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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

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

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

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

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

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

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

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

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

N.S.M

التفاصيل ص 2

اللبنانيني،  أمر  غريب 
َمن  يف  يتبارون  عندما 
عنصريته  منسوب  يرفع 
مل  أحدًا  لكأن  اآلخر،  على 
املرأة  تلك  صورة  يبصر 
اليت  املسّنة  الفلسطينية 
الريموك  خميم  من  خرجت 
وهي حتمل مفتاَحي منزليها 
والسوري،  الفلسطيين 
وعلى األرجح، كانت، عصر 
من  واحدة  االول،  أمس 
إىل  العائدين  آالف  بني 
فور  الدمشقي،  املخيم 
اإلعالن عن تفاهم يقضي 
الذي  املكان  هذا  بتحييد 
ألف  أكثر من مئة  حيتضن 

الجئ فلسطيين.
األزمة  عمر  من  سنتان 
الالجئني  وملف  السورية، 
لبنانيًا،  حاضر  السوريني 
اإلنسانية  أبعاده  التتمة صفحة 31بكل 

الوعود الدولية باملساعدة كثرية .. وال ترمجة

ميقاتي: لن نقفل حدودنا

التفاصيل صفحة 39

مؤسسة الزوقي التجارية
ألصحابها بسام وجوزيف 

وفادي الزوقي

مطلوب للعمل يف مؤسسة الزوقي 
 في مستشفيي نورث شور وويستميد

 Westmead Hospital - North Shore Hospital 
أشخاص ذوو خربة يف تحضري: البيتزا - الشاورما - ساندويش بار 

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

العدد السنوي املمتاز يف االسواقالتفاصيل صفحة 39
مطلوب للعمل
مطلوب آنسات للعمل في 
قسم المبيعات في محالت 

هوشر للتجهيز ولوازم البناء 
الخبرة ضرورية

Tel: 87245800 العمل بدوام كامل

 

_Íıاحلسن .. من ورا ıتيال اللواÀا
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الراعي ... هل يصب| البابا التاسع من الشرق_

مبارك ا�تي .. البابا يف لبنان

Àّزة يف الصراع العربي Ä ا�سرائيلي

معايدة
اهلرياد  اسرة  تتقدم 
اجلالية  من  التهاني  بأحر 
اجمليدة  االعياد  مبناسبة 
اجلميع  على  اهلل  اعادها 
باخلري والربكات وعلى العامل 

بالسالم واالزردها.
وكل عام وانتم خبري

كما تعلن جريدة 
»اهلريالد« لقرائها 
الكرام انها ستحتجب 
مبناسبة عيدي امليالد 

اجمليد ورأس السنة املبارك 
على ان تعاود الصدور 
كاملعتاد يف 2013/1/12.

واالقتصادية واالجتماعية.. 
تقوم  فجأة  األمنية.  وحتى 
تزدحم،  عندما  القيامة، 
طوابري  املصنع،  حملة  يف 
سيارات اهلاربني من جحيم 
بدأ  الذي  اجلديد  »البارد« 
الريموك  خميم  على  خييم 

يف العاصمة السورية.
اإلعالم،  يف  األمر  طرح 
الوزراء،  جملس  يف  ثم 
االول،  أمس  لتخرج، 
اىل  األوىل،  وللمرة 
رمسية  تصرحيات  العلن، 
مواسم  بـ«ازدهار«  تشي 
العنصرية اللبنانية، قبل أن 
حيسم األمر رئيس احلكومة 
بتأكيده  ميقاتي  جنيب 
ليل أمس، أن احلكومة لن 
احلدود  اقفال  اىل  تبادر 
بوجه النازحني اهلاربني من 

الروسي  الرئيس  نأى 
فالدميري بوتني بنفسه اكثر 
عن الرئيس السوري بشار 
االوىل  للمرة  قائاًل  االسد 
الشاغل  روسيا  شغل  إن 
مصري  هو  سوريا  يف 
رئيسها.   مصري  ال  البالد 
قلقني  »لسنا  التتمة صفحة 31وأضاف: 

بوتني ُيقّر باحلاجة إىل تغيريات يف سوريا:
ما يشغلنا مصري البالد ال مصري األسد

األسد.  نظام  مصري  على 
هناك  حيدث  ما  نتفهم 
وكون أسرته يف احلكم منذ 
40 سنة. مثة حاجة من دون 
شك إىل احداث تغيريات«. 
واوضح ان موسكو تسعى 
اهلية  حرب  جتنب  اىل 

النواب  من  عدد  وجه 
االول  أمس  الربيطانيني 
اخلارجية  وزير  إىل  رسالة 
هيغ،  ويليام  الربيطاني 
إيضاحات  فيها  يطلبون 
إرسال  احتمال  بشأن 
قوات بريطانية إىل سوريا 
وتزويدهم  الثوار  التتمة صفحة 31وتدريب 

نواب بريطانيون يطالبون هيغ بإيضاحات
بشأن إرسال قوات لتدريب الثوار السوريني

وضّمن  والعتاد.  باألسلحة 
قلقهم  رسالتهم  النواب 
هذا  مثل  شرعية  بشأن 
استمرار  ظل  يف  التحرك 
من  صادر  قرار  غياب 
لألمم  التابع  األمن  جملس 

املتحدة.
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علب الطحينةبعض اآلالتعلب الفالفل

اول من علـّب فالفل NSM الشهرية اليت تباع 
يف مجيع احناء اسرتاليا

البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية 
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل 

املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني
كبار التجار كانوا يأتون اىل سعيد الصيداوي 
مستفسرين عن طعم الطحينة اللذيذ واملميز
اليوم تصنع الطحينة يف مصانع N.S.M باشراف 

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

تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد..

فالفل جاهزة

N.S.M

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

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

UNLIMITED 
CALLS & TEXTS

Australia
Landline & Mobile

UNLIMITED

TEXTS
CALLS &

from Lycamobile

to Lycamobile
GB3

Internet
FREE

How to activate: dial *139*6124#

No monthly

contract,

No commitment

More information www.lycamobile.com.au

Super Saver plan

Lycamobile recharge
denominations are

$10, $20 and $30

$24

 
www.lycamobile.com.au 1300 854 607

Please don’t litter

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

Recharge available here:

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

 رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق: مرياي رياشي

مكتب ملبورن: كميل مسعود

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

Contact Info 
Tel:(02) 8764 8186   Fax:(02) 8764 8062
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اجلمهورية  رئيس  تسلم 
سليمان،  ميشال  العماد 
يف  اجلمهوري  القصر  يف 
رئيس  من  امس،  بعبدا 
عصام  الدستوري  اجمللس 
قرار  من  نسخة  سليمان 
 2012/244 رقم  اجمللس 
احليثيات  على  منه  واطلع 
عليها  بين  اليت  القانونية 
القرار، خصوصا أنها املرة 
بها  يتقدم  اليت  االوىل 
بطعن  اجلمهورية  رئيس 
الدستوري  اجمللس  امام 
مهماته  اجمللس  بدء  منذ 

عام 1994.
الطاقة  وزير  بعبدا  وزار 
مع  باسيل  جربان  واملياه 
أعضاء اهليئة املعينة حديثا 
البرتول.  قطاع  إلدارة 
اجلمهورية  رئيس  واطلع 
اهليئة  عمل  خطة  على 
التنظيمية  املراسيم  جلهة 
استدراج  ملرحلة  حتضريا 

العروض.
سليمان  الرئيس  وهنأ 
اهليئة، مشددا على أهمية 
كفريق  وعملها  تضامنها 
موحد وخصوصا أن اختيار 
اآللية  وفق  جاء  االعضاء 
مبديا  للتعيني،  املتبعة 
مصلحة  تأخذ  أن  أمله 
من  االعتبار  يف  الوطن 
أخرى  اعتبارات  أي  دون 

مهما كانت.
وعرض الرئيس سليمان 

قنصـلية لبـنان العـامــة -  سـدنـي 

بطــاقــة معـايـدة
مبناسبة عيدي امليالد اجمليد 
ورأس السنة املباركة، أتقّدم 
الكرمية  اللبنانية  اجلالية  من 
ومن مجيع أصدقاء وطن األرز 
هلم  متمنّيـًا  التهاني،  بأحـّر 
كل اخلري  والربكة؛ وللبناننـا 
واالستقرار  السالم   احلبيب 
احلكيمة   بقيادته  واالزدهار، 
خمتلف  يف  ومسؤوليه 

مؤسسات الدولة.
  قنصـل لبنـان العـام 

جورج البيطارغانم

A Message from the 
Victorian Government

Ted Baillieu MLA
The Premier of Victoria
December 2012

Telephone: 9651 5000  Facsimile: 9651 5054
Email: ted.baillieu@parliament.vic.gov.au 
Address: 1 Treasury Place, Melbourne VIC 3002
Website: www.premier.vic.gov.au

Ted Baillieu MLA
The Premier of Victoria

أمني  الرئيس  استقبل 
الكتائب  بيت  يف  اجلميل 
امس  الصيفي  يف  املركزي 
لألمم  العام  األمني  ممثل 
ديريك  لبنان  يف  املتحدة 
بالمبلي يف حضور مستشارته 
سركيس  شانتال  السياسية 
الكتائب  رئيس  ونائب 
جملس  ورئيس  قزي  سجعان 

اإلعالم جورج يزبك.
وتناولت احملادثات الوضع 
وتداعياته  سوريا  يف  احلرج 

على الداخل اللبناني.

قباني  حممد  النائب  مع 
السياسية  للتطورات 

السائدة راهنا يف لبنان.
واطلع رئيس اجلمهورية 
من املدعي العام التمييزي 
ماضي  حامت  القاضي 
العامة  النيابات  عمل  على 
والقضاء خصوصا، مشددا 
وترية  تكثيف  أهمية  على 
االحكام  إلجناز  العمل 

بسرعة.
وزار بعبدا وفد من رابطة 
حتدث  السابقني  النواب 
السابق  النائب  بامسهم 
مشريا  معلولي  ميشال 
اليت  اخلطوات  أهمية  اىل 
يقوم بها رئيس اجلمهورية 
إلبقاء حال االستقرار قائمة 
وابرزها دعوته اىل احلوار.

ووضعت الرابطة نفسها 
يف تصرف رئيس اجلمهورية 
واستعدادها للمساعدة يف 
واملشاورات  املساعي 
اهلدوء  لرتسيخ  اجلارية 
السياسي  واالستقرار 

واالمين واالقتصادي.
الرئيس  واستقبل 
احتاد  من  وفدا  سليمان 
النقابات السياحية برئاسة 
اطلعه  الذي  االشقر  بيار 
املؤسسات  واقع  على 
السياحية يف ظل الظروف 
اليت  واالقرتاحات  القائمة 
ميكن ان تساعد يف حتسني 

ظروف القطاع السياحي.

سليمان اطلع من ماضي على عمل القضاء 
وشدد على اجناز االحكام بسرعة

اجلميل استقبل بالمبلي ودعا اجملتمع 
الدولي لقطع دابر اي احتمال للتوطني

اجلميل يف  بالمبلي  ووضع 
ملساعدة  املتحدة  األمم  خطة 
لبنان ملواجهة األعباء املرتتبة 
جراء حركة النزوح الكثيفة اىل 

داخل األراضي اللبنانية.
اجملتمع  اجلميل  دعا  بدوره 
الوضع  ايالء  اىل  الدولي 
القصوى  األهمية  اللبناني 
احتمال  اي  دابر  وقطع 
بالمبلي  اطلع  كما  للتوطني. 
على  الكتائب  رئيس  من 
األزمة  اجلارية حلل  احملادثات 

السياسية الداخلية.

الدفاع  وزير  استقبل 
يف  غصن  فايز  الوطين 
قائد  الوزارة،  يف  مكتبه 
اجليش العماد جان قهوجي 
على رأس وفد ضم أعضاء 
وضباط  العسكري  اجمللس 
له  قدم  الكبار،  القيادة 
عيدي  ملناسبة  التهاني 

امليالد ورأس السنة.
وخالل اللقاء، أثنى غصن 
يبذهلا  اليت  اجلهود  على 
املخاطر  درء  يف  اجليش 
احملاوالت  وصد  لبنان  عن 
مسرية  ضرب  اىل  الرامية 
والسلم  واالستقرار  االمن 
الدور  وإضعاف  االهلي، 
منوها  للجيش،  الوطين 
اليت  الكبرية  باإلجنازات 
العام  خالل  اجليش  حققها 
أوضاع  ظل  ويف  املنصرم، 
وتطورات  صعبة  داخلية 
وخطرية  متسارعة  اقليمية 
الداخل  على  بظالهلا  تلقي 

اللبناني.
وأكد أن اجليش اللبناني 
ميتلك من القوة واملناعة ما 
ميكنه من مواجهة التحديات 
التفاف  بفضل  الراهنة، 
حوله،  اللبناني  الشعب 
اليت  احلكيمة  والتوجيهات 
إنفاذا  قيادته  تتخذها 
لقرارات السلطة السياسية، 
كل  يف  أثبتت،  واليت 
من  تنطلق  انها  احملطات، 
العليا  الوطنية  املصلحة 

والثوابت الوطنية اجلامعة.
عزمية  أن  على  وشدد 
بل  تضعف،  لن  اجليش 
وصالبة،  منعة  ستزداد 
باملرصاد  وسيبقى 
ملخططات تعكري صفو االمن 
من  الداخليني  واالستقرار 
لالرهاب  والتصدي  جهة، 
بكل أشكاله ومحاية احلدود 
عن  والذود  الشمالية، 
جهة  من  اجلنوبية  احلدود 
عدو  يرابض  حيث  ثانية، 
ويراهن  بنا  يرتبص  جمرم 
وتفتت  انقسامنا  على 
جمتمعنا، مشيدا يف الوقت 
عينه بالتعاون والتنسيق بني 
اليونيفيل  وقوات  اجليش 
وأمنا  استقرارا  أمثر  والذي 

يف منطقة اجلنوب.
كبرية  الثقة  إن  وقال: 
وحداته  املنتشرة  جبيشنا 
على امتداد مساحة الوطن، 
شاخصة  اللبنانيني  وعيون 
اآلمن  املالذ  فهو  اليه، 
اخالف  على  اللبنانيني  لكل 
وطوائفهم،  انتماءاتهم 
املرحلة  أن  وخصوصا 
الدقيقة اليت متر بها املنطقة 
استثنائي،  جهد  اىل  حتتاج 
وتتطلب رفع درجات اجلهوز 
أي  ملواجهة  واالستعداد 
ومتنع  حمتملة،  تطورات 
بشرارات  لبنان  تشظي 

النريان املشتعلة حولنا.
ال  أن  التأكيد  وجدد 
اجليش  أمام  محرا  خطوط 
إخالل  أي  مع  تساهل  وال 
للفتنة  مكان  وال  باالمن، 
بيننا، فرأس الفتنة سيقطع 
وال  النور،  يرى  أن  قبل 
ربوعنا،  يف  لالرهاب  مالذ 
أمنت  الوطين  فنسيجنا 

وأصلب من أن يتغلغل فيه 
سرطان االرهاب.
ضغط النزوح

الوضع  أن  اىل  ولفت 
الضاغط  اللبناني  الداخلي 
يف ضوء نزوح عدد كبري من 
والفلسطينيني  السوريني 
االحداث  نتيجة  لبنان  اىل 
سوريا،  يف  والتطورات 
خاصا  جهدا  يستدعي 
هذه  مع  مدروسا  وتعاطيا 
وقال:  الدقيقة،  القضية 
املوضوع  هذا  مقاربة  إن 
ستنطلق من اجتاهني، االول 
ان  ملزمون  وحنن  إنساني، 
نتعامل مع هذا اجلانب بكل 
جدية، مبا خيفف قدر االمكان 
معاناة النازحني، أما االجتاه 

اآلخر فهو أمين.
وشدد يف هذا االطار على 
والتدابري  االجراءات  أهمية 
اليت يتخذها اجليش اللبناني 

يف مواكبة هذا املوضوع.
أن  الدفاع  وزير  وأكد 
على  اآلن  منصب  اجلهد 
دعم اجليش وتعزيز قدراته 
وعتادا،  عديدا  القتالية، 
ليتمكن من القيام باملهمات 
الكبرية امللقاة على عاتقه.

اىل  التحية  بتوجيه  وختم 
العسكرية  املؤسسة  أبناء 
الذين حيملون شعلة الدفاع 
مقدرا  ومحايته،  لبنان  عن 
اليت  الكبرية  التضحيات 
املؤسسة  شهداء  قدمها 

وزير الدفاع استقبل قهوجي واجمللس العسكري:

اجليش سيبقى باملرصاد ملخططات تعكري االمن
هذا  سبيل  يف  العسكرية 
حيل  أن  ومتمنيا  الوطن، 
بشائر  حامال  اجلديد  العام 
لبنان  على  والسالم  اخلري 

والعامل كله.
على صعيد آخر، استقبل 
دوليا  وفدا  الدفاع  وزير 
املفوضية  رئيس  ضم 
االنسان  حلقوق  الدولية 
خان،  شاهد  حممد  الدكتور 
للمنظمة  العام  واالمني 
الدولية  الديبلوماسية 
الدكتور  االمين  للتعاون 
ديفيد شوكاريللي، وسفري 
االنسان  حقوق  مفوضية 
يف لبنان والشرق االوسط 
النائب يف الربملان الدولي 
الدكتور  والسالم  لالمن 
وسفري  سعيد،  ابو  هيثم 
االنسان  حقوق  مفوضية 
لدى االحتاد االوروبي خليل 

نصور.
ووضع الوفد الوزير غصن 
املفوضية  عمل  اجواء  يف 
االنسان،  حلقوق  الدولية 
الديبلوماسية  واملنظمة 
الدولية للتعاون االمين، كما 
لبنان  الوضع يف  مت عرض 

ومنطقة الشرق االوسط.
قدم  اللقاء،  ختام  ويف 
الدفاع  وزير  اىل  الوفد 
سلمه  كما  املفوضية،  درع 
للدفاع  وزيرا  تعيينه  كتاب 
الديبلوماسية  املنظمة  يف 

للتعاون االمين.

جملس  رئيس  استقبل 
ظهر  بعد  بري  نبيه  النواب 
امس يف عني التنية، وزير 
الطاقة جربان باسيل وهيئة 

إدارة قطاع النفط.
رئيس  باسيل  وشكر 
الداعم  دوره  على  اجمللس 
واملميز يف هذا امللف، أكان 
جلهة إقرار قانون النفط أم 

تعيني اهليئة املذكورة.

البحث يف  وجرى  وقال: 
وتعجيل  اجلهود  مضاعفة 
بتصنيف  املتعلق  العمل 
ودورات  الشركات 

الرتاخيص.
أهمية  تأكيد  بري  وجدد 
اهليئة  ودور  النفط  قطاع 

إدارته،  أجل  العمل من  يف 
لبنان  أمل  ميثل  ألنه 
على  القادمة  واالجيال 
الصعيد االقتصادي واالمناء 
عليه  نص  الذي  املتوازن 

الطائف.
وكان بري استقبل الوزير 
البستاني.  ناجي  السابق 
واجرى معه جولة افق عامة 

تناولت جممل التطورات.
رئيس  استقبل  كذلك 
الشرعية  اجلعفرية  احملاكم 
الشيخ  العالمة  لبنان  يف 

حسن عواد.
تلقى  أخرى،  جهة  من 
بري رسالة معايدة ملناسبة 
االعياد من العاهل االردني 

امللك عبد اهلل الثاني.

بري: قطاع النفط أمل لبنان واألجيال القادمة
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لبنانيـــات

احلكومة  رئيس  استقبل 
جنيب ميقاتي يف السراي أمس 
املتحدة  الواليات  االول سفرية 
األمريكية مورا كونيللي، وعرض 

معها التطورات يف املنطقة.
السفارة  وزعت  اللقاء  وبعد 
األمريكية البيان اآلتي: إجتمعت 
لبنان  لدى  األمريكية  السفرية 
أمس  اليوم  كونيللي  مورا 
برئيس احلكومة جنيب ميقاتي، 
الثنائية  العالقات  يف  وحبثا 
والوضع  االمريكية-اللبنانية 
لبنان  يف  واالمين  السياسي 

واالحداث يف املنطقة.
كرم  على  السفرية  أثنت 
جهود  وعلى  اللبناني،  الشعب 
شركاء  مع  بالتعاون  احلكومة 
ومنظمات دولية من أجل توفري 
للعدد  اإلنسانية  املساعدات 
املتزايد من الالجئني السوريني 
واجملتمعات  والفلسطينيني 
كما  استقبلتهم.  اليت  اللبنانية 
احلكومة  جبهود  السفرية  رحبت 
من أجل تعريف احلاجات احلالية 
بشكل  وتقوميها  واملمكنة 
أفضل لدعم الالجئني يف لبنان 
الدولي.  اجملتمع  مع  بالتنسيق 
امللحة  احلاجة  السفرية  وحلظت 
لألزمة  الدولية  املساعدة  اىل 
التدفق  من  املنبثقة  اإلنسانية 
وكررت  لالجئني،  املتزايد 
التزام الواليات املتحدة التجاوب 
بشكل إجيابي يف معاجلة حاجات 
الالجئني السوريني واجملتمعات 
وجددت  تستقبلهم.  اليت 
السفرية إلتزام الواليات املتحدة 
األمريكية لبنان مستقرا وسيدا 

ومستقال.
سفرية  ميقاتي  واستقبل 
اجنيلينا  األوروبي  االحتاد 

جعجع اطلع من وفد مستوردي السيارات 
املستعملة على مشكلتهم واتصل بالعريضي حللها

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

390 ألف دوالر و88735 
دوالرا و16 مليون دوالر 
و200 ألف دوالرصحف 
- هدايا - صب مفاتيح - 
بطاقات لكافة املناسبات

Lucky Len . No1
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Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 
Rd, Riverwood NSW 2210

بادارة لطف اهلل حجار

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 

السفرية األمريكية نّوهت بالتعاون مع املنظمات الدولية

ميقاتي تابع أوضاع النازحني مع ممثل األمم املتحدة
القوات  حزب  رئيس  التقى 
اللبنانية مسري جعجع وفدًا من 
السيارات  مستوردي  نقابة 
النقيب  برئاسة  املستعملة 
ايلي القزي ويف حضور رئيس 
واملوظفني يف  العمال  مصلحة 
القوات اللبنانية احملامي شربل 

عيد.
على  جعجع  الوفد  أطلع  وقد 
صدور  بعد  املزرية  األوضاع 
قانون السري من دون ان تكون 
الدولة قد  املعنية يف  الدوائر 
أجنزت كل التحضريات املطلوبة 
ما  اجلديد،  القانون  لتطبق 

بعد  قالت  اليت  اخيهورست 
دولة  مع  مطوال  حتدثنا  اللقاء: 
من  احلقيقي  قلقه  الرئيس عن 
لالجئني  توفريه  الواجب  الدعم 
مبن  سوريا،  من  القادمني 
وهذا  الفلسطينيون،  فيهم 
االحتاد  إن  إياه.  نشاطره  قلق 
الذي  النداء  أن  يرى  االوروبي 
نداء  هو  الرئيس  دولة  يطلقه 
للبنان  إنه عبء ال ميكن  جدي، 
خالل  يف  مبفرده.  يتحمله  أن 
لدولته  التأكيد  أعدت  اللقاء، 
سيدعم  االوروبي  االحتاد  أن 
احلكومة اللبنانية يف كل احلهود 
اليت تبذل هلذه الغاية، وكذلك 
تدعم العائالت اللبنانية، وكنت 
أيام  قبل  بزيارة  قمت  قد 
الالجئني،  اوضاع  على  لالطالع 
بكيفية  شخصيا  تأثرت  وقد 
العائالت  هؤالء  استضافة 
العديد  أن  والحظت  لالجئني، 
منهم حباجة اىل مساعدة وأدوية 
أخرى،  وأمور  ومدارس  وملجأ 
فالظروف صعبة فعال وتستدعي 

منا بذل حهود مشرتكة.
من  اآلخر  اجلزء  أما  أضافت: 
الرئيس،  دولة  مع  النقاش 
فتناول أمرا أعتربه ملحا بالنسبة 
بأهمية  يتعلق  لبنان،  اىل 
حيث  انتخابي،  قانون  وجود 
االتفاق  يتم  أن  الضروري  من 
القانون.  هذا  أجل  من  والعمل 
مجيع  اىل  موجه  نداء  إنه 
وهو  لبنان،  يف  السياسيني 
أجل  من  عاتقهم  على  يقع  أمر 
العمل إلجياد اتفاق يف ما بينهم 
على قانون يشكل أفضل متثيل 
اللبناني، وهذا  الشعب  لرغبات 
يشكل  أن  وجيب  للغاية  مهم 
ايضا عامال لتوحيد البلد وليس 
أوروبي  كاحتاد  تقسيمه، وحنن 
أن  اللبنانيني  النواب  من  نأمل 
يتحدوا، ونعلم أن هناك بعض 
االشخاص الذين يبذلون جهودا 
كنت  وأمس  الوحدة،  لتحقيق 
على  النواب  بعض  التقيت 
معهم  وناقشت  غداء  مأدبة 
اجللوس  وأهمية  املسألة  هذه 
حتقيقا  والعمل  الطاولة  اىل 
هلذه الغاية، إنه أمر ملح للبنان 
اىل  حباجة  اليوم  حنن  وينقذه، 
أجل  من  التدابري  كل  اختاذ 
احملافظة على االستقرار واالمن 

يف لبنان.
املنسق اخلاص الدولي

املنسق  ميقاتي  واستقبل 
اخلاص لألمم املتحدة يف لبنان 
بعد  تال  الذي  بالمبلي  ديريك 
عقدت  فيه:  قال  بيانا  اللقاء 
جملس  رئيس  مع  جيدا  لقاء 
وكانت  ميقاتي،  جنيب  الوزراء 
حول  األفكار  لتبادل  فرصة 
سيما  وال  األخرية،  التطورات 
األزمة  بتأثري  املتعلقة  تلك 

السورية على لبنان.
أضاف: تناول البحث موضوع 
واإلرتفاع  السوريني  النازحني 
الالجئني  أعداد  يف  الكبري 
والفلسطينيني  السوريني 
خالل  لبنان  اىل  فروا  الذين 
من  بد  وال  الفائت،  األسبوع 
أمرين:  على  الضوء  تسليط 
أجربت  اليت  الصعبة  الظروف 

هؤالء الناس على ترك منازهلم، 
ملساعدتهم  اإلنساني  وااللتزام 
اىل  العودة  من  يتمكنوا  كي 
ديارهم، ويف هذا الصدد نقلت 
جمددا اىل رئيس جملس الوزراء 
العميق  املتحدة  األمم  تقدير 
اللبنانية  احلكومة  ضيافة  لكرم 
يف  لالجئني  اللبناني  والشعب 
خالل األشهر العشرين الفائتة.

هذا  أن  نفهم  حنن  وتابع: 
ميثل عبئا كبريا جدا على لبنان، 
والذي من احملتمل ان يزداد قبل 
من  النازحون  هؤالء  يتمكن  ان 
العودة اىل ديارهم. إن وكاالت 
األمم املتحدة املعنية- املفوضية 
برنامج  وكذلك  لالجئني،  العليا 
واليونيسيف  العاملي  األغذية 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج 
عن  العمل  ملتزمة  واألونروا، 
ملساعدتها  احلكومة  مع  كثب 
احمللية  اجملتمعات  ومساعدة 
اليت تستضيفهم. حنن سنستمر 
يف  لبنان  جانب  اىل  بالوقوف 
لرئيس  وكررت  األزمة،  هذه 
األمم  تأييد  الوزراء  جملس 
وتقوم  احلكومة،  خلطة  املتحدة 
بدرس  اآلن  املاحنة  اجلهات 
مدى استجابتهم خلطة احلكومة. 
باإلضافة اىل ذلك، أعلنت األمم 
املتحدة أمس يف جنيف عن خطة 
جديدة لالستجابة للحاجات واليت 
وثيق  بشكل  تنسيقها  سيتم 
وتتطلب  اللبنانية  احلكومة  مع 
اخلطة 267 مليون دوالر أمريكي 
لبنان،  يف  للحاجات  خمصصة 
مع  السخية  االستجابة  ونأمل 
ايضا  ناقشنا  اخلطة.  هذه 
وجه  وعلى  األمنية،  القضايا 
املسلحة  القوات  دعم  التحديد 
اللبنانية اليت تلعب دورا حيويا 
ويف   1701 القرار  تنفيذ  يف 
يف  واإلستقرار  األمن  ضمان 
وتعمل  الوقت.  هذا  يف  لبنان 
اآلن  اللبنانية  املسلحة  القوات 
هذا  يف  مقرتحات  بلورة  على 
اجملال، ولذلك حتظى بدعم قوي 

من األمم املتحدة.
جملس البحوث

وفدا  ميقاتي  استقبل  كذلك 
للبحوث  الوطين  اجمللس  من 
جورج  الدكتور  برئاسة  العلمية 
طعمة الذي قال: ملناسبة نهاية 
اليوبيل اخلمسني للمجلس، زرنا 
يشرف  الذي  ميقاتي  الرئيس 
اجمللس  أعمال  على  مباشرة 
دعمه  على  وشكرناه  الوطين، 
لنا، وحبثنا يف اخلطوات املقبلة 

لعمل اجمللس.
األمني  قال  ناحيته،  من 
معني  الدكتور  للمجلس  العام 
ميقاتي  للرئيس  عرضنا  محزة: 
اليت  اإلسرتاتيجية  الربامج  أهم 
سواء  اجمللس،  عليها  يعمل 
على  البحوث  دعم  صعيد  على 
يف  واجلودة  االبتكار  أسس 
أو  لبنان،  يف  اجلامعات  كل 
والبيئة  الزراعة  وزارات  بدعم 
ومؤسسات  والنقل  واالقتصاد 
أخرى، يف ما يتعلق بالدراسات 
املتعلقة  والدراسات  البيئية 
ومحاية  اللبناني  الغذاء  بنوعية 
اىل  إضافة  العامة،  الصحة 
واليت  بها  يقوم  اليت  املشاريع 

الزلزالي  النشاط  مسح  تشمل 
اإلشعاعية  والرقابة  لبنان،  يف 
يف  املوجود  التلوث  ودرس 
يف  الرئيسية  املائية  األحواض 
الليطاني  حوض  ومنها  لبنان، 
األعلى، ويف كل مشاريع وزارة 
على  باإلشراف  املتعلقة  الصحة 
استعمال الطاقة النووية. وكان 
هلذه  مشجعا  ميقاتي  الرئيس 
زيادة  منه  وطلبنا  الربامج، 
قدرات اجمللس البشرية واملالية 
من  املتزايد  الطلب  اىل  نظرا 
الدولة  وزارات  ومن  اجلامعات 
اليت  العلمية  اخلدمات  على 
مراكزه  يف  اجمللس  بها  يقوم 

األربعة.
وفد بلدية عكار

موسعا  وفدا  ميقاتي  والتقى 
حتدث  عكار  منطقة  بلديات  من 
بامسه رئيس بلدية مشتى محزة 
األمحد، الذي قال: جئناك ألنك 
زمانه  يف  قلت  الذي  الرجل 
يف  يتخذ  من  وقل  الرجال، 
لنبارككم  جئناك  القرار،  زماننا 
يف  الصدقية  على  ونشكركم 
حيث  العهود،  والتزام  الوعود 
كان هذا املستشفى حلما بعيد 
املنال يراود الكثريين منا، حلما 
كاد يكون ضربا من اخليال، وها 
هو اليوم يتطور من مركز صحي 
االوروبي،  االحتاد  من  ممول 
الثاقبة  برؤيتكم  ليصبح 
مستشفى  احلكيمة،  وتطلعاتكم 
من  مموال  طبيا  وصرحا  حكوميا 
صندوق التنمية الكوييت، يؤمن 
اليه  ما حيتاجون  منطقتنا  ألبناء 
تكفيهم  ملحة  طبية  خدمات  من 
مذلة الوقوف على ابواب بعض 
اضافة  اخلاصة،  املستشفيات 
املستشفى  هذا  حيمله  ما  اىل 
من توفري عشرات فرص العمل 
يسجل  االجناز  هذا  والوظائف. 
يسجل  كما  وحلكومتكم،  لكم 
جمال  يف  احلثيثة  ملسريتكم 
االمناء واالعمار واليت تعتمدونها 
سياسة انسانية وامنائية شاملة 
لكل الوطن. أهلكم يف عكار مل 
بالشعارات  ينخدعون  يعودوا 
العكاريون  أصبح  لقد  الزائفة، 
على دراية تامة مبن يقف معهم، 
يسمع صرخاتهم، يليب حاجاتهم 
يؤمن حقوقهم بالقول والفعل، 
ومبن يغدق عليهم الوعود زمن 
البعض  فضمائر  االنتخابات، 
مرة  سنوات  اربع  كل  تستيقظ 
ال غري وليتهم يفون بوعودهم.

حاكم  ميقاتي  واستقبل 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف 
املالية  األوضاع  وحبث معه يف 

والنقدية يف البالد.
ميقاتي  الرئيس  وإستقبل 
جربان  واملياه  الطاقة  وزير 
ادارة  هيئة  باسيل، يف حضور 

قطاع النفط.
رئيس  ميقاتي  وإستقبل 
حممد  الشيخ  طرابلس  جامعة 
وفد  رأس  على  ميقاتي  رشيد 
من عمداء وأمناء جملس اجلامعة.
وبعد اللقاء قال الشيخ ميقاتي: 
حبثنا مع دولة الرئيس أمورا عدة 
وجبامعة  طرابلس  مبدينة  تتعلق 
مشاريع  اىل  إضافة  طرابلس، 

امنائية وعمرانية وتربوية.

جتار  على  كبرية  خسائر  رّتب 
جراء  من  املستعملة  السيارات 

تأُخر املعامالت.
اتصااًل  جعجع  أجرى  وقد 
العامة  األشغال  بوزير  هاتفيًا 
والنقل غازي العريضي لعرض 
املشكلة عليه، فتبنّي أن الوزير 
على إطالع تام باملشكلة القائمة 
وقد طرحها يف جملس الوزراء 
تعليق  خالل  من  حللها  متهيدًا 
تطبيق القانون ورفع الغرامات 
حلني  التجار  على  املستحقة 
الالزمة  التحضريات  استكمال 

لتطبيق القانون اجلديد.

شربل حبث ووفد فلسطيين التطورات 
واخلّطاب أكد احلرص على السلم االهلي

والبلديات  الداخلية  وزير  حبث 
العميد مروان شربل يف مكتبه يف 
الوزارة مع وفد مشرتك من القوى 
االسالمية الفلسطينية يف املخيمات 
اللبنانية برئاسة الشيخ مجال خطاب 
وعصبة  االسالمية  اجلماعة  ضم 
محاس  وحركة  االسالمية  االنصار 
االسالمية  واحلركة  اجلهاد  وحركة 
العامة  الشؤون  يف  اجملاهدة، 
اللبنانية،  الساحة  على  والتطورات 
والعالقات اللبنانية - الفلسطينية.

الشيخ  أشار  االجتماع،  وبعد 
خطاب اىل ان البحث تناول التعاون 
بني اللبنانيني والفلسطينيني حيث 
اكدنا احلرص على االستقرار االمين 
منطقة  ويف  لبنان  يف  والسياسي 
الوزير  وشكر  خاص.  بشكل  صيدا 
من  املشهودة  مواقفه  على  شربل 
قضايا الشعب الفلسطيين ومساعيه 
يف االصالح بني كافة االفرقاء يف 
وعلى  عامة  ولبنان  حتديدا  صيدا، 

يف  االمن  استتباب  يف  جهوده 
جهوده  وكذلك  وخميماتها،  املدينة 
يف حتديث مديرية شؤون الالجئني 
املكننة  وادخال  الفلسطينيني 
اجناز  تسريع  أجل  من  عملها  يف 

املعامالت.
طالب  الوفد  ان  خطاب  واوضح 
الوزير  خالل  من  اللبنانية  احلكومة 
كافة  اىل  املكننة  بادخال  شربل 
السفر  جوازات  ومنها  املعامالت 
املرمزة بدال من تلك اليت ما زالت 
تكتب باليد ولن تكون مقبولة بعد 
فرتة وجيزة يف معظم الدول العربية 

والغربية.
واكد ان الفلسطينيني مع السلم 
على  وحرصاء  لبنان  يف  االهلي 
املخيمات  يف  واالستقرار  االمن 
املخيمات  استقرار  الن  وجوارها 
وخاصة خميم عني احللوة الذي هو 
ثقل  من  ميثل  ملا  للجميع،  ضرورة 

اجتماعي وأمين وسياسي،.
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القوات  كتلة  عضو  أوضح 
قوى  أن  زهرا  أنطوان  النائب 
منذ نشأتها  مرة  آذار وألول   14
اعرتفت خبطئها جلهة انها كانت 
هادئة  فعل  بردة  تتصّرف  دائما 
الصيب،  أم  منطق  من  وانطالقًا 
وعلى  سياسيًا  الثمن  فدفعت 
الكبري  الوطين  املشروع  مستوى 
حاولت  تسّلط  قوى  خالل  من 
حساب  على  سياساتها  تنفيذ 

احللم الوطين لشعب 14 آذار.
أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
مرة  ألول  زهرا:  قال  اليوم، 
فورية  فعل  برّدة  تقوم  آذار   14
ملن  شرعية  تعطي  لن  بأنها 
يتحّكم بالقوة مبصري البلد وجيره 
إجهاض  اىل  تؤدي  متاهات  اىل 
وبالتالي  الدولة،  بناء  مشروع 
جلهة  املرتاكمة  بأخطائنا  اعرتفنا 
نتيجة  والرتاجعات  التنازالت 
سياسية  باجيابية  نعتقد  كنا  ما 

التعّقل.
ولن  للقتل  ال  قلنا  وأضاف: 
عمل  بأي  نقوم  ولن  عنه  نرتاجع 
سياسي آخر، إال إذا حاول فريق 
اإلنتخابات  من  اهلروب  آذار   8
استحقاق  هو  الذي  النيابية 
أساسي يف احلياة الدميوقراطية، 
تعطيل  اىل  سعيه  خالل  من 
اإلنتخابات باتهامه 14 آذار بعرقلة 

إقرار قانون جديد لإلنتخابات.
هناك  أن  على  زهرا  وشّدد 
عنها  التنازل  ميكن  ال  أولويات 
أوهلا احرتام املواعيد الدستورية. 
وأكد اإلصرار على ضرورة إجراء 
قائاًل:  مواعيدها،  يف  اإلنتخابات 
نصّر على ذلك بشكل ال يقبل اي 

جدل.
زهرا  شّدد  سؤال،  على  وردًا 
على أن قانون اإلنتخابات مطلب 
فريق  اىل  بالنسبة  اساسي 
الفريق  كان  لو  آماًل  آذار،   14
هذه  لقّدمت  النية  حسن  اآلخر 
الوطنية  للثقة  الفاقدة  احلكومة 
العملية  كل  فتسّهل  استقالتها، 
حتى  انه  اىل  مشريًا  السياسية، 

زهرا: اقفال احلدود مع سوريا موقف 
عنصري يعرض النازحني للخطر

عالء  املهجرين  وزير  رأى 
ان  تصريح  يف  ترو،  الدين 
األزمة  وتأثريات  تداعيات 
بظالهلا  تلقي  بدأت  السورية 
سيما  ال  اللبنانية  الساحة  فوق 
من  املتالحقة  املوجات  جلهة 
كان  واليت  والتهجري  النزوح 
آخرها جلوء آالف عدة من اإلخوة 
األراضي  اىل  الفلسطينيني 
بأوضاع  ينذر  بات  ما  اللبنانية، 
إنسانية واجتماعية خطرية قد ال 
يقوى لبنان على استيعابها من 
دون مساعدة خارجية وبالتحديد 

عربية ودولية.
يسجل  كان  وإذا  أضاف: 
ميقاتي  جنيب  الوزارة  لرئيس 
اإلجتماعية  الشؤون  ولوزارة 
األخرى  الرمسية  واإلدارات 
جهود  من  تبذله  ما  املختصة 
استيعاب  سبيل  يف  مضنية 
موجات الالجئني ومد يد العون 
هلم، إال ان تفاقم املشكلة كما 
على  عبئا  حتتم  أصبحت  ونوعا 
الدولة اللبنانية وجوب تنفيذ خطة 
طوارىء إنسانية، وحث اجملتمع 
اإلنسانية  واهليئات  الدولي 
على حتمل مسؤولياتها  الدولية 
وان  خصوصا  جيري،  ما  حيال 
قدرة  يفوق  الناشيء  الوضع 
على  والشعيب  الرمسي  لبنان 
ظل  يف  واملعاجلة  املساعدة 
واإلقتصادية  املالية  األوضاع 

اليت منر بها.
اإلسراع  ضرورة  أن  ورأى 
احلياتية  الظروف  حتصني  يف 

ترو: النزوح السوري يفوق 
قدرة لبنان على استيعابه 
دون مساعدة عربية ودولية

اإلحتضان  وتعزيز  للنازحني 
من  هلم  والشعيب  الرمسي 
محلة  قيام  اىل  املبادرة  خالل 
ديبلوماسية لبنانية واسعة بدءا 
من اجلامعة العربية وانتهاء باألمم 
توفري  أجل  من  وذلك  املتحدة 
احلد األدنى حلياة كرمية والئقة 
ما  مع  انسجاما  النازحني  هلؤالء 
من  اللبنانيني  مجيع  به  يتمتع 
والقومي  الوطين  بالواجب  حس 
وصونا للساحة اللبنانية من أية 
تأثريات سلبية قد تنتج عن هذه 
املشكلة الطارئة واليت نأمل بأن 
تنتهي يف القريب العاجل وبأن 
ديارهم  اىل  النازحون  يعود 

السورية بعزة وكرامة.
جملس  جلسة  اىل  وأشار 
الشهر  من   27 يف  الوزراء 
اإلطار  هذا  يف  تأتي  اجلاري 
كل  من  املوضوع  هذا  لبحث 
املناسبة  احللول  وإجياد  جوانبه 
هؤالءالنازحني  وإيواء  إلغاثة 
يف  العيش  سبل  وتأمني 
البحث  جانب  اىل  األدنى  حده 
دائمة،  مالية  موارد  بتأمني 
الوزراء،  جملس  ان  اىل  الفتا 
على  حريص  السياق،  هذا  يف 
ألن  سريعة  املعاجلة  تكون  أن 
باتت  هلم  اإلنسانية  األوضاع 
خوفا  مضاعفة  جهودا  تتطلب 
أهملت،  ما  اذا  تؤدي،  أن  من 
على جممل  تنعكس سلبا  ألزمة 
األوضاع، رافضني أي إهمال أو 
على  فئوي  تعامل  أي  أو  تلكؤ 

هذا الصعيد.

ميكن  مستقيلة  حكومة  ظل  يف 
إعادة تفعيل العملية التشريعية.

إصرار  رغم  أنه  اىل  ولفت 
فريق  جتاهل  على  احلكومة 
اللبنانيني  من  وواسع  أساسي 
واإلمعان يف عملية حماولة وضع 
هذه  بواسطة  اهلل،  حزب  يد 
البلد  احلكومة، على كل مقدرات 
واحلياة السياسية فيه وسياسته 
بالنفس  النأي  وادعاء  اخلارجية، 
بالوقت  السوري،  املوضوع  يف 
احلكومة  ان  اجلميع  يرى  الذي 
اللبنانية حاليًا تنأى بنفسها على 
الدستور اللبناني وموجباته بإخراج 
العربية  املنظومتني  من  لبنان 
عليه  تنص  ما  خبالف  والدولية 
اإللتزام  جلهة  الدستور  مقّدمة 

باملواثيق الدولية والعربية.
جامعة  أن  اىل  زهرا  وأشار 
املتحدة  واألمم  العربية  الدول 
اعرتفا باإلئتالف الوطين السوري، 
اللبنانية  احلكومة  ان  حني  يف 
احلكومة  مع  تتعاطى  زالت  ما 
الشرعية  الساقطة  السورية 
أين  سائاًل  سفريها،  وتستقبل 
النأي بالنفس يف ظل اإلنغماس 
مع فريق سوري ساقط حتمًا خالفًا 

لإلمجاع العربي والدولي.
الطلب  حول  سؤال  على  وردًا 
السوريني،  أمام  املعابر  بإقفال 
املوقف  هذا  زهرا  وصف 
ان  أكيد  قال:  وإذ  بالعنصري، 
تبعات  حتّمل  يستطيع  ال  لبنان 
أرضه  اىل  اآلالف  مئات  نزوح 
من  منهم  كبريًا  عددًا  ان  خاصة 
ان  جيب  الذين  الفلسطينيني 
يدقق بدخوهلم. ولكن اي إنسان 
حتى  والعنف  للقتل  يتعرض 
رفض  ميكن  ال  عدوًا  كان  ولو 
استقباهلم، قائاًل: هذا املوقف ال 
مسيحي  وال  أخالقي  وال  إنساني 
يف  مزايدة  وهو  خاص،  بشكل 
مع  احلكومة  فيه  تتحالف  وقت 
النظام الذي يستهدفهم بالقتل. 
عنصري  املوقف  هذا  وختم: 

يعّرض الناس للخطر.

