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مطلوب آنسات للعمل في
قسم المبيعات في محالت
هوشر للتجهيز ولوازم البناء
الخبرة ضرورية
العمل بدوام كامل

يف غضون ذلك سقط

التتمة صفحة 31

مل تتحول موافقة «قوى
 14آذار» على العودة إىل
«جلنة التواصل» الفرعية
اليت شكلتها اللجان النيابية
املشرتكة لدراسة النظام
االنتخابي وحجم الدوائر
إىل أمر واقع .ما تزال
«العقبات التقنية» حتول
دون انعقاد االجتماع الذي
تأخر لشهرين.
حتى اللقاء الثاني لوفد
املعارضة مع الرئيس نبيه
بري يف عني التينة أمس
االلو ،والذي ضم النواب:
مروان محادة ،مسري اجلسر،
انطوان زهرا وإيلي ماروني،
مل خيلص إىل اتفاق بشأن
النقاط العالقة« .ليست
نقاط خالف» يقول نائب
شارك يف االجتماع ،إمنا
«نقاط عدم
تالقي»39.
التفاصيل صفحة

محادة الذي حتدث بعد
االجتماع ،نفى أن يكون عدم

االتفاق على «آلية العودة»

التتمة صفحة 31

املعارضة املصرية تنظم مليونية يف القاهرة
حتت عنوان مجعة رفض الدستور
التحرير
ميدان
شهد
يف القاهرة امس االول
استعدادات كبرية ملليونية
الدستور
رفض
مجعة
(امس) ،ووضعت خطط

امليدان
مداخل
لتأمني
محاية للمتظاهرين .وقد
حذرت املعارضة جمددا امس
االول ،من اراقة مزيد من

التتمة صفحة 31
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املمتاز عدد السنوي
يف االسواق
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مطلوب للعمل يف مؤسسة الزوقي

Tel: 87245800

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces
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مؤسسة الزوقي التجارية
ألصحابها بسام وجوزيف
وفادي الزوقي

مطلوب للعمل

e-mail: info@meherald.com.au

بري يطالب « 14آذار» حبسم أمرها ..والعودة إىل احملاضر

عائلة سورية هاربة تتجه يف قارب يف نهر العاصي نحو االراضي الرتكية بالقرب من قرية دركوش السورية أمس االول
تنضم روسيا اىل الواليات
املتحدة واملعارضة السورية

www.southwestbuilders.com.au

الكتائب خيلع «قانون الستني» :جاهزون للتصويت مع «األرثوذكسي»

موسكو للمرة األوىل :األسد يفقد السيطرة

يف العمل من اجل انتقال
السلطة يف سوريا؟

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

pp: 255003 / 09613

واشنطن :روسيا أفاقت أخرياً وأدركت الواقع
للمرة االوىل منذ نشوب
االزمة السورية قبل اكثر
من  21شهرًا ،بدأت موسكو
تعد نفسها الحتمال سقوط
الرئيس بشار االسد بعدما
عملت طوال هذه الفرتة
على محايته من اختاذ
قرارات تدينه يف جملس
االمن او تهيئ الفرصة
لتدخل عسكري خارجي.
إذ مل يستبعد نائب
وزير اخلارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف احتمال
انتصار املعارضة السورية
ان
مالحظًا
عسكريًا،
النظام يفقد سيطرته على
االرض .وتلقفت واشنطن
املوقف الروسي اجلديد،
مؤكدة ان ايام االسد
معدودة ،وتساءلت هل

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

في مستشفيي نورث شور وويستميد

Westmead Hospital - North Shore Hospital

أشخاص ذوو خربة يف تحضري :البيتزا  -الشاورما  -ساندويش بار
( - )Sandwich Baarالقهوة  Espresso Barوغري ذلك
مطلوب طهاة ( )Chefsذوو خربة يف تحضري املأكوالت العاملية

الرجاء االتصال بالسيد جبـّاوي على الرقم0450500615 :

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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Please don’t litter

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

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

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

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

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

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

علب الطحينة

فالفل جاهزة

بعض اآلالت

علب الفالفل
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لبنانيـــات

ميقاتي عرض االوضاع مع سفريي الكويت واسبانيا:

انتقال احلوار من الشارع اىل الطاولة ينقذ اللبنانيني
قال رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي أن ال خيار لنا إال احلوار،
ألنه من دونه سيقع اإلصطدام
الذي نكتشف بعده أن انتصار فريق
على آخر هو انتصار مرحلي ،وأن ال
إمكانية إللغاء فريق من اللبنانيني،
وأن ال مكان للمنطق املتحجر الذي
يقف عند عتبة العناد ظنا أن هذا
العناد ميكن أن يوصل إىل نتيجة
حتقق مكاسب يف السياسة ،وهي
يف مطلق األحوال مكاسب زائلة ال
حمالة ،فنعود من جديد إىل الواقع،
بعد أن نكون قد خسرنا ألجلها
الكثري الكثري.
وكان رئيس الوزراء يتحدث
خالل رعايته حفل إطالق برنامج
مشروع زراعة اربعني مليون شجرة
حرجية ،امس االول يف السراي،
يف حضور وزير الزراعة حسني
احلاج حسن ،وزير االقتصاد
والتجارة نقوال حناس ،وزير الرتبية
والتعليم العالي حسان دياب،
وزير الشباب والرياضة فيصل
كرامي ،وزير السياحة فادي عبود
والنائبني نوار الساحلي وعاصم
قانصوه وشخصيات ديبلوماسية
واقتصادية ومالية ،وعدد من
املديرين العامني.
وقال الوزير احلاج حسن يف
كلمته :ان طموحنا أن نعيد اىل
لبنان للصفة اليت طاملا أشتهر
بها وهي لبنان األخضر ،واليت
فقدنا بالفعل قسما مهما منها ،إن
مشروع زرع أربعني مليون شجرة
حرجية الذي ميتد على مدى  12اىل
 20عاما هو مشروع وطين طموح
وجامع ندعوكم اىل املساهمة فيه
بإسم األجداد واآلباء وايضا بإسم
األبناء واألحفاد واألجيال املقبلة،
إننا اذ نشكر اجلهات اليت بدأت
بالفعل املساهمة يف متويل هذا
املشروع ،فاننا نشكر حضوركم،
وحنن على موعد معكم للمتابعة إن
شاء اهلل تعاىل.
والقى الرئيس ميقاتي كلمة قال
فيها :اليوم حناول استعادة هذه
الصورة عن لبنان ،حناول إصالح
ما خربته األيدي العابثة بأخضر
لبنان ،وحناول أيضا مواجهة حتدي
زحف الباطون الذي متدد عشوائيا
على حساب ميزة لبنان .لذلك
فإن مبادرة وزارة الزراعة اجلريئة
تأتي منسجمة مع طموحات احلكومة

بإعادة اإلخضرار إىل لبنان عرب
ورشة ضخمة وشبه دائمة لتعويض
اخلسائر اليت التهمتها احلرائق أو
تلك اليت قطعتها أيدي اجلهل أو
احلاجة ،وأيضا تلك اليت استعمرها
الباطون عشوائيا من دون األخذ
بعني اإلعتبار مقومات لبنان
الزراعية واحلرجية .حنن نستبشر
خريا خبطط معالي وزير الزراعة
الذي جنح يف رسم اسرتاتيجية
استثنائية يف وزارته نقلت الواقع
الزراعي يف لبنان من حالة النسيان
إىل االهتمام اجلدي الذي ميكن له
أن يعيد القطاع الزراعي يف لبنان
إىل لعب دوره الفاعل يف رفد
االقتصاد الوطين وكذلك يف عودة
اللبناني إىل االهتمام بأرضه لتنبت
من جديد حاضرا يبشر مبستقبل
مشرق للزراعة يف لبنان.
الطبيعي
التوازن
أضاف:
واإلعتدال البيئي واملناخي الذي
أنعم اهلل على لبنان بهما ،كانا
دائما حافزا للبنانيني ليكونوا
على صورة بلدهم ،فاإلعتدال هو
السمة الدائمة ألبناء هذا الوطن
الدائمة ،أما التطرف يف السياسة
والدين فهو طارئ ،ولقد أثبتت
التجارب املاضية أن ال استقرار يف
لبنان إال بهذه الروحية املتساحمة
واملتفاعلة ،ووفق نهج اإلعتدال
الذي انتهجة قادة لبنان الكبار،
فحافظوا على البلد واحفظوه من
املؤامرات رغم ضخامة التحديات
اليت واجهوها .وعلى صورة
التفاعل والتناغم الطبيعيني بني
مواسم لبنان ،كانت بيئة السياسة
مؤاتية دائما للحوار بني اللبنانيني
مهما اشتدت اخلالفات بينهم ،إىل
أن استقروا يف نهاية املطاف بعد
جتارب مريرة ،على أن ال خيار بني
اللبنانيني إال التفاعل والتناغم
واحلوار ،ألنه من دون هذه اخليارات
ستكون القطيعة ،وسينتصر باطون
السياسة على أخضر احلوار،
وسيؤدي ذلك إىل تصحر الفكر
واملمارسة ،وبالتالي سينتهي دور
لبنان وموقعه وسيتهدد كيانه
بالتحول إىل ربع خال ،ال قدرة ألحد
على العيش فيه.
وقال :ال خيار لنا ،أيها السادة،
إال احلوار ،ألنه من دونه سيقع
اإلصطدام الذي نكتشف بعده أن
انتصار فريق على آخر هو انتصار

مرحلي ،وأن ال إمكانية إللغاء
فريق من اللبنانيني ،وأن ال مكان
للمنطق املتحجر الذي يقف عند عتبة
العناد ظنا أن هذا العناد ميكن أن
يوصل إىل نتيجة حتقق مكاسب يف
السياسة ،وهي يف مطلق األحوال
مكاسب زائلة ال حمالة ،فنعود من
جديد إىل الواقع بعد أن نكون قد
خسرنا ألجلها الكثري الكثري.
وأكد ان احلوار هو السبيل
الوحيد للتفاهم ،ال بالسالح ،ال
باملقاطعة ،ال باملخيمات ،وال
بالشارع ،ال بالتناحر ،وال بالرتاشق
السياسي .املعارضة حق وضرورة،
لكن املعارضة جيب أن تكون بناءة،
وهذا حيتاج إىل عقلنة املمارسة
السياسية اليت ال تنبض إال بروحية
التفاعل والتفاهم على طاولة حوار
جتمع مكونات البلد ،فينتقل احلوار
من الشارع إىل الطاولة وننقذ
اللبنانيني من املغامرات واملراهقة
السياسية .هذا هو لبنان.
وأعلن ان اللبنانيني مدعوون
إىل ورشة عمل إلنقاذ بيئة لبنان
وحنن
والسياسية،
الطبيعية
اليوم نستلهم من هذه الورشة
لعودة اإلخضرار إىل لبنان يف
جباله وسهوله ،كما يف املنابر
والساحات ،وليكن سلوكنا البيئي
حافظا لواقع لبنان التارخيي يف
البيئة ويف السياسة.
من جهة ثانية ،ترأس الرئيس
ميقاتي ،يف السراي ،إجتماعا للجنة
الوزارية املكلفة دراسة موضوع
سالمة الغذاء ،شارك فيه :وزير
الصحة العامة علي حسن خليل،
وزير الزراعة حسني احلاج حسن،
وزير السياحة فادي عبود ،وزير
اإلقتصاد والتجارة نقوال حناس،
وزير الصناعة فريج صابوجنيان،
املدير العام لوزارة السياحة ندى
السردوك ،املدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،املدير العام
ألمن الدولة اللواء جورج قرعة،
املدير العام لقوى األمن الداخلي
بالوكالة العميد روجيه سامل
والنائب الثاني ملدير املخابرات يف
اجليش اللبناني العميد باسم اخلالد.
كما شارك يف اإلجتماع املدير العام
لوزارة االقتصاد والتجارة فؤاد
فليفل وممثل مديرية اجلمارك
طعان مسلماني.
بعد االجتماع ،أدىل الوزير حناس

بالتصريح اآلتي :دعانا دولة
الرئيس اليوم إلستكمال البحث
يف موضوع سالمة الغذاء الذي
يقول دولة الرئيس عنه انه ال
ميكن وال جيب أن يكون موضوعا
مومسيا أو موضوعا يثري األزمة ،بل
جيب رعايته وتنظيمه بشكل دائم
بهدف احملافظة على سالمة وصحة
املواطنني ،وجعل لبنان يف مصاف
الدول املتقدمة يف هذا املضمار،
بناء على هذه احليثيات ،راجعنا ما
مت إجنازه يف خالل عام أو األزمة
اليت حلت منذ أشهر وما مت القيام
به.
أضاف :ما أود الرتكيز عليه
هو ما يتعلق بالتحضري ملشروع
قانون إنشاء هيئة سالمة الغذاء
الذي يعد أساسيا ،وحيدد اإلطار
الصحيح لكيفية قيام املسؤوليات
ضمن جهاز الدولة بشأن سالمة
الغذاء ،اليوم هناك عملية تشتت
يف موضوع املسؤوليات بني عدة
إدارات ووزارات ،كما ان الصالحية
غري حمددة .جرت مناقشة هذا
املوضوع بني السادة الوزراء ،وقد
أعطى دولة الرئيس توجيهاته،
وأصبح املشروع جاهزا ،فعندما
سحبت احلكومة املشروع السابق،
أعدت وزارة االقتصاد مشروع قانون
جديد حبثته مع الوزارات كافة ،أي
وزارات الزراعة والسياحة والصحة
وستبحثه مع وزارة الصناعة ،حصل
تباين حول بعض النقاط الواردة
يف مشروع القانون ،متت مناقشتها
وحبثها ،وجرى التوافق على صياغة
بند او بندين يف املشروع ،وإن
شاء اهلل يصبح هذا املشروع جاهزا
قبل نهاية العام احلالي ،ونتمنى
ان يكون عيدية للبنانيني حبيث
سنعمل على إنشاء إطار قانوني
وهيئة مسؤولة عن كل امللف .أما
اذا كانت هناك مشكالت اليوم
بسبب ضياع املسؤوليات ،فان
املعاجلة تكون عرب مشروع القانون
الذي نأمل ان يفتخر به اللبنانيون
ويليب طموحاتهم.
واستقبل الرئيس ميقاتي سفرية
اسبانيا لدى لبنان ميالغروس
إرناندو وسفري الكويت لدى لبنان
عبد العال القناعي ورئيس جلنة
الزراعة يف إحتاد غرف التجارة
والصناعة والزراعة يف لبنان رالف
دبانة.

سليمان تناول التطورات مع وزيرين وفاعليات
وتلقى دعوة من بطريرك موسكو ملنحه جائزة

تسلم رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان من بطريرك موسكو وكل
روسيا كرييل دعوة اىل منحه
جائزة املؤسسة الدولية لوحدة
الشعوب االرثوذكسية نقلها اليه
رئيس املؤسسة فالريي الكسييف
يف حضور سفري روسيا الكسندر
زاسبيكن الذي زار قصر بعبدا
امس االول.
واشار الكسييف اىل ان اجلائزة
تعبري عن التقدير للدور الذي يقوم
به الرئيس سليمان يف احلفاظ
على وحدة لبنان وامنه واستقراره
ودعوته اىل احلوار الوطين بني
القيادات اللبنانية.
وشكر سليمان الدعوة متمنيا ان
تسود روح الوحدة وااللفة واحملبة
بني الشعوب واالديان من اجل
ترسيخ السالم يف العامل.
واستقبل رئيس اجلمهورية،
رئيس اجمللس االسالمي العلوي
الشيخ اسد عاصي ،وتناول معه
االوضاع عموما ويف طرابلس
وحميطها خصوصا ،والسبل اآليلة
اىل ترسيخ االستقرار الذي حتقق
اخريا بفعل اخلطوات العسكرية

واالمنية اليت مت اختاذها لوقف
التوتر االمين.
وتناول الرئيس سليمان مع وزير
العدل شكيب قرطباوي خطوات
الوزارة لتفعيل العمل القضائي
وتعزيزه وحتصني استقالليته.
وعرض رئيس اجلمهورية مع
وزير الشباب والرياضة فيصل
كرامي األوضاع يف منطقة
طرابلس واهمية تعزيز حال اهلدوء
واالستقرار السائدة بفعل التدابري
االمنية االخرية ،واطلع منه على
اخلطوات التنفيذية لبدء وضع بنود
الوثيقة الشبابية اليت مت اطالقها
من قصر بعبدا اخريا موضع
التنفيذ.
واستقبل الرئيس سليمان الوزير
السابق زياد بارود الذي اطلعه
على النتائج اليت توصلت اليها
جلنة الالمركزية االدارية اليت تعقد
اجتماعاتها الدورية يف بعبدا.
وحبث رئيس اجلمهورية مع سفري
كازاخستان بوالط سارسينباييف
العالقات الثنائية واهمية تعزيزها
خصوصا يف اجملال االقتصادي
والتجاري واالستثماري.

رعد دعا اىل عدم اخذ البالد للفوضى
والتبصر يف كل امللفات اخلطرة واملهمة

دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد اىل عدم اخذ
البالد اىل الفوضى واىل التهدئة
والتبصر يف كل امللفات اليت تعد
خطرية ومهمة.
فقد زار سفري منظمة ومفوضية
حقوق اإلنسان الدولية يف الشرق
األوسط والنائب يف الربملان
الدولي لألمن والسالم الدكتور
هيثم أبو سعيد ،يرافقه املستشار
عماد ابو سعيد ومدير العمليات
يف املفوضية السفري علي
خليل ،النائب رعد يف مكتبه يف
بريوت.
بداية ،وضع أبو سعيد رعد يف
املستجدات األخرية اليت تقوم بها
املنظمات الدولية جلهة امللفات
والدولية
واإلقليمية
احمللية
ال سيما األحداث يف سوريا
والبحرين والسعودية وغزة .واكد
أن املنظمة الدولية تقف مع ما
يريده الشعب السوري وتطلعاته،
من خالل اإلنتخابات اليت اقرها
الدستور األخري حتى ولو كان ذلك

بإشراف منظمات دولية.
كما تطرق البحث ،حسب بيان
مكتب ابو سعيد ،اىل موضوع
الفلسطيين
وامللف
البحرين
بالتفصيل ،اضافة إىل ملف
املخطوفني اللبنانيني واإليرانيني
يف سوريا حيث طلب السفري أبو
سعيد جدية يف التعاطي الرمسي
للوصول إىل خواتيم محيدة جتنب
املنطقة من مشكلة كبرية.
وأشار أبو سعيد إىل حكمة
ومقاربة أمني عام حزب اهلل السيد
حسن نصر اهلل لكل امللفات
الداخلية واإلقليمية اليت تصب
يف التهدئة واإلستقرار األمين.
وأكد رعد ضرورة التهدئة
والتبصر يف كافة امللفات اليت
تعد خطرة ومهمة ،وأن ما يقوم
به حزب اهلل وحركة أمل هو
ضبط الشارع اللبناني واحلرص
على عدم أخذ البالد إىل فوضى
متمنيا التواصل دائما مع املنظمة
الدولية ملا فيه خري الشعب
والدولة اللبنانية.

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

زهرا :نطالب باسقاط احلكومة
لغياب قرار وقف االغتياالت
اعترب عضو كتلة القوات
اللبنانية النائب أنطوان زهرا،
ان القرار بوقف االغتياالت
مل يتخذ ال لبنانيا وال سوريا
لذا نستمر باملطالبة بإسقاط
احلكومة اليت أبدعت باالدعاء
خصوصيات
حرص
على
اللبنانيني يف وقت ان
مكونات من احلكومة خترق
كل خصوصيات اللبنانيني
باالتصاالت وغريها.
واكد يف حديث اىل اذاعة
صوت لبنان ان نواب  14آذار
سيلتقون رئيس جملس النواب
نبيه بري يف وقت قريب
لبحث كيفية انطالق حبث جديد
بشأن قانون االنتخاب ،مشريا
اىل ان النواب املشاركني يف
اللقاء امنهم معرض لذا حني
سيحصل اللقاء سيعلن عنه.
وعن قانون االنتخاب ،رأى
ان مصلحة املسيحيني هي يف
تعزيز التوافق اللبناني والتنوع
بشكل جدي الذي يبدأ من خالل
عدالة التمثيل لكل مكونات هذا
البلد.
وذكر انه سبق وجرت

بني
واجتماعات
حماوالت
االطراف املسيحيني يف بكركي
لبحث هذا املوضوع ،مشريا
اىل ان ما تدعيه  8آذار غري
صحيح حيث ان حلفاء مسيحيي
هذا الفريق ال يوافقون على
املشروع االرثوذكسي ،جمددا
الدعوة اىل ان يبادر نائب
من كل كتلة للتوقيع على
هذا املشروع يف اجمللس كي
يتم أخذه جبدية وعندها مير
االقرتاح.
اضاف :عندما اكتشفنا رفض
من
االرثوذكسي
االقرتاح
كل مكونات  8آذار ،باستثناء
مسيحييه الذين كانوا يناورون،
فتشنا عن صيغة اخرى وهي
ال  ٥٠دائرة وفوجئنا ان مجاعة
 8آذار قدموا مشروع  13دائرة
يف احلكومة وفصلوا املغرتبني
عن املقيمني ما دفع هؤالء
اىل الرتيث عن التسجيل حتى
اآلن.
واكد زهرا انه مهما كان
القانون فالشعب اخذ قراره
االستقاللي ولن يعطي خياره
ملن ال يريد بناء الدولة.

قائمقام بطريرك االرثوذكس دعا النتخاب
خلف هلزيم االثنني املقبل يف دير البلمند
دعا قائمقام بطريرك انطاكيا وسائر املشرق للروم
األرثوذكس املطران سابا اسرب اجملمع املقدس النتخاب خلف
البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم يف دير البلمند اإلثنني
املقبل.

سرتيدا جعجع حبثت واملطران العمار
اسرتاتيجية احلفاظ على الوادي املقدس

استقبلت عضو كتلة القوات
اللبنانية النائبة سرتيدا جعجع
يف معراب النائب البطريركي
على أبرشية جبة بشري ورئيس
جلنة احلفاظ على وادي قاديشا
املطران مارون العمار ،يرافقه
أعضاء اللجنة :االب عبدو
بدوي ،االب جوزيف مسلم،
ورئيس احتاد بلديات منطقة
بشري ايلي خملوف ،ويف
حضور اخلوري هاني طوق،
رئيس شركة غايا للرتاث
وعضو منظمة االيكوموس
جورج زوين ،رئيس بلدية
بشري انطوان طوق ،رئيس
هيئة احلفاظ على البيئة يف
بشري الدكتور يوسف طوق،
منسقو القوات اللبنانية يف
منطقة بشري جوزيف اسحق
وجورج جعجع ،ومدير مكتب
النائب جعجع غازي جعجع.
وقد حبث اجملتمعون يف
وضع اسرتاتيجية عمل للحفاظ
على الوادي املقدس ،انطالقا
من مسلمتني أساسيتني:
االوىل هي احملافظة على البعد
الروحي للوادي الذي يشكل
وحدة كيانية غري جمزأة ،وعلى
عمق الرسالة املتجسدة يف
الوادي عرب التاريخ ،والثانية
هي احملافظة على تصنيف
الوادي على الئحة الرتاث
العاملي من قبل منظمة
االونيسكو.
وقد تقرر :اختاذ اقصى
درجات التشدد لعدم حصول
خمالفات يف الوادي ،وحتميل
كل خمالف املسؤولية القانونية
املرعية االجراء ،والطلب من
االجهزة االمنية والقضائية
واالدارية تطبيق القوانني

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

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

والقرارات الصادرة من قبل
الرتاث العاملي ومن قبل
جمموعة احلفاظ على الوادي،
استمرارية
على
واحلفاظ
العالقات الدولية والوطنية
القائمة مع اجملموعة وضرورة
تعزيزها ملا فيه مصلحة
الوادي.
كما تقرر تفعيل دور
البلديات بعيدا عن السياسة
واحملاور احمللية بهدف الرتكيز
على مصلحة الوادي واحلفاظ
عليه وإحيائه .وبالنسبة لوضع
أهالي قرية قنوبني القاطنني
فيها ،فكان اتفاق على ضرورة
تسهيل أمورهم وحاجاتهم
للوصول اىل قريتهم والبقاء
فيها انطالقا من الشروط اليت
تفرضها منظمة االونيسكو.
بعد اللقاء ،أكد املطران
العمار ان البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي مل يؤسس جلنة
احلفاظ على وادي قاديشا
فقط للحفاظ عليه بل بهدف
بعث احلياة الروحية اليت
حيملها هذا الوادي عرب
التاريخ واحملافظة على الرتاث
املسيحي يف هذه املنطقة
اليت تتميز به عن كل العامل.
وختم العمار :لدينا تراث
روحي مميز وفريد من نوعه
جيب ان نتعاون مع كل
الناس من أجل إحيائه ،وهذا
بتوجيهات من غبطة البطريرك،
باعتبار ان هذا الرتاث يدخل
من ضمن تارخينا الذي نتباهى
به.

جعجع

جعجع
شكرت
بدورها،
البطريرك الراعي على اختياره
املطران العمار رئيسا للجنة
احلفاظ على وادي قنوبني
اىل جانب االبوين عبدو بدوي
وجوزيف مسلم ،باإلضافة
اىل رئيسي احتاد قضاء
جبة بشري وقضاء زغرتا.
وقالت :ان ثقتنا كبرية جدا
بهذه اللجنة حلماية الوادي
املقدس ،حبيث قررنا اليوم
وضع خطة عمل واتفقنا على
عدم التساهل مع أي شخص
خيل بأي قانون حيمي الوادي،
وسيتم التعاون بني املطران
العمار ورئيسي احتاد بلديات
بشري وزغرتا.
وختمت جعجع :لقد كان
االجتماع مثمرا حبيث تطرقنا
اىل مواضيع عديدة ،واتفقنا
على ثالثة عناوين أساسية
وهي:
الوادي
إبقاء
أوال
على الئحة الرتاث العاملي
لألونيسكو.
ثانيا  -استثمار هذا الوادي
كمرجع ديين مهم بالنسبة
لتاريخ املسيحيني.
وثالثا  -األخذ بعني االعتبار
مطالبة أهالي قنوبني بطريق
يوصلهم اىل الوادي بهدف
دفن موتاهم وسنسعى لتنفيذ
مطلبهم بشرط عدم اإلخالل
منظمة
ومعايري
بتصنيف
األونيسكو.

محادة :مسعى خري للتواصل واعداد قانون االنتخاب

بري عقد لقاء صرحيا مع وفد  ١٤آذار
خلص اللقاء الذي عقد يف
عني التينة امس االول بني
رئيس جملس النواب نبيه بري
ووفد نواب  14آذارو ضم:
مروان محاده ،مسري اجلسر،
انطوان زهرا وايلي ماروني
اىل اجيابيات سترتجم باعادة
التواصل والعمل العداد قانون
جديد لالنتخابات.
بعد اللقاءالذي دام قرابة
الساعة قال محاده :كالعادة،
كان اللقاء مع الرئيس بري
وجديا
وتفصيليا
معمقا
وصرحيا .واخذنا بضع ساعات
او يومني او ثالثة للعودة
اىل بعض احملاضر ولضمان
استمرار هذا املسعى اخلري الذي
وضعناه مجيعا نصب أعينا ،وهو
العودة اىل التواصل يف اعداد
قانون حديث لالنتخابات يرضي
اللبنانيني ،واالتصال مستمر
وللحديث ،كما قلت يف املرة

املاضية ،صلة وصلة سريعة،
إن شاء اهلل.
هل هذا يعين انكم لن تعودوا
اىل اجتماعات اللجنة الفرعية؟
 مل اقل ذلك ابدا ،قلت اناجتماع هذه اللجنة وعودتها اىل
احلياة حيتاج اىل تفصيل او
اثنني يبحث عنهما الرئيس بري
وحنن ايضا نستشري حوهلا.
قيل ان االجتماع االول للجنة
سيكون يف اجمللس والثاني قد
يكون يف منزل احد النواب؟
 هناك امور تفصيلية.واستقبل الرئيس بري بعد
الظهر يف عني التينة املستشار
الثقايف للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية يف لبنان السيد حممد
حسني رئيس زاده وامللحق
صحت واملسؤول
الثقايف حسن
ّ
االعالمي يف املستشارية علي
قصري يف زيارة وداعية.
ثم استقبل باسل عقل.

العريضي :احلوار وحده ينقذنا من املأزق وكل
من يراهن على التطورات السورية خمطئ
أكد وزير االشغال العامة
والنقل غازي العريضي ،يف
حديث صحايف ،أن اجلوالت
على القيادات السياسية مل
تنته وستحصل اجتماعات الحقة
لغربلة كل املعطيات ،وسنبقى
نبادر ونعمل ألننا مقتنعون بأن
ال خيار أمامنا إال هذا اخليار ،وال
تكون هناك حلول إال من خالل
احلوار.
وقال :ان مقاطعة احلوار
خطأ ألن كل الفرقاء يف البلد
هم من املكونات األساسية،
وال يستطيع أي فريق جتاهل
اآلخر .واألهم التكاتف والتعاون
والتضامن حلفظ استقرار البلد
نظرا للتهديد الدائم من جانب
إسرائيل ،ونظرا لتداعيات ما
حيصل يف سوريا ،خصوصا ان
هذه التداعيات تزداد خطورة
أكثر فأكثر.
وأشار إىل أن كل من يراهن
على التطورات السورية سلبا أم
إجيابا خمطىء والذين ذهبوا إىل
عمل ميداني يف سوريا خمطئون
حتت أي عنوان من العناوين،
ألننا ال نستطيع من خالل احلالة
السياسية يف البلد والرتكيبة
السياسية أن نتحمل مثل هذا
العمل .وليس املطلوب التوقف
عند سياسة احلكومة بل عند
مصلحة لبنان الوطنية.
واعترب ان املوضوع السوري
بازار دولي كبري وصراع دولي
يعمل على تصفية كل أشكال
احلسابات على الساحة السورية،
وسوريا موضوع أكرب منا مجيعا،
فكيف يف بلد مثل لبنان له
خصوصية ،يف بلد حنذر فيه
من خطر اإلنزالق إىل الفتنة
املذهبية ،وكيف نكون يف بلد
مثة جتاذبات هائلة إقليمية،
ودولية حوله .وحنن منر يف
مرحلة صعبة أللف سبب وسبب،
فالقرار الدولي يتقاطع حول منع

االنفجار ،وهناك مصلحة وطنية
لنا بعدم التدخل يف سوريا.
ولفت العريضي إىل أن
انتشار اجليش اللبناني لتنفيذ
اخلطة األمنية يف طرابلس دخل،
ولكن جيب أن يكون لدينا قرار
واضح على مستوى الدولة،
وأن تلتزم كل املؤسسات بهذا
القرار وتنفذه بتناغم تام بني
بعضها البعض ،وتقف يف وجه
كل الذين يرفضون هذا القرار
لعدم استنزاف اجليش اللبناني،
وأن نقف كقوى سياسية موقفا
واحدا يف هذا اإلجتاه.
واعترب أن الدستور هو احلكم
يف عملية تشكيل احلكومة،
والرئيس سليمان يدرك ذلك
وما يقوم به هو عمل سياسي
إنطالقا من حتسسه باملسؤولية
واألمانة الوطنية ،وحياول تنفيس
االحتقان ،وجيري مشاورات بني
مكونات القوى السياسية ،مشريا
اىل أن التمديد غري وارد يف ظل
القانون املوجود ،وأن عشاء
املختارة بني الرئيس السنيورة
ووليد بك جزء من هذا احلوار
األساسي الدائر ،وقد طرحت فيه
كل القضايا موضوع اإلنتخابات،
موضوع احلكومة ،وحنن مل ندع
ومل يستطع أحد أن يدعي أنه
مبجرد لقاء أو عشاء أو غداء على
طاولة حوار انتهت كل املسائل
وتفاهمنا على كل شيء.
وتابع العريضي :ان اخلطأ
الذي حصل بالنسبة لسلسلة
الرتب والرواتب أننا ذهبنا
ووعدنا الناس بسلسلة ووضعنا
أرقاما ومل نكن قد درسنا
وضعنا املالي ،فهذا خطأ نتحمل
مسؤوليته ،خصوصا أننا أعطينا
وعودا هليئة التنسيق النقابية
والتزمنا مبواعيد معينة .حنن
يف مأزق وجيب أن نبحث عن
إيرادات وال ميكن أن نستمر يف
التخبط أو يف االرجتال.
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اجلميل :مذكرات التوقيف موقف سوريالي
استمرت مذكرات التوقيف
القضائية السورية الصادرة يف
حق الرئيس السابق للحكومة
اللبنانية سعد احلريري والنائب
عقاب صقر ،يف صدارة املواقف
السياسية اللبنانية أمس .واعترب
رئيس حزب «الكتائب اللبنانية»
أمني اجلميل أنها «موقف
سوريالي وبات من الواضح أن
سورية فقدت أعصابها ،ومل
متت للواقع بصلة
تعد مواقفها
ّ
وكأن النظام السوري يعيش
يف غري زمن» ،داعيًا «سورية
إىل عدم التلهي بالقشور والنظر
إىل ما جيري يف الشام وما حيل
بالشعب السوري».
وأكد «التضامن الكامل للحزب
مع الرئيس احلريري الذي ال
يبالي كثريًا بهذا املوضوع ألنه
بات من الواضح أن أيام النظام
السوري معدودة».
وعن تصريح وزير اخلارجية
عدنان منصور أن ال عالقة لنا
مبذكرات التوقيف ،أسف اجلميل
لـ «هكذا نوع من املواقف ألن
تصرف النظام السوري ميس
بكرامة الشعب اللبناني» .وقال:
«كان على الدولة اللبنانية أن
تدافع عن مواطنيها وأن تأخذ
موقفًا تضامنيًا وتطبق القوانني
املرعية اإلجراء وأن ترفض
هذا التدبري السوري من خالل
الدستور اللبناني والقوانني اليت
تؤمن احلد األدنى من احلصانة
واحلماية للمسؤولني يف الدولة،
بدل أن تنأى بنفسها عن
املوضوع الذي هو غري منطقي
خصوصًا أن املعنيني نواب
ورئيس حكومة سابق».
وأشار وزير االقتصاد نقوال
حناس إىل أن موضوع املذكرات
«قضائي حبت يبحثه وزيرا العدل
شكيب قرطباوي واخلارجية ،ويف
حال كان هناك من قرارات جيب
اختاذها تتخطى عمل القضاء،
حينها تتدخل احلكومة».

االتصاالت
وزير
وأكد
نقوال الصحناوي أن «رفض
جملس الوزراء تسليم الداتا
كاملة لألجهزة األمنية هو
املوقف الطبيعي لعدم استباحة
خصوصيات اللبنانيني مجيعًا»،
وأكد أن «اجملرم احملرتف ال
ميكن أن ينفذ عملياته الكبرية
من خالل اتصاالت عادية عرب
اهلواتف اخلليوية واإلنرتنت»،
مشددًا على أن «حجة كشف
أسرار اللبنانيني للسيطرة على
أمن لبنان مل تعد مقبولة».
وأكد رئيس كتلة «الوفاء
للمقاومة» النيابية حممد رعد
والتبصر
التهدئة
«ضرورة
ّ
عد
يف خمتلف امللفات اليت ُت ّ
خطرة ومهمة وأن ما يقوم به
«حزب اهلل» وحركة «أمل» هو
ضبط الشارع اللبناني» ،متمنيًا
«التواصل دائمًا مع املنظمات
الدولية ملا فيه خري الشعب
والدولة اللبنانية».
وقال النائب طالل أرسالن
يف تصريح« :مرة جديدة يطعن
البعض يف العالقات اللبنانية -
السورية متجاه ًال العالقات اليت
جتمع الشعبني» ،داعيًا «من
يصر على أال ينأى بنفسه عن
التدخل يف األزمة السورية إىل
أن يساعد الشعب السوري على
اخلروج من أزمته ،وليس أن
نساعد أعداء سورية على تأجيج
أزمتها» .وقال« :من يراهن على
إسقاط الدولة السورية واهم».
ورأى عضو «كتلة املستقبل»
عمار حوري أن «املذكرات
اعتمدت على تسجيالت مزورة
هيأت هلا وسائل إعالم لبنانية
موالية لألسد» ،كاشفًا عن
اختذها
قضائية
«إجراءات
احلريري وصقر ضد هذه
الوسائل اإلعالمية اليت قال
إن ما قامت به جرمية موصوفة
تهدد السلم األهلي» .ودعا إىل
«جتربة الصيغة اليت توصل إليها

جملس الوزراء حول ملف تسليم
حركة داتا االتصاالت» ،مطالبًا
احلكومة بـ «نشر كامريات مراقبة
يف بريوت للمساعدة يف كشف
اجلرمية».
وقال عضو «جبهة النضال
الوطين» النيابية أكرم شهيب
يف تصريح أمس« :ليت حكومتنا
ال تنأى عن آالم شعب شقيق،
وليتها تضع حدًا الستباحة ممثل
نظام القتل من منرب وزارة
اخلارجية اللبنانية لشن محالت
مسعورة .وليت حكومتنا تدرك
أن من املعيب اتهام اللبنانيني
من وزارة خارجيتهم ،ومن
املعيب استقبال خاطف شبلي
العيسمي واألخوة من آل اجلاسم
وعشرات األبرياء .ومن املعيب
إبقاء ممثل نظام مل ينقطع منذ
خرج مكرهًا من لبنان عام 2005
عن حماوالت زرع الفنت وإرسال
العبوات» .وزاد« :من املعيب
إبقاء ممثل نظام أياديه مغمسة
بدماء أحرار لبنان تفجريًا واغتيا ً
ال
وزرع الفنت ومل يكن آخرها هدايا
«مساحة  -اململوك» ولن يكون
آخرها إصدار مذكرات توقيف يف
حق رئيس حكومة سابق ونائب
حالي» .وقال« :آن حلكومتنا أن
حول السفارة إىل
تطرد الذي ّ
وكر حقد ومؤامرة».
واعترب عضو كتلة «القوات
اللبنانية» أنطوان زهرا أن «قرار
وقف االغتياالت مل يتخذ لبنانيًا
وال سوريًا لذا ،نستمر باملطالبة
بإسقاط احلكومة».
ورأى أن مذكرات التوقيف
«بدعة جديدة من نظام خارج
القانون يريد القول إنه يطبق
القانون» ،وأكد «أن محاية
الشخصيات السياسية جيب
أن تتوافر منعًا لالغتياالت ،أما
موضوع تنفيذ املذكرات فمزحة
كبرية ومن واجب احلكومة أن
ترفض هذه املذكرات الكيدية
السياسية».

سليم عون :احلكومة باقية حتى االنتخابات النيابية اال..
اعترب النائب السابق سليم
عون ،خالل لقاء حواري مع
التيار
وحمازبي
مناصري
الوطين احلر يف مكتب هيئة
قضاء زحلة ،أن التيار الوطين
احلر يواجهه حصارا ملنع حتقيق
أهدافه ويتمثل هذا احلصار يف
ناحيتني :االوىل :املماطلة يف
اقرار قانون جديد لالنتخابات
لتضييع الوقت وليبقى الوضع
على ما هو عليه ولعدم الوصول
اىل االكثرية النيابية ،ولألسف
هناك فريق من املسيحيني
يفضل مصلحة ضيقة وصغرية
على مصلحة ودور احلضور
السلطة
داخل
املسيحي
وتكوينيتها.أما الناحية الثانية
من احلصار ،فتتمثل يف التدخل
االجنيب كما حصل يف انتخابات
 .2009فاليوم وبشكل مباشر
وعلين نرى دولة تتدخل بصورة
الداخلية
بالشؤون
مباشرة
وخصوصا يف االنتخابات يف
املناطق املسيحية كأقضية
كسروان واملنت وزحلة ،ان هذا
التدخل يهدف اىل خطف القرار
اللبناني والسيطرة عليه بواسطة
املال والدين.
ولفت عون اىل أنه ونتيجة هذه
التدخالت األجنبية من احملتمل
أن تصل زحلة اىل االنتخابات
النيابية بثالث لوائح ،داعيا اىل
حركة توعية يف مجيع صفوف
التيار الوطين احلر وخاصة يف
مدينة زحلة عندئذ تتم احملافظة
على كل من يؤيد هذا اخليار
الذي ثبت السلم االهلي وحافظ
على وحدة لبنان احلقيقية.
وعدد عون االخطار اليت تواجه
لبنان ،وقال :اضافة اىل خطر
التوطني هناك أطماع املياه
والغاز ،واليوم نواجه خطر
االرهاب والتكفري والذي نشهده
على حدودنا وبدأ يتسرب اىل

الداخل ،مؤكدا ان الدول اليت
تتدخل وترسل األموال اىل
الداخل اللبناني هي نفسها
تدعم وتساعد هذه اجملموعات
بالسالح واملال ،فاهلدف من
هذا التدخل هو شراء القرار
اللبناني.
واستذكر عون يف حديثه
االنتخابات البلدية والنيابية اليت
خاضها التيار الوطين احلر منذ
العام  1998حتى اليوم ،مشريا
اىل ان قوة التيار هي مستمدة
من نفسه دون اي دعم خارجي
لذلك استطاع بعد انتخابات
 2009أن يكون يف السلطة
وأحد مكوناتها الرئيسية.
ودعا اىل عدم تزوير التاريخ،
فالكل معروف تارخيه أين كان

وأين أصبح ،متطرقا اىل شهداء
زحلة الذين نعتربهم شهداء
املدينة وهم ليسوا حكرا ال على
حزب وال على طائفة ،وال على
اي شخص ،هم استشهدوا
يف سبيل زحلة ولبنان ،داعيا
اىل الصالة الجلهم ال للمتاجرة
بدمائهم وشهادتهم.
وختم عون حديثه مطمئنا اىل
ان هذه احلكومة باقية حتى
االنتخابات النيابية املقبلة،
اال اذا مت االتفاق على قانون
جديد لالنتخابات النيابية ،عندئذ
يتساهل التيار الوطين احلر الن
التمسك باحلكومة ليس هدفا.
اال ان عون استبعد هذا األمر
كون قرار الفريق االخر مرهونا
باخلارج.

