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

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

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

N.S.M

التفاصيل ص 2

»التيار الوطين« حذر من »طبخة« بري االنتخابية 
و»القوات« و»الكتائب« منفتحان على الصيغ البديلة

التفاصيل صفحة 39

مطلوب للعمل
مطلوب آنسات للعمل في 
قسم المبيعات في محالت 

هوشر للتجهيز ولوازم البناء 
الخبرة ضرورية

Tel: 87245800 العمل بدوام كامل

أعضاء  النواب  فوجئ 
لدرس  الفرعية  اللجنة 
االنتخاب  قوانني  مشاريع 
»تكتل  عضو  بزميلهم 
واإلصالح«  التغيري 
يعتلي  عون  أالن  النائب 
رئيس  انتهاء  فور  املنرب، 
من  غامن  روبري  اللجنة 
مقتضب  ببيان  اإلدالء 
يف  املناقشات  سري  حول 
فيه  قال  اللجنة،  داخل 
املرحلة  أنهت  اللجنة  إن 
وإنها  عملها  من  الثانية 
سرتفع تقريرها إىل رئيس 
نبيه  النيابي  اجمللس 
اللجان  سيدعو  الذي  بري 
إىل  املشرتكة  النيابية 
املقبل  األسبوع  االنعقاد 

التتمة صفحة 31

م����ص����ادر  ذك����������رت   
غربية  دي���ب���ل���وم���اس���ي���ة 
اجتماعات  س��ل��س��ل��ة  ان 
ستحصل يف االيام املقبلة 
ل���� »ت���ت���وج« ب��ل��ق��اء بني 
باراك  االمريكي  الرئيسني 
وال��روس��ي فالدمير  اوب��ام��ا 
بوتني لوضع »مبادئ« حل 

قمة أمريكية ـ روسية قريباً 
لبحث »مبادئ احلل السوري«

التتمة صفحة 31
للمصادقة على التقرير.

نيابية  مصادر  وقالت 
يف  تكمن  املفاجأة  إن 

على  عون  النائب  إصرار 
أعضاء  إمجاع  عن  اخلروج 
على  توافقوا  الذين  اللجنة 

اللجنة،  رئيس  تكليف 
بري،  الرئيس  لرغبة  وبناء 
على اإلدالء ببيان مقتضب 
اليت  األجواء  على  للحفاظ 
طوال  اجتماعاتها  سادت 
هذا األسبوع، ال سيما أنها 
حققت تقدمًا يف مناقشتها 
انتخاب  قانون  مشروع 
النظامني  بني  جيمع  جديد 

األكثري والنسيب.
وأكدت املصادر نفسها 
متنوا  األعضاء  مجيع  أن 
عدم  عون  النائب  على 
لئال  تصريح  بأي  اإلدالء 
للرد  منهم  فريق  يضطر 

ضرورة  هناك  وأن  عليه 
لتأمني التواصل من خالل 
اللجنة، لكن عون أصر على 
موقفه، مع أن النائب يف 
الوطين«  النضال  »جبهة 
أكرم  اللجنة  يف  العضو 
بقوله:  صارحه  شهيب 
الكالم  على  أصررت  »إذا 
سأضطر للرد ولدي موقف 
جاهز ومن يعتقد أن فريقًا 
يلغي اآلخر فهو خمطئ ومن 
اجلميع  وضع  اجلائز  غري 
أو  أسود  إما  خيارين  أمام 
من  وهناك جمموعة  أبيض 

االزمة السورية يف الشهر 
البحث  املقبل، اضافة اىل 
اخرى  دول��ي��ة  قضايا  يف 
النووي  بامللف  عالقة  هلا 
و«تسهيل«  االي���ران���ي، 
القوات  خ����روج  م��وس��ك��و 
افغانستان من  االمريكية 

 تدمري قواعد  
لإلسالميني مشال مالي 
وانشقاق مقاتلني عن 

»أنصار الدين«
املالي  اجليش  أعلن 
فرنسية  م��ق��ات��الت  أن 
ضربات  يف  دم�����رت، 
»حم��������������ددة«، أك����رب 
للمقاتلني  ق��اع��دت��ني 
وخمزنًا  اإلس���الم���ي���ني 
يف  وال��وق��ود  لألسلحة 
بلدة اسونغو اليت تبعد 
80 كيلومرتًا عن جنوب 
احملاذية  غ���او  م��دي��ن��ة 
النيجر،  م��ع  ل��ل��ح��دود 

التتمة صفحة 31

الثانية  الذكرى  عشية   
تكرر  املصرية،  للثورة 
وقعت  اذ  جمددًا،  املشهد 
مواجهات بني قوات األمن 
ومجوع من املتظاهرين يف 
يف  التحرير  ميدان  حميط 
عزز  الذي  األمر  القاهرة، 

عنف  وقوع  من  املخاوف 
بني  املواجهة  خلفية  على 

احلكم ومعارضيه.
االشتباكات  وك���ان���ت 
حاول عشرات  بعدما  بدأت 
صخور  إزال��ة  املتظاهرين 
أقامتها يف  السلطة  كانت 

وسط شارع القصر العيين 
التحرير،  إىل  امل�����ؤدي 
وص���ول  دون  ل��ل��ح��ؤول 
الربملان  احملتجني إىل مقر 
واحلكومة، قبل أن تشتبك

التتمة صفحة 34

العنف يسابق تظاهرات ذكرى الثورة املصرية
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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
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or renew the Super Saver Plan.
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حزب  رئيس  أوضح، 
مسري  اللبنانية«  »القوات 
القوات  »هدف  ان  جعجع 
التوصل اىل قانون انتخابات 
حمق تتمثل فيه كل الفئات، 
لبنان  يقوم  أن  ميكن  ال  اذ 
غري  مكوناته  إحد  كان  اذا 
»حظوظ  ان  مرتاح«. وكشف 
جديد  قانون  اىل  التوصل 
اذا مل  ولكن  بقليلة،  ليست 
جديد،  قانون  على  نتوافق 
يف  توافق  أكرب  أن  فاألكيد 
على  هو  احلاضر  الوقت 
الستني«،  قانون  رفض 
آماًل بـ »التوافق على قانون 
حيسن نسبة التمثيل وحيظى 

بالتأييد املطلوب«.
وقال امام وفد من منطقة 
ان  الفتوح   - كسروان 
حيوي  جزء  االنتخاب  »قانون 
كانت  بعدما  النظام،  من 
عام  بعد  االنتخاب  قوانني 
قياس  على  تفصل   1990
نظام عهد الوصاية السورية، 
الوصاية  عهد  انتهاء  وبعد 
استشهاد  هي  كبرية  بكارثة 
الرئيس رفيق احلريري، ومع 
انطالق ثورة األرز منذ العام 
حتى  ستستمر  اليت   2005
باتت  أهدافها،  كل  حتقيق 
لطرح  مواتية  اآلن  الظروف 
االنتخاب،  قانون  تعديل 
على  انكببنا  بل  نتأخر  فلم 
مع  ونتشاور  احلثيث  العمل 
صيغة  اىل  للتوصل  حلفائنا 
معينة. وتبني تباعًا ان هناك 
غري  اجملموعات  من  العديد 
من  الستني،  بقانون  مرتاحة 
ضرورة  هناك  أصبحت  هنا 
ما  وهذا  لتغيريه  قصوى 
حيصل اآلن. ومن ضمن هذه 
مشروع  حيظى  الطروحات، 
بأكثرية  األرثوذكسي  اللقاء 
ختول إقراره اذا ما طرح يف 
اجمللس النيابي، ولكن نظرًا 
عليه،  بعضهم  اعرتاض  اىل 
املشاورات  يف  سنستمر 
حيسن  قانون  اىل  للتوصل 
أكرب  وينال  التمثيلي  الوضع 

نسبة تأييد«.
وجدد القول ان »املواضيع 
واملبادئ املتفق عليها داخل 
قوى 14 آذار أكرب بكثري من 
رغم  على  االختالف،  نقاط 
املتباينة  اآلراء  بعض  وجود 
حول القانون االنتخابي وهذا 

ليس بكارثة«.
املرحلة  من  قلقًا  يبد  ومل 
للمعلومات  »وفقًا  املقبلة 
يف  املتوافرة  واملعطيات 
األحداث يف سورية وما  ظل 
فالوضع  لبنان،  يف  حيصل 
عليه،  هو  ما  على  سيبقى 
على رغم أنه غري مريح على 
ال  ولكنين  للمواطن  اإلطالق 
أرى أننا متوجهون حنو كارثة 
أو حنو وضع أسوأ من الذي 
الناحية  من  سوى  نعيشه 

االقتصادية«.
احلكومة  تصرف  ووصف 
اقتصاديًا بأنه »غري مسؤول 
اىل  فضيحة  من  ومتنقل 
املثال  سبيل  فعلى  أخرى، 
وزير  عقدها  اليت  الصفقة 
صحناوي  نقوال  االتصاالت 
لرتكيب  صينية  شركة  مع 
هوائيات وتبني أن مثن كلفة 
احملدد  الرقم  تعدى  تركيبها 

أضعاف،  بثالث  الصفقة  يف 
حتى ان النائب غازي يوسف 
نقل عن رئيس احلكومة جنيب 
سيحيل  بأنه  وعدًا  ميقاتي 
التفتيش  اىل  القضية  هذه 

املالي وحنن بانتظار ذلك«.
اللقاءات  امس،  وتكثفت 
السياسية يف لبنان يف اطار 
املساعي للوصول اىل قانون 

انتخابي جديد.
حزب  رئيس  واستقبل 
أمني  الرئيس  »الكتائب« 
املركزي  البيت  يف  اجلميل 
شطح  حممد  السابق  الوزير 
الذي قال بعد اللقاء إن »تيار 
إجياد  اىل  يسعى  املستقبل 
للهواجس  حقيقية  معاجلة 
طرح  خالل  من  املسيحية، 
يستند  لالنتخاب  قانون 
والدستورية  امليثاقية  اىل 

والعيش املشرتك«.
واذ لفت اىل ان »بعضهم 
ثغرات  من  ينفذ  أن  حياول 
احلركة  من  للنيل  موجودة 
اليت  العريضة  اإلستقاللية 
قال:  آذار«،   14 امسها 
»زيارتي اليوم للرئيس اجلميل 
إلسرتاتيجية  إضايف  إثبات 
التحالف السياسي والوطين، 
اجياد  على  للتصميم  وأيضًا 
حل للقضايا اخلالفية القائمة 
ويف مقدمها قانون اإلنتخاب 
انتخابات  إجراء  اىل  وصواًل 
أن  وإثبات  موعدها  يف 

الدميوقراطية خبري«.
املقابل، منسق  وزار، يف 
حزب  يف  املركزية  اللجنة 
الكتائب النائب سامي اجلميل 
»املستقبل«  كتلة  رئيس 
فؤاد  الرئيس  النيابية 
وحضر  مكتبه.  السنيورة يف 
فتفت  امحد  النائب  اللقاء 
على  البحث  وتركز  وشطح، 
لقانون  املقرتحة  املشاريع 

االنتخاب.
النائب متام سالم  وختوف 
السابق  الرئيس  زيارته  بعد 
من  احلص  سليم  للحكومة 
بني  الثقة  عدم  مساحة  »أن 
داخليًا  السياسية  القوى 
على  أبدًا  تساعد  وال  كبرية 
يف  نتيجة  اىل  التوصل 
االنتخابات،  قانون  موضوع 
بل على العكس هذه االجواء 
وتفرج  أفرجت  املرحية  غري 
أنها  كما  قوية،  تباينات  عن 
تفرج عن تصورات عند بعض 
االفرقاء من القوى السياسية 
وأبرزها كان موضوع القانون 
»اللقاء  بـ  مسي  الذي 
يعيدنا  الذي  االرثوذكسي« 
اىل الوراء اىل سنني بعيدة، 
اىل  نطمح  لبنان  يف  وكلنا 
االبتعاد عنها واىل االسرتشاد 

وبواقع  الطائف  اتفاق  بروح 
جيب  الذي  اجلديد  دستورنا 
االبتعاد  اىل  بنا  يأخذ  ان 
عن  واالبتعاد  الطائفية  عن 
الطوائف واالنصهار مجيعًا يف 
االنصهار  فبدل  واحد،  وطن 
الوطين نشهد الفرز الالوطين 

هذا أمر مؤسف جدًا«.
»هذا  ان  على  وشدد 
القانون مل يقر وليس وارد 
سيزداد  اقر  ولو  يقر،  أن 
خطاب التحدي من فريق يف 
فريق  ومن  آخر،  فريق  وجه 
طائفي يف وجه فريق طائفي 
جدًا،  مؤسف  أمر  وهذا  آخر 
قانون  اىل  نسعى  فيما حنن 
لبنان  ويريح  ويوحد  جيمع 
فيهم  يرمي  ال  واللبنانيني، 
يف مواقع القوقعة واالنعزال 
خيص  ال  فاالمر  والتفرد 
لبنان  يف  املسيحيني  فقط 
مع اعرتافنا مجيعًا بأن هناك 
التمثيل  مستوى  على  ظالمة 
من  كبريًا  عددًا  أن  حبيث 
اخواننا النواب املسيحيني ال 
املسيحي،  الشارع  ينتخبهم 
ولكن عالج هذا اخللل ال يتم 
والتقوقع  االنغالق  من  مبزيد 

بل االنفتاح«.
تأجيل  احتمال  وعن 
هذه  ظل  يف  االنتخابات 
بقيت  »اذا  قال:  االجواء، 
قائمة  واملواجهات  املماحكة 
كل  نفسها  الوترية  على 
من  حنن  لكن  وارد،  احتمال 
ويطالبون  يؤكدون  الذين 
باالحتفاظ باملواعيد الدستورية 
القانون  كان  مهما  وإجنازها 
يتفق  قوانني  أي  كانت  ولو 

عليها أو قوانني جاهزة«.
وأسف عضو كتلة »الوفاء 
علي  النيابية  للمقاومة« 
دينية  مناسبة  يف  املقداد 
النيابية  اللجنة  توصل  لعدم 
»ليس  شيء،  إىل  الفرعية 
ألنها ال تستطيع أن تناقش 
هناك  ولكن  بقرار،  أو خترج 
رسالة  أرسل  اخلارج  من يف 
قانون  يكون  أال  جيب  بأنه 
ويريد  لبنان،  يف  انتخابات 
أن متتد هذه األزمة ويريد من 
لبنان أن يكون ال معلقًا وال 
مطلقًا، وهم يريدون أن تبقى 

احلال على ما هي عليه«.
زعيرت  غازي  النائب  اما 
نفسها  املناسبة  يف  فأكد 
حرص  »أمل«  حركة  باسم 
النيابي  اجمللس  رئيس 
بري  نبيه  احلركة  رئيس 
إىل  التوصل  على  »الشديد 
عليه  يتوافق  إنتخابي  قانون 

اللبنانيون«.
»لبنان  كتلة  وانتقد عضو 
اميل  النيابية  املوحد«  احلر 
رمحة يف حديث اىل »املؤسسة 
اللبنانية لالرسال« حجة »تيار 
النسبية  بأن  املستقبل« 
السالح  ظل  يف  مرفوضة 
يعمل  السالح  »هل  وسأل: 
النسبية  قانون  يف  فقط 
األكثري؟«،  يف  ويروكب 
مؤكدًا ان »حزب اهلل ال يعرف 
التعاطي،  يف  الصدق  اال 
كمبدأ  النسبية  يتبنى  وهو 
احلقوق  »اغتصاب«  ولوال 
كتكتل  ألصررنا  املسيحية 
وفريق سياسي على مشروع 

احلكومة«.

جعجع

اكد الشيخ امحد االسري 
خلق  اىل  يعمد  مل  »انه 
يف  اليوم  استعراض  أي 
اىل  الفتا  كفرذبيان«، 
هو  زيارته  »هدف  ان 
عن  بعيدًا  سياحي  حبت 

السياسة.
ولفت االسري، يف حديث 
اىل  »ال.بي.سي.«،  اىل 
يف  الصالحة  ادينا  »اننا 
ديين  واجب  النه  فاريا 
علينا تأديتها يف وقتها«.
واعترب ان احدًا ال حيق له 
قطع الطرقات على الناس، 
الفتا اىل ان هذه القضية 
ختتلف عن االعتصام الذي 

نفذه يف صيدا.
متاجرة  »كفى  واضاف: 
وكسروان  باملسيحيني 
كالم  تقبل  ال  املارونية 
هيكل  فريد  الشيخ 

اخلازن«.

العماد عون
عّلق العماد ميشال عون 
الطريق  قطع  حادثة  على 
األسري  امحد  الشيح  على 

بالقول:  »ال نريد بوسطة 
عني الرمانة ثانية«،  وادعو 
كفرذبيان  املعتصمني يف 

اىل فتح الطريق.

سجعان قزي
رئيس  نائب  اعترب 
اللبنانية«  الكتائب  »حزب 
سجعان القزي أن كسروان 
لكل  مفتوحة  وكفردبيان 
فرق  هناك  ولكن  الناس 
للنزهة  أتى  شخص  بني 
وآخر يرفقه عدد كبري من 
نزهة  واصفًا  األشخاص، 
رياح  بن  بالل  إمام مسجد 
امحد األسري بالـ«مشبوهة« 
تفتيش  مت  »هل  متسائاًل 
تقل  اليت  احلافالت 

مناصريه؟«.
حديث  يف  قزي  وأعلن 
لقناة »ال بي سي« تضامنه 
مع أهالي كفردبيان معلنًا 

أن »للزيارة أصول«.

إعتصام سلمي
أهالي  نفذ  قد  وكان 
كسروان  جرود  أعالي 

نفذوا إعتصاما سلميا حتت 
شخص  بكل  »أهال  عنوان 
منطقة  يف  بالتزجل  يرغب 
ورفضا  كسروان،  جرود 
للموسم  استهداف  ألي 
رافضني  السياحي«، 
وصول موكب الشيخ امحد 
من  خوفا  بكامله  االسري 
خملة  اعمال  بأي  القيام 
ال  أنهم  خصوصا  باألمن، 
حتتوي  ماذا  على  يعرفون 
له  املرافقة  الباصات  كل 
حوالي  عددها  ناهز  اليت 
أو  فانات  و4  بوملان   8
باصات وحوالي 20 سيارة 
عناصر  واقامت  مواكبة. 
من اجليش على طول اخلط 
املمتد من ساحل كسروان 
أعالي املنطقة حواجز  حتى 
لتأمني االمن واالستقرار.

 من جهتها قامت عناصر 
من قوى االمن الداخلي فرع 
املعلومات بتأمني املواكبة 
االسري، حيث كان  للشيخ 
من  شخصا   60 حوالي 
على  اعتصموا  قد  االهالي 
مفرق  من  املمتدة  الطريق 

االسري: هدف زيارتي اىل كفرذبيان سياحي وال احد حيق له قطع الطرقات
باجتاه  فاريا   - كفرذبيان 
حملة  يف  السيمان  عيون 
آخرون  واعتصم  القناطر، 
السيمان  عيون  مفرق  من 
أوتيل  حتى  فاريا   -
وغاب  انطونيو.  سان 
غطاء  أي  االعتصام  عن 

سياسي. 
 وحاولت القوى االمنية 
رئيس  مع  وبالتنسيق 
جان  كفرذبيان  بلدية 
االهالي  اقناع  عقيقي 
هذه  لكن  الطريق،  بفتح 
وبقي  تنجح.  مل  املساعي 
ومرافقيه  االسري  موكب 
تقلهم  اليت  اآلليات  يف 
تاركا لقوى االمنية معاجلة 

الوضع. 
والربع  الواحدة  وعند   
وصل الوزير السابق فريد 
مكان  اىل  اخلازن  هيكل 
إقناع  حماوال  االعتصام 
االهالي بفتح الطريق، لكن 
جهوده مل تؤد اىل نتيجة، 
مما اضطر اجليش اىل فتح 
الطريق عند الثانية من بعد 

الظهر.

جعجع: املشاورات مستمرة لتحسني التمثيل
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إسقاطًا للتفاوت العددي بني 
من  وما يسببه  الناخبة  الطوائف 
بالطائف  وإلتزامًا  وغنب،  هيمنة 
 24 »املادة  والدستور  وامليثاق 
للسلم  وحتصينًا  حتديدًا«،  منه 
لإلستقرار،  وإستيالدًا  األهلي، 
الطائفية  توظيف  إطار  وضمن 
سنوات«  أربع  كل  واحدة  »مرة 
عنها،  اإلستغناء  خدمة  يف 
»الرتكيبة  واقع  من  وإنطالقًا 
اليت  وتعقيداتها«،  اللبنانية 
نظام  أي  يعاجلها  أن  ميكن  ال 
من  نتقدم  »منفردًا«.  انتخابي 
جتمع  إنتخابية  بصيغة  املعنيني 
أنظمة  ثالثة  واحد«  قانون  »يف 
األكثري،  »النسيب،  إنتخابية 
إقرتاع  ورقة  يف  اجلولتان« 
وعدالة  صحة  تؤّمن  واحدة، 
احلقيقية،  املناصفة  التمثيل، 
وحتفظ  الفعلية  الشراكة 
املواطنية مفهومًا وممارسة، مبا 
تتمثل  بأن  طائفة  لكل  يسمح 
املتنوعة  السياسية  بإراداتها 
ما  إىل  »احلاجة«  بيئة  ضمن 
الطوائف  لدى  ويعززها  مياثلها 

األخرى.

 يف الدوائر
 دوائر الرتشح وتوزيع املقاعد 
من ضمن »لبنان دائرة إنتخابية 

واحدة« إقرتاعًا وتفضياًل:
 19( بريوت  األوىل:    

مقعدًا(.                      
كسروان،  جبيل،  الثانية:   
املنت الشمالي، البرتون والكورة 

)21 مقعدًا(. 
الثالثة: بعبدا، عاليه، الشوف 

وجزين )22 مقعدًا(.
الزهراني،  صيدا،  الرابعة: 
جبيل،  بنت  النبطية،  صور، 
مرجعيون وحاصبيا )20 مقعدًا(. 
املنية،  عكار،  اخلامسة: 
الضنية، طرابلس، زغرتا وبشري 

)23 مقعدًا(.
اهلرمل،   - بعلبك  السادسة: 
زحلة، البقاع الغربي وراشيا )23 

مقعدًا(.
التقسيمات  هذه  مالحظة: 
امُلختلف  املقاعد«  »نقل  تؤّمن 
بشأنها من دون نقلها إجرائيًا.

 يف الرتشح واللوائح
- يرتشح الفرد عن مقعد من 
طائفة حمددة يف إحدى الدوائر 
الئحة  ضمن  أعاله،  املذكورة 
»وطنية« مقفلة »مكتملة أو غري 

مكتملة«.
الرتشيحات  الحقًا  تلغى   -
الفردية لغري املنضوين يف أية 

الئحة.
»مناصفة  الئحة  كل  تؤّلف   -
واملسيحيني«  املسلمني  بني 
على  مذهيب،  إعتبار  دون  من 
املرشحني حتت  ُتدرج أمساء  أن 
عنها  ترشحوا  اليت  الدائرة  خانة 
حصتها  يتجاوز  ال  ومبا  حتديدًا، 

من املقاعد من كل طائفة.
- ال يقل عدد الدوائر امُلمثلة 
يف الالئحة الوطنية الواحدة عن 

دائرتني.
املرشحني  عدد  يقل  ال   -
املنضوين يف الالئحة عن )32( 
 )128( إىل  وصواًل  مرشحًا، 

مرشحًا.

يف اإلقرتاع
يقرتع  أن  ناخب  لكل  حيق   -
وطنيًا »من دون إعتبار طائفي« 
ألي الئحة - مؤلفة باملناصفة - 
املتنافسة،  الوطنية  اللوائح  من 
صوتني  بإعطاء  احلق  مع 
اإلعتبار  دون  »من  تفضيليني 
من  إلثنني  أيضًا  الطائفي« 
من  يكونوا  أن  على  املرشحني 
كانتا،  أّيًا  خمتلفتني،  دائرتني 

أو ملرشح واحد، ويف حال عدم 
حيتسب  التفضيل  حق  ممارسة 

الصوت لالئحة.
- يتم اإلقرتاع بواسطة قسيمة 
داخل  مسبقًا،  مطبوعة  إقرتاع 
للطائفة  املخصص  الصندوق 
اليت ينتمي إليها املقرتع، وفقًا 

للمعمول به.

يف الفرز
نفسه  اليوم  الفرز يف  جيري 

وعلى مرحلتني:
اليت  القسائم  مجع  األوىل: 
صناديق  من  الئحة  كل  نالتها 
مساحة  على  طائفة  كل  إقرتاع 
الوطن، حتى لو مل تضم مرشحًا 
»احلاصل  لتحديد  وذلك  عنها. 
الناتج  مقعد«،  لكل  اإلنتخابي 
مقرتعي  عدد  إمجالي  من قسمة 
الطائفة على إمجالي عدد املقاعد 

املخصصة للطائفة نفسها.
»األصوات  مجع  الثانية: 
بعد  مرشح،  لكل  التفضيلية« 
كل  نالتها  اليت  القسائم  خلط 
»من  كافة  الطوائف  من  الئحة 
الطائفي«. وذلك  دون اإلعتبار 
»الرتتيب  بـ  قائمة  إلعداد 

التفضيلي« جلميع املرشحني.

يف إحتساب النتائج:
أ - على أساس نتائج مرحلة 
كل  حتصل  القسائم«،  »مجع 
الئحة على »عدد مقاعد« يساوي 
»عدد احلواصل اإلنتخابية« اليت 

نالتها الالئحة من كل طائفة.
قائمة  أساس  على   - ب 
جلميع  التفضيلي«  »الرتتيب 
املقاعد  توزيع  يتم  املرشحني، 
على  الئحة،  لكل  املستحقة 
عن  كممثلني  فيها،  املنضوين 
عنها،  ترشحوا  اليت  الدوائر 
أي  تنازلي(،   - أفقي  )برتتيب 

عن  النيابي  باملقعد  يفوز  أن 
املرشحون  أفقيًا،  دائرة،  كل 
من  األعلى  العدد  نالوا  الذين 
كل  من  التفضيلية،  األصوات 
لبنان، ثم تنازليًا إىل أن يكتمل 
عدد املقاعد املستحق لالئحة من 
كل طائفة، وضمن حدود كوتا 
لكل  املخصصة  النيابية  املقاعد 

دائرة.

مالحظات أساسية
قسائم  فرز  اعتماد  مت   -
صناديق  من  للوائح  اإلقرتاع 
مستقل،  بشكل  طائفة  كل 
»معيار«  وجود  لضرورة  نظرًا 
عدد  احتساب  أساسه  على  يتم 
املقاعد اليت تستحقها كل الئحة 
من »كوتا املقاعد النيابية« لكل 

طائفة.
األصوات  تعادلت  حال  - يف 
الالئحة  التفضيلية بني مرشحي 
أمساء  تستكمل  إنعدمت،  أو 
على  بناًء  باملقاعد  الفائزين 
الالئحة كما  الوارد يف  الرتتيب 
أعده مؤلفوها، مع احملافظة على 

التوزيع األفقي.
املعتمد،  الدوائر  تقسيم   -
التمثيل  توّزع  لضمان  فقط  هو 
بعدالة،  املناطق  على  النيابي 
ورد يف  ما  مع  يتفق  وأنه  كما 
إعادة  جلهة  والدستور  الطائف 
واليت  احملافظات،  يف  النظر 
هي  تكون  أن  بالضرورة  ليس 

نفسها املعتمدة رمسيًا.
تأليف  يف  »املناصفة   -
»امليثاقية«  حتفظ  اللوائح« 
ألنها  ذلك  دميومتها،  وتكفل 
صناعة  يف  تأسيسي  »شرط 
حُمتملة  نتيجة  وليست  السلطة 
وأنها  كما  ممارستها«.  عند 
»التطرف  وصول  دون  حتول 
بكل أنواعه ومشاربه« إىل حيث 
ميكنه تغيري وجه لبنان الرسالة.

- الرتشح عن الدوائر اإلنتخابية 
حيول  الوطنية«  »الالئحة  ضمن 
هو  منطقة  أحد  ميثل  أن  دون 
تكون  وأن  عنها،  مرشحًا  ليس 
مُمثلة  فوزها  بعد  الئحة  كل 

ملعظم املناطق.
تضمن  اإلقرتاع  طريقة   -
صوت  »قيمة  يف  املساواة 
يتساوى  حيث  الناخب«، 
الناخبون يف حق اإلقرتاع لالئحة 
عن  تعبري  هو  والذي  واحدة، 
قبول برناجمها وإتفاق مكوناتها، 
فيها،  املنضوين  لعدد  وليس 
حق  يف  املساواة  وكذلك 
الالئحة  من  ملرَشَحني  التفضيل 
دائرتني  من  ولكن  نفسها، 

خمتلفتني.
 - كلما زاد عدد املرشحني من 
كلما  الئحة،  أية  على  ما  طائفة 
من  هلم  املقرتعني  عدد  إرتفع 
فإن جمموع  وبالتالي  طوائفهم، 
لالئحة  »الرتاكمي«  األصوات 
من كل طائفة سيصب حتمًا يف 
مصلحة واحد من املرشحني فيها 
الذي سُيوّمن  األمر  أكثر،  ورمبا 
يسمح  »مؤهاًل«  إنتخابيًا  حاصاًل 
العدد   - بينهم  من   - نال  ملن 
األعلى من األصوات التفضيلية 
أن  من  بداًل  باملقعد،  يفوز  أن 

تذهب أصواتهم هدرًا.
- إن جمرد دخول الئحة ثالثة 
املنافسة  خط  على  أكثر  أو 
فوز  بأن جيعل  اإلنتخابية كفيل 

آذار   14 و   8 فريقي  من  أي 
صعب  أمرًا  النيابية  باألكثرية 

املنال.

األنظمة واملعايري
دمج  مت  الصيغة،  هذه  يف 
»ثالثة أنظمة إنتخابية« يف آلية 

انتخابية واحدة:
النسيب  النظام  تطبيق   -
لكل  املخصصة  »املقاعد«  على 
طائفة، ولكن مع ضابط ميثاقي 
من  بدءًا  »املناصفة  عنوانه 
اللوائح« حبيث تنال كل  تأليف 
طائفة  كل  من  وطنية«  »الئحة 
التمثيلي  احلجم  تعادل  مقاعدًا 

ملن إقرتعوا هلا.
األكثري  النظام  تطبيق   -
داخل كل الئحة من خالل تنافس 
األصوات  على  املرشحني 
طائفته  مقرتعي  من  التفضيلية 
ومن مجيع الطوائف باإلستقطاب 
التفضيلي  والتبادل  اإلجيابي 

بني زمالء الالئحة الواحدة.
- تطبيق »غري مباشر« لنظام 
اجلولتني يف جولة واحدة، حيث 
من  حتصل  مل  اليت  الالئحة  أن 
طائفة ما على »حاصل انتخابي« 
فإن  عنها،  مقعد  حلجز  يؤهلها 
تلك  عن  الالئحة  يف  مرشح  أي 
حاز  لو  حتى  يفوز،  لن  الطائفة 
التفضيلية  األصوات  على مجيع 
وبالتالي  كافة،  اللبنانيني  من 
من  اإلستيالد  منطق  إسقاط 

كنف آخر.
- تطبيق معايري صحة وعدالة 

التمثيل كافة، وهي التالية:
)باملناصفة  امليثاقي  أواًل: 
تأليف  من  بدءًا  الدستورية 

اللوائح(.
)باإلقرتاع  الوطين  ثانيًا: 
والتفضيل  للوائح  الوطين 
إعتبار  دون  من  للمرشحني 

طائفي(.
)بتطبيق  الطائفي  ثالثًا: 
النظام النسيب على مقاعد الكوتا 
النيابية لكل طائفة وليس على 

املرشحني األفراد(.
)باإلقرتاع  السياسي  رابعًا: 
للخطاب  وليس  الالئحة  لربنامج 

الفردي(.
)بالرتشح  املناطقي  خامسًا: 
ضمن  من  الدوائر  عن  والفوز 
كل  وبأصوات  الوطنية  الالئحة 

اللبنانيني(.
يكون  )بأن  الفردي  سادسًا: 
كل مرشح حيثية شعبية مقبولة 
لربنامج  ومفيدة  الناخبني  من 

الالئحة(.
 

بنتيجة هذه الصيغة
»مسلمني  فئة  كل  تكون   -1
أو مسيحيني«، وبكامل حريتها، 
قد انتخبت مقاعدها الـ 64 موزعة 
اخليارات  من  مياثلها  ما  على 
الذين  اآلخرين،  عند  السياسية 
املؤلفة  الالئحة  معها  تشاركوا 
إسقاط  يتم  وهكذا  باملناصفة. 
الطوائف  بني  العددي  التفاوت 
على  تأثريه  إبطال  بعد  الناخبة، 
لناخيب  السياسي  اخليار  حقيقة 

كل طائفة »مذهب«.
الفائز  املرشح  يكون   -2
األمة  »نائبًا حقيقيًا عن  باملقعد 
أصواتًا  نال  أنه  حبكم  مجعاء« 
خمتلف  مقرتعي  من  تفضيلية 
مساحة  على  واملناطق  الطوائف 

الوطن.
على  احلفاظ  مّت  قد   -3
واجلمع يف  والفصل  املواطنية، 
ممارسة  حق  بني  نفسه  الوقت 
الطوائف  وحق  وطنيًا  االنتخاب 

بأن تتمثل بعدالة.

 مجلس شيوخ من بني 
النواب

االنتخابية  الصيغة  هذه  إن 
»جملس  املضمون  يف  جتمع 
يف  شيوخ«  و«جملس  نواب« 

آن.
لكن، ويف حال أرادت القوى 
أقره  ما  إىل  العودة  السياسية 
عدد  يكون  بأن  الطائف  إتفاق 
الدخول  دون  من   ،108 النواب 
سياسية،  عددية،  متاهات  يف 
باإلمكان  فإنه  وخالفه،  طائفية 
من  للشيوخ  جملس  إستيالد 
»نتائج« العملية االنتخابية إذا ما 
الصيغة،  هذه  على  بناًء  أجريت 
املقاعد  إعتبار  عرب  وذلك 
بعد  أضيفت  اليت  »العشرين« 
أعضاء  جمموع  هي  »الطائف« 
»املنتظر«،  الشيوخ  جملس 

كالتالي:
دروز   ،)4( )4(، شيعة  سنة 
ما  )أي   ،  )1( علويون   ،)1(
جمموعه 10 أعضاء من الطوائف 

اإلسالمية(.
أرثوذكس  روم   ،)5( موارنة 
أرمن   ،)1( كاثوليك  روم   ،)2(
أرثوذكس )1(، أما الطوائف ذات 
كاثوليك،  »أرمن  الوحيد  املقعد 
 )1( بعضو  أقليات«  إجنيليون، 
فيما  وبالتناوب  جمموعها،  ميثل 
انتخابية  دورة  كل  يف  بينهم، 
من  أعضاء   10 جمموعه  ما  )أي 

الطوائف املسيحية(.
تشكيل  مت  قد  يكون  وهكذا 
مقعدًا   20 بـ  شيوخ«  »جملس 
عن  الفائزين  النواب  يشغلها 
الذين  وحتديدًا  الطوائف،  كل 
نالوا العدد األعلى من األصوات 
كانوا  أن  بعد  التفضيلية، 
االنتخابي  احلاصل  تأهلوا  قد 

الطائفي املؤهل.
على أن توزع حصة كل طائفة 
من مقاعد الشيوخ على اللوائح 
النسبة  إىل  قياسًا  الراحبة، 
املئوية اليت حققتها عرب الالئحة 

اليت خاضت االنتخابات عربها.
أن  التوزيع،  هذا  الالفت يف 
نسب متثيل الطوائف يف اجمللس 
النيابي »قبل وبعد« نقل املقاعد 
»العشرين« إىل جملس الشيوخ 
مالحظة  مع  تقريبًا،  نفسها  هي 
أن الفارق سيزداد حكمًا لصاحل 
مبقعد  ستتمثل  اليت  الطوائف 

واحد.
باقي  متثيل  نسب  وأن  كما 
الشيوخ  جملس  يف  الطوائف 
يرتاوح  مبا  »فقط«  ستتأثر 
من  أقل  إىل   0( بني   »-/+«

.)%2
صحيح أنه ال آلية عمل جاهزة 
جملس  مبوجبها  يعمل  أن  ميكن 
الشيوخ هذا، إال أنه من املمكن 
أن يكون هذا اجمللس هو جملس 
»املنتخب«  التأسيسي  الشيوخ 
لدراسة ووضع اآللية الدستورية 
إلقرارها  متهيدًا  والقانونية 

وإنطالق عمله.