ان  للمقاومة  الوفاء  كتلة  اعتربت 
االحجام عن احلوار غري مربر، ورأت ان 
منفذ اخلروج من االزمة يتمثل بالعودة 

اىل مرتكزات الوفاق الوطين.
للمقاومة  الوفاء  كتلة  عقدت  فقد 
إجتماعا امس االول، يف مقرها يف حارة 
حريك، برئاسة النائب حممد رعد وحضور 
أعضائها، هنأت يف مستهله املسيحيني 
خصوصا  العربي  والشرق  لبنان  يف 
واللبنانيني املقيمني واملغرتبني عموما 
وإطاللة  املسيح  السيد  ميالد  مبناسبة 
ان  متمنية  اجلديدة،  امليالدية  السنة 
حتمل هذه املناسبة العطرة بشائر احملبة 
يف  واالستقرار  والوفاق  والتسامح 

وطننا واملنطقة.
القضايا  يف  الكتلة  حبثت  ثم 
احمللي  االهتمام  حمل  واملسائل 
اعتربت  بيانا  واصدرت  واالقليمي، 
اليت  واالنقسام  التصدع  حالة  ان  فيه 
باتت  اللبنانيني  بني  اعراضها  تتفشى 
تشكل خطرا على إستقرار البالد نتيجة 
إهتزاز الثوابت واملرتكزات اليت استند 
حدتها  من  وزاد  الوطين.  الوفاق  اليها 
مع  احلوار  عن  البعض  إحجام  وتناميها 
للمؤسسة  ومقاطعته  اآلخر  البعض 
الدستورية األم الناظمة للقوانني واليت 
احلكومات  أداء  مراقبة  صالحيتها  من 

وحماسبتها.
تكن  أيا  السلوك  هذا  إن  اضافت: 
سلوك  هو  أصحابه،  ورهانات  دوافع 
عبثي غري مربر، يهدد العقد االجتماعي 
والسياسي بني اللبنانيني ويهدم بنية 
الدولة ويعطل مصاحل املواطنني وخيرب 

االستقرار العام يف البالد.
البعض  إستخفاف  ان  اىل  ولفتت 
االسرائيلية  العدوانية  خماطر  جبدية 
وجمتمعا  كيانا  لبنان  ضد  االسرتاتيجية 
ودورا، هو التفسري املوضوعي والعملي 
ألداء هذا البعض واضطراب األولويات 
لديه وانزالقه اىل التيه والضياع سعيا 
بالسلطة  وتفرد  هيمنة  إسرتداد  اىل 
لفئوية  غرائزيا  استنهاضا  أو  تارة 
ألوهام  مالقاة  او  أخرى،  تارة  مكابرة 
بائسة طورا ثالثا، أو رهانا على خيارات 
ومسارات خاطئة ثبت عقمها وتفريطها 
مبصاحل األمة وقضاياها على مدى اكثر 

من نصف قرن من الزمن.
واكدت ان ادارة الظهر عمليا ملخاطر 
بعض  قبل  من  اإلسرائيلي  العدو 

الوفاء للمقاومة: االحجام عن احلوار غري مربر 
واخلروج من االزمة بالعودة اىل مرتكزات الوفاق

البعض  هذا  لدى  تستولد  اللبنانيني 
املصاحل  يهدد  مضطربا  أداء  تلقائيا 
الوطنية  باإلجنازات  للبالد ويضر  العليا 
اليت حققتها أجيال متعاقبة من اللبنانيني 
الذين إنتزعوا بفعل تضحياتهم وصدق 
العام  الرأي  لدى  احرتامهم  وطنيتهم 
وسيادته  وطنهم  واحرتام  الدولي 

وحقوقه.
مرتكزات الوفاق

للخروج  الطبيعي  املنفذ  ان  ورأت 
راهنا  البالد  تشهدها  اليت  األزمة  من 
مرتكزات  اىل  اجلميع  بعودة  يتمثل 
احلرب  أنهت  اليت  الوطين  الوفاق 
األهلية يف البالد وإىل االقرار النظري 
العدو  خماطر  مواجهة  بأولوية  والعملي 
يف  االسرتاتيجية  وأطماعه  االسرائيلي 
واجملتمع  الدولة  بنية  وترتيب  لبنان، 
أجل  من  األولوية  هذه  وفق  وبراجمهما 
قاعدة  وإرساء  الوطنية  السيادة  محاية 
معيارية لتصويب أداء احلكومات والقوى 

السياسية يف البالد.
وجددت الدعوة على الرغم من إقرتاب 
النيابية  لالنتخابات  الدستوري  املوعد 
املتبقي  الوقت  من  االستفادة  اىل 
لوثيقة  موحدة  قراءة  على  لالتفاق 
ضوئها  يف  يصاغ  الوطين،  الوفاق 
تكن  أيا  وجديد  مالئم  إنتخابي  قانون 
نتائجه، فإنها ستأتي كمحصلة تنافسية 
ان  بدل  واحد،  خيار وطين  حتت سقف 
تأتي تصادمية حلساب خيار فئوي على 

حساب اخليار الوطين التوافقي.
بالقضايا  االهتمام  ان  واكدت 
اجلميع  من  يستوجب  الكربى،  الوطنية 
واحلياتي  املعيشي  الوضع  إيالء  ايضا 
قبل  من  الالزمة  العناية  للمواطنني 
السلطة واملعارضة على حد سواء، وهذا 
لتالقي  واسعة  عملية  مساحة  يوفر  ما 
أو  املزايدات  عن  بعيدا  اجلهود  خمتلف 
التوظيف ألوجاع املواطنني يف صندوق 
إن  الفئوية.  السياسية  املكاسب 
املعارضة الوطنية يف كل بلد معنية كما 
االعرتاضي  موقعها  من  متاما،  السلطة 
الكريم  العيش  مستلزمات  بتوفري 
العالجية  والربامج  االنتاجية  والفرص 
بينهم  متييز  دون  املواطنني  ملشاكل 

وبني انتماءاتهم ومناطقهم.
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تقدم ملف النازحني من سـوريا، 
بل  السياسي،  املشهد  صدارة 
مرشحة  سـجالية  مادة  اىل  حتول 
وزير  دعوة  بعد  خاصة  للتصاعد، 
إىل  منصور،  عدنان  اخلـارجية 
وضبط  النزوح  حلـركة  حد  »وضع 
دول  بعض  فعـلت  كما  احلدود، 

اجلوار«.
وقال منصور يف حديث إىل إذاعة 
»صوت لبنان - احلرية والكرامة«، 
ان »آخر أرقام النازحني السوريني 
 160 وجود  إىل  تشري  لبنان،  إىل 
األراضي  على  سوري  الجئ  ألف 
عدة  آالف  اىل  إضافة  اللبنانية، 
نزحوا  الذين  الفلسطينيني  من 
ورأى  السورية«.  األراضي  من 
أنه »ال جيوز ترك الباب مفتوحا«، 
ألن »لبنان ال يستطيع أن يتحمل 
املزيد من األعباء اليت تشكل ضغطا 
أنه  معتربا  واجتماعيا«،  اقتصاديا 
»بإمكان بعض العائالت السورية، 
ان  لبنان،  اىل  النزوح  من  بدال 
أو اىل  السوري  الداخل  تتجه اىل 

ترك سوريا«.
وإذ وافق الوزير فيصل كرامي، 
الروم  مطرانية  أمس  زيارته  خالل 
على  طرابلس،  يف  األرثوذكس 
وامكانياته  حبجمه  لبنان  »أن 
يستوعب  أن  يستطيع  ال  املادية 
كل النازحني القادمني من سوريا 
يأتوا  أن  املتوقع  والنازحني 
أيضا«، فإنه شدد على أن »قضية 
اغالق احلدود واخراج النازحني أو 
عودتهم يف ظل هذه الظروف، هي 
أمر مرفوض كليا، ألن هذا وضع 
األسباب  معاجلة  وعلينا  انساني 
»اذا  وأضاف:  احللول«.  واجياد 
مل يأخذ اجملتمع الدولي املبادرات 

»كتلة الوفاء« تنتقد سلوك املعارضة العبثي - غصن: ال خطوط محراء أمام اجليش

منصـور يدعـو إلقفـال بـاب النـزوح.. وكرامـي و»االشـرتاكـي« وحـبيش يرفضـون

معايدة تيار املردة اوسرتاليا
بمناسبة حلول عيدي امليالد املجيد 

ورأس السنة الجديدة يتقدم تيار املردة 
اوسرتاليا من الجالية اللبنانية والعربية 
والشعب االوسرتالي بأطيب التهاني ، 
سائاًل اهلل ان تحمل ذكرى ميالد الطفل 
يسوع الخري والربكة للجميع وان تكون 
السنة الجديدة سنة السالم والتقدم 
واالزدهار الوسرتاليا ولبنان والعالم 

أجمع. ميالد مجيد وكل عام وانتم بخري.
تيار املردة اوسرتاليا

ƥǒƞǆǃƒ ƥǚǒǆǃƒ ƥǒƵ ýǍǄơ ƗƕƪƓǈǆƕ 
ƗǒǈƓǈƕǃƒ ƗǒǃƓƞǃƒ Ǉǆ ǅƥǀƙƊ ÜƖƥǒƥƞǃƒ ƗǈƪǃƒǍ 
ǑǈƓǌƙǃƒ ƭǄƤƋƕ ƗǆǒƧǂǃƒ ƗǒƕƧƶǃƒǍ 
ǅǂǒǄƵ Ÿƒ ƓǋƥƓƵƊ ÜƘƓǒǈǆƙǃƒ ƔǒƱƊǍ 
.ƘƓǂƧƕǃƒǍ ƧǒƤǃƒǍ ǇǆǒǃƒǍ ǅǚƪǃƓƕ   
ƥǒƞǆǃƒ ƥǚǒǆǃƒ ƥǒƵ ýǍǄơ ƗƕƪƓǈǆƕ 

ƗǒǈƓǈƕǃƒ ƗǒǃƓƞǃƒ Ǉǆ ǅƥǀƙƊ ÜƖƥǒƥƞǃƒ ƗǈƪǃƒǍ 
ǑǈƓǌƙǃƒ ƭǄƤƋƕ ƗǆǒƧǂǃƒ ƗǒƕƧƶǃƒǍ 
ǅǂǒǄƵ Ÿƒ ƓǋƥƓƵƊ ÜƘƓǒǈǆƙǃƒ ƔǒƱƊǍ 
.ƘƓǂƧƕǃƒǍ ƧǒƤǃƒǍ ǇǆǒǃƒǍ ǅǚƪǃƓƕ   

اجياد  كحكومة  فعلينا  الالزمة، 
احللول هلؤالء الناس وال جيوز أن 

يرتكوا ملصريهم بهذا الشكل«.
ورأى وزير املهجرين عالء الدين 
نتيجة  الناشئ  الوضع  أن  ترو، 
»يفوق  النزوح من سوريا  موجات 
قدرة لبنان الرمسي والشعيب على 
ذلك  وان  واملعاجلة«،  املساعدة 
خطة  »تنفيذ  الدولة  من  يستدعي 
اجملتمع  وحث  إنسانية،  طوارئ 
الدولي واهليئات اإلنسانية الدولية 
ما  حيال  مسؤولياتها  حتمل  على 
يف  »اإلسراع  إىل  ودعا  جيري«. 
حتصني الظروف احلياتية للنازحني 
وتعزيز االحتضان الرمسي والشعيب 
املبادرة اىل قيام  هلم، من خالل 
واسعة  لبنانية  ديبلوماسية  محلة 
وانتهاء  العربية  اجلامعة  من  بدءا 
حرص  وأكد  املتحدة«.  باألمم 
السريعة  املعاجلة  على  احلكومة 
للنازحني  اإلنسانية  األوضاع  ألن 
مضاعفة  جهودا  تتطلب  »باتت 
خوفا من أن تؤدي، اذا ما أهملت، 
إىل أزمة تنعكس سلبا على جممل 

األوضاع«.
شهيب،  أكرم  النائب  لكن 
احلكومة  أن  لو  بيان،  يف  متنى 
من  حتد  اليت  اإلجراءات  »تتخذ 
الوزراء«،  بعض  عنصرية  خماطر 
بـ«وزير  أمساه  من  مطالبة  منتقدا 
الكربى«،  بسوريا  يؤمن  ممانع 
بإقفال  املنري،  الطاقة  و«وزير 
السوريني  النازحني  أمام  احلدود 
»هذا  ان  وقال  والفلسطينيني«. 
املوقف يرتافق مع موجة عنصرية 
اإلغاثة  إىل  حيتاج  شعب  ضد 

واالحتضان«.
حبيش،  هادي  النائب  وقال 

يف حديث لـ«املركزية«، ان »من 
بالتوجه  السورية  العائالت  يطالب 
ترك  اىل  أو  السوري  الداخل  اىل 
سوريا بدال من النزوح اىل لبنان، 
هو شخص ال يتمتع بأي حس من 
اإلنسانية«. وسأل: »أين سيذهب 
لبنان  تعرض  حال  يف  اللبنانيون 
وماذا  اسرائيلي؟  لعدوان 
سوري  قرار  صدر  لو  سيفعلون 
بإقفال احلدود بوجه اللبنانيني؟«.

النازحني أيضا،  وحضر موضوع 
فايز  الدفاع  لوزير  كلمة  يف 
العماد  اجليش  قائد  أمام  غصن 
على  زاره  الذي  قهوجي  جان 
اجمللس  أعضاء  ضم  وفد  رأس 
العسكري وضباط القيادة الكبار، 
غصن  ورأى  باألعياد.  للتهنئة 
»الضاغط  الداخلي  الوضع  أن 
من  كبري  عدد  نزوح  ضوء  يف 
اىل  والفلسطينيني  السوريني 
والتطورات  األحداث  نتيجة  لبنان 
خاصا  يف سوريا، يستدعي جهدا 
وتعاطيا مدروسا مع هذه القضية 
هذا  مقاربة  »ان  معلنا  الدقيقة«، 
اجتاهني:  من  ستنطلق  املوضوع 
ان  ملزمون  إنساني، وحنن  االول 
نتعامل مع هذا اجلانب بكل جدية، 
معاناة  االمكان  قدر  خيفف  مبا 
فهو  اآلخر  االجتاه  أما  النازحني. 
أمين«. وشدد على أهمية اإلجراءات 
والتدابري اليت يتخذها اجليش »يف 

مواكبة هذا املوضوع«.
اجليش  أن  اىل  غصن  وطمأن 
ما  واملناعة  القوى  من  »ميتلك 
التحديات  مواجهة  من  ميكنه 
خطوط  »ال  أن  مؤكدا  الراهنة«، 
محراء أمام اجليش وال تساهل مع 
أي إخالل باالمن، وال مكان للفتنة 
قبل  الفتنة سيقطع  فرأس  بيننا، 
لالرهاب  النور، وال مالذ  يرى  أن 
الوطين  فنسيجنا  ربوعنا،  يف 
أمنت وأصلب من أن يتغلغل فيه 

سرطان االرهاب«.
اهلل،  عبد  حسان  الشيخ  وسأل 
»جتمع  من  ووفدا  زيارته  بعد 
العلماء املسلمني«، للرئيس سليم 
احلص: »ملاذا دائما جيب أن يهجر 
الفلسطيين من بلد اىل بلد البعاده 

معتربا  بالده«،  قضية  عن  أكثر 
الفلسطينية  ادخال املخيمات  »ان 
يف اتون الصراع داخل سوريا هو 
الصهاينة  منها  يستفيد  مؤامرة 

والواليات املتحدة االمريكية«.
للقاء  املتابعة  »جلنة  ودانت 
والشخصيات  والقوى  األحزاب 
بعد  بيان  اللبنانية«، يف  الوطنية 
اقدام  أمس،  الدوري  اجتماعها 
»جبهة النصرة على استباحة خميم 
وحماولة  دمشق،  يف  الريموك 
األزمة  يف  الفلسطينيني  زج 
»طريقة  واستنكرت  السورية«. 
لبنان«،  النازحني يف  التعامل مع 
داعية »الدولة اىل تقديم املساعدة 
هلم وتسهيل اقامتهم املوقتة من 

دون متييز«.
واألوضاع  امللفات  شأن  يف 
الوفاء  »كتلة  حذرت  اللبنانية، 
للمقاومة«، يف بيان بعد اجتماعها 
التصدع  »حالة  ان  من  أمس، 
اعراضها  تتفشى  اليت  واالنقسام 
بني اللبنانيني، باتت تشكل خطرا 
أن  ورأت  البالد«.  استقرار  على 
مع  احلوار  عن  البعض  »إحجام 
البعض اآلخر ومقاطعته للمؤسسة 
الدستورية األم الناظمة للقوانني«، 
هما »سلوك عبثي غري مربر، يهدد 
بني  والسياسي  االجتماعي  العقد 
الدولة  بنية  ويهدم  اللبنانيني 
وخيرب  املواطنني  مصاحل  ويعطل 
االستقرار العام«. وجددت الدعوة 
إىل االستفادة من الوقت املتبقي 
ملوعد االنتخابات النيابية »لالتفاق 
الوفاق  لوثيقة  موحدة  قراءة  على 
الوطين، يصاغ يف ضوئها قانون 
تكن  أيا  وجديد  مالئم  انتخابي 
كمحصلة  ستأتي  فإنها  نتائجه، 
وطين  خيار  سقف  حتت  تنافسية 
واحد، بدال من ان تأتي تصادمية 
حساب  على  فئوي  خيار  حلساب 

اخليار الوطين التوافقي«.
أما النواب رياض رحال، هادي 
أن  فرأوا  طعمة  ونضال  حبيش، 
حكمة  إىل  حيتاج  البلد  »وضع 
املبادرة  زمام  ميلك  ومن  كبرية، 
باحلكم،  يتمسك  من  هو  اليوم 
بقوة  واقع،  كأمر  نفسه  ويفرض 

على  الرهان  وبقوة  مرة،  السالح 
حتالفاته اخلارجية مرة أخرى«.

اجمللس  إدارة  جملس  وأمل 
املذهيب لطائفة املوحدين الدروز، 
يف بيان بعد اجتماعه أمس برئاسة 
حسن،  نعيم  العقل  شيخ  رئيسه 
مع  التجاوب  القوى  كل  من 
املبادرة اليت أطلقها النائب وليد 
انزالق  دون  »للحيلولة  جنبالط 
مستوى  ورفع  التوتر  حنو  لبنان 
املخاطر السياسية وغري السياسية 
متر  اليت  احلرجة  اللحظة  ظل  يف 

فيها املنطقة«.
وإذ شدد على أنه ال جيوز للبنان 
»أن »يتخلف عن إمتام االنتخابات 
أي  حتت  أوقاتها  يف  النيابية 
ذريعة كانت«، أعلن رفضه »ألي 
خلفياته  حيمل يف  انتخابي  قانون 
مكونات  من  مكون  استهدافا ألي 

الوطن«.
الشعيب  »املؤمتر  رئيس  وأعلن 
التمسك  شاتيال،  كمال  اللبناني« 
أساس  على  انتخابي  بقانون 
أو  واحدة  دائرة  ولبنان  النسبية 

احملافظة، آسفا ألن »بعض القوى 
على  للموافقة  اآلن  جتنح  الوطنية 

قانون »اللقاء األرثوذكسي«.
صدرت،  ثانية،  جهة  من 
شيخ  بوفاة  معزية  مواقف  أمس، 
الدروز يف  املوحدين  طائفة  عقل 
جربوع،  حسني  الشيخ  السويداء 
مع  معاناة  بعد  أمس  تويف  الذي 

املرض.
العربي«  التوحيد  »حزب  واعترب 
كان  جربوع  الشيخ  أن  بيان  يف 
ناطقًا باحلق ومتمسكًا بوحدة أبناء 
مشاريع  كل  مواجهة  يف  طائفته 

التقاتل والفتنة البغيضة.
وئام  »احلزب«  رئيس  وتقدم 
أهل  إىل  احلارة  بتعازيه  وهاب 

الفقيد.
من:  كل  جبربوع  املعزين  ومن 
املذهيب  اجمللس  إدارة  جملس 
برئاسة  الدروز  املوحدين  لطائفة 
حسن،  نعيم  العقل  شيخ  رئيسه 
النضال  لـ«حركة  العام  األمني 
الداود  فيصل  العربي«  اللبناني 
و«منتدى الشباب الدميوقراطي«.

واملياه  الطاقة  وزير  جال 
جربان باسيل، مع أعضاء اهليئة 
قطاع  إلدارة  حديثا  املعينة 
اجلمهورية  رؤساء  على  النفط، 
ميشال سليمان وجملس النواب 
جنيب  واحلكومة  بري  نبيه 
على  أطلعوهم  حيث  ميقاتي، 
خطة عمل اهليئة جلهة املراسيم 
ملرحلة  حتضريا  التنظيمية، 

استدراج العروض.
اهليئة،  سليمان  هنأ  وقد 
تضامنها  »أهمية  على  مشددا 
خصوصا  موحد  كفريق  وعملها 
وفق  جاء  األعضاء  اختيار  أن 
مبديا  للتعيني«،  املتبعة  اآللية 
مصلحة  »ُتؤخذ  أن  يف  أمله 
الوطن يف االعتبار من دون أي 

اعتبارات أخرى مهما كانت«.

وجدد بري تأكيده على أهمية 
يف  اهليئة  ودور  النفط  قطاع 
»ألنه  إدارته  أجل  من  العمل 
ميثل أمل لبنان واألجيال القادمة 
االقتصادي  الصعيد  على 
نص  الذي  املتوازن  واالمناء 
على  وشدد  الطائف«.  عليه 
مبوضوع  أيضا  االهتمام  ايالء 
النفط يف الرب، وضرورة اجناز 
االمر  بهذا  املتعلقة  الدراسات 

احليوي.
شكر  التينة،  عني  ويف 
على  اجمللس  رئيس  باسيل 
إىل  مشريا   ، الداعم  دوره 
»مضاعفة  تناول  البحث  أن 
املتعلق  العمل  وتعجيل  اجلهود 
ودورات  الشركات  بتصنيف 

الرتاخيص«.

باسيل و»هيئة النفط« عند الرؤساء الثالثة

ماروني  ايلي  النائب  دعا 
النازحني  حركة  ضبط  اىل 
التجارب  بسبب  السوريني 
املريرة اليت عانيناها معهم ومع 

الفلسطينيني.
من  اذاعي:  حديث  وقال يف 
حقنا اخلوف الن الكالم العاطفي 
شيء والواقعي شيء آخر، واليوم 
الريموك  خميم  من  النزوح  هذا 
قد يؤدي اىل ازمة جديدة، لذلك 
جيب توقيع االتفاقات سريعا مع 
الفلسطينيني حلل هذه املشكلة 
من  انه  اىل  مشريا  وضبطها، 
الصعب اقفال احلدود اللبنانية، 

ومشددا على ضرورة ضبطها.
النيابية،  االنتخابات  وعن 
املؤسف،  من  ماروني:  قال 
انه بدل االصرار على وقف آلة 
النواب ولو  القتل هم يسجنون 
مل  االمر  ولكن  5 جنوم،  بفندق 
يبحثه رئيس جملس النواب نبيه 
فقط يف  بل مسعناه  معنا  بري 

االعالم.
تضبط  ان  مع  حنن  اضاف: 
الن  الشخصيات،  أمن  الدولة 
بني  ليكونوا  موجودون  النواب 

الفتا  بأمورهم،  ويهتموا  الناس 
لتأجيل  نية  يلمس  انه  اىل 
االنتخابات حبجج عدة، ويبدو ان 
للمجلس  للتمديد  حماولة  هناك 
نوايا  يعرف  ال  انه  رغم  احلالي 
الفريق اآلخر احلقيقية. واكد انهم 
االنتخابات  اجراء  على  مصرون 
حفاظا  الدستوري  موعدها  يف 
يبدو  ولكنهم  املؤسسات  على 

ان الفريق اآلخر خائف منها.
تواقيع  سحب  عدم  وعن 
قانون  على  عون  ميشال  وزراء 
االنتخابات الذي طرحته احلكومة 
اللقاء  طرح  يؤيد  عون  كون 
أشار  يقول،  كما  االرثوذكسي 
املرة  ليست  انها  اىل  ماروني 
عون  فيها  يعمل  اليت  االوىل 
حنن  وقال:  ونقيضه،  الشيء 
اللقاء  طرح  يف  مستمرون 
عون  فليحصل  االرثوذكسي، 

على موافقة حلفائه.
ورأى ان أساس االقتصاد هو 
السياسة اجليدة واالمن، ولبنان 
بعد  اقتصادي  حوار  اىل  حباجة 
تعطل  الذي  السياسي  احلوار 

بسبب سالح حزب اهلل.

ماروني دعا احلكومة لوقف آلة القتل ال سجن النواب
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية  يف  األسبوعي  اجتماعه 
برئاسة العماد ميشال عون الذي 
أبرز  عن  الصحفيني  اىل  حتدث 
وتّوجه  حبثت،  اليت  املواضيع 
بداية بالتهنئة اىل طائفة الروم 
البطريرك  بانتخاب  األرثوذكس 

اجلديد.
أعلن  االنتخابات  موضوع  يف 
ظرف  أي  حتت  يقبل  لن  أنه 
احلقوق  على  جمددًا  بالسطو 
السياسية للمسيحيني، وأّكد أن 
من يسعى لتعطيل االنتخابات هو 
نفسه من يعمل جاهدًا ملنع إقرار 
قانون جديد عرب مقاطعة اجمللس 
اللبنانيني  وطمأن  النيابي، 
ولن  مستتبًا  سيبقى  األمن  أن 
يف  احلكم  يف  فراغ  أي  حيصل 
يف  االنتخابات  إجراء  عدم  حال 
عينه  الوقت  يف  الفتًا  موعدها، 
اىل أنه ال يزال هناك مدة زمنية 
كافية لدراسة وإقرار أي قانون 

إذا توّفرت اإلرادة لذلك.
التحذير  جدد  عون  العماد 
لبنان  اىل  الالجئني  أعداد  من 
خصوصًا بعد دخول أعداد كبرية 
الفلسطينيني  الالجئني  من 
مؤخرًا، مشددًا أن لبنان ال ميكنه، 
من مجيع النواحي، حتّمل كل هذا 

الضغط.
وقال:

لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 
األسبوعي،

اىل  بالتهنئة  بداية  نتوّجه 
طائفة الروم األرثوذكس الكرمية 
بانتخاب  واىل املسيحيني عمومًا 

البطريرك اليازجي.
اجتماعنا  يف  اليوم  حبثنا 
اّليت  األمريكية  احملطة  قضية 
ليس  أن  وتبنّي  عنها،  حتّدثوا 
هناك معلومات كافية حتى حندد 

موقفنا.
أي  األهم  للموضوع  نعود 
سعي  هناك  اإلنتخابات.  قانون 
تعطيل  عرب  القانون  لتعطيل 
يعّطل  أن  يريد  ومن  اجمللس، 
إىل  يأتي  ال  من  هو  اإلنتخابات 
القانون، وينقل  اجمللس ليبحث 
إنطالقًا  آخر.  مكاٍن  إىل  الّصراع 
قانونًا  ينجزوا  مل  إن  هنا،  من 
جديدًا فهم من يعّطل اإلنتخابات 
ألّنهم ال حيضرون وال يناقشون. 
ولكن، أوّد طمأنة كّل الّلبنانيني 
أّنه إذا مل حتصل اإلنتخابات فال 
يشغلوا باهلم، إذ ليس هناك ال 
مدفع وال دّبابة وال أّي شيء من 
هذا القبيل، َفلُتَعّطل اإلنتخابات، 
ولن  مستتبًا  األمن  وسيبقى 
هناك  احلكم.  يف  فراغ  حيصل 
جّدًا  وقانونية  سليمة  اجراءات 
ولن حتصل مشاكل على األرض. 
»ينشغل«  ال  اجلميع،  أطمئن 
باهلم إذا حصلت انتخابات أو مل 
على  حتصل. كّل شيء سيكون 

ما يرام إن شاء اهلل.
دخول  مسألة  هناك  ثالثًا، 
الكبرية  واألعداد  الّسوريني 
من  لبنان  يف  ترتاكم  اّليت 
أّواًل  نشكر  )ساخرًا(  الالجئني. 
أوروبا وأمريكا على حربهما على 
سوريا وعلى اهلدايا اّليت ترسلها 

لن نقبل بالسطو على حقوق املسيحيني، وال بأن ُيظلموا مّرة جديدة

العماد عون بعد اجتماع التكتل: من يسعى لتعطيل االنتخابات هو من يقاطع اجمللس ملنع إقرار القانون

دولة الرئيس العماد ميشال عون 

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 

وتعتربنا  تضغط  هي  فيما  إلينا 
إنسانيًا.  عنهم  مسؤولني 
ملزمون  وحنن  يهّجرونهم  هم 
إىل  هؤالء  يلجأ  قد  بإيوائهم! 
لبنان ولكن هناك حجم معقول، 
حجم  يتحّمل  أن  ميكن  ال  ولبنان 
هذا الّضغط. يعقدون املؤمترات 
ميكننا  ال  ولكن  املادية،  للكلفة 
حنن أن نتحّمل هذا العبء حتى 
مع مؤمتراتهم هذه ومساعداتهم. 
حتى  لدينا  ليس  أنه  خصوصًا 
تارًة  دقيق!  إحصاء  أّي  االن 
ألف،   700 هناك  إّن  يقولون 
هناك  إّن  يقولون  أخرى  وتارًة 
بعيدون  ولكّنهم  ألف..   130
كثريًا عن الفائض اّلذي جاء من 
سوريا إىل لبنان. عرفنا اآلن أّنه 
ُطِلَب من بعض البلديات أن تبدأ 

بإجناز اإلحصاءات.

هذا باإلضافة أيضًا إىل البدع 
تأتينا، هي ليست  اّليت  الّدينية 
ثقافتنا،  من  وال  تربيتنا  من 
إّن املسألة خطرية.  إذ  فانتبهوا 
»َنَغمٍة«  ب  واحٍد  كّل  يأتينا 
جديد!  و«بقانوٍن«  جديدة 
 Youtubeال على  الفتاوى  نرى 
اإلعالم،  وسائل  يف  واملنتشرة 
ال  تقاليدنا،  من  ليست  وهي 
أنا  كمسيحيني.  وال  كمسلمني 
لست أتكّلم عن قسٍم معنّيٍ من 
مكوِّن  عن  أو  الّلبناني  الّشعب 
كّل  عن  أتكّلم  بل  منه،  واحٍد 
الّلبناني. طاملا  الّشعب  مكّونات 
مل منارس حنن هذه العادات ال 
غرينا،  من  بها  نقبل  أن  ميكن 
عشنا،  وهكذا  جمتمعنا  فهذا 
باملرأة  يتعّلق  ما  يف  وخصوصًا 
بعض  يف  املرأة.  مع  وبالعالقة 
بسبب  جرميًة  يرتكبون  جمتمعاتنا 
نقبل  فكيف  والشرف،  العرض 
مبثل هذه الفتاوى وما تشّرعه؟ 

وكّلكم تعرفون ماذا أعين.
كاريكاتورية  صورٍة  بسبب 
رمسها أحدهم يف الّدامنارك عن 
األشرفية،  أحرقوا  حمّمد  الّنيب 
و700   600 لدينا  أصبح  واليوم 
رّخص  وكّلهم  هؤالء،  من  حركة 
الكريم  فتفت،  أمحد  الّسيد  هلم 

بالتواقيع!!
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
عن  به  تفّضلَت  ما  بعد  س: 
قانون اإلنتخاب، هل هو رسالة 
لفريق 14 آذار أّنه إن مل يفتحوا 
انتخابي  قانون  ملناقشة  الباب 
جديد فإّن هذه احلكومة لن تدعو 
ما  جديدة،  انتخابات  إجراء  إىل 
أزمة  على  أيضًا  الّنقاش  يفتح 
الّنظام الّلبناني واتفاق الّطائف؟

ج: أنا لست أبعث برسالة، أنا 
أطمئن الّلبنانيني أّنها لن خترب 
إذا مل حتصل انتخابات. ال أريد 
أن أبعث برسالة ألحد، فهمها أو 
مل حتصل  إذا  لكن  يفهمها،  مل 
مشكالت  حتصل  لن  انتخابات 

واألمن سيظّل مستتّبًا.
بأّنه  متأّكد  أنت  ملاذا  س: 
فقد  انتخابات،  هناك  ليس 
اليوم من  الّرئيس سليمان  أّكد 
ستجري  اإلنتخابات  أّن  البلمند 

وأّنه  الّدستوري،  موعدها  يف 
إذا مل يكن هناك قانوٌن انتخابي 
عليه  حصلت  جاهز  قانوٌن  فثّمة 

اإلنتخابات!
أسباب  فيه  القانون  هذا  ج: 
كيانية متنعنا من إجراء االنتخابات 
يستطيع  واّلذي   ، أساسه  على 

فلينتخب على هذا القانون.
أهل جيب أن نسلسل كيف مّت 
كيف مّت وضع قوانني اإلنتخابات 
نرضى  لن  حنن  لبنان؟!  يف 
بعد  املسيحيني  على  بالّظلم 
األوىل  املّرة  هي  وهذه  اآلن.. 
اّليت أحتّدث بها بصفة املسيحي 

واملسلم.
املوضوع ليس طائفّيًا، ولكن 
هناك سطو على حقوق املسيحيني 
منذ عام 1990 وحّتى اليوم. منذ 
13 تشرين 1990 مّت وضع اليد 
فأصبح  املسيحيني،  حقوق  على 
هناك 108 نائبًا يف اجمللس، ثم 
128 نائبًا، ثم بعدها رأينا كيف 
هناك  الّدوائر،  يف  التوزيع  مّت 
يف املناطق األخرى حمافظات أما 
وّزعوها حصصًا  فمحافظتان  هنا 
جلبل لبنان. ثّم قام فريق يشّكل 
نسبة 13 % من الّشعب بتشكيل 
مجيع  باطلة يف  سلطتها  حكومة 
أّسسته  ما  وكّل  العامل  بلدان 
مجيع  أصبح  فأين  باطاًل،  كان 

هؤالء؟!
ثّم جاء القانون اّلذي وضعوه 
يف العام 2000! وكان حيّق لنا 
املسيحية  بأصواتنا  نائبًا  ب15 
اّليت  األصوات  هذه  يومها، 

أخذناها هنا يف جبل لبنان.
أسلوبًا  ليس  به  يقومون  ما 
علينا  كذبوا  لقد  الّتعامل.  يف 
إّنهم  وقالوا   2005 العام  يف 
القانون،  على  تعدياًل  سيجرون 
أّنه  أّكدوا  وضعوه  عندما  ألّنهم 
ملّرٍة واحدة، وهو ما أّكدوه أيضًا 
إىل  مشريين  الّدوحة  مؤمتر  يف 

أّنهم سيضعون قانونًا جديد.
ألفوا  أيضًا   2005 العام  يف 
يف  تعّهدوا  ألّنهم  وطنّية  هيئًة 
البيان الوزاري بأن يضعوا قانونًا 
جديد. وعندما أتينا لندرس ذلك 
الّسنة  فورًا يف  فرطوه  القانون 

األوىل للحكومة.
حنن ال منزح هنا، هناك مصري 
الكثري من  شعب ودولة. هناك 
من  والكثري  التصرُّف  يف  اخلّفة 
مستعّدين  لسنا  اّلالمسؤولية. 

أن  أحٌد  يستطيع  وال  نقبل،  أن 
يفرض علينا اإلنتخابات.

اإلنتخابات،  مينع  من  هم 
علينا  يفرضوا  كي  مينعونها 
يتحّمل  من  هم  لذلك  إرادتهم! 

املسؤولية.
الدستور يقول إّن هناك جملس 
القوانني،  تناقش  وهناك  نّواب 
إّما يرحبون أو خيسرون، ولكّنهم 
عن  يتمّنعوا  أن  يستطيعون  ال 

درس قانون انتخابات.
أخرى،  قوانني  أيضًا  وهناك 
بها؟!  ويبحثون  يأتون  ال  ملاذا 
األمور  من  الكثري  هناك  ملاذا؟! 
يعّطلون  هل  ملاذا؟  املعّطلة، 

التشريع؟!
دولة  من  نطلب  وباملناسبة، 
اّللجان  دعوة  بّري  نبيه  الّرئيس 
القوانني  يبحثوا  كي  املشرتكة 
جيتمعوا  أن  يرغبوا  مل  فإذا   ،
األقل  فعلى  العامة،  باجلمعية 
اّليت  القوانني  هذه  فليدرسوا 
ومصلحة  مبصلحتهم  تتعّلق 

شعبهم ومجيع اّللبنانيني!
الّسلطة  لتعطيل  حماولة  هذه 
أّنها  أيظّنون  ولكن  وشلها، 
ُتشّل!  لن  فهي  كاّل  سُتشّل؟! 
مع  يتعاطون  أّنهم  وليدركوا 

أشخاص يفهمون القانون.
هذا  يف  أحٌد  يتالعب  ال 
اآلن  منذ  بدأنا  وإذا  املوضوع.. 
فأمامنا وقٌت كي نضع ما يكفي 
من القوانني، وهذا املوضوع هم 
ألّنهم  مسؤولّيته  يتحّملون  من 
قانون  تغيري  يريدون  ال  أساسًا 

ال60..
لعبة  أّنه يف  يظّنوا  أن  إّياهم 
وقطبة خمفّية وبتواطؤ صامت مع 
أن  يستطيعون  الّسلطات  بعض 
يشّلوا الّسلطة! التواطؤ الّصامت 
اإلدارية  والرّتكيبات  ممنوع، 
برتكيبها  يقومون  اّليت  اخلاطئة 
واردة  غري  تستمر  ويرتكوها 

أيضًا وللحديث صلة.
س: بالّنسبة ملوضوع احلوار، 
منذ أن بدأ وحنن نعلم أّنه كان 
سالح  وهو  واحد  بنٌد  هناك 
املقاومة. يدعو رئيس اجلمهورية 
جدول  يضع  مل  ولكّنه  للحوار 
أعماٍل فعلى أّي أساس سيذهب 
الفريق اآلخر إىل احلوار وهو بنٌد 

واحد بدون جدول أعمال؟
ج: أنا أذهب إىل أّي بند شرط 
أن يكون البند صحيح مع إمكانّية 

الّتحاور فيه.
حنن طرحنا موضوع هذا احلوار، 
املتعّلق باالسرتاتيجية الّدفاعية، 
إىل  احلوار  موضوع  قلبوا  لكّنهم 
نزع سالح حزب اهلل، فهل هكذا 
الّدفاعّية؟  اإلسرتاتيجّية  تكون 
حزب  ألّن  حمتّلة  أرضنا  إّن  هل 
اهلل ميلك السالح، وعندما ننزعه 
قولوا  الوطن؟  عن  الّدفاع  يبدأ 
عن  الّدفاع  املمكن  من  كيق  لنا 
اليت  األجواء  ظّل  يف  الوطن 
نعيشها حالّيًا يف منطقة الّشرق 
املسّلحة  قّواتنا  هل  األوسط. 
الوطن؟  عن  الّدفاع  على  قادرة 
هل هي تضبط احلدود اآلن كما 
املقاومة  نضع  أن  جيب  جيب؟ 
يف جّو من الّثقة من ضمن هذه 
الّتساؤالت، وذلك ليبقى توّجهها 
حنو اخلارج. ال جتّروا املقاومة إىل 
املشاكل لئاّل تتحّول إىل الّداخل 
كما حصل يف جتربة أّيار. إتركوها 

وشأنها لتعاجل أمورها بهدوء.
االخر  الفريق  وضعت  س: 
إّنه  وقلت  مسؤولّياته  أمام 
قانون  إقرار  عدم  عن  مسؤول 
هل  ولكن  جديد.  إنتخابي 
تتحّملون انتم أيضًا أمام الّشعب 
اإللتزام  عدم  مسؤولية  اللبناني 
باملواعيد الّدستورّية وعدم إجراء 

اإلنتخابات يف موعدها؟
إىل  نصل  إن  ما  ج: 
سأشرح  اإلنتخابي،  اإلستحقاق 
مستعّدًا  لست  بالتفصيل.  األمر 
للّشرح اآلن لئاّل أعّلمهم. إن مل 
مستعّدًا  لست  يعلمون،  يكونوا 
نتحّمل  ال  أّننا  أعّلمهم  ألن 

املسؤولّية.
س: وكأّنك نَعيت حصول هذه 

اإلنتخابات منذ اآلن..
لديهم  يزال  ال  ملاذا؟؟  ج: 
يعودوا  لكي  الوقت  من  مّتسع 
عن أخطائهم. هل جيوز أن مينعنا 
قانونًا؟؟  نطرح  أن  من  الّنّواب 
يقولون إذا مّت حبث هذا القانون 
أين  الّنّواب.  جملس  سيرتكون 
أّي  األمر؟؟ يف  هذا  مثل  حصل 
نظاٍم  أّي  دميقراطّي؟؟  نظام 
نّواب  على  شهد  دميقراطّي 
يهّددون بأّنه إذا مّت طرح قانون 
سيقفلون  الّتصويت،  على 
كصحافّيني  أنتم  هل  اجمللس؟ 
خاضعون هلذا املنطق؟؟ هل من 
للّديكتاتورّية  يكون  ان  املمكن 
هذه  يفعلون؟  مّما  أسوأ  وجٌه 
املمكن  من  أقلّية..  ديكتاتورّية 
داخل  الكثرّية  يكونوا  أن 
ال  املنطق  هذا  ولكن  اجمللس.. 

جيوز.
يقول  الكتائب  حزب  س: 
الّلقاء  قانون  على  يوافق  إّنه 
على  عرضناه  إذا  األرثوذكسي 

الّتصويت يف جملس الّنّواب.
إىل  إذًا  فليتفّضلوا  ج: 
اجمللس. ما من أحد مينعهم من 
فليذهبوا  اجمللس.  إىل  الّتوّجه 
بدراسة  ويبدؤوا  اجمللس  إىل 
بعد  ليصار  الّلجان  يف  القانون 

ذلك إرساله إىل اجمللس.
يقول  الّداخلّية  وزير  س: 
على  اإلنتخابات  إىل  سيدعو  إّنه 
أساس قانون الّسّتني، وليتحّمل 

كّل مسؤولّيته إن مل يتّم اإلّتفاق 
على قانون جديد.

القانون.  ج: مجيعهم جيهلون 
ال حيّق ألّي أحد شّل الربملان ألّنه 
جديدًا  قانونًا  يدرس  أن  يريد 
لإلنتخابات. هم يقومون بإنقالٍب 
على الّنظام، ومن يقوم بإنقالٍب 
عن  مسؤواًل  يكون  الّنظام،  على 
هو  به  يقومون  ما  تعطيل.  أّي 
تعطيل للنظام. كيف من املمكن 
سيقومون  إّنه  الّنواب  يقول  أن 
مّت  حال  يف  اجمللس  مبقاطعة 
طرح القانون للّدرس. من حّقهم 
الّتصويت ضّده، ومن حّقهم إنشاء 
جمموعة ضاغطة إلسقاطه، ولكن 
ما ال جيوز هو أن يعّطلوا وظيفة 
جملس الّنواب، ويقومون بتحميلنا 
املسؤولّية. هل الّتعطيل املستمّر 
من اليوم وحّتى اإلنتخابات يعترب 
فضيلة، فيما الّرذيلة تكون بعدم 
يتبّقى  ماذا  اإلنتخابات؟  إجراء 
جملس  ومن  الّدميقراطّية  من 
العمل  الّنواب  عّطل  إذا  الّنواب 
الّسؤال  هذا  إطرحوا  الّتشريعي؟ 
على أنفسكم وأجيبوا عليه. بتنا 
عدم درس  على  مرغمني  مجيعنا 
القانون ألّن البعض شاء تعطيل 
اجمللس. هذا األمر ال جيوز. وإن 
املوجودين  الوزراء  بعض  قّرر 
القانون  يف احلكومة عدم درس 
يكون  عندها  الرحيل،  وقّرروا 
الّدستور  على  مؤامرة  هناك 
اللبناني  الشعب  وعلى  اللبناني 
أيضًا. ولكن، كما سبق وحافظنا 
اليوم،  حّتى  اإلستقرار  على 
سنبقى حمافظني عليه إن حصلت 

اإلنتخابات أو مل حتصل.
س: هل لديكم مبادرة للخروج 

من هذا املوضوع؟
أّواًل.  بالبحث  ليبدؤوا  ج: 
وصلنا إىل حالة الّتفاوض معهم، 
مع العلم أّنين ضّد الّتفاوض. أنا 
أؤّيد جميئهم للتحضري لإلنتخابات، 
الّتفاوض  إىل  ذلك  بعد  لنصل 
ال  ولكن  إجرائها.  كيفّية  حول 
يعّطل  أن  ميكن  أّنه  أحٌد  حيسنّب 
اجمللس ألقّدم أنا عرضًا له..!!! 
أقّدم عروضًا ألحد. هناك  أنا ال 
اإلنتخاب،  لقانون  مشروعان 
األّول مقّدٌم من احلكومة والّثاني 
مطروحة،  العروض  الّنّواب.  من 
وليعّدلوا  ويناقشوها  فليتفّضلوا 

ما ميكن تعديله فيها.
أذكر اّنه حصل أسوأ من ذلك 
أيضًا عندما وّقعنا وثيقة الّتفاهم 
مع حزب اهلل، إذ عرضناها يومها 
ويقوموا  ليناقشوها  اجلميع  على 
بتعديل ما يريدون تعديله فيها، 
وطنّية  ورقة  ذلك  بعد  لتصبح 
الّلبناني،  اجملتمع  ملكّونات 
أن  دون  من  رفضوها  ولكّنهم 
يقرؤوها حّتى، واليوم يرفضون 
أن  دون  من  اإلنتخابات  قانون 
معًا  للنناقش  فليأتوا  يناقشوه. 
ببعض  ونقوم  اإلنتخابات  قانون 
األمر،  اقتضى  إذا  الّتعديالت 
املناقشة،  يرفضوا  أن  ولكن 
وتعطيل  بتعطيلها  ويقومون 
اجمللس وتعطيل كّل شيء، هو 
أمر غري مقبول ولن يوصلهم ألّي 

نتيجة.
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 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..

