفرة، وأن رغبتهم يف التدخني 

قبل صدور  كانت  مثلما  تعد  لن 
قانون العبوات املوحدة.

قد  الفدرالية  احلكومة  وكانت 
أقامتها  قضائية  دعوى  كسبت 
قرار  ضد  كربى  سجائر  شركات 
مت  وبذلك  الفدرالية،  احلكومة 

تأييد قانون العبوات اجلديدة.
الصحة  وزارة  إىل  ووردت 
تتعلق  التجزئة  جتار  من  شكاوى 
فيليب   « التبغ  شركة  برفض 
من  الفائض  استقبال  موريس« 
ميكن  لن  اليت  القدمية  العبوات 
بيعها وفقا للقانون اجلديد، وهو 
تكتب  أن  الصحة  بوزيرة  حدا  ما 
بقبول  إياها  مطالبة  الشركة  إىل 
إىل  وأشارت  القدمية،  العبوات 
أنها لن تسمح لشركات السجائر 

بإقحام جتار التجزئة يف األمر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مناعة اخلفافيش قد تؤدي إىل عالج حاسم ملرض »اإليدز«!!
جديد  أمريكي  حبث  كشف 
املناعية  االستجابة  نظام  أن 
أحد  مقاومة  يف  للخفاش 
يفتح  رمبا  الفطرية  األمراض 
اجملال لعالج دائم ملرض نقص 
املناعة املكتسبة املعروف طبيا 

باسم »اإليدز«.
وأشار البحث إىل أن تلك احلالة 
عليها  يطلق  اخلفافيش  عند 
الناقصة«،  املناعة  بناء  »إعادة 
فعل  رد  يف  اإلفراط  أن  رغم 
إىل  يؤدي  تعافيها  بعد  املناعة 

نتائج وخيمة.
من جهتها، قالت ماريكا ماكنوت 
 Geological مؤسسة«    مديرة 
هذه  إن  األمريكية   Survey
تقدم  يف  تسهم  قد  الدراسة 
مرض  عالج  جمال  يف  ملحوظ 

اإليدز.
اخلفاش  أن  البحث  واستطرد 
جهاز  إنعاش  على  القدرة  لديه 
من  فرتة  عقب  جمددا  املناعة 
مهامه،  أداء  والعجز عن  الوهن 

استجابة  أن  هو  اخلطورة  لكن 
اخلفافيش  عند  الزائدة  املناعة 

أسهمت يف موت الكثري منها.
يذكر أن املرض الفطري تسبب 
مليون   5 من  أكثر  قتل  يف 

خفاش يف أمريكا الشمالية منذ 
اإلفراط  تسبب  و   ،2006 عام 
يف  املناعة  جهاز  فعل  رد  يف 
لذا حياول  العدد املهول،  ذلك 
فكرة  من  االستفادة  العلماء 

إعادة إنعاش جهاز املناعة، مع 
ضبط ردود الفعل.

مارتن  الربوفيسور   وقال 
املناعة  علم  أستاذ  فرينش 
إن  الغربية  أسرتاليا  جبامعة 
العلماء  مينح  اجلديد  البحث 
حيدث  ماذا  لدراسة  الفرصة 
يف حالة ردود فعل املناعة غري 
ذلك  ومقارنة  فيها،  املرغوب 
يف  املشابهة  املرض  بأعراض 

البشر.
ويلز  ساوث  نيو  والية  ويف 
جيليان  الصحة  وزيرة  أعلنت 
اسرتاتيجية  بدء  عن  سكينر 
مرض  مع  التعامل  يف  جديدة 
على  تعتمد  بالوالية،  اإليدز 
درجة  وتكثيف  التوعية،  زيادة 
الوالية  يف  باملرض  االهتمام 
اليت يعتقد أن بها حوالي 4800 
حقيقة  يعلم  ال  باإليدز  مريض 

مرضه.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أمان  جمال  يف  خرباء  طالب 
السيارات بضرورة عقد اختبارات 
سنوات،   5 كل  إجبارية  رخصة 
يف  احلوادث  معدل  من  للحد 

طرق نيو ساوث ويلز.
وأضاف اخلرباء أن على السائقني 
أن حيسنوا من مهارات القيادة 
لديهم، عرب احلصول على دورات 
القيادة  عادات  تنبذ  متجددة 
الطريق  قواعد  وتعليم  السيئة، 

اليت تتجدد باستمرار.
راسيل  اخلبري  قال  جهته،  من 
نيو  سائقو  يستخدم   « وايت: 
الطريق  قواعد  ويلز  ساوث 
القانون،  مع  يتفق  ال  بشكل 

ويتضايقون من تطبيقها«.
بؤرة  نسلط  أن  جيب   « وتابع: 
عرب  املشكلة،  تلك  على  الضوء 

يلتزم  متخصصة  دورات  تقديم 
بشكل  خبوضها  السائقون 
إبالغ  معدل  تكثيف  أو  دوري، 
جديدة  تغيريات  بأي  السائقني 

يف قواعد الطرق.
وطالب وايت بعقد اختبار نظري 
لسائقي  سنوات   5 كل  إلزامي 
السيارات كشرط لتجديد رخصة 

القيادة.
صنداي  »ذا  صحيفة  وكانت 
أثارت قضية عدم  تلغراف« قد 
رغم  السائقني،  بعض  كفاءة 
قيادة،  لرخصات  امتالكهم 
وهو ما أثار خماوف كبرية داخل 
صعود  من  تعاني  اليت  الوالية 

يف نسبة حوادث الطرق.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اقرتاحات بتعديل نظام رخصة 
القيادة يف نيو ساوث ويلز

نظافة  بشأن  الشكاوى  ازدادت 
عام  سيدني  قطارات  وكفاءة 
الوضع  إىل  باإلضافة   ،2012
ساعات  يف  السيء  املروري 

الذروة.
بكشف  أمس  العام  املراجع  وقام 
أسوأ الطرق للدخول واخلروج من 
و  ام4«   « طرق  وهي  املدينة، 
حيث  فكتوريا«،   « و  »باراماتا« 
يف  السيارات  سرعة  تتضاءل 
ساعات الذروة إىل ما يرتاوح  من 

23-27 كم\س.
أن  اإلحصائيات  تكشف  ولكن 
متوسط السرعة يف ساعات الذروة 
عام  ارتفع  سيدني  الصباحية يف 
بعد  30كم\س  إىل  ليصل   2012
 29 املاضي  العام  يف  كان  أن 

تفاصيل تقرير املراجع العام حول حالة املرور يف سيدني
كم\س، بينما قل متوسط السرعة 
إىل  املسائية  الذروة  يف ساعات 
مالمسا  كان  بعدما  كم\س   40

ملستوى 42 كم\س عام 2011.
لقب  فكتوريا«  »طريق  واحتل 
الذروة  ساعات  يف  األسوأ 
الصباحية مبتوسط سرعة سيارات 

23 كم\س.
على  فكتوريا  طريق  قبع  كما 
من  الطرق  أسوأ  قائمة  رأس 
ناحية السرعة يف ساعات الذروة 
 31 سرعة  مبتوسط  املسائية 
كم\س، مياثله  »طريق برينسيس 
السريع« بنفس متوسط السرعة.

من  بالرغم  أنه  التقرير  وأوضح 
زيادة اإلشادة خبدمات القطارات 
نسبة  أن  إال   ،%32 بنسبة 

السكك  بقطاع  املتعلقة  الشكاوى 
احلديدية ال تزال مرتفعة.

انطالق  مواعيد  تأخر  وكان 
الشكاوى  أبرز  إحدى  القطارات 
صعودا  شهدت  حيث   2012 عام 
 3924 إىل  لتصل   %17.7 بنسبة 

شكوى هذا العام.
مجلة  من   9 سوى  تستطع  ومل 
سيدني  يف  قطارات  شبكة   16
يف ضبط األمور املتعلقة مبواعيد 

القطارات.
بشأن  الشكاوى  عدد  وارتفع 
 %26.7 بنسبة  القطارات  نظافة 
 2011 بـ  مقارنة   2012 عام 
بيرت  العام  املراجع  تقرير  حبسب 

أشرتسرتات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053 
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

 .. ابتسامة   .. معاملة    ..  خربة 
خدمة .. نظافة

شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 حنو 40 يف املئة من املسيحيني، حبسب استطالعات عدة أجريت
 أخريًا، يقولون أن ال أحد ميثلهم. ويقولون كالمًا كبريًا عن طريف
على حلفائهم  عن  وخصوصًا  املسيحية،  الساحة  على   الصراع 
اللبنانية. ماذا يقول هؤالء، وملاذا يؤكدون أن ال أحد  الساحة 

ميثلهم؟
 تظهر استطالعات عدة أخرية أن املسيحيني يف لبنان مل يعودوا
ونصف احلالية،  للحكومة  مؤيد  نصف  نصفني،  بني   مقسومني 
 ثان مصطّف خلف املسيحيني املعارضني هلا. بل باتوا موزعني
 على ثالثة أقسام: من هم مع احلكومة، ومن هم مع املعارضة،
يف واألبرز  املتناقضني.  للطرفني  تأييد  أي  خارج  هم   ومن 
نسبية أكثرية  الثالث  القسم  تعطي  أنها  االستطالعات   تلك 
الفريقني من  أي  نسبة  من  أكرب  بنسبة  أي  املسيحيني.   بني 
 املتصارعني. حبيث تراوح نسبة »اخليار املسيحي الثالث« بني

.37 و40 يف املئة، حبسب االستطالعات املذكورة
غري اللحظة  حتى  يكن  وإن  مؤشراته.  يف  الفت  جديد   معطى 
الذهاب إىل  يدفع  ما  السياسة احمللية. وهو  موازين   ظاهر يف 
 حبثًا عن هؤالء، وعن خطابهم السياسي، ومشروعية امتعاضهم
يكون أن  ميكن  وعما  اجلديد،  الرفضي  متوضعهم  مشروع   أو 
جامعي طالب  بني  املستجد.  األكثري  حزبهم«  ال   »مانيفستو 
 وباحث اجتماعي، وبني موظف ومثقف، تطول الئحة البنود اليت
 تسمعها وترصدها. لتصري نوعًا من بيان معارضة مسيحية أخرى،

:هذه أبرز موضوعاتها
الراهنة؟ احلكومة  يعارضون مسيحيي   بداية تسأل هؤالء، ملاذا 
 جوابهم الفوري: نتيجة أعباء حلفائهم عليهم وعلينا وعلى البلد.
 منذ البداية لنكن صرحيني، حنن مع مقاومة حزب اهلل. وحنن معها
بل ثرواتنا وحسب،  والدفاع عن كل  أرضنا   ال حتى حترير كل 
 أيضًا حتى تأمني حل عادل لالجئني الفلسطينيني، أقله املقيمني
املسيحيني هاجس  من  انطالقًا  وذلك  اللبنانية.  األرض   على 
من كما  التوطني،  خطر  حيال  ــــ  رمبا  والعنصري  ــــ   التارخيي 
 ذاكرتنا ــــ املريضة رمبا ــــ مبشهد اندالع حرب العام 1975. هذا
باتت قصرية،  غري  مدة  ومنذ  ذلك،  مع  لكن  الواضح.   موقفنا 
 لنا تساؤالت كثرية حول بيئة حزب اهلل. من نوع: ملاذا معظم
 الفضائح اليت تضرب مقّومات البلد تنبت يف هذه البيئة؟ ملاذا
األدوية البيئة؟ ملاذا  الكربى يف هذه  املريبة  اإلفالس   حوادث 
ملاذا وتهريبًا؟  زراعة  املخدرات  ملاذا  البيئة؟  هذه   املزورة يف 
 عصابات سرقة السيارات؟ ملاذا إذا خطفت الدكتورة كنج، تبني
 أنها ُأخذت إىل الضاحية؟ وملاذا جوزف صادر اختفى هناك أيضًا؟
 وملاذا إذا ُهددت حمطة ملؤسسة كهرباء لبنان، كانت هذه احملطة
 إما يف الزهراني وإما يف بعلبك؟ وملاذا إذا ُخطف راهب ماروني
 لبناني، ألن فتاة جاءت تسأله عن يسوع، تبني أن خطَف الراهب
 وخاطفيه يف تلك البيئة أيضًا؟ فضاًل عن مافيات اجلمارك يف
 املرفأ واملطار، وعن التهريب يف لبنان وخارجه وعن وضع اليد
 على األراضي... حنن أبناء البلد أيضًا، ونعرف كل ما فيه. مع
وجود أن  نرى  بتنا  لكننا  بذلك.  للمقاومة  عالقة  ال  أن   إدراكنا 
البيئة تلك  الدولة يف  اندثار  مع  يرتافق  بيئتها،   املقاومة يف 
 نفسها. وهذا أمر خطري، ال ميكن للبنان أن يعيش يف ظله، وال

.ميكن للمسيحيني أن يتعايشوا معه
 أكثر من ذلك، وانطالقًا أيضًا من كوننا مع املقاومة، لكن يف
 اآلونة األخرية أيضًا، أثريت لدينا تساؤالت أكثر تعقيدًا. مثل، ما
 معنى أن يدعو السيد حسن نصراهلل إىل محلة حتت شعار »لبيك
 يا رسول اهلل«، حبجة شريط سينمائي سخيف موجود قبل احلملة
الصالة يف  يشاهده  ومل  اإلنرتنت،  شبكة  على  طويلة   بأشهر 
السيد جيريرِّ  أمل  اشخاص؟  عشرة  حنو  إال  عرضته  اليت   الوحيدة 
 هالته كقائد للمقاومة اليت ندعم ونؤيد من أجل محلة دينية؟ ما
 عالقة املقاومة بالقضية الدينية؟ إذا مل تكن مثة عالقة، ملاذا هذا
 الدمج؟ وإذا كان العكس صحيحًا، فهذا يعين أن مشروع املقاومة
 هو أيضًا مشروع ديين مذهيب وتيوقراطي، على الطريقة اإليرانية
 متامًا، ووفق منوذج الثورة اإليرانية بالذات، اليت بدأت ثورة غري
 دينية، وانتهت نظامًا تيوقراطيًا بامتياز. إنها مسألة تعيدنا إىل
املناطق، بعض  يف  الكحول  شرب  منع  حول  تساؤل  من   أكثر 
 وحول تفجريات صور، وحول هذا »الغموض اخلالق« بني مشروع
 املقاومة ومشروعيتها، وبني مشروع حزب اهلل ومقّومات كل من

.االثنني
 وصواًل إىل األحداث السورية. نعم حنن نعتقد بأن حزب اهلل بات
 متورطًا فيها. ال نعرف منذ أي تاريخ وال بأي وسائل أو إىل أي
 حد. لكن تورطه ثابت. وهو تورط يعين بالنسبة إلينا أمرًا واحدًا:
أم عاجاًل  اللبناني  الداخل  إىل  السورية  األهلية  احلرب   استدراج 

...آجاًل
ألن احلالية؟  احلكومة  مسيحيي  مع  االصطفاف  خارج   ملاذا حنن 
األسئلة، تلك  كل  على  جواب  أي  إعطائنا  عن  عاجزون   هؤالء 
 املرتبطة أساسًا بسلوك حلفائهم ومواقفهم ومشاريعهم ونتائج

.أفكارهم وأقواهلم وأفعاهلم
منطقيًا: هؤالء  لتسأل  وتنتقل  األكثرية،  مسيحيي  شق   تقفل 
أمامك الئحة  وملاذا لستم إذن مع مسيحيي املعارضة؟ لتنفتح 

.مبضبطة اتهام، ال تقل وزنًا وحجمًا وخطورة عن األوىل
 املشكلة أيضًا مع مسيحيي املعارضة، حلفاؤهم، جييبون. أوليسوا
 بداية هم أنفسهم من حكم يف زمن االحتالل السوري سعيدًا من
 دون حرج وال رّفة عني؟ ما هذه املصادفة يف أن يكون هؤالء
 مع االحتالل عندما يؤّمن وجودهم يف السلطة، وضده بعد جالئه،
 إذا ما ضمن هذا املوقف بقاءهم يف السلطة أيضًا؟ أليس يف
 ذلك انتهازية سياسية واضحة، ثابروا على ممارستها باالزدواجية
 نفسها، مع حزب اهلل للبقاء يف السلطة سنة 2005، وللبقاء يف
 السلطة ايضًا زمن الـ »س/س« سنة 2009؟ كيف تصدق إذًا
 ما يطرحونه للحاضر واملستقبل؟ يقولون لنا تفنيدًا هلذا االتهام
 انهم دفعوا شهداء مثنًا ملواقفهم هذه؟ تريد صراحة أكثر؟ حنن
 نرى إنها حفلة تصفيات بني عصابتني، بني مافيتني، يف بريوت
رأيت فمتى  ثرواته.  وسرقة  وطننا  نهب  مغامن  على   والشام، 

ضحايا حرب آل كورليوني وآل تاتاليا يتحولون إىل شهداء؟
هم هؤالء  حلفاؤكم  أوليس  املعارضة:  مسيحيي  نسأل   ثم 
 أنفسهم مصدر اخلطر األول على نظامنا التوافقي امليثاقي، يف
 مقوماته البنيوية األساسية، أمس واليوم وحتمًا غدًا؟ نسألكم يف
 الدميغرافيا، أليسوا هم من أضاف بشطبة قلم حنو 8 يف املئة من
 جمموع اللبنانيني عرب صفقة التجنيس بينهم وبني عبد احلليم خدام
 سنة 1994؟ وبأي خلفية وموازين وحسابات متت تلك اإلضافة؟
 هل تنقصكم قرائنها الثابتة يف لوائح الشطب ويف دائرة زحلة
 ويف عشرات البلدات والبلديات املنقلبة على هوياتها األصلية؟
 ثم نسألكم يف اجلغرافيا: أليس حلفاؤكم هؤالء هم أنفسهم من
 طبلتم آذاننا طيلة عقد بأنهم من يغري هوية األرض بعد السكان؟
 أليسوا هم من احتكروا كل قصور رؤساء اجلمهوريات السابقني،
 واشرتوها جمموعة حتف أثرية يف حمفظتهم التجارية، من أجل حمو
 ذاكرتكم وذاكرتنا، كما كنتم تقولون لنا؟ أليسوا هم من قال
 عنهم الكاردينال صفري، املوثوق عندكم، يف األول من حزيران

لبنانية  2007، أن »هناك فئة 
 على ما يبدو تقبل بالتوطني«؟
االقتصاد: يف  نسألكم   ثم 
 أليس حلفاؤكم هم أنفسهم من
 عمل طيلة عقد كامل على ضرب
اإلنتاجية، الوطنية   قطاعاتنا 
ألنها والصناعة،  الزراعة   يف 
والبعض لبنانية،   قطاعات 
 يقول مسيحية، ومن ثم عملوا
القطاع على  السيطرة   على 
هويته؟ ونسف   املصريف، 
الدولة أفقر  من  هم   أليسوا 
مدروس، منهجي   بشكل 
املواطن ربط  إىل   فانتهوا 
 واخلزينة، بقطاع مصريف مرتهن
 خلارج خليجي، هو اخلارج الذي
ثم له؟  ويرتهنون   يقودهم 
التوافقي: نظامنا   نسألكم يف 
أيضًا هم  حلفاؤكم   أليس 
أي يف  الوحيدين   خصومكم 
 سلطة تنفيذية لبنانية؟ أليسوا
 هم من مينع رئيس اجلمهورية
ممارسة من  ميثلكم،   الذي 
عرب دستورية،  صالحية   أي 
الوزراء جملس  يف   حماصرته 
العام األمني  يسمى   ومبا 
أعماله وجبدول  اجمللس   لذلك 
 وصياغة مقرراته االستنسابية،
 وباختزال الدولة بأكثر من 60
صارت أساسية  عامة   مؤسسة 
خالفًا احلكومة،  لرئيس   تابعة 
 ألي دستور أو ميثاق؟ أليسوا
 هم أنفسهم من فرض هذا األمر
ونيف، حتى  الواقع طيلة عقد 
 وضعوا يدهم على كل مقومات
إىل العاصمة  قلب  من   البلد، 
وهاتفها، ومطارها   بريدها 
هل الزمن«؟  »غدرات   لوال 
 تتصورون مستقبل البلد معهم

يف غياب توازن حزب اهلل، أو يف ظل ما بعد »حكم اإلخوان«؟
 وصواًل هنا أيضًا إىل احلرب السورية: ماذا يفعل حليفكم سعد
 الدين احلريري يف تلك احلرب؟ أي دور يؤدي هناك وبأي وسائل
 ولصاحل من؟ هل اللعب على خطوط اجلهاديني والدم وأسلحة
 القتل واإلبادة والتصفيات، هو من ضمن قواعد »لبنان أواًل«؟
 كلنا يعلم أن ما من شخص واحد بيننا مغرومًا بالنظام السوري.
وجوره. وقهره  وعسفه  ظلمه  عرف  من  وأكثر  أول  حنن  بل   ال 
قبل األسد  بشار  سقط  لو  انه  نقول،  نفسها  بالصراحة   لكن 
اليوم هو  ملا  مماثلة  فرصة  سوريا  أمام  لكانت  ونصف،   سنة 
وليرباليني »إخوان«  بني  دقيق  حتالف  من  شيء  تونس:   يف 
سقط ولو  دميوقراطي.  شبه  تنافس  على  مفتوح   ويساريني، 
 األسد قبل ستة اشهر، لرمبا كانت سوريا على موعد مع شيء من
 التجربة املصرية: أرجحية »إخوانية« يف صراع مع اآلخرين. أما من
 اليوم فصاعدًا، فكلنا ندرك أن سقوط النظام يعين فتح سوريا
 على جتربة تراوح بني أفغانستان طالبان، وبني صومال الفوضى
 املطلقة. وها هي ُنذر ذلك من إمارات تيوقراطية قد بدأت يف
 حلب. فماذا يفعل ابن احلريري حليفكم هناك؟ أال تدركون أنه
 إذا انتصر وتركه حلفاؤه حيًا، سيكون مضطرًا حلكمكم وحكمنا
 باسم توجهاتهم األصولية نفسها؟ وإذا انتصر وحتول حطب ثورة
 اجلهاديني، ومل يبقوه بالتالي حيًا يف السياسة، ألستم متأكدين
 أنهم عندها سيحكمونكم هم مباشرة، بظاهرة عصرية حديثة ما
 بني »الدقماقية« و«األسريية«؟ وإذا مل ينتصر، أال تكون النتيجة
 حتول كل اجلهاديني والالجئني عندنا إىل قنابل موقوتة لتفجري
 الوضع اللبناني برمته، عن قصد أو نتيجة ميكانيكية حلركة الواقع
 اللبناني اهلش؟ ماذا تفعلون إذًا، وكيف لنا أن نكون يف صفكم

املتهّور واالنتحاري؟
اخليار ... متقابلتني، تسأل أصحاب  اتهاميتني   بعد مطالعتني 
فيجيبونك التصحيح؟  حتاولون  ال  وملاذا  الثالث:   املسيحي 
أي وبواسطة  حزبية  مؤسسات  أي  عرب  نصحح؟  وكيف   فورًا: 
احلزبية املسيحية أن كل تشكيالتنا  ترى  أال   آليات دميقراطية؟ 
وعائلية، صنمية  لشخصانيات  وقفًا  موقوفة   ديكتاتوريات 
شكليًا انتخابًا  أجرى  منهم  من  وأنبياء؟  وأولياء  آهلة   وألنصاف 
 واحدًا يف تركيبته؟ من منهم أقام دميقراطية داخلية ولو ُصورية،
 او أوجد حلقة واحدة لتواصل وتفاعل دميقراطي متثيلي حقيقي
 بني رأس هرمه وقاعدته؟ ال جمال لتصحيح أي شيء، فصرنا

...خارج كل شيء، ننتظر ونتابع ونرتقب فرص اإلنقاذ
تعطيه االستطالعات  أن  فيه،  ما  وأخطر  خطري،  مسيحي   كالم 

.أكثرية مسيحية نسبية

كالم مسيحي صريح وخطري
جان عزيز
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حسين  خطى  على  مرسي  حممد 
مبارك. هكذا بدا املشهد السياسي 
بدء  على  أسبوعني  بعد  مصر  يف 
الرئيس  الدستوري.  اإلعالن  أزمة 
شرعيته  تآكل  وبعد  »اإلخواني«، 
األخري«  »اإلنذار  مليونية  يف 
جتاهل  يف  وإمعانه  الثالثاء، 
إلغاء  يف  الثورية  القوى  مطالب 
األخرية  الديكتاتورية  القرارات 
وسحب املسودة اخلالفية للدستور 
ما ميكن  ارتكاب  إىل  عمد  اجلديد، 
الثانية«،  اجلمل  بـ«موقعة  وصفه 
ميليشيات  من  اآلالف  هاجم  حيث 
املعتصمني  املسلمني«  »اإلخوان 
االحتادية  قصر  أمام  السلميني 
الرئاسي يف مصر اجلديدة، مشعاًل 
بذلك فتيل فتنة جديدة يف الشارع 

املصري.
وبات من شبه املؤكد، بعد الدماء 
االحتادية  قصر  أمام  سالت  اليت 
شعرة  أن  به،  احمليطة  والشوارع 
معاوية اليت سعى البعض للحفاظ 
لألزمة،  سياسي  حبل  أماًل  عليها 
وهو ما تبّدى مساء يوم أمس يف 
من  عدد  قّدمها  اليت  االستقاالت 
مستشاري الرئيس املصري، ويف 
املواقف اليت صدرت عن قياديي 
اإلطار  الوطين«،  اإلنقاذ  »جبهة 
واملدنية،  الثورية  للقوى  اجلامع 
ما  مسؤولية  مرسي  مّحلت  واليت 

جيري حمّذرة من »حرب اهلية«.
ميليشيات  من  اآلالف  وهاجم 
بشكل  أالربعاء،  ظهر  »اإلخوان«، 
الثورية  القوى  اعتصام  مقر  منّظم 
حّطموا  حيث  االحتادية،  أمام قصر 
املعتصمني  على  واعتدوا  اخليام، 
إصابة  عن  أسفر  ما  بالضرب، 
وحاالت  وكدمات  العشرات جبروح 
غري  أنباء  وردت  فيما  اختناق، 
متظاهرين  استشهاد  عن  مؤكدة 

على األقل.
مؤشرات  أن  عيان  شاهد  وروى 
ليل  منذ  بدأت  »اإلخوان«  هجوم 
قوى  انسحبت  عندما  األول،  أمس 
وتوجه  االعتصام،  من  سياسية 
ما  التحرير،  ميدان  إىل  مناصروها 
أدى إىل اخنفاض ملحوظ يف عدد 
االحتادية،  قصر  أمام  املعتصمني 
بعدما بلغ عددهم يف ذروة التحرك 

قرابة املئة ومخسني ألفًا.
علمنا  الوقت،  هذا  »يف  وأضاف 
إىل  للتوجه  حيشدون  اإلخوان  أن 
اإلخوان  موقع  نشر  إذ  القصر، 
باسم  الرمسي  للمتحدث  تصرحيات 
فيها  يدعو  غزالن  حممد  اجلماعة 
ومحاية  القصر  أمام  االحتشاد  إىل 
بأن  علمًا  الدولة«،  وهيبة  شرعية 
صفحات رمسية تابعة لـ«اإلخوان« 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
نشرت بيانًا يدعو مناصري اجلماعة 
إىل »النفري العام«، ولكن سرعان 

ما سحب من التداول.
األوىل  الساعات  يف  أنه  وتابع 
أعداد  »بدأت  أالربعاء،  صباح  من 
قليلة من أنصار مرسي يف التجمع 
الرئاسي،  القصر  سور  أمام 
ضد  اهلتافات  يطلقون  وأخذوا 
ردد  إن  وما  املعتصمني... 
)سلمّية...  هتاف  املعتصمون 
سلمّية(، حتى بدأ عدد من مناصري 
إىل  وعمدوا  التصاعد،  يف  مرسي 
شن اهلجوم على الثوار، مستخدمني 
عليهم  واعتدوا  واحلجارة،  العصي 
الذي  األمر  باأليدي،  بالضرب 
جعل املعتصمني يهربون يف اجتاه 
نادي هليوبوليس، حماولني دخوله 

موقعـة مجـل» إخوانيـة»
 املعارضة املصرية حتذر من »حرب أهلية» وتربط

احلوار بسحب اإلعالن الدستوري وتأجيل االستفتاء

عناصر من جماعة اإلخوان املسلمني يهاجمون متظاهرًا مصريًا أمام قصر االتحادية يف القاهرة أالربعاء )أ ب أ(
واالحتماء فيه«.