حـسـن ســعــد

ُتعاجل األسباب املوجبة للمشروع »األرثوذكسي« وحتفظ املواطنية

صيغة إنتخابية جامعة »نسيب، أكثري، جولتان« يف »قانون واحد«
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يف  املسلمون  احتفل 
املولد  بذكرى  لبنان، 
واختذت  الشريف،  النبوي 
شكل  االحتفال  مظاهر 
احللويات  لتوزيع  حواجز 
وحي  من  ونشاطات 
إطالق  جانب  إىل  املناسبة 

املفرقعات.
الالفتة  النشاطات  ومن 
بريوت  يف  أقيمت  اليت 
الزيتونة  وحتديدًا يف حملة 
عمالقة  لوحة  إضاءة 
العربي  باخلط  مرســـومة 
غينيس،  موسوعة  لتدخل 
»انتمي«  مجعية  أعدتها 
املرعيب  ندى  لرئيستها 
وزير  وأضاءها  عيتاني 
الداعوق.  وليد  اإلعالم 
بدعوة  األطفال  وحتلق 
طاوالت  حول  اجلمعية  من 
اخلط  عليها  ولونوا  رمسوا 
إىل  واستمعوا  العربي 
يف  الرسول  عن  قصص 
أكشاك خشبية توزعت على 

الرصيف اجملاور للبحر.

مجعية  وكثفت 
اخلريية  »املشاريع 
من  )األحباش(  اإلسالمية« 
بريوت  أحياء  يف  حواجزها 
الصفر  البالونات  لتوزيع 
ما  املارة،  على  واحللويات 

تسبب بزمحة سري خانقة.
صيدا  يف  ونظمت 
مسريات صوفية، واقيمت 
يف  دينية  احتفاالت 

طرابلس.
احللويات  توزيع  وكان 
من  أول  مساء  املارة  على 
مناصري  قبل  من  أمس، 
يف  اإلسالمية«  »اجلماعة 
شارع مار الياس يف بريوت 
حتول إىل تصادم مع جمموعة 
من الشبان قدموا من حي 
مزودين  اجملاور  اللجا 
ما  والسكاكني  بالعصي 
من  ثالثة  إصابة  إىل  أدى 
إىل  نقلوا  جبروح  اجلماعة 

املستشفيات للمعاجلة.
األمنية  األجهزة  وطوقت 
تكثفت  فيما  احلادث، 

بني  لياًل  االتصاالت 
»اجلماعة  و  »أمل«  حركة 
اإلسالمية«. وداهم اجليش 
املرتكبني  ملالحقة  أمكنة 
أكدت  بعدما  املعروفني 
قيادة »أمل« أنها ال تغطي 
أحدًا. وتوافق اجلانبان على 
حصل  ما  تطويق  ضرورة 
وتسليم املرتكبني. وأكدت 
اإلسالمية«  »اجلماعة 
التزامها ما يقرره القضاء، 
مشددة على أنها »ستتابع 

املوضوع«.

حواجز حلوى يف بريوت واشكال 
يف املولد النبوي الشريف

سفرية بلجيكا
زارت الربملان

الشؤون  عام  مدير  التقى 
اخلارجية يف جملس النواب بالل 
شرارة امس االول يف جملس 
يف  بلجيكا  سفرية  النواب 
لبنان كوليت تاكيت، وعرض 
املواضيع  من  عددا  معها 
نواب  جملسي  بعمل  املتعلقة 

لنبان وبلجيكا.

اهلريالد تعزي

تتقدم اسرة اهلريالد بأحر التعازي من 
الزميل أنور حرب والعائلة ومن االهل 

واالقارب يف اسرتاليا ولبنان لوفاة الوالدة 
الفاضلة

نزيهة حرب
طالبة من اهلل ان يسكن الفقيدة فسيح 
جنانه وألوالدها وذويها الصرب والسلون

رمحها اهلل

فرنسي  مصدر  قال 
ترحيل  موضوع  إن  رفيع 
يف  املسجون  اللبناني 
إبراهيم  جورج  فرنسا 
عبداهلل يتم حبثه جبدية من 
أعلى القيادات الفرنسية 
الفرنسيني  الوزراء  وإن 
إىل  يتجهون  املعنيني 

املوافقة على ترحيله.
املصدر:  وأضاف 
اإلدارتني  أن  »صحيح 
واإلسرائيلية  األمريكية 
ملنع  تدخلتا  أن  سبق 
كان  ذلك  ولكن  ترحيله 

منذ مدة وليس أخريًا«.
»أن  املصدر  وأوضح 
الشهر  من   ٢٨ موعد 
انعقاد  موعد  هو  اجلاري 
العقوبات،  تنفيذ  جلنة 

قتيالن بالرصاص بعد حادث اصطدام
 ، فردي  إشكال  وقع 
بني  اصطدام  حادث  إثر 
مدنية يف  وسيارة  شاحنة 
بلدة وطى اجلوز - مريوبا 
إىل  تطور  لبنان(  )جبل 
تالسن بني سائق الشاحنة 
املدنية  السيارة  وراكيب 
غسان سيف الدين وولده 
السا  بلدة  )من  هادي 
إىل  ثم  جبيل(  قضاء   -
سائق  إثره  أقدم  عراك، 
النار  إطالق  على  الشاحنة 
وولده  غسان  اجتاه  يف 
مصرعهما،  إىل  أدى  ما 
إىل  الشاحنة  سائق  وفر 

نقلت  فيما  جمهولة  جهة 
إىل  وهادي  غسان  جثتا 
جورج  السان  مستشفى 

يف عجلتون.
الوكالة  وذكرت 
لإلعالم«  »الوطنية 
األمن  قوى  أن  )الرمسية( 
وبناء  تقوم  الداخلي 
املختص  القضاء  إلشارة 
املواطن  عن  بالبحث 
أنطوني خليل املشتبه بأنه 
أقدم على إطالق النار على 
الضحيتني. وطلبت القوى 
املواطنني  من  األمنية 
شيء  أي  يعرفون  الذين 

االتصال  خليل  مكان  عن 
بأقرب خمفر لقوى األمن.

»تكتل  عضو  واستنكر 
التغيري واإلصالح« النيابي 
اجلرمية.  رميا  أبي  سيمون 
وزارة  من  بكل  واتصل 
اجليش  قيادة  الداخلية، 
السياسية  والفاعليات 
واحمللية يف السا وجوارها، 
من اجل عدم الوقوع يف فخ 
فتنة يف املنطقة. وطالب 
األجهزة األمنية والقضائية 
بـ »اعتقال املسؤولني عن 
وحيا  فورًا«،  اجلرمية  هذه 

حكمة عائلة سيف الدين. فرنسا تتجه لإلفراج 
عن عبداهلل وحتذر من 
االحتفال رمسياً بإطالقه

ليس  املوعد  ولكن 
نهائيًا ألن هناك احتمال 
آذار،   ١٤ إىل  استئناف 
القيادة  يف  من  وبعض 
من  أن  يعترب  الفرنسية 
من  التخلص  األفضل 
وقت،  أسرع  يف  عبئه 
الظروف  أن  ويبدو 
لرتحيله  ناضجة  أصبحت 
على رغم أن األمور تأخذ 

بعض الوقت«.
بعثت  ذلك،  إىل 
الفرنسية  األوساط 
املسؤولني  إىل  رسائل 
من  حتذر  اللبنانيني 
تنظيم استقباالت رمسية 
عبداهلل  بعودة  لالحتفال 
فعل  ردود  لتفادي 

أمريكية.

االتصاالت  وزارة  حتّول 
دمسة  مبالغ  سنويًا 
يف  ولكن  اخلزينة.  إىل 
املالية  أهميتها  موازاة 
كونها  ــ  واالسرتاتيجية 
التكنولوجيا  مسرية  ترعى 
تظهر  اتهامات  هناك  ــ 
ُيطلقها  ألدائها  دوريًا 
قّصة  فما  معنّي.  نائب 

هذه االتهامات؟
هذه  كتابة  حّتى 
»الرّد  يصدر  السطور، مل 
مصادر  حبسب  املتوقع«، 
رئيس  متابعة، عن مكتب 
ميقاتي  جنيب  احلكومة 
اليت  »الفضيحة«  على 
غازي  النائب  »كشفها« 
الشفافية  حول  يوسف 
االتصاالت.  وزارة  يف 
إثارة  إىل  عمد  الربملاني 
النوع  هذا  من  قضايا 
دوريًا استتبعت ردودًا من 
الوزارة. آخرها متعّلق بعقد 
تلزيم لرتكيب هوائيات يف 
قطاع اخللوي، أّكد يوسف 
أّن ميقاتي سُيحيل مبوجبها 
الوزير نقوال صحناوي على 

التفتيش املركزي.
القضية  هذه  قّصة  ما   
اليت  املشابهة  والقضايا 
توّلي  منذ  يوسف  أثارها 
التغيري  تكتل  وزراء 
وزارة  حقيبة  واإلصالح 
أربعة  قبل  االتصاالت 

أعوام؟
 بداية مع األحدث. فقد 
صحناوي  أّن  يوسف  أكد 
الشركة  تلزيم  إىل  عمد 
 »Huawei« الصينية 
 300 تركيب  بالرتاضي 
لتقوية  لالتصاالت  هوائي 
إرسال شبكة اجليل الثالث 
التحتية  البنية  وإطالق 
 )LTE( الرابع  للجيل 
دوالر،  مليون   ٨5 بكلفة 
فيما القيمة الدفرتية هلذه 
مليون   ٢0 هي  اهلوائيات 
هناك  وبالتالي  دوالر، 
مليون   65 ملبلغ  تبديد 
دوالر على اخلزينة العاّمة.

نفى  املعين  الوزير 
وأّكدت  االتهامات.  هذه 
االتصاالت  وزارة  مصادر 
عار  له  ُيرّوج  ما  أن  أمس 
من الصّحة متامًا، وشرحت 
املبلغ  كاآلتي:  تقنيًا 
يتحّدث  الذي  األساسي، 
خمّصص  النائب،  عنه 
للهوائيات،  فقط  ليس 
عددها  للمناسبة  »اليت 
أقّل  كلفتها  وبلغت   3٢0
دفرتي!«  بأنه  ذكر  مما 
دوالر،  مليون   ٢0 أي 
أخرى  معّدات  لشراء  بل 
لتحسني  إضافية  وموجات 
التغطية ونوعية االتصاالت 
وخدمة اإلنرتنت عرب اجليل 

الثالث.

مل يعملوا.. وال يريدوك أن تعمل
وزارة اإلتصاالت تردّ على قلب احلقائق:

هوائيّات يوسف »ضحية مصادر غري جمهولة الغايات«
ديوان  رّد  كذلك   
تصريح  على  احملاسبة 
الذي   _ يوسف  النائب 
إّنه  وقال   _ أيضًا  مشله 
مصادر  »ضحية  وقع 
الغايات«.  جمهولة  غري 
واستغرب يف بيان »عملية 
واحلديث  للواقع  التحريف 
احملاسبة  ديوان  عمل  عن 
أنه  سيما  وال  الداخلي، 
احلديث  سياق  يف  جاء 
لعواميد  تلزيم  ملف  عن 
اإلرسال الذي أجرته وزارة 
مل  والذي  االتصاالت 
احملاسبة  ديوان  إىل  يرد 

أصاًل«.
يؤّكد يوسف يف حديث 
أّن  اللبنانية  »األخبار«  مع 
أوردتها  اليت  »املعلومات 
 .»%١00 دقيقة  أخريًا 
ودعا ديوان احملاسبة إىل 
سوء  عن  عّينة  اعتبارها 
»التدقيق  وإىل  اإلدارة 

فيها«.
 ولكن هل هناك وثائق 
فعلّية ُتثبت هذه القضية؟ 
على  اّطلع  من  »هناك 
هذا  لي  وأّكد  الوثائق 
يوسف.  ُييب  األمر« 
بأّنه  العام  الرأي  ويعد 
صحافيًا  مؤمترًا  سيعقد 
املقبلني  اليومني  خالل 
حصل  قد  يكون  أن  بعد 
»ليكون  الوثائق  على 
مع  بّينة...  على  الناس 
العلم بأّنين متيّقن من أّن 
وصلتين  اليت  املعلومات 

ليست خاطئة«.
قد  يوسف  وكان 
مّرة  من  أكثر  يف  أشار 
عمل  تعرتي  مشاكل  إىل 
أكان  االتصاالت،  وزارة 
أم  الشفافية  صعيد  على 
التقنية. سلوٌك  املعطيات 
الوزارة  مصادر  تصفه 
»للتشويش  مرّكز  بأّنه 
االتصاالت  وزارة  على 

وعملها«.
اليت  املسائل  بني  من 
حتّدث عنها يوسف، واليت 
يف  صحناوي  إليها  أشار 
قضّية  على  رّده  معرض 
هي  اإلرسال،  أعمدة 
اللوحية  احلواسيب  قصة 
اتهم  فقد   .)Tablets(
االتصاالت  وزير  النائب 
 300 سرقة  ُيرّتب  بأّنه 

مليون دوالر.
وزارة  مصادر  توضح   
االتصاالت أّن هذا االتهام 
هو باألسلوب نفسه الذي 
ُتهاجم فيه وزارة االتصاالت 
يف كاّفة القضايا. وتؤّكد 
حيوية  املشاريع  أكثر  أّن 
واسرتاتيجية يف البالد هو 
الذي  احلواسيب  مشروع 
وزارة  مع  بالتعاون  ُنّسق 
أبدًا  يتضّمن  »ومل  الرتبية 

 iPad طراز  من  حواسيب 
بل  يوسف«،  رّوج  كما 
عرب  معروفًا  أضحى  كما 
الصناعات  شركة  مع  عقد 
األمريكية  التكنولوجية 

.»Intel«
 ضمن هذا املشروع، من 
املفرتض أن يتسّلم لبنان 
تلك  من  وحدة  آالف   ١0
ُتطّورها  اليت  احلواسيب 
يف  األمريكية  الشركة 
آذار املقبل، بينها جمموعة 
إلكرتوني(  لوح   ١500(
الطالب  ستوّزع جمانًا على 
لتطوير  مشروع  إطار  يف 
بالتعاون  التعليم  أساليب 
أّما  الرتبية.  وزارة  مع 
للطالب  فسيؤّمن  الباقي 
 ٢0 بكلفة  مريح  بتقسيط 
من  شهريًا،  فقط  دوالرًا 
عرب  اإلنرتنت  كلفة  ضمنه 

اجليل الثالث.
الحقة،  مرحلة  ويف   
يوضح اخلرباء أنفسهم، إذا 
اقتصادّية  فاعلية  تبّينت 
لتصنيع احلواسيب بكميات 
 »Intel« ستعمد  كبرية، 
إىل تصنيعها يف لبنان عن 
الشاشات  طريق التجميع _ 
اإللكرتونية  واأللواح 
ستبلغ  بكلفة   _ الرئيسية 
»وهو  دوالر،   ٢00 حواىل 
مضاهاته  تصعب  مستوى 
لناحية التوفري يف السوق 

حاليًا«.
يؤّمن  أن  املفرتض  من 
فوائد  املشروع  هذا 
وحّتى  تكنولوجية  تربوية، 

خلق  عرب  عاّمة،  اقتصادية 
فرص العمل. »فهل ُتكافأ 
جهود العاملني يف الوزارة 
بالطريقة اليت يتحّدث بها« 

يوسف؟
يتعّلق  ما  يف  أّما   
الضوئّية  األلياف  مبشروع 
الذي   )Fiber Optics(
كثرية  تساؤالت  أثريت 
فتوضح  تأخريه،  حول 
قبل  أّنه  الوزارة  مصادر 
مّت  املاضي  العام  نهاية 
خاص  حتّكم  مركز  افتتاح 
بهذه الشبكة، وأّنه سيتّم 
خالل  أخرى  مراكز  افتتاح 
وسيتّم  املقبلة.  املرحلة 
إجراء مناقصات للتعاقد مع 
مع  الربط  إلجراء  شركات 
املكّثف  االستخدام  مراكز 
 )Heavy Usage( للسعات 
العاّمة،  املؤسسات  مثل 
الشركات  املستشفيات، 
إمدادها  لتأمني  الكبرية 
سيجري  كما  باأللياف؛ 
اجملّمعات  مع  البحث 
طلبات  وفق  السكنّية 
تقّدمها للمضي قدمًا صوب 
إىل  األلياف  شبكة  تأمني 
وصواًل  إليها  حاجة  األكثر 
على  الشبكة  مّد  إىل 
اللبنانية  األراضي  كافة 
وحدة،  كّل  إىل  ووصوهلا 

.»FTTx»ما ُيعرف بـ
مطالعة   فمتى سنشهد 
يوسف  غازي  النائب  من 

عن هذه القضية؟

حسن شقراني
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تقّدم   1984 أّيام  أحد  يف 
عبد  متثال  من  مسّلحون  شّبان 
املدخل  يف  كرامي  احلميد 
مشال  يف  لطرابلس  اجلنوبّي 
املكان  ويف  فأزاحوه.  لبنان 
رئيس  ُنصب  فيه  حّل  الذي 
عليه  آخر  ُوضع  سابق،  حكومة 
قرابة  يعلو  الذي  اهلل  اسم 
حتته:  ُكتب  كما  مرتين، 
املسلمني«.  قلعة  »طرابلس 
احمليطة  الساحة  ُعرفت  وبعدما 
احلميد  عبد  »ساحة  بـ  بالتمثال 
»ساحة  امسها  صار  كرامي«، 
التسمية  جعلتها  فيما  النور«، 
الشعبّية الشائعة »ساحة اهلل«. 
الذي  الغريب  الفعل  ذاك  كان 
أقدم عليه شّبان »حركة التوحيد 
طرابلس  بأّن  إيذانًا  اإلسالمّي« 
ومّت.  تغيريها  اكتمل  املعهودة 
الشمال«  »عاصمة  يعرف  فمن 
األّول  والنصف  الستينات  يف 
كيف  يذكر  السبعينات،  من 
كانت دور السينما احلديثة، من 
كولورادو إىل باالس ومرتوبول 
بولفار  يف  تصطّف  وسواها، 
عزمي، عارضًة آخر األفالم اليت 
وباريس.  نيويورك  يف  ظهرت 
يومها كان نظام القيم خمتلفًا، 
ُيقبلون  طرابلس  سّكان  وكان 
إذ  والوظائف،  التعليم  على 
واحملامي  واملهندس  الطبيب 
املرغوبون.  هم  الدولة«  و«ابن 
نفط  »شركة  كانت  كذلك 
تغري  املدينة،  العراق«، مشال 
يف  بدت  حبياة  الطرابلسّيني 

املتناول.
وكان للمدينة يف تلك الغضون 
قوام املدن: ساحة التّل مركزها 
العثمانّي،  الزمن  عن  املوروث 
غري بعيدة عن األسواق الداخلّية 
اليت حتضن املرياث اململوكّي. 
مشاهلا،  يف  التّبانة،  وباب 
األهراء الذي تصّب فيه احلبوب 
من  الوافدة  والفاكهة  واخلضار 
عّكار والضنّية، والزاهرّية حيث 
األجنبّية  اإلرسالّيات  مدارس 
الوسطى،  الطبقة  وبيوت 
وامليناء إىل الغرب يفتحها على 
البحر األبيض املتوّسط. يومذاك 
واملسيحّيون  السّنة  يكن  مل 
ببعضهم  يهيمون  والعلوّيون 
مل  هذا،  مع  أّنهم،  إاّل  بعضًا، 
يكن  ومل  يتقاتلون  يكونوا 
درجوا  بل  اآلخر،  يهّجر  أحدهم 
على تبادل الزيارات واملعايدات 

وباقي »اللياقات« املعهودة.
هذا كان زمن الدولة والتفاؤل 
باحتماالت مفتوحة. لكّن طرابلس 
دين  سواها،  قبل  اعتنقت، 
الالدولة. ففي 1974، وقبل أن 
تنفجر »حرب السنتني«، نشأت 
اليت  املطلوبني«  »دولة  فيها 
استقّرت يف أسواقها الداخلّية، 
أمحد  العّكاري  الطافر  بزعامة 
احلركة  تلك  وكانت  القّدور. 
منّظمة  وسّلحتها  دعمتها  اليت 
إىل  املبكرة  اإلشارة  »فتح«، 
سّكان  دفع  طرابلسّية  أسبقّية 

املدينة أكالفها الباهظة.
أصول السلفـيـّة الطرابلسيـّة

قطعت  الالدولة  لكّن 

أطوار طرابلس - لبنان: من زمن الدولة إىل زمن السيبة...
 أصول السلفّيني وأسباب صعودهم ودور الزعامات والقيم التقليدّية )1(

كان  رّبا  مّذاك  طوياًل  شوطًا 
تتوجيه  احلالّيون  السلفّيون 
املنطقّي. والسلفّيون يّتفقون، 
أّن  على  نشأتهم،  رصد  يف 
إمامهم األّول ابن بلدة القلمون 
جنوبًا،  لطرابلس  املالصقة 
الذي  رضا  رشيد  حمّمد  الشيخ 
عبده  حمّمد  الشيخ  على  تتلمذ 
اليت  الشهرية  بصحيفته  وُعرف 
»املنار«.  مصر  يف  أصدرها 
وقد تأّثرا باألخرية، من دون أن 
يعرفا رضا، احملّدث حمّمد ناصر 
األلباني الذي أقام يف دمشق، 
الشّهال  حسن  سامل  والشيخ 
الذي باشر الدعوة السلفّية يف 
طرابلس أواسط القرن املاضي، 
قبل  تويّف  أن  إىل  ظّل  وهكذا 

سنوات ثالث.
يلّخصها  كما  الدعوة،  لكّن 
ابن  الشّهال،  حسن  الشيخ 
تنهض  سامل،  الشيخ  شقيق 
بني  اخلالف  عصور  جتاوز  على 
العصر  بداية  من  املسلمني، 
األموّي حّتى يومنا هذا، والرجوع 
الذي  األّول  اإلسالم  صدر  إىل 
واخللفاء  النبّوة  عصر  هو 
فات  لئن  لكْن  الراشدين. 
العصر  ذاك  أّن  حسن  الشيخ 
قضى  فيما  رّدة«  »حرب  شهد 
قتاًل ثالثة من اخللفاء الراشدين 
األربعة، بقي اهلدف عنده وعند 
باقي السلفّيني األخذ عن النيّب 
بعده.  من  وأتباعه  وأصحابه 
هي  إذًا،  السلفّية،  فالدعوة 
ببساطته  اإلسالم  إىل  العودة 

األوىل اليت ُترسم حقبًة مثلى.
يستعرض  إذ  والشّهال 
يستدرك، مرّبرًا املكوث الطويل 
ليس  »الدين  املاضي:  يف 
تعاكس  حركته  ألّن  كالعلم 
العلم  املادّي.  العلمّي  التطّور 
يف  ثابت  الدين  فيما  يتغرّي 
أصوله مثلما عّلمه الرسول. أّما 
لتطبيق  فمفتوح  االجتهاد  باب 

الدين على واقع جديد«.
يف  حسن  الشيخ  استقبلنا 
»مجعّية  لـ  تابع  متواضع  مكتب 
الدعوة واإلرشاد« يف أبي مسرا، 
تزّينه شعارات ورموز إسالمّية، 
اهلل«  إال  إله  »ال  علم  ووراءه 
يشرف  فهناك  األخضر.  باللون 
ومدرسة  مسجد  على  الشّهال 
أخرى،  أشياء  بني  يعّلمان، 

الرواية السلفّية للتاريخ.
التاريخ  وطأة  أّن  خيفى  وال 
حتتّل  الرواية،  تلك  على  ثقيلة 
اإلسالمّية  الدول  بدايات  فيها 
انهيار  سّيما  ال  ونهاياتها، 
أمكنة  العثمانّية،  السلطنة 
هناك  ليس  ذلك  مع  فسيحة. 
يف  السلفّيني  بني  خالف  كبري 
ومراجعه،  العقيدّي  أصلهم 
وإّنا اخلالف يكمن، وفق الشيخ 
حسن، يف السياسة واالنتخابات. 
يسارّية  بنقاشات  يذّكر  وبا 
العمل  من  املوقف  يف  شهرية 
إىل  الشيخ  يشري  الربملانّي، 
عن  العزوف  خيتارون  سلفّيني 
االنتخابات ألّن رأي األكثرّية من 
رأي  فيها  يغلب  الشعب  عاّمة 
العلماء، فضاًل عن أّن هناك بني 

باملال.  ُيشرتى  من  املقرتعني 
النّقاد  هؤالء  جانب  إىل  لكْن 
أكثر  سلفّيون  مّثة  النخبوّيني، 
راديكالّية يعرتضون انطالقًا من 
لنظام وضعّي  رفضهم اخلضوع 
يعمل  برملان  يف  واالنضواء 

بوجب فكر سياسّي غربّي.
يف  اآلراء  تتنّوع  هكذا 
عليها  اإلقبال  ويف  السياسة 
إىل  وصواًل  السلفّيني،  بني 
رأي بالغ التطّرف يبديه الشيخ 
الذي يرفض  عمر بكري فستق 
هو  وحده  اهلل  »ألّن  الربملان 

املشّرع«.
حدود القوّة

لكْن ما حدود قّوة السلفّيني 
فالشيخ  طرابلس؟  يف  الفعلّية 
بالل الدقماق الذي قصدناه يف 
دينّية  كتب  تزّينه  الذي  مكتبه 
ذهبّية،  حبروف  أغلفتها  ُطبعت 
وُصّفت بعناية ال ارجتال فيها، 
هي  السلفّية  احلركة  أّن  يرى 
طرابلس  يف  ليس  األقوى، 
فحسب، بل يف مناطق الشمال 
ينعى  لكّنه  عمومًا،  السّنّية 
قادتها.  وتعّدد  القائد  فقدانها 
قيادّي  عن  فالباحث  وفعاًل 
جيتمعون  للسلفّيني  كاريزمّي 
خبّفي  يعود  أن  يلبث  ال  حوله 
شيخ  كّل  أّن  يتبّدى  إذ  حنني، 
»تنظيمه«  لديه  شيوخها  من 
انطالقًا من اجلامع الذي يصّلي 
ظّله  ينشر  اليت  احلارة  أو  فيه 
ينّم  الذي  هذا  والواقع  فيها. 
عن الرتكيب األحيائّي واحلاراتّي 
استعرض  أن  سبق  للمدينة، 
التوحيد«.  »حركة  يف  نفسه 
فآنذاك، يف الثمانينات، سريعًا 
ما تفّسخت األخرية إىل عدد من 
كّل  استقّل  الذين  »األمراء« 
بالسلطة على شطر  واحد منهم 

من طرابلس.
أبرز  مّثة أمساء  تبقى  مع هذا 
يظهر  مثاًل  هكذا  غريها.  من 
الرافعي  سامل  الشيخ  اسم 
الذي أعلنه مهرجان يوم اجلمعة 
املاضي أمريًا. لكّن ما يقال عن 
إقامته  على  يقتصر  الرافعي 
أّنه  وعلى  أملانيا،  يف  سابقًا 
»يأكل السندويش مع الشباب« 
تدلياًل على بساطته وشعبوّيته. 
أّما النجم الصاعد اآلخر فالشيخ 
سّنًا،  األصغر  الصّباغ،  حسام 
»األسرتالّي«  بـ  يوصف  والذي 
هلجرته إىل أسرتاليا اليت يهاجر 
فقراء  من  الكثريون  إليها 
مهاجروها  ُعّد  حّتى  الشمال 

مصدرًا من مصادر الدعم املالّي 
لسلفّيي طرابلس.

أّن  الدقماق  ويضيف 
وكّل  متشرذمون،  »السلفّيني 
بلد  من  يتقّرب  أن  يريد  واحد 
هذا،  للتشرذم  كان  وقد  ما«. 
معطوفًا على »ضعف املادّيات«، 
أن تسّبب بإغالق بعض املعاهد 
لكّن  املدينة.  يف  السلفّية 
حليحل،  رائد  السلفّي  الشيخ 
أقوى  السلفّيني  أّن  يرى  الذي 
ينّبه  اإلسالمّية،  احلالة  أطراف 
إىل سبب آخر وراء التشرذم، هو 
أّن السلفّية تارخيّيًا حركة دعوّية 
وليست تنظيمّية، فهي بالتالي 
ال متلك التقليد التنظيمّي الذي 
أحسن  على  فعالّيتها  يرتجم 
معظمهم  يف  والسلفّيون  وجه. 
التوحيد«  »حركة  من  إّما  جاؤوا 
الراحل  الشيخ  أّسسها  اليت 
»اجلماعة  من  أو  شعبان  سعيد 
يف  لكْن  اإلخوانّية.  اإلسالمّية« 
1989، وكانت أربع سنوات قد 
انقضت على تصفية »التوحيد«، 
تعّززت احلركة السلفّية بوصول 
اخلليج،  يف  درس  جديد  جيل 
أسامة  الشيخ  أبرزه  كان 
أواخر  قتل يف  الذي  القّصاص 
أنصاره  ويتهم  الثمانينات 
املشاريع  »مجعّية  أو  األحباش، 
املدعومة  اإلسالمّية«  اخلريّية 

سورّيًا بالتورط.
سنة   ،1998 ففي  هذا  مع 
اّتفق  شعبان،  سعيد  رحيل 
مجيع اإلسالمّيني، ويف عدادهم 
الئحة  تشكيل  على  السلفّيون، 
تسعة  على  تقتصر  مكتملة  غري 
خلوض   24 أصل  من  مرّشحني 
شّكل  فيما  البلدّية،  املعركة 
احلريري  رفيق  الرئيسان 
كاملتني  الئحتني  كرامي  وعمر 
متنافستني. وعلى رغم الوجود 
مثانية  فاز  السورّي،  العسكرّي 
التسعة،  املرّشحني  أصل  من 
مسيحّية  أصوات  بوجود  علمًا 
أّيًا  تنتخب  أن  يستحيل  وعلوّية 
منهم. وهي جتربة يستنتج منها 
»حني  اإلسالمّيني  أّن  الشّهال 
يكونون  ويتعاونون  يّتفقون 
القّوة األوىل، وهذا قبل الربيع 

العربّي، فكيف اآلن؟«.
بقيام  معنّيًا  يبدو  وحُمّدثنا 
بأّن  جازمًا  كهذا،  اّتفاق 
اإلسالمّيني سيطالبون حبّصتهم 
املقّررة  العاّمة  االنتخابات  يف 
الصيف املقبل. فطرابلس ُيرّجح 
أن تشهد قائمتني على األقّل، 

واحدة لكرامي واألخرى لـ »تّيار 
املستقبل«، أّما احلالة اإلسالمّية 
فستكون »بثابة العروس« اليت 

خيطب وّدها الطرفان.
املعنوّيات  أّن  يف  شّك  وال 
القّوات  رحيل  مع  ارتفعت 
السورّية، يف 2005، فأعيد فتح 
أن  اليت سبق  السلفّية  املعاهد 
ُأغلقت وكانت تضّم ألف طالب 
وطالبة يدرسون العلم الشرعّي. 
مبكرًا  السلفّيون  حاول  وقد 
يف  اإلسالمّية«  »اجلماعة  تقليد 
واملؤّسسات  املدارس  إنشائها 
من  مؤّسسات  فأقاموا  اخلريّية، 
ضمن املساجد، معظمها مدارس 
للتعليم الدييّن وحتفيظ القرآن، 
القدم.  لكرة  ملعب  عن  فضاًل 
اجلامعّي  األستاذ  يراه  ما  وهو 
سامر أّنوس حماكاة لـ »النموذج 
إقامة  يف  اجلزائرّي«  اإلسالمّي 

جمتمع مضاّد.
يبقى  القّوة  تعريف  أّن  بيد 
الغموض.  من  شيء  على 
فالشباب السلفّي يعّد باملئات، 
أّن  إاّل  بالل.  الشيخ  يقّدر  كما 
مهّمًا يف  ليس  السلفّيني  عدد 
غابي  واملدّرس  الناشط  نظر 
سرور. فهم »رّبا كانوا قالئل، 
غري أّن اجلّو العاّم يف طرابلس 
الثورة  احتضان  بناخ  يذّكر 
الستينات  يف  الفلسطينّية 
يف  فاألمر  والسبعينات«. 

النهاية أمر مناخ، ال أمر عدد.
أيّة سياسة، وأيّة جذريـّة؟

الشّهال  حسن  الشيخ  ليس 
مقاطعة  إىل  يدعون  الذين  من 
العكس،  على  فهو،  السياسة. 
فيها،  االخنراط  دعاة  من 
السلفّيني  بتجربة  يستشهد 
املصرّيني الربملانّية، وجيزم بأّن 
السلفّيني لو اّتفقوا استطاعوا، 
بالتفاهم مع إسالمّيني آخرين، أن 
حيصدوا نصف املقاعد الربملانّية 
يلبث  ال  أّنه  غري  طرابلس.  يف 
أن يضيف بأسى: »لكّن بعضهم 
اليوم عند الرئيس عمر كرامي، 
جنيب  الرئيس  عند  وبعضهم 

ميقاتي، وهكذا دواليك...«.
حسن  فالشيخ  وبالفعل 
شهادة  نال  الذي  الستييّن، 
العربّي  األدب  يف  دكتوراه 
أقّل  اليسوعّية،  اجلامعة  من 
السلفّيني راديكالّية. فهو فخور 
العائالت«  »أبناء  وبـ  بعائلته 
بدينته  فخور  أّنه  كما  عمومًا، 
تقديره  أّن  حبيث  طرابلس، 
األسري  أمحد  الصيداوّي  للشيخ 
ال مينعه من القول »إّن طرابلس 
قيادّيًا«.  مركزًا  إاّل  تكون  ال 
وإىل ذلك تراه ال ينسى االعتزاز 

بلبنانّية صرحية.
عرض  جييد  الذي  والشّهال 
غرار  على  وشرحها،  آرائه 
األحزاب  يف  املتقّدمة  الكوادر 
ميثاقّي  بكالم  يرطن  اللينينّية، 
أن  شيحا  مليشال  ميكن  كان 
العالقات  أّن  فعنده  يكتبه. 
وكذلك  املسيحّية،   - املسلمة 
السّنّية - الشيعّية، ال تقوم إاّل 
على احلوار لنشر ثقافة السالم، 
ذاك أّن لبنان »ينبغي أن يكون 

مثااًل حُيتذى«. أّما مأخذه األّول 
على حزب اهلل فأّنه إيرانّي أكثر 
بـ  أخذه  بداللة  لبنانّيًا،  منه 
أنا  فيما   )...( الفقيه  »والية 
أيضًا  يأخذ  لكّنه  أّواًل«.  لبنانّي 
على احلزب أّنه اّتذ قرار احلرب 
من دون مراجعة باقي اللبنانّيني 
دفعوا  أّنهم  علمًا  ومشاورتهم، 
الباهظة  األكالف  ويدفعون 
أن  الشّهال  يلبث  وال  حلربه. 
يف  نفسه  »النيّب  يضيف: 
املسلمني  استشار  بدر  معركة 
إسرائيل  )...( قرار احلرب مع 
شروط  وتلزمه  بسيطًا  ليس 
كثرية ال يستطيع لبنان كّله أن 

يؤّمنها«.
مباشر  كالم  إىل  مييل  وهو 
يف السياسة أكثر من ميله إىل 
القضايا النظرّية واجملّردة. هكذا 
لدى  شعور  عن  برارة  يتحّدث 
بأّنهم ُمسَتهَدفون  الطرابلسّيني 
يصفه  الذي  عون  ميشال  من 
اهلل«،  حزب  من  »أسوأ  بأّنه 
الضارب  السلفّي  وهو  ويعترب، 
»القانون  أّن  الزمن،  يف 
سنة   200 يعيدنا  األرثوذكسّي 
غمرة  يف  لكّنه،  الوراء«.  إىل 
لرئيس  يسّجل  اليومّي،  الكالم 
انتماءه  ميقاتي  جنيب  احلكومة 
فيها  ظهر  متدّينة  عائلة  إىل 
ُمفتون، فيما يسّجل عليه، بلغة 
ُمعاتبٍة، حتالفاته وقيام حكومته 

على دعم حزب اهلل وعون.
بالل  يرى  مشابه  وبعنى 
»بال تاريخ  أّن ميقاتي  الدقماق 
أّنه  إاّل  أحدًا«،  يؤذ  أسود، ومل 
هذه  بتشكيله  خطأ  »ارتكب 
السورّيني  مع  وحتالفه  احلكومة 
وحزب اهلل«. وحني يأتي الشيخ 
أشرف  اللواء  ذكر  على  بالل 
وسام  الراحل  واللواء  ريفي 
منهما  كّل  ذكر  ُيرفق  احلسن 
يأخذ  وحني  »صديقي«.  بكلمة 
من  اآلتي  حليحل،  رائد  الشيخ 
اإلسالمّية«،  »اجلماعة  صفوف 
على ميقاتي سياسته السورّية، 
»دولة  تلقيبه  على  حيرص 
إىل  يشري  وعندما  الرئيس«، 
مفيت اجلمهورّية يسّميه »مساحة 
الشّهال  حسن  أّما  املفيت«. 
فيصف العالقة بدار اإلفتاء يف 
وإن  »جّيدة«،  بأّنها  طرابلس 
بفيت  فحسب  »طبيعّية«  كانت 
ال  »إّننا  مضيفًا:  اجلمهورّية، 
نريد لدار الفتوى أن توضع يف 
جيب أّي سياسّي، بل أن ُتصلح 
السياسّيني  بني  البنّي  ذات 

السّنة يف حال خالفهم«.
واحلال أّن الوحيد الذي يشّذ 
هو  هذه  التسووّية  اللغة  عن 
الشيخ عمر بكري فستق متحّفظًا 
عن »مجيع« مشايخ لبنان. فهو 
كّلهم«،  »جّربهم  إّنه  يقول 
ورأى أّنهم يستشهدون بأقوال 
عسكرّيني  وقادة  لسياسّيني 
اإلسالمّي  فيما  وأمنّيني، 
إاّل »قال اهلل  الصحيح ال يقول 

وقال الرسول«.