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

77 Waterloo Rd, 
P u n c h b o w l 
9750 3300

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

الكنيسة  اتباع  أنظار  تتجه 
يف  الكاثوليكية  الكلدانية 
روما  إىل  والعامل  العراق 
النتخاب بطريرك جديد للكنيسة 
خلفًا للكاردينال عمانوئيل دلي 
استقالته،  قدم  الذي  الثالث 
أساقفة  رئاسة  أكدت  فيما 
الكلدان يف كركوك أن احلد من 
حتد  أكرب  هو  املسيحيني  هجرة 

سيواجهه البطريرك اجلديد.
أمس  من  أول  البابا  ووافق 
االول على استقالة دلي، وقرر 
املهمات  أسحق  جاك  تكليف 
حني  إىل  للكنيسة،  اإلدارية 
حيث  جديد،  بطريرك  انتخاب 
أساقفة  سينودس  سيعقد 
الكاثوليكية  الكلدانية  الكنيسة 
يف روما، يف 28 كانون الثاني 
)يناير( من العام املقبل، برئاسة 
ساندري  ليوناردو  الكاردينال 
رئيس جممع الكنائس الشرقية 

الذي زار أخريًا العراق.
أبرشية  راعي  وقال 
حمافظة  يف  الكلدانية  الكنيسة 
ساكو  لويس  املطران  كركوك 
لـ«احلياة« إن »أسباب استقالة 
بتقدمه  تتعلق  دلي  الكاردينال 
يف العمر الذي جتاوز 85 سنة، 
فضاًل عن سوء حالته الصحية، 
القيام  على  قادر  غري  وأصبح 
الظروف  هذه  يف  مبسؤولياته 
الصعبة«، مشريًا إىل أن«اختاذ 
يتوقعه  كان  االستقالة،  قرار 
أبرز  وعن   .« مدة  منذ  اجلميع 
سيواجهها  اليت  التحديات 
البطريرك اجلديد، أوضح ساكو 
ستكون  املسيحيني  »هجرة  أن 

بطريرك الكنيسة الكلدانية يف 
العراق سيواجه حتديات كبرية 

أهمها هجرة املسيحيني

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 

عبد  اليمين  الرئيس  أصدر 
األربعاء  ليل  هادي  منصور  ربه 
رئاسية  قرارات  اخلميس،   -
هدفت اىل توحيد اجليش وإعادة 
اللجنة  القرتاحات  وفقًا  هيكلته 
العسكرية والفرق الفنية اخلاصة 
اليت شارك فيها خرباء أمريكيون 
وقضت  وأردنيون،  وأوروبيون 
املسلحة  القوات  هيكلة  بإعادة 
اليمنية بدءًا من السلطة القيادية 
السياسية  اإلدارة  وجهاز 
بتشكيلها  وانتهاء  العسكرية، 
يف مخسة مكونات رئيسية هي: 
البحرية  والقوات  الربية  القوات 
والدفاع الساحلي والقوات اجلوية 
حرس  وقوات  اجلوي  والدفاع 
احلدود واالحتياط االسرتاتيجي.

الرئاسية  القرارات  وألغت 
اجلمهوري«  »احلرس  قوات 
اليت كانت بقيادة جنل الرئيس 
السابق العميد أمحد علي عبداهلل 
املدرعة  األوىل  والفرقة  صاحل، 
علي حمسن  اللواء  يقودها  اليت 
املنطقة  قائد  األمحر  صاحل 
الغربية،  الشمالية  العسكرية 
ونصت ايضًا على ضم عدد من 
القائد  إىل  القوية  اجليش  ألوية 
األعلى للقوات املسلحة واحلرس 
الرئاسي ويف مقدمها تشكيالت 

جمموعة الصواريخ.
وقضى القرار اجلمهوري بشأن 
»العمليات  تشكيل  إستحداث 
اخلاصة« بتعيني عدد من الضباط 
حيث  األلوية،  هذه  قيادة  يف 
الركن  اللواء  تعيني  على  نص 
عبدربه أمحد القشييب قائدًا هلا، 
والعميد الركن عسكر محود ناجي 
دارس رئيسًا لألركان، والعقيد 
الركن أبو بكر رشاد علي هادي 
إىل  وترقيته  للعمليات  رئيسًا 
القرار  تضمن  كما  عميد.  رتبة 

الرئيس اليمين جيري إعادة هيكلة شاملة للجيش ويبعد أقارب علي صاحل وخصمهم علي األمحر
وقادتها،  الوحدات  بقية  تسمية 
الرئيس  جنل  إقالة  متت  حيث 
الوحدات  قيادة  من  السابق 
مكافحة  ووحدات  اخلاصة 
اجلمهوري  احلرس  يف  اإلرهاب 
أمحد  الركن  العميد  وتعيني 
حسني دحان قائدًا هلا، والعميد 
قائدًا  الفقيه  حممد  علي  الركن 
للواء األول مشاة جبلي، والعقيد 
قائدًا  احلاوري  الركن أمحد علي 
للواء العاشر )صاعقة( وترقيته 
املادة  ونصت  عميد.  رتبة  إىل 
الوحدات  تعامل  أن  على  الثانية 
املذكورة عملياتيا وإداريا وماليا 
ممثال  مستقل  واحد  كتشكيل 
بقيادة العمليات اخلاصة وتفتح 
كافة  يف  حساب  سجالت  له 
جوانب التأمينات حبسب النظام 
تتوىل  وحبيث  الثابت،  اإلداري 
التعليمات  إصدار  الدفاع  وزارة 

التنظيمية املنفذة لذلك.
الرئيس  قرارات  واشتملت 
هادي غري املسبوقة، على إقالة 
ابن  صاحل،  حممد  حييى  العميد 
السابق،  اليمين  الرئيس  شقيق 
األمن  قوات  أركان  قيادة  من 
املركزي، وتعيني الدكتور العميد 
أمحد علي املقدشي خلفًا له، كما 
جديدة  قيادات  تعيني  مشلت 
للقوات اخلاصة ووحدات مكافحة 
الصواريخ  وألوية  اإلرهاب، 
اخلاصة،  العمليات  وقيادة 
وأكدت إعادة النظر يف تشكيل 
الوطين يف ضوء  الدفاع  جملس 

اهليكلة اجلديدة.
اليمين  الرئيس  جنل  وكان 
غادر  صاحل،  علي  أمحد  السابق 
إيطاليا  إىل  أيام  قبل  صنعاء 
خالف  إثر  معلنة  غري  زيارة  يف 
مع الرئيس هادي بشأن تسليم 
القائد  لتتبع  الصواريخ  وحدات 

األعلى للقوات املسلحة مباشرة.
علي  اللواء  اعلن  حني  ويف 
الفرقة  قائد  األمحر  حمسن 
صدور  فور  املدرع  األوىل 
»كونها  هلا  تأييده  القرارات 
تسهم يف توحيد اجليش وتنهي 
ظل  يف  آخر  على  طرف  سيطرة 
التبعية  عن  بعيدًا  وطين  غطاء 
الشخصية«، وصف العميد أمحد 
علي صاحل قرارات هادي بأنها 
من  كونها صادرة  ومهمة  جادة 
للقوات  األعلى  الرئيس والقائد 
من  بد  ال  أن  واكد  املسلحة، 
نقلت  ملا  وفقًا  فورًا،  تنفيذها 

مصادر مقربة منه. 
صاحل  حييى  العميد  واعترب 
الذي أقيل من منصبه يف األمن 
هادي  قرارات  ان  املركزي، 
صفحته  على  ونشر  شجاعة، 
»تهنئة  »فايسبوك«  موقع  على 
مؤكدًا  للرئيس،  وتأييدًا« 
وأنه  بأمانة  الوطن  »خدم  أنه 
وفيما  خدمته«.  يف  سيظل 
أوكلت قرارات هادي اىل وزارة 
اإلجراءات  اختاذ  اليمنية  الدفاع 
اجلديد  اهليكل  لتنفيذ  الالزمة 
فقد  اليمنية،  املسلحة  للقوات 
على  املباشرة  السيطرة  منحته 
املتمثلة  اجليش  تشكيالت  أهم 
كان  اليت  اخلاصة  القوات  يف 
وألوية  صاحل،  لنجل  تابعة 
ألوية(،  )أربعة  الرئاسية  احلماية 
اإلرهاب،  مكافحة  ووحدات 
إىل  إضافة  الصواريخ،  وألوية 
واللواء  صاعقة،  العاشر  اللواء 

األول مشاة جبلي.
السياسية  األوساط  أن  ورغم 
والعسكرية اليمنية كانت ترتقب 
صدور هذه القرارات اليت تأتي 
السياسية  التسوية  بنود  ضمن 
الوطين،  احلوار  ومتهيدًا النطالق 

فقد شكل إعالنها عرب التلفزيون 
اليمنيني  جعلت  مفاجأة  الرمسي 
يتأكدون من عزم الرئيس على 
املضي قدمًا يف تنفيذ املبادرة 
اخلليجية، وتلبية مطالب مكونات 
شباب »الثورة« السلمية، وإنهاء 
نفوذ الرئيس السابق وأقاربه يف 
اجليش واألمن، وتشديد قبضته 
اليت  العسكرية  املؤسسة  على 
الوالءات  انقسام يف  تعاني من 
السياسية واحلزبية، كما تشوبها 
حبسب  واسعة  فساد  عمليات 
التقارير اليت أكدتها أخريًا جلان 

اهليكلة. 
القرارات،  على  رد  أول  ويف 
أكدت مصادر مقربة من الرئيس 
بها،  ترحيبه  السابق  اليمين 
»تكون  بأن  متنيه  عنه  ونقلت 
قراراته األخرية من نوعها، لتعود 
السياسية  التسوية  روح  بعدها 

إىل مسارها الطبيعي«.
هادي  قرارات  قضت  وفيما 
اجلمهوري  احلرس  بإلغاء  ضمنيًا 
وهما  املدرعة،  األوىل  والفرقة 
اجليش،  النقسام  عنوانان 
الربية  القوات  تشكيل  وبإعادة 
يتبع  عسكرية  مناطق  سبع  من 
كل منها عدد من احملاور، يبقى 
صاحل  علي  أمحد  العميد  مصري 
واللواء علي حمسن األمحر ملفوفًا 
بالغموض، اذ مل تشر القرارات 
اخلصمني،  القائدين  امسي  إىل 
لكن مراقبني يتوقعون أن يصدر 
بتعيينهما  الحقة  قرارات  هادي 

ضمن تشكيالت القوات الربية.
قرارات  تسهم  ان  ويرجح 
اعادة اهليكلة يف طمأنة االطراف 
رفضها  اعلنت  اليت  السياسية 
املشاركة يف احلوار الوطين قبل 
من  العسكرية  املؤسسة  تطهري 

اقارب علي صاحل.

سيفرغ  النزيف  هذا  حتد،  أكرب 
البالد من هذا املكون األصيل، 
وهذا هو هاجسنا األكرب«، داعيًا 
البقاء،  إىل  الكنيسة  »أبناء 
ألسباب  هاجروا  الذين  وعودة 
أمنية خصوصًا إىل بلدان اجلوار، 
ألن اهلجرة ليست سهلة وحتمل 
التحديات،  من  الكثري  معها 
والعقلية  الثقافة  يف  كاختالف 

واللغة«.
وتأتي االستقالة فيما يستعد 
املسيحيون يف العراق لالحتفال 
السنة،  ورأس  امليالد  بأعياد 
واجلهات  الكنيسة  إقرار  وسط 
اهلجرة  باستمرار  العالقة  ذات 
العنف  أعمال  تراجع  رغم  على 
اليت تعرض هلا املسيحيون عقب 

احتالل العراق عام 2003.
العراقيني،  ساكو  وحض 
على  ومواطنني،  سياسيني 
باألعياد  االحتفاالت  »جعل 
فرصة من أجل حتقيق السالم، 
عودة  بهدف  الصف  ووحدة 
واملصاحلة  واالستقرار،  األمان 
خدمة  البلد  ببناء  للشروع 
عانى  الذي  العراقي  لإلنسان 
»املسيحيني  أن  وأكد  كثريًا«، 
راع  تعيني  أجل  من  ُيصلون 
حيمل  ومقتدر  وشجاع  جديد 
صفات الراعي الصاحل ومنفتح 
الشأن  يهمه  ومتجدد  ووحدوي 
حد  على  والعراقي  املسيحي 
للحوار  جسرًا  يكون  وأن  سواء 
املسيحيني  بني  سواء  والوحدة 
على  غريهم،  مع  أو  انفسهم، 
أساس األخوة البشرية واملواطنة 

والتاريخ املشرتك«.
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تكثيف  إسرائيل  تواصل 
يف  االستيطانية  مشاريعها 
احملتلة،  الغربية  الضفة 
خصوصًا يف القدس الشرقية، 
اليت بدأت اإلعالن عنها تباعًا 
منذ مخسة أيام. وأعلنت أمس 
خطط  على  املوافقة  االول 
جديدة لبناء 523 وحدة سكنية 
الضفة  جنوب  يف  استيطانية 
الغربية يف خطوة أوىل إلنشاء 
مستوطنة ضخمة جديدة، بعدما 
لبناء  عطاءات  األربعاء  طرحت 
سكنية  وحدة  ألف  من  أكثر 
الغربية  بالضفة  استيطانية 
والقدس الشرقية حيث أقرت 
وحدة   2600 من  أكثر  بناء 
أكثر  إىل  يرفع  ما  مماثلة، 
الوحدات  عدد  آالف   9 من 
اجلديدة  االستيطانية  السكنية 
اليت أعلنت عنها هذا األسبوع 
يف خطوة القت تنديدًا دوليًا 

واسعًا.
رئيس  بريل  ديفيد  وقال 
اجمللس االقليمي لكتلة »غوش 
عتصيون« االستيطانية: »بعد 
سنوات، يسعدنا أن نعلن أن 
على  وافقت  إسرائيل  حكومة 
بناء مدينة يف غوش عتصيون« 
الدفاع  وزارة  أن  موضحًا 
اإلسرائيلية وافقت على خطط 
بناء 532 وحدة استيطانية يف 

إسرائيل تكثف خططها التوسعية ببناء 
مستوطنة ضخمة يف الضفة الغربية

للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز 
بكامل معداته بسعر الكلفة

يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد
عقد اجيار طويل ....ورخيص

ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

مستوطنة سيطلق عليها اسم 
»جفاعوت«.

وأشار بريل إىل أن اجمللس 
 6000 من  مؤلفة  خطة  قدم 
استيطانية  سكنية  وحدة 
اآلن  حتى  ولكن   2000 عام 
يوافق  مل  اخلطط  هذه  فإن 
عليها. واعترب املوافقة األخرية 

للحكومة »إجنازًا عظيمًا«.
اوفران  هاغيت  ووفق 
اآلن«  »السالم  حركة  من 
فإن  لالستيطان،  املناهضة 
كرافانات  عشرة  حنو  هنالك 
أشارت  ولكنها  املوقع،  يف 
اجلديدة  املستوطنة  أن  إىل 

ستضم 25 ألف شخص.
»هذه  أوفران:  وقالت 
ليست جمرد مستوطنة أخرى، 
فهي 6000 وحدة قد حتوي حنو 
ليست  رمبا  ألف شخص.   25
ضخمة  ولكنها  املدن،  بأكرب 

بالنسبة إىل املستوطنات«.
أن  أوفران  وأوضحت 
جملس  أن  تعين  املوافقة 
التخطيط األعلى التابع لإلدارة 
الذي  اإلسرائيلية  املدنية 
الدفاع،  وزارة  ضمن  يعمل 
يستطيع اآلن الرتويج للخطط 

املبدئية.
يبعث  »هذا  وتابعت: 
برسالة بأن إسرائيل ال تفكر 

حبل الدولتني. وهذا يعين أنه 
صعوبة  األكثر  من  سيكون 
تقسيم األرض )يف أي اتفاق 

سالم(«.
وكانت بلدية القدس احملتلة 
وافقت األربعاء على بناء 2610 
وحدات يف مستوطنة »جفعات 
القطاع  هاماتوس« يف جنوب 
الشرقي للمدينة، اليت ستصبح 
اول  املشروع  تنفيذ  حال  يف 
جديد  يهودي  استيطاني  حي 
يقام يف القدس الشرقية منذ 

15 عامًا.
الوزراء  رئيس  وكان 
نتانياهو  بنيامني  اإلسرائيلي 
حكومته  أن  األربعاء  أكد 
توسيع  يف  قدمًا  ستمضي 
القدس  حول  املستوطنات 
رغم االنتقادات الغربية. وقال 
نتانياهو يف اجتماع مع سفراء 
القدس  يف  »سنبين  أجانب 
من أجل كل سكانها. هذا ما 
السابقة  احلكومات  كل  فعلته 

وستواصل حكوميت عمله«.
عاصمة  »القدس  وأضاف: 
 3000 منذ  اليهودي  للشعب 
عام. تصور أنك ستقيد البناء 
ليس  هذا  عاصمتك.  يف 

منطقيًا«.
وأطلق نتانياهو أحدث محلة 
بعدما  االستيطاني  للتوسع 

على  الفلسطينيون  حصل 
يف  بدولتهم  فعلي  اعرتاف 
تصويت باألمم املتحدة الشهر 

املاضي.
وذكرت صحيفة »معاريف« 
حزب  يف  مسؤولني  عن  نقاًل 
بنيامني  بزعامة  »ليكود« 
خطط  »تكثيف  أن  نتانياهو، 
فقط  تتعلق  ال  هذه  البناء 
الفلسطيين  املسعى  مبعاقبة 
والتقارب  املتحدة  األمم  لدى 
مع محاس، ولكنه على عالقة 
كانون   22 انتخابات  حبملة« 

الثاني.
القدس  إسرائيل  واحتلت 
وتعترب   ،1967 عام  الشرقية 
»عاصمتها  بشطريها  القدس 
تعترب  وال  واملوحدة«  األبدية 
الشرقي  اجلزء  يف  البناء 
حني  يف  استيطانًا،  منها 
القدس  الفلسطينيون  يعترب 
لدولتهم  عاصمة  الشرقية 

املستقبلية.
ألف   340 من  أكثر  ويقيم 
يف  إسرائيلي  مستوطن 
الغربية  بالضفة  مستوطنات 
تزايد  يف  رقم  وهو  احملتلة، 
مئيت  حنو  يقيم  كما  مستمر. 
ألف آخرين يف أكثر من عشرة 
القدس  يف  استيطانية  أحياء 

الشرقية احملتلة.

الشاب  مقتل  قضية  عادت 
املصري خالد سعيد بتعذيب الشرطة 
واليت كانت إحدى شرارات الثورة، 
إىل املربع األول، بعدما ألغت حمكمة 
على  الصادر  احلكم  أمس  النقض 
جنايات  حمكمة  من  شرطة  عنصري 
 7 املشدد  بالسجن  اإلسكندرية 
سنوات إثر إدانتهما بتعذيب سعيد 
حتى املوت. وأمرت احملكمة بإعادة 
حماكمة املتهمني، فيما برأت حمكمة 
شرطة  ضابط  اإلسكندرية  جنايات 
الشاب  مقتل  قضية  يف  متهمًا 

السلفي السيد بالل.
حتت  وبالل  سعيد  مقتل  وأثار 
وطأة التعذيب موجة من االحتجاجات 
على جتاوزات الشرطة مثلت شرارة 
الثورة اليت أطاحت الرئيس السابق 

حسين مبارك.
وقررت حمكمة النقض يف جلستها 
الصادر  احلكم  إلغاء  االول  أمس 
اإلسكندرية  جنايات  حمكمة  من 
بسجن أميين الشرطة حممود صالح 
وعوض سليمان 7 سنوات، وأمرت 
بإعادة حماكمة املتهمني أمام دائرة 
جنايات  حمكمة  دوائر  من  مغايرة 
إحالة  املقرر  ومن  اإلسكندرية. 
ملف القضية على حمكمة استئناف 
بدورها  ستتوىل  اليت  اإلسكندرية 

حتديد دائرة احملاكمة.
املدانان  الشرطة  أمينا  وكان 
تقدما بطعن أمام حمكمة النقض على 
مشريين  بإدانتهما،  الصادر  احلكم 
يف  القصور  »شابه  احلكم  أن  إىل 

االستدالل  يف  والفساد  التسبيب 
وكذا  القانون  تطبيق  يف  واخلطأ 
وخمالفة  التهم  إسناد  يف  اخلطأ 

الثابت يف األوراق«.
السابق  العام  النائب  وكان 
عبداجمليد حممود أحال املتهمني على 
احملاكمة اجلنائية مطلع متوز )يوليو( 
التحقيقات معهما،  2010 يف ختام 
واتهمتهما النيابة بـ »القبض على 
مواطن من دون وجه حق وتعذيبه 

واستعمال القسوة معه«.
حمكمة  قضت  أخرى،  جهة  من 
الضابط  برباءة  اإلسكندرية  جنايات 
يف جهاز أمن الدولة املنحل حممود 
عبدالعليم املتهم اخلامس يف قضية 
مقتل السيد بالل إضافة إىل رفض 
للمحكمة  وسبق  املدنية.  الدعوى 
إصدار حكم بالسجن املشدد خلمسة 
األول حممد  املتهم  عامًا ضد  عشر 
إىل  إضافة  الشيمي،  عبدالرمحن 
املتهمني  على  غيابيًا  باملؤبد  حكم 
إبراهيم  حسام  الفارين  األربعة 
وأمحد  الكنيسي  وأسامة  الشناوي 
مصطفى كامل وحممود عبدالعليم، 
احملكمة  إىل  تقدم  األخري  أن  إال 

طالبًا إعادة حماكمته.
لدى  تعذيبه  اثر  بالل  وتويف 
أمن  مباحث  جهاز  مقر  احتجازه يف 
الدولة على خلفية قضية التفجريات 
رأس  احتفاالت  عشية  وقعت  اليت 
كنيسة  أمام   2010 العام  السنة 
ومل  اإلسكندرية.  يف  القديسني 

يثبت ارتباطه باهلجوم.

إعادة حماكمة قاتلي خالد سعيد 
وتربئة ضابط متهم بقتل سلفي



Page 10صفحة 10     

Australian Newsاسرتاليات

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

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 

حتويل  العمالية  احلكومة  قررت 
375 مليون دوالر من املساعدات 
اجلارية  املالية  للسنة  اخلارجية 
املتزايدة  التكلفة  نفقات  لدفع 
اللجوء  طاليب  وتسكني  إلطعام 
داخل  إدماجهم  يتم  الذين 
خطوة  يف  األسرتالي،  اجملتمع 
املساعدات  دعاة  بشدة  أثارت 

اخلارجية.
الفيدرالية  احلكومة  وأكدت 
املثرية  اخلطوة  تلك  اختاذها 
باريس  توقعات  وسط  للجدل، 
اخلرباء  جلنة  عضو  أريستوتل 
اللجوء  طاليب  بشأن  احلكومية 
اللجوء  طاليب  عدد  يتصاعد  أن 
متهالكة  مراكب  على  القادمني 
ألف   30 مبقدار  املاضي  العام 

طالب جلوء.
اخلارجية  وزير  قال  جهته،  من 
األسرتالي بوب كار: »إذا قدمت 
احلكومة دعما لطاليب اللجوء يف 
الداخل، فإن ذلك مساويا ألن 
تقدم أسرتاليا دعما لالجئني يف 
على  والسودان  ولبنان  األردن 

سبيل املثال«.
تصرحيات  يف  قائال  ومضى 
أدىل بها لـ »فريفاكس ميديا«: 
هنالك  الدولي،  الصعيد  »على 

قبول لتلك الفكرة«.
موريسون  سكوت  علق  بينما 
الظل  حكومة  يف  اهلجرة  وزير 
بقوله  احلكومي  القرار  على 

حكومة أسرتاليا ختفض من مساعدات خارجية 
إلطعام طاليب اللجوء

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة

أن  للرأي  استطالع  كشف 
هو  األسرتالي  االقتصاد 
قبيل  للناخبني  األهم  القضية 
عام  الفيدرالية  االنتخابات 

.2013
وقال 35 % من املشاركني يف 
االستفتاء الذي أجرته مؤسسة 
هو  االقتصاد  إن  »نيلسن« 
سيحدد  الذي  األهم  العامل 
بأصواتهم  األحق  هو  من 

االنتخابية.
ويعد ذلك زيادة ملموسة يف 
نسبة الذين يعتربون االقتصاد 
العامل األهم مقارنة باستطالع 
مماثل  مت إجراؤه قبيل انتخابات 
نوفمرب 2007، ومل تتجاوز نسبة 
من اختاروا االقتصاد قضيتهم 

األهم %25.
صوتوا  من  نسبة  زادت  كما 
القضية  باعتباره  التعليم  على 
مقابل   % 17 بلغت  إذ  األهم 

11 % عام 2007.
اخنفضت  النقيض،  وعلى 
مل  إذ  البيئة  قضايا  أهمية 
تتجاوز نسبة املصوتني عليها 
من  القضايا  أبرز  باعتبارها 
مقابل   %  10 األهمية  زاوية 

14 % يف استطالع 2007.
يف  زيادة  االستطالع  وأوضح 

استطالع: االقتصاد أهم ما يشغل الناخبني 
األسرتاليني وشعبية أبوت يف احلضيض!!

التعدين  طفرة  تالشي  مع 
معدل  واخنفاض  تدرجييا، 
اهلزيلة  واالنتعاشة  الوظائف، 
نطاق  خارج  االقتصاد  يف 
ان  »ايه  بنك  توقع  التعدين، 
املركزي  البنك  يعلن  أن  زد« 
األسرتالي عن مزيد من اهلبوط 
العام  خالل  الفائدة  سعر  يف 

املقبل ملستوى 2 %. 
»ايه  بنك  توقعات  وإذا صحت 
الفائدة  سعر  فإن  زد«  ان 
له  األدنى  املستوى  سيالمس 
خالل قرن من الزمان، وهو ما 
متزايد  اخنفاض  أيضا  سيعين 
الذين  املودعني،  أرباح  ملعدل 
 %  1.7 على  حاليا  يتحصلون 
النقدية،  احلسابات  على  فائدة 
احلسابات  على   % و3.05 
اإللكرتونية، و0.5 % للحسابات 
اخلاصة بالنقابات ومجعيات بناء 

اجملتمع.
العقارية  الرهون  أصحاب  أما 
 6.65 فائدة  يدفعون  الذين 
لصاحلهم  فستصب   ،%
ستوفر  إذ  اجلديدة،  التوقعات 
هلم ما يناهز 182 دوالر شهريا 
املالمسة  القروض  ألصحاب 
دوالر.  ألف   300 ملستوى 
ويف  حالة مترير البنوك لـ 80 
سعر  ختفيضات  من  فقط   %
توفري  من  سيتمكنون  الفائدة، 

»ايه ان زد«:  البنك املركزي األسرتالي سيخفض 
سعر الفائدة إىل 2% العام املقبل!!

وزير الخارجية األسرتالي بوب كار
»إنه  يف هلجة سخرية واضحة: 
بالسطو  تقوم  عندما  آخر  مثال 
لبول،  لتدفع  بيرت  أموال   على 
للحكومة  ذريعا  فشال  ويعكس 
طاليب  سياسة  يف  الفدرالية 
اللجوء، حيث ينتظر اآلالف يف 

املعسكرات«.
بورسيل  مارك  علق  جهته،  من 
»اجمللس  لـ  التنفيذي  املدير 
الدولية«  للتنمية  األسرتالي 

خرقا  ميثل  احلكومة  قرار  إن 
جوليا  قطعتها  اليت  للتعهدات 
مساعدات  بتقديم  غيالرد 
العامل،  يف  لالجئني  أسرتالية 
حلصول  تروج  كانت  عندما 
مقعد يف جملس  على  أسرتاليا 
استقطاع  ميكن  ال  األمن، 
املساعدات عن أناس يتضورون 

فقرا وجوعا«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

نسبة عدم املوافقة على  زعيم 
املعارض  الفدرالي  االئتالف 
توني أبوت إذ المست مستوى 

.% 63
وقال واين سوان وزير اخلزانة 
الفدرالي إن االئتالف يدفع مثن 
والسياسة  السياسية  البلطجة 
طوني  ينتهجها  اليت  املهرتئة 

أبوت.
بينما فسر أعضاء مقاعد أمامية 
اخنفاض  املعارض  باالئتالف 
محالت  نتيجة  أبوت  شعبية 
حزب  يشنها  اليت  اهلجوم 

العمال على زعيم االئتالف.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

145 دوالر شهريا.
قد  زد«  ان  ايه   « بنك  وكان 
حدوث  سابق  وقت  يف  توقع 
لسعر  األكثر   على  ختفيضني 
الفائدة خالل العام املقبل، إال 
أن ايفان كوهلون رئيس قسم 
البحوث األسرتالية بالبنك توقع 
4 ختفيضات، مربرا ذلك بقوله: 
االقتصادي  النمو  »مستوى 
الربعني  خالل  لآلمال  املخيب 
من  ملزيد  يدفعان  املاضيني 

االخنفاض يف سعر الفائدة«.
وكان فيليب لوي نائب حمافظ 

قد  األسرتالي  املركزي  البنك 
حمتملة  ختفيضات  إىل  نوه 
لسعر الفائدة، على خلفية تغري 

الظروف العاملية.
يذكر أن املزيد من اهلبوط يف 
االدخار  سيجعل  الفائدة  سعر 
أقل جذبا، ويزيد التهافت على 

القروض.
وكان البنك املركزي األسرتالي 
من  الفائدة  سعر  خفض  قد 
4.25 % إىل 3 % عام 2012.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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رئيسة  غيالرد  جوليا  أكدت 
عدم  الفدرالية  احلكومة 
إجراء  إىل   الدعوة  اعتزامها 
أن  وأضافت  مبكرة،  انتخابات 
الربملان سيكمل مدته القانونية 
يف  أملها  عن  وأعربت  كاملة، 
أقل  االنتخابي  العام  أن يكون 
ضراوة من األحداث اليت شابت 

عام 2012.
مع  تزامنت  معها  مقابلة  ويف 
األفول  من   2012 عام  اقرتاب 
»فريفاكس  لـ  غيالرد  قالت 
من  الكثري  لديها  إن  ميديا« 
قبل  فعلها  جيب  اليت  األشياء 
الدعوة إلجراء انتخابات فدرالية 
عام 2013، واليت ستتزامن مع 
مرور 3 سنوات من االنتخابات 
 24 يف  عقدت  اليت  األخرية 

أغسطس، عام2010.
كانبريا  يف  التوقعات  وكانت 
عقد  إمكانية  إىل  تشري 
مبكرا  الفدرالية  االنتخابات 
املقبل،  العام  من  مارس  يف 
ذلك  استبعدت  غيالرد  لكن 

غيالرد: لن أدعو 
النتخابات فدرالية مبكرة

الرغم من عدد  االحتمال، على 
إال  لالقرتاع،  موعدا  حتديدها 
االنتخابات  أن  إىل  نوهت  أنها 
من  سنوات  ثالث  بعد  ستعقد 
انتخابات 2010، وهو ما يعين 
أن الدعوة لالنتخابات سترتاوح 
 30 إىل  يوليو  منتصف  بني 

نوفمرب.
تركيز  أن  غيالرد  وأضافت 
املرحلة  خالل  العمالية  احلكومة 
القادمة سينصب على التعليم 
على  للتأمني  القومية  واخلطة 
ووضع  الوظائف  وخلق  العجز، 
األفضل  املكانة  يف  أسرتاليا 
االستفادة  من  متكنها  اليت 
مبميزات ما يطلق عليه »القرن 

األسيوي«.
خالل  غيالرد  واستطردت 
الرتكيز  بؤرة  أن  املقابلة 
ستتمحور حول تقوية االقتصاد 
استغالل  وحسن  األسرتالي، 

الفرص.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كشف تقرير جديد أن املرضى 
العامة  أحد املستشفيات  يف 
ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
لفرتات  لالنتظار  يضطرون 
ليتم  ساعة   27 إىل  تصل 
الطوارئ   قسم  من  حتويلهم 

إىل جناح باملستشفى.
املستشفيات  وفشلت 
حتقيق  بالوالية يف  احلكومية 
يف  املرضى  انتظار  معدل 
أربعة  إىل  الطوارئ  أقسام 

ساعات.
أصدرته  تقرير  وأوضح 
الطيب  األداء  تقييم  هيئة 
 « بعنوان:  للمستشفيات 
يف  املرضى  انتظار  وقت 
-2011 الطوارئ  أقسام 
12«أن املرضى  يف أقسام 
مستشفى  يف   الطوارئ 
بالكتاون انتظروا يف  أقسام 
و24  ساعة   27 الطوارئ 
إىل  االنتقال  قبل  دقيقة 

جناح يف املستشفى.
»مستشفى  وجاءت 
كامبلتاون« يف املركز الثاني 
يف قائمة أسوأ املستشفيات 

باألرقام: معدل انتظار املرضى يف أقسام 
طوارئ مستشفيات نيو ساوث ويلز

انتظار  معدل  خيص  فيما 
املرضى يف أقسام الطوارئ 
مبعدل انتظار 22 ساعة و29 

دقيقة.
كافة  أن  إىل  التقرير  وأشار 
مستشفيات نيو ساوث ويلز 
تقريبا مل تستطع حتقيق معدل 
متكني 69 % من املرضى من 
الطوارئ  أقسام  من  اخلروج 
وكانت  ساعات،   4 خالل 
ذات  ليفربول  مستشفى 
 36 بلغ  إذ  األقل  املعدل 
بالكتاون  مستشفى  ثم   ،%
مستشفى  ثم   ،%37 مبعدل 

ويستميد 39 %.
 « مستشفى  سجلت  بينما 
بروكن هيلز« و » كيمبسي« 
معدال يفوق املعدل املطلوب، 
و   ،%82 مستوى  المسا  إذ 

80% على التوالي.
ومشل التقرير 134 مستشفى 
وللمرة  أسرتاليا،  يف  عام 
باألرقام  مقارنة  عقد  األوىل 
بني أداء تلك املستشفيات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مفوضة  تريغز  جيليان  قالت 
جلنة حقوق اإلنسان األسرتالية 
إن معسكر احتجاز طاليب اللجوء 
مزدحم  كريسماس  جزيرة  يف 
على  وحيتوي  مزمن،  بشكل 
للنساء  بالنسبة  كبرية  أخطار 

واألطفال.
اإلنسان  حقوق  تقرير  وكشف 
أن االزدحام الشديد الذي تعج 
تسكني  إىل  أدى  اجلزيرة  به 
بعض طاليب اللجوء يف خيام، 
باملرافق  االستمتاع  ونقص 

حقوق اإلنسان األسرتالية:  جزيرة كريسماس شديدة االزدحام والقسوة!!

تعليم  بينها  واخلدمات، 
برحالت  القيام  أو  األطفال 

خارج املعسكر.
وكانت تريغز قد قامت بزيارة 
املاضي،  أكتوبر  يف  اجلزيرة 
جلوء  طالب   1989 إن  وقالت 
يف  مبان   4 يف  حمتجزين 
يفوق  عدد  وهو  اجلزيرة، 

السعة احملددة مبقدار 1039.
أعدته  الذي  التقرير  وذكر 
اإلنسان  حقوق  جلنة  مفوضة 
التحتية  البنية  نقص  أن 

سبب  اجلزيرة  على  املناسبة 
يدعو للتوقف عن احتجاز طاليب 

اللجوء يف اجلزيرة.
الشديد  االزدحام  أن  وتابعت 
وضع  على  العاملني  أجرب 
يف  متعددة  بطوابق  أسرة 
سابقا  تستخدم  كانت  حجرات 
وبعض  األطفال  تعليم  يف 
باإلضافة  الرتفيهية،  األنشطة 
إىل زيادة ملحوظة يف طلبات 
صحة  خدمات  على  احلصول 

نفسية.

وانتقدت تريغز احتجاز األطفال 
كريسماس،  معسكر  يف 
وفضلت نقلهم إىل دولة أخرى 
اللجوء  طلب  يف  البت  حلني 
اخلاص بذويهم، وأشارت إىل 
على  املعيشية  الظروف  أن 
وال  القسوة  شديدة  اجلزيرة 
إىل  باإلضافة  األطفال،  تالئم 
التعليمية  اخلدمات  قصور يف 

املقدمة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

»مكتب  أصدره  تقرير  كشف 
أن  الصحية«  املعلومات 
ويلز  ساوث  نيو  يف  املرضى 
الرعاية  على  نفقات  يتكبدون 
الصحية تفوق كثريا ما يتكبده 

مرضى دول العامل املتقدمة.
 %36 أن  إىل  التقرير  وأشار 
فقط من املرضى يف الواليات 
أكثر  سنويا  يدفعون  املتحدة  
من 1000 دوالر أمريكي، بينما 
تبلغ النسبة  42 % من املرضى 
يف نيو ساوث ويلز، و40 % 
يف أسرتاليا بوجه عام، و37 % 

يف بريطانيا.
الوفيات  معدل  تضاعف  كما 
والسكتة  القلب  مرضى  بني 
مستشفيات  يف  الدماغية 
لتقرير  وفقا  ويلز  ساوث  نيو 
نيو  مستشفيات  أداء  يتضمن 

مرضى نيو ساوث ويلز يتكبدون 
مصاريف عالج باهظة

ساوث ويلز.
التقرير  رفض  ذلك،  ورغم 
صاحبة  املستشفيات  تسمية 
إدخال  لعدم  طيب،  أداء  أسوأ 

القلق يف صفوف املرضى.
موراج  قال  جهته،  من 
التنفيذي  الرئيس  موريسون 
 Health Consumers   « ملنظمة
مرضى  بشؤون  املعنية   NSW
الباهظة  التكلفة  إن  الوالية 
الوالية  مرضى  يتحملها  اليت 
قد  واليت  القلق،  على  باعث 
تصل إىل 30 ألف دوالر لبعض 

املرضى.
الصحة  وزيرة  أعربت  كما 
من  قلقها  عن  سكينر  جيليان 
مرضى  بني  الوفيات  ارتفاع 

القلب والسكتة الدماغية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اخلدمات  وزارة  أرسلت 
خاصة  معلومات  اإلنسانية 
اخلطأ  طريق  عن  أشخاص  إىل 
خالل  مرة   500 من  يقرب  ما 
السنة املالية الفائتة، كما يتم 
 40 عن  يزيد  ما  مع  التحقيق 
على  للتطفل  بالوزارة  موظف 

معلومات خاصة.
وتشري األرقام اليت أصدرتها 
عن  اإلنسانية  اخلدمات  وزارة 
إىل   12-2011 املالية  السنة 
بشكل  شكوى   1616 وجود 
487 شكوى مت  بينهم  إمجالي، 

إثباتها والتحقق منها.
يف  أنه  األرقام  تظهر  كما 
الفرتة بني 1 أكتوبر من العام 
العام  املاضي و30 سبتمرب من 
حالة   43 هنالك  كان  اجلاري 
السلوكي  للميثاق  انتهاك 
من  الوزارة،  داخل  للموظفني 
على  املربر  غري  الدخول  حيث 
باألشخاص،  خاصة  معلومات 

وهو تطفل ال جييزه القانون.
االنتهاكات،  لتلك  ونتيجة 
املوظفني،  من  اثنني  طرد  مت 
قبل  استقالته  موظف  قدم  كما 

موظفان  وقدم  يتم فصله،  أن 
رهن  كانا  بينما  استقالتيهما 

التحقيق.
من جهتها قالت باربارا بينيت 
اإلنسانية  اخلدمات  وزير  نائبة 
بـ  تتعلق مجيعا  االنتهاكات  إن 
للسلوك،  الرمسي  امليثاق   «
بني  املخالفة  درجة  وختتلف 

موظف آلخر«.
وأضافت أنه يتم التنبيه على 
عدم  بضرورة  املوظفني  بعض 

ارتكاب تلك األفعال جمددا .
باسم  متحدثة  قالت  بينما 
كيم  اإلنسانية  اخلدمات  وزير 
حدوث  معلومات   إن  كار 
لبيانات شخصية من  انتهاكات 
قبل بعض موظفي الوزارة تدعو 
باألمر  القلق، واصفا ذلك  إىل 

غري املقبول.
قالت  السياق،  ذات  ويف 
شبكة  من  أوهالوران  ماري 
اخرتاق  إن  االجتماعية  احلقوق 
عليه  أقدم  الذي  اخلصوصية 
على  يبعث  أمر  الوزارة  موظفو 

القلق.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وزارة اخلدمات اإلنسانية يف مأزق 
بسبب التطفل على بيانات شخصية!!
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

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

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

Manager 
(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA)

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

EMOGENE CONTRACTING TEAM 

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

تسعرية مجانية .. معاملة ممتازة  
 وكفالة يف العمل

 أكثر من 30 سنة خربة
لالتصال: جان فارس

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

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 
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كشفت إحصائيات أن املرضى 
يضطرون  فيكتوريا  والية  يف 
لالنتظار فرتات ترتاوح بني 7- 
الطوارئ  أقسام  يف  ساعة   21
مستشفيات الوالية، ويضطرون 
لتحمل آالمهم اليت يعانون منها 
الطبيب  على  العرض  حني  إىل 
على  واالستقرار  املختص، 

أسرة طبية.
وأوضحت األرقام أن 41 % 
املستشفيات  مرضى  من  فقط 
الوالية  غرب  يف   الواقعة 
تناهز  فرتة  يف  أدوارهم  تأتي 
معدل  أسوأ  وهو  ساعات،   4
للوالية وأقل بنسبة 10 % من 

املعدل يف أسرتاليا.
السالفة  واإلحصائيات 
صادرة من » هيئة تقييم أداء 

فيكتوريا األسوأ يف أوقات انتظار املرضى

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

التعاون  منظمة  أوصت 
بضرورة  والتنمية  االقتصادي 
قيام أسرتاليا بتعديالت ضريبية 
كربى، وأن تزيد من نطاق وقيمة 

ضريبة السلع واخلدمات.
شديدة  املنظمة  وأوصت 
احلكومة  االقتصادي  التأثري 
االهتمام  بضرورة  األسرتالية 
ملا  السيارات  بتطويرصناعة 
اقتصادية  أهمية  من  متثله 

كربى.
يقع  اليت  املنظمة  وتابعت 
على  إن  باريس  يف  مقرها 
إسقاط  الفدرالية  احلكومة 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حتث 
أسرتاليا على زيادة ضريبة السلع واخلدمات

يف  فائض  بتحقيق  التزامها 
األوضاع  ساءت  إذا  امليزانية 

االقتصادية.
التقرير  إطار  يف  ذلك  يأتي 
الذي تقدمه املنظمة كل عامني 
ويتناول مسحا دقيقا لالقتصاد 
وأن  سيما  ال  األسرتالي، 

أسرتاليا أحد أعضاء املنظمة.
بضرورة  التقرير  وأوصى 
إعادة النظر يف معدالت اإلنفاق 
تنفيذه  مت  ملا  مشابهة  بطريقة 
عام 2009 عندما اندلعت األزمة 

االقتصادية العاملية.
اجلدال  يف  التقرير  وتعمق 

»العالقات  حول  الدائر 
االقتصادية« األسرتالية، وأبدى 
احلكومة  نظر  لوجهة  تأييده 

الفدرالية.
وأردفت املنظمة أنه جيب رفع 
واخلدمات  السلع  ضريبة  قيمة 
على  والعمل  أسرتاليا،  يف 
عدم تقوقعها يف هذا »املعدل 
إىل  باإلضافة  نسبيا«،  الضيق 
الضريبة  تطبيق  نطاق  توسيع 
السلع  من  مزيدا  لتشمل 

واخلدمات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أوقات االنتظار يف أقسام الطوارئ  بمستشفيات فكتوريا ال تزال طويلة

تقوم  واليت  الصحة«،  قطاع 
املستشفيات  بأمساء  بالتشهري 

ذات األداء الطيب الفقري.
األسرتالية  الواليات  وكانت 
إىل  بالوصول   تعهدت  قد 
 %  90 عالج  فيه  يتم  مستوى 
انتظار  فرتات  املرضى يف  من 
ال تتجاوز 4 ساعات، حبلول عام 

.2015
تطمح  فكتوريا  والية  وكانت 
 %70 إىل  باملعدل  تصل  أن 
لكن  اجلاري،  العام  بنهاية 

النتائج جاءت خميبة لآلمال.
األسرتالية  الكلية  وعلقت  
نتائج  على  الطوارئ  لطب 
كم  يوضح  إنه  قائلة  التقرير 
االزدحام الزائد يف مستشفيات 
املريض  يضطر  حيث  الوالية، 

إىل االنتظار طويال.
الصحة  وزير   يرى  بينما 
بالوالية أن اإلحصائيات ال ختلو 
من إجيابيات حيث حققت بعض 
مستشفيات الوالية نتائج رائعة، 
مثل  ضئيلة  انتظار  وأوقات 
 »Williamstown   « مستشفي 

.Casey ومستشفى
املعارضة  قائد  اعترب  بينما 
النتائج  أندروز  دانيال  بالوالية 
يف  كبرية  أزمة  لوجود  مؤشرا 
والية فكتوريا، وأضاف: »إنها 
لتخفيضات  مباشرة  نتيجة 
تيد  عليها  أقدم  اليت  امليزانية 
مستوى  المست  واليت  بيليو، 

616 مليون دوالر«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف  الضرائب  دافعو  يواجه 
طاليب  تكلفة  ارتفاع  أسرتاليا 
أضعاف  أربعة  إىل  اللجوء 
مليار دوالر   5 لتالمس مستوى 
العام املقبل إذا حتققت حتذيرات 

اللجنة احلكومية املستقلة.
يف  املتوقع  االنفجار  ويأتي 
ميزانية التعامل مع طاليب اللجوء 
يف الوقت الذي حذرت  منظمة 
 200 أن  من  فيجن«  »وورلد 
ألف شخص يف العامل مهددون 
احلكومة  قرار  بسبب  باملوت 
الفدرالية بتحويل مئات املاليني 
املخصصة  الدوالرات  من 
لتغطي  اخلارجية  للمساعدات 
تكاليف طاليب اللجوء ألسرتاليا.

يذكر أن كل طالب جلوء من بني 
وصوهلم  املتوقع  ألف   30 الـ 
احلكومة  سيكلف  املقبل  العام 
ألف  بـ 165  األسرتاليا ما يقدر 

دوالر.
السنة  بيانات  على  واستنادا 
املالية الفائتة، فإن وصول 30 
ألف من طاليب اللجوء يف العام 
حوالي  أسرتاليا  سيكلف  املقبل 

طالبو اللجوء يكلفون أسرتاليا 5 مليار دوالر العام املقبل

4.9 مليار دوالر.
وقال متحدث باسم وزير اهلجرة 
كريس بوين إن رفض املعارضة 

كان  الذي  املاليزي«  »احلل  لـ 
ينص على ترحيل طاليب اللجوء 
أسرتاليا  حرم  قد  ماليزيا  إىل 

طاليب  ألزمة  فعالة  مواجهة  من 
اللجوء.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أن  للرأي  استطالع  كشف 
االقتصاد األسرتالي هو القضية 
األهم للناخبني قبيل االنتخابات 

الفيدرالية عام 2013.
وقال 35 % من املشاركني يف 
مؤسسة  أجرته  الذي  االستفتاء 
هو  االقتصاد  إن  »نيلسن« 
من  الذي سيحدد  األهم  العامل 
هو األحق بأصواتهم االنتخابية.