»أنصار  أن  إىل  الشاهد  وأشار 
مرسي الحقوا املعتصمني، وضربوا 
إصابة  إىل  أدى  ما  منهم،  العديد 
العشرات جبروح قطعّية يف الرأس 
عكف  كما  العظام،  يف  وكسور 
خيام  حتطيم  على  منهم  آخر  جزء 
وحتطيم  وحمتوياتها،  املعتصمني 
اليت  الفضائية  البث  حمطات 
قصر  جوار  يف  ركبت  قد  كانت 

الرئاسة«.
وكانت صالة العصر إيذانا بتحرك 
شباب »اإلخوان« بشكل منّظم من 
العزيز اجملاور  عبد  بن  عمر  مسجد 
لقصر االحتادية بهدف اهلجوم على 

املعتصمني.
مناصري  إن  عيان  شهود  وقال 
مجاعات،  يف  حتركوا  »اإلخوان« 
بالستيكية  أكياسًا  حيملون  وكانوا 
أنها  بعد  ما  يف  اتضح  سوداء، 

مليئة باهلراوات.
مناصري  اعتداءات  وطالت 
حيملون  كانوا  الذين  ـ  »اإلخوان« 
هتافات  ويرددون  إسالمية  رايات 
من بينها »قوة... إميان... مرسي 
من  عددًا   - املليان«  يف  بيضرب 
من  واإلعالميني،  الصحافيني 
بينهم مراسل قناة »أون تي يف« 
أصيب  الذي  خري،  أمحد  الزميل 
جبرح قطعي يف رأسه، واحملرر يف 
وكالة »أونا« لألنباء الزميل كريم 
أنصار مرسي  احتجزه  الذي  فريد، 
عليه  واعتدوا  ساعتني،  لنحو 
بالضرب. وقال فريد عقب ابتعاده 
الكامريا  »كسروا  خاطفيه  عن 
يسرقون  رأيتهم  عندما  وضربوني 

حمتويات خيام املعتصمني«.
كذلك تعرضت الزميلتان رشا عزب 
ونوارة جنم والناشط احلقوقي مالك 
مناصري  قبل  من  لالعتداء  عدلي 
أيضًا  احتجزوا  الذين  »اإلخوان«، 
إحدى  يف  املعتصمني  من  عددًا 
اخليام يف شارع املري غين، واعتدوا 

عليهم بالضرب املربح.
من  املتظاهرين  ابتعاد  وعقب 
شرع  الرئاسي،  القصر  حميط 
العبارات  مسح  يف  مرسي  أنصار 
الـ«غرافييت«  ورسوم  االحتجاجية 
اليت خطها املعتصمون على أسوار 
الفتات  يرفعون  وكانوا  القصر، 
كتب عليها »ننظف السور من آثار 

األجناس«.
مرسي  أن  عن  أنباء  ورود  وفور 
سيصل عند الباب الرئيسي للقصر، 
انتظم مناصروه يف سالسل بشرية 

للرتحيب به عند البوابة، فيما تولت 
قوات احلرس اجلمهوري تنظيمهم، 
املوكب.  لسيارات  ممر  وتأمني 
أنصار  تنقل  حافالت  انتشرت  كما 
مرسي من احملافظات يف الشوارع 
والطرق  القصر  مبنطقة  احمليطة 

املؤدية إليه.
»اإلخوان«  قرار  أن  بالذكر  اجلدير 
بالتوجه إىل قصر االحتادية جاء بعد 
اجتماع عقده مكتب اإلرشاد، ودعا 
التظاهر  إىل  اجلماعة  أعضاء  خالله 
مكتب  أعطى  كما  مرسي.  لتأييد 
أمام  باالعتصام  أوامره  اإلرشاد 
االحتادية حتى يوم غد، والتنسيق 
لتنظيم  اإلسالمية  القوى  كل  مع 
القصر  عند  »مليونية«  تظاهرة 
لقرارات مرسي واالستفتاء  تأييدًا 

على الدستور اجلديد.
إعالن  أيضًا  اإلرشاد  مكتب  وقرر 
صفوف  يف  االستنفار  حالة 
على  مقراتها  حلماية  اجلماعة 
أن  يذكر  اجلمهورية.  مستوى 
ثالثة  أمس،  يوم  أحرقوا،  حمتجني 
الزقازيق  يف  لـ«اإلخوان«  مقرات 

واالمساعيلية والسويس.
احلرية  »حزب  رئيس  نائب  وقال 
إن  العريان  عصام  والعدالة« 
امليادين  إىل  سيتدفق  »الشعب 
وقصر االحتادية حلماية الشرعية«.

القوى  اآلخر، قررت  اجلانب  وعلى 
الثورية الدعوة إىل تنظيم تظاهرات 
املقر  وأمام  التحرير،  ميدان  يف 
منطقة  يف  لـ«اإلخوان«  الرئيسي 
املقطم، وكذلك العودة إىل قصر 

االحتادية مرة أخرى.
وأصدرت القوى الثورية والسياسية 
املعتصمة يف ميدان التحرير وقصر 
االحتادية بيانا أدانت فيه ما أقدمت 
املسلمني«.  »اإلخوان  مجاعة  عليه 
واعتربت هذه القوى أن »اإلخوان« 
إىل  سياسية  مجاعة  من  حتولوا 
متارس  واستبداد  إرهاب  »قوة 
عنفها ضد مجاهري الشعب املصري 
مرسى  حمّملة  الثورية«،  وقواه 
أحداث  عن  الكاملة  »املسؤولية 

العنف«.
قياديو  عقد  الوقت،  هذا  يف 
أالربعاء،  الوطين«،  اإلنقاذ  »جبهة 
احلوار  فيه  ربطوا  صحافيًا  مؤمترًا 
الدستوري وتأجيل  اإلعالن  بسحب 

االستفتاء على الدستور اجلديد.
الدستور«  »حزب  رئيس  وقال 
اإلنقاذ  جبهة  إن  الربادعي  حممد 
اجلدي  الوطين  للحوار  »مستعدة 
ومت  الدستوري  اإلعالن  ألغي  إذا 

الدستور«،  على  االستفتاء  تأجيل 
سياسي  فصيل  »أي  أن  مضيفًا 
أو أي نظام لن يستطيع أن حيرمنا 
يعصف  أو  وواجباتنا  حقوقنا  من 

مبستقبل هذا البلد«.
من جهته، قال األمني العام السابق 
للجامعة العربية عمرو موسى »حنن 
واحد  بصوت  ونتحدث  واحدة  يد 
دفاعا عن مصر واستمرارا لثورتها 
او  الدستور  فرض  مع  ولسنا 
وفرض  املصري  الشعب  تقسيم 
مشريًا  عليه«،  متفق  غري  دستور 
عوار  بها  الدستور  »مواد  أن  إىل 
ولن يؤخذ بقوله خالل عضويته يف 

اللجنة التأسيسية«.
أما رئيس »التيار الشعيب« محدين 
نضالنا  »سنواصل  فقال  صباحي 
اإلعالن  إسقاط  حتى  موحد  مبوقف 
الرئاسي االستبدادي، ولن نسمح 
بالتصويت على دستور مل نشارك 
الدماء  سفك  أن  وأضاف  فيه«. 
فقدان  »يعين  الرئاسة  قصر  أمام 
صباحي  وقال  لشرعيته«.  مرسي 
إن »مرسي يدفع مصر إىل انقسام 

قد يؤدي اىل حرب أهلية«.
ويف مؤشر إىل أن احتماالت احلل 
السياسي لألزمة بدأت تضيق، أعلن 
ثالثة من أعضاء اهليئة االستشارية 
استقالوا  أنهم  املصري  للرئيس 
اإلعالن  فّجرها  اليت  األزمة  بسبب 

الدستوري.
وقدم سيف الدين عبد الفتاح وأمين 
الصياد وعمرو الليثي استقاالتهم، 
أعضاء  عدد  ستة  اىل  يرفع  ما 
استقالوا  الذين  الرئاسي  الطاقم 

بسبب أزمة اإلعالن الدستوري.
االستقاالت  إن  الصياد  وقال 
أن  موضحًا  أسبوع،  قبل  قدمت 
على  حاولوا  الثالثة  املستشارين 
لكنهم  حل  اجياد  أسبوع  مدى 

فشلوا.
الرئيس  نائب  قال  املقابل،  يف 
مؤمتر  خالل  مكي،  حممود  املصري 
موعد  عن  عدول  »ال  إن  صحايف، 
االستفتاء على مشروع الدستور«. 
يف  تامة  ثقة  »على  أنه  وأضاف 
مل  إن  األزمة  يف  انفراج  حتقيق 
يكن يف غضون الساعات املقبلة، 
القليلة  األيام  يف  فسيكون 
»الرئيس  أن  إىل  الفتًا  املقبلة«، 
اإلعالن  استخدام  بعدم  لي  تعهد 
القوى  ترفضه  الذي  الدستوري 
وأضاف  املعارضة«.  السياسية 
والتظاهرات  »التظاهرات  أن  مكي 

املضادة لن حتل أزمة مصر«.

لقرارات  الرافضة  املعارضة  قيادة  الوطين  اإلنقاذ  جبهة  تتصدر 
الرئيس املصري، رافضًة اتهامها بأنها جبهة للفلول، رغم حتالفها 

مع بعض قيادات كانت حمسوبة على نظام حسين مبارك
سلسلة  املصرية  املعارضة  وتنظيم  األخري  الدستوري  اإلعالن  منذ 
من االحتجاجات، بات اسم »جبهة اإلنقاذ الوطين« يرتدد كثريًا يف 

الشارع املصري بعدما حتولت إىل أكرب جتمع للمعارضة.
اجلبهة اليت ُأعلنت يف الثالث والعشرين من الشهر املاضي، أي بعد 
تضم يف صفوفها  األخري،  الدستوري  اإلعالن  من  فقط  واحد  يوم 
التيار  أحزاب  أبرزها  املصرية،  املدنية  األحزاب  من  واسعة  أطيافًا 
الذي أسسه محدين صباحي، حزب الدستور لوكلية حممد الربادعي. 
كذلك تضم أحزاب الوفد، غد الثورة، احلزب املصري الدميوقراطي، 
الذي يتزعمه  التحالف الشعيب االشرتاكي، فضاًل عن حزب املؤمتر، 

عمرو موسي املرشح السابق النتخابات الرئاسة.
هذه األمساء فتحت الباب أمام مؤيدي الرئيس املصري حممد مرسي، 
لوصف التحالف بأنه »حتالف فلولي«؛ ألن عمرو موسى كان واحدًا 
من أهم وزراء اخلارجية يف نظام حسين مبارك. غري أن الرد على هذه 
االتهامات مل يتأخر، وخصوصًا أن مرسي نفسه اختار وزراء أعلنوا من 

قبل تأييدهم ملبارك ونظامه.
واألهم يبقى أن التقاء مجيع هذه املكونات ما كان ليحدث لوال أن 
طرف  اإلسالمية يف  األحزاب  أصبحت  حيث  بشدة،  متر  اآلن  »مصر 
تعمل  اجلبهة واضح، فهي  آخر«. هدف  املعارضة يف طرف  وباقي 
على قيادة املعارضة املصرية يف هذه املرحلة يف حتالف واحد ضد 
اإلعالن الدستوري، وهو ما دفع البعض إىل القول إن حتالف جبهة 
األزمة  انتهاء  مع  مرحلي سينتهي  هو جمرد حتالف  الوطين،  اإلنقاذ 
احلالية اليت سببها إعالن مرسي الدستوري. ويردد املشاركون فيها 
االنتخابات  إىل  التحالف  يستمر  أن  مسألة  يف  التفكري  جيِر  مل  أنه 
العليا  املصلحة  هو  جتمعهم  هدف  أن  ويؤكدون  املقبلة.  الربملانية 
للبالد، واعرتاضًا على القرارات اليت أصدرها الرئيس وُتَعّد تراجعًا 

عن أهداف الثورة.
ففي االجتماع األول ملمثلي األحزاب املشاركة يف اجلبهة، جرى التوافق 
الدستوري«.  اإلعالن  إسقاط  حتى  الرئيس  مع  احلوار  »رفض  على 
وأكدت اجلبهة »دعم احلشد الثوري يف ميادين مصر، ودعم االعتصام 
عن  فضاًل  الثورة،  وشباب  الشعب  مجاهري  به  تقوم  الذي  السلمي 
دعم القضاة ورجال القانون يف موقفهم احلاسم بالدفاع عن السلطة 

القضائية اليت ألغاها اإلعالن الدستوري غري الشرعي«.
ضمن هذا اإلطار، قادت جبهة اإلنقاذ الوطين حركة املعارضة على 
اإلعالن الدستوري يف األيام املاضية. وكانت هي من دعت إىل أول 
تظاهرات رفض اإلعالن الدستوري، اليت شاركت فيها أعداد كبرية 

أذهلت حتى من دعوا إليها.
السلمي  التظاهر  إىل  دعت  اليت  هي  اإلنقاذ  جبهة  كانت  كذلك، 
أمام قصر االحتادية وأعلنت االعتصام أمامه. وأعلنت كذلك إمكان 
قرارات  ضد  تصعيدية  كخطوة  للرد  املدني  العصيان  إىل  الدعوة 
من  عدد  نفسه يف  االسم  اليت محلت  اجلبهات  وانتشرت  الرئيس. 
النقابات املهنية واحملافظات. وظهرت جبهة اإلنقاذ الوطين يف نقابة 
والغربية،  اإلسكندرية  الوطين يف حمافظة  اإلنقاذ  وجبهة  احملامني، 

األقصر واملنيا.
وفيما تبقى التهمة املوجهة إىل جبهة اإلنقاذ الوطين أن التظاهرات 
أعدادها  جعل  ما  مبارك،  نظام  فلول  فيها  إليها شارك  دعت  اليت 
كبرية، غري أنه على أرض الواقع أثبتت مواقف احملتجني وجود حالة 
رفض ملشاركة من دعموا النظام السابق وأمحد شفيق املرشح اخلاسر 
يف انتخابات الرئاسة السابقة. فعندما شارك النائب السابق حممد أبو 
حامد يف مسرية نظمها املعارضون للرئيس، اعُتدي عليه وُطرد منها. 
وتعرض أيضًا رئيس حزب الوفد السيد البدوي للضرب يف ميدان 

التحرير لعالقاته بالنظام السابق.

»جبهة اإلنقاذ»: حتالف مرحلي 
مع »الفلول»

تواجد موسى يف الجبهة عزز الشكوك حولها )أرشيف ـ رويرتز(
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نيابيًا  وفدًا  استقباله  االربعاء، خالل  بري  نبيه  الرئيس  جنح 
من 14 آذار، يف الوصول إىل صيغة تعيد هذا الفريق إىل 
اجمللس النيابي حلضور جلسات اللجنة املخصصة لدرس قانون 
االنتخابات. وأكدت مصادر الوفد أن الصيغة املطروحة ترضي 

الفريقني وال متّس بقرار املعارضة مقاطعة احلكومة.
آذار، سبياًل للخروج  الرابع عشر من  كالعادة، مل جِيد فريق 
من األزمة اليت أدخل نفسه فيها إال عرب رئيس جملس النواب 
نبيه بّري. فبعد قرارها مقاطعة عمل اللجان النيابية وطاولة 
احلوار، مل تستِطع هذه القوى القفز فوق موضوع البحث يف 

مشروع قانون االنتخابات.
وبعدما ظنت هذه القوى أن يف استطاعتها »التصفيق« وحدها، 
اصطدمت  اآلخر،  الفريق  ونواب  اجمللس  رئيس  دون  من 
فشلت  حتركها.  عرقلت  اليت  والسياسية  األمنية  باحلواجز 
االنتخابي،  للقانون  الوصول إىل صيغة موحدة  آذار يف   14
فريقها  رؤساء ومقرري جلان  لقاءات  استكمال  وفشلت يف 

اليت بدأت يف منزل النائب بطرس حرب.
يف  االجتماعات  عقد  على  اتفاق  إىل  الوصول  تعّذر  وبعد   
منزل أحد نواب 14 آذار، بذريعة اخلطر األمين، وخصوصًا أن 
فريق الثامن من آذار مل يوافق على الطرح، وال سيما حزب 
اهلل، محل فريق 14 آذار »خيبته« وذهب بها إىل بّري »إلجياد 

صيغة، الجتماع اللجنة املصغرة لقانون االنتخابات«.
قابل  فهو  بّري.  كالرئيس  الفريق  هذا  على  يفهم  أحد  ال 
إعالنهم املقاطعة باملزيد من الدعوة إىل احلوار والرتّوي،حّتى 

جاؤوه مطالبني بـ«احلّل«.
يف عني التينة االربعاء، حّل وفد نيابي من هذا الفريق، ضّم 
وجوزيف  ماروني  وإيلي  اجلسر  مروان محادة ومسري  النواب 
»مجلة  يف  للبحث  بّري  الرئيس  على  »ضيفًا«  املعلوف، 
املوضوعات العالقة بني احلكومة واملعارضة من جهة، وبني 

نواب الفريقني من جهة أخرى«.
يف االجتماع الذي عّده الوفد »إجيابيًا«، سّلم نواب 14 آذار 
اللجان  ومقررو  رؤساء  أعدها  اليت  املذّكرة  بّري  الرئيس 
النيابية من قوى فريقهم. وقد ناقش الوفد مع بّري »ضرورة 
موضوع  يف  سيما  وال  القائمة،  لإلشكاليات  خمارج  إجياد 
قانون  لبحث  املخّصصة  املصغرة  واللجنة  النيابية،  اللجان 

االنتخاب«.
وفيما تعّهد بري للوفد دعوة اللجان املشرتكة إىل االجتماع 
من دون حضور الوزراء أو ممثلي احلكومة، لفتت مصادر 14 
آذار إىل أنه »جرى التوّصل إىل صيغة، سُتعَرض على زمالئنا 
النواب، وهي صيغة ترضي الطرفني، وحتقق عودة النواب 
إىل عمل اللجان من دون املّس بقرار املقاطعة الذي اختذه 
على  االجتماع  داخل  فيه  فق  اتُّ الذي  الوقت  ويف  فريقنا«. 
مع  مناقشتها  اليت طرحت حلني  الصيغة  إعالن شكل  »عدم 
مجيع القوى يف املعارضة«، أّكدت املصادر أنه »ُصرف النظر 
آذار، وخصوصًا   14 نواب  أحد  منزل  االجتماع يف  فكرة  عن 
أن بّري فّضل أن تعقد اللجنة اجتماعها يف اجمللس النيابي 
مكانًا  النيابي  اجمللس  اعتماد  على  فق  »اتُّ لذا  خارجه«،  ال 

لالجتماع«.
أن  اللبنانية  والقوات  املستقبل  كتليت  من  نواب  أّكد  وقد 
»فريق الرابع عشر من آذار مل ُيعلن يومًا نيته مبقاطعة جملس 
النواب«، مشريين إىل أن »ال مشكلة يف حضور اللجنة املصغرة 
الربملان«،  انعقادها يف  حال  االنتخابات يف  قانون  لدراسة 
اليت  »الصيغة  أن  أبلغهم  بّري  زار  الذي  الوفد  أّن  مؤّكدين 

جرى التوّصل إليها أّكدت هذا األمر«.
وخالل اللقاء الذي استمر حنو ساعة ونصف ساعة، وجد بّري 
فرصة للحديث مع الوفد يف موضوع احلوار، إذ جرى الرتكيز 

على »ضرورة التواصل مع مجيع األفرقاء«.
وحبسب مصادر الوفد »وافق النواب على هذه النقطة، مع 
احلالية،  احلكومة  إسقاط  إىل  الداعي  مطلبهم  تأكيد  إعادة 
أن  إىل  املصادر  ولفتت  جديدة«.  حكومة  إنتاج  وإعادة 
»الرئيس بّري أبدى جتاوبًا مع هذا املطلب«، وال سيما أنه 
»أعلن موقفًا واضحًا يف السابق، عرب فيه عن موافقته باملبدأ 
على هذا الطرح، وإن كان االتفاق على شكل احلكومة اجلديدة 

مل ُينجز بعد«. 
وأكدت مصادر 14 آذار أن »فريقنا مقتنع بضرورة التواصل 
بشكل  ُيصر  أن  بالضرورة  ليس  لكن  األطراف،  مجيع  مع 
أن  وخصوصًا  بعبدا«،  طاولة  على  مطروح  هو  كما  احلوار 

»هناك اختالفًا كبريًا على امللفات املطروحة عليها«.

»صيغة« جديدة لرّبي ُتعيد 
14 آذار إىل اجمللس

أوحى ربط البطريرك املاروني بني قانون جديد لالنتخاب وحكومة ميسم رزق
جديدة بإشارة غربية إىل جهد بذلك. تسوية مقبولة بني فريقني 
 ،2008 قانون  تريد  ال  آذار   8 يريدانه:  ال  ما  يقوالن سوى  ال 
و14 آذار ال تريد احلكومة. بني هذين النفيني أتى َمن يهمس 

للمسؤولني حبّل ُيزاوج بينهما.
تداول ثالثة سفراء أوروبيني مع املسؤولني اللبنانيني أكثر من 
أبواب  على  االستقرار  توطيد  بسبل  اهتمامهم  عن  عربت  فكرة 
االنتخابات النيابية. كان االستحقاق يف صلب ما أثاروه أيضًا 
معهم، ومدى استعداد األفرقاء اللبنانيني لتسوية تدمج التفاهم 
بتأليف حكومة جديدة. كانت وفود  لالنتخاب  قانون جديد  على 
االحتاد األوروبي اليت زارت لبنان تباعًا، يف مهمات خمتلفة، أكثر 
املهتمني بالتحّدث مع املسؤولني يف هذا الربط الذي يوجد، يف 
الغربيني، خمرجًا من  الوفود تلك كما لدى بعض السفراء  رأي 
التصّلب الذي بات يطبع مواقف قوى 8 و14 آذار، وأدى إىل 
تعطيل احلوار الوطين. إال أن من شأنه كذلك تعريض االستقرار 

للخطر.
بأقطاب  لقاءاتهم  حصيلة  للمسؤولني  يروون  السفراء  راح 
يسألون  عندما  السواء.  على  واملعارضة  األكثرية  يف  وأطراف 
ممثلي الطرفني عن االقرتاحات اليت جيدونها مالئمة إلخراج البالد 
من أزمتها، يكتفي ممثلو األكثرية واملعارضة بتبادل االنتقادات 
واالتهامات، وحتميل كل منهم مسؤولية الرتدي لآلخر كي يرّبر 
أنه هو على حّق وخصمه على خطأ. استنتج السفراء الغربيون أن 
ـ  أحدًا من الطرفني ال ميلك جوابًا عن خمرج للمأزق، بل يبدون 
والعبارة لسفري دولة أوروبية بارزة ـ يفتقرون إىل نضج من أجل 

التوّصل إىل حّل حقيقي.
وتبعًا لقريبني من املسؤولني اللبنانيني، يشري االهتمام األوروبي 

إىل بضع مالحظات، منها:
1 ـ وجود دينامية اتصاالت جيريها ديبلوماسيو االحتاد األوروبي 
وفرنسا وإيطاليا، وجتاريهم بريطانيا بتحبيذها التحّرك بعيدًا عن 
األضواء. ليس لديهم سوى أفكار قليلة، ويفّضلون اإلصغاء إىل 
حمّدثيهم من الغالبية واملعارضة. يتصّرف هؤالء الديبلوماسيون 
بأفكار مسبقة ويرتّقبون ردود  وفق إحدى طريقتني: يتقّدمون 
يسمعونه  مّما  يستخلصون  أو  عليها،  اللبنانيني  األطراف  فعل 

منهم أفكارًا قابلة للمناقشة.
2 ـ يتحّدث السفراء الغربيون باستمرار عن االستقرار، وجيزمون 
بأن أحدًا منهم ال يمل مبادرة بني يديه، إال أنه يؤكد أن بالده 
مع  أحاديثهم  يف  به.  اهتمام  من  أكثر  للبنان  ُتظهر  أن  تريد 
عن  هلؤالء  يفصحونه  ما  يف  وكذلك  اللبنانيني،  املسؤولني 
لقاءاتهم مع ممثلي الغالبية واملعارضة، يشّددون على ضرورة 
إجراء االنتخابات النيابية يف موعدها، ودعوة األفرقاء إىل إجرائها 
مبا ال يؤدي يف خامتة ما تسفر عنه إىل مقاطعة أو قطيعة يف ما 
بينهم، وحّضهم على االتفاق على قانون جديد لالنتخاب خيّفف 

التشّنج ويؤدي إىل ممارسة دميوقراطية صحيحة.
الديبلوماسيون  الحظ  الداخلي،  الوضع  مراقبتهم  من  ـ   3
احلكومة  بإسقاط  املطالبة  رافق  الذي  التصعيد  أن  األوروبيون 
مل يقق هدفه، وآل إىل قطع التواصل واحلوار بني فريق يصّر 
هذا  دفعهم  باستمرارها.  يتمّسك  وآخر  احلكومة  استقالة  على 
املأزق إىل استمزاج رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس 
اجمللس نبيه بّري يف خمرج يبدأ بوضع قانون جديد لالنتخاب ميّهد 
وينتهي  عليه،  االتفاق  بغية  الطرفني  بني  احلوار  قنوات  لفتح 
حبكومة تشرف على االنتخابات النيابية املقبلة تكون مبثابة حكومة 
انتخابات متّثل، يف الوقت نفسه، »صدمة نفسية« بإزاء املأزق 
احلالي. مل يعُد هذا االقرتاح كونه فكرة يصار إىل تداوهلا، من 

دون أن تتبلور بعد.
4 ـ وفق االنطباعات اليت عرب عنها رئيس اجلمهورية أمام هؤالء، 
ال ميانع يف كل ما من شأنه تسهيل إجراء االنتخابات النيابية يف 
موعدها، يف مناخ هادئ وسليم يتكم األطراف فيه إىل نتائجها. 
خمتلفتني  مسألتني  بني  الربط  يستسيغ  ال  الرئيس  أن  ورغم 
أساسًا  يوافق  وال  جديدة،  حكومة  وتأليف  االنتخاب  قانون  هما 
دامت  ما  عنه  معزل  احللول يف  ويفّضل  الربط  هذا  مثل  على 
هناك آليات دستورية ترعى استقالة احلكومة، إال أنه يدعم أي 
اتفاق داخلي يعيد اجلميع إىل طاولة احلوار ينجزون من خالهلا 

تسويتهم.
أّيد سليمان أمام زّواره هؤالء قانونًا جديدًا لالنتخاب ال يتعارض 
يف  العدالة  من  مقدار  أكرب  ويوفر  الطائف،  اتفاق  روحية  مع 
التصويت  جبدوى  ثقته  وأظهر  والسياسي،  الشعيب  التمثيل 
النواب.  جملس  داخل  سياسية  مشاركة  أوسع  لتأمني  النسيب 
مل يرتّدد أحد السفراء األوروبيني يف إظهار تأييده، هو اآلخر، 

للتصويت النسيب إذا كان يظى بتفاهم داخلي عليه.
5 ـ يرتّكز فحوى الربط بني قانون جديد لالنتخاب وتأليف حكومة 
االنتخابات  بعد  ما  ملرحلة  تصلح  قد  جتربة  اختبار  على  جديدة 
النيابية، أيًا يكن الرابح فيها، ما دام فريقا النزاع يقّران بإخفاق 

سفراء غربيون: بعد االنتخابات ال أحد يقطع رأس أحد
نقوال ناصيف

حكومة الوحدة الوطنية اليت جّرباها مرتني عامي 2008 و 2009. 
الغربيني عن حكومة  الديبلوماسيني  لدى  الشائع  احلديث  ورغم 
انتقالية ذات مهّمة حمّددة هي اإلشراف على االنتخابات ترضي 
حكومة  إىل  أقرب  تبدو  مواصفاتها  أن  إال  اللبنانيني،  الطرفني 
حيادية أو حكومة تكنوقراط عرب الكالم عن حكومة انتخابات يف 
عّما  معزل  يف  الغربيون،  الديبلوماسيون  ويالحظ  أوىل.  مرحلة 
يسمعونه من ممثلي قوى 8 و14 آذار، أن أحدًا منهما لن يسعه 
أو خسرها. وهما  النيابية  الغالبية  اآلخر، سواء ربح  قطع رأس 
ملزمان التفاهم على حكومة جديدة تلي حكومة االنتخابات اليت 

يقتضي يف تصّورهم أن ال تضم وزراء مرشحني خلوضها.
رأي  يف  جديدة،  حبكومة  االنتخاب  قانون  ربط  من  والواضح 
هؤالء، اإلياء بتسوية ممكنة تأخذ يف االعتبار رفض قوى 8 آذار 
وأخّصها حزب اهلل قانون 2008، ورفض قوى 14 آذار وأخّصها 
تّيار املستقبل استمرار احلكومة احلالية. بيد أن األمر يتوقف، يف 
نهاية املطاف، على رأي رئيسها جنيب ميقاتي وإطار التفاهم 
املسبق بني الطرفني، وإشاعة الثقة املفقودة بغية حتقيق هذا 

الربط كي ُيدخل البالد يف تسوية جديدة.

غيابه،  يشّكل  الرابع  إغناطيوس  املصلح  الصاحل  البطريرك 
للطائفة  كربى  خسارة  الصعبة،  املشرقية  املرحلة  هذه  يف 
ة اليت استعادها من فم حوت التفكك والتبعثر حتى  األرثوذكسيَّ
التالشي، مثلما يرتك فراغًا هائاًل بالنسبة اىل الدور اإلجيابي 
امللّمات  ألف حساب يف  له  كان ُيسب  الذي  والبّناء  العاقل 

واألزمات. لبنانّيًا وعربّيًا.
إمنا هذا ليس كلُّ البطريرك الذي ال خُيتصر بأسطر وصفحات. 
فالراعي املستقيم الرأي وّفّى قسطه إلعالء شأن األرثوذكس 
كدور تارخيي عريق على مستوى املشرق كّله كاد أن يضيع 
ويتناثر. بل ضاع لوقت طويل. حتى أصبحت الطائفة املنبثقة 
ة يف  من حضارة متتدُّ جذورها اىل ما قبل بزوغ فجر املسيحيَّ
مؤّخر الركب. وحتديدًا على صعيد احلضور الوطين والسياسي 

واالجتماعي و... وصواًل اىل ُعكاظات احملاصصة، وما إليها.
م أو ذاك املتمّول؟ أين  أين األرثوذكس؟ يف جيب هذا املتزعِّ
 » ل رئيس للجمهورّية »استقلَّ الطائفة اليت أعطت لبنان أوَّ

بالرئاسة وبلبنان امُلْنَتَدب جدًا؟ إنها يف خرب كان.
ر عن ساعدي إميانه العظيم بالثالوث  اىل أن جاء ابن حمردة، ومشَّ
اليت  األوىل  الطائفة  انتشال  عينيه  نصب  واضعًا  القدوس، 
دت النطالقتها  ومهَّ املشرقّية،  املسيحّية  اتكأت على صخرتها 
َعرب الصحارى والبحار، ويف مواجهة غزوات الفرجنة والصليبيني 
وسواهم. وعلى امتداد إنطاكية وبيزنطية وسائر املشرق، بلوغًا 

بالد اإلغريق.
م عليه. وسهر الليالي بصحبة رفيق  فكان له ما أراد. وما صمَّ
عمره ودربه وطموحاته كبرينا غسان تويين، مما ترجم احللم اىل 
ده بإرادة  د لالنطالقة الكربى من صرح جامعي شيَّ الواقع، ومهَّ
واحلاضر  املاضي  مع  واجلغرافيا،  التاريخ  وجه  ت  غريَّ صلبة 

وللمستقبل.
ال  الذي  »الثقل«  إليه  أعيد  الذي  البطريرك  مركز  ومن 
ميكن جتاوزه أو جتاهله، كانت االلتفاتة الشاملة والثاقبة اىل 
والطائفة  األبرشيات  ورفد  والتحديث،  والتنظيم،  التأسيس، 
ر واالنفتاح واالستقامة. نة باملعرفة والتنوُّ والوطن بأجيال حمصَّ
مل يكن البطريرك هزيم لطائفته وحدها، إمنا كان لكل الطوائف. 
القضايا  ولكل  العربي.  العامل  لكل  بل  وحده،  للبنان  وليس 

ة. العربيَّ
كيف لألرثوذكس أن ينسوا بطريرك النهضة واإلصالح، وهو 
الذي نادى عليهم فور انتخابه، قائاًل بوداعة وحمبة وثقة انهضوا 
من هذه االستقالة املريعة. انهضوا من هذا االندثار الذي ال 
دوركم،  اىل  واجبكم،  اىل  انهضوا  الرأي.  مبستقيمي  يليق 
بغيابكم  رئتيه  إحدى  يفقد  الذي  اىل مشرقكم  اىل رسالتكم، 
من  قريبًا  والتطرُّف،  ب  التعصُّ من  بعيدًا  فنهضوا،  التخاذلي. 