النائب اخلازن :لن نتقدم
بقانون انتخاب من دون اللجان
اسف عضو تكتل التغيري
واالصالح النائب فريد اخلازن
ألننا ما زلنا يف مرحلة املراوحة
بالنسبة اىل موضوع قانون
االنتخاب ،وال ميكن ان نشهد
اي تقدم حقيقي للموضوع اال
اذا عدنا اىل النقاش يف اطار
اللجان املشرتكة يف جملس
النواب حبسب األصول ،للتداول
اوال مبشروع القانون الذي قدمته
احلكومة يف جملس النواب ومن
ثم اقرتاحات القوانني األخرى،
وعندها تثبت النية احلقيقية لدى
الفريق اآلخر يف اعطاء امللف
اهميته والبت به.
اضاف :اما يف ظل املقاطعة
احلالية فال نرى ارادة لدى

فريق  14آذار للقيام بأي عمل
جدي ،وكل ما نسمعه عن اللجان
ّ
الفرعية واجتماعها من جديد ال
نتيجة منه اطالقا وهو تغطية
للمقاطعة ومتييع للوقت لفرض
القانون احلالي من جديد وهو
ما نرفضه وحلفاؤنا ،تابع نريد
ان جتري االنتخابات يف موعدها
حبسب قانون اكثر عدالة يف
التمثيل وهذا ما يتفق عليه
اجلميع ،واذا مل يتحقق ذلك
فلكل حادث حديث.
وعن املذكرات اليت اصدرها
القضاء السوري ،اوضح انها مل
تسلم بعد اىل املراجع اللبنانية
املختصة ،وتأتي كجزء من الوضع
املأزوم بني لبنان وسوريا.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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عون امام متعاقدي اللبنانية :السياسة تفسد كل شيء وكثري من التعيينات عالق
اعلن رئيس تكتل «التغيري
واالصالح» النائب العماد ميشال
عون امام وفدا من اساتذة
املتعاقدين
اللبنانية
اجلامعة
املرشحني للتفرغ ان «مشكلتكم
ليس حديثة وحنن وافقنا عليها
وقد حتدثنا بهذا املوضوع يف
اكثر من جلسة مع رئيس اجلامعة
الذي نقدره ونقدر عمله ولكن
مع االسف اوقفت املداخالت
السياسية هذا امللف ،وهكذا
دواليك كل شيء يف لبنان
تفسده السياسة .هذه ليست
خصلة السياسة بل السياسيني
الن السياسة مبعانيها االساسية
هي ادارة شؤون الناس وهي
عمل نبيل».
واضاف« :السياسة لدينا
تفسد وليس فقط قضيتكم عالقة
بل كثري من التعيينات عالقة ال
نعرف ملاذا؟ النها ال توضع على
طاولة جملس الوزراء والرئيس
جيب ان يقوم بوضع بنود جملس
الوزراء ،وحتصل هناك اخطاء،
وعندما نتحدث عنها جييبون ال
متسوا صالحيات الرئيس ،وانتم
تعرفون انه عندما مير اي مرسوم
خاطىء ملرة واحدة فمن الصعب
ان نعيد تصحيحه خاصة اذا
كانت متس انسانا حيتكر صالحية
معينة».
وتابع« :اليوم نتمنى ان نكون
قد ختطينا هذه االمور وانتم
تطلبون ان تكون هدية امليالد،
وحنن سنستجيب لكم وستكون
هديتكم مبناسبة عيد امليالد».
واردف« :قيل ان امللف عالق
بسبب الطائفية لكن زمالءكم يف
الدورة السابقة البالغ عددهم 686
ها هم اليوم اصبحوا متفرغني،
يف البدء قالوا ان العماد عون
سيعارض املوضوع الن %36
منهم فقط من الطائفة املسيحية
والبقية من الطائفية االسالمية اما
حنن فلن نظلم اي صاحب حق،
على العكس كانت املفاجأة يف
جملس الوزراء عندما وافقنا على
املشروع وها هم تثبتوا حنن دائما
نساعد اصحاب احلقوق ،امس
التقينا بأشخاص من طرابلس
ال نعرفهم بل وافقوا على كل
الكالم الذي قلناه حول موضوع

مستوردي السيارة املستعملة يف
لبنان .هناك الكثري من االشخاص
ال يريدون رؤية الواقع يعيشون
يف اهلواء يف طبقتهم فقط».
وقال« :اليوم مسؤوليتكم
ان ختلقوا جيال افضل من جيلنا،
انتم مربون ونتمنى ان يتخرجوا
من حتت ايديكم ،وتكون حبات
القمح قد زادت اكثر يف لبنان،
اما اخليار الصعب فهو التحرير،
وهذا من اهدافنا اليت وضعناها
يف التيار الوطين احلر عندما كنا
يف فرنسا .تساءلنا ماذا علينا ان
نطلب من الشباب اجلامعي ،فهذا
كان همنا االساسي ،يف اهلدف
االول طلبنا منهم ان يعملوا على
حترير االرض بالرغم من ان كل
الناس كانت حتاول تيئيسهم،
اذ كانوا يقولون هلم ان اجلنرال
حيلم والسوريون لن خيرجوا من
لبنان ،وارادوا ان يقتلوا احللم
عند الشباب .اما حنن فكنا نعرف
ان هذا احللم مبدئي ،اما اهلدف
الثاني فهو االصعب اي التحرر،
واصعب ما يف اهلدف هو عقدة
الطائفية».
اضاف« :نعود اىل التقاليد
املهرتئة ،هناك امور غري مقبولة
مثال سياسي يعطي البنه ليس
فقط االرث املالي بل ايضا
االرث االنتخابي والناخبني ،ثم ان
الناس ال يفتشون عن شخصية
النائب او ماذا يفعل يف شؤون
الناس ،يف االنظمة ،يف العمل
الربملاني ،يف املواقف بل يرونه
كديكور يف احتفاالتهم ،آمل
ان تساهموا يف مسرية التحرر.
وهناك امر ثالث ان كل شخص
منكم له تأثري يف جمتمعه وعمله
وعائلته وبلدته لذا جيب تعليم
التمرس الدميقراطي ،نريد ان
يتعلم اجليل اجلديد فن االصغاء
اىل بعضه البعض على ان ننمي
فيهم احلس النقدي ال ان يسمعوا
ويصدقوا الكذب ،مثال اقرأ يف
صحيفة ان هناك اجتماعا سريا ما
بني عون وبري وتدور االحاديث
حول هذه املواضيع وتدور
االشاعات ،اذا كان هذا االجتماع
سريا فكيف عرفوا باالحاديث؟ هنا
اهمية احلس النقدي والوعي».
التمرس
«اما
وتابع:

بالدميقراطية فيطال امكانية
االصغاء ،اذ جيب ان نستمع
حتى اىل الشخص الذي ال
يعجبنا ،جيب على كل فرد يف
التيار الوطين احلر ان يصغي
اىل الذي ليس من فريقنا .مثال
اخربتين شركة احصاء ملاذا منذ
 2005يهامجونين؟ هل تعرفون
ملاذا؟ على مواقفي؟ من املؤسف
هامجوني يف االمور الشخصية،
ويقولون انه هاجم الصحافة وهو
«معصب» كيف هذا؟ هل تعرفون
ان «التعصيب» حالة مرضية،
اما الغضب فهو حالة صحية،
جيب ان تعلموا اجليل الطالع
ان يغضب خاصة عندما يرى
الشواذ ،الغضب افضل من ان
يقوم االنسان جبرائم عندما يكبت
غضبه او ميد يده على غريه ،مثال
هناك مسؤول يتحدث وهو بدون
تهذيب فكيف جيب الرد عليه،
نشكره».
واردف« :يقولون لي انين
ضد الطائفة السنية! كيف ومباذا
هامجت الطائفة السنية الكرمية؟
عندما اقول لرئيس احلكومة ان
طرابلس وعكار ليستا جزءا من
سوريا كي تنأى بنفسك عن
مشاكلهما ،ال تستطيع ذلك
فهناك سالح ومشاكل ،اذا
سكتنا يقولون اننا مسرورون
النهم يقاتلون بعضهم واذا
حتدثنا عن املوضوع يقولون انه
حيرضهم على بعضهم .جيب ان
يكون لدى الناس احلس النقدي،
عندما كنت يف اجليش كان معي
جيش من كل الطوائف مسيحيني
ومسلمني ،يقولون انت تهاجم
رئيس احلكومة ،طبعا من تريدون
ان اهاجم رئيس مجهورية كوريا؟،
فهو رئيس حكومة بلدي وانتقد
احلكومة على اخطائها يف صرف
املال ويف عملها .يف التيار
الوطين احلر لدينا منتسبون كثر
من الطائفة السنية ،هناك ثالث
جلان يف اقضية لبنانية يرتأسها
شخص سين ،ليس الناس
سيئني بل الوضع السياسي
االعالمي هو السيىء ومن عاش
معي يف اجليش يعرفين ويعرف
كيف افكر .انتم مربون واملطلوب
منكم ان تنشئوا جيال منفتحا».

سائق فان حياول اغتصاب طفلتني من ذوي االحتياجات اخلاصة
اقدم عدد من اهالي حوال
على قطع طريق حوال  -ميس
اجلبل باالطارات املشتعلة مساء
امس االول احتجاجا على قيام
املدعو علي حممد.ز .مبحاولة

اغتصاب الطفلتني سارة م .من
حوال(مواليد العام  )2000ومريم
ح .د .من مركبة(مواليد )1998
وهما من ذوي االحتياجات
اخلاصة.من ذوي االحتياجات

ختلية سبيل موظف «تنني البحر»
يف شركة الفا جبرم ظهر عند شاطىء
البرتون
التعامل مع اسرائيل

وافقت حمكمة التمييز العسكرية
برئاسة القاضية اليس شبطيين
على طلب ختلية سبيل املوظف
يف شركة «الفا» املوقوف شربل
القزي يف جرم التعامل مع العدو
مقابل كفالة مالية قدرها عشرة
ماليني لرية وقد دفعها.

افيد عن مشاهدة «تنني
البحر» مقابل بلدتي حتوم
وكفرعبيدا وجسر املدفون على
شاطىء البرتون.
وظهر التنني بشكل واضح
فشكل وصلة طبيعية بني البحر
والسماء.

اخلاصة.
وقد حاول علي اغتصاب
الفتاتني يف خالل نقلهما من
املدرسة اىل منزل ذويهما.
وعلى الفور ،متكنت القوى
االمنية من توقيف علي ونقله
اىل خمفر حوال حيث جتمع عدد
من شبان البلدتني وحاولوا
الدخول عنوة اىل املخفر حيث
منعتهم القوى االمنية من جيش
وقوى امن الداخلي.
ومل يعرتف املدعى عليه وهو
سائق فان لنقل حتى االن مبا
نسب اليه .وقد مت نقل املدعى
عليه اىل احد خمافر قوى االمن
الداخلي يف املنطقة حفاظا على
سالمته واستكمال التحقيق
معه ،على ان يسلم صباح غد
اىل النيابة العامة يف النبطيه
الجراء املقتضى.

سوريا هي الصخرة اليت ستتحطم عليها احلركة الصهيونية
من جديد نكتب لنؤكد ان الصهيونية العاملية
هي ام العنصريات يف هذا العامل منذ فجر
تكوينه.
هي الداء الذي يقتل اجلوهر االنساني يف
اجملتمعات البشرية ،يقضي على كل القيم
االخالقية انطالقًا من الفرد والعائلة وصو ً
ال اىل
اجملتمع والكون...
يف احلروب املاضية حتالفت القوى االشرتاكية
مع الرأمسالية وحارب ضدها الشيوعي مع
املستعمر ،كان هذا يف وجه النازية اهلتلريية
بنت الصهيونية بامتياز...
اما اليوم فنواجه عنصرية صهيونية اشد
واكثر خطرًا من تلك النازية البائدة ،الن
الصهيونية احتلت ما يسمى بالبيت االبيض من
بابه اىل حمرابه ،وهي تتحكم يف مصري الشعوب
واالمم..وهي نهبت خريات الناس وخلقت الفقر
والعوز واملرض ،وهذا ما نراه اليوم يف كل
مكان وخاصة يف بالدنا الن الغاية من تأسيس
تلك احلركة اهلدامة كانت النيل من حضارتنا
وتراثنا وقيمنا متهيدًا لتأسيس دولة اسرائيل
الكيان الصهيوني ومن ثم التوسع يف االحتالل
لقيام ما يسمى باسرائيل الكربى من الفرات
اىل النيل وهذا هو املبدا االساسي من مبادئ
الصهيونية.
ان اجلرائم اليت ارتكبتها تلك احلركة اهلدامة
يف فلسطني ولبنان والعراق ويف كل اقطار
الوطن العربي وصو ً
ال اىل قلب العروبة احلقة
حاضنة املقاومة الشعبية اجلمهورية العربية
السورية ،نراها كيف خططت مع عرب االمريكان
والصهيونية ،من اجل تفكيك وتقسيم سورية
مبؤامرة صهيونية غربية جديدة تلبس جرمية
سايكس  -بيكو يف تشقيفنا من جمتمع مقاوم
بكل ناسه اىل خرائب بشرية من طوائف ومذاهب
وعشائر تتقاتل يف ما بينها على السماء،
خسرنا األرض سابقًا،
وان اقتتالنا على السماء ّ
وها حنن يف طريقنا لنخسر نفوسنا وهويتنا
وانتماءنا االجتماعي واالنساني ،ولكن خسئ
املتآمرون الن الوعي القومي واالنساني يف
فجر فينا مقاومة شعبية تضج يف عروق
شعبنا ّ
املاليني من ابناء االمة ومعهم مئات املاليني
من شرفاء هذا العامل ،يقفون اليوم مع سورية
كلها ومع كل الشعوب العربية مبواجهة املؤامرة
الصهيونية االمربيالية علينا وعلى شعوب
العامل ،واننا يف دروب االنتصارات الكربى
وهذا ما نسميه القضاء والقدر...
نعم ان صمود سورية بكل اطيافها سيحقق
دونته للتاريخ منذ بداية
ذلك وسيؤكد ما ّ
احلرب الكونية الصهيونية على سورية ،ان
هذه االمة وهذا الوطن السوري هو الصخرة
اليت ستتحطم عليها احلركة الصهيونية ومعها
كل الصهاينة املتآمرين من حكام اشباه النعاج
يف عاملنا العربي.
انظروا ما ّ
حل يف فلسطني من حروب ابادة
تامة لشعب باسره وكيف زرعوا مكانه شتات
من ابناء االفاعي والكتبة الفريسيني كما
مساهم السيد املسيح عليه السالم ،املسيح
الذي ولد على ارض فلسطني وحنن اليوم يف
عشية ميالده اجمليد نسأله ونسأل كل املؤمنني
به وبتعاليمه السماوية ،اين هي الناصرة وبيت
حلم يا يسوع؟ اين هي القدس مدينة الصالة
يا مسيح؟ اين هي فلسطني ارضك...ارض
سورية اجلنوبية ،ارض الرسالة؟
هل يوجد انسان فيه عقل بهذا العامل مل ير
سابقًا وال يرى اليوم ما يدور من ارهاب منظم
وباسم الدين لقتل االنسان احلضاري االول
يف هذا العامل ،ويف سورية مهد الرساالت
السماوية السمحاء ،يف بالد اعطت منذ فجر
التاريخ االجبدية والعلم واملعرفة اىل العاملني؟
كل هذا من اجل عيون الدولة املغتصبة الرض
فلسطني «اسرائيل» عم ًال بوصية حكماء بين
صهيون «دمروا االخالق يف العامل لنحقق
احللم الصهيوني من الفرات اىل النيل ارضك
يا اسرائيل»!
يؤسفنا ان نرى كتابًا وصحافيني باعوا الكرامة
االنسانية حبفنة من الدوالرات ،نراهم على
ارض وطننا العربي ونراهم هنا يف مغرتباتنا،

بقلم سعيد صيداوي
ولكن الويل هلم من غضب شعوبهم واهل
شهداء وطننا الذين يسقطون كل يوم ،ليؤكدوا
بشهادتهم ان الكرامة ال تباع وال تشرتى فهي
ارث انساني خالد يف ناسنا يرددها الشهداء على
االرض ومن السماء :حنن امة عصية على املوت،
ترفض الذل والعبودية واالستسالم ،النها امة
احلياة والعز والعنفوان ،امة الكبار الكبار الذين
يرفضون القرب مكانًا هلم حتت الشمس .هم نساء
ورجال الشمس ،هم البطولة الواعية ،هم الوعد
الصادق هم املقاومة منذ االزلية وحتى االبدية
يف وجهكم يا ابناء االفاعي الصهيونيات ،ويا
اشباه الرجال ،ايها النعاج االوباش تنهبون
العربية وتضللون الشباب
ثروات شعوبنا
من كل البلدان العربية االسالمية باسم الدين
واجلهاد ليأتوا اىل سورية ظنًا واعتقادًا منهم
انهم ذاهبون لقتل اليهود والكفار يف فلسطني
ارض االسالم واملسلمني...
يا للعار! ان التاريخ لن يرمحكم يا احقر من
الدودة يف بطن اخلنزير...وعندنا يف لبنان
نقول لبعض النواب والوزراء ومن يدعي انه
يعمل يف حقل السياسة انتم مصريكم السجون
ومزبلة التاريخ قريبًا ،الن لبنان اليوم هو
لبنان املقاومة ،لبنان اجليش البطل املقاوم،
لبنان الشعب املنتفض الثائر على االرهاب
وكل االرهابيني يف الداخل واخلارج ،لبنان لن
يكون اال ملن يستحق وطن الرسالة منبع العلم
والعلمانية ،وطننا حنن وكل الشرفاء يف هذا
العامل..
وللمتصهينني هنا يف اسرتاليا وبعضهم
دخل اىل عامل الصحافة واالعالم بفلوس رائحته
الكريهة ازعجت الكثري من ناسنا يف وطننا
الثاني اسرتاليا احلبيبة ،نقول انكم تعملون
للصهيونية العاملية ولكيانها دولة اسرائيل،
انكم خونة ومرتزقة وسيأتي يوم وهو قريب
حيل عليكم غضب السماء باآلية القائلة « :ماذا
ينفع النسان لو ربح العامل وخسر نفسه»...
وفان اال الوطن
كل شيء يف هذا الوجود زائل
ٍ
فهو باق بناسه االوفياء املقاومني الشرفاء،
باق بشهدائه االبرار من الذين رقدوا على رجاء
النصر اآلتي والذين يف طريقهم اىل الشهادة
وحنن منهم وهذا مطلبنا حتى ولو كنا على
عتبة السنة بعد املائة ...ومع ميالد اول ثائر
على الصهيونية العاملية يف هذا الكون السيد
املسيح علية الصالة واشرف السالم...
ويف ختام كلميت هلذا العام اتطلع لعام جديد
ينتصر شعب سورية بقيادة الرئيس الدكتور
بشار حافظ االسد وجيشه املقاوم البطل وشعبنا
العظيم يف اجلمهورية العربية السورية صخرة
صمودنا القومي واالنساني ،وصخرة القضاء
على كل استعمار واغتصاب واحتالل منذ قرون
وقرون ،سقط املغول والترت ،سقطت العثمانية
القدمية واجلديدة مع االردوغان ومجاعته ،سقطت
سايكس  -بيكو ...وستسقط احلركة الصهيونية
حمطمة على تلك الصخرة وسيزول الكيان
الصهيوني املغتصب من هذا الوجود ،الن
الصخرة السورية عليها بنت السماء رساالتها
السمحاء اخلرية لكل الناس ،وان ابواب اجلحيم
لن تقوى عليها....
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لـبنانيات

العدالة املتأخرة ليست بعدالة

العماد عون بعد إجتماع التكتّل :القاضي الذي ال يستطيع أن حيكم َّ
فليتنح
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
عقد
إجتماعه األسبوعي يف الرابية
برئاسة العماد ميشال عون الذي
حتدث اىل الصحافيني عن أبرز
املواضيع اليت حُبثت وكانت يف
معظمها شؤونًا إمنائية؛ فأوضح
بداية أن املوافقة على متديد
عقد احلصرية لطريان الشرق
األوسط كانت بعد تعهدات
التزمت بها إدارة الشركة ومل
ُي ّ
نفذ منها شيء ،معتربًا كالمه
اليوم مبثابة إشعار.
ولفت أيضًا اىل املشاريع
املتوقفة ملنطقة املنت ،وأهمها
ّ
جل الديب ،والبولفار
جسر
الدائري..
ويف سياق ّ
متصل ،وحبضور
رئيس بلدية وأعضاء اجمللس
البلدي لبلدة املتني ،دعا العماد
بت مشكلة
عون القضاء اىل ّ
سلخ بقرار
خراج املتني الذي ُ
من وزير الداخلية يف العام
ُ ،1978
وض ّم اىل خراج بتغرين،
وال تزال القضية عالقة منذ 34
مشددًا على أن العدالة
عامًا،
ّ
املتأخرة ليست بعدالة.
وقال:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي،
عندما قبلنا بتمديد عقد
احلصرية (املونوبول) لشركة
طريان الشرق األوسط ،فقبولنا
تعهدات
كان بشروط ،وبعد
ّ
ٍ
بإجراءات معينة منها إعادة
ّ
ّ
بالتعرفة وإنشاء خطوط
النظر
جديدة ،وخطوط متدنية الكلفة،
( ،)Low Costوملء فراغات يف
اإلدارة وغري ذلك ..حتى اآلن،
ّ
حتقق ،وال
مل يصلنا أن شيئًا
نعرف أين أصبحوا .أعترب حديثي
اآلن إشعارًا حتى نعرف ماذا
فعلوا حتى اآلن وماذا سيحصل
يف املستقبل القريب.
ٍ
جهة أخرى ،هناك موضوع
من
ّ
يتعلق بالبولفار
متين حمض
الدائري ّ
الذي أرادوا إجنازه منذ
ّ
ملدة 46
 46عامًاُ .ح ِجَزت األمالك ّ
عامًا ...املشروع سقط ،وعليه
تتحرر األمالك ..ولكن،
جيب أن
ّ
ّ
التنظيم املدني ،من
مديرية
دون استشارة البلديات أو أي
طرف آخر ،تضع هذه املنطقة
ّ
الدرس باإلضافة إىل
كلها قيد ّ
ّ
 20مرت من كل جهة ،أي 40
ٌ
احتيال على
مرتًا إضافيًا ...هذا
أصحاب األمالك واملواطنني.
من كان عليهم َدين من أصحاب
ينهم مع الفوائد
األرض ،صار َد ُ
أكثر من مثن األرض ّ
اليت
سيعيدوها هلم .هذا ّ
التصرف
ّ
الوعي
وانعدام
التعسفي،
ملسؤولياتهم جتاه مواطنني
حيجزون هلم أرضهم هو غري
ّ
روح
يدل على
مقبول وال
ٍ
مسؤولية ،باإلضافة إىل ّ
أنه
خمالفة كبرية للقانون .نأمل أن
مما هي
ال
ّ
تتطور األمور إىل أكثر ّ
عليه ،وأن ترفع مديرية ّ
التنظيم
الدرس»
املدني «إشارة
ّ
ّ
يتمكن
عن هذه األراضي كي
التصرف بها ،إذ
أصحابها من
ّ

أورث قد تويف،
على األرجح من ّ
ورث قد يكون توفيّ
ومن
ِ
أيضًا ،وال نريد أن نصل عند
أحفاد األحفاد ،هذا يكفي.
حبثنا أيضًا مشروع طريق
ّ
ومشكلة
قاش-الرابية
الن
ّ
التخطيط .كان هلذا املشروع
وألسباب جمهولة ،صار
ختطيط،
ٍ
هناك ختطيط جديد .وحبسب
إن
املصاحل ،يقول البعض
ّ
ّ
التخطيط القديم أفضل ،ويقول
إن اجلديد هو
البعض اآلخر ّ
ّ
التخطيط
األفضل .أنا أعترب
القديم أفضل ،لسبب بسيط
ُ
أن ّ
جنز من
التخطيط األول أ ِ
هو ّ
دون مداخلة من أحد .ولكن،
عندما حصلت مداخالت ،أصبح
هناك ختطيط جديد ،أي أنهم
ّ
الشخصية
راعوا فيه املصاحل
املصلحة
وليس
والفردية
العامة .حنن يف التكتل قررنا
اليوم رفض التخطيط اجلديد،
ودعمنا للقديم .وإذا أراد أحد أن
يعرتض على املوضوع َفليعرتض
عندي ويشرح لي باملقارنة بني
املشروعني َ
أن املشروع
َ
مل يعترب ّ
اجلديد أفضل .عندها قد أتراجع
ونعطيهم ّ
حقهم ،ولكن جيب أن
َ
حنصل على شرح مل املشروع
اجلديد أفضل من القديم.
ّ
يتعلق مبشروع جسر
أما يف ما
جل الديب ،لقد تظاهر أهل جل
الديب من أجله ،واليوم احلجة
هي البلديات ،هذه موافقة وتلك
للدولة احلق أن
رافضة ..لكنّ ،
تستملك وأن تقوم باملشروع
العام .هلا احلق أن تأخذ قرارًا
ملدة
يف املوضوع ،كما فعلت ّ
 46عامًا باألراضي ّ
ُ
ذكرتها
الذي
نجز
لي َ
آنفًا .هذا املشروع اآلن هو ُ
فوق األوتوسرتاد ،لدينا ّ
فنيني
لينجز بسرعة ،ولكن،
كفاية ُ
ما حيتاج إىل شهٍر من العمل
يستغرق معهم ثالثني عامًا..
حس باملسؤولية،
ليس هناك
ّ
ّ
جل
واملواطنون يف منطقيت
يعانون
وأنطلياس
الديب
ّ
كثريًا يف الدخول واخلروج
من منطقتهم ،باإلضافة اىل
ّ
املعطلة يف األسواق
املصاحل
واحملالت هناك.
ّ
بالنسبة ملشروع طريق
اما
ّ
السريع فال تزال هناك
املنت
ّ
وصلة بشلاّ ما – املتني ،ويبدو
أنها منسية أيضًا .إذا كان هناك
فالدولة مجُ ربة أن تفصل
خالف،
ّ
لكن
الحيات،
ولديها مجيع
ّ
ّ
الص ّ
ّ
التنفيذ
يبدو أن اهلروب من
خصوصًا يف املناطق ّ
اليت نتواجد
ً
فيها أصبح مدروسًا وجزءا من
الدولة .أصبح املواطن
سلوك ّ
ويرتجى كما لو
يتسول حقوقه
ّ
ّ
أن ال حقوق له ،فيما املنت هو
ّ
للدولة
أكثر قطاع يدفع ضرائب ّ
بعد مدينة بريوت.
مهم
مشروع
هناك أيضًا
ٌ
ٌّ
جدًا هو مشروع مركز املعارض
ّ
واملؤمترات يف الضبية .فهل
ّ
بالضرورة أن يكون مجيع
املواطنني يف زاوية واحدة من
بريوت؟!

دولة الرئيس العماد ميشال عون
ٌ
مساحة يف
أمل يعد لدينا
تؤمن القليل
منطقة أخرى كيف ّ
من اإلنفراج؟! هل من الضروري
قضاء  6ساعات يف االزدحام
للوصول اىل معرض Bielيف ّ
كل
مناسبة؟ .أليس من املفروض
أن يكون يف املنطقة هنا
ثان؟! أال ُيفرتض أن
مشروع
ٌ
ٍ
يتم إحياء هذه املنطقة؟! نريد
ّ
أحد من أصحاب القرار
أن جييبنا ٌ
قي احلكم عن هذه ّ
التساؤالت!
يف موضوع آخر ،صدر يف
اجلريدة الرمسية يف  25تشرين
ّ
الثاني قانونًا ،أصبح نافذًا بعد
ً
ّ
بالسيارات
 18يوما ،وهو يتعلق
ّ
املستعملة .هذا القانون جيرب
السيارات املستعملة ّ
اليت تدخل
ّ
ٍ
كشف
إىل لبنان أن متر على
الشرعية ّ
ّ
اليت
فنيّ عند املعابر
السيارات
تدخل عربها .وصلت
ّ
وليس هناك بعد معابر شرعية،
وقد قيل ّ
إنه من املطلوب يف
القانون نفسه أن يتم وضع
مرسوم تنظيمي كي ُيّنفذ
القانون ،وليس هناك من
مرسوم تنظيمي.
ٍ
أن
القانون
يف
ورد
ّ
املستوردين جيب أن حيصلوا
على شهادة كشف فنيّ من بلد
املنشأ ،وقد بدأ تنفيذ القانون
بعد  18يومًا يف بريوت!!
ّ
بالنسبة لألشخاص
ولكن ،ماذا
ّ
الذين شحنوا بضاعتهم قبل
وضع هذا القانون وهي ال تزال
بالنسبة ّ
يف البحر؟! وماذا ّ
للذين
وقعوا العقود قبل القانون
واستلموا بضاعتهم بعده ،وهي
ً
نائمة ّ
حتى اآلن على
ال تزال
املرفأ؟! املسؤولون ال ّ
يتخذون
قرارًا واملواطنون يدفعون بدل
وقوف ،والسيارات تتضرر من
ملوحة البحر ..وال أحد يعرف
متى يأخذون قرارًا باملوضوع.
هذا األمر حيتاج إىل قرار
حاسم وفوري ،وليس من
ّ
ّ
حبق
الضرر
املفروض إحلاق
ألن الوزير أو املدير
املواطنني ّ
ال جيدان الوقت ملعاجلته.
املختصة
نأمل من القطاعات
ّ
جبدية مع هذه
أن تتعاطى
ّ
املواضيع ّ
اليت حبثناها اليوم
ّ
وللحديث صلةّ ،
نتوقف
ألننا لن

احلد .رفعنا القضايا
عند هذا
ّ
اليوم وسنالحقها.
يبقى هناك موضوع خراج
بلدة املتني ،ففي العام 1934
حتدد خراجات
صدرت مراسيم
ّ
بلدتي املتني وبتغرين .هاتان
ّ
وتتمتعان
البلدتان متجاورتان،
حبسن اجلوار والعالقات الطيبة
بني أهاليهما .ولكن ،يف ليلة
ظلماء من العام  1978أصدر
اخلية يف حينه قرارًا
وزير ّ
الد ّ
بسلخ جزء من خراج بلدة املتني
ليضمه إىل خراج بلدة بتغرين.
ّ
اجلزء املسلوخ اقتطع خراج
بلدة املتني إىل جزئني،

السطو ،ولكن
بعملية
أشبه
ّ
ّ
املسروقات يف هذه احلالة ال
ميكن أخذها إىل املنزل ،إنمّ ا
س ّجلت بإسم بتغرين .لو كنت
ُ
إلي،
ور ٍفعت هذه
ّ
قاضيًا ُ
القضية ّ
املختص
لكنت رددتها للوزير
ّ
بتهاني ّ
ألنه
الذي فصلها مرفقة
ّ
يقر مرسوم الفصل.
إستطاع أن ّ
مر
املوضوع ليس هنا ،لقد ّ
القضية يف القضاء
على هذه
ّ
ّ
بت
 34عامًا،
وبكل بساطة ،مل ُي ّ
بها ّ
الساعة .سبق وقلت
حتى
ّ
ّ
املتأخرة ليست
إن «العدالة
مر  34عامًا على هذه
بعدالة»ّ .
البت
يتم
ّ
القضية من دون أن ّ
ّ
ألي من البلدتني
بها وحتديد
ّ
يعود اجلزء املقتطع ،مع العلم
أن مراسيم اإلنشاء موجودة،
ّ
وكذلك مراسيم احلدود اليت
ّ
كل من البلدتني.
حتدد خراج
ّ
إن القضاء
البعض يقول
ّ
ّ
وانا
للضغوطات،
يتعرض
ّ
أقول ّ
إنه من املعيب أن يرضخ
ّ
ّ
أتكلم
للضغوطات .أنا
القضاء
اآلن أمام اإلعالمّ ،
ألنه ليس من
التوجه إىل
شيمي
قاض معينّ
ّ
ٍ
سرية ،وأهمس يف أذنه
بطريقة
ّ
كي يصدر حكمًا يعجبين يف
الدعوى ،أو مينع حكمًا ال
هذه ّ
الدعوى !.عندما
يعجبين يف تلك ّ
ّ
الطبيعية
تتخطى األمور احلدود
ّ
اجلمهورية أو
يف القضاء أو يف
ّ
اخلية أو يف البلدة أو يف
يف ّ
الد ّ
أي مكان ،أعلن ذلك على املأل،

وأمام مجيع ّ
الناس.
البت بهذا
يتم
ّ
إذًا ،جيب أن ّ
السرعة،
املوضوع وعلى وجه
ّ
وليس لسبب ّ
إال للمحافظة على
كرامة القضاءّ ،
ألنه ال جيوز أن
القضية بهذه البساطة
تكون
ّ
ملدة 34
وتستمر يف احملكمة
ّ
ّ
عامًا.
القضية
لقد نتج عن هذه
ّ
ُّ
فاتهم
املضاعفات،
بعض
بلدية املتني بعدة تهم
رئيس
ّ
ّ
ظين،
قرار
يتوصلوا إىل
لكي
ّ
ٍ
صحيحًا كان أو خاطئًا ،بهدف
القضية .انطالقًا من
نهيه عن
ِ
ّ
هنا ّ
أحذر اجلميع :ال جيوز ّ
اللعب
ّ
ّ
ّ
كل ما
الطريقة.
بالنار بهذه
ّ
مبين
نشأ عن هذا املوضوع هو
على باطل .ال أريد البحث إن
ّ
ّ
حمقًا أو ال،
اإلتهام
كان هذا
ّ
أنين أعلم ّ
مع العلم ّ
حمق
أنه غري
وخمتلق .ولكنّ ،
كل ما ُبين على
ٌ
ألن
باطل،
هذا املوضوع هو
ّ
ٌ
باطل،
حبد ذاته
هذا املوضوع
ّ
ٌ
باطل ،ومن يدفع
وما قاموا به
إلستمرار احملاكمات الباطلة هو
ّ
ٌ
خيتص
كل ما
باطل أيضًا...
ّ
بهذا املوضوع هو باطل.
نتأمل من القضاء أن يكون
ّ
ألن مسعته
واعيًا هلذه املشكلةّ ،
أن وزارة العدل
على احملك ،ومبا ّ
لتكتل ّ
ّ
التغيري واإلصالح
تعود
بأمور
حنب أن نسمع
اآلن ،ال
ٍ
ّ
سيئة عنها ،والقاضي الذي ال
فليتنح!!..
يستطيع أن حيكم،
َّ

جنبالط اىل باريس للقاء هوالند

أسفرت الزيارة اليت
قام بها رئيس «احلزب
االشرتاكي»
التقدمي
النائب وليد جنبالط مع
ضم وزير
وفد من حزبه
ّ
الشؤون االجتماعية وائل
أبو فاعور ،إىل برلني عن
وعد أملاني بتكليف وزير
االقتصادي
التعاون
واإلمناء األملاني ديرك
نيبل باالطالع على أوضاع
الالجئني السوريني يف
لبنان وحاجاتهم املتزايدة
فيه خالل الزيارة اليت
سيقوم بها األخري للبنان
يف  22كانون االول
(ديسمرب) اجلاري.
ورافق الوفد الذي
زار برلني على مدى
ثالثة ايام بدعوة من
«فريديرش
مؤسسة
إيربت» القريبة من «احلزب
االشرتاكي الدميوقراطي» ،أمني
السر العام للحزب التقدمي
ظافر ناصر ومسؤول العالقات
اخلارجية فيه زاهر رعد ،كما
رافقه يف عدد من اجتماعاته
سفري لبنان لدى أملانيا رامز
دمشقية .وعقد جنبالط لقاءات
عدة مع مسؤولني أملان بينهم
رئيس الكتلة النيابية للحزب
االشرتاكي فالرت شتاينماير،

يف الوضع اهلش
النائب وليد جنبالط
يف لبنان .وحظيت
الالجئني
قضية
السوريني يف لبنان
وارتفاع عددهم إىل
أكثر من  120ألفًا
مشرتك،
باهتمام
وشدد جنبالط وأبو
فاعور على حاجة
لبنان للحصول على
إنسانية
مساعدات
للعناية بهم وتأمني
حاجاتهم.
الطرفان
وحبث
يف إمكانية توفري
ميداني
مستشفى
العناية
لتأمني
هلؤالء.
الصحية
وقال الوزير أبو
فاعور إنه اقرتح
اإلسراع يف تنفيذ
ورئيس اللجنة اخلارجية يف الفكرة إما من طريق احلكومة
الربملان االحتادي (البوندستاغ) األملانية أو اللبنانية أو اهليئة
روبرت بولنتس ،ومستشار العليا لإلغاثة.
األمن القومي للمستشارة أنغيال
وتوجه جنبالط من برلني
مركل كريستوف هويتسغن ،إىل باريس حيث من املقرر
ومدير معهد العلوم السياسية أن يستقبله الرئيس الفرنسي
الدكتور فولكر بريتس.
فرانسوا هوالند على أن جيتمع
هذه
يف
وتناول البحث
مع مسؤولني آخرين بينهم
يف
الراهنة
اللقاءات األوضاع
وزير اخلارجية الفرنسية لوران
الشرق األوسط عمومً
ويف
،
ا
فابيوس.
سورية خصوصًا ،ومدى تأثرياتها
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عرب وعالم

الربملان العراقي يعدل قانون
االنتخابات احمللية والنجيفي
يتزعم كتلة جديدة خلوضها

أعلنت تيارات داخل «القائمة
العراقية» تشكيل كتلة باسم
«متحدون» ،بزعامة رئيس
الربملان أسامة النجيفي ،خلوض
االنتخابات احمللية ،فيما صوت
الربملان امس االول على تعديل
القانون الذي ينص على إعادة
احتساب أصوات الناخبني.
وأعلن الشيخ امحد أبو ريشة،
رئيس «مؤمتر صحوة العراق»،
ان حتالف «متحدون» الذي أعلن
تأسيسه أول من أمس»:اختار
النجيفي رئيسًا خلوض انتخابات
جمالس احملافظات».
التكتل
يف
وتنضوي
اجلديد تشكيالت «عراقيون»
و«اجلبهة
و«املستقبل»
املستقلة»
الرتكمانية
جانب
إىل
و«احلدباء»،
شخصيات سياسية معروفة،
مثل وزير املال رافع العيساوي،
وقياديني من احلزب اإلسالمي،
بينهم وزير العلوم والتكنلوجيا
عبدالكريم السامرائي ،ورئيس
جلنة حقوق اإلنسان الربملانية
سليم اجلبوري ،وحمافظ دياىل
عمر عزيز احلمريي ،وحمافظ
نينوى أثيل النجيفي.
إىل
املعلومات
وتشري
إعالن مرتقب لتحالف نائب
رئيس الوزراء صاحل املطلك
ومجال الكربولي ،زعيم حركة
«احلل» ،وهما أيضًا من مكونات
«العراقية» ،حتالفهما والدخول
يف انتخابات نيسان (ابريل) يف
قائمة واحدة.
اىل ذلك ،صوت الربملان

بالغالبية على التعديل الرابع
جمالس
انتخابات
لقانون
احملافظات رقم  36لسنة
 .2008ونص التعديل على
أن «تقسم األصوات الصحيحة
لكل كيان على األرقام الفردية
بعدد مقاعد الدائرة االنتخابية
ثم جيري البحث عن أعلى رقم
من نتائج القسمة ليعطى مقعدًا
وتكرر احلالة حتى يتم استنفاد
مقاعد الدائرة االنتخابية (طريقة
سانت ليجو)».
وأعاد التعديل «توزيع املقاعد
على مرشحي القائمة املفتوحة
ويعاد ترتيب تسلسل املرشحني
استنادًا إىل عدد األصوات اليت
حيصل عليها املرشح ويكون
الفائز األول هو من حيصل
على أكرب عدد من األصوات
ضمن القائمة املفتوحة ،وهكذا
بالنسبة لبقية املرشحني على
أن تكون امرأة يف نهاية كل
ثالثة فائزين بغض النظر عن
الفائزين من الرجال».
األسباب
التعديل
وعزا
املوجبة إىل»صدور قرار احملكمة
دستورية
بعدم
االحتادية
الفقرة اخلامسة من املادة 13
من قانون انتخابات جمالس
احملافظات واألقضية والنواحي
رقم  36لسنة  2008املعدل،
ما يوجب على جملس النواب
تشريع قانون يضمن تطبيق
أحكام املواد الدستورية على حنو
يعطي املواطن حق التصويت
ملن يريد وال يعطي صوته ملن
مل تتجه إرادته النتخابه».

تظاهرات واسعة يف اخلليل احتجاجاً على استشهاد صيب
شهدت مدينة اخلليل يف
مواجهات
الضفة الغربية
واسعة بني شبان فلسطينيني
وجنود االحتالل اإلسرائيلي
احتجاجًا على قيام اجلنود بقتل
صيب يف السابعة عشرة من
عمره.
وأغلقت مدارس جنوب
واندلعت
أبوابها،
اخلليل
مواجهات واسعة هاجم خالهلا
دوريات
والفتية
الشبان
اجليش وحاجزًا عسكريًا على
مدخل شارع الشهداء باحلجارة،
وأصيب عدد من املتظاهرين
ونقلوا إىل املستشفيات.
وتقع منطقة جنوب اخلليل
ضمن املنطقة املسماة «إتش
 »2اليت ختضع لسيطرة
اجليش اإلسرائيلي ،علمًا أن
هذه املنطقة اليت تضم البلدة
القدمية وأطرافها ،يقع فيها
احلرم اإلبراهيمي الشريف
والبؤر االستيطانية.
وكانت السلطات اإلسرائيلية
أعلنت أن جندية أطلقت
النار على الصيب حممد زياد
السالمية بعد أن اشتبهت بأنه
حيمل مسدسًا ،وقالت إنها
عثرت حبوزته على مسدس
بالستيكي .لكن عائلة الضحية
قالت إنه كان يف طريقه إىل
السوق لشراء كعكة إلقامة
حفلة عيد ميالده السابع عشر
الذي صادف يوم مقتله.
وحممد هو شقيق األسري
احملرر عوض السالمية الذي
حترر يف «صفقة شاليت» بعد
أن أمضى  18عامًا يف السجون
اإلسرائيلية بتهمة قتل جندي
إسرائيلي وإصابة آخرين.

احملتلة،
القدس
ويف
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية
ثالثة فتية فلسطينيني يف
السادسة والسابعة عشرة من
العمر بدعوى مهامجة شاب
يهودي متدين يف العشرين
من عمره يف الليلة السابقة
يف املدينة.
ونشرت وسائل إعالم
توقعات للجيش
إسرائيلية
باتساع االحتجاجات يف الضفة
عقب حرب غزة وحصول
فلسطني على موقع عضو
مراقب يف األمم املتحدة.
قاتلة السالمية
ونقل املوقع اإللكرتوني
لصحيفة «يديعوت أحرونوت»
عن اجلندية اليت قتلت السالمية
قوهلا« :مل أتردد بإطالق النار
على الفلسطيين بعد أن شعرت
بأن األدرينالني يسري يف
عروقي» .وأضافت اجملندة
اليت أطلقت  6رصاصات
إىل صدر الفتى« :تصرفت
بسرعة لشعوري بأن حياة
اجلندي املرافق لي خبطر...
وهذه املرة األوىل اليت أكون
فيها مبثل هذا الوضع ،لكنين
تصرفت بالضبط كما علمنا
اجليش».
وكانت اجملندة اإلسرائيلية
أدلت بتصرحيات متناقضة
للصحافة اإلسرائيلية عن حادثة
إطالق النار ،ففي تسجيل
صوتي للموقع اإللكرتوني
لصحيفة «يديعوت أحرنوت»،
قالت« :طلب زميلي من
الشاب السالمية بطاقة هويته،
فحمل الشاب الفلسطيين
مسدسًا بدل إعطائه اهلوية،

فأطلقت النار فورًا حنوه عن
بعد خطوات قليلة بال تردد أو
خوف» ،فيما قالت لصحيفة
«معاريف» إن «الشاب أعطى
بطاقة هويته لزميلي الذي
طلب مين أن أقوم بفحصها،
ثم انتبهت إىل أن الشاب
حيمل مسدسًا فأطلقت النار
عليه» .وأردفت أنه مل يكن
لديها الوقت العتقال الشاب
«وكان يسيطر علي أن زميلي
يف خطر ،فاألهم عندي هو
إطالق النار على الشاب وإنقاذ
زميلي» .وأكدت أنها مل تكن
تعلم أن املسدس الذي كان
حبوزة السالمية هو جمرد

مسدس دمية ،لكن التحقيق
األولي لالحتالل أثبت ذلك.
وأشاد وزير األمن الداخلي
إسحق أهارونفتش باجملندة
بقوله« :أشكرك يف شكل
شخصي على ما قمت به»،
مضيفًا يف مكاملة هاتفية
معها« :فعلت ما فعلت بشجاعة
وإصرار ومن دون تردد ،قمت
مبا هو متوقع من ّ
جمندي حرس
احلدود القيام به».
كما أشاد املفتش العام
للشرطة يوحنان دانينو وقائد
قوات «حرس احلدود» عاموس
يعقوب مبا قامت به اجملندة
من عمل ووصفوه بالشجاع.

إسبانيا حتتجز أصوالً بـ 28
مليون يورو مملوكة ملبارك
ومقربني منه
قالت احلكومة اإلسبانية إن الشرطة احتجزت أصو ً
ال بقيمة 28
مليون يورو ( 36.5مليون دوالر) مملوكة للرئيس املصري السابق
حسين مبارك ومقربني منه تشمل عقارات على شاطئ ماربيا الشهري
وسيارات فاخرة.
َ
َ
أصول مملوكة للرئيس السابق
ع
ب
ت
ت
اسبانيا
من
وطلبت مصر
ٍ
ُّ َ
واكثر من  100شخص على صلة به بينهم أفراد من عائلته
ومسؤولون شغلوا مناصب رفيعة يف عهده ورجال أعمال.
مجدت ما قيمته 18.4
وقالت وزارة الداخلية اإلسبانية إنها ّ
مليون يورو من األصول اليت عثرت عليها لكنها مل تقل ما إذا
كانت ستجمد البقية أيضًا .وقالت الوزارة يف بيان إن األصول
تشمل منزلني يف الموراليخا إحدى الضواحي الراقية يف مدريد
وسبعة منازل يف منتجع ماربيا على ساحل البحر املتوسط وأصو ً
ال
مالية يف ثالثة بنوك وسيارات فاخرة .وقال بيان احلكومة« :رمبا
جاءت هذه األصول من خالل جرائم كاالختالس أو الفساد».