يف  ملموسة  زيادة  ذلك  ويعد 
االقتصاد  يعتربون  الذين  نسبة 
باستطالع  مقارنة  األهم  العامل 
مماثل  مت إجراؤه قبيل انتخابات 
نوفمرب 2007، ومل تتجاوز نسبة 
قضيتهم  االقتصاد  اختاروا  من 

األهم %25.
كما زادت نسبة من صوتوا على 
األهم  القضية  باعتباره  التعليم 
 %  11 مقابل   %  17 بلغت  إذ 

عام 2007.
وعلى النقيض، اخنفضت أهمية 

االقتصاد أهم ما يشغل الناخبني 
األسرتاليني وشعبية أبوت يف احلضيض!!

قضايا البيئة إذ مل تتجاوز نسبة 
أبرز  باعتبارها  عليها  املصوتني 
 10 األهمية  زاوية  من  القضايا 
استطالع  يف   %  14 مقابل   %

.2007
يف  زيادة  االستطالع  وأوضح 
نسبة عدم املوافقة على  زعيم 
املعارض  الفدرالي  االئتالف 
مستوى  المست  إذ  أبوت  توني 

.% 63
وقال واين سوان وزير اخلزانة 
الفدرالي إن االئتالف يدفع مثن 
والسياسة  السياسية  البلطجة 
توني  ينتهجها  اليت  املهرتئة 

أبوت.
أمامية  مقاعد  أعضاء  بينما فسر 
اخنفاض  املعارض  باالئتالف 
محالت  نتيجة  أبوت  شعبية 
اهلجوم اليت يشنها حزب العمال 

على زعيم االئتالف.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

جديد  قانون  مشروع  يقرتح 
االتصاالت  شركات  إلزام 
مستخدمي  بتحذير  األسرتالية 
خدمة املوبايل وإرسال رسائل 
تتضمن التكلفة احلقيقية وهي 
استخدام  تتيح  اليت  اخلدمة 
اهلواتف احملمولة خارج أسرتاليا 
الشرائح  لتغيري  احلاجة  دون 

األسرتالية.
لقطاع  املنظمة  اهليئة  وقدمت 
االتصاالت مشروع القانون بعد 
عدم  من  املتعددة  الشكاوي 
خدمة  أسعار  بشأن  الشفافية 
التجوال، حيث زادت الشكاوى 
مبقدار  بشأنها  واملنازعات 
املالية  السنة  خالل   %70
2011-12 وحتديدا ما يزيد عن 

4100 شكوى.

شركات االتصاالت األسرتالية 
تستنزف مستخدمي »املوبايل«

من جانبه،  قال كريس تشي 
عضو هيئة االتصاالت واإلعالم 
اقرتحت  اليت  األسرتالية 
من  »نرغب  القانون:  مشروع 
التحلي  االتصاالت  شركات 
رسائل  وإرسال  بالشفافية 
حول  للمستخدمني  واضحة 
التجوال،  خدمة  وتكلفة  وقت 
وإدارة  بطرق ضبط  وإمدادهم 
أن  نعتقد  ال  اخلدمة،  تكلفة 

ذلك ميثل أي صعوبة«.
من جهته، قال وزير االتصاالت 
شركات  إن  كونروي  ستيفن 
أموال  تستنزف  االتصاالت 
رسوم  عقب  املستخدمني 

باهظة غري مقبولة باملرة.
بقطاع  الشكاوى  إدارة  وكانت 
شكاوى  تلقى  قد  االتصاالت 

متزايدة خالل العام األخري بشأن 
منها مستخدمة  التجوال،  خدمة 
بـ  يقدر  عرض  يف  اشرتكت 
للتمتع  شهريا  دوالر   129
 9 عطلة  أثناء  التجوال  خبدمة 
أسابيع يف أوروبا، لتفاجأ عن 
عودتها بفاتورة باهظة تبلغ 75 
ألف دوالر تراكمت عليها دون 

إخطارها.
من  آخر  مستخدم  تذمر  كما 
نظري  دوالر  ألف   38 فاتورة 
يف  احملمول  هلاتفه  استخدامه 
االتصال بشبكة االنرتنت أثناء 
رغم  إفريقيا،  عطلة يف جنوب 
أنه ظن أنه متصل عرب »الواي 
اخلاص  االنرتنت  من  فاي« 

بالفندق.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ألقت الشرطة القبض على رجلني 
ومراهق يف استاد »اليانز« بعد 
النارية  إشعاهلم لبعض األلعاب 
اليت يطلق عليها اسم« مشاريخ« 
مباراة  أثناء  امللعب  أرض  على 
الديربي بني فريقي » ويسرتن 
سيدني واندررز« و«سيدني اف 
سي«، مساء أول أمس السبت.

املباحث  مراقب  قال  جانبه  من 
إطالق  مت  إنه  دينغيت  جافني 
ستة مشاريخ، وبعض الصواعق 

الشرطة: ال لـ »الشماريخ« يف مالعب أسرتاليا
أثناء مباراة كرة القدم.

الشماريخ  لنا  متثل   « وتابع: 
إلقاؤها  يتم  اليت  والصواعق 
على اجلمهور قلقا بالغا لتسببها 

يف إحداث إصابات بالغة«.
أن  إدراك  جيب   « واستطرد: 
مع  مطلقا  تتسامح  لن  الشرطة 
مثل هذه السلوكيات، لن نسمح 
يف  السلبية  الظواهر  بانتقال 
مالعب أوربا وبعض أحناء العامل 

إىل املالعب األسرتالية«.

الثالثة  املشجعون  وينتمي 
عليهم  القبض  إلقاء  مت  الذين 
إىل رابطة كبرية ملشجعي فريق 

»واندررز«.
قائال  املباحث  مراقب  واستطرد 
احتاد  مع   تنسيقا  هنالك  إن 
احلظر  لتشديد  األسرتالي  الكرة 
على أي ممارسات تنتهك القانون 

يف األحداث الرياضية«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قررت والية كوينزالند حظر منح 
لصالونات  جديدة  رخصات  أي 
»التاننج«  السمرة  اكتساب 
التعرض  عرب  تتم  واليت 
املقرر  ومن  مشس،  حلمامات 
أن يتم احلظر بداية من 1 يناير 
الصالونات  منح  مع  املقبل، 
احلالية مهلة لتوفيق أوضاعها، 
إىل  تهدف  خلطوات  بداية  يف 
حظر وجود تلك الصالونات يف 
ينتشر  اليت  كوينزالند  والية 
اجللد،  سرطان  مرض  فيها 
حتى أنه يطلق عليها »عاصمة 

سرطان اجللد يف العامل«.
بالوالية  الصحة  وزير  وأعلن 

أسرتاليا..«عاصمة سرطان اجللد« تشدد قبضتها 
على صالونات اكتساب السمرة

عدم  عن  سربينجبورج  لورنس 
السماح بإصدار رخصات جديدة. 
وأضاف مربرا قراره: »ال ميكن 
إىل  يؤدي  ببيزنس  نسمح  أن 
اإلصابة بسرطان اجللد، ولكن 
هنالك بعض صالونات إكساب 
حنو  عن  تأسيسها  مت  السمرة 
من  العديد  ولديها  قانوني، 
فرصة  أمهلناها  املوظفني، 
لتوفيق أوضاعها، قبل التوقف 

عن ممارسة نشاطها«.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
قامت واليات نيو ساوث ويلز 
وجنوب أسرتاليا وفكتوريا حبظر 
الصالونات  لتلك   نشاط  أي 

بداية من 2015.
حكومة  أن  األرقام  وتكشف 
جنحت  كوينزالند  يف  نيومان 
تلك  انتشار  من  التقليل  يف 
الصالونات مقارنة بعام 2007 
الذي شهد نشاطا مكثفا لتلك 

الصناعة.
وجود  أثبتوا  العلماء  أن  يذكر 
عالقة قوية بيني تلك املراكز، 
سرطان  مبرض  اإلصابة  وبني 
الواليات  جعل  مبا  اجللد، 
األسرتالية تتسابق حنو الوصول 

إىل  حظر كامل هلا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

من املتوقع أن يضيع أكثر من 
اإلجازات  على  عمل  يوم  مليون 
املوظفون  يتعمد  اليت  املرضية 
األسرتاليون احلصول عليها يف 
مما  املقبل،  االحتفاالت  موسم 
 350 حنو  األعمال  أصحاب  يكبد 

مليون دوالر.
وتشري بعض املؤشرات إىل أن 
نسبة الغياب عن العمل ستكون 
مرتفعة هذا املوسم، مع احتمال 
على  عمل  يوم   1069889 إهدار 
اإلجازات ال سيما وأن عيد امليالد 

موظفو أسرتاليا يعتزمون إهدار مليون يوم عمل 
يف موسم االحتفاالت!!

ورأس السنة سيأتي كل منهما 
يوم االثنني وليسا متزامنني مع 

عطلة نهاية األسبوع.
عدد  يبلغ  أن  املتوقع  ومن 
هذين  يف  املرضية  اإلجازات 
 570 حوالي  فحسب  اليومني 

ألف.
حول  رأي  الستطالعات  ووفقا  
فإن  املتوقعة،  الغياب  نسبة 
67 % من املوظفني أعلنوا عن 
مرضية  عمل  إجازة  أخذ  نيتهم 

أحد هذين اليومني.

مؤسسات  من  العديد  وحتاول 
أثناء  أبوابها  تفتح  اليت  العمل 
عيد امليالد ورأس السنة توفيق 
احلاد  النقص  مع  أوضاعها 

املتوقع يف عدد املوظفني.
يعاني  أن  أيضا  املتوقع  ومن 
بشكل  التجزئة  حمالت  أصحاب 
أكرب نظرت للضغط اهلائل عليها 
ورأس  امليالد  عيد  موسم  يف 
غياب  من  جيعل  مبا  السنة، 

املوظفني أزمة كبرية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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مدرسات  إحدى  مثلت 
سيدني أمام احملكمة بتهمة 
طالب  مع  اجلنس  ممارسة 

منذ سبعة سنوات.
هي  املتهمة  واملدرسة 
 30 روجريي،  ماريا  كارال 
بوتين،  ضاحية  من  سنة، 
يتجاوز  ال  عمرها  وكانت 
أقامت  عندما  عاما   22
طالب  مع  جنسية  عالقة 
يف الصف الثاني عشر مل 
يكن عمره يتجاوز السابعة 

عشرة سنة آنذاك.
وظهرت روجريي يف حمكمة 

بدء حماكمة مدرسة أسرتالية مارست 
اجلنس مع تلميذها!!

احملافظني  من  حركة  تتبنى 
يف  ترغب  األسرتاليني 
حزب   « يسمى  ما  تكوين 
أفكارا  األسرتالي«   الشاي 
االنتخابات  يف  تقليدية  غري 

الفدرالية القادمة.
وتتبنى تلك احلركة أفكارا غري 
البدني،  العقاب  مثل  تقليدية 
استفتاءات  نظام  وتطبيق 
السيئة،  احلكومات  إلقصاء 
صرامة  أكثر  سياسة  واتباع 

جتاه طاليب اللجوء.
اسم  حتمل  السالفة  واحلركة 
الليربالي  وأسسها   CANdo
تتخذ  وهي  بريناردي،  كوري 
اليميين  للتيار  مشابها  نهجا 
األمريكي،  اجلمهوري  للحزب 
وتزعم أن املوافقة على زواج 
املثليني قد يؤدي إىل مطالبة 
بتعدد  باالعرتاف   املسلمني  
نظام  خيص  فيما  األزواج 

الدعوم االجتماعية.
فلينت  ديفيد  احلركة  ويرأس 
اإلذاعة  الرئيس األسبق هليئة 
أنصار  وأحد  األسرتالية، 
جاي  إىل  باإلضافة  امللكية، 

هل تتحول حركة » كاندو« إىل » 
حزب الشاي األسرتالي«؟!

 يرأس حركة CANdo » التي ترغب يف تكوين ما يسمى »حزب الشاي األسرتالي« الربوفيسور ديفيد فلينت وأحد أنصار 
امللكية جاي مارتينكوفيتس، برعاية من املذيع الشهري آالن جونز

حيث  الذي  مارتينكوفيتس 
نظام  اتباع  على  األسرتاليني 

امللكية الدستورية.
إن  فلينت  الربوفيسور  وقال 
يف  ترغب  كاندو  »حركة« 
قضية   على  استفتاء  عقد 
عن  ودافع  املثليني،  زواج 
برناردي  السناتور  تعليقات 
والذي وصف زواج املثليني بـ 

»البهيمية«.
أراد  ما  إن  قائال  ومضى 
برناردي قوله، هو أن املوافقة 
يفتح  قد  املثليني  زواج  على 
للتقدم  أخرى  لطوائف  الباب 

بطلبات معينة.
يذكر أن  رعاة احلركة ها املذيع 
جونز  آالن  الشهري  األسرتالي 

ورجل األعمال هيو مورغان.
ودعا الربوفيسور فلينت حلماية 
للمواطنني،  الشخصية  احلرية 
دون  اإلساءة  رد  يف  وحقهم 
طائلة  الوقوع حتت  من  اخلوف 

القانون.
كما تعتزم احلركة تشكيل ضغط 
استفتاءات  إجراء  إىل  للدعوة 
وإمكانية  احلكومية،  للمحاسبة 

إقصاء احلكومات السيئة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املدرسة املتهمة كارال ماريا

رئيس  أوفارول  باري  تراجع 
حكومة نيو ساوث ويلز عن خطة 
لنقل املكاتب الوزارية حلكومته، 
واليت تكلف دافعي الضرائب 18 
مليون دوالر سنويا،  إىل مكان 
طرح  ذلك  من  بدال  وآثر  آخر، 
لتلك  الشامل  للتجديد  مناقصة 

املكاتب.
املاضي  مايو  يف  األمر  وبدأ 
الوالية  حكومة  اقرتحت  عندما 
نقل مكاتب احلكومة خارج مقرها 
بعد  ماكواري  برج  يف  احلالي 
 ،2014 عام  اإلجيار  عقد  انتهاء 
تنفيذ  عن  الرتاجع  مت  أنه  إال 
أوصت  أن  بعد  اخلطوة،  تلك 
مايك  اخلزانة  وزير  برئاسة  جلنة 
املكاتب  مقار  نقل  برفض  بريد 

جدل حول جتديد مكتب باري أوفارول!!

باري أوفارول رئيس حكومة نيو ساوث ويلز يف مكتبه

للتجديدات.
املعارضة  اتهم قائد  من جهته، 
العمالية بوالية نيو ساوث ويلز 
حكومة  رئيس  روبرتسون  جون 
العامة  األموال  بإهدار  الوالية 
متسائال:  خاطئة،  أولويات  على 
يف  األموال  إهدار  يتم  ملاذا   «
وزارية،   مكاتب  جتديد  أعمال 
ميزانية  ختفيض  يتم  بينما 

املدارس واملستشفيات«.
سيتم  اليت  األموال   « وتابع: 
املناقصة  تلك  على  إهدارها 
إلصالح  توجيهها  يتم  أن  جيب 
الفصول الدراسة بدال من إعادة 

دهان  املكاتب الوزارية«

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الوزارية.
وبدال من ذلك مت طرح مناقصة 
املبنى  من  طابقني  لتجديد 
احلكومة  رئيس  مكاتب  تتضمن 

واخلزانة وجملس الوزراء.
وتتضمن املناقصة إقامة عمليات 
املكاتب  وجعل  حمدودة،  هدم 

عازلة للصوت وأعمال دهان.
نيو  حكومة  مكاتب  أن  يذكر 
مبوقع  تتمتع  اليت  ويلز  ساوث 
ساحر على البحر، كلفت دافعي 
للمرت  دوالر   821.85 الضرائب 

املربع.
للفوز  شركات  مخس  وتقدمت 
باملناقصة اليت مت إغالقها أمس 
الثالثاء، يف الوقت الذي تتكتم 
املقرتحة  التكلفة  عن  احلكومة 

كورت«  لوكال  »نيوتاون 
حيث  املاضي،  الثالثاء 
ثالث  احملكمة  هلا  وجهت 
تهم تتعلق مبمارسة اجلنس 

مع شخص حتت رعايتها.
الشرطة  وثائق  وتشري 
اجلنسية  اللقاءات  أن  إىل 
 21 بني  الفرتة  حدثت يف 

يوليو و30 نوفمرب 2005.
واختذت القاضية مارغريت 
كوين قرارا بتأجيل اجللسة 
فرباير  شباط/   12 ليوم 

املقبل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

حذر مسؤولو التغذية من األسلوب 
مطاعم  سلسلة  تنتهجه  الذي 
باجتذاب   « جاكس«  »هانغري 
مجهور من األطفال لتناول أطعمة 
صغري  تطبيق  عرب  صحية  غري 
موضوع على أجهزة السمارتفونز، 
جتعل  جمانية  عروض  وتقديم 
تلك  تناول  يدمنون  األطفال 

األطعمة غري الصحية.
املسمى  التطبيق  بداية  وترجع 
هاجنري  مع  أفضل  »الطعام 
أشهر،  مخسة  حنو  إىل  جاكس« 
األطباء  من  حتذيرات  وسط 
واملراهقني  األطفال  بأن  تفيد 

جدل هو إدمان األطفال لوجبات مطاعم »هانغري جاكس«

غري  الوجبات  هلذه  مدمنني  باتوا 
الصحية.

يف  التغذية  خرباء  أحد  وقال 
البدناء  األطفال  أحد  أن  سيدني 
استخدامه  بعد  صحته  تدهورت 
املفرط للتطبيق أمال يف احلصول 

على خصومات يف األسعار.
لي  جيسيكا  قالت  جهتها،  من 
إنها  األطفال  تغذية  أخصائية 
حبظر  األسبوع  هذا  طلبا  قدمت 
وحذرت  املروع،  التطبيق  هذا 
صحة  على  الفاسد  تأثريه  من 
األطفال واملراهقني ال سيما وأن 
جواالت  ميتلكون  االطفال  معظم 

ذكية يف الوقت احلالي مبا يسرع 
من انتشار التطبيق.

سلسلة  باسم  متحدث  وقال 
إن  جاكس«  »هنغري  مطاعم 
ليس  األطفال  شرحية  اجتذاب 
تستهدفها  اليت  األهداف  ضمن 

املطاعم.
بينما وصفت ليزا رين  املتحدثة 
التعذية  أخصائي  »مجعية  باسم 
التطبيق   هذا  األسرتاليني، 
الرتوجيي بغري املسؤول، بداعي 
األطفال  بصحة  يكرتث  ال  أنه 

واملراهقني.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اخلالص  جيش  منظمة  قالت 
بعض  مع  تهتم  اليت  األسرتالية 
املنظمات اخلريية  األخرى بتقديم 
مع  تزامنا  للمحتاجني  العون  يد 
هنالك  إن  امليالد  عيد  احتفاالت 
اخنفاضا ملحوظا يف حجم التربعات 

مقارنة بديسمرب املاضي.
ورغم ذلك فإن عدد املتطوعني 
وجتهيز  احملتاجني،  ملساعدة 
شهد  قد  هلم  املقدمة  اهلدايا 

زيادة ملحوظة هذا العام.
وحتتاج منظمة جيش اخلالص إىل 
التربع مبا يوازي 330 ألف هدية 

»جيش اخلالص«: تربعات عيد امليالد هزيلة!!

للوصول  املقبل  األسبوع  خالل 
 500 وهو  احملدد  اهلدف  إىل 
ألف هدية، مع العلم أن املنظمة 
ألف   461 املاضي  العام  وزعت 

هدية يف عيد امليالد.
هارمر  بروس  قال  جانبه،  من 
املتحدث باسم »جيش اخلالص« 
حتى  تأمل  تزال  ال  املنظمة  إن 
الوصول  يف  األخرية  اللحظة 
للهدف اخلريي املنشود، وناشد 
املواطنني بوضع هدايا احملتاجني 
امليالد  عيد  شجرات  حتت 
لتقدميها  املنظمة  أعدتها  اليت 

للمحرومني.
ليزا  قالت  مشابه،  سياق  ويف 
»مسيث  منظمة  رئيسة  أوبريان 
فاميلي« اخلريية إن تربعات عيد 
امليالد هزيلة هذا العام، إال أنها 
التربعات ملبلغ  تأمل يف وصول 
نهاية   مع  دوالر  مليون   4.65

كانون االول/ ديسمرب اجلاري.
وأشارت إىل أن تكلفة املعيشة 
املرتفعة انعكس أثرها سلبا على 

حجم التربعات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سدني

Master License No: 409566317

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع
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من املتوقع أن ترتفع فواتري 
إىل  يصل   64 مبقدار  الطاقة 
دوالر سنويا يف حالة التوسع 
يف  جماالت الطاقة املتجددة 

يف أسرتاليا.
وكانت التقرير النهائي الذي 
املناخي  التغري  هيئة  أصدرته 
بشأن أهداف الطاقة املتجددة 
الوصول خللق  قد حدد هدف 
20 % من الكهرباء من الطاقة 
الرياح  طاقة  أو  الشمسية 
وفقا   ،2020 عام  حبلول 

القرتاح »اخلضر«.
احلكومة  التقرير  ونصح 
ختفيض  بضرورة  الفدرالية 
عليها  تتحصل  اليت  الدعوم 
ألواح  تركب  اليت  الشركات 
وحذرت  الشمسية،  الطاقة 
تركيب  يف  اإلفراط  أن  من 
قد  الشمسية  الطاقة  ألواح 

التوسع يف الطاقة املتجددة هل يصعد بفواتري الكهرباء؟!
كشف استطالع أجرته مؤسسة 
أسرتاليا«  أوكسفارم   «
أسرتالية  أم   1000 مبشاركة 
إمهات  إن  الواليات  كافة  من 
بشأن  قلقا  أكثر  كوينزالند 
إىل  أبنائهم  تعرض  إمكانية 

االختطاف.
وأوضح  أن واحدة من بني كل 
أمهات يف كوينزالند قالت   4
إن أكثر ما يقلقها هو تعرض 
ابنها لالختطاف، بينما قالت 35 
باعث  أكثر  إن  النساء  من   %
للقلق هو أن يقدم األبناء على 

إحلاق الضرر بأنفسهم.
والية  النتائج يف  هذه  وترجع 
الذي  التأثري  إىل  كوينزالند 
دانيال  غياب  قضية  أحدثته 
موركومب مراهق »صن شاين 

والية جنوب أسرتاليا حترر أسعار 
الكهرباء بداية من شباط املقبل

بعد  قتله  مت  الذي  كوست« 
املدرسية  حافلته  من  اختطافه 
 8 ملدة  وظل   ،2003 عام 

سنوات مفقود األثر.
ككل  أسرتاليا  مستوى  وعلى 
النساء  من   %  18 قالت 
هاجس  أكثر  إنه  األسرتاليات 
تعرض  هو  إليهن  بالنسبة 

أبنائهم لالختطاف.
اخلوف،  ذلك  من  الرغم  وعلى 
يف  النساء  من   %  40 قالت 
يف  أبناءهم  يرتكون  أسرتاليا 

املنزل دون رقابة.
حوادث  األمهات  وضعت  كما 
واملخدرات  والبلطجة  الطرق 
بواعث  أكثر  مبثابة  واخلمور 

للقلق على األبناء.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

لرحالت  اليومي  احلظر  يتسبب 
الطريان يف مطار سيدني ملدة 
الوالية من  ساعتني يف حرمان 
 300 بـ  تقدر  مكاسب  حتقيق 

مليون دوالر.
»كينغسفورد  مطار  ويطبق 
يوميا  حظرا  بسيدني  مسيث« 
على رحالت الوصول واملغادرة 
حتى  مساء   11 الساعة  من 
اخلامسة  ومن  الليل،  منتصف 

صباحا حتى السادسة صباحا.
مطار  يطبق  ال  النقيض  وعلى 
للرحالت  مماثال  حظرا  ملبورن 
من  له  يسمح  مبا   ، اجلوية 
 2 أكثر مبقدار  ركاب  استيعاب 
مليون راكب  يضخون حنو 590 
مليون دوالر سنويا تصب يف 

صاحل والية فيكتوريا.
ووفقا الستطالع حكومي حديث 

إحصائية: ربع مليون أسرتالي طلبوا مساعدات سكنية يف 2012

حوالي  ينفق  راكب  كل  فإن 
إىل  رحلته  يف  دوالر   2000
سيدني، وهو معدل يقل  قليال 
عن الركاب املتجهني مللبورن، 
حالة  يف  أنه  يعين  ما  وهو 
ختفيف احلظر على مطار سيدني 
خالل الساعتني سوف يزيد من 
حجم اإلنفاق مبقدار 300 مليون 

دوالر.
رئيس  أوفاريل  باري  وطالب 
حكومة نيو ساوث ويلز احلكومة 
على  القيود  بتخفيف  الفدرالية 
الرحالت اجلوية يف فرتة احلظر، 
الرحالت  من  بعدد  والسماح 
ولكن  الساعتني،  هاتني  خالل 
قبوال  تلق  مل  االقرتاحات  تلك 
النقل  وزير  ألبانيز  أنتوني  عند 
الفيدرالي، الذي فضل الرتيث 
الدراسة  انتهاء  حني  إىل 

بشكل  الكهرباء  أسعار  يشوه 
متزايد.

والحظ التقرير أنه خالل الثمان 
سرتتفع  القادمة  سنوات 
فواتري الطاقة ما بني 12- 64 
التكلفة  لتغطية  سنويا  دوالر 

املتزايدة للطاقة املتجددة.
التوقع  ذلك  التقرير  وأرجع 
إىل أن شركات الطاقة تقوم 
التكلفة  املستهلك  بتحميل 
من  املزيد  لتوفري  اإلضافية 

الطاقة املتجددة.
املتوقعة  الزيادة  أن  يذكر 
على  إضافية  أعباء  ستمثل 
أرهقتهم  الذين  املستهلكني 
يف  بزيادة  الكربون  ضريبة 

الفواتري.
وطالبت بعض شركات الطاقة 
التقليل  بضرورة  الكبرية 
للطاقة   %  20 هدف  من 

املتجددة.

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

الشركات  بعض  ولكن 
بالفعل  بدأت  اليت  األخرى 
يف  املكثف  االستثمار  يف 
جمال طاقة الرياح، ترغب يف 

توسيع أفق استثمارات الطاقة 
املتجددة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أمهات كوينزالند: خنشى أن 
يتم اختطاف أبنائنا!!

حوالي  يستمتع  أن  املقرر  من 
والية  يف  عائلة  ألف   200
بتخفيضات  أسرتاليا  جنوب 
يف أسعار الكهرباء  بداية من 
يناير املقبل، كما وعدت حكومة 
الوالية مبزيد من التخفيضات.

يف   الوالية  حكومة  وتفاوضت 
أسعار  من   %  9.1 ختفيض 
الكهرباء اخلاصة بـ 20 % من 
ستستفيد  كما  املستهلكني، 
الصغرية  واملتاجر  الشركات 
وفقا   %  4.5 ختفيضات  من 

للصفقات اجلديدة.
اخلدمات  »وكالة  وذكرت 
األساسية« يف جنوب أسرتاليا 
سلطتها يف  تفقد  سوف  أنها 
حتديد سعر الكهرباء بداية من 

شباط/ فرباير املقبل حيث يتم 
حترير أسعار الكهرباء بالوالية.

رئيس  ويثريل  جاي  وقال 
التخفيضات  الوالية إن  حكومة 
اجلديدة وحترير أسعار الكهرباء 
احلكومة  من  هدية  مبثابة 

ملستهلكي الكهرباء بالوالية.
وزير  سوان  واين  أشاد  كما 
ونائب  الفيدرالي  اخلزانة 
الفدرالية   احلكومة  رئيسة 
جوليا غيالرد  بالقرار معتربا أن 
ذلك سيخلق نوعا من املنافسة 
لصاحل  الكهرباء  شركات  بني 
سيضحى  الذي  املستهلك، 
بعد حترير  أفضل  أمامه فرصا 

السعر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احلكومة تطبق حكمة »الوقاية خري من العالج« 
لضبط خمالفات الضمان االجتماعي!!

احلكومة  استخدام  أضحى 
الوسائل  الفيدرالية ملزيج من 
املتطورة والتقليدية ذات تأثري 
اخلداع  نسبة  تقليل  يف  هائل 
والنصب للحصول على الدعوم 
للحكومة  يوفر  مبا  االجتماعية، 
مئات املاليني من الدوالرات.

وتتبع احلكومة الفيدرالية نظاما 
صارما ملراقبة طلبات احلصول 
على الدعوم االجتماعية وكشف 
أي حماولة للغش واخلداع، إعماال 
للحكمة القائلة: »الوقاية خري 
سلبيات  ولكن  العالج«،  من 
اللجوء إىل هذا األسلوب تتمثل 
املراقبة  وترية  زيادة  يف 
قد  ما  لألشخاص،  احلكومية 
بالتضييق  يشعرون  جيعلهم 

عليهم.
من جهته، قال كيم كار وزير 
أغلبية  إن  اإلنسانية  اخلدمات 
دعوم  لطلبات  املتقدمني 
غري  شرفاء  أناس  اجتماعية 
خمادعني، ولكن جيب التقصي 
عن مدى أحقية االستفادة بتلك 

الدعوم.
اخلدمات  وزارة  أن  يذكر 
دعوم  على  تشرف  اإلنسانية 
مثل  االجتماعي  الضمان 
و  املواليد  وبدل  امليديكري 
التقاعد  ومعاش  العجز  دعوم 
اآلباء  وبدل  البطالة  وبدل 

واألمهات العازبات.
األوىل  للمرة  الوزارة  وسردت 
األساليب اليت تستطيع خالهلا 

يف  األشخاص  أحقية  رصد 
الدعوم،  تلك  على  احلصول 
ألف   122 إجراء  متك  حيث 
مكاملة هاتفية يف الفرتة بني 
يوليو ونوفمرب من العام اجلاري 
لفحص الظروف املالية هلؤالء 

األشخاص.
كما قامت الوزارة بالتحري عن 
اخلاصة  الضريبية  املدفوعات 
والتقصي  عائلة،   16300 بـ 

عن أحوال 12 ألف مسن.
وكشفت التحريات أن هنال34 
ألف طالب ال حيق هلم احلصول 
على بدالت، و32 ألف شخص 
عجز  إعانات  على  حيصلون  

دون وجه حق.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جدل بشأن حظر الرحالت اجلوية ساعتني يوميا يف مطار سيدني

أن  حديثة  إحصائية  كشفت 
أسرتالي  مليون  ربع  حوالي 
طلبوا مساعدات من منظمات 
ألسباب  االجتماعية  الرعاية 
على  قدرتهم  بعدم  تتعلق 
خالل  السكن  تكاليف  حتمل 

السنة املالية 12-2011
وتشري األرقام اليت أصدرها 
للصحة  األسرتالي  املعهد 
أن  إىل  االجتماعية  والرعاية 
44 % من هؤالء األشخاص، 
الذين يصل عددهم اإلمجالي 
إىل 230 ألف، بال سكن، بينما 

يواجه 56 % خطر التشرد.
أن  موضحا  التقرير  ومضى 
االجتماعية  الرعاية  منظمات 
تلبية  يف  كبرية  مشقة  جتد 
الكبري،  العدد  احتياجات هذا 

مساعدة  عن  عجزت  وأنها 
الذين  األشخاص  مخس 

التمسوا العون املالي.
من  شهر  بعد  ذلك  يأتي 
األرقام اليت أصدرها املكتب 
األسرتالي لإلحصائيات واليت 
تعكس زيادة 8 % يف نسبة 
من هم بال سكن خالل اخلمس 
سنوات املاضية، بالرغم من 
إىل  الفدرالية  احلكومة  سعي 
اجتزاء نسبة هؤالء املشردين 
عام  حبلول  النصف  إىل 

.2020
مايكل  قال  جهته،  من 
التنفيذي  الرئيس  بريوسكو 
 St Vincent de Paul  جلمعية
تناقص  إن   Society NSW
تكاليف  حتمل  على  القدرة 

السكن الباهظة دفع أشخاصا 
أكثر أن يصبحوا ضمن طائفة 
املشردين بال سكن، واصفا 
داعيا  باملقلقة،  النتائج  تلك 
اجلهود  من  املزيد  بذل  إىل 

الحتواء تلك األزمة.
عدد  أن  األرقام  وأظهرت 
املشردين  والنساء  الرجال 
الذين طلبوا مساعدة منظمات 
اجتماعية يكاد يكون متساويا، 
بينما تفوق النساء الرجال يف 
نسبة عدم القدرة على حتمل 

تكاليف السكن.
يذكر أن حنو 1500 منظمات 
رعاية اجتماعية تقدم خدمات 
عرب  سكن(  )بال  للمشردين 

أسرتاليا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إنشاء  جدوى  حول  املوسعة 
وحتديدا  ثان يف سيدني  مطار 

يف »ويلتون«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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قضاء وقدر

ختطت السطو على املصارف اىل التخطيط الغتيال قاضَيني 
واستهداف أجهزة أمنية

قرار اتهامي يطلب اإلعدام لـ«شبكة اجلوني«

اتهامي  قرار  فادي صوان يف  العسكري  التحقيق  اتهم قاضي 
أصدره أفراد شبكة »حممد نبيل اجلوني« جبرائم إرهابية واليت ختطت 
أعمال السرقة بسلب سلسلة من املصارف اىل خمططات لالغتيال 

كانت تستهدف قاضيني وأجهزة أمنية انتقامًا.
وطلب صوان يف قراره عقوبة اإلعدام للجوني ولكل من حممد 
علي  وعصام  األيوبي  وحممد حسن  جرب  عادل  وجنيب  أيوب  حسن 
درويش وشبلي حممد حسن ومالك علي حجازي وعلي حسني حجازي 
وفراس صاحلة وحسني حجازي إلقدامهم على تأليف عصابة مسلحة 
وتنفيذ عمليات سطو مسلح على عدد من املصارف، وحيازة أسلحة 
ومتفجرات وأعتدة عسكرية وحماولة قتل النقيب يف اجليش زيان 
اجلردي يف إحدى عمليات السطو وسلبه مسدسه األمريي، وشراء 
متفجرات بغية استهداف القاضيني عبدالرحيم محود وهنري خوري.

وأحال القاضي صوان املتهمني أمام احملكمة العسكرية الدائمة 
لبدء حماكمتهم باجلرائم املسندة إليه.

ويعّد اجلوني الرأس املدبر للشبكة حيث جلأ يف البدء بعد خروجه 
وهو  رصيد،  دون  من  شيكات  حترير  اىل   2011 عام  السجن  من 
يفوق  ما  السطو  عمليات  اىل  إضافة  العمليات  هذه  من  »جنى« 

األربعماية مليون لرية.
وقد عمد مع أيوب اىل السطو على بنك بيبلوس فرع الشويفات، 
كما رافقهما فراس صاحلة الذي انتظرهما يف اخلارج. وبعد 3 أشهر 
االعتماد  على مصرف  السطو  على  أيضًا  أيوب  مع  أقدم  ذلك  من 
خطط  كما  حجازي.  وحسني  وشاركهما صاحلة  خلدة  فرع  اللبناني 
وكانوا  الدامور  فرع  بنك«  »فيديرال  مصرف  على  للسطو  األربعة 
مجيعهم مسلحني. أما العملية الرابعة فاستهدفت مصرف »اللبناني 
الفرنسي« فرع الضبية ونفذها اجلوني وصاحلة. واختار اجلوني يف 
مع  عاود  أيوب مصرفًا يف كفرشيما، كما  مع  نفذها  أخرى  عملية 

حسني حجازي سرقة بنك بيبلوس فرع الشويفات جمددًا.
أما يف العملية األخرية، فقرر اجلوني السطو على مصرف لبنان 
واملهجر فرع اليسار، فتوجه مع حممد أيوب على دراجة نارية وحلق 
بهما حسني حجازي وفراس صاحلة بسيارة »رانج رور« ويف هذه 
باجتاهه،  النار  أطلق  حيث  عسكري،  بوجود  اجلوني  فوجئ  العملية 

فوقع أرضًا وأخذ مسدسه وأكملوا العملية قبل أن يفروا.
عصام  من  اجلوني  استلمها  فقد  الناسفة  العبوات  بشأن  أما 
طلب  السجن  من  األخري  خروج  وبعد   .2009 العام  خالل  درويش 
العبوة  كلفة  أن  درويش  أعلمه  وقد  له.  عمل  إجياد  اجلوني  من 
ذلك  مقابل  وأعطاه  املبلغ،  بتسليمه  اجلوني  فقام  دوالر  ألف   11
3 عبوات، زرعت كل واحدة يف علبة حليب بداخلها مواد متفجرة، 
مع سلك موقت، وقد أخربه درويش عن كيفية تشغيله. وقد أوهم 
اجلوني لدى سؤال درويش له عن أن سبب طلب العبوة هو خوفه 
بّدل  األمنية، لكن اجلوني  أحد األجهزة  من مداهمة منزله من قبل 
هدفه عندما استحصل على 3 عبوات، حيث قرر االنتقام من قضاة 
رفضوا إخالءه أثناء توقيفه، فقرر استهداف القاضيني عبدالرحيم 
محود وهنري خوري. وقد بدأ بالفعل مجع املعلومات عنهما، جلهة 
سياراتهما وعناوين سكنهما. وقد متكن اجلوني من االستحصال على 

هوية مزّورة واستعملها يف تنقالته.
***

لصوص يفشلون يف »استبدال« »رينو« بـ«هامر«

محراء  رابيد«  »رينو  نوع  من  سيارة  يستقلون  مسلحون  حاول 
طريق  على  الثالثاء  فجر  والنصف  اخلامسة  عند  لوحات،  دون  من 
عام الفرزل، سرقة جيب نوع هامر أزرق كان مركونًا مقابل حمطة 
اجليش  خمابرات  من  جندي  شاهدهم  أن  وبعد  لكن  للمحروقات، 
يقطن يف املكان يدعى ج.ش. حصل تبادل الطالق النار بينه وبني 

السارقني، فأصيب »الرابيد« بطلقات نارية، وفر السارقون.
من جهة أخرى، سرق لصوص مبلغ مليون لرية وعددا من البطاقات 
املسبقة الدفع للهواتف اخللوية من صندوق »حممصة األمني« يف 

تل عمارة رياق.
وسيارة  كيا فضية  يستقلون سيارة  مسلحون  أقدم  ذلك،  إىل 
من  مبالغ  السالح  بقوة  على سلب مخسة سوريني  أخرى جمهولة، 

املال وهواتف خلوية على أوتوسرتاد حاالت.
***

توقيف مروجي عملة مزورة يف الروشة
وسارق مع.. »عّدة الشغل«

بينهم  اشخاص  ستة  بريوت  استقصاء  مفرزة  دوريات  اوقفت 
سوري وكذلك فلسطيين جبرائم وارتكابات خمتلفة.

ففي حملة االشرفية مت توقيف )سامر ج.م( بعدما ضبطت حبوزته 
كمية من احلبوب املخدرة.

ويف حملة الطريق اجلديدة مت توقيف السوري )ياسر.ج.ع( 1993 
بعدما ضبطت حبوزته كمية من حشيشة الكيف وسكاكني.

ويف حملة ساقية اجلنزير مت توقيف )حممد خ.ع.ك( وهو يقود 
سيارة خمالفة لالشتباه بقيامه بعمليات سرقة وسلب وضبط حبوزته 
لوحات عمومية ومقص حديدي كبري ومنشار حديدي وقوارض خمتلفة 
وقفازات ومصابيح انارة وعدة كاملة وطلقات اسلحة رشاشة خفيفة 

ودواء خمدر قد يستعمل لتخدير الركاب.
ويف حملة الرملة البيضاء مت توقيف )نصار أ.ح والدته فريال( 
املطلوب مبوجب خالصة حكم صادرة عن حمكمة جنايات احداث جبل 

لبنان وجبرم سرقة مدون يف سجالت فصيلة برج الرباجنة.
فايزة(  والدته  ك.أ  )ميشال  توقيف  مت  النهر  حملة  ويف 
و)عازار.إ.ص( وكانا يف حال السكر الشديد وقد سلما اىل الفصيلة 

حلني عودتهما اىل رشدهما بعد توقيع حمضر عدم تكرار فعلتهما.
الفلسطيين )رأفت ع.ر.د( وهو  ويف حملة االشرفية مت توقيف 
حبال السكر الظاهر وبرفقته عدة اشخاص فلسطينيني ال حيملون 
اىل  مجيعا  وسلموا  خمالفة  سيارة  منت  على  وهم  ثبوتية  اوراقا 

الفصيلة املعنية الجراء املقتضى القانوني حبقهم.
كما اوقفت الفلسطيين سامر م.ن.أ.ج وامحد ح.ح اللذين كانا 
يقومان برتويج عملة مزورة يف الروشة وضبط حبوزتهما مبلغ 1000 
دوالر امريكي من فئة املئة. وقد احيال للتحقيق يف الفصيلة املعنية 
ملعرفة يف ما اذا كانا قاما بعمليات ترويج سابقة ومعرفة اجلهة اليت 

زودتهما بهذه الكمية ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني.
من جهتها اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان 
ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  »ضمن  انه 
اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي 
15 و2012/12/16 من توقيف 117 شخصا الرتكابهم أفعاال جرمية 
على األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 29 جبرم دعارة، 27 جبرائم 
البالد خلسة، 5 جبرم  15 جبرائم سرقة، 6 جبرم دخول  خمدرات، 
 2 بوفاة،  وتسبب  صدم  جبرم   3 تزوير،  جبرم   5 بقتل،  اشتباه 
جبرم نقل حطب، 2 جبرم تسول، 2 جبرم ابتزاز، 2 جبرم شك دون 
رصيد، 2 جبرم خمالفة بناء، 2 جبرم اطالق نار، 7 جبرائم: احتيال، 
خطف، فرض خوة، حترش جنسي، تهريب دخان، ضرب وايذاء، و8 

مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

استجواب »عازف« على طبول ... التعامل

ظهر أمام احملكمة العسكرية الدائمة الثالثاء موقوف جديد انفرد 
عن غريه من املتهمني بالتجسس لصاحل العدو اإلسرائيلي.

ابراهيم  خليل  الطّيار  الركن  العميد  احملكمة  رئيس  واستجوب 
املتهم حسن شهاب املوقوف جبرم التعامل مع إسرائيل وخمابراته 
وإعطاء معلومات بقصد التجسس أّدت إىل استشهاد مواطنني ودس 

الدسائس لدى العدو والقيام بأعمال إرهابية بواسطة املتفجرات.
آلة  على  عازفا  كونه  املوسيقى،  عامل  من  اآلتي  وشهاب 
احلروف  أوتار  على  العزف  فّن  احملكمة  أمام  احرتف  »الدرامز«، 
»ليؤلف« »مقطوعات« بأعصاب فوالذية، جاءت يف بعض األحيان 
بأوتار متقطعة. فهو سافر إىل اجملر عام 2005 إلحياء حفالت ضمن 
فرقة موسيقية يف فنادقها ومطاعمها، على مدى 12 يومًا، فكان 
ميضي نهاره يف النوم وليله يف العمل، حارمًا نفسه من »سياحة 
سريعة« يف »بودابست« لؤلؤة الدانوب، ومن »استكشاف« معامل 
اجملر اجلميلة اليت جتعلها قبلة للسياح إال لشهاب الذي أحيا يف تلك 
البالد تسع حفالت واقتصرت سياحته فيها على فنادق ومطاعم مل 

يعلق يف ذاكرته أي اسم منها.
أكثر من ساعة ونصف  مدى  على  استجوابه  نسف شهاب خالل 
مع  تعامله  حول  صرحية  اعرتافات  تتضمن  اليت  السابقة  افاداته 
إسرائيل ودخوله إليها أثناء زيارته اليتيمة إىل اجملر، منطلقًا من 
معه  األولية  التحقيقات  خالل  هلا  تعرض  اليت  التعذيب  أساليب 
»فصّوب« على جهاز فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي الذي 
دقيقة  وتفاصيل  بواقعات  مواجهته  رغم  قال  كما  امللف  »فربك« 

أدىل بها سابقًا.
أمام  منها  وانتفائه  األولية،  املتهم  اعرتافات  من  وانطالقًا 
الـ«اف. الفدرالي  التحقيقات  مكتب  طريقة  وعلى  »العسكرية« 
أي  إبراز  املتهم  من  احملكمة  رئيس  طلب  التحقيق،  بي.آي« يف 
دليل يثبت مكوثه يف بودابست طوال الفرتة اليت أمضاها هناك، 
وأعقب طلبه هذا سؤال املتهم عما إذا محل أي تذكار أو هدية خالل 
تلك الرحلة أو حتى صورة فوتوغرافية التقطها هناك، غري ان املتهم 
مل حيمل أي شيء من ذلك سوى »ذكرى« احلفالت اليت أحياها، فلو 
»تصّور« ما ينتظره يف لبنان لكان استحصل على اسم االسفلت 

يف اجملر، قاصدًا بذلك »الزفت«.
ان  اعترب  حني  استجوابه  أثناء  السابق  وكيله  املتهم  يوفر  ومل 
السابقة معه، مصّرًا  التحقيقات  بواجبه يف مرحلة  احملامي مل يقم 
تلك  يف  له  تعرض  اليت  التعذيب  بأساليب  اعرتافاته  ربط  على 
املرحلة، وقال: »أنا تعرضت لضرب مربح وُنقلت إىل املستشفى 

بسبب ذلك، وهم أرادوا إيذائي وليس قتلي«.
وبسؤاله حبضور وكيله احملامي صليبا احلاج أفاد شهاب انه وّقع 

امنيات لبنانية
على افادته حتت الضرب.