احلوار والتسامح.
املوت  يستطيع  لن  هزيم  الرابع  إغناطيوس  البطريرك  غبطة 
لبنان  يف  وأّسست،  بنيت  ما  كّل  يف  حاضر  فأنت  تغييبك، 
وسوريا والعراق واألردن وفلسطني وإنطاكية وسائر املشرق. 

ودائم الشروق.

بطريرك النهضة واالنفتاح
الياس الديري
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قضاء وقدر

ألنها تتضمن عبارات ختدش احلياء وخترج عن قواعد االنتظام العام
»العسكرية« حتّول جلسة حماكمة »عبدة الشيطان« اىل سرية

الطيار  الركن  العميد  الدائمة  العسكرية  احملكمة  رئيس  ارتأى 
خليل إبراهيم عقد جلسة سرية حملاكمة أحد عشر مدعى عليهم جبرم 
تأليف مجعية وممارسة طقوس شيطانية غري متعارف عليها وإقدام 
بعضهم على تعاطي املخدرات بعد أن كان قد باشر استجواب أول 

املدعى عليهم.
وملس رئيس احملكمة يف أوراق القضية عبارات يف استجوابات 
عن  فضاًل  احلياء،  ختدش  واالستنطاقية،  األولية  عليهم  املدعى 
أقوال أدىل بها بعض املدعى عليهم يف تلك االستجوابات تشكل 
خروجًا على قواعد االنتظام العام. وإزاء ذلك قطع استجواب أحد 
املدعى عليهم وأعلن رفع اجللسة اىل اخلامس والعشرين من كانون 

الثاني املقبل، وجعلها سرية.
ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  برئاسة  احملكمة  وكانت 
وعضوية املستشارة املدنية القاضية ليلى رعيدي وحبضور ممثل 
النيابة العامة القاضي داني الزعنيّ قد باشرت استجواب ج.أ الذي 
بـ«الكاذبة«  األولية  إفادته  واصفًا  السابقة  اعرتافاته  عن  تراجع 

ومربرًا ذلك بالقول: »ألن التحقيق كان قاسيًا«.
وبسؤاله عن موسيقى »الروك«، أفاد بأنه حيب هذه املوسيقى، 
وهذا أمر عادي، وهو يسمعها منذ حنو 7 سنوات. وأوضح ردًا على 

سؤال أنه ليس بالضرورة أن يسمعها بصوت عاٍل.
وأضاف ج.أ: لقد أوقفت على أساس أنن من عبدة الشيطان 
وأنا ال أتعاطى بهذه األمور، نافيًا أن يكون قد قام بشطب نفسه 

كغريه من املدعى عليهم، وقال: »كلها أفالم«.
بأنه  ج.أ  أفاد  بها سابقًا  أدىل  واقعات  وردًا على سؤال حول 
مل يذكر ذلك، وإْن فعل فهو بسبب اخلوف، وأضاف: »أنا خفت 

وصرت أكذب«.
معلنًا  ج.أ  استجواب  احلد يف  هذا  عند  احملكمة  رئيس  وتوقف 
إرجاء اجللسة وجعلها سرية، لوجود أقوال ختدش احلياء وتتعرض 

لالنتظام العام.
من جهة أخرى، أصدرت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد 
القاضي  املدني  املستشار  وعضوية  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن 
حممد درباس، حبضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر 
سلسلة أحكام جبرائم تهديد ضابط ومقاومة أمنيني ونقل أسلحة.

العسكرية  التعليمات  خمالفة  جبرم  وجاهيًان  حكمان  وأصدرت 
والتخلف عن النشاطات العسكرية وعدم اإلفادة عن موضوع طالقه 
وقضى  )ع.ك(  حق  حبسًا يف  بأسبوعني  األول  قضى  زوجته  مع 

الثاني بعشرة أيام حبسًا يف حق )أ.ح(.
كما أصدرت حكمًا جبرم التضارب مع آخرين وتبادل القدح والذم 
والتحقري، قضى غيابيًا مبثابة الوجاهي بثالثة أشهر حبسًا يف حق 
كل من )أ.ع( و)ح.ع( و)ع.خ( والفلسطين )م.احلسين( وبستة 
قضى  كما  حربي،  مسدس  وتقديم  )أ.ي(  حق  يف  حبسًا  أشهر 

وجاهيًا بأسبوع حبسًا يف حق كل من )أ.ع( و)ق.ع( و)ع.خ(.
ويف مثانية أحكام جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص وإطالق 
النار يف مكان مأهول قضى ستة منها غيابيًا بسنة وشهر حبسًا 
و)هـ. و)ي.ابوالسعيد(  )أ.كيال(  الفلسطينيني  من  كل  حق  يف 
منهم  كل  وإلزام  و)ع.ج(،  و)ح.ج(  و)أ.ش(  و)ع.م(  مصطفى( 
تقديم بندقية حربية وبسنة وشهر حبسًا يف حق )هـ.م( وتقديم 
مسدس حربي. وقضى اآلخران وجاهيًا مباية ألف لرية غرامة يف 
حق كل من )إ.ط( و)ل.ط( وإلزامهما بالتكافل والتضامن تقديم 
بندقية حربية وبأسبوعني حبسًا يف حق الفلسطين )ف.اخلطيب( 

وتقديم بندقية كالشينكوف.
وقضت مخسة أحكام جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص، 
األول منها غيابيًا بسنة وشهر حبسًا يف حق )ج.م( وإلزامه تقديم 
أيام حبسًا  األخرى وجاهيًا خبمسة  األحكام  بندقية حربية. وقضت 
يف حق كل من )ا.ز( و)أ.أ( و)ع.خ( والربيطاني )ر.سركيسيان( 

ومصادرة املضبوط لكل منهم.
ودانت يف حكم غيابي جبرم االجتار باألسلحة احلربية، قضى بسنة 

وشهر حبسًا يف حق )ح.ز( وتقديم بندقية حربية.
كما أصدرت أربعة أحكام جبرم نقل ذخرية حربية وجهاز السلكي 
واعتدة عسكرية من دون ترخيص. قضى اثنان منها غيابيًا بسنة 
)ع.ي(  حق  حبسًا يف  أيام  وبعشرة  )ح.ج(  حق  حبسًا يف  وشهر 
ومصادرة املضبوط. وقضى اآلخران وجاهيًا مباية ألف لرية غرامة 

يف حق كل من )ب.ت( و)م.ز( ومصادرة املضبوط.
وقضى حكم وجاهي جبرم التدخل يف جرم خمالفة األنظمة اإلدارية 
بتشريج شرحية هاتفه تعود للهاتف اخلليوي املستعمل داخل السجن 

بعشرة أيام حبسًا يف حق )م.أ(.
ويف ثالثة أحكام جبرم انتحال صفة أمنية، قضى األول غيابيًا 
بسنة وشهر حبسًا يف حق السوري )غ.حريري(. وقضى اآلخران 
وجاهيًا بأسبوع حبسًا يف حق )ع.ل( وبتغريم )إ.م( خبمسني ألف 

لرية ومصادرة املضبوط.
ودانت يف ستة أحكام جبرم معاملة عناصر األمن بالشدة، قضى 
)أ.حسنني(  الفلسطين  حق  يف  حبسًا  وشهر  بسنة  غيابيًا  األول 

حق  يف  حبسًا  أشهر  بستة  الوجاهي  مبثابة  غيابيًا  الثاني  وقضى 
)م.ع(. وقضت األحكام الباقية وجاهيًا بأسبوع حبسًا يف حق )ع.م( 
غرامة  ألف لرية  غرامة يف حق )ح.س( ومباية  ألف لرية  ومباييت 
يف حق كل من )إ.هـ( و)د.ز( وبادانة كل من)خ.ت( و)ب.س( 

و)ع.ز( وإحالة نسخة عن امللف للمرجع املختص لعلة القصر.
وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم املس بسمعة املؤسسة العسكرية 
وحتقري اإلدارات العامة وقائد اجليش قضى بشهرين حبسًا يف حق 

)ف.ي(.
ويف حكم وجاهي جبرم إرسال رسائل تهديد عرب اهلاتف لضابط 
بهدف إطالق سراح موقوفني من سجن رومية، قضى برد اعرتاض 
)ع.ك( لوروده خارج املهلة القانونية وتثبيت احلكم الغيابي سنة 

وشهر حبسًا ومصادرة الكفالة.
وقضى حكم وجاهي جبرم تبادل الضرب مع آخرين وإطالق النار 
من مسدس حربي غري مرخص، بعشرة أيام حبسًا يف حق كل من 
)ع.ح( و)ع.ح( وإلزام الثاني تقديم مسدس حربي وخبمسة أيام 

حبسًا يف حق )ع.ع(.
وأصدرت ثالثة أحكام وجاهية جبرم تعاطي املخدرات نوع حشيشة 
الكيف، قضى بشهرين حبسًا يف حق )إ.ط( و)إ.ط( و)إ.ط( ومليون 

لرية لبنانية غرامة لكل منهم.

***

توقيف 7 بينهم سوريتان جبرائم خمدرات ودعارة

ألقت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت القبض على 7 أشخاص 
بينهم سوريتان جبرائم حيازة خمدرات والدعارة.

نارية  دراجة  على منت  ع.م.س.  توقيف  مت  الكوال،  ويف حملة 
خمالفة وضبت حبوزته 280 حبة من احلبوب املخدرة وأربعون قنينة 
طبية.  مبوجب وصفة  اال  بيعها  احملظر  »نوع سيمو«  دواء خمدرة 
وتبني انه مطلوب مبوجب بالغ القاء قبض جبرم حماولة قتل وختريب 

وتهديد وخالصة حكم وغرامة بقيمة مليون لرية لبنانية.
ويف حملة طريق الشام، اوقفت س.ن.ح. بعدما ضبط حبوزتها 

حبوب خمدرة ودواء »نوع سيمو«.
ويف حملة االشرفية مت توقيف أ.ح.ي جبرم االحتيال على بعض 

احملالت التجارية.
دعارة  اوقف ف.ج.م. جبرم تسهيل  املريسة،  ويف حملة عني 
جبرم  عاما(   29( ت.خ  وميادة  عاما(   19( س.ع.أ  والسوريتان 

ممارسة الدعارة.
واوقفت دورية ع.س. يف حملة الكوال، على منت دراجة نارية 
خمالفة، وضبطت حبوزته كمية من احلبوب املخدرة )ما يقارب 280 
حبة( و40 قارورة دواء نوع سيمو« احملظر بيعه اال مبوجب وصفة 

طبية.
كما تبني انه مطلوب للقضاء مبوجب مذكرة القاء قبض وخالصة 

حكم جبرم حماولة قتل وختريب وتهديد.
الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  اعلنت  أخرى  جهة  من 
والنظام  األمن  مهامها يف جمال حفظ  اطار  »ضمن  انه  بيان  يف 
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي 
بتاريخ 2012/11/27 من توقيف 33 شخصا الرتكابهم افعاال جرمية 
اللبنانية كافة، بينهم: 6 جبرائم سرقة، 7 جبرائم  على االراضي 
اقامة غري  البالد خلسة،  خمدرات، 5 جبرم دعارة، 6 جبرم دخول 
مشروعة ودون أوراق ثبوتية، 3 جبرم ضرب وايذاء، 2 جبرم نشل، 
2 جبرم سكر ظاهر، تعد على أمالك الغري، ومطلوبون للقضاء مبوجب 

مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

قاتل العسكري يف جونية يستخدم هويات مزّورة

أوضحت قيادة اجليش يف بيان هلا هوية قاتل رقيب أول أثناء 
اجلاني  استخدام  عن  كاشفة  املاضي،  األحد  جونية  يف  مالحقته 

هويات عدة مزورة، وهو مطلوب جبرائم عدة.
وأفادت قيادة اجليش أنه »إحلاقًا لبيانها السابق املتعلق باحلادث 
األمن الذي حصل يوم أمس يف مدينة جونيه، وأدى اىل استشهاد 
الرقيب أول صمصون انرتانيكيان من مديرية املخابرات، وبنتيجة 
التحقيق مع مطلق النار تبني أنه يستخدم عدة بطاقات هوية مزورة 
منها بطاقة حتمل صفة رجل دين، وأن امسه الثالثي احلقيقي هو 
حسن حسني عريب، من بلدة اخليام اجلنوبية، كما تبني أنه يعمل 
بتنظيمات  صالت  ولديه  وإليها،  سوريا  من  التهريب  جمال  يف 
خارجية وناشطني يف جمال جتارة األسلحة وقد صدرت حبقه عدة 
األعوام  خالل  الشمال  منطقة  إلقدامه يف  وعسكرية  مدنية  أحكام 
2006 و2008 و2009 و2010 و2012، على شهر سالح وإطالق نار 
باجتاه مواطنني، وتستمر التحقيقات مع املوقوف بإشراف القضاء 

املختص«.
وكان اجلاني قد عمد اىل إطالق النار على دورية تابعة ملديرية 
املخابرات يف اجليش أثناء مالحقته، وأصاب الرقيب أول أنرتانيكيان 

ما أدى اىل استشهاده.
ت عناصر الدورية على النار باملثل،  كما أصيب اجلاني بعدما رديّ

امنيات لبنانية
حيث جرى توقيفه.

***

األمن العام يوقف 18 من جنسيات خمتلفة
بتزوير جوازات وتأشريات واستعماهلا

جوازات  مزوري  مالحقة  العام  لألمن  العامة  املديرية  تواصل 
منتصف  منذ  ومتكنت  رة  مزويّ أوروبية  وهويات  وتأشريات  السفر 
تشرين الثاني املاضي من توقيف 18 من جنسيات سورية وإيرانية 
وفلسطينية وأردنية ومصرية ولبنانية من املتورطني أو من الذين 

وقعوا ضحية استخدام تلك اجلوازات والتأشريات واهلويات.
هوية  فيه  لت  فصيّ بيانًا  العام  لألمن  العامة  املديرية  وأصدرت 

املوقوفني واجلرائم اليت ارتكبوها يف هذا اجملال. وهم:
وابناء شقيقها  الالجئة يف سوريا ش.أ وابنتها  الفلسطينية   -

رة غري عائدة هلم. حليازتهم جوازات سفر دامناركية مزويّ
سوريني  سفر  جوازي  حليازتهما  م.أ.ع  و  أ.م.ع  السوريان   -

مشكوكًا بصحتهما واعتدة عسكرية.
- الفلسطين الالجئ يف سوريا ع.ع.ح حليازته تأشرية هنغارية 

رة. مزويّ
- السورية ت.ش حليازتها جواز سفر بريطانيًا مزورًا عائدًا إلبنها 

القاصر.
- األردنيون ح.م.ش، ي.ع.م.ش، م.ع.م.ش حليازتهم جوازات 

سفر دامنركية مزورة.
رة. - السوريان م.و.د، أ.و.د حليازتهما إقامات بلجيكية مزويّ

أرجنتينية  هوية  وبطاقة  سفر  جواز  حليازته  م.ج  اإليراني   -
رة. مزويّ

رًا. - السوري ع.أ.ت حليازته جواز سفر سوريًا مزويّ
رة. - السوري ج.ش.خ حليازته إقامة بلجيكية مزويّ

- السوري س.ح.ي حملاولته توشيح جوازي سفر سويديني له 
ولزوجته غري عائدين هلما خبامت دخول لبناني، واللبناني ع.ص.ي 

املتورط يف هذه العملية.
- السوري ع.ص.م حليازته بطاقة عودة لبنانية وقسيمة عودة 

رتني. سورية مزويّ
سفر  جواز  مبوجب  لبنان  مغادرة  حملاولته  ع.م.هـ  السوري   -

ر. سوري مزويّ
وبعد إجراء التحقيقات الالزمة معهم بإشراف القضاء املختص، 

أحيلوا مجيعهم إىل النيابات العامة اإلستئنافية املعنية.

***

أحواض زهور ُتنبت.. اهلريويني

بعدما جنح مرارًا يف ختبئة املخدرات يف أحواض الزهور يف الفيال 
اليت تعمل فيها والدته كناطورة، انكشف أمره اثر عملية مداهمة 
من قبل دورية تابعة لفرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي حيث 
عثرت على كميات من الكوكايني واهلريويني وميزانني وأكياس 
للتعبئة خمبأة داخل األحواض، وقد اعرتف شقيق املتهم حممد أ. 
ان األخري سيئ السمعة وهو يتاجر باملخدرات، فيما أفادت الوالدة 

ان املضبوطات تعود لصديق ابنها.
وكانت دورية من فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي قامت 
بتفتيش مكان اقامة حممد يف حملة املشرف، حيث تعمل والدته 
كيس  على  حوض  فعثرت يف  غرفة  وتقيم يف  للفيال،  كناطورة 
نايلون حيتوي على مادة بنية اللون وزنها مئة واثنان واربعون غرام 
قائم وعلى ثالثة وعشرين كيس نايلون صغري احلجم شفاف حيتوي 
الغرام  وربع  غرام  الكيس  وزنة  اللون،  بنية  مادة  منها على  كل 
قائم، وعلى مثانية وعشرين كيس نايلون مغلف بتلزيق حيتوي كل 

منها على مادة بنية اللون وتزن غرامني قائمني وميزان.
وأفادت والدة املتهم انها تعمل كناطورة للفيال، وان األكياس 
اليت عثر عليها يف احلوض تعود لـ حسني ن. الذي هو صديق ابنها 
املتهم حممد، وال تعلم عنها شيئًا، وان ابنها وصديقه قد حضرا 

صباحًا إىل الفيال ومكثا حواىل الساعة ثم غادرا.
وأفاد مرشد انه إذا كانت املضبوطات اليت عثر عليها ممنوعة 

فهي تعود لشقيقه، كونه ذا مسعة وسرية سيئة.
الكيف  حشيشة  نوع  من  املخدرات  يتعاطى  انه  مرشد  وأضاف 
حيث يضعها شقيقه حممد يف املنزل، وآخر مرة يف بريتال، وان 
شقيقه حممد يرتدد إىل الفيال حيث تعمل والدته وقد كان موجودًا 
يف الفيال عندما متت مداهمته ولكنه متكن من اهلرب، وهو يعمل 
يف االجتار باملخدرات ويساعده يف ذلك حسني ن. وسيف الدين 

س.أ.
وأنكر حسني ما أسند اليه واضاف انه ال يعرف أيًا من املتهمني، 
وان هويته قد سرقت وميكن ان يكون الشخص الذي سرق هويته 

له عالقة باملخدرات.
وأكد ان ال عالقة له باملخدرات املضبوطة وال يعرف الفيال وهو 
يقيم يف الضاحية ويعمل سائق فان، وان شخصًا سوري اجلنسية 
سرق هويته وأصبح يستعملها وقد عرف بهذا األمر لدى توقيفه 

يف سجن رومية.

Saturday 8 December 2012  2012 االول  كانون   8 السبت 
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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مناســبات

ممثل القنصل العام كمال نعيمرئيس البلدية نادر عطيه

رئيس البلدية نادر عطيه وممثل القنصل العام كمال نعيم يرفعان العلم اللبناني

نادر عطيه ووالده حنا وعقيلته نانسي مع النائب عيسى وعضو البلدية روني العويك

نادر عطيه وعقيلته نانسي، النائب عيسى وجنله ستيفن، حممد مهاجر وجنله سليم، هندي، كيب والزميلة حافظ

نائب  مع  وباالشرتاك  عطية  نادر  اوبرن  بلدية  رئيس  من  بدعوة 
غرانفيل طوني عيسى تم رفع العلم اللبناني يف بلدية اوبرن بعد ظهر 

يوم السبت املاضي بمناسبة عيد استقالل لبنان الـ69.
حضر املناسبة اضافة اىل السيد كمال نعيم ممثاًل قنصل لبنان العام 
كريغ  الفيدرالي  ريد  مقعد  نائب  عيسى،  طوني  النائب  سيدني،  يف 
الوندي، رئيس بلدية اوبرن السابق روني عويك، عضو املجلس البلدي 
موريس منصور، عضو  اشفيلد  بلدية  رئيس  مهاجر،  اوبرن سليم  يف 
بلدية هريستفيل كون هندي، عضو مجلس بلدية كنرتبري فدوى كبي 
والتيارات  البلديات  اعضاء  من  كبري  وعدد  عرفان  صفوت  واملحاسب 

والجمعيات وابناء الجالية.
الذي  نادر عطية  البلدية  الدعوة رئيس  بكلمة لصاحب  االحتفال  بدأ 
تحدث عن االستقالل ومعانيه وما يرمز اليه بالنسبة للبنانيني املقيمني 
واملغرتبني شاكرًا مساهمات الجالية اللبنانية يف اوبرن يف تطور املنطقة 

وازدهارها.
السيد  العام  القنصل  ممثل  كذلك  عيسى  طوني  النائب  تحدث  كما 

كمال نعيم.
 وبعد الكلمات الرسمية توجه الجميع اىل بوتانيك غاردن حيث  غرس 
رئيس البلدية ارزة  باملناسبة احتفااًل بهذه الذكرى العظيمة لتبقى  االرزة 
شاهدة على دور اللبنانيني املغرتبني يف بناء اسرتاليا على امل ان تنمو 
وتكرب لتعانق اغصانها فضاء اوبرن واسرتاليا. وبعد ان تم التقاط الصور 

التذكارية تناول املأكوالت واملرطبات.
والجدير بالذكر ان هذه هي املرة االوىل التي تحتفل فيها بلدية اوبرن 
هذا  يصبح  ان   امل  وكلنا  لبنان  استقالل  عيد  اللبناني يف  العلم  برفع 

االحتفال تقليدًا سنويًا.
فألف شكر لبلدية اوبرن ولرئيسها نادر عطية والف مربوك للبنان 

والجالية.

رئيس بلدية اوبرن نادر عطيه والنائب طوني عيسى يرفعان العلم االسرتالي

النائب طوني عيسى

بلدية اوبرن ترفع العلم اللبناني  مبناسبة عيد استقالل لبنان وتزرع شجرة أرز
بدعوة من رئيسها نادر عطية

رئيس البلدية نادر عطيه بعد غرس االرزةرئيس البلدية نادر عطيه يغرس االرزة

صورة تذكارية للحضور مع االرزة جانب من احلضور 

فرقة ارز لبنان تؤدي احدى الدبكات اللبنانية
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ممثل القنصل العام ميالد سلومرئيس البلدية جان شديد

جانب من احلضور

رفع العلم اللبناني

رفع العلم االسرتالي شديد يتوسط رئيس بلدية اوبرن نادر عطيه وفدوى كيب نادر عطيه ونسيب اهلاشم

عطيه، زعيرت، البطي، لي وحضور

شديد يسلم ممثل القنصل العام ميالد سلوم جائزة تقديرية

فرقة معهد سيدة لبنان فرقة ارز  لبنان الفولكلورية ويبدو شديد حيمل العلم اللبناني

الطالبة املوهوبة ايليجس فارس تغين

بمناسبة عيد استقالل لبنان الـ 69 وذلك قبل ظهر يوم السبت يف 
24 تشرين الثاني املاضي يف مبنى التاون هول يف باراماتا.

باراماتا  البلدي يف  املجلس  من  اعضاء  اىل  اضافة  املناسبة  وقد حضر 
ميالد سلوم ممثاًل قنصل لبنان العام يف سيدني، النائبان طوني عيسى 
راهبات  موسى،  بو  مارون  االب  مارين  املونسنيور شورا  لي،  وجيفري 
سيدة لبنان، رئيس بلدية اوبرن نادر عطيه،  مرشح حزب االحرار ملقعد 
باراماتا الفيدرالي مارتن زعيرت، رجل االعمال جو خطار  وعدد كبري من 
رؤساء وممثلي التيارات واالحزاب والجمعيات واالعالم وخالل املناسبة تم 

رفع العلمني االسرتالي واللبناني وسط الهتاف والتصفيق .
القى يف املناسبة رئيس البلدية السيد جون شديد كلمة تحدث فيها 
واملغرتبني  املقيمني  للبنانيني  بالنسبة  يمثله  وما  االستقالل  معاني  عن 

كما تكلم عن دور الجالية اللبنانية يف بناء باراماتا وازدهارها على كافة 
الصعد.

لبنانيني  الشخاص  تقديرية  جوائز  املناسبة  يف  البلدية  رئيس  ووزع 
ضحوا بوقتهم وجهدهم يف سبيل املجتمع عامة ومجتمع باراماتا خاصة.

وخالل املناسبة قدمت فرقة من مدرسة راهبات سيدة لبنان لوحتني 
فنيتني نالتا اعجاب الحضور كما ادّت الطالبة املوهوبة ايليجس فارس 

اغنية »بيكفي انك لبناني« صفق لها الحضور طوياًل.
والن الدبكة الفولكلورية ال يمكن ان تغيب عن احتفال االستقالل قدمت 
فرقة ارز لبنان الفلكلورية بقيادة الفنان ايلي عاقوري لوحات فنية رائعة 
كوكتيل  الجميع  بانتظار  كان  والعروض  الكلمات  وبعد  الجميع،   اذهلت 

مميز.

بدعوة من رئيس البلدية جون شديد

بلدية باراماتا حتتفل  برفع العلم اللبناني
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اسرتاليات

Saturday 8 December 2012  2012 االول  كانون   8 السبت 

االعالمية احلسناء
جوليا اخلوري لطوف

االعالمي الصادق فخر الوطن

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

الثقايف  النجاح  املرأة  حتقق  عندما 
فخرًا  تكون  معًا  واالقتصادي  والعلمي 
االعالمية  والشابة  والوطن  لعلئلتها 
عقيلة  لطوف  اخلوري  جوليا  احلسناء 
الشاب اجلامعي كميل لطوف املتخصص 
يف التنظيم املدني وكرمية رجل االعمال 
جورج اخلوري والسيدة سونيا اخلوري.

وترعرعت  سيدني  يف  جوليا  ولدت 
يف  ليسانس  على  وحصلت  فيها 
االعالم من جامعة غرب سيدني وبدأت 
مزاولة عملها يف حقل اختصاصها يف 
مع  اللبنانية  االفالم  مهرجان  تنظيم 
زوجها وشقيقتيها جيسيكا املتخصصة 
بالتصوير السينمائي يف هوليوود وآنا 
املتخصصة يف االعالم ومايكل ما زال 

يتابع دراسته الثانوية بتفوق.
تعود جوليا جبذورها اىل بلدة وادي 
قنوبني الشهرية اليت ادخل عليها امري 
اول  املعين  الدين  فخر  والعرب  لبنان 
منذ  العربي  شرقنا  يف  عربية  مطبعة 
الوديعة   البلدة  السنني...تلك  مئات 
اعطت رجال دين كبارا كما انها اجنبت 
بشارة  جون  الدكتور  احلضاري  املفكر 

وشقيقه الراحل محيد بشارة اللذين عمال 
العربية  جاليتنا  فالح  اجل  من  ويعمالن 
يف جمتمعنا االسرتالي املتعدد احلضارات 

والثقافات.
تقول جوليا ان على االعالمي ان يكون 
ال  وان  اآلخرين  ومع  نفسه  مع  صادقًا 
يشحن النفوس باملذهبية والطائفية بل 
عليه ان يكون قدوة للناس الن االعالم 
مقدس متى كان ينقل االخبار اليت توحد 
البشر وتبعدهم عن الفتنة وتقربهم من 
بعضهم البعض وكل ذلك اجالاًل للوطن 

احلبيب ويطيب لي ان اردد:
كن مجياًل ترى الوجود مجيال

جوليا  الشابة  واالعالمية  احلسناء 
تعمل  مشرق  مجيل  وجه  لطوف  اخلوري 
اهلها  بيت  يف  تربت  النها  ميصداقية 
حياتها  يف  ومتارسه  الناس  حب  على 
تكون  هكذا  وحمبة  احرتام  بكل  الزوجية 

الوطنية الصادقة.

جلنة ملكة مجال لبنان 
 فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام اجملتمع الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال لبنان  فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا 

فتيات اجلالية اللبنانية من عمر 17 - 27 سنة  
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا لعام 2013

 حيث ستتوج ملكة العام 2013 مع وصيفة أوىل وثانية
 يف مهرجان مجالي وفين بامتياز، يف شهرأيار2013 

هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة مجال االغرتاب
الذي سيقام يف لبنان – 2013 

 برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان

ملزيد من املعلومات وللمشاركة 
يرجى االتصال قبل 31 آذار 2013

على األرقام التالية: غولدا 293 176 0447 –  إيف 766 773 0433
سندرا 016 988 0421 – كوزات 915 969 0401
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متفرقـــات 

زار اسرتاليا النائب والوزير املناضل الكبري االستاذ غازي العريضي برفقة رئيس اجلمهورية 
اللبنانية العماد ميشال سليمان ووفد رمسي وعسكري وكنا حتدثنا مع الوزير العريضي حول 
الوضع العربي بشكل عام وخاصة املقاومة الوطنية الباسلة وسألناه عن مصري القائد العربي 

الكبري االستاذ املناضل شبلي العيسمي بعد اختطافه وهو قائد املقاومة ابًا عن جد.
والناطق  الشهداء  ام  بيصور  ابن  وهو  املقاومة  قادة  من  ايضًا  العريضي  غازي  واالستاذ 
الرمسي باسم احلزب التقدمي االشرتاكي حزب القائد املعلم الشهيد كمال جنبالط ابو املقاومة 
واحلركة الوطنية اللبنانية العربية. حتدث الينا بكل شفافية وهو القائد البطل الذي يؤكد دائمًا 

قول املعلم القائد....ان احلياة انتصار لالقوياء يف نفوسهم ال للضعفاء.