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

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

انقسامات حول إنشاء مطار ثان بسيدني

قال الليربالي جون ألكسندر
عضو الربملان عن مقعد بينيلونغ
بسيدني إن إنشاء خط سكة
حديدية فائق السرعة يربط بني
ملبورن وسيدني سوف يلغي
احلاجة إىل إنشاء مطار ثان يف
سيدني.
وأضاف أن قرار اختيار مكان
إلنشاء مطار ثان جيب تأجيله
إىل حني البت يف إنشاء خط
قطار فائق السرعة على الساحل
الشرقي.
واستطرد« :إنشاء خط سكة
حديدية فائقة السرعة سوف
خيفف مشكلة القدرة على
استيعاب الركاب يف تلك
املنطقة شديدة االزدحام ،ال
جيب أن تفكر يف إنشاء مطار
ثان إال إذا استبعدت فكرة إنشاء

خط القطارات فائق السرعة».
ويعكس تعليق ألكسندر
انقساما متزايدا داخل صفوف
االئتالف حول الطريقة املثلى
حلل مشكلة املالحة اجلوية يف
سيدني.
وكان وزير النقل يف حكومة
الظل وارين تروس قد اقرتح
إنشاء املطار الثاني يف منطقة
 Badgerys Creekبينما يفضل
توني أبوت زعيم االئتالف
اختيار
املعارض
الفدرالي
 Mascotمكانا للمطار اجلديد.
بينما يفضل وزير النقل
الفدرالي أنتوني ألبانيز إنشاء
املطار اجلديد يف ويلتون،
اليت تبعد  81كم جنوب غرب
سيدني.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اخلرطوم ترفض شروطاً أمريكية للتطبيع :إحالة أبيي على جملس األمن ستف ّجر حرباً

شروط
اخلرطوم
اعتربت
عالقتهما
لتطبيع
واشنطن
وشطب اسم السودان من الئحة
الدول الراعية لإلرهاب «ابتزازًا
سياسيًا» ،واستبعدت حتو ًال يف
ّ
وحذرت
املوقف األمريكي جتاهها،
جملس السلم واألمن األفريقي
الذي يلتئم اليوم يف أديس أبابا

أغلبية من غادروا أسرتاليا حبثا
عن األفضل عادوا سريعا!!
كشفت أرقام صادرة من
املكتب األسرتالي لإلحصائيات

القس مارك دوري :ال متنحوا عبد الرمحن شرطة نيو ساوث
السديس تأشرية دخول إىل أسرتاليا
ويلز تكثف جهودها
حلل لغز جرائم
قتل يف سيدني

الشيخ عبد الرحمن السديس
دعا القس األسرتالي الدكتور
مارك دوري إىل عدم منح تأشرية
دخول أسرتاليا للشيخ عبد الرمحن
السديس الرئيس العام لشؤون
املسجد احلرام واملسجد النبوي,
وإمام احلرم املكي الشريف حلضور
مؤمتر إسالمي ضخم من املقرر أن
يعقد يف ملبورن يف مارس املقبل،
ويعترب احلدث اإلسالمي األكرب يف
تاريخ أسرتاليا.
وحيمل املؤمتر اسم « مؤمتر السالم
األسرتالي اإلسالمي» ،وحرص
منظم املؤمتر وسيم رزيف على
دعوة الشيخ عبد الرمحن السديس
الذي يعترب اإلمام اإلسالمي األول
يف العامل ،نظرا ملسؤوليته عن
حرمني يتوجه إليهما املسلمون من
سائر أرجاء العامل.
ولكن القس األسرتالي الدكتور
مارك دوري طالب بعدم دخول
السديس أسرتاليا ألسباب متثلت
يف دعوته لتدمري اليهود ووصفهم
بـ « حثالة اإلنسانية» ،و» جرذان
بشرية» و « قتلة األنبياء» و»
القردة واخلنازير».
وتابع أنه ال يعترب السديس
شخصية تدعو للوحدة واملصاحلة،
معربا عن توجسه من وجوده
املرتقب يف أسرتاليا.
من جهته ،أعرب منظم املؤمتر
وسيم رزيف عن دهشته البالغة من

تلك االدعاءات اليت مست شخص
الدكتور عبد الرمحن السديس قائال
إن دور الشيخ يف املؤمتر يتمثل يف
تالوة القرآن ،مشريا إىل أن إلقاء
حماضرات أو خطابات يف املؤمتر
سيقتصر على اللغة اإلجنليزية،
وتابع أن السديس مل يؤكد بعد
حضوره للمؤمتر.
واستطرد رزيف أن لديه ثالثة
أهداف من املؤمتر أوهلا هي توحيد
املنظمات اإلسالمية يف بوتقة
واحدة ،ألن ذلك سيمثل منوذجا
طيبا للجيل املسلم الصاعد حينما
يرى هذا الشكل من التوحد ،بينما
اهلدف الثاني هو بناء جسر اتصال
بني اجلالية اإلسالمية والشعب
األسرتالي ،حيث سيكرس املؤمتر
احلرية الدينية عرب دعوة العديد من
رجال الدين املسيحيني الكاثوليك
ومن الطائفة
والربوتستانت،
البوذية.
أما اهلدف الثالث هو بناء جسر
تواصل مع املسؤولني ،حيث مت
توجيه دعوات إىل مسؤولي الوالية
واحلكومة الفدرالية والشرطة.
ونصح رزيف القس األسرتالي
املعرتض على زيارة السديس
حبضور املؤمتر ،مؤكدا على أنه
سيغري من وجهة نظره بعد مشاهدة
فعاليات املؤمتر اإلسالمي املرتقب.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

من أن إحالة ملف النزاع يف شأن
أبيي بني دوليت السودان وجنوب
السودان على جملس األمن الدولي
سيؤدي إىل حرب يف املنطقة.
اإلدارة
مستشار
وطالب
األمريكية لشؤون دارفور دان
مسيث احلكومة السودانية بنزع
سالح امليليشيات يف دارفور،

حتقق املباحث يف واقعة
اغتيال علي عيد يف ضاحية
« بانشباول» ،وسط شبهات
تربط اجلرمية بعصابات إجرامية،
ارتكبت سلسلة جرائم أخرى عرب
سيدني.
وذكرت صحيفة الدايلي
تلغراف أن التحقيقات توصلت
إىل عالقة بني سلسلة من
جرائم القتل وعصابات إجرامية
عرب سيدني خالل الستة شهور
املاضية.
وحدات
بعض
وتتعاون
لكشف
املختلفة
الشرطة
مالبسات اجلرائم واليت تتضمن
اآلتي:
جرمية قتل علي عيد 38 ،سنة،
املرتبطة باملخدرات ،وحماولة
قتل الكهربائي حممد هنوف34(،
سنة) يف «بانشباول» يوم 27
نوفمرب.
قتل فاالو بيسو( 23سنة)
أحد أفراد عصابة «كومانشريو»
وإطالق النار على رجلني آخرين
يف حفل زفاف يف « كانلي
فيل» اخلامس من نوفمرب.
قتل كل من روي ياغي(33
سنة) وصديقه جيمي غروفر(27
جنوب
منطقة
يف
سنة)
وينتورثفيل يف  30نوفمرب،
وسط شبهات بارتباط اجلرمية
بعصابات ترويج املخدرات.
ويأتي ذلك يف ظل ختوف
الشرطة من زيادة األنشطة
العصابات
لتلك
اإلجرامية
مبا يشكل قلقا على سالمة
اجملتمع.
من جانبه ،قال مال النيون
مساعد مفوض شرطة نيو
ساوث ويلز إن هنالك احتمال
وجود عالقة بني هذه اجلرائم،
وهو ما حتاول العديد من
وحدات الشرطة التوصل إليه،
اليت تشن غارات متعددة على
بعض املشتبه بضلوعهم يف
ارتكاب اجلرائم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أن عدد األشخاص الذين قرروا
مغادرة أسرتاليا بشكل مستمر
حبثا عن حياة أفضل زاد بنسبة
 % 18يف الفرتة بني -2005
.2010
وبالرغم من ذلك فإن عدد
األشخاص الذين يقررون العودة
بعد فرتة من االغرتاب يتجاوز
عدد الذين يصرون على البقاء
يف الغربة ،حيث قال مكتب
اإلحصائيات « :كل عام يعتزم
العديد من األشخاص مغادرة
الوطن بشكل مستمر ،ولكن
معظمهم يعود إىل أسرتاليا
خالل عام من املغادرة».
ومن بني  84ألف شخص
قرروا مغادرة البالد بشكل دائم
عام  ،2010مكث حوالي  17ألف
شخص أكثر من عام بينما عاد
الباقون إىل أسرتاليا يف فرتة
مل تتجاوز العام.
وأوضحت األرقام أن النساء
هن األكثر متسكا بالبقاء خارج
أسرتاليا ،ال سيما يف عمر
يرتاوح بني  39-20سنة ،وغالبا
ما يكون هلن أبناء مل يولدوا
على األرض األسرتالية.

واتهم اخلرطوم بالبطء يف تنفيذ
اتفاق الدوحة لسالم دارفور
وعدم االلتزام بتنفيذ الرتتيبات
األمنية .وقال مسيث للصحافيني
يف اخلرطوم يف آخر زيارة له قبل
انتهاء مهماته« :أكرب إحساس
باإلحباط ّ
لدي بعد عام ونصف
تولد ّ
العام من توقيع اتفاقية الدوحة
عندما شاهدنا تنفيذًا حمدودًا للغاية
وخباصة لتلك البنود اليت جتلب
فوائد ملموسة لألشخاص الذين
نزحوا يف الداخل والالجئني».
وقال مسيث إن امليليشيات
«أصبحت خارج السيطرة بدرجة
متزايدة» وخباصة يف مشال دارفور
وإن كانت حوادث «مزعجة» بدرجة
أكرب وقعت أيضًا يف نياال جبنوب
دارفور ومنطقة مسرتي يف والية
غرب دارفور هذا الشهر .وأشار
تقدم يذكر يف تقديم
إىل غياب أي ّ
األشخاص الذين ارتكبوا جرائم يف
دارفور إىل العدالة .وتابع« :جيب
أن نقول بأمانة تامة إن سيادة
القانون ال وجود هلا يف دارفور».
واشرتط مسيث على اخلرطوم
القيام بـ «عمل جيد» يف دارفور
لتطبيع عالقاتهما ،وتبين خطوات
مل حيددها لشطب اسم السودان
من الئحة الدول الراعية لإلرهاب.
وقال« :طلبنا من اخلرطوم خطوات
حمددة لكنها مل تفعل شيئًا».
لكن وزير الدولة لشؤون
الرئاسة السودانية مسؤول سالم
دارفور أمني حسن عمر رفض
تصرحيات مسيث ،وقال إن
واشنطن مل تدعم اتفاق الدوحة
لسالم دارفور بصدق وظلت دائمًا
يف مربع التشكيك .وقال« :ال
نستغرب مثل تلك التصرحيات من
مبعوثيها مع ختام فرتة تكليفهم».
وأضاف« :املبعوثون يعبرّ ون يف
ختام تكليفهم بصراحة أكرب عن

حقيقة املوقف األمريكي الذي
يتخذونه يف هذه القضايا وسيلة
لالبتزاز السياسي» .ورفض
الرد على اتهامات مسيث قائ ًال
إنها ال تستحق الرد وتؤكد أن
الديبلوماسية األمريكية ال تزال
رهينة مجاعات ضغط «متطرفة».
وذكر أن اخلرطوم ال تتوقع حتو ًال
يف املوقف األمريكي خيالف
توجهات «املوقف الصهيوني»
جتاه السودان.
إىل ذلكّ ،
حذر زير اخلارجية
السوداني علي كرتي من أن
إحالة ملف أبيي على جملس األمن
ّ
سيعقد األمر وينذر باندالع
الدولي
نزاع جديد حول املنطقة ،مؤكدًا أن
اخلرطوم لن تقبل على اإلطالق
فرض حل عليها ال حيقق مصاحلها
الوطنية ومصاحل شعبها.
وقال كرتي بعد لقائه السفري
الصيين يف اخلرطوم ،إن قرار
جملس السلم واألمن األفريقي
يف شأن أبيي أمهل الطرفني
ستة أسابيع للوصول إىل تسوية
أو إحالة امللف على جملس األمن.
ونقل كرتي إىل السفري الصيين
رغبة اخلرطوم يف بقاء موضوع
اخلالف حول أبيي واحلدود يف
اإلطار األفريقي ،مؤكدًا أن إحالة
امللف على جملس األمن من شأنه
ّ
يعقد األمر وينذر باندالع نزاع
أن
جديد يف املنطقة.
وسيناقش جملس السلم واألمن
األفريقي اليوم اجلمعة تنفيذ
اتفاقات التعاون بني السودان
وجنوب السودان ،وتسوية النزاع
على منطقة أبيي بعد انقضاء املهلة
اليت حددها اجمللس للطرفني
لالتفاق على حل أو تبين مقرتح
فريق الوساطة األفريقية بإجراء
استفتاء لتحديد مصري املنطقة يف
تشرين األول (أكتوبر) املقبل.
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اسرتاليا يف أسبوع
احملكمة تربئ سليرب من تهمة التحرش اجلنس بأشيب
برأت احملكمة رئيس الربملان
السابق بيرت سليرب من تهمة
التحرش اجلنسي يف الدعوى
اليت كان قد رفعها ضده
جاميس أشيب.
فقد قال القاضي ستيفن
صباح االربعاء أن
راريس
طلب الدعوى يتضمن مزاعم
«فضيحة» وان مواصلة القضية
ستكون « مسألة غري عادلة
بشكل واضح» بالنسبة للسيد
سليرب وان بعض االدعاءات
للتجريح
تهدف
كانت
و»تشويه» مسعته.
وكان قد طلب رئيس الربملان
السابق ان يتم رمي الدعوى،
اليت رفعها ضده السيد أشيب
يف  20نيسان /أبريل من هذا
العام ،خارج احملكمة ،قائال انها
مصممة لتكون «مؤذية» وتلحق
«الضرر» به.
ومل يكن لدى السيد سليرب حمام
ميثله يف جلسة االستماع يف
القضية اليت استمرت يومني
يف تشرين االول /أكتوبر كما نه
مل حيضر إىل احملكمة الفيدرالية
يف سيدني صباح االربعاء.
واتى هذا القرار بعد يوم من
حمادثات وساطة بني الطرفني
باءت بالفشل.
وحكمت احملكمة على السيد
أشيب بدفع التكلفة القانونية
للسيد سليرب.
وقال السيد سليرب للمحكمة يف

اكتوبر تشرين االول /اوكتوبر
ان مستشاره االعالمي السابق
(اشيب) كان حياول تدمري
زواجه واسقاط احلكومة.
وكان السيد آشيب ،الذي
وصل اىل احملكمة يوم االربعاء
يرافقه املتحدث بامسه أنطوني
ماكليالن ،قد توصل اىل اتفاق
لقضيته ضد الكومنولث يف
ايلول /سبتمرب بـ  50ألف دوالر
واعدا بتقديم برنامج تعليمي
للموظفني حول التحرش اجلنسي
يف مكان العمل.
وقدمت املئات من الرسائل
النصية بني االثنني إىل احملكمة
يف وقت سابق من هذا العام

السيد اشبي بعد صدور الحكم

وقال السيد أشيب انه خيشى
االغتيال بعد إدالئه بهذه
املزاعم ضد رئيسه السابق
لوسائل االعالم.
وقال القاضي راريس «ان
الغرض الرئيسي للسيد أشيب
من هذه الوقائع مل يكن مناسبا
وال صائبا».
واضاف يقول «ال ميكن ألي
طرف أن يسمح لنفسه باإلساءة
لعملية سري احملكمة مبا يف ذلك
مزاعم فاضحة ومدمرة».
وصلت إىل
وتابع يقول «لقد
ُ
استنتاج مفاده أن الغرض
االساسي للسيد أشيب من هذه
اإلجراءات كان اهلجوم السياسي

ضد السيد سليرب»
وقال القاضي راريس «إنين
مقتنع بأن هذه اإلجراءات
هي مسيئة لعملية احملكمة»،
مضيفا «ان الطلب األصلي
ست ِ
الذي ُأ ُ
خدم من قبل السيد
أشيب كان بغرض احلاق الضرر
للسيد
السياسية
بالسمعة
سليرب».
بدوره قال السيد اشيب خارج
احملكمة أنه اصيب «خبيبة
أمل للغاية» جراء هذا القرار
وأن العملية القانونية كانت
«مروعة».
وأشار إىل انه «سيدرس» احلكم
مع حماميه قبل االستئناف.

احلكومة الفيدرالية ترحب
بقرار احلكمة تربئة سليرب
اعلنت احلكومة الفيدرالية ان
ان هناك «اسئلة جدية حباجة
لالجابة» من قبل االئتالف
حول سلوكه وتصرفه يف
قضية بيرت سليرب.
احملكمة
قاضي
وكان
الفيدرالية ستيفن راريس
قد أقفل يوم االربعاء ملف
قضية التحرش اجلنسي اليت
رفعها املوظف جيمس آشيب
ضد الرئيس السابق جمللس
النواب.
وقال القاضي راريس ان
أشيب رفع الدعوى «يف
التسبب
لغرض
الغالب
للسيد
سياسية
بأضرار
سليرب».
ووجد القاضي ان السيد أشيب
تصرف بالتعاون مع زميلته
املوظفة كارين دوان والوزير
الفيدرالي السابق مال برو
«ملصلحة حزب االحرار الوطين
والسيد برو».
وكان قد مت اختيار السيد برو
مرشحا حلزب االحرار الوطين
ملقعد فيشر الذي يشغله
السيد سليرب يف االنتخابات
الفيدرالية القادمة.
وقال متحدث باسم وزيرة

االدعاء العام نيكوال روكسون
ان احلكومة ترحب بقرار
القاضي الذي وجد «بوضوح»
ان السيد آشيب «اساء لعملية
سري احملكمة».
يقول
املتحدث
واضاف
«وهذا يبني مدى اخلطأ
اخلطري واملضلل لوزير الظل
لالدعاء العام ،السناتور جورج
براندس الذي ميكن أن يكون
اساء ملسائل احملكمة».
وقال انه سيكون على
«االئتالف االجابة عن بعض
األسئلة اخلطرية حول تصرفه
وسلوكه».
وكان السناتور براندس قد
سبق واتهم السيدة روكسون
بـ «إدارة» قضية التحرش
اجلنسي ضد السيد سليرب
سياسيا.
بدوره اعلن الوزير بيرت غاريت
ان هناك «تساؤالت خطرية»
على السناتور براندس االجابة
عليها.
غاريت
السيد
وقال
للصحفيني يف سيدني «هو
(براندس) قام مبكاملة حول
هذه القضية حيث كان عليه
اال يفعل ذلك».

حث احلكومة على رفع التمويل للمعلمني واملدارس

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

اعلن خبرية يف التعليم ان
اسرتاليا لن تكون قادرة على
حتسني نوعية املدارس يف حال
مل تضخ املزيد من األموال يف
التعليم.
فقد قالت أستاذة التعليم
والفنون يف جامعة سيدني،
روبني ايوينغ (،)Robyn Ewing
ان العديد من املعلمني اخربوها
لضغوط
يتعرضون
انهم
كبرية.
وكانت الربوفيسورة ايوينغ تعلق
على أحدث نتائج مسح دولي
لطالب السنتني الدراسيتني
 4و  ،8صدر يوم الثالثاء
واظهر ان األداء يف الرياضيات
والعلوم يف أسرتاليا يف ركود
منذ عام .1995
كما اظهر ان حنو ربع طالب
السنة الدراسية الرابعة ال
حيسنون القراءة يف حدها
األدنى املقبول.
وقالت الربوفيسور ايوينغ ان
أسرتاليا مل تستثمر ما يكفي
من الوقت والطاقة يف موارد
التعليم بشكل صحيح.
وصرحت إلذاعة  ABCيوم
االربعاء قائلة «أنفقنا الكثري
من املال على بناء ثورة لكل
مدرسة بدال من البحث يف حاجة
كل مدرسة».
وقد اعرتف وزير املدارس
الفيدرالي بيرت غاريت بان

اسرتاليا سجلت «بعض النتائج
السيئة» يف هذا املسح او
الدولي.
وقال «انين اقول انها دعوة
لليقظة بالنسبة لنا».
وأظهرت النتائج أيضا ان
إصالح التعليم جيب أن يؤخذ
على حممل اجلد.
وقال غاريت «حنن حباجة إىل
نهج وطين ،حنن حباجة اىل
حتسني املدرسة الوطنية».
وقال االحتاد االسرتالي للتعليم
ان اهلدف الذي حددته رئيسة
الوزراء جوليا غيالرد لنظام
التعليم يف اسرتاليا ليكون
يف املراتب اخلمس االوىل يف
العامل حبلول عام  2025لن
يتحقق دون توظيف املزيد من
املال.
مراجعة
توصيات
وحسب
غونسكي ( )Gonskiفان تنفيذ
االصالح حيتاج اىل ما يقدر
بـ  6.5مليار دوالر كتمويل
إضايف سنويا من الكومنولث
والواليات.
وصرح الرئيس الفيدرالي
للجمعية اجنيلو Gavrielatos
لتلفزيون  ABCقائال «حان
الوقت جلميع السياسيني،
الفيدراليني ويف الواليات،
للجلوس واملناقشة لتنفيذ
نظام متويل اجلديد».
وأكدت أحدث النتائج دراسة

يف التعليم الدولي على احلاجة
إىل مزيد من التمويل.
وقال «لدينا اآلن أدلة على أن
االستثمار يحُ دث فرقا».
«ديفيد
يقول
واضاف
غونسكي  Gonskiكان واضحا
جدا  ...ستكون هناك عواقب
وخيمة اقتصادية واجتماعية ما
مل نتصرف اآلن».
وقال نائب املقاعد اخللفية يف
حزب العمال إد هيوسك (Ed
 )Husicان النتائج اظهرت ان
على احلكومة واألمة مضاعفة
جهودها.
وقال لشبكة سكاي نيوز
ان«هذا يؤكد أن علينا املضي
قدما يف جمال االستثمار
يف املدارس والتأكد من
هذه النتائج هي شيء من
املاضي».
غري ان النائب االحراري جوش
«اللوم
القى
Frydenberg
باملطلق» على حزب العمال يف
اخنفاض مستويات التعليم.
وقال «إنهم يعيشون يف عامل
مواز ،ان احلكومة مل تكن تتحدث
عن حتسني تدريب املعلمني
أو اعطاء صالحية ذاتية اكرب
ملديري املدارس».
وقال وزير التعليم للظل
كريستوفر باين ان النتائج
تركت مصداقية حزب العمال
«يف حالة يرثى هلا».
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ال تناديها بـ «جوليا الكاذبة»:

قوانني أسرتالية مقرتحة حتظر
التنابز باأللقاب!!

قوانني
تقرتح
احلكومة
التمييز
ملكافحة
جديدة
تتضمن جتريم التالسن
اللفظي والتنابز باأللقاب
إذا جتاوز احلدود ،وسط
حتذيرات من بعض اخلرباء
من أن تلك اإلجراءات قد
تقيد احلريات
هل سبق لك أن وصفت
رئيسة احلكومة الفدرالية
بـ «جوليا الكاذبة» أو
«> ،Juliarوهل وجهت سبابا
ألحد أصدقائك بأنه «ابن غري
شرعي» أو ما شابه من
سباب؟ هنالك اقرتاحات
بقوانني جديدة حتظر التنابز
باأللقاب ،أو إطالق أوصاف
على أشخاص حتط من
قدرهم.
وحذرت منظمة « احلريات
املدنية األسرتالية» من أن
القوانني املقرتحة قد تطال
رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد اليت تصر
دائما على وصف زعيم
االئتالف الفدرالي املعارض
توني أبوت بـ «العنصري
كاره النساء» ،على الرغم
من احلصانة الربملانية اليت
تتمتع بها جوليا غيالرد.
من جهته ،انتقد بيل رولينغز
رئيس املنظمة القوانني
املقرتحة ،معتربا ذلك نوعا
من التقييد على احلريات.
يأتي ذلك يف أعقاب
االنتقادات اليت وجهها
جيم سبيغلمان رئيس شبكة
«ايه بي سي» حنو القوانني

Page 11

املقرتحة واصفا إياها بأنها
«انتهاك للقوانني الدولية
حول حرية التعبري».
وعودة إىل رولينغز الذي
أوضح إىل أي مدى ميكن
أن يتم إساءة استخدام
القوانني املقرتحة قائال:
«يف حالة قيامك بنعت جوليا
غيالرد باملصطلح ()Juliar
فإن القوانني املقرتحة تتيح
هلا أن تأخذك إىل احملاكم،
ألن ما فعلته سيضحى جرمية
يعاقب عليها القانون».
قائال:
رولينغز
وتابع
أبوت
وصف
«باملثل،
بـ «كاره النساء» أو
«العنصري» قد يذهب
احملكمة»،
إىل
بقائله
واصفا القوانني املقرتحة
بشديدة اخلطورة ،وتابع
ساخرا« :لكي تبقى آمنا
يستحسن أن تغلق فمك وال
تتفوه بأي كلمة».
كما حتظر القوانني اجلديدة
استخدام أمساء
املقرتحة
احلشرات أو احليوانات يف
السخرية من األشخاص.
وتعترب القوانني املقرتحة
قوانن
لنطاق
توسيعا
مناهضة التمييز احلالية
اليت تشمل جتريم اإلساءة
أو سباب األشخاص على
وهي
عنصري،
أساس
القوانني اليت جعلت الكاتب
األسرتالي أندرو بولت يواجه
طريق احملاكم بعدما سخر
من األبورجينز ،أو سكان
أسرتاليا األصليني.

ومتتد مظلة القوانني املقرتحة
إىل جتريم السخرية من العمر
أو اجلنس ،وسط تقارير
تفيد بأن املدعي العام
الفدرالي نيكوال روكسون
تواجه معارضة شرسة إثر
القوانني اجلديدة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اسانج يؤكد حماولته الرتشح مقعد يف جملس الشيوخ
صرح جوليان أسانج لوسائل
االعالم االسرتالية انه يعتزم
الرتشح ملقعد يف جملس الشيوخ
يف االنتخابات القادمة ،مشريا
اىل ان «عددا من األشخاص
املرموقني وهم حمط اعجاب
اجلمهور األسرتالي» أعربوا
عن اهتمامهم يف الوقوف
اىل جانبه يف تسجيل حزب
ويكيليكس األسرتالي .
اعالم
وسائل
وذكرت
فريفاكس انه مت إعداد مسودة
تأسيس احلزب وهي ختضع
ملراجعة قانونية.
ويتطلب تسجيل األحزاب مع
مفوضية االنتخابات األسرتالية
تأكيد ما ال يقل عن ان 500
عضو مدرجة امساؤهم يف
القوائم االنتخابية.
واخرب السيد اسانج وسائل
اعالم فريفاكس انه مل يسجل
بعد التصويت ،ولكن يعتقد انه
سيكون قادرا على التسجيل
اما يف نيو ساوث ويلز أو
إما فيكتوريا كونه ناخبا خارج
البالد.
وكشف عن أن هناك «قرارا
اسرتاتيجيا» سيحدد الوالية
اليت سريشح نفسه فيها.
وقد حتصن السيد اسانج وهو
املواطن األسرتالي يف سفارة
اإلكوادور يف لندن منذ ان جلأ
الي هناك يف حزيران /يونيو
يف حماولة لتجنب تسليمه إىل
السويد حيث يواجه االستجواب
بسبب مزاعم االغتصاب.
ويعرتي أسانج القلق من أنه
إذا ذهب إىل السويد فان
ستسمح
هناك
السلطات

بتسليمه إىل الواليات املتحدة
تسريبات
حول
الستجوابه
ويكيليكس آلالف من الربقيات
الدبلوماسية االمريكية.
من جهة أخرى حتدث أسانج إىل
شبكة «آي بي سي» األسرتالية
عما تردد عن معاناته من
التهاب رئوي مزمن ،فشدد
على ان الوضع ليس شديد
الصعوبة «فقد كنت يف ظروف
أصعب والسجن االنفرادي
كان أسوأ».
وقبل جلوئه اىل السفارة كان
يعيش يف السابق حتت اإلقامة
اجلربية يف قصر نورفولك الذي
يعود ألحد أنصاره.
وقال السيد أسانج بصوت
أجش انه سبق وكان «يف
مواقف أسوأ».
وقال ان «احلبس االنفرادي
كان أسوأ».
وأضاف ان «االعتقال املنزلي
واالضطرار للتوجه يوميًا إىل
مركز الشرطة يف وقت معني
كان أسوأ».
وكانت سفرية األكوادور لدى

بريطانيا ّ
حذرت من أن أسانج،
يعاني من مشاكل حادة يف
الرئة ،جراء قضائه أكثر من
 5أشهر داخل غرفة يف مبنى
سفارة بالدها وسط لندن.
سفارة
إىل
أسانج
وجلأ
األكوادور يف  19حزيران/
يونيو املاضي بعد رفض
احملكمة األعلى يف بريطانيا
االستئناف الذي رفعه ضد
احلكم الذي أجازت فيه تسليمه
إىل السويد بتهمة اإلعتداء
جنسيًا على امرأتني ،ومنحته
األكوادور اللجوء السياسي
على أراضيها يف  16آب/
أغسطس.
وهددت الشرطة الربيطانية
موقع
مؤسس
باعتقال
ويكيليكس البالغ من العمر
 41عامًا ،مبجرد مغادرته مبنى
السفارة بتهمة اإلخالل بشروط
إخالء سبيله بكفالة ،فيما أصر
وزير اخلارجية الربيطاني هيغ
على أن حكومته لن تسمح له
باحلصول على ممر آمن للخروج
من بريطانيا.

خطة أسرتالية لتأهيل العاطلني بكورسات تدريبية مكثفة
من املقرر أن تقوم احلكومة
دورات
بتوفري
الفدرالية
تدريبية مكثفة تعني الباحثني
عن عمل على تلبية املتطلبات
اليت يرغبها أصحاب الوظائف،
ضمن تعديالت يف نظام
التوظيف أعلنت عنها حكومة
غيالرد أمس األربعاء ،بتصديق
من كيت اليس وزيرة «
مشاركة التوظيف».

اجلديدة
السياسة
وتعاجل
املشكالت اليت اشتكى منها
أصحاب الوظائف مثل ملياردير
التعدين « أندرو فورست»
و»جملس األعمال األسرتالي»،
للحكومة
انتقادات
وسط
بضعف التمويل يف جمال
الكورسات التدريبية ،وبالتالي
نقص يف جمال اخلربات الالزمة
للعمل.

ووفقا للنظام اجلديد الذي
سيكشف عنه النقاب عام
 ،2015سيتم تقديم دعوم
كبرية للباحثني عن عمل ال سيما
من فئة املهاجرين والالجئني
وفاقدي املأوى واملعاقني
الذين يظلون بال عمل فرتات
طويلة تتجاوز اآلخرين.
كما ينص النظام اجلديد
على زيادة بدالت البطالة،

تغيريات

باإلضافة إىل
نظام الوظائف.
كما أن احلكومة باتت مطالبة
بتقليل الفجوة الكبرية بني
بدل البطالة املسمى Newstart
 Allowanceوبني بعض البدالت
األخرى األكثر سخاء مثل «
معاش اإلعاقة».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

غيالرد تعلن احلرب على «ختان اإلناث» يف أسرتاليا

أعلنت رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد أمس الثالثاء
جمموعة من اإلجراءات بغرض
احلد من «ختان اإلناث» وما
يصاحبها من أضرار جسدية
ونفسية.
وقالت غيالرد يف بيان هلا:
« ال نعرف على وجه الدقة
مدى انتشار ختان اإلناث يف
أسرتاليا ،ولكننا نعلم أنها
حتدث ،وأنها ليست حوادث
فردية».

ووفقا للخطة اجلديدة سيتم
تكثيف البحث ومجع املعلومات
املتعلقة بقضايا ختان اإلناث
لضمان تلقي الضحايا الالتي
الرعاية
للختان
خضعن
املالئمة.
ومن املقرر أن تعقد قمة
قانونية
ومراجعات
وطنية
يف إطار محلة احلكومة لردع
مرتكيب جرمية « ختان اإلناث»
الذي يعد من احملظورات
يف أسرتاليا ،ومتاثل جرمية

االنتهاك اجلنسي.
إىل ذلك ،تقوم نيكوال روكسون
املدعي العام الفدرالي بعملية
مراجعة األطر القانونية لضمان
احلماية القصوى لإلناث يف
أسرتاليا ،ومحايتهن يف حالة
سفرهن للخارج ،حيث يعمد
بعض أولياء األمور إىل ختان
ذويهن من اإلناث خارج
أسرتاليا للتملص من املغبة
القانونية يف حالة إجرائها
داخلها.

يف

كما ستعقد وزيرة الصحة تانيا
بليربسيك مؤمترا وطنيا بشأن
«ختان اإلناث» يف بدايات
العام القادم حبضور العديد من
خرباء الصحة والقانون وممثلني
عن الشرطة.
وتصل عقوبة املتورط يف ختان
اإلناث إىل احلبس ملدة  20عاما
يف حالة اإلدانة ،وذلك يف
بعض الواليات األسرتالية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

0414552715

Roses

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

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

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

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

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

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

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

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

BG

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

صفوت عرفان

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

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

خطاب بول كيتينغ
منذ  20سنة…األفضل
يف تاريخ أسرتاليا

كان خطاب رئيس احلكومة
األسرتالية األسبق بول كيتينغ
منذ عشرين عاما عندما ذهب
إىل ضاحية «ريدفرين» يف
سيدني الفتتاح «العام الدولي
لسكان الشعوب األصليني»
من العالمات الفارقة يف تاريخ
أسرتاليا ،مل يضاهيه أي خطاب
لرئيس حكومة أسرتالي آخر.
إن املفرتض أن تكون
خطابات رئيس احلكومة متثل
روح أسرتاليا ككل ،وليست
جمرد خطابات لقائد سياسي
وصل إىل منصب رئيس
احلكومة ،وهكذا جنح كيتينغ
يف خطابه يف نسيان أنه كان
قائدا حلزب العمال يف ذلك
الوقت  ،لكنه حتدث بصفته
رئيس احلكومة رقم  24يف
التاريخ األسرتالي.
إن املتأمل خلطابات الرئاسة
األمريكية جيد أغلبها حتمل ذلك
االجتاه ،فالرئيس األمريكي
يعلم أنه يتحدث عن أمريكا
ككل نابذا انتماءه الدميقراطي
أو اجلمهوري ،ويساعده على
ذلك خطابات سنوية ثابتة
يتحدث فيها الرئيس األمركي
عن الوطن بشكل عام مثل
خطاب « حالة االحتاد».
أسرتاليا
حتتاج
وهكذا
إىل مزيد من هذه اخلطابات
اليت ال تنسى ،مثل خطاب

Page 13

كيتينغ الذي وجه خالهلا أمسى
االعتذارات للسكان األصليني
يف العامل ،أضحت مضرب
األمثال حيث قال « :نعرتف
أننا حنن من انتزعنا أراضيكم،
وحطمنا أساليبكم يف احلياة،
حنن من جلبنا إليكم األمراض،
واخلمور ،حنن من قتلناكم،
وانتزعنا األطفال من أحضان
أمهاتهم ،حنن من مارسنا
التفرقة العنصرية واألقصاء،
إنه جهلنا وحكمنا املبكر ،الذي
األساسيات
نتجاهل
جعلنا
اإلنسانية ،باستثناء بعض
املواقف االستثنائية النبيلة».
لقد أسهمت اللغة البالغية
اليت استخدمها كيتينغ يف
خطابه البديع يف تأثريات
هائلة ،حيث دحض التفكري
الذي كان سائدا بضرورة
عدم االعرتاف باملسؤولية حنو
اجلرائم اليت ارتكبت يف حق
السكان األصليني.
مل يستطع أي رئيس حكومة
يف أسرتاليا تقديم مثل هذا
اخلطاب ،سواء ألفريد ديكني
أو جون كورتني أو بن شيفلي
أو روبرت مينزيس وغريهم
من رؤساء احلكومة عرب تاريخ
أسرتاليا اليت هي يف أمس
احلاجة إليها ،ليزيد تأثريها على
املستوى الدولي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

دراسة...
فقراء أسرتاليا
البدناء يف
خطر!!
نشرتها
دراسة
كشفت
دورية « The Medical Journal
 »of Australiaأول أمس االثنني
أن األشخاص البدناء يف
أسرتاليا ذوي الدخول املنخفضة
فرصهم أقل يف إجراء جراحات
معاجلة البدانة وتقليل الوزن،
بينما تزداد فرص إجرائها عند
أصحاب الدخول املرتفعة بفعل
التأمني الطيب اخلاص.
وتعترب الدراسة مبثابة رسالة
تنبيه لألطباء لدعوة احلكومة
حنو مزيد من التمويالت الالزمة
إلجراء مثل هذه العمليات
لصاحل حمدودي الدخل الذين
يعانون بشدة من تأثريات
البدانة السلبية ،وزيادة فرص
إصابتهم بداء السكري وأمراض
القلب واملوت املبكر.
وتضم قائمة اجلراحات اليت
جيريها البدناء األثرياء عملية
تدبيس املعدة وبعض العمليات
األخرى املرتبطة باملعدة.
أن
الدراسة
وأوضحت
األشخاص الذين تتجاوز دخول
عائالتهم  70ألف دوالر ميتلكون
فرصا إلجراء مثل هذه العمليات
متاثل مخسة أضعاف فرص
من تقل دخوهلم عن  20ألف
دوالر.
من جهتها ،قالت الدكتورة
روزمارس كوردا ،من فريق
عمل الدراسة ،إن النتائج تؤكد
عدم املساواة اليت بات عليها
النظام الطيب يف أسرتاليا،
حيث ال يقدر على إجراء عمليات
عالج البدانة سوى هؤالء الذين
يقدرون على أعباء التأمني
الصحي اخلاص.
ونوهت الباحثة إىل اخلطورة
املنبثقة من البدانة ،وأهمية
إجراء بعض العمليات ،اليت
يكون هلا الفضل يف حتسني
مستوى الكولسرتول ،واحلد
من املشاكل الصحية األخرى
املرتبطة بزيادة الوزن.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

استطالع نيوزبول :الفارق بني غيالرد وأبوت يضيق إىل  9درجات!!

كشف استطالع حديث أجرته
مؤسسة «نيوزبول» تدهورا ملحوظا
يف شعبية حزب العمال وجوليا
غيالرد رئيسة احلكومة الفدرالية،
عقب األسبوع الربملاني األخري من
العام اجلاري ،كما كشف اقرتاب
طوني أبوت زعيم االئتالف الفدرالي
املعارض من املنافسة على لقب
رئيس احلكومة القادم.
ورغم الصعود الذي كان حزب
العمال قد حققه يف األسابيع األخرية
إال أنه عاد وتقهقر ملستويات بداية
العام اجلاري ،كما ضاق الفارق
بني غيالرد وأبوت حول رئيس
احلكومة املفضل إىل أضيق فارق
منذ سبتمرب املاضي.
ووفقا لالستطالع الذي ينشر
حصريا على صحيفة األسرتاليان
فقد اخنفضت نسبة التأييد يف
االصوات االولية حلزب العمال أربع
نقاط مئوية مقارنة بالنسبة منذ
 6شهور ،وبلغت مستوى ،%32
بينما صعدت نسبة تأييد االئتالف
املعارض إىل  %46بارتفاع بلغ
 ،%3وهي النسبة األعلى لالئتالف
منذ شهر آب/أغسطس املاضي.
وظهر تأثري املعارك الشخصية
اليت طالت غيالرد وأبوت خالل
االسبوع األخري واضحا على نتيجة

االستفتاء ،ال سيما غيالرد اليت
اتهمت بانتهاك القانون بشأن
متويل مجعية إصالحية تابعة لنقابة
العمال األسرتاليني اليت كان
يرتأسها صديقها السابق ،بينما
اتهمت احلكومة الفدرالية طوني
أبوت بالسلبية واجلنب.
وبقيت نسبة تأييد حزب اخلضر
كما هي عند مستوى  ،%11ألسباب
تتعلق بعيوب كثرية شابت أداء
اخلضر يف االنتخابات املاضية.
وردا على سؤال حول رئيس

احلكومة املفضل يف االنتخابات
القادمة ،اخنفضت نسبة تأييد
غيالد ثالث نقاط مئوية دفعة
واحدة إذ بلغت  %43وهو اهلبوط
األول هلا منذ أول تشرين االول/
أكتوبر ،بينما زادت نسبة التأييد
ألبوت درجة واحدة لتبلغ ،% 34
وهي النسبة األعلى له منذ نهاية
أكتوبر املاضي ،كما أن فارق
التسع نقاط بينهما هو األضيق منذ
أوائل ايلول /سبتمرب املاضي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

استطالع :نساء أسرتاليا أكثر سعادة وتفاؤال واكتئابا من الرجال!!

كشف االستطالع الذي أجراه معهد « بالك دوج» تفوق النساء
األسرتاليات على الرجال يف عنصري السعادة والتفاؤل.
ووفقا لالستطالع فقد حصلت نساء أسرتاليا على متوسط  8من مجلة 10
درجات يف مؤشر السعادة ،حيث متثل الدرجة صفر انعدام السعادة ومتثل
الدرجة  10أقصى درجاتها .وكان متوسط الرجال األسرتاليني من السعادة
 7.7درجة ،وحصدت  %68من النساء املشاركات يف االستطالع درجات
مرتفعة من السعادة ترتاوح بني  10-8بزيادة  % 6عن االستفتاء السابق،
بينما مل تتجاوز النسبة  %59عند الرجال باخنفاض مقداره .%2
وفيما خيص مؤشر التفاؤل ،تفوقت نساء أسرتاليا أيضا مبتوسط 7.6
درجة مقابل  7.1للرجال ،كما حازت  %61من النساء درجات ترتاوح بني
 10-8مقابل  %49فقط من الرجال .ورغم ذلك فاقت نساء أسرتاليا
الرجال يف معدل القلق واالكتئاب ،وهو ما فسرته هيلني كريستينسن
مديرة معهد « بالك دوج» بأن النساء بوجه عام أكثر ميال للتأمل ،الذي
يزيد من نسبة االكتئاب.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻐﺭﻕ ﺑﺩﻭﻥ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺃﻱ ﺻﻭﺕ!
ﻧﺷﺟﻊ ﺍﻷﻫﻝ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﻳﻑ ﻋﻧﺩ ﺗﻭﺍﺟﺩﻫﻡ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺑﺭﻙ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻧﻔﺦ ﻭﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ .
ﺑﺷﻛﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺇﺣﺻﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﻕ ﺍﻟﻣﻣﻳﺗﺔ ﻭﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺑﺭﻙ
ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ .ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻝ ﺍﻟﺗﻧﺑﻪ ﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﻳﻑ.
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ  ،2011-2010ﻏﺭﻕ ﺳﺗﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻭﺷﺎﺭﻑ  30ﻁﻔﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺑﺭﻙ ﺳﺑﺎﺣﺔ
ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻳﻭ ﺳﺎﻭﺙ ﻭﻳﻠﺯ  .ﻳﺣﺫﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻁﺑﻳﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻔﺦ ﺗﺷﻛﻝ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺧﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﺍﻟﺑﺭﻙ
ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻓﺷﻛﺎ ،ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻷﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ "ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﻕ ﺣﺩﺙ ﺳﺭﻳﻊ ﺟﺩﺍً ﻭﻫﺎﺩﺉ ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺎء ﻓﻲ
ﻣﺟﺭﻯ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﺗﻣﻧﻊ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﻋﺔ .ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻐﺭﻕ ﺃﻥ ﻳﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻠﻑ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻣﺎﻍ".

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﺿﺎ ً "ﺇﻥ ﺍﻟﺧﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻻ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻙ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ،ﺑﻝ ﻳﺗﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻧﻔﺦ ﻭﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ".
ﺇﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺑﺭﻙ ﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺯﻟﻬﻡ .ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﻋﻠﻳﻙ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻳﺎﺝ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺣﻭﻝ ﺑﺭﻙ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻔﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻥ  30ﺳﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎء.
ﻗﺎﻝ ﺩﻛﺗﻭﺭ ﻓﺷﻛﺎ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩ ﺧﺎﻁﺊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺑﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻔﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎء ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﻙ
ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﺧﻁﻭﺭﺓ ﺃﻗﻝ.
ﻧﺫﻛﺭ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﺟﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻔﺦ ﻭﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ.


ﻋﻠﻳﻙ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺭﻙ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﻧﺕ ﻣﺳﺗﻌﺩﺍً ﻹﻓﺭﺍﻏﻬﺎ ﻭﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ ﺑﻌﻳﺩﺍً ﻋﻥ ﻣﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﺑﻌﺩ ﻛﻝ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ.



ﻋﻠﻳﻙ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺑﺭﻙ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﻧﺕ ﻣﺳﺗﻌﺩﺍً ﻟﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺝ ﺣﻭﻟﻬﺎ.



ﻳﺗﻡ ﻓﺭﺽ ﻏﺭﺍﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺳﻳﺎﺝ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻳﺣﻳﻁ ﺑﺄﻱ ﺑﺭﻛﺔ ﺳﺑﺎﺣﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ ﺑﺄﻛﺛﺭ
ﻣﻥ  30ﺳﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎء )ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺳﻁﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ(.



ﺇﻥ ﺍﻟﺑﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻔﺦ ﻭﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﻟﻳﺳﺕ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻭﻳﺟﺏ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺷﺧﺹ ﺭﺍﺷﺩ ﻭﻣﺳﺅﻭﻝ ﻁﻭﺍﻝ ﺍﻟﻭﻗﺕ.

ﺣﻣﻠﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﺭﻙ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻔﺦ ﻭﺍﻟﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ،ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﺳﻳﺩﻧﻲ ﻟﻼﻁﻔﺎﻝ )(SCHN؛ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ
ﺍﻟﻐﺭﻕ ﺑﺩﻭﻥ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺃﻱ ﺻﻭﺕ! ﺗﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺷﺭﺓ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺑﺭﻙ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻭﺍﻷﻫﻝ ﺑـ  16ﻟﻐﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ http://.kidshealth.chw.edu.au
ﺗﻭﺩ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﺳﻳﺩﻧﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻪ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻣﺗﻪ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻳﻭ ﺳﺎﻭﺙ ﻭﻳﻠﺯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﻣﻠﺔ.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

أبوت حياول تشكيل األمسنت بعد تصلبه!!