وقال حول التفاصيل الدقيقة اليت أدىل بها جلهة تلقيه اتصااًل، 
ثم  فيه،  رسالة  ووضع  »ريسيفر«  تفكيك  منه  املتصل  وطلب 
تسليمه إىل سائق االجرة أبو حممد: »هذا غري صحيح، يف التحقيق 
فمن  وسائقها،  السيارة  تلك  حول  أرادوها  اليت  األوصاف  أعطوا 
سيحاسبهم«. أضاف: »عرضوا علّي أمرًا ما أثناء التحقيق ورفضت 

فقاموا بفربكة امللف«.
امللف عينه فقال  غيابيًا يف  الذي حياكم  وسئل عن مجال ضو 
ان األخري عرض عليه عام 1999 التعامل مع إسرائيل، وذلك أثناء 
رفض  لكنه  رميش،  منطقة  يف  حفلة  موسيقية  فرقة  مع  احيائه 
عرضه، وأكد انه بعد هذه الواقعة اليت أدىل بها يف التحقيق، فال 

شيء صحيحا يف افادته.
وسئل عن تلقيه اتصااًل من قبل مجال ضو املذكور عام 2005 
الذي طلب منه السفر إىل اجملر الحياء حفالت هناك فأوضح شهاب: 
»انه تعرف على متعهد احلفالت املدعو علي وهيب يف مطعم مبلتقى 
إىل  مالقاته  منه  وطلب  به  االتصال  وهيب  عاود  وقد  النهرين، 
السفارة اجملرية يف لبنان بعدما اتفقا على احياء حفالت يف اجملر، 
وأضاف انه مل يرتك املوسيقى »امنا تركت العمل مع قائد الفرقة 

جوزف الناشف حيث عملت لوحدي«.
وبعدما وصف نفسه بـ«الشاطر« يف العزف على آلة »الدرامز« 
أعطى مواصفات املدعو وهيب الذي ال يعرف عنه سوى انه من منطقة 
يوجد  انه  املتهم  افاد  كما  »الشطب«  لوائح  ليتبني حبسب  صور 

حواىل 186 شخصًا يف املنطقة املذكورة حيملون االسم نفسه.
منطقة  يف  وآخر  اجملر  يف  منزاًل  ميلك  كان  وهيب  ان  وأوضح 

الضاحية امنا مل يسأله عن عنوانه.
وردًا على سؤال قال: »هذه فربكة فرع املعلومات«.

وسأله رئيس احملكمة: »انت تنفي كل كلمة وردت يف التحقيق«، 
فأجاب: »ألنها غري صحيحة«.

سئل: هل ان عرض مجال ضو عليك العمل مع اليهود ورفضك 
صحيح والباقي مفربك، فأجاب: »نعم«.

سئل: ذكرت أمساء مسؤولني يف »حزب اهلل« وقد قتل احدهم يف 
الغازية خالل القصف اإلسرائيلي فأجاب: »هم زبائين وأصدقائي 
أثناء  الغازية  أنا تركت  أيضًا. أضاف:  أمل  يف احلزب ويف حركة 

القصف وسكنت يف كرتمايا.
سئل: ملاذا ذكروا يف التحقيق اسم فندق يف اجملر وانت أعطيت 
مواصفاته بشكل دقيق، فأجاب: أنا كنت يف فندق »ماريكا« وليس 

كما ذكر يف التحقيق.
وأكد املتهم انه سافر مرة واحدة إىل اجملر وأحيا 9 حفالت فيها، 
وذلك خالل 12 يومًا، امنا ال يذكر أمساء الفنادق واملطاعم اليت أحيا 
فيها تلك احلفالت. وأفاد انه كان يستيقظ من النوم حواىل الظهر 
حيث جيمع الفرقة املوسيقية من أجل »الربوفا« قبل احياء احلفلة 

مساء.
وقال عن الفرقة انها تضم أردنيني وسوريني وآخر لبنانيا امسه 

ربيع.
ويف جوابه على أسئلة عديدة تتصل بالرحلة وكيفية تنقله من 
املطار إىل الفندق قال املتهم ان علي وهيب تكّفل بكل شيء، ومل 
يعِط املتهم أي اسم للفنادق واملطاعم اليت قصدها من أجل احياء 
احلفالت النه ال يذكرها كما قال . وإزاء إصرار رئيس احملكمة قال 
املتهم: »لو عارف شو رح يصري معي كنت جبت اسم الزفت شو 

امسو«.
وسئل عن املدعوين أديب وجوني اللذين ذكرهما يف التحقيق 
فقال:  اجملر  إىل  رحلته  أثناء  إسرائيل  إىل  نقاله  واللذين  األولي 

»كله تركيب«.
وطلب رئيس احملكمة من املتهم إعطاءه أي دليل يثبت وجوده 
طوال تلك الرحلة يف بودابست، ولو تذكارًا أو هدية أو حتى صورة 
بالنفي،  املتهم  فأجاب  حفالته:  احدى  يف  التقطها  فوتوغرافية 
وأضاف ردًا على سؤال عن سبب عدم التقاطه أي صورة من هاتفه 
اخللوي أجاب يف البدء، ان هاتفي ال حيمل كامريا، ثم أردف: مل 

يكن معي هاتف أصاًل.
وبعد ان طلب وكيل املتهم من احملكمة احلصول على الئحة حبركة 
اتصاالت موكله، تقرر رفع اجللسة إىل احلادي والثالثني من أيار 
املقبل لسماع افادات الشهود جوزف الناشف وشوقي عباس وعلي 
مشورب. وسجل شهاب ووكيله اعرتاضًا على موعد اجللسة، على 

اعتبار ان املتهم موقوف منذ أكثر من ثالث سنوات.

***

توقيف بيك أب يف ضهر البيدر 
حممالً بقذائف غري منفجرة

البيدر،  التابعة ملخفر ضهر  الداخلي  األمن  أوقفت عناصر قوى 
»بيك  قيادته  أثناء  احلرمية  حوش  من  خضر  م.م.  الثالثاء،  عصر 
آب« نوع »نيسان« لونه أمحر، لعدم امتثاله ألوامر عناصر احلاجز 
غري  قذائف  على  حيتوي  كان  آب«  »البيك  ان  وتبني  والتوقف. 

منفجرة وشظايا قذائف منفجرة، واقتيد املوقوف للتحقيق معه.

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 
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اعالنات
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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مناســبات

بلدية بانكستاون تقيم حفل  عشاء ميالديا ناجحا

عصفور  كال  بانكستاون  بلدية  رئيس  أقام 
 Dung Gray صالة  يف  ميالديا  عشاء  حفل 
الثالثاء  مساء  وذلك  باسهيل  يف   Velodrome

يف 18 - 12 - 2012.
االب  شربل  مار  دير  رئيس  املناسبة   حضر   
عطية  نادر  اوبرن  بلدية  رئيس  طربيه،  أنطوان 
بانكستاون  بلدية  عضو  يانغ،   مجلسها  وعضو 
العام مات ستيوارت وعدد  جيم دانيال مع املدير 
رئيس  وموظفيها،  البلدي  مجلسها  اعضاء  من 
بلدية كانرتبريي براين روبسون وعضوة البلدية 
فدوى كبي، عضو بلدية ليفربول علي كرنيب وعدد 
وتيارات  احزاب  ورؤساء  االعمال  رجال  من  كبري 

ومواطني بانكستاون اضافة اىل وسائل اعالم.
نويل  بابا  ووزع  ميالدية  أغان  املناسبة  وتخلل 
املناسبة  على  اضفى  مما  االطفال  على  الهدايا 

الرباءة والفرح والسعادة.
والقى رئيس البلدية  كال عصفور خالل املناسبة 

بدعوة من رئيسها كال عصفور

كلمة عدد فيها االنجازات التي حققتها البلدية يف 
التي بصدد تنفيذها يف  العام 2012 واملشاريع 

العام 2013.
له  ان  بالقول  كلمته  عصفور  السيد  استهل 
الشرف بان يشغل رئاسة بلدية بانكستاون التي 
تضم 191 ألف نسمة مجددا يف العان 2012.

وقال السيد عصفور ان من هذه االنجازات:
بانشبول  بلدة  مركز   تجديد  من  االنتهاء   •
كلف  الذي    )Punchbowl Town Centre(
1،5 مليون دوالر وبدء العمل بمركز بلدة بانانيا 
مليون  بكلفة 1.9   )Panania Town Centre(

دوالر؛
 1.5 بكلفة   واألطفال  النساء  مركز   افتتاح   •

مليون دوالر، و
واملعرفة  والفن  املكتبة  بمركز  العمل  تطور   •
 state of the art Library and Knowledge(
Centre( الضخم يف بانكستاون الذي يكلف 25 

مليون دوالر.
وتابع رئيس البلدية يقول اننا رصدنا يف موازنة 
لتحسني  دوالر  ماليني  عشرة    2012 العام 

واصالح الطرق والشوارع املحلية.
خلق  تم  أنه  أبلغكم  أن  يسعدني  يقول  وتابع 
استثمارات  وجلب  جديدة  عمل  فرصة   1000
جلب  خالل  من  دوالر  مليون   130 بقيمة 
اىل  األقل  على  جديدة  رئيسية  شركات  ثماني 

بانكستاون.
حققناها  التي  االنجازات  هذه  كل  مع  وقال 
واملشاريع التي نعمل لها فاننا نسعى لنتخلص من 

الديون بحلول العام 2018.
وتطرق اىل حفل جمع االموال الذي اقامه لدعم 
بانكستاون  مستشفى  يف  االطفال  طب  وحدة 
حيث  واحد  ليلة  يف  دوالر  ألف   86 جمع  والذي 

وصف هذا بانه منتهى الكرم والسخاء.
امليالد وما تمثله هذه  وبعد ان تحدث عن عيد 

كال عصفور يتوسط نادر عطيه وفؤاد االشوح وحضوركال عصفور وعقيلته، االب انطوان طربيه، فدوى كبي وحضور رئيس البلدية كال عصفور يلقي كلمته 

كال عصفور، جيم دانيال وجان نكوالس وسيارة هدايا االطفال  براين روبسون و جمال زريقة ونجله عبد الفتاح عصفور يتوسط جمال زريقة ونجله عبد الفتاح واالشوح 

عصفور، دانيال ونكوالس يصعدون اىل سيارة الهدايا التي سيوزعها سانتا كلوز على  االطفال جانب من الحضور

براين روبسون وهاني القدسي

والفرح  السعادة  للحضور  تمنى  وتعنيه  املناسبة 
على ان يحمل العام 2013 الخري للجميع. 
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عشاء ميالدي  ناجح لبلدية أوبرن شارك فيه املئات

بدعوة من  رئيسها السيد نادر عطيه اقامت بلدية اوبرن حفل عشاء 
يف   WatervieW in Bicentennial Park صالة  يف  ناجحا  ميالديا 
هومبوش باي وذلك مساء االربعاء يف 19 - 12 - 2012 شارك فيه، اىل 
جانب رئيس واعضاء بلدية اوبرن ومديرها العام وبعض املوظفني، النائب 
طوني عيسى، النائبة باربرة بريي، النائب لوري فريغسون، عضو بلدية 
هولرويد آدي سركيس، رئيس بلدية اشفيلد موريس منصور،   مرشح 
املئات من رجال  الفيدرالي مارتن زعيرت اضافة اىل  باراماتا  االحرار ملقعد 

املال واالعمال ومسؤولي جمعيات وتيارات واحزاب واعالم ومواطنني.
فرتة  اطول  خدموا  للذين  تقديرية  جوائز  تقديم  املناسبة  خالل  وجرى 
قدموا خدمات  وملن  مجلسها  وكذلك يف عضوية  اوبرن  بلدية  رئاسة  يف 
هامة للبلدية ومواطني اوبرن ومنهم عضو البلدية لي الم واعضاء البلدية 
لرئيسي  وايضا  كيغان   وتريي  هيدجز  وستان  كريتن  باتريك  السابقني 
جائزة  على  حصل  كما  زريقة.  وهشام  العويك  روني  السابقني  البلدية 
الخدمة الطويلة يف خدمة طوارئ الوالية يف اوبرن املسؤول املتقاعد باري 

سميث.

آالف   3 بقيمة  شيكا  اوبرن  يف  ويستباك  بنك  قدم  املناسبة  وخالل 
فنية  عروض  هناك  وكانت  األطفال  ملساعدة  بارنادوس  ملؤسسة  دوالر 

مميزة شاركت فيها فرقة ارابيان نايتس وفرقة فنية اخرى.
فيها:  جاء  ومما  كلمة  نادر عطيه  البلدية  رئيس  القى  املناسبة  وخالل 
لبلديتنا  ومساهماتهم  لدعمهم   الواسع  واملجتمع  اوبرن  مواطني  اشكر 
خالل العام 2012.  انها روح اجتماعية رائعة حيث يستحق العديد من 
االبطال االعرتاف بخدماتهم. اوبرن تعترب احد اكثر املجتمعات االسرتالية 

تعددية وانا أشعر بالفخر ان اخدم يف رئاسة بلديتها.
وقال ان العائالت واالحباء يلعبون دورا هاما يف معاني ورمزية االحتفال 
بعيد امليالد. لهذا السبب فان عيد امليالد ليس سهال على الجميع حيث 

تحتفل به اآلالف من العائالت يف غياب احبائها.
واضاف السيد عطية يقول يف هذا العيد ادعو الجميع اىل التفكري يف 
الذين فقدوا احباء لهم ويف الذين ليست لديهم عائلة او اصدقاء قريبون 
امليالد  معاني  من  والرجاء  االمل  ويبقى  امليالد،  بعيد  معهم  لالحتفال 

الهامة.

باالصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي اعضاء املجلس البلدي واملوظفني 
اتمنى لكم جميعا عيد ميالد سعيد وآمن وان تحمل السنة الجديدة االمل 
واالزدهار. وكوني رئيسا لبلدية اوبرن اتطلع قدما ملساعدة املجتمع وايجاد 

وسائل لتحسني اوبرن لسكانها وموظفيها ولزائريها ايضا.
وقال ملدة 120 سنة كانت مؤسسة بارنادوس تقوم بمبادرات خالقة 
ومبدعة لالطفال االسرتاليني الذين يعيشون يف حاجة ماسة وعوز اليجاد 
حلول حقيقية وواقعية دائمة ملشاكلهم. لقد بنت بارنادوس  عالقات بني 
على  املجتمع  تعريف  وساهمت يف  واملجتمع  وعائالتهم  والشباب  االوالد 

هذه املسائل وتاثريها عليه.
من  للعديد  ميالدية  بهدايا  التربع  على  الجميع  عطيه  السيد  وشجع 
االوالد الذين تدعمهم بارنادوس او التربع لربنادوس للمساعدة يف جعل 

عيد امليالد مميزا لهؤالء االوالد املحتاجني.
وتميزت ادارة الصالة بالكرم والخدمة املميزة.

شكرا لبلدية اوبرن ولرئيسها  اليد نادر عطيه على هذا العشاء امليالدي 
الرائع.

الطاولة الرسميةنادر عطيه مع اعضاء املجلس البلدي يف اوبرنرئيس البلدية نادر عطيه يلقي كلمته 

عطيه يسلم جائزتني تقديريتني لروني العويك وهشام زريقة  رئيس البلدية نادر عطيه ووالداه والعائلة وفجلون والعائلة عطيه يتوسط آدي سركيس، محمد مهاجر، مارتن زعيرت ودريبي

محمد وسليم مهاجر وعلي الرفاعي وفراشه وحضور عضو بلدية اوبرن سليم مهاجر وشقيقاته وحضور  من اليمني: موريس منصور، ريما وآدي سركيس، ماتن زعيرت وحضور

الويستباك  اوبرن يسلم شيكا بـ300 دوالر لبارنادوس ويبدو السيد عطيهاملري، صاري، تادرس، االشوح، الوميل املغوش وناصيف رئيس البلدية السابق روني العويك واقارب

بدعوة من رئيسها نادر عطيه



Page 22صفحة 22     

مناسبــات

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 

احلسناء اجلامعية
مارلني عوجيان

االختصاصية بعلم نفس االطفال

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

والتحصيل  الصحيحة  الرتبية 
لالسرة  ناجحة  مقومات  العلمي، 
السعيدة ومن اللواتي اخذن بوصايا 
اجلامعية  الشابة  بها،  وعملن  االهل 
عقيلة  عوجيان  مارلني  احلسناء 
رجل  وكرمية  عوجيان  بول  االستاذ 
خوري  بيرت  جو  املعروف  االعمال 
ب  كالاّ ماغي  االجتماعية  والسيدة 

خوري.
ولدت مارلني يف سيدني يف بيت 
علم وثقافة ومن معهد خاص حصلت 
وبدأت  النفس  علم  اجازة يف  على 

عملها يف حقل اختصاصها.
تعود مارلني جبذورها اىل مسقط 
رأس والدها يف بلدة حردين مشال 
والعامل  لبنان  اعطت  اليت  لبنان 
رأس  مسقط  كما  كبرية  قامات 
اعطت  اليت  عمشيت  بلدة  والدتها 
العماد  اجلمهورية  رئيس  لبنان 
عسكريني  وقادة  سليمان  ميشال 
فنان  منهم  وفنانني  واعالميني 

الشعب مارسيل خليفة.
السعادة  بغاية  انا  مارلني  تقول 
مع زوجي احلبيب وكل الشكر الهلي 
لي  وتربيتهم  تعليمهم  على  االحباء 
والخوتي وامتنى على اجلالية الكرمية 
على  وحيافظوا  اوالدهم  يعلموا  ان 
مع  النها خري وطن  احلبيبة  اسرتاليا 
العربية  والدول  لبنان  اهلنا  وطن 
ويطيب لي ان اردد دائمًا »يا رضى 

اهلل ورضى الوالدين« .
صبية  عوجيان  مارلني  احلسناء 
واخالقها  وعلمها  فكرها  يف  مجيلة 
وتعمل  حمبة  بكل  زوجها  مع  تعيش 
ملا فيه اخلري لعائلتها الن اهلل حمبة 
هكذا تقول مارلني عوجيان ، نعم اهلل 

حمبة. 

والعربي  اللبناني  الوضع  عن  قيمة  محاضرة  يف  لبنان  يف 
الحر: الوطني  التيار  منسق  رفول   بيار  الدكتور 

كتب اكرم املغّوش
احلر يف  الوطين  التيار  دعا   
سيدني اجلمهور اللبناني والعربي 
القيمة  احملاضرة  اىل  لالستماع 
اليت القاها منسق التيار الوطين 
احلر يف لبنان الدكتور بيار رفول 
يف قاعة التشريفات يف بلدية 
هولرويد حبضور ممثلي االحزاب 
الثقافية  واجلمعيات  والتيارات 
باالضافة  والسياسية  والفكرية 
اىل عدد كبري من اعضاء التيار 
والعربية  اللبنانية  واجلالية 
ومتثلت اهلريالد برئيس حتريرها 
الزميل انطونيوس بورزق ومدير 
اكرم  الزميل  العامة  العالقات 

املغواّش.
املسؤول يف  احملاضر،  قدم 
درباس  حممد  الناشط  التيار 
فيها  رحب  موجزة  بكلمة 
اننا  وقال  واحلضور  باحملاضر 
املناضل  رفيقنا  اليكم  نقدم 
الذي سار مع العماد يف احلك 
احد  نعين  واصعبها،  الظروف 
اسرتاليا  يف  التيار  مؤسسي 
الدكتور بيار رفول منسق التيار 
وختم  لبنان  يف  احلر  الوطين 
قائاًل ان مل تكن خملصًا لوطنك 

فال ميكن ان ختلص الحد.
استهل احملاضر الدكتور بيار 
رفول بنقل حتيات العماد عون 
اىل اجلمهور وجال يف حماضرته 
القيمة على الوضع اللبناني بكل 
خصوصياته االقتصادية واالمنية 
حيث اكد اننا يف التيار الوطين 
باالخالل  نسمح  ال  احللفاء  مع 
باالمن وان احلكومة باقية النها 
حكومة استقرار للبلد واشار اىل 
املليارات  بلغت  اليت  السرقات 
عنها  موثق  كتاب  وسيصدر 
وسائل  بكافة  عليه  ستطلعون 
مع  االنرتنت  وخاصة  االعالم 
سيصلكم  الذي  عينه  الكتاب 

قريبًا...
وعن الوضع السوري اكد ان 
وشعبها  جبيشها  قوية  سورية 
الذي يلتقي حول قيادتها وهذا 
الكبار  الدين  رجال  يؤكده  ما 
ومسيحية  اسالمية  طوائف  من 
الدكتور  املفيت  مساحة  وخاصة 
والشيخ  حسون  بدر  امحد 

بها نسمح  ولن  لبنان  يف  ممنوعة  االهلية  احلرب  بان  نطمئنكم 
الشعب ومع  بعضها  مع  ومتضامنة  استقرار  حكومة  النها  باقية  احلكومة 

قريبًا سيصلكم  الشعب  اموال  سرقة  عن  املوثق  الكتاب 

العالمة البوطي وما جيري حاليًا 
سورية  الن  مؤامرة  سورية  يف 
للمقاومة  احلصني  احلصن  هي 
وقد  هلا  والداعمة  الوطنية 
استشهد الدكتور رفول بوثائق 
السياسية  املعطيات  كل  حول 

يف لبنان وسورية.
اكيد  بشكل  احلضور  وطمأن 
ان ال جمال للحرب الداخلية مهما 
دفعت بعض الدول العربية من 
موحدًا  لبنان  سيبقى  اموال 
جراحها  على  سورية  وستنتصر 
الن الشعب السوري مع اجليش 

وقيادته...
ويف حديثه قال اننا يف  التيار 
كنا على خالف مع سورية اثناء 
وجودها يف لبنان ولكن العماد 
سنكون  خترج  عندما  قال  عون 
وهذا  العالقات  احسن  على 
البعض  فلماذا  فعاًل  حدث  ما 
يف  لسورية  مرتهنًا  كان  الذي 
لبنان اصبح حياربها يف سورية 
فهذا العمل لن نسمح به مطلقًا 
وابدًا النه من غري املعقول ان 
نطعن سورية وهي البلد اآلمن 
الذي  العربي  عاملنا  الوحيد يف 
العدو  ضد  املقاومة  يساند 

الصهيوني.
املؤامرة  اىل  ايضًا  وتطرق 
االمريكية والتحالف الغربي ضد 
العرب وخاصة ضد املسيحيني 
فتحدث عن تدمري العراق وتهجري 
شعبه وقتله ومنهم املسيحيني 
كانوا  املسيحيني  ان  وقال 
باحسن حاالتهم يف كل االزمنة 

مع اخوانهم املسلمني حيث كان 
مفتاح كنيسة القيامة لعقود مع 
عائلة اسالمية يف القدس وهذا 
ما يدل على التناغم الروحي مع 
ولكن  واملسيحيني  املسلمني 
بتحالفه  االمريكي  االحتالل 
أحدث  ما  أحدث  الصهاينة  مع 
اجلالية  ابناء  من  نأمل  لذلك 
يكونوا  ان  والعربية  اللبنانية 
صفًا واحدًا ولن ننسى جاليتنا 
الهلنا  بدعمها  الكرمية  اللبنانية 

يف لبنان.
لالنتخابات  بالنسبة  واضاف 
يف  سواء  باالقرتاع  عليكم 
يف  او  الدبلوماسية  البعثات 
امور  عن  حتدث  كما  الوطن، 

كثرية.
ومع نهاية احملاضرة رد على 
الزميل  سؤال  ومنها  االسئلة 
الوضع  عن  املغواّش  اكرم 
وقضية  لبنان   يف  املرتدي 
العربي  والقائد  املفكر  اختفاء 
الكبري االستاذ شبلي العيسمي 
نائب رئيس اجلمهورية السورية 
رئيس  سؤال  وكذلك  االسبق 
انطونيوس  الزميل  التحرير 
اجاب  حيث  الوضع  عن  بورزق 
وافية  باجوبة  رفول  الدكتور 

على مجيع االسئلة...
تعترب حماضرة   ، اخرية  كلمة 
الوضع  بيار رفول عن  الدكتور 
اللبناني والعربي بشكل عام من 
القيمة ملا جاء  اهم احملاضرات 
ومقبول  واقعي  فيها من كالم 

من كل االطراف.

الدكتور بيار رفول محاضرا

الهاشم، درباس، طنوس، الزميل املغوش وحضور
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خالل زيارة عميد املسرح العربي النجم الكبري دريد حلام وكامل فرقة تشرين لعرض مسرحية 
»شقائق النعمان« ويف اول زيارة له اىل سيدني، اقام رجل االعمال ومدير عام شركة الشرق 
للسياحة والسفر االستاذ حممد مصطفى الصّديق حفاًل تكرمييًا قال له فيه االستاذ دريد حلام 
انا فعاًل يف سيدني اي انت شبيه لي...فضحك احلضور وكان لقاًء مجياًل الن ابا مصطفى يشبه 
اىل حد بعيد االستاذ دريد بالشكل واحلركات....شلون هيك اخي حممد شّنو متقمصين، قاهلا 

االستاذ دريد ضاحكًا واحلضور يصفق ويضحك....
ان شاء اهلل تعود ايام الفرح وتنتهي ايام البكاء واحلزن اليت اصابت جمتمعنا العربي يف 

الصميم من جراء هذا »الربيع« ...قولوا معي مجيعًا ان شاء اهلل.

تقديم
 أكرم املغّوش

رجل االعمال حممد مصطفى الصديق يكرم
عميد املسرح العربي دريد حلام يف سيدني

النجم لحام مع محمد الصدّيق وعقل موسى ونبيل سيف والزميل اكرم املغوّش)ارشيف(

صور من تاريخ اجلالية
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نعم... يف اسرتاليا
هل تصدق ان يكون “احلمار شهيد وبطل!!!”

كتب اكرم برجس املغّوش

من خيطر يف باله ان يصبح احلمار شهيدًا ويكون له جمسمًا ومشهدًا 
اسوة بشهداء اجليش االسرتالي الذين استشهدوا يف معارك طربق 
والعلمني وسواهما من املعارك اليت خاضها اجليش االسرتالي يف 

احلرب العاملية.
نعم من يزر املتحف الوطين يف عاصمة اسرتاليا السياسية كانبريا 
اجلرحى  عشرات  انقذ  الذي  الشهيد«  احلمار  »قصة  ويشاهد  جيد 
واملصابني من اجليش االسرتالي لعدم متكن اآلليات واملصفحات 
من السري يف رمال الصحراء مما دفع بقيادة اجليش اىل استدعاء 
الرصاصة  يتلقى  ان  قبل  املصابني  لنقل  البطل«  »احلمار  هذا 
القاتلة  ويصبح يف عداد »الشهداء« وهنا نقدر عاليًا جهود احلكومة 
املتحف  يف  وختليدهم  اجليش  شهداء  جمسمات  يف  االسرتالية 
ب  قام  النه  شهيدًا«  املنقذ  »احلمار  واعتبار  كانبريا  الوطين يف 
»واجبه الوطين« وان كان لنا مآخذ على انقياد احلكومة االسرتالية  
بتبعية الواليات املتحدة االمريكية ودخوهلا احلرب يف مواقع ليست 
هلا وغريبة عنها، ولو حدث ان تعدت اية دولة على اسرتاليا لقلنا 

ان لديها كل احلق يف ما تقوم به.
ولكن نسجل حلكومة اسرتاليا العظيمة هذا املوقف اجلليل من خالل 
تكرميها هلذا احلمار  الويف الذي خدم جيشها اجّل اخلدمات قبل ان 

»يستشهد« يف ساحة املعركة.
ومن خالل هذا املوقف نتمنى ان يتجسد هذا املوقف الكبري هلذا 
»احلمار الكبري« يف فيلم وثائقي ليكون عربة النظمة تتهافت على 
التنازل للعدو الصهيوني وسواه من اعداء عامليني دون ان يراعوا 
الشهداء االبطال والثوار امليامني  الذين اسرتخصوا االرواح والدماء 
من اجل فلسطني واجلوالن وجنوب لبنان والعراق وسائر اراضينا  
احملتلة. كما اننا نؤكد وبعد ان شاهدنا هذا »احلمار الشهيد املكرم« 
واّطلعنا على قصة نضاله واستشهاده نقول اجملد واخللود حلمار 
املتحف الوطين يف كانبريا الذي يعزز دور مجعية الرفق باحليوان  
ويدحض دعاة الدميقراطية من ديكتاتوريني وانظمة فاسدة ال قيمة 
للبشر يف قاموسهم الفاسد وهم خيذلون املواطن ويسريون يف 
غزة  تسري يف  الدماء  وانهار  رايته  برفع  ويفتخرون  العدو  ركب 

واجلوالن وفلسطني وجنوب لبنان دون ان يرف هلم جفن. 
فهل نتعلم من هذا »احلمار البطل« الذي استشهد يف ساحة الوغى 

من اجل انقاذ جرحى وقتلى اجليش االسرتالي.
دعوة اخرية...نتمنى عليكم زيارة املتحف الوطين يف كانبريا لتحية 

هذا »احلمار املناضل« وكفى....

هدايا امليالد 
البنتها بـ50 

ألف دوالر
بلغ مثن اهلدايا اليت اشرتتها 
هوملز  كاييت  األمريكية  النجمة 
سنوات(   6( سوري  البنتها 
ألف  امليالد حواىل 50  عيد  يف 
األغلى  اهلدية  وكانت  دوالر. 
منزاًل للعب من الطراز الفيكتوري 
مثنه 24 ألف دوالر، وهو منزل 
منزل  حديقة  يف  يثبت  صغري 
وكهرباء.  مياه  وفيه  العائلة 
سوري ستحصل أيضًا على آيباد 
ميين وسيارة مرسيدس للصغار 
وفستان من تصميم رالف لورن 

ومعطف فرو.
وال تزال بني كروز )50 سنة( 
عالقة  على  سنة(   33( وهوملز 
السريع  طالقهما  رغم  وّدية 
مستمر  بشكل  ويتواصالن 
مع  تقيم  اليت  ابنتهما  أجل  من 
وتزور  نيويورك  يف  والدتها 
والدها وتسافر معه متى يريد.

حماولة  تهمة  أمريكي  يواجه 
أن  بعد  املتعمد،  غري  القتل 
وعاء  يف  زوجته  إغراق  حاول 
للكالب ألنها مل تطه البيتزا اليت 

أعدتها له بشكل كاٍف.
وقالت ديربا واتسون لشرطة 
إنها  بفلوريدا،  أورانج  مقاطعة 
وزوجها ريتشارد )47 عامًا( كانا 
ويتناوالن  التلفاز  يشاهدان 
املاضي،  األربعاء  ليل  البيتزا 
ويقول  يتذمر  الزوج  بدأ  عندما 

إن البيتزا غري مطهوة جيدًا.
أن زوجها  وأضافت واتسون 
أقدم بعد ذلك على رمي طبقها 
بينهما،  شجار  ونشب  أرضًا، 
انتهى بطرح زوجها  إنه  وقالت 
يف  وجهها  وإقحام  أرضًا  هلا 

وعاء املاء الذي يعود لكلبهما. 
وأّكدت أن زوجها قال إنه يريد 
قتلها خنقًا، إىل أن متكنت من 
فنجت  الوعاء  من  املياه  سكب 

من املوت.
ريتشارد  الشرطة  وحتتجز 
يف السجن بتهمة حماولة القتل 
بالضرب،  والتعرض  واخلنق، 
حمددة كفالته بـ22 ألف دوالر.

حاول قتل زوجته بسبب البيتزا!

اخي البطل الشهيد كمال برجس املغّوش يف ذاكرة االحرار
كتب اكرم برجس املغّوش

االيام  هذه  مثل  يف 
العام  نهاية  وقبل 
البطل  اخي  استشهد 
املغّوش  برجس  كمال 
اثرًا كبريًا  وزوجته تاركًا 
وزنزانات  اقبية  قي 
واملزة  وتدمر  السويداء 
مدى  وعلى  وصيدنايا 
عامًا  عشرين  من  اكثر 
من  حياته  من  سلخها 
اجل الوطن...تاركًا اخي 
اثرًا  البطل كمال  احلبيب 
عظيمًا يف جيشنا العربي 
يف  االول  وهو  السوري 
وبطل  احلربية  الكلية 
اخلفة  العاب  يف  سورية 
وجيمناستك  جنباز  من 
قوى...تاركًا  والعاب 
قيادة  يف  طيبًا  اثرًا 
املظاهرة الوطنية تضامنًا 
مع القائد اخلالد مجال عبد 
االنفصال  وضد  الناصر 

املشؤوم مع رفاقه االبطال الذين استشهدوا فيما بعد يف حرب تشرين 
اجمليدة وهم الشهداء امليامني االبطال الرائد كمال عبيد والرائد الطيار 
الدكتور  نضاله  ورفيق  االبرار  الشهداء  رفاقه  من  وامثاهلم  نصر  كمال 
والوزير والسفري والقيادي كمال شرف وحسن احلليب واملرحوم عادل بدر 
وقائمة رفاق اخي البطل طويلة جدًا من جبلنا االشم اىل كافة احناء سورية 
احلبيبة. ماذا نقول يف ذكراك اخي احلبيب الغالي وحنن نستذكر والدنا 
احلبيب ووالدتنا احلبيبة اليت امضت ما يقارب ثلث قرن يف حقل التعليم 
وهي ابنة الشهيد الشيخ البطل سامل كرباج رفيق القائد العظيم سلطان 
وحييى  وابراهيم  محد  العظام  الشهداء  االبطال  واجدادنا  االطرش  باشا 
ومعذى وسليم وسعيد وخليل واسد ويوسف وامساعيل املغّوش طّيب اهلل 

ثراهم وثرى مجيع الشهداء.
يودعوك  ان  دون  السجن  يف  وانت  توفوا  االحباء  االهل  ان  احلسرة 
وتودعهم واستشهدت مع زوجتك احلبيبة سعاد....وبناتك احلبيبات هبة 
عرفك  من  وكل  واالقارب  واالهل  واالحفاد  واالصهرة  ونور  ويارا  وهال 

وتعرف عليك يف ذهول حتى جّفت الدموع يف مآقيهم ومآقينا....
البطولة  كان  بل  الوطن  خين  ومل  ينهب  ومل  يسرق  مل  كمال  اخي 
عينها من اجل العروبة اخلالقة النه سار يف الطريق الصحيح على خطى 
احملامي  القيادي  االشاوس  اعمامنا  خطى  وعلى  االبطال  واجدادنا  اهلنا 
ابطال  احد  االكادميي  العسكري  والقائد  املغّوش  صياح  االستاذ  الكبري 
العيسمي  االبطال شبلي  القادة  رفاق  املغّوش  آذار سالمة  ثورة  وقادة 
شرفاء  من  وسواهم  رضوان  ورضوان  الزغيب  وتركي  االطرش  ومنصور 
الوطن والعروبة الصادقة الصحيحة. لقد كانت عيناك ايها البطل الغالي 
بعمليات عسكرية  تقوم  وانت  مغوارًا  بطاًل  ثائرًا  واجلوالن  على فلسطني 
العدو  خدمة  ارادوا  واملفسدين  الفاسدين  ولكن  الصهيوني  العدو  ضد 
اللواء  الكبار  القادة  مع  النضال  وتغييبك عن ساح  باعتقالك  الصهيوني 
الركن فهد الشاعر واللواء الركن محد عبيد والعميد الركن مزيد هنيدي  
ومئات بل آالف الضباط ونسور اجلو وصف الضباط واجلنود االحرار مع 
الطلقاء وكان  البطل كنت ورفاقك امليامني  ايها  الوطن...لكنك  شرفاء 
االنذال هم املسجونني الذين اوصلوا بالدنا اىل هذا املنحى من الفوضى 
والظلم واالستبداد باستباحة احلدود وقتل اجليش وتدمري الوطن وسورية 
احلبيبة ال تستأهل اال اخلري وحنن على يقني وانت يف عاملك عامل اخللود 
مع رفاق دربك تهيب بشعبنا العربي السوري ان يلتحم مع جيشنا البطل 
ليوجهوا البنادق على العدو الصهيوني وحيرروا اجلوالن وفلسطني ولسان 

حالك يقول مع ابن حلب الشهباء  الشاعر الكبري جورج يوسف شدياق:
روحي فدى وطين ما دمت املكها

عار علي اذا مل اعطها عار
تأبى الكرامة ان نعنو ملغتصب

آثامه يف ضمري العدل مسمار
جراح امتنا محراء دامية

وآلة الذبح سكني وجّزار
هّبوا انقذوا من نيوب الغدر امتنا

واحلق يعنو ملن هّبوا ومن ثاروا
ان التعاضد اجدى من متزقنا 

ما دام ينذرنا بالويل غّدار
...لك اخللود اخي البطل كمال النك سرت اىل النصر مبصداقيتك من اجل 
وطننا احلبيب سورية الكرامة واالباء والعزة...سورية العظيمة ...سورية 
ابو الثورات العربية القائد العظيم سلطان باشا االطرش ورفاقه االشاوس 
الذين رمسوا خريطتها بارواحهم ولّونوها بدمائهم ...واليت استشهدت من 

اجلها كما االجداد االبطال وننشد ما كان حيلو لك انشاده:
تربة وطنا ما نبيعا بالذهب  - ودم االعادي جنبلو برتابها

لك التحية واالكرام ونهتف لك ولرفاقك االبطال
محاة الديار عليكم سالم...ابت ان تذل النفوس الكرام.

املرحومة الوالدة املربية تحتضن  حفيدتيها يارا ونور كمال املغوّش

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

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

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

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

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام

Melbourneملبورن

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 
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Melbourne

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

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

انواع املعجنات
اطباق متنوعة .. لقمة شهية .. خدمة سريعة 

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

حلم بعجني، منقوش 
بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة 
بالبيض وأصناف 
أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

خبز أمسر وأبيض - مجيع أنواع 
 املعجنات

حلم بعجني، مناقيش زعرت، فطاير 
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع 
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من 

 الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان 

 وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار

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

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

يتم  الية  ذراعا  املتحدة  الواليات  باحثون يف  طور 
التحكم فيها بالتفكري بشكل مباشر اقرب من اي وقت 

مضى لطرف بشري عادي.
واستطاعت جان شريمان وهي امرأة تبلغ من العمر 
خبلل  مصابة  انها  على  حالتها  تشخيص  مت  عاما   52
دماغي تنكيسي منذ 13 عاما وبشلل يف كل جسمها 
ابتداء من العنق، تشغيل الذراع االلية مبستوى حتكم 
ورشاقة مل تر من قبل يف مثل هذا النوع من االعضاء 

الصناعية املتطورة.
لالمام  عادية  غري  خطوة  بانها  ذلك  خرباء  ويصف 
فيها  التحكم  يتم  اليت  الصناعية  لالعضاء  بالنسبة 

بالعقل بشكل مباشر.
املصابني  لالشخاص  بالفعل  اخرى  انظمة  وتسمح   
اليد  استخدام  دون  من  الكتابة  او  بالطباعة  بشلل 
او  كتابتها  يريدون  اليت  احلروف  التفكري يف  مبجرد 

طباعتها.
ويسري تطوير االت التواصل اليت تعمل عن طريق 
املخ بشكل سريع ويتوقع علماء امكان استخدام هذه 

العصيب  التلف  لتفادي  االمر  نهاية  يف  التكنولوجيا 
واعادة تنشيط عضالت الشخص املشلولة.

ويف الوقت عينه، يقولون ان »انظمة كهذه ميكن 
تسمح  اليت  االلية  اخلارجية«  »االعضاء  مع  تزاوجها 

للمصابني بشلل نصفي وشلل رباعي باملشي«.

وداعا للشلل... ذراع الكرتونية متصلة باملخ

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 
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اعتادت نوال ممارسة اجلنس مع زوجها 
بعملية  والقيام  معهما،  آخر  ثنائي  بوجود 
املبادلة بعدما أجربها على القيام بها مرات 
ع��ّدة. أما م��اري وف��ادي، فال ميانعان من 
املبادلة مع أي شريكني يرغبان يف ذلك، 

حبثًا عن مزيد من اإلثارة!
تعترب التبادلّية )Echangisme( أو تبادل 
العالقات  من  الشائع،  مبفهومها  الزوجات 
اجلنسّية املتعارف عليها يف بلدان الغرب 
بها علنًا  وَقِبل  البعض منها  اليت شرعنها 
ورمسّيًا. لكن هل هي موجودة يف جمتمعنا؟ 
وما  بالتبادلّية،  املقصود  ما  ذلك،  وقبل 
ُتضيف  عناصر  وأي  اليها؟  الشركاء  حاجة 

اىل العالقة بني الشريكني؟
مارستها رغمًا عنها!

حياتها  اىل  اليوم  ذل��ك  احلديث  ساقنا 
املقدسة  أسرارها  أحد  لسنوات  كانت  وهي  اخلاصة، 
اليت ال ترضى أن تبوح بكلمة حوهلا رغم وضوح الفتور 
يف عالقتها بزوجها. لكن تلك الصديقة ضاقت ذرعًا 
حبياتها الزوجّية وبلغ بها األمر طلب الطالق لوضع حّد 
ملعاناتها. بدأت القصة بعد ثالثة أعوام من زواجها ومل 
كثريًا،  حيّبها  الذي  زوجها  اىل  باالجنذاب  يومًا  تشعر 
لكن على ما يبدو مل تتوافق معه جنسّيًا. »مل يتواَن 
يومًا عن حماولة شتى الوسائل وجتربة كل ما هو جديد 
أن طرح  اىل  ج��دوى.  بال  لكن  وغريب كي يسعدني، 
علّي ذات يوم خالل سفرنا اىل إحدى الدول األوروبّية، 
وبهدف إسعادي، أن أمارس اجلنس مع رجل آخر أمامه 
عّل ذلك يزيد رغبيت ويثريني. رفضت يف البداية اىل 
أن اقتنعت أخريًا، وبعدما عدنا اىل لبنان بدأ يقرتح أن 
أصحابنا  من  آخرين  شركاء  مع  مجاعيًا  اجلنس  منارس 
وبعد  الزوجات.  تبادل  موضوع  على  يوافقون  الذين 
صراع مرير معه، وافقت اىل أن اعتدت تلك املمارسات 
وأصبحت ال أجد لّذة إاّل من خالهلا«. لكن نوال مل تعد 
راغبة يف ذلك الواقع وتطمح اىل اللقاء بشخص حتّبه 
وتنجذب اليه، قلبيًا وجنسّيًا، كي تكون له وحده وتقيم 
معه عالقة طبيعية ال جمال فيها الختبار السعادة، فها 

هي تطلب الطالق للتحّرر مما أمسته »قيودًا«.
يطلبانها باستمرار

ُفرضت  بعدما  بالتبادلّية  ارتضت  نوال  كانت  وإذا 
عليها، تسعى اليها ماري جاهدة.  احلكاية بدأت يوم 
أحد  عند  عشاء  سهرة  فادي يف  زوجها  برفقة  كانت 
األصدقاء. وبعد العشاء وأثناء حماولة زوجته مشاهدة 
فيلم على شلشة  التلفزيون، صودف مرور فيلم إباحي 
إحدى القنوات فغرّيتها على الفور، لكن زوجي وصديقه 
انتهزا الفرصة ليفتحا موضوع اجلنس حتى وصل بهما 
األمر  اىل موضوع تبادل الزوجات. ثم ما لبثنا أن بدأنا 
عملية التبادل، فأمارس اجلنس مع صديق زوجي يف 
حني ميارسه فادي مع زوجة صديقه، اىل أن انسحب 
األمر على جمموعة أكرب من األصدقاء وأصبحنا نضرب 
مواعيد ثابتة حلفالت اجلنس اجلماعي التبادلي«. وعن 
تقول  األم��ر،  بهذا  القيام  اىل  يدفعهم  الذي  السبب 
اإلث��ارة هو اهل��دف، أحّب زوجي طبعًا  م��اري: »عنصر 
وهو حيّبين وعالقتنا اجلنسّية جيدة جدًا، لكن ما املانع 
بالسعادة واللّذة؟ فالتبادلّية تعين  الشعور  من تعزيز 
اختبار اجلنس مع شخص جديد يف جو مثري يكون الكل 
اجلنسية  اللّذة  نسبة  ترفع  خمتلفة  جتربة  يعيش  فيه 

أكثر فأكثر«.
يف املفهوم النفسي الجنسي

ُيرجع عدد من الباحثني اإلجتماعيني انتقال الظواهر 
انبهار  اىل  اجلنسّية،  ومنها  اختالفها  على  اإلجتماعية 
عليها  اجلديدة  الغربية  اإلجتماعّية  بالظواهر  اجملتمعات 
بعضه  على  العامل  وانفتاح  االت��ص��االت  ث��ورة  نتيجة 
ويشريون  التكنولوجّية.  الناحية  من  سيما  ال  البعض 
أمام  املناعة  يف  نقص  لديها  جمتمعات  مثة  أن  اىل 
التدفق اإلباحي اهلائل الذي تنقله احلضارات الغربّية، 
بدافع  تبدأ  اليت  املمارسات  تتحّول بعض  الوقت  ومع 
املغامرة، سلوكّيات ترتّسخ حتى تصبح جزءًا من ثقافة 

اجملتمع.
وهنا، يعّرف اإلختصاصي يف علم النفس العيادي 
 ،Echangisme أو  الشركاء  تبادل  نوفل  خليل  الدكتور 
بأنه »نوع من أنواع املمارسة اجلنسّية اليت يلجأ اليها 
اإلثارة  أو  الرغبة  يف  نقصًا  يعانون  الذين  الشركاء 
اجلنسيتني، أو جملرد اختبار ما هو جديد. وعادة، يكون 
الطرف الثالث الذي يتم تبادل الشريك معه، وسيطًا 
جنسّيًا خارجًا عن إطار العالقة بني الثنائي ويعمل على 
وتقوم  واإلث��ارة«.  الرغبات  احلاصل يف  النقص  سّد 
احملضة،  اجلنسّية  الرغبة  على  التبادلّية  العالقة  هذه 

مبناسبة قدوم عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة 
امليالدية يتوجه اجمللس القاري للجامعة اللبنانية 
الثقافية يف العامل يف أسرتاليا ونيوزيلندا، بأطيب 
والربكات،  واليمن  باخلري  والتمنيات  التهاني 
ونيوزيلندا،  أسرتاليا  يف  اللبنانيني  مجيع  من 
مؤسسات وأحزاب ومجعيات خريية وفعاليات يف 
اإلعالمية والتجارية. وكذلك على  خمتلف احلقول 
باالستقرار والسالم  لبنان  واآلباء  األجداد  موطن 
واحلرية  باألمن  اجلميع  ينعم  وأن  أبنائه،  جلميع 
وطننا  وعلى  االجتماعية،  والعدالة  والكرامة 
أسرتاليا الذي اخرتناه وطنًا لنا وألجيالنا مبزيد من 

التقدم واالزدهار. 
يف هذه املناسبة الكرمية، يتقدم السيد طوني 
اللبنانية  للجامعة  القاري  رئيس اجمللس  يعقوب 
ونيوزيلندا  أسرتاليا  يف  العامل  يف  الثقافية 
بالشكر  اجمللس  أعضاء  كل  عن  ونيابة  شخصيًا 
العميق من أبناء اجلالية الكرام، وكافة املؤسسات 
الدائم  وتشجيعهم  املتواصل  لدعمهم  اللبنانية، 
للوطن  والثقايف  احلضاري  الوجه  إبراز  أجل  من 
األم لبنان، متطلعني إىل املزيد من التعاون مع 
اجلميع، ودون استثناء، من أجل رفع اسم اجلالية 
مصلحة  فيه  ملا  عاليًا،  الديار  هذه  اللبنانية يف 
لنا  أفضل  مستقبل  أجل  ومن  وأسرتاليا،  لبنان 
وألجيالنا اليت هي حمور اهتمامنا يف كل ما نقوم 

من نشاطات ثقافية. 
آملني أن حنقق برنامج عملنا الواسع والشامل. 
وكمجلس قاري، ننوه بالدور الفعال واإلجيابي 
أسرتاليا  يف  اجلامعة  فروع  على  للقيمني 
بها  يقومون  اليت  لنشاطاتهم  ونيوزيلندا، 
اليت وصلوا  والنجاحات  حققوها  اليت  واملشاريع 
شكر  حتية  منا  فلهم  اجملاالت،  كافة  يف  إليها 
وجلان  رؤساء  املميزة،  جهودهم  على  وتقدير 
وأعضاء، متطلعني إىل املزيد من العطاء واملزيد 

من النجاح. 
حلظات  فيها  تقرتن  اليت  املناسبة  هذه  ويف 

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

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

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

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

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

 برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان

ملزيد من املعلومات وللمشاركة 
يرجى االتصال قبل 31 آذار 2013

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

وطننا  يف  جيري  ما  على  احلزن  بدموع  السعادة 
جيش  نهينء  جنوبه،  إىل  مشاله  من  لبنان  األم 
كما  محاه،  وحامي  الوطن  سياج  الباسل،  لبنان 
سليمان  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  نهينء 
الذي يعمل مع اجليش اللبناني على احلفاظ على 
السلم األهلي ووأد الفنت. وكذلك نهينء حكومة 
عالقات  إقامة  أجل  من  تقدمه  ما  على  أسرتاليا 

طيبة مع الوطن األم لبنان. 
واحملبة  والتقدير  بالتهنئة  نتوجه  كذلك 
العاملي  للرئيس  التمنيات  أطيب  مع  الصادقة 
الشيخ ميشال الدويهي وألعضاء اجمللس العاملي 
للجامعة اللبنانّية الثقافّية يف العامل وأمينها العام 

االستاذ طوني قديسي وأعضاء مكتبه. 
ويف هذه املناسبة أيضًا نتطلع إىل أبناء اجلالية 
اللبنانية اليت نعتز بها ونفتخر بإجنازاتها على كل 
الصعد، وندعوهم إىل وحدة الصف من أجل لبنان 
أي  من  أكثر  املهاجرين  أبنائه  إىل  يتطلع  الذي 
متييز  دون  إلينا مجيعًا  حباجة  فهو  وقت مضى، 
ولنقدم  توحيد صفوفنا  على  فلنعمل  تفرقة،  أو 
مساهماتنا جمتمعني حتت ظل جامعة لبنانية ثقافية 
أقوى  صوتنا  يكون  أن  أجل  من  واحدة،  عاملية 

وموقفنا أصلب. 
وأن أسرتاليا اليت قدمت لنا احلرية الشخصية 
وأمنت لنا العيش الرغيد واملستقبل األفضل لنا 
يف  مساهماتنا  من  املزيد  إىل  تتطلع  وألجيالنا، 
اجملاالت،  كافة  يف  الثقافات  املتعدد  اجملتمع 
الشمل  واللحمة ومل  التعاضد  ندعوكم إىل  لذلك 
أسرتاليا  يف  عاليا  وجاليتنا  لبنان  اسم  ليبقى 

ونيوزيلندا. 
العام  وبداية  اجمليد  امليالد  عيد  إطاللة  فمع 
لواء  ونرفع  الصفوف  لنرص  اجلديد،  امليالدي 
وحدة اجلالية والعمل املوحد، معاهدين على السري 

معًا من أجل أسرتاليا ولبنان.