تقديم
 أكرم املغّوش

الوزير والنائب املناضل الكبري  غازي العريضي يف سيدني

الوزير املناضل غازي العريضي والزميل اكرم املغوّش)ارشيف(

صور من تاريخ اجلالية

Saturday 8 December 2012  2012 االول  كانون   8 السبت 

الزعيم وليد كمال جنبالط ...ماذا يطلب من املوحدين الدروز السوريني؟
برجس  اكرم  بقلم 

ملغوّش ا
السالح  توجيه  هو  يؤملنا  ما 
يف الداخل العربي بدل ان يوجه 
وخاصة  الصهيوني  العدو  اىل 
ما حيدث يف سورية  خالل  من 
احلبيبة.ملاذا التقاتل والتفجريات 
اليت اتت على االخضر واليابس 
وهي  جرمانا  استهداف  وملاذا 
املدينة البطلة اليت شاركت يف 
الثورات العربية ضد العثمانيني 
والفرنسيني والصهلينة وقدمت 
وما زالت مئات الشهداء.اليس 
ان  االرهابيني  على  العار  من 
يقوموا بهذا لعمل اجلبان حيث 
طالب  الشهداء  مجلة  من  كان 
بقعاتا  من  وفدوا  جامعيني 
قنية  وعني  مشس  وجمدل 
ومسعدة يف اجلوالن واستشهد 
منهم غدرًا ابطال من آل طربيه 
االسرى  عميد  اّبنهم  والقيش 
قائاًل  املقت  صدقي  العرب 
الصهيوني  العدو  نقاتل  حنن 
يقتلون  واحرارنا  باجسادنا 
االرهابيني.  وقنابل  برصاص 
هؤالء  يدعم  من  على  العار 
والثورة  اجملرمني  االرهابيني 
ليست باغتيال اجليش السوري 
املناضل  للزعيم  ونعود  البطل 
الذي ورث  جنبالط  وليد كمال 
البطل  القائد  والده  من  اجملد 
وجده  جنبالط  كمال  املعلم 
واجداده  جنبالط  فؤاد  الشهيد 
وعلي  بشري  الشهداء  االبطال 
جنبالط  وسعيد  ورباح  وقاسم 
ليندا  الكبرية  الشهيدة  وعمته 
جنبالط  وآل  االطرش  جنبالط 

االحرار وبين معروف االبطال.
ولن ننسى جده لوالدته امري 
البيان واجلهاد والنضال االمري 
وآل  ارسالن  شكيب  الكبري 

ارسالن االشاوس.
جنبالط  وليد  الزعيم  حق  من 
التقدمي  احلزب  رئيس 
االشرتاكي وقائد احلركة الوطنية 
االشرتاكية  رئيس  ونائب 
الدولية ان يقول ما يشاء ولكن 
ليس من السهل ان نقبل بان 
الدروز  املوحدين  من  يطلب 
عدم االلتحاق بالقوات املسلحة 
السورية...ملاذا؟ الن ما يدور 
يف سورية حاليًا ال يشبه الثورة 
بل الفوضى واالجرام واال ملاذا 
التفجريات وملاذا حماربة اجليش 
اخلارجي...  التدخل  وملاذا 
املعارضة تتهم النظام والنظام 
يتهم املعارضة  والشعب يدفع 

الثمن....
املناضل  الزعيم  ينسى  هل 
قائد  جنبالط  كمال  وليد 
املواقف  وبطل  االنتصارات 
الفلسطيين  شعبنا  مع  القومية 
اخلارجي  التدخل  يقبل  فكيف 
وهل  سورية  الرباك  الرتكي 
العثمانيني  غدر  وننسى  ينسى 
عندما قتلوا منا  عشرات االالف 
واعدموا غدرًا جده البطل عمود 
بشري  الكبري  القائد  السماء 
من  قافلة  اول  ومعه  جنبالط 
معروف  وبين  العرب  ابطال 
الزعماء  الشهداء  ساحة  يف 
محد  والشيخ  االطرش  ذوقان 
عامر  ومزيد  وحييى  املغوش 
عز  وهزاع  القلعاني  وحممد 
البطل  بقول  ونستأنس  الدين 
القائد شبلي االطرش »عمرك 
كان صايم  لو  لرتكي  تأمن  ال 

يردده  مبا  ونذكر  اهلل«  عابد 
امحد  الدكتور  املفيت  مساحة 
الرئيس  ان  حسون  الدين  بدر 
الرئاسة  سيرتك  االسد  بشار 
يطلع  ان  طبيبًا...امتنى  ويعود 
وليد كمال جنبالط على مؤلفات 
مصطفى طالس يف مرآة حياته 
ليعرف  محدون  وليد  وكذلك 
الذين  هلؤالء  النظام  هشاشة 
العروبة  سورية  اسم  سودوا 
والذين اوصلونا اىل هذه احلالة 
السيئة ولكن بالتأكيد الرئيس 
بشار االسد كان قد حّدث سورية 
وافتتاح  االنفتاح  خالل  من 
واملصارف  واملعاهد  اجلامعات 
اجليش  وتقوية  احلرة  والتجارة 
حلماية الوطن فلذلك ال تستحق 
العارمة  الفوضى  هذه  سورية 
مع  االبطال  معروف  وبين 
ابطال  كانوا  شعبنا  ابناء  كافة 
ضد  ووقودها  العربية  الثورات 
املستعمرين  كافة  املستعمرين 
وما  الديكتاتورية  واالنظمة 
مل  لذلك  الطليعة،  يف  زالوا 
يف  يشاركوا  ان  يقبلوا  ولن 
السوري  العربي  اجليش  طعن 
ضد  هي  الصحيحة  الثورة  الن 
ان  جيب  واالصالح  االعداء... 
بالدمار  وليس  بالتفاهم  يكون 
الشعب  وذبح  اآلمنني  وقتل 

واجليش معًا .
حنن يا استاذ وليد ممن دفعنا 
القومية  ملواقفنا  كبريًا  مثنًا 
طائفتنا  خالل  من  الرائدة 
اخي  سجن  لقد   . عائلتنا  او 
البطل كمال برجس املغوش ما 
واستشهد  عامًا  عشرين  يقارب 
بطاًل  ضابطًا  وكان  زوجته  مع 
السوري  العربي  اجليش  يف 
وكذلك اعمامي االبطال القيادي 
املغوش  صياح  احملامي  الكبري 
وشقيقه القائد العسكري الكبري 

االكادميي سالمة املغوش وعدد 
كبري من ابناء آل املغوش ولن 
العسكريني  بالقادة  اذكرك 
والسياسيني الكبار الذين دفعوا 
اعمامي  رفاق  وهم  عينه  الثمن 
منصور  الكبار  القادة  واخي 
العيسمي  وشبلي  االطرش 
نور  واللواء  الشويف  ومحود 
واللواء  صاحل  ابو  كنج  الدين 
واللواء  العبداهلل  متعب  الطيار 
الشاعر  فهد  واللواء  عبيد  محد 
الضباط  من  االالف  ومئات 
وصف الضباط  والقادة الذين 
استشهدوا ضد العدو الصهيوني 
او من جراء التعذيب يف اقبية 
ملواقفهم  املنايف  او  السجون 
او  املشرفة  العظيمة  القومية 
القائد  البطل  وخاصة  االغتيال 
كمال  العظيم  والدكم  الكبري  
شبلي  الكبري  والقائد  جنبالط 

العيسمي...
لذلك ايها الزعيم وليد كمال 
تطالب  ان  نتمنى  كنا  جنبالط 
السوري  للشعب  واحدة  بوقفة 
العدو  حنو  البنادق  ليوجهوا 
اجلوالن  وابناء  غزة  ملناصرة 
العربي  اجليش  والن  االبطال 
ملتحمًا  زال  ما  البطل  السوري 
اهلل  شاء  ان  ملتحمًا  وسيبقى 
عندما  قال  امن  انت  ...الست 
تعرضت قيادة االركان السورية 
ان  العار  من  ان  لالستهداف 
العربي  اجليش  اركان  تقصف 
السوري الذين قاتلوا الصهاينة 
قاله  ما  ونستعيد  زالوا  وما 
كمال  الشهيد  املعلم  والدكم 
جنبالط » ال يثبت شيئًا حتت 
الشمس  الن  الشمس«...نعم 
على  كّل  ستظهر  احلارقة 
حقيقته...نتمنى لسورية احلبيبة 
ان تتوحد ويأخذ كل مناضل حقه 
االنتصار  العربية  لالمة  ونتمنى 

اىل  احلق  وعودة  االعداء  على 
واجلوالن  فلسطني  اصحابه يف 

ولواء االسكندرون...
ان  لسعادتكم  تنمنى  كما 
الوطنية  مبادرتكم  يف  تنجحوا 
صيانة  اجل  من  لبنان  يف 
مع  جنحتم  كما  الغالي  وطنكم 
ابطال بين معروف يف فلسطني 
الصهيوني  العدو  على  للتمرد 
طويل...حيلو  واحلديث  اجلائر 
الشعراء  امري  مع  نردد  ان  لنا 
بقصيدته  بتحيته  شوقي  امحد 
البطل سلطان  لقائدنا  العصماء 
معروف  وبين  االطرش  باشا 

االحرار :

س���الم م��ن ص��ب��ا ب���ردى ارق
دمشق ي��ا  يكفكف  ال  ودم���ع 
فرنسا  ت��ع��رف��ه  ال���ث���وار  دم 
وت���ع���ل���م ان������ه ن������ور وح���ق
قبل شرًا  ال���دروز  ك��ان  وم��ا 
يستحقوا ال  مب��ا  اخ���ذوا  وان 
ضيف وق����راة  ذادة  ول��ك��ن 
ورقوا خشنوا  الصفا  كينبوع 
هل��م ج��ب��ل اش���م هل��م شعاف
موارد يف السحاب اجلون بلق
ول���ك���ل شبل ل���ب���ؤة  ل���ك���ل 
ورشق غ��اي��ت��ه  دون  ن��ض��ال 
شيئًا فيه  السموأل  من  كأن 
وخلق ش����رف  ج��ه��ات��ه  ف��ك��ل 

على  باالنتصار  احلق  فليحيا 
الباطل وليحيا الشهداء امليامني 
من جيش وشعب وابرياء ابطال 
البطل  القائد  يعود  ان  ونأمل 
اهله  اىل  العيسمي  شبلي 
وحمبيه قائدًا فارسًا عربيًا واجملد 
االحرار  الشرفاء  لكل  واخللود 
مطالب  وراءه  حق  يضيع  ولن 

هكذا علمنا تارخينا املشرف
تربة وطنا ما نبيعا بالذهب
ودم االعادي جنبلو برتابها.

األحداث، تكّلموا عن الّديقراطّية، ولكن بدأ الّتصادم فيها، كما 
حيصل يف مصر وتونس مثاًل، حيث ال نرى أّن هناك إستقرارًا، 
أّي  نسمع  نعد  لن  ألّننا  هناك  ماذا حيصل  نعلم  ال  ليبيا  ويف 

أخبار.
س: ولكن بالعودة إىل املوضوع الّسوري...

احلركة  عزل  نستطيع  ال  ألّننا  مناذج  عن  نتكّلم  هنا  حنن  ج: 
الّسورية عن سابقاتها اليت حصلت يف نفس الّتوّجه السياسي.

السوري،  املوضوع  من  عون  العماد  موقف  من  إنطالقًا  س: 
هناك بعض اخلصوم السياسّيني لكم يقولون أّنكم ربطتم نفسكم 
كما نواة تّياركم مبحوٍر تزداد عزلته السياسّية يومًا بعد يوم وهو 

آيل اىل السقوط؟ 
ج: مشكلة بعض الّلبنانيني أنهم حيسبون األمور إنطالقًا من 
ربطنا  إّننا  لنا  املعارضني  يقول  أن  الطبيعّي  ومن  مصلحتهم، 
الّنظام يف سوريا،  أّنه حبالة سقوط  نفسنا بسوريا، ويعتربون 
فسنسقط حنن معه يف لبنان. ولكن لو عادوا إىل كّل تصارحيي، 
فسيجدون أننا مل نرتبط يومًا بالّنظام إمّنا تكّلمت دائمًا عن وجوب 
توّقف أعمال العنف وإجراء حوار لتطبيق الّنظام الّدميقراطي. ومع 
ذلك، أعتقد أّن الّنظام لن يسقط يف سوريا، ولكن أكّرر اآلن ما 
سبق وقلته وهو وجوب قيام احلوار إلنهاء العنف القائم فيها. 

س: هل تتخّوف على املسيحّيني يف سوريا؟
ج: بالّطبع أنا خائف على املسيحّيني يف سوريا، وخويف يأتي 
هّجرتهم  الذين  املسيحّيني  هو  األّول  املثل  أمثلة:  ثالث  من 
األمريكّيني  العراق، فمع دخول  الّثاني هو يف  املثل  إسرائيل؛ 
ما حيصل  هو  الّثالث  واملثل  املسيحّيون؛  هاجر  واإلسرائيلّيني 
اليوم يف مصر من ختّوف وصدامات.. أّما يف سوريا، فتبنّي أّن 
مركز تواجدهم الكبري كان يف محص، وقد نزح الكثريون منهم 
بسبب املواجهات الّدائرة، وإذا طال النزوح فسيتحّول إىل هجرة 
. حنن نتخّوف على مسيحّيي الشرق األوسط ككّل. النسيج الذي 
الديانتني  امتزاج  بسبب  عام   1400 أو   1300 حوالي  منذ  ُولد 
اليوم.  للّزوال  معّرض  البعض،  ببعضهما  واإلسالمّية  املسيحّية 
هذه الّثقافة املشرقية معّرضة للّزوال فيما كّل دول العامل اليوم 
من  الّنوع  هذا  منلك  كّنا  من  وحنن  الّثقايف،   الّتنّوع  حنو  تّتجه 
الّثقافة، نقوم بإزالتها اليوم لنعود إىل األحادّية، وهذا أمر سّيء 

جّدًا بالنسبة لتقّدم اإلنسانّية.
س: حديثك عن هذه املخاوف يدفعين إىل الّسؤال عن موضوع 
الربيع العربي، إذ هناك حديث لك تقول فيه إّنه ليس هناك من 
الواليات املّتحدة. وقد  إمّنا هناك فوضى من صنع  ربيٍع عربّي 
وصفت الربيع العربي باجلهّنم العربي. مَل هذه الّنظرة الّتشاؤمّية 
مبوضوع الثورات العربّية اليت امتّدت من تونس ومشلت العديد 

من الّدول.
ج: إذا كان العرب راضني عّما حيصل يف البلدان، نستطيع 
أن نقول إّن ذلك ربيعًا عربّيًا، ولكن هم يتصادمون وكأّن شيئًا 
مل يكن، اّتفقوا ضّد نظاٍم معنّيٍ من دون أن يّتفقوا على نظام 
بديل. ال يزال الّصدام مستمّرًا. إستطاعت الّدول أن تغرّي احلاكم 
ولكّنها عادت خطوًة إىل الوراء بداًل من أن تتقّدم. عندما نرى 
أّنهم يعمدون إىل إعادة األنظمة القدمية اليت ترتكز على الّدين، 
األنظمة  تلك  كانت  لو  ألّنه  الوراء،  إىل  تعود  الدول  أّن  نالحظ 

صاحلة، ملا تغرّيت ولكانت استمّرت لغاية اليوم.
س: ولكن هذه الفئة وصلت إىل احلكم عن طريق صناديق 
وبشكٍل  أوصلت،  اإلقرتاع  صناديق  وبالّتالي  اإلقرتاع، 
دميقراطّي، هذه الّنخبة لكي حتكم سواء كان يف تونس أو مصر 

أو غريها...
ج: ولكّنها عكس الّتاريخ. وال يلبث أن يعود الّتاريخ ويغرّيها، 
احللول  لو كانت  الشعب.  جّدًا يف حياة  وستكون مرحلة سلبّية 
يف املاضي صاحلة ليومنا ملا كانت الّظروف تتغرّي وتصل إىل 
مراحل أخرى. احللول تكون يف املستقبل وليس يف املاضي أو 
قاعدة  هذه  اجملتمع.  لتطّور  مستقبلّية  نظرة  هي  احلاضر.  حّتى 
من  إنطالقًا  هنا  أتكّلم  ولست  عونّية،  قاعدة  وليست  تارخيّية 
أنا  أكره.  أو  أحّب  مبن  هلا  عالقة  ال  عقلي.  من  إمّنا  عاطفيت، 
ال  رأيي  ولكن  املتطّرفة،  والّدينّية  الّتكفريّية  احلركات  أعارض 
يأتي إنطالقًا من عاطفيت وال من قناعيت الّشخصّية، إمّنا إنطالقًا 
من ثوابت تارخيّية. ال ميكن أن جند احللول يف املاضي، وهذه 

املقابلة ستكون الّشاهد على أقوالي يف املستقبل.
العماد  إّن  السياق،  نفس  يف  أيضًا  يقول  من  هناك  س: 
عون ميّثل رغبًة تندرج يف إطار حتالف األقلّيات يف املنطقة يف 
الّسلطة. هل هذا  اليت وصلت إىل  التيارات اإلسالمّية  مواجهة 

األمر دقيق؟
ج: أنا ال أرغب يف املواجهة مع احد. حنن نرغب باحلياة يف ظالل 
الّسلم والّطمأنينة والّتناغم مع مكّونات اجملتمع. ال ميكن أّن تؤّمن 
إستمرارّيًة  معّينة،  قناعات  على  ترتكز  ال  اليت  الّصدامّية  احلياة 
للحياة الطبيعّية. حنن ال نريد أن نكون إسرائيل ثانية. حنن ضّد 
السياسّية،  األحادّية  وضّد  الّدينّية،  األحادّية  وضّد  العنصرّية، 
على  إنفتاحًا  األكثر  أنا  تواضع،  بكّل  العرقّية.  األحادّية  وضّد 

الّتنّوع يف اجملتمع. هكذا عشت، هكذا تثّقفت، وهكذا سأبقى.

العماد عون
املنشور ص7 تتمة   
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*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

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 
املؤسسات  ألكرب  الكهربائية 
واملنازل السكنية

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

T ُel/Fax: 03 9391 0686
Mob: 0417 949 650 

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام

Melbourneملبورن

Saturday 8 December 2012  2012 االول  كانون   8 السبت 



صفحة 25     

ملبورن

Page 25

Melbourne

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع 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

أفران عّكار

 

 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

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 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

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

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

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

ز ر أل ا ن  ا فر  أ
وأوالده طوق  بشارة  لصاحبها    
األصيل اللبناني  الرغيف  نصنع 

33 - 37 High St, Preston  VIC 3072 
Tel: 03 9484 4999   
Fax: 03 94844566

ملدينة  التابعة  سوملونا  منطقة  يف  حملية  جلنة  دعت 
النساء  ايطاليا  شرق  وسط  ابرتسو  باقليم  الكويال 
لإلضراب عن اجلنس بغية حض السلطات احمللية على 

االهتمام مبستشفى الوالدة فيها.
املبادرة تروج هلا جلنة الدفاع عن »نقطة امليالد« أي 
قسم الوالدة يف مستشفى سوملونا، وتتكون اللجنة من 
الطبقة  أو عجز  الالمباالة  »تعنب من  النساء  جمموعة من 
واطلقن  التحدي  قررن  ثم  ومن  احمللية«،  السياسية 
هذه املبادرة حتى تقوم السلطات احمللية بواجبها جتاه 

املستشفى.
او  اإليطاليات  سواء  باملنطقة  النساء  اللجنة  ودعت 
االلتزام  )املهاجرات( اىل  األخرى  من خمتلف اجلنسيات 
والدة  مركز  ضمان  بهدف  االحتجاج  من  شكل  بأقصى 
النساء،  جلميع  مرجعية  نقطة  يصبح  املستقبل،  ألجيال 
يوفر هلن الرعاية واألمان واإلدارات املؤهلة بشكل حيد 

من املخاطرة.
يذكر أن زلزاال كبري ضرب مدينة الكويال العام 2009، 
وأسفر عن مقتل أكثر من ثالمثئة شخص، وتدمري الكثري 

من األبنية واملنشآت باملدينة واملنطقة اجملاورة.
ويشار اىل ان الكاتب اإلغريقي أريستوفان طرح فى 
الرجال  عن  النساء  امتناع  فكرة  »ليزيسرتاتا«  ملهاة 
حتى يستجيبوا لطالبتهن، وان كانت طلبات النساء يف 

املسرحية التوقف عن احلرب.

اضراب عن اجلنس!

Saturday 8 December 2012  2012 االول  كانون   8 السبت 
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العام  ل��ب��ن��ان  ق��ن��ص��ل  دع���ا 
غسان  االس��ت��اذ  فيكتوريا  يف 
اللبنانية  اجلالية  ابناء  اخلطيب 
والدينية  السياسية  وفعالياتها 
واالجتماعية  واالق��ت��ص��ادي��ة 
واالع���ام���ي���ة ل��ل��م��ش��ارك��ة يف 
العيد  مبناسبة  الكوكتيل  حفل 
الستقال  وال��س��ت��ن  ال��ت��اس��ع 
حشد  الدعوة  ولبى  هذا  لبنان، 
من  واملتحدرين  اللبنانين  من 
اص��ل لبناني وق��د ش��ارك يف 
رؤساء  الوطنية  املناسبة  هذه 
اللبنانية  السياسية  االح���زاب 

حبضور رمسي وشعيب مميز 

القنصلية اللبنانية العامة يف والية فيكتوريا  حتتفل بعيد االستقالل الـ »69«

واجلمعيات اخلريية والروابط ورجال الدين من خمتلف الطوائف كما 
شارك يف املناسبة الوزير نيكوالس كونسريس ممثًا رئيس حكومة 
فيكتوريا والنائبان خليل عبدي ونزيه االمسر والنائب مارلن كريوز 
ممثلة زعيم املعارضة يف والية فيكتوريا ورجال الدين من خمتلف 
واملسموع  املقروء  واالع��ام  واالقتصاد  االعمال  ورجال  الطوائف 

وممثلو البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى فيكتوريا.
السيدة رانيا شرف الدين من اعضاء القنصلية اللبنانية استهلت 
االحتفال بالنشيدين االسرتالي واللبناني على عزف الفنان الكبري 

فؤاد حراقة ومتنت للحضور متضية اسعد االوقات.
قنصل لبنان العام يف والية قيكتوريا االستاذ غسان اخلطيب 

القى كلمة هذا بعض ما جاء فيها:
اشكركم مجيعًا ايها االخوة واالخوات على مشاركتكم لنا يف هذه 
املناسبة العظيمة اليت حنتفل بها اليوم وهي عيد استقال لبناننا 
التضحيات  وقدم  طويًا  صارع  لبنان  ان  تعلمون  كلكم  احلبيب. 
للحصول على السيادة واالستقال، الفينيقيون قبلنا عاشوا حياة 

البحار  وقطعوا  لعامل  احلرف  واعطوا  والسام  باالمن  فيها  تنعموا 
التقليد  هذا  اللبنانيون  يتابع  واليوم  وجتارتهم  قيمهم  ونشروا 
وان كان يف هذا الزمن الذي يلفه العنف والصراع وقد يصعب 
احملافظة على االرث الذي تركه لنا االساف واليوم املطلوب منا 

املزيد من احليطة واحلذر.
اللبنانيون استقااًل  السابق حقق  القرن  الثاني من  النصف  يف 
من  الكثري  فيه  جمتمع  ظل  يف  دميقراطيًا  برملانيًا  نظامًا  واقاموا 
لبنان  ال��ذي وصف  بول  البابا جان  به  ما اوص��ى  االدي��ان وه��ذا 
عن  واعلن  مؤخرًا  لبنان  زار  ال��ذي  بنديكتوس  والبابا  بالرسالة 
فيها  اليت  الدول  ودعا  كما  الشرق  ملسيحيي  الرسولي  االرش��اد 
كما  املشرتك  والعيش  التسامح  طريق  يتبعوا  ان  متنوعة  شعوب 

يف لبنان.
لبنان اليوم يتأثر بالتغريات وعدم االستقرار القائم يف منطقة 
زالت يف  ما  الفلسطينية  القضية  وان  خصوصًا  االوسط  الشرق 
واملنطقة  لبنان  على  سلبًا  ينعكس  سوريا  يف  والوضع  بدايتها 

وكلبنانين علينا مجيعًا اجتياز كل الصعوبات .
 لبنان اليوم يعاني من عدم االستقرار السياسي واالقتصادي مما 
حدا بالشبيبة اللبنانية اىل اهلجرة، كما حتدث سعادة القنصل عن 
العاقة املمتازة بن لبنان واسرتاليا وتابع كامه قائًا ومتحدثًا عن 
الزيارة اليت قام بها رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان اىل 
اسرتاليا واليت دامت ستة ايام واليت القت جناحًا على الصعيدين 
واسرتاليا  لبنان   ان  الزيارة  اكدت  لقد  وقال  والشعيب  الرمسي 
لقائي  اثناء  ملسته  ما  وهذا  العاقة  وتقوية  بالتعاون  ملتزمان 
التجارة  غرفة  عن  وحتدث  كما  كونسريس  والوزير  العام  احلاكم 
والصناعة والوفد الذي زار لبنان مؤخرًا برئاسة فادي الزوقي وعن 
زيارة حاكم والية فيكتوريا العام والنائب فيليب رادوك اىل لبنان 
زيارة  مع  الزيارة  هذه  تزامنت  وقد  سليمان  الرئيس  ومقابلتهم 
الوفد اىل لبنان كما واني الفت االنتباه اىل زيارة فريق كرة القدم 
االسرتالي اىل لبنان واقامة املبارات مع الفريق اللبناني واملاراتون 

الذي اقيم يف بريوت.
ففي سنة 2012 شهدت والية فيكتوريا تأسس االحتاد الطيب 
هذه  وان  االمحر  وليد  الدكتور  يرأسه  الذي  االسرتالي  اللبناني 
على  سعادته  وشدد  للمستقبل  املهمة  املشاريع  لديها  املؤسسة 
االمساء  تسجيل  بوجوب   2013 العام  اليت ستجري يف  االنتخابات 
االحرتام  كل  يقول  وتابع  السنة  هذه  نهاية  قبل  القنصلية  يف 
الكثري  ابوابها واستقبلت  اليت فتحت  والشكر السرتاليا  والتقدير 

من املهاجرين من كل احناء العامل.
يقود  ان  متمنيًا  وحمبة  ثقة  بكل  به  رحبت  اليت  اجلالية  شكر 
لبنان  خري  فيه  ملا  املشرتكة  العامة  املصلحة  اىل  التعاون  هذا 

واسرتاليا.
كلمة وزير التعددية احلضارية يف حكومة فيكتوريا السيد نيكولس 
كونسريس استهلها بالتهنئة للقنصل العام واجلالية اللبنانية وكل 
احلضور مبناسبة ذكرى االستقال كما وحتدث الوزير عن العاقة 

املمتازة مع اجلالية اللبنانية وفعالياتها.
هذا وشرب سعادة القنصل والوزير نيكولس خنب اسرتاليا 

ولبنان ورئيسه.                    
عبوشي استديو  تصوير   

والقنصل طوق  بشارة  والقنصل مظلوم  سامي 

املدعوين يستقبلون  القنصلية  وطاقم  العام  القنصل  كلمته يلقي  العام  لبنان  الربنامجقنصل  تقدم  الدين  شرف  كلمتهرانيا  يلقي  كونسرياس 

الحفل املشاركني يف  من  جانب   
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بعض املشرفني على برامج بعض الفضائيات ال خيجلون 
ال من انفسهم وال من مجهورهم، فاول الواجبات جتييش 

االمور بدل تهدئتها.
يكن  ايًا  معه  واملتحاور  احملاور  يعرف  الكل  ان  طاملا 
يعرف متامًا ان اي حوار حول السالح ال جدوى منه ما مل 
املكان  ان  باعتقادي  انا  الفريقني.  حبضور  احلوار  يكن 
الصاحل هلذا احلوار ليس حمطات التلفزة امنا قصر بعبدا.

املؤسسة  رأس  على  من  اآلتي  اجلمهورية  فرئيس 
السالح  هذا  ضرورة  غريه  من  اكثر  يدرك  العسكرية 
كما ويدرك طريقة معاجلته كما ان رئيس البالد هو من 
رئيس اجمللس  اليمني كما محاه  السالح يف قسم  محى 
كان  عندما  نقول  االلف  للمرة  احلكومة  ورئيس  النيابي 
سعد احلريري رئيسًا للحكومة ملاذا مل تطالب قوى الرابع 
عشر من آذار بالسالح ويف هذا الوقت بالذات واالحداث 
تعصف يف املنطقة وخصوصًا ما حيصل يف سورية اليوم 
يطالب  للحكومة فهل من  رئيسًا  احلريري  اذا كان سعد 
هو  كما  السياسي  االنقسام  كان  وهل  املقاومة  بسالح 

اآلن!!!
ان قوى الرابع عشر من آذار بات امرها مكشوفًا ال فرق 
عندها هذا او ذاك ان كل ما يهمها رحيل احلكومة واالتيان 
حبكومة جديدة يكون هلا فيها حصة االسد والنها مشتاقة 
للعالقة الطيبة من قبلها مع سوريا وبالتحديد مع الرئيس 

بشار االسد  ولو كان من باب االحتماالت .
بتطلعاته  املعروف  الصايغ  نصري  والصحايف  الكاتب 
الصائبة ونظرته اىل الواقع يف لبنان واملنطقة ومعروف 
عنه ال يهادن وال يساير احدا من السياسيني وال من غري 
السياسيني وال هو حمسوب على فريق امنا حيكي بواقعية 
ويكتب مبوضوعية وبقناعة منه يف كل كلمة يقوهلا من 
اجل املصلحة العامة بعد ان مر على هذا الكون الكثري من 

التجارب.
منذ سنتني على ما اذكر ويف حوار مع الكاتب نصري 
الصايغ نهار اثنني يف برنامج نهاركم سعيد مع دوللي 
غامن قدم خالل احلوار اىل املستمع حقيقة لبنان واملقاومة 
يف كالم صريح وجريء مل يقله احد من قبل وكان صرحيًا 
عندما قال ان السياسيني يكذبون على بعضهم البعض 
ما  السياسية يف  املواضيع  من  كثري  الشعب يف  وعلى 

بينهم يقولون شيئًا ومن ثم يقولون عكسها.
وقال ايضًا اثناء احلوار ان كل حديث عن سالح املقاومة 
هو كالم عقيم وغري سليم ال يوصلنا اىل مكان يضمن 
وجودنا على ارضنا يف حال سلمت املقاومة سالحها ومن 
ال يعجبه هذا الكالم فليتفضل ويباشر بسحب هذا السالح  

وحنن معه.
كفانا كالم فارغ وكفى كذب على الشعب.وتابع يقول 
هل من اسرتاتيجية دفاعية عربية مشرتكة لصد اي عدوان 

اسرائيلي علينا!
عندما حوصرت غزة امل متنع عنها املواد الغذائية والطبية 

وغريها، فماذا فعل العرب؟
املقاومة  عن  يتحدث  من  كل  على  وعار  عيب  فألف 

وسالحها.