وحش احلرارة املرتفعة يف أسرتاليا..هل
يفرتس املزيد من الضحايا؟!
حيذر العلماء من الصعود
املستمر لدرجة حرارة األرض

مكتب الضرائب
األسرتالي يطلب
الدخول املباشر
على مكاملات
ورسائل املراوغني
تسبب موقف طوني أبوت زعيم
االئتاليف الفدرالي املعارض
املتصلب جتاه ضريبة الكربون
وبعض القضايا األخرى يف قدانه
الكثري من املؤيدين ,حيث أنه ال
يرغب يف التحلي ببعض املرونة
وحيمل ضريبة الكربون مسؤولية
كافة السلبيات املتواجدة يف
أسرتاليا ،رغم األرقام اليت
تشري إىل الكثري من املبالغة يف
هذا التناول.
لقد قال نائب الرئيس األمريكي
األسبق وولرت مونديل« :الصورة
السياسية مثل وضع األمسنت

هذا
يف البناء ،فكلما كان
األمسنت رطبا ومبتال كان
تشكيله أسهل ،ولكن عند نقطة
ما ،عندما يتصلب األسنت وال
ميكن تشكيله».
ولكن السؤال هل شخصية أبوت
ميكن تطويعها؟ لقد قال العمالي
كريغ اميرسون األسبوع املاضي
يف الربملان إن ضريبة الكربون
أضحت أكثر شهرة من توني
أبوت نفسه.
ووفقا الستطالع فريفاكس
ونيلسن املشرتك فإن  %36من
املشاركني يؤازرون توني أبوت

و %37يدعمون ضريبة الكربون،
كما أن نسبة معارضي أبوت
وصلت  ،%60و %59عارضوا
الضريبة.
ورغم أن أبوت يعد زعيما مميزا
بدليل أنه يأتي يف املركز الثالث
عشر يف ترتيب زعماء املعارضة
الذين تقلدوا املنصب خالل
األربعني سنة الفائتة ،ولكن
بالفعل تركيزه املبالغ فيه على
ضريبة الكربون أفقده الكثري من
شعبيته.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مؤشر الرفاهية األسرتالي يف صعود
تزايد األزمة االقتصادية
على الرغم من اخنفاض دخل
الفرد األسرتالي ،إال أن أسرتاليا
ختصص ميزانية جيدة للتعليم،
وهو ما أحدث توازنا يف مؤشر
الرفاهية األسرتالي ،الذي يشري
إىل مستوى مرتفع.
ووفقا ملؤشر اهلريالد-ليتريال
املشرتك،
ايكونوميكس
والذي اعتمد على عدد من
العوامل لقياس التغريات يف
مستوى الرفاهية داخل اجملتمع
األسرتالي ،فقد حدث منوا يف
مؤشر الرفاهية قدره %0.2
يف ربع سبتمرب من العام
اجلاري ،والسبب األساسي لتلك
الزيادة هو زيادة االستثمارات
اليت يتم إنفاقها يف تنمية
البشر ،واكتساب املزيد من
املعلومات.
وقال نيكوالس جروين القائم
عدد
على الدراسة« :ارتفع
على
احلاصلني
األشخاص
مؤهالت تتعدى املرحلة الثانوية
يف قطاع العمل األسرتالي».
ولكن أشارت اإلحصائيات أيضا
إىل زيادة معدل البدانة يف
أسرتاليا ،نتيجة لزيادة معدل

البطالة.
وأوضحت األرقام االخنفاض
احلاد يف دخل الفرد منذ يونيو
املاضي ،بسبب االرتفاع العاملي
يف أسعار البضائع ،ولكن زيادة
االستثمارات يف قطاع التنمية
البشرية أحدث توازنا.
وارتفعت حجم االستثمار يف
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قطاع التنمية البشرية مبقدار 3.4
مليون دوالر يف ربع سبتمرب.
ولكن أشارت اإلحصائيات إىل
صعود مستمر يف معدل البدانة،
وهو ما يلحق خسائر اقتصادية
كبرية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مكتب الضرائب
طلب
األسرتالي سلطات جديدة
للدخول املباشر على بيانات
املكاملات اهلاتفية اخلاصة
الربيد
رسائل
ورصد
اإللكرتوني لتعقب حاالت
الغش الضرييب.
الضرائب
مكتب
وقدم
األسرتالي طلبا إىل نيكوال
العام
املدعي
روكسون
الفدرالي يعلن فيه رغبته
يف الولوج الفوري على
بيانات االتصاالت اهلاتفية
اليت جتمعها وكاالت مكافحة
اجلرائم مثل الشرطة الفدرالية
وجلنة اجلرائم األسرتالية.
الضرائب
مكتب
وفسر
السبب الذي دعاه ملثل هذا
الطلب إىل أن الكثري من
حتقيقات املراوغة الضريبية
يتم إجهاضها من خالل حظر
الدخول الفوري على املكاملات
اهلاتفية وبيانات االنرتنت
للمشتبه يف ممارستهم اخلداع
الضرييب.
ويرغب املكتب يف استخدام
تلك املعلومات يف حتديد
األماكن اليت يتواجد فيها
هؤالء املخادعون عرب تتبع
مكاملاتهم اهلاتفية ورسائل
الربيد اإللكرتوني.
يذكر أن مكتب الضرائب
األسرتالي حيق له فقط الدخول
على املعلومات املسجلة اليت
تسجلها شركات االتصاالت
مثل األمساء والعناوين ومدة
املكاملات وأمكنتها دون أن
يكون له احلق يف الولوج
املباشر على تلك املعلومات.
وينص الطلب الذي قدمه
املكتب إىل جلنة حتقيق برملانية
بشأن قوانني األمن القومي
على أن السماح بالدخول
املباشر على تلك املعلومات
سوف يتيح للمحققني يف
مكتب الضرائب األسرتالي
حتديد أماكن الضالعني يف
الغش.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

إذا مل يتم احلد من إنبعاث
انبعاثات الغازات الدفيئة
اليت تسهم يف ارتفاع درجة
احلرارة.
ويبلغ متوسط درجة حرارة
األرض يف اليوم الوحد 19
درجة ،بينما كانت ال تتعدى
 14درجة يف مطلع القرن
العشرين.
ويقول العلماء إن حرارة
األرض مل تالمس هذا
املستوى احلراري املرتفع إال
يف العصور السحيقة ،منذ ما
يربو عن  30مليون سنة.
ويف أسرتاليا ،تتسم تقلبات
الطقس بالغرابة ،وترتفع درجة
احلرارة بشدة يف جنوب شرق
أسرتاليا حيث ترتكز الكثافة
السكانية ،حيث يتسم الطقس
باحلرارة واجلفاف ،وتتخطى
درجة احلرارة يوميا حاجز 35
درجة ،وهي متاثل ضعف درجة
احلرارة يف سيدني وملبورن
منذ قرن مضى.
ويف ذات األثناء مل تعد أيام
الطقس الشديدة الربودة يف
أسرتاليا بالشيء املألوف،
حيث ذابت جبال ثلج «ثريدبو»
و» ماونت بولر» ،وقد ميكن
قبول ذلك يف الشتاء ،لكنه
يصبح خانقا يف الصيف،
لقد أضحت سيدني على
سبيل املثال شديدة احلرارة
والرطوبة معظم العام.
ويف فكتوريا يتذكر اجلميع

مأساة عام  ،2009حينما
قال األطباء إن حوالي 374
أسرتاليا ،معظمهم من كبار
السن ،قضوا حنبهم بفعل
احلرارة الشديدة ،حينما سجل
مؤشر احلرارة رقما قياسيا
بلغ  43درجة يف ثالثة أيام
متعاقبة.
وال تزال حاالت الوفاة جراء
ارتفاع احلرارة مستمر على
مدار العام ،حيث صعد معدل
ضحايا احلرارة الشديدة يف
أسرتاليا الغربية ،وتضاعف
ثالث مرات يف كوينزالند،
كما تزايد املعدل بالقرب
من سيفنفولد يف اإلقليم
الشمالي.
وعالوة على ذلك ،اخنفض
معدل سقوط األمطار بنسبة
 %35يف ملبورن على مدار
العام ،ولكن الغريب هو غزارة
األمطار عند حدوثها ،وتسببها
يف فيضانات وعواصف عنيفة
واحرتاق للغابات واجلفاف.
ولكن الوضع يف أسرتاليا جراء
الفيضانات وارتفاع منسوب
البحر ال يقارن بالوضع يف
بعض مدن آسيا حيث يتم
تشريد عشرات بل مئات
املاليني بفعل الفيضانات
اليت تهلك احلرث والنسل،
ويفسر ذلك ارتفاع معدل
طاليب اللجوء إىل أسرتاليا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

استطالع :ربع أطفال
أسرتاليا ميرون بتجربة
« وحدي يف املنزل»!!
كشفت دراسة أسرتالية أن
 %25من أطفال أسرتاليا يف
سن العاشرة واحلادية عشر يتم
تركهم مبفردهم يف املنازل
دون رقابة ألكثر من ساعة مرة
واحدة على األقل أسبوعيا.
وشارك  10000طفل أسرتالي
يف الدراسة اليت أجرتها مؤسسة
Growing Up In Australia
التابعة للحكومة الفدرالية ،حيث
وجدت أن طفال من كل مخسة
أطفال يتم تركه مبفرده مرات
متعددة أسبوعيا.
وقال الباحثون القائمون على
االستطالع« :مع زيادة عدد
األمهات الالتي يعودون إىل
العمل عقب اإلجناب ،يزيد نسبة
ترك األطفال مبفردهم دون

رقيب».
من جانبها ،قالت برو غوارد
وزيرة األسرة وخدمات اجملتمع
بنيو ساوث ويلز إن العديد من
اجلريان قاموا العام املاضي
بإبالغ الوزارة عن آالف احلاالت
يتم ترك أطفال
ألطفال
مبفردهم ،وهو ما دفع الوزارة
إىل اختاذ مواقف حامسة للحد
من عدم املسؤولية اليت يتسم
بها أولياء أمور هؤالء األطفال.
ورغم ذلك ،اعرتفت الوزيرة أن
بعض اآلباء ال يقوون على دفع
مصروفات مراكز رعاية األطفال،
لكنها طالبت هؤالء بالتحلي
باملسؤولية جتاه أطفاهلم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

نيوزيلندا تصدر عاطليها إىل أسرتاليا وتتكفل
بتذكرة الذهاب!!

طريقة
نيوزيندا
انتهجت
غريبة لتقليل البطالة ،عرب
متويل النيوزالنديني العاطلني
الراغبني إىل السفر إىل
مصاريف
أسرتاليا بدفع
تذكرة ذهاب فقط ،إلجياد
عمل يف أسرتاليا ،وبذلك توفر
نيوزيلندا مصاريف بدل البطالة
هلؤالء العاطلني.
وتسبب الكشف عن هذه
التمويالت يف إحراج شديد
للحكومة النيوزيلندية ،األمر
الذي دعا وزيرة التنمية
االجتماعية بإصدار أمر باإليقاف
الفوري لتلك التمويالت ،قائلة
إنها ال تنفذ بالطريقة املالئمة.
وكان حزب العمال النيوزيلندي
قد قدم الفكرة عام 2007
كمنحة تساعد على العمل،
ولكن احلزب الوطين احملافظ
استخدم الفكرة للتخلص من
عبء بدالت البطالة ،وتصدير
أسرتاليا،
إىل
العاطلني
حيث يتقدم العاطلون بطلب
للحصول على متويل للسفر إىل
أسرتاليا يف حالة إثبات قدرته
على إجياد فرص عمل هناك.
من جانبها ،قالت سيا أستون

اجلالية اليهودية جترب طالب نيو ساوث
ويلز على دراسة اهلولوكست!!

هتلر

النظام ينص على منح العاطل الراغب يف السفر إىل أسرتاليا  1500دوالر نيوزيلندي( 1200دوالر)

املتحدثة باسم وزيرة التنمية
االجتماعية باوال بينيت إن
هنالك مراجعة يدوية بشأن
 500ألف ملف حلصر األموال
اليت مت دفعها ،وهو ما قد
يستغرق أياما أو أسابيع على
حد قوهلا.
وأضافت أستون أن النظام

ينص على منح العاطل الراغب
يف السفر إىل أسرتاليا 1500
نيوزيلندي(1200
دوالر
دوالر) ،باإلضافة إىل 363
دوالر نيوزيلندي مصاريف
شراء مالبس حلضور مقابلة
الوظيفة.
ومن املعروف أن السلطات

األسرتالية تعامل القادمني
من نيوزيلندا معاملة خاصة،
إذ يتم منح حاملي جواز السفر
النيوزيلندي تأشرية خاصة
متنحهم احلق يف العيش والعمل
يف أسرتاليا بشكل مستمر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كاتبة أسرتالية تسرد جتربتها الشخصية مع
محام تركي يف اسطنبول!!
سردت الكاتبة األسرتالية آني
الشخصية
جتربتها
ستيفنز
مع احلمام الرتكي يف مدينة
اسطنبول الرتكية فقالت:
كنت مستلقية نصف عارية على
طاولة رخامية يف أحد احلمامات
الرتكية مبدينة اسطنبول ،تلك
احلمامات اليت حتمل جذورا
تارخيية متتد إىل مئات السنني.
لقد كانت جتربة مثرية بكل
اضطررت
حيث
املقاييس،
للتجرد من ثيابي أمام نساء ال
أعرفهن ،باإلضافة لكوني غريبة
يف تلك املدينة العتيقة ،لكن
األكثر دهشة هي طبقات اجللد
امليت الكثيفة اليت أزيلت من
جسدي بفعل احلمام املدهش.
إن جتربة احلمام الرتكي يف
ختتلف كثريا عن
اسطنبول
محامات البخار الفارهة.
لقد قالت صديقة لي ذات يوم
بعد أن مرت بتجربة احلمام
الرتكي« :لن تصدقي قدرة
هذا احلمام على كشط الطبقات
امليتة ،إنها جتربة أشبه بتقشري
البطاطس».
واحلمامات الرتكية يتم الفصل
فيها بني اجلنسني ،وكنت حماطة
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من املقرر أن يتم إخضاع طالب
املدارس يف نيو ساوث ويلز
لدراسة إلزامية حول أهوال
حمرقة « اهلولوكست» اليت يقول
اليهود إن نظام الزعيم األملاني
األسبق هتلر ارتكبها مستهدفا
عددا هائال من اليهود.
يأتي ذلك يف إطار تغيريات
كبرية متر بها مناهج مادة «
التاريخ» يف مدارس نيو ساوث
ويلز.
وأكد « جملس الدراسات»
إن املناهج اجلديدة تتضمن
دراسات عن اإلبادة اجلماعية
اليت تعرض هلا اليهود إبان
احلرب العاملية الثانية.وسيتم
تطبيق التغيريات اجلديدة بداية
من عام .2014
يذكر أن معظم طالب الواليات
والعديد
وبريطانيا
املتحدة
من األقطار األوربية خيضعون
حلصص إجبارية يف شرح أهوال
اهلولوكست.

ويقول اليهود إن عدد ضحايا
مذابح اهلولوكست اجلماعية على
أيدي نظام هتلر النازي جتاوز
 6مليون يهودي ،ويصفونه
بالفصل األكثر سوادا يف
التاريخ احلديث ،وكانت تدرس
للطالب يف أسرتاليا بشكل
اختياري وليس إجباريا.
وحتتوي اجلالية اليهودية يف
أسرتاليا على أكرب عدد من
الناجني من « اهلولوكست» يف
العامل بعد إسرائيل.
وكانت قيادات اجلالية اليهودية
يف نيو ساوث ويلز قد مارسوا
ضغطا عرب الثالثة سنوات املاضية
من أجل إلزام طالب الوالية على
دراسة اهلولوكست ،كما متارس
ضغوطا على جوليا غيالرد
لتعميم دراسة اهلولوكست يف
أسرتاليا على غرار  28دولة
غربية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تكنولوجيا شراء جديدة تثري قلقا يف
أسرتاليا

بفتيات ونساء يف كافة مراحل
العمر ،ومل مير وقت طويل قبل
أن أتصبب عرقا.
وقالت لي املرأة املسؤولة عن
تنظيف جسدي « :استديري»،
بينما كانت حتمل يف يدها
صابون وفرشاه ،ومل تكن
ترتدي شيئا سوى منشفة
ربطتها على وسطها ،وكان
متتلك جسدا كبريا ،وقد بدا على

وجهها مالمح اجلدية.
وقامت املرأة اليت ترتدي قفازا
يسمى «كيس» بتنظيف جسدي،
بشكل كامل ،ثم جعلتين أرى
احلجم الكبري الذي مت كشطه من
جسدي.
ثم أمرتين املرأة باالقرتاب من
صنبور مزخرف لتغسل شعري،
وعمدت إىل شد وفرك شعري
بسرعة ،وكنت أبكي ألن

الشامبو كان يغمر عيين ،لكين
كنت أدرك أنين لست داخل أحد
كوافريات تصفيف الشعر يف
سيدني.
وعموما شعرت بالسعادة واألمان
يف تلك املدينة الرائعة ،كما
أن رفيقي حمظوظ للغاية حيث
أضحت بشرتي براقة والمعة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بدأت عمليات غش وخداع يف
التسلل عرب تكنولوجيا شراء
جديدة تسمى  payWaveوتسمح
حلاملي تلك البطاقات بشراء
منتجات مببلغ أقل من  100دوالر
عرب التلويح بالبطاقة على بعد 4
سم من «قارئ البطاقات»،
وهي تكنولوجيا أضحت تستخدم
عامليا.
وبدأت جتربة التكنولوجيا اجلديدة
يف أسرتاليا عام  ،2009حيث
يتواجد جهاز «قارئ البطاقات
اجلديدة» يف املتاجر الكربى.
من جانبها ،قالت الرقيب
ناتاشا ليمان من قسم اجلرائم
اإللكرتونية بشركة تسمانيا إن
تكنولوجيا « »payWaveفتحت
نافذة للغش والتحايل.
وتابعت« :قابلتا قضية جديدة

متت خالهلا سرقة بطاقة رجل
مسن ،ومل يدرك ذلك ملدة
مخسة أيام ،واستطاع السارق
استخدام بطاقته يف املتاجر
اليت تتواجد فيها التكنولوجيا
اجلديدة ،ومتكن خالل األيام
اخلمسة من القيام بالعديد من
جوالت الشراء ،حيث ال يتطلب
األمر سوى حتريك البطاقة على
بعد  5سم من قارئ البطاقات
دون احلاجة إلدخال كود
للمرور.
بينما قال انغريد جاست املتحدث
الرمسي باسم مجعية «تشويس»
إنه بالرغم من أن التكنولوجيا
اجلديدة تفتح نطاقا جديدا
للشراء إال أن هنالك قلق عام
حول درجة األمان املرتبطة بها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 16

السبت  15كانون االول 2012

Saturday 15 December 2012

Page 16

مقابالت

سليمان فرجنيه عرب الـ  : mtvالسالح ال خييف بل الطائفية

لفت رئيس تيار املرده النائب
أن اجليش
سليمان فرجنيه إىل ّ
ألول مرة يف باب التبانة
ينتشر ّ
جيد ،مؤكدًا ّ
انه ال ميكن
وهذا أمر ّ
فرض األمن بالرتاضي ,وعلينا ان
نطمئن الناس اىل أمنهم .ورأى
ان املشكلة األساس يف
فرجنيه ّ
لبنان هي عدم الثقة بني االفرقاء
ان دعم
املتنازعني ،الفتًا اىل ّ
دعم
هو
املعارضة يف سوريا
ٌ
مذهيب ،مؤكدًا ّ
انه اليوم
طائفي
ّ
ّ
مع الرئيس بشار األسد اكثر من
اي وقت .ورأى ان ما زرعه تيار
حتريض طائفي
املستقبل من
ٍ
حتصده اليوم اجلماعات األصولية
وقال :مل نكن على اإلطالق
من دعاة التقسيم فيما بعض
مسيحيي  14آذار يراهنون عليه.
فرجنيه ويف برنامج مبوضوعية
مع الزميل وليد عبود عرب قناة
ال»  »MTVمتنى ان يكون
الذي حصل يف طرابلس هو
للمرة األخرية ،الفتًا اىل ّ
انه عندما
تأمن الغطاء السياسي للجيش
ّ
إنتشر يف مناطق االشتباكات،
وهو إنتشر للمرة االوىل يف
جيد ألن
باب التبانة وهذا أمر ّ
الغطاء السياسي تأمن ،فعلى
اجليش ان يكون حامسًا ,وعلينا
الن
ان ندع اجليش يتصرف
ّ
لكل مرحلة ظروفها ومعطياتها
وطريقة التعاطي معها .فإذا جنح
اسب ،ألنه
ُيكافأ وإذا فشل حُي َ
ال ميكن فرض االمن بالرتاضي،
ولكن اقول ّ
أنه إذا ّ
مت رفع الغطاء
السياسي سينسحب اجليش .لذا
واتصور
نتمنى بقاء هذا الغطاء
ّ
ً
ّ
خاصة
انه جيب السري خطوة خطوة
شهداء سقطوا من هنا
ان هناك
ً
وهناك وعلينا ان نطمئن الناس
اىل أمنهم.
ورأى ان املشكلة األساس يف
لبنان هي عدم الثقة بني األفرقاء
املتنازعني ،وعلينا تأمني األمان
والسالم قبل تسليم السالح،
وعلينا العبور اىل الدولة بإتفاق
وثقة وطنية شاملة وليس كما
تطرح  14آذار ّ
ألننا نعترب انها
تآمرت على املقاومة يف حرب
إن دعم املعارضة يف سوريا
متوزّ .
هو دعم طائفي مذهيب ,إلدخال
اجليش السوري اىل لبنان ونزع
سالح املقاومة مشريًا اىل ّ
انهم
يريدون نزع السالح الفلسطيين
املوالي لسوريا واالبقاء عليه
داخل املخيمات .واليوم يريدون
اسقاط النظام السوري ومن
بعدها إسقاط احلكومة .هذا امر
واقعَ ,و َمن َخ َ
لقه هو اخلوف من
بعضنا البعض وعدم الثقة ببعضنا
اتفهم ان كل
البعض .ولكن انا
ّ
إن
مواطن لبناني يقتين سالحّ ،
مرده عدم الثقة بالدولة اليت
هذا ّ
ّ
فالكل مع
جيب ان نعيد بنائها.
أو ً
ال ومن ثم لبنانيته.
طائفته ّ
واقول لك ّ
انه من سنة  43اىل
اليوم ,السالح هو زينة البلد الننا
مل ننب مشروع دولة مّإنا مشاريع
تسوية ،وعند كل تسوية نقول
ّ
إنه للخروج من االزمة ومل نعرب
اىل الدولة ومل نقم ببناء دولة
بل مشروع تسويات .ولكن اليوم
يف نظر الفريق اآلخر إن العبور
اىل الدولة يكون يف نزع سالح
حزب اهلل .الثورة السورية قائمة
على املال الذي اشرتى السالح.
فاملال السياسي موجود عند
الطرفني ولكن بنسب خمتلفة
كذلك السالح ،ولكن اذا اردنا ان

نرى حجم التمويل ,فاحلجم األكرب
وإن كل
هو عند الفريق اآلخر،
ّ
ظاهرة تسلح طائفي ختيفين.
ولفت رئيس تيار املردة إىل
ّ
أنه اذا حصلت حرب مذهبية يف
سوريا سيدفع املسيحيون الثمن،
واحلرب باتت فعليا مذهبية طائفية
يف سوريا ،موضحًا ان الغرب
نقلنا من قضية عربية ـ اسرائيلية
اىل قضية سنية شيعية ،ولكن
املسيحيني جتمعهم العروبة مع
الطوائف االخرى وليس الطائفية،
من هنا اعترب ان هذه املنطقة
يأخذونها من مشروع عربي اىل
يؤجل املشكلة
مشروع طائفي وهو ّ
ّ
ولكنه ال حيلها ،لذلك فاحلرب هي
مذهبية طائفية يف سوريا.
عن لقاء الزعماء املسيحيني يف
بكركي قال فرجنية :
ّ
أمتنى ان تنشر حماضر
«كنت
اللقاء يف بكركي .حنن نتحاور يف
بكركي وهي اكرب مرجعية روحية،
فلماذا ال يريد البعض الذهاب
إليها للتحاور؟  .أقول لك باسم
كل املعارضة اننا نسري بالقانون
االورثوذوكسي ،وان مشكلتنا
هي مع الدائرة الصغرى اليت
تتحكم بها االموال.
وأوضح ان قراءة الرئيس
سليمان فرجنية السياسية هي
اليت محت لبنان ،وإذا عرفنا
كيف نقرأ الظروف نستطيع ان
حنمي منطقتنا .حنن عرب ولسنا
خليجيني .ما جيري يف سوريا
أن هناك نظامًا طائفيًا مذهبيًا
ّ
ّ
بشار
إن
يتم تركيبه اليومّ .
ّ
األسد صديقي وأخي ولن اخرج
منه مهما حصل ,لكن انا اعمل
بالسياسة وسوريا يتغيرّ فيها اجلو
السياسي .وإذا جاء اليوم نظام
علماني دميقراطي ميثل الشعب
َ
رأينا ما حصل يف
فسأكون معه.
ليبيا ومصر والعراق عندما جاء
نظام طائفي ،الدميوقراطية ال
تصلح مع الطائفية .فالدميوقراطية
غري املقرونة بالعلمانية ال ميكن ان
تقوم والدليل تركيا وفرنسا.
حنن نلتقي مع حزب اهلل يف
العداوة مع اسرائيل وعلى صورة
لبنان املستقبلية اليت يقبل ان
ال تكون طائفية ولكن اذا كان
علي مشروعه الطائفي
سيفرض
ّ
فسأرفضه.
ّ
السنة بل
وقال:انا لست ضد
ضد التطرف األصولي واملشروع
التكفريي .واذا جاءت املقاومة
لتحاسبين على اساس مشروع
والية الفقيه فلن أسري معها.
الشيعي ال يريد ذلك كما انه
ال يستطيع تطبيقه ،وال ميكنه
القول ان لبنان شيعي بل لبنان
مشاركة.
وقال :حنن مل نكن على االطالق
من دعاة التقسيم وبعض مسيحيي
 14اذار يراهنون عليه ،مل نكن
يومًا مع حتالف األقليات .ويوم
كان بشري اجلميل يدعو للدويالت
ّ
ضد هذا املشروع.
كنا ّ
ولفت اىل ان الكثري من 14
آذار يفرحون مبا حيصل بسوريا
النه سيؤدي لتقسيمها وهذا
ّ
أنه
ملصلحتهم ,وانا أقول
سيحصل إنقسام وليس تقسيمًا
وربمّ ا البعض من مسيحيي  14آذار
يفرح بذلك النه يتذكر ماضيه
سيضر املسيحيني.
ولكن هذا
ّ
األسد ال ميكن ان يفكر يومًا
بالتقسيم وهو مع الدولة وليس
مع املشروع الطائفي وهو لن

يكون رئيسًا لدويلة .إن وجود
جورج صربا على رأس املعارضة
هو تضليل ،وأنا اعترب ان سوريا
ليست ساحة إلقتتال اللبنانيني
وكل ما جيري ان هناك اشخاصًا
مع سوريا الصامدة ،وآخرين مع
املشروع غري املمانع .فلو كان
خدام رئيسًا لسوريا لطالبوا
ّ
ببقاء سوريا يف لبنان الف سنة
ّ
احتدث
النه سنيّ  ،وانا هنا ال
ّ
طائفيًا ،فمن ذهب اىل غزة مل
يذهب لدعمها مّإنا النها انقلبت
على سوريا .وانا هنا كمسيحي
يف لبنان جيب ان اكون مع ّ
حق
العودة ّ
النه إذا ذهب مشعل اىل
التسوية سيبقى الفلسطينيون
يف لبنان ،وانا مقتنع ّ
انه لن
ميوت حق وراءه مطالب ،متسائال
عندما يذهبون لغزة للتهنئة بفوز
املقاومة بينما يرفضون الذهاب
اىل الضاحية للتهنئة بانتصار
املقاومة اال يكونون طائفني؟.
وعن تسجيالت النائب عقاب صقر
قال فرجنية:
ما تابعته حول هذا املوضوع هو
صوته وما قيل عن حذف املقاطع،
فلنذهب اىل اجلوهر .اململكة
العربية السعودية هي اليت قالت
عن دعم الثورة يف سوريا وما
ّ
ينفذه صقر
تقوله السعودية
وامثاله من الدرجة الثانية.
ففي موضوع املخطوفني ال
يستطيع صقر ان ميون على ابو
ابراهيم .وهذه الغرية ال تستلزم
وقتًا كبريًا .إن نصف اللبنانيني
يعترب ان صقر متورط ،والنصف
متورط ،وكل ما
اآلخر يعتربه غري
ّ
يقال لن يصدقه كل اجلمهور،
والسؤال ملاذا يستحون هم مبا
إن كل هذا الكالم مع
يفعلون؟ ّ
وجود صقر على احلدود يعين هو
متورط مع غريه بتهريب السالح.
ومن استشهدوا مؤخرا يف سوريا
دفعوا مثن خيارات سياسية هلا
عالقة بتقوية أوراق التفاوض وإن
من ارسلهم ّ
غشهم .من هنا ّ
انهم
متورطون بالتحريض الطائفي ومن
حيرض طائفيًا مسؤول عن الدماء
س
اليت تهدر يف سوريا ،وهل َن َف ْ
تيار املستقبل عروبي علماني ام
ّ
طائفي؟ .وما زرعه تيار املستقبل
من مواقف وحتريض طائفي
حتصده اليوم اجلماعات األصولية
وإن الزرع
اليت ال ُتعترب البديل،
ّ
الطائفي واملذهيب بدأ منذ ايام
الرئيس الشهيد رفيق احلريري،
لكن عند وقوع احداث الضنية
سنة  2000كان رفيق احلريري
اول من دعم اجليش النه كان
يعلم خطورة هذا االمر وهذا هو
الفرق عن اليوم .
ولفت اىل ان ما حيصل يف سوريا

مت التحضري له يف العام 2006
عرب فتح االسالم ،من خالل عملية
نهر البارد ،اليت كلفت اجليش
 200شهيد و  600جريح ،من ثم
ّ
متت تسوية السني ـ سني ,فتم
التخلي عن فتح االسالم فثاروا،
وإن السفري الفرنسي اخربني ان
ّ
سليمان لن يصبح رئيسًا اال اذا
خاض معركة نهر البارد.
وقال :انا لست ضد الشهيد
رفيق احلريري مّ
ضد مشروعه،
انا
ّ
وعند استشهاد احلريري ّ
مت اتهام
سوريا وأقصونا من االنتخابات.
واليوم انا اختلف بالسياسة مع
الشيخ سعد احلريري ،وال مشكلة
شخصية معه.
اما عن العالقة مع الرئيس
ضده،
اسجل موقفًا
سليمان فأنا
ّ
ّ
وأنا اسأله :هل وصوله كان خيارًا
لبنانيًا ام اتفاقًا عامليًا مبصادقة
لبنانية؟ وأنا اسأل لو كان الرئيس
االسد بالقوة عينها من قبل ,هل
كان يتصرف بهذا الشكل؟ ملاذا
تتم تهنئة وسام احلسن بتوقيف
ّ
مساحة وال تتم تهنئته بتوقيفه
عمالء إسرائيليني؟
إن رئيس لبنان ال ينتظر مكاملة
ّ
من رئيس بل يستدعي السفري.
فالسياسة أخالق وانا اليوم مع
الرئيس ّ
بشار االسد اكثر من اي
وقت مضى ،وعالقيت مع الرئيس
األسد ليست مبنية على الربح
واخلسارة امنا مبنية على قناعة
بان هذا النظام مساند للبنان،
مؤكدًا ّ
انه على رئيس اجلمهورية
ان يعمل مصلحة لبنان وان ال
يتدخل بالصراع السوري بل ان
يتبع سياسة النأي بالنفس،
وإذا ذهب الرئيس اىل اليمني
لن يكسب يف الشارع املسيحي.
وبني ان تكون زعيما او رئيسا
هناك فرق كبري.
وعن الشهيد اللواء وسام احلسن
قال فرجنية:
« كان عندي عالقة شخصية قدمية
مع وسام احلسن وانقطعت بالفرتة
االخرية .من باع وسام احلسن هو
حليفه او صديقه،هو كان قال
انه التقى ديفيد برتايوس الذي
سأله عن التطرف يف مشال
لبنان وهو قال له انها شائعات،
ولكن هل صدقه برتايوس؟ وعند
ردة فعل دولية،
نر ّ
استشهاده مل َ
ومن له مصلحة بإعطاء املعلومات
عن حترك وسام احلسن اليت
تلزمها دول كبرية ملعرفة هذه
التحركات ،كل رؤساء االجهزة
املخابراتية متت تصفيتهم ،وان
عددا كبريا من قادة املخابرات يف
املنطقة بطريقة غري طبيعية.
واضاف :اذا سوريا قتلت اللواء
احلسن لديها الف سبب وسبب،

ولكن من يستطيع ان يقتل
احلسن ال يرسل مساحة يف عملية
ضعيفة وفاشلة ،وقد يكون
مساحة وقع يف فخ نصب له.
اليوم نسمع ان القضاء استدعى
شعبان ومملوك وعدنان ولكن مل
يستدع ميالد كفوري ،ملاذا مل
إن محاية الشهود هي
يستدعه؟ ّ
من اجل ان حيضر ليشهد .حنن ال
نتمنى الشر ألحد أو أن ُيقتل احد،
ولكن اقول اللواء احلسن مل يكن
يعمل يف السياسة امنا هو رجل
امين ويعمل ضد سوريا.
وقال فرجنيه  :الفرنسيون اليوم
«القطني» عدة امور على
سليمان وسيأتي يوم نتحدث عن
املوضوع ،الفتًا اىل ان العالقة
ليست مقطوعة مع سليمان ولكن
ّ
أمتنى عليه ان يقوم مبا فيه مصلحة
لبنان واألهم االخالق .واضاف:
انا أخشى على حياة البطريرك
بشارة الراعي ّ
ألنه شخصية تؤثر
يف الطائفة املسيحية ،والنه
عاكس البعض يف السياسة ،وهو
ِ
بأمنه وهو يرتكها
ال يهتم كثريًا
على اهلل بعكس البطريرك صفري
الذي كان حيرص على أمنه .
وحول رفضه حكومة حيادية قال
فرجنية :
إن العماد عون طرح حكومة أقطاب
وحنن نوافق على هذا الطرح ولكن
ال ميكن ان نتفق على شيء دون
حوار .حنن مع احلوار ،والرئيس
ميقاتي بنظرنا رئيس حيادي،
وبنظرهم رئيس حكومة حزب اهلل،
وهنا نسأل الناس هل الرئيس
ميقاتي قريب من قوى  14آذار
أن  14آذار بعيدة عنه؟ من
أو ّ
خدمهم غري الرئيس ميقاتي
وابقى على رؤساء االجهزة االمنية
السنية؟ ولنتفق ان الرئيس
ميقاتي كان اجيابيًا معهم ،ومن
خدم بيت احلريري و 14اذار اكثر
اما
من الرئيس ميقاتي ،طموحنا ّ
الرئيس عمر كرامي او الوزير
عبد الرحيم مراد رئيسًا للحكومة،
ولكن إذا وصلنا برئيس حكومة
منا او منهم سيكون هناك فتنة
يف البلد ،وان حكومة الرئيس
ميقاتي هي احلكومة اليت تقيم
توازنًا يف البلد .وان اخلالف هو
حول اخليارات االسرتاتيجية اليت
حييد لبنان
جتري يف املنطقة ،ومن ّ
هو النأي بالنفس .النائب وليد
ّ
يؤكد انه وسطي ويقبل
جنبالط
بالرئيس ميقاتي ،حنن نرفض
احلكومة احليادية ،ونقبل حبكومة
اقطاب او وفاق وطين .تعالوا
ونؤمن وصول حكومة
لنتحاور
ّ
وفاق وطين ،فطاولة احلوار يف
الوقت الضائع مضيعة للوقت،
وعند احلوار اجلدي مفيدة .إن
لبنان مرتبط بالصراع يف املنطقة
ومن يربح خياره فليفعل ما يشاء.
ال احد ميلك نتيجة هذا الصراع،
ولكننا منتلك ان ال نتقاتل وان
نتحاور مع بعضنا البعض حتى
ال يفرض علينا التحاور الحقًا،
نؤمن حياة
ولنتناقش كيف
ّ
املواطنني.
وقال :حنن نريد املشاركة يف
احلكم بعكس ما فعلوه هم عندما
حكموا لوحدهم من دون ان
ّ
يرف هلم جفن ،واذا كان لدينا
الوقت لنتفاهم فتعالوا نتفاهم،
والرئيس ميقاتي قال ّ
أنه عند
االتفاق يستقيل ولكن الفريق
اآلخر يرفض ذلك.
وعن قانون االنتخاب قال اننا

كنا متفقني يف بكركي على
اخلمسة عشر دائرة وليس على
وأن
القانون االرثوذوكسي،
ّ
طيبة يهمه اكل العنب
نيته ّ
من ّ
وليس قتل الناطور ،وألننا
شركاء يف احلكومة مشينا بقانون
الـ  13دائرة مع احتمال تعديله
يف اجمللس النيابي .يف البداية
كنا خائفني من االرثوذوكسي
ومشينا .جعجع كان يناور عندما
طرح مشروع اللقاء االرثوذوكسي
وبدأ خيلق احلجج .واذا كان
مهددًا امنيًا ,فليبعث لنا مبوفدين
ّ
اىل بكركي لنبحث معهم قانون
إما ّ
أنه يناور او
االنتخاب .جعجع ّ
ّ
أنه كان يكذب ،من هنا اقول له
تعال اىل بكركي كي نتفق على
االرثوذوكسي.
ان يف الدوائر الصغرى ثغرة
ورأى ّ
كبرية امسها األموال .إحساسي انه
لن يكون هناك إنتخابات إلاّ عرب
قانون توافقي بني كل االطراف
اللبنانية ،عندها جترى االنتخابات
بطريقة يرتاح اليها اجلميع.
إحساسي وقراءتي انها ليست
ستتحدد هوية
إنتخابات عادية مّإنا
ّ
لبنان بعد هذه االنتخابات .لذلك
اعترب انه جيب ان تكون هناك
تسوية او فوز كاسح لفريق على
آخر ،واذا مل يكن هناك تسوية
يف املنطقة ال ادري ان كانت
االنتخابات ستجري ام ال.
ولفت فرجنيه اىل ان احلريري نام
يف سرير األسد ونسي اتهامه
له بقتل والده ،وحني اتفقت
سوريا مع السعودية سقطت كل
احملرمات لدى  14اذار ،وعندما
اختلفا تذكروا  .وقال :انا مقتنع
انا األسد لن يسقط ومدرسة األسد
لن تسقط ،وان معركته اليوم
هي معركة وجود .يف املستقبل
من يربح هو من يكتب التاريخ،
واليوم يتم احلديث عن مرحلة
انتقالية بوجود الرئيس االسد،
ومقررات جنيف تقوم على مرحلة
انتقالية من دون تنحي االسد.
انا مقتنع بعدم سقوط الرئيس
االسد ،ولكن عندما سقطت سوريا
سنة  2005يف لبنان بقى سليمان
فرجنية ،واخذت اعلى ارقام يف
اإلنتخابات ،سنبقى يف لبنان
وسنواجه بالسياسة.
وعن الكالم ان االسد يرسل امواله
اليه :قال ال صحة هلذا املوضوع
ولست مصرفًا او مستودعًا .
عن ترشحه لرئاسة اجلمهورية:
افكر
ونعم
الوضع
حسب
باملوضوع
وعن العالقة مع بعض السياسيني
قال فرجنية :العالقة مع الرئيس
ميقاتي جيدة ،والعالقة مع وليد
جنبالط مقطوعة ،وجيدة مع
الرئيس بري والعماد ميشال
عون.
ورأى ان اكرب اجناز للحكومة انها
جنبت البلد احلرب.
وقال :ان الوزير الصفدي انسان
مهذب وناجح وهو ليس متباهيًا،
وهو عرف ان يدير وزارته على
احسن ما يرام رغم ان طاقم
الوزارة هو من تركيب السنيورة.
وعن االنتخابات قال فرجنية
ان حلفاءنا مل خيطئوا معنا وانا
ال اختلى عن حلفائي بسهولة،
ولكن ننتظر قانون االنتخابات،
وإن املرده سيكون لديها نواب
ّ
وطوني إبين احد هؤالء النواب.
لن اترشح للنيابة ولكين لن اعتزل
السياسة
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مقاالت

قهوجي :منعنا تدمري طرابلس
للمرة األوىل منذ أحداث طرابلس ،يتحدث قائد اجليش
العماد جان قهوجي عن االستهدافات اليت تطال
اجليش وعن اخلطة االمنية «اليت ال رجوع عنها من أجل
ضبط االمن يف املدينة» ،مؤكدًا أن اجليش سريد على
كل إطالق للنار

هيام القصيفي

يف األيام األخرية تصاعدت حدة احلمالت السياسية
واالعالمية على اجليش على خلفية أحداث طرابلس.
أساسًا ،ال ينتظر بعض السياسيني أحداثًا خبطورة
طرابلس لشن هجوم على اجليش وقيادته ،ألسباب
سياسية وأمنية متعددة .لكن قائد اجليش العماد
جان قهوجي آثر عدم الرد على كل ما استهدف به
اجليش يف معركة حتدث عن خطورتها الديبلوماسيون
االمريكيون والروس ،نظرًا اىل ارتباطها مبا جيري يف
سوريا.
ال خيشى قهوجي كثرة االستهدافات كما يقول
لـ»األخبار» .وهو اعتاد يف األشهر االخرية هذه
احلمالت اليت تفاقمت مع كل حدث أمين ،لغايات يف
ّ
فضل عدم
نفس يعقوب .وهو يف األسبوع االخري
االستجابة ملن كان يقول له إن الضرورات حتتم أن
عما له وما
خيرج اجليش اىل العلن ويتحدث صراحة ّ
عليه يف األزمة الطرابلسية .يقول« :يف اجليش ُمثل
وأدبيات ،إن حاد عنها خسر صدقيته وحفاظه على
أسرار كثرية تتجمع لديه وال يكشف عنها .ال نستطيع
أن نتحدث على املأل بكل ما نعرفه أو نعمله ،من
هنا كان لقب اجليش الصامت األكرب ،واجليش اليوم
ال يتبجح مبا قام به يف طرابلس ،فهو أنقذ املدينة
من تدمري الذات الذي كان يقوم به بعض أبنائها.
لكن كثرة الكالم من هنا وهناك زادت عن حدتها.
ففي الفرتة اليت كنا نستهدف فيها ،كانت أرواح
ضباطنا وعسكريينا على األكف ،ألنهم كانوا حياولون،
يف سعيهم اىل ضبط الوضع ،عدم التسّبب خبسائر
بشرية بني املدنيني واألبرياء».
يف فم قهوجي ماء كثري .هناك أسرار وكالم ال يقال
وكالم يقال وال ينشر .وهو مسع كثريًا ما ينقل
اليه عن أخطاء ضباط وعن تورط البعض اآلخر وعن
حمسوبيات للبعض على هذا الطرف أو ذاك ،لكنه،
وهو الذي يدافع اىل النهاية عن ضباطه وعسكرييه،
حييل أي خطأ يقع على احملاسبة الداخلية .فالضباط ال
ينقلون أو حياسبون كرمى لعني سياسي.
يف الشهرين األخريين ،بادر قهوجي إىل لقاء عدد من
نواب طرابلس وفاعلياتها .والتقى يف الريزة قيادات
من باب التبانة وجبل حمسن .كان يريد استباق أي
توتر تعكسه أحداث سوريا على لبنان .أسهمت هذه
اللقاءات يف التهدئة ردحًا من الوقت ،لكن أمراء احلرب
يف الشارع الطرابلسي أعادوا إحياء الفتنة اليت كادت
تودي باملدينة .ومرة جديدة يدخل اجليش على خط
االزمة قبل استفحاهلا ،قبل أن ينعقد اجمللس األعلى
للدفاع ،وحيظى بغطاء رئيس اجلمهورية الذي أبدى
استعداده لتلبية كل ما هو مطلوب لضبط الوضع،
إضافة اىل رئيس احلكومة.
يرد قهوجي يف حواره الذي أراد فيه وضع النقاط
ّ
على احلروف جمريات األيام االخرية على االتهامات اليت
سيقت ضد اجليش بأنه دافع عن جبل حمسن وعن
اتهام بعض الضباط يف طرابلس باالحنياز طائفيًا أو
سياسيًا مع األفرقاء على األرض ،وصو ًال اىل احلديث
عن قصف طاول املدينة من مدفعية اجليش .يستمع
إىل كل هذه األسئلة واالتهامات ،ويقول شارحًا يف
مستهل احلديث تفاصيل االيام العشرة االخرية« :يف
كل مرة تقع أحداث يتهمون اجليش بالتأخر يف احلسم.
وتوضيحًا للرأي العام وجلميع األفرقاء ،فإن اجليش
كان قادرًا على احلسم يف طرابلس منذ اللحظة االوىل
والتحرك باآلليات الثقيلة والرد على مصادر النار من
أي جهة أتت .لكن كلفة هذا احلسم كانت ستكون
يتحملها؟ اجليش أراد ّ
جتنب نهر الدم يف
كبرية ،فمن
ّ
طرابلس ،وهذا ما قلته يف اجمللس االعلى للدفاع.
لكننا مل نكن مكتويف األيدي .كنا نسعى اىل التواصل
مع كل الفاعليات وإبالغها أننا لن نرتك طرابلس كي
تسيل فيها الدماء ،وسنضطر إذا مل يلتزم اجلميع
التهدئة إىل الصدام معهم ،ألننا سندخل اىل منطقيت
جبل حمسن وباب التبانة بالقوة».
اختذت قيادة اجليش يوم اجلمعة قرارًا حبسم املعركة،
وأبلغ قهوجي كافة القوى أن اجليش سيدخل بالقوة
اىل منطقيت النزاع ،على أن يكون الدخول وفق خطة
حمكمة وإىل كافة زواريب املنطقتني من دون االكتفاء
باالنتشار على ختومهما .وضعت غرفة العمليات اخلطة