 وكل عام وأنتم خبري - األمانة االعالم

تهنئة مبناسبة عيدي امليالد 
ورأس السنة اجلديدة

وتبقى يف كل األحوال هامشّية.
لكن، ما الذي يدفع الثنائي اىل ممارستها؟ »ختتلف 
أسباب اللجوء اليها باختالف الشرائح العمرّية، فبالنسبة 
اىل رجل يف اخلمسني مثاًل، قد تدفعه اىل ذلك الرغبة 
يف إعادة إحياء عالقته مع شريكته، أو بسبب احلاجة 
جنسّية  مشكلة  بسبب  أو  جنسي  نقص  تعويض  اىل 
كالقذف املبكر أو متاعب يف االنتصاب وغري ذلك. أما 
يف حال قام بها شركاء يافعون، فقد يكون دافعهم 
البحث عن مزيد من اإلثارة وإضافة بعض التوابل اىل 
أي  لو كانت جيدة وال يشوبها  اجلنسّية حتى  حياتهم 

حمظورات«.
وغالبًا ما يكون الرجال هم أصحاب املبادرة يف هذه 
اخلطوة، ففي البداية ترفض املرأة القيام بها وتشعر 
باإلهانة وبأنها مل تعد ترضي شريكها أو تعجبه. لكن 
مع الوقت تقبل فقط إلرضائه وكي تشعره بالسعادة 
مدفوعة حبّبها له، ونادرًا ما توافق بدافع الرغبة على 
مضّرة  إنها  القول  ميكن  هل  لكن  البداية.  يف  األقل 
وتضع عالقة الثنائي يف دائرة اخلطر؟ يرى نوفل أن 
أو  قوانني  من  »ما  جنسّية،  ممارسة  كأي  التبادلية 
أو  وضررها  حتكمها،  عليها  متعارف  أو  عاملية  قواعد 
بعض  اىل  فبالنسبة  عليها.  نسقطه  مبا  مرتبط  عدمه 
اليت  اإلضافية  اإلث��ارة  من  نوعًا  تكون  قد  الشركاء 
حتّسن العالقة وتعّززها كونها ُتدخل اجلديد على احلياة 
انهيار  اىل  تؤدي  قد  آخرين  اىل  وبالنسبة  اجلنسّية، 
العالقة. لذا، من املهم جدًا حتديد ما يريده الشركاء 
ما  فعل  على  حّضهم  وع��دم  شركائهم  مع  والتفاهم 
وستدّمر  عكسّية  ستكون  النتائج  ألن  فيه  يرغبون  ال 
العالقات«. ويشري اىل أن اخلطر يكمن إذا ما مورست 
من دون التفكري مليًا قبل اإلقدام عليها، كون بعض 
بني  شريكتهم  تستمتع  أن  فكرة  يتقّبلون  ال  الرجال 
يدي رجل آخر. ورغم أنها شائعة يف دول الغرب، »إاّل 
أنها حتصل يف لبنان ضمن نطاق ضّيق بني األصحاب، 
الرجال يف  جدًا حياهلا. فحتى  يزال جمتمعنا حذرًا  وال 
غالبية األحيان ال يتقبلونها ويرفضون أيضًا أن يهبوا 

شريكاتهم اىل رجال آخرين«، وفق نوفل.
صفحات »فايسبوكيّة« لتبادل الزوجات!

إذا كان تبادل الزوجات واألزواج موجودًا يف لبنان 
العربية  ال��دول  بعض  تشهد  للغاية،  س��ّري  إط��ار  يف 
حادثة  أشهر  منذ  اليت شهدت  ومنها مصر  له  تروجيًا 
ُأدين فيها املتهمون بالسجن. ويف التفاصيل، ووفق 
مّت ضبط  وعربية،  مصرية  إخبارية  مواقع  ُنشر يف  ما 
التهامهم  مصر  يف  العجوزة  حبي  شّقة  يف  املتهمني 
جبرم تبادل الزوجات، بعدما أقام الزوجان موقعًا على 
شبكة التواصل اإلجتماعي »فايسبوك« لتبادل الزوجات 
تسهياًل ملمارسة الدعارة، حيث متكنا من تبادل الزوجات 
مع ثالثة أسر. وما لبثت اجلهات الرمسية، أن وضعت 
حدًا للموضوع وحكم عليهم بالسجن املشّدد 7 سنوات 

مع االشغال.
علينا  تطّل  »فايسبوك«،  موقع  اىل  الدخول  ولدى 
األجنيب  منها  الزوجات  لتبادل  ت��رّوج  كثرية  صفحات 
املمارسات  هلذه  ضوابط  من  ما  لذا،  العربي.  ومنها 
حتى اآلن، وهي موجودة يف لبنان لكنها تتخذ طابعًا 
سريًا، خصوصًا أن القانون اللبناني ال جيّرمها إاّل يف 
تكون  ما  وع��ادة  الطرفني  أحد  رضى  بغري  مّتت  حال 
الزوجة، أو إذا مورست مع قاصر أو يف حال حتّولت 
قانونًا  عليها  ُيطلق  ما  أي  مادي  بدل  لقاء  ممارسات 

»الدعارة«.
يف هذه احلاالت، يتحّرك مكتب محاية اآلداب التابع 
للشرطة القضائّية، وأيضًا يف حال اشتكى أحدهم من 
تلك املمارسات انطالقًا من كونها ختدش احلياء العام، 
فرد  بكل  خاصة  شخصية  ممارسات  تبقى  ذلك  وعدا 

ورغباته وخياراته.

أعِطين زوجتك وُخْذ زوجيت... عالقات تبادلّية غرضها اجلنس!
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مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

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

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

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

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

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

 مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 
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قداس وجناز االربعني
من آمن بي وان مات فسيحيا

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

املرحوم االستاذ ديب الياس اخلوري

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

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

 شقيقه الدكتور حنا اخلوري وعائلته 
شقيقه فيكتور اخلوري وعائلته

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

وعائالتهم.
ابناء عمته:

اوالد املرحوم حنا اندراوس وعائالتهم 
ملحم اندراوس وعائلته

جرجورة اندراوس وعائلته
ميشال اندراوس وعائلته
جنيب اندراوس وعائلته

يعقوب اندراوس وعائلته
اندراوس اندراوس وعائلته

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

امرية زوجة فارس عبد الوهاب 
فريوز اسعد 

كلوديت طارق كلش
لودي مسري كلش 
فيفيان سليم رزق

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

واملهجر.
الدعوة عامة

ملبورن

همسة 
املوت واحد، واالرهاب واحد، حنن نأسف وحنزن على املالئكة 
كونكتيكت  والية  يف  رهيبة  جمزرة  يف  ماتوا  الذين  الصغار 

االمريكية.
عشرون مالكًا من االطفال بني السادسة والسابعة من عمرهم 

الوردي ومع معلماتهم السبع.
هي  هل  املسيح،  يسوع  الطفل  ميالد  عشية  ويف  هكذا 
الغدر  يد  من  العامل  واىل  االبرياء،  اهل هؤالء  اىل  العيد  هدية 

واالرهاب؟
ماذا نقول : حنن نرفع عرب هذه العجالة كلمة عزاء من القلب 
الواليات  رئيس  واىل  االنسانية  يف  اخواننا  اىل  اهلهم،  اىل 
رئيس  كل  واىل  اوباما  باراك حسني  السيد  االمريكية  املتحدة 

قوي يف هذا العامل.
رمحة بكل هؤالء، وبكل الذين سقطوا من اطفالنا واهلنا، من 
يوم  كل  وارهابًا  وغدرًا  وقهرًا  ومرضًا  جوعًا  ميوتون  الذين  كل 
يف هذا العامل وخاصة يف بالدنا نقول: عودوا اىل الرمحة، اىل 
احملبة، اىل جوهر االديان السماوية، اىل االنسان الذي خلق حرًا 

وعلينا ان حنافظ على حقه يف احلرية والكرامة االنسانية....
واملوت،  واالرهاب  الدمار  تشجعون  النكم  اقوياء  لستم  انتم 
القوي يا حضرة الرئيس ويا رؤساء هذا العامل، القوي هو الذي 
يعرف كلمة احلق ويسّلطها عل رؤوس الطامعني والعابثني بكرامة 

االمم والشعوب...
يا سادة، ال معنى للعيد اذا مل يتساو به اجلميع، هل العيد هو 

غطرسة وصنمية وارهاب؟ ال رجاء لنا يف مثل هذه االعياد....
انتم اذا ما عدمت اىل اجلوهر يف االميان ذاهبون حتمًا اىل الظلمة 

الربانية واآلتي سيكون اكرب وارهب...
ولك يا اهلل نقول: انت رحوم حمب قوي وحنون...فلم ال تكون 
االبرياء  ألولئك  قوتك  من  تعطي  ال  ملاذا  اجلميع؟  على  رمحتك 
يف  االرهاب  وخناجر  رماح  تسحقهم  الذين  املستضعفني  وكل 

هذا العامل.
اين انت يا اهلل؟...

سهى بشارة
االسمر تموز  بقلم 

وعنها:  بها  جنوبية، مسعنا  جلجلة  عز يف  حكاية  بشارة،  سهى 
خنادق  يف  وستبقى  وحمررة....كانت  ثائرة...مقاومة....اسرية 

القتال من اجل قضية الوطن واالنسان...
سهى بشارة هي الشهيدة احلّية، وحنن نشهد...هي من رموز 

البطولة الواعية يف جيل اضحى القضاء والقدر...
انه فعل اميان جديد، انه فصل من رسالة الوطن اجلريح لالنسانية 

مجعاء.
انتم القضاء والقدر النكم قهرمت عدوًا غاصبًا حاقدًا توهم انه لن 

يقهر، فقهرمتوه،وسقط قناع العهر والعربدة واالستكبار!!!
من  بالرغم  زالت  وما  وصربت،  اسرت  تأملت،  جرحت،  سهى، 
احلرية تعاني الوجع واآلالم العظيمة يف زمن احملن والصعاب....

لكنها بنت احلرية، واّم الواجب واخت يف املقاومة الباسلة لكل 
شهيد وشهيدة ولكل مقاوم ومقاومة....

سهى يف طّلتك، يف زيارتك هذه الينا حنن التواقني الريج تراب 
اجلنوب، نرى يف وجهك العروس الرمز سناء حميدلي، تلك الساكنة 
يف الضمري والوجدان هي وكل الشهداء الراقدين يف ارضنا على 

رجاء القيامة اجمليدة والنصر االكيد....
سهى بشارة، ايتها االمرأة اجلنوبية الصابرة، حتية للفكر الثوري 
ال  الذي  احلضاري  الفصل  هذا  فصنعت  كّونك  الذي  االنساني 
يف  االوفياء  املقاومني  اهلنا  بيوت  ولكل  الهلك  ميوت....حتية 

بالدنا...
والكرامة  العز  شهداء  يا  لكنكم  قلوبنا،  يف  بك  نرحب  اليوم 
حاضرون ابدًا يف ضمائر املاليني...انتم زرعتم يف ناسنا مقيمني 
ومغرتبني الثقة واالميان وارادة احلياة، فكنتم احياء يف حياة امة 
عصية على املوت، هي قهرت املوت باملوت مع اسطورة الفداء 

الذي كّرس نفسه النتصار احلق واخلري والعدل واجلمال.
ام  االنطاكية،  الكنيسة  »هول«  ويف  امليالد  عشية  لقاء  يف 
الكنائس ، كنت ايتها اجلنوبية البطلة عروسًا متألقة بهية سنية، 

آتية الينا من مشرق احلرية شروقًا ابيًا شاخمًا.
الراسي  خليل  االستاذ  للصديق  ووفاء  تقدير  كلمة  ادون  اني 
رئيس منظمة احلزب الشيوعي اللبناني يف اسرتاليا وكل رفاقه يف 
هذه املؤسسة،رفاق الغربة الطويلة الوفية لقضية وطنها وناسها، 

اليت هي هي قضية االنسان املعذب يف هذا الكون الرهيب.
اطاللتك  يف  الثقايف  حضورنا  نّورت  لك  شكرًا  بشارة  سهى 
االسرتالية ومن معجن جربان نؤكد العداء االنسانية يف هذا العامل 
الرجل  انه وان مل يبق سوى رجل فرد وامرأة واحدة منا، فذلك 
سيكون شاعرًا نبيًا مقاومًا وتلك االمرأة ستكون امًا لشعب مقاوم 

جديد.

الساعة 25 يف ملبورن
   االب جورج نصر

رجل دين بكل ما تعنيه الكلمة  يف اجلوهر الالهوتي املقدس...
ثائر على الفساد والفاسدين واملفسدين. عرفناه منذ الساعة 
وسنبقى على تواصل روحي اجتماعي معه النه القدوة، وهذا 

هو املطلوب من نساء ورجال الدين والدنيا...
جورج نصر يف خطى املسيح الثائر االول من اجل االنسان...
كرامة االنسان وعزه وارتقاؤه وبقاؤه، يف زمن نصارع فيه 

من اجل البقاء والدميومة...
الرسولية،  الواحدة  الكنيسة  رجال  املبارك يف  الكاهن  ايها 
حنييك حتية احلياة اليت انتصرت فيك طفاًل، فانتصرت بها 

حمبة وتضحية وعطاء.

*****

الراهبة االم ايناس مريم الصليب

سالم املسيح لك ايتها االم املباركة ...
وسالمنا املسيحي واالنساني اجلامع لك من اسرتاليا.. من 
احلاضنة  بريوت  جذورك...اىل  الناصرة  ويف  اجلليل  ربوع 
االنسانية عماًل بشرائعها اخلالدة ومنها اىل محص وكل ربوع 

بالد الشام تناضلني باسم من جاء لينقذ بين البشر..
ويف عظتك االخرية بعنوان »يف حضرة الكلمة احلزينة« كنت 
الراهبة احلزينة، ويف حزنها توثب وتصميم وفعل اميان كبري 

..ولك يف العيد كل احملبة والوفاء...

*****

نهاد شهدا ورفعت حنا وعمل اخلري

الثنائي يف دروب اخلالص رفعت حنا ونهاد شهدا اصبحا 
املعذبة...حبة  الطفولة  انقاذ  برسالة  املؤمنني  من  مجاعة 

احلنطة ستصبح غالاًل على بيادر حصاد احملبة.
اجلرحية  الطفولة  اجل  من  معكم..معكم  اهلل  الن  معكم  حنن 
امل  العامل  هذا  من  مكان  كل  ويف  سورية،  يف  الشهيدة 
وقرى  الناصرة  يف  له  عظة  اول  يف  املسيح  يسوع  يقل 
ملكوت  هؤالء  الّي...ملثل  يأتون  االطفال  »دعوا  اجلليل: 

السماوات«...بوركتم.

*****

جورج صباغ

يف  العريقة  الالذقية  مدينة  ابن  صباغ  جورج  االخ  خصنا 
باملثلث  خاص  وثائقي  بنص  اجلميل،   السوري  الساحل 
الرمحات البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم، وحنن سننشر كل 
كلمة تعرب عن مسرية عظيم من بالدنا محل الرسالة حقيقية 

يف اقانيم املعرفة واخلطابة واملمارسة الكلية القداسة ...
االخ جورج صباغ وزوجته  والعائلة يتقدمون من مدينة اهلل 
انطاكيا ومن عائلة الراحل الكبري يف انطاكيا وسائر املشرق 
البطريرك  ابينا  لغبطة  نصلي  كلنا  ويضيف  التعازي،  بأحر 
ومعه ومع املخلص يسوع املسيح يف ذكرى ميالده اجمليد، 
نرفع البخور والرتاتيل والرتانيم صالة ربانية من اجل السالم 
حيث  ربى دمشق  ومن  العامل.  كل  وطننا سورية ويف  يف 

املالئكة تنشد نسمع«.
اجملد هلل يف العلى وعلى االرض السالم والرجاء الصاحل لبين 

البشر«....

لجميع اعالناتكم يف ملبورن 
اتصلوا  بمدير مكتب 

ملبورن الزميل كميل مسعود 
على الرقم:

0405272581

الغضب يفاقم حدة اإلصابة بالقلق
أظهرت األحباث الطبية أن املاليني الذين يعانون من نوبات قلق 
مزمن قد يتعرضون لتزايد حدة هذه النوبات بسبب مشاعر الغضب 

اليت قد تعرتيهم بني احلني واآلخر.
وكانت األحباث الطبية أجريت على أكثر من 380 شخصا يعانون 
انفعاالتهم  مراقبة  مع  متابعتهم  مت  حيث  مزمنة،  قلق  نوبات  من 

ومواقفهم االجتماعية.
نوبات  يعانون من  الذين  »األشخاص  أن  املتابعة إىل  وأشارت 
املئة  بنسبة 23 يف  الغضب  للمعاناة من  أكثر عرضة  كانوا  قلق 

مقارنة باألشخاص الذين ال يعانون من القلق بصورة مستمرة«.

 األيروبكس« حيقق 
حلم الرشاقة

جلامعة  التابع  الطيب  باملركز  باحثون  أجراها  طبية  أحباث  أكدت 
»ديوك« االمريكية أن ممارسة متارين »األيروبكس« تساعد على 
حلم  وحتقق  العنيدة  الدهون  وحرق  الزائد  الوزن  من  التخلص 

الرشاقة والقوام.
للمزج  دعوة  إليها  املتوصل  »النتائج  أن  الباحثون  وأوضح 
واالستفادة من نتائج ممارسة كل انواع الرياضة يف التخلص من 

البدانة والدهون الزائدة«.
الكبرية  الفوائد  إىل  أشارت  السابقة  الطبية  األحباث  وكانت 
ومن  التمارين  يف  ينتظمون  الذين  األشخاص  عليها  حيصل  اليت 
بينها تنظيم مستوى السكر يف الدم وتقليل مستوى الدهون يف 

اجلسم.
وأشارت الدراسة إىل أن »االشخاص الذين انتظموا يف ممارسة 

متارين األيروبكس جنحوا يف خفض أوزانهم«.
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يف موقف يعكس إصراره على انطالق املسابقة احمللية يف الـ30 
جدول  رمسيًا  القدم  لكرة  املصري  االحتاد  أعلن  اجلاري،  الشهر  من 

مباريات الدوري.
ونشر املوقع الرمسي لـ«اجلبالية« مواعيد مراحل الدور األول، على 
رغم عدم تلقيه موافقة وزارة الداخلية أو الشرطة العسكرية على تأمني 

املباريات.
وأوضح بيان االحتاد أن االستفتاء على الدستور املصري اجلديد، 
سبب تأجيل مباريات املرحلتني األوىل والثانية، فيما تنطلق املسابقة 

من املرحلة الثالثة.
ويشهد االحتاد املصري ختبطًا، إذ يتزامن انطالق املسابقة مع ارتباط 
من  الـ28  يف  الدوحة  يف  قطر  مع  ودية  مبباراة  »الفراعنة«  منتخب 
الشهر اجلاري، كما يلتقي غانا وكوت ديفوار مبعسكره يف اإلمارات 

يف 10 و14 كانون الثاني )يناير( املقبل.
ويتوقف النشاط الكروي يف مصر منذ أحداث مذحبة إستاد بورسعيد 
يف شباط )فرباير( املاضي، وفشلت أكثر من حماولة النطالق الدوري 
احمللي لرفض جمموعات »ألرتاس« املنتمية لألهلي، إضافة إىل عدم 

استقرار الوضع األمين يف مصر.
من جهته، جتاهل املدير الفين لألهلي حسام البدري إعالن االحتاد 
املصري عودة الدوري يف نهاية الشهر، وقرر مد إجازة فريقه حتى 

مطلع العام املقبل.
األندية،  أفريقيا نشاطه عقب مشاركته يف مونديال  وسيبدأ بطل 
وحصوله على املركز الرابع، باملشاركة يف مهرجان اعتزال مدافع اهلالل 

السعودي عبداهلل الشريدة يف 11 كانون الثاني )يناير( املقبل.
وجود  عبداحلفيظ،  سيد  »األمحر«  بالفريق  الكرة  مدير  نفى  فيما 
عروض كويتية للمهاجم عماد متعب، مشريًا موقع األهلي الرمسي إىل 
أن الالعب من الركائز األساسية، وال ميكن االستغناء عنه يف الوقت 
احلالي، مؤكدًا أنه يف حال تلقي املهاجم عرضًا رمسيًا سيعرض على 

جلنة الكرة الختاذ ما تراه مناسبًا.
وكان متعب صرح بأنه ميتلك أكثر من عرض، معربًا عن استياءه من 

عدم املشاركة بشكل أساسي يف الفرتة األخرية.
كما نفى رئيس نادي لريس البلجيكي املصري ماجد سامي تفاوض 
ناديه مع عدد من العيب األهلي يف فرتة االنتقاالت الشتوية، مشريًا 

إىل أنه مل يتحدث مع أي العب بالدوري املصري.
مع  مفاوضات  وجود  عن  حتدثت  البلجيكية  الصحف  بعض  وكانت 
ثالثي األهلي حممد أبو تريكة وأمحد فتحي وعماد متعب لالنضمام إىل 

فريق لريس.
على صعيد آخر، كشف العب وسط الزمالك املعار للوصل اإلماراتي 
أملانية  أندية  من  عروضًا  تلقيه  عن  »شيكاباال«،  عبدالرازق  حممود 
وروسية وتركية سيبت فيها يف نهاية املوسم، لرغبته يف االستمرار 

مع الوصل إىل نهاية مدة اإلعارة.

فيما قررت إدارة النادي »األبيض« جتديد عقد املهاجم أمحد جعفر 
ملدة ثالثة أعوام يف مقابل 2 مليون جنيه يف املوسم.

وحصل العبو الزمالك على راحة من التدريبات ملدة أسبوع، باستثناء 
اجلناح األمين حازم إمام املصاب بالتهابات يف عضالت الركبة.

كما حصل املهاجم البوركيين عبداهلل سيسيه على إجازة ملدة أسبوع، 
يسافر خالهلا إىل فرنسا لقضاء إجازته السنوية.

من جهة أخرى، تراجع منتخب مصر للمركز 41 يف تصنيف االحتاد 
الدولي »فيفا« للمنتخبات عن الشهر اجلاري، وعلى املستوى األفريقي 
جاءت مصر سادسة خلف كوت ديفوار )14( واجلزائر )19( ومالي )25( 

وغانا )30( وزامبيا )34(.
خلف  الثاني  املركز  مصر  احتلت  العربية  املنتخبات  مستوى  وعلى 
اجلزائر، ثم جاءت تونس يف املركز 45 وليبيا رقم 54 وحلت خامسة 

املغرب يف املركز 74.
ويستعد املنتخب املصري ملواجهة منتخب زميبابوي يف آذار )مارس( 
2013 باجلولة الثالثة لتصفيات اجملموعات األفريقية املؤهلة إىل كأس 

العامل 2014.

االحتاد املصري يتحدى األمن 
ويعلن جدول الدوري

يوفنتوس يأمل مبواصلة 
الصدارة على حساب كالياري

يأمل يوفنتوس بانهاء عام 2012 بابهى حلة يف صدارة الدوري 
الـ18  املرحلة  كالياري يف  على  عندما حيل  القدم،  لكرة  االيطالي 

)امس( )اجلمعة(.
اضافة اىل احرازه لقب بطل الشتاء، يتصدر يوفنتوس بـ41 نقطة 

من 17 مباراة بفارق 7 نقاط عن انرت ميالن الثاني.
»ايس  ملعب  مطابقة  لعدم  حمايدة  ارض  على  املباراة  وستقام 
بهذا  ملباراة  املطلوبة  للمعايري  ايلينا«  سانت  كوراتو  دي  اريناس 

احلجم.
الدولي  مدافعه  كونيت  انطونيو  املدرب  فريق  عن  وسيغيب 
املخضرم جورجو كييليين الذي سيبتعد عن املالعب لشهرين بسبب 

اصابة عضلية.
من جهته، يستقبل انرتميالن الوصيف جنوى السبت، بعد خسارته 
امام التسيو يف املرحلة السابقة. ويف مباراة قمة، حيل ميالن السابع 
الذي وقع مع برشلونة االسباني يف الدور الثاني من دوري االبطال، 

على روما السادس على امللعب االومليب.
وتفتتح املرحلة اليوم )اجلمعة( بلقاء بيسكارا مع كاتانيا، وتستكمل 
السبت مبباريات اتاالنتا مع اودينيزي، وبولونيا مع بارما، وبالريمو 

مع فيورنتينا، ومسبدوريا مع التسيو، وتورينو مع كييفو.
الدوري الفرنسي

صراع  ظل  يف  الفرنسي،  الدوري  من  الـ19  املرحلة  ستقام 
على  ومرسيليا  وليون  جرمان  سان  باريس  اندية  بني  مرير  ثالثي 

الصدارة.
ومتلك االندية الثالثة 35 نقطة بعد 18 مباراة، وذلك بعد ان حسم 
بليز  بهدف  املاضي  االسبوع  ليون  مع  االخرية  قمته  جرمان  سان 

ماتويدي.
بريست  على  حيل  عندما  اليوم،  املرحلة  العاصمة  فريق  ويفتتح 
الـ13 متسلحًا بثالث انتصارات على التوالي، بعد فرتة من انعدام 

التوازن لفريق املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي.
اهداف( الصابة   7( بساط  بن  ادين  هدافه  بريست  عن  ويغيب 
عضلية. اما سان جرمان فيفتقد للمدافع الربازيلي اليكس، ومواطنه 

املهاجم نيين الذي اصبح على وشك االفرتاق مع ناديه.
واشار نيين اول من امس )االربعاء( على موقعه الرمسي، اىل ان 
الوقت حان »لفتح صفحة جديدة« يف مسريته، معتقدًا انه سيتوصل 

اىل حل لتحريره من عقدة مع باريس سان جرمان.
وقال نيين )31 عامًا(: »احب املدينة واملشجعني الذين عاملوني 
انه  بالبقاء.  طالبتين  دعم  رسائل  تلقيت  االحرتام.  من  بكثري 
حان لسلوك طريق جديد يف  الوقت  ان  اعتقد  لكين  قرار صعب، 

مسريتي«.
ويرتبط العب موناكو السابق، الذي استبعد عن مباراتي ايفيان 
وفالنسيان بسبب »تصرفاته« خالل مباراة بورتو يف دوري االبطال 
جرمان حتى  مع سان  بعقد  احلالي،  )ديسمرب(  االول  كانون   4 يف 

عام 2013.
وقد يعمد املدرب انشيلوتي اىل زج التشكيلة اليت واجهت ليون، 

اال اذا وجد احد افراده يعاني من التعب قبل العطلة الشتوية.
وحبال حقق سان جرمان فوزه الرابع على التوالي، سيحرز لقب 

بطل الشتاء.
الثاني بفارق االهداف نيس اخلامس يف مباراة  ويستقبل ليون 
قوية، اذ فاز الفريق اجلنوبي يف 5 من مبارياته الست االخرية، ومل 
خسارات  عدد  مبثل  اي  هزائم،  لثالث  املوسم سوى  هذا  يتعرض 

ليون.
ملعب  يف  ارضه  على  صعبة  مباراة  كذلك  مرسيليا  وخيوض 
»فيلودروم« ضد سانت اتيان الثامن الذي مير يف فرتة صعبة، اذ 

مل يفز يف مبارياته االربع االخرية.
ويلعب السبت ليل مع مونبلييه حامل اللقب اجاكسيو مع رين، 
ولوريان مع رميس، وبوردو مع تروا، وباستيا مع نانسي، واالحد 

فالنسيان مع ايفيان، وتولوز مع سوشو.

يشهد الدور ربع النهائي من مسابقة كأس املانيا لكرة القدم مباراة من 
العيار الثقيل بني بوروسيا دورمتوند وبايرن ميونيخ، اذ سيحاول االخري 

الثأر من حامل اللقب الذي لقنه درسًا يف نهائي العام املاضي )2-5(.
وستقام املباراة على ملعب بايرن »اليانز ارينا«، اذ تعادل بايرن مرة 
واحدة هذا املوسم امام دورمتوند بالذات، وفاز باملواجهات اخلمس السابقة 
مع بايرن حنو لقبه يف بطوليت الدوري عامي 2011 و2012 ومسابقة الكأس 
اوغسبورغ 2-صفر،  بفوزه على  النهائي  ربع  اىل  بايرن  وتأهل  االخرية. 
مباراتني،  املوقوف  ريبريي  فرانك  الفرنسي  عنه العب وسطه  وسيغيب 
ماريو  املوهوب  العابه  لصانع  بثالثية   1-5 هانوفر  دورمتوند  سحق  فيما 

غوتسه.
مع  ثالثة(  )درجة  اوفنباخ  كيكرز  يلتقي  املواجهات،  بقية  ويف 

ماينتس  ويستضيف  ثانية(،  )درجة  بوخوم  مع  وشتوتغارت  فولسبورغ، 
فريق فرايبورغ.

ويقام النهائي يف االول من حزيران )يونيو( يف برلني.
مع  مباراتني  ريبريي  فرانك  الفرنسي  الدولي  اوقف  أخرى،  جهة  من 
طرده  بعد  القدم،  لكرة  املانيا  كأس  مسابقة  يف  ميونيخ  بايرن  فريقه 
خالل مواجهة اوغسبورغ )2-صفر( الثلثاء املاضي يف الدور مثن النهائي، 

حبسب ما اعلن فريقه البافاري امس اخلميس.
وطرد ريبريي )29 عامًا( يف الدقيقة 47 من املباراة، بعد اشتباكه مع 

الكوري اجلنوبي جا تشيول كو.
وسيغيب ريبريي بالتالي عن ربع النهائي ضد بوروسيا دورمتوند على 

ملعب اليانز ارينا.

قمة بني دورمتوند وبايرن ميونيخ يف ربع نهائي الكأس

الصدارة  يف   2012 لعام  اوروبا  بطولة  بلقب  املتوجة  اسبانيا  انهت 
للعام اخلامس على التوالي بعدما تقدمت بفارق 169 نقطة امام املانيا يف 

التنصيف الشهري الصادر عن االحتاد الدولي لكرة القدم االربعاء.
رابعة  ايطاليا مرتبة واحدة وكولومبيا 3 مراتب لتحل االوىل  وصعدت 
والثانية خامسة بـ 1165 نقطة و1164 نقطة على التوالي. وشهد التصنيف 
تراجع  مقابل  مراكز   4 واالكوادور  ايضا صعود كل من سويسرا  اجلديد 
عشرة  ثانية  سويسرا  فصارت  مراكز،   5 والربازيل  االوروغواي  من  كل 
ثامنة  والربازيل  عشرة  سادسة  واالوروغواي  عشرة  ثالثة  واالكوادور 

عشرة.
 2 نقاط،   1606 اسبانيا   1 االوائل:  العشرين  املنتخبات  ترتيب  وهنا 
املانيا 1437 نقطة، 3 االرجنتني 1290 نقطة، 4 - ايطاليا 1165 نقطة، 5 
كولومبيا 1164 نقطة، 7 الربتغال 1144 نقطة، 8 هولندا 1124 نقطة، 9 
روسيا 1070 نقطة، 10 كرواتيا 1064 نقطة، 11 اليونان 1033 نقطة، 12 
سويسرا 1004 نقاط، 13 االكوادور 999 نقطة، 14 - ساحل العاج 995 
االوروغواي 975 نقطة، 17 فرنسا  نقطة، 15 املكسيك 994 نقطة، 16 
949 نقطة، 18 الربازيل 946 نقطة، 19 اجلزائر 887 نقطة، 20 السويد 

870 نقطة.
املركز  وبقيت يف  العربية  املنتخبات  بصدارة  اجلزائر  احتفظت  عربيا، 
بـ606   45 )املركز  وتونس  نقطة(  بـ615   41 )املركز  مصر  امام  الـ19 
بـ572 نقطة.  نقاط( وليبيا اليت تقدمت 5 مراكز لتصبح يف املركز 54 
وتراجع املغرب مرتبتني )74( واالردن 4 مراكز )94( يف حني تقدم العراق 
5 مراكز واحتل املركز 92 بـ385 نقطة بفارق 18 نقطة عن االمارات اليت 

تقدمت 13 مرتبة.
وهنا ترتيب املنتخبات العربية: 19 اجلزائر 887 نقطة، 41 مصر 615 
نقطة، 45 تونس 606 نقاط، 54 ليبيا 572 نقطة، 74 املغرب 466 نقطة، 
92 العراق 385 نقطة، 94 االردن 375 نقطة، 95 عمان 369 نقطة، 96 
االمارات 367 نقطة، 98 قطر 365 نقطة، 101 السودان 349 نقطة، 117 
الكويت 281 نقطة، 119 البحرين 275 نقطة، 126 السعودية 264 نقطة، 
127 لبنان 259 نقطة، 144 سوريا 186 نقطة، 152 فلسطني 152 نقطة، 
الصومال 27  نقطة، 195  القمر 29  جزر   - نقاط، 194  اليمن 108   164
 205 نقطة،   20 السودان  جنوب   -  202 نقطة،   23 جيبوتي   198 نقطة، 

موريتانيا 3 نقاط.

تصنيف الفيفا: إسبانيا تنهي العام 
يف الصدارة للمرة اخلامسة تواليًا

أبطال أوروبا: اليوم قرعة الدور الثاني بوجود 9 أبطال سابقني
تسحب الساعة 12,30 ظهر اليوم اخلميس يف مقر االحتاد االوروبي لكرة 
القدم يف نيون السويسرية قرعة الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال 

اوروبا بغياب حامل اللقب لكن بوجود 9 ابطال سابقني.
املوسم  باللقب  توج  الذي  االنكليزي  تشلسي  القرعة  عن  وسيغيب 
املاضي وللمرة االوىل يف تارخيه بفوزه على بايرن ميونيخ االملاني يف 
النهائي، وذلك بعدما فشل يف احتالل احد املركزين االولني يف جمموعته 
عليه.  تفوقا  االوكراني  دانييتسك  وشاختار  االيطالي  جوفنتوس  الن 
وسيتواجد يف الدور الثاني 9 ابطال سابقني هم ريال مدريد وبرشلونة 
وبايرن  دورمتوند  وبوروسيا  االيطاليان  وجوفنتوس  وميالن  االسبانيان 
ومانشسرت  الربتغالي  وبورتو  االسكوتلندي  وسلتيك  االملانيان  ميونيخ 
يونايتد االنكليزي. وهناك فرصة ان يتواجه بطالن سابقا يف الدور الثاني 
الن االندية اليت انهت دور اجملموعات يف صدارة جمموعاتها وضعت يف 
قبعة واحدة، فيما وضعت االندية الوصيفة يف القبعة الثانية وبينها ريال 
مدريد حامل الرقم القياسي بعدد االلقاب )9( وميالن ثاني اكثر االندية 
تتوجيا باللقب )7(، اضافة اىل بورتو وسلتيك. كما يضاف اىل االندية 
دانييتسك  وشاختار  االسباني  وفالنسيا  االنكليزي  االرسنال  الوصيفة 
وغلطة سراي الرتكي، اما بالنسبة لالندية اليت حلت اوىل يف جمموعاتها 
السويدي  اجلديد  جنمه  مع  الفرنسي  جرمان  سان  باريس  ايضا  فهناك 
زالتان ابراهيموفيتش الذي ميكن ان يواجه فريقه السابق ميالن، وشالكه 
املرحلة  الثاني يف هذه  للدور  املتأهلة  االندية  وتواجد 15 من  االملاني. 
من املسابقة سابقا، واالستثناء الوحيد ملقة االسباني الذي فاجأ اجلميع 
بتصدره جمموعته يف مشاركته االوىل، فيما مل يتواجد يف هذا الدور من 
النسخة املاضية سوى 5 اندية هي ميالن وبرشلونة وبايرن ميونيخ وريال 

مدريد واالرسنال.
ومن احملتمل ان نشهد يف الدور الثاني مواجهة بني برشلونة وميالن يف 
اعادة لنهائي 1994 حني فاز االخري 4 0، او بني جوفنتوس وريال مدريد 
يف اعادة لنهائي 1998 عندما استعاد النادي امللكي اللقب الغائب عن 
خزائنه منذ 1966 بفوزه على »السيدة العجوز« بهدف سجله الصربي 
ان  قبل  السابع  لقبهم  اهدى »مريينغيس«  الذي  مياتوفيش  بريدراغ 
يضيفوا اليه لقبني آخرين عامي 2000 و2002 على حساب فالنسيا وباير 
ليفركوزن االملاني. كما هناك احتمال ان يقع ريال يف مواجهة مانشسرت 

يونايتد الذي يواجه امكان الوقوع مع ميالن ايضا.
ومن املؤكد ان اندية القبعة الثانية تأمل جتنب مواجهة برشلونة الذي 
يعترب الفريق االفضل يف القارة العجوز حاليا يف ظل وجود النجم الرائع 

االرجنتيين ليونيل ميسي.
وستخوض الفرق اليت انهت الدور االول يف صدارة جمموعاتها مباراة 
االياب على ارضها. وتقام مباريات الذهاب يف 12 و13 و19 و20 شباط 

املقبل واالياب يف 5 و6 و12 و13 آذار.
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متفرقـــات

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 

تناول املشروبات السكرية يزيد 
خطر اإلصابة بالسمنة الوراثية 
ودراسة أمريكية تشري إىل دورها 
يف التأثري على جينات البدانة

من احملتمل أن يزيد تناول املشروبات السكرية خطر اإلصابة بالسمنة 
وبالنسبة  الدراسات.  إحدى  توصلت  مثلما  الناس،  بعض  لدى  الوراثية 
لألفراد الذين يكونون معرضني وراثيا خلطر اإلصابة بالسمنة، ميكن أن 
يتسبب احتساؤهم كثريا من املشروبات السكرية يف تفاقم مشكلة زيادة 
وزنهم بفعل زيادة تأثريات جينات البدانة لديهم، حسبما توصلت دراسة 

جديدة.
العامة  الصحة  بكلية  األوبئة  وعلم  التغذية  أستاذ  هو،  فرانك  ويقول 
جبامعة هارفارد وأحد املشرفني على الدراسة: »حيمل معظم الناس بعض 
الذين حيملون  »األفراد  أن  ويضيف:  الوراثية«.  بالبدانة  اإلصابة  خماطر 
الكثري من جينات البدانة يزداد خطر إصابتهم بالبدانة. كذلك، فإن األفراد 
خطر  لديهم  يزداد  الغازية  املشروبات  من  كبريا  قدرا  حيتسون  الذين 
فيكون  معا،  العاملني  بني  جيمعون  الذين  األفراد  أما  بالبدانة.  اإلصابة 
خطر إصابتهم بالبدانة أكرب بكثري ممن ينطبق عليهم عامل واحد فقط من 
االثنني«. ولكي يتمكن الباحثون من الوصول إىل تلك االستنتاجات، قاموا 
بفحص بيانات تتعلق حبالة 6934 امرأة من دراسة صحة املمرضات، وحالة 
4423 رجال من دراسة متابعة العاملني الصحيني، وحالة 21.740 سيدة من 
دراسة للرتكيب اجليين عند النساء. وكان املشاركون يف هذه الدراسات 
الثالث من أصول أوروبية؛ وكانت هناك ملفات جينية متاحة عنهم مجيعا، 

مما مكن العلماء من فحص االثنني وثالثني جينا املرتبطة بالبدانة.
مأل مجيع املشاركني استبيانات تتعلق مبقدار ما يتناولونه من أطعمة 
بالسكر مشروبات  املشروبات احملالة  الوقت. تضمنت  ومشروبات مبرور 
عصائر  تشمل  ومل  وليمون،  فاكهة  وعصائر  سكرية  كحولية  غري  باردة 
الشاي  أو  املثلجة  القهوة  أو  املائة  يف   100 بنسبة  الطبيعية  الفاكهة 
املثلج. انقسم املشاركون إىل عدة فئات: الذين تناولوا أقل من حصة 
واحدة شهريا من املشروبات احملالة بالسكر؛ وأولئك الذين تناولوا عددا 
يرتاوح ما بني حصة وأربع حصص شهريا؛ وآخرين تناولوا عددا يرتاوح 
ما بني حصتني وست حصص أسبوعيا؛ وهؤالء الذين تناولوا حصة واحدة 
الباحثون حسابات تتعلق مبستوى اجلودة الشامل  أكثر يوميا. وأجرى  أو 
ويضم  الكحوليات.  وتناول  والتدخني  البدني  والنشاط  الغذائي  للنظام 
واملقدار  الغذائية  الدهون  الغذاء  جودة  مبستوى  املتعلق  النقاط  جمموع 
الفواكه واخلضراوات واملكسرات واحلبوب  اللحوم، وكذلك  املتناول من 

الكاملة.
البدانة  بالبدانة نتيجة وجود نسبة كبرية من جينات  زاد خطر اإلصابة 
إىل الضعف يف اجملموعة اليت تناولت أكرب كمية من املشروبات السكرية 
عنها يف اجملموعة اليت تناولت أقل كمية من املشروبات السكرية، على 
حد قوله أحد املشرفني الدراسة الرئيسيني، لو تشي، األستاذ املساعد 
بقسم التغذية بكلية الصحة العامة جبامعة هارفارد. وهذا يشري إىل أن 
تناول املشروبات السكرية بانتظام يضاعف من خطر السمنة الوراثية، على 

حد قوله.