)يتبع يف العدد املقبل(
عن »الحياة«



صفحة 7     

لـبنانيات

Page 7 Saturday 26 January 2013  2013 الثاني  كانون   26 السبت 

أعلن دولة الرئيس العماد عون 
باالعرتاض  احلق  »لألقّلّي«  بأن 
مل  طاملا  املتاحة  الوسائل  بشتى 
تصله حقوقه، ولذلك »لن نسمح 
مبرور أي قانون ال يؤّمن املناصفة 
احلقيقية اليت نّص عليها الدستور، 

وسننقضه باسم امليثاقية«.
احلقوق  بأّن  التذكري  وأعاد 
وإّن  الدستور،  حّددها  السياسية 
التنفيذ  آلّية  هو  االنتخاب  قانون 
إليصال تلك احلقوق اىل أصحابها. 
بامليثاقية  يتذّرعون  الذين  وسأل 
كانت  أين  القانون،  إقرار  لعدم 
السنيورة  حكومة  يف  امليثاقية 
حترتم  مل  2005اليت  العام  يف 
التمثيل املسيحي، ومل تهتز حتى 
بعد خروج الوزراء الشيعة منها!؟ 
النواب  بالسؤال اىل  وتوجه أيضًا 
املسيحيني الذين كانوا يف الطائف 
إذا كان صحيحًا ما يشاع عن اتفاق 
يقضي بأن ينتخب املسلمون ثلث 
وطالبهم  املسيحيني؟  النواب 
كانوا  إذا  ما  اللبنانيني  مبصارحة 
املقاعد  ثلث  عن  فعاًل  ختّلوا  قد 
اليت خّصصها الدستور للمسيحيني 

أم أن األمر ليس إال إشاعات!
كان  الذي  عون  العماد 
التغيري  تكتل  اجتماع  بعد  يتحّدث 
حادث  اىل  تطّرق  واالصالح، 
إطالق النار الذي تعّرض له الوزير 
جرميًة  إياه  معتربًا  كرامي  فيصل 
السلطة  على  واعتداًء  موصوفًة 
التنفيذية بكاملها، ومّثن موقف آل 
كرامي الذي منع البلد من االجنرار 
تذكري  وأعاد  والدّم.  الفتنة  اىل 
رئيس احلكومة بأنه ال ميكن النأي 
وال  لبنانية،  مناطق  عن  بالنفس 
جيوز تسليم مدينة وأهلها وأمنها 

اىل جمموعة مسّلحني.
الفائت حصلت  وقال: األسبوع 
الشباب  وزير  على  إعتداء  حماولة 
والرياضة فيصل كرامي يف مدينة 
طرابلس. ال نريد القول إّن األمر 
جرمية،  عن  عبارة  ألّنه  مؤسٌف 
وال  مؤسفَا«،  »أمرًا  فقط  وليس 
على  اإلحرتام«  »قّلة  من  نوع  هو 
حّد تعبري أحد املسؤولني. ما حصل 
هو جرمية موصوفة حبّق وزير يف 
الّسلطة  على  اعتداء  أي  احلكومة، 
الّتنفيذّية. ال شّك يف أّن الوزير، 
من  الكثري  أظهروا  كرامي،  وآل 
الِكرب يف رّدة فعلهم، ومل ُيغرقوا 
أنهم  الرغم من  بالّدم، على  البلد 
يتمّتعون حبّق الّدفاع املشروع عن 

النفس.
ولكن كان هلذه القضّية الكثري 
فقد  الوخيمة،  اإلرتدادات  من 
وصلتين اليوم برقّية من طرابلس 
تقول إّن اجلمعيات واألحزاب، من 
املنطقة،  يف  اإلسالميني،  غري 
للجيش  وسّلموها  مكاتبهم  أقفلوا 
الّلبناني. هذا نوع من اإلستسالم 
لواقٍع يسعى إىل السيطرة بالقّوة. 
نتيجة  اإلستسالم كان  ولكن هذا 
الرئيس  دولة  نذّكر  ؟؟  ماذا 
على  اخّتذناها  اليت  باملواقف 
مسؤولّيتنا وعّرضتنا حلمالت إنتقاد 
بالعنصريني  وصفنا  حلّد  وصلت 
الصدامات...  على  واحملّرضني 
موضوع  على  وافقنا  بأننا  نذّكره 
الّنأي بالّنفس عن سوريا، ولكّننا 
عن  بالنفس  الّنأي  على  اعرتضنا 
ألّنه يعين  عّكار وعن طرابلس..، 
لبنانّية،  أرٍض  عن  بالّنفس  الّنأي 
وبالّرغم من ذلك، مّت الّنأي بالنفس 
عن عّكار، وعن طرابلس.. كان لنا 
الكثري من املواقف حينها، ورفضنا 

لن نسمح مبرور أي قانون ال يؤّمن املناصفة احلقيقية اليت نّص عليها الدستور

العماد عون بعد إجتماع التكّتل: االعتداء على الوزير كرامي هو اعتداء على السلطة التنفيذية
لبنانية  مناطق  عن  بالّنفس  الّنأي 
وقلنا إّنه ال جيوز ملئات املسّلحني 
على  يسيطروا  أن  طرابلس  يف 
هذه  يرفضون  مواطن  ألف   400
أرزاقهم  يف  تصيبهم  اليت  احلالة 
وأمالكهم، وتزرع القلق املستديم 
يعلم  أحد  وال  املستديم،  واخلوف 
متى يتدهور اإلستقرار أو مّتى يتّم 
املواطنني.  أحد  على  الّنار  إطالق 
بنشاط  تقوم  اليت  املكاتب  كّل 
للحركات  مغاير  ديين  أو  سياسي 
مكاتبها  أقفلت  هناك،  املوجودة 
هذه  للجيش.  مفاتيحها  وسّلمت 
الّتداعيات إحندارّية لوجود الّدولة؛ 
الّدولة قادرة  فبداًل من أن تكون 
على توقيف املّتهمني، أو الفاعلني 
معروفون  ألّنهم  أصّح،  بتعبري 
أخذت  الّثالثّية،  وبأمسائهم  مجيعًا 
دور املتفّرج.. هذا املوضوع خطر 
إذا  املعاجلة.  طرق  تغيري  وجيب 
كيفّية  بقرار  يشركونا  أن  شاؤوا 
املعاجلة، فنحن قادرون على حتّمل 
ونشاركهم  كمواطنني  مسؤولّيتنا 
هذه  أخذ  شاؤوا  وإن  بالقرار، 
املسؤولّية على عاتقهم فقط، فهم 
أحرار، ولكن أن ينأى املسؤولون 
أمر  فهذا  القرار،  يف  بيتهم  عن 
إن  مسؤولّيتنا  تكون  أين  خطري. 
ومنطقتنا  بيئتنا  عن  بنفسنا  نأينا 
يتبّقى  ماذا  ومنازلنا؟؟  ومدينتنا 
لنا من الوطن إن نأينا بأنفسنا عن 
كّل ذلك؟؟ إنتبهوا هلذه األمور..!! 
السّباق  ودائمًا  بالّتنبيه،  علّي  أنا 
رأيي،  مسؤولّية  أحتّمل  ألّنين 
كبرية  املواجهة  تكن  ومهما 
أن  ما ميكن  أستطيع حتّملها. كل 
نفضحه  واملواطن،  للوطن  يسيء 
يّتهموننا  قد  شيئًا.  خنشى  وال 
ولكن  وبالّتحريض،  بالعنصرّية 
املسؤولّية  هذه  نتحّمل  بأس،  ال 
وسيعرف املواطنون أن ما يسّمونه 
أمورهم  على  هو  »عنصرّيتنا« 
وأرزاقهم، و«حتريضنا« هو إلنقاذ 
ال  ألّننا  كرامتهم،  حياتهم وحلفظ 
نريد أن يفقدوا كرامتهم أو حياة 

قريٍب هلم.
باإلنتقال إىل أمور حياتّية إمنائّية 
إزلة  الّسابق  يف  طلبنا  ضرورّية. 
جّل  أوتوسرتاد  على  احلديد  جسر 
الّديب ألّنهم قالوا إّنه يشّكل خطرًا 
عرضة  كونه  العاّمة  السالمة  على 
بإزالة  طالبنا  حلظة.  بأّي  لإلنهيار 
أّن  أساس  على  القديم  اجلسر 
ولغاية  آخر،  جلسر  ختطيطًا  هناك 
هذا  اآلخر.  اجلسر  نَر  مل  اليوم 
الّشمالي،  املنت  مدخل  هو  اجلسر 
مدخل  هو  عادّيًا.  جسرًا  وليس 
منطقة آهلة بآالف الّسّكان وتعربه 
األمر  هذا  السيارات.  آالف  يومّيًا 
الذي حيصل  اإلزدحام  يسّبب كّل 
يومّيًا. إزدحام السري يف لبنان هو 
بسبب واقع الطرقات الذي يكون 
على شكل زجاجة، تعلق السيارات 
بعد  ولرمّبا  لساعات،  رأسها  عند 
وبعد  ألّيام  السيارات  تعلق  فرتة 
تعلق ألشهر، يف  قد  أطول  فرتة 
يف  للسري  الّتخطيط  بقي  حال 
الكيل  لبنان على هذه احلال. بدأ 
يطفح يف هذا املوضوع..!! على 
القرار،  أخذ  املسؤولة  الّسلطة 
هلا  معطى  حّق  هو  القرار  وهذا 
قرار  وهو  الّلبناني،  بالّدستور 
ودفع  الّطرقات  وشّق  اإلستمالك 
الّتعويضات العادلة، وإن مل يرَض 
املدفوع،  بالّتعويض  املواطن 
إىل  بشكوى  يتقّدم  أن  يستطيع 
جملس الشورى. ال جيب أن يكون 

هناك أّي شيء يعيق الّسلطة عن 
خيتّص  ما  هذا  مشاريعها.  تنفيذ 
مدخل  هو  الذي  الّديب  جّل  جبسر 

املنت الّشمالي.
وبالعودة اآلن إىل األوتوسرتاد 
الّسابع  بعامه  الّدائري، فقد دخل 
على  يزال  ال  وهو  واألربعني 
الّناس  أمالك  فيما  اخلرائط، 
حمتجزة. ما هذا التخطيط الذي مل 
ُينّفذ بعد مرور 47 عامًا مع العلم 
أّنه ضروري؟؟ ضرورته ُفِقدت بعد 
حباجة ملشروٍع  وبتنا  األعوام  هذه 
آخر. هل جيوز هذا األمر؟؟؟ مبوضوع 
ممارسة  الّدولة  على  اجلسر، 
اإلستمالك  لفرض  صالحّياتها 
مبوضوع  أّما  اجلسر،  وإقامة 
تستمّر  أن  جيوز  ال  األوتوسرتاد، 
الّدولة خبلق األعذار الحتجاز أمالك 
الّناس بعد 47 عامًا من دون تنفيذ 
األمالك  تسليم  عليها  املشروع. 
على  عامًا  أربعني  بعد  ألصحابها. 
العام  أي يف  األوتوسرتاد  خمّطط 
2006، أقّروا قانونًا جييز إستمرار 
مخس  ملّدة  األمالك  على  اإلشارة 
املشروع،  تنفيذ  بهدف  سنوات 
السنوات اخلمس، ووصلنا  فمّرت 
األراضي  ولكن   2011 العام  إىل 
 17 املاّدة  أّن  العلم  مع  حُتّرر  مل 
يف  أقروه  الذي  القانون  من 
سقوط  وجوب  تلحظ   2006 العام 
مل  إن  األراضي  وحترير  املشروع 

يتّم تنفيذه خالل 5 سنوات.
ال ميكنهم أن يعّدلوا هذا القانون 
أسبابًا  خيلقوا  أن  أو  اآلن  بعد 
جديدة حتى يعودوا ويضعوا يدهم 
فيها  بفتوى  طلعوا  األرض.  على 
لألرض،  تصنيف  إلعادة  إشارة 
لكن بأي صفة؟ ال أحد يعلم! وهذا 
خمالٌف للقانون ألّن رأي البلديات 
والتناقض بينهم ال ميكن أن مينع 
جسرًا أو مدخاًل، وملديرية الّتنظيم 
املدني احلق يف وضع إشارة، من 
دون البلديات وهي قامت بذلك. 
باملقلوب.  »خلقانة«  الّدولة  هذه 
إىل  ورأسها  األمام  إىل  قدماها 
القانون  يقرأون  لذلك  الوراء. 

باملقلوب.
يف موضوع آخر، زارني املعّلمون 
املتعاقدون يف املرحلة اإلبتدائية، 
ُأقّر  جدًا،  صعٌب  املادي  وضُعهم 
مرسوٌم هلم كي يزيدوا هلم قيمة 
هم  إذ  يعّلمونها،  اّليت  الّساعات 
الّساعة، ويقبضون  يقبضون على 
متأّخرين أربعة أو مخسة أشهر.. ال 
جيب أن يكون الّتعامل معهم بهذه 
األقل  على  َفليعطوهم  الّطريقة. 
هلم  َوليحّسنوا  مقطوعًا،  تعويضًا 
مرسوم  هناك  املادي.  وضعهم 
نرجو  الوزراء  جملس  يف  اآلن 

الّسيد سهيل بوجي أن يضعه على 
اجلدول!!

من  فوق،  من  الّدولة  حُتَكم  ال 
يكون  أن  جيب  بل  اهلرم  رأس 
لديها قدَمني على األرض لتمشي 
الّشوك كي  املواطنني وبني  بني 

تشعر مع اآلخرين.
هناك  القضائي  الشأن  ويف 
القضاء  برسم  أضعها  شكوى 
وأخّص  القضاء،  واملسؤولني عن 
بالّذكر الّتفتيش القضائي، ألّنه هو 
الّتفتيش  الّشكاوى  عن  املسؤول 
على  يسهر  اّلذي  وهو  القضائي 
سلوك  وعلى  القوانني  تطبيق 
أشخاصًا  ختّص  القضية  القضاة. 
أعرفهم، ولكن يوجد مثلها الكثري، 
استأجر  أحدهم  على  شكوى  وهي 
متجرًا وامتنع عن دفع اإلجيار منذ 
دعوى  عليه  ُرِفَعت   ،1975 العام 
منذ 38 عامًا، صدر فيها 20 حكمًا 
لصاحل املّدعي أي أصحاب املتجر، 
بالّشمع  خمتومًا  احملل  يزال  وال 
م بعد  األمحر منذ عاٍم ونّيف ومل ُيَسلَّ
ألصحابه.. هذا وضع غري مقبول. 
الغاب..  شريعة  عن  يتحّدثون 
ويقولون: يا ليتنا نتصّرف حسب 
شريعة الغاب، أي أّن القوي يأكل 
الغاب  شريعة  يف  الّضعيف... 
القوي يقتل ويأكل ليشبع، ولكنه 
ال يقتل للقتل، مل أَر أسدًا يقتل 
غزالني، بل يكتفي دائمًا بفريسة 
هنا  ولكن،  حاجته..  ألنها  واحدة 
هلم  ويقتلون  اآلخرين،  يقتلون 
شرعة؟!  أّي  بإسم  حقوقهم.. 
باسم أّي قضاء حيكمون؟!! ال يزال 
املوضوع عالقًا منذ 38 عامًا وتويف 
صاحب احملل! وتزّوج أبناؤه، وال 
تزال هناك زوجته والّدعوى اليوم 
أتدّخل،  ومل  مقّدمًا  كنت  بامسها. 
صرت عقيدًا ومل أتدّخل، ثّم صرت 
عميدًا ومل أتدّخل ثّم أصبحت قائدًا 
للجيش ومل أتدّخل مع القضاء، ثّم 
أتدّخل  صرت رئيسًا للحكومة ومل 
عامًا   15 غبت  القضاء.  مع  أيضًا 
بإمكاني  لبنان وطبعًا مل يكن  عن 
أن أتدّخل مع القضاء... عدت إىل 
هنا وأنا اليوم رئيس تكتل الّتغيري 
مع  أتدّخل  مل  وأيضًا  واإلصالح، 
القضاء. هذا التجّرد صار »جتّردًا 
اّلذي  الفساد  هذا  أمام  غبيًا« 

أراه.
رومية  سجن  موضوع  يف 
أّنهم  مؤّخرًا  مسعنا  ومشكالته، 
املراقبة!!  كامريات  نزعوا 
املرور  يسّهلوا  حتى  هذا  فهل 
تفاهمًا  هناك  وكأّن  للمسجونني 
بني قوى األمن وبينهم؟!. احلواجز 
ُتزال من أمام املسجونني.. سبق 
وتقّدمت بقانون معّجل مكّرر لفتح 

عليه،  املوافقة  وحصلت  اعتماد، 
الّشمال  يف  واحد  سجَنني،  لبناء 
خنّفف  وهكذا  اجلنوب،  يف  وآخر 
ونؤّمن  رومية  سجن  عن  الّضغط 
؛فالسجني  للسجناء  أفضل  حياًة 
وليس  القانون،  حيميه  انسان 
ألحد احلق بالتعّدي على حياتهم.. 
لدينا احلق أن حنجز حريتهم عندما 
يشّكلون خطرًا على اجملتمع، ولكن 
حنرتم  أال  يف  احلق  لدينا  ليس 
تعذيبًا  ليس  فالسجن  حياتهم. 
الّسجون  يف  اإلكتظاظ  دائمًا.. 
كثرية.  واملخالفات  دائمًا  موجود 
لتحسني وضع  بأّي جهد  قام  من 
السجون؟؟ من سنَتني حتى اليوم 
قولوا لنا أين أصبحت األشغال يا 
ميكن  هل  الّداخلية!!  وزير  معالي 
مّت  وإذا  اخلرائط  لنا  ُتظهر  أن 

تلزميها؟!
لكّل  ُوضعت  كهرباء  خّطة 
عن  التنقيب  ومشروع  لبنان، 
النفط مل يأخذا كل هذا الوقت.. 
ملاذا التأخري املتمادي يف مسألة 

السجون؟؟
نريد  تسوية.  ليست  القّصة 
مسؤوٌل  يعد  أن  ملّرة،  ولو  فقط 
أحٌد  قام  وإذا  بوعوده،  ويفي 
فليعلن  الّداخلية  وزير  بعرقلة 
بعرقلته. حنن  عن ذلك ومن قام 
تعّرضنا لكثري من العرقلة، ولكّننا 
وال  املواطنني  خنرب  دائمًا  كّنا 
بل  احلكومة،  يف  وجودنا  حيرجنا 
جملس  يقوم  عندما  ننتقدها  كنا 
الوزراء مبجمله بالعرقلة ولقد قاموا 
الّنهاية  بعرقلتنا كثريًا ولكّننا يف 

بدأنا العمل وهو يستحق.
الوضع  إىل  العودة  يف 
السياسي، لقد مسعنا مؤخرًا كالمًا 
أنا كما  الّطائف،  اّتفاق  كثريًا عن 
وقد  هناك،  أكن  مل  تعلمون، 
وصحايف  سياسي  من  أكثر  ذكر 
أّن الّتفاهم يف الّطائف قام على 
املسيحيني  النواب  عدد  ثلث  أّن 

يرتكونه للمسلمني كي يقرروه.
أنا مل يصلين أيُّ نصِّ قانوني 
ولكن  املوضوع،  هذا  خبصوص 
من  على  أسئلًة  أطرح  أن  ميكنين 
مثاًل  فأسأل   ، الّطائف  يف  كانوا 
واألستاذ  حرب  بطرس  النائب 
إدمون رزق والّدكتور بيار دّكاش 
هل تنازلوا فعاًل يف اّتفاق الّطائف 
يف  املسيحيني  النواب  ثلث  عن 
الربملان الّلبناني وتركوا للمسلمني 
اختيارهم من خالل التالعب بتوزيع 
يأتي  بشكل  اإلنتخابية  الّدوائر 
لصاحل  املسيحيون  الّنواب  فيه 

املسلمني؟!
هل مسعوا بهكذا اتفاق وسكتوا؟ 
وإن مل يكونوا قد مسعوا فليدلوا 
بشهاداتهم أمام الّشعب الّلبناني، 

ليتوقف هذا اجلدل
أنا لست أحتّدى أو أكّذب أحدًا، 
مسعنا  اّليت  القضايا  هذه  ولكن 
عنها  جييبوا  أن  منهم  نريد  عنها، 
ألنهم كانوا هناك، وحتى ال ُنّتهم 
اّتفاق  من  الّتفاهم  على  بالتعدي 
جّدًا،  خطرٌي  شيٌء  وهذا  الّطائف، 
باإلعتداء على  ألّننا مّتهمون دومًا 
اإلعتداء  نريد  ال  حنن  الّطائف!!! 
تواقيع  ُنشّرف  أن  نريد  بل  أبدًا، 

الذين وقعوا الّطائف!!
ذلك،  من  أسوأ  هو  ما  وهناك 
إذ بني احلني واآلخر خيرج أحدهم 
أن  نذّكر  امليثاقية.  عن  ويتحّدث 
غياب  عدم  تقتضي  امليثاقية 
طائفة كبرية، وينّص امليثاق على 
أّنه بغياب إحدى الّطوائف الكبرية 

جلسات  انعقاد  يتم  أن  جيب  ال 
كتأليف  جسيمة  أمور  وتقرير 
القوانني  بعض  وتعديل  احلكومة 

وغريها.
أنا أريد أن أسأل اجلميع، كم هي 
الّنسبة اّليت كانت متّثل املسيحيني 
يف  الّسنيورة  فؤاد  حكومة  يف 
تعلمون  مجيعكم  2005؟!  العام 
كانت  املسيحيني  من   %70 أّن 
وهذا  اإلنتخابات،  يف  تؤّيدني 
األمر ليس اّدعاء بل هو مبين على 
عليها  احلصول  يستطيعون  أرقام 
من نتائج اإلنتخابات. ولكن متثيل 
احلكومة كان  تلك  املسيحيني يف 

صفرًا. هل هذه هي امليثاقية؟!
الوسائل  مجيع  استعملوا  لقد 
كي يقّدموا لي جائزة ترضية وأنا 
ولكّنين ضربت  احلق،  هو صاحب 
الرّتضية  جبوائز  احلائط  عرض 
فإّما  حياتي.  يف  أقبلها  مل  ألّنين 
أن يكون لي حقٌّ أو ال يكون. وما 

قاموا به هو خمالفٌة للميثاقية.
يف  الثانية  امليثاقية  املخالفة 
احلكومة نفسها، جاءت بعد مغادرة 
وظّلت  مجيعهم،  الّشيعة  الوزراء 
الّطوائف  بني  أحادية  احلكومة 
وظّلت  تستقل  ومل  الّرئيسية، 
أعلم  أن  أريد  »ميثاقية«؟!. 
هذه  من  وصنع  اجتهاد  فقط 

امليثاقية؟!
أحد  يتذّرع  أاّل  أتأّمل  لذا 
بامليثاقية للهروب من إقرار قانون 
اإلنتخابات يف جملس الّنواب ألّن 
ذلك يعين مشروع مشكلة وليس 
مشروع حّل، ألّن امليثاقية تتحّقق 
مع األكثرية إذا رفضت األقلية أن 

تنصاع إىل األكثرية.
القانون  إّن  يقولون  ولّلذين 
األرثوذكسي(  اللقاء  )قانون 
احلقوق  إن  أكرر  دستوري؛  غري 
ُحّددت يف املاّدة 24 من الّدستور 
النيابية ب64  املقاعد  وهي حتّدد 
مقعدًا للمسلمني يقابله 64 مقعدًا 
اإلنتخاب  قانون  أّمأ  للمسيحيني. 
أي   24 املاّدة  لتنفيذ  آلّية  هو 
إليصال احلقوق ألصحابها، ومجيع 
هذا  بعد  طرأت  اّليت  القوانني 
نقضها  ميكن  الّدستوري  النّص 
مبرور  نسمح  لن  وحنن  دستورّيًا، 
على  احلصول  بدون  قانون  أي 
ينّص  اليت  احلقيقية  املناصفة 
عليها الدستور، فكّفوا عن تضييع 

الوقت!
فيه  ليس  بقانون  أتيتم  إذا 
هذه  سننقضه  فنحن  مناصفة، 
جيئونا  امليثاقية.  وباسم  املّرة 
املناصفة،  لنا  حّيقق  آخر  بقانون 
ال  وحنن  الّنقض،  حق  لنا  وإاّل 
أي  على  نعتِد  مل  فنحن  نعتدي. 
على  وال  نة  السُّ على  ال  طائفة، 
حنن  الّشيعة..  على  وال  الّدروز 
طرحناه  اّلذي  القانون  يف  حناول 
غري  األقلّيات  حتى  اجلميع  متثيل 

امُلمّثلة قباًل.
تدعم  والقوانني  البنود  مجيع 
بأن  احلّق  »أقّلّي«  ولكّل  موقفنا، 
املمكنة  الوسائل  بكل  يعرتض 
إذا مل تصْله حقوقه، وحنن أيضًا 
حقوقنا.  تصلنا  مل  إذا  سنعرتض 
ولكن هم، حتت أّي سبٍب قانوني 
يعرتضون؟! ليس هناك من سبب 
حصل  اّلذي  القانون  إقرار  لعدم 
على األكثرية املؤيدة. أما يف حال 
أرادوا قانونًا آخر لتغيري األكثرية، 
العالقة  أصحاب  عندها  فليقم 
وليتحّملوا  تواقيعهم  بسحب 

املسؤولية. 
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حمالت محزة اخوان

 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

كريي  جون  السناتور  وضع 
جلنة  أمام  االستماع  جلسة  يف 
الكونغرس  يف  اخلارجية  الشؤون 
أسس  للخارجية،  وزيرًا  لتعيينه 
املنطقة  يف  األمريكية  السياسة 
يف السنوات األربع املقبلة، مشريًا 
إىل أن واشنطن »ال تنتهج سياسة 
وستمنعها  إيران...  حيال  احتواء 
من حيازة السالح النووي«، وأكد 
بشار  السوري  الرئيس  على  أن 
أن  إىل  مشريًا  »الرحيل«،  األسد 
تبذل  أن  املتحدة  الواليات  على 
مع  عالقتها  لتحسني  أكرب  جهدًا 
مببادرة  كريي  وأشاد  روسيا. 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
حوار  حول  العزيز  عبد  بن  عبداهلل 
الشرق  أن  إىل  ولفت  األديان، 
األوسط مير بأكرب مرحلة ختبط منذ 

تفكك الدولة العثمانية.
وأكد كريي، يف جلسة استماع 
خلفًا  تعيينه  على  للمصادقة 
العامل  أن  كلينتون،  هليالري 
الواليات  إىل  »يتطلعان  واملنطقة 
السياسة  وأن  للقيادة«  املتحدة 
اخلارجية األمريكية ال ميكن تعريفها 
العسكرية  اإلنزاالت  خالل  »من 
طيار«،  دون  من  والطائرات 
أقوى  أمريكية  بديبلوماسية  ملوحًا 
يف الشرق األوسط، خصوصًا يف 
حتديات  ومعاجلة  اإليراني  امللف 
كريي  وأوضح  العربي.  الربيع 
أن سياسة أوباما »ليست الحتواء 
إيران بل ملنعها من احلصول على 
»أن  واعترب  النووي«.  السالح 
اليوم  للديبلوماسية  فرصة  هناك 
ملنع  فعله  علينا  ما  سنفعل  إمنا 
إيران من حيازة السالح النووي«. 
حول  اتفاق  أي  أن  على  وشدد 
امللف النووي بني اجملتمع الدولي 
وإيران يتطلب كحد أدنى »التزام 

كريي شدد على ضرورة رحيل األسد: 
هدفنا منع إيران من حيازة السالح النووي

Saturday 26 January 2013  2013 الثاني  كانون   26 السبت 

إيران شروط وكالة الطاقة الذرية 
ومعاهدة  املتحدة  األمم  وقرارات 
عدم االنتشار النووي« اليت وقعت 
عليها إيران، وأن هذا يتم بواسطة 
الربنامج  على  قوية  دولية  رقابة 
النووي اإليراني لضمان سلميته.

قال  السوري،  امللف  ويف 
الرئيس  التقى  الذي  كريي 
من  أكثر  األسد  بشار  السوري 
مرة قبل بدء االحتجاجات يف آذار 
)مارس( ٢٠١١، أن االنفتاح على 
وفرصة  حلظة  »وليد  كان  األسد 
إن  الغرب.  من  سورية  لتقريب 
قدميًا  تارخيًا  أضحى  األمر  هذا 
وغري  خاطئة  قرارات  اختذ  واألسد 
وأشار  الرحيل«.  وعليه  مربرة... 
إىل أن على الواليات املتحدة أن 
لتمهد  األسد  حسابات  يف  »تغري 
إىل  ولفت  االنتقالية«،  للمرحلة 
أن مسؤولني روسًا بدأوا يدركون 
املعارضة  وتقدم  العملية  »مسار 
من  رعاياها  بعض  أجلت  وهي 

سورية«.
ودعا كريي الذي جتمعه مبوسكو 
 - روسي  تعاون  إىل  جيدة  عالقة 
سورية  ملفي  يف  أكرب  أمريكي 
وإيران ومن خالل زيادة العقوبات 
على طهران والضغط على األسد 

ملباشرة املرحلة االنتقالية.
مع  كريي  تصرحيات  وتزامنت 
نقل شبكة »سي.أن.أن« عرب موقع 
»تويرت« عن السفري األمريكي لدى 
الناطق  أن  فورد  روبرت  سورية 
جهاد  السورية  اخلارجية  باسم 
الواليات  يف  »موجود  املقدسي 
أنيسة  األسد،  ووالدة  املتحدة 
العربية  اإلمارات  يف  هي  خملوف 
بزيارة  فورد  ويقوم  املتحدة«. 
لالجئني  زار خميمات  حيث  لرتكيا 

السوريني.

امللك  األردني  العاهل  قال 
االنتخابات  إن  الثاني  عبداهلل 
من  أول  أجريت  اليت  الربملانية 
جديدة  ملرحلة  »تؤسس  أمس 
وقت  يف  البالد«،  تاريخ  يف 
والوسط  اجلنوب  مدن  شهدت 
أعمال شغب  والشمال األردني 
واسعة تصدى هلا األمن، وذلك 
األولية  النتائج  إعالن  غداة 
تقدم  أظهرت  اليت  لالنتخابات 
واحملافظة  العشائرية  القوى 
احلكومة(،  على  )احملسوبة 
رموز  من  العشرات  جانب  إىل 
الربملان السابق وكثري من رجال 

األعمال.
األردني  العاهل  وقال 
جمموعة  لقائه  خالل  مساء، 
ممن  الدوليني  املراقبني  من 
إن  االنتخابات،  على  أشرفوا 
عكست  التصويتية  »العملية 
تعميق  على  األردنيني  حرص 
مشاركتهم يف احلياة السياسية 
وأسست  القرار،  صنع  وعملية 
تاريخ  يف  جديدة  ملرحلة 
األردن«. وأضاف أن »مرحلة ما 
بعد االنتخابات ستبدأ من جملس 
النواب املقبل، ويبدأ معها نهج 
والتشاور  النيابية،  التكتالت 
رئيس  الختيار  اجمللس  مع 
احلكومة«.  وتشكيل  الوزراء 
»مسار  أن  على  التأكيد  وجدد 
اإلصالح التدرجيي الذي يستند 
تعددية  وحيرتم  التوافق  إىل 
لقوى  والتوجهات  األفكار 
اجملتمع ومكوناته هو ما يضمن 
يف  اإلصالح  مسرية  تطوير 

اململكة وتعزيزها«.
أعمال  جتددت  ذلك،  مبوازاة 
املناطق  من  عدد  يف  الشغب 
مؤسسات  وُأحرقت  العشائرية، 
االعتداء  ومت  حكومية،  ودوائر 
خصوصا  جتارية،  مصارف  على 
يف مدن معان )جنوب( وذيبان 

ومادبا )وسط( والفحيص)غرب( 
احتجاجًا على النتائج األولية اليت 
أظهرت خسارة أعداد كبرية من 

مرشحي تلك املناطق.
والعقبة  الكرك  مدن  وكانت 
وعجلون  وجرش  )جنوب( 
أعمال  واملفرق )مشال( عاشت 
شغب واسعة منذ الصباح، قبل 
األمن  قوات  هلا  تتصدى  أن 
باستخدام الغاز املسيل للدموع. 
وأصيب  وتويف شاب عشريين 
اثنان بعيارات نارية يف معان، 
اإلصابات  فيما سجلت عشرات 
مدن  يف  والطفيفة  املتوسطة 
متقطعة  اشتباكات  إثر  أخرى 
مل  ومن  الفائزين  أنصار  بني 

حيالفهم احلظ.
األولية  النتائج  وعربت 
تكن  مل  مفاجأة  عن  لالنتخابات 
»الوسط  متوقعة حبصول حزب 
اإلسالمي« على حنو ١7 مقعدا، 
األردنية  األحزاب  أحد  وهو 
للحاضنة  افتقدت  طاملا  اليت 
لبعض  نتاجًا  ويعترب  الشعبية، 
»اإلخوان  مجاعة  عن  املنشقني 
يعرفون  وآخرين  املسلمني« 

بانتماءاتهم الرمسية.
الربملان  رئيس  لّوح  وفيما 
السابق عبد اهلادي اجملالي، وهو 
أحد أبرز القريبني من السلطة، 
الربملان  من  استقالته  بتقديم 
اجلديد احتجاجًا على فوزه مبقعد 
يتيم عن قائمة التيار »الوطين« 
اإلعالمية  أعلنت  يتزعمها،  اليت 

البارزة روال احلروب اليت فازت 
بالسباق االنتخابي، أنها ستقدم 
استقالتها احتجاجًا على »تزوير 
الوسط  حزب  لصاحل  الدولة 

اإلسالمي«.
املستقلة  اهليئة  رئيس  لكن 
اخلطيب  عبداإلله  لالنتخابات 
مساء  صحايف  مؤمتر  يف  قال 
إن »اهليئة عملت بكل وضوح، 
الرد  يف  احلكم  هو  واملواطن 
بالتزوير«.  ادعاءات  أي  على 
من  أول  أعلنت  اهليئة  وكانت 
أدلوا  الذين  عدد  أن  أمس 
بأصواتهم بلغ مليونًا و٢87 ألفًا 
و76٠ شخصًا، فيما بلغت نسبة 
باالعتماد  النهائية،  االقرتاع 
لالنتخاب  املسجلني  عدد  على 
 56.69 حنو  مليونًا،   ٢.3 وهو 
يف املئة، يف حني يبلغ العدد 
اإلمجالي ملن حيق هلم االنتخاب 

حنو 3.١ مليون نسمة.
بني  ما  حمتدم  جدل  ووسط 
)املعارضة  و«اإلخوان«  الدولة 
أن  يبدو  البالد(،  يف  األبرز 
شأن  يف  الكربى  األسئلة 
معلقة  ستبقى  اجلديد  الربملان 
انتخابه  كان  إذا  ما  ملعرفة 
األزمات  حل  اىل  سيؤدي 
يف  واالقتصادية  السياسية 
البالد اليت شهدت حل برملاننينْ 
خالل السنوات اخلمس املاضية 
شابت انتخاباتهما عمليات تزوير 
بها  اعرتفت  واسعة  وجتاوزات 

اجلهات الرمسية.