قبل ثالثة أيام من انعقاد اجمللس االعلى للدفاع ،وبدأ
جتميع القوى اليت ستدخل املدينة .وأي عاقل عسكري
تعد يوم
أو سياسي يعرف متامًا أن اخلطة ال ميكن أن ّ
االحد حلظة انعقاد اجمللس.
ينتشر حاليًا يف طرابلس ،حبسب قائد اجليش« ،اللواء
الثاني عشر وفوج التدخل الرابع وجزء من فوج مغاوير
البحر واللواء العاشر من جهة زغرتا واللواء الثاني من
جهة عكار».
يقول قهوجي إن اجليش «دخل اىل كل الزواريب حيث
ينتشر مسلحون ويستخدمونها إلطالق النار ،يف جبل
طوق املنطقتني
حمسن وباب التبانة على السواء .وهو ّ
حبزام أمين متشدد يهدف اىل منع دخول السالح أو
الذخرية .ولدى القطع املنتشرة أوامر مشددة ،تقضي
مبنع إدخال الذخائر والسالح مهما كانت هوية الذين
ينقلونها ومن أي جهة أتت ،أمنية أو سياسية،
والتفتيش الشامل والكامل على احلواجز ألي مشتبه
فيه مهما كانت هويته .واألوامر أيضًا مشددة .فخطة
اجليش تتم حتت عنوان هو األول من نوعه يف طرابلس:
الرد على النار باملثل بإصابة مباشرة ،وكل مطلق نار
ومسلح هدف مباشر لنريان اجليش».
ومن أجل احلفاظ على املستوى نفسه من التدابري
األمنية بني جبل حمسن وباب التبانة ،فإن اجليش «يف
صدد استقدام قوة عسكرية إضافية من النخبة من أجل
عدم إرهاق القطع املوجودة واحلفاظ على األمن بنفس
املستوى بني منطقيت النزاع».
أما عن احتمال قيام اجليش بنزع السالح من املنطقتني،
فيقول قهوجي« :قرار مجع السالح قرار تتخذه السلطة
السياسية واحلكومة .وحنن يف املقابل لن نسكت عن
أي حامل سالح يقف يف وجه التهدئة يف طرابلس،
ولن نرتك أي سالح يقع بني أيدينا».
يستغرب قهوجي أن يقال إن اجليش تدخل حلماية بعل
حمسن وإنقاذه من حماوالت اقتحامه« :فجبل حمسن
أساسًا يقع على تلة مرتفعة ،ولديه إمكانات عسكرية،
وحنن مل نسع اىل إنقاذ أي طرف .اجلميع بالنسبة إلينا
أبناء مدينة طرابلس ،وواجبنا محايتهم ،وحنن ندافع
عن الطرفني .مل منيز بني طرف وآخر ،وقد سقط لنا
جرحى بنريان جبل حمسن وباب التبانة ألننا كنا نرد
على مصادر نار الفريقني» .ويستطرد قائ ًال« :بعض
السياسيني بعدما عجز عن حتقيق ما يريد هرب اىل
األمام ،وأراد رمي كرة االتهامات على اجليش وحتميله
املسؤولية».
يروي قهوجي أن بعض السياسيني طالب بأن يدخل
ّ
سين» اىل طرابلس وعكار ،مستهجنًا رغبة البعض
«لواء
يف تطييف ألوية اجليش ،ويقول« :الضباط يف اجليش
ينفذون أوامر القيادة ،ومرحلة عام  1976لن تتكرر.
ال يوجد يف اجليش ألوية طائفية ،وال نرسل الضباط
حبسب انتماءاتهم .وعلى أي حال ،فليجب هؤالء
السياسيون عن قادة األلوية واألفواج املوجودة يف
طرابلس حاليًا .فقائد اللواء الثاني عشر من طرابلس،
وهو كغريه من الضباط ،يعملون حبسب ضمريهم.
فهل ُيتهمون باالحنياز فقط ألنهم يعملون وفق خطة
عسكرية تهدف اىل منع االقتتال داخل طرابلس؟ وهل
املطلوب أن ينحازوا اىل السياسيني كي يصبحوا يف
منأى عن أي اتهامات؟».
ينفي بشدة االتهامات بأن اجليش قصف املدينة قائ ًال:
«حنن مل نستعمل األسلحة الثقيلة يف الرد على مصادر
النار ،ومل نستخدم سوى  12.7وآر .بي.جي ،.ومل
تطلق أي قذيقة ثقيلة من املدافع املنتشرة بعيدًا على
طرابلس».
رفض قهوجي إعالن طرابلس منطقة عسكرية .كان
يدرك أن لدى اجليش إمكانيات لضبط الوضع على
غطاء سياسيًا
االرض ،بشرطني :أو ًال أن ينال اجليش
ً
شام ًال ،وأن يسحب السياسيون على خمتلف اجتاهاتهم
الغطاء عن اجملموعات الكثرية اليت يدعمونها .وهو يكرر
أن «اخلطة األمنية وحدها ال تكفي .فاملطلوب توافق
سياسي وتنفيذ الوعود باإلمناء يف هذه املناطق اليت
وعدت مبئة مليون دوالر ومل يصل إليها منها شيء
بعد».
وصل إىل مسامع قهوجي كالم سياسيني كانوا
حيملون املسؤولية اىل اجليش ،يف وقت كانت فيه
ّ
ّ
يفضل جتاهل
جمموعاتهم تتحرك يف الشارع ،لكنه
احلديث عنهم .يف املقابل ،يشيد بأداء قيادات يف
«املستقبل» كالنائب السابق مصطفى علوش .وهو
مسع من الرئيس سعد احلريري يف اتصالني هاتفيني
ملد
كالمًا داعمًا للجيش واستعداده إلعطاء توجيهاته ّ
املساعدة يف كل ما يسعى اجليش اىل القيام به يف
خطوات عادلة بني األطراف املتنازعني

فوضـى فيديوهـات فـي سـوريا:

طفـل يقطـع رؤوس املواليـن فـي محـص
زياد حيدر
شريط مصور جديد يضع السوريني أمام مرآة
واقعهم القاسي .يفجر النقاش حول ما إذا
كانت أصوات املعارك خارج بيوتهم وقربها
أيضا ،هي معركة «نظام قمعي وسعاة حرية»
فقط ،أم انها ليست سوى طبقة وحيدة من
سلسلة طبقات بشعة وقاسية لصورة مل
يصدق معظمهم انها انتمت ألمته.
يقرتب الصيب ضمن صيحات التهليل ،يرفع
ساطورا بنصف طوله ويهوي به على رأس
العوايين الكافر...اإلنسان .ضربات متالحقة
حتى ينفصل الرأس عن اجلسد« .سوري يقتل
سوريا».
يرى بعض املعارضني املشهد بهذه البساطة.
يتعامى عديدون يف األخذ والرد ،اهلجوم
والدفاع .نعم .مثة من يدافع عن أن القاتل
طفل سوري ،واملقتول ،رجل بريء أم جمرم
حمرتف ،هو سوري آخر ،وأن احملكمة امليدانية
اليت ال نراها هي سورية.
ولكن رمبا يطيب للبعض القول إنها ليست من
فكر سوري .والواقع ان هذا الفكر أصبح موجودا
ومنتشرا ،ال سيما يف املناطق اليت خرجت عن
سيطرة الدولة .يف إجراء مواز تنتقد «تنسيقية
الزبداني» مؤخرا قيام «هيئة األمر باملعروف
والنهي عن املنكر بإدلب بتعذيب عدة أشخاص
مبواد حارقة ترتك أثرا أبديا ،بالتهمة االعتيادية
بأنهم عواينية (أتباع النظام) ،لترتكهم بعد أن
ظهرت براءتهم».
أما رئيس احملكمة فهو معلم تربية إسالمية كان
مقيما يف الشارقة وعاد إىل سوريا «تأدية
لواجب اجلهاد املقدس».
فيديو الصيب ،قاطع الرؤوس ،ظهر على صفحة
«لواء خالد بن الوليد» املوجود يف ريف محص
الشمالي ،وحتديدا يف منطقة الرسنت .وقد
بثته قناة «مسى» اخلاصة إىل جانب اعرتافات
أحد أفراد اجملموعة الذي «أنكر أن يكون ما
فعلوه من تعاليم اإلسالم» .فيديو آخر مواز،
ظهر أمس للصحايف صاحل األكتع مراسل إذاعة
«شام أف أم» الواسعة االنتشار يف إدلب.
يظهر الشاب الذي اختطف منذ شهرين،
وتعرفه غالبية السوريني ،وقد غارت خدوده،
وفقد أسنانه ،وبانت آثار الكدمات عليه ،معلنا
انه «سينضم إلعالم الثورة».
االعرتافات السابقة اليت مل حتظ باهتمام
إعالمي كبري ،رمبا لكونها ظهرت على قناة
حملية ،اكدها شريط فيديو بث على «يو
تيوب» بعد تقصريه ،رغم أن حذفه حصل
مرتني على األقل .األصلي ال يتوقف عند قص
الرؤوس ،بل يتعداها لعملية «تنظيف» جتري
يف ساحة اجلرمية تلك ،حيث يتم بعدها وضع
الرؤوس املقطوعة على أجساد أصحابها .وذلك
لغرض املبادلة باعتبار أن الضحايا خمطوفني أو
أسرى .ومن ثم يتم اختاذ صورة مجاعية للطفل
«الذي كرب على بكري» وهو حيمل «الكالشني».
واخلامتة الالزمة «اهلل أكرب».
بعض املعارضني دافع عن الفيديو الذي أعيد
بثه أمس األول ،وانتشر بكثافة .احلجة أن عنف
النظام هو الذي أوصل هذا الطفل إىل ما هو
عليه.
آخرون تباهوا بضرورة االنتقام وبالتشفي الذي
حتققه الصورة .لكن أبلغ تعليق رمبا يكون الذي
جاء على لسان إحدى املصدومات من مشاهدة
الفيديو« :أدركت متامًا ...أن سوريا انتهت...
وال تقولولي يف أمل ...خلصت ...على األقل
عندي .»...مثة تعابري مشابهة تسوقها
الصفحات ،ترتافق مع النقاش املستعر حول
من يتحمل مسؤولية انكشاف هذه الصورة أو
تشكلها.
وليس من سبب واضح لعودة الفيديو ،خصوصا

ضمن فوضى الفيديوهات اليت تؤدي وظائف
خمتلفة لغايات خمتلفة .لكنه تزامن بالصدفة،
أم بالتوافق ،مع تقرير أخري لـ»هيومن رايتس
ووتش» يربهن باملقابالت امليدانية ان مجاعات
معارضة مسلحة تقاتل يف سوريا تستخدم
أطفا ً
ال يف القتال ويف أغراض عسكرية أخرى.
ويذكر التقرير «تبني هليومن رايتس ووتش
وجود أطفال ،يف سن قد تبلغ  14عامًا ،خيدمون
يف ثالث كتائب معارضة على األقل ،وينقلون
األسلحة واإلمدادات ويقومون بأعمال مراقبة.
كما شوهد أطفال يف سن  16عامًا حيملون
السالح ويقاتلون ضد قوات احلكومة».
وقد قابلت املنظمة «مخسة صبية بني 14
و 16عامًا ،قالوا إنهم يعملون مع املعارضة
املسلحة يف محص ودرعا وخربة اجلوز ،وهي
بلدة صغرية بإدلب قرب احلدود الرتكية .قال
ثالثة من الصبية ـ يبلغون مجيعًا  16عاماً ـ إنهم
حيملون السالح .قال أحدهم إنه تلقى تدريبًا
عسكريًا وشارك يف مهمات قتالية هجومية.
قال اثنان من الصبية ـ  14و 15عاما ً ـ إنهما
يدعمان ،مع صبية آخرين ،كتائب املعارضة
بإجراء عمليات مراقبة واستطالع ونقل األسلحة
واإلمدادات .كما قابلت هيومن رايتس ووتش
ثالثة آباء سوريني قالوا إن أبناءهم حتت 18
عامًا مكثوا يف سوريا كي يقاتلوا».
وال تقتصر دعوات القتال على من يف سوريا
فقط .ذلك أن الصبية الالجئني يف الدول
اجملاورة يبقون عرضة للتجنيد واإلشراك
بالقتال .وقد شهدت «هيومن رايتس» تشجيع
رجال لصبية يف املخيمات لكي ينضموا إىل
قوات املعارضة املسلحة.
كما راجعت عدة مقاطع فيديو على «يوتيوب»،
بينها مقاطع لكتائب «للجيش السوري احلر»
على صفحات «الفايسبوك» أو «يوتيوب»،
فيها أطفال مقاتلون «شهداء» أو أطفال
يقولون إنهم يرغبون يف الشهادة.
ووفقا ملمثل عن منظمة دولية تساعد الالجئني
السوريني يف األردن لـ»هيومن رايتس»،
«يأتي اجليش السوري احلر إىل املخيم
(الزعرتي) ويبث رسالة بأنه من غري املقبول
املكوث يف املخيم بينما هناك آخرون يقاتلون
يف سوريا».
وال تقتصر مهام األطفال على القتال فقط ،بل
أيضا تتضمن املساهمة يف الكمائن ،وعمليات
رصد ومتابعة لتحركات اجليش ،ويف املهمــات
اخلاصة كاالغتياالت واملد اللوجسيت ،إذ قال
«رائد» ،البالغ من العمر  14عامًا ،للمنظمة
احلقوقية إنه كان يعمــل بنقــل األسلحة
والطعام واإلمدادات األخرى الالزمة ملقاتلي
املعارضة يف خربة اجلوز ،بالقرب من احلــدود
مع تركيا.
وال تنكر املنظمة أن خلفيات األوالد مبجملها
تأتي من بيئة معدمة ،وأن غالبيتهم ال جتيد
القراءة والكتابة .وكانت شهادات غري موثقة
تناقلت أن وحدات مداهمة للجيش السوري
ووجهت مبقاومة مقاتلني ،بينهم أطفال،
ال سيما يف مناطق دير الزور وأدلب .لكن
وفقا للبيان ،فإن املنظمة الدولية حصلت على
وعود سابقة من العقيد املنشق رياض األسعد
الذي كان حتى وقت قريب أحد ابرز قيادات
«اجليش احلر» ،بعدم جتنيد األطفال ،إال أن
وعوده مل تتحقق.
لذا تدعو املنظمة ،من باب الواجب« ،الدول
اليت متول مجاعات املعارضة ومتدها باألسلحة،
اجليش السوري احلر ملنع استخدام األفراد
حتت سن  18عامًا يف أي أغراض عسكرية،
سواء كمقاتلني بشكل مباشر أم يف أدوار
مساندة».
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

بعد  22عاماً على وقوع اجلرمية
احلكم على شاب قتل شقيقه بسبب األخشاب
مر  22عامًا على اجلرمية وأوقف قبل  4سنوات بتهمة قتل شقيقه
ّ
لتصدر حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان حكمًا غيابيًا بعد فراره إثر إخالئه
قضى حببسه  7سنوات ونصف السنة أشغا ً
ال شاقة بعد خفضها من
السجن  15عامًا.
وكان الشقيقان قد اختلفا بسبب إقراض املتهم للثاني بعضًا من
ردها لشقيقه ّ
ُّ
كلها ،وبعد مشادات كالمية
األخشاب
ومتنع األخري من ّ
بينهما أقدم كل منهما على سحب رشاشه احلربي وراح يطلق النار
إما يف اهلواء أو يف األرض ،لتنتهي املعركة بني الشقيقني مبفارقة
املغدور للحياة نتيجة رصاصة أصابته.
وتعود اجلرمية اىل العام  1990حيث أفاد املتهم أنه أثناء عودته
مر اىل منزل أهله ،وطلب من شقيقه
من عمله يف ورشة يف بلدته ّ
يتهرب ،وحاول
فأخذ
إياها،
أقرضه
قد
املغدور كمية من اخلشب كان
ّ
إعطاءه كمية ّ
أقل منها ،وحصل جدال بينهما .وعندما قال له «سآخذ
هدده ومنعه ،عندها صفعه على وجهه،
اخلشب من مكان وجوده»ّ ،
فما كان من شقيقه إال أن شهر مسدسه احلربي ،وأطلق طلقة بني
ّ
وفض
رجليه ،فابتعد عن املكان ،ويف هذه األثناء حضر شقيقه اآلخر
اخلالف ،عندها انصرف اىل منزله ،فتبعه شقيقه املغدور على الطريق،
فتناول سالحه من املنزل ،وأطلق باجتاه األخري أربع رصاصات يف
اهلواء ،وأطلق هو باجتاهه طلقتني ،عندها أطلق «املتهم» رشقًا يف
األرض .ومسع صراخًا ،وعلم أن شقيقه املغدور نقل اىل املستشفى
وما لبث أن فارق احلياة ،فأصيب بالذهول وقفز من شرفة منزله
وكسر رجليه ونقل اىل مستشفى بعقلني ،وأضاف أن احلادثة فورية،
ومل يكن قصده قتل شقيقه وإمنا إرهابه ،وأن السالح الذي استعمله
من نوع «دكتاريوف».
وأفاد والد األشقاء أنه كان يزرع يف احلقل ،حيث حضرت ابنته
وأخربته أن خالفًا حصل بني ولديه املتهم واملغدور وتبادال إطالق
النار ،وعلم يف املنزل أن ولده املغدور نقل اىل املستشفى وما لبث
أن فارق احلياة ،وأنه مل يعرف سبب اخلالف إال بعد سؤاله ابنته اليت
قالت إنه يعود خلالف على كمية األخشاب ،وال يوجد أي خالف سابق
بينهما ،وأضاف أن املتهم يعاني من توتر عصيب يف رأسه ،وأنه ال
يرغب باالدعاء.
وأفادت إحدى الشقيقات أنها كانت يف املنزل مع شقيقها املغدور
يرد له
وشقيقتها عندما حضر شقيقها املتهم وطلب من املغدور أن ّ
األخشاب وحصل شجار وصفع على إثره املتهم املغدور على وجهه
فما كان من األخري إال أن شهر مسدسه وأطلق طلقة بني رجلي
وفرق بينهما ،وانصرف املتهم وبعدها
األول ،وحضر شقيقها اآلخر
ّ
بعشر دقائق خرج املغدور اىل الساحة حيث مسع إطالق نار .ومل
تشاهد كيفية حصوله ،لكونها علمت من شقيقها املتهم أنه أطلق
النار على املغدور الذي نقل اىل املستشفى ،وما لبث أن فارق
احلياة ،وأضافت أن شقيقها املتهم كان يعاني من بعض النوبات
العصبية.
وأنكر املتهم ما أسند إليه جلهة القتل ،وأوضح أنه بتاريخ احلادث
طلب من شقيقه املغدور كمية من األخشاب كان قد أقرضه إياها،
فحصل خالف داخل منزل أهله ،فصفعه ،عندها شهر املغدور مسدسه
ّ
وتدخل شقيقه اآلخر وعندها وضع شقيقه
وأطلق عيارًا بني رجليه،
املغدور فوهة مسدسه يف بطنه (املتهم) وضغط على الزناد إال
أن العيار مل ينطلق ثم وضع املسدس على رأسه وهدده بالقتل،
فانصرف عندها وحلق به شقيقه املغدور ،فأخذ عندها سالحه ونزل
اىل الشارع وكان املغدور يقف على اجلانب اآلخر ،فأخذ يطلق النار
باجتاهه (املتهم) فلم يصبه ،فقام هو بإطالق أربع رصاصات فوق
رأسه وأطلق ثانية باجتاهه فأخطأه ،عندها أطلق رشقًا يف وسط
ّ
أطل املغدور
الشارع وكان املغدور حيتمي بإحدى السيارات ،وعندما
جبسمه أطلق تلك العيارات ومل يعد يشاهده وبعد قليل مسع أهله
يصرخون.
***

مم ّرض «يعتين» باملرضى  ..جنسياً

ممرض يف إحدى املستشفيات ،وجود فتاة قاصر مبفردها
استغل ّ
يف الغرفة ،وراح يتحدث معها عن احلب ،ليقدم بعدها على مداعبتها
صراخها يف الغرفة
بصورة منافية للحياء ،ومل يتوقف إال بعد أن عال ُ
وكاد يطال أروقة املستشفى فسارع اىل املغادرة قبل أن يفتضح
أمره ،غري أن الفتاة القاصر وبعد إعالم ذويها مبا حدث معها تقدمت
بشكوى ضده جبرم حماولة ارتكاب فعل مناف للحشمة معها .ونتيجة
املمرض اىل القاضي املنفرد اجلزائي يف كسروان
التحقيقات ،أحيل
ّ
بعدما ظن به قاضي التحقيق يف جبل لبنان رامي عبداهلل حبجة املداعبة
بصورة منافية للحياء وفقًا ملواد قانونية ،تصل عقوبتها اىل السجن
ملدة ثالث سنوات.
كممرض يف مستشفى يف منطقة جونيه
وكان املدعى عليه يعمل
ّ
ويف متوز املاضي ُأدخلت القاصر اىل املستشفى على أثر وعكة
صحية ّ
أملت بها حيث أشار الطبيب املعاجل بوجوب بقائها فيه

ملراقبتها وإلجراء الفحوصات الضرورية.
وخالل فرتة الليل وبعد ذهاب ذوي القاصر حضر املدعى عليه اىل
الغرفة عارضًا خدماته على القاصر اليت فتحت حديثًا معه يتمحور حول
املدرسة اليت تتعلم فيها وحول صديقاتها وسواها من املواضيع
العامة حبيث اسرتسلت باحلديث نتيجة خوفها من البقاء وحيدة يف
الغرفة.
وقد استغل املدعى عليه الفرصة وجنح حبديثه عن آداب املهمة
ّ
التحفظ واالحرتام فراح يرتدد على غرفة
اليت تفرض عليه وجوب
املدعية بشكل متكرر ويسأهلا عما إذا كانت على عالقة حب مع أحد
وكيف ترى فارس أحالمها ليقدم يف تلك اللحظات على مالمسة
شعرها فطلبت منه التوقف حيث خرج لربهة ثم عاد ووضع يده على
رجلها اليمنى حماو ً
ال مداعبتها فصرخت بوجهه األمر الذي جعله يرتك
الغرفة.
ونفى املدعى عليه ما نسب إليه وأكد إفادته األولية ،وقد أسقطت
املدعية بعد ذلك حقوقها الشخصية عنه.
***

شبكات التواصل« ..اجلنسي»
أوقعت شبكات التواصل االجتماعي بفتاة عرب «تواصل جنسي»
مع شاب عمد إىل خطفها أثناء توجهها إىل مكان عملها ،وأجربها
بقوة السالح على تغيري وجهة سريها والدخول إىل إحدى الطرقات
الفرعية ،حيث أقدم على ضربها ،قبل ان يقود سيارتها بنفسه
متوجهًا بها إىل منطقة حرجية ومعزولة ،ليتابع ضربها بشدة ثم يعمد
إىل اغتصابها.
وكانت املدعية وقبل فرتة بسيطة من احلادثة اليت تعرضت هلا،
تعرفت عرب هاتفها اخللوي املوصول بشبكة االنرتنت وحتديدا عرب تقنية
عرفها عن نفسه بأنه يدعى «سامر» وانه
« »Whats ApPعلى شخص ّ
شقيق أحد املطربني طالبًا اللقاء بها وقد اعطته مبعرض تواصلها
االلكرتوني معه تفاصيل عن حياتها الشخصية ومكان عملها وأوصاف
سيارتها ،وقد توصلت التحقيقات إىل معرفة هوية ذلك الشخص
فجرى استدعاؤه للتحقيق ومت عرضه على املدعية اليت تعرفت عليه
فورًا ،وأكدت انه الشخص الذي أقدم على اغتصابها بعد خطفها.
وأنكر املدعى عليه خالل التحقيقات األولية اقدامه على خطف
املدعية واغتصابها موضحًا انه تعرف إليها عن طريق شبكة االنرتنت
حيث عرفته عن نفسها باسم مغاير المسها وشكت له معاناتها من
مشاكل شخصية ثم عاد والتقاها أربع مرات كان آخرها يف متوز
املاضي حيث طلبت منه إعطاءها مبلغ الفي دوالر أمريكي فوعدها
بذلك نافيًا حصول أي اتصال جنسي بينهما وأن األمر اقتصر على
بعض «االحتضان» املتبادل.
وعادت املدعية ونفت أي لقاء سابق بينها وبني املدعى عليه قبل
االعتداء عليها وأسقطت حقوقها الشخصية عنه مربرة ذلك بوضعها
العائلي كونها متزوجة وأما ألوالد.
كما أنكر املدعى عليه تعرضه للمدعية بالضرب مرتاجعًا عن افادته
االولية وموضحًا انه تعرف إليها عن طريق االنرتنت حيث طلبت منه
اقراضها مبلغ ألفي دوالر أمريكي ففعل ثم طاهلا الحقًا بإعادة املال
ّ
فتمنعت وتقدمت بشكوى ضده .ولدى سؤاله عن طبيعة عالقته
له
باملدعية أوضح انها سطحية وعن تربيره اقراض املدعية املال رغم
سطحية عالقته بها أوضح ان ال تفسري لديه لذلك.
ويف ختام استجوابه وبعد توقيع احملضر طلب مساعه جمددًا
رغبة منه يف قول احلقيقة فأوضح انه تعرف إىل املدعية عن طريق
االنرتنت حيث نشأت عالقة بينهما إىل ان كان يوم احلادثة حيث
التقاها وأقدمت هي على التحرش به فلم يستطع املقاومة ومارس
معها اجلنس األمر كان برضاها ،أوضح ان السبب يعود ملطالبته هلا
باملال وأبلغها انه سيسرتجعه من زوجها يف حال مل تسدده له.
وجرى استماع املدعية املسقطة فأكدت ان املدعى عليه أقدم على
خطفها واغتصابها بالقوة وان ما دفعها السقاط حقوقها تداعيات
الدعوى على وضعها العائلي نافية لقاءها به قبل االعتداء عليها
أو ان تكون قد استدانت منه املال وأكدت ان املدعى عليه أقدم
بعد اغتصابه هلا على تصويرها بهاتفه اخللوي مهددًا إياها يف حال
تقدمت بشكوى ضده.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران عقوبة األشغال
الشاقة املؤبدة للمدعى عليه وأحاله للمحاكمة بتهمة اخلطف بواسطة
التهديد واغتصاب املدعية بالقوة أمام حمكمة اجلنايات.
***

«مشروع وهمي» ..من دون دليل
تقدم رجل أعمال أمام القضاء اللبناني ،بشكوى اتهم فيها مواطنه
«د.ي» باالحتيال عليه يف اململكة العربية السعودية ،حني أدخله يف
مشروع شراكة يف كاراج لتصليح السيارات ،ليتضح له ان املشروع
وهمي ،اال ان رجل االعمال مل يستطع ان يقدم االثبات الكايف الدانة
«شريكه» فأعلن قاضي التحقيق يف جبل لبنان رامي عبد اهلل منع
احملاكمة عنه لعدم قيام الدليل.
وكان «ف ع د» تقدم بشكوى عرض فيها انه تعرف على «د.ي»

يف السعودية حيث كان يعمل ،فأوهمه االخري أن لديه مشروع افتتاح
كاراج لتصليح السيارات هناك وان هذا املشروع سيدر ارباحا كبرية،
وبعد مدة اخربه انه استحصل على ترخيص من السلطات السعودية
الفتتاح الكاراج وأنه حباجة ملبلغ مالي من اجل شراء معدات وجتهيزات
واصطحبه اىل مكان على انه الكاراج الذي يتم جتهيزه ،وبالتالي محله
بهذه الطريقة على مشاركته وعلى تسليمه مبلغ ماية ومخسة وعشرين
الف ريال سعودي ووقع له «د.ي» على سند ألمره كضمانة ،غري
ان األخري وبعد استالمه للمال بدأ يتهرب منه وتوارى عن األنظار.
وقد تبني له بعد ذلك انه ليس للمدعى عليه اية عالقة بالكاراج الذي
اصطحبه اليه.
ويف معرض التحقيق االستنطاقي انكر املدعى عليه كل ما اسند
اليه وأدىل ان املدعي هو شريكه مع املدعو م.ك يف مؤسسة يف
السعودية وأن نسبة مشاركته يف الشركة تساوي  125الف ريال
سعودي وأنه مل يعرض على املدعي يف اي مرة افتتاح كاراج امنا
نظم له سندا كونه مفوضا بالتوقيع عن الشركة املذكورة وكضمانة
للمدعى بنسبة مشاركته فيها وأبرز صورة عن عقد االتفاق.
***

جناة أربعيين بعد طعنه أمام كازينو لبنان وسلبه
تعرضه لطعنات سكني
استعاد شاب أربعيين حياته من جديد بعد ّ
إثر عملية سلب يف حملة كازينو لبنان.
وكان ابراهيم توفيق الصقر ( 48عامًا) من بلدة كفون قضاء
جبيل ،قد ُأدخل اىل مستشفى «سيدة املعونات اجلامعي» ،بعد
تعرضه للطعن بسكني يف عنقه ويف يده اليمنى.
فأثناء انتقاله من أمام كازينو لبنان باجتاه جبيل ،أقدم ثالثة
جمهولني يستقلون سيارة «كيا» جمهولة باقي املواصفات على سلبه
خامتًا وساعة يد وثالث بطاقات ائتمان وتشريج ،ومبلغا من املال،
وانزلوه يف حملة نهر الكلب .وتتوىل القوى االمنية التحقيقات ملعرفة
الفاعلني.
***

توقيف مطلوبني جبرائم خمدرات وسرقة وتزوير
متكنت دوريات يف مفرزة استقصاء بريوت من القاء القبض على
سبعة مطلوبني بينهم فلسطينيان جبرائم خمدرات وسرقة.
ويف حملة الرملة البيضاء اوقف الفلسطيين امحد م.ا.س وحبوزته
كمية من احلشيشة واوراق لف للتعاطي و(حمسن.س) لقيادته دراجة
نارية مسروقة وضبط حبوزته كمية من احلشيشة و(حممد.ع.ر) وهو
مطلوب مبوجب بالغ القاء قبض جبرم سرقة وخالصة حكم جبرم سرقة
وسجن ملدة مخس سنوات صادر عن حمكمة جنايات جبل لبنان وهو
يقود دراجة نارية مسروقة والفلسطيين (حييى ح.س) القدامه على
التهجم على موظفي صيدلية مازن بقصد احلصول بالقوة على حبوب
خمدرة.
وقد سلم املوقوفون حبسب اجلرم املقرتف اىل املراجع املختصة
الجراء املقتضى القانوني يف حقهم .
ويف حملة االشرفية مت توقيف (حممد ع.أ.م) وهو مطلوب مبوجب
خالصة حكم صادرة عن حمكمة جنايات جبل لبنان جبرم سرقة وباحلبس
أربع سنوات ومبوجب بالغ مذكرة توقيف صادر عن اهليئة االتهامية
يف جبل لبنان جبرم السرقة ايضا ومبوجب مذكرة القاء قبض صادرة
عن اهليئة االتهامية يف جبل لبنان جبرم سرقة ايضا ،وقد احيل
لتنفيذ املذكرات املسطرة يف حقه.
ويف حملة البسطا اوقف (خالد.س.ع) بعدما ضبط حبوزته مظاريف
حبوب خمدرة وزجاجات «سيمو».
ويف حملة مار الياس اوقف (عبد ح.ع.ص) وحبوزته كمية من
حشيشة الكيف .من جهتها اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي
يف بيان انه «ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي
بتارخيي 8و 2012/12/9من توقيف  47شخصا إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية
على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 11 :جبرائم خمدرات 9 ،جبرائم
سرقة 6 ،جبرم دخول البالد خلسة 2 ،جبرم تزوير 3 ،جبرم شيك دون
رصيد 2 ،جبرم خمالفة بناء 2 ،جبرم اطالق نار 2 ،جبرم قيادة دراجة
نارية دون أوراق ثبوتية 2 ،جبرم احتيال 6 ،جبرائم :صدم ووفاة،
ومطلوبني إثنني
خطف ،فرض خوة ،إشكال ،رشوة ،حترش بقاصر،
َ
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة».
***

جرحيان حبادث سري يف عكار
وقع حادث سري على طريق عام حلبا  -القبيات بالقرب من مفرتق
عمار البيكات بني شاحنة حمملة باألتربة وسيارة رابيد وفان للركاب،
ما أدى اىل سقوط جرحيني داخل سيارة الرابيد وهما سائق السيارة
إليو يوسف عبود وحالته حرجة جدًا وبرفقته جورج أديب ابراهيم ،وقد
مت نقلهما اىل مستشفى السالم يف القبيات.
وحضرت على الفور قوة من خمفر حلبا ومفرزة السري وفتحت
حتقيقًا باحلادث ملعرفة مالبساته.
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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مناســبات

حبضور النائب عيسى ورؤساء واعضاء بلديات وأبناء البلدة ومواطنني

بلديتا باراماتا وكرم املهر توقعان اتفاق تبادل نوايا حسنة

رئيسا بلدييت باراماتا وكرم املهر جان شديد وميالد اسحق يوقعان اتفاق نوايا حسنة

صورة تذكارية للحضور باملناسبة

مصافحة بني شديد واسحق بعد التوقيع
جرى يف الثالثني من تشرين الثاني  2012توقيع اتفاق
تبادل للنوايا الحسنة بني بلديتي كرم املهر يف شمال لبنان
وبلدية باراماتا يف سيدني اسرتاليا حيث وقع عن جانب
بدلية باراماتا رئيس املجلس البلدي السيد جان شديد وعن
جانب بلدية كرم املهر رئيسها السيد ميالد مارون اسحق.
وقد تم التوقيع يف بيت كرم املهر يف غرانفيل يف سيدني
بحضور سعادة النائب طوني عيسى ورئيس بلدية بريوود
السيد جان فخر وعدد من اعضاء مجالس بلديتي هولرويد
السيد نصر كفروني وباراماتا السيد بول غريارد ونائبة
رئيس بلدية كرم املهر السيدة ترييز الياس واعضاء نادي
الجبل كرم املهر برئاسة السيد فاتك طنوس واللجنة
االدارية وعدد من ابناء كرم املهر يف اسرتاليا وبعض ابناء
املنطقة.
والقى يف املناسبة رئيس نادي الجبل السيد فاتك طنوس
كلمة ترحيبية بالحضور اشاد فيها باالنجازات التي قامت
بها بلدية كرم املهر يف الوطن االم وبأهمية خطوة تبادل
النوايا الحسنة التي اقدمت على توقيعها بلديتا باراماتا
وكرم املهر.
ثم اعتلى املنرب باقة من الشعراء منهم الشاعر املعروف
فؤاد نعمان الخوري من بلدة بحويتا جارة كرم املهر وكل من
الشعراء يوسف جرجس يوسف املعروف بيوسف جربين
ولحود مراد ابراهيم وانطونيوس البدوي جربايل حيث ركزت
قصائدهم على انجازات البلدية وما فعلته البناء البلدة من
خدمات انمائية واجتماعية منوهني بتعاون ابناء البلدة مع

السيد اسحق يهدي السيد غريارد هدية باملناسبة

صورة عن االتفاق

مجلس البلدية ومستبشرين بمستقبل أفضل.
ومسك الختام كانت كلمة رئيس البلدية الضيف السيد
ميالد مارون اسحق الذي زار اسرتاليا لتوقيع تبادل النوايا
الحسنة واطالع ابناء البلدة على بعض املشاريع املستقبلية
املهمة طالبا مساعدتهم للتمكن من انجازها.
استهل الرئيس الضيف كلمته بشكر ابناء البلدة والنادي
على املساعدات التي سبق ان قدموها النادي وما زالوا
يقدمونها البناء البلدة وعرض بعض املشاريع الحيوية التي
نفذتها البلدية وتحدث عن املشاريع املستقبلية التي تضعها
البلدية على جدول اعمالها يف السنوات القليلة املقبلة.
ونوه السيد اسحق بأهمية توقيع اتفاق تبادل النوايا
الحسنة بني بلديتي باراماتا وكرم املهر ملا فيه من فائدة

ومصلحة للطرفني.
بعدها تم التوقيع بحضور جميع املشاركني وجرى تبادل
الهدايا والتقاط الصور التذكارية.
وكان النادي قد اعدّعشاء مميزا لهذه املناسبة وغنيا
باملأكوالت اللبنانية واملشروب.
وانتهت املناسبة بسهرة عائلية عامرة بالغناء والرقص
والدبكة اللبنانية حيث خيمت على االجواء روح التضامن
والتعاون بني ابناء البلدة املقيمني واملغرتبني.
ويتقدم رئيس البلدية السيد ميالد اسحق بالشكر من كل
من ساهم يف انجاز هذه الخطوة منوها بخدمات سيدات
كرم املهر اللواتي اعددن هذا العشاء الفاخر وشاكرا البناء
البلدة كرمهم تجاه اخوتهم املقيمني يف الوطن.
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CELEBRATE
TODAY
LIVE IT AGAIN TOMORROW
Australia Day isn’t just about celebrating our beautiful beaches and wide-open spaces.
It’s not just about celebrating our rich diversity of cultures, or the fact we take our sport
more seriously than we take ourselves. And we’re not just celebrating because we have a
day off to share with our family and friends. Wherever our personal stories begin, we’re
celebrating on January 26, because tomorrow we get to live it all over again.
To ﬁnd out about celebrations near you, visit AUSTRALIADAY.ORG.AU
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جمــال

وجه
األسبوع

اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء اجلامعية
راوية الديراني
نعمل باملسرح امللتزم بقضايا الناس
الغربة تضمحل يف عقول الناس الذين
يتكيفون مع الوطن اجلديد بتفاعلهم مع
البيئة اليت وفدوا اليها عندما يتابعون
الدراسة ويأخذون مكانهم الالئق...
وهذا يصح يف الشابة احلسناء راوية
الديراني كرمية رجل االعمال صبحي
الديراني والسيدة االجتماعية ربيعة
الديراني.
ولدت راوية يف مدينة زحلة وترعرعت
يف سيدني وحصلت على ليسانس يف
ادارة االعمال من جامعة غرب سيدني
يف باراماتا وبدأت العمل يف حقل
اختصاصها وهي تتقن العربية اىل
جانب االنكليزية وتعود جبذورها اىل
مدينة بعلبك الشهرية.
تتمتع راوية بالشكل احلسن لذلك
انتخبت ملكة مجال اجلالية العربية ومنذ
صغر سنها وهي تهوى التمثيل وتشارك
يف مسرحيات املدرسة واختريت لتعمل
مع املخرج غسان احلريري يف بطولة
مسرحية «شوشو ومب مب» وتستعد
العمال مسرحية جديدة وملتزمة بقضايا

الناس .
تقول راوية املسرح امللتزم هو االهم
وامتنى ان تنهض اجلالية العربية بالعلم
واالخالق الوطنية الن هذه املقومات
هي االساس لنجاح العائلة والوطن معًا
مع شكري الهلي االحباء وحيلو لي ان
اردد احلكمة القائلة «اطلب العلم ولو
يف الصني» وتضحك قائلة وحنن نطلب
العلم يف اسرتاليا.
احلسناء راوية الديراني مجيلة يف
قامتها وعلمها واالمجل انها تعمل يف
املسرح امللتزم اميانًا منها بقضايا حمقة
وجمتمع يسري اىل االفضل بعيدًا عن
املذهبية والطائفية الن الدين يبقى هلل
والوطن لكل بنيه.
هذا هو التفكري السليم والصحيح.
للناجحني يف حياتهم العلمية والعملية.

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  27 - 17سنة

للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا لعام 2013
حيث ستتوج ملكة العام  2013مع 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  31آذار 2013

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

أيقظين احلبيب

برعاية

رئيس حزب القوات اللبنانية

الدكتور مسري جعجع

بقلم اكرم برجس

يتشرف املركز األعالمي االسرتالي للشرق االوسط
بدعوتكم
اىل حضور حفل توفيع الكتاب الوثائقي بعنوان:

املغوّش

ادمون طوق

«سرية ومسرية ال تنس االعالم املهجري اسرتاليا»
من اعداد وتنسيق االعالمي والشاعر
الدكتور مجيل الدويهي

الشاعر السيد أمحد احلسيين

ل�ام
ت���راخ���ى ال��ل��ي��ل واس� ّ
������ود ال���ظ� ُ
���ام
وخ����ي����م يف م���ض���اج���ع���ه احل����م� ُ
ّ
��ام
واي���ق���ظ�ن�ي احل���ب���ي���ب ع���ل���ى ه���ي� ٍ
غ����رام
ارق
اذا م����ا
ه����ب م���ن ٍ
ُ
ّ

����وم
ت����ذك����رن����ي ه���م���وم���ي ك�����ل ي� ٍ
�ل�ام
ف��ي��ط��وي��ه��ا ع���ل���ى
ٍ
ع���ش���ق س� ُ
ف����أرغ����ب يف رض����اه����ا ج� ّ
����ل ام����ٍر
��ام
����د يف ق� ٍ
اذا م����ا ج� ّ
�����ول خ���ص� ُ
ف��ي��ض��وي ط��ي��ف��ه��ا ع��ت��م الليالي
���ام
ف���ي���ؤن���س�ن�ي وع����ي��ن�ي ال ت����ن� ُ
أع� ّ
ٍ
ب���ط���رف
�������ف ع�����ن حم���اس���ن���ه���ا
اذا م����ا ه� ّ
��ام
����ل يف ش���ه���ر ص���ي� ُ
وأف��ط��ر م��ع غ��ي��اب ال��ش��م��س طوعًا
����ام
اذا م�����ا الح يف ب� ٍ
�������در مت� ُ
ف��ت�رش����ق م����ن ل���واح���ظ���ه���ا ن���ب���ا ًال
س���ه���ام
�������أن ح���ل���ب���ة اهل���ي���ج���ا
ك� ّ
ُ

وي���ش���ع���ل حل��ظ��ه��ا مج������رات قليب
���ام
ي����ؤن����ب��ن�ي ع����ل����ى
وج��������ع ف����ط� ُ
ٍ
ي����ف����وح ع���ط���ره���ا ط���ي���ب���ا وع���ن�ب�ر
��ام
ف��ي��ع��ب��ق م����ن روائ�����ح�����ه ال���غ���م� ُ
����ب سي ًال
وت���غ���رف م���ن دم�����وع احل� ّ
�����ام
اذا
ّ
������س وئ� ُ
اش����ت����د يف أن� ٍ
وت����س����دل م����ن ذوائ���ب���ه���ا خ���ص���ا ًال
���ام
���ر م����ن م���راش���ف���ه ال����وح� ُ
وث����غ� ٌ
ّ
جت���ل���ى
���ب���ي
ك�
ّ
���������أن خ����ي����اهل����ا ظ� ٌ
�ل�ام
ع���ل���ى أوص�����اف�����ه حي���ل���و ال����ك� ُ
خت� ّ
���ب م����ن م��ب��امس��ه��ا ج���روح���ًا
���ض� ُ
العظام
ف�ترق��ص م���ن ض��ف��ائ��ره��ا
ُ
��ن ت���دل
ِ
س����ل االع����ن����اب ي���ا غ���ص� ٌ
�����دام
ف��ي��ع��ص��ر م����ن خ���واب���ي���ك امل� ُ
ُ

البطل صدقي املقت عميد االسرى العرب
جرمانا تعانق بقعاتا والسويداء يف موكب النضال وسجل اخلالدين

وذلك يف لقاء عام لشكر اجلالية اللبنانية واسرتاليا
مساء السبت 2012 -12-22
من السابعة وحتى التاسعة مساء
يف هول ماري ماكيلوب – دير مار شربل بنشبول

الدعوة عامة وجمانية

لكل فرد عاصر هذه السنني مشجعا ومتعاونا
وعامال معنا لينال شكرنا وتقديرنا ووداعنا
لالستعالم الرجاء االتصال على الرقم التالي:

0414 99 44 88

املال يف جيوب النساء يبعد عنهن شبح اإليدز

ّ
ّ
املوجهة حنو
الصحية على التوعية
واملنظمات
تركز اهليئات
ّ
ّ
«السلوك اجلنسي» يف حماربة اإليدز ،وغالبًا ما تستخدم يف
محالتها اصطالحات من طبيعة «استخدم الواقي الذكري» أو
أن ارتباط اإليدز بالطبقات
«ابتعد عن العالقات العابرة» ،إال ّ
الفقرية جعل الباحثني ّ
يفكرون يف طريقة خمتلفة ،فـ» املساعدات
تتوجه مباشرة إىل تغيري السلوك
واملادية اليت ال
اإلجتماعية
ّ
ّ
ّ
اسرتاتيجيات ناجحة يف حماربة اإليدز».
اجلنسي ميكن أن تكون
ّ
أن هناك مسة
وانطلق الباحثون يف دراسة حديثة من فكرة ّ
مميزة يف الطبقات الفقريةّ ،
أبوية بامتياز
إنها جمتمعات
ثقافية
ّ
ّ
ّ
يتفوق فيها الرجل بسلطته
ّ
وتكون املرأة تابعة له ماديًا،
فماذا لو حاولنا دعم النساء
استقالليتهن؟
وعززنا
ماديًا
ّ
ّ
هلذا الغرض قاموا بتجميع
عشوائية من نساء مل
عينات
ّ
ّ
يتزوجن قط وترتاوح أعمارهن
ّ
بني الـ  13و الـ  22عامًا،
يعشن يف «ماالوي» بأفريقيا
وهي من أفقر بلدان العامل،
قسمن بشكل عشوائي إىل
ّ
جمموعتني،
ّ
تلقت اجملموعة األوىل
شهرية ترتاوح بني
دفعات
ّ
هلن و 4
الـ  5 – 1دوالرات
ّ
–  10دوالرات آلبائهن ،بينما
ّ
أي
مل
تتلق اجملموعة الثانية ّ
شهرية.
دفعات
ّ
وبعد  18شهرًا ّ
حتري
مت
ّ
معدالت اإليدز عند املشاركات
فلوحظت إصابة  1.2يف املئة
من نساء اجملموعة األوىل بينما
ضعفهن –
أصيب أكثر من
ّ
حوالي  3يف املئة – من نساء
اجملموعة الثانية.
وختلص هذه النتيجة إىل
املادي احملدود
أن هذا الدعم
ّ
ّ
للنساء ّ
خفف من خطر اإلصابة
باإليدز ألكثر من النصف،
ّ
أن االنعكاسات
وهو ما
يؤكد ّ
املادية
احلالة
ي
لرتد
ة
الثقافي
ّ
ّ
ّ
– وما تتحمله املرأة من تبعاتها
– تلعب دورًا هامًا يف انتشار
وأن حتسني
األمراض
اجلنسيةّ ،
ّ
االقتصادية قد يكون
احلالة
ّ
من أجنع الطرق يف حماربة هذه
البشرية.
األمراض اليت تهدد
ّ

يف موكب النضال
سجل
ويف
ا خلا لد ين  . . .من
اجلك يا سورية
ترخص
احلبيبة
الدماء واالرواح.
هكذا ودع ابطال
السويداء وجرمانا
سورية
واحرار
الشهداء امليامني من ابناء بقعاتا
االبطال من آل طربيه والقيش
طيب اهلل ثراهم
الذين استشهدوا ّ
من جراء غدر الصهاينة الغامشني
الذين قاموا بتفجريهم اللعني يف
مدينة جرمانا البطلة ليقيم هلم
اهلهم واهلنا مهرجانًا عز نظريه
يف مسقط رأسهم يف جوالننا
املكافح ويؤبنهم عميد االسرى
البطل الكبري صدقي
العرب
املقت شقيق االسري احملرر البطل
بشر املقت ورفيق االبطال الكبار
غالية فرحان وسيطان الولي
وهايل ابو زيد ومجيع اجملاهدين
االبطال يف اجلوالن وفلسطني.
يا هلا من شهادة ويا له من اغتيال
البطال العزة واملقاومة الشاخمة
يف بقعاتا وجمدل مشس وعني
قنية ومسعدة لالبناء امليامني
الذين استشهدوا يف غري مواقعهم
وعلى ارض البطوالت واملكرمات
جرمانا املقاومة اليت قاتل اهلها
ضد املستعمرين العثمانيني
والفرنسيني بقيادة بطل اجلهاد

صور من تاريخ اجلالية

العربي
القائد
سلطان
الكبري
باشا االطرش...
اليس من العار
االرهابيني
على
ان
الصهاينة
يفجروا املدن احلرة
ويغتالوا االحرار
ولو كان هؤالء
املأجورون ثوارًا ملا
قاموا بهذه االعمال
االجرامية ..نعم هم
صهاينة اكثر من
ا لصها ينة  . . .و ال ن
مصيبتنا بصهاينة الداخل اكرب
واهم من صهاينة اخلارج وكالهما
اعداء الوطن والوطنية...
لشهداء الوطن احلبيب يف
كل سورية من جيش وشعب
والتقدير وخاصة لشهداء جرمانا
وبقعاتا والسويداء النهم يدفعون
الثمن غاليًا والنهم مع الوطن ضد
الصهاينة واملتصهينني ولسان
حالنا يقول مع الشاعر الكبري
الياس فرحات:
مرحى بين معروف ان لكم
جيشًا تضيق خبيله السبل
جيش من اجملد الذي رفعت
اعالمه اخلطية الذبل
للشام تاريخ بصفحتكم
الغراء تكتمل
صفحاته ّ
يا سائلي عنهم اجتهلهم
وهم الذين على العلى جبلوا
هم ناب سوريا وخملبها
وهي اللبوءة والعدى محل
اجملد لكم ايها الشهداء وان غدًا
لناظره قريب.