الرئيس ميشال سليمان
 يتّخذ مواقف وقرارات جريئة مدعومًا 
من جهات دولية، لكّنه يتلقى حماربات 
من جهات داخلية أهّمها حزب اهلل بسبب 
مواقفه من السالح ومن سوريا وإيران 
وبسبب مواقفه اإلقليمية منها وتدخّلها 
وعلى  األمنية  اللبنانية  الشؤون  يف 

احلدود.
 سنة 2013 صعبة عليه لكنها مليئة 
احلوار  حلقات  والبطولة.  اجلرأة  مبواقف 
ال  شكلية.  وتصري  لفرتات  ستتوقف 
ّضر  خطر أمين عليه وال خطر صحي. حيحُ
يف  النيابية  لإلنتخابات  أقاربه  أحد 
دائرة جبيل. عالقته مع الرئيس جنيب 
األنسب  ويعتربه  جيدة  تبقى  ميقاتي 
هلذه املرحلة. تتطّور عالقته مع العرب 

والسعودية.
الرئيس نبيه برّي - برج الدلو

إليه  بالنسبة  مرتاجعة  تبدو   2013  
يرجع  ال  فقد  وصحيًا.  أمنيًا  سياسيًا، 
اجلديد،  النيابي  للمجلس  رئيسًا 
النصف األول من السنة  ويتعّرض يف 
حملاولة إعتداء ، وعنده دخول مستشفى 

بسبب إرتفاع يف الضغط قد يؤثرعلى القلب أو قد يسّبب جلطة 
وإنتفاخ يف األرجل، حيصل بعض سوء التفاهم مع ميشال عون 
حزب  مع  النيابية  املقاعد  إقتسام  اخلالف يف  بعض  وقد حيصل 

اهلل.
 يتفّرغ بعد اإلنتخابات لتطوير حركة آمل وجتديد كوادرها . يعمل 
على أن يكون املرجعية الشيعية االوىل يف لبنان بعيدًا عن هيمنة 

ايران .
ال أخبار جديدة عن اإلمام موسى الصدر ورفيقيه.

 الرئيس نجيب ميقاتي
 . اجلديد  النيابي  اجمللس  احلكومة يف  رئاسة  إىل  يرجع  ال  قد 
هّدد عدة مرات باإلستقالة للضغط على حزب اهلل وميشال عون.  يحُ
وضعف  املعيشة  غالء  بسبب  قوية  ومظاهرات  إضطرابات  واجه  يحُ
القوة الشرائية للرية اللبنانية. يرتشح يف اإلنتخابات النيابية يف 
طرابلس وقد ال يفوز. سنة 2013 عادية بالنسبة اليه، وال أخطار 
صحية عليه. يتلّقى تهوياًل وتهديدًا من بعض السلفيني ومجاعة 

اجليش السوري احلر املتواجد يف مشال لبنان.
البطريرك الكاردينال بشارة الراعي - برج الحوت

 2013 سنة متحّركة بالنسبة للبطريرك الكاردينال بشاره الراعي 
خاصة وأنه يستثمر زيارة البابا إىل لبنان وإصدار اإلرشاد الرسولي 

ليحاول أن جيمع الشمل املسيحي يف اجملتمع والسياسة .
ليدعم  املسلمني  الدين  رجال  مع  الشخصية  عالقاته  يف  ينجح 

احلوار بني الطوائف. يزعل خلسارة رجل دين مسيحي هام.
كل  ويزور  والسفر  واالنتاج  احلركة  كثري  وهو  جيدة  صحته 
طط  يحُ  . املارونية  الكنيسة  من  الناس  ليقّرب  اللبنانية  املناطق 
ملشاريع ملساعدة الشباب يف العمل والسكن والبقاء يف بلدهم. 
واالستثمار يف  العودة  على  لتشجيعهم  املغرتبني  مع  خطوط  ميّد 

بلدهم وإسرتجاع جنسيتهم.
السيد حسن نصر اهلل

يشعر خبطورة املرحلة والتحديات اليت متّر بها املقاومة وحزب اهلل 
على الصعيد الداخلي واالقليمي والدولي.

للجهاد  ساحة  سوريا  وتصري  علنًا  السوري  للنظام  دعمه  علن  يحُ
الشيعية النفجارات،  اللبنانية  عّرض املناطق  مّما يحُ السلفيني  ضد 
لبنان  يف  وإعتداء  خطف  ألعمال  والعلويني  الشيعة  واللبنانيني 

وسوريا.
 على صعيد اإلنتخابات وبالرغم من قلة التمويل بسبب األزمة 
االقتصادية اليت متّر بها إيران فإن حزب اهلل حيصل تقريبًا على 
ووسطية  معتدلة  شيعية  شخصيات  ظهور  مع  نوابه  عدد  نفس 
اهلل  نصر  حسن  السيد  عيد  يحُ أمل.  وحركة  اهلل  حزب  عن  وبعيدة 
وإيران  سوريا  إىل  سرًا  ويسافر  القياديني  بعض  كوادر  تنظيم 
سالحه  بعض  نقل  وإمكانية  الدفاعية  اإلسرتاتيجية  مصري  لبحث 
أيدي اجليش السوري  لبنان خوفًا من وقوعه يف  من سوريا إىل 
احلّر. يكتشف شبكة تعمل داخل احلزب لصاحل أمريكا واسرائيل. 
يتّم إتهام عناصر من حزب اهلل وعناصر سورية باغتيال عدد من 

السياسيني اللبنانيني  
صحة السيد حسن نصر اهلل اجلسدية والنفسية جيدة وال خطر 

هّدده على بركة هلل وسيكثر من ظهوراته العلنية . أمين يحُ
والقلق  التوتر  بسبب  اجلسم  يف  املتنقلة  األوجاع  بعض  عنده 

وكثرة املسؤوليات .
الرئيس سعد الحريري - برج الحمل

2013  سنة مالئمة لسعد احلريري سياسيًا فقد يرجع إىل لبنان 
قبل اإلنتخابات وسيجمع حوله من جديد قوى 14 آذار وحيّل املشاكل 
إنتخابيًا  بالتحالف  ويقنعه  جنبالط  وليد  مع  بينها. يتصاحل  ما  يف 

هّدده  ضمن ثورة االرز. ال أخطار فعلية تحُ
السعودية  إىل  يسافر  جيدة.  وصحته 
وقطر وبعض دول اخلليج لتأمني متويل 
من  عدد  معه  يرجع  االنتخابّية.  العملية 
السياسيني واالعالميني املنفيني قسرًا 

خارج لبنان .
احلكومة  لرئاسة  حظًا  االوفر  يكون 
احللول  بعض  جيد   . اجلديدة  اللبنانية 
ويعطي  والبطالة،  الكهرباء  ملشاكل 
األمان جمددًا للّسياح العرب للعودة اىل 

لبنان .
 النائب وليد جنبالط

 مواقفه غامضة ومتقلبة سنة 2013 
من  عودته  وعند  النهاية  يف  لكنه 
السعودية يتحالف إنتخابيًا مع فريق 14 
آذار يف منطقة الشوف وعاليه واملنت 
عرضه خلطر أمين كبري يف  األعلى مّما يحُ
مطلع الصيف . يتّخذ مواقف جريئة ضد 
سوريا  دروز  ّرض  وحيحُ السوري  النظام 

على االلتحاق بالثورة السورية.
املفاصل  اآلم  بعض  من  عاني  يحُ

والتعب العام.
ملستقبله  مصريية  سنة  هي    2013

السياسي والوجودي.
النائب ميشال عون - برج الدلو

وستكون  السياسي  والدهاء  بالديبلوماسية   2013 سنة  يتمّيز   
مواقفه متلونة حسب الظروف. يبقى على ثوابت التفاهم مع حزب 

اهلل مع بعض التعديالت اليت تفرضها الضرورات االقليمية.
 يقف مع اجليش عند إصطدام حمتمل بني املقاومة واجليش يف 
النصف االول من السنة ويؤيد الرئيس ميشال سليمان بضرورة 

إخضاع سالح حزب اهلل ألمرة اجليش اللبناني.
غرّي من حتالفاته يف بعض املناطق لكنه قد يسر 4 أو 5   قد يحُ

نواب من حصته النيابية احلالية.
 قد يدخل املستشفى بسبب نكسة صحّية حادة ورجفة يف أوتار 
الصوت. يتلف لفرتة مع الرئيس نبيه بري حول السياسة الداخلية 

واإلنتخابية.
الرئيس أمني الجميّل - برج الدلو

 يتّخذ لنفسه وحلزب الكتائب خطًا مستقاًل ومنهجية خاصة ويبتعد 
قلياًل عن 14آذار يف مواقفها العامة وقد يتحالف مع أحزاب وزعامات 
كان على خالف معها سابقًا. لكنه يبقى على خالف مع مبادىء حزب 

اهلل واجلهاد خارج الوطن ووالية الفقيه.
صحته جيدة مع بعض اآلم يف الظهر واملفاصل، عمره طويل 
ويظل وطنيًا صامدًا، ال يتغرّي مع تغرّي املعطيات وال يتنازل عن 
مبادىء الدميقراطية والسيادة واالستقالل . يطرح مشروع الفدرالية 

كّحل ملشاكل لبنان .
الدكتور سمري جعجع - برج العقرب

والشخصي  السياسي  الصعيد  على  له  هامة   2013 سنة  عترب  تحُ
خاصة على صعيد اإلنتخابات اليت ستمنح كتلته النيابية 4 أو 5 

نواب إضافيني .
َسب له حساب يف السياسة   يزداد نفوذه داخل 14 آذار وحيحُ
إتصاالته  نتيجة  ودوليًا  إقليميًا  دد  جحُ له  حلفاء  يكسب  اللبنانية. 

الفّعالة.
 ال أخطار متّسه فعليًا وهو يتعايش مع اخلطر وينطلق جبرأة ودون 
خوف، فمواقفه تظل جريئة وصرحية وال ازدواجية عنده يف املواقف 

وهو ثابت ال يتغرّي .
صحته جيدة عمومًا مع بعض التلبيك يف املعدة واملصران .

يتعّرض حملاولة إغتيال ثانية يرج منها ساملًا.
النائب سليمان فرنجية - برج امليزان

يعمل بصمت على الصعيد السياسي واإلمنائي واالنتخابي. يرشح 
وسع  إبنه طوني الذي يفوز يف النيابة. حياول سليمان فرجنية أن يحُ

إهتماماته لتصري وطنية بداًل أن يكون حمصورًا بزغرتا والشمال.
 حيلم بالرتشح لرئاسة اجلمهورية لكن الظروف لن تساعده على 
ذلك. أوضاعه املالية إىل حتّسن وهو يستثمر أمواله داخل وخارج 
النظام  وفعالية  قوة  ع  َتراجحُ بعد  لفرتة  سياسيًا  يضعف   . لبنان 
اول سليمان  السوري وتأثريه يف احلياة السياسية يف لبنان . حيحُ

فرجنية أن ميّد جسورًا حنو الدول العربية لكنه ال ينجح يف ذلك.
النائب سامي الجميّل

بالنسبة للنائب سامي اجلميل وحياته السياسية،  2013  هامة 
ينجح يف النيابة وينال أصواتًا تفوق الدورة السابقة ، ياخذ لنفسه 
خطًا مستقاًل عن والده امني اجلميل ضمن ثوابت حزب الكتائب وهو 

يتحّرك باستقاللية ومتّيز.
الطوائف  فعليًا. حمبوب من مجيع  وليس  نظريًا  الحقه  تحُ االخطار 
والسياسيني آلنه يفّكر مبوضوعية ووطنية ودون متّيز. قد يتعّرض 
فكر يف االرتباط والزواج  لغدر من جهات أمنية َتعاَمل معها سابقًا . يحُ

سنة 2013 أو 2014 . له حظ يف املستقبل أن يصري وزيرًا

توقعات مسري طنب لعام 2013

برعاية

رئيس حزب القوات اللبنانية
الدكتور مسري جعجع

يتشرف املركز األعالمي االسرتالي للشرق االوسط
بدعوتكم

اىل حضور حفل توفيع الكتاب الوثائقي بعنوان:

ادمون طوق
»سرية ومسرية ال تنس االعالم املهجري اسرتاليا«

من اعداد وتنسيق االعالمي والشاعر
الدكتور مجيل الدويهي

وذلك يف لقاء عام لشكر اجلالية اللبنانية واسرتاليا
مساء السبت 12-22- 2012

من السابعة وحتى التاسعة مساء
دير مار شربل بنشبول يف هول ماري ماكيلوب – 

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
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تتمــات

ميقاتي: لن نقفل ..

تتمة املنشور الصفحة االوىل

املوت اىل لبنان.
وجّدد ميقاتي تعهده بأن تعّد احلكومة خطة ملعاجلة ملف النازحني 
الوزراء يف  على جملس  يعرضها  ان  على  لبنان،  اىل  من سوريا 
اجللسة اخلاصة اليت تقرر عقدها للتصدي هلذا امللف مطلع السنة 

اجلديدة.
الدافع وراء إعداد تلك اخلطة، كما اكد رئيس احلكومة، ان ملف 
النازحني بات أكرب من قدرة لبنان على حتمله، وصار أشبه بكرة 
استمرار  مع  التضخم  من  للمزيد  مرشحة  وتكرب وهي  تتدحرج  ثلج 

االزمة السورية.
بكل  انسانية  قضية  أثقال  مواجهة  يف  نفسه  لبنان  وجد  هكذا 
تبعاتها وتعقيداتها. أمنه احلدودي حيصي اهلاربني يوميًا وإداراته 
حتى  اقتصرت  اليت  باملساعدات  والعربية  الدولية  الوعود  حتصي 
اآلن على بعض الفتات، فيما املطلوب رمسيًا للتصدي هلذا امللف 
أكرب بكثري، اىل حد أن معظم اجلهات الدولية سلمت بأن هذا امللف 

أصبح عبئًا على لبنان وال قدرة له على حتمله وحده.
األمريكية  السفرية  من  تأكيدات  احلكومة  رئيس  تلقى  وجمددًا، 
مورا كونيللي، سفرية االحتاد االوروبي أجنيلينا إخيهورست، ممثل 
األمني العام لالمم املتحدة ديريك بالمبلي، معظم السفراء العرب 
واألجانب فضاًل عن بعض الدول والصناديق املاحنة، بأنهم مجيعًا 
سيساهمون بتوفري املساعدات يف ضوء للعدد املتزايد للنازحني.

العام  وقال ميقاتي إن هناك وعودًا بأن حيصل لبنان يف مطلع 
من  النازحني  نفقات  لتغطية  مهمة  مالية  مساعدات  على  اجلديد 
أمس  جنيف  يف  املاحنة  الدول  اجتماع  يف  تقّرر  ملا  بناء  سوريا، 

االول.
وردًا على سؤال حول دعوة البعض إلقفال احلدود، قال ميقاتي: 
نتخذ  لكننا  النازحني،  اخواننا  امام  احلدود  نقفل  أن  »ال نستطيع 
كل التدابري واإلجراءات األمنية لضبط احلدود، وحنن لدينا قدرات 
حمدودة ملعاجلة مشكالت العدد الكبري من النازحني، لذلك جلأنا اىل 
االمم املتحدة والدول املاحنة والدول الصديقة ملساعدتنا يف ختطي 

هذه املشكالت.
االمور واملخاوف  أمامنا كل  »لقد وضعنا  أضاف رئيس احلكومة: 
واهلواجس واالحتماالت.. لذلك لسنا متفاجئني من تطّورات األيام 
األخرية، وعقدنا أكثر من ثالثة اجتماعات مع ممثلي الدول املاحنة 
ووصلنا امس مبلغ مليون دوالر من برنامج االمم املتحدة االمنائي 
خططًا  وضعنا  كما  الضرورية،  احلاجات  على  بسرعة  إلنفاقها 
ودراسات الستيعاب املشكالت اليت ميكن أن تطرأ والكل متجاوب 

مع متطلبات لبنان«.
مدار  على  تتزايد  النازحني  وأعداد  ينتظر  ولبنان  ترتاكم،  الوعود 
الساعة، وآخر االحصاءات الرمسية للنازحني من سوريا اىل لبنان 
سجلت ما يزيد عن 165 الف نازح سوري، أضيف اليهم يف األسبوع 
فلسطيين  آالف الجئ  عن ستة  يزيد  ما  امس،  يوم  وحتى  األخري 
نزحوا من خميم الريموك )3500 دخلوا لبنان بني 14 و17 احلالي، 

و2874 دخلوا يف الفرتة بني 17 و20 احلالي(.
ويف انتظار جلسة جملس الوزراء املخصصة مللف النازحني، تنربي 

أمام هذه القضية جمموعة من التعقيدات أبرزها اآلتي:
اواًل، املعيار احلقيقي واألدلة الثبوتية لتوصيف النازح.

ثانيًا، حتديد العدد احلقيقي للنازحني خاصة أن جهات معنية تؤكد 
االغاثة  أن هناك فارقًا بني احصاءات الشؤون االجتماعية وهيئة 

واجلمعيات املدنية واالمم املتحدة.
النازحني من  الزمين إلقامة  املدى  القدرة على حتديد  ثالثًا، عدم 
سوريا اىل لبنان، خاصة مع استمرار االزمة مفتوحة، ال بل هي تنذر 

بدفق متزايد يف اجتاه لبنان.
أسئلة لبنانية

واذا كان ملف النازحني قد شهد تطورًا إجيابيًا يف شقه الفلسطيين 
مع اإلعالن عن التوصل اىل اتفاق يقضي بتحييد خميم الريموك، اال 
ان ذلك ال يعين طي ملف هذه القضية االنسانية، بل يبقيها حية 
اىل حني اكتمال »النزوح العكسي« هلؤالء الالجئني الفلسطينيني 

ويضع الدولة اللبنانية يف مواجهة اسئلة عدة أبرزها:
اوال، هل تستطيع الدولة اللبنانية أن تنظر بعني مواربة اىل النزوح 
وان  االنساني،  امللف  هذا  عن  بنفسها  تنأى  وان  الفلسطيين 

تستقيل من مسؤوليتها االخالقية أواًل والقومية ثانيًا؟
ثانيا، هل تستطيع الدولة اللبنانية ان تغمض عينها واال ترى مرارة 
نتيجة نريان  الفلسطيين  الشعب  اليت يتعرض هلا  النكبة اجلديدة 

أهلية أشعلت خميمه ورزقه؟
ثالثا، أليس من واجب اللبنانيني ان يقاربوا ملف النزوح الفلسطيين 
كحالة مؤقتة تتطلب شراكة ومد يد لبلسمة جراح العائالت واالطفال 
مفردات  واستحضار  احلرب  ذاكرة  يف  النبش  بدل  النازحني، 
على  امللف،  هذا  يفرض  وأال  والتوطني؟  الدميوغرافيا  وهواجس 
املستوى الوطين، انتاج حلظة توّحد وطين بدل االستثمار السياسي 

واالنتخابي؟
دبور: ليطمئن اللبنانيون

يف هذا السياق، قال السفري الفلسطيين يف لبنان اشرف دبور 
إنه مت التوصل اىل اتفاق على سحب املسلحني من خميم الريموك، 

نزحوا سواء  الذين  اهلنا  امام  الفرصة  اتاحة  ذلك  من شأن  وأن 
اىل اماكن آمنة داخل سوريا او يف اجتاه لبنان، لكي يعودوا اىل 
منازهلم، علما ان العدد الذي وصل اىل لبنان ال يتجاوز االلفي 
شخص، وهؤالء سيعودون، واعتقد ان العودة قد بدأت اىل خميم 

الريموك من داخل سوريا.
اخواننا  جتاه  يقصر  مل  لبنان  ان  اىل  الفلسطيين  السفري  واشار 
النازحني، ودعا اجملتمع الدولي للوقوف اىل جانب لبنان، »ألنه مع 

األسف مل يقف أحد مع لبنان يف هذه املسألة«.
وتوجه السفري الفلسطيين اىل اللبنانيني قائاًل: »ليطمئن اللبنانيون، 
ان وجهتنا الوحيدة، كانت وستبقى دائمًا.. وطننا فلسطني، وليس 

اىل لبنان أو أي مكان آخر«.
منصور: ضبط احلدود وليس إقفاهلا

من جهته، اوضح وزير اخلارجية عدنان منصور انه مل يدع اىل اقفال 
الوافدين اىل  احلدود، بل اىل ضبطها. وقال: جيب ضبط حركة 
لبنان وليس اقفال احلدود بوجههم ملعرفة من يدخل وألي أهداف 
ال  لبنان  قدرات  وألن  والعراق،  وتركيا  باالردن  اسوة  وأسباب، 
حتتمل دخول أعداد كبرية قد يتحول قسم منهم مستقباًل اىل امر 
لبنان  سكان  من  الفلسطينيني  عدد  نسبة  ان  اىل  مشريا  واقع، 
النازحني  اربعة يف املئة من  هي 12 يف املئة واآلن زاد عليهم 
سكانية  زيادة  لبنان  حيتمل  فهل  الفلسطينيني،  عدا  السوريني 

بنسبة 16 يف املئة ومرشحة للزيادة بصورة سريعة؟
وقال: لبنان اصبح املنفذ الوحيد للنازحني، وقدراتنا ال حتتمل، إذ 
ان النازحني حباجة اىل كل اخلدمات الصحية والغذائية والرتبوية 
وسواها، خاصة ان اهليئات الدولية ال تفي بالتزاماتها وتعهداتها، 
وهي مل تقدم للفلسطينيني منذ العام 1948 إال الفتات، ولذلك 

دعونا اىل ضبط عملية دخول النازحني.

بوتني يقر ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

جتنب حرب اهلية طويلة يف هذا البلد.
 وتزامنًا مع تقويم بوتني لالزمة السورية، قال حمققون يف جمال 
حقوق اإلنسان تابعون لألمم املتحدة إن مقاتلني من أحناء العامل 
على  البالد  أهلية قسمت  حرب  للمشاركة يف  إىل سوريا  تسللوا 

أسس طائفية.
يف غضون ذلك عاد اآلالف من الالجئني الفلسطينيني اىل خميم 
الريموك جنوب دمشق الذي يشهد اطالق نار متقطعًا. وقال عضو 
لالجئني.  مساعدات  تقدم  اليت  االنسانية  املنظمات  احدى  يف 
»بدءا من الساعة السادسة )4,00 بتوقيت غرينيتش(، عرب مئات 
الفلسطينيني سريا، نقاط التفتيش التابعة للقوات النظامية على 
مداخل املخيم«. واضاف ان الكثري من هؤالء يريدون العودة »بدال 
من النوم يف العراء بسبب االمطار املتساقطة بغزارة«، بينما يأخذ 

آخرون اغراضهم »القتناعهم بأن النزاع سيطول«.
 وافادت الوكالة العربية السورية لألنباء  »سانا« ان »ابناء خميم 
وتطالب  املخيم  تدخل  حاشدة  شعبية  مسرية  خرجوا يف  الريموك 
اليت  العبارة  وهي  منه«،  باخلروج  املسلحة  االرهابية  اجملموعات 

يستخدمها النظام السوري لالشارة اىل املقاتلني املعارضني.
 وقال احد السكان بعيد خروجه ان »مقاتلي اجليش السوري احلر 
الذين كانوا  باآلالف يف املخيم، غابوا اىل حد كبري. مثة عدد منهم 

يف بعض االزقة يشربون الشاي ويدخنون النارجيلة«.
 لكن مساعي حتييد املخيم عن النزاع مل تصل بعد اىل نتيجة، مع 
ان  »قبل  ان هؤالء لن ينسحبوا  املعارضني  املقاتلني  احد  تأكيد 
عن  متضاربة  معلومات  وحتدثت  باملثل«.  النظامي  اجليش  يقوم 

التوصل اىل اتفاق.
منظمة  فصائل  ان  »وفا«  الفلسطينية  االنباء  وكالة  أوردت  فقد 
التحرير الفلسطينية اتفقت مع طريف النزاع »على اعتبار املخيمات 
الفلسطينية مناطق آمنة«، يف تفاهم يدخل يف اطار جهود الرئيس 
الفلسطيين حممود عباس »لتجنيب الفلسطينيني يف سوريا ويالت 

الصراع السوري«.
اطلقت  »فتح«  حركة  مقدمها  ويف  املنظمة  فصائل  ان  وقالت 
مبادرة تقضي »بانسحاب اجليش احلر والقوات النظامية من املخيم 
وتشكيل جلان مراقبة مدنية غري مسلحة من الفصائل الفلسطينية 

للحفاظ على األمن فيه«.
القيادة   – فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  باسم  الناطق  لكن   
العامة املوالية للنظام السوري، أنور رجا قال   انه »مل حيصل اي 

اتفاق مع تلك اجملموعات االرهابية املسلحة اطالقًا«.
 وناشدت وزارة اخلارجية السورية االمم املتحدة وامينها العام بان 

كي- مون »مطالبة الدول اليت دعمت اجملموعات أينما حلت«.
 وأشارت أرقام وكالة االمم املتحدة لغوث الالجئني الفلسطينيني 
وتشغيلهم »االونروا« من جنيف االربعاء اىل خروج حنو 100 الف 

الجىء من املخيم، أي ثلثي عدد الفلسطينيني املقيمني فيه.
واضطر بعض هؤالء اىل االقامة يف الساحات العامة واحلدائق يف 
دمشق، يف حني عرب 2800 منهم اىل لبنان، كما أفاد مصدر يف 

االمن العام اللبناني.
ونقلت صحيفة »الوطن« املقربة من النظام السوري عن مصادر 
فلسطينية أن مثة »تصورات البعاد املخيمات الفلسطينية عن االزمة 

السورية« سيعرضها املمثل اخلاص املشرتك لالمم املتحدة وجامعة 
الدول العربية يف سوريا االخضر االبرهيمي »خالل زيارته املقبلة 
لدمشق« واليت مل حيدد موعدها بعد. واشارت اىل ان التصورات 
»قد تتضمن انسحاب املسلحني من خميم الريموك على اال يدخله 

اجليش العربي السوري وال اللجان الشعبية الفلسطينية«.
وقد انتقد االمني العام للجامعة العربية نبيل العربي رفض النظام 
السوري االستجابة التصاالته يف شأن خميم الريموك للفلسطينيني 

يف سوريا.

هجوم محاه 
يف مناطق أخرى، قال معارضون إنهم سيطروا على ست بلدات 
على األقل يف محاه. ونشب قتال عنيف يف بلدة مورك الواقعة 

على الطريق الرئيسي الذي ميتد من دمشق مشاال اىل حلب.
مقرًا  لندن  يتخذ  الذي  االنسان«  السوري حلقوق  »املرصد  وأفاد 
له ان مقاتلي املعارضة حياولون السيطرة على نقاط تفتيش يف 
مورك وهي من البلدات اليت سيطروا عليها فعاًل، ووصف البلدة 

بأنها موقع حيوي للجيش السوري.
وقال يف رسالة بالربيد االلكرتوني ان مورك تقع على طريق دمشق 
- حلب وفيها مثاني نقاط تفتيش ومقران لالمن واجليش. واضاف 
انه اذا متكنت املعارضة من السيطرة على البلدة فإنها ستقطع متاما 

خطوط االمداد بني محاه ودمشق اىل حمافظة إدلب.
ومعلوم ان القتال يف محاه ميكن ان يزيد حدة الصراع الطائفي 
العلويون  ومنها  االقليات  من  الكثري  فيها  الن  سوريا  يف 

واملسيحيون.
ان  موقع سكايب  عرب  الذي حتدث  احلموي  الناشط صايف  وقال 
املعارضني حياولون السيطرة على بلدتي حمردة والصقيلبية وهما 
من معاقل النظام وهلما أهمية اسرتاتيجية. وسكان البلدتني من 
املعارضون  ويشعر  العلويني.  من  اجملاورة  والبلدات  املسيحيني 
بالقلق من تسليح قوى االمن السكان هناك. وختشى املعارضة أن 
تتسع املناوشات اليت كانت يف السابق بني السنة والعلويني اىل 
صراع طائفي أكرب. وأعرب عن اعتقاده ان هذا ال يزال مستبعدًا 
االشتباك  صار  اذا  لكن  احلياد،  على  البقاء  حاولوا  السكان  ألن 
طائفيا فانه قد يصري كارثيا. والحظ إن املسيحيني واملسلمني 

ميكن ان جيدوا أنفسهم فجأة أعداء. 
ويف ريف دمشق، حتدث املرصد عن تعرض بلدات عدة يف الغوطة 
مع  »اشتباكات  مع  تزامنا  النظامية  القوات  من  للقصف  الشرقية 
بلدة  من  بالقرب  املتحلق  الطريق  على  املقاتلة  الكتائب  مقاتلي 
شرق  مشال  وحرستا  دوما  مدينيت  القصف  طاول  كما  زملكا«. 

دمشق بعيد منتصف ليل االربعاء - اخلميس.
نائب  من  قريبني  اعتقلت  السورية  السلطات  ان  املرصد  وقال 
الرئيس السوري فاروق الشرع ومخسة من زمالئهما الناشطني يف 

سبيل تغيري سلمي يف سوريا. 
السورية  الفصائل  أقوى  أحد  »أنصار اإلسالم« وهو  وتوعد جتمع 
املقاتلة على األرض بعمليات عسكرية نوعية يف دمشق ضد اجليش 
السوري يف األيام املقبلة .وقال أبو معاذ األغا أحد قادة التجمع 
التجمع  انضم إىل  العسكرية  األلوية  إن عددا من  والناطق بامسه 
لتفعيل العمل العسكري فيه. ويضم التجمع عددا كبريا من الكتائب 

ذات الثقل يف امليدان يف دمشق وريفها.

نواب بريطانيون ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

ويقود هذه احلملة رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف جملس العموم 
اىل  الذي طلب  اوتاواي  ريتشارد  النائب، من حزب احملافظني، 
له  الربملان ستتاح  بأن  نفسه ضمانات  للحزب  ينتمي  الذي  هيغ 
الفرصة إلعطاء رأيه بشأن دعم الثوار يف سوريا وتسليحهم يف 
حال أقر. وضمن أوتاواي الرسالة رغبة عدد من النواب بأن يوضح 
هيغ هلم مدى الشرعية الدولية اليت حتظي بها خطوة تسليح الثوار 

وارسال قوات بريطانية اىل هناك.
وجاءت هذه الرسالة يف توقيت تبدو فيه بريطانيا الدولة الغربية 
األكثر جدية يف تعاملها مع امللف السوري، فاملساعدات االنسانية 
اليت تقدمها هي األكرب بني دول االحتاد االوروبي، كما انها تقود 
حسم  لتسريع  بالسالح  الثوار  تزويد  لضرورة  الدولية  اجلهود 
عسكريا  اجتماعا  استضافت  اليت  الوحيدة  الدولة  وهي  الصراع، 
السوري ووضعت خطط طوارىء لتدخل  الصديقة للشعب  للدول 

متحمل.
لندن  الرسالة وان بدت يف مضمونها حماولة لتربيد محاسة  هذه 
للتدخل يف الصراع، اال انها تشري اىل مدى جدية احلكومة الربيطانية 
يف دعم الشعب السوري ألنه لوال مل تلمس هذه الكتلة النيابية 
وهو  الرسالة  توجيه  عناء  انفسهم  النواب  كلف  ملا  تدخال وشيكا 
دميوقراطي  نظام  على  قائم  بلد  يف  جدا  وروتيين  طبيعي  حترك 

حقيقي.
وقد مت التدقيق يف الدوافع احملتملة للنائب اوتاواي لكتابة مثل 
إلعطاء  حبت  دميوقراطي  هو  االجراء  ان  ووجدت  الرسالة،  هذه 
املشورة كي يتم التدخل دون مشاكل تذكر مع القوانني الدولية. 
فالنائب احملافظ عن »كرويدون ساوث« له آراء مؤيدة جدا للثوار 
السوريني وكان ابرز الداعمني يف بريطانيا إلقرتاح انشاء منطقة 

عازلة بني جنوب تركيا ومشال سوريا. 

Saturday 22 December 2012  2012 االول  كانون   22 السبت 
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النخيل-فتح الربيع العربي ومن قبله نهاية نظام صدام حسني 
كان  كثرية  أس��رار  أمام  مشرعة  األب��واب   ،2003 عام  العراق  يف 
حتيط بالرؤساء وأبنائهم، ومل يكن قبل هذا الوقت االقرتاب من 
إذا سقطت األصنام وارتبكت  اليسري، حتى  باألمر  الطالسم  هذه 
أسرار  من  تركت  ما  تركت  احملتوم،  املصري  أمام  احلاكمة  األسر 
استولت عليها الشعوب الثائرة أو اجليوش احملاربة، ليتدفق سيل 
من املعلومات الغزيرة اليت تفضح ما كان جيري خلف الكواليس من 
فضائح، وترف وبذخ، بني أفراد األسر احلاكمة. وما مييز سقوط 
نظام العراقي السابق، ومن بعده السقوط املتوالي ألنظمة مماثلة 
اجلنسية  الفضائح  من  اهلائل  الكم  ذلك  هو  العربي  الربيع  خالل 
وعمليات الفساد اليت وظفت فيها أموال الشعوب لتحقيق املآرب 

اخلاصة وامللذات.
وغالبا ما كان أبطال هذه الفضائح ليس الرؤساء أنفسهم بل 
أبناؤهم الذين أوغلوا يف الفساد األخالقي واجلنسي غري عابئني 
أورثه  كرسي  على  سيجلس  لزعيم  مستقبليا«  »مشروعا  بكونهم 

والده الدكتاتور له.
اجللوس  حالوة  يتذوقوا  فلم  بذلك،  هلم  يسنح  مل  الزمن  لكن 
أشد  السبب من  احلكم، فكانوا هلذا  زمام  وامتالك  الكرسي  على 
من  أكثر  بشراسة  وقاتلوا  بقوة،  فخطبوا  السلطة،  عن  املدافعني 
هلم  تتيح  اليت  السلطة،  يف  للبقاء  سعي  يف  أنفسهم  الرؤساء 
له  أريد  الذي  العراق  اليوم يف  والفساد.  الفضائح  اإليغال يف 
أن يكون بوابة للدميقراطية العربية حياول البعض من املسؤولني 
إعادة سرية عدي من جديد من خالل تسليط أبنائهم وعوائلهم على 

مؤسسات الدولة.

أبناء القذايف.. نسخ متطابقة
وسيف اإلسالم القذايف الذي كان يعد األيام خلالفة والده وطرح 
نفسه على أنه عّراب اإلصالح، حيث انربى حتى إىل انتقاد سياسات 
والده يف بعض األحيان، كان غارقا يف الفضائح اجلنسية والفساد 
وتبديد ثروات الشعب. وينطبق احلال على مجيع أبناء القذايف. فقد 
نشرت جريدة حريات »Hurriyet« الرتكية اعرتافات لعارضة أزياء 
تركية حول عالقتها العاطفية بسيف اإلسالم إال أن عالقتهما انتهت 

عام 2008.
وكشفت شاجني عن أنها تعرفت على سيف اإلسالم يف لندن، 

واستمرت عالقتها به حوالي ثالث سنوات.
تقول شاجني :كان عاشقا، وكنت أود أن أبادله العشق، ومل 
أستطع، لقد كان يف بعض األحيان ميارس احلب مع ثالث نساء يف 
يوم واحد، ومل يناسبين هذا النوع من العالقة وهلذا السبب قررت 
االنفصال عنه عام 2008« وأشارت إبرو شاجني إىل أن صديقها 

سيف اإلسالم متيز بضعفه الشديد أمام النساء.
ونشرت صحف تركية خرب خيانة سيف اإلسالم للعارضة شاجني 
دفع  الذي  األمر  وهو  ونرما،  أورلي  تدعى  إسرائيلية  عارضة  مع 
بالعارضة  إنهاء عالقته  ابنه على  للتدخل شخصيا وإجبار  القذايف 
اإلسرائيلية واالكتفاء ب�«الرتكية« وميكن القول أن أبناء القذايف 
كانوا نسخا متطابقة لبعضهم، يف عالقاتهم بالنساء واملال والليالي 
احلمراء، فقد اعرتفت مغنية البوب الكندية، نيللي فورتادو، بأنها 
تلقت مليون دوالر، مقابل الغناء أمام أحد أبناء الزعيم اللييب معمر 
القذايف ووفق موقع »ويكيليكس«، واعرتافات بعض النجوم، فإن 
عدد املغنيني املعروفني ممن قاموا بإحياء حفالت ألفراد من عائلة 

القذايف، ال يقل عن مخس جنوم.

اجلنس والسياسة
ولعل تصريح جنمة العري االيطالية ايلونا ستالري، حول اجلنس 
الزعماء  بعض  يتملك  ال��ذي  )النساء(  هاجس  توضح  والسياسة 
نزعة  تتوطنه  ما  غالبا  الدكتاتور  فإن  ستالري  فبحسب  وأبنائهم، 
متّلك كل شيء مبا يف ذلك النساء، ومبوجب إدراكها هلذه احلقيقة 
فعرضت  السالم،  أن خيدم قضية  ميكن  اجلنس  بأن  تؤمن  فإنها 
نفسها على أسامة بن الدن ملمارسة اجلنس معها وحبسب ستالري 
فإن الكثري من النخب السياسية تنهار أمام الغريزة اجلنسية، هلذا 

فإن الكثري من هؤالء األقوياء يفقدون السيطرة أمام الشهوة.

صيد النساء
وتشري تقارير إىل أن الكثري من أبناء الزعماء يف العامل غارقون 
يف مغامرات صيد النساء، وكانوا يف الغالب إبطاال لفضائح جنسية 
أقلقت مستقبلهم السياسي وجعلتهم عرضة لشائعات الصحافة، 
وكانت ستالري عرضت من قبل على صدام حسني ممارسة اجلنس 

 أبناء الزعامات الدكتاتورية يغرقون يف 
الليالي احلمراء والنساء والدعارة.. ؟!!

للحيلولة دون وقوع احلرب. لكنها قالت يف ما بعد.. لو قبل صدام 
عرضي ملا آل إىل مصريه املعروف.

يقول صحايف لبناني يقيم يف أمسرتدام وعمل لسنوات طويلة 
اجلنس  تصدر  ما  غالبا  لبنان  إن  فنية،  لبنانية  جمالت  حمررا يف 
اللطيف واللحم )األبيض( املغري اىل دول اخلليج. ويتابع.. حقبة 
الناعم  اجلنس  على  خليجيا  إقباال  شهدت  واخلمسينات  الستينات 
اللبناني وغالبا ما كانت الفنانات اللبنانيات يقضني أوقاتًا ممتعة 

مع أمراء ورجال أعمال خليجيني السيما أجنال الشيوخ واألمراء.
الشاب املدلل

وحني فرت زوجة الرئيس العراقي األسبق صدام حسني وابنتاه 
إىل األردن عام 2003، ومات ولداه عدي وقصي وحفيده مصطفى 
من  الكثري  تسربت  األمريكية،  القوات  مع  معركة  بن قصي، يف 
األسرار اليت كانت حتيط بعائلة الدكتاتور صدام السيما مغامرات 

جنله األكرب عدي.
اعرتافات فنانة عراقّية

العاصمة  يف  ليليًا  وملهى  مرقصا  تدير  عراقية  فنانة  وروت 
لنساء  اخلاصة  العالقات  مشاهدتها  املقال،  لكاتب  الربيطانية 
إحدى  للرقص يف  استدعيت  وتضيف..  عدي صدام حسني.  مع 
احلفالت،لكين مل أتورط أكثر من ذلك وتتابع ان هناك من حاول 
استدراجي اىل عامل الشاب املدلل اخلفي، حيث كان يقيم حفالت 
أسبوعية لفتيات عراقيات ولبنانيات يتم اختيارهن من قبل )قّواد( 

خاص.
العصور  ويف  اجلنس  بتجارة  الغالب  يف  ارتبطت  و)ال��ق��ّوادة( 
يقومون  متخصصون  أشخاص  هناك  ك��ان  املختلفة،  اإلسالمية 
يكون  ما  وغالبا  والغلمان  اجل��واري  كاختيار  القوادة  يف  بعملهم 
ميتلك  ألنه  احلاكم  ونفوذ يف قصور  تأثري  ذو  هام  مركز  للقواد 
األسرار اخلاصة بامللوك و املسؤولني لكن عراقيني ووسائل إعالم 
ومواقع الكرتونية نشرت الكثري من القصص عن تورط هذه الفنانة 
العراقي  النظام  يف  املسؤولني  وكبار  عدي  مع  جنسية  بعالقات 
السابق وحبسب أفراد من بطانة النظام السابق يقيمون يف أوروبا 
قبل  من  جنسي  اعتداء  إىل  تعرضت  معروفة  عراقية  مذيعة  فإن 

عدي.
نساء عدي صدام

ويف املركز الرياضي التابع لعدي عثرت القوات األمريكية على 
للبغاء تعتذر فيه املسؤولة عن  لبنانية  الكرتوني من وكالة  بريد 
الوكالة عن تأخر وصول سبع نساء من تشيكيا، وتعلن وصوهلن 

قريبا وترفق بريدها بصور للنساء املعنيات.
:كان  ع��دي ص��دام حسني  من  قريبا  ك��ان  أعمال  رج��ل  وق��ال 
بامرأة  ما  أو يف سهرة  الطريق  التقى يف  وإذا  بالنساء  مهووسا 
أعجبته، يرسل رجاله جللبها إليه. ويف منزله الذي دمره صاروخان، 

تبعثرت بني قطع األثاث احملطمة صور نساء مجيالت جدا.
وكان عدي يستقبل النساء يف منزل خصصه لذلك يف اجلادرية، 
وهو حي فخم يقطن فيه عدد من مسؤولي النظام، أو يف منزل 
آخر يف جممع )خيت كالب(. ويقول املساعد السابق لنجل الدكتاتور 
إليه،  يأتني  اللواتي  النساء  يروا  أن  معاونيه  على  ممنوعا  كان 
إحداهن، كان يعاقب حبلق  أحدهم على  أن وقع نظر  وإذا حصل 
شعر رأسه وشاربه ويف عام 2009 كشفت إحدى حماكم فلوريدا 
األمريكية أن العقيد أمحد علي عبد اهلل صاحل جنل الرئيس اليمين 
متورط بتلقي رشى من شركة اتصاالت أمريكية وأشارت الصحيفة 

إىل أن امحد له عالقة بفضائح جنسية أيضا.

ابن الرئيس والراقصة
أما مجال مبارك االبن األصغر للرئيس املصري السابق حسين 
مبارك والذي حلم بالتوريث فقد ارتبطت به شائعات فضائح جنسية 
موقع  نشره  ما  ومنها  النت  على  وعربية  مصرية  مواقع  نشرتها 
)مصراوي( االلكرتوني حول فضيحة الراقصة دينا معه إثناء سهرة 

خاصة يف لندن.
وبعد ما خلع حسين مبارك عن احلكم، انتشرت أخبار تفيد بأن مجال 
كان على عالقة عاطفية وجنسية بشريين رضا زوجة النجم عمرو 
الوسط  يف  ومعروفة  مفضوحة  كانت  العالقة  وأن  األوىل  دياب 
الفين والسياسي ولكن احلديث فيها كان حمظورًا ويف عام 2009 
نشرت جملة )فورين بوليسى( األمريكية قائمة بأمساء أسوأ 5 أبناء 
رؤساء يف العامل وفقًا جملموعة من املعايري اليت حّددتها اجمللة، 

كان احدهم احد أبناء األمراء اخلليجيني.
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متفرقـــات
عمانوئيل – اهلل معنا )متى 1: 1- 25(

األحد قبل امليالد
لقد مّت ما ورد يف إجنيل متى حمققًا ما سبق أن تكلم عنه 
النيب أشعياء باسم اهلل، الذي قال: “ها هي العذراء حتبل وتلد 

ابنًا وتسميه عمانوئيل، الذي تفسريه اهلل معنا “ .
اإلجنيلي  يبدأ   .“ معنا  اهلل   “ ولكن   “ معنا  انسانًا  ليس   “
متى إجنيله “ حبضور اهلل معنا “وُينهيه بالوعد بأن  “ احلضور 
سيبقى معنا “. يقول: “ ها أنا معكم إىل منتهى الدهر “ )20: 

.)20
باملسيح بصفة  املسيحيني  بعض  يفكر  أن  إنه جلد حمزن 
املسيح  املستقبل،  أوبصفة  كان،  الذي  املسيح  املاضي. 
الذي سيكون . نادرًا ما نفكر به يف احلاضر: “ اهلل معنا “ 
. إن احلاجة إىل حضوره اليوم أكثر من أي وقت مضى، يف 
فكرة  نزع  تعليمها  أساس  يف  واليت  امللحدة  العلمنة  وقت 
وتعليم األناجيل كليًا من حياتنا. يقول لنا اإلجنيلي يوحنا : “ 
وأصبح الكلمة جسدًا وسكن فينا “ ) اإلصحاح األول ( يعين 
هذا الكالم أن عمانوئيل “ اهلل معنا “ ليس يف مكان ما غري 
معروف، ليس على كوكب آخر، ولكن ههنا ومعنا، يشاركنا 
رًا  أحزاننا، يساعدنا على حتمل أثقالنا، المسًا ضعافاتنا، مطهِّ
إيانا من خطايانا، وُمظهرًا لنا طريق احلياة اليت تقودنا إىل 

املبادئ األزلية.
تلفونًا  يستعمل  كان  عشر  الثاني  بيوس  البابا  بأن  ُيقال 
ميكنه أن يتصل به  يف اآلخر فقط. ما كان بإمكان أي كان 
مشكلتهم  هي  هذه  بأنها  يدعون  الكثريون  به.  يتصل  أن 
به،  اإلتصال  عن  يعجزون  ما  غالبًا  أيضًا.  اهلل  مع  احلياتية 
جيدوه، يتكلموا معه. يبدواهلل بعيدًا عنهم، وغري واقعي ثم 
واقعيًا. كل هذه األمور قد تغرّيت بامليالد، عندما نزل اهلل إىل 
أرضنا وأسس خطًا ذي طريقني بينه وبني اإلنسان، فأصبح 
بإمكاننا - باملسيح ابنه الوحيد - أن نتصل به مباشرة وذلك 

بالصالة واملناولة وقراءة كلمته وعيشها وبكنيسته.
حيمل امليالد رسالة تعزية ملن يعيشون بوحدة. إنها رسالة 
أوأين حنن،  عمانوئيل ) حضور اهلل معنا( . ليس من حنن، 
لكن املهم ان نقرتب منه بصالة من القلب. ُيدعى املسيحي 
لُيشارك فرح حضور اهلل مع اآلخرين. جيد املؤمن مثاًل شخصًا 
وحيدًا تتعمق وحدته خالل موسم األعياد. قم بزيارته، اتصل 
به على اهلاتف، اظهر له بأنك مهتم كما اهتّم املسيح. ستجد 
 “ عليه.  ستحصل  ما  هذا  قلبك.  يف  وسالمًا  عميقًا  فرحًا 

عمانوئيل “ اهلل معنا.
إن وعد اهلل باحلضور عندما نطلبه، يساعد املسيحي ليعيش 
حياة “ اجلماعة “. هذا ما نراه يف حياة الرسول بولس الذي 
عاش حياة “ النحن “ . “ أستطيع أن أفعل كل شيء باملسيح 
الذي يقويين” )أنا واملسيح(. سوف لن يتمكن أي مسيحي من 
بلوغ أهدافه أوالوصول إىل كل ما يبتغيه إن مل يتسلم القوة 

من اهلل، وأن يعيش حياة “ حنن “ مع املسيح.
  يعيش حياة “ حنن “ اهلل وانا. فقد تعلم ليؤمن AA املدمن 

على الكحول الذي ختلص من إدمانه بواسطة
ويردد : ال أستطيع أن أحترر من الكحول، يا سيد، ولكن 

ميكننا  أنت وأنا “ حنن “ عمانوئيل - اهلل معنا.
سئل أحد املسيحيني: كيف ميكن أن تعيش حياة حسنة؟ 

بالصالة جاء اجلواب. 
ماذا تعين بالصالة؟ أضاف السائل.