املقاومة وسالحها!
عربي كاتب 

قداس وجناز االربعني لراحة نفس 
املرحوم حنا بطرس

سافر اىل لبنان منذ ستة اشهر وبالتحديد اىل بلدته داربعشتار 
البناء وعلى  وقام ببناء منزل للعائلة يف البلدة وملا انتهى من 
امل اللقاء بالعائلة بعد ثالثة ايام يف ملبورن كان قدر اهلل اقوى 
من كل االحالم حيث عاجلته نوبة قلبية ادت اىل وفاته بعيدًا عن 
زوجته واوالده وعياهلم وقد سقط هذا اخلرب املفجع على قلوب 
العائلة كالصاعقة غري مصدقني وعلى الفور طارت العائلة اىل 
لبنان حيث اقيم له مأمت حافل يف بلدته ودفن يف االرض اليت 

احبها وعشقها داربعشتار.
ومساء يوم السيت املاضي عند الساعة  السادسة مساًء اقيم 
ملبورن  لبنان يف  سيدة  كنيسة  وجناز يف  قداس  نفسه  لراحة 
حضره حشد كبري من االهل واالقارب واالصدقاء وباالخص ابناء 

بلدته داربعشتار.
ترأس الذبيحة االهلية قدس االب االن فارس وعاونه املونسنيوران  
جو طقشي ويوسف توما وبعد االجنيل املقدس القى االب االن 
فارس عظة من وحي االجنيل املقدس قال فيها حنن االن نقيم 
بيننا يف  انتقل من  الذي  حنا  اخينا  لراحة نفس  االهلية  الذبيحة 
ارض الوطن اىل امللكوت السماوي ومما ال شك فيه ان فقيدنا 

الغالي حنا هو مع االبرار والصديقني يف امللكوت السماوي.
زوجته  مصطحبًا  احد  يوم  كل  القداس  مساع  على  مواظبًا  كان 
سارت  زوجته  مبساعدة  عائلة  ورّبى  بربه  مؤمنًا  كان   ، واوالده 
على الطريق الصحيح ثم قدم االب فارس تعازيه وتعازي الكهنة 
للعائلة وتناول اجلميع لقمة الرمحة يف هول الكنيسة كما تقبلت 

العائلة تعازي احلضور
ارملته  من  تتقدم  بالعائلة  صداقة  تربطها  اليت  اهلريالد  اسرة 
املفجوعة سيدة بوغصن بطرس ومن اوالده نهاد وعائلته ويوال 
وعائلتها والياس وداني ومن اخيه يف الربازيل يوسف وعائلته 
ويف لبنان جورج وعائلته ومن شقيقته دنيا زوجة حبيب بوغصن 
ماري  لبنان  يف  وشقيقته  عطاهلل  حنا  زوجة  وسهام  وعائلتها  
بأحر  واملهجر  الوطن  داربعشتار يف  اهالي  عموم  وعائلتها ومن 
وان  بواسع رمحته  الغالي  يتغمد فقيدنا  ان  اهلل  التعازي سائلة 

يلهم الصرب والسلوان.

االب االن فارس يتحدث عن الفقيد  املونسنيور جو طقشي يقرأ االنجيل 

آل الفقيد 

حضور

همسة ابو عمار
بعد قراءتي الطويلة يف مسرية اردوغان الوالي العثماني اجلديد 

تبنّي لي ان جحا كان تركيًا...
انا مسلم سين من طرابلس الفيحاء اسأل السيد الوالي اردوغان 
هذا اجلحا اجلديد، كيف تكون مسلمًا وانت عضو يف ما يسمى 

احللف االطلسي؟
كيف تتحالف ايها املسلم مع من يقول ان حممدًا حشرة؟ حنن 
يلعنك،  »صلعم«  الرسول  بغري هاملسلة«  »روح خيط  لك  نقول 
ورب العاملني سريمجك ايها السفاح قاتل اطفال سورية ومتاجر 
بدماء الشعب السوري من موال للنظام ومعارض له....اهلل يلعنك 
انت وخائن الشعب اللبناني »العقرب صقر« وخائن والده الغالم 
القابع يف قصور العهر والزندقة. مع كل ابناء واحفاد الصهيونيات 
املعروفات بعهرهن....وقل حلليفك يف سفك الدماء السوري يا 
ايردوغان الذي خان والده وباعه مثل الغالم القابع يف باريس 

قل له وذكره:
»ان من قال البيه اوف دخل النار«

وقل هلم ولكل طواويس العهر والزندقة انكم عابرون يف تاريخ 
هذه االمة اخلالدة، »يا عشب السطوح« كما نقول يف طرابلس 
الفيحاء حنن اهل السنة حنن اهل انتماء وهوية وكرامة حنن اهل 

تنوير هذه االنسانية واخريًا وليس آخرًا نقول لكم:
»لن تنالوا من عزميتنا«  يا ابناء الصهيونيات ...

البطريرك الراعي كاردينااًل
االسمر تموز  بقلم 

االسبوع املاضي ويف عيد البشارة منح صاحب القداسة 
البابا بنديكتوس السادس عشر  صاحب الغبطة البطريرك 
بدرجة  رتبة كاردينال  الراعي  االنطاكي بشارة  املاروني 
روحية متفوقة تقديرًا ملواقفه االنسانية اليت جتسد معاني 
الرسالة وما تنم عنه يف عنوان مسريته املقدسة »شراكة 
عن  يعرب  ثالوث  هي  االقانيم  هذه  وحمبة«...  وشهادة 
اجلوهر االمياني يف هذا الرجل الكبري  مار بشارة بطرس 

الراعي...
وحزنها،  عنائها  من  وبالرغم  الرب  مدينة  انطاكيا 
هّللت مع بكركي وسائر املشرق واالنتشار هلذا احلدث 

املبارك...
شارك يف هذه الفرحة االنسانية اللبنانيون والسوريون 
وحتولت  العامل،  هذا  يف  االنسانيني  وكل  والعرب 
وسائل  كل  نشرته  انساني  وطين  عناق  اىل  املناسبة 
االعالم العاملية....حنن من اسرتاليا نبارك ونهلل ونرتل 
ونرمن هلذا الكاردينال الثائر كما وصفه قداسة البابا يف 

حاضرة الفاتيكان.
اهاًل بكم يا صاحب النيافة يف روما، تطل علينا يف 
خطى بطرس وبولس ومن ارض مقدسة ولد وترعرع فيها 
باعث  املسيح  يسوع  االنسان،  اجل  من  انسانًا  وجتسد 

مفاهيم رسالة احملبة والتسامح والغفران....
رموز الرتبة االعلى يف الكنيسة الواحدة اجلامعة املقدسة 
الذي  الفداء  لون  مشرقية محراء  قبعة  هي:  والرسولية 
مقدسة... وقضية  رسالة  النتصار  نفسه شرطًا  كرس 

الرسالة...وصك  وقيم  بفضائل  الكلي  االلتزام  وخامت 
حّلت وفعلت  اليت  للكلمة  املقدس... جتسيدًا  االعرتاف 
بيعيت  ابين  وعليها  الصخرة  انت  بطرس  »يا  وغرّيت: 

وابواب اجلحيم لن تقوى عليها«....
ومع قداسة البابا ومجاعة الكرادلة والبطاركة واالساقفة 
وكل املؤمنني باالله الواحد ومن كل االديان السماوية، 
نبارك لكم يا صاحب النيافة  ونطلب لكم بطول العمر 
يف مسريتكم الرسولية، فانتم من ارض الرسالة كما قال 
صاحب القداسة وحنن نؤكد ايضًا من هنا من اسرتاليا 
انكم من قرية امسها محاليا اعطت للعامل طوباوية مباركة 
يف النساء هي القديسة رفقا بنت قريتكم الوديعة، بنت 
ربوع متنية رائعة كانت دائمًا مصدر االشعاع الفكري يف 

جبلنا وحميطنا والعامل....
السماوية  الرسائل  كل  انطلقت  الربوع  تلك  من  نعم 
اىل االنسانية مجعاء، وعرب تاريخ الكنيسة القديم اعطت 
وهذه  روما  يف  الرسولي  للكرسي  بابوات  ستة  بالدنا 

وثائق حمفوظة يف حاضرة الفاتيكان...
ايها  الصاحل،  الراعي  ايها  اليكم  نتطلع  هنا  من 
القدس  بالروح  االميان  وبقوة  نتطلع  الكبري،  االنساني 
وكلنا ثقة انكم تستحقون وباسم البشارة املقدسة خالفة 
بطرس الرسول على كرسي روما، ومَل ال؟ فأنت تتبوأ 
االن اسم مدينة الرب انطاكيا وملن استحق هذا اللقب 
مع اجملد االنساني الذي اعطي له ووفاء للقدس وبيت 
حلم وانطاكيا وبريوت ومحاليا وحلب ومحص وكل مدينة 
وقرية يف هذا العامل املبارك، وفاء لالنسان ولالنسانية 
واخريًا  املتأملة  النازفة  للكلمة  ووفاء  املعذبة  اجلرحية 
وفاء للمعرفة واالميان الكبري يف الراعي بشارة الراعي، 
الرسالة  ارض  من  السابع  البابا  اهلل  شاء  ان  سنراكم 
على كرسي روما وانتم اهل للكرسي املقدس النكم يا 
صاحب النيافة جمبولون بعجينة القداسة وخبز احلياة منذ 

الوالدة االوىل يف محاليا املتنية اهلادية....
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العربية  سواء  احلديثة  والعلمية  الطبية  الدراسات  من  أكدت 
منها  يعاني  اليت  األمراض  من  الكثري  أن  تؤكد  اليت  واألجنبية 
يف  التغري  ومالحظة  فحص  خالل  من  اكتشافها  ميكن  اإلنسان 
شكل ولون العني.  وقد توصلت دراسة طبية بريطانية  إىل أن 
بعض التغريات يف لون العني  مثل اصفرارها قد تعد حتذيرا من 
ارتفاع  أو  الدرقية   الغدة  أو قصور يف  الدماغ  أورام يف  وجود 
الكوليسرتول يف الدم. كما أن ضعف عضالت العني قد يكون من 

أعراض اإلصابة باجللطة الدماغية.
وكشفت دراسة مصرية عن املركز القومي للبحوث عن أن خواص 
العني سواء شكلها أو لونها أو حركتها أحد املعايري املهمة اليت تدل 
الكبد  التهابات  على صحة اجلسم واإلصابة ببعض األمراض مثل 
احلادة اليت يرتبط بها تورم العني وامحرارها لفرتات طويلة،كما أن 

جحوظ العني يدل على خلل يف إفرازات الغدة الدرقية
عن عالقة العني باألمراض أو العكس يدور هذا التحقيق:

بطب  العيون  وجراحة  طب  سعد،أستاذ  إيهاب  الدكتور  يقول 
العني  العيين:  قصر 
واملشاعر  اجلسد   مرآة 
ة  فنظر ، سيس حا أل ا و
مشاعر  تعكس  العني 
وصحته  اإلنسان 
العني  ومرضه،فهناك 
الذابلة احلزينة يف مقابل 
الصافية  النضرة  العني 
الكثري  العني  وتعكس   ،
من األمراض اليت تصيب 

اجلسم.
اليت  الكبد  فأمراض 
يصاحبها ارتفاع يف نسبة 
الصفراء  تظهر أوال يف 
بياض العني الذي  يتحول 
،ويعود  االصفرار  إىل 
عقب  الطبيعي  لونه  إىل 

الشفاء من املرض.
كذلك  فان إصابة العني باجلفاف الشديد الذي قد يؤدي إىل 
عتامات مزمنة بالقرنية وضعف اإلبصار  يكون ناجتا يف الغالب عن 

اإلصابة بأمراض املناعة مثل مرض الروماتويد أو الذئبة احلمراء.
كما أن التغري يف شبكة األوعية الدموية  املتصلة باجلفن  يعكس 
وجود خلل يف الدورة الدموية واإلصابة بأمراض مثل ضغط الدم  
أو السكر أو أمراض جتلط الدم  أو سرطان الدم إضافة إىل أمراض 
الفشل الكلوي ،وبعض األمراض الوراثية اليت تؤثر على الشبكية 

وخاصة عند األطفال.
قد  العني  ارتفاع ضغط  مبرض  اإلصابة  فان  ذلك  إىل  إضافة 
يكون مصحوبا بأمراض أخرى يف اجلسم مثل األورام احلميدة بالوجه 

أو الدماغ.
كما أن اكتشاف عتامات بالعني “مياه بيضاء” قد يكون نتيجة 
لبعض أمراض الدم أو الكلي  أو خلل يف املعادن املوجودة بالدم  

أو عدم انتظام السكر.
و من ثم فان الفحص الدوري للعني ضروري للغاية الكتشاف 
عالجها  ثم  ومن  بدقة  وتشخيصها  اجلسم  تصيب  اليت  األمراض 

بالتنسيق مع األطباء املختصني.

ارختاء  اجلفون

يشري الدكتور طارق مأمون استشاري طب وجراحة العيون إىل 
ارتفاع  على  ،يدل  الصفراء  حالة  ،يف  العني  بياض  اصفرار  أن 
الصفراء يف الدم،التهابات الكبد ,أو حتليل كرات الدم احلمراء ،أو 

انسداد القنوات املرارية.
كما أن ارختاء اجلفون مع اإلجهاد يكون يف حالة اإلصابة مبرض 
وهن العضالت ،أما اإلصابة باحلول املفاجئ وازدواج الرؤية فهي 
بدرجات  الدم   ارتفاع يف ضغط  أو  بالسكر  اإلصابة  على  دليل 

كبرية .
كذلك فإن التغري يف لون القزحية “نين العني” يدل على اإلصابة 
بأمراض النزيف داخل العني ،فيغطي هذا النزيف على لون احلدقية 

األصلي
تظهر  كبرية  لدرجة  احلدقية  تتسع  الشديدة  التوتر  حاالت  ويف 
العني سوداء ،وهذا قد يكون دليال على اإلصابة باألمراض النفسية 

والعصبية.
ومثال ذلك لون عني هتلر  حيث كانت تتحول إىل سوداء يف 
تأثريا واضحا على  يؤثر  الشديد  حلظات غضبه وتعصبه،فالغضب 

لون العني.
اإلصابة  على  قاطعا  دليال  يكون  قد  اجلفون  تورم  فإن  كذلك 

من خالهلا تتضح مجيع أمراض البدن 
العني... مرآة صحتك

بأمراض احلساسية، حيث حيدث انتفاخ اجلفون بشكل مفاجئ  مع 
احلساسية الناجتة عن تناول بعض األدوية أو بعض املأكوالت مثل 

األمساك  أو األلبان والبيض.
النوم قد يدل على  انتفاخ اجلفون عند االستيقاظ من  أن  كما 

اإلصابة بالفشل الكلوي أو ارتفاع ضغط الدم .
نزيف يف  عن  ناجتا  يكون  العني  بياض  بقع محراء يف  ووجود 
،يدل على اإلصابة  الدموية  الشعريات  العني وانفجار يف  ملتحمة 
بارتفاع شديد يف ضغط الدم أو اإلصابة بسيولة يف الدم أو وجود 

تليف يف الكبد.
قد  الفياغرا  مثل  اجلنسية  املقويات  بعض  تناول  فان  كذلك 

يتسبب يف امحرار العني.

ال يفحصها إال طبيب

يؤكد الدكتور عادل حممد حسن،أستاذ طب وجراحة العيون بكلية 
الطب جامعة املنصورة،أن العني ال يفحصها إال طبيب متخصص،وأن 
التغريات اليت حتدث يف 
العني جيب فحصها بدقة 
خالل  من  للغاية  شديدة 

الطبيب املختص. 
حمذرا من أن املعلومات 
تبسيطها  مت  إذا  الطبية 
وقيمتها  معناها  فقدت 
قد  أضرارها  أن  كما 
احلالة  هذه  يف  تكون 
وقد  فوائدها   من  أكثر 
بقلق  املريض  تصيب 
شديد ينعكس سلبا على 

صحته.

بقعة محراء

طاهر   الدكتور  أما 
الطب  بكلية  العيون  وجراحة  طب  أستاذ  الدسوقي   مجال  حممد 
جامعة املنصورة ،فيوضح أن لون اجلزء امللون من العني “القزحية” 
متعلق بالتقسيمات العرقية والسكانية للجنس البشري،فاملقيمون 
يف أفريقيا والشرق األوسط أغلب عيونهم لونها بين غامق يعتربها 
لونها  اليت  أسيا وأوروبا فالعيون فيها  البعض سوداء،أما مشال 
فاتح أزرق أو أخضر أو بين،مشريا إىل أن اجلزء امللون من العني 
ال يتغري بأي مرض يصيب اجلسم إال إذا اثر عليها مرض داخل 
العني نفسها مثل وجود ورم أو التهاب بقزحية العني ،التغري يف 
لون العني ال حيدث غالبا يف اجلزء األمامي للعني بل يذهب للجزء 

اخللفي للعني.
وقد تظهر يف بياض العني بقعة لونها اسود أو رمادي وهي 
ليست دليال على أي مرض بل هي مثل الشامة أو الوشم لكنها 

تزعج كثريا من الناس وخاصة البنات فيتم إزالتها بالليزر.
واللون األزرق يف بياض العني عند األطفال يدل على اإلصابة 
باملياه الزرقاء أو ارتفاع ضغط العني،وهناك مرض يصيب العظام 
يسمى “الصلبة الزرقاء” جيعل لون بياض العني أميل إىل األزرق.

أما مرض الصفراء الذي يصيب الكبد فيجعل لون بياض العني 
اصفر ،بينما يدل وجود بقع محراء يف بياض العني على ضعف يف 
األوعية الدموية وحدوث نزيف يف العني نتيجة انفجار الشعريات 
الدموية قد يكون بسبب ارتفاع يف ضغط الدم أو اإلصابة بالسكر 

أو اإلصابة بتصلب الشرايني أو الثالثة معا.
وهذه البقع احلمراء اليت حتدث نتيجة نزيف الشعريات الدموية يف 

ملتحمة العني ختتفي خالل أيام.
ويفرق الدكتور طاهر بني أربعة أنواع من اإلصابة بامحرار العني 
،فهناك امحرار شرايني العني تكون بارزة وواضحة نتيجة احتقان 
الشعريات الدموية وسببها قد يكون التهابا يف جزاء العني مثل 
العني،أو  على  الشفاف  “اجلزاء  القرنية  بالرمد،والتهاب  اإلصابة 
ضغط  ومفاجئ يف  حاد  ارتفاع  حدوث  نتيجة  القزحية،أو  التهاب 
العني ووجود عالمات وآثار شديدة مصحوبة بصداع وأمل يف العني 

وزغللة وضعف  اإلبصار،فيدل على اإلصابة باملياه الزرقاء.
موضحا أن امحرار العني نتيجة التهاب امللتحمة عالجها بسيط،أما 
االمحرار الناتج عن التهاب القرنية أو التهاب القزحية فيحتاج إىل 
عالج والبد من الفحص الدوري للعني يف كل مرحلة من املراحل 
على  للتعرف  الطفل  مليالد  األوىل  اللحظة  منذ  املختلفة  العمرية 
قد  املراهقة  سن  يف  والفحص  وراثية  بأمراض  إصابته  إمكانية 
يتم من خالله اكتشاف اإلصابة مبرض عمى األلوان الذي ليس له 
عالج حتى اآلن ،كما أن فحص العني بعد سن األربعني يساعد يف 

اكتشاف أمراض تصلب الشرايني وارتفاع ضغط الدم والسكر.

قداس وجناز االربعني
من آمن بي وان مات فسيحيا

وعلى  عليه  املأسوف  نفس  لراحة  االربعني  وجناز  قداس  يقام 
خصائله احلميدة وعلى شبابه

املرحوم االستاذ ديب الياس اخلوري

من كفرعقا وذلك نهار االحد املوافق يف 2012/12/23 عند الساعة 
العاشرة والنصف صباحًا يف كنيسة القديس جاورجيوس االنطاكية 

االرثوذكسية - ملبورن على العنوان التالي:
28 Shaftesbury Parade - Thornbury

 شقيقه الدكتور حنا اخلوري وعائلته 
شقيقه فيكتور اخلوري وعائلته

شقيقته غادة نافذ خملوطة وعائلتها
ابناء وبنات اعمامه حنا مسعود اخلوري، الياس سعد اخلوري، اميل 
سعد اخلوري، جرجس يوسف اخلوري، ليلى اندراوس اندراوس، 
جرجس  باسيل  شكيب  رينيه  النور،  عبد  ابراهيم  حنا  اوديت 

وعائالتهم.
ابناء عمته:

اوالد املرحوم حنا اندراوس وعائالتهم 
ملحم اندراوس وعائلته

جرجورة اندراوس وعائلته
ميشال اندراوس وعائلته
جنيب اندراوس وعائلته

يعقوب اندراوس وعائلته
اندراوس اندراوس وعائلته

اوالد اخواله وخاالته:
نافذ خملوطة، قبالن خملوطة، مروان خملوطة وعائالتهم

امرية زوجة فارس عبد الوهاب 
فريوز اسعد 

كلوديت طارق كلش
لودي مسري كلش 
فيفيان سليم رزق

وعموم عائالت اخلوري - خملوطة - اندراوس - عبد النور - جرجس 
- عبد الوهاب - اسعد - كلش - رزق ومن ينتسب اليهم يف الوطن 

واملهجر.
الدعوة عامة

تعازي تيار املردة اوسرتاليا 
بالبطريرك هزيم

يتقدم تيار املردة اوسرتاليا باحر التعازي من طائفة الروم 
وعامل  وسوريا  ولبنان  اوسرتاليا  يف  الكرمية  االرثوذكس 
الرابع  إغناطيوس  البطريرك  الرمحة  املثلث  بوفاة  األنتشار 
هزيم، بطريرك أنطاكيا وسائر املشرق للروم االرثوذكس، 
حياته  طوال  واملعروف  الكبرية  الوطنية  املواقف  بطريرك 
برسالته النبيلة  الداعية اىل احلوار البناء واىل ثقافة االنتماء 

لالرض والوطن. أسكنه اهلل فسيح جناته.
صادر عن تيار املردة اوسرتاليا 

ملبورن

اكتشف الكذب من حرارة األنف
وجدت دراسة جديدة أن درجة حرارة األنف وعضلة احملجر يف 

الزاوية الداخلية للعني ترتفع عند الكذب.
وذكر موقع “ساينس ديلي “ العلمي األمريكي أن “الباحثني يف 
مثل  عقلي،  القيام جبهد  عند  أنه  وجدوا  اإلسبانية  غرناطة  جامعة 
إجناز مهمة صعبة، أو إجراء مقابلة، أو الكذب، فإن حرارة الوجه 

تتغري”.
ولفتوا إىل أن درجة حرارة األنف ترتفع عند الكذب بشأن املشاعر، 
حني ينشط عنصر دماغي امسه القشرة الدماغية املعزولة. وتشارك 

هذه القشرة الدماغية يف التقاط وتنظيم درجة حرارة اجلسم.
القشرة  نشاط  تداخل قوي سليب بني  ان هناك  العلماء  وقال 
الدماغية املعزولة وارتفاع درجة احلرارة، فكلما نشطت هذه القشرة 
مع ازدياد املشاعر، كلما اخنفض التغريرّ يف حرارة اجلسم، والعكس 

صحيح.
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كأس  القابه يف  ثاني  احراز  اىل  الربازيلي  كورينثيانز  يسعى 
 6 من  الفرتة  طوكيو يف  غمارها يف  اليت خيوض  لالندية  العامل 
يأمل تشلسي  احلالي، يف حني  )ديسمرب(  االول  اىل 16 كانون 
االنكليزي بتضميد جراحه ومصاحلة مجاهريه من خالل احراز اللقب 

املرموق.
وتشارك يف البطولة 7 فرق فضاًل عن هذين الفريقني، وهي 
اوكالند سييت )بطل اوقيانيا(، وسان فريتشي هريوشيما )بطل 
اليابان وممثل الدولة املضيفة(، واالهلي املصري )بطل افريقيا(، 
ومونتريي  اسيا(  )بطل  اجلنوبي  الكوري  هيونداي  واولسان 

املكسيكي )بطل كونكاكاف(.
وكما جرت العادة يبدأ بطل اوروبا وبطل ليربتادوريس مشوارهما 

اعتبارًا من الدور نصف النهائي.
وجتمع املباراة االفتتاحية اليوم اخلميس سان فريتشي واوكالند 
العرب  الفائز منهما االهلي املصري ممثل  سييت على ان يواجه 

الوحيد يف ربع النهائي.
اعوام  بعد  الرابعة  للمرة  االندية  مونديال  االهلي يف  ويشارك 
2005 عندما خرج من الدور ربع النهائي خبسارته امام احتاد جدة 
سيدني  امام  خبسارته  سادسًا  حيل  ان  قبل  صفر-1  السعودي 
االسرتالي 1-2، و2006 عندما حقق افضل نتيجة له حبلوله ثالثًا 
اثر فوزه على اوكالند سييت النيوزيلندي 2-صفر يف ربع النهائي 
وخسارته امام انرتناسيونال الربازيلي 1-2 يف دور االربعة وفوزه 
على امريكا املكسيكي 2-1 يف مباراة املركز الثالث، و2008 عندما 
حل سادسًا خبسارته امام اديالييد االسرتالي صفر-1 بعدما خسر 

يف ربع النهائي ايضًا على يد باتشوكا املكسيكي 4-2.
يذكر ان االهلي هو اول فريق يتوج بلقب البطولة القارية دون 
توقف  املصري  الدوري  كون  بالده  يف  احمللية  املسابقة  خوض 
منذ شباط )فرباير( املاضي بسبب »جمزرة بورسعيد« اليت ذهب 
ضحيتها 74 مشجعًا بينهم 72 من انصار االهلي عقب مباراة االخري 

امام مضيفه املصري )3-1(.
والنسخة احلالية هي االخرية اليت تقام يف اليابان قبل ان تنتقل 

اىل املغرب العام املقبل ومدة سنتني.
باللقب  ميسي  ليونيل  املتألق  جنمه  بقيادة  برشلونة  وتوج 
املوسم املاضي بفوزه الساحق على سانتوس الربازيلي 4-صفر 

بقيادة النجم نيمار.
خبمسة  اجلنوبية  االمريكية  نظريتها  على  اوروبا  اندية  وتتفوق 
من  اعتبارًا  اجلديد  بنظامها  البطولة  يف  ثالثة  مقابل  يف  القاب 
عام 2000، إذ فازت بنسخاتها الثالث االوىل فرق برازيلية هي 
كورينثيانز وساو باولو وانرتناسيونال اعوام 2000 و2005 و2006، 
قبل ان تنتقل السيطرة اىل الفرق االوروبية عرب ميالن االيطالي 
)2007( ومانشسرت يونايتد االنكليزي )2008( وبرشلونة )2009( 

وانرتميالن )2010( وبرشلونة جمدداًَ )2012(.
واعترب االسباني فرناندو توريس مهاجم تشلسي انه يتعني على 
فريقه ان يستغل هذه املسابقة لكي حيرز لقبا جديدًا، علمًا بأن 
مدرب الفريق اللندني املوقت االسباني رافايل بينيتيز احرز لقب 
البطولة عندما كان مدربًا النرت ميالن االيطالي قبل سنتني قبل ان 

تتم اقالته بعدها مباشرة.
وقال توريس: »مل نلعب سابقًا يف هذه البطولة، ولطاملا كان 
اللعب يف اسيا ينطوي على أجواء خمتلفة متامًا، ليس فقط بالنسبة 
للجماهري، بل خصوصًا من ناحية الظروف املناخية واملقاربة اليت 

تتبعها اندية أمريكا اجلنوبية إزاء البطولة«.
واضاف: »سنتحضر نفسيًا ونتطلع للوصول إىل هناك بامكانيات 
كافية للتأقلم والرتكيز على الفوز بهذه البطولة وأخذ االمور على 
حممل اجلد بالشكل الذي جيب أن تكون عليه االمور« وتابع: »لن 
يكون الفوز باللقب امرًا سهاًل الن اجلميع يدرك أن فرق امريكا 
من  بكثري  أكرب  جبدية  البطولة  هذه  تأخذ  وغريها  واسيا  اجلنوبية 
الفرق األوروبية. لكين آمل بأن األمر لن يكون على هذا النحو يف 

املوسم احلالي«.
والربازيل  باولو  ساو  رياضي يف  ناد  اكرب  كورينثيانز  ويعترب 
خصوصًا يف لعبة كرة القدم، إذ لعب يف صفوفه عمالقة املنتخب 
الربازيلي امثال سقراطيس وريفيلينو وغارينشا ورونالدو وروبرتو 

كارلوس.
بنظامها  املسابقة  هذه  يف  لقب  اول  احرز  كورينثيانز  وكان 
اجلديد اليت بدأ تطبيقه عام 2000 بفوزه على مواطنه فاسكو دا 

غاما بركالت الرتجيح.