تقديم
أكرم املغوّش

رجال االعمال احلاج وجيه هوشر واحلاج حسني هوشر
يكرمان سفري لبنان السابق االستاذ ميشال بيطار

السفري ميشال بيطار يتوسط الحاج وجيه والحاج حسني هوشر والزميل اكرم املغوّش(ارشيف)

اعتاد رجل االعمال املعروف وصاحب االيادي البيضاء احلاج وجيه هوشر وشقيقه الناشط
الوطين واالجتماعي احلاج حسني هوشر على تقديم املساعدة للمعوزين والفقراء واحملتاجني من
اي طائفة ولون ومذهب اسوة بقول اهلل «واما اليتيم فال تقهر واما السائل فال تنهر» كما
انهما يقومان دائمًا بتكريم من يستحق التكريم من ابناء اجلالية حيث كرما العديد من الوفود
اللبنانية والعربية واقاما تكرميًا لسعادة سفري لبنان السابق االستاذ ميشال بيطار النه كان
سفريًا صادقًا مع سلفه الدكتور لطيف ابو احلسن والسفري احلالي الدكتور جان دانيال النهما
عامال ويعامالن ابناء اجلالية بكل صدق واحرتام وهما قمة الوطنية الصادقة مع القنصل العام
االستاذ جورج البيطار غامن ...
احلاج وجيه هوشر ابو حممد يستحق مع شقيقه احلاج حسني هوشر ابو ابراهيم كل التقدير
واالحرتام النهما عنوان كبري للشهامة والكرامة والضيافة العربية يف هذه القارة العظيمة
املضيافة اسرتاليا.وهما وسام رفيع املستوى نفخر وتفتخر بهما اجلالية واسرتاليا دائمًا....
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Hatem

Electrical Contracting

حاتم

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

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

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

Mob: 0417 949 650

24 صفحة

ملبورن

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

طالبة طب عمرها  19عاما ملكة جلمال فرنسا
توجت طالبة طب
يف التاسعة عشرة
من منطقة بورغونييه
الشرقي)
(الوسط
ملكة جلمال فرنسا
للعام  2013وكانت
لورفوالن،
مارين
ملكة مجال بورغونييه،
تقدمت على ملكات
مجال تاهييت وبا-
دو-كاليه ومارتينيك
يف
وبيي-دو-لوار
ختام امسية نظمت
زينيت
قاعة
يف
يف ليموج (اجلنوب
ونقلتها
الغربي)
حمطة «تي اف .»1
وقالت امللكة صاحبة

العينني اخلضراوين البالغ طوهلا  1،76مرت ،حتلم بأن
تكون طبيبة نسائية او طبيبة اطفال .وهي تنوي تسخري
لقبها «للدفاع عن قضايا االطفال ووهب االعضاء».
وقد انهمرت الدموع من عينيها عندما اعلن فوزها يف
حني طبع املمثل االن دولون رئيس جلنة التحكيم مدى
احلياة قبلة على وجهها.

أ فر ا ن ا أل ر ز

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

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

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

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

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

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

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

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

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

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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متفرقــات

زعامة املرأة ال تلغي الفساد ..لكنها حتدث فرقا
أحباث متزايدة تشري إىل أن دخول املرأة إىل املعرتك سيحسن نوعية احلكومة

هناك اعتقاد سائد بأن إشراك مزيد من النساء يف السلطة هو
وسيلة حملاربة الفساد ..ويقول هذا املنطق إنه من غري املرجح
أن تقبل املرأة رشوة أو تقدم منفعتها الشخصية على املصلحة
العامة.
لكن هل هذا صحيح؟ ورغ��م اع�تراض كثريين على فكرة أن
النساء هن «اجلنس األكثر نزاهة» ويرونها فكرة مبسطة للغاية،
بل تستند إىل مبدأ التمييز بني اجلنسني ،إال أن جمموعة متزايدة من
األحباث تشري إىل أن دخول املرأة إىل املعرتك قد يساعد حقا يف
حماربة الفساد .لكن النظرة املتعمقة تظهر أن هذا الربط بني نوع
اجلنس والفساد هو أكثر تعقيدا من الفكرة املبسطة هذه.
وال يتعلق األمر بأن املرأة هي أكثر نقاء من الرجل أو حمصنة
أكثر من نزعة الطمع ،بل جتيء الصلة احملتملة من أن املرأة تصعد
إىل مناصب السلطة يف األنظمة السياسية الدميقراطية املنفتحة،
وأن مثل هذه اجملتمعات هي عادة ال تتسامح مع األفعال اخلاطئة،
مثل استغالل النفوذ وإهدار املال العام.
وقالت ميلني فرفري السفرية األمريكية املختصة بقضايا املرأة
عامليا ،يف تعليقات لوكالة رويرتز« :األمر ليس إشراك املزيد من
النساء يف السياسة ،ونقول حسنا هذا سيغري كل شيء».
«األمر متعلق بتغيري ميزان نوع اجلنس .حينها ميكن أن نقوم
بعمل أفضل يف عالج مشكالتنا .من املعلومات اليت جنمعها ميكن
القول إن هذا سيكون له مردود صحي».
وعلى هذا األساس قد ال يكون إشراك املرأة هو السبب املباشر،
لكن هناك أدلة قد تؤيد فيما يبدو الرأي القائل بأن وصول مزيد
من النساء إىل املناصب العامة سيحسن نوعية احلكومة ،ومع هذا
يرتاجع الفساد.
ويف ليما عاصمة بريو ،على سبيل املثال ،خلصت دراسة ميدانية
أجرتها سابرينا كريم إىل أن املفهوم العام بأن الرشوة هي مشكلة
كربى منتشرة بني شرطة مكافحة املخدرات تراجع بشدة عام 2012
مقارنة بأربعة عشر عاما مضت .وحدث التغيري حني جندت 2500
امرأة للقيام بدوريات يف الشوارع.
كما أظهر مسح منفصل للرأي العام أن هناك موافقة بلغت
نسبتها  86يف املائة على األداء ال��ذي قدمته امل��رأة كضابطة
ملكافحة املخدرات ،ووج��دت كريم املرشحة لنيل الدكتوراه من
جامعة اميوري أن  95يف املائة ممن مشلهم االستطالع يعتقدون
أن وجود املرأة يف هذه القوة قلص الفساد ،وأن  67يف املائة
يعتقدون أن املرأة هي أقل فسادا.
وحذت املكسيك حذو ليما وبدأت تستخدم الضابطات يف حماربة
الفساد.
وشهدت اهلند أيضا تغيريا منذ أن خصص قانون عام  1993ما
يصل إىل  30يف املائة من مقاعد جمالس القرى للمرأة .ونسب
تقرير التنمية العاملي الذي يصدره البنك الدولي سنويا الفضل يف
حتسن معايري املياه النقية والصحة واملدارس وتراجع مستويات
الفساد إىل هذا التغيري.
وخلص تقرير البنك الدولي إىل أن الرشى اليت تدفع يف قرى
هندية ترأسها نساء اخنفضت بنسبة ترتاوح بني .7 2و.2 3نقطة
مئوية عن تلك اليت يرأسها رجال .ويقول باحثون إنه حني ميسك

الرجال بكل مستويات السلطة تستثمر األم��وال على األرج��ح يف
مشروعات ضخمة ،مثل شق الطرق ،اليت ينتشر فيها الفساد ال
يف املدارس واملستشفيات.وتعتقد مهناز أفخمي وزيرة الدولة
لشؤون املرأة يف إيران من عام  1975إىل عام  1978أن ارتفاع
صوت امل��رأة سيكون له أثر كبري على نوعية احلكومة .وقالت
أفخمي« :هناك عالقة مباشرة بني مستوى الدميقراطية ومتثيل
املرأة يف الزعامة ونوعية احلكم».
وترأس أفخمي اآلن شراكة تعليم املرأة ،وهو مركز للتدريب
والدعاية للزعماء من النساء ومقره ماريالند .وخالل فرتة وجودها
يف إي��ران أشرفت على حصول امل��رأة على حقوق متساوية يف
الطالق وأجازة من العمل لرعاية األطفال.
ويف نيكاراغوا دفع عضو يف اجمللس البلدي اورورا اروس
لرتشيح نفسها جمللس البلدية؛ ألنه كان يشرتط أن ميارس معها
اجلنس حتى يوافق على بناء سطح معدني ملنزهلا.
وجاء يف تقرير لربنامج التنمية التابع لألمم املتحدة نشر يف
أكتوبر (تشرين األول) أن اروس كانت ترأس مجعية تعاونية
نسائية ،وتعرف حقوقها القانونية ،فقدمت شكوى للشرطة حني
طلب عضو جملس البلدية رشوة جنسية منها.
كل هذه األمثلة تعزز دراسة للبنك الدولي عام  1999وجدت أنه
مع كل نقطة زائدة يف مشاركة املرأة يف املناصب العامة فوق
.9 10يف املائة ينخفض الفساد بنسبة  10يف املائة.
وتتفق سري مولياني أندراواتي اليت كانت أول امرأة تشغل
منصب وزيرة املالية يف إندونيسيا واكتسبت شهرة بأنها إصالحية
عنيدة على أنه على مستوى القاعدة ميكن أن يكون لزيادة عدد
النساء يف احلكومة تأثري ه��ام ،خاصة على كيفية ختصيص
املوارد.
وهي ترى أن املرأة تفكر أوال يف رفاهة األطفال ،وما إذا كان
لديها ما يكفي من طعام ألسرتها ،بينما الرجال ميكن أن يكونوا أقل
اهتماما باحتياجات الناس ويهتمون أوال مبصلحتهم الشخصية.
لكن على املستوى الوطين تقول أندراواتي وخرباء آخرون إن
تأثري إشراك مزيد من النساء يف احلكومة كان أقل وضوحا ،وإنه
من التبسيط القول إن النساء ميكنهن تطهري احلكومات.
ويقول االحتاد العام للربملانات إن النساء يشغلن اآلن نسبة
قياسية بلغت .2 20يف املائة من مقاعد اجملالس التشريعية
الوطنية ،وهو أكثر من ضعف عدد املقاعد اليت كانت تشغلها
املرأة عام  ،1987فعلى سبيل املثال ختصص رواندا نصف مقاعد
الربملان للنساء.
* يف ليما عاصمة بريو على سبيل املثال خلصت دراسة ميدانية
أجرتها سابرينا كريم إىل أن املفهوم العام أن الرشوة هي مشكلة
كربى منتشرة بني شرطة مكافحة املخدرات تراجعت بشدة عام
 2012مقارنة بـ 14عاما مضت
* شهدت اهلند أيضا تغيريا منذ أن خصص قانون عام 1993
ما يصل إىل  30يف املائة من مقاعد جمالس القرى للمرأة .ونسب
تقرير التنمية العاملي الذي يصدره البنك الدولي سنويا الفضل يف
حتسن معايري املياه النقية والصحة واملدارس وتراجع مستويات
الفساد إىل هذا التغيري.

فاكهة اخلريف مومسها قصري وفوائدها كثرية

السفرجل من أشهر
فواكه اخلريف

بدي أذك��رك يا
يف لبنان هناك مثل شائع يقول« :شو ّ
مصة ّ
غصة» وذلك بسبب جفافه
منك فيها ّ
سفرجل إذا كل ّ
يصعب عملية بلعه فيما لو مل يكن ناضجا
وقساوته مما
ّ
كفاية .هذا املثل الذي يستخدمه اللبنانيون يف عبارات جمازية
عندما يريدون وصف أحد األشخاص الذين ال يستطيعون ذكر
إجيابياته دون التطرق إىل سلبياته يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه
الفاكهة القابضة والقصرية املوسم واليت تظهر فقط يف
فصل اخلريف وال�تي تعترب واح��دة من أكثر الفواكه إفادة
ملا فيها من نسبة ألياف وفيتامينات جعلها تعرف بـ»قمر
نيئة أو مطبوخة له مردوده اإلجيابي
السعادة» ألن تناوهلا ّ
الكبري على صحة متناوهلا وخاصة من ناحية أمراض املعدة
والقلب والرئة.
فالسفرجل هو شجر مثمر موطنه األصلي غرب آسيا كان
الرومان يقدرونه تقديرا كبريا وكذلك اإلغريق والفراعنة.
أما العرب فقد ذكروه يف كتاباتهم القدمية واستخدموه يف
عدة فهو يفتح الشهية
وصفاتهم الطبية ملا يتضمن من فوائد ّ
ويقوي عملية اهلضم ويشفي من اإلصابة باإلسهال .أما طعمه
فيختلف ما بني التفاح والكمثرى.
غالبا ما يقطف السفرجل قبل نضوجه (ألنه يكون عرضة
لألمراض النباتية والدود فيما لو نضج على شجره) تغطيه
مادة جافة ناعمة امللمس قامتة اللون تزال بالغسيل أو بالفرك
املتكرر بقطعة قماش جافة قبل نضوجه ويوضع يف مكان
دافئ يف املطبخ حيث حيفظ إىل حني نضوجه الستخدامه يف
املربى .قبل طهوه تنزع عنه
وجبات األرز املطهي أو لصنع
ّ
قشرته وتزال بذوره ويصبح أكثر طراوة وحالوة بعد ذلك.
حيتوي السفرجل على األم�لاح الكلسية وامل��واد اهلضمية
وحامض التفاح وفيه نسبة  %71من املاء و 0.5من الربوتني
و 12.8من األلياف و 7.5من السكر ومقدار وفري من فيتامينات
( .)A، B، C، D، Eيفيد مغلي مثار السفرجل ويستعمل قطورا
يف األذن فيشفي جزءا من صممه كما يزيل الدوار.
يضفي السفرجل طعما لذيذا على األرز املطهي حبيث يقشر
وينظف من بذوره ويقطع قطعا صغرية توضع مع األرز أثناء
طهيه فيصبح طعمه مائال إىل احلالوة وال يشبه بتذوقه أي
طبق أرز آخر.
مربى قطع
يصنع من السفرجل ثالثة أنواع من املربيات:
ّ
واملربى العادي اللزج.
ومربى شرائح السفرجل
السفرجل
ّ
ّ
يف املربيات الثالث تتبع نفس طريقة التحضري والطهي
يفرقها عن بعضها البعض هو شكلها إذ هناك أشخاص
وما
ّ
ّ
يفضلها القسم األكرب
يفضلونها مقطعة أو مربوشة فيما
مطحونة ناعمة كسائر أنواع املربيات األخرى.
رب��ة املنزل
قبل
مربى السفرجل من
ع��ادة ما يتم صنع
ّ
ّ
ألنه نادرا ما جنده يف األسواق التجارية وغالبا ما ميكن أن
حنصل عليه من احملالت والدكاكني املتخصصة يف بيع السلع
تقدم للزبون منتجات طبيعية
العضوية ( )organicأي تلك اليت ّ
ال تدخلها أي مواد حافظة (كماء الزهر والورد ودبس الرمان
والكشك) وغريها من أصناف املونة املعروفة يف لبنان.
مربى السفرجل يلزمك املقادير التالية:
لصناعة ّ
  3كيلو سفرجل  3 -كيلو سكر  2 -عيدان قرفة  2 -ليمونّ
حبة
 لرت ماء نغسل حبات السفرجل جيدا ومن ثمنقطع كل ّ
إىل  4قطع ونزيل البذور الداخلية بعد تقشريه (على طريقة
البطاطا) وننقعه بعصري الليمون حتى ال يصاب باالسوداد.
نسلق السفرجل يف املياه ملدة عشر دقائق تقريبا ومن ثم
نضيف السكر وعيدان القرفة ونرتكه ليغلي على نار هادئة
مع مراقبة مستوى املياه حتى ال جيف .عندما نالحظ تغري لون
السفرجل إىل آجوري وتصبح املياه مسيكة كالقطر نرفعه عن
النار ليربد قليال ونستخرج منه عيدان القرفة .كانت أمي
ّ
مسطح
تعرف توقيت نضج املربى بوضع القليل منه يف صحن
وتعمل فيه خط فإذا التقى القسمان املنفصالن باخلط ببطء
تكون املربى (أيا كان نوعها) قد اكتفت غليانا ونضجا.
من ثم باإلمكان تنعيمها بواسطة املطحنة لتدهن بسهولة
أو اإلبقاء عليها مسيكة فيها قطع من فاكهة السفرجل ليتم
بعدها وضعها يف مراطبني لتخزن يف الثالجة أو يف مكان
بارد .بعض ربات املنازل تفضل إضافة ملعقة صغرية من
مربى السفرجل ليعطيها نكهة خاصة
بهار (كبش القرنفل) إىل ّ
حد كبري مبربى التفاح.
وطعما طيبا شبيها إىل ّ
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نانسي عجرم :أنا إنسانة مساملة ..وسأظهر بأزياء
وإكسسوارات خمتلفة يف «أراب آيدول»
بريوت :فيفيان حداد
اعتربت املطربة نانسي
عجرم أن موضوع أغنيتها
اجلديدة «بدك متشي فيك»
ال يعنيها مباشرة ،بل هو
جمرد كالم يستعمله عادة
األحباء بني بعضهم البعض،
وأنها شخصيا تعيش عكس
ما تقوله األغنية ،مشرية
إىل أن هناك أسبابا كثرية
ليبقى معها احلبيب وأسبابا
قليلة جدا لينفصل عنها.
وأوضحت يف حديث خاص
لـ»الشرق األوسط» أنها
عادة ما ختتار مواضيع أغانيها من احلياة العادية واليت تستخدم
فيها عبارات تردد بني الناس العاديني ألنها حتب أن حتكي
بلسانهم فتكون قريبة من شعورهم وأحاسيسهم .وعما إذا كانت
من األشخاص الذين حياربون للوصول إىل هدفهم ردت قائلة «ال
أبدا ..أنا لست حماربة ،بل إنسانة مساملة إىل حد ما ،وعقلي هو
الذي يسريني ،وعادة ما أفكر بإجيابية للوصول إىل ما أريده ألن
الرتكيز على اإلجيابية يف رأيي ال يتأتى عنه سوى اإلجيابية ،وهذا
ما ملسته من مواقف وحمطات يف حياتي» .وتضيف «أنا مبتسمة
دائما ،ومتفائلة ،األمر الذي يزودني بالسالم مع نفسي ومع
اآلخرين متاما كما يقول املثل الشائع (ابتسم تبتسم لك الدنيا)».
سر عالقاتها اجليدة مع زمالئها الفنانني
وعما إذا كان ذلك يشكل ّ
قالت «أعتقد ذلك ،فأنا على وئام مع اجلميع ،وال أستعمل السلبية
يف أي موقف كان ،ومجيع زمالئي أكن هلم االحرتام واملودة ،وهذا
األمر نابع من قليب وليس جمرد كالم».
وعن سبب تعاونها مع املغين وامللحن زياد برجي أكدت نانسي
عجرم أنها معجبة بأحلانه اليت تالمس األحاسيس ،وأنها عندما
استمعت للحن األغنية أحبتها وقررت أن تغنيها ،مشرية إىل أن
«أحلان برجي كلها مجيلة ،سواء تلك اليت خيتارها لنفسه أو اليت
يقدمها لفنان زميله».
يذكر أن أغنية «بدك متشي فيك» واليت كتبها الشاعر أمحد
ماضي ووزعها املوسيقي هادي شرارة ،صورتها املطربة اللبنانية
بالتعاون مع املخرج وليد ناصيف ،وكان سبق أن صورت أغنية
خاصة باألطفال من ألبومها «سوبر نانسي» بإدارة املخرجة ليلى
ّ
فعلقت
كنعان ،ومتيز العمالن بصورة زاهية غنية باأللوان املفرحة،
على هذا املوضوع مشرية إىل أن أغاني األطفال ترتبط ارتباطا
مباشرا بعاملهم الذي يرتكز على األلوان ،فكان من الضروري
استخدامها بشكل واضح يف العمل املصور هلا ،وأنها يف اجململ ال
حتب األبيض واألسود ألنها تضفي نوعا من احلزن على الصورة قد
ال يستوعبها املشاهد كتقنية حديثة متبعة يف عامل الصورة .لكنها
يف املقابل ال تستبعد القيام يوما ما بكليب أو غالف ألبوم يعتمد
هذين اللونني ،مشرية إىل أن الناس جتذبهم األلوان ويتفهمون

موضوع األغنية أكثر من خالهلا.
وعن مشاركتها كعضو يف جلنة حكم
برنامج اهلواة «أراب آيدول» املتوقع أن
يبدأ عرضه قريبا على شاشة الـ»إم بي
سي» رأت أن األمر يستهويها كثريا،
وأنها تنتظر حبماس دخوهلا هذه التجربة،
معتربة أن هذا النوع من الربامج يذكرها
ببداياتها ،ولذلك فهي حريصة على أن
تكون مالحظاتها يف حملها غري جارحة أو
حمبطة للمشرتك ،وأن رأيها ستتحكم فيه
اآلنية أي حلظة استماعها لغناء املشرتك
مما سيجعله غري نهائي ،وقالت «أنا أيضا
غنيت أمام أشخاص كثريين مل يقتنعوا
مبوهبيت وقتها وكانوا يقولون لي اذهيب
ومترني وعودي مرة أخرى ،فرمبا ينطبق هذا األمر أيضا على أحد
ّ
اهلواة الذين قد تسنح هلم فرصة بالغناء يف الوقت املناسب،
لو مل يستطع اجتياز االختبار الصوتي أمامنا حنن كلجنة حكم».
وأضافت «لن أكون قاسية ،وسأكون أنا كما يف حياتي العادية
من دون زيادة أو نقصان».
وعن الـ»لوكات» اجلديدة اليت أعلنت أنها ستتبعها يف الربنامج
وقد نشرت يف هذا اخلصوص وعرب حسابها اخلاص على موقع
التواصل االجتماعي «تويرت» صورة تظهرها يف غرفتها اخلاصة
وبقربها جمموعة كبرية من األزياء واإلكسسوارات اليت ستطل بها
يف الربنامج أوضحت نانسي عجرم أنها بالفعل مهتمة كثريا مبوضوع
إطاللتها يف الـ»أراب آيدول» واليت ستكون مميزة لكنها بالطبع
غري مبالغ فيها أو مفاجئة جلمهورها.
أما النصيحة اليت تعتربها ركيزة أساسية ألي مشرتك يف برنامج
للهواة فهي أن يبذل جهدا ،ويقوم بعمل مستمر من أجل صقل
موهبته ،ألن أي شيء يف احلياة ال ميكننا حتقيقه بسهولة دون
القيام مبساع حثيثة وملموسة إلجنازه .أما أكثر برامج اهلواة اليت
لفتتها من بني اجملموعة اليت عرضت أخريا على شاشات التلفزة
فهو «ذا فويس» ،إذ وجدت فكرته مجيلة وخفيفة الظل ،كما
أنه يعتمد على صوت املشرتك وليس على شكله حسبما قالت.
وأضافت يف هذا السياق «إنه برنامج حقيقي ،والنجوم املشاركون
فيه كمدربني يليقون ببعضهم البعض ،ولكل واحد منهم شخصيته
وعفويته اللتان متيزانه عن غريه».
وعن التغيريات اليت طالت حياتها منذ تأسيس عائلتها اخلاصة
فقد وصفتها بالتغيريات اليت تصيب أي شخص يتزوج ويرزق
بأطفال ،كزيادة املسؤوليات مثال ،وقالت إنها غالبا ما متضي
وقتا طويال مع أفراد عائلتها وحتاول قدر اإلمكان الفصل ما بني
حياتها الشخصية والعملية ،وجتد ذلك ضرورة الستمرار جناحها
ألنها تفضل أن تعيش اهلدوء يف بيتها بدل القلق الذي قد يؤثر
سلبا عليها ،معتربة أن املواضيع اليت تتعلق حبياتها الشخصية
تفضل أن تكون امسا على مسمى (شخصية) غري عامة ختصها هي
وحدها ،ولذلك ال حتب التطرق إليها.

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
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بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
بحرية
Pizza - Pasta -

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

املثلث الرمحات اغناطيوس
الرابع هزيم
بقلم تموز االسمر
قبل رحيله بأربع وعشرين ساعة قال« :املسيحيون هم
اصحاب االرض يف البالد السورية وليسوا رعايا ،وبالتالي
ال يستطيع ايًا كان ان يهجرهم او يبعدهم عن ارضهم
وكنائسهم اليت عمرها من عمر املسيحية يف هذا املشرق
االنطاكي املبارك».
ويف وداعه املهيب يف الكاتدرائية املرميية يف دمشق،
حسون :ايها الصديق
قال له مفيت اجلمهورية السورية امحد ّ
الكبري يا غبطة البطريرك االنطاكي العظيم لروحك الرمحة،
ولذكرك اخللود االبدي يف وجدان هذا الشعب ،نعم هذه
االرض مباركة النها ارض الرسائل السماوية ،ارضك ارضنا،
ارض الكبار يف اميانهم ،يف عطائهم ،يف تضحياته ،ارض
الكلمة اليت كانت البداية ،امل يقل الكتاب املقدس اجنيل
يسوع املسيح عليه السالم «يف البدء كان الكلمة»؟
ايها الصديق الكبري ،يا اخي يف الرب االله الواحد
القدوس ،سورية مباركة يف االمم وبني الشعوب كما كنت
تقول لي يف بداية كل لقاء من اجل سورية...انت ايها االخ
الكبري ،يا صاحب الغبطة ،انت اول من قال «سورية اهلل
حاميها» ،انا لن اقول لك وداعًا ،لكنين اقول اىل اللقاء...
ونبقى نصلي ونضرع معًا حلياة بالدنا وسالم ناسها...
املفيت العالمة امحد حسون «ابو الشهداء» يؤكد ان شهداء
سورية كلهم ابناؤه وان كلمته يف وداع غبطة البطريرك
اغناطيوس فيها من هموم الوطن واالنسان والورد
واليامسني الدمشقي ،اكثر مما يف الليل من سكون وعتمة
وسواد...
املفيت امحد حسون والراحل الكبري البطريرك هزيم وامثاهلم
من رجال دين ودولة ،هم قناديل حضارة تلك االمة العظيمة،
هم رواد احلرية والكرامة االنسانية واملثال السماوي االعلى
لكل املؤمنني ،لكل املقاومني ولكل من استشهد ويشهد
للحق واخلري ،هؤالء املبدعون يف كفاحهم من اجل االنسان،
هم القدوة ،النهم ويف عشية ميالد يسوع ومع قدومه الينا
ليقف مع كل شريف وخملص يناضل اىل جانب كل املعذبني
يف سورية والعامل ،نؤكد مع كل هؤالء الكبار ان النهاية
ليست للعباقرة  ،انهم حقًا كالشمس ،يتجددون....
حتية لروح صاحب الغبطة مار اغناطيوس الرابع هزيم،
ونتمنى للكنيسة االنطاكية اجلامعة الرسولية دميومة الكفاح
يف خطى الراحل الكبري من اجل االنسان ،جتسيدًا جلوهر
الرسالة املسيحية املقدسة ،مقتدين مبن وهب ذاته حلياة
الناس كل الناس....

همسة

اىل يسوع املسيح ،يف والدتك يا خملص ،صار للتواضع
نكهة كالورود ،وللمحبة حجم كالبحار ...يف والدتك قدت
املقاومني ضد الذين حيتكرون العامل ،يف والدتك جعلت
امللوك والرؤساء والرعاة يسجدون لك...
يف والدتك حولت االقمطة اىل وشاح ،والتنب اىل سرير
ملوكي ،واملغارة اىل قصر ،واجلوع اىل شجاعة ،والربد اىل
دفء...
عجيب امر هذا الطفل يسوع! بني راحتيه تنمو حقول
اليامسني ،فيعبق العامل بكل خري ،طفل اخرج هريودس
الصهيوني من دهاليز الصمت ،ليقتل اطفال بيت حلم،
ذاحبهم من اول فلسطني الكنعانية اىل آخر حبة تراب يف
غزة....
طفل خملص لكل الناس ،ال ميكن يف مناسبة والدته اال
ندون ما قاله تعاىل يف كتابه الكريم:
ان ّ
«واذكر يف الكتاب مريم العذراء اذ انتبذت من اهلها
مكانًا شرقيًا فاختذت من دونهم حجابًا فأرسلنا اليها روحنا
فتمثل هلا بشرًا سويًا .قالت اني اعوذ بالرمحن منك ان
ربك ألهب لك غالمًا ذكيًا،
كنت تقيًا .قال امنا انا رسول ّ
ميسسين بشر ومل اك بغيًا.
قالت انى يكون لي غالم ومل ْ
والسالم علي يوم و ِلدت ويوم اموت ويوم ُ
بعث حيًا .ذلك
أ
ُ ُ
َ
عيسى املسيح ابن مريم قول احلق الذي فيه ميرتون».
«سورة مريم»
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متفرقـــات

الثنائي عبارة عن
أربعة اشخاص

واجلنسية الدكتور بيارو
النفسية
يعترب اإلختصاصي يف الصحة
ّ
ّ
أن الثنائي ليس شريكًا وشريكته فحسب ،بل هو عبارة عن
كرمّ ،
أربعة أشخاص .فكل شريك حيمل يف داخله ،ذاته اخلاصة وذاته
األخرى املتأثرة ببيئته وبرتبيته بني والديه .إذًا ،ال ميكن احلديث
عن العالقة بني شخصني يف معزل عن احمليط والبيئة ،وحتديدًا
اجلنسية بني الرجل واملرأة وكيف تتأثر باحمليط؟
العالقة
ّ
ّ
اجلنسية
العالقة
يف
مباشرة
ر
تؤث
ة
أساسي
نقاط
ثالث
كرم
يذكر
ّ
ّ
بني الشريكني :الدين واملعتقدات ،الرتبية ،فاألمور املادية.
ويف التفاصيل« ،عندما نتحدث عن اجملتمع واملعتقدات السائدة
فاملسيحية
ال سيما يف لبنان ،نقصد نظرة الديانات اىل اجلنس.
ّ
تشري اىل اإلجناب أو ً
ال وضمن إطار الزواج يف شكل بديهي ،أما
أن
يف الدين اإلسالمي ،فاملسألة تعطي األولوية للزوج .صحيح ّ
عليه واجبات توفري املالذ لزوجته ،لكن ميكنه أن يتزوج أربع نساء
يف الوقت نفسه».
الدينية ،أما إجتماعيًا ،فالرتبية اليت ننشأ
هذا من الناحية
ّ
ّ
يتعلق باجلنس ،بينما تبيح
عليها يف لبنان متنع عن الفتاة كل ما
للشاب كل شيء .فاجملتمع ،برأي كرم ،ليس ذكوريًا بامتياز
حيد املرأة وينحدر بها اىل
ويعطي القوة للرجل فحسب« ،بل
ّ
أدنى املستويات ،فحقوقها على مجيع الصعد مهدورة خصوصًا
اجلنسية منها».
ّ
ويف املوضوع البيئي وتأثريته ،تؤدي األمور املادية دورًا
اجلنسية« ،فالفقر واهلموم واملشكالت والضغوط
كبريًا يف احلياة
ّ
اجلنسية وتقتلها ،والقلق
احلياة
على
تقضي
النفسية ،أمور
ّ
ّ
اجلنسية .فعندما يقع
احلياة
أعداء
أكرب
هو
كآبة
نتج
ي
ّ
النفسي الذي ُ
املرء فريسة القلق و  ،يكون اجلنس الضحية األوىل لذلك».
واحلياة املادية تندرج بال أدنى شك ضمن خانة أوسع هي
احلضارة املتغيرّ ة باستمرار مع تغيرّ العصر ،وما يفرضه اجملتمع
اجلنسية خصوصًا،
اإلستهالكي على حياة الثنائي عمومًا وحياتهما
ّ
اجلنسية.
وكلها عوامل حمبطة للعالقة
ّ
يروج للجنس
قد يسأل أحدكم ملاذا ،رغم أن ما نعيشه اليوم ّ
يروج للجنس ،لكن النتيجة تكون
اىل أبعد احلدود؟ نعم ،هو فع ًال ّ
عكسية وهي انعدام الرغبة ،كيف؟ الرتويج ليس ألي جنس ،إمنا
ّ
اجلنسية احملصورة يف إطار من الرفاهية واحلب الغامر
للعالقة
ّ
واخليالي والعائلة اهلانئة والسعيدة.
املر
وإزاء هذه املظاهر يشعر من يعيش على أرض الواقع
ّ
يف معظم األحيان ،بضآلة سعادته ومدى قصوره عن تلبية كل
يروج له يف ظل واقع إقتصادي
ما يلزم لالرتقاء اىل مستوى ما ّ
مأزوم.

العقل هو العضو اجلنسي األول

إضافة اىل كل تلك املؤثرات ،ال شك يف أن تاريخ املرء اخلاص
اجلنسية .ووفق
به مذ كان يف رحم أمه ،يضع بصمته يف العالقة
ّ
تكونه وهو ال يزال جنينًا ،يف عيش أمور
كرم« ،يبدأ اإلنسان منذ ّ
ترتسخ يف عقله .فالعقل هو العضو اجلنسي األول الذي
معينة
ّ
ّ
ً
خيزن كل ما
الذي
وهو
امرأة،
أو
كان
ال
رج
اإلنسان،
يف
ن
يتكو
ّ
ّ
اجلنسية اليت تؤدي دورًا حيويًا
مير به» .كذلك ،يلفت اىل الثقافة
ّ
ّ
اجلنسية ،علمًا أنها معدومة يف جمتماعاتنا.
يف دفع عجلة العالقة
ّ
اللبنانية ممنوع
ويشري اىل أن «الكالم عن اجلنس ضمن العائلة
ّ
وغائب متامًا ،فما من أب أو أم يشرحان ماهية اجلنس ألوالدهما
سوية وسليمة».
جنسية
يف إطار تثقيفي يضمن هلم حياة
ّ
ّ

عالج األسباب هو احلل األمثل

فقدان حاسة الشم قد ينذر مبرض خطري

حاسة الشم ،أحدى احلواس اخلمسة اليت انعم بها اهلل على االنسان،
من خالهلا يستطيع أن يشم الروائح الذكية والعطرة اليت تشعره بالبهجة
والسعادة ،وكذلك رائحة األخطار واألضرار فيتجنبها أو يواجهها ،فاألنف
أول من تنبئك بوجود حريق أو تسرب غاز أو حتى وجود روائح كريهة
جيب جتنبها.
لكن رغم ذلك فان الكثريين منا ال يشعرون بقيمة حاسة الشم اال
عندما يفقدونها ،سواء موقتا أو بشكل دائم ،واضطرابات حاسة الشم
تعود باألساس اىل أسباب متعددة تتعلق بأمراض تصيب األنف مثل الربد
واالنفلونزا اليت تؤدي اىل فقدان حاسة الشم أليام قليلة ،أو أمراض
حساسية األنف اليت تشكل عائقا يف وصول اهلواء اىل عصب الشم أعلى
األنف ،أو تلف عصب الشم نفسه الذي يؤدي اىل فقدان حاسة الشم
بشكل نهائي.
ويف هذا التحقيق يشرح األطباء واملختصون أسباب اضطرابات حاسة
الشم وفقدانها وطرق التشخيص وكيفية العالج ويفتحون األمل أمام من
فقد حاسة الشم يف ان يستعيدها جمددا.
يقول الدكتور امساعيل حممد امساعيل ،استشاري أمراض األنف
واألذن واحلنجرة :فقدان حاسة الشم رمبا يكون بشكل دائم أو موقت
وان األنفلونزا العادية واالصابة بدور برد مع الرشح قد تؤدي اىل فقدان
حاسة الشم وأيضا عدم تذوق الطعام ،وهي األسباب الشائعة والعادية
لفقدان حاسة الشم بشكل موقت تعود بعدها مع زوال األنفلونزا أو الربد
أو الرشح.
وهناك فقدان دائم حلاسة الشم بسبب ضمور عصب الشم الذي ينتج
عن التلوث واألتربة والغبار اضافة اىل بعض الروائح النافذة مثل النشادر
وغريها اليت ميكن ان تؤدي اىل ضمور يف عصب الشم.
كما ميكن ان يفقد املريض حاسة الشم يف حالة االصابة بلحمية يف
األنف والتهاب اجليوب األنفية والذي يؤدي اىل انسداد األنف ومينع
وصول اهلواء اىل عصب الشم ومن ثم حيدث اضطراب يف حاسة الشم.
كما تتسبب التهابات اجليوب األنفية املزمنة وأورام األنف واجليوب
األنفية ،اىل فقدان حاسة الشم.
كما ان بعض أدوية األمراض النفسية قد تؤثر على حاسة الشم.
وعالج فقدان حاسة الشم ممكن ،وذلك بعالج السبب فعالج التهابات
األنف واجليوب األنفية أو ازالة اللحمية يرجع حاسة الشم مرة أخرى.
يف املقابل يف حال ضمور العصب الشمي من األنف اىل الدماغ والذي
يتمثل يف شعريات دقيقة جدا ،فمن الصعب استعادة حاسة الشم مرة
أخرى.
وأكد الدكتور امساعيل أهمية املسارعة يف الذهاب للطبيب لعالج فقدان
حاسة الشم يف بداية األمر فأي مرض يكون من السهل عالجه يف بداياته
مقارنة بعالج مضاعفاته فيما بعد.
وطمئن الدكتور امساعيل فاقدي حاسة الشم مؤكدا جناح  80أو  90يف
املئة منهم يف استعادة حاسة الشم مرة أخرى.
يقول الدكتور ايهاب كمال ،أستاذ أمراض األنف واألذن واحلنجرة بكلية
طب جامعة عني مشس اضطرابات حاسة الشم تتباين بني ضعف يف حاسة
الشم اىل فقدان تام هلا اما األسباب اليت تؤدي اىل فقدان حاسة الشم
فرتجع اىل بعض االلتهابات يف األنف واجليوب األنفية أو اللحميات اليت
تتكون باألنف واجليوب األنفية اضافة اىل بعض األورام.
وقد حيدث أيضا ضعف أو فقدان حاسة الشم نتيجة اجراء عمليات
جراحية باألنف ،كما ميكن فقدانها من دون وجود سبب واضح هلذه الظاهرة
وقد يكون فقدانًا نهائيًا او موقتًا
وميكن أن حيدث فقد حلاسة الشم نتيجة اضطرابات ومشكالت مركزية
يف الدماغ واألعصاب تؤثر على األنف.
وجيب فحص املريض اكلينيكيا بشكل جيد مع عمل الفحوصات الالزمة
ملعرفة االسباب.
ويكمن جتنب هذه املشكلة بعالج السبب ويف استخدام بعض البخاخات
املوضعية لألنف.
وبعض احلاالت تستعيد حاسة الشم مرة أخرى سواء بالعالج الدوائي أو
التدخل اجلراحي ويتوقف األمر على مدى استجابة املريض للعالج والسبب
الذي أدى لفقدانها.
يؤكد الدكتور جورج الراهب ،استشاري األنف واألذن واحلنجرة ،أن
اسباب اضطرابات حاسة الشم سواء كانت مؤقتة أو دائمة تعود اىل
حساسية األنف ،اليت تؤدي زيادتها اىل تضخم يف األغشية املخاطية
اليت تضغط بدورها على عصب الشم ،ويف حالة تفاقم احلالة تؤدي اىل
حدوث حلمية يف األنف اليت تكون مبثابة حاجز مينع وصول املؤثرات اليت
حيملها اهلواء اىل عصب الشم وهذا ميثل أهم وأشهر أسباب فقدان حاسة
الشم.
وانه اذا مت تدارك األمر خالل شهرين أو ثالثة ميكن عالجه بسهولة.
حمذرا من ان املريض الذي يتعرض لفقدان حاسة الشم تتأثر لديه
حاسة التذوق املرتبطة ارتباطا وثيقا بالشم ،لذلك من األفضل الذهاب
للطبيب.
وأكد ان  90يف املئة من احلاالت اليت تفقد حاسة الشم يتم شفائها
من خالل عالج حساسية األنف اليت قد يؤدي اهماهلا اىل تكون حلمية كبرية
حتتاج اىل تدخل جراحي.
فحاالت احلساسية ميكن شفائها بالعالج الدوائي واستعادة حاسة الشم
مرة أخرى ،أما اجلراحة فتقتصر على وجود حلميات يف التجويف األنفي.
وان التعرف على أسباب فقدان حاسة الشم يستدعي الفحص الظاهري

للمريض والتعرف على تاريخ املريض واألعراض اليت أصابته ،فيما حتتاج
حاالت اللحمية ألشعة مقطعية أو منظار انف.
وأشار الدكتور جورج اىل أن هناك حاالت مؤقتة لفقدان حاسة الشم مع
نزالت الربد تعود بعدها.
يقول الدكتور زياد مندور ،أستاذ األنف واألذن واحلنجرة بكلية الطب
جامعة االسكندرية ،ان حاسة الشم موجودة يف أعلى جزء يف األنف ،وهذا
اجلزء يتعرض لبعض املشكالت أوهلا مشكلة توصيل املادة املسؤولة عن
حتفيز اجلزء املعين بالشم يف األنف ،هناك اعاقة للوصول مثل اعوجاج يف
اجلزء العلوي من احلاجز األنفي أو تغري مسار املسار داخل األنف نتيجة
وجود ثقب يف احلاجز األنفي أو وجود أورام أو يف حاالت املدمنني اليت
حيدث فيها تآكل احلاجز األنفي أو العالج الكيماوي.
ثانيا حدوث مشكلة يف اجلزء املسؤول عن حاسة الشم حيث حيدث فيه
ضمور على مستوي الغشاء املخاطي يف حاالت االصابة ببعض األمراض
كما ان األنفلونزا من املمكن ان تفقد املريض حلاسة الشم.
واملشكلة الثالثة توهم فقدان حاسة الشم من ألسباب خمتلفة منها
االصابة باالضطراب النفسي وبعض أنواع اهلالوس اليت جتعل املريض
يدعي انه يشم رائحة غري موجودة أو انه ال يشم أصال.
وهناك وسائل حديثة للتعرف على درجات فقدان حاسة الشم حيث ان
هناك بطاقات تشبه بطاقات شحن اهلاتف احملمول يتم خدشها وعرضها
على املريض ويتم من خالهلا التعرف على حاسة الشم لديه ويتم التشخيص
عن طريق األشعة واحملاليل.
ويتم عالج فقدان حاسة الشم من خالل عالج السبب وهناك بعض
املراكز الطبية اليت تقوم باستخدام مادة العادة بناء اخلاليا العصبية أو من
خالل استخدام الكورتيزون ،الفتا اىل أن املريض الذي فقد حاسة الشم
من دون ان يفقد حاسة التذوق يكون هناك أمل كبري يف استعادته حلاسة
الشم أما املريض الذي فقد االثنني فان من الصعب عليه استعادة حاسة
الشم مرة أخرى.