فوضى  حالة  يف  وحياتي  بعيد  زمن  منذ  املسيحي،  أجابه 
لدرجة قاربت على اإلنتحار. صليت للرب، فاستمع لي وقال: 
يا ابين! ليس هناك من شيء ال ميكننا أنا وأنت أن نعمله. 

اهلل معنا (. )عمانوئيل – 
كان أحد اجلراحني، وقبل أن يأخذ السكني ليبدأ أي عمليه 
املراسلني  أحد  راقب  مرة  أواًل.  ويصلي  رأسه  جراحية حيين 
أجاب   “ عملية؟  كل  قبل  دائمًا  تصلي  هل   “ فسأله:  ذلك 
اجلراح ببسمة: “دائمًا، ألني أعرف نوع الصعوبات اليت ميكن 
أن أواجهها. ففي تلك الربهات علّي أن أسلِـّم للجراح األعظم 
سائاًل أن يكمل بنفسه العملية. يف مرات عديدة وبينما أجد 
نفسي يف نهاية معرفيت البشرية ملواجهة الصعوبات، سلمت 
اهلل معنا. األمر هلل الذي أكمل من حيث توقفت. عمانوئيل – 

وال  أخالقيات  طريقة  هي  للمؤمنني  العظمى  امليالد  هدية 
فلسفة، إنها اهلل نفسه. 

الوصايا.  بكثري من جمرد سلسلة من  أكثر  املسيحية هي 
اهلل معنا. اهلل  إنها أكثر من أي شيء آخر: حضور عمانوئيل – 
معنا يف الصعوبات ليساعدنا للتخلص منها. معنا يف احلزن، 
ليمسح دموعنا. معنا يف ضعافاتنا، ليقوينا. معنا يف املوت، 
ليعطينا الثقة. نعم إنه معنا ما بعد املوت،يف مكان حيث “ مل 
تره أعييننا، ومل تسمع به آذاننا، ومل يدخل إىل قلب إنسان 

ما هيأه  اهلل للذين حيبونه “.
“ ها انا أمحل لكم خربًا هامًا جدًا والذي سيكون لكل الشعب: 
ها هي العذراء حتبل وتلد ابنًا وُتسميه   عمانوئيل الذي يعين 

اهلل معنا “.
آميــــن - املرتوبوليت بولس صليبا

97505588
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زوجة مزعجة = زوج حنيف
أظهرت دراسة طبية حديثة أن االزعاج يعد خري سالح ميكن أن 
اإلضافية  االموال  لتوفري  زوجها  على  التأثري  الزوجة يف  تستغله 

على مصروف البيت.
للزوجة املزعجة  الذي يقع فريسة  “الزوج  أن  الباحثون  وأوضح 
وكثرية االنتقاد له أمام اآلخرين مييل إىل النحافة وفقدان الوزن 

مبعدل الضعفني باملقارنة بالزوج الذي ينعم بزوجة هادئة”.
ووجد الباحثون أن الرجال الذين ميتلكون حافز إتباع نظام غذائي 
االنتظام يف ممارسة  إىل  باالضافة  الوزن  ومحية خلفض  متوازن 
الرياضة هم الذين يعانون من ازعاج زوجاتهم باملقارنة باالزواج 

الذين ينعمون باهلدوء وراحة البال مع زوجاتهم .

الوحدة واحلزن سببان 
لإلصابة بـ”الزهامير”

أوضحت دراسة هولندية حديثة أن الشعور بالوحدة قد يزيد 
من خماطر اإلصابة بالزهامير، وقد فرق الباحثون بني العيش 

وحيدًا وبني الشعور بالوحدة أو الوحشة.
اإلصابة  املتمثلة يف  اخلطورة  عوامل  الدراسة  راجعت  كما 
رجل   2000 بني  العالية  الوفاة  ومعدالت  والعته  باالكتئاب 
أعمارهم بني 65 عاما وأكثر. تبني من  وسيدة ممن ترتاوح 
أكثر  بالوحدة يكون  الشعور  يعاني  الذي  الشخص  أن  خالهلا 
عرضة لإلصابة بالزهامير وغريه من أمراض العته األخرى مبقدار 

الضعف خالل ثالثة أعوام من هذه احلالة.
باإلضافة اىل أخذهم عوامل أخرى يف االعتبار، مثل الصحة 
العقلية واجلسدية ألفراد العينة، مؤكدين أن الشعور بالوحدة 
يرتبط بزيادة خماطر اإلصابة مبرض الزهامير بنسبة 64%، إال 
أو  العيش وحيدًا  العزلة االجتماعية مثل  أن أوجها أخرى من 

الرتمل يظل هلا تأثري على هؤالء األشخاص أيضا.
بدء  “عند  هولوارد  جان  د.جتالينج  الدراسة  كاتب  يقول 
مبفردهم  يعيشون  العينة  أفراد  من   %46 كان  الدراسة 
شعورهم  فقط  منهم   %20 وذكر  متزوجني،  غري  ونصفهم 
بالوحدة، مما يعين أن األمر ال يرتبط حبالة الشخص بل بغياب 
العالقات االجتماعية اليت تزيد من خماطر الرتاجع العقلي عند 

األشخاص.”
ويفسر البعض من الباحثني نتائج تلك الدراسة بأن الشعور 
بالوحدة رمبا يكون نابعا من بدء ظهور العته أو الزهامير وليس 
سببًا فيه. وهناك احتمال آخر يقول إن الشعور بالوحدة يشري 
اخلطورة  عوامل  أحد  ميثل  الذي  للحزن  زائدة  حساسية  اىل 

لإلصابة بالزهامير.

من احملتمل أن يزيد تناول املشروبات السكرية خطر اإلصابة 
إحدى  توصلت  مثلما  الناس،  بعض  لدى  الوراثية  بالسمنة 
وراثيا  معرضني  يكونون  الذين  لألفراد  وبالنسبة  الدراسات. 
من  كثريا  احتساؤهم  يتسبب  أن  ميكن  بالسمنة،  اإلصابة  خلطر 
املشروبات السكرية يف تفاقم مشكلة زيادة وزنهم بفعل زيادة 

تأثريات جينات البدانة لديهم، حسبما توصلت دراسة جديدة.
التغذية وعلم األوبئة بكلية الصحة  ويقول فرانك هو، أستاذ 
“حيمل  الدراسة:  على  املشرفني  وأحد  هارفارد  جبامعة  العامة 
معظم الناس بعض خماطر اإلصابة بالبدانة الوراثية”. ويضيف: 
البدانة يزداد خطر  أن “األفراد الذين حيملون الكثري من جينات 
إصابتهم بالبدانة. كذلك، فإن األفراد الذين حيتسون قدرا كبريا من 
املشروبات الغازية يزداد لديهم خطر اإلصابة بالبدانة. أما األفراد 
الذين جيمعون بني العاملني معا، فيكون خطر إصابتهم بالبدانة 
أكرب بكثري ممن ينطبق عليهم عامل واحد فقط من االثنني”. ولكي 
يتمكن الباحثون من الوصول إىل تلك االستنتاجات، قاموا بفحص 
املمرضات،  صحة  دراسة  من  امرأة   6934 حبالة  تتعلق  بيانات 
وحالة  الصحيني،  العاملني  متابعة  دراسة  من  رجال   4423 وحالة 
وكان  النساء.  عند  اجليين  للرتكيب  دراسة  من  سيدة   21.740
املشاركون يف هذه الدراسات الثالث من أصول أوروبية؛ وكانت 
هناك ملفات جينية متاحة عنهم مجيعا، مما مكن العلماء من فحص 

االثنني وثالثني جينا املرتبطة بالبدانة.
يتناولونه  ما  مبقدار  تتعلق  استبيانات  املشاركني  مجيع  مأل 
من أطعمة ومشروبات مبرور الوقت. تضمنت املشروبات احملالة 
فاكهة  وعصائر  سكرية  كحولية  غري  باردة  مشروبات  بالسكر 
يف   100 بنسبة  الطبيعية  الفاكهة  عصائر  تشمل  ومل  وليمون، 
املشاركون  انقسم  املثلج.  الشاي  أو  املثلجة  القهوة  أو  املائة 
الذين تناولوا أقل من حصة واحدة شهريا من  إىل عدة فئات: 
املشروبات احملالة بالسكر؛ وأولئك الذين تناولوا عددا يرتاوح ما 
بني حصة وأربع حصص شهريا؛ وآخرين تناولوا عددا يرتاوح ما 
بني حصتني وست حصص أسبوعيا؛ وهؤالء الذين تناولوا حصة 

واحدة أو أكثر يوميا.
وأجرى الباحثون حسابات تتعلق مبستوى اجلودة الشامل للنظام 
ويضم  الكحوليات.  وتناول  والتدخني  البدني  والنشاط  الغذائي 
الغذائية  الدهون  الغذاء  جودة  مبستوى  املتعلق  النقاط  جمموع 
واخلضراوات  الفواكه  وكذلك  اللحوم،  من  املتناول  واملقدار 

واملكسرات واحلبوب الكاملة.
زاد خطر اإلصابة بالبدانة نتيجة وجود نسبة كبرية من جينات البدانة 
إىل الضعف يف اجملموعة اليت تناولت أكرب كمية من املشروبات 
السكرية عنها يف اجملموعة اليت تناولت أقل كمية من املشروبات 
السكرية، على حد قوله أحد املشرفني الدراسة الرئيسيني، لو 
تشي، األستاذ املساعد بقسم التغذية بكلية الصحة العامة جبامعة 
هارفارد. وهذا يشري إىل أن تناول املشروبات السكرية بانتظام 
يضاعف من خطر السمنة الوراثية، على حد قوله.ونشرت الدراسة 
يف دورية “نيو إنغالند” الطبية، وعرضت االجتماع السنوي جلمعية 
البدانة يف سان أنطونيو. ويقول هو: “تشري هذه الدراسة إىل أن 
اخليارات الغذائية غري الصحية، مثل احتساء الكثري من املشروبات 
السكرية، ميكن أن تؤثر على دور اجلينات”. ويضيف: “على الرغم 
من أن الرتكيب اجليين يؤثر على خطر البدانة، فرمبا يكمن حمفز 

التأثريات اجلينية يف بيئتنا”.
النتائج.  بتفسري  يتعلق  حتذيرا  آخرون  جينيون  خرباء  يقدم 
فمن الصعب معرفة ما إذا كانت املشروبات السكرية فقط هي 
اليت ميكن أن يلقى عليها اللوم يف زيادة خطر اإلصابة بالبدانة 
الوراثية أو ما إذا كانت متأثرة بعوامل أخرى مرتبطة بنمط احلياة 
غري الصحي، على حد قول روث لوس، مديرة برنامج علم اجلينات 
اخلاصة بالبدانة وما يتصل بها من الصفات األيضية بكلية الطب 

جبامعة ماونت سيناي يف نيويورك.
مستوى  “يكون  السكرية  املشروبات  يتناولون  من  إن  وتقول 
السعرات  من  أكرب  عدد  على  وحيصلون  أقل  البدني  نشاطهم 
يف  منخفضة  الغذائية  قيمته  غذائيا  نظاما  ويتناولون  احلرارية 

تناول املشروبات السكرية يزيد خطر اإلصابة بالسمنة الوراثية

دراسة أمريكية تشري إىل دورها يف التأثري على جينات البدانة
العموم”. ويتضح هذا جليا يف الدراسة اجلديدة، على حد قوهلا.

إال أن لوس تقول إنه ليس مثة مربر يدفع الناس لإلحباط واعتبار 
بالبدانة. وكانت قد  الوراثية هي السبب يف إصابتهم  جيناتهم 
البدني يقلل من خطر  بالنشاط  التمتع  أن  أجرت حبثا يشري إىل 
اإلصابة بالبدانة، حتى بدرجة أكرب مع األفراد الذين تزيد لديهم 
الدراسة  وهذه  دراستها  وتشري  اجليين.  للتأثر  احلساسية  درجة 
اجلديدة “إىل أن حساسيتهم اجلينية لإلصابة بالبدانة ميكن أن تقل 

من خالل التمتع بنمط حياة صحي”.
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رئيس جملس إدارة ومدير عام بنك بريوت السيد سليم صفري لـ 
:The Banker Middle East

 منو بنك بريوت حمليًا وخارجيًا تعكسه مؤشرات ميزانيتنا العامة
السيد  مع  مقابلة صحفية    The Banker Middle East أجرت جملة 
سليم صفري، رئيس جملس إدارة ومدير عام بنك بريوت، حتدث فيها 
كما  تواجهه،  اليت  والتحديات  اللبناني  املصريف  القطاع  عن وضع  

حتدث عن منو بنك بريوت واسرتاتيجيته التوسعية حنو اخلارج.
حول النمو املتطرد  لبنك بريوت وتوسعه يف السوق احمللية والعاملية  
قال السيد سليم صفري »إن بنك بريوت مصرف يتمتع باالستقرار 
ويتطلع دائمًا اىل األمام لتحقيق املزيد من االجنازات والنجاحات ]...[  
منو  يعكسها  ال  نتخذها  اليت  العديدة  واملبادرات  املصرف  أداء  إن 

الودائع وحسب بل املؤشرات الرئيسية للميزانية العامة أيضًا.«
وعن موقع املصرف وفئة الزبائن اليت يستهدفها، أشار صفري إىل 
»أن بنك بريوت يتمايز عن غريه من املصارف باخلدمات املصرفية 
أما  التجارية،  والشركات  للمؤسسات  بالنسبة  سيما  ال  يقدمها  اليت 
الزاوية لشرحية  إنهم حجر  لزبائن املصرف احملليني فنقول  بالنسبة 
العامل وخاصة عمالءنا  كبرية من زبائن بنك بريوت املنتشرين حول 
من اجلالية اللبنانية يف بالد اإلغرتاب. ]...[ إن انتشارنا الواسع حمليًا 
وخارجيُا عزز موقع املصرف ووفّر لنا فرصة إضافية لتقديم املزيد من 
اخلدمات املصرفية واملالية ال سيما للشركات التجارية اليت تعمل بني 
قربص، بريطانيا، أسرتاليا، سلطنة عمان، وغريها من البلدان حيث 

هناك تواجد لبنك بريوت.«
وأضاف صفري »إن اخلدمات املصرفية اليت نقدمها جلميع عمالئنا 
تطورت كثريًا إذ مل تعتد تقتصر على الودائع والقروض بل ختطتها اىل 
تقديم اخلدمات املالية املتقدمة من التمويل التجاري على الصعيدين 
احمللي والعاملي، اىل حتويل األموال حول العامل، اخلدمات املصرفية 

اخلاصة باإلضافة اىل خدمات التأمني لألفراد والشركات.«
وعن توسع املصرف حنو السوق اخلارجية وافتتاح فروع جديدة له 
شدد صفري »  ]...[  إن أسرتاليا تشكل أولوية بالنسبة السرتاتيجيتنا 
ومالي  اقتصادي  استقرار  من  البالد  هذه  به  تتمتع  ملا  التوسعية 
املصريف  التصنيف  على صعيد  عالية  بدرجات  اىل متتعها  باإلضافة 
العاملي. إننا نتوقع بأن يصبح بريوت هيلينك بنك يف أسرتاليا خالل 
السنوات القادمة أكرب وأوسع من شبكة فروعنا احمللية ال سيما وأن 
كبري  تواجد  مع  االقتصاديني  واالزدهار  باالستقرار  تتمتع  أسرتاليا 

للجالتني اللبنانية واليونانية فيها.«
إن بنك بريوت هو مصرف جتاري ذو موقع قيادي يف لبنان حيث 
األول  املوقع  حيتل  و  والشركات  لألفراد  املصرفية  اخلدمات  يقدم 
الثالث  واملوقع  التجاري  للتمويل  بالنسبة  اللبنانية  املصارف  بني 
على صعيد املصارف اللبنانية. وقد استطاع بنك بريوت أن حيجز له 
موقعًا متقدمًا على الصعيد العاملي بفضل اسرتاتيجيته التوسعية حيث 
يتواجد يف أوروبا، قربص، سلطنة عمان، اإلمارات العربية املتحدة، 

العراق، قطر، نيجرييا وأسرتاليا. 

صفري: نتوقع بأن يصبح بريوت هيلينك 
بنك يف أسرتاليا أكرب وأوسع من شبكة 

فروعنا احمللية

متفرقـــات

كتب اكرم املغّوش
العام  السنوي  مؤمتره  العربي  االسرتالي  التجاري  اجمللس  عقد 
يف قاعة الفونتانا حبضور ومشاركة الوزيرة والنائبة احملامية باربرا 
البلدية  العربي جو رزق وعدد من اعضاء  البنك  بريي ومدير عام 
والسادة علي كرنيب وحممود حواط وغسان بلوط ومدير العالقات 
العامة يف اهلريالد وتلفزيون الغربة الزميل اكرم املغّوش واعضاء 

اجمللس وناشطني يف اجلالية...
دياب  سيمون  واحملامي  بزي  آن  اجمللس  عضو  املناسبة  قدم 
واشرف االستاذ جو رزق على االنتخابات كما قدم امني الصندوق 
ادي شهاب تقريرًا ماليًا وعرض الرئيس السابق االستاذ رضوان 
االقرتاع  عملية  وتكت  للمجلس  العامة  النشاطات  محدان  بركات 

وجاءت النتيجة على الشكل التالي:
االستاذ حسن موسى رئيسًا

املهندس علي كوثراني نائبًا للرئيس 
االستاذ زاك الرفاعي امينًا للسر

االستاذ ادي شهاب امينًا للصندوق 
عيسى  واالساتذة  سعد  فريونيكا  والدكتورة  سيد  تيا  احملامية 

الشويش ورامي عبداهلل وفريد زكي اعضاء اداريني.

رئيس وهيئة ادارية جديدة 
للمجلس التجاري االسرتالي العربي تصنيع األجبان يعود 

اىل 7500 عام
توصل فريق من العلماء األمريكيني إىل أن البقايا اليت مت العثور 
عليها يف أوانى فخارية، تؤكد أن اإلنسان القديم عرف صنع األجبان 

منذ ما يقارب 7500 عاما تقريبا.
وأوضح العلماء أن اإلنسان القديم عمل على إنتاج احلليب وتصنيع 
األلبان يف وقت مبكر ما مسح للمزارعني بإنتاج بعض األغذية دون 
احلاجة إىل ذبح املواشي، كما أنه قام بتصنيع االجبان األكثر سهولة 

يف اهلضم واألقل قابلية للتلف بالنسبة لعدد كبري من السكان.
عدد  مع  بالتعاون  الربيطانية  »بريستول«  جامعة  من  علماء  وحلل 
األمحاض  وبولندا  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الباحثني  من 
يف  عليها  العثور  مت  اليت  الفخارية  األواني  يف  املتواجدة  الدهنية 
منطقة »جيوافانيا« البولندية واليت تعود إىل حقبة ما قبل التاريخ، 
واكتشفوا أن اإلنسان القديم عرف كيفية فصل الدهون عن احلليب 
الستخدامها يف تصنيع االجبان. كما شدد العلماء على أن تواجد بقايا 
احلليب يف عدد من املناخل يعد دليال مباشرًا على تصنيع اإلنسان 

القديم لألجبان.

عقار يعاجل السكري... 
ويقهر السرطان

كشفت دراسة أمريكية أن عقار »ماتفورمني« الذي يوصف لعالج 
داء السكري ميكن أن يضاعف فرص النجاة من سرطان املبيض.

وقالت الباحثة األساسية يف الدراسة فيجي شريدار، ان »هذا العقار 
قد يستخدم بشكل يومي يف املستقبل لعالج سرطان املبيض«.

واجرى باحثون من عيادة مايو يف مدينة روشسرت، بوالية مينيسوتا 
من  املبيض،  امرأة مصابة بسرطان   239 على  دراستهم  األمريكية، 
بينهّن 73 امرأة مصابة بداء السكري، وتتناولن جرعات يومية من عقار 

»ماتفورمني«، مقابل 178 مل يكّن يتناولن هذا العقار.
واكتشف الباحثون أن 67 يف املئة من النساء اللواتي كّن يتناولن 
العقار ال زلن على قيد احلياة بعد 5 سنوات من تشخيصهّن، مقابل 

44 يف املئة من اجملوعة األخرى اليت مل تكن تتناول العقار.
ويشار إىل أن دراسة أخرى سابقة وجدت أن عقار »ماتفورمني« 

يساعد يف الوقاية من سرطان الثدي بنسبة 25 يف املئة.
وافادت الدراسة بان »العقار الزهيد الثمن قادر على منع عدد من 
املواد الكيميائية الطبيعية واملصنعة بواسطة اإلنسان، من حتفيز منو 

خاليا سرطان الثدي«.

موسى وكوثراني مع الزميل اكرم املغوّش وعدنان موسى وعقيلته

مدير البنك العربي جو رزق وعقيلته وحضور

الرئيس والهيئة االدارية مع النائبة بريي

املهندس علي حمود، حسن موسى وحضور
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Foreign Minister Bob Carr 
announced on wednes-
day over $597,700 to 
support the human rights 
of indigenous, poor and 
marginalised people in 
the Middle East.    
Senator Carr said Austra-
lia’s Human Rights Grants 
Scheme will fund projects 
to help reduce poverty by 
protecting and promoting 
human rights. 
“This round of grants 
includes over $96,000 
to the Lebanese Asso-
ciation for Civil Rights to 
empower a team of hu-
man rights defenders to 
educate victims in Leba-
non,” Senator Carr said. 
“This project aims to edu-
cate high risk youth and 
women victims about 
rights violations and to 
raise awareness of hu-
man rights in Lebanese 
communities.
“Another grant of 
$100,000 will go to the 
Egyptian Initiative for 
Personal Rights to ad-
dress human rights vio-
lations being perpetrated 
by police in Egypt 
“This project will advo-
cate for a comprehen-
sive police sector reform 
strategy and against 
the reinstatement of the 
emergency law under any 
form. 
“It also aims to end the 
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OPPOSITION Leader 
Tony Abbott has been too 
busy “doing very impor-
tant things” in England 
to have read the week-old 
judgment dismissing a 
sexual harassment claim 
against former speaker 
Peter Slipper. 
Federal Court judge Ste-
ven Rares found Mr Slip-
per’s accuser James 
Ashby acted “in combina-
tion” with another staffer, 
Karen Doane, and Mal 
Brough to advance the 
interests of the former 
Howard government min-
ister and the Queensland 
Liberal National Party.
Despite not having read 
the 76-page judgment Mr 
Abbott said he was con-
fident his former cabinet 
colleague had “acted 
rightly at all times”.
“Mal is a friend of mine,” 
he told reporters in Lon-
don.
“I look forward to hav-
ing Mal as a colleague of 
mine again.
Mr Abbott also said he 
looked forward to cam-
paigning with Mr Brough, 
who is the LNP candidate 
for Mr Slipper’s seat of 
Fisher.
When asked why he hadn’t 
yet read the judgment, the 
opposition leader said: 
“Because I am doing very 
important things for the 
people of Australia here in 
this country right now.”
During his trip, Mr Abbott 
delivered a speech to his 
alma mater Oxford and 
met with a number of of-
ficials including British 
Foreign Secretary William 
Hague, Mayor of London 
Boris Johnson and outgo-
ing Governor of the Bank 
of England Sir Mervyn 
King.
He is due back in Austra-
lia on Thursday.
Cabinet minister Craig 
Emerson said Mr Abbott’s 
admission was a “damn-
ing indictment” of some-

Abbott too busy to read Slipper 
ruling 

use of firearms in dispers-
ing demonstrations and 
provide torture victims 
with legal assistance.” 
Other grants include: 
• $100,000 to St Andrews 
Refugee Services for a re-
settlement legal aid proj-
ect in Egypt. 
• $99,971 to Medical 
Aid for Palestinians for 
monitoring and reporting 
mechanisms for human 
rights violations of mar-
ginalised Bedouin com-
munities in the Palestin-
ian Territories. 
• $97,888 to Jordan Me-
dia Institute for media 
training to expose human 
rights abuses in Jordan.
• $73,848 to Development 
Iraq to collect data and 
produce a report on child 
labour issues in Iraq.
• $30,000 to The Human 
Rights and Democracy 
Media Centre to promote 
concepts and principles 
of human rights within 
Sharia ’a college students 
in the Palestinian Territo-
ries.
Senator Carr said Austra-
lia is proud to be advanc-
ing human rights in the 
Middle East. 
“The Human Rights 
Grants Scheme was es-
tablished in 1997 and 
has proven to be an ef-
fective way for Australia 
to support human rights 

activities in all regions of 
the world,” Senator Carr 
said. 
“In 2011-12, the scheme 
supported NGOs and hu-
man rights institutions to 
implement 41 projects 
across the Pacific, Asia, 
Africa, the Middle East 
and Latin America. 
“We’ll build on these suc-
cesses in 2012-13 with 
42 projects scheduled to 
begin in 32 countries.” 
Organisations selected 
for funding under the 
Human Rights Grants 
Scheme face a rigorous 
selection process. 
Once shortlisted by Aus-
tralia’s diplomatic mis-
sions overseas, organi-
sations are selected by a 
committee which includes 
an independent panel of 
human rights experts.
The expert panel plays an 
invaluable role in identify-
ing high quality projects 
which will support our 
goal of enhancing human 
rights for poor people 
through the aid program.
Further information is 
available at the Human 
Rights Grants Scheme 
website: www.ausaid.
gov.au/business/oth-
er_opps/Pages/human-
rights_scheme.aspx 

Media contact: (02) 6277 
7500

one who set himself up 
as alternative prime min-
ister.
“It’s clear that Mr Abbott 
does not read documents 
that are essential for the 
discharge of his duties as 
leader of the opposition,” 
he told reporters in Syd-
ney on Wednesday, citing 
an earlier example when 
the opposition leader ad-

mitted he had not read a 
BHP statement but pro-
ceeded to blame the car-
bon and mining taxes for 
the company’s decision 
to abandon its Olympic 
Dam project.
“The only document that 
we know Mr Abbott has 
read this year is (the erot-
ic novel) 50 Shades of 
Grey.”

PRIME Minister Julia Gil-
lard has picked a fight 
with the states and ter-
ritories by using dodgy 
population statistics to 
justify cutting health 
funding, the Victorian 
premier says. 
Premier Ted Baillieu 
says it is ridiculous 
the federal government 
claims Victoria’s popu-
lation is dwindling and 
is using this as the ba-
sis to cut $107 million of 
health funding.
“It’s not a fight between 
me and Julia Gillard, it’s 
a fight between Julia 
Gillard and every state 
in Australia and the ter-
ritories,” he told Fairfax 
Radio on Wednesday.
“The Commonwealth 
have withdrawn money 
they had previously 
agreed to submit to the 
pool funding arrange-
ment which now exists.”
At Royal Melbourne Hos-
pital, up to 700 patients 
will be forced to wait lon-
ger for elective surgery 
due to the funding cuts.
State Health Minister 
David Davis has written 
to Victoria’s 86 health 
bosses urging them to 
plan for the Common-
wealth’s mid-financial 
year cuts.
The federal government 
claims Victoria’s popu-
lation fell by 11,000 

last year, while Austra-
lian Bureau of Statistics 
figures show the state 
swelled by 75,000 peo-
ple.
“They have done it on 
the basis of an artificial 
population recalcula-
tion,” Mr Baillieu said.
“It’s complete and utter 
nonsense and every-
body knows it.
“No one in Victoria be-
lieves the population 
has gone down.”
Federal Health Minister 
Tanya Plibersek main-
tains the state will actu-
ally receive almost $1 
billion in additional fed-
eral funding over four 
years.
She said on Tuesday the 
state is trying to cover 
its mismanagement.
“This is a smokescreen 
for the Victorian govern-
ment’s own failures,” 
she said.
“Before any of this was 
in discussion, there were 
record high numbers 
of people on Victorian 
elective surgery waiting 
lists.”
Victorian Treasurer 
Kim Wells wrote to his 
federal counterpart on 
Tuesday condemning 
the federal government 
for threatening to with-
hold future funding as 
punishment for Victoria 
speaking out.

PM picked row with states 
over health: Vic
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ON January 15, Julia Gil-
lard will surpass Kevin 
Rudd’s time in office as 
prime minister. 
The milestone is impor-
tant when one considers 
how many times in the 
past year it appeared the 
Gillard minority govern-
ment was in a tailspin to 
oblivion.
As 2012 began, Labor’s 
primary vote tanked at 30 
per cent - eight points be-
low its level at the 2010 
election, pointing to a 
massive landslide elec-
tion loss. Only one in three 
voters were satisfied with 
Gillard’s performance.
The prime minister had 
bowed to pressure from 
caucus, after an intense 
campaign by the clubs 
industry targeting mar-
ginal Labor seats, and 
abandoned her commit-
ment to independent An-
drew Wilkie on pokies re-
form. Wilkie ripped up his 
agreement to support the 
government.
The government had also 
tried to shore up its num-
bers by putting embattled 
Liberal turncoat Peter 
Slipper in the Speaker’s 
chair but succeeded only 
in absorbing the politi-
cal taint surrounding the 
Queensland MP.
Labor’s internal wran-
glings dominated the first 
two months of the year, 
culminating in the ill-fated 
challenge by Kevin Rudd, 
who was teased and ca-
joled by Gillard support-
ers wanting to lance the 
boil of leadership specula-
tion once and for all.
But it got worse for Labor 

Gillard, Abbott in tight finish 

CONTROVERSIAL broad-
caster Alan Jones has 
apologised on air over 
comments he made in 
April 2005 describing 
Lebanese Muslims as 
“vermin” and “mongrels”. 
The Administrative De-
cisions Tribunal (ADT) 
had ordered Jones to 
apologise on his 2GB ra-
dio show between 8am 
and 8.30am any day this 
week.
On Wednesday just after 
8am he did so, saying his 
comments were in breach 
of the Anti-Discrimination 
Act.
“I apologise for making 
those comments and I rec-
ognise they were unlawful 
and I also apologise on 
behalf of Radio 2GB.”
The apology comes two 
months after Jones lost a 
lengthy legal bid to over-
turn the 2009 decision, 

Alan Jones apologises over Leb-
anese comments 

which found he “incited 
hatred, serious contempt 
and severe ridicule of 
Lebanese Muslims”.
The case was taken 
against him by Sydney-
based Lebanese-born 
Muslim leader, Keysar 
Trad.
The complaint related to 
comments Jones made 
on April 28 about a Nine 
Network current affairs 
story reportedly showing 
young men of Lebanese 
origin taunting police.
“If ever there was a clear 
example that Lebanese 
males in their vast num-
bers not only hate our 
country and our heritage, 
this was it,” Jones said.
Referring to the men as 
“vermin” and “mongrels”, 
he added: “They simply 
rape, pillage and plunder 
a nation that’s taken them 
in.”

Alan Jones has apologised for his unacceptable comments 
about Lebanese Muslims. Picture: Nikki Short Source: Supplied

Sydney Lebanese leader Keysar Trad in Sydney. Picture: Finlay-
son Bob Source: The Daily Telegraph

and the prime minister.
Craig Thomson was sus-
pended from the ALP after 
a Fair Work Australia in-
vestigation raised allega-
tions he misused Health 
Services Union members’ 
funds when he was na-
tional secretary between 
2002 and 2007.
Opposition Leader Tony 
Abbott’s anti-carbon tax 
campaign rolled on, with 
the coalition attempting 
to bring down the govern-
ment by tossing censure 
motions onto the floor of 
parliament like confetti.
In mid-July, after the car-
bon tax began and with 
Gillard’s satisfaction rat-
ing stuck at 27 per cent, 
the leadership specula-
tion was rekindled, push-
ing the prime minister to 
declare she wasn’t about 
to “lie down and die”.
Caucus fears that the elec-
torate had stopped listen-
ing to the government 
were palpable and were 
given voice by Joel Fitz-
gibbon, a key Right fac-
tion figure and the chief 
government whip.
“If leaders remain unpop-
ular long enough they’ll 
inevitably stop leading the 
party,” he said.
But by late August - as the 
first post-carbon tax elec-
tricity bills began to flow 
and voters received their 
share of the carbon tax 
compensation - the opin-
ion polls began to turn.
Abbott was lampooned by 
the government as “Chick-
en Little”. Having forecast 
the sky would fall in once 
the carbon tax began, the 
reality was quite different.

Labor began a new strat-
egy of questioning Ab-
bott’s integrity and fitness 
for office, and bemoaning 
his negativity.
It came to a head when 
Gillard launched her ex-
traordinary “sexism and 
misogyny” attack on Ab-
bott in parliament, which 
went viral on the inter-
net and made headlines 
around the world.
However, the final weeks 
of the year saw Labor 
hamstrung by the asy-
lum seeker issue and with 
question marks over the 
economy heading into 
2013.
In the last Newspoll of 
2012, the coalition’s pri-
mary vote was one point 
higher (46 per cent) than 
at the start of the year 
while Labor’s was two 
points higher at 32 per 
cent.
But Gillard led as preferred 
prime minister for the last 
six Newspolls of the year, 
ending with a nine-point 
lead over Abbott.
And for the first time, the 
polls showed more voters 
supported carbon pricing 
than opposed it.
Labor strategists now say 
the coalition’s carbon tax 
attack shredded Abbott’s 
credibility and reinforced 
his “Dr No” characterisa-
tion on other issues, and 
all under the glaring spot-
light of the ferocity of Gil-
lard’s speech.
Political history shows 
that in terms of policy de-
bate, there is often fierce 
argument followed by the 
policy being bedded down 
and the electorate moving 
on. The GST is a good ex-
ample.
This is what Labor is 
banking on - that voters 
in 2013 will look at the big 
ticket policy items it has 
succeeded in delivering 
rather than the falterings 
of minority government.
Abbott’s new problem 
is how to keep voters on 
side in the lead-up to the 

late 2013 election with 
his plan in government to 
scrap the carbon and min-
ing taxes (and to an almost 
certain double-dissolution 
when the Greens and La-
bor combine to block a 
coalition rescinding bill in 
the Senate).
The opposition leader 
used the last week of par-
liament for 2012 to portray 
himself as an alternative 
prime minister with a posi-
tive vision for the nation.
He launched a book, A 
Strong Australia, featuring 
nine rejigged speeches 
made over the year and 
promised a coalition gov-
ernment would create one 
million jobs over the next 
five.
However, his new “Dr 
Yes” persona still risks 
being overshadowed by 
the negativity of the coali-
tion’s attack on Gillard.
The positive narrative for 
the government in 2013 
lies in bedding down 
schools funding reform, 
rolling out the National Dis-
ability Insurance Scheme 
and National Broadband 
Network, and improving 
dental care.
Labor will also seek to 
harness voter disenchant-
ment with coalition state 
governments over public 
service cuts and, particu-
larly in Queensland, with 
divisions over policy and 
direction.
Abbott’s Liberal-National 
coalition will hammer its 
multi-pronged but simple 
message: ending Labor 
waste, axing taxes, cut-
ting red tape, stopping 
the boats and creating 
one million jobs over five 
years.
So as 2012 ends, Gillard 
appears to have put the 
leadership genie back in 
the bottle.
And there’s no appetite 
for change in the coalition 
while it still has an edge 
over Labor in the polls.
There’s just the end game 
to come.
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A 28-year-old man killed in 
Sydney’s latest shooting 
attack was related to an-
other shooting victim who 
lived in the same south-
western suburb. 
Bachir Arja was prompt-
ed, perhaps by a mobile 
phone call, to walk out-
side his family’s Owen St 
home at Punchbowl about 
11.15pm on Tuesday.
As soon as he was through 
the front door, at least two 
men fired multiple gun-
shots, with one striking 
him in the head.
When paramedics arrived, 
family members were at-
tempting to revive him but 
he died at the scene.
In the moments before 
Mr Arja died, his mother 
urged him to hold on so he 
could see his fiancee who 
was on her way to be with 
him.
According to a cousin’s 
account, Mr Arja’s mother 
said: “Wait, wait, don’t die, 
your fiancee is coming.”
Relatives told reporters 
that Mr Arja became en-
gaged two months ago 
and was planning to marry 
his fiance next year.
“I heard eight gunshots,” 
said a female cousin who 
lived around the cor-
ner and asked not to be 
named.
“I’ve been living here 10 
years and nothing like this 
has ever happened.”
Another cousin said the 
victim was friendly and 

Man killed in shooting incident in Punchbowl 

A MILLION-DOLLAR 
doctor, thousands of 
unpaid bills and debts 
that exceed assets: 
that’s the financial 
shape of NSW hospi-
tals says the Auditor-
General.
Six employees earned 
more than half a million 
dollars over the past 
three years, and one 
was paid more than $1 
million in overtime and 
call-backs over three 
years.
The Auditor-General, 
Peter Achterstraat, said 
he found it astounding 
that one person could 
earn so much over-
time.
‘’Excessive overtime, 
whether it be rostered, 
unrostered or on-call 
cannot be good for the 
employees’ health and 
patient well-being,’’ he 
said.
The opposition health 
spokesman, Andrew 
McDonald, who is a 
doctor, said it was 
dangerous. The report 
found local health dis-
tricts are struggling to 
meet goals on the cost 
of care, with the major-
ity not meeting the first 
activity based funding 
targets.
In future, federal fund-
ing will be tied to tar-
gets.
It found all but one 
health district had 

Doctor earning $1m and huge debts: the 
state of our hospitals

would say hello to every-
one.
“He was a good boy,” the 
male relative told report-
ers.
“I didn’t hear anything bad 
about him.”
Other family members 
confirmed that Mr Arja is 
the cousin of Sanaa Arja, 
who lives streets away in 
the same suburb.
Her husband, Ali Hachem 
Eid, 38, was shot dead in 
a brazen daytime execu-
tion on November 27 when 
two masked gunmen en-
tered the family home and 
opened fire.
His associate, electrician 
Mohammed Hanouf, 34, 
was also shot multiple 
times but survived the at-
tack.
They were among up to six 
men who were working in-
side the home that was be-
ing renovated.
Bachir Arja, known to 
his family and friends as 
Barry, is survived by one 
brother and two sisters.
He was living at the family 
home, and other relatives 
lived in the house oppo-
site.
His sister, who declined 
to speak to reporters, was 
distraught as she was 
comforted by family mem-
bers.
Police with sniffer dogs 
were scouring the area 
for evidence, and a white 
Tarago van was towed 
from the scene.

Police at the scene ... a man was killed in a shooting at Punchbowl. Photo: Peter Rae

Campsie Local Area Com-
mander Michael McLean 
said detectives were con-
sidering links to other fatal 
shootings in the same sub-
urb and in nearby areas.
“Those links have not been 
confirmed nor ruled out at 
this time and will form part 
of the ongoing investiga-
tion,” he told reporters.
Superintendent McClean 
said during a press con-
ference this morning Arja 
was previously known to 
police.
“At this stage it is inappro-
priate for me to comment 
on his history or prior con-
victions but I will say he is 
known to police,” he said.
Police will continue to in-
terview witnesses who 
heard the shots and saw 
the gunmen run from the 
scene.
Supt McClean said the 
shooting appeared to be 
a targeted attack and ad-
vised innocent members 
of the public not to panic.
Worried neighbours said 
they heard a few bangs 
from inside their homes 
last night and came out to 
investigate.
“I thought it was fire-
works,” one man, who 
identified himself as Harry, 
said.
“When I walked outside to 
see what was happening 
an heard a woman scream-
ing I realised it was some-
thing a bit more serious.”
Police are also investigat-

ing potential links to bikie 
and other organised crime 
gangs.
Forensic officers dusted a 
Toyota Camry parked near 
the home for finger prints 
as well as some hand rails 
on the front yard.
Police were forced to ex-
tend the crime scene when 
family and friends started 
to gather on the roadway.
More than 40 people were 
moved back after the crime 
scene was extended to the 
Victoria Rd cross street.
Some residents whose 
homes were inside the 
crime scene had to wait 
outside for a police escort 
if they wanted to return to 
their houses.
This incident follows two 
drive-by shootings in Milp-
erra and Cherrybrook this 
week.
It is not known if last 
night’s incident is linked, 
however concern for gun 
related violence reached 
fever pitch overnight with 
police responding to at 
least six other reports of 
gun shots across Sydney.
Officers went to streets in 
Guildford, Doonside, West 
Pennant Hills, Padstow 
and  Pymble following re-
ports of shots heard by 
locals.
But no evidence of gun 
crime was found once 
arriving at each of the 
scenes, according to a po-
lice spokeswoman.
About 10.50pm yester-
day, officers were called to 
Shadforth Street, Mosman, 
following reports a gun 
shot had been heard.
Police have been told an 
argument occurred be-
tween a group of people in 
a unit block, which moved 
out onto the street.
A single gun shot was then 
heard before the group 
fled the area.
Officers attended and es-
tablished a crime scene.
No one was found injured 
at the address.
Investigations into the 
Punchbowl resident’s 
death will continue today.

debts that exceeded 
assets, nearly half 
were over-budget and 
long-standing unpaid 
bills were increasing. 
The NSW Ministry of 
Health bailed out some 
districts with $73 mil-
lion in extra funding.
Dr McDonald said the 
Health Minister, Jil-
lian Skinner, had ‘’out-
sourced risk’’ to hos-
pital districts without 
providing resources to 
meet demand.
Ms Skinner said it was 
normal for the min-
istry to provide extra 
funding, particularly in 
peparation for activity-
based funding.
‘’We’ve got two years 
to roll this all out so 
we’ve got a bit of time 
for the districts to get 
a better understanding 
of what they have got 
to do better,’’ she said.
She said that the over-
all health budget would 
still balance.
She denied that the 
doctor who earned a 
million dollars in over-
time was necessarily 
putting patients at risk.
She said overtime 
payments were ‘’com-
plicated’’ and could 
involve payments for 
short periods of time.
‘’Nevertheless, a lot of 
the districts are now 
working hard to reduce 
overtime,’’ she said.

“Excessive overtime, whether it be rostered, unrostered, or on-call 
cannot be good for the employees’ health and patient well-being” ... 
Auditor-General Peter Achterstraat. Photo: Bob Pearce
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الحر يف سيدني  الوطني  التيار  احتفل 
يف  جربان  مطعم  يف  امليالد  بعيد 
للتيار  العام  املنسق  بحضور  بانكستاون 
الوطني الدكتور بيار رفول وعائلته واعضاء 

التيار يف سيدني وبعض املناصرين.
يف  كلمة  رفول  بيار  الدكتور  والقى 
االوضاع  عن  فيها  تحدث  املناسبة 
السياسية يف لبنان بدءًا من االنتخابات 
االقتصادي  الوضع  اىل  وصواًل  النيابية 
املرتدي مبشرًا اللبنانيني بمستقبل زاهر 
النفط  على  الرقابة  هيئة  تشكيل  بعد 
الشركات  بني  املناقصات  وبدء  والغاز 

االجنبية الستخراجه.
االوضاع  اىل  رفول  الدكتور  وتطرق 
مبديًا  سورية  يف  وخاصة  املنطقة  يف 

حبضور املنسق العام للتيار الدكتور بيار رفول:

سهرة ميالدية ناجحة للتيار الوطين احلر يف سدني

تفاؤله ببقاء النظام 
الذي  السوري 
ضمانة  يشكل 
يف  لالقليات 

املنطقة.
سهرة  وكانت 
ناجحة  ميالدية 
على  خيـّم  حيث 
من  جو  الجميع 
والسعادة  الفرح 
وكانت ادارة املطعم 
راحة  على  ساهرة 
لناحية  الحضور 
املميزة  الخدمة 

واللقمة الشهية.

واعاله بعض 
اللقطات:



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au
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Customer Service: 
Tel: +1-416-202-6608
      1-800-1989-1989

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

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

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

Canberra - Lyneham

Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong

Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne

Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212

Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439

Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876

parammata

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

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Sydney

AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546

Super Sahel............................. (+61) 294-176-766

Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555

Bullono..................................... (+61) 0433008974

Niavaran  Market .................... (+61) 294771 772

Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551

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