عبداهلل الثاني يتحدث عن »مرحلة جديدة« عريقات يبحث 
املصاحلة مع 

مشعل يف الدوحة
املفاوضني  كبري  قال 
الدكتور  الفلسطينيني 
التقى  إنه  عريقات  صائب 
السياسي  املكتب  رئيس 
مشعل  خالد  »محاس«  حلركة 
»يف  معه  وحبث  الدوحة  يف 
من  كثرية«،  سياسية  أمور 
بينها ملف املصاحلة الوطنية. 
وأكد يف لقاء حمدود حضرته 
متابعة  جلنة  أن  »احلياة«، 
مبادرة السالم العربية ستعقد 
اجتماعًا يف الدوحة قريبًا بعد 
اإلدارة  تشكيل  استكمال 
وتشكيل  اجلديدة  األمريكية 
وعن  اإلسرائيلية.  احلكومة 
اإلسرائيلية،  االنتخابات 
عن  النظر  »بصرف  قال: 
يشكل  ائتالف  أي  طبيعة 
متطلبات  فإن  إسرائيل،  يف 
تتغري.  أو  السالم لن ختتلف 
سياسية،  عملية  أرادوا  وإذا 
)جيب أن يكون( هناك التزام 
)ضروري( بوقف االستيطان، 
ويشمل ذلك القدس واإلفراج 
عن املعتقلني، وعلى إسرائيل 
أن تدرك متامًا أن مثن السالم 
الرابع  خط  إىل  انسحابها  هو 
من حزيران )يونيو( ١967«. 
وأكد أن »طبيعة أي تشكيل 
الرتكيبة  هذه  يف  حكومي 
لديه  يكون  لن  ظهرت،  اليت 
لصناعة  املطلوبة  املقومات 
السالم«. وأضاف أن »مرجعية 
أية مفاوضات مستقبلية هي 
االنسحاب من أراضي الدولة 

احملتلة«.
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

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

بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة
نفتح 7 أيام يف األسبوع

تلفون: 98971113
العنوان:

60 Excelsior St, Merrylands

Saturday 26 January 2013  2013 الثاني  كانون   26 السبت 

أن  توقعات  ذكرت 
املرتبة  حتتل  قد  أسرتاليا 
العامل  دول  بني  الثانية 
ثاني  بانبعاثات  يتعلق  فيما 
لبحث  وفقا  الكربون،  أكسيد 
بيس  »غرين  مؤسسة  أجرته 

انرتناشيونال«.
حتليل  على  البحث  واستند 
لـ 14 من أكرب مشاريع تعدين 
الفحم والغاز يف العامل ، حيث 
من  أسرتاليا  إنتاج  أن  وجد 
حبلول  بشدة  سيتزايد  الفحم 
معه  يتوقع  مبا   ،2020 عام 
انبعاث زائد لغاز ثاني أكسيد 
 2011 بعام  مقارنة  الكربون 

يقدر بـ  759 مليون طن.
املرتبة  الصني  واحتلت 
الدول  قائمة  يف  األوىل 
ثاني  انبعاثات  أكرب  صاحبة 
  2020 عام  الكربون  أكسيد 

مبقدار 1400 مليون طن.
»غرين  مؤسسة  وتابعت 
األربعة  املشاريع  »أن  بيس 
تشكل  بالوقود  اخلاصة  عشر 
ضغطا ملحوظا على قدرة الدول 
على احلد من االنبعاثات،  اليت 
»التسخني  ظاهرة  من  تزيد 
األرضي« أو رفع درجة حرارة 

األرض.
وتابع البحث أن حرق الفحم 
والنفط والغاز الناتج عن تلك 
انبعاثات  سيجعل  املشاريع 

الكربون خارج السيطرة.
الكربون  ضريبة  أن  يذكر 
غيالرد  حكومة  وضعتها  اليت 
إىل  باألساس  تهدف  كانت 
ضبط انبعاثات الكربون، لكن 

يبدو أنها مل حتقق مرادها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا الثانية عامليا يف 
انبعاثات الكربون عام 2010

بغداد  يف  األعظمية  حي  غص 
باحملتفلني باملولد النبوي قرب جامع 
االمام ابو حنيفة النعمان، ويستعد 
واألنبار  العاصمة  يف  احملتفلون 
تظاهرات  لتنظيم  أخرى  ومدن 
مليونية اليوم، فيما أعلنت احلكومة 
لكن  سجينة.   71 عن  اإلفراج 
احملتجني اعتربوا تنازالتها، وتراجع 
عن  املالكي  نوري  الوزراء  رئيس 
غري  إليهم«  »املسيئة  تصرحياته 

كافية لتلبية مطالبهم.
واستقبلت االعظمية ليل االربعاء 
بعيد  احملتفلني  اخلميس  وصباح 
بغداد  مناطق  من  النبوي  املولد 
الذي  االئمة  جسر  وبدا  املختلفة. 
دجلة،  نهر  عرب  بالكاظمية  يربطها 
مكتظًا جبموع بشرية رددت اهازيج 

خلف املنشدين.
ابو  ساحة  تستأنف  ان  ويتوقع 
املناهضة  تظاهراتها  اليوم  حنيفة 
االنبار  مع  تضامنًا  للحكومة، 
شهدت  اليت  وسامراء  واملوصل 
عدد  يف  كبريًا  ارتفاعًا  بدورها 

املشاركني يف التظاهرات.
»اللجان  بيان  يف  وجاء 
التظاهرات«  لتنسيق  الشعبية 
إلطالق  جارية  »االستعدادات  أن 
)اليوم(  غد  يوم  مليونية  تظاهرات 
مخس  يف  تراجع،  ال  عنوان  حتت 
ونينوى  األنبار  هي:  حمافظات 
وبغداد  وكركوك  الدين  وصالح 
أخرى«.  حمافظات  إىل  إضافة 
»املطالب  بـ  متسكها  وأكدت 
املشروعة للشعب العراقي ورفض 

احللول الرتقيعية«.
بعد  التظاهرات،  أن  يبدو  وال 
االنبار يف  انطالقها يف  شهر على 
23 كانون األول )ديسمرب( املاضي 

يف طريقها إىل الرتاجع.
وقال زعيم عشائر االنبار الشيخ 
محيد الشوكة لـ »احلياة« ان »يوم 
غد )اليوم( سيكون حشد املتظاهرين 
احلكومة  حترك  أن  وأضاف  اكرب«. 
انها  تدعي  جلانًا  تشكل  »إعالم، 

لتلبية مطالب املتظاهرين لكنها يف 
احلقيقة حماولة لتخدير الشارع«.

وأشار اىل ان »احلكومة مل تستجب 
أي مطلب من مطالب املتظاهرين، 
االبرياء«،  اطالق  تتحدث عن  وهي 
متسائالًً عن »سبب اعتقال احلكومة 

األبرياء«.
يرأسها  حكومية  جلنة  وأعلنت 
مهدي  حممد  السين  الدين  رجل 
الصميدعي امس اطالق 71 سجينة 

استجابة ملطالب املتظاهرين.
»إطالق  ان  الصميدعي  وقال 
اللواتي  السجينات  وبعض  االبرياء 
اعتقلن جبريرة ازواجهن اواخوانهن 

يكشف الوجه القبيح للحكومة«.
التظاهرات  مطالب  وكانت 
تطورت من اطالق سراح معتقالت، 
عناصرحرس  مطاردة  ووقف 
اىل  العيساوي،  رافع  املال  وزير 
واملساءلة  االرهاب  قانوني  الغاء 
العام،  العفو  واعالن  والعدالة، 
تطالب  شعارات  اخريًا  ورفعت 
تراجع  الذي  املالكي  حكومة  بإقالة 
امس عن تصرحيات ادىل بها قبل 
التظاهرات  فيها  وصف  اسبوعني 

بأنها »فقاعة«.
وقال املالكي لقناة »البغدادية« 
على  الوصف  هذا  يطلق  مل  انه 
»املندسني  على  وامنا  التظاهرات 
فيها«. والتزم املتظاهرون وقوات 
االمن احلكومية حتى يوم امس ضبط 
النفس، لكن اشتباكات واطالق نار 
عندما  املوصل  يف  حدث  عشوائي 
حاول جمموعة من املتظاهرين متزيق 
قرب  االمن  قوات  رفعتها  الفتات 
معارضو  ويتهم  االعتصام.  ساحة 
املالكي من السنة واالكراد باالضافة 
اىل اطراف شيعية فاعلة مثل تيار 
االمن  قوات  بتسييس  الصدر، 
حلزبه  املوالني  وتعيني  واجليش، 
اتهامات  عن  فضاًل  القيادة،  يف 
اخرى بتسييس القضاء، وزج آالف 
االبرياء يف السجون واجبارهم على 

االدالء باعرتافات كاذبة.

توقع تظاهرات مليونية يف العراق
واملانيا  وهولندا  بريطانيا  طلبت 
مغادرة  رعاياها  من  اخلميس  أمس 
بعد  الفور  على  ليبيا  شرق  بنغازي 
تلقي معلومات عن »تهديدات حمددة 
ووشيكة ضد الغربيني« يف املدينة. 
معتربة  الرد  إىل  طرابلس  وسارعت 

أن »ال مربر« هلذه التحذيرات.
وجاء الطلب الربيطاني بعد حتذير 
كامرون  ديفيد  الوزراء  رئيس 
اجلزائر  يف  الدموي  اهلجوم  أن  من 
جزء  سوى  ليس  املاضي  األسبوع 
ضد  طوياًل  »صراعًا  سيكون  ما  يف 

اإلرهابيني القتلة«.
الربيطانية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
يف بيان »حنن على علم اآلن بتهديد 
يف  الغربيني  ضد  ووشيك  حمدد 
الربيطانيني  من  ونطلب  بنغازي 
لتوصياتنا،  خالفًا  هناك  املوجودين 
وأضاف  الفور«.  على  يغادروا  أن 
البيان »ال ميكننا أن نعّلق أكثر على 

طبيعة التهديد حاليًا«.
الربيطانية  »السفارة  أن  وتابع 
يف طرابلس على اتصال مع الرعايا 
أرقامهم«  لديها  الذين  الربيطانيني 

لكي تطلب منهم مغادرة بنغازي.
ويف طرابلس، اعترب وكيل وزارة 
مسعود  عبداهلل  الليبية  الداخلية 
»ال  الربيطاني  التحذير  أن  اخلميس 
مسعود  العميد  وقال  له«.  مربر 
للمنطقة  الداخلية  وزارة  وكيل 
برس«:  »فرانس  لوكالة  الشرقية 
هذا  على  استفهام  عالمات  »هناك 
له«،  مربر  ال  أن  نرى  الذي  البيان 
البيان  هذا  نستغرب  »حنن  مضيفًا: 
هذه  تبنّي  معطيات  هناك  وليس 

الشكوك«.
»هذا  اللييب  املسؤول  وأردف 
بيان قوي جدًا. ال أحد ينكر أن هناك 
هذا  لكن  بنغازي  يف  أمنية  مشاكل 
بدأنا  وبالعكس  جبديد،  ليس  األمر 
نبسط نفوذنا على كل أرجاء ليبيا«. 
وأوضح أن »هناك حتسنًا كبريًا يف 
الوضع األمين يف الشرق ويف ليبيا 

عمومًا«.
وزارة  أصدرت  هولندا،  ويف 

اخلارجية اهلولندية بيانًا مماثاًل للبيان 
هجمات  من  فيه  حّذرت  الربيطاني 
بنغازي،  يف  الغربيني  ضد  وشيكة 
إىل  املدينة  يف  اهلولنديني  ودعت 
املغادرة فورًا. كما صدر حتذير مماثل 

يف برلني عن اخلارجية األملانية.
الربيطاني  التحذير  ويأتي 
إدالء  غداة  واالملاني  واهلولندي 
هيالري  األمريكية  اخلارجية  وزيرة 
الكونغرس  أمام  بإفادتها  كلينتون 
حول اهلجوم على القنصلية األمريكية 
)سبتمرب(  أيلول   11 بنغازي يف  يف 
املاضي الذي أدى إىل مقتل السفري 
األمريكي لدى ليبيا كريس ستيفنز 

مع ثالثة أمريكيني آخرين.
الثورات  إن  كلينتون  وقالت 
العربية »دّمرت قوات األمن يف أحناء 

املنطقة«.
لندن  تنصح   2012 أيلول  ومنذ 
التوجه  بعدم  الربيطانيني  الرعايا 
إىل ليبيا ال سيما بنغازي، باستثناء 
املدن  وبعض  طرابلس  العاصمة 

األخرى.
الشهر  هذه  سابق  وقت  ويف 
قنصليتها  موقتًا  إيطاليا  أغلقت 
من  موظفيها  وسحبت  بنغازي  يف 
على  فاشل  مسلح  هجوم  بعد  ليبيا 

القنصل.
يف  الدموية  الرهائن  أزمة  وبعد 
تعهد  املاضي،  األسبوع  اجلزائر 
يف  اإلرهاب  مسألة  وضع  كامرون 
قمة  أعمال  جدول  أولويات  رأس 
إرلندا  يف  يستضيفها  اليت  الثماني 
)يونيو(  حزيران  يف  الشمالية 

املقبل.
وقتل عشرات األجانب عندما هاجم 
يف  غاز  جممع  إسالميون  مسلحون 
اجلزائرية  الصحراء  يف  أمناس  عني 
ثالثة  القتلى  بني  ومن  النائية. 
بريطانيني على األقل، فيما ال يزال 
بريطانيا،  يف  ومقيم  آخرون  ثالثة 
قتلوا.  أنهم  ويعتقد  مفقودون 
وُقتل 37 رهينة أجنبيًا بينهم غربيون 

وآسيويون، وفق حصيلة موقتة.
املهامجني  أن  تقارير  وذكرت 

أسلحة  واستخدموا  ليبيا  من  قدموا 
اللييب  العقيد  ترسانة  من  متبقية 
الراحل معمر القذايف، على رغم نفي 
زيدان  علي  اللييب  الوزراء  رئيس 

ذلك.
ويف كلمة أمام املنتدى االقتصادي 
العاملي يف دافوس حذر كامرون من 
حيتاج  اإلرهاب  لتهديد  التصدي  أن 
يف  »إننا  وقال  طويل.  وقت  إىل 
اإلرهابيني  ضد  طويل  صراع  وسط 
القتلة واأليديولوجية السامة الداعمة 
بنجاح  مارسنا  »بينما  وزاد:  هلم«. 
الضغط على القاعدة يف أفغانستان 
وباكستان، كانت فروع القاعدة تنمو 
لسنوات يف اليمن والصومال وأجزاء 
عانت  أمكنة   - أفريقيا  مشال  من 

الرهائن  احتجاز  فظيع  شكل  يف 
»لدحر  وتابع  واجلرمية«.  واإلرهاب 
هذا التهديد علينا أن نتحلى باحلزم 
يف  نقاشي  هذا   - والصرب  والذكاء 

قمة الثماني«.
وقال كامرون إنه يف بعض احلاالت 
اخليار  هو  العسكري  التحرك  كان 
الفرنسي  بالتدخل  مشيدًا  الصحيح، 
الذي  مالي  يف  اإلسالميني  ضد 
الدعم  بتقديم  بريطانيا  فيه  تشارك 
لكنه  املراقبة.  وعمليات  اللوجيسيت 
أضاف »علينا أن نتصدى لالدعاءات 
السامة اليت تغذي هؤالء اإلرهابيني، 
ونغلق الفضاء غري اخلاضع للسيطرة 
الذي ينمون فيه والتعامل مع املظامل 

اليت يستخدمونها جلمع التأييد«.

حتذيرات من »هجمات وشيكة« ضد رعايا غربيني يف بنغازي
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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

حزب العمال يرشح االوملبية السابقة نوفا 
بريس ملقعد يف املقاطعة الشمالية

جوليا  الوزراء  رئيسة  تواجه 
لرتشيح  دعمها  يف  غيالرد 
بريس  نوفا  السابقة  األوملبية 
مع  معركة  الشيوخ،  جمللس 
الشمالية  املقاطعة  سيناتورة 
كروسني  تريش  احلالية 
Crossin اليت انتقدت علنا قرار 

استبداهلا.
عن  بريس  تنافس  وسوف 
االنتخابات  يف  العمال  حزب 
غيالرد  أعلنت  حيث  املقبلة، 
ان احلزب حيتاج إىل ممثل عن 
الربملان  األصليني يف  السكان 

الفيدرالي.
وإذا فازت يف االنتخابات تكون 
ابورجيينية  امرأة  أول  بريس 
الربملان  يف  مقعدا  تشغل 

الفيدرالي.
فقد اختارت رئيسة الوزراء هذه 
الشخصية الرياضية من السكان 
جملس  يف  كمرشحة  األصليني 
الشمالية  املقاطعة  الشيوخ يف 
السيناتورة  أغضب  قرار  يف 
كروسني  تريش  العمالية 

.Crossin
انها  غيالرد  السيدة  وقالت 
تدعم صاحبة امليدالية االوملبية 
ضد  اهلوكي  لعبة  يف  الذهبية 

السيناتورة كروسني.
انه  الوزراء  رئيسة  واعلنت 
خيدم  ابورجييين  هناك  »ليس  
وانا  فيدرالي  عمالي  كممثل 
يف  ذلك  تغيري  على  مصممة 

انتخابات 2013«.
مصري  عن  سؤاهلا  ولدى 
قالت  كروسني  السيناتورة 
السيدة غيالرد ان عليها ان تقف 

اىل جانب »القرار الصعب«.
ردت  كروسني  السناتورة  لكن 
ان هذا  الفور كاشفة عن  على 
مع  التشاور  دون  اختذ  القرار 
املقاطعة  العمال يف  حزب  فرع 
بذلته  ما  تقدير  »أو  الشمالية 
جملس  يف  ختدم  كسيناتورة 
لفرتة طويلة يف حزب  الشيوخ 
املقاطعة  الفيدرالي يف  العمال 

الشمالية«.
وقالت يف بيان هلا »اعتقد ان 
االختيار األولي ينبغي أن يكون 
أعضاء  اختصاص  من  دائما 
املقاطعة  يف  العمال  حزب 

الشمالية«.
غري ان السيدة غيالرد اعلنت  ان 
حلزب  هامة  وطنية  مسألة  هذه 
اسرتالي  اسم  لطرح  العمال 
أصلي ملقعد ميكن  الفوز به يف 

انتخابات فيدرالية.
وقالت »سوف لن أجعل ذلك من 
الروتني بالنسبة لي للتدخل يف 
عمليات احلزب.. أنا اكن احرتاما 
ان  اعتقد  ولكن  للحزب  كبريا 
حلزبنا  هنا  وطنية  اهمية  هناك 

السياسي«.
مماثلة  حالة  كانت  أنه  واعلنت 
عندما تعهد احلزب بالعمل لرؤية 
املزيد من النساء املنتخبات يف 

الربملان الفيدرالي.

أسرتالية ترتك زوجها وابنتها بسبب 
إدمان اإلنرتنت !!
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كما  تعتقد  كنت  »إذا  وقالت 
أنه  األساس  يف  أنا  أفعل 
منصف  توزيع  يتم  ان  جيب 
السكان واالجناس  لكل شرائح 
تبحث  كنت  إذا  ثم  واالعراق.. 
ان  ميكنك  حيث  املردود  يف 
ترى الكثري من الرجال وال يوجد  
فانه  اذًا  أصلي..  اسرتالي  اي 
ينبغي عدم تفويت الفرصة على  

أهل اجلدارة واالستحقاق«.
ان  جيب  حلظة  »هذه  وقالت 
يتأمل فيها كل حزبنا السياسي 
اسرتالي  ينضم  بأن  أيضا 
العمال  اصلي اىل اجتماع حزب 

الفيدرالي«.
بريس  اآلنسة  شكرت  بدورها 
هذه  على  الوزراء  رئيسة 
بالرتشح  الرائعة«  »الفرصة 
ملقعد  العمال  حزب  الئحة  على 
يف جملس الشيوخ يف املقاطعة 

الشمالية.
»أقف  بريس  اآلنسة  وقالت 
ليس  اليوم  مجيعا  أمامكم  هنا 
أيضا  ولكن  كأسرتالية  فقط 
كامرأة تفخر بكونها من السكان 
برتاثها  وتفخر  األصليني 

وثقافتها«.
أدرك  »أنا  تقول  واضافت 
الفرصة،  هذه  أهمية  بالتأكيد 
اقّدر  لي  كبري  شرف  وهذا 

رئيسة الوزراء عليه«.
اقرتاح  جرى  انه  عن  وكشفت 
منذ  للربملان  للرتشح  امسها 
أعوام  مثانية  إىل  سبعة  حوالي 
انين  اعتقد  اكن  مل  »انين  غري 

موقع،  هكذا  لشغل  جاهزة 
بسبب  طفلّي االثنني الرضيعني 
يف ذلك الوقت، حيث علي ان 
االسرتاليني  صوت   اكون 
االبورجيينيني بكل ما يرتب علّي 

ذلك من عمل كثري«.
امرأة  »بصفيت  تقول  واضافت 
شعرت  األصليني  السكان  من 
السكان  ان  طويلة  لفرتة 
مع  ظنهم  خاب  قد  األصليني 

احلكومة«.
ذلك  خضم  يف  »كنت  وقالت 
أن  ميكن  أنه  كثب  عن  ورأيت 
ولكن  سياسات  لديك   تكون 
ليس لديك األشخاص املناسبني 

لتنفيذها«.
تفخر  إنها  بريس  واعلنت 
من  جزءا  تكون  بان  وتتشرف 

حزب العمال.
جبد   نعمل  »اننا  تقول  وتابعت 
للفوز يف االنتخابات القادمة«.

ان  غيالرد  السيدة  وكشفت 
مألوفا  امسا  بريس  للسيدة 
والعديد يتذكرونها بانتصاراتها 
مبيدالية  وبفوزها  الرياضية، 
ذهبية أوملبية يف لعبة اهلوكي 

يف دورة االلعاب عام 1996.
وقالت رئيسة الوزراء »أعتقد ان 
نوفا ستقدم مساهمات كبرية يف 
الربملان الفيدرالي حلزب العمال 
ولألمة،  الشمالية  وللمقاطعة 
وليس فقط بسبب العزم ولكن 
بسبب العمل الذي قامت به يف 
فرص  لبناء  الرياضية  مسريتها 

للشباب االسرتالي«.

نوفا مع رئيسة الوزراء غيالرد

السيناتورة كروسني

للمرأة  املرعبة  القصة  تسببت 
واليت  أدياليد  يف  تقطن  اليت 
تعاني من إدمان ولدها أللعاب 
التصور  يفوق  بشكل  اإلنرتنت 
يف إثارة العديد من ردود فعل 
ليميتيد«  »نيوز  مؤسسة  قراء 
وقائع  سردوا  حيث  األسرتالية 
حلاالت إدمان إلكرتوني مشابهة 
من  الثامنة  يف  أطفاال  تنتاب 
أم  اإلدمان  دفع  كما  عمرهم، 
عن  االنفصال  إىل  أسرتالية 
إدمانها  بسبب  وابنتها  زوجها 

أللعاب اإلنرتنت.
ذات  ابنته  إن  اآلباء  أحد  وقال 
 %  80 تقضي  أعوام  الثمانية 
من أوقات عطلتها الصيفية يف 
كما  ستيشن«،  »البالي  ألعاب 
تقوم بإخفاء جهاز  »اآليباد« مبا 
ميكنها من اللهو ببعض األلعاب 
أثناء النوم، معربا عن قلقه من 
اخلطرية  النفسية  االنعكاسات 

لذلك النوع من األدمان.
تشعر  إنها  أخرى  قارئة  وكتبت 
بقلة احليلة وتعيش يف كابوس 
مدمن  ابنها  بسبب  مستمر 

اإلنرتنت.
امرأة  قصة  القراء  أحد  وسرد 
يف منتصف العمر قامت بإهمال 
ابنتها ومل تكرتث بزواجها الذي 
إدمانها  بسبب  عاما   20 دام 
على  اإللكرتونية  لأللعاب 
 20 إىل  يصل  لوقت  اإلنرتنت 

ساعة يوميا.
 17( بينيت  ميالني  قالت  بينما 

إنها  أسرتاليا  جنوب  من  سنة( 
تركت املدرسة يف عمر اخلامسة 
اضطرابات  من  وعانت  عشر، 
لعبة  أدمنت  أن  بعد  غذائية 
ما  وهو  سورس«  سرتايك   «
جعلها تصاب مبرض »الوسواس 
أنها  إىل  وأشارت  القهري«، 
قبل  يوم  كل  اللعب  اعتادت 
وبعد املدرسة لفرتات تصل إىل  
6 ساعات، ونوهت إىل أن إقدام 
يف  حسابها  إلغاء  على  والدها 
اللعبة أدخلها يف حالة اكتئاب، 

أدت إىل فقدان الشهية.
ديلفابرو  بول  قال  جهته،  من 
أستاذ  االجتماع جبامعة أدياليد 
تصل  جيم  الفيديو  ألعاب  إن 
ماكينات  إدمانها  درجة  متاثل 
تأثريات  إىل  مشريا  املقامرة، 
مشابهة على املخ يف احلالتني.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حنو  أن  حديث  تقرير  كشف 
بطالب  املتعلقة  القروض  ربع 
يتم  أن  يتوقع  ال  اجلامعات 

سدادها.
أعده  الذي  التقرير  وأوضح 
»معهد غراتان« يف إطار مسحه 
السنوي ألوضاع التعليم العالي 
احلاليني  اجلامعيني  الطالب  أن 
عليهم  تراكمت  قد  والسابقني 
مبالغ وصل جمموعها إىل 26.3 
مليار   10 بزيادة  دوالر،  مليار 

دوالر عن عام 2010.
جمموع  أن  إىل  التقرير  وأشار 
مبالغ  على  املستحقة  الفوائد 
القروض سنويا يالمس مستوى 

600 مليون دوالر.
من جهته، قال الربملاني العمالي 
مارك دريفوس إن وزير التعليم 
العالي  األسرتالي كريس إيفانز 
بضرورة  مؤسسته  طالب  قد 
البحث عن سبل السرتجاع األموال 
من اخلرجيني من الطالب الذين 
اسرتاليا،  خارج  إىل  سافروا 
املساعدات  بربنامج  أشاد  لكنه 
جيعل  إنه   « قائال:  الطالبية 
للجميع،  متاحا  العالي  التعليم 
االقتصاد  صاحل  يصب يف  مبا 

األسرتالي واجملتمع«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ربع قروض طالب 
اجلامعات يف 

أسرتاليا ال يتم 
سدادها
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ضرب األطفال على املؤخرة بني 
اجملتمعات املختلفة!!

عرب  أبناءك  تؤدب  أن  هل جيب 
ضربهم على األرداف؟

بني  كبرية  فروق  هنالك 
الضرب على األرداف يف آالف 
سيما  ال  اإلنسانية،  اجملتمعات 
غري  القبلية  اجملتمعات  بني 

املنفتحة على العامل اخلارجي.
هذه  من  الكثري  وتتواجد 
وبابوا  األمازون  يف  القبائل 
ختضع  ال  وهي  اجلديدة،  غينيا 

للسيطرة احلكومية.
املميزة  السمة  هو  والتباين 
التقليدية،  اجملتمعات  لتلك 
يعارض متاما ضرب  فبينها من 
كنوع  مؤخراتهم  على  األطفال 
من  وهنالك  العقاب،  أنواع  من 
يشيع فيها ذلك السلوك بشكل 
حتمل  اليت  اجملتمعات  يتجاوز 
ميوال غربية، ولكن بال شك فإن 
اليت  هي  التقليدية  اجملتمعات 
مهدت األساس ملثل هذا النوع 

من العقاب منذ آالف السنني.
العادة  تلك  أن  بالذكر  اجلدير 
جمتمعات  بني  منتشرة  ليست 
يف  املزارعني  أو  الصيادين 

بينما  التقليدية،   اجملتمعات 
يف  كبري  بشكل  تتفشى 

اجملتمعات املبنية على الرعي.
كما أن هنالك فارقا كبريا بني 
األرداف  على  الضرب  أسلوب 
مقارنة  الصغرية  اجملتمعات  يف 
االجتاه،  الغربية  باجملموعات 
حيث تلجأ األوىل إىل محل الطفل 
على  ضربه  ثم  مقلوب  بشكل 
اجملتمعات  يف  بينما  مؤخرته، 
حالة  يف  الطفل  يكون  الغربية 

اسرتخاء أفقي.
كما حتظر اجملموعات القبلية بكاء 
دقائق   10 من  أكثر  األطفال 

إلكسابهم اجللد والتحكم.
البكاء  يف  اإلفراط  عدم  ولعل 
جيعل أطفال اجملتمعات التقليدية 
قدرة  وأكثر  بالنفس  ثقة  أكثر 
على التحكم يف املشاعر، بعكس 
أطفال اجملتمعات احلديثة الذين 
البكاء  يف  أطوال  وقتا  يقضون 
مبا ينعكس سلبا على قدراتهم 
على  واالعتماد  االبتكار  على 

النفس.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املؤسسات الدينية تواصل 
اضطهاد احلوامل!!

املؤسسات  حتتفظ  سوف 
يف  القانوني  حبقها  الدينية 
احلوامل،  النساء  التمييز ضد 
غري  أمهات  توظيف  لتجنب 

متزوجات.
ووفقا  ملشروع  قانون »حقوق 
التمييز«   ومناهضة  اإلنسان 
فإن املؤسسات الدينية  مثل 
واملستشفيات  املدارس 
يف  حبقها  احتفظت  الدينية  
األشخاص  توظيف  رفض 
مع  صفاتهم  تتعارض  الذين 
الدينية،  األخالقية  املعايري 
غري  احلوامل  النساء  تتضمن 

املتزوجات.
اهليئات  من  عدد  أن  يذكر 
الدينية قد طالبت عام 1984 
مرة مشروع  أثري ألول  عندما 
قانون ضد التمييز العنصري 
توظيف  برفض  هلا  بالسماح 
النساء احلوامل لتجنب توظيف 

األمهات غري املتزوجات.
براون  آنا  قالت  جهتها،  من 
اإلنسان  حلقوق  مركز  مديرة 
»بينما  إنه  أسرتاليا  يف 
اجلديد  القانون  مشروع  مينع 
السلوك  أساس  على  التمييز 
أنه  إال  النوع،  أو  اجلنسي 
حق  الدينية  للمؤسسات  ترك 
التمييز ضد من يرونه خمالفا 

لتوجهاتهم«.
من جانبها، قالت جيليان تريغز 
األسرتالية  »اللجنة  رئيسة 
مشروع  إن  اإلنسان«  حلقوق 
القانون اجلديد ال مينح محاية 
ملناهضة  النطاق  واسعة 
التمييز، وتابعت: »يف جمتمع 
علماني مثل أسرتاليا، ال ميكن 
تقوض  استثناءات  أحد  منح 
أشخاصا  وحترم  احلرية،  من 

من حقهم يف الوظائف.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيس جلنة حتقيقات اإلساءة اجلنسية ضد أطفال أسرتاليا: 
املهمة ثقيلة 

امللكية  اللجنة  رئيس  قال 
االنتهاكات  يف  للتحقيق 
هلا  تعرض  اليت  اجلنسية 
املهمة  إن  أسرتاليا  أطفال 

اليت تنتظر اللجنة  »ثقيلة«.
جاء ذلك بعدما التقى أعضاء 
قال  حيث  ء،  الستة  اللجنة 
ماكليالن  بيرت  القاضي 
تعدل  أن  جيب  احلكومة  إن 
لتسمح  امللكية  اللجنة  قانون 
باالنعقاد  االستماع  جبلسات 
كافة  حضور  اشرتاط  دون 
أعضاء اللجنة، وتابع أن بعض 
اجللسات جيب أن تكون سرية 

حلماية الضحايا.
املأل  على  ماكليالن  وحتدث 
للمرة األوىل منذ أن مت تعيينه 
رئيسا  املاضي  اجلمعة  يوم 
أن سلطات  واستطرد  للجنة، 
اللجنة تتيح هلا عدم استبعاد 
التحقيقات،  من  مؤسسة  أي 
حتت  يندرج  أمر  أي  واخرتاق 

بند السرية.
وأردف أنه يتوقع أن تتعاون 
بشكل  املؤسسات  كافة 
إجيابي مع اللجنة، بغض النظر 

عن دخوهلا يف اتفاقات محاية 
اخلصوصية.

أعضاء  ماكليالن  وقابل 
أتكنسون  بوب  وهم  اللجنة 
كوينزالند  شرطة  مفوض 
سابقا، وجينيفر كوت قاضية 
وروبرت  األسرة،  حمكمة 
فيتزغريالد عضو جلنة اإلنتاج، 
والربوفيسورة هيلني ميلوري 
لسكان  املنتمية  األكادميية 
وأندرو  األصليني،  أسرتاليا 
السابق  السيناتور  موراي 

بوالية أسرتالية الغربية.
ماكليالن  القاضي  ونوه 
بعض  سيحتاج  األمر  أن  إن 
الوقت قبل تعيني املساعدين 
املصادر،  لتنظيم  الالزمني 
مشريا إىل أنه من املستحيل 
لبدء  دقيق  زمن  حتديد  حاليا 
وترك  االستماع،  جلسات 
لألشخاص  ميكن  هاتف  رقم 
التواصل مع اللجنة وترك أي 
رسائل يرغبونها بشأن قضية 
ضد  اجلنسية  االنتهاكات 

األطفال.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

القاضي ماكليالن

 كشفت دراسة أجرتها منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 
املتقدمة  الدول  ثلثى  إن 
ختطط  باملنظمة  األعضاء 
لرفع ضريبة الدخل الشخصي 

وضريبة االستهالك.
وأضافت الدراسة أن أولويات 
الدول األعضاء جيب أن تنصب 
ميزانية   ختفيض   اجتاه  يف 
االجتماعية  الرعاية  بدالت 

والدعوم الصحية.
على  أنه  املنظمة  وأضافت 
احلكومة  قرار  أن  من  الرغم 
األمهات  بنقل  األسرتالية 
إىل  العزاب  واآلباء  العازبات 
بلغ  إذا  اهلزيل،  البطالة  بدل 
أصغر األبناء 8 سنوات حيمل 
املدى  على  سلبيا  تأثريا 
تكمن  أهميته  أن  إال  القصري 
عندما  الطويل  املدى  على 

إىل  األشخاص  هؤالء  يعود  
سوق العمل.

 60 أن  املنظمة  واستطردت 
قامت  املنظمة  من دول    %
القطاع  مصروفات  من  باحلد 
العام، كما جلأت  25 % إىل 
ختفيض العمالة لتوفري املزيد 

من األموال«
يذكر أن نصف الدول األعضاء 
باملنظمة قامت بزيادة ضريبة 
رفع  أن  إال  االستهالك، 
واالستهالك  السلع  ضريبة 
ليس  يبدو  أسرتاليا  يف 

مستساغا.
أن  الدراسة   أوضحت  كما 
من   %  50 ضمن  أسرتاليا 
قامت  اليت   املنظمة  دول 

بزيادة ضريبة التبغ.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تشيد 
بقرار أسرتاليا بتقليص دعم األمهات العازبات

استطالع: ثلث األسرتاليني يرغبون يف 
إلغاء حكومات الواليات!!

به  قامت  للرأي  استطالع  أظهر 
مؤسسة »غاالكسي« أن شخصا 
من بني اثنني أسرتاليني يعتقدون 
أن احلكومات متطفلة جدا، بينما 
يرغب ثلث األسرتاليني يف إلغاء 

حكومات الواليات.
ضم  الرأي  استطالع  وكشف 
أكثر من ألف شخص ومت إجراؤه 
ميديا«  »نيوز  ملؤسسة  حصريا 
»يوم  بـ  االحتفاالت  مبناسبة 
اليت  االزدراء  مشاعر  أسرتاليا« 

ينظر بها البعض للسياسيني.
وقال 49 % من املشاركني إن 
احلكومات تتحكم وتتدخل بشكل 
بينما  املواطنني،  حياة  زائد يف 
عرب 22 % عن رغبتهم يف تدخل 
حكومي يساهم يف حتسني نوعية 
 30 قال  بينما  املواطنني،  حياة 
% إن التدخل احلكومي يتم يف 

اإلطار الصحيح.
وردا على سؤال حول مدى تقبل 
الواليات،  حكومات  إلغاء  فكرة 
يف  نرغب  »نعم   :  %  33 قال 
إلغائها«، بينما قال 44 % إنهم 

يرغبون يف بقائها.
إن  يقولون  خرباء  لكن 
القوانني  حيبون  األسرتاليني 
احلكومية بشكل سري، حيث قال 
االجتماعي ديفيد تشالك  احمللل 
االستطالع  يف  املشاركني  إن 
مشاعرهم  حقيقة  عن  يعربوا  مل 
عند تعبريهم عن الرغبة يف إلغاء 
»لو  قائال:  وتابع  احلكومات، 
ضرورة  عن  املواطنني  سألت 
من  وضع حتذيرات صحية حتذر 
اإلفراط يف تناول اخلمور، ألجاب 
 ، »نعم«  بـ  األقل  على   %  80
وكذلك احلال لو مت سؤاهلم عن 

ضوابط ملاكينات املقامرة«.
يضع  من  »حنب  واستطرد: 
ولكن  علينا  تسري  ال  قوانني 

تلزم اآلخرين بتنفيذها«.
ثلث  أن  من  تعجب  شوك  لكن 
يف  يرغبون  فقط  األسرتاليني 
ال  الواليات،  حكومات  إلغاء 
سيما يف ظل حالة نقص احرتام 
الشعب األسرتالي للسياسيني.