كورينثيانز يسعى إلحراز ثاني 
ألقابه... و »البلوز« لتضميد اجلراح

كان كافيًا احتالل األملاني سيباسيتان فيتيل املركز السادس 
يف جائزة الربازيل الكربى، املرحلة الـ20 األخرية من بطولة العامل 

لسباقات سيارات فورموال واحد، لالحتفال بلقبه الثالث 
ماكالرين  سائق  فيه  حصد  الذي  الوقت  يف  تواليًا، 
مرسيدس الربيطاني جنسون باتون املركز األول، يف 
سباق جمنون تقّلبت فيه الصدارة واملعطيات مرات 

عدة.
وظفر فيتيل باللقب العاملي مع فريق »رد ُبل 
رايسينغ«، رافعًا رصيده يف الصدارة بفارق 3 
مقابل 278  نقطة يف يف  إذ مجع 281  نقاط، 
نقطة ملطارده املباشر سائق فرياري اإلسباني 
 2005 عامي  العامل  )بطل  ألونسو  فرناندو 
زميله  جاء  بينما  ثانيًا،  حّل  الذي  و2006( 
فيتيل  وكاد  ثالثًا.  ماسا  فيلييب  الربازيلي 
عندما  السباق  بداية  يف  شيء  كل  خيسر 
لسيارة  اخللفي  باجلناح  سيارته  ارتطمت 
سائق وليامس الربازيلي برونو سينا، علمًا 

بأنه دخل املرأب 4 مرات لتغيري اإلطارات 
السادس  املركز  يف  ينهيه  أن  قبل 
مرسيدس  سائق  مواطنه  أمام 
الذي  شوماخر  ميكايل  »األسطورة« 
يف  األخري   307 الـ  سباقه  خاض 

مسريته اإلحرتافية، علمًا بأن مواطنهما 
نيكو هالكنربغ )فورس إينديا( حّل خامسًا 

بعدما قّدم سباقًا رائعًا.
ثالث متسابق حيرز  وأضحى فيتل )25 سنة( 
األرجنتيين  بعد  متتالية  مرات   3 العاملي  اللقب 

خوان مانويل، جمددًا، هّيمن فيتيل وفريقه 
معادلة  فارضني  املوسم،  فعاليات  على 
نادي  خارج  من  قادم  لفريق  ميكن  بأنه 

املصّنعني التقليديني فرض حضوره يف حال كانت خياراته 
صائبة.

ومل يتخّيل أحد يوم شراء البليونري النمسوي ديرتيتش ماتيشيتز 
مالك شركة ريد ُبل ملشروبات الطاقة، لفريق جاغوار رايسينغ، أن 
يرتجم الشعار الشهري لشركته »ريد ُبل متنحك أجنحة« على أرض 
الواقع يف بطولة العامل لسباقات الفورموال واحد. اال أن ما حصل 
يف السنوات اليت أعقبت هذه الصفقة اليت رأها البعض جتارية 
أحيان  النمسوي وظهوره يف  الفريق  وتسويقية حبتة، هو حتليق 
كثرية مبستوى يفوق بأشواط منافسيه الذين ميلكون تارخيًا طوياًل 
يف عامل الفئة االوىل، إذ ختطت جناحات ريد ُبل عراقة أجنح الفرق 

على اإلطالق، أمثال فرياري وماكالرين مرسيدس ووليامس.
تركيبة ناجحة

فيتل »جيّنح« بـ»هاتريك« يف بطولة 
العامل لـ»الفورموال«

عامل  عن  بعيدة  تكن  مل  جماهلا  الناجحة يف  النمسوية  الشركة 
رياضيني  أو  لفرق  رعايتها  خالل  من  وذلك  أصاًل،  الرياضة 
على  أيضًا  انسحب  ما  املغامرة، وهذا  منافسات  العامل يف  حول 
فورموال  يف  كانت  الكربى  ضربتها  أن  إال  السيارات.  سباقات 
واحد بعدما سجلت سابقًا حضورًا عرب عقد رعاية أبرمته مع فريق 
ساوبر، إضافة إىل رعايتها برناجمًا لتخريج السائقني املوهوبني 
املهندسني  ناجحة على صعيد  تركيبة  بنفسها على  حتى حصلت 
والسائقني الذين جعلوا من ريد ُبل رايسينغ العالمة الفارقة 

يف الفورموال واحد.
ُبل يعود إىل رجل واحد، من  لكن سّر جناح فريق ريد 
دون مبالغة، وهو املهندس الربيطاني أدريان نيوي، الذي 
ليرتجم  و2009،   2008 بني  القوانني  تغيري  من  استفاد 
أفكاره اخلاصة بالديناميكية اهلوائية على سيارة أصبح من 
الصعب على اخلصوم نسخ جودتها، وقد ترافق هذا األمر 
مع وصول املوهبة االستثنائية بطل العامل فيتيل الذي ملع 
أصاًل مع فريق سكوديريا تورو روسو املدعوم من ريد ُبل. 
ومل يكن ُيتوّقع أصاًل من نيوي غري النجاح يف ريد ُبل، إذ 
إن الرجل ميلك تارخيًا استثنائيًا يف سباقات الفئة االوىل، 
فخالل عقد التسعينات، إذ عمل مع وليامس وماكالرين، متكن 
من تصميم سيارة فازت بستة من أصل 10 ألقاب للمصّنعني، 
جاك  والكندي  هيل  وداميون  مانسيل  ناجيل  الربيطانيني  حاماًل 
فيلنوف والفنلندي ميكا هاكينن إىل لقب السائقني أيضًا، وهو 
وّجه سيارتي  الصحيحة إىل اجملد عندما  الطريق  أنه يف  عرف 
إذ حّل  النهاية يف سباق الصني عام 2009  ُبل إىل خط  ريد 
فيتيل أول وخلفه زميله األسرتالي مارك ويرب، يف أول انتصار 

للفريق النمسوي.
ومع نيوي وفيتيل كان هناك عقل مفكر يدعى كريستيان 
هورنر، إذ إن الربيطاني أصبح يف الـ31 من عمره أصغر شخص 
ريد  للفورموال واحد، وذلك عندما تسّلم مهامه مع  يدير فريقًا 
ُبل عام 2005. ومعروف عن هورنر كيفية مساعدته السائقني 
على بلوغ مرحلة معّينة من النضج، وهذا ما وصل اليه فيتيل 
بعدما مّساه مدير فريق ماكالرين الربيطاني مارتن ويتمارش »فتى 
وما  احللبة.  على  ونظيفًا  بارعًا  ظهر  األملاني  إن  إذ  احلوادث«، 
يكشف عنه هورنر ونيوي يعكس صورة واضحة عن كيفية عمل 
الفريق كوحدة متماسكة، إذ يؤكد األول أن التواصل هو مسألة 
أساسية يف عمل الكادر املؤلف من 550 شخصًا، الذي متّكن من 
الشركات  عن  أسطورية  قصصًا  دائمًا  حكت  اليت  التقاليد  كسر 
يف  العامليني  األبطال  قدمت  اليت  السريعة  للسيارات  املصنعة 

املاضي.
املمتد حتى  معًا، وعقده  يكربان  والفريق  أنه  إىل  فيتل  يلفت 
االنتصارات  من  مزيد  لتقديم  يـــحـــفزه   2014 موسم  نهــايـــة 

واأللقاب.

ستتحول دبي مسرحًا كرويًا له أهمية كربى عندما تنظم املؤمتر 
الرياضي الدولي السابع، وتتمثل األهمية يف وجود كل من الالعب 
وصيف  مدريد  أتلتيكو  فريق  هداف  فالكاو  راداميل  الكومليب، 
نادي  رئيس  روسيل  ساندرو  إىل  إضافة  االسباني،  الدوري 

برشلونة متصدر الرتتيب.
فالكاو الذي حجز لنفسه مقعدًا يف مقدمة الالعبني املؤثرين على 
مسار الكرة يف العامل اليوم جبانب ليونيل ميسي، وكريستيانو 
رونالدو، وسرت يف األيام املاضية بعض األخبار اليت تشري إىل 
حماولة األندية العمالقة يف أوروبا جللب »النمر« الكولوميب، ورمبا 
أن غالبية األخبار ارتبطت بثالثة أندية وهي ريال مدريد االسباني، 
بعض  ظهور  أن  إال  االنكليزيان،  وتشلسي  سييت،  ومانشسرت 
املشكالت يف خط اهلجوم يف فريق برشلونة والغياب املتواصل 
مثلث  جيسد  هداف  عن  »الكاتالوني«  النادي  وحبث  فيا  لدافيد 
رعب مع كل من ميسي وانييستا، قد يعطي مؤشرًا إىل احتمالية 
استثمار روسيل لفرصة وجوده مع فالكاو يف مناسبة واحدة بعيدة 
عن »امليدان األخضر«، ويطرح عليه فكرة ارتداء القميص األمحر 
واألزرق، وبالتالي من يدري؟ فقد تكون دبي شاهدًا على انتقال 

جنم اتلتيكو مدريد إىل برشلونة.
وبالعودة إىل املؤمتر، أعلنت اللجنة املنظمة عن مشاركة رئيس 
االحتاد األوروبي لكرة القدم ميشيل بالتيين، يف جلسات املؤمتر 
الذي يعقد هذا العام خالل الفرتة 28 و29 كانون األول )ديسمرب( 

2012 بشعار »قيم االحرتاف... بني الفكر والتطبيق«.
وتعد مشاركة فالكاو اضافة كبرية للمشاركني يف املؤمتر السابع 
الذي استقطب بالفعل حتى اآلن مشاركة املدرب العاملي فابيو 

برشلونة ساندرو روسيل وكمتحدثني  كابيل، إضافة إىل رئيس 
يف جلساته اليت ستقام للمرة االوىل يومي اجلمعة والسبت، سيما 
أن فالكاو يعد حاليًا ثالث أهم العب كرة قدم يف العامل، كما أنه 
سجل 50 هدفًا مع فريق اتلتيكو مدريد خالل 63 مباراة منذ انتقاله 
كأس  نهائي  هدفني يف  بينها  من  أشهر  وثالثة  عام  قبل  اليه 
االحتاد االوروبي لكرة القدم »يوروبا ليغ«، الذي قاد فيه فريقه 
إلحراز اللقب، وكذلك »هاتريك« يف مرمى تشلسي بطل أوروبا 
يف املباراة اليت قاد فيها فريقه للفوز بكأس السوبر األوروبية، 
كما أنه حيتل املركز الثالث يف ترتيب هدايف الدوري االسباني 
اجللسة  يف  والتحدث  للحضور  وقتًا  فالكاو  وسيخصص  حاليًا. 
اخلتامية للمؤمتر عن مشواره يف اللعب واملراحل املؤثرة يف حياته 
يف  املشاركني  لالعبني  نصائحه  يقدم  و  امللعب،  وخارج  داخل 
الدوري اإلماراتي، يف الوقت الذي تتنافس كربى األندية العاملية 
انتقاالت  خالل  صفوفها  يف  للعب  توقيعه  على  للحصول  بقوة 
أن حيضر  بعيدًا  املقبل، وليس  يناير  املقررة خالل شهر  الشتاء 
وكالء األندية العاملية إىل دبي خالل فرتة انعقاد املؤمتر للتفاوض 

مع فالكاو ومدير أعماله الذي سيكون موجودًا أيضًا«.
وقالت نائب رئيس اللجنة املنظمة مدير املؤمتر عائشة البومسيط: 
املؤمتر  يف  املشاركة  على  فالكاو  النجم  موافقة  اسعدتنا  »لقد 
استضفنا  اليت  الالعبني،  لكبار  املخصصة  اجللسة  يف  كمتحدث 
النجم اهلولندي ماركو فان باسنت وااليطالي كانافارو  فيها من 
ومواطنه ديل بيريو والنجم الربتغالي كريستيانو رونالدو، وهي 
فيها  النجوم  الالعبني  استضافة  على  دائمًا  حنرص  اليت  اجللسة 

لتقديم خالصة جتاربهم للجمهور وتقديم نصائحهم الالعبني«.

هل تصبح دبي شاهداً على انتقال فالكاو إىل برشلونة؟
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ملبورن

Saturday 8 December 2012  2012 االول  كانون   8 السبت 

الساعة 25 يف ملبورن
     من ملبورن حنيي الباحث الزميل اكرم املغّوش على كتاباته 
العنكبوت  موقعي  عرب  ونشاهدها  نقرأها  اليت  اهلادفة  االسبوعية 

والغربة.
ان هذه النماذج الثقافية الراقية يف جمتمعنا االسرتالي تؤكد لناسنا 
وللعامل ان ثقافتنا هي تاريخ حضارة كانت االساس يف متدن العامل 
حاالت  وكل  والتضليل  والتيئيس  التغييب  رغم  وستبقى  القديم 

الطوارئ الالأخالقية العابثة بكرامتنا.
ستبقى تلك احلضارة التالدة املطلب االنساني االساس يف ثورة 
الربوع  تلك  بقيم  املفعم  اجلديد  االنسان  وبناء  النفوس  تهذيب 

املباركة يف بالدنا احلبيبة ...
ما حتدثنا  اذا  جبل  اصالة  من  فيها  تأرخيك  زوادة  املغّوش  اكرم 
عنه وفيه، نتحدث عن الف اجلمال ويائها ، انه جبل املوحدين بين 
املعروف والتضحية والعطاء منذ االزل الوجودي، وبامثالكم سيبقى 
ذاك اجلبل زوادة النخوة واملروءة يف هذا اجليل واالجيال الطالعة.

بوركتم واسلموا للحق واجلهاد ابد االنسان.
*****

*املونسنيور يوسف توما*
رجل دين يتمتع بثقافة دينية تعكس عرب كتاباته ومواقفه وعظاته، 
ان يف الكنيسة على مذبح الرب او يف كل املناسبات واملواقع، 
والتسامح  باحملبة  املفعمة  املسيح  يسوع  لرسالة  احلقيقي  اجلوهر 
انساني  جمتمعي  ثوري  فكر  ثقافة  احلياة،  ثقافة  انها  والغفران، 
همه االنسان، نعم االنسان امل يتجسد يسوع بعد والدته من الروح 
للخالق  املثالية  الصورة  احلقيقي،  االنسان  ليبين  انسانًا  القدس 
االعظم. آه كم حنن حباجة لينابيع الفكر الرسولي، كم حنن حباجة 
لثورة نلتقي يف ساحاتها ونعجن يف ملكوتها لنكون خبز احلياة لكل 

ابناء هذه احلياة اجلميلة ....
املونسنيور توما يركز يف لقاءات السبت على طاولة احلوار والفكر 
لبين  السماء  لرساالت  الغاية  من  األس  الزاوية  هذه  على  البناء 
البشر. وعندما سألين احدهم ما هي الغاية من هذه اللقاءات يف 

تيار املردة اوسرتاليا
يسر تيار املردة اوسرتاليا ان يعلن عن اهليئة التأسيسية لتيار 
املردة ملبورن اليت تتألف من املسؤول نبيل ساسني حنا واألعضاء 
وطوني شاهني  خوري  وفرنسوا  دحدح  وجورج  احلصري  رودولف 

وأسعد دحدح. 
هذا وتدعو اهليئة التأسيسية لتيار املردة ملبورن مجيع مناصري 
تيار املردة ورئيسه سعادة النائب سليمان فرجنية األنضمام اىل 
املردة  بتيار  األتصال  فيكتوريا.  ميكن  والية  التيار يف  صفوف 
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

السبوت؟ اجبته لنؤكد ان السبت لالنسان وليس العكس وانها غاية 
الطبيب من اخرتاع الدواء...والسالم على من اتبع اهلدى.

*****
*الدكتور حييى بو زكريا*

مفكر كبري، وصحفي املعي، باحث يف قضية الوطن واالنسان...
انه ابن لشهيد قتله االستعمار الفرنسي، وحفيد لشهيد اعدمه شنقًا 

ذات االستعمار.من اجلزائر اىل فرنسا ومن فرنسا اىل بريوت.
ام الشرائع، كتب وحاضر وناضل وما  يف بريوت حّل حبيبًا على 
زال يف دروب الكفاح. حاولوا اغتياله مرارًا لكنه باٍق واعمار الطغاة 

قصار كما يقول اجلوهري الكبري يف جواهره احلكيمة.
الفضائية  عرب  املاضي  االسبوع  البلد  حديث  تألق يف  زكريا  حييى 
السورية من دمشق احلضارة والتاريخ، دمشق العصية على املؤامرة 
الكونية، دمشق الصخرة الصامدة والزيتونة االوىل والعاصمة الكونية 
التالدة يف تاريخ نشوء االمم. هكذا وصفها املفكر املناضل حييى  
والبارود  والقتل  االرهاب  نعارض  الذين  نراها حنن  وهكذا  زكريا 
والنار، دمشق وكل بالد الشام العودة اىل الكلمة النه يف البدء 
كان اهلل وكان الكلمة ولرسله قال تعالوا واقرأوا ومعه نردد لنقرأ 

عّلنا نهتدي للصراط الوطين املستقيم.

*****
*صالة*

»ان مل تصريوا مثل االطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات«
اللهم...اني اعبدك النك رحوم ...فلَم ال تكون رمحتك على هؤالء 

االطفال يف بالدي، ويف بالدك ويف بالد اهلل الواسعة؟
انت قوي يا اهلل فلماذا ال تعطي من قوتك اولئك االبرياء من ناسك 

الذين تشقفهم متفجرات االرهاب يف بالدنا؟
االرهاب صناعة حهنمية وانت االقوى من اجلحيم ومن حيركه...اننا 

بيعتك يا اهلل وابواب احلجيم لن تقوى علينا.
الربوع  ربي حنن حباجة لرمحتك رأفة مبالئكتك الصغار اطفال تلك 

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053 
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

 .. ابتسامة   .. معاملة    ..  خربة 
خدمة .. نظافة

شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

اجلرحية، ربوعك...اللهم استجب صالتي.

*****
*اسري الوهم*

بعد خطابه االخري تبني للشعب اللبناني ان الشيخ امحد االسري »مريض 
مسرحيته  قرأمت  ما  اذا  الفرنسي،  موليري  يا  يرمحك  اهلل  الوهم«، 

اخلالدة  يرتاءى لكم على خشبتها ذاك االسري املسكني...
نصراهلل  حسن  السيد  مساحة  وسيدها  املقاومة  ان  يظن  هو 
»عقاب  املدعو  الصغري  العميل  مثل  موهوم،  سيقتلونه...حرام 
البقاعية  بلدته  إمام  وصفه  كما  متسكع،  عقيم  عقرب  او  صقر« 

املقاومة، الشيخ حسن مجعة يف خطبة صالة اجلمعة...
امحد االسري »اسري مرض الوهم« اهلل يشفيه... اما ذاك العقاب 

فاهلل يساعده..
 االسري وكل اسري واهم وحامل، كّلهم اىل ظلمة جهنم ، يف قرب 

مزابل نعاج هذ االنسانية احلائرة...
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تتمــات

مرسي ال يرتاجع ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

القصر الرئاسي هتفوا فور انهاء مرسي كالمه: »قاتل... قاتل« و 
»الشعب يريد إسقاط النظام« ورفعوا أحذية يف اهلواء، فيما هاجم 

آخرون مقر مجاعة »االخوان املسلمني« يف القاهرة وأحرقوه.
ودعا مرسي يف خطابه كل الرموز والقوى السياسية وشباب الثورة 
لوضع  اجلمهورية  رئاسة  مقر  يف  )اليوم(  السبت  وطين  حوار  اىل 
»خريطة طريق« سياسية ملا بعد االستفتاء على دستور جديد. وقال 
إن البحث سيتناول استكمال جملس الشورى بعد حل جملس الشعب 
يف حزيران وقانون االنتخابات وقضايا أخرى، مؤكدا تنظيم االستفتاء 

يف 15 كانون األول يف موعده.
ومتسك باالعالن الدستوري الذي تسبب باالزمة السياسية يف البالد، 
موضحا انه يهدف اىل حتصني قراراته اليت ختتص فقط بـ »اعمال 
والقوانني  الدستورية  اإلعالنات  حتصني  أن  إىل  السيادة«.وأشار 
والقرارات »مل ولن يقصد بها أن مننع القضاء من ممارسة حقه أو 

مننع املواطنني من الطعن على قرارات أو قوانني«.
ويف تنازل شكلي، أبدى استعداده اللغاء املادة السادسة من االعالن 
الدستوري اليت تعطيه صالحيات مطلقة، قائاًل:«اذا كانت هذه املادة 
متثل قلقا الحد فانين غري مصر عليها، لست مصرا على بقائها اذا 

انتهى احلوار مع القوى السياسية اىل ذلك«.
وتنص هذه املادة على انه »لرئيس اجلمهورية إذا قام خطر يهدد 
ثورة 25 يناير أو حياة األمة أو الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن أو 
يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ اإلجراءات والتدابري 

الواجبة ملواجهة هذا اخلطر على النحو الذي ينظمه القانون«.
 اىل ذلك، اتهم مرسي »الذين ينفقون أمواهلم الفاسدة اليت مجعوها 
الوطن  حلرق   )...( السابق  النظام  مع  اعماهلم  جراء  من  بفسادهم 
وهدم بنيانه«، واكد انه »مييز بينهم وبني كل انواع املعارضة«.ولفت 
اىل ان االشتباكات الدامية اليت أوقعت سبعة قتلى وأكثر من 600 
جريح استخدم فيها السالح ، و »بعض املقبوض عليهم املستخدمني 
املستأجرين يف  من  وبعضهم  بقوى سياسية  روابط  لديهم  للسالح 

مقابل مال دفع هلم«.
وهو بدأ خطابه بتحد واضح للقوى الليربالية، إذ قال إن على االقلية 
أن تنزل عند رغبة االكثرية، وأنه لن يسمح الحد بالدعوة اىل االنقالب 
على الشرعية، مع تاكيده احرتام حق التعبري السلمي.وأضاف: »اننا 
وان كنا حنرتم حق التعبري السلمي، لن أمسح أبدا بأن يعمد احد اىل 
والتخريب  القتل  اىل  احد  يعمد  بأن  أمسح  لن  والتخريب...  القتل 
وترويع اآلمنني وختريب املنشآت العامة او الدعوة اىل االنقالب على 

الشرعية القائمة على اخليار احلر لشعب مصر العظيم«.

وكان اجليش املصري نشر دبابات حول قصر االحتادية الرئاسي يف 
القاهرة وحظر التظاهر أمامه، غداة مواجهات دامية بني أنصار مرسي 

ومعارضيه ارتفع عدد ضحاياها اىل سبعة قتلى و771 جرحيًا.
الدستوري  االعالن  عن  بالرتاجع  املصري  الرئيس  االزهر  وطالب   
القوى  كل  فيه  تشارك  فورا  »حوار وطين  اىل  والدعوة  و«جتميده« 

الوطنية من دون استثناء ودون شروط مسبقة«.
يف غضون ذلك، حتدى مناصرو املعارضة قرار احلرس اجلمهوري اخالء 
حميط قصر الرئاسة، والزموا مواقعهم مطالبني الرئيس بسحب االعالن 

الدستوري والرتاجع عن مسودة الدستور، بينما انسحب »االخوان«.

لقاء كلينتون والفروف ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

حققت اجلهود الديبلوماسية املبذولة النهاء األزمة السورية خطوة اىل 
األمام مع االجتماع الثالثي الذي ضّم وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري 
اخلاص  واملمثل  الفروف  سريغي  الروسي  اخلارجية  ووزير  كلينتون 
االخضر  سوريا  يف  العربية  الدول  وجامعة  املتحدة  لالمم  املشرتك 
االبرهيمي يف دبلن امس االول، يف وقت تزايدت التوقعات االمريكية 
لقرب سقوط نظام الرئيس بشار االسد يف ضوء التطورات امليدانية 
اليت قّربت املعارضة املسلحة من دمشق واقفال مطار دمشق الدولي، 
فضاًل عن اجتاه الواليات املتحدة اىل االعرتاف حبكومة موقتة ستعلنها 
املعارضة السورية االسبوع املقبل برئاسة رياض حجاب رئيس الوزراء 

السوري السابق الذي انشق عن النظام الصيف املاضي.
بالعاصمة  أوروبا  يف  والتعاون  االمن  ملنظمة  اجتماع  هامش  وعلى 
االيرلندية، التقت كلينتون والفروف واالبرهيمي مدة حنو 40 دقيقة 
للبحث يف اسرتاتيجية ميكن األسرة الدولية ان تعتمدها للخروج من 

األزمة السورية اليت مضى عليها 21 شهرًا.
وعقب االجتماع اوضح االبرهيمي يف بيان ان االجتماع الثالثي انعقد 
انه  وقال  اليت تسوء يف سوريا«.  األزمة  »ملناقشة  على طلبه  بناء 
وحماوريه »اتفقوا على احلاجة امللحة اىل اطالق عملية سياسية تستند 
اىل بيان جنيف يف 30 حزيران 2012، والذي أقرته جمموعة االتصال 

لسوريا مع رؤية التعامل بفاعلية مع األزمة«.
واضاف ان »الوضع سيئ جدًا جدًا جدًا يف سوريا«، وان البحث يف 
عملية  ووضع  احلافة،  عن  سوريا  تبعد  »عملية  اىل  تطّرق  االجتماع 
سالم تستند اىل بيان جنيف«. واكد »اننا مل نتخذ اي قرارات مثرية، 
ولكن اعتقد اننا اتفقنا على ان الوضع سيئ واتفقنا على انه جيب 
ان نواصل العمل معًا لنرى كيف ميكننا اجياد طرق مبتكرة جلعل هذه 

املشكلة حتت السيطرة«.
االجتماع  ان  بارزة طلبت عدم ذكر امسها  أمريكية  وأفادت مسؤولة 
تركز على سبل مساعدة االنتقال السياسي يف سوريا »ببنود عملية«. 
االبراهيمي واتفقا على  وقالت ان كلينتون واالبرهيمي دعما جهود 
حيضره  املقبل  االسبوع  اجتماعًا  املشرتك  اخلاص  املمثل  يرأس  ان 

مسؤولون امريكيون وروس من أجل مناقشة اخلطوات التالية.
ويوحي االجتماع الثالثي بأن مثة تسوية تلوح يف األفق. وعلى االقل 
أكد االجتماع ما يصفه املسؤولون االمريكيون بتخفيف بعض العداء 

الذي كان مستعرا بني واشنطن وموسكو حيال مستقبل سوريا.
وقالت كلينتون قبل االجتماع إن اجلانبني يتقامسان هدفا مشرتكا. 
و«لقد حاولنا العمل جاهدين مع روسيا لوقف النزف يف سوريا وبدء 
عملية انتقالية ملرحلة ما بعد األسد«. وأشارت اىل ان »االحداث على 
االرض يف سوريا تتسارع ونرى ذلك يف طرق عدة... ان الضغط 
على النظام يف دمشق وحوهلا يبدو يف تزايد. ولقد أكدنا بوضوح 
ذلك  سنناقش  اننا  وأعتقد  الكيميائية  االسلحة  اىل  بالنسبة  موقفنا 

وظواهر أخرى حنتاج اليها النهاء العنف«.
ويف وقت سابق، التقت كلينتون الفروف مدة 25 دقيقة، واتفقا على 

االستماع اىل االبرهيمي.
على صعيد آخر، صرح وزير الدفاع االمريكي ليون بانيتا بأن حكومته 
»قلقة جدا جدا مع إجنازات املعارضة وخصوصا ضد دمشق، من أن 
يفكر النظام يف استخدام االسلحة الكيميائية«. وبعدما أشار اىل ان 
العامل كله يراقب الوضع عن كثب، كرر ما قاله الرئيس باراك أوباما 

من انه »ستكون هناك عواقب الستخدام هذه االسلحة«.
التطرق اىل طبيعة املعلومات االستخبارية عن  بانيتا رفض  ومع ان 
لدينا  املتوافرة  »االستخبارات  ان  قال  أنه  إال  الكيميائية،  االسلحة 
أثارت قلقا جديا من ان هذه املسألة )استخدام االسلحة الكيميائية( 

هي قيد الدرس«.
االسد  أيام  ان  فورد  روبرت  سوريا  لدى  االمريكي  السفري  واعترب 
معدودة مع ازدياد حدة القتال يف حميط دمشق يف االيام املقبلة، 
الوحدات  بعض  يكن  وإن  باستمرار،  النظام ختسر  قوات  أن  مؤكدا 
وبعض  االسد،  ماهر  يقودها  اليت  الرابعة  الفرقة  مثل  العسكرية 

القوات اخلاصة، ال تزال تتمتع ببعض القدرة على القتال.
والحظ ديبلوماسي غربي يف نيويورك أن »احلل الوسط هو اللغز الذي 
يواجه االبرهيمي... نعلم مجيعا أن املعارضة لن تقبل بأن يكون االسد 

جزءا من احلل... هذا يعلمه االبرهيمي ويعلمه الروس«.
وقال ديبلوماسي آخر إن »هناك بعض املؤشرات حلصول مرونة يف 
املوقف الروسي ألن الوضع على االرض يزداد سوءا، خصوصا ان 
الروس »يدركون ان االسد لن يبقى اىل أجل غري مسمى. همهم هو 
إما االسد  ما سيحصل بعد االسد«. وأوضح ان »منطق الروس هو 
وإما االسالميون، وحنن نقول هلم إنه مبوقفكم هذا، ستحصلون على 

االثنني معا، االسد ثم االسالميني«.