ملبورن
قداس وجناز االربعني
من آمن بي وان مات فسيحيا
يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس املأسوف عليه وعلى
خصائله احلميدة وعلى شبابه

املرحوم االستاذ ديب الياس اخلوري
من كفرعقا وذلك نهار االحد املوافق يف  2012/12/23عند 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،
اوديت حنا ابراهيم عبد النور ،رينيه شكيب باسيل جرجس
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 الوطنواملهجر.
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كورينثيانز يقصي األهلي ...كورينثيانز الربازيلي تغلب بصعوبة على االهلي املصري
وينهي أحالم املصريني
 - ١صفر وبلغ نهائي كأس العامل لألندية بكرة القدم

أنهى كورينثيانز الربازيلي أحالم املصريني والعرب بإقصائه للمثلهم
األهلي من نصف نهائي كأس العامل لألندية لكرة القدم ،بعد أن جتاوزه
بهدف من دون رد ،ليكرر بطل افريقيا سيناريو مشاركته يف بطولة
 ،2006إذ سينتظر اخلاسر من مونتريي املكسيكي وتشلسي االنكليزي
اللذان يلتقيان اليوم يف الدور ذاته للعب على امليدالية الربونزية،
فيما سيلتقي كورينثيانز مع الفائز على اللقب وامليدالية الذهبية.
بدأت املباراة بضغط واضح من العيب الفريق الربازيلي على جنوم
األهلي يف كل أرجاء امللعب يف حماولة إلرباكهم ،ويف الدقيقة اخلامسة
توغل مهاجم الفريق «األمحر» السيد محدي يف اجلبهة اليسرى لرياوغ
الدفاع الربازيلي مبهارة قبل أن يتعرض لإلعاقة اليت تغاضى احلكم
املكسيكي عن احتساب خطأ واضح ليحرم األهلي من ركلة حرة قرب
املرمى.
وكانت أوىل اهلجمات الربازيلية يف الدقيقة العاشرة انتهت بتسديدة
خطرية مرت جبوار القائم األمين حلارس األهلي شريف إكرامي ،ورد
األهلي بهجمة خطرة من ركلة حرة بعد أن وصلت الكرة إىل العب وسط
األهلي رامي ربيعة املنفرد باملرمى لكنه تعجل ولعبها بعيدة عن املرمى
وكان بإمكانه السيطرة على الكرة ووضعها يف املرمى بهدوء.
ومن خطأ قاتل لدفاع األهلي سجل الفريق الربازيلي هدف التقدم يف
الدقيقة  30عن طريق املهاجم باولو جاريررو
ويف شوط املباراة الثاني ،استعاد األهلي توهجه وأهدر اجلناح األمين
أمحد فتحي فرصة التعادل لفريقه بعد تلقيه متريرة رائعة من صانع
األلعاب الدولي حممد أبوتريكة (الدقيقة  )66وفتح حارس كورينثيانز
كاسيو الزاوية القريبة للمرمى للتسديد أمام فتحي بعدما خرج ملقابلة
اجلناح الدولي ،ولكن فتحي فضل التسديد جبوار القائم األيسر
لكورينثيانز ،عن لعب الكرة من فوق احلارس الربازيلي أو التمرير ألحد
زمالئه داخل منطقة اجلزاء.
وجلأ العبو الفريق الربازيلي إىل الدفاع ،واعتمدوا على اهلجمات
املرتدة ،ومن إحداها وصلت الكرة إىل باولينهو داخل منطقة اجلزاء،
ولكن اجلناح األيسر لألهلي شديد قناوي تدخل وأنقذ مرماه من هدف
حمقق.
وواصل أبوتريكة ملساته الساحرة بلعبه لكرة بينية للسيد محدي
الذي واجه املرمى الربازيلي ،ولكن مهاجم األهلي فشل يف ترويض
الكرة لتضيع فرصة هدف مؤكد ،بعدها دفع مدرب األهلي حسام
البدري باملهاجم عماد متعب مكان حممد ناجي «جدو» يف الدقيقة ،80
يف حماولة أخرية لتنشيط اهلجوم وإحراز هدف التعادل.
ويف الدقائق العشر األخرية ،كثف العبو األهلي هجماتهم على مرمى
كورينثيانز ،وجلأ العبوه إىل التسديد من خارج منطقة اجلزاء ،لضرب
التكتل الدفاعي ،ولكن مجيع احملاوالت فشلت يف معانقة الشباك
الربازيلية ،لينتهي بذلك حلم املصريني يف رؤية ممثلهم للمرة األوىل
يف نهائي مونديال األندية الذي شارك فيه للمرة الرابعة.

بطولة لبنان الـ  38يف الشطرنج العادي
خرياهلل وقسيس للمرة الرابعة 4/4

فوز رابع تواليًا سجله كل من بطل لبنان فيصل خرياهلل والبطل السابق
أنطوان قسيس يف اجلولة الرابعة من بطولة لبنان الـ 38يف الشطرنج
العادي ،واليت تقام يف فندق " غولدن توليب " باجلناح مبشاركة 12
العبا ويف اشراف االحتاد اللبناني للشطرنج .فقد فاز األول على مهدي
قاعوري يف  48نقلة يف االفتتاح االنكليزي ،فيما تغلب الثاني على طارق
مدلل يف  46نقلة يف الدفاع الصقلي .ومجع البطالن أربع نقاط من اصل
اربع ممكنة ،متقدمني البطل السابق أمحد جنار الذي فاز على باسل شرف
بفارق نقطة كاملة .وتغلب بطل اجليش اللبناني مجال شامية على الدكتور
حممود معصراني يف  49نقلة يف االفتتاح االنكليزي ،وسقط حممد ميقاتي
باألبيض أمام أمري أبو احلسن يف  54نقلة يف الدفاع الصقلي .وتعادل
البطل السابق عمرو اجلاويش وابرهيم شحرور يف  41نقلة يف الدفاع
الصقلي .وجترى املباريات يف الشطرنج العادي وفق طريقة روبن العاملية
من  11جولة ،مدة كل منها مخس ساعات حدا اقصى.
ويدير البطولة روالن أخرس فيما يتوىل التحكيم احلكم الدولي األمني
العام لالحتاد شحادة ابو منري ،يساعده احلكم االحتادي الدولي علي
اجلاويش.

ّ
تغلب كورينثيانز الربازيلي على األهلي املصري  0-1وبلغ
املباراة النهائية لبطولة العامل لألندية املقامة حاليًا يف اليابان.
وسجل البريويف خوان باولو غرييرو هدف املباراة الوحيد يف
الدقيقة .30
ويلتقي كورينثيانز يف النهائي املقرر يف  16احلالي مع الفائز
من مباراة تشلسي اإلنكليزي ومونتريي املكسيكي.
ويسعى كورينثيانز اىل احراز ثاني ألقابه يف هذه البطولة بعد
ان توج بالنسخة االوىل عام  2000بعد اعتماد النظام احلالي.
يف املقابل ،فشل األهلي يف تكرار إجناز جديد للكرة األفريقية
بعد أن جنح مازمييب الكونغولي يف بلوغ نهائي هذه البطولة عام
 2010وخسر وقتها امام انرتميالن .3-0
وسيلتقي األهلي يف املباراة على املركز الثالث اخلاسر من
مباراة تشلسي ومونتريي األحد املقبل أيضًا.
واستحوذ الفريق األمريكي اجلنوبي بطل مسابقة كأس
ليربتادوريس على جمريات اللعب بقيادة العب وسطه باولينيو
املرشح لالنتقال إىل أوروبا قريبًا ،لكن من دون أن خيلق العديد
من الفرص.
وحاول دوغالس من كرة من مشارف املنطقة مرت إىل جانب
القائم األمين حلارس األهلي شريف إكرامي  ،9ثم أهدر رامي
ربيعة فرصة ذهبية ملنح التقدم األهلي عندما خدع دفاع كورينثيانز
كاسرًا مصيدة التسلل لكن كرته الرأسية مل تصب املرمى .11
وجاء اهلدف بعد مرور نصف ساعة على انطالق املباراة عندما
مرر دوغالس بكرة داخل املنطقة تابعها غرييرو برأسه داخل
الشباك.
وضغط األهلي يف الشوط الثاني وأجرب منافسه على الرتاجع
إىل خطوطه اخللفية وكانت أبرز فرصة له الكرة اليت سددها أمحد
فتحي يف الشباك اخلارجية .55
ورمى بطل أفريقيا بثقله يف ربع الساعة األخري لكن دفاع
كورينثيانز جنح يف قيادة املباراة إىل بر األمان.
وخاض األهلي الدور نصف النهائي للمرة الثانية يف  4مشاركات
له يف املونديال َّ
حل سادسًا عامي  2005و 2008وهو رقم قياسي
يتقامسه مع أوكالند النيوزيلندي ،بعد األوىل عام  2006حني خسر
يف دور األربعة أمام انرتناسيونال الربازيلي  2-1ثم أحرز املركز
الثالث على حساب كلوب أمريكا املكسيكي .1-2
وأصبح االهلي ،حامل الرقم القياسي بعدد األلقاب يف دوري
أبطال أفريقيا  ،7النادي األكثر خوضًا للمباريات يف البطولة
العاملية حيث ّ
حطم الرقم الذي يتقامسه حاليًا مع أوكالند  7لكل
منهما ،عندما لعب مباراته الثامنة يف هذه البطولة.
َّ
وحل سانفريس هريوشيما الياباني يف املركز اخلامس للبطولة
بفوزه على أولسان هيونداي الكوري اجلنوبي .2-3
وسجل ياماغيشي  35وهيساتو ساتو  56و ،72وللخاسر
ميزوموتو  17خطأ يف مرمى فريقه ،ولي يونغ .905
تشلسي  -مونتريي
يسعى مونتريي املكسيكي لتجاوز العمالق اإلنكليزي تشلسي،
الساعي لتعويض خيبته األوروبية ،وذلك عندما يقارعه اليوم
اخلميس يف الدور نصف النهائي.
للمرة األوىل
القارية
البطولة
يف
ومير تشلسي الذي يشارك
ّ

بعدما حقق املوسم املاضي بقيادة املدرب املؤقت حينها اإليطالي
روبرتو دي ماتيو حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا ،بفرتة صعبة
هذا املوسم إذ فقد لقب املسابقة القارية بعد أن حل ثالثًا يف
جمموعته خلف يوفنتوس اإليطالي وشاختار االوكراني.
كما أنه يعاني كثريًا يف الدوري احمللي الذي كان يتصدره يف
مستهل املوسم بعد فوزه يف سبع مباريات من أصل  8تعادل يف
األخرى قبل أن يستضيف مانشسرت يونايتد يف املرحلة التاسعة
وخيسر أمامه  3-2يف  28تشرين األول املاضي ما تسبب بفقدان
توازنه ودفع مالكه امللياردير الروسي رومان أبراموفيتش إىل
التخلي عن خدمات دي ماتيو واإلستعانة باإلسباني رافايل بينيتيز
املغضوب عليه من قبل مجاهري النادي.
لكن شيئًا مل يتغيرّ حتت قيادة مدرب ليفربول السابق إذ
تعادل تشلسي يف مباراته األوىل معه ضد مانشسرت سييت ثم
للمرة األوىل منذ
أمام فوهلام قبل أن يسقط أمام جاره وست هام
ّ
الثالث من أيار .2003
ويبدو أن الوضع بدأ يتحسن مؤخرًا بعد أن حقق النادي اللندني
السبت املاضي على حساب سندرالند  1-3فوزه األول يف مبارياته
الثماني األخرية يف الدوري واألول يف الربمييري ليغ بقيادة بينيتيز
الذي يبحث عن فوزه الثالث مع البلوز.
وستكون كأس العامل بالتالي الوسيلة املثلى لتشلسي لكي
ّ
احمللي ،لكن
ينسي مجاهريه خيبة دوري األبطال ومعاناة الدوري
بينيتيز يعلم أن الفوز بهذه البطولة قد ال يكون كافيًا بالنسبة
له من أجل مواصلة مشواره مع الفريق حتى نهاية عقده الصيف
توج بلقب البطولة عام  2010مع إنرت
املقبل ،إذ سبق له أن ّ
ميالن اإليطالي على حساب مازمييب الكونغولي بطل أفريقيا حينها
ّ
التخلي عن خدماته
 -3صفر ،إال أن ذلك مل مينع نرياتزوري من
بعد التتويج مباشرة.
وبغض النظر عما سيحصل يف املستقبل القريب أو البعيد،
سيسعى بينيتيز جاهدًا لتجنيب فريقه خيبة إضافية على يد
للمرة األوىل
مونتريي الذي ثأر لنفسه وبلغ الدور نصف النهائي
ّ
يف تارخيه بعد أن ختطى عقبة أولسان هيونداي الكوري اجلنوبي،
بطل آسيا ،بالفوز عليه  1-3األحد املاضي.
ويدين مونتريي الذي أصبح رابع فريق مكسيكي يصل إىل
الدور نصف النهائي بعد أمريكا حل رابعًا عام  2006وباتشوكا
حل رابعًا عام  2008وأتالنيت حل رابعًا عام  2009اضافة إىل
نيكساكا الذي حل ثالثًا عام  2000حني كانت البطولة بنظام
جمموعتني يتأهل عنهما املتصدران إىل النهائي ،إىل العب ليون
الفرنسي السابق األرجنتيين سيزار دلغادو الذي سجل ثنائية يف
ربع الساعة األخري بعد أن افتتح زميله خيسوس كورونا رويس
التسجيل منذ الدقيقة الثامنة.
وثأر مونتريي لنفسه وحما ذكريات اخلروج من الدور ذاته
املوسم املاضي على يد كاشيوا ريسول بركالت الرتجيح بعد
تعادهلما  1-1يف الوقتني األصلي واإلضايف يف أول مشاركة له
يف هذه البطولة وهو يأمل أن حيقق املفاجأة وحيرم اإلنكليز من
توج بها
فرصة الفوز بالكأس
للمرة الثانية بعد عام  2008حني ّ
ّ
مانشسرت يونايتد الذي كان حصل على تذكرته إىل اليابان بعدما
تغلب على تشلسي بالذات يف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحف املدريدية جُت ّرد ميسي من لقبه

العب زاميب أحرز  ١٠٧أهداف يف عام
أكدت صحيفة آس اإلسبانية يف مقال هلا على عدم احقية
جنم برشلونة الكاتالوني ليو ميسي بالرقم الذي ختطى به رقم
االملاني غريد مولر من حيث األكثر تسجي ًال يف عام واحد.
واعتربت أن هذا اإلجناز مسجل باسم العب زاميب يدعى
غودفري تشيتالو .وذكرت الصحيفة بأن ميسي ال يستحق هذه
اهلالة اإلعالمية اليت احيطت حوله وال عبارات الثناء اليت انهالت
عليه؛ وذلك ألنه ليس صاحب اإلجناز وأن صاحب اإلجناز هو
غودفري تشيتالو الذي أحرز  107أهداف عام  ،1972وهو ما
أورده االحتاد الزاميب على املوقع الرمسي له ،ولكن يبقى رقم
هذا الالعب غري مسجل رمسيًا.
وقال الصحايف توماس رونثريو انه يسخر من عدم توثيق
أهداف تشيتالو لدى االحتاد الدولي لكرة القدم فيفا ،على
الرغم من توثيقها يف االحتاد الزاميب لكرة القدم على طريقته
اخلاصة معنونًا :مرحبًا بكم ،أنا تشيتالو صاحب األهداف ال
 ،107صاحب السجل الرمسي  ،%١٠٠ال ذنب لي إن كان

العامل ال يهتم بالقارة السمراء.
وبرهن رونثريو أحقية تشيتالو بهذا الرقم بعد تقدميه أكثر
من مستند يوثق أن تشيتالو هو صاحب الرقم القياسي يف
عدد األهداف وذلك حسب موسوعة غينيس لألرقام القياسية
بعدما سجل رفقة ناديه ووريورز كابوي الزاميب يف الدوري
الزاميب ،وكأس رابطة أندية احملرتفني يف زامبيا ،فض ًال عن
تسجيله أهدافًا يف بطولة كأس األمم اإلفريقية ،إضافة إىل
املناسبات الدولية األخرى لبالده ما جمموعه  107أهداف خالل
عام .1972
بدورها رفضت صحيفة ماركا ُ
املقربة من نادي العاصمة
األول ريال مدريد تسجيل الرقم القياسي باسم ميسي موضحة
بأن الفيفا مل يعرتف بأهداف تشيتالو ألن هذا ُيعبرّ عن الفكر
غري الالئق الذي يكنه االحتاد الدولي إلفريقيا وزامبيا على وجه
اخلصوص ألنهم يف ذلك الوقت كانوا يركزون فقط ان يتم
تضخيم إجنازات كرة القدم األوروبية ال سواها.
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مناسبات

سفري لبنان الدكتور جان دانيال يقيم حفل االستقالل الـ 69يف كانبريا

لبنان االزدهار والسالم وطن الرسالة النابض باحلياة
االستقالل عيد احملبة والتالقي

دانيال ،رادوك ،اوينز وماستفيل

السفري وعقيلته والحسن وعقيلته والزميل اكرم املغوّش

وقوفا للنشيدين

دانيال وعقيلته مع دبلوماسيني وحضور

دانيال وعقيلته مع دبلوماسيني وحضور

السفري دانيال وعقيلته ودبلوماسيني

سفراء ليبيا واملغرب والكويت وحضور

كتب اكرم املغوّش

مبناسبة عيد استقالل لبنان اقام سعادة سفري اجلمهورية
اللبنانية لدى اسرتاليا ونيوزيلنده الدكتور جان دانيال واركان
السفارة حف ًال رمسيًا وشعبيًا شارك فيه العديد من البعثات
الدبلوماسية العربية واالجنبية وشخصيات رمسية اسرتالية
مثلت احلكومة واملعارضة.
بداية وقف احلضور للنشيدين االسرتالي واللبناني ثم
قدمت االحتفال االعالمية املسؤولة عن العالقات العامة يف
بنك بريوت هيلنك نسرين خضرا بكلمة قيمة عن االستقالل
واحلرية وقدمت سعادة السفري دانيال الذي القى كلمة
حتدث فيها عن معاني االستقالل والتضحية واعرب عن تقديره

دانيال ،ماستفيل ،الحسن ،د علم الدين ،ايلي ناصيف ونادر عطيه

الكبري لرئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان الذي خص
اسرتاليا بزيارة ناجحة وعمله الدؤوب على اجناح طاولة احلوار
جلمع مشل اللبنانيني .واعترب العالقات االسرتالية اللبنانية
يف ازدهار كبري بفضل املغرتبني الناجحني الذين تفاعلوا
مع اسرتاليا ووصلوا اىل مراكز القرار ومن مثار النجاح زيارة
رؤساء الواليات والوزراء اىل لبنان.
كما حتدثت مديرة الربوتوكول يف احلكومة الفيدرالية سالي
ماستفيل مهنئة بالعيد الوطين كما انها شربت مع السفري
دانيال خنب لبنان واسرتاليا وحتدثت نائبة باراماتا الفيدرالية
جولي اوينز مهنئة السفري واجلالية اللبنانية.
وكذلك تكلم النائب الفيدرالي فيليب رادوك حيث اشادوا

باجلالية اللبنانية وتفاعلها مع هذه البالد العظيمة اسرتاليا
ومع انتهاء الكلمات تناول الضيوف الكوكتيل املعد هلذه
املناسبة.
واننا يف ذكرى العيد الوطين نتقدم من سعادة السفري
الدكتور جان دانيال واركان السفارة واجلالية اللبنانية بأطيب
التهاني سائلني اهلل تعاىل ان يكرم شهداء الوطن وابطاله
وخاصة شهيده الكبري سعيد فخر الدين ورفيقه الشهيد اديب
البعيين وكافة احرار لبنان الذين يذودون عنه من جيش بطل
ومقاومة بطلة اعادوا اجلنوب حرًا.
وكل عام وانتم بالف خري.

تصوير أراكس
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تتمــات

بري يطالب ..

تتمة املنشور الصفحة االوىل
مبثابة متهيد إللغائها .اكتفى بالتأكيد أن «عودة اللجنة إىل احلياة
حتتاج إىل تفصيل أو اثنني يبحث عنهما الرئيس بري وحنن أيضا
نستشري حوهلما».
وعلم من مصادر الوفد أن نقطيت اخلالف ترتكزان حول كيفية
اختيار البدالء للنواب الذين متنعهم ظروفهم األمنية من احلضور إىل
جملس النواب حلضور اجللسة األوىل ،أو ً
ال .وثانيًا حول مكان انعقاد
اللجنة يف اجللسات الالحقة ،علمًا أن االتفاق السابق قضى بأن تعقد
يف منازل أعضاء اللجنة ،اليت تتألف من نائب رئيس جملس النواب
فريد مكاري رئيسًا والنواب :االن عون ،علي بزي ،علي فياض،
اغوب بقرادونيان ،امحد فتفت ،جورج عدوان ،سريج طورسركيسيان،
أعضاء.
سامي اجلميل وأكرم شهيب،
ً
ليس اإلشكال الفعلي يف النقطة األوىل ،وإن حيتاج بتها إىل مزيد
من الدرس لطبيعة عمل اللجنة (تواصل أم فرعية) ،الذي على أساسه
ميكن تبيان اآللية الواجب إتباعها لتبديل أمساء أعضائها .ومع ذلك،
فقد مت التوقف عند مسألة حضور البديل لالجتماعات الالحقة ،على أن
يبت بها يف اللقاء املقبل.
النقطة اخلالفية الفعلية متثلت برفض املعارضة عقد االجتماعات يف
منزل أعضاء اللجنة املنتمني إىل « 8آذار» وإصرارها على االكتفاء
باالجتماع يف منازل األعضاء املعارضني .السبب حبسب الوفد «حبت
أمين ويتعلق باخلطر من االنتقال إىل بعض املناطق» .وجهة نظر
املعارضة بسيطة« :إذا كنا قلقني من النزول إىل ساحة النجمة فكيف
نصل إىل الضاحية اجلنوبية على سبيل املثال (منزل علي فياض)»؟
مسألة مكان انعقاد االجتماعات مل تناقش بالتفصيل يف اللقاء
السابق مع بري ،بالرغم من أن أجواء « 14آذار» تشري إىل اتفاق على
عقدها حصرًا يف منازل أعضائها من املعارضة .ال ميانع بري يف ذلك،
حبسب نائب شارك يف اللقاء ،إال أنه يعمد إىل لعب دور الوسيط،
طارحًا احتمال أن يطلب نواب « 8آذار» عقد االجتماعات يف منازهلم
أيضًَا.
عند هذه النقطة اتفق على تعليق اللقاء ،الذي قال محادة،
بعده :كالعادة ،كان اللقاء مع الرئيس بري معمقا وتفصيليا وجديا
وصرحيا .أضاف :أخذنا بضع ساعات أو يومني أو ثالثة للعودة اىل
بعض احملاضر ولضمان استمرار هذا املسعى اخلري الذي وضعناه
مجيعا نصب أعيننا ،وهو العودة إىل التواصل يف إعداد قانون حديث
لالنتخابات يرضي اللبنانيني ،واالتصال مستمر وللحديث صلة وصلة
سريعة ،إن شاء اهلل».
وبذلك ،فإن اللقاء الذي «مل يكن سلبيًا» ،وفق مصادر مطلعة على
مضمون الزيارة ،إال أنه يف الوقت نفسه« ،مل حيقق اخرتاقا حقيقيا»،
ذلك أن رئيس اجمللس كان يتطلع اىل تفاهم شامل وصوال إىل اعادة
تفعيل عمل اللجان النيابية وجملس النواب ،بينما بدا نواب «فريق 14
آذار» مهتمني حصرا بإعادة تفعيل اللجنة الفرعية املصغرة.
وإزاء هذا الواقع ،مل يكن بري ،حبسب املصادر نفسها ،متحمسا
لنتيجة االجتماع خاصة بعد أن تبلغ من احلاضرين أن « 14آذار» مل
تتخذ قرارا نهائيا يف ما خيص استئناف عمل اللجنة .وقال بري
ألعضاء الوفد« :احسموا أمركم يا أخوان وهاتوا النتيجة وأبلغوني
قراركم».
وهكذا ،فان االجتماع كان دون سقف التوقعات ،خاصة بعد أن أقدم
فريق املعارضة على تقزيم مضمونه ،بإبالغه بري انه ّ
علق جوابه بشأن
استئناف املشاركة يف اجتماعات اللجنة واللجان النيابية املشرتكة إىل
لبت
مرحلة الحقة يف انتظار املستجدات ،على اعتبار ان األولوية هي ّ
مسألة املشاركة يف االجتماعات اليت هلا عالقة بقانون االنتخاب.
ويف هذا السياق ،طلب بري احملضر الذي على أساسه ّ
مت تأليف
لبت مسأليت النظام االنتخابي وتوزيع الدوائر .وأكد
اللجنة الفرعية ّ
هلم «انه يف حال وصفت اللجنة يف هذا احملضر بلجنة اتصاالت أو
تواصل ،فال مانع من أن ينتدب نواب هذه اللجنة الذين يشعرون
باخلطر على حياتهم ،من ميثلهم يف االجتماعات .أما إذا اعتربت جلنة
ّ
يتطلب العودة جمددا إىل اللجان النيابية املشرتكة
فرعية ،فهذا االمر
املهددين».
لتأليف جلنة جديدة ،من غري النواب
ّ
الر ذلك ختتلف قراءة حلفاء «الكتائب» وأخصامها لسلوكها
السياسي .قوى « 8آذار» تشيد بـ»التمايز الكتائيب» .يف املقابل،
تذهب «قوى  14آذار» يف التعبري عن حتسسها من سلوك «الكتائب»
حد القول ان قيادة هذا احلزب التارخيي «تفضل دائما الرقص املنفرد
على إيقاع نفعي يضع املصلحة الكتائبية فوق أي اعتبار آخر» .قلة
آذارية تتفهم خصوصية «الكتائب» اليت حتاول تثبيت حيز مسيحي
حيول دون ابتالعها من «الغول القواتي».
مل يعلن «الكتائبيون» على رؤوس األشهاد أنهم يطلقون مبادرة
ما ،على «الطريقة اجلنبالطية» .اتهامهم بانتهاج «الوسطية» مل مينعهم
من التحرك يف اجتاه ميشال سليمان ،نبيه بري ،جنيب ميقاتي ،وليد
لتحركهم أساسه حماولة «خلق حالة ميثاقية يف
جنبالط .وضعوا هدفا
ّ
لبنان ،وليس حالة وسطية ،ذلك ان كلمة وسطية يف لبنان هي اسم
لغري مسمى».
على ان ذهابهم اىل إنتاج ما أمسوها «احلالة امليثاقية» ،عبرّ عن
هواجس كتائبية ،ليس من الذوبان يف « 14آذار» ،أو من حتول
«الكتائب» اىل محل قابل لألكل من قبل «الغول القواتي» ،بل
مما جيري من حول لبنان حتت عنوان الثورات العربية ،وحتديدا يف
سوريا ،وتأثرياته املباشرة على مصري الكيان اللبناني ،خاصة ان كل
اللبنانيني ،وفق االستنتاج الكتائيب« ،متورطون عن وعي أو من دون
وعي ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،يف ما حيدث يف العامل العربي،
وخاصة يف سوريا ،علما ان أحدا مل يطلب من اللبنانيني (خاصة 14

آذار) التدخل ،بل على العكس ،فإن االمريكيني واخلليجيني واالتراك
نصحوا وينصحون بعدم التدخل واحلفاظ على أمن لبنان واستقراره».
من هنا يأتي اإلصرار على «احلياد» الذي يعتربه حزب «الكتائب»
أنه «يشكل الدرع الواقية من الصدمات احملتملة» ،من دون إخفاء
اخلشية من سيطرة «اإلخوان» على قيادة املعارضة السورية وسيطرة
«السلفيني املتشددين» ،وخاصة «جبهة النصرة» ،على «اجليش
السوري احلر» ،ومثة كالم واضح يقال يف اجملالس الكتائبية« ،ان
رهان اللبنانيني على ان انتصار هذا احملور يف املنطقة هو انتصار
هلم ،أو على هزمية ذاك احملور ،هو رهان خاسر بال أدنى شك،
اجملردة ،أي يف
فاملنتصر سينتصر لنفسه ،ولن يرانا حتى يف العني
ّ
أحسن األحوال سنذهب حنن يف لبنان فرق عملة».
واذا كانت االولوية الكتائبية الدائمة هي احملافظة على حضور
وازن يف البيئة املسيحية يرتجم كتلة وازنة يف االنتخابات النيابية
املقبلة ،فإن هذه األولوية حتتل حاليا املرتبة الثانية بعد «االولوية
االستثنائية» اليت تقول القيادة الكتائبية انها تتقدم على ما عداها
يف هذه املرحلة االقليمية اخلطرية ،وتتمثل مبحاولة «إنشاء حزام أمان
للبنان ككيان ،وحزام أمان للميثاق حبالته الطوائفية ،وحزام أمان ملا
تبقى من الوجود املسيحي يف لبنان والشرق .املسألة ليست مسألة
شعبية ،وإن كانت مطلوبة ،بل مسألة مصري ،فلبنان يف منعطف
تارخيي ،ويف املنعطفات ال نفتش عن الشعبية .ما نفع الكتائب لو
رحبت الشعبية واالنتخابات ،وخسرت لبنان ،ساعتئذ نصبح حزبا يف
املنفى أو يف املهجر» يقول قيادي كتائيب بارز.
يلخص القيادي نفسه «التوجهات الكتائبية» على الشكل اآلتي:
اوال ،أثناء احلرب األهلية ،كانت هناك خطوط متاس أمنية وعسكرية،
أما اليوم فهناك خطوط متاس نفسية وسياسية بني االطراف
السياسيني ،وحزب الكتائب يسعى اىل كسرها ،برغم إدراكه ان هذا
العمل ليس سهال ،فضال عن انه مكلف سياسيا بالنسبة اليه.
ثانيا ،لو ان الكتائب مل تصر على عقد طاولة احلوار وحضور «14
آذار» ملا التأمت طاولة احلوار ما قبل األخرية.
ثالثا ،جاء «إعالن بعبدا» ،ترمجة شديدة الوضوح للمطلب الكتائيب
التارخيي الدائم بتحييد لبنان عن سياسة احملاور االقليمية والدولية.
رابعا ،لقد طرح البعض وحدة ثورتي االرز وسوريا ،وردت
«الكتائب» بالءات عدة :ال للتدخل ،ال للتورط ،ال لالحنياز ،والنتيجة
اآلن انهم مجيعا عادوا والتزموا مبا أعلنته «الكتائب».
خامسا ،رفض منطق املقاطعة الربملانية ،وها هي «قوى  14آذار»
تقرر العودة للمشاركة يف اجتماعات اللجان للبحث يف القانون
االنتخابي ،أي ان «الكتائب» كانت على حق .ويف هذا السياق ،ترى
القيادة الكتائبية ضرورة قصوى لوضع قانون انتخابي جديد بديل
من «قانون الستني» املرفوض .وعلى ما يقول نائب رئيس حزب
«الكتائب» سجعان قزي ،ال جيوز ان نذهب اىل االنتخابات النيابية
يف ظل «قانون الستني» ،ألنه يضرب صحة التمثيل الوطين عموما،
وصحة التمثيل املسيحي خاصة .وبالتالي ال بد من وضع قانون انتخاب
جديد ،والصيغة اليت يراها حزب «الكتائب» االمثل للتمثيل ،تكمن يف
مشروع «اللقاء االرثوذكسي» ،ومن هنا حنن وجهنا الدعوة اىل رئيس
جملس النواب نبيه بري ،لتحديد موعد جللسة نيابية للتصويت على
مشروع «اللقاء االرثوذكسي» وعندها ليتحمل كل طرف مسؤوليته،
وحنن من جهتنا سنكون أول احلاضرين للتصويت على هذا املشروع.
أما نظرية السحق يف االنتخابات اليت أطلقها «تيار املستقبل» من
طرابلس ،بلسان أمينه العام أمحد احلريري ،فال جتد من يستسيغها يف
حزب «الكتائب» ،الذي يعترب انه حتى لو انتصر فريق يف االنتخابات
وامتلك االكثرية الساحقة يف جملس النواب ،فإن الشراكة حالة دائمة
يف لبنان ،وعلى مر التاريخ مل ينوجد انتصار حقيقي يف لبنان لفريق
ما على فريق آخر ،بل كانت هناك انتصارات مؤقتة وزائفة ،وإن متت
فبواسطة الغريب ،ولكنها سرعان ما تذوب.

موسكو للمرة ..

تتمة املنشور الصفحة االوىل
عشرات االشخاص بني قتيل وجريح يف تفجري سيارتني مفخختني
مبدنية قطنا وبلدة جديدة الفضل  -عرطوز بريف دمشق .وتبنت «جبهة
النصرة» االسالمية املتطرفة اليت تربطها عالقة بتنظيم «القاعدة» يف
حسابها مبوقع «تويرت» االلكرتوني اهلجوم على وزارة الداخلية يف
كفرسوسة بدمشق االربعاء .والذي أدى اىل اصابة وزير الداخلية
اللواء حممد الشعار .ونفت وزارة اخلارجية السورية ان يكون اجليش
النظامي قد استخدم صواريخ ارض  -ارض من طراز «سكود» ضد
مواقع املعارضة ،كما افاد مسؤولون امريكيون .ص10
ونقلت وكالة «ايتار – تاس» الروسية الرمسية عن بوغدانوف يف كلمة
امام الغرفة االجتماعية الروسية التابعة للكرملني« :علينا ان نواجه
االمر .النظام واحلكومة يفقدان السيطرة على البالد اكثر فاكثر ...لذا
ال ميكننا استبعاد انتصار املعارضة» .لكنه اضاف ان «موسكو ستصر
مع ذلك على تطبيق اتفاق جنيف والتوصل اىل حل سلمي للنزاع».
والحظ ان برنامج «االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية»
«يثري تساؤالت عدة» يف موسكو ورفض االئتالف «احلوار مع االسد
وهدفه اطاحة النظام» يتعارضان مع اتفاق جنيف .واعترب ان اعرتاف
الواليات املتحدة بعد دول أخرى مثل فرنسا وتركيا ،هذا االسبوع
باالئتالف اجلديد مل يؤد إال اىل تشجيع معارضي النظام ،قائ ًال ان
«االعرتاف باملعارضة وتدريب مسلحي املعارضة واالسلحة اليت تاتي
من اخلارج ال تؤدي إال اىل تشجيع املعارضة».
ويف اشارة اخرى اىل اقرار موسكو خبطورة الوضع ،اعلن بوغدانوف
تعد خطة اجالء لرعاياها من سوريا .وقال« :ننظر حاليا
ان روسيا ّ
يف خطة اجالء حمتملة .لدينا خطط تعبئة وحناول حتديد اماكن وجود
رعايانا» .واوضح ان غالبية الروس املقيمني يف سوريا هم نساء

روسيات متزوجات من رجال سوريني واوالدهن .وأكد انه مل توضع
خطط بعد الجالء الديبلوماسيني وعائالتهم.
وأعرب عن اعتقاده انه حتى لو كان انتصار املعارضة السورية غري
مستبعد ،فان النزاع ميكن ان يستمر أشهرًا وان يوقع آالف الضحايا.
وخاطب املعارضني السوريني« :يقولون انهم يسيطرون على %60
من االراضي السورية ،لكننا نقول هلم اذا اردمت املتابعة فال يزال
امامكم  %40من البالد للسيطرة عليها ...اذا سيطرمت على  %60خالل
سنتني من احلرب االهلية ،فسيقتضيكم سنة ونصف سنة اضافية.
وفيما قتل  40الف شخص حتى اآلن فان النزاع سيشتد وستخسرون
عشرات او حتى مئات اآلالف من االشخاص» .وتساءل« :اذا كان هذا
الثمن الطاحة الرئيس يناسبكم ،فماذا ميكننا ان نفعل؟ ...حنن بالطبع
نعتقد ان هذا االمر غري مقبول اطالقًا».
وأكد رئيس االركان الروسي اجلنرال فالريي غرياسيموف جمددًا بعد
لقائه رئيس اللجنة العسكرية حللف مشال األطلسي كنود بارتيلس
يف موسكو ،ان روسيا تعارض اي حل عسكري للنزاع .وقال« :نعتقد
بشدة ان حل النزاع يف سوريا ممكن فقط من الطرفني ومن دون
تدخل من طرف ثالث وبالتأكيد من دون استخدام قوة عسكرية».
ويف واشنطن ،أكدت الناطقة باسم وزارة اخلارجية األمريكية فيكتوريا
نيوالند أن أيام نظام األسد باتت معدودة ،واملعارضة السورية حققت
مكاسب كبرية يف األيام واألسابيع األخرية على أرض الواقع،
واستحوذت على منشأة عسكرية كبرية خارج حلب وقاعدة الشيخ
سليمان الكبرية ،وغريها من املنشآت العسكرية املهمة.
وعن تصرحيات بوغدانوف قالت نيوالند« :إننا نشيد باحلكومة الروسية
اليت أفاقت أخريا وأدركت الواقع ...وهي تعرتف بأن أيام النظام
معدودة .والسؤال اآلن هو ،هل تنضم احلكومة الروسية إىل الواليات
املتحدة واجملتمع الدولي اللذين يعمالن مع املعارضة يف حماولة
لتحقيق انتقال دميوقراطي سلس ،وتتبنى اخلطة املبدئية اليت اتفق
اجلميع عليها يف جنيف ،وتشكيل حكومة انتقالية حلماية الشعب
السوري ...إننا ندعو روسيا إىل العمل معنا من خالل قناة اإلبراهيمي
 برينز  -بوغدانوف ،للنظر يف سبل تنفيذ ما اتفقنا عليه يف جنيف،والعمل مع خمتلف أصحاب املصلحة يف سوريا لبدء التحرك حنو تشكيل
اهلياكل االنتقالية ،وحنن نريد مساعدتهم على القيام بذلك».

املعارضة املصرية ..

تتمة املنشور الصفحة االوىل

الدماء يف الشوارع.
وواصل العشرات من احلركات الثورية واألحزاب السياسية
إعتصامهم مبيدان التحرير امس االول ،وخرجت مسرية من ميدان
التحرير متجهة إىل أمام دار القضاء العالي ،للمطالبة باإلفراج عن 137
متهما يف أحداث قصر اإلحتادية.
ً
يف الوقت نفسه واصلت احلركات الشبابية الثورية اعتصامها
أمام قصر الرئاسة ،وشهدت جامعة عني مشس اشتباكات حادة
بني طالب معارضني للرئيس املصري بعد ان نظموا مظاهرة داخل
احلرم اجلامعي للمطالبة بالتصويت بال ،وبني زمالئهم املنتمني جلماعة
اإلخوان املسلمني.
حذرت املعارضة املصرية من اراقة مزيد من الدماء يف الشوارع
عندما يتوجه املصريون للتصويت على الدستور غدا.
وقال أمحد سعيد رئيس حزب املصريني االحرار وعضو جبهة االنقاذ
الوطين املعارضة ان دفع الدستور من خالل استفتاء يف وقت يشهد
توترا شديدا يف الشوارع ،ميكن ان يفجر مزيدا من العنف مع توجه
ناخبني متنافسني اىل صناديق االقرتاع.
وقال سعيد اثناء االستفتاء أعتقد أنه سرتاق دماء وسيكون هناك
كثري من العداء ولذلك ليس من الصواب اجراء استفتاء .ووصف
التصويت بأنه ينطوي على كثري من املخاطر مع انتشار قدر كبري من
مشاعر املرارة.
وتقول املعارضة ان الدستور ال يعكس طموحات كل املصريني
البالغ عددهم  ٨٣مليون نسمة النه تغلب عليه الصبغة االسالمية
بصورة كبرية ،ويدوس على حقوق االقليات.
كانت جبهة االنقاذ الوطين املعارضة دعت الشعب املصري إىل
عدم مقاطعة االستفتاء على الدستور والتصويت ب ال.
وطالب بيان اجلبهة املصرية الذي ألقاه املرشح الرئاسي السابق
محدين صباحي بتحقيق عدة شروط لضمان نزاهة االستفتاء من بينها
اإلشراف القضائي على كل صندوق وتوفري األمن خارج وداخل اللجان
والرقابة الدولية على إجراءات االستفتاء وإمتام عملية االستفتاء على
الدستور يف يوم واحد فقط.
وكان الرئيس حممد مرسي اصدر قرارا مجهوريا بأن جتري عملية
االستفتاء على الدستور اجلديد على مرحلتني.
وتضمن القرار أن تتم املرحلة األوىل يوم غد السبت ،يف حمافظات
القاهرة واالسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج
وأسوان ومشال سيناء وجنوب سيناء .بينما تتم املرحلة الثانية يوم
السبت  ٢٢اجلاري مبحافظات اجليزة والقليوبية واملنوفية والبحرية
وكفر الشيخ ودمياط واالمساعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح
والبحر األمحر والوادي اجلديد وبين سويف والفيوم واملنيا واألقصر
وقنا.
واكدت رئاسة اجلمهورية يف بيان هلا ان اللجنة العليا لالنتخابات
هى املنوطة بتحديد إذا كان االستفتاء سيتم يف يوم أو يومني.
قال املتحدث الرمسي بإسم وزارة اخلارجية املصرية أن العمل
انتظم يف كافة اللجان الفرعية يف خمتلف سفارات مصر يف اخلارج
منذ صباح  12اجلاري ،وذلك يف  128سفارة و 11قنصلية .وأكد
بيان وزارة اخلارجية أن عدد املقرتعني جتاوز يف اليوم األول  20ألف
مقرتع.
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مناسبـــات

قداس احتفالي يف عيد مار نقوال بانشبول ترأسه
سيادة املرتوبوليت بولس صليبا راعي االبرشية
عيد مار نقوال يشهد
يف
كنيسته
يف
بانشبول سنويًا زمخًا
ً
واحتفاال دينيًا
شعبيًا
يرعاه راعي االبرشية
سيادة
االرثوذكسية
بولس
املرتوبوليت
وجلنة
املوقر
صليبا
التنظيم ومهرجانًا شعبيًا
تقليديًا يعيدنا اىل اعياد
لبنان املالح اذ تستعاد
عادة املأكوالت الشهية
وبعض االلعاب لالوالد.

اعداد وتصوير اراكس

بوفاة غبطة بطريرك انطاكية وسائر املشرق للروم
االرثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم.
تتقدم يف اسرتاليا
بأحر التعازي القلبية لطائفة الروم األورثوذكس بالوطن
واملهجر و ال سيما سيادة املرتوبوليت بولس صليبا مطران
اسرتاليا ونيوزيالند
بانتقال املثلث الرمحات غبطة البطريرك

مار إغناطيوس الرابع هزيم

إىل اخلدور السماوية
إن غبطة البطريرك كان رجل االعتدال واالنفتاح واحلوار
واحملبة والعيش املشرتك بني املسلمني واملسيحيني.
وقد محل يف وجدانه آالم وآمال ابناء املنطقة املسيحيني
وجسد من خالل مسريته قيم االنفتاح
واملسلمني معا.
ّ
وقبول اآلخر واحلوار معه لتوسيع مساحة العيش املشرتك
على قواعد احرتام اخلصوصية والتنوع .
املرتوبوليت صليبا يرتأس الذبيحة

املرتوبوليت صليبا

صليبا يتوسط االبوين البابا وقرعان

االحد
سنة
وككل
املاضي احتفلت الرعية
يف بانشبول بعيد شفيعها
القديس نقوال يف قداس
احتفالي ترأسه سيادة
بولس
املرتوبوليت
صليبا السامي االحرتام
وعاونه خادما الكنيسة
قدس االب رومانوس
البابا وقدس االب جان
واالرمشندريت
قرعان
وكهنة
خشاب
نبيل
الرعية وجلنة التنظيم
كبري
عدد
مبشاركة
مميز من ابناء الرعية
والطائفة.
وخالل القداس القى
تناول
عظة
سيادته
فيها معاني العيد وحياة
القديس نقوال شفيع
خالهلا
ومنح
الرعية
الصليب املقدس لكل
من االب رومانوس البابا
واالب جان قرعان تقديرًا
جتديد
يف
خلدماتهما
وتوسيع الكنيسة ومجع
ابناء الرعية وبعد القداس
انتقل اجلميع اىل باحة
الكنيسة وقاعتها لتناول
لقمة العيد واالوالد اىل
االلعاب.
وكل عام وانتم خبري.