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

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

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

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

EMOGENE CONTRACTING TEAM 

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

تسعرية مجانية .. معاملة ممتازة  
 وكفالة يف العمل

 أكثر من 30 سنة خربة
لالتصال: جان فارس

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

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715
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املساعدات االجتماعية وتأثريها 
على بطالة العائالت!!

تكشف األرقام أن معظم األطفال 
النتهاكات  يتعرضون  الذين 
جنسية يعيشون مع عائالت بها 
مل  كما  فرادى،  أمهات  أو  آباء 
أمهات  كنف  تربيتهم حتت  يتم 

بديلة.
قرار  هريست  جون  اخلبري  وأيد 
 100 بنقل  الفيدرالية  احلكومة 
ألف من اآلباء واألمهات الفرادى 
من بدل األمومة واألبوة إىل بدل 
عندما  ستارت«  »نيو  البطالة 
 8 إىل  األبناء  أصغر  عمر  يصل 

سنوات.
وأشار هريست إىل أن مثل هذا 
القرار سيقنع هؤالء األمهات أو 
اآلباء بالنزول إىل سوق العمل.

مثار  القرار  هذا  مثل  ويعترب 
علمنا  إذا  سيما  ال  إعجاب 
بطالة  نسبة  متتلك  أسرتاليا 
العائالت  مستوى  على  مرتفعة 
التعاون االقتصادي  يف منظمة 

والتنمية.
ويعد تفشي ظاهرة البطالة بني 
من  الفرادى  واآلباء  األمهاء 
يف  األطفال  فقر  أسباب  أهم 
األرقام  تكشف  حيث  أسرتاليا، 
األطفال  من   %  70 حوالي  أن 
ينتمون  أسرتاليا  يف  الفقراء 
أن  كما  عاطلني،  أمور  ألولياء 
ذات  العائالت  ثلثي  حوالي 
من  الفرادى  واآلباء  األمهات 
الفقراء، كما يعمل 15 % فقط 

يف وظائف بدوام جزئي، وهو ما 
احتياجاتهم،  كافة  هلم  يوفر  ال 
وظائف  يف  يعملون  بن  مقارنة 

بدوام كلي.
مشكلة  أن  هريست  واستطرد 
ضد  اجلنسية  االنتهاكات 
األطفال ترتكز بشكل كبري يف 
نطاق ضيق من العائالت، ويظهر 
تقرير صادر من منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية عام 2011 
اجلنسي  التحرش  حاالت  إن 
تطال 1.5 % من أطفال إجنلرتا 
أسرتاليا،  أطفال  من   % و3.3 
الواليات  يف  ذروتها  وتزداد 

املتحدة بنسبة 4.8 %.
حاالت  أن  التقرير  أوضح  كما 
لألطفال  اجلنسية  االنتهاكات 
اليت تؤدي إىل الوفاة منخفضة 
احتلت  اليت  جدل يف أسرتاليا، 
مركزا   33 مجلة  من   27 املركز 

يف هذا الشأن.
املعهد  أجراها  دراسة  ويف 
األسرة  لدراسات  األسرتالي 
حاالت  أن  كشفت   ،1996 عام 
بشكل  ترتكز  اجلنسي  التحرش 
أكرب بني أطفال عائالت األمهات 
الذين  أو  الفرادى  واآلباء 
أو  بديلة  أم  يعيشون يف كنف 
الروايات  أن  كما  بديل،  أب 
مليئة  األدبية  واملسرحيات 
بأعمال تركز على ذات املعنى.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالع غاالكسي: 
األسرتاليون متفائلون

كشف استطالع حصري أقامته 
إن  غاالكسي«   « مؤسسة 
متفائل  شعب  األسرتاليني 
املستقبل المعا،  معظمه  يرى 

ويقدر الوقت على املال.
املزاجية  احلالة  وكشفت 
لألسرتاليني حبسب االستطالع 
أن ثالثة من بني 4 أسرتاليني 
بشأن  بالتفاؤل  يشعرون 

مستقبلهم الشخصي.
أن  االستطالع  أوضح  كما 
يشتاقون  األسرتاليني  معظم 
لقضاء وقت أطول مع العائلة 

واألصدقاء.
ثالثة  كل  من  اثنان  وقال 
إنهم  االستطالع  يف  شاركوا 

راضون عن حياتهم.
أصحاب  من   %  82 وقال 
الدخول املرتفعة إنهم راضون 
 %  50 مقابل  حياتهم،  عن 
الدخول  أصحاب  من  فقط 

املنخفضة.
عن  األسرتاليني  نصف  وعرب 
من  املالي  األمان  توفري  أن 
تواجههم  اليت  التحديات  أكرب 

واصفني إياه بالصعب.

جيدون  إنهم   %  29 وقال 
وقت  إجياد  يف  صعوبة 
وأعرب  واملتعة،  لالسرتخاء 
تقليل  أهمية  عن   %  58
الضغوط والتوتر خالل حياتهم 

اليومية.
هو  الذات  إيثار  كان  بينما 
إذ  األسرتاليني  بني  السائد 
فعل  إن  فقط   %  15 قال 
شيء ما جملتمعهم يعادل يف 
أهميته حتسني ظروف احلياة.

كما قال واحد بني كل مخسة 
يعودوا  مل  إنهم  أسرتاليني 
على  تعينهم  أمواال  ميتلكون 
اإلنفاق بذات القدر الذي كانوا 

عليه منذ مخس سنوات.
من  فقط   %  18 واعترب 
هو  النجاح  أن  األسرتاليني 
التقدم يف جمال العمل، بينما 
هو  النجاح  أن  الثلثان  قال 
الشخصية،  السعادة  حتقيق 
وقال 63 % إن النجاح يتمثل 
سعيدة  عائلة  تكوين  يف 

ومرتابطة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

10 فوائد صحية من ممارسة اجلنس بانتظام
أن  ويلزية  دراسة  كشفت 
األزواج الذين ميارسون العالقة 
تقل  منتظم  بشكل  اجلنسية 
بنسبة  لديهم  الوفاة  احتماالت 
الذين ال  50 % عن األشخاص 

ميارسون اجلنس بانتظام.
صحية  فوائد   10 يلي  وفيما 

ملمارسة اجلنس بانتظام:
اإلصابة  يف  أقل  1(احتماالت 
والسكتات  القلبية  بالنوبات 

الدماغية
جتسد السينما على غري احلقيقة 
ينتابهم  ما  دائما  الرجال  أن 
ممارستهم  أثناء  قلبية  نوبات 
احلقيقة  يف  وهو  للجنس، 
يتجاوز  ال  احلدوث  نادر  شيء 
العكس  بل  املليون،  يف  واحد 
اجلنس  فممارسة  الصحيح،  هو 
مرات متعددة أسبوعيا يقلل من 

خطورة اإلصابة بنوبات قلبية.
2( تقليل ضغط الدم والتوتر

اسكتلندية  دراسة  كشفت 
يف  املنتظمني  األشخاص  أن 
من  توترا  أقل  اجلنس  ممارسة 
دراسة  أظهرت  كما  غريهم، 
أمريكية أن احلضن بني األزواج 
والعالقة اجلنسية املنتظمة يقلل 

من ضغط الدم.
3( احلد من االكتئاب

من  املتولدة  اهلرمونات  تساعد 
حتسني  إىل  اجلنسية  العملية 
من  واحلد  املزاجية،  احلالة 
الربوفيسور  وكشف  االكتئاب، 
أن  غالوب  جوردون  األمريكي 

أزواجهم  يرتدي  الالتي  النساء 
أقل  اجلماع  أثناء  ذكية  أوقية 
من  باالكتئاب  لإلصابة  عرضة 
الالتي اعتاد أزواجهم ارتداءها، 
اهلرمونات  أن  يثبت  ما  وهو 
املنتقلة عرب السائل املنوي هلا 
احلالة  حتسني  يف  مهم  عامل 

املزاجية للمرأة.
4)مينع هشاشة العظام

بسبب زيادة هرمون التيستريون 
يف أجساد الرجال والنساء الذين 
وهو  بانتظام،  اجلنس  ميارسون 
بهشاشة  اإلصابة  من  حيد  ما 

العظام
الربد  نزالت  5-مقاومة 

واألنفلونزا
كثري من اجلنس يعين قليل من 
حسبما  الرد  ونزالت  األنفلونزا 
حيث  أمريكان،  باحثون  قال 
قالوا أن ممارسة اجلنس مرة أو 
مرتني أسبوعيا يزيد من كفاءة 

جهاز املناعة مبقدار الثلث.
بسرطان  اإلصابة  منع   -6

الربوستاتا
أن  متعددة  دراسات  كشفت 
من  العشرينات  يف  الرجال 
اجلنس  ميارسون  الذين  عمرهم 
وخيرجون السائل املنوي بشكل 
منتظم يصل إىل 21 مرة شهريا  
اإلصابة  احتماالت  لديهم  يقل 
بنسبة  الربوستاتا  بسرطان 
مبن  مقارنة  الثلث  من  تقرتب 
مرات  سوى  اجلنس  ميارس  ال 

قليلة شهريا.

7_احلد من آالم الصداع
وجد الباحثون عالقة بني ممارسة 
آالم  من  واحلد  بانتظام  اجلنس 
املفاصل  والتهاب  الصداع 
وآالم التقلصات العضلية، كما 
األسرتوجني  هرمون  إنتاج  أن 
فرتة  من  يقلل  املرأة  لدى 

الشعور باألمل.
8- حتسني معدالت النوم

تدفع املمارسة اجلنسية املنتظمة 
اإلنسان إىل التمتع أكثر مبعدالت 
نوم صحية دون احلاجة لتناول 
النوم،  على  تساعد  عقاقري 
الصحة  اجلنس من  حيث حيسن 

النفسية واجلسدية.
9- إكساب اجلسم لياقة بدنية

اجلنس  ممارسة  إن  خرباء  قال 
ملدة نصف ساعة يضاهي املشي 
جهاز  يف  ساعة  نصف  ملدة 
املشي الرياضي وحيرق ما بني 
360-835 كيلو جول، كما تعمل 
ممارسة  أثناء  عديدة  عضالت 
واحلوض  الفخذين  مثل  اجلنس 
ما  وهو  والذراعني،  والرقبة 

يزيد من اللياقة البدنية.
10- منع التبول الال إرادي أو ما 

يطلق عليه » سلس البول«
وحيدث ذلك نتيجة لالنقباضات 
احلوض  عضالت  يف  املستمرة 

جراء ممارسة اجلنس.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

60 ألف عاطل ينضمون إىل 
طابور البطالة!!

عدد  يرتفع  أن  املتوقع  من 
 ،%  10 مبقدار  العاطلني 
ألف   60 حوالي  وحتديدا 
إىل  ينضمون  سوف  شخص 
الستة  خالل  البطالة  سوق 
تتجه  حيث  املقبلة،  شهور 
عدد  ختفيض  إىل  الشركات 
الوظائف وتسريح املوظفني.

إن  نقابية   قيادات  وقال 
يفقد  أن  من  خماوف  هنالك 
التشييد  قطاع  يف  اآلالف 
التدهور  ظل  يف  وظائفهم، 

الذي مير به القطاع.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
أعلنت فيه شركات »بورال« 
و »بلوسكوب« و »فودافون« 
املوظفني،  لبعض  تسرحيهم 
أجل  من  تكافح  أنها  بداعي 
البقاء يف سوق املنافسة يف 

ظل تراجع عاملي.
ومن املتوقع أن تصعد نسبة 
يف   %  5.4 إىل  البطالة 
من  ديسمرب  إحصائيات شهر 

العام املنصرم.
جاسنت  توقع  جهته،  من 
االقتصاد  قسم  رئيس  فابو 

ان  »ايه  مبؤسسة  األسرتالي 
أكثر  الوضع  يكون  أن  زد« 
يالمس  أن  متنبئا  سوءا، 
 5.75 مستوى  البطالة  معدل 
% يف منتصف العام اجلاري، 
عدد  صعود  يعين  ما  وهو 
إىل  ألف   637 من  العاطلني 

700 ألف.
وتابع قائال: »األمور ال تبدو 
اخنفاض  مع  يرام،  ما  على 
للشهر  الوظائف  إعالنات 

العاشر على التوالي«.
نسبة  زيادة  اخلرباء  ويعزي 
إىل  أسرتاليا  يف  البطالة 
أوهلما  أساسيني،  عاملني 
تسريح العاملني، وعدم قدرة 
وظائف  خلق  على  الشركات 
يف  املطرد  النمو  تستوعب 

عدد السكان.

الوحيد  اجلانب  يتمثل  ورمبا 
معدل  صعود  من  اإلجيابي 
متوقع  خفض  يف  البطالة 
لسعر الفائدة إىل 2 % وفقا 

لتوقعات » ايه ان زد«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إحالة بروفيسور  للجنة مكافحة الفساد 
بعد تهديده بإجناح مجيع الطالب!!

األسرتالي  الربوفيسور  أحيل  
ستيف كني أستاذ علم االقتصاد 
إىل  سيدني«  غرب  »جامعة  بـ 
اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد 
بعد أن هدد بإجناج كافة الطالب 
االحتجاج  من  كنوع  مادته  يف 
على اجتاه اجلامعة لوقف تعليم 

علم االقتصاد بها.
خبري  كني  والربوفيسور 
اقتصادي ذو مسعة طيبة على 
تهديده  وفسر  العامل،  مستوى 
بعدم رسوب أي من طالب الفرقة 
الثالثة يف مادة االقتصاد بغض 
النظر عن إجاباتهم بأنها مسألة 
أن  ميكنين  »ال  وتابع:  مبدأ، 
مادة  يف  طالب  برسوب  أمسح 
لن يكتب هلا الوجود جمددا يف 

اجلامعة«.

وكانت إدارة اجلامعة قد اختذت 
إجراءات تأديبية ضد الربوفيسور 
وسائل  يف  تصرحياته  بعد 
قرار  خالهلا  انتقد  اليت  اإلعالم 
إلغاء مادة االقتصاد، وتهديده 
األمر  وصعدت  الطالب،  بإجناح 
قررت  عندما  احلالي  يناير  يف 
إحالة امللف إىل اللجنة املستقلة 
أنه  معتربة  الفساد،  ملكافحة 
اليت  املهنية  باملعايري  أخل 
وأضاف  اجلامعة،  عليها  حترص 
ميكن  ال   « باجلامعة:  مسؤولون 
التسامح حيال هذه التصرفات، 
أي  التحقيق يف  مصلحتنا  ومن 
موقف ميكن أن يؤثر سلبا على 

مسعة اجلامعة«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الربوفيسور ستيف كني
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األسرتالية  اللجنة  ترغب  
ختفف  أن  يف  اإلنسان  حلقوق 
شدة  من  الفيدرالية  احلكومة 
بعض املواد يف مشروع جديد 
ومناهضة  اإلنسان  حلقوق 

التمييز.
اجلديد  املشروع  ويعرف 
للقانون  كلمة متييز بأنها »أي 

سلوك حيمل سبا وقذفا«.
جيليان  قالت  جانبها،  من 
تريغز رئيسة اللجنة األسرتالية 
النطاق  إن  اإلنسان  حلقوق 
كلمة  لتعريف  االتساع  الشديد 
ال  معه سيال  قد حيمل  التمييز 
وطالبت  القضايا،  من  له  حد 
بإلغاء كلميت »سب وقذف« من 

مشروع القانون.
التمييز  قضايا  أن  وتابعن 
قدر  وجود  على  تبنى  أن  جيب 
والتشويه  التخويف  من  عال 

واإلذالل.
قد  غيالرد  حكومة  وكانت 
وضعت مسودة للقانون اجلديد 
حبيث حيظر أي شكل من أشكال 
عنصري  أساس  على  التمييز 
أو  بالعمر  متعلق  أو  جنسي  أو 

اإلعاقة.
الربوفيسورة  واستطردت 
»الشتم  كلميت  إن  تريغس 
يف  إلغاءها  مت  والقذف« 
الفصل 198 من قانون التمييز 
يتم  سوف  والذي  العنصري، 
إذا  اجلديد  بالقانون  استبداله 

متر إقراره.
إىل  القانون  مسودة  وتشري 
للتمييز  يتعرض  الشخص  أن 
بصورة  ما  شخص  عامله  إذا 
صفات  أساس  على  سلبية 
معينة ترتاوح بني النوع واألصل 
واإلعاقة والعمر والدين والتوجه 

الديين.
وعرفت مسودة القانون كلمة 
» معاملة سلبية« بأنها مضايقة 
أو  له  يسئ  بشكل  ما  شخص 

يهدف إىل ختويفه.
وتلقت جلنة  مبجلس الشيوخ 
 587 القانون  مبشروع  خمتصة 
خمتلفة  منظمات  من  طلب 
الوظائف  وأصحاب  كالكنائس 
الصحة  ومؤسسات  والنقابات 
املعاقني  ومجاعات  النفسية 
وحكومات الواليات لبحث إبرام 

مطالبات بإلغاء كلميت »الشتم والقذف« 
من مسودة قانون أسرتالي ضد التمييز

تعديالت يف املسودة.
على  الفعل  ردود  وتباينت 
مسودة املشروع بني الواليات 
نيو  والية  فقالت  املختلفة 
ساوث ويلز إن مسودة القانون 
حتمل نوعا من القيد على حرية 
التعبري، وقالت والية فيكتوريا 
يتم  أن  ميكن  أشخاصا  إن 
اتهامهم بالتمييز عرب ما يقولونه 
أماكن  يف حمادثات خاصة يف 

عامة مثل املكاتب أو األندية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

روضات األطفال يف كوينزالند 
قد تطرد األطفال ذوي العجز!!

روضات  بعض  تضطر  رمبا 
إىل  كوينزالند  يف  األطفال 
العجز،  ذوي  من  االطفال  طرد 
اليت  امليزانية  ختفيضات  عقب 
كان  الذي  الدعم  استقطعت 
يوجه لتعيني موظفني إضافيني 
لرعاية هؤالء األطفال من ذوي 

العجز.
مديرة  اينرايت  أنيت  وقالت 
روضة »اميانويل ايرلي لرينينج« 
إنه  كوست«  شاين  »صن  يف 
مؤسستها  طلب  رفض  مت 
وعشرات من مؤسسات األطفال 
إضافية  دعوم  تقديم  بشأن 
العجز،  ذوي  األطفال  ملساعدة 
يعملون  مساعدين  وتعيني 

أن  إىل  مشرية  رعايتهم،  على 
مبفردهم  يقوون  ال  املدرسني 
على حتمل كل هذه الضغوط يف 

مراكز األطفال.
روضات  متويل  أن   يذكر 
بني  موزع  بالوالية  األطفال 
واحلكومة  كوينزالند  حكومة 
ثغرة  هنالك  أن  إال  الفيدرالية، 
احلكومة  حتاول  التمويل  يف 
وسط  إغالقها،  الفيدرالية 
اتهامات حلكومة كوينزالند بأنها 
على  العبء  كامل  إلقاء  حتاول 
وتضليل  الفيدرالية،  احلكومة 
سبل   بشأن  األمور  أولياء 

التمويل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كوينزالند ختالف واليات 
أسرتاليا وختفض املعاقبة 
اجلنائية اىل سن 17 سنة

ينظر  سنة   17 عمر  أن  رغم 
أنه  لصاحبه يف كوينزالند على 
التصويت  على  يزال صغريا  ال 
االنتخابي، أو التدخني، أو جترع 
اخلمور، إال أن  هذا املراهق يتم 
عند  الكبار  مصاف  يف  اعتباره 

التطرق إىل اجلرائم.
يف  القانون«  مجعية   « وقالت 
التضارب  هذا   إن  كوينزالند 
حول  عديدة  تساؤالت  يطرح 
مدار  على  الوالية  سياسة 

السنني.
أصدرتها  حقوقية  ورقة  وقالت 
» جلنة األطفال والشباب« إنها 
جتدد دعوتها حلكومة كوينزالند 
لرفع سن املعاقبة اجلنائية إىل 
مع  لتتسق   ،17 من  بدال   18
يف  واألقاليم  الواليات  كافة 

أسرتاليا.
من جهتها، قالت جيليان تريغز 
األسرتالية  »اللجنة  رئيسة  
حلقوق اإلنسان« إنها تؤيد متاما 
احلقوقية،  الورقة  تضمنته  ما 

بداعي أن شرطة الوالية تناقض 
حقوق  وميثاق  الدولي  القانون 
عليها  وقعت  واليت  األطفال، 

أسرتاليا.
ويف عام 2011 كان هنالك 35 
عشر  السابعة  عمر  يف  شخصا 
منهم   29 الوالية،  سجون  يف 

قبعوا يف احلبس االحتياطي.
»بداية عمر  تريغز:  واستطردت 
املساءلة اجلنائية املعرتف به 18 
سنة وأعتقد أن والية كوينزالند 
جيب عليها احرتام ذلك ، طاملا 
األسرتالية  احلكومة  ارتضت 
بذلك، وهو ما يستدعي رضوخ 
هلذا  واألقاليم  الواليات  كافة 

املعدل العمري«.
ويفسر مسؤولو الوالية احملاسبة 
السابعة  يف  هم  ملن  اجلنائية 
يفرتض  بأنه  العمر  من  عشرة 
أن يكون لديهم يف ذلك العمر 
إداركا كامال ميكنهم من التمييز 

بني اخلطأ والصواب.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بالي  إىل  األسرتاليون  يسافر 
وتايالند وفيجي  بأعداد قياسية 
أسرتاليا  شواطئ  تظل  لكن 
األفضل،  هي  إليهم  بالنسبة 

وذات سحر خاص.
فإن  حديث  الستطالع  ووفقا 
أسرتاليني  عشرة  كل  من  ستة 
احمللية  الشواطئ  يعتربون 
املنافسة  الشواطئ  من  أفضل 

يف آسيا وساوث باسيفيك.
األسرتاليون  يفضل  وبينما 
بالشواطئ  االستمتاع  الشباب 
العائالت  فإن  اخلارجية، 
شواطئ  تفضل  األسرتالية 
 « أسرتاليا بل وصنفوا شاطئ 
ذا وايت صندايز« يف كوينزالند 

كأفضل بقعة شاطئية.
االستطالع  املشاركون يف  وآثر 
ليس  الذين  السن  كبار  من 
الساحل  اختيار  أبناء   لديهم 
الشمالي الغربي بوالية أسرتاليا 
املقصد  باعتباره  الغربية 

الشاطئي املفضل.
الدوالر  سعر  ارتفاع  ويشكل 
أسعار  واخنفاض  األسرتالي 
الرحالت السياحية خارج أسرتاليا 
حنو  لألسرتاليني  جذب  عنصر 
اخلارجية،  للشواطئ  السفر 
األسرتاليون  اختار  ذلك   ورغم 
ستة شواطئ أسرتالية يف قائمة 

قائمة أفضل شواطئ يفضلها األسرتاليون

يفضلون  شواطئ   10 أفضل 
الذهاب إليها.

من جهته، قال أندرو ماكيفوي 
 « ملؤسسة  العام  املدير 
اليت  اجلهة  أسرتاليا«  توريزم 
النتائج  إن  باالستطالع  قامت 
تقول  اليت  االدعاءات  تدحض 
يفضلون  ال  األسرتاليني  إن 
إىل  وأشار  احمللية،  شواطئهم 
أكثر  على  حتتوي  أسرتاليا  أن 
وفخامة  وأمنا  مجاال  الشواطئ 

يف العامل.
بأفضل   قائمة  يلي  وفيما 
شواطئ يفضلها األسرتاليون: 

 Broome/Exmouth, Western .1
Australia

 Tropical North  .2
Queensland

Whitsundays, Queensland .3
Gold Coast, Queensland .4

Thailand .5
Fiji .6

 Freycinet/Wineglass Bay,  .7
Tasmania

Fleurieu Peninsula/  .8
 Kangaroo Island, South

Australia
Bali, Indonesia .9

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

شاطئ »وايت صندايز« يف كوينزالند

األمهات العازبات ومعاناة البحث عن وظيفة!!
الوظائف  عن  البحث  اضحى 
بالنسبة لألمهات العازبات مهمة 
ملحة منذ 1 يناير احلالي عندما مت 
تطبيق القواعد اجلديدة بتحويلهن 
إىل مستحقات لبدل البطالة بدل 
من بدل األمومة عند بلوغ أصغر 
وهو  عمره،  من  الثامنة  األبناء 
بـ  للعيش  اضطرارهن  يعين  ما 
بدل  قيمة  أسبوعيا  دوالر   35
البطالة، وهو ما سيوفر للحكومة 
دوالر  مليون   728 الفيدرالية 
تعين  ولكنها  سنوات،   4 خالل 
أيضا أن خيسر حوالي 100 ألف 
عائلة فقرية أسرتالية حنو 110 

دوالر أسبوعيا.
الفيدرالية  احلكومة  وقالت 
إجبار  إىل  يهدف  التطبيق  إن 
اآلباء  أو  العازبات  األمهات 
سوق  إىل  النزول  على  العزب 
وهو  وظيفة،  عن  حبثا  العمل 
حيث  التقدم،  بعض  حقق  ما 
االلتحاق  استمارات  عدد  زادت 
لألمهات  بالنسبة  بالوظائف 
تصرحيات  حبسب  العازبات، 
املوارد  مدير  ويليامز  برينت 
البشرية يف مؤسسة » كاستل 
هيل آر إس إل« واليت تضم 
من  املوظفني  عدد  من   %  15
اآلباء  أو  العازبات  األمهات 
قسم  أجور  تبلغ  حيث  العزب، 
 18 واملشروبات«  األغذية   «

دوالرا يف الساعة
وتعترب املرونة يف سوق العمل 

أمرا  العازبات  لألمهات  بالنسبة 
نادرا، حيث يضيف ويليامز إن 
البعض يشرتط على األم العازبة 
أن تكون مواعيدها متاحة طوال 
يف  العمل  من  لتتمكن  الوقت 
قسم الضيافة، وإال فعليها أال 

تتقدم للوظيفة.
تدعى  عازبة  أم  قالت  بينما 
كارين، إنها انفصلت عن زوجها 
منذ 9 سنني، حينما أقام عالقة 
مع جارة هلما، وتركها من أجلها، 
وتعيش  الثالثة،  أبناءه  وترك 
ترتاوح  الذين  أبنائها  مع  اآلن 
يف  سنة   13-10 بني  أعمارهم 
منزهلم يف بيكهريست، وتضطر 
أبنائها،  تعليم  مصاريف  لتكبد 
حتى أنها اضطرت لسحبهم من 
خارج  الرتفيهية  األنشطة  كاقة 
أنهم  كما  الدراسة،  املقررات 

طبيب  إىل  يذهبون  ما  نادرا 
على  يقوون  ال  حيث  األسنان، 
اضطرت  كما  الكبرية،  تكاليفه 
لتأجري كومبيوتر حممول بدال من 
زوجها  يساعدها  وال  شرائه، 
دوالر   75 بـ  سوى  السابق 

أسبوعيا.
احلصول  على  قاربت  وكارين 
العلوم   « شهادة  على 
تستطيع  ال  لكنها  االجتماعية« 
عقب  إال  دراستها  مواصلة 
العثور على وظيفة تعينها على 

تكاليف احلياة .
يف  العمل  جربت  أنها  وتابعت 
يف  أصحابها  أن  إال  وظائف   4
كل منها مل يتسموا باملرونة يف 

املواعيد.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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ضباط فيكتوريا اجملرمون يستغلون 
ثغرة لتجنب الفصل

شرطة  لضابط  ثغرة  مسحت 
بوالية فكيتوريا باالستقالة بدال 
من الفصل عن العمل  ليتمكن 
من احلصول على معاش التقاعد 
اغتصاب  بتهمة  إدانته  رغم 
من  العاشرة  دون  طفليني 

عمرهما.
قد  املذكور  الضابط  وكان 
استقال بعد أن صدر ضده حكما 
باحلبس عامني وستة شهور مع 
انتهاكات  التنفيذ بتهمة  إيقاف 

جنسية ضد األطفال.
شرطة  ضابط   23 على  وحكم 
فرباير  منذ  باإلدانة  بالوالية 
سوى  فصل  يتم  ومل   ،2010
قائمة  وتضمنت  منهم،  ثالثة 
املخدرات  تهريب  االتهامات 
خاصة  إباحية  مواد  وإنتاج 
البدنية  واالعتداءت  باإلطفال 

واجلنسية.
ومسح حلوالي 16 ضابطا منهم 
مبا  الفصل  وليس  باالستقالة 
معاش  على  احلصول  هلم  يتيح 
يف  ثالثة  بقى  كما  التقاعد 

اخلدمة.
صنداي   « صحيفة  وكشفت 
هريالد صن« أن أكثر من 9500  
وارتكاب  السلوك  بسوء  ادعاًء 
والتقصري  إجرامية  ممارسات 

أعضاء  ضد  وجهت  قد  املهين 
يف شرطة فيكتوريا يف الفرتة 

بني 2011-2009.
دون  امييت  قال  جانبه،  من 
مساعد مفوض شرطة فيكتوريا 
الشرطة  لرجال  السماح  إن 
املدانني باالستقالة يندرج حتت 

بند املصلحة العامة.
الشرطة  رجال  ألحد  ومسح 
والتقاعد  باالستقالة  املدانني 
احلبس  عقوبة  من  الرغم  على 
مراقبة،  أدوات  تركيب  بتهمة 
متعلقة  إباحية  مواد  وإنتاج 

باألطفال.
رغم  منصبه  يف  آخر  بقى  كما 
شهور   4 باحلبس  حكما  قضائه 
واالعتداء  بالقتل  للتهديد 

البدني.
اليت  احلاالت  أن  دون  وأضاف 
يكون فيها صالت إجرامية بني 
يتم  وجمرمني  الشرطة  رجال 

رصدها بشكل دقيق.
الضباط  إن  قانونيون  وقال 
املدانني يستخدمون ثغرة تسمح 
هلم باالستقالة بدال من أن يتم 
احلصول  من  ليتمكنوا  فصلهم 

على معاش التقاعد.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أمهات أسرتاليا العازبات يلجأن إىل 
الدعارة و«االسرتبتيز« ملواجهة الفقر!!

العازبات  األمهات  بعض  جلأت 
للعمل يف جمال العهر واالسرتبتيز 
بدل   من  حرمانهن  قرار  بعد 
األمومة وانتقاهلن إىل بدل البطالة 
متى بلغ أصغر أبنائهن الثامنة من 

عمره.
مت  قد  اجلديد  القرار  وكان 
السنة اجلديدة،  بداية  تفعيله مع 
األمهات  من  ألف   84 على  وأثر  
العزب وأكثرهم  العازبات واآلباء 
من األمهات العازبات الالتي جيدن 
حياتهن  بالغة يف تسيري  صعوبة 
مببلغ بدل البطالة اهلزيل، الذي ال 
يتجاوز 35 دوالر يوميا، وهو مبلغ 
 100-60 بني  يراوح  مبقدار  يقل 
دوالر أسبوعيا عما اعتدن تقاضيه 

قبل القرار.
للحكومة  اجلديد  القرار  ويوفر 
 728 من  يقرتب  ما  الفيدرالية 

أربع  مدى  على  دوالر  مليون 
من  الكثري  أن  إال  سنوات، 
أعربت  االجتماعية  املنظمات 
العائالت  وقوع  من  خشيتها  عن 

املضارة يف براثن الفقر.
بيوت  أحد  باسم  متحدثة  وقالت 
البيت  إن  بريزبن  يف  الدعارة 
من  الطلبات  من  فيضا  تلقى 
أمهات عازبات يرغنب يف  العمل، 
حبوالي  الطلبات  عدد  وحددت 
20، وتابعت: » إنهن يبحثن عن 
القرار  عقب  إضافية  دخل  موارد 
النساء  تتقاضى  حيث  األخري«، 
الدعارة 1000  بيت  العامالت يف 
دوالر عن كل مثان ساعات عمل، 
ميارسن العهر خالهلا مع عدد من 
الزبائن يرتاوح ما بني ثالثة إىل 

مخسة.
ويف ذات السياق، قالت متحدثة 
باسم بيت دعارة آخر داخل مدينة 
ملبورن إنها تعرف بعض األمهات 
للعمل  طلبات  قدمن  العازبات 
بأندية التعري »االسرتبتيز«، حيث 
جيدون التعري أمرا مستساغا أكثر 
من العمل كعاهرات لتوفري موارد 

مالية إضافية«.
ري  كاترينا  قالت  جهتها،  من 
األمهات  »مجعية  باسم   املتحدثة 
واآلباء الفرادي« إنها مل تندهش 
األمهات  بعض  جلوء  تقارير  من 
العازبات إىل العهر والتعري، بعد 
التخفيضات اليت أضرتهن كثريا، 
دفعت  التخفيضات   « وأضافت: 

األمهات العازبات إىل اليأس«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قائمة أفضل الدول اقتصاديا عام 
2050 وأسرتاليا خارجها

أسرتاليا  خترج  أن  املتوقع  من 
دولة    20 أفضل  قائمة  من 
اقتصاديا يف العامل حبلول عام 
السريع  النمو  بسبب   ،2050
الدول  من  العديد  حتققه  الذي 
األرجنتني  مثل  اقتصاديا 

ونيجريا وفيتنام.
الصني  تتبوأ  أن  املتوقع  ومن 
اقتصاديا  العامل  دول  صدارة 
وفقا   ،2017 عام  حبلول 
شركة  أعدته  الذي  للتقرير 
احملاسبة »برايس ووتر هاوس 

كوبرس«.
اهلند  فإن  للتقرير،  ووفقا 
خلف  الثالثة  املكانة  ستحتل 
ثم  واملتحدة  والواليات  الصني 
الربازيل رابعا، واليابان خامسا.

احلديث  التقرير صحة   وأوضح 
عن أن القرن الواحد والعشرين 

هو القرن األسيوي.
املركز  أسرتاليا حتتل  أن  يذكر 
الـ 17 عامليا يف التقرير الذي 
 ،2011 عام  الشركة  أعدته 
ويتوقع أن تنخفض مركزا واحدا 
حملي  إمجالي  بناتج   2030 عام 

1535 دوالر.
وفيما يلي قائمة أفضل الدول 

اقتصاديا عام 2050:
1-الصني

2-الواليات املتحدة
3- اهلند

4- الربازيل
5- اليابان
6- روسيا

7- املكسيك

8- إندونيسيا 
9- أملانيا

10- فرنسا
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حكومة فيكتوريا حتذر نقابة املعلمني 
من تنفيذ اإلضراب!!

بوالية  بيليو  حكومة  قامت 
بتوجيه  األسرتالية  فيكتوريا 
نقابة  إىل  اللهجة  شديد  حتذير 
تصعيد  من  حمذرة  املعلمني 
خطط  تنفيذ  حالة  يف  قانوني 

اإلضراب  عن العمل.
نقابة  بيليو  حكومة  وأبلغت 
أنه  من  األسرتاليني  املعلمني 
خطط  سحب   عدم  حالة  يف 
اجلاري  يناير  اإلضراب قبل 29 
يف  قضائية  بدعوى  ستتقدم 
احملكمة الفدرالية ملنع اإلضراب 

بالقوة وفقا لقانون العمل.
إىل  اإلضراب  قيادات  ودعت 
نطاق  خارج  العمل  عن  اإلحجام 
وهو  أسبوعيا،  ساعة   38 الـ 
معسكرات  أي  إلغاء  يعين  ما 
املدرسة  واملهرجانات  طالبية، 
 38 الـ  نطاق  خارج  والرحالت 
 14 وحددوا   أسبوعيا،  ساعة 

فرباير املقبل موعدا لإلضراب.
بتحسني  املدرسون  ويطالب 
بينما  العمل،  وظروف  األجور 
ترغب حكومة الوالية من النقابة 
طاولة  إىل  جمددا  العودة 
النقابة  املفاوضات، حيث تصر 
أجور  يف   %  12 زيادة  على 

املدرسني خالل ثالث سنوات.
من جهته، قال الوزير بيرت هول 
احلدود  جتاوزت  قد  النقابة  إن 
عندما وجهت أعضاءها إىل عدم 
وحظر  مدرسية  تقارير  كتابة 
واالمتناع  الطالبية  املعكسرات 
عن تأدية أي نشاطات إضافية 
أن  رغم  ساعة،   38 الـ  خارج 
طالب  ألف   550 حوالي  عودة 
إىل الوالية ستأتي بعد أقل من 

أسبوعني.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اشهر لص يف اوسرتاليا سيدفن بعد 
130 عاما على شنقه

يف  لص  أشهر  سيدفن 
اوسرتاليا اخريا جبوار والدته 
قبل  االخرية  لرغباته  وفقا 
على  عاما   130 بعد  وفاته، 
شنقه على ما ذكرت الصحف 

االوسرتالية اليوم.
نيد  اقارب  وسيقوم 
سلفهم  رفات  بدفن  كيللي 
غريتا  مدينة  يف  مقربة  يف 
الصغرية خالل مراسم خاصة 
االحد املقبل على ما اوضحت 

صحيفة »ذي ايدج«.
قاتال  يعترب  كيللي  وكان 
البعض  قبل  من  يرحم  ال 
قبل  من  شعبيا  وبطال 
رمزا  وكان  االخر  البعض 
للطبقة  الفقراء  افقر  ملقاومة 
الربيطانية احلاكمة. وكان يف 
السادسة  او  اخلامسة  سن 
بعد  شنق  عندما  والعشرين 
اتهامه بقتل ثالثة من عناصر 
يف  جثته  الشرطة.والقيت 
رفاته  ونقلت  مجاعية  مقربة 
يف  اخر  سجن  اىل  ذلك  بعد 
تنبش  ان  قبل   1929 العام 

جمددا العام 2009.