مواجهات عنيفة ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

امللك  األردن  وعاهل  عباس،  حممود  فلسطني  دولة  رئيس  اجتمع 
عبد اهلل، يف مقر الرئاسة مبدينة رام اهلل امس االول، حبضور كبار 

املسؤولني من البلدين.
حصول  بعد  خاصة  املنطقة،  يف  املستجدات  آخر  االجتماع  وناقش 

فلسطني على صفة دولة مراقب غري عضو يف األمم املتحدة.
وزار العاهل األردني امللك عبد اهلل الضفة الغربية امس يف تعبري عن 
بعد  إسرائيل توسيع املستوطنات  بعدما قررت  للفلسطينيني  الدعم 
بدولتهم يف  الفعلي  االعرتاف  الفلسطينيني يف احلصول على  جناح 

االمم املتحدة.
ومل يصدر امللك عبد اهلل تعليقا فوريا بعدما انتقل بطائرة هليكوبرت 
إىل رام اهلل الجراء حمادثات مع الرئيس حممود عباس. وتزامنت زيارة 
عاهل األردن للضفة الغربية وهي األوىل اليت يقوم بها زعيم عربي 
حنو  قبل  الفلسطيين  القرار  على  املتحدة  األمم  موافقة  منذ  للضفة 
اسبوع مع انتقادات دولية قوية خلطط إسرائيل لبناء حنو 3000 منزل 

للمستوطنني يف املنطقة إي-1 االسرتاتيجية قرب القدس.
وقال الزعماء الفلسطينيون إنهم قد يسعون لصدور قرار من جملس 
األمن الدولي يدين اخلطوة اإلسرائيلية. وتتمتع الواليات املتحدة حبق 

النقض يف اجمللس.
اهلل  رام  يف  للصحافيني  جودة  ناصر  األردني  اخلارجية  وزير  وقال 
إن العامل رفض املستوطنات باعتبارها غري بناءة وغري قانونية وإن 
القرار اإلسرائيلي. ووصف عباس مشروع  أدانت  الدول  العديد من 
املنطقة إي-1 الذي تقول إسرائيل إنه ال يزال يف مراحل التخطيط 

األولية بأنه خط أمحر ال ميكن جتاوزه.
واندلعت مساء امس االول، مواجهات مع قوات االحتالل االسرائيلي 
اليت اغلقت املدخل الشمالي ملدينة اخلليل، كما واندلعت مواجهات 

مماثلة على مدخل خميم العروب.
وقالت مصادر أمنية، ان مواجهات اندلعت مع جنود االحتالل الذين 
الوحيد  املدخل  يعترب  الذي  حلحول  جسر  على  عسكريا  حاجزا  نصبوا 
مواجهات  ان  املصادر  واضافت  الشمالية.  اجلهة  من  اخلليل  ملدينة 
القدس- لشارع  احملاذي  العروب  خميم  مدخل  على  اندلعت  مماثلة 

اخلليل، رشقوا خالهلا الفتية جنود االحتالل واملستوطنني باحلجارة.
وانتهت هذه املواجهات دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقاالت يف 
صفوف الفلسطينيني. جتدر االشارة اىل ان مواجهات منطقة صباب 
الزاويهص ال تزال متواصلة يف ظل اطالق قنابل الغاز بشكل مكثف 

صوب املواطنني، حيث ارتفع عدد املصابني اىل مخسة مواطنني.

املفيت: كان رجل ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

القديس  كنيسة  صالون  يف  التعازي  تقبل  االول  أمس  تواصل 
الروم  ببطريرك  األشرفية،  يف  األرثوذكس  للروم  نيقوالوس 

االرثوذكس اغناطيوس الرابع.
اتصاالت  عوده  الياس  املطران  للطائفة  بريوت  مرتوبوليت  وتلقى 

وبرقيات تعزية عدة. ومن املتصلني واملربقني: الرئيس نبيه بري، 
البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نائب رئيس 
اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمري قبالن، بطريرك 
موسكو وعموم روسيا كرييل، بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريوس 
بطريرك  األول،  آرام  األرثوذكس  األرمن  كاثوليكوس  حلام،  الثالث 
اخلارجية  وزير  عشر،  التاسع  بدروس  نرسيس  الكاثوليك  األرمن 
محدي،  أشرف  املصري  السفري  أفراموبوس،  دميرتيس  اليوناني 
السفري القربصي هومر مافروماتيس، رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
مسري جعجع، األمني العام لـ »اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فلسطني« 
العام جمللس كنائس الشرق األوسط املطران  نايف حوامتة، األمني 

بولس روحانا، حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
حسني  الرئيس  حلود،  اميل  الرئيس  التوالي:  على  املعزين  من 
مفيت  بري،  نبيه  الرئيس  ممثاًل  الزين  عبداللطيف  النائب  احلسيين، 
اجلمهورية الشيخ حممد رشيد قباني، النائب فادي اهلرب باسم الرئيس 
أمني اجلميل، والنواب: نديم اجلميل، غسان خميرب، روبري غامن، ميشال 

موسى، متام سالم.
رئيس  يرافقه  علي  عبدالكريم  علي  السوري  السفري  حضر:  كذلك 
اجمللس  رئيس  خوري،  نصري  اللبناني   - السوري  االعلى  اجمللس 
العام املاروني وديع اخلازن، قائد اجليش العماد جان قهوجي، وزير 
قباني،  خالد  املدنية  اخلدمة  العدل شكيب قرطباوي، رئيس جملس 
للسريان  لبنان  جبل  مطران  سعد،  وانطوان  وهبه  امني  النائبان 
املانيا  يف  االرثوذكس  الروم  مطران  صليبا،  جورج  االرثوذكس 
االرثوذكس دانيال كورية،  ماتياس نيشر، مطران بريوت للسريان 
الوزير جربان باسيل، النواب فؤاد السعد وغازي زعيرت وأيوب محيد 
خميرب  وغسان  احلجار  وحممد  العزيز  عبد  وقاسم  أوغاسابيان  وجان 
ووليد خوري وناجي غاريوس، والوزير السابق عدنان قصار واملدير 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ووفد من قيادة حركة 

»امل« برئاسة الشيخ حسن املصري.
اغناطيوس  الكاثوليك  السريان  بطريرك  الظهر:  بعد  املعزين  ومن 
يوسف الثالث يونان،الوزير نقوال صحناوي، والنواب مروان فارس 
وسيبوه قلبكيان وأمحد فتفت وغازي يوسف، الوزراء السابقون ميشال 
اده وليلى الصلح محاده، ونايلة معوض وخمايل ضاهر وايلي سامل 
مع وفد من ادارة جامعة البلمند وعصام أبومجرا وحممود محود وكرم 
السابق  والنائب  اهلاشم،  وجوزف  رحال  وحممد  وردة  وسليم  كرم 
لرئيس جملس النواب ايلي الفرزلي، والنائب السابق بيار دكاش، 
اإلحتاد  وسفرية  بالمبلي  ديريك  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وممثل 
األوروبي اجنيلينا اخيهورست، وسفريا تركيا اينان أوزيلديز وايران 
غضنفر ركن أبادي، وعميد السلك القنصلي جوزف حبيس، ورئيس 
والقاضيان  احلجل،  جوزف  العميد  الداخلي  األمن  قوى  يف  األركان 
نسيب ايليا وجوزف معماري، ونقيب الصحافة حممد بعلبكي، والسفري 

خليل اخلليل.
وعلى اثر تقدميه العزاء اعترب قباني ان »البطريرك هزيم كان الداعي 
اىل الدين والتدين املسيحي والسماح واحملبة والتعاطف بني اجلميع، 
املواقف  رجل  ايضا  وهو  والعامل،  العربية  املنطقة  يف  وخصوصا 
اجلريئة احلامسة يف قضايا االمة، وكان يبتسم بإبتسامة طبعها اهلل 

عليه خصوصا يف االوقات احلامسة«.
اغناطيوس  البطريرك  لوفاة  أسف  اخلوري  ناظم  البيئة  وزير   *
الكبرية  اخلسارة  بهذه  تأثرنا  مدى  عن وصف  الكلمات  وقال:«تعجز 
لبطريرك جعل من الكنيسة معقل اميان وانفتاح وحوار بني االديان«.
* وزير الرتبية والتعليم العالي حسان دياب أبرق إىل عوده معزيا.

* وزير السياحة فادي عبود:« الفقيد الكبري رسخ عرب مسريته الزاخرة 
ذخرية  ستبقى  قيم  وهي  واالعتدال،  واحلوار  واالنفتاح  احملبة  قيم 

لالجيال القادمة ومنارة للبنان«.
* رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط: »فقد لبنان 
واملنطقة العربية برحيل البطريرك إغناطيوس الرابع، علما من أعالم 
يف  والتعقل  العقل  صوت  رفع  لطاملا  الذي  وهو  واحلوار  االعتدال 
مواجهة الغرائز والشحن والتوتر، وسعى بكل ما ميلك من قوة للتأكيد 
العنف بكل  نابذا  الوحيد لفهم اآلخر وتفّهمه،  أن احلوار هو السبيل 

أشكاله وأنواعه«.
* النائب علي عسريان :«اننا كلبنانيني مؤمنني بهذا الوطن خنسر 
اليوم برحيل البطريرك هزيم انسانا لبنانيا بكل ما للكلمة من معنى 

وانسانا عربيا مدافعا عن احلقوق العربية«.
* النائب بطرس حرب: »ان الظروف احلرجة اليت متر فيها املنطقة ، 
واليت حتتاج اىل العقول الراجحة الشبيهة بعقل فقيدنا ، تضعنا امام 
حتدي وجود مسؤولني كبار ملواجهتها بنجاح ولتحصني صيغة العيش 

املشرتك واالعتدال«.
* الوزير والنائب السابق فريد هيكل اخلازن: »لقد  غاب عنا واحلسرة 
يف قلبه على ما تشهده سوريا واملنطقة من أحداث غريبة عن روح 

احملبة والوفاق اليت لطاملا نادى وتفانى يف سبيلها«.
* رئيس اجمللس العام املاروني، الوزير السابق وديع اخلازن، الحظ 
أن غياب البطريرك إغناطيوس »شّكل صدمة يف عز احلاجة إىل الرشد 

املختمر ودعوات التالقي بني األديان«.
* الرابطة املارونية: »خسرت الكنيسة االنطاكية األرثوذكسية، وسائر 
اغناطيوس  مار  البطريرك  برحيل غبطة  الكنائس املسيحية املشرقية 
الرابع هزيم وجها من وجوهها البارزة اليت إتسمت بصالبة عقيدتها 
اإلميانية، وانفتاحها، ودعوتها الدائمة اىل احلوار ونسج ثقافة العيش 

الواحد مع األديان السماوية األخرى«.
وعزت رابطة النواب السابقني الطائفة األرثوذكسية بفقده، وسألت 
اهلل »أن يتغمده بوافر رمحته وأن يسكنه فسيح جناته«. وأسف »اللقاء 
االرثوذكسي« لغياب »علم كبري من أعالم املشرق العربي يف لبنان 
وسوريا، اجملسد للرتاث احلي واألصيل يف كنيستنا«. واعربت رابطة 

الالتني يف لبنان عن »عميق حزنها« خلسارته.

Saturday 8 December 2012  2012 االول  كانون   8 السبت 
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العروسان حسن ديب وجوانا الخري

باقامة حفالته  اجلالية  ابن  يفخر  الذي  الذهيب  االسم  الويستيال 
اختار  لذلك   ، دفرته  يف  ابديًا  ذكرًا  لتبقى  واعراسه  ومناسباته 
جوانا  احلسناء  وعروسه  ديب  حسن  اللطيف  الشاب  العروسان 
اخلري هذا االسم والصالة اجلميلة واحتفال بفرحة زواجهما يف صالة 
الويستيال الفخمة حيث دخل العروسان الصالة والشاب االنيق حسن 
ديب يتأبط يد عوسه احلسناء جوانا على قرع الطبول واملوسيقى 
اجلميع  قلوب  الفرحة  وعمت  واملدعوين  االهل  دخلة  مع  الصاخبة 
وخالل احلفلة العامرة القى العريس كلمة لطيفة شكر فيها اجلميع 
حلضورهم الفرحة متمنني للجميع االفراح العامرة يف ديارهم وعلى 
اضواء فيديو باراديس واشعاع فالش اراكس قطع حسن وجوانا 
التهاني من اجلميع  الفرحة مع رقصة احلب والوفاء وتقبال  قالب 

والف مربوك 

العروسان حسن ديب وجوانا الخري 

مناسبات سعيدة واسرتاحة االسبوع

العائلي  اجلميل  اهلادي  اجلو  اين  تسأل  الراقية  العائلة  دائمًا 
املشهور  املطعم  هذا  يعرفون  الراقية  العائالت  من  والعديد 
البشوش  الوجه  باشراف  للعلئالت  طوني  مطعم  انه  ويقصدونه 
ليالي  امجل  دائمًا  يقدم  الذي  عاصي  جورج  الشاب  اجلنتلمان 

البلبل الغريد غازي نصوح

غازي نصوح وليلة وداع العزوبية

مناسبات مختلفة

السهرة العامرة

يف مطعم شاهني لصاحبه جان شاهني 
يحلو السهر حتى طلوع القمر

كل اسبوع يغص مطعم وملهى  
بانكستاون  يف  شاهني  جان 
اجلميلة  بالسهرات  املشهور 
واملناسبات  العائالت  بوفود 
الربنامج  مع  املتنوعة  العديدة 
اجلميل  الشرقي  واجلو  الفين 
خوري  جورج  الفنان  انغام  على 
سعد  نسيم  الغريد  واملطرب 
املمتازة  السريعة  واخلدمة 
واستقبال اجلنتلمان جان شاهني 
وبذلك تزداد املناسبات السعيدة 
املختلفة من اعياد ميالد واعياد 
زواج وغريها حيث امضى مجيع 
السهر  ليالي  امجل  الساهرين 
يدق  والكاس  الصباح  حتى 
مميزة  بسهرة  واعدين  الكاس 
املطرب نسيم سعدلعيد امليالد ورأس السنة لذلك 

مناسبات مختلفة

السهرة العامرة

نأمل احلجز باكرًا لنستطيع خدمتكم كما وان املطعم يفتح يوميًا على 
الغداء والعشاء واهاًل وسهاًل باجلميع.

عمادة واسرتاحة االسبوع

الفرح والسهر واجلو العائلي اجلميل واللقمة الشهية لرواد املطعم 
السعيدة  املناسبات  تزداد  وبهذا  غازي نصوح  املسارح  بلبل  مع 
االسبوع  زواج وخطوبة وتكريم واسرتاحة  واعياد  اعياد ميالد  من 

واالجواء العائلية املخملية اىل ساعة متأخرة من الليل.

العائلة واالصدقاء حيتفلون بعيد ميالد
االستاذ غسان صهيون

االستاذ  واالجتماعي  الوطين  الناشط  واالصدقاء  العائلة  فاجأت 
غسان صهيون بعيد ميالده حيث اقيمت وليمة سخية حضرت هلا 
وزوجته  توفيق  اجناهلما  مع  توفيق  ام  السيدة  املضيافة  عقيلته 
ام  الفاضلة  عمه  وامرأة  وانطوني  وجورج  وسارة  كريس  وابنهما 
جورج وحضور االب الشاعر هاني فرنسيس والشاعر سعيد شالال 
احللوى وغنوا  قالب  املغّوش حيث قطعوا  اكرم  والزميل  وزوجته 
له عيد ميالد سعيد والقى الشاعر احملبوب سعيد شالال قصيدة 
مجيلة وكذلك االب الشاعر هاني فرنسيس.اجلميع يهنئون وخاصة 
بدر صاحل ورياض ونوس ونضال خوري مع اطيب التهاني والف 

مربوك لالخ احلبيب االستاذ غسان والعمر الطويل ان شاء اهلل.

التوت يعزز القدرة اجلنسية
كشف تقرير علمي صدر اخريا عن أحد أبرز األطعمة املستخدمة 
لتعزيز القدرة اجلنسية لدى الرجال وزيادة مدى التحمل لديهم على 
مواصلة العملية اجلنسية أطول فرتة ممكنة، وهو التوت الربي أو 
التوت األسود. وأشار التقرير إىل أنه »يزيد من املتعة اليت يشعر 

بها الرجال والنساء خالل العملية اجلنسية«.
ومياثل التوت الربي تأثري عقار »الفياغرا« الشهري على الرجال، 
ويعترب من أهم احملفزات للقدرة اجلنسية، حيث حيتوىيعلى مواد 
تساعد على انبساط األوعية الدموية وتنشط الدورة الدموية داخل 

اجلسم مبا يقوي يف النهاية من القدرة اجلنسية للرجال.
كبرية  كميات  على  حيتوي  الربي  »التوت  أن  التقرير  وأضاف 
من األلياف، والذي يساعد على التخلص من الكميات الزائدة من 
الكولسرتول خارج اجلهاز الوعائي، وذلك قبل أن يتم امتصاصها 
وترتسب على جدار األوعية الدموية وباألخص داخل الشرايني وهو 

ما يزيد من معدل التدفق الدموى داخل جسم اإلنسان.
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متفرقـــات

عامل بدون امليالد
هل تريد أن تعيش يف عامل بدون  امليالد؟ يف عامل مل 
يأت إليه املسيح؟ ما هو نوع ذاك العامل؟ دعونا نرجع ألفي 
سنة إىل املاضي أىل تاريخ البشرية لنرى ما هو وضع ذاك 

العامل الذي أتى إليه املسيح؟
ثالثة أمخاس سكان ذاك العامل كانوا عبيدًا. كان البشر 
ُيشرتوا وُيباعوا كأي سلعة أخرى. كان الفرق صغريًا جدًا يف 
طريقة التعامل مع اإلنسان واحليوان. وكان حيق للسيد أن 
ميلك عشرين ألف عبد. أتى املسيح إىل عامل العبودية حاماًل 
حرية لكل البشرية. أتى لُيعلن حمبته واهتمامه بالشخص.

بواسطتها  اليت  احلرية  عن  اجلديد  العهد  كتاب  يتكلم 
ميكن لكل إنسان أن يقرتب فيها من خالقه. سّيد أو عبد، 
كليهما جيب أن خيلص بنفس الطريقة. كليهما متساويني 
أمام املسيح. يف الواقع، اجلميع كانوا عبيدًا قبل أن ياتي 
املسيح وحيررهم. كانوا حتت اخلطيئة اليت ختضع لسلتطها 
كل أنواع العبودية. يقول اإلجنيلي يوحنا يف 8|36  “ إن 
حرركم اإلبن فباحلقيقة تكونون أحرارًا “. إن اخلرب اجليد “ 

جميء املخّلص “ قد دخل التاريخ املسيحي.
اليت  الدول  أنه يف  جند  اليوم.  عامل  دول  إىل  فلننظر 
فيها املسيحية أقلية، احلرية يف أقل مظاهرها... الشخص 
األسباب  بأن  الظن  اخلطأ  ومن  للدولة.  لدرجة،  مستعبد، 
وأخالقية.  روحية  مشكلة  إنها  أوأجتماعية.  اقتصادية 
املسيح غائب. هذا ما كان سيكونه يف العامل كله لو مل 

يكن املسيح حاضرًا.
ماذا نرى يف الدول حيث احلكم ديكتاتوريًا؟ هل للفرد 
من رأي مبا حيدث يف بلده؟ تصّور وضع شخص يود أن يعرب 
حبرية عن رأيه|ها؟ ملاذا؟ أين احلرية الشخصية؟ إنه جمرد 
حقوقه  قيمته،  من  الفرد  د  رَّ جُيَ وتعاليمه،  للمسيح  رفض 
واحرتامه. يف عامل وثين، سنجد فيه أفرادًا مستعبدين، و 

إن  كان استعبادًا متحّضرًا.
العبودية  يأِت املسيح، ملا كان هناك حترير من  لو مل 

األهم، أعين سالسل اخلطيئة. هل مسعتم شخصًا يقول: 
“ عندما كنت عبدًا للكحول، املخدرات، للجنس، للسبور أخل 
أوألي صنم آخر، كنت مشكلة لعائليت ولنفسي وجملتمعي؟ 
لقد غرّيني املسيح. السيد، الذي دون سواه، ميكنه ذلك. 
هناك آالف األشخاص الذين يعلنون يوميًا بأن املسيح قد 

غرّيهم كليًا. املسيح ميكنه أن حُيّول خاطئًا إىل قديس.
انظروا إىل ما حدث لألوالد عندما أرسل هريودس جنوده 
لُيفتش عن امللك املولود حديثًا، يسوع، وإذ مل جيده اجلند 
أمر بقتل كل أوالد بيت حلم. مل يتظاهر أحد من والديهم 
أحد عن حقوقهم؛ مل تكن هلم  أو.... مل يسأل  أو حيتج 
أي قيمة كاليت لألوالد يف العامل املسيحي. جبملة واحدة 
قتلهم هريودس كلهم. بكى الكل وهذا كل ما كان حيق 
هلم فعله. لذلك كان ميالد السيد املسيح ضروريًا ليحصل 

كل طفل على قيمته يف عيين والديه وحكام العامل.
و لننظر إىل مشكلة اإلمرأة يف أيامنا. ففي بلدان خمتلفة 
الرجل،  مرتبة  من  وثالثة  ثانية  مبرتبة  كونها  إليها  ُينظر 
اإلمرأة يف  مكانة  ما هي  الرجل.  قليلة من حقوق  حبقوق 
الكثري من البلدان غري املسيحية؟ ال حيق هلا وصية خاصة 
نشاهد  وحيث  باجلسد.  جتارة  عن  عبارة  هو  الزواج  بها. 
بعض التغيريات فيعود ذلك لتأثري رياح احلرية اليت تهب 

من العامل املسيحي.
لقد حقق جميء املسيح للمرأة أكثر مما حقق للرجل. ميكن 
النسوة  من  أكرب  عددًا  جعل  الذي  السبب  ذلك  يكون  أن 
إىل  ذهنب  من  أول  النسوة  كانت  به.  ويلتصقن  يتبعنه 

قربه. والنسوة هنَّ من بقني جبانبه حتى على الصليب. 
هل تتصور حمدودية معرفتنا لو مل يأِت ويسكن فيما بيننا 
مدة من الزمن؟ جميء الرب يسوع كان ضروريًا ليعلمنا بأن 
خاصته األوىل هي احملبة الشخصية اليت ال حدود هلا. قال 
الرسول فيليب يومًا للسيد: “ يا سّيد أرنا األب “. أجابه 
يسوع: “ يا فيليب! كل هذه املدة اليت أنا معكم فيها أفال 
تعرف بعد أن من رآني رأى اآلب”؟ )يوحنا 14: 8(. فلو مل 
يكن من مزود يف بيت حلم ملا كان من صليب يف اجللجلة 
وال من قرب مفتوح وفارغ. لومل يقم املسيح ملا كان هناك 
من أمل يف حياة أبدية أو وحدة مع حمبينا الذين ماتوا يف 

اإلميان. 
يتحّول  بها  اليت  الوالدة،  إعادة  إمكانية  من  كان  ملا 

اخلاطئ إىل قديس. 
عامل بدون امليالد هو عامل بدون أمل.

آميـــــــن -  املرتوبوليت بولس صليبا

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

 2012 االول  كانون   8 Saturday 8 December 2012السبت 

عامة،  العربية  اجلالية  أبناء  أبو محد  بهية  تدعو احملامية 
واجلالية اللبنانية خاصة، للمشاركة يف قداس وجناز لراحة 

نفس الشابة الفقيدة

 فانيسا مسلم
 )ابنة أخت احملامية بهية أبو محد(  وابنة السيد جوزيف 

جورج مسّلم من حوش األمراء مدينة زحلة-  البقاع، اليت 
العشرين  اثر مرض عضال وهي مل تناهز  داهمها املوت 

ربيعًا
وايضا عن راحة نفس املرحوم

حليم أبو حمد 
)والد احملامية أبو محد(، وذلك يوم االحد يف 16 / 12 
/ 2012 الساعة 10:30 صباحًا يف كنيسة القديس يوحنا 

احلبيب للروم امللكيني الكاثوليك:
80 Waterloo Road Greenacre

مات  وان  بي  آمن  من  واحلياة  واحلق  الطريق  هو  انا 
فسيحيا “يوحنا 25:11”

الدعوة عامة 

قداس وجناز لراحة نفس 
الفقيدة فانيسا مسلّم قد تزعجك أو تفرحك كثرة اتصال من حتب بك هاتفيًا لكن هذا 

الشعور لن يدوم، فقد أثبتت دراسة حديثة أن طريقة اهتمامنا 
اجلنس  حبسب  تتغري  املفضل  صديقنا  نعتربه  الذي  بالشخص 

والعمر.
أن  شخص  ماليني  ثالثة  على  أجريت  اليت  الدراسة  وأظهرت 
النساء يتصلن بشركائهن أكثر مما يفعل الرجال بكثري ولكن هذا 
االهتمام يتغري مبرور الزمن وخصوصا عندما يصرن جّدات ليصبح 

حفيدهن هو األغلى يف حياتهن.
واعتمدت الدراسة على املعلومات املتعلقة باجلنس والعمر من 
بيانات ضخمة لثالثة ماليني مشرتك يستعملون اهلاتف احملمول 

ودرست تكرار ومدة اتصاالتهم خالل سبعة أشهر.
لكل مشرتك  املفضلة  الشخصية  الدراسة  الباحثون يف  وحّدد 
اسم  عليها  وأطلقوا  أكرب  بشكل  بها  يتصل  اليت  بالشخصية 
»الصديق املفضل« وحددوا أول ثالثة أصدقاء مفضلني لدى كل 
مشرتك. وبعد دراسة ملياري اتصال هاتفي ونصف مليار رسالة 
نصية، وجد الباحثون أن النساء يقضني وقتا أطول وجهدا أكرب يف 
احلفاظ على العالقات احلميمية مع الشريك منذ بداية سن العشرين 
ويستمر ذلك حتى منتصف الثالثينات من العمر بينما يقل تواصل 
الرجل احلميم مع حبيبته أو زوجته يف ذلك العمر ويزداد يف بداية 

الثالثينات ليستمر ما يقارب السبع سنوات فقط.
والحظ الباحثون أنه مع األمومة ويف عمر األربعني تقريبا يصبح 
يتحول  جّدة  تصبح  وعندما  بناتها  هم  املفضلني  املرأة  أصدقاء 
اهتمامها متاما من االهتمام بشريك حياتها إىل االهتمام بأحفادها 
بينما يتحول اهتمام الرجال من الشريكة حنو أوالدهم أيضا، لكن 
الرجل ميتاز عن املرأة بأن معدل اتصاله بأوالده ال يتأثر جبنسهم، 

بينما تنحاز املرأة إىل االتصال ببناتها.

املرأة تتيم بالرجل يف العشرين 
وتهجره بعد األربعني

البدانة يف منطقة اخلصر،  أو  الكرش،  هناك عالقة كبرية بني 
واملشاكل البولية والقدرة على االنتصاب، إذ الحظت أحباث نشرت 
لديهم  الذين  أن  البولية  للمسالك  الدولية  الربيطانية  اجمللة  يف 
جنسية  مشاكل  من  يعانون  اخلصر،  منطقة  يف  مرتاكمة  دهون 
وبولية. وركزت الدراسة على حنو 400 رجل ترتاوح أعمارهم بني 
40 و91 عاما ومت تشخيص حالتهم بأنهم يعانون من مشاكل يف 
اجلزء السفلي من جمرى البول، ومن أعراضها كثرة التبول وتقطع 

البول أو ضعفه وصعوبة يف تفريغ املثانة.
دهون الكرش

املشكالت  زادت  اخلصر،  منطقة  على  الدهون  زادت  كلما   *
من   %39 فإن  املثال،  سبيل  وعلى  الرجال.  يذكر  كما  البولية 
الرجال الذين يزيد مقاس خصرهم عن 40 بوصة )البوصة 2.5 سم 
تقريبا(، يتبولون أكثر من 8 مرات خالل 24 ساعة، مقارنة بـ%16 

من الرجال الذي يقل فيه خصرهم عن 36 بوصة.
عجز  )أو  اجلنسي  العجز  مثل  جنسية  ألمراض  أعراض  كانت 
الذين  الرجال  لدى  شائعة  القذف  يف  والصعوبة  االنتصاب( 
لديهم دهون يف منطقة اخلصر. وال ميكن أن تثبت هذه الدراسة، 
يسبب  اخلصر  عند  االمتالء  أن  املختلفة،  التوجهات  تراقب  اليت 
لدى  صحية  مشاكل  إىل  البدانة  تؤدي  ذلك  مع  املشاكل.  هذه 
الرجال وهذا ليس باألمر اجلديد، فالبدانة ختفض مستوى هرمون 

التستستريون وميكن أن يفسر ذلك زيادة عجز االنتصاب.
»تريبيون  خدمات  الرجل«  صحة  »مراقبة  هارفارد  رسالة   *

ميديا«

الكرش قد يتسبب يف 
تدهور القدرة اجلنسية
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CAIRO: Egypt’s army de-
ployed tanks outside the 
presidential palace on 
Thursday after five demon-
strators died overnight in 
clashes between support-
ers and opponents of Isla-
mist President Mohamed 
Mursi.
Mursi was expected to issue 
a statement on Thursday to 
address the worst violence 
since his June election, 
which has pitted Islamists 
against an opposition that 
has escalated protests since 
he assumed extensive pow-
ers on November 22.
Running street battles that 
carried on through the night 
outside the Itihadiya pal-
ace in northern Cairo also 
left 350 people wounded, 
many from buckshot, the 
official MENA news agency 
reported.
The opposition has said 
it would organise further 
marches to the palace as 
a top presidential aide ac-
cused them of coordinating 
with loyalists of deposed 
dictator Hosni Mubarak.
Mursi is expected to “reveal 
that facts and call for a dia-
logue,” the head of his of-
fice Refaa Al-Tahtawy told 
the official Al-Akbar news-
paper.
The stage was set for 
Wednesday’s violence when 
Mursi’s Muslim Brother-
hood movement announced 
a march to the palace, 
where opposition protest-
ers were staging a sit-in a 
day after tens of thousands 
surrounded the sprawling 
complex.
The protesters threw fire 
bombs and rocks at each 

Tanks deployed at Egypt presidential palace after clashes
News
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other on Wednesday as their 
simmering stand-off over 
the president’s expanded 
powers and a draft constitu-
tion turned violent.
Bloodied protesters were 
seen carried away as gun-
shots rang out and the ri-
vals torched cars and set 
off fire crackers near the 
palace, where opponents 
of Mursi had set up tents 
before his supporters drove 
them away.
Riot police were eventually 
sent in to break up the vio-
lence, but clashes still took 
place in side streets near the 
palace in the upscale neigh-
bourhood of Heliopolis.
The opposition says it will 
not stand down until Mursi 
discards his new powers, 
which allow him to take 
decisions uncontested by 
courts, and cancel a snap 
December 15 referendum 
on a new constitution op-
posed by liberals and Chris-
tians.
In the early hours of Thurs-
day, gunshots rang out in-
termittently and sporadic 
violence continued, an AFP 
correspondent said.
Later in the morning, a few 
hundred Mursi supporters 
remained outside the pal-
ace. The opposition protest-
ers had left the scene.
The overnight violence had 
also spread beyond the cap-
ital, with protesters torching 
the offices of the powerful 
Muslim Brotherhood in the 
Mediterranean port city of 
Ismailiya and in Suez, wit-
nesses said.
Sobhi Saleh, a Brotherhood 
official and member of the 
constituent assembly -- the 

body that drafted the con-
troversial charter -- was 
attacked and beaten by op-
position protesters in the 
northern city of Alexandria, 
MENA reported.
The Brotherhood urged 
protesters on both sides to 
withdraw, as did Prime Min-
ister Hisham Qandil.
“It’s a civil war that will 
burn all of us,” said Ahmed 
Fahmy, 27, as the clashes 
raged behind him.
“They (Islamists) attacked 
us, broke up our tents, and I 
was beaten up,” said Eman 
Ahmed, 47. “They accused 
us of being traitors.”
Activists among the Islamist 
marchers harassed televi-
sion news crews, trying to 
prevent them from working, 
AFP reporters said.
Wael Ali, a 40-year-old Mursi 
supporter with a long beard, 
said: “I’m here to defend de-
mocracy. The president was 
elected by the ballot box.”
The United States called for 
an open and “democratic 
dialogue”.
“The upheaval we are see-
ing... indicates that dialogue 
is urgently needed. It needs 
to be two-way,” US Secre-
tary of State Hillary Clinton 
said in comments echoed 
by Britain and the European 
Union.
Despite the protests , Vice 
President Mahmud Mekki 
said a referendum on the 
charter “will go ahead on 
time” as planned on Decem-
ber 15.
The opposition would be al-
lowed to put any objections 
they have to articles of the 
draft constitution in writing, 
to be discussed by a parlia-
ment yet to be elected.
Prominent opposition leader 
and former United Nations 
nuclear watchdog chief Mo-
hamed ElBaradei said Mursi 
bore “full responsibility” for 
the violence.
He said the opposition was 
ready for dialogue but they 
would use “any means 
necessary” to scupper the 
charter, but stressed that 
these would be peaceful.
Meanwhile, three of Mur-
si’s advisers resigned over 
the crisis, MENA reported, 
naming Amr al-Laythi, Seif 
Abdel Fattah and Ayman al-
Sayyad.