هيئة الصداقة املسيحية االسالمية تعزي

مؤمنون

مرضى السكري معرضون
لالزمات القلبية

كشفت دراسة طبية حديثة أن مرض السكري كثريا ما يعترب
أحد العوامل املهمة والرئيسية يف مضاعفة خماطر إصابة مرضاه
بأمراض القلب ،بل وزيادة بنسبة  48يف املئة من فرص االصابة
باالزمات القلبية باملقارنة بأقرانهم من االصحاء.
يأتي ذلك يف الوقت الذي تشري فيه البيانات عن معاناة وإصابة
حنو  500,14ألف بريطاني يف كل من مقاطعة ويلز والعاصمة
الربيطانية لندن بأزمة قلبية خالل الفرتة من  2010وحتى ،2011
حيث شكل مرضى السكري ما يقرب من  65يف املئة من أمجالي
حاالت االصابة .كما شددت الدراسة على أن مرضى السكري
ترتفع بينهم فرص الوفاة مبكرا مقارنة باالشخاص الذين يعانون
من أمراض أخرى أو االصحاء.
وأظهرت االحباث الطبية اليت أجريت يف هذا الصدد أن  48يف
املئة من مرضى السكري معرضون لالصابة باالزمات القلبية مقابل
 65يف املئة معرضون لالصابة بهبوط يف عضلة القلب.

نصف كيلوغرام من الذهب لعادل إمام

جانب آخر من الحضور

كرمت السلطات يف كردستان العراق النجم املصري عادل إمام
ّ
يف احتفالية كربى يف مدينة أربيل ،وقدمت اليه درعًا من الذهب
اخلالص عيار  ،٢٤يتعدى وزنه نصف كيلوغرام.
وقال إمام يف تصرحيات اىل صحيفة املصري اليوم يف القاهرة
إن مصر أكرب بكثري من أن يسيطر عليها فصيل واحد ،وتابع لقد
أمضيت أيامًا عصيبة يف أربيل كنت خالهلا أشاهد ما حيدث يف
مصر من اشتباكات قصر االحتادية.
وأشار اىل أنه سيساعد معتصمي االحتادية من الثوار على قدر
االمكان ،غري حمدد نوعية املساعدة

كبار السن يريدون حياة جنسية نشطة

امليرتولوليت صليبا مع الحضور

يبدو أن معظم املتقاعدين العزاب من كبار السن يف بريطانيا يريدون
حياة جنسية نشطة ،والتعرف على املرأة املناسبة لتقاسم بقية حياتهم
معها .ووجدت دراسة نشرتها صحيفة «ديلي مريور» أن  60يف املئة
من الربيطانيني املتقاعدين يرغبون حبياة جنسية نشطة ،فيما اعرتف 17
يف املئة منهم بأنهم سيستخدمون مواقع التعرف على شبكة االنرتنت
للحصول على غاياتهم .وقالت ان بعض كبار السن الربيطانيني يريدون
اتصاالت جنسية ودية ،أي غري مدفوعة األجر ،يف حني يريد آخرون رفقة
اجلنس اللطيف فقط والتعرف على انسانة مميزة لقضاء بقية حياتهم
حتفزهم عقليًا .واضافت الدراسة أن  35يف املئة
معها ،أو انسانة ميكن ن
ّ
من الربيطانيني املتقاعدين يعتقدون أن سنهم مل يعد مناسبًا للمغامرات
اجلنسية والعاطفية ،وخيشون من التعرض للرفض من قبل اجلنس اآلخر
ومن مواقف أبنائهم إذا ما اقدموا على قامة عالقة غرامية.
ووجدت أيضًا أن  %83من الربيطانيني املتقاعدين يعتقدون أن
الصداقة تصبح أكثر أهمية يف هذه املرحلة جراء ابتعاد أوالدهم وبناتهم
عنهم ورحيل شريكات حياتهم.
واشارت الدراسة إىل أن  54يف املئةمن الربيطانيني املتقاعدين ما
زالوا حيتفظون بصداقات قوية منذ حنو  20عامًا ،يف حني يسعى  12يف
املئة منهم للبحث عن صداقات نسائية جديدة.
وقالت إن  48يف املئة من الربيطانيني املتقاعدين اعرتفوا بأنهم
يعتمدون على األهل واألصدقاء لرتتيب مواعيد غرامية هلم.
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متفرقـــات
األحد الثامن والعشرين بعد العنصرة

العشاء العظيم

لوقا 24 -16 :14

يأمل اهلل أن يؤمن به اإلنسان اكثر من إميانه بأي آخر يف العامل .يأمل
اهلل أن يضع اإلنسان رجاءه به أكثر من رجائه بأي شيء آخر .يريد اهلل
من اإلنسان أن ّ
يتحد به باحملبة دون سواه ،بذلك يصبح بإشعاع احملبة
واحدًا مع اهلل.
تشتهي النفس أن تتزوج مبحبة اهلل .إن أي زواج آخر خارج هذه الوحدة
ضد اهلل ،هو وثنية .حمبة اجلسد مث ًال جيعل من اإلنسان إهلًا كاذبًا
هو
ّ
صنمًا؛ مبحبة املمتلكات األرضية ،يقيمهم اإلنسان صنمًا لنفسه .يعين هذا
أن اإلنسان يف مثل هذه احلاالت يعطي حمبته ألمور أقل من اهلل ،لشيء
ال يستحق احملبة .إن أي شيء آخر يعطيه اإلنسان حمبته ،أمله ،إميانه أكثر
مما يعطي اهلل ،يصبح أصنامًا كاذبة لنفس كاذبة .يدعو النيب حزقيال كل
هذه األشياء “ جناسة وصنمية “ ( .)23 :6
خيلص اإلنسان يف هذا العامل أو يسقط مبحبته .هناك حمبة واحدة
ّ
خملصة وهي حمبة اهلل .إن أي زواج ال خيرج من هذا الزواج ،كما خترج
األشعة من الشمسُ ،يعترب زواجًا مرفوضًا وحمكومًا عليه بالفشل.
السر.
يعطي إجنيل اليوم صورة مجيلة عن هذا
ّ
“ إنسان صنع عشاء عظيمًا ودعى إليه كثريين”...
ال نستطيع أن نصف ملكوت السماوات بكلمات .ميكن مقارنته فقط
بشيء معروف منا ،يف عاملنا .أحد األمور اليت ميكن مقارنته بها ،الزواج.
“ ملك “ هو اهلل نفسه ،وابنه يسوع املسيح .أعلن يوحنا السابق بأنه “
العروس “ (يوحنا  )29 :3وأكد ذلك يسوع نفسه يف (متى  .)15 :9إن
جميء املسيح إىل العامل هو بداية اإلحتفال بالعرس .والوقت املمتد منذ
البداية وحتى نهاية الوقت هو لتحقيقه يف العامل.
“ أتى إىل خاصته ،وخاصته مل تقبله “ (يوحنا  .)11 :1أتى إذًا أو ًال
للذين هيأهم ليكونوا عروسه .فلم يقبلوه بل رفضوه وهزأوا به.
“ فأرسل عبده ليعلمهم ”...لتهيئة عرس ابنه أرسل اهلل أو ًال األنبياء.
ليعلنوا عن قرب اإلحتفال.
خالل عصور طويلة ُ
“ ثم أرسل عبيدًا آخرين “ ليقولوا هلم بأن اإلحتفال سيبدأ .اآلخرون
هم الرسل ومن َتِبعهم .ثم بعد القيامة اجمليدة أعطى أمرًا آخر “ إذهبوا إىل
ّ
وعلموا وتلمذوا” (متى  .)19 :28هنا أيضًا مل تكن العروس
العامل كله
ملتزمة بعروسها فدخلت باتفاقيات وعالقات كثرية مع أصنام وآهلة كاذبة،
رفضت اإلبتعاد عنهم والعودة إىل العروس القانوني.
“ تعالوا ألن كل شيء قد ٌأ ِع ّد “ :إن كل ما هو ضروري لغذاء الروح
قد ِ
أع ّد .احلقيقة تغذي الروح .احلقيقة هي املادة األساسية على طاولة
امللك“ .تعالوا “ .بد ًال من أن يقبلوا دعوة العروس ،رفضتها روحهم
املسجونة داخل أجسادهم املظلمة ،وقتلوا املخلص – العروس .لكن اهلل
حول جرميتهم لنبع فرح .جسد ودم املصلوب قد ُقدما على مائدة العرس.
ّ
“ كل شيء قد ِ
أع ّد “  .كل شيء! كل ما هو ضروري للعروس الثائرة
ستتطهر ،اجلياع سيشبعون ،اجملروحون سيشفون ،والعراة سيلبسون.
ّ
أعطاهم املعمودية باملاء ،معمودية النار والروح ،اخلبز واخلمر ،الكهنوت
امللوكي ،أعطاهم الكنيسة للتقديس واحملبة .كل هذه اهلدايا جلبها
العروس معه لعروسه .ووضعهم كلهم على الطاولة .تعالوا ،تعالوا إىل
العرس “ .فأخذ كل واحد يستعفي” .صنم النفس الشاطرة يف مزرعتها،
آخر يف جتارته وآخر آخر .فذهب كل لصنمه و أمل أن ال يسمع شيئًا عن
عروسه .آخرون اعتربوا الدعوة إهانة ،فأخذوا عبيد امللك وقتلوهم .هذا ما
حدث أيضًا بعد اجللجلة ،حيث نرى الرسولني بطرس وبولس ُيضطهدان
ورئيس الشمامسة استفانوس ُيقتل ،كذلك يعقوب وآخرون “ .ملا مسع
امللك ذلك غضب “ .غضبه هو نهاية لصربه وحتوي ًال لرمحته إىل عدالة.
قال امللك لعبيده ”...اخرجوا إىل شوارع املدينة  ...وادخلوا إىل هنا”...
اخرجوا قال لعبيده اجلدد .العرس ُمهيأ .بكالم آخر يقول امللك لقد أمتمت
كل ما هو أساسي للعرس .لكن املدعوون األولون رفضوا الدعوة ،وليسوا
مستحقني .لقد فضلوا وأحبوا األصنام واجلسد واملمون.
“ اآلن اذهبوا إىل الطرقات العامة ...وادعوا كل من تصادفونه .اذهبوا
إىل حقول الوثنيني وادعوهم .اذهبوا إىل احلقل وازرعوا الزرع اجليد” .هذه
هي خالصة كالم السيد لتالميذه “ اذهبوا إىل العامل كله”...
ذهب العبيد إىل الطرقات ...الطرقات هم الكنيسة يف العامل .إنها
عهد اهلل اجلديد مع البشرية باسم ابنه .جتمع كل األوالد حتت جناحيه.
هكذا ابتدأت الكنيسة اجلديدة ،تاريخ جديد ،خالص جديد مستعمة الرسل
وخلفائهم .كنيسة املسيح مليئة بالصاحلني واخلطأة .الكل قد ُدعوا.
كنيسة العهد اجلديد تشمل األشرار والصاحلني .الكل قد ُدعوا ،لكن كل
الذين قد تعمدوا ال يعين بأنهم خلصوا .يظهر األب اإلهلي رمحته يف العهد
اجلديد كما فعل يف العهد القديم .رب البيت احلكيم يأمر عبيده أن ال
خيلطوا الزوآن مع القمح “ .لباس العرس “ .ما هو هذا اللباس؟ هو أو ًال
النقاوة .يكتب الرسول بولس يف (2كورنثوس  “ )2 :11فإني أغار عليكم
غرية اهلل ألني خطبتكم لرجل واحد ”...ثم يضيف الرسول يف رسالته إىل
كولوسي  “ ) 14 -12 :3فالبسوا كمختاري اهلل القديسني احملبوبني...
رأفات ولطفًا وحمبة ووداعة وطول أناة ”...هذا هو عرس الروح اليت
تتزوج بعريسها يسوع األزلي .سوف لن يتمكن أي منا أن حيمل املسيح
دون أن ّ
ينقي قلبه “ وجيعله ملتزمًا به ،كالعروس العذراء اليت متأل قلبها
حبب حبيب واحد.
معمد،
“ يا صاحب “ .ملاذا يدعو اهلل ذاك اإلنسان “ صاحب “؟ ألنه ّ
ويحُ سب واحدًا من أعضاء الكنيسة ،لذلك ُ
اعترب صديق اهلل .فبدعوته له “
صاحب “ يؤنبه اهلل على عدم إميانه بصديقه .فكأنه غري حمب لربه.
أنهى الرب هذا املثل العظيم بقوله “ :كثريون مدعوون ولكن القليلون
مصوب للجميع .هناك بعض املختارين من العهد
خمتارون “ .هذا الكالم
ّ
تعمد مدعو لوليمة امللك .لكن
القديم وكذلك من العهد اجلديد .كل من ّ
اهلل وحده سيختار .يتكلم اهلل بهذه الكلمات لنا اليوم ،يف كل مرة نفرتب
لنوحد أنفسنا ،بالروح – املسيح العريس.
من املناولة املقدسة،
ّ
فال تضع الدعوة جانبًا ،أيها القارئ حتى الغد ،ألن الغد ميكن أن ال
فلننقي بسرعة ونغسل أنفسنا ،على األقل كما نغسل أجسادنا.
يأتيُ .
سيكمل الباقي.
و
منا
اهلل
يطلبه
الذي
القليل
هذا
فلنعمل
ُ
آميــــــن  -املرتوبوليت بولس صليبا

تدشني أول دار حضانة
احتفلت الكنيسة اإلنطاكية األورثوذكسية بافتتاح أول دار
حضانة يف كنيسة السيدة العذراء – مايز هيل
وذلك نهار السبت يف الثامن من كانون األول .2012
ترأس اإلحتفال سيادة املرتوبوليت بولس صليبا حبضور كل
كهنة نيو ساوث ويل وأعضاء اجمللس امللي األبرشي وعدد كبري
من السياسيني واملؤمنني.
تكلم سيادته عن دور الكنيسة يف تنشأة األجيال املقبلة حبسب
مبادئها وروحانيتها؛ عن الدور املهم الذي عليها أن تقوم به يف
عامل علماني ال تهمه الروحانية؛ وعن أهمية دورها يف هذا العامل
وما ميكنها أن تقوم به وجيب أن تقوم به حنو الشباب لتهيئتهم
ملواجهة صعوبات وجتارب احلياة واستمرارية اإلميان الصحيح.
قدمت سيدات الكنيسة بعد اإلنتهاء من التكريس املرطبات
ّ
واملأكوالت.

قداس وجناز لراحة نفس
الفقيدة فانيسا مسلّم

عن دار املطرانية يف إيالوونغ

الكعب العالي واحلقيبة الثقيلة عدوَّان لصحتك
تقبل الفتيات على األحذية ذات الكعب العالي والذي يشعرهن بأنوثتهن
غري مبالني مبا يسببه من خماطر.
باحلد من استعمال الكعب العالي ،الذي ال جيب ان
وينصح األطباء
ّ
يتجاوز أربعة سنتيمرتات على أقصى تقدير .ويستلزم االستعانة بوسادة
داخل احلذاء ذو الكعب العالي لتخفيف الضغط على مفاصل القدمني.
وتتجاهل النساء املخاطر الصحية اليت يسّببها الكعب العالي وحقيبة اليد
الثقيلة على املدى البعيد .وتلجأ املرأة إىل محل حقيبة يد ثقيلة قد يصل
وزنها إىل عدة كيلوغرامات ،ما يسبب آالمًا يف الكتف والظهر والرقبة،
باإلضافة إىل وقفة غري متوازنة للجسد .اما الكعب العالي فيؤثر يف توازن
اجلسد أثناء الوقوف ،ما يزيد من الضغط على املفاصل الذي ميكن أن
وتشوهات يف أصابع القدم ،وآالم يف الظهر
يؤدي اىل اإلصابة بالتهابها
ّ
وإصابات يف األوتار.

تعزية رابطة
الرتاث العربي

تتقدم رابطة احياء الرتاث العربي يف اسرتاليا بالتعازي القلبية
احلارة من الطائفة االرثوذكسية دين ودنيا بصورة عامة ،وبصورة
خاصة عائلة واقرباء الفقيد الكبري «بطرك العرب» مثلث الرمحات
غبطة البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم بطريرك انطاكيا وسائر
املشرق اسكنه اهلل فسيح جناته وجلميع ابناء الطائفة وانسبائه
ومفتقديه الصرب والسلوان.

تدعو احملامية بهية أبو محد أبناء اجلالية العربية عامة،
واجلالية اللبنانية خاصة ،للمشاركة يف قداس وجناز لراحة
نفس الشابة الفقيدة

فانيسا مسلم

ايلي ناصيف

قداس وجناز عن روح املثلث الرمحات
البطريرك اغناطيوس الرابع
مبزيد من احلزن نعلن عن رقاد البطريرك اغناطيوس الرابع بطريرك
إنطاكية وسائر املشرق للروم األورثوذكس وذلك يف اخلامس من
كانون األول سنة  ،2012بعد إصابته جبلطة يف الرأس.
سيقام القداس اإلهلي عن روحه تتبعه خدمة الرتيصاجيون يف
كاتدرائية القديس جورج رادفرن وذلك نهار السبت يف اخلامس
عشر من كانون األول سنة  2012الساعة  6 :30مساء.
تقبل التعازي يف صالة الكنيسة بعد اخلدم اإلهلية.

عن دار مطرانية الروم األورثوذكس يف سيدني
املرتوبوليت بولس صليبا

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

(ابنة أخت احملامية بهية أبو محد) وابنة السيد جوزيف

ّ
مسلم من حوش األمراء مدينة زحلة -البقاع ،اليت
جورج
داهمها املوت اثر مرض عضال وهي مل تناهز العشرين
ربيعًا
وايضا عن راحة نفس املرحوم

حليم أبو حمد

(والد احملامية أبو محد) ،وذلك يوم االحد يف 12 / 16
 2012 /الساعة  10:30صباحًا يف كنيسة القديس يوحنا
احلبيب للروم امللكيني الكاثوليك:
80 Waterloo Road Greenacre
انا هو الطريق واحلق واحلياة من آمن بي وان مات
فسيحيا “يوحنا ”25:11
الدعوة عامة

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Julian Assange confirms bid for
Australian Senate

WikiLeaks founder Julian Assange says he will run for the Senate but has yet to choose which state he will seek
a seat in. Picture: AFP

PLANS to set up an Australian WikiLeaks party
are “significantly advanced”, the whistleblowing organisation’s most
visible member says.
Julian Assange has told
Australian media he intends to run for a Senate
seat in the next election,
adding that “a number of
very worthy people admired by the Australian
public” have expressed
interest in standing for a
yet-to-be registered Australian WikiLeaks party.
A draft party constitution
has been prepared and is
being subjected to legal
review, Fairfax reports.
Party registration with
the Australian Electoral
Commission would require confirmation of at
least 500 members listed
on the electoral roll.
Mr Assange told Fairfax
he had not yet registered
to vote but believes he
will be able to register in
either NSW or Victoria as
an overseas voter.
A “strategic decision”
would determine which
state he would run to
represent, he said.
The Australian citizen
has been holed up in
Ecuador’s London embassy since taking refuge there in June in a bid
to avoid extradition to
Sweden, where he faces

questioning over rape allegations.
Mr Assange is concerned
that if he goes to Sweden,
authorities will allow him
to be extradited to the
United States to be questioned over WikiLeaks’
release of thousands of
US diplomatic cables.
Meanwhile, during an interview with ABC Radio
last night, Mr Assange
responded to reports he
had a chronic lung condition.
“I wouldn’t necessarily go that far but the
circumstances are difficult,” he said.
Before his time in the
embassy he previously
lived under house arrest
at a supporter’s Norfolk
mansion.
A husky-voiced Mr Assange said he had “been
in worse positions”.
“Solitary confinement
was worse,” he said.
“Two years under house
arrest, going to the police station every day
at a certain time with a
manacle around my leg
was worse.”
Ecuador’s envoy to Britain, Ambassador Ana
Alban, reportedly told
journalists in Quito last
month Mr Assange had
“a chronic lung condition that could worsen at
any time”.

Mr Assange said in an
interview published September 30 that his health
was “slowly deteriorating” in the embassy,
adding that he had “a
racking cough”.
A message was later
posted on the South
American country’s London embassy website
clarifying that Mr Assange did “not have an
urgent medical condition”.
He said the Australian
government had offered
to assist in case of medical emergency, including
monetary assistance, but
then scaled down the assistance they were willing to give.
“The Australian government gave a list of numbers for doctors in the
London area, that was all
that they would do,” he
told ABC Radio.
Mr Assange is concerned
that if he goes to Sweden,
authorities will allow him
to be extradited to the
United States to be questioned over WikiLeaks’
release of thousands of
US diplomatic cables.
He was granted asylum
in Ecuador in August but
Britain has refused to
grant him safe passage
out of the country, leaving Mr Assange stuck in
the embassy.

New rules to stop $150k
phone bill surprises
Telcos will have to warn
consumers of exact mobile charges while they
are roaming and provide
tools to monitor and
manage their usage under new rules proposed
on Thursday by the communications regulator.
The new draft international mobile roaming
standard from the Australian
Communications and Media Authority follows reports that
complaints about disputed roaming charges
increased by almost 70
per cent in 2011-12 to
more than 4100.
“We want the carriers
to significantly lift their
game on the whole transparency piece to give
the consumers clear
messages at the right
time and the right warnings about costs, and
then also to give them
the tools they need to
actually manage those
costs,” ACMA member
Chris Cheah said.
“We don’t think it’s that
hard and they should be
able to do it.”
The complaints to the
Telecommunications Industry Ombudsman include a consumer who
bought a $129 monthly
plan so she could make
calls during a nine-week
holiday in Europe, only
to return to a bill of
$75,000 bill, which subsequently increased to
$147,908.
Another consumer, while
on holiday in South Africa, thought his mobile
phone was connected to
the hotel’s Wi-Fi, so he
used it to connect a laptop to the internet, but
ended up with a $38,000
bill.
Mobile roaming complaints to the Ombudsman, Simon Cohen, represented about $8 million

in disputed charges over
the past 15 months and
Mr Cohen said consumers were not being fully
informed about the potential for extremely
high charges and how
they could protect themselves.
The authority proposed
a new standard on
Thursday to resolve this
issue, which will be in
place by May.
Mr Cheah said telcos
would be required to
send an SMS to customers when they arrive
overseas to warn them
of higher costs, and follow up soon after with
another SMS detailing
the prices for a twominute call to Australia,
a two-minute call in the
overseas country, the
cost of an SMS and the
cost of 1MB of data.
“People know the [roaming] charges are higher
but they don’t realise
how much higher,” Mr
Cheah said.
Telcos would also be required to provide a lowcost way to stop roaming
at any time and provide
tools allowing people
to monitor their usage
and obtain running estimates of their costs.
This sort of monitoring
traditionally has been
difficult because usage
data is not immediately
available from overseas
carriers, but ACMA believes it has a solution.
“The providers of roaming services could offer
their smartphone customers an app which
makes use of the features of the phone which
track data being sent and
received by the phone,
to give an approximation of the likely cost
based on the charges in
that country,” Mr Cheah
said.

People were racking up
bills of $100,000-plus
because smartphones
increasingly were chewing through data in the
background even without user input (such as
downloading emails),
and applications such
as maps generally used
a lot of data to begin
with, he said.
“Applications are constantly communicating
back to the network.
[They] will often poll to
see what’s happening,
they’ll download emails.
Sometimes emails will
have big attachments
and that could all be
happening in the background and people don’t
realise that this is racking up a huge bill,” he
said.
ACMA is inviting the
public to make submissions about its proposals by mid-February.
Providing more information to consumers on
costs will not solve the
core problem, which is
the huge roaming costs
charged by carriers.
ACMA is not able to regulate roaming charges
directly because they
usually are levied by
overseas carriers and
these costs are then
passed on by the Australian telcos to their
customers.
The Communications
Minister, Stephen Conroy, has started working
towards a solution.
In August Senator Conroy announced in partnership with his New
Zealand counterpart that
they were working on
ways to reduce transTasman mobile roaming
charges.
But a solution for the
rest of the world at this
stage remains a pipe
dream
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Hockey
backs Voters want rid Shorten questions if
standing order was
calls for 2nd Syd- of federal Labor: written sitting down
ney airport
Libs

Coalition frontbencher Joe Hockey is backing calls for a second
airport for Sydney.

THE shadow treasurer Joe
Hockey is backing calls for
a second Sydney airport
and says the coalition is
waiting for the federal government to make a decision.
Mr Hockey was responding to concerns from 20
airlines, investors and industry consultants who
have rejected the NSW
government’s position that
Kingsford Smith Airport
can continue to meet demand.
They want a second airport in the Sydney basin
fully operational within a
decade.
Mr Hockey says he has
supported a second airport
since 1996 and it remains
coalition policy.
“From our perspective we
want Sydney to have the
infrastructure that is going
to deal with the challenges
of the 21st century,” he
told reporters in Sydney
on Tuesday.
“You cannot have the infrastructure risk associated
with just one airport.”
Mr Hockey says the coalition is waiting for federal
Transport Minister Anthony Albanese to make an
announcement on a second airport.
“The federal government

had a role to play in that,
there’s no doubt about it
because 40 per cent of the
Australian economy resides between Newcastle
and Wollongong.”
But Mr Hockey would not
be drawn on whether he
should try to convince Mr
O’Farrell to back a second
airport, saying he would
leave that for the federal
government and the NSW
premier to discuss.
NSW Premier Barry
O’Farrell, who has repeatedly stated that he opposes a second airport in
the Sydney basin, says the
federal government has
yet to “put a single dollar
on the table”.
“The state government’s
determined to put every
available dollar we have
into state infrastructure,”
Mr O’Farrell said.
“The federal government
continue to fantasise about
something that they’ve
been fantasising about for
25 years.”
Mr O’Farrell said while he
would be happy for Sydney airport’s curfew to
stay in place, there was capacity within the existing
arrangement.
“We’ll have more to say
about that in the next few
weeks,” Mr O’Farrell said.

A SENIOR Liberal
believes the final
Newspoll of the year
supports what he is
hearing in the community about the federal
government.
“Australians want rid
of this incompetent
and dishonest government,” Senator Simon
Birmingham told Sky
News on Tuesday.
“That is what I hear day
in and day out.”
Labor’s primary vote
has dropped to 32 per
cent, its lowest level
in six months, in the
Newspoll published
in The Australian on
Tuesday.
After preferences, the
coalition leads 54-46
per cent.
It’s the same margin as
the Essential Research
poll on Monday and in
line with the Nielsen
poll in November.
Cabinet minister Craig
Emerson said the coalition had engaged
in a “very aggressive,
negative” campaign
against Prime Minister
Julia Gillard.
“She is still standing,
she is a very tough and
resilient prime minister and that is what
the Australian people
want,” he said.
Ms Gillard maintains
the preferred prime
minister ranking in
Newspoll, leading Tony
Abbott by 43-34 per
cent.
Mr Abbott was reluctant to talk about the
poll’s findings when he
faced reporters in Sydney on Tuesday.
“Every time politicians
run a commentary on
the polls, they just reinforce the public’s dis-

dain for what they see
as Canberra parliamentary games,” he said.
The public wanted a
better life and government.
“They want less pressure on their costs of
living,” Mr Abbott said.
“They want evidence
the (government) focus is on them, not focussed on itself.”
However, federal workplace minister Bill
Shorten says there’s
more good news than
bad in Australia after a
tough year.
“Polls go up, polls go
down,” he told journalists in Melbourne on
Tuesday.
“People do tend to respond to what they see
in the news.
“I’d say there is more
good news in Australia
at the end of the year,
which has been a hard
year, a tough year, than
there is bad news.”
Mr Shorten said the
positives
included
strong
employment
figures, low interest
rates and the national
disability insurance
scheme.
Asked if Ms Gillard’s
AWU scandal had affected the poll results,
Mr Shorten said Australians wanted positive not negative politics.
He also criticised the
opposition for conducting a trench warfare
style of politics.
“I think Australians are
unimpressed by the
World War I style of the
opposition’s approach
to politics which is
all mud, which is all
barbed wire and trench
warfare.”

Workplace
Relations
Minister Bill Shorten has
questioned whether the
author of a memo banning workers on Chevron’s Gorgon liquefied
gas project from sitting
down on the job was
seated when he wrote it.
The Australian Financial Review on Tuesday
morning broke the news
that staff on the $US52
billion project in Western Australia have been
banned from using chairs
and told not to sit down
during their shifts.
The directive was a bid
to improve productivity
on Australia’s biggest resources development.
Asked about the story
this morning, Mr Shorten
said that in his experience of Australian workplaces, most employees
work hard. “And they
don’t need advice about
whether they should sit
down or stand
up,” he said.
“Presumably the person
that typed up that communications document
was sitting down when
they [wrote] it,” Mr Shorten said. “I am sure that
this [memo] must have
been put out by some mid
level person with more
time on their hands than
productivity goals that
they have got to set.”
The Australian Financial

Review reported that one
of the lead Gorgon contractors issued a memo
on Sunday to its workers
titled “Efficient production of work crews”.
Leighton Contractors,
which is working on
more than $1 billion of
construction deals on
Gorgon, laid out a series of instructions to its
employees to reduce the
amount of time lost on
the job. It warned wages
would be docked for procedural breaches.
“Labour is not allowed
to sit down during normal working hours, unless their duties require,”
said the leaked memo obtained by The Australian
Financial Review.
“Labour is allowed to
sit down during normal
working hours in the approved shade huts for
short rest breaks and
hydration. Full crews are
not allowed in the shade
hut, only one at a time so
work can always continue
on the site.”
Chevron last week blamed
poor productivity at the
remote Barrow Island site
off WA as one of the chief
triggers for a surge in the
cost estimate to build
Gorgon to $US52 billion
from $US37 billion when
it got the go-ahead in
September 2009.
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Advertising to resume on 2Day FM, profits to go
to Jacintha Saldanha memorial fund

Source: Supplied 9 2DayFM DJs Michael Christian and Mel Greig. Picture: CHANNEL ACA interview with

ADVERTISING will resume on
2Day FM on Thursday and all
profits until the end of the year
will be donated to a fund for
the family of deceased nurse
Jacintha Saldanha.
A minimum contribution of
$500,000 will be made to an
appropriate memorial fund
which will directly benefit the
family of the nurse, who is suspected of taking her own life
after last week connecting the
Sydney radio station’s call to
another nurse caring for Kate,
the Duchess of Cambridge.
Chief executive Rhys Holleran
said: “We are very sorry for
what has happened. It is a terrible tragedy and our thoughts
continue to be with the family.
“We hope that by contributing
to a memorial fund we can help
to provide the Saldanha family
with the support they need at
this very difficult time.
“The company today reiterates that it it deeply saddened
by this tragic and unforeseen
event and offers its condolences to the family of Jacintha
Saldanha.”
The decision comes as the
company also cancelled the
staff Christmas Party today.
A $13,000 bar tab had been organised for between 200 and
250 of the company’s Sydney
employees, and was scheduled
to take place at a Sydney nightclub this Thursday.
An Austereo spokeswoman
said the party was cancelled
out of respect for nurse Jacintha Saldanha and her family.
“This is no time for celebration
at Southern Cross Austereo
Sydney,” she said.
All costs set aside for the event
will be donated to Beyond Blue
and Lifeline.

The Christmas party was
scheduled to take place at
trendy live music venue Oxford
Art Factory on Oxford Street, a
party strip near Sydney’s CBD.
Among likely party attendees
were 2Day FM DJs Kyle Sandilands and Jackie O, Hamish
Blake and Andy Lee and Fifi
Box and Jules Lund.
Meanwhile, DJ Mel Greig has
reached out to her supporters
today, thanking them for rallying behind her, but admits
nothing will ever take away the
pain she’s enduring.
Greig, 30, is understood to be
in a fragile state, devastated by
the events of the past few days
but wanted to make contact in
particular with her hometown
of Adelaide.
“The love and support that I’m
getting from everyone in Adelaide has helped me immensely
through this, Adelaide is my
home and to see them rally behind me has been incredible,”
Greig told News Limited exclusively.
Meanwhile, the management
of 2DayFM, Austereo, remain
in the crosshairs after dodging
responsibility for the royal radio prank, with its “shattered”
DJs confirming the decision to
broadcast the fateful hoax call
was “taken out of our hands”.
Distraught radio presenters
Mel Greig and Michael Christian offered an emotional
apology to the family of nurse
Jacintha Saldanha, who is suspected of taking her own life
after last week connecting the
Sydney radio program’s call to
another nurse caring for Kate,
the Duchess of Cambridge.
A tearful Greig told Seven’s
Today Tonight she would face
Ms Saldanha’s partner Bene-

dict Barboza, daughter Lisha
and son Junal at any coronial
inquest into the 47-year-old’s
death if it helped the grieving
family “get some closure”.
The young radio presenter’s
boss at Austereo, CEO Rhys
Holleran, has been asked to
justify why his network put the
“gutted” Greig and her co-host
up for interviews when her
family had raised concerns for
her mental health. The chief executive said the interviews with
Nine’s A Current Affair and
TT were “something they felt
strongly they wanted to do”.
“They feel great sadness, it
was their decision,” Mr Holleran said.
“We took into account the
views of the professionals
we’ve had helping these young
people. We took all of that into
account.”
He denied the network had
breached Australian Communications and Media Authority
(ACMA) guidelines.
“We had a process and procedure in place, we followed
those procedures and part of
that was a legal review,” Mr
Holleran said. “As an organisation we believe we’ve done
what was necessary.” Their
fragile state was obvious during questioning by Nine’s
Tracy Grimshaw and Seven reporter Clare Brady, who filmed
15-minute interviews with
the DJs at Austereo’s Sydney
headquarters.
Pushed to explain the process
that resulted in the pre-recorded prank call being vetted and
cleared for broadcast, Christian would only say “people far
above us” were left to approve
the exchange between Greig,
posing as the Queen, and an-

other unknown nurse who explained the condition of the
pregnant royal.
“I’m 100 per cent honest in
saying I’m, we’re, not privy to
what happens with this call.
Mind you, this call is no different to what happens with
anything else, you know, regardless of the content or the
context or what’s been recorded, it’s the same, it’s the same
process and I’m certainly not
aware of what filters it needs
to pass through. All we know is
it’s passed on and then we’re
told either yay or nay.”
Greig added: “It’s not up to
us to make that decision, we
just record it and then it goes
to the other departments to
work it out. I don’t know what
they then do with it - we just
do what we do which is make
those calls.”
As the international backlash
intensified, threats made by
online hackers to shut down
the station’s cyber systems
were of little concern, Greig
said. “There’s nothing that can
make me feel worse than what
I feel right now. And for what
I feel for the family. We’re so
sorry that this has happened to
them,” she told Today Tonight.
While Ms Saldanha, known to
work colleagues and friends
as “Jess” was being mourned
around the world, her ailing
mother was reportedly not
even aware of her daughter’s
death.
The Times of India said family
members had chosen not to
tell Carmine Saldanha of her
daughter’s death because she
was suffering heart problems.
Britain’s Daily Mail reported
the nurse and mother had
“died of shame”. Her brother
Naveen said: “She would have
felt much shame about the incident.”
The prank call had been an
“innocent idea”. Faking a British accent, Greig posed as the
Queen and was transferred
promptly by Ms Saldanha to a
ward nurse at London’s King
Edward VII Hospital, who then
conveyed details of the royal
patient’s condition.Christian
said the “joke was meant to
be on us” - with the Summer
Hot30 team expecting to be
hung-up on or reprimanded by
hospital authorities.
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James Ashby’s sexual harassment case against former Speaker
Peter Slipper thrown out of court

James Ashby. Picture: Sam Mooy Source: The Australian

JAMES Ashby’s sexual
harassment case against
former Speaker Peter Slipper has been thrown out of
court.
Judge Steven Rares this
morning ordered that the
application contains “scandalous” allegations and to
continue the case would
be “manifestly unfair” to
Mr Slipper and that some
of the claims were done to
“injure” his reputation.
The former Speaker wanted the case, which was
launched by Mr Ashby on
April 20 this year, thrown
out of court, saying it was
an abuse of process designed to be “prejudicial”
and “damaging” to him.
Mr Slipper did not have a
lawyer represent him at a
two-day hearing of the case
in October but didn’t come
to the Federal Court in Sydney to hear the Wednesday
morning’s decision.
It followed an unsuccessful
day of mediation talks between the pair.
Mr Ashby has been ordered to pay Mr Slipper’s
legal cost.
Mr Slipper told the court
in October that his former
media advisor was trying
to destroy his marriage
and and bring down the
government.
“I’ve been incredibly distraught as a result of these
proceedings,” Mr Slipper
said.
Mr Ashby, who arrived at
court today flanked by his
spokesman Anthony McClellan, settled his case
against the Commonwealth

in September for $50,000
and a promise to introduce
an education program for
staff about sexual harassment in the workplace.
Hundreds of texts messages between the pair
were tendered to the court
earlier this year and Mr
Ashby said he feared assassination after making
the claims against his former boss public.
“Mr Ashby’s predominant
purpose in bringing the
proceedings was not a
proper one,” Judge Rares
said.
“A party cannot be allowed
to misuse the court’s process by including scandalous and damaging allegations.
“I have reached the conclusion that Mr Ashby’s
predominant purpose for
bringing these proceedings
was to pursue a political attack against Mr Slipper.”
“I am satisfied that these
proceedings are an abuse
of the process of the court,”
Judge Rares said.
“The originating application was used by Mr Ashby
for the predominant purpose of causing significant
public, reputational and
political damage to Mr Slipper.”
Mr Ashby said outside
court that he was “extremely disappointed” with
the decision and that the
legal process had been
“harrowing.”
He indicated he would “examine” the judgment with
his lawyers ahead of an appeal.
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Govt urged to lift funding for teachers
AUSTRALIA won’t be able
to lift the quality of its
schools if it doesn’t put
more money into teaching, an education expert
says.
Robyn Ewing, a professor
of teacher education and
arts at the University of
Sydney, says many teachers have told her they feel
so pressured to teach to
tests, they don’t have time
to teach anymore.
She was commenting on
the latest results from international testing of Year
4 and Year 8 students, released on Tuesday, showing performance in maths
and science stagnating in
Australia since 1995.
They also show about a
quarter of Year 4 students
can’t read at a minimum
acceptable standard.
Prof Ewing said Australia
was not investing enough
time and energy to properly resource education.
“We spent a lot of money
on a building revolution
for every school instead
of looking at what every
school needed,” she told
ABC radio on Wednesday.
“You can be as well intentioned as you like but
unless you look at the
research about quality
teaching and learning ...
we won’t get any further.”
Federal Schools Minister
Peter Garrett conceded
Australia recorded “some
poor results” in the survey.
“I’m saying it’s a wake up
call for us,” he said.
The results also showed
education reform needed
to be taken seriously.
“We need a national approach, we need national
school improvement such
as we are proposing,” Mr
Garrett said.
The Australian Education
Union says the goal outlined by Prime Minister
Julia Gillard for Australia’s education system to

be ranked in the top five
globally by 2025 will not
be achieved without more
money.
It would take an estimated $6.5 billion in additional funding annually from
the commonwealth and
states to implement the
recommendations of the
Gonski review.
“It’s time for all politicians, state and federal,
to sit down and negotiate
to achieve implementation of a new funding system,” the association’s
federal president Angelo
Gavrielatos told ABC
Television.
The latest international
education results emphasised the need for more
funds.
“We now have the evidence that shows investment makes a difference.”
“David Gonski made it
very clear ... there will be
serious economic and
social consequences unless we act now.”
Labor backbencher Ed
Husic said the results
showed the government
and the nation had to redouble its efforts.
“This emphasises we
have got to get ahead in
terms of school investment and make sure
these results are a thing
of the past,” he told Sky
News.
But Liberal MP Josh
Frydenberg “absolutely
blamed” Labor for the decline in education standards.
“They live in a parallel
universe,” he said, adding the government was
not talking about improving teacher training or
giving greater autonomy
to principals.
“This government seems
to think if they spend
more money they will get
better results,” he said.
“That is not the experience in the rest of the
world and that is not the

experience in Australia.”
Opposition
education
spokesman Christopher
Pyne says the results
leave Labor’s credentials
“in tatters”.
“Julia Gillard promised nothing short of an
education revolution in
2007,” he said in a statement.
“Now now the report
card is in - Australian
students were beaten by
many countries in maths
and science, and all other
English-speaking countries in reading.”

Labor has delivered five
years of “record waste,
mismanagement
and
squandered billions of
dollars” on education.
“Now it wants to spend
tens of billions more and
brush their record of failure under the carpet,” he
said.
The coalition is committed to improving the quality of the teachers, giving
principals more autonomy and a strong curriculum that will lift the performance of Australian
students.

Govt welcomes Slipper
court decision
THE federal government
says the coalition has
some “serious questions
to answer” over its conduct in the Peter Slipper
case.
Federal Court judge Steven Rares on Wednesday dismissed the sexual
harassment case taken
by staffer James Ashby against the former
Speaker of the House of
Representatives.
Justice Rares said the
case had been brought
by Ashby “for the predominant purpose of
causing political damage
to Mr Slipper”.
He found Mr Ashby acted
in combination with fellow staffer Karen Doane
and former federal minister Mal Brough to “advance the interests of the
LNP and Mr Brough”.
Mr Brough has been preselected as the Liberal
National Party’s candidate for Mr Slipper’s seat
of Fisher at the next federal election.
A spokesman for Attorney-General Nicola
Roxon told AAP the government welcomed the
judge’s decision, which
“clearly” found Mr Ashby

“abused the process of
the court”.
“This shows how dangerously wrong and misleading (shadow attorneygeneral) Senator (George)
Brandis can be in prejudging court matters,”
the spokesman said.
“The coalition will have
some serious questions
to answer about their own
conduct.”
Senator Brandis previously accused Ms Roxon
of politically “managing”
the sexual harassment
case against Mr Slipper.
The commonwealth negotiated a $50,000 settlement with Mr Ashby after
he included the government in his action against
Mr Slipper.
Cabinet minister Peter
Garrett also urged Senator Brandis to answer
“serious questions”.
“He was the one that
made a call on this case
when he shouldn’t have,”
Mr Garrett told reporters
in Sydney.
“He’s the one that needs
to answer questions now
because there’s clearly
been an abuse of process
and the court has found
accordingly.”
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Barry O’Farrell gives light rail thumbs up
SYDNEY lord mayor Clover
Moore’s dream of a pedestrianised George St and light
rail has been realised, with the
State Government announcing
$1.6 billion project set to be
complete within five years.
Once finished, 30 trams per
hour will run up and down the
CBD, carrying 9000 passengers every 60 minutes - a task
that would need 150 standard
buses.
The State Government’s new
transport master plan, released today, paves the way
for light rail to link Circular
Quay to Central Station with a
three km route down George
St with a 15 minute journey
time.
A one km pedestrianised zone
shared with light rail along
George Street will be created
between Bathurst and Hunter
St covering around 40 per
cent of the 2.4 km street between Circular Quay and Railway Square.
It will also run to Moore Park
and Randwick, with construction for both the CBD and
south east links set to begin
at the same time because delaying construction on the
CBD while digging up Randwick would create commuter
chaos.
A HIGH-speed rail link between
Melbourne and Sydney would
remove the need for a second
airport, according to a Sydney
Liberal MP.
«Cars will still be able to access 60 per cent of George
St,’’ the plan said.
«Emergency vehicles, property owners and small delivery trucks will retain access
to the pedestrianised zone 24
hours a day. We will examine
the best way for taxis and hire
cars to have access during the
night. This will help to support
the night time economy, keeping George St activated.’’
Construction on the project
will take place in stages, with
city streets closed in sections to’’ minimise disruption
to residents, businesses and
commuters’’.
Stakeholders are being consulted to find ways to support
city businesses during construction.
«Once completed, light rail
will significantly benefit businesses along the route,’’ the
plan said.
«Light rail would take 180

buses out of the CBD while additional bus network changes
would bring this to a total of
about 220 fewer buses entering the city centre in the morning peak hour.’’
Light rail was ruled out for Pitt
St, Castlereagh St and Sussex St, because they are too
narrow, too steep or had too
many pedestrians.
A light rail link to Barangaroo
via the Rocks and Walsh Bay
was also dismissed because
passenger numbers were forecast to be «very low’’, while
the new CBD expansion will
also get a new ferry hub and a
pedestrian tunnel linking it to
buses and heavy rail.
Connecting Green Square with
the Sydney CBD through light
rail was also ruled out because
travel to the University of NSW
would be slower than taking
an existing bus service.
However, neither Barangaroo
or Green Square have been
ruled out for good, with the
State Government even vowing to work with Parramatta
City Council to complete a
Western Sydney Light Rail
Feasibility Study.
«The study is looking at a
transport network to serve
Parramatta’s growth and it
will determine the best mode
and alignment to encourage
transport demand and urban
renewal,’’ it said.
The master plan said building
the CBD and South East Light
Rail will cost approximately
$1.6 billion to complete, funded
from the transport budget and
a PPP arrangement, subject to
testing the business case, and
value for money being met.
Meanwhile, Premier Barry
O’Farrell’s release is the third
and final transport plan by the
government this year.
The plan advises that the government will build the entire
extension, from the CBD to
UNSW in one go because it will
cause «minimal disruption».
The plan suggests this will
take 180 buses off the street.
Government has committed
61.8 billion for infrastructure
projects over four years.
They have supported 59 of infrastructure NSW’s 70 recommendations.
About 40 per cent of George
street will be «pedestrianised»
with light rail running between
Bathurst and hunter street.
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اعـــالنات
National

للبيـــع

Strata Management

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

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

0414600042

ال مرياج

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

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

Fax :02 87648062

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

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

iPhone, iPad, iPod Touch, Android
coming soon!

Connect with us on:

Media Center
TV Channels

Radio

Video-on-Demand

Movies

TV Series

Picasaa

50,000
SHOUTcast

YouTube

Pay-Per-View

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

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

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

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

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

.com

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

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

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

10-11-0007

agentsupport@glarab.com