وقام فريق علمي من معهد 
فيكتوريا  الشرعي يف  الطب 
بتحديد هوية هذه البقايا يف 
احلمض  بفضل   2011 العام 
الرييب النووي )دي ان ايه( 
اجلامعي  االستاذ  اولفر  للي 
يف ملبورن واحد احفاد احفاد 

شقيقة نيد كيللي.
وقالت جوان غريفيث احدى 
ان  الشهري  اللص  حفيدات 
العائلة ستقيم قداسا اجلمعة 
قبل ان يوارى الرفات الثرى 
حتمل  قرب  شاهدة  مع  االحد 
جبوار  غريتا  مقربة  يف  امسه 

امه ايلني.
عائلة  »ان  العائلة  وقالت 
رغباته  تلبية  تريد  كيللي 
يف  سيدفن  لذلك  االخرية. 
العائلة  مع  مباركة  ارض 
كرمية  مراسم دفن  من  فقط 

خاصة«.
الرجل  هذا  قصة  وكانت 
من  للكثري  وحي  مصدر 
واالغاني  والكتب  االفالم 
من بينها اغنية »نيد كيللي« 

جلون كاش.

نيد كيلي

يعرفون  ال  الرجال  من  الكثري 
مع  للتحدث  املثلى  الطريقة 
القدرة  ميتلكون  وال  النساء، 
وفيما  أنظارهن،  جذب  على 
يلي بعض اإلرشادات املفيدة 

يف هذا الشأن: 
املرأة  مع  التحدث  1-جيب 
مثل  عاطفية  مواضيع  يف 
والطموحات  الطفولة،  ذكريات 
عن  تسأهلا  أو  املستقبلية، 
مشاعرها، وهو ما يفتح بابا من 

التواصل العاطفي بينكما.
الرجل  أكثر  حتب  املرأة   -2
عليها،  بالسيطرة  يبادر  الذي 
املرأة،  مع  تتحدث  عندما  لذا 
دفة  تقود  من  هي  جتعلها  ال 

احلوار.
3- قم باالنتباه جيدا لإلشارات 
لك  متنحها  اليت  الشفهية 

عدم  على  احلرص  مع  املرأة، 
عند  فمك  من  رذاذ  صدور 
القيام  أو  منها  قريبا  الوقوف 
بأي تصرف جيعلها تشعر بعدم 

الراحة يف احلديث معك.
املرح  من  جو  إضفاء  4-حاول 
دون مبالغة، فال تركز مثال يف 
إمساعها نكات لطيفة، بل كن 

طبيعيا مرحا يف تصرفاتك.
مشاعر  حترك  أن  حاول   -5
عرب  لديها  األنثوية  الغرية 
العاطفية،  مغامراتك  اسرتجاع 
وهو ما خيلق جوا من التواصل 

اللذيذ.
6- تودد إليها عرب اقتحام بعض 
خصوصيتها بطريقة حمببة بعيدا 

عن الفظاظة.
7- حاول إبداء مالحظاتك عليها، 
يسمعن  أن  حيبون  فالنساء 

انطباعات الرجال عنهن.
جماملة  يف  املبالغة  8-جتنب 
املرأة، حتى ال تظن أنك تتعمد 
قد  ما  وهو   ، الجتذابها  ذلك 

حيدث نتائج عكسية
إليها  أسئلة  توجيه  جتنب   -9
التقدم  مقابالت  يشبه  بشكل 

للوظائف.
تستخدم  ال  أخرى  10-مرة 
فبدال  االستفهامي   األسلوب 
أين   « مثال:  تسأهلا  أن  من 
أن  ميكن  طفولتك؟«  كانت 
يبدو عليك  تقول هلا : » ال 
هنا«،  طفولتك  قضيت  أنك 
على  قادرا  جيعلك  ما  وهو 
استكشاف أسرار لديها بشكل 

ال يزعجها.
11- ال ختفي هويتك

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إرشادات مهمة عند التحدث مع املرأة
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غيالرد تقسو على األمهات 
العازبات بدائرتها »اللور«!!

سدني
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تكشف  األرقام أن العدد األكرب 
واآلباء  العازبات  األمهات  من 
بقرار  تأثروا  الذين  العازبني 
بالتحول من  الفيدرالية  احلكومة 
بدل  إىل  واألبوة  األمومة  بدل 
األبناء  أصغر  بلوغ  عند  البطالة 
يف  يقطنون  عمره  من  الثامنة 
جوليا  احلكومة  رئيسة  دائرة 

غيالرد يف غرب ملبورن.
عزباء  أم   4829 حوالي  ويقطن 
وأب أعزب  يف  دائرة »اللور« 
الدائرة االنتخابية جلوليا غيالرد، 
يليها دائرة شيفلي يف سيدني 
اليت تضم 4548 أم عزباء وأب 

أعزب.
عشرة  أكثر  قائمة  تضم  كما 
بالقرارات  تأثرا  انتخابية  دوائر 
يف  ويكفيلد  مقعد  اجلديدة، 
يتبوأه  الذي  أسرتاليا  جنوب 
رانكني  ومقعد  شامبيون،  نيك 
يشغله  الذي  كوينزالند  يف 
اميرسون،  كريغ  التجارة  وزير 
سيدني  يف  »فاولر«  ومقعد 
الذي يشغله كريس هايس، ثم 
جنوب  يف  أدياليد  بورت  مقعد 

أسرتاليا.
ووفقا إلحصائيات حكومية، فإن 
من  مقاعد  ثالثة  حيتل  االئتالف 
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تأثرا  األكثر  االنتخابية  الدوائر 
بالتغيريات اجلديدة، بينما يتبوأ 
بوب خطار من احلزب األسرتالي 
يف  واألخري  العاشر  املقعد 

القائمة.
األسبوع  صرح  قد  خاطر  وكان 
املاضي أنه يعتقد أن تغيريات 
اليت  الثاني/يناير  كانون   1

طالت األمهات العازبات واآلباء 
العزاب هي تغيريات وحشية.

وخيطط املتضررون واملتضررات 
من القرار بشن ثورة احتجاجات 
يف  الربملان  عودة  مع  تزامنا 

الشهر املقبل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غيالرد

»فيليب موريس« تقاضي حكومة 
غيالرد يف حمكمة دولية

فيليب  التبغ  شركة  إجبار  مت 
وثائق  إصدار  على  موريس 
احلكومة  مع  بالنزاع  تتعلق 
نقلت  أن  بعد  الفيدرالية، 
السجائر  عبوات  بشأن  معركتها 

املوحدة إىل حمكمة خارجية.
قد  الشركة  أن  الرغم  وعلى 
احملكمة  يف  هزمية  تلقت 
األسرتالية العليا، إال أن شركة 
حتاول  تزال  ال  العمالقة  التبغ 
مناهضة احلكومة الفيدرالية يف 
سجائر  عبوات  بفرض  قرارها 
من  خالية  اللون  باهتة  موحدة 
ماركة  أو  تروجيية  شعارات  أي 
ما  وهو  املسجلة،  السجائر 
حلقوق  انتهاكا  الشركة  تعتربه 

امللكية.
وادعت شركة »فيليب موريس« 
هو  اجلديدة  العبوات  فرض  أن 
خرق واضح التفاقية 1993 بني 
واحلكومة  كونج  هونج  حكومة 
محاية  بشأن  األسرتالية 
تنظر  ما  وهو  االستثمارات، 
للتحكيم  الدائمة  »احملكمة  فيه 

الدولي«.
وفيما وصفته نيكوال روكسون 
بأنها  الفيدرالي  العام  املدعي 
خطوة غري معتادة، طلبت احملكمة 

الدولية من الطرفني بنشر كافة 
إبان  استخدمها  اليت  الوثائق 

إجراءات التقاضي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حنو  سنويا  األطفال  يستهلك 
كانوا  إذا  السكر  من  كغم   23
مشروبا  اليوم  يف  يتناولون 

سكريا 600 مل
أكرب  من  ثالثة  طالبت  فقد 
األسرتالية  الصحة  منظمات 
عاجلة  خطوات  وضع  بضرورة 
املشروبات  طوفان  لوقف 
نسبة  من  زادت  اليت  السكرية 

البدانة بشكل وبائي.
واملنظمات الثالثة هي » جملس 
داء  »مؤسسة  و  السرطان« 
أمراض  »مؤسسة  و  السكري« 
عربت  حيث  األسرتالية«  القلب 
حتقيقات  إجراء  يف  رغبتها  عن 
اليت  الضرائب  حول  شاملة 
املشروبات  شركات  تتكبدها 
من  احلد  وسبل  السكرية، 
يف  اهلائل  املشروبات  فيض 

األسواق.
الثالثة  املؤسسات  وحثت 
على  بالرتكيز  األسرتاليني 
شرب  من  واحلد  املاء،  شرب 
وهي  الدسم،  كامل  اللنب 
دعم  إىل  حتتاج  اليت  املطالب 
على مستوى احلكومة الفيدرالية 

وحكومات الواليات.
من   الثالثة  املؤسسات  وحذرت 
قرارات  اختاذ  يف  البطء  أن 
يف  يساهم  سوف  حامسة 
للصحة  الكارثي  الوضع  تفاقم 
مشريين  أسرتاليا،  يف  العامة 
صحية  فوائد  وجود  عدم  إىل 
أنها  كما  املشروبات،  لتلك 

تساهم يف امتصاص الكثري من 
الوزن  زيادة  وبالتالي  الطاقة، 

ثم البدانة.
السكري  املشروب  أن  يذكر 
الذي يصل حجمه إىل 600 مل 
 16 من  يقرب  ما  على  حيتوي 
يتسبب  ما  وهو  سكر،  ملعقة 
يف نهاية كل عام يف زيادة يف 

الوزن تقدر بـ 6.75 كلغ.
سينكلري  كريغ  قال  جهته،  من 
السرطان  »جملس  رئيس 

ممتلئ  السوق  إن  األسرتالي« 
بالعديد والعديد من املشروبات 
يف  بعضها  وتتنكر  السكرية، 
رغم  صحية،  مشروبات  صورة 

أن احلقيقة منافية لذلك.
باتوا  األسرتاليني  أن  وتابع 
يستهلكون كمية سكر أكرب مما 
مخسة  منذ  يستهلكونها  كانوا 

أعوام.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املشروبات السكرية مشكلة مزمنة يف أسرتاليا
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قاعدة بيانات للعنف املنزلي يف 
نيو ساوث ويلز

تسجيل  يتم  أن   املقرر  من 
العنف  حاالت  من  حالة   كل 
إبالغها  يتم  اليت  املنزلي 
واملستشفيات  الشرطة  إىل 
واملنظمات غري احلكومية يف 
عرب  ويلز  ساوث  نيو  والية 
وفقا  مركزية  بيانات  قاعدة 
خلطة جديدة تهدف إىل إجراء 
قوانني  موسعة يف  تعديالت 
العنف املنزلي حلماية املرأة.

وقالت وزيرة املرأة بالوالية 
برو غوارد إنها ترغب يف أن 
املعنية  اهليئات  كافة  تقوم 
العنف  معلومات  مبشاركة 
املنزلي يف حماولة للحد من 
العنف املمارس جتاه املرأة.

قلقة  أنها  غوارد  وتابعت 
املعلومات  قلة  بسبب 
العنف،  ضحايا  عن  املتوفرة 
هو  حنتاجه  »ما  وتابعت: 
تضمن  بروتوكوالت  تطوير 
سيما  ال  املعلومات  تبادل 
والشرطة  املستشفيات  بني 
بسياج  احملاطتني  اهليئتني 

من السرية«.
غوارد:  واستطردت 

الشرطة  أن  »املفرتض 
خادمون  هم  واملستشفيات 
للدولة، وهو ما جيعل احلاجة 
لتسجيل  قواعد  إىل  ماسة 

معلومات العنف املنزلي«
على  غوارد  خطة  وتشتمل 
يتم  بيانات  قاعدة  إنشاء 
بشأن  باستمرار  حتديثها 

حاالت العنف املنزلي.
لتنظيم  جلنة  تشكيل  وتقرر 
مايكل  برئاسة  األمر  ذلك 
غاالتشر وزير الشرطة بوالية 
نيو ساوث ويلز وتتألف من 
العام  املدعي  مسيث  غريغ 
سكينر  وجيليان  بالوالية، 
بالوالية،  الصحة  وزيرة 
وزير  دومينيلو  وفيكتور 

شؤون السكان األصليني.
هاو  تراسي  ساندت  كما 
حلركة  التنفيذية  الرئيسية 
التغيريات  النساء  الالجئات 
على  الذي سيقضي  اجلديدة 
جمال  يف  الواضحة  الفجوات 

محاية املرأة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تقرير: األسرتاليون 
يعربدون يف يوم أسرتاليا 

الوطين!!
نفسها  أسرتاليا  أكسبت 
مسعة تتعلق بالعنف والعربدة 
اخلمور  تناول  يف  واإلفراط 
ال  األسرتالي  الشباب  ألن 
تعاطيه  مجاح  كبح  يستطيع 
حتذيرت  حبسب  للخمور، 

بعض اخلرباء.
مع  التحذيرات  تلك  وتتزامن 
الشرطة  من  متزايدة  شكوى 
العنف يف  وترية  ارتفاع  من 

أسرتاليا بشكل ملحوظ.
من  العديد  أن  واملؤسف 
باإلفراط  املرتبطة  احلوادث 
يف  حتدث  اخلمور  جترع  يف 
يف  ألسرتاليا  الوطين  اليوم 
كشفت  حيث  يناير،   26
املاضي  العام  إحصائيات 
االعتداءات  حاالت  عدد  أن 
مثل  حدثت يف  اليت  البدنية 
هذا اليوم من العام املاضي 
المست  بينما   ،109 بلغت 

مستوى 122 عام 2011.
من جهته، قال تيم كارترايت 

إن  الشرطة  مفوض  نائب 
اخلطر  ناقوس  تدق  األرقام 
املؤسفة  احلوادث  تلك  حيال 
يكون  أن  يفرتض  يوم  يف 
والتباهي  الفخر  على  مبعثا 
خطورة  إىل  منبها  بأسرتاليا، 
يف  والعنف  اخلمور  تفشي 
إىل  يدعو  بشكل  أسرتاليا 

اخلجل على حد قوله.
الدول  من  العديد  أن  وتابع 
يتجرع مواطنوها اخلمور ولكن 
بشكل معقول ليس إىل هذه 
مثل  اإلفراط  من  الدرجة 

األسرتاليني.
بينما قال شني فاركو مدير 
معهد »ديغارنو« إن املشكلة 
اجملتمع  أن  يف  تتمثل 
األسرتالي يعتقد أن من حقه 
تناول  يف  اإلفراط  الوصول 
مفهوم   « وتابع:  اخلمور، 

النضج ناقص يف أسرتاليا

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

دافعت وزيرة الصحة األسرتالية 
تانيا بليربسيك عن حق األمهات  
يف إرضاع أطفاهلن يف األماكن 
العامة، بعد أن سردت جتربتها 
الطبيعي  اإلرضاع  يف  اخلاصة 

أثناء االجتماعات احلكومية.
هي  األسرتالية  الصحة  ووزيرة 
على  تعلق  وكانت  لثالثة،  أم 
األسرتالي  املذيع  تصرحيات 
طالب  الذي  كوتش  ديفيد 
إرضاع  يف  بالتحفظ  األمهات 

أطفاهلن على املأل.
كنت  »لقد  الوزيرة:  وقالت 
اجتماعات  يف  أبنائي  أرضع 
الوزارة، البعض يعترب ذلك غري 
مالئم، ولكنين دائما أؤمن بأن 
االستجابة لصرخات رضيع جائع  
أهم من شعور اآلخرين بأن ذلك 

التصرف ليس مالئما«.
أرضعت  أنها  بليربسيك  وأكدت 

ثدييها  من  الثالثة  أطفاهلا 
منهم،  لكل  األول  العام  خالل 
الطبيعية  الرضاعة  أن  واعتربت 
لصحة  قصوى  أهمية  متثل 
أن  من  الرغم  على  األطفال، 
بعض األمهات جيدن مشقة يف 

الرضاعة الطبيعية.
ويف ذات السياق، قالت وزيرة 
املرأة« جولي كولينز«  »شؤون 
يف  غضاضة  أي  ترى  ال  إنها 
وطالبت  الطبيعية،  الرضاعة 
ذلك،  بفعل  للنساء  بالسماح 
أرضعت  شخصيا  إنها  وأشارت 

أوالدها يف بعض املطاعم.
قد  امرأة من كوينزالند  وكانت 
مت منعها من إرضاع طفلها على 
املأل مما أحدث حالة من الغضب 

الشديد بني األمهات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وزيرة الصحة األسرتالية: كنت أرضع 
أطفالي يف االجتماعات دون خجل!!
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مناسـبـات
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ما زال التيار االسرتالي اللبناني املتحد حيتفل بيوم اسرتاليا سنوياً منذ عام 1998 بالتعاون مع 
جملس يوم اسرتاليا يف نيو ساوث ويلز ويقدم جوائز السرتاليني لبنانني ناجحني ومبدعني.

ومساء يوم االربعاء يف 23 احلالي احتفل التيار كعادته بهذه املناسبة يف مبنى بلدية هولرويد 
غيالرد  جوليا  الوزراء  رئيسة  ممثل  مقدمته  يف  مميز  وشعيب  رمسي  حبضور  مرييالندز  يف 
كيلي،  كريغ  النائب  ابوت  طوني  الفيدرالي  املعارضة  زعيم  ممثل  فريغسون،  لوري  النائب 
وزير اهلجرة كريس بوين، السيناتور شوكت مسلماني، النائبة بربارة بريي، رئيس بلدية 
هولرويد روس غروف والعضوان يف اجمللس البلدي آدي سركيس ومايكل زعيرت، سفري يوم 
اسرتاليا كلريي كاسرتيسن، مرشح حزب االحرار ملقعد باراماتا الفيدرالي مارتن زعيرت، رئيس 
االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية احلاج حافظ قاسم، رئيس جملس اجلالية اللبنانية 
امللك فهد رفعت احلجة،  رئيس احتاد مجعيات بشري جورج  عدنان مرعي،  مدير مدرسة 
حنا،  تيار املردة وعلى رأسه جان البايع وماما حريكي، حركة أمل وعلى رأسها احلاج كامل 
مسلماني،  مجعية كفرصارون وعلى رأسها ايلي ناصيف، مجعية مرياطة وعلى رأسها أمحد 
ديب، مجعية أبناء عكار وعلى راسها خنله الكوسا، اجلمعية االسرتالية السورية املسيحية 
وعلى رأسها الدكتور الياس فشخة، الشيخ هادي صاحل الذي يزور اسرتاليا حاليا، ممثل عن 
رعية سيدة لبنان االب روفائيل عبود، صاحب مكتب  Town and Country للعقارات  
يف مرييالندز ايلي كلتوم اضافة اىل اعضاء ومناصرين للتيار الوطين احلر وممثلي االعالم 

العربي املسموع واملكتوب وأبناء اجلالية.
اهلاشم  نورمن  من  كل  فقراتها  قدم  االسرتالي،  الوطين  بالنشيد  بدأت  اليت  واملناسبة، 
اسرتاليا  يوم  الذي حتدث عن  بلدية هولرويد روس غروف  رئيس  وافتتحها  درباس  وناديا 

واهميته.
والقى نائب  املنسق العام للتيار الوطين احلر يف اسرتاليا ريتشارد طنوس كلمة حتدث فيها 
عن هذه املناسبة املميزة  وما تعنيه بالنسبة لالسرتاليني كما حتدث عن مساهمات االسرتاليني 

من اصل لبناني يف بناء اسرتاليا وتطورها.
كما تكلم كل من ممثل رئيسة الوزراء النائب لوري فريغسون الذي اثنى على جهود التيار 
االسرتالي اللبناني املتحد على االستمرارية يف االحتفال بيوم اسرتاليا للسنة  الرابعة عشرة 
على التوالي وتكلم عن مزايا العماد عون القيادية والوطنية حيث عرفه عن كثب عندما 

اجتمع به لدى زيارته لبنان.
اما ممثل زعيم املعارضة الفيدرالية كريغ كيلي فأثنى على املساهمات اليت قدمها ويقدمها 

املغرتبون اللبنانيون يف بناء اجملتمع واالقتصاد االسرتاليني.
كما حتدث كل من سفري يوم اسراليا كالري كاسرتيسن والدكتور امحد محود والزميل بطرس 

بشارة حيث ركزت الكلمات على ما ترمز اليه هذه املناسبة وما متثله بالنسبة لالسرتاليني.
والكتابة  االدب  جائزة  داريدو،  شربل  الدكتور  الطبية  االحباث  جائزة  على  حصل  وقد 
والتعليم الدكتور امحد محود، جائزة الرياضة بالل )بيلي( ديب، جائزة الصحافة االذاعي 
بطرس بشارة حيث سلم هذه اجلوائز رئيس التيار الوطين احلر نسيب اهلاشم واملسؤول يف 

التيار حممد درباس.
كما قدم وسام جملس يوم اسرتاليا يف الوالية نائب الرئيس العام للتيار يف اسرتاليا ريتشارد 

التيار االسرتالي اللبناني املتحد حيتفل بيوم اسرتاليا ويوزع جوائز على لبنانيني ناجحني

وكان هناك كوكتيل مميز غين باملأكوالت واملرطبات ومت التقاط الصور التذكارية.طنوس لسفري يوم اسرتاليا كالري كاسرتيسن.

د أمحد محود ريتشارد طنوسكالري كاسرتيسنروس غروفكريس بوينكريغ كيليلوري فريغسون

نورمان اهلاشم وناديا درباسبطرس بشارة
طنوس مينح السفري كاسرتيسن وسام 

كالري كاسرتيسن، نسيب اهلاشم، حممد درباس، امحد محود،باربرة بريي، بطرس بشارة، ناديا درباس، نورمن اهلاشم وريتشارد طنوسيوم اسرتاليا

من اليمني: آدي سركيس، احلاج مسلماني، جان البايع، جورج حنا، كريس بوين ولوري فريغسون من اليمني: النائب كيلي، السيناتور مسلماني، اهلاشم، النائبة بريي، كاسرتيسون، احلجة واحلاج قاسم

من اليمني: زعيرت، كيلي، الوزير بوين،  بريي، الزميل بو رزق، سركيس، اهلاشم، الزميل املغوش وحجةمن اليمني: حافظ، البايع، مسلماني، طنوس، الوزير بوين، اهلاشم، بريي، ناديا درباس ونورمن اهلاشم

جان البايع، ماما حريكي، ايلي ناصيف واملقشر الوزير كريس  بوين  وآدي  سركيس

عدنان مرعي، احلاج كامل  مسلماني، احلاج حافظ قاسم، مارتن زعيرت والسيناتور  شوكت مسلماني وحضور

 تصوير أراكس
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ONLY AVAILABLE IN-STORE AT AUBURN

Ends 28/01/13
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

Discounts are off normal ticketed prices.

SHOP with CONFIDENCE.

Shop online or mobile: harveynorman.com.au Pick up in store or have it delivered.

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

AUBURN SUPERSTORE
250 Parramatta Rd. 9202 4888

24
56

84
_A

UB

COMPUTERS
(EXCLUDING APPLE AND SONY)

46” & 47”
100Hz TV’s

4 DAYS ONLY!
FRI 25TH - MON 28TH JAN

FAIR
DINKUM
DEALS

BRING YOUR TRUCK, BRING YOUR TRAILER - JUST DON’T MISS THIS!

TRUE
BLUE

BARGAINS IN-STORE
MANY MORE
HOT DEALS

20%
OFF 15%

OFF

Advertisement
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Advertisements

LIVE TV CHANNELS   |   TV SERIES   |   MOVIES   |   RADIO   |    VOD   |   PAY-PER-VIEW

www.www.

     

.com

Online at

Starting at
$4.59/Month*

.com

On your TV with

Starting at

$16.67/Month* 

* Only with the purchase of 6 months subscription or more.

NEW Free App
iPhone®, iPad® & 
Android™

.com

10
-1

1-
00

07Customer Service: 
Tel: +1 604.676.3812 
        1.866.294.8512

Fax: +1 905.709.1910
email: info@glarab.com

Provided by: Powered by:

Join Our Team: 
apply@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
Blacktown
Dishnet Electrical  ..................(+61) 439-445-733
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
Prospect
Huuur computer......................(+61) 448-606060
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
St Clair
Unicom  by Nabil Wissa..........(+61) 421 892 041

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
Thomastown

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Saturday 26 January 2013  2013 الثاني  كانون   26 السبت 
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اعالنات

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

Saturday 26 January 2013  2013 الثاني  كانون   26 السبت 
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اعالنـات ملبورن
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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 

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
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National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

حلويات La Galetteيف مرييالندز

Patisserie
La Galette

 تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية

02 9637 4441
www.lagalette.net.au

دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية 
والبلجيكية للحلويات

خربة طويلة - معاملة ودودة - نظافة تامة
169 Merrylands Rd, Merrylands

كاسرتاليني  املشرتكة  بهويتنا  احتفال  هو  اسرتاليا  يوم 
وفخر بجعل اسرتاليا وطنا لنا .

تأكدوا من عدم تفويت فرصة حضور االحتفال الرتفيهي 
املفرقعات  ومشاهدة  الطعام  بأصناف  والتمتع  الرائع 
النارية يف كاريسون بوينت )Garisson Point( ابتداًء 

من الساعة الرابعة بعد الظهر.

Happy Australia Day!
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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 26 January 2013  2013 الثاني  كانون   26 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

أظهرت دراسة سويدية حديثة أن السيدات 
الالتي يبغني احلمل عن طريق احلقن اجملهري 
الدم  جبلطات  لإلصابة  عرضة  أكثر  يكّن 
االدوية  أكثر، وذلك بسبب  اخلطرية مرتني 
إنتاج  على  املبيضني  حلض  تستخدم  اليت 

البويضات أثناء تلك املرحلة.
وقام الباحثون بفحص تقارير ما يقرب من 
25 ألف سيدة ممن أجننب أطفااًل عن طريق 
احلقن اجملهري أو ما يعرف بأطفال األنابيب، 
أطفااًل  أجننب  سيدات  وبني  بينهن  وقارنوا 

بطرق طبيعية.
عميقة  وريدية  جتلطات  حدوث  ووجدوا 
عن  محل  حالة   1000 كل  يف   4.2 مبعدل 
طريق احلقن اجملهري مقارنة بـ2.5 حالة يف 
كل 1000 حالة محل طبيعي، أي ما يعادل 
77% زيادة يف خماطر اإلصابة باجللطة عند 

اجملموعة األوىل.
اإلصابة  حاالت  معظم  أن  وجدوا  كما 

يف األشهر الثالثة األوىل من احلمل، بينما حتدث بعد انقضاء فرتة باجللطات للسيدات الالتي خضعن لعمليات احلقن اجملهري حتدث 
احلمل عند السيدات الالتي حيملن بشكل طبيعي.

األوعية  طب  قسم  من  هنريكسون،  بيرت  الربوفيسور  ويقول 
الدموية مبعهد Karolinska بستوكهومل باجلريدة الطبية الربيطانية، 
إنه على الرغم من اخنفاض خماطر اإلصابة باجللطة بني السيدات 
احلوامل فإنه جيب أن يكون األطباء على حذر من تلك اخلطورة عند 

إخضاع السيدة لعملية احلقن اجملهري.
وأضاف »السيدات يواجهن خماطر عالية لإلصابة جبلطات األوردة 
بعد احلقن اجملهري، خاصة خالل شهور احلمل الثالثة األوىل، إال 
أن حاالت اإلصابة جبلطات الرئة تكون مراوغة ويصعب تشخيصها، 

وهي متثل سببًا رئيسيًا لوفيات األمهات احلوامل«.

ادوية اخلصوبة تزيد من خماطر اإلصابة جبلطات الدم

Saturday 26 January 2013  2013 الثاني  كانون   26 السبت 
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Melbourneملبورن

كميل مسعود
ما اصعب احلياة يف هذا العصر.

قياسية  ارقامًا  ضربت  واجلشع  والطمع  الغرية 
وكسب املال احلرام فاق كل تصور.

املرء  تالزم  مشقة  والغنى  ومأساة  تعاسة  الفقر 
حتى يف اجملتمعات ويف اسعد ايامه.

تشعر  اليك  حتدثوا  فاذا  عنك  الناس  يبعد  الفقر 
باستعالئهم عليك واذا كنت من اهل الغنى ودخلت 
فيك  الطمع  وتكاثر  العيون  اكلتك  االثرياء  نادي 
اليت  الشائعات  ثروتك واستعملوا كل  والفخر حول 

حتطمك وتقضي عليك وعلى معنوياتك.
احدًا  يضايق  ال  النه  االنسان  عند  مغفور  الفقر 
وال  لك  يغفره  ال  اليك  املقربني  فأقرب  الغنى  اما 

يساحمك عليه.
كأن هذا الغنى مقدر له وحمتم له او هو صاحبه.

البعض جيتذبه املال حرامًا كان ام حالاًل وهو واقع 
مؤسف نعيشه يوميًا وال ميكن ردعه او احلؤول دون 

استمراره.
اهل  من  كان  اذا  انسانًا  ان  كيف  استغرب  اني 
حرام  مال  جيبه  يدخل  ان  يقبل  الثراء  ال  االكتفاء 
به  حتل  انها  شك  ال  اليت  اهلل  لعنة  من  خياف  وال 

وبعياله.
وكم يكون الضمري مرتاحًا عند الذين يكسبون املال 
يستطيع  ال  الذي  املال  وهذا  اجلبني  وعرق  بالعناء 
صاحبه ادخاره بل االحتفاظ به لاليام السوداء، اما 
املال  ان هذا  احلرام فال شك  املال  الذين جيمعون 
يلحق باصحابه العار والذل امام الناس ويعريهم من 

ثيابهم.
هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه وبالتأكيد خيجل 
الوفري!  املال  بهذا  جاء  اين  من  الوالده  يروي  ان 

كيف ال وان هذا املال يعود بالعار على صاحبه.
اشرف لك ان تنام جائعًا ومتوت جائعًا من ان تأكل 

لقمة مشبوهة ومغموسة بالذل والعار. 
ننكرها،  ان  ميكن  ال  حقائق  االرض  هذه  فعلى 
هي اليت تدع االنسان يعيش بسعادة وعزة وكرامة 
ومروءة ومن خال منها اصبح جمردًا من كل حمتوى 

انساني شريف...

قداس  على نية املكرم البطريرك 
اسطفان الدويهي

اجلالية  ابناء  بدعوة  ملبورن  يف  زغرتا  سيدة  مجعية  تتشرف 
اللبنانية الكرمية للمشاركة يف القداس االهلي الذي سيقام على 
يف  الواقع  االحد  يوم  وذلك  الدويهي  اسطفان  البطريرك  نية 
2013/1/27 عند الساعة احلادية عشرة صباحًا يف كنيسة سيدة 

لبنان املارونية - ملبورن

لجميع اعالناتكم يف ملبورن 
اتصلوا  بمدير مكتب 

ملبورن الزميل كميل مسعود 
على الرقم:

0405272581
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جلنة ملكة مجال لبنان مسعوديـــات
 فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية 

يف العامل – فيكتوريا
أمام اجملتمع  املميز  واجلمالي  احلضاري  لبنان  وجه  بإظهار  التزاما 

الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال لبنان 

فيكتوريا  فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر 18 - 25 سنة  

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

أوىل وثانية يف مهرجان مجالي وفين بامتياز، يف شهرأيار2013 
النهائية مللكة مجال  االنتخابات  الفائزة يف حفل  هذا وستشرتك 

 2013 االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 

برعاية فخامة رئيس الجمهورية 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

كوزات 915 969 0401 سندرا 016 988 0421 – 

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل- جملس والية فيكتوريا

تكريم الطالب املتفوقني 
اللبنانية  الشبيبة  لتشجيع  اهلادف  الثقايف  نشاطها  إطار  يف   
 – العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  رئيس  يدعو  املتفوقة، 
الطالب  التنفيذية، مجيع  اللجنة  مع  يوسف سابا  السيد  فيكتوريا 
نسبة  على  واحلاصلني  لبناني  أصل  من  املتحدرين  أو  اللبنانيني 
90% وما فوق من جمموع العالمات يف شهادة ال VTAC للعام 

2012، للمشاركة يف حفل التكريم.
املتفوقني، حث  الطالب  أولياء  اللبنانية من  اجلامعة  وهلذا تطلب 
أوالدهم وتشجيعهم لالشرتاك يف هذا احلفل ألتكرميي عرب إرسال 
األوراق الثبوتية واليت هي نسخة عن الشهادة الرمسية حتى يتم 

إدراج أمسائهم على الئحة التكريم.
ترسل األوراق بريديًا على العنوان التالي:

World Lebanese Cultural Union of Victoria (WLCU - VIC)
PO Box 299 Essendon North Vic. 3041   

 آخر موعد الستالم الطلبات هو 5/ 5 /2013.
للمزيد من املعلومات حول االشرتاك يرجى االتصال

0412659628 :Julian Fares
 0433773766 : Eve Yacoub-Elsheikh

  0421440806 :Rachelle El Zein
0447167293 :Golda Zogheib El-sheikh

 State يف  جربان  خليل  جربان  متثال  عن  الستار  إزاحة  *ترقبوا   
Library Victoria

اللبناني والباربكيو يف مكان متثال املغرتب   * ترقبوا املهرجان 
اللبناني

.Crn. Bell Street & St Georges Road, Preston

عّض ابنه حتى املوت 
لتخليصه من أفعى

ذكرت وسائل إعالم يابانية أن »الشاب تاكوكيا ناغايا )23 عامًا( 
والده كاتسومي  يد  أيشي قتل على  بوالية  أوكازاكي  مدينة  من 

ناغايا اجلمعة املاضي«.
وأظهرت التحقيقات أن »الشاب تعرض إلصابات ناجتة عن عّض 
وضربات على الرأس، وقد مت اعتقال األب الذي قال انه أقدم على 

فعلته لطرد األفعى اليت تسكن ابنه«.
وأفيد أن تاكوكيا الذي يقيم يف مدينة أجنو اجملاورة كان يزور 
عنيفة  بطريقة  التصرف  بدأ يف  املاضي حني  اجلمعة  يوم  والديه 

وعدائية ويقول إنه أفعى.
وقد خافت األم وطلبت املساعدة من زوجها، الذي ضرب ابنه 
وعّضه لطرد األفعى اليت قال إنها تسيطر على عقله، و استمر يف 
ذلك لساعات، إىل حني ختشب جسم الشاب، فنقل إىل املستشفى 

ولكن األطباء عجزوا عن إنقاذه.

اجعلي الثقة أساسا لعالقة زوجية ناجحة!
تعترب الثقة يف العالقة الزوجية من األمور اليت جيب أن تؤسس عليها 
هذه العالقة بني الزوجني، حيث تكون متبادلة فيما بينهم، وال ميكن للمرأة 
أّن تصرف الّنظر عن كذب احلبيب ملّرات عّدة، فإّن ذلك قد جيعل عالقتهما 
مستحيلة يف ما بعد. وقّدم خرباء العالقات الزوجية جمموعة من اإلرشادات 

اليت جتعل الثقة أساس العالقة الناجحة، وهي:
- املصارحة باحلقائق: ينبغي أن تكوني صرحية مع زوجك وأن تفعلي 
املستحيل لتجعليه يثق بك، فيستطيع هو أيضًا إخبارك مبا خيطر بباله من 

أمور من دون أّي خوف.
- إخبار الزوج جبميع التفاصيل: من املهّم لزوجك أّن يعرف بكّل تفاصيل 
نهارك وأّن يصغي إىل كّل ما تغرّي أو ورد معك ألّن ذلك سيساعدك على 

جعل الثقة أساسًا يف زواجك.
زوجك  مع  جلوسك  إّن  أموره:  يف  يستشريك  وجعله  الزوج  دعم   -
وحماولتكما إجياد احللول للمشاكل العالقة يساعدانكما وجيعالنه يستشريك 

دائمًا إذا ما حصل معه مكروه أو شعر بأّنه حيتاج إىل نصيحة.
وأن  زوجك  اعتبار  من  تزيدي  أّن  حاولي  لرأيه:  واالستماع  التمّهل   -
تنتظري رّده قبل أّن تبادري إىل التصّرف يف أّي مشكلة أو أمٍر عالٍق، 

كوني منطقية واستعيين به دائمًا.
- عدم استجوابه: حاولي أن تبدي ثقتك بزوجك وال تسأليه أين كان أو 
ماذا كان يفعل ألّن ذلك سيجعله يشعر بأّنك ال تثقني به وال تساعدينه 

مطلقًا بل تزيدين األمر تعقيدًا يف عالقتكما الزوجية.