Egyptian army tanks are deployed near the presidential palace in 
Cairo on December 6, 2012. AFP PHOTO / MAHMOUD KHALED

TRIPOLI, Lebanon: Fighters 
exchanged rocket-propelled 
grenades and machine-gun 
fire in the northern city of 
Tripoli overnight as rock-
ets fired from Syria landed 
in nearby Lebanese border 
towns.
Security sources told The 
Daily Star Thursday that 
the death toll rose to eight 
from the fighting between 
the neighborhoods of Jabal 
Mohsen, whose residents 
largelty support Syrian 
President Bashar Assad, 
and Bab al-Tabbaneh, 
where residents oppose the 
embattled Syrian leader.
The latest fatalities were 
identified as Mehdi al-Beik, 
from Minyeh, and Hasan 
Abido, from Jabal Mohsen.
The sources said a total 
of 59 people have been 
wounded in clashes which 
erupted earlier this week, 
the latest bout of repeated 
violence since the uprising 
in neighboring Syria.
In related news, the sourc-
es said at least 10 rockets 
fired from Syria overnight 
landed on the outskirts of 
the towns of Noura and 
Dbabieh in the northern 
province of Akkar.
The rocket attack coincided 
with clashes that lasted be-
tween 7 p.m. Wednesday 
until midnight between As-
sad regime forces and the 
Syrian opposition on the 
Syrian side of the border 
facing Noura and Dbabieh.
Meanwhile, Tripoli-based 
reporters said pro- and an-
ti-Assad supporters fought 
heavy battles overnight in 
Tripoli’s Bab al-Tabbaneh 
and Jabal Mohsen neigh-

borhoods.
They said the clashes ta-
pered off at dawn Thursday 
into intermittent sniper fire 
targeting the city’s Mallou-
leh roundabout and Mank-
oubeen street which leads 
to Jabal Mohsen.
A shell landed at a house 
on Qadisha Street in Tripoli 
during the evening clashes, 
causing damage but no ca-
sualties. It was the first time 
this neighborhood has been 
targeted.
The area around the city’s 
municipality headquarters 
was also hit by gunfire for 
the first time.
The clashes broke out 
Tuesday in the wake of an 
ambush by the Syrian army 
against a number of Leba-
nese Salafist fighters in the 
town of Tal Kalakh.
The fighting was the latest 
round between Bab al-Tab-
baneh and Jabal Mohsen 
since the March 2011 up-
rising against Assad spilled 
over into Lebanon.
Syrian Ambassador Ali 
Abdel-Karim Ali told For-
eign Minister Adnan Man-
sour that his country would 
hand over the bodies of the 
Salafists.
There are conflicting re-
ports on the exact number 
of dead fighters. Syrian au-
thorities said that 21 Leba-
nese fell into the Syrian 
ambush, and has broadcast 
the images of more than 
five bodies.
The Syrian Ambassador 
told Mansour that the bod-
ies of the dead would be 
delivered to Lebanon start-
ing Saturday, in three trips, 
within one week. The an-

nouncement was made by 
Ali during his meeting with 
Mansour and Maj. Gen. Ab-
bas Ibrahim, the head of 
General Security.
President Michel Sleiman 
also discussed efforts to 
retrieve the bodies of the 
Salafists with Nasri Khoury, 
the head of the Higher Leb-
anese-Syrian Council, and 
Lebanon’s ambassador to 
Syria, Michel Khoury.
Sleiman highlighted the 
need to follow the Baabda 
Declaration, which called 
for distancing Lebanon 
from “conflicts of others 
and refraining from interfer-
ing in their internal affairs.”
Tensions had already been 
running high in Tripoli be-
fore reports that a group 
of Salafist fighters from the 
city had been killed.
In a bid to restore calm in 
the city, Tripoli MP Mo-
hammad Kabbara hosted a 
meeting for lawmakers, re-
ligious leaders and security 
figures at his home, where 
participants discussed ef-
forts to calm the tension.
“The attendees affirmed 
the need to halt all armed 
practices and emphasized 
the security bodies’ role in 
doing whatever it takes for 
a return to normalcy,” Kab-
bara said in a statement. It 
urged all groups to resolve 
disputes through legitimate 
means.
The Lebanese Army said in 
a statement that its units, 
already deployed in Tripoli, 
continued to enact security 
measures in Bab al-Tab-
baneh, Jabal Mohsen and 
other areas that were wit-
nessing intermittent sniper 
fire.
The Army said it had ar-
rested five individuals on 
suspicion of opening fire 
and confiscated arms and 
ammunition in their pos-
session. Two soldiers were 
wounded during the op-
erations and some vehicles 
were damage.
For its part, the March 14 
General Secretariat called 
on the state to confront 
what it called the Syrian 
regime’s attempts to spark 
strife in Tripoli by ordering 
the Army and Internal Se-
curity Forces to act deci-
sively.

Fighting continues in Tripoli, Syrian rockets hit Lebanon

Smoke rises during clashes between the Bab Al-Tabbaneh and Jabal 
Mohsen’s neighborhoods in the northern Lebanese city of Tripoli on De-
cember 5, 2012. (AFP)
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ASYLUM seekers in Indo-
nesia have swung into par-
ty mode and labelled Julia 
Gillard a “hero” after learn-
ing they will receive wel-
fare payments and rent as-
sistance should they make 
it to Australia by boat. 
The wannabe citizens are 
ecstatic the government 
has conceded detention 
centres are beyond maxi-
mum capacity and that 
asylum seekers would 
need to be released into 
the community while their 
applications for refugee 
status were processed.
They would be given finan-
cial and housing support - 
as well as free basic health 
care - a massive boost 
from their current financial 
status in Indonesia where 
many are struggling to af-
ford food.
However the asylum seek-
ers, based in Puncak, 80km 
from Jakarta, said they 
feared Liberal leader Tony 
Abbott would be success-
ful in his bid to become 
prime minister.
“Mr Abbott is not good for 
refugees and asylum seek-
ers, he does not like us, he 
is not really a nice man,” 
said Zia Haidari, a 25-year-
old Afghanistan man who 
has attempted - unsuc-
cessfully - to travel to Aus-
tralia by boat seven times.
“Ms Gillard seems to un-
derstand how we feel and 
is trying her best.
“Abdulah Sulamani, 41, 
heaped praise on Ms Gil-

Party time’ as PM called a ‘hero’ over asy-
lum-seeker detention policies 
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lard: “She is a hero, you are 
lucky to have this woman 
for your country.”
Solo mother Fatemeh Kha-
vari, 30, told News Ltd she 
did not have enough mon-
ey saved to travel by boat 
to Australia and had spent 
time living homeless and 
hungry in Indonesia with 
her six-month-old son.
Labor’s announcement 
was music to her ears.
“If I can get this free mon-
ey and house when I come 
to Australia this will make 
life very easy for me,” Ms 
Khavari said.
“It is very hard right now 
for us, I cannot afford to 
buy milk formula, we are 
very hungry. Me and my 
child need the generosity 
of the Australian people.
“If that doesn’t happen my 
baby may die.”
Ms Khavari - whose rea-
sons fleeing Iran were 
“private” - said the other 
factor to draw her towards 
Australia was free medical 
care.
“I cannot afford to have 
vaccinations for my baby 
so I can get this in Austra-
lia.
“The praise directed at the 
prime minister may be un-
welcome by its recipient, 
with voters unlikely to be 
impressed with the notion 
asylum seekers think they 
are coming to a country 
with soft laws.
A new monthly record was 
set in November with 2443 
people arriving on boats 

and Ms Gillard was asked 
yesterday if she would 
bring back temporary 
protection visas and tow 
boats back to Indonesia.
The government last month 
announced thousands of 
asylum seekers threat-
ened with processing in 
Nauru and Manus Island 
would be released in the 
community in Australia on 
bridging visas with almost 
$440 a fortnight plus help 
to pay rent.
It is understood the gov-
ernment is aware large 
numbers of asylum seek-
ers are rushing to get on 
boats in Indonesia before 
the monsoon season and 
are undeterred by the gov-
ernment’s pledge to keep 
them waiting in the com-
munity for protection visas 
for up to five years under a 
“no advantage” test.
Ms Gillard said TPVs and 
tow backs were not policy 
options hours before the 
government announced 
75 people on two boats 
had been rescued by the 
Navy off Christmas Island.
“This is a complicated is-
sue for our nation, for na-
tions around the world,” 
Ms Gillard told Channel 
10.
“Anybody who says that 
there is a simple fix to you 
is not telling you the truth. 
It takes a range of poli-
cies, and we are putting 
that range of policies in 
place.”
The desperation in the 

voices of asylum seekers 
in Puncak is echoed right 
throughout the village, 
where many asylum seek-
ers come prior to embark-
ing on the sea journey to 
Australia.
They eat their basic eve-
ning meals with rusty 
utensils scattered around. 
Their tiny bedrooms con-
tain no blankets and sleep 
up to eight people. The 
days are dull with no abil-
ity to work as work visas 
from Indonesian officials 
are non-existent for the 
travellers.
It is this harsh reality of life 
in villages like Punchak 
combined with the arrival 
of news about Labor’s pol-
icy backflip that is bringing 
about party fever and the 
desire to come to Australia 
as soon as possible.
Seventeen-year-old Adres, 
who does not have a sur-
name listed on his pass-
port, said when he arrived 
on Indonesian soil three 
weeks ago he planned to 
apply for refugee status 
through UNHCR.
But upon learning of the 
over-filled detention cen-
tres in Australia he was 
determined to travel by 
sea.
“This is good news for us, 
if we stay here and apply 
for status we might not be 
allowed into Australia, but 
if we come on boat we get 
the money and house,” 
Adres said.
“This is a great thing and 
I am very thanking to the 
government in your coun-
try.”
The Afghanistan teenager, 
whose father was killed in 
Pakistan, made the jour-
ney to Indonesia by plane. 
He saved for the journey 
and would use his money 
to engage people smug-
glers.
“It is a dangerous risk but 
worth it to get a new coun-
try with opportunities.
“This is party time.”

Asylum seekers in Puncak, West Java

Foreign Minister Bob Carr 
today instructed the Depart-
ment of Foreign Affairs and 
Trade (DFAT) to call in Isra-
el’s Ambassador to Austra-
lia, HE Mr Yuval Rotem, to 
convey the Australian Gov-
ernment’s grave concern at 
reports of Israeli decisions 
to build 3,000 new housing 
units in East Jerusalem and 
the West Bank, to unfreeze 
planning in the area known 
as E1 and to withhold tax 
revenue from the Palestin-
ian Authority.
“These actions enormously 
complicate the prospects 
for resuming negotiations 
between the two sides,” 
Senator Carr said.
Speaking from Papua New 
Guinea, Senator Carr said 
the Australian Government 
had made clear its call to 
all sides not to exploit or 
overreact to last week’s 
vote in the United Nations 
General Assembly granting 
non-member observer state 

Senator the Hon. Bob Carr .. 
Israeli Settlements

status to the Palestinian Au-
thority.  
“I am extremely disappoint-
ed with these reported Is-
raeli decisions.
“Australia has long opposed 
all settlement activity. 
“Such activity threatens the 
viability of a two-state solu-
tion without which there will 
never be security in Israel.  
“Israel’s reported decision 
to unfreeze planning of the 
area known as E1 is espe-
cially counter-productive. 
“Australia has also con-
veyed these concerns to the 
Israeli authorities in Jerusa-
lem.
“The Australian Govern-
ment urges both sides to 
return urgently to the nego-
tiation table in good faith,” 
Senator Carr said. 
The meeting between DFAT 
officials and Ambassador 
Rotem took place at 2:00pm 
yesterday in Canberra. 
 Media Contact:  02 6277 
7500

A SENIOR NSW police offi-
cer has died after being hit 
with an axe in western Syd-
ney on thursday. 
It is understood the duty of-
ficer had been responding 
to a neighbourhood dispute 
at Oakville, near Windsor, 
where a man was reportedly 
firing arrows into his neigh-
bour’s yard  
Arriving at the scene the of-
ficer was allegedly struck 

Police officer killed in axe at-
tack in western Sydney 

with an axe and collapsed 
unconscious. He suffered 
serious head wounds and 
was taken to hospital.
The incident happened 
about 4.15pm. Senior police 
and detectives are currently 
at the scene.
“We can’t release any fur-
ther details at the moment,’’ 
the spokesman said.
Police have taken two peo-
ple into custody.

Police arrest one man involved in the dispute. Picture: Channel 7 
Source: Supplied
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DRIVE-BY shootings have 
stabilised across NSW 
but fraud, particularly in 
Sydney, is increasing, ac-
cording to new crime sta-
tistics. 
At the same time there’s 
been a significant drop in 
theft and robbery offences, 
the NSW Bureau of Crime 
Statistics and Research 
says.
April and July this year 
were the worst months in 
the past decade for drive-
by shooting incidents in 
the state.
“Despite these spikes, 
however, the trend in drive-
by shooting incidents over 
the last 24 months is nei-
ther significantly up or 
down,” says the bureau’s 
director Don Weatherburn.
In the 24 months to Sep-
tember 2012, fraud in-
creased by 9.4 per cent 
across NSW while non-do-
mestic assault fell by 7.8 
per cent.
“The significant uptrend 
in fraud for NSW is driven 
mainly by service station 
drive-offs,” Dr Weather-
burn said on Thursday.
“But there has been a sig-
nificant increase in fraud 
at other business/commer-

NSW drive-by shootings stabi-
lise: data 

cial premises, including 
chemists, general stores, 
supermarkets and elec-
tronic sales premises.”
Robbery without a weapon 
fell by 7.2 per cent and 
break and enter non-dwell-
ing fell by 2.5 per cent.
The NSW Recorded Crime 
Statistics: September 
Quarterly Report found 
stealing from a person 
dropped by 2.2 per cent 
and malicious damage to 
property fell by 5.2 per 
cent.
Fraud was up in Sydney by 
12.2 per cent and robbery 
with a weapon (not a gun) 
was up 66.3 per cent in the 
Hunter Valley region.
On the mid-north coast 
robbery with a weapon not 
a firearm was up 80.5 per 
cent.
Stealing from a retail store 
was up in the Canterbury-
Bankstown area by 18.9 
per cent and fraud up 20 
per cent.
As in the last quarter, the 
numbers of assaults on 
licensed premises have 
dropped (down 11.5 per 
cent). This included both 
hotels/pubs (down 11.8 
per cent) and clubs (down 
15.1 per cent).

IMMIGRATION Minister 
Chris Bowen won’t rule out 
sending back to Sri Lanka 
any of the 56 Tamil asylum 
seekers who have agreed 
to drop a High Court chal-
lenge against their remov-
al from Australia. 
The group, in detention in 
Darwin, was due to have 
their case heard on Thurs-
day.
At issue is the practice of 
“screening out”, where 
asylum seekers are asked 
to explain why they came 
to Australia and the cir-
cumstances in their home 
country.
The federal government 
has agreed to let the group 
stay and have their claims 

Bowen won’t rule out deporting Tamils 
processed either in Aus-
tralia or offshore, subject 
to 24 hours notice of their 
involuntary return to Sri 
Lanka.
When asked if the govern-
ment intended to return 
the Tamils, Mr Bowen told 
ABC Radio: “There will be 
a range of circumstances 
in place for those individu-
als.
“I won’t go into those indi-
vidual cases.”
Mr Bowen defended the 
way some asylum seek-
ers were being screened 
out, saying it was one of 
the mechanisms to deal 
with those people coming 
to Australia for “economic 
purposes”.

“Yes, it’s controversial but 
it’s entirely appropriate,” 
he said.
Opposition immigration 
spokesman Scott Morrison 
isn’t impressed by the gov-
ernment’s backdown.
“Once again lawyers are 
running the government’s 
policy, not the government 
when it comes to asylum 
seekers,” he told ABC radio.
Australian Greens sena-
tor Sarah Hanson-Young 
says the interview process 
must be set out in law.
“I’ve been very concerned 
that this process is so 
informal, that there’s no 
proper legal representa-
tion in these interviews,” 
she told ABC radio.
Rather than assessing 
the claims to determine 
whether people were en-
titled to protection, the 
government had been 
more concerned with “the 
grubby, dirty politics in a 
competition with (Opposi-
tion Leader) Tony Abbott”, 
she said.
Labor also was intent on 
giving the impression 
“hordes” of people were 
being returned to Sri Lan-
ka, Senator Hanson-Young 
said.
She wants federal legisla-
tion to be changed to stop 
would-be refugees being 
returned to dangerous 
situations in their home 
countries.
Senator Hanson-Young 
noted about 600 Sri Lank-
an asylum seekers had al-
ready been returned by the 
government.
“We need to change the 
way these processes are 
being done so that peo-
ple are not deported back 
to danger and so that we 
know we’re not breach-
ing our obligations to very 
genuine refugees,” she 
told reporters in Canberra.
Senator Hanson-Young 
urged the government to 
properly assess asylum 
seekers before deciding to 
deport them.
“Everybody has the right, 
if you arrive in Australia, to 
seek asylum,” she said.

QUEENSLAND Premier 
Campbell Newman says 
he suspects billionaire 
Clive Palmer is behind 
outbursts from two for-
mer government MPs at-
tacking his character. 
Former Liberal National 
Party (LNP) MP Alex 
Douglas, who is now an 
independent, has this 
week announced plans to 
run up to 700 television 
commercials explaining 
Mr Newman misled par-
liament about why he left 
the ethics committee.
It comes as Katter>s Aus-
tralian Party state leader 
Ray Hopper, who also 
quit the LNP, claimed Mr 
Newman>s deputy Jeff 
Seeney and Treasurer 
Tim Nicholls really run 
the government, using 
Mr Newman as a puppet.
The pair also planned 
for Mr Newman to fail in 
his bid to win the seat of 
Ashgrove, leaving the 
way open for them to 
compete for the leader-
ship, Mr Hopper said.
But Mr Newman, who re-
turned to work on Thurs-
day after a trade mission 
to India, described to 
the comments as «rub-
bish» and «absolute non-
sense».
«They are people who 
are our political oppo-
nents now,» he told ABC 
Radio.
Mr Newman said while 
he expected the «disaf-

fected» MPs to speak 
out against him, he sus-
pected Mr Palmer was 
encouraging them.
«You only have to look at 
who>s behind the com-
ments and who is pro-
viding financial support 
we believe and backing 
these people and I>m 
afraid it all comes back 
to Mr Palmer,» he said.
Mr Palmer would not 
confirm whether he>s 
funding Dr Douglas> 
anti-Newman advertise-
ments.
«What I do with my mon-
ey is my business and 
what he (the premier) 
does with his money is 
his business,» he told 
AAP.
Mr Palmer said there was 
clearly problems in the 
LNP parliamentary wing 
which prompted the de-
fections.
Mr Newman maintains 
Mr Palmer is angry be-
cause the government 
hasn>t given him favour-
able treatment.
Mr Palmer threw in his life 
membership of the LNP 
last month after a long-
running war of words 
with the government>s 
key leadership person-
nel.
He>s believed to be in 
the process of setting 
up a new party but on 
Thursday would not 
confirm if he>ll go ahead 
with that.

Palmer behind disaf-
fected MPs: Newman

St Vincent de Paul 
Society will provide a 
new service to rapidly 
rehouse the home-
less who frequently 
use temporary accom-
modation services in 
western Sydney.
The NSW government 

New plan to rehouse 
west’s homeless

will release $1 million 
to St Vincent de Paul 
Society over the next 
year with an aim to 
reduce homelessness 
by providing at-risk 
clients with affordable 
long-term accommo-
dation.

As part of the part-
nership 120 individu-
als or families will be 
provided with private 
rental properties in 
the Mt Druitt and Pen-
rith region.
The initiative comes 
as The Department of 
Families and Commu-
nities Services launch 
a year-long review into 
state’s commitment 
to reduce homeless-
ness by 50 per cent 
by 2020.
St Vincent de Paul 
Society NSW CEO Mi-
chael Perusco said 
he was excited by the 
trial program.
“We see the challenges 
people face in access-
ing safe and affordable 
accommodation and it 
is very encouraging to 
see a program that im-
proves access to the 
private rental market,” 
Mr Perusco said.
“Typically these peo-
ple haven’t been able 
to access private rent-
als because of dis-
crimination or a lack 
of rental history.”
The Minister for Fami-
lies and Community 
Services, Pru Goward 
said the Rapid Re-
housing trial service 
would test if this type 
of response worked 
well to secure long-
term accommodation 
for this client group.
“The rapid response 
plan will identify the 
steps that the person 
needs to take in order 
to locate and access a 
private rental proper-
ty,” Ms Goward said.
The program will be 
funded under the Na-
tional Partnership 
Agreement on Home-
lessness which is a 
commonwealth and 
state government 
agreement.
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THE Prime Minister has 
delivered a chilling mes-
sage confirming what 
many people around the 
world feared: the Mayans 
were right. 
Julia Gillard’s 50-second 
message addresses her 
“dear remaining fellow 
Australians”. She steps in 
ahead of CSIRO scientists 
to foreshadow the world’s 
impending doom.
Ms Gillard lists the likely 
doomsday bringers to be 
flesh-eating zombies, de-
monic hell-beasts.... or K-
Pop. But not the carbon 
price.
According to the Mayan 
calendar, the world will 
meet its fiery end on De-
cember 21, 2012. Which 
means that, according to 
Doomsdayers, we’ve got a 
cool 15 days left to check 
everything off our bucket 
lists.
NASA has even taken the 
unusual step of publish-
ing a fact sheet called 
Beyond 2012: Why The 
World Won’t End.
OK, so it’s just a commer-
cial for a Triple J breakfast 
show but, more important-
ly, SAVE YOURSELVES.
With clinical, emotionless 
delivery, Ms Gillard warns 
us all, says she will always 
fight for us and closes by 
saying: “good luck to you 
all”. Oh and “at least this 
means I won’t have to do 
Q & A again”. 
When contacted, the 
Prime Minister’s office 
said: “What Australian 
doesn’t mind a laugh from 
time to time? Anyway, the 

Julia Gillard: ‘The end 
of the world is coming’ 

world’s going to end to-
morrow so shouldn’t you 
be writing about that?”
It’s Dr Karl Kruszelnicki’s 
fault the PM is spooked - 
he came up with the the-
ory the world will end to-
morrow, two weeks earlier 
than the far-more-popular 
prediction of December 
21.
Dr Karl, the prolific sci-
ence writer and author of 
50 Shades of Grey Matter, 
said he came up with the 
date after developing a 
complex algorithm using 
the Mayan calendar, the 
Gregorian calendar, math-
ematics, and comedy.
Unfortunately the algo-
rithm was far too complex 
for most of us to under-
stand, but suffice to say 
the logic behind it is as 
rock solid as the logic be-
hind the idea that because 
a Mayan calendar runs out 
on December 21 the Earth 
will come to some sort of 
devastating end.
“I was using science for 
the purposes of science 
and comedy,” Dr Karl 
said.
“On the 21st of Decem-
ber, inconveniently only 
two shopping days before 
Christmas the Mayan cal-
endar will click over.
“But to say the world will 
end is like saying today’s 
date is the 29th and there-
fore your cut lunch will 
turn into a shoe. That’s 
how rational and logical 
it is.”
“So I tried to turn Decem-
ber 21 back into Decem-
ber 7.”

THE state’s hospitals have 
failed to meet their targets 
for emergency depart-
ments for the third quarter 
in a row, meaning NSW will 
lose out on millions of dol-
lars in federal funding.
In the July to September 
quarter, only 59 per cent 
of patients were treated, 
transferred or discharged 
from emergency depart-
ments within four hours, 
data released by the Bu-
reau of Health Information 
shows.
Under a national health 
reform agreement imple-
mented in January, NSW 
was set a benchmark of 
treating or referring 69 
per cent of patients from 
emergency departments 
within four hours to qualify 
for $15.9 million in federal 
funding.
The office of the state 
Health Minister, Jillian Skin-
ner, confirmed that even if 
everybody admitted for the 
rest of the year completed 
their stay within the recom-
mended time frame, the tar-
get could still not be met.
Advertisement 
The loss of reward fund-
ing comes after the state 
government announced in 
September that local health 
districts would be forced to 
cut $775 million from the 
health budget over four 
years.
The bureau data showed 
doctors treated an extra 

Hospitals still failing to meet emergency deadlines

21,000 emergency patients 
in the last quarter, with the 
greatest increase seen in 
patients with imminently 
life threatening conditions. 
But the number of patients 
requiring less urgent medi-
cal attention was 63,602, 
a drop of 14 per cent from 
the same time last year.
The vice-president of the 
Australian Medical Associ-
ation in NSW, Saxon Smith, 
said it showed people were 
seeking out the appropri-
ate type of care when they 
were sick or injured.
‘’This signals to me that 
the public are playing their 
part in improving waiting 
times by accessing the ap-
propriate service, such as 
their GPs, when situations 
are not life-threatening’’ Dr 
Smith said. ‘’But people are 
waiting too long in emer-
gency departments and we 
are struggling to meet de-
mand.’’
The bureau also reported 
on the number on the elec-
tive surgery waiting list, 
with Mrs Skinner praising 
hospitals for meeting rec-
ommended times across 
all surgeries for the first 
time.
But the NSW president for 
the Australasian College 
for Emergency Medicine, 
Sally McCarthy, said it was 
no good pointing out posi-
tives in elective surgery 
times when the state was 
failing to meet emergency 

targets.
‘’We are focusing on one 

area at the expense of the 
other,’’ Dr McCarthy said.

UNEMPLOYMENT moved 
lower in a rare piece of good 
economic news amid the 
doom and gloom of recent 
months with an additional 
14,000 people joining the 
workforce last month - with 
most of the new jobs in 
part-time positions. 
The surprise addition of 
jobs into the Australian 
economy will lower the 
chance of more interest 
rate cuts in 2013. 
The unemployment rate 
dropped in November to 
5.2 per cent - its lowest 
point in three months - de-
spite concerns the mining 
slowdown was starting to 
bite. 
The only state to register a 
lift in unemployment was 
Victoria with almost 3000 
extra people joining the 
unemployment line as the 
states jobless rate rose 
from 5.4 per cent to 5.5 per 
cent. 
The fall in the national un-
employment rate was aid-
ed by a drop in the partici-
pation rate, which slipped 
down 0.1 per cent to 65.1 
per cent close to its six-
year low as more people 
opted out of the labour 
market than joined it in No-
vember. 
But the resilience of the 
economy shocked the ana-

lysts who had expected the 
November report released 
today to show a rise in 
the unemployment rate to 
5.5 per cent, from 5.4 per 
cent in October, alongside 
a 5000 decline in job posi-
tions. 
CommSec economist Sa-
vanth Sebastian said the 
doomsayers have got it 
wrong again with more 
jobs created, more hours 
worked and fewer people 
unemployed. 
“It is encouraging to see 
the lift in overall employ-
ment,’’ he said. “While 
jobs are being lost in some 
industries, clearly they are 
being created in other in-
dustries.’’ 
Mr Sebastian said the 
numbers are consistent 
with the Reserve Bank re-
tiring to the sidelines for 
the coming months, hurt-
ing the prospect of further 
interest rate cuts in 2013. 
The Australian Bureau 
of Statistics data shows 
total employment rose 
13,900 to 11.546 million 
in the month. But most of 
the new jobs were in the 
part-time sector with full-
time employment falling by 
4200 to 8.13 million in No-
vember while part-time em-
ployment was up 18,100 to 
3.41 million.

Jobless rate falls to three-
month low
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للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز 
بكامل معداته بسعر الكلفة

يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد
عقد اجيار طويل ....ورخيص

ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au
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 agentsupport@glarab.com

.com

Online
iPhone, iPad, iPod Touch, Android

www.w.

coming soon!

25021

Connect with us on:

TV Channels Radio TV SeriesMoviesVideo-on-Demand Pay-Per-View

Picasa Media Center YouTube SHOUTcast 
50,000
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.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

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

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