معدالت االنتحار ترتفع بني الرجال يف بريطانيا
أن  الوطنية,  االحصاءات  مكتب  مؤخرا  أصدرها  جديدة  أرقام  أظهرت   
 ,2011 عام  خالل  كبريًا  ارتفاعًا  شهدت  بريطانيا  يف  االنتحار  معدالت 

وخاصة بني أوساط الرجال.
 6045 أن  األرقام  عن  بي سي(  )بي  الربيطانية  اإلذاعة  هيئة  ونقلت 
بريطانيًا انتحروا يف عام 2011, وبزيادة مقدارها 437 شخصًا عن حصيلة 
العام الذي سبقه. وأظهرت األرقام أيضًا أن أعلى معدالت االنتحار كانت 
بني الرجال الربيطانيني من الفئة العمرية 30 إىل 44 عامًا, وانتحر منهم 23 
رجاًل من بني كل 100 ألف رجل خالل العام 2011, فيما بلغت 22,2 حالة 

انتحار بني أوساط نظرائهم من الفئة العمرية 45 إىل 59 عامًا.
وتشري االرقام إىل ان حنو 11,8 شخص عن كل 100 ألف نسمة من 
الذكور واإلناث انتحروا عام 2011, باملقارنة مع 11,1 شخص عام 2010. 
الربيطانيني  الرجال  عدد  أن  الوطنية  االحصاءات  مكتب  أرقام  وكشفت 
الذين أقدموا على االنتحار عام 2011 سجل أعلى مستوياته منذ عام 2002 
وبلغ 4552 رجاًل, وفاق مبعدل الضعف عدد الربيطانيات الالتي أقدمن على 

االنتحار خالل العام نفسه.
وأضافت أن معدالت االنتحار بني أوساط الرجال الربيطانيني ارتفعت 
منذ بداية عقد الثمانينات من القرن املاضي ووصلت عام 1988 إىل 21,9 
حالة انتحار عن كل 100 ألف رجل, ثم اخنفضت خالل الفرتة من 1988 إىل 
2010, قبل أن تعود إىل االرتفاع من جديد وبشكل كبري وتسجل 18,2 

حالة انتحار عن كل 100 ألف رجل خالل العامني 2010 و2011.
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عمادة الطفلة املالك الال جريج

الشاب اخللوق جان جريج وعقيلته الفاضلة ندين احتفال بتنصري 
كرميتها الطفلة املالك الال اليت مت تنصريها يف كنيسة سيدة لبنان 
جريج  انتوني  العراب  وشهادة  ماري  بشارة  املونسنيور  مبباركة 
واالصدقاء  االهل  الكنيسة  اىل  توافد  وقد  رعد  كوليت  والعرابة 
املاء  بسكب  املسيح  بيعة  دخلت  اليت  الال  الطفلة  عمادة  حلضور 

ودهن املريون املقدس.
وبعد امتام مراسم العمادة اقام والدا الطفلة املالك يف صالة 
اللبناني  بالكرم  وسخية  عامرة  عشاء  حفلة  مرييالندز  يف  امريالد 
على شرف الطفلة مجعت االهل ومجيع املدعوين ومتيزت باخلدمة 
الذي سهر على  الديناميكي جان )اجلوكي(  السريعة املمتازة من 

راحة اجلميع يقدم العشاء الفاخر واملازات الشهية.
وعلى انغام الفنان الياس القزي الذي استقبل اجلميع مع وصلة 
غنائية رائعة وعلى اضواء فيديو الياس حنا واشعاع فالش اراكس 
قطعت الطفلة مبساعدة عرابيها وحوهلم االهل قالب احللوى وشرب 

اجلميع خنبها متمنني للطفلة املالك الال عمادة مباركة. 
اعداد وتصوير اراكس

املونسنيور بشارة مع الطفلة واالهل

الطفلة واالهل والعرابان يقطعون قالب الحلوى

الطفلة املالك الال

جان وندين جريج والعرابان انتوني جريج وكوليت رعد

باربكيو عائلي اقامت  املردة  تيار  جلنة 

اقامت االحد املاضي جلنة تيار املردة الباربكيو العائلي كعادتها 
مجع  حبضور  املردة  بيت  باحة  يف  الشهر  اول  من  احد  كل  من 
كبري من ابناء التيار والعائالت واالصدقاء وقضى اجلميع كعائلة 
واحدة نهارًا مجياًل ممتعًا حبلقات الدردشة وسرد احلكايات وحلقات 
الرقص مع وصلة غنائية ممتعة للمطرب مسري مرعب على انغام 

موسيقى توفيق يعقوب.
وخالل الباربكيو العامر بالعائالت القى عضو التيار السيد فرنسوا 
جان  السيد  التيار  منسق  وقدم  باجلميع  ترحيبية  كلمة  اجلعيتاني 

سركيس كرم وجان البايع وحضور 

عزيزة - عنرت - عويس وحضور

الشدياق - الجعيتاني وحضورفرنسوا الجعيتاني وماما يعقوب

جمعية كفرياشيت

انصار املردةجان البايع

املطربان مرعي ويعقوب

رئيس  بالرتحيب  ترحيب وخص  باجلميع امجل  الذي رحب  البايع  
االستاذ  لبنان  بطل  مجعية  ورئيس  عزيزة  منصور  السيد  التيار 
مجعية  ورئيس  الشدياق  الياس  السابق  واملنسق  كرم  سركيس 
سايد  السيد  لبنان  من  القادم  والضيف  واعضائها  كفرياشيت 
الطبيش  وكل آل الطبيش وذكر اجلميع باحلفلة السنوية شاكرًا 
هلم حضورهم وتشجيعهم متمنيًا هلم اوقاتًا سعيدة ودوام اللقاءات 

يف كل باربكيو يقيمه التيار جلمع مشل االحبة واهاًل وسهاًل.
اعداد وتصوير اراكس
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

والدة النيب حممد )ص(

ع����ي����ٌد جت����ل����ى ألش��������رف االمس��������اِء

ف���م���واك���ُب االمي������ان ب���ارك���ه���ا اهل���دى

فتبّسمْت حم���م���ٌد  ال����رس����ول  ه�����ذا 

نفحاتها يف  ال��ع��ص��م��اء  وال���ن���خ���وة 

بشعابها زاه����ي����ًا  اص���ب���ح  واجمل������د 

عّزها ك��ت��ائ��ب  يف  ت��ه��ت��ف  وال���ُع���رب 

متعّففا ي����وم����ه  ي�����ب�����ارك  ه�������ذا 

تيّقظت ِح�����اَك  يف  امل���ك���ارم  ط��ي��ب 

رجاهلا ك���ف���وف  م���ن  ال��ع��ط��اي��ا  خ����ُر 

ق���د حت����ّول جهلها ال��ع��ش��رة  ص��خ��ُب 

ف��ت��ع��ّن��ق��ت حن���و ال���س���م���اء رؤوُس���ه���م

ي��ا ف��ض��ل م��ن ح��ل ال��رس��ال��ة زاه����دًا

خطواتِه يف  اجل���ه���ل  ظ����ام  وُت���ف���ي 

مبدًأ ال��ع��ق��ي��دة  ف���ح���وى  ف��ت��أص��ل��ْت 

مقاطعًا اجل��م��ي��ل  ال��ل��ح��ن  ي��ع��زف  ان 

ي��ا ص��ب��وة اجمل���د ال��ت��ل��ي��د ل��ك الفدى

صليلها ال��ب��ي��اض  مم���ش���وق  اس���ت���ّل 

خضيِبها حب����ُر  ال���ش���ّم���اُء  ف���ال���راي���ة 

س�����ْر ي����ا ن�����ّي يف اهل����داي����ة رح����ًة

اجم����ادن����ا اخل������ر يف  ي���ع���ي���د  ع����ي����ٌد 

وال���ن���ور ي��س��ط��ع م���ن ُع����ا ال���زرق���اِء

ال�����وح�����ُي ف���ي���ه���ا أمج�������ُل األن�����ب�����اِء

ال���ف���ي���ح���اِء ج����ّن����ة  امل���دي���ن���ة  أرُض 

ض�����وء ال���رس���ال���ة م��ه��ب��ط ال���ب���ي���داِء

ال���ص���ح���راء ال���غ���ّن���اء يف  وال���ف���رح���ة 

وال���ف���خ���ر جي���م���ع ص���ف���وة ال���ش���ع���راء

اآلب�������اِء ف����رح����ة  ي�����ش�����ارك  وذاك 

وت����ف����ّج����رت ي�����ا س����ي����َد ال���ب���ط���ح���اِء

ِن�����َع�����ٌم ت����ع����ّم م���س���اك���ن ال���ف���ق���راِء

ع���ل���م���ًا ي���ف���ي���ُض ب����ث����ورة ب���ي���ض���اِء

وق����ل����وُب����ه����م م�����ن ش����رع����ة اآلخ�������اِء

مش����س����ًا ُت����ن����ر م����ع����ارج ال���س���م���راء

وال�����ك�����ون ف��ي��ه��ا ب��س��م��ة ال�����غ�����ّراِء

وت���ط���ه���رْت م����ن ك���وث���ر ال���ش���ه���داِء

غ�����ّن�����اِء واح����������ٍة  م�����ن  دّرٌة  ي�����ا 

وم�������ؤي�������ٌد ب����ال����ن����ص����ر واالم�����������اِء

ب���ال���س���ي���ف وال������رم������ح واحِل�������ّن�������اِء

س�������وُر ال����ع����روب����ة م�����ول�����ُد اآلب�������اِء

ف���ل���ك ال����وف����ا وامل��������وت ل����أع����داِء

وإب�������اِء ع���������ّزٍة  ال�����ن�����دى يف  ي������وم 

جملس عزاء للفقيدة احلاجة عائشة حافظة حامد زوجة 
املرحوم احلاج مصطفى حامد يف سيدني

انتقلت اىل رحة اهلل تعاىل احلاجة الفقيدة ام حممد عائشة حافظة 
حامد ارملة املرحوم احلاج مصطفى حامد ابو حممد يف املنية لبنان 
واقام هلا اجناهلا جملس عزاء يف التاون هول يف غرانفيل شارك 
يف قراءة آيات من الذكر احلكيم الشيخ املقرئ خالد زريقة وتا 
الدعاء الشيخ فخر الرفاعي وحتدث باسم العائلة الشيخ خالد حود 
جبزيل  وطه  وحافظة  حامد  وآل  الفقيدة  اجنال  يتقدم  وباملناسبة 
الشكر من مجيع الذين واسوهم سواء باحلضور او باالتصال هاتفيًا 
وخيصون رجال الدين االجاء ونائب غرانفيل االستاذ طوني عيسى 
وعموم االهل واالقارب واالصدقاء سائلني اهلل تعاىل بان يتغمد 
ويلهمهم  جنانه  فسيح  ويسكنها   رحته  بواسع  الغالية  فقيدتنا 
الصرب والسلوان وانا هلل وانا اليه راجعون.)عن آل حامد وحافظة 

وطه - ابنها احلاج حسني حامد( 

يتقدم الزميل اكرم املغّوش باصدق التعازي من آل حامد وحافظة 
وطه يف سيدني وآل مظلوم يف ملبورن 

وانا هلل وانا اليه راجعون
                    

آل املغّوش يعّزون

اهالً وسهالً  باحلاج حممود عبدالكريم رستم 
واملؤهل االول حممد علي رستم 

وصل قادمًا من لبنان احلاج حممود عبد الكريم رستم وعائلته وحلوا 
احلليم  عبد  احلاج  االعمال  رجل  منزل شقيقه  مكرمني يف  ضيوفًا 
رستم )ابو احد( كما وصل املؤهل االول يف اجليش اللبنين حممد 
وعودة  اسرتاليا  ربوع  يف  سعيدة  اقامة  هلم  نتمنى  رستم،  علي 

حيدة اىل لبنان واهًا وسهًا. 

وسام زيدان شاعر يؤرخ 
احلب والوطن

بقلم اكرم املغوّش

اهدانا الشاعر املبدع االستاذ وسام يوسف زيدان ديوانه اجلديد 
)دمعة قلم( الذي حيتوي على عدد من القصائد الوطنية والغزلية 
منها: دمعة قلم، االنسان ابن االرض، الصداقة، لغة العيون، من 
وين جييت، ملا اجملد، مدرسة الكمال ....باختصار ديوان وال امجل 
حيتوي على عشرات القصائد الرائعة يكتب لي يف االهداء: اخي 
قلم« كلمات  »دمعة  ديواني  لك  اقدم  وتقديري  اكرم مع حمبيت 

لتبقى ال لتندثر....
يف املقدمة يهدي ديوانه قائًا اىل الذين كتبوني مبجابر افئدتهم 
فصرت دمعة من ذلك القلم الذي كتبنا به يف كتاب احلياة ...اىل 
ابي وامي ارفع كتابي وجاء يف مقدمة االديب رياض حليم االمسر 
»سر يا خي وسام على طريق اخللود بني الشعراء الكبار واعلم انه 
ما من قوة يف العامل تستطيع طمس احلقيقة وخنق صوت احلرية 
مهما عا شأنها او طغت او جتربت...فلبنان يبقى اىل االبد شعلة 

العطاء واحملبة والتعليش بني مجيع الطوائف«....
ومما جاء يف تقديم االديب ابن العاصي : دمعة قلم يقظة حضارية 
ملبادئ الفن واجلمال وجتسيد لفن عريق امتاز به اللبنانيون منذ 
القدم...لقد امتاز الشاعر وسام باسلوب القوة والتعبيلر ورشاقة 

الوصف...
نعم اقتطفنا باقات من الورود اجلميلة ملقدمي الديوان الن شاعرنا 
النبيل وسام يوسف زيدان يستحق اكثر من ذلك وهو ابن بلدة 
رويسة البلوط يف املنت اجلنوبي املتخصص يف اهلندسة الزراعية 
االدب  ملادتي  مدرسًا  وعمل  موسكو  يف  الصداقة  جامعة  من 
االنكليزي والرياضيات يف ثانويات خاصة يف لبنان ويف ملبورن 
واالجتماعية  الثقافية  النشاطات  يف  زيساهم  ساهم  يقيم  حيث 
والوطنية يف امانة اللجنة الثقافية واالعام يف اجلامعة اللبنانية له 
اسهمات ونشاطات عديدة يف تقديم املناسبات اخلاصة والعامة 
املوسيقار  وخاصة  مرموقة  شخصيات  عن  ومهمة  هامة  وكتابات 
االكرب االمر فريد االطرش الذي كان وما زال الكوكب املشع يف 

دنيا الفن الصحيح الذي ال يتكرر .
واالستاذ وليد زيدان الشاعر املبدع هو ايضًا مؤرخ وكاتب وناشط 
اعطت  اليت  املعروفة  عائلته  من  عراقته  استمد  واجتماعي  وطين 
اسعد  االساتذة  امثال  من  كبار  ومناضلني  وشعراء  ادباء  الوطن 
وبسام واكرم وعماد وغسان وعادل زيدان وكوكبة من املثقفني 
واالكادمييني وشهداء ميامني قدموا ارواحهم لوطنهم الغالي وال 
ننسى قريبه وابن بلدته السفر الكبر الدكتور شوقي ابو نصار 

سفر لبنان يف روسيا.
يقول شاعرنا الوسام:

االنسان ابن االرض مهما كان
                               شو انت لو ما الروح تصقل فيك

فكر املوت بنظرتك حليان 
وآخر مطافك ارضك تناديك

ارضك سطور وفلسفة وقصدان 
حّيك عانول فنونها معانيك

...دمعة قلم، بستان ورود غرسها الشاعر الكبر وسام زيدان يف 
ارض احلرية لتنعش احملبني وتعطيهم القوة يف الدفاع والذود عن 
الوطن وتبعث فيهم االميان على التقوى وحب اهلل الن احلب هو 
اهلل ومن يكون خملصًا هلل يكون لوطنه واهله خر حمّب...عذرًا الننا 
ال نستطيع اعطاء شاعرنا  الوسام حقه بكلمة وجيزة كهذه ونردد 

معه بعضًا من دمعة قلم:

رش احلرب باملكتيي شوية حكي
معاني مبعاني والسطور مشربكي

حلت فكر بعدو بكر  عطرو عصر
مرج وزهر نتفة صور مّنو صور

حكاية قدر فيها عرب باملختصر 
اعمى قشع اطرش مسع اخرس حكي

رش احلرب باملكتي شوية حكي

احلارة  القلبية  بالتعازي  العربي يف اسرتاليا  الرتاث  رابطة  تتقدم 
انور  ابنها االستاذ  الفقيدة نزيهة شلهوب وخاصة من  من عائلة 

حرب وعائلته.
اسكنها اهلل فسيح جنانه واهلم اجلميع الصرب والسلوان

رحها اهلل
ايلي ناصيف

مبناسبة عيد مار مارون
 وبرعاية املطران عاد أبي كرم الّسامي اإلحرتام 

تقيم رعّية مار مارون املارونّية - ردفرن
سهرة عشاء الرعّية السنوي

 وذلك يوم اجلمعة 1 شباط 2013
The Bellevue Bankstown   يف قاعة

للحجز الّرجاء اإلّتصال مبكتب الرعّية على الرقم 93182148

رابطة الرتاث العربي تعزي

سهرة عشاء  مبناسبة عيد مار مارون

إعـــال ن

  تقف�ل مكاتب قنصلية لبنان العامة نه�ار 
 اخلميس2013/1/24 مبناسبة »عيد املولد النبوي«.

            س�دني، يف 2013/1/21

قنص�ل لبنان الع�ام
جورج البيطار غامن

يسر تيار املردة اوسرتاليا ان يعلن عن هيئته االدارية اجلديدة 
لعام 2013 واليت جاءت على النحو التالي:

املنسق العام: جان البايع
نائب املنسق العام: فادي مللو

امانة السر: فرنسوا اجلعيتاني وماما احلريكي
االعام: رمزي فرجنية وريتشارد زعيرت

املالية: شامل فخر وايلي بوهارون
العاقات العامة: احد ديب )مرياطة(، طوني صايف )رشعني(، 
صاحل  مارون  )الكورة(،  سعادة  جورج  )ايعال(،  ديب  وليد 

)مزرعة التفاح(
الشؤون االجتماعية: سليمان طيون وجاك بركات وباخوس بو 

فرنسيس
الشبيبة: رامز سعد وشاين رعّيش

اجلديدة  االدارية  واهليئة  اوسرتاليا  املردة  تيار  عن  وبالنيابة 
املنسق  من  الشكر  جبزيل  البايع  جان  العام  املنسق  يتقدم 
الذين  االدارية  اهليئة  وأعضاء  عزيزي  منصور  السيد  السابق 
مجيع  يشكر  كما  التيار.  سبيل  يف  جهودهم  على  معه  عملوا 
األعضاء واملناصرين ويعاهدهم ببذل املزيد من اجلهد بالتعاون 
معهم أكرامًا للتيار ومسرته الرائدة حتت قيادة معالي النائب 

االستاذ سليمان فرجنية. 
صادر عن تيار املردة اوسرتاليا

هيئة ادارية جديدة لتيار املردة 
اوسرتاليا 
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جنوم لبنانّيون يرتّشحون عكس مع »التيار«

جيري جورج قرداحي مشاورات 
مع »التيار الوطين احلر«

قرداحي  جورج 
وشربل  اخلرب،  يؤّكد 
وزين  ينكر،  خليل 
احلماس.  أخذه  العمر 
األمساء  هذه  لكن 
بعضها  حيلم  اليت 
الربملان،  بقبة 
اعرتاضها  تسّجل 
اللقاء  »قانون  على 

االرثوذوكسي«!
أهل  يعد  مل 
وحدهم  السياسة 
مشغولني باالنتخابات 
أدراك  وما  النيابية، 
هم  ها  قانونها.  ما 
املغنى  يف  جنوم 
يكشفون  واإلعالم 
يف  رغبتهم  عن 
حتت  اجللوس  تذّوق 
رغم  الربملان.  قبة 
جورج  من  كل  إبتعاد 
قرداحي وشربل خليل 

اليت  مواقفهم  أّن  إال  السياسة،  عن  حدشييت(  )طوني  العمر  وزين 
آتية  أمساء  ثالثة  الرتّشح.  على  بتشجيعهم  كفيلة  كانت  بها  اشتهروا 
من مناخ واحد يؤيد أفكار »التيار الوطين احلّر«، قد ختوض االستحقاق 
النيابي يف الربيع املقبل. أول الغيث جورج قرداحي صاحب الكاريزما 
ق  »ورابح املليون« وستضاف إىل ألقابه الكثرية كلمة »النائب« لو وفِّ

يف السباق.
ال خيفي اإلعالمي املخضرم رغبته يف الرتّشح يف منطقته يف قضاء 
كسروان. بالنسبة إىل »الوسيم«، إّن قراره بطرق باب النيابة قيد احلسم 
االجيابي، لكن الرؤية مل تتجّل أمامه بعد، وهو ينتظر القانون الذي سيتم 
االتفاق عليه. يعرتض قرداحي على قانون الستني املعّدل، ويؤّيد آخر 
يؤّمن العدالة يف التمثيل، لكنه يضيف أّن الزعماء املسيحيني يوافقون 
مبعظهم على »قانون اللقاء االرثوذوكسي« الذي يتم تداوله اليوم. لكن 
يف حال فشل التوافق على األخري، ال ميانع من قانون شرط أن يكون 
أّن  يبدو  لكن  ترّشحه،  الئحة  تأكيد  مهمة  للزمن  قرداحي  يرتك  عاداًل. 
التيار هو األقرب اليه، وجيري اليوم اجتماعات إنتخابية ستخرج نتائجها 
الكاريزما  تأثري  لناحية  واثقًا، خصوصًا  االعالمي  يبدو  النور قريبًا.  إىل 
اليت ميلكها على اجلنس اللطيف، يضحك قائاًل لـ »األخبار«: »أنا نصري 
املرأة باستمرار، لكن ال ينبغي هلا أن تدلي بصوتها إكرامًا لوساميت، 
بل ألنين أملك خطة«. يشّدد على أّن مواقفه لن تتغري قبل االنتخابات 
»عدوان  بعد  ذلك  قلت  وقد  القلب.  يف  »املقاومة  يؤكد:  بعدها.  أو 
متوز«، ولن أغرّي موقفي. املقاومون هم إخوان لنا يف الوطن، هم أحباؤنا 
وسأدافع عنهم طاملا أنا على قيد احلياة«. يدخل قرداحي املعركة وهو 

مرتاح، ويعترب أنه لو شعر بالرتّدد جتاه النيابة، فلن يقدم عليها.
أمامه  الطريق  مّهد  الصغرية  الشاشة  عامل  من  اآلتي  االعالمي  تاريخ 
خلوض معركة من نوع آخر. يعترب أّن عمله يف الربامج، سّهل دخوله قلوب 
الناس. يغرق قرداحي يف العناوين العريضة، ويقول إّنه »سيعمل على 
وإبن  زميله  يزال  أبنائه«. على عكس قرداحي، ال  اجلديد جلميع  لبنان 
خطوة  من  واثق  غري  خليل  شربل  والكاتب  املخرج  الكسرواني  منطقته 
الرتّشح لالنتخابات. هو مرتّدد مل حيسم خياره، ويقول إّن االنتخابات غري 
واردة حاليًا يف باله ألّنه ال يوافق على »قانون اللقاء االرثوذوكسي«، 
معتربًا أّنه العقبة األوىل لرتشّحه لالنتخابات. ويؤكد أّن إمسه طرح يف 
االعالم من دون علمه. يعرب صاحب »بسمات وطن« عن سعادته برتّشح 
قرداحي، »صحتني عا قلبوا بيستاهل كل خري«. ال تغري النيابة املخرج 
اللبناني الذي جيد أّن عمله الفين قادر على إيصال رسالة ثابتة وقوية 
أكثر من النيابة. يعرتف خليل أّن كسروان أم املعارك يف االنتخابات، 
لكنه يف الوقت نفسه يرى إمسه بعيدًا عن تلك املهمة ولن يغرّي موقفه. 
إىل  الفّن  من  النوعية  نقلته  العمر حبماس جتاه  زين  يشعر  جهته،  من 
السياسة، لكنه ال ينسى أن يعرب عن غضبه من القانون االنتخابي احلالي. 
أمام  األبواب  فتح  خيّول  قانون  إىل  حباجة  »حنن  »األخبار«:  لـ  يقول 
الشباب الذين يبدعون يف اخلارج بينما ال جيدون هلم مكانًا يف وطنهم«. 
بعلبك(.  قضاء  ـ  البقاع  )حمافظة  األمحر  دير  يف  بصوته  الفنان  يدلي 
ويعترب أّن »بعض الوجوه يف الربملان احلالي ال يعرفها اللبنانيون أبدًا، 
باجلنرال  تربطه  اليت  الصداقة  العمر عالقة  ينكر  ال  عارًا؟«.  أليس هذا 
ميشال عون. ويصف تأييده لـ »التيار الوطين احلّر« بـ »شرف يفتخر 
يندر  الربملان، سوف  نال مقعدًا يف  لو  أنه  عارًا«. ويكشف  به وليس 
واملصابني  واالطفال  للفقراء  جمانية  حفالت  لتقديم  الفنية  حياته  كّل 
بالسرطان. بني ترّشح تلك االمساء أو عدمها، يبقى السؤال: هل تتكرر 
جتربة فشل غسان الرحباني الذي ترشح على الئحة »التيار الوطين« عام 

2009، أم تطرب مساء اجمللس النيابي وجوٌه إعالمية وفنية؟

يعاني البعض من النوم املتقطع وعدم احلصول على قسط كاف منه، 
وهناك آخرون يعانون من األرق الشديد، ويذهبون يف صوالت وجوالت 
مع األطباء ويتناولون عقاقري خمتلفة بني منوم ومهدئ، وقد تأتي هذه 
دون  من  تؤذي  لألدوية  آثار سلبية  مثة  أن  اال  اجيابية،  بنتيجة  العقاقري 
شك أعضاء خمتلفة يف اجلسم. ونقدم اليوم من خالل األحباث والدراسات 
آثار  أي  لنوم هادئ وآمن وخال من  ناجعة  وتعليق املتخصصني روشتة 
الكريز،  جانبية مؤذية، تتكون من مخسة عناصر غذائية هي: )الشوفان، 
املوز، احلليب الدافئ، األغذية الغنية بالكربوهيدرات(، باالضافة اىل نصائح 

أخرى مجيعها تؤدي اىل الفوز بأحالم سعيدة. 
تشري األحباث والدراسات اىل أن تناول عصري مثار الكريز بصورة يومية 
يسهم يف منع الشعور باألرق، ويقصر من الفرتة اليت يظل فيها االنسان 
الكبرية من  الكميات  العلماء ذلك اىل  النعاس، ويعزي  يف فراشه يرجو 
مركبات امليالتونني املضادة لألكسدة، حيث إنها قد تكون السبب وراء 
خفض حدة األرق، والنوم بسهولة، كما أن هلا فائدة أخرى مهمة هي تنظيم 
دورة النوم واالستيقاظ يف اجلسم. وينضم املوز اىل األغذية اليت تكافح 
األرق وجتعل من حلم النوم حقيقة، حيث تؤكد الدراسات الطبية أنه يسهم 
يف رفع نسبة هرمون امليالتونني، الذي يلعب دورا مهما يف املساعدة على 
النوم العميق. كما تؤكد األحباث اليت أجريت على اللنب احلليب الساخن 
َينَشط  الذي  “تريبتوفان”،  األميين  احلامض  على  حيتوي  أنه  الدافئ  أو 
النعاس والنوم  عند تسخني احلليب، ويساعد هذا احلامض األميين على 
اجلسم  يتحول يف  الذي  “سريوتينني”  الدماغي  املركب  انتاج  طريق  عن 
اىل هرمون “امليالتونني” فينظم دورة النوم. ويعترب “الرتيبتوفان” حامضًا 
أمينيًا أساسيًا، ال ميكن للجسم انتاجه، ويتوجب احلصول عليه من مصادر 
بالنشويات مع  أغذية غنية  تناول  أن  الدراسات  غذائية خارجة. وكشفت 
احلليب الساخن يرفع بشكل ملحوظ من تركيز معدل حامض الرتيبتوفان 
بالنعاس  الشعور  على  تأثريه  يرفع  ما  الدماغ،  اىل  يصل  الذي  األميين 
التسبب  الساخن يف  احلليب  ترتفع فعالية  النوم. وهلذا  نوعية  وحتسني 
عند  أو  النشا،  أو  الشوفان  رقائق  مع  أو  األرز،  مع  طبخه  عند  بالنعاس 
تناوله مع أغذية نشوية مثل اخلبز. وتفيد الدراسات أن النشاط الرياضي 
يساعد من يعانون األرق وقلة النوم يف حل مشكلتهم، اال أنه جيب مزاولة 
هذه األنشطة نهارا، واذا كانت يف وقت متأخر فيجب أال تكون قبل النوم 

مباشرة.
يشري الدكتور يوسف حلمي، استشاري التغذية العالجية، اىل أن تناول 
اللنب الدافئ يعمل على رفع نسبة الكالسيوم يف اجلسم ما يؤدي اىل ارختاء 
األعصاب وتقليل التوتر يف اجلسم، والشوفان هو من احلبوب الكاملة اليت 
حتتوي على فيتامينات )ب1( و)ب2( و)ب6( و)ب12(، وبالتالي فان هذه 
الفيتامينات تعمل كمساعدات لالنزميات وتؤدي اىل حتسني احلالة العصبية 
للجسم، وبالتالي تقليل التوتر وحتقيق االرختاء العصيب. وحيتوي الكريز 
على كمية مرتفعة جدا من “الزانسني” وهو من العناصر املهمة اليت تؤدي 
اىل رفع القدرة املناعية، وتؤدي اىل تأثريات مهمة على اجلهاز العصيب، 
وتعمل على بناء األعصاب وتؤدي اىل تقليل التوتر العصيب واملشكالت 
النفسية، ألنه يلعب دورا يف نشاط املوصالت العصبية يف الدماغ. واملوز 
حيتوي على األلياف واملاغنيسيوم واملنغنيز والنحاس، باالضافة اىل كمية 
مرتفعة من البوتاسيوم الذي يؤدي اىل تقليل ضغط الدم املرتفع وتقليل 
اليت  واألطعمة  العصيب.  االسرتخاء  اىل  يؤدي  وبالتالي  العصيب  التوتر 
حتتوي على الكربوهيدرات، تؤدي اىل االشباع وهذا مهم جدا حيث يساعد 
الدماغ على خفض افراز األدرينالني، ومن ثم خفض التوتر العصيب الذي 

قد حيدث مع الشعور باجلوع، وبالتالي النوم بهدوء. 
يرى الدكتور مسري عنرت، استشاري احلميات والكبد- ونائب مدير عام 
مستشفى محيات امبابة، أن النباتات عموًما أصل األدوية، منذ بدء اخلليقة 
وحتى أوائل القرن التاسع عشر، حيث بدأت األدوية املخلقة أو املصنعة 
ازالة االمل  يف الظهور، وكان من الضروري بالنسبة لالنسان أن حياول 
أو التحكم يف بعض األمراض، وكان من باب أوىل أن يتم التخلص من 
اضطراب  أشهرها  من  واليت  تصاحبه  اليت  واالضطرابات  النفسي،  األمل 
النوم، وقد توصل العلماء مبرور الوقت اىل أن تناول بعض األطعمة يف 
أوقات غري مناسبة حتدث اضطرابا يف النوم، األمر الذي يؤدي اىل القلق 
النوم بوقت  الوجبات قبل  واألرق، واذا حرص االنسان على تناول هذه 
كاف مع تناول اللنب الزبادي احمللى بالعسل األبيض، أو قطعة من املوز 

أو الربتقال فان ذلك يدعو اىل االسرتخاء والنوم بشكل طبيعي.
ويف حاالت األرق والقلق الشديدين، فان هناك اضطرابات قد حتدث 
تناول  منها  التخلص  على  ويساعد  البطن،  املستمرة يف  الغازات  نتيجة 
القولون  آالم  وينهي  اهلضم  عملية  تسهيل  على  يعمل  حيث  البقدونس 
مثل  الدافئة  األغذية  وتناول  كبري،  بشكل  األيام  هذه  املنتشر  العصيب 
والكمون  والنعناع  الينسون  مثل  الدافئة  املشروبات  أو  اخلفيف  احلساء 
والشيح ومغلي البقدونس، يساعد على ازالة القلق أو تهدئته، كما تساعد 
على تقليل التوتر. واحلرص على االقالل من تناول اللحوم واالجتاه اىل 

تناول األمساك، يؤدي اىل تهدئة اجلسم بصورة أكرب وتالشي التوترات 
اليت حتدث فيه.

يقول الدكتور جمدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي باملعهد القومي 
للتغذية ورئيس املؤسسة العلمية للثقافة الغذائية: هناك اعتبارات غذائية 
تنظيم  من  يتمكن  حتى  االنسان  بها  يتحلى  أن  جيب  وسلوكية  وبيئية 
عن  االبتعاد  ثم  والنوم،  االستيقاظ  مواعيد  وتثبيت  تنظيم  أوهلا  النوم، 
األغذية واملشروبات احملفزة للنشاط الذهين، خصوًصا يف النصف الثاني 
النسكافيه  مثل  الكافيني  على  حتتوي  اليت  املشروبات  ومن  اليوم،  من 
والقهوة وما شابههما، وكذلك املياه الغازية غامقة اللون، وكل األغذية 
اضافات  أي  ألن  الدجاج،  مرقة  مكعبات  فيها  مبا  املصنعة  واملشروبات 
كيميائية لألغذية تؤدي اىل ارتباك يف اجلسم، وعندما يرتبك بفعل هذه 
املادة الكيميائية الغريبة واليت ال توجد يف تكوينه األصلي، يبدأ اجلسم 

يف االنتباه ما يقلل من قدرة اسرتخاء اجلسم.
وما يعطي قدرة على النوم باسرتخاء هو احلركة واملشي، ولذلك تشري 
الدراسات اىل ضرورة املشي خالل النصف األول من اليوم على األقل 
يؤثر  ما  منطقية،  بطريقة  اجلسم  عمل  اىل  يؤدي  ذلك  أن  حيث  ساعة، 
باالجياب على اجلسم يف عملية النوم مساء. واذا كانت مثة أغذية تساعد 
رأسها عصري  على  وباسرتخاء، فسيكون  هادئ  بشكل  النوم  عملية  على 
الطيارة  الزيوت  ألن  واملصفى،  بقشرته  اخلالط  يف  املضروب  الليمون 

املوجودة يف قشرة الليمون تعمل على اسرتخاء اجلهاز العصيب.

برعاية صاحب السيادة املطران عاد أبي كرم السّامي اإلحرتام
تتشّرف رعّية مار مارون – ردفرن

باإلشرتاك مع جملسها الرعوي وجلانه
بدعوتكم لإلشرتاك يف إحتفاالت عيد شفيعها القّديس مارون 

الرتاث  مركز  ويف  الكاتدرائّية  يف  اإلحتفاالت  كّل  ُتقام   (  
املاروني(

30،7 مساء سهرة عشاء الرعّية يف قاعة البيلفيو  اجلمعة 1 شباط : 
-  بانكستاون. 

00،6 مساء   قّداس األطفال يليه لقاء “ فرسان  السبت 2 شباط : 
العذراء “ والعائالت.                 

األحد 3 شباط : 7،30 مساء  لقاء املسّنني + الليلة اللبنانّية . 
6،30 مساء القّداس اإلهلي مع األخوّيات املرميّية  اإلثنني 4 شباط : 

من كافة الّرعايا املارونّية، يليه كوكتيل.
الثالثاء 5  شباط :6،30 مساء القّداس اإلهلي، الّتساعّية مع الربكة 

باأليقونة.
  7،30 مساء  ندوة ثقافّية عن “ املوارنة “ من تنظيم جلنة التثقيف 

الّديين للبالغني
األربعاء 6 شباط :  6،30 مساء القّداس اإلهلي، الّتساعّية مع الربكة 

باأليقونة. 
 7،30 مساء أمسية ترفيهّية للشبيبة من تنظيم جلنة الشبيبة. 

)طوال اليوم تأمني اخلبز على الّصاج، املناقيش والفطاير من تنظيم 
سّيدات الرعّية(.   

اخلميس 7 شباط : 6،30 مساء القّداس اإلهلي، الّتساعّية مع الربكة 
باأليقونة. 

كافة  من  املرميّية  الّرسولّية  للحركة  تثقيفّية  أمسية  مساء   7،30
الّرعايا املارونّية. . 

)طوال اليوم تأمني اخلبز على الصاج، املناقيش والفطاير من تنظيم 
سّيدات الّرعّية(.

اجلمعة 8 شباط :   00،9 صباحًا   القّداس اإلهلي مع طاّلب مدرسة 
مار مارون - دلويتشهيل.

القّداس اإلهلي يليه سجود للقربان املقّدس.   6،30 مساء 
الّصاج، املناقيش والفطاير من  اليوم تأمني اخلبز على    )طوال 

تنظيم سّيدات الّرعّية(.
السبت 9 شباط :  7،00 مساء قّداس العيد اإلحتفالي الذي يرتأسه 
يليه  اإلحرتام،   الّسامي  كرم  أبي  عاد  املطران  السيادة   صاحب 

ضيافات العيد واهلريسة.
الّصاج، املناقيش والفطاير من  اليوم تأمني اخلبز على    )طوال 

تنظيم سّيدات الّرعّية(.
األحد 10 شباط :  القّداسات كاملعتاد 8،30 صباحا يف دلوتشهيل 

– 10،00 صباحًا يف ردفرن - 6،00 مساء يف أورلوود.
يف  للشبيبة  ترفيهّية  ليلة  يليه  اإلهلي  القداس  مساء   6،00  

أورلوود.
 للمزيد من املعلومات الّرجاء اإلّتصال مبكتب الرعّية 2148 9318 

املوز واحلليب والشوفان... للنوم العميق
جمدي نزيه: تنظيم مواعيد االستيقاظ والنوم وجتنب 

حمفزات النشاط الذهين تساعد على النوم اهلادئ

األغذية الغنية بالكربوهيدرات تزيل التوتر وتهدئ اجلسم 
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فـــن

عبد احلليم حافظ )21 يونيو 1929 - 30 مارس 1977(، 
مغين مصري. امسه احلقيقي عبد احلليم على شبانة. ولد يف 
قرية احللوات مبحافظة الشرقية، ويوجد بها السرايا اخلاصة 

به ويوجد بها اآلن بعض املتعلقات اخلاصة.
عن حياته

حمافظة  االبراهيمية  ملركز  التابعة  احللوات  قرية  يف  ولد 
إمساعيل  هم  إخوة  أربعة  بني  االصغر  االبن  وهو  الشرقية 
وحممد وعلية. توفيت والدته بعد والدته بأيام وقبل أن يتم 
جهة  من  اليتم  ليعيش  والده  تويف  األول  عامه  احلليم  عبد 
يف  بعدها  ليعيش  قبل  من  األم  جهة  من  عاشه  كما  األب 
بيت خاله احلاج متولي عماشة. كان يلعب مع أوالد عمه يف 
ترعة القرية، ومنها انتقل إليه مرض البلهارسيا الذي دمر 
حياته، ولقد قال مرة أنا ابن القدر، وقد أجرى خالل حياته 
واحد وستني عملية جراحية ]1[، وهو االبن الرابع وأكرب اخوته 
هو إمساعيل شبانه الذي كان مطربًا ومدرسًا للموسيقى يف 
الشيخ  كتاب  يف  قليال  نضج  بعدما  التحق  الرتبية،  وزارة 
أمحد؛ ومنذ دخول العندليب األمسر للمدرسة جتلى حبه العظيم 
للموسيقى حتى أصبح رئيسا لفرقة األناشيد يف مدرسته. 
ومن حينها وهو حياول الدخول جملال الغناء لشدة ولعه به.

عام 1943  التلحني  العربية قسم  املوسيقى  التحق مبعهد 
حني إلتقى بالفنان كمال الطويل حيث كان عبد احلليم طالبا 
الغناء واألصوات، وقد  يف قسم تلحني، وكمال يف قسم 
درسا معا يف املعهد حتى خترجهما عام 1948 ورشح للسفر 
يف بعثة حكومية إىل اخلارج لكنه ألغى سفره وعمل 4 سنوات 
ثم  بالقاهرة،  وأخريا  الزقازيق  ثم  بطنطا  للموسيقى  مدرسًا 
اإلذاعة  بفرقه  بعدها  والتحق  التدريس  من  استقالته  قدم 

املوسيقية عازفا على آله األبواه عام 1950.
العمروسي  العمر األستاذ جمدي  تقابل مع صديق ورفيق 
اإلذاعي  الوقت  ذلك  يف  اإلذاعة  مدير  بيت  يف   1951 يف 
شبانة  احلليم  عبد  األمسر  العندليب  اكتشف  عمر.  فهمي 
باستخدام  له  الذي مسح  الوهاب  عبد  حافظ  الكبري  اإلذاعي 

امسه “حافظ” بدال من شبانة.
وفقًا لبعض املصادر فإن عبد احلليم ُأجيز يف اإلذاعة بعد 
أن قدم قصيدة “لقاء” كلمات صالح عبد الصبور، وحلن كمال 
الطويل عام 1951، يف حني ترى مصادر أخرى أن إجازته كانت 
“يا حلو يا امسر” كلمات  أغنية  يف عام 1952 بعد أن قدم 
مسري حمجوب، وأحلان حممد املوجي، وعمومًا فإن هناك اتفاقًا 
أنه غنى )صافيين مرة( كلمات مسري حمجوب، وأحلان حممد 
املوجي يف أغسطس عام 1952 ورفضتها اجلماهري من أول 
وهلة حيث مل يكن الناس على استعداد لتلقى هذا النوع من 

الغناء اجلديد.
ولكنه أعاد غناء “صافيين مرة” يف يونيو عام 1953، يوم 
إعالن اجلمهورية، وحققت جناحًا كبريًا، ثم قدم أغنية “على 
الطويل  كمال  وأحلان  أمحد،  علي  حممد  كلمات  الشوق”  قد 
يف يوليو عام 1954، وحققت جناحًا ساحقًا، ثم أعاد تقدميها 
ُلقب  جناحه  تعاظم  ومع   ،1955 عام  الوفاء”  “حلن  فيلم  يف 

بالعندليب األمسر.

فرتة البدايات
صورة التقطت لعبد احلليم يف 26 أبريل 1948 بعد حصوله 

على دبلوم املعهد العالي للموسيقى العربية
بعد   1951 عام  اإلذاعة  يف  إجازته  من  الفرتة  هذه  متتد 
تقدميه قصيدة “لقاء” من كلمات صالح عبد الصبور وأحلان 
كمال الطويل، حتى بدء تصويره أول أفالمه “حلن الوفاء” عام 
1955، ومل تكن أعراض مرض البلهارسيا قد تفاقمت لديه.

نال حظ يف هذه الفرتة أن عدد كبريًا من األغاني حتوي نربة 
من التفاؤل مثل: “ذلك عيد الندى”، “أقبل الصباح”، “مركب 
“العيون  هنانا”،  يا  “فرحتنا  الليل”،  سكون  “يف  األحالم”، 
بتناجيك”، “غين..غين”، “الليل أنوار ومسر”، “نسيم الفجرية”، 

“ريح دمعك”،”اصحى وقوم”، “الدنيا كلها”.
كما تتحدث بعض هذه األغاني عن الطبيعة اجلميلة، مثل: 
“األصيل الذهيب”، “هل الربيع”، “األصيل”. كما تتناول بعض 
األغاني العاطفية ذكر الطبيعة اجلميلة يف إطار عشق اإلنسان 
لكل ما هو مجيل مثل “رمبا”، “يف سكون الليل”، “القرنفل”، 
“اجلدول”،  شاعر”،  “ربيع  الورد”،  “صحبة  عنيه”،  ف  “حبييب 

“إنتِ إهلام جديد”، “ “هنا روض غرامنا”، “فات الربيع”.
لكن مع تفاقم مرض البلهارسيا لديه بدءًا من عام 1956، 
نالحظ أن نربة التفاؤل بدأت ختتفي من أغانيه تدرجييًا، وحتل 

حملها نربة احلزن يف أغانيه.
استمرار التألق

الطويل  وكمال  املوجي  حممد  العبقري  امللحن  مع  تعاون 
ثم بليغ محدي، كما أنه له أغاني شهرية من أحلان موسيقار 
األجيال حممد عبد الوهاب مثل: )أهواك، نبتدي منني احلكاية، 
فاتت جنبنا(، ثم أكمل الثنائي )حليم - بليغ( باالشرتاك مع 

قصة حياة عبد احلليم حافظ

Saturday 26 January 2013  2013 الثاني  كانون   26 السبت 

مهرجان تيار املردة اوسرتاليا
ترقبوا مهرجان تيار املردة اوسرتاليا يف سيدني السبت يف الثاني من اذار 2013 يف 

قاعة الويستيال الكربى يف ليدكمب. للمزيد من املعلومات الرجاء األتصال بالرقم:

0409638450

الشاعر املصري املعروف حممد محزة أفضل األغاني العربية 
من أبرزها:

زي اهلوا، سواح، حاول تفتكرني، أي دمعة حزن ال، موعود 
وغريها من األغاني.

الفنجان  قارئة  أغنية  قباني  نزار  الكبري  للشاعر  غنى  وقد 
ورسالة من حتت املاء واليت حلنها املوسيقار حممد املوجي.

آالف   8 أمام  التارخيية  حفلته  يف  غنى   1967 حرب  بعد 
شخص يف قاعة ألربت هول يف لندن لصاحل اجملهود احلربى 
احلفل  هذا  يف  احلليم  عبد  قدم  وقد  العدوان.  آثار  إلزالة 
كلمات عبد الرمحن األبنودي وأحلان بليغ محدي،  أغنية املسيح; 
وغنى يف نفس احلفل أغنية عدى النهار، وهي أيضًا لألبنودي 
وبليغ، وهي واحدة من أبرز أغاني حفالت عبد احلليم على مدار 

تارخيه الطويل.
الثاني،  واحلسن  بورقيبة،  احلبيب  للزعيم  صديقًا  كان 

وامللك حسني.
الكبري  للكاتب  “ال”  قصة  بتقديم  حيلم  احلليم  عبد  كان 
مصطفى أمني على شاشة السينما ورشح جنالء فتحي لبطولتها 
ولكن القدر مل ميهله. قدم 3 برامج غنائية هي: “فتاة النيل” 
للشاعر أمحد خميمر وأحلان حممد املوجي وإخراج كامل يوسف 
و”معروف االسكايف” للشاعر إبراهيم رجب وأحلان عبد احلليم 
علي وإخراج عثمان أباظة، “وفاء” للشاعر مصطفى عبد الرمحن 

وأحلان حسني جنيد وإخراج إمساعيل عبد اجمليد.
يتفاءل  وكان  احلزين..  الكالب  نباح  من  يتشاءم  كان 

بالقطط ويعلق صورها يف شقته.
الرتاث اجملهول لعبد احلليم حافظ

حافظ،  احلليم  عبد  بها  يتمتع  اليت  الكبرية  الشهرة  رغم 
لكن هناك عددًا كبريًا من أغانيه ال يعرفها كثري من الناس، 
والسبب على األرجح أنها أغاٍن مسموعة وغري مصورة، وإذا 
حسبنا عدد األغاني اليت قدمها يف األفالم سواٌء بالصوت، 
املصورة  األغاني  إىل  إضافة  فقط،  بالصوت  أم  والصورة، 
يف التلفيزيون، جند أن عددها ميكن أن يصل إىل 112 أغنية 
تقريبًا، وهذا العدد ال يكاد يشكل نصف عدد أغانيه البالغة 
حوالي 231 أغنية، كما أننا مل نأخذ يف احلسبان األغاني اليت 
هي حبوزة بعض أصدقاء عبد احلليم، واليت هي غري متاحة 

للتداول التجاري.
مرضه

مرض  سببه  الكبد  يف  بتليف  األمسر  العندليب  أصيب 
البلهارسيا، وكان هذا التليف سببا يف وفاته عام 1977 م 
وكانت أول مرة عرف فيها العندليب األمسر بهذا املرض عام 
املعدة وكان وقتها  نزيف يف  بأول  عندما أصيب  1956 م 
مصطفى  صديقه  لدى  رمضان  بشهر  اإلفطار  على  مدعوًا 

العريف.
مصطفى  الدكتور  مرضه:  رحلة  يف  عاجلوه  الذين  األطباء 
قناوي، الدكتور ياسني عبد الغفار، الدكتور زكي سويدان، 
إجنلرتا  ومن  سرور،  شاكر  الدكتور  عيسى،  هشام  الدكتور 
الدكتور تانر، الدكتورة شيال شارلوك، الدكتور دوجر ويليامز، 

د.رونالد ماكبث، ومن فرنسا د.سارازان فرنسا.
علي  حممد  سهري  اآلنسة  هي  خاصة  سكرترية  له  كانت 
وعملت معه منذ 1972 وكانت مرافقته يف كل املستشفيات 

اليت رقد فيها.
ابن  مستشفى   : باخلارج  فيها  رقد  اليت  املستشفيات 
سينا بالرباط)املغرب(، ويف إجنلرتا: مستشفى سان جيمس 
هريست، ولندن كلينك، فريسنج هوم، مستشفى كنجز كولدج 

)املستشفى الذي شهد وفاته(، »سالبرتيد« )باريس(

وفاته
آذار 1977 يف لندن   / األربعاء يف 30 مارس  تويف يوم 
األساسي  والسبب  عاما،  واألربعني  الثمانية  يناهز  عمر  عن 
يف وفاته هو الدم امللوث الذي نقل إليه حامال معه التهاب 
كبدي فريوسي فريوس سى الذي تعذر عالجه مع وجود تليف 
يف الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر كما قد 
أوضح فحصه يف لندن، ومل يكن لذلك املرض عالج وقتها 
موته هو خدش  املباشر يف  السبب  أن  اآلراء  وبينت بعض 
املنظار الذي أوصل ألمعاه مما أدى إىل النزيف وقد حاول 

األطباء منع النزيف بوضع بالون ليبلعه ملنع تسرب الدم ولكن 
عبد احلليم مات ومل يستطع بلع البالون الطيب. حزن اجلمهور 
بعد  انتحرن  مصر  من  الفتيات  بعض  أن  حتى  شديدا  حزنا 
معرفتهن بهذا اخلرب. وقد مت تشييع جثمانه يف جنازة مهيبة مل 
تعرف مصر مثلها سوى جنازة الرئيس املصري الراحل مجال 
عبد الناصر والفنانة الراحلة أم كلثوم سواء يف عدد البشر 
املشاركني يف اجلنازة الذي بلغ أكثر من 2.5 مليون شخص، 

أو يف انفعاالت الناس الصادقة وقت التشييع.

عبد احلليم يف األعمال الفنية
متوز  يوليو  حليم يف شهر  بعنوان  روائي  فيلم  عرض  مت 
عام 2006 وسط دعاية ضخمة ومن إنتاج عماد الدين أديب 
وشريف عرفة وكان من إخراج شريف عرفة أيضًا، قام بدور 
البطولة فيه املمثل املصري املشهور أمحد زكى الذي توفى 
احلليم يف  عبد  بدور  قام  كما  الفيلم،  من   %90 اجناز  بعد 

مرحلة الشباب ولده هيثم أمحد زكي.
شعب  حكاية  العندليب  مسلسل  وإنتاج  تصوير  مت  كما 
والذي يروي سرية عبد احلليم حافظ إضافة إىل األحداث اليت 
مرت بها مصر خالل فرتة وجوده منها قيام الثوة املصرية، 
وصعود مجال عبد الناصر، واحلرب مع إسرائيل. قام بتمثيل 
دور الراحل عبد احلليم حافظ املمثل شادي شامل الذي فاز 
يكون  من  العندليب  تسمى   MBC شاشة  على  مسابقة  يف 
كانت قد أقيمت للعثور على ممثل شاب يشبه بصورة كبرية 
املغنى األسطورة وفى مقدوره أن يؤدى دوره على شاشة 
حكاية  )العندليب  مسلسل  صور  شادي  الفنان  التلفزيون. 
مثل  الكبار  الفنانني  من  خنبة  معه  ومثل  فيه  وجنح  شعب( 
)عبلة كامل وكمال أبو رية(. الكاتبة نوره ولكن رغم هذا فإن 
املسلسل مل يكن قويا كما كان متوقعا فقد اهمل الكثري من 
التفاصيل املهمة يف حياة عبد احلليم وانتقده النقاد بشده 

لضعف أدائه الفين وتغيري بعض اجملريات من قصة حياته.
نقطتني  يف  موضوعية  ناحية  من  املسلسل  نقد  ميكن 

أساسيتني:
    وجود كثري من األخطاء التارخيية، مثل القول أنه قدم 
أغنية »يا حلو يا امسر« عام 1948، والصحيح أنه قدمها عام 

1952 تقريبًا.
 اهتمامه مبواضيع بعيدة عن موضوع املسلسل مثل سرية 
األخوان املسلمني، كما أنه اهتم بسرية الرئيس عبد الناصر 
منذ دخوله الكلية احلربية، لدرجة أنها طغت يف أحيان كثرية 

على سرية صاحب املسلسل وهو عبد احلليم
كما ظهرت شخصية عبد احلليم حافظ يف الفيلم الكوميدي 
اخليالي مسري وشهري وبهري وأدى الشخصية حممود العزازي، 
وبعد إشادة النقاد بتقليده قام حممود العزازي جمددًا بتجسيد 

دور عبد احلليم حافظ يف مسلسل الشحرورة.
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تتمــات

»التيار الوطين« حذر ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

املشاريع االنتخابية وحنن منفتحون على مناقشتها«.
لكن املفاجأة - وفق املصادر عينها - مل تكن يف إصرار عون على خرق 
اإلمجاع داخل اللجنة بعدم اإلدالء بأي تصريح وأن يرتك املنرب للنائب غامن، 
وإمنا من خالل دعوته إىل أن يسلك »قانون اللقاء األرثوذكسي« طريقه 
إىل اهليئة العامة يف الربملان مؤكدًا أن ال شيء يسقطه إال التصويت وأن 

االنتخابات لن حتصل على أساس قانون 1960.
واعترب النواب يف اللجنة أنه ال حيق هلم رفع توصية إىل اهليئة العامة أو 
اللجان النيابية املشرتكة ما مل حتظ بتوافق األعضاء فيها وهذا ال ينطبق 
على مشروع قانون اللقاء األرثوذكسي. ورأوا أن التصويت داخل اللجنة 
غري ملزم ويتعارض مع دورها يف الوصول إىل قواسم مشرتكة لتبديد 

هواجس هذا الفريق أو ذاك.
اخلروج عن  عون  على  أملت  اليت  األسباب  تعرف  ال  املصادر  أن  ومع 
احلر«  الوطين  »التيار  من  مكلف  بأنه  تعتقد  فإنها  اللجنة،  داخل  اإلمجاع 
باإلعالن عن املوقف الذي صدر عنه، على رغم أنه أخفق يف السابق يف 
دعوته إىل إنهاء مهمة اللجنة بذريعة أن ستة من أعضاء اللجنة صوتوا على 
املشروع األرثوذكسي يف مقابل معارضة ثالثة نواب له وبالتالي مل يعد 
من مربر الستمرار اللجنة يف عملها وأن أمام اهليئة العامة مشروعًا واحدًا 

للتصويت عليه.
 ال مهمة تقريرية للجنة

إال أن موقف عون قوبل بالرفض من قبل أعضاء يف اللجة أبرزهم النواب 
أكرم شهيب، أمحد فتفت، سريج طور سركيسيان ومبوقف واضح من بري 
دعا فيه إىل استمرار اللجنة يف مناقشتها مشاريع قوانني االنتخاب األخرى 
باعتبار أن ال مهمة تقريرية هلا وأن دورها تشاوري يف حماولة للوصول 
اللجان  دور  ختتزل  أن  ميكن  ال  أنها  إىل  اضافة  مشرتكة.  قواسم  إىل 

املشرتكة وال صالحية اهليئة العامة يف الربملان.
لكن عون مل يأخذ بكل هذه املواقف املعرتضة وأصر على نعي اللجنة 
من دون أن يعري اهتمامه للمواقف األخرى املدعومة من الرئيس بري الذي 
يتشاور مع رؤساء الكتل النيابية يف حماولة للوصول إىل قواسم مشرتكة 
تتقاطع مع جلنة االنتخاب الفرعي. ناهيك بأن بري كان صرحيًا يف موقفه 
عندما استقبل أول من أمس النائب غامن الذي نقل عنه ضرورة استمرار 
اللجنة يف مهمتها وأنه ال يستطيع، ال هو وال غريه، أن يوقف عمل اللجنة 
اليت شكلت بإمجاع من اللجان النيابية املشرتكة اليت يعود هلا اختاذ القرار 
النهائي. أما ملاذا يصر العماد عون من خالل ابن شقيقته النائب عون 
إصراره  يريد من خالل  األرثوذكسي، وهل  اللقاء  التمسك مبشروع  على 
تلميع صورته أمام املسيحيني بذريعة أنه يقود معركتهم يف الدفاع عن 
حقوقهم يف تأمني عدالة الصوت املسيحي يف االنتخابات لتحقيق التوازن 

يف التمثيل النيابي أم أن لديه أهدافًا أخرى؟
 إساءة تفسري موقف بري

ويف هذا السياق قال مصدر نيابي إن عون أساء تفسري موقف بري 
بإمجاع  حيظى  الذي  املشروع  تأييده  جلهة  خصوصًا  االنتخاب  قانون  من 
املسيحيني، وهو حياول الضغط لقطع الطريق على الدور الذي يقوم به 

رئيس اجمللس البتداع خلطة انتخابية تلقى تأييدًا من الكتل النيابية.
وأكد املصدر أن عون يريد منذ اآلن إحراج حزبي »الكتائب« و »القوات« 
املؤيدين للمشروع األرثوذكسي بعدما ملس استعدادهما، خبالف رأي ممثله 
يف اللجنة، لالنفتاح على الطرح االنتخابي الذي جيمع بني النظامني األكثري 

والنسيب.
»حزب  حليفه  لتوظيف ضغط  - يسعى  - ووفق املصدر  أن عون  كما 
اهلل« املؤيد للمشروع األرثوذكسي والذي حيرص من خالل ممثله يف اللجنة 
النائب علي فياض على »مبايعة« النائب عون يف أي موقف يتخذه من 

دون أن يبادر إىل حتديد موقف حزبه من املشاريع األخرى املطروحة.
وبكالم آخر يتخذ »حزب اهلل« لنفسه موقف املراقب داخل اللجنة على 
رغم انه اعترب الصيغة اليت طرحها ممثل كتلة »التنمية والتحرير« يف اللجنة 
علي بزي القائمة على توزيع انتخاب النواب مناصفة بني األكثري والنسيب 

جدية وقابلة للبحث.
ولفت املصدر إىل أن فياض اضطر للتدخل دفاعًا عن عون يف وجه 
املوقف الذي صدر عن فتفت والذي كشف فيه كل ما كان مستورًا، وقال 
إنه تضامن معه على بياض مع أنه حيرص على عدم التدخل يف النقاش 
لـ  تأييده املطلق  إشارات يغلب عليها  بإطالق  الواسع ويكتفي  بابه  من 

»التيار الوطين احلر«.
النائب عون رأى يف الصيغة اليت طرحها  إذا كان  وسأل املصدر ما 
انتخابية  مشاريع  عن  للبحث  جدية  حماولة  بري  عن  بالنيابة  بزي  النائب 
بديلة لـ »األرثوذكسي« يف ضوء موقف األخري الذي مل يعد خافيًا على 
االنعقاد يف غياب مكونني  العامة إىل  بأنه لن يدعو اهليئة  أحد ومفاده 
أساسيني وأنه بعيد من األرثوذكسي بعد بريوت عن اسرتاليا. كما سأل 
املصدر عن رد فعل عون عندما الحظ أن شهيب تقدم مبداخلة ال يعرتض 
فيها على اقرتاح بري وطالب بأن يشكل النظام األكثري 70 يف املئة من 
الصيغة اليت طرحها بزي فيما كانت املفاجأة لـ »التيار الوطين« يف موقف 
فتفت الذي أبدى مرونة وانفتاحًا على مناقشتها على رغم أن »املستقبل« 

يعارض النظام النسيب ويتمسك باألكثري.
»القوات« وتدوير الزوايا

وكشف املصدر أن ممثل »القوات« يف اللجنة النائب جورج عدوان الذي 
يصر على تدوير الزوايا وإرضاء مجيع أعضاء اللجنة يف الوقت نفسه، مل 
يعرتض على مناقشة الصيغة اليت طرحها بزي مع أنه مييز يف مراعاته عون 
من موقف األخري، وقال إن ممثل »الكتائب« النائب سامي اجلميل مل يقفل 

الباب أمام استمرار البحث يف الصيغة املقرتحة.
ولفت إىل أن التالقي بني عدوان واجلميل كان واضحًا، ليس برفضهما 

هذه الصيغة، وإمنا يف ربط موقفهما النهائي منها بالتوافق على تقسيم 
ألي  تأييدهما  قاعدة  على  فيها  النسبية  نسبة  لتحديد  االنتخابية  الدوائر 
تقسيم ميكن أن يؤدي إىل ترجيح صوت الناخب املسيحي يف اختيار معظم 

ممثليه إىل الربملان.
فوق  الطاولة  يقلب  أن  أراد  عون  النائب  أن  النيابي  املصدر  واعترب 
اجلميع لتعويم املشروع األرثوذكسي ومنع أي حماولة لاللتفاف عليه، لعله 
يعود بالنقاش داخل اللجنة إىل نقطة االنطالق عندما أيد ستة نواب هذا 
املشروع، خصوصًا أنه مل يشارك كما جيب يف النقاش الذي دار حول 

الصيغة املقرتحة من بزي.
وسأل ما إذا كان »التيار الوطين احلر« يغتاظ من رغبة بري يف ابتداع 
صيغة وسطية خصوصًا أن األخري ليس حمشورًا يف التضامن على بياض 

مع العماد عون، كما هي حال حليفه »حزب اهلل« اآلن؟
أحالته على  الذي  احلكومة  تأييده مشروع  يتخل عن  بري مل  إن  وقال 
الربملان ويقوم على اعتماد النظام النسيب لكنه يبقى األقدر على استنباط 

أفكار جديدة.
بري والكتلة الضاغطة

وينقل عن بري قوله أمام زواره إن األكثرية احلالية، باستثناء رئيس 
»جبهة النضال الوطين« وليد جنبالط، تنظر إىل القانون النسيب على أنه 
تتعامل  املقاعد، فيما  بغالبية  الربملان  العودة إىل  الذي يؤمن هلا  املعرب 
حلصد  الطريق  أنه  على  صغرى  دوائر  إىل  لبنان  تقسيم  مع  املعارضة 
األكثرية. ويضيف بري: »أننا نقف أمام حسابات انتخابية ميكن أن تعيد 
آذار   14 بني  احلادة  العمودية  االنقسامات  من  جديدة  جولة  إىل  لبنان 
السلطة  إنتاج  إعادة  يف  تكمن  البديلة  الصيغة  فإن  وبالتالي  آذار.  و8 
السياسية من خالل االلتزام باملناصفة بني املسيحيني واملسلمني على 

أساس انتخاب 64 نائبًا وفقًا للنظام األكثري ومثلهم باعتماد النسبية«.
ويفهم من كالم بري أن لبنان ال يستطيع أن ينعم باستقرار سياسي 
ما مل يصر إىل تشكيل قوة سياسية راجحة تكون قادرة على لعب دور 

متوازن يقطع الطريق على تكرار جتربة االنقسام اليت نعانيها اآلن.
كما أن بري - وفق تقدير زواره - يعتقد بأن القوة السياسية الوازنة 
والراجحة ميكن أن تتشكل من حواىل 20 نائبًا، على رغم أنه يتعامل مع 
آخذًا يف  التعبري عن هواجس املسيحيني  أنه ذروة  »األرثوذكسي« على 
االعتبار ما حيصل يف جوار لبنان، لكنه يعتقد أن تبديدها لن يكون إال 
بالتوافق على قانون انتخاب جديد وأن الصيغة املقرتحة منه ال تتيح لفريق 
أو آخر قراءة نتائج االنتخابات قبل إجراء العملية االنتخابية باعتبار أنها تبقى 

غامضة إىل حني اإلعالن عن النتائج بصورة رمسية.
لذلك يسأل املصدر النيابي ما إذا كان عون يريد فعاًل إجراء االنتخابات 
يف موعدها أو أنه يضغط من أجل تبين القانون الذي يأتي على قياسه، ال 
سيما أنه يتخوف من اجلهود الرامية إىل إعادة ترميم صفوف 14 آذار بعدما 
راهن البعض على أن القوى املنتمية إىل املعارضة تعيش آخر أيامها وأن 
الطالق بني أطرافها الرئيسيني حاصل ال حمالة، علمًا أن ما قاله النائب 
عون من على منرب الربملان ال يعكس األجواء اإلجيابية اليت سادت اجللسة 
يف ضوء استعداد »احلزب التقدمي االشرتاكي« و »املستقبل« للبحث يف 

قانون انتخاب جيمع بني األكثري والنسيب.

قمة أمريكية ـ روسية...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

والدرع الصاروخي يف اوروبا.
املبعوث  سيقدمه  الذي  االجياز  يتضمن  ذلك  ان  املصادر  واوضحت 
الدولي - العربي االخضر االبراهيمي اىل اعضاء جملس االمن يف نيويورك 
يف 29 الشهر اجلاري و«االستجابة« القرتاح موسكو عقد لقاء مع ممثلي 
الدول االعضاء الدائمة العضوية يف جملس االمن، ولقاء وزيري اخلارجية 
االبراهيمي،  حبضور  الفروف  سريغي  والروسي  كريي  جون  االمريكي 
»بيان  اساس  على  السورية  لالزمة  حل سياسي  عن  البحث  بهدف  ذلك 
جنيف« وتفاصيل املرحلة االنتقالية مع »االخذ باالعتبار موازين القوة على 

االرض«.
واكدت املصادر الغربية ان عملية تسليح املعارضة شهدت »ختفيفا« 
يف االسابيع االخرية، العطاء اشارة اىل استعداد دول غربية للبحث عن 
بـ«وقف  املتعلق  للحل  بند  اول  تنفيذ  والبدء يف  لالزمة  »حل سياسي« 
العنف«. غري انها اشارت اىل ان اجمللس الوزاري االوروبي سيبحث يف 
30 الشهر اجلاري اقرتاحا بريطانيا برفع احلظر عن تسليح سورية، علما ان 
التمديد االخري للحظر الذي اختذه اجمللس الوزاري كان ملدة ثالثة اشهر 

تنتهي يف نهاية الشهر املقبل.
للحل سيرتجم  مببادئ  وبوتني  اوباما  قمة  خروج  ان  املصادر  وذكرت 
السادس،  الفصل  مبوجب  يصدر  االنتقالية  للمرحلة  دولي  قرار  مبشروع 

ويتضمن نشر قوات حفظ سالم دولية.
وكانت االمانة العامة لالمم املتحدة طلبت من عدد من الدول البحث يف 
استعدادها للمشاركة يف هذه القوات عندما تتوفر الظروف لذلك. وقالت 
ان احد السيناريوهات يتضمن نشر مئات العناصر من قوات حفظ السالم 
يف جنوب لبنان واجلوالن مع رفع عددها ليصل اىل حنو 30 الفًا مبوجب 

تقديرات فريق االبراهيمي.
وكان اإلبراهيمي ابلغ ديبلوماسيني من الدول اخلمس الدائمة العضوية 
يف جملس األمن أنه وصل اىل »طريق مسدود« يف مساعيه إلقناع اجمللس 
بالتحرك حنو إصدار قرار بناء على إعالن جنيف »يتضمن النقاط اليت مت 
االتفاق عليها حتى اآلن« فيما بقي »دور الرئيس السوري وموقعه خالل 
املرحلة االنتقالية« نقطة خالفية أساسية بني الواليات املتحدة وروسيا. 
لكن املصادر نفسها استبعدت »تقديم اإلبراهيمي استقالته خصوصًا بعد 
املتحدة واجلامعة  العام لألمم  األمني  الذي حصل عليه من  القوي  الدعم 

العربية والدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن«.
مدى  عن  سؤال  على  ردًا  تشوركني،  فيتالي  الروسي  السفري  وقال 

التقدم يف احملادثات اجلارية يف نيويورك يف شأن سورية: »ليس هناك 
أي جديد«.

اىل ذلك اعترب غينادي غاتيلوف نائب وزير اخلارجية الروسي إن إرسال 
قوات حفظ سالم اىل سورية »يتطلب موافقة أطراف النزاع«. وقال يف 
تصرحيات لوكالة »إيتار - تاس« الروسية إنه »يف مسألة إرسال قوات 
العام«.  امليداني  الوضع  إىل  كل شيء  يرجع  سورية  إىل  السالم  حفظ 
واضاف: »جيب اخذ رأي احلكومة، وبالطبع جيب أخذ موقف املعارضة يف 
االعتبار، إذا أردنا خلق الظروف لتحقيق استقرار األوضاع«. لكنه أوضح أن 
»هذه املسألة مل ُتناقش يف إطار عملي بعد«. وقال: »إذا نضجت الظروف 
مستقباًل إلرسال قوات دولية، فسيكون ذلك عنصرًا إجيابيًا. ولكن جيب 
أن ننظر إىل الوضع بواقعية، فالوضع الراهن ال يسمح بإرسال مراقبني 

دوليني أو أية قوات حفظ سالم دولية أخرى إىل هناك«.
وقال ديبلوماسي غربي يف جملس األمن ان »التوقعات منخفضة يف 
شأن جلسة اجمللس املقررة يف 29 الشهر احلالي ومن غري املنتظر أن 
يقدم اإلبراهيمي خالهلا أي مفاجأة«. وقال ان »السيناريو األفضل بالنسبة 
لنا يكون بتبين جملس األمن قرارًا حتت الفصل السابع يقضى بتنحي األسد 
وفرض عقوبات وحماسبة كل من يرتكب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب 

يف سورية« لكن »من الناحية الواقعية هذا غري وارد اآلن«.
وحبسب ديبلوماسيني يف جملس األمن وخارجه، ال تزال روسيا تعمل 
الوضع يف  لبحث  العضوية  الدائمة  اخلمس  الدول  بني  اجتماع  عقد  على 
حتى  لذلك  متحمسة  الغربية غري  الدول  لكن  اإلبراهيمي،  سورية حبضور 
اآلن. واعترب ديبلوماسيون أن »اجلمود السياسي والديبلوماسي مرجح أن 

يستمر، والتطورات امليدانية هي ما سيحسم اجتاه األمور«.
وحبث األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون الوضع يف سورية مع 
دافوس  منتدى  هامش  على  أوغلو  داوود  أمحد  الرتكي  اخلارجية  وزير 
االقتصادي. وقال بان يف بيان إنه تبادل وأوغلو »وجهات النظر يف شأن 
األزمة يف سورية واحتماالت )التوصل اىل( تسوية سياسية« وانه »عرب عن 

تقديره استضافة تركيا الالجئني السوريني منذ بداية األزمة«.
ودعا وزير اخلارجية األمريكي السابق هنري كيسنجر الواليات املتحدة 
وروسيا اىل »التعاون وحتديد أهداف مشرتكة للتوصل اىل حل يف سورية«، 
مضيفًا أن »التعامل األفضل مع املشكلة السورية دوليًا من جانب روسيا 
والواليات املتحدة يكون بعدم جعلها مصدرًا لتضارب املصاحل الوطنية«.

يف هذا الوقت قال وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس انه ال توجد 
مؤشرات على ان األزمة السورية يف طريقها اىل احلل قريبا. وقال ان 
»االمور ال تتحرك واحلل الذي كنا نأمل فيه، أعين سقوط بشار ووصول 
توقعات  مع  التصريح  هذا  ويتناقض  حيدث.«  مل  السلطة  اىل  االئتالف 
قد  األسد  بشار  السوري  الرئيس  نهاية  بأن  املاضي  الشهر  فابيوس 

اقرتبت.
واشار فابيوس اىل ان زعماء املعارضة السورية وممثلني عن حنو 50 
دولة ومنظمة سيجتمعون يف باريس يف 28 كانون الثاني )يناير( احلالي 

للبحث يف كيفية تنفيذ التعهدات السابقة.

تدمري قواعد لإلسالميني مشال.....
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اضافة إىل قواعد أخرى يف بلدة سينا سونراي على مسافة 5 كيلومرتات 
من اسونغو، وانزلت خسائر كبرية يف صفوفهم.

وكان الفتًا، إعالن مجاعة جديدة أطلقت على نفسها اسم »حركة أزواد 
اإلسالمية« بقيادة القباس اغ انتاال انشقاقها عن مجاعة »أنصار الدين«، 
وعزمها على »املضي حنو حل سلمي«، خصوصًا يف مقرها يف بلدة كيدال 

)مشال شرقي مالي( حيث طالبت بإنشاء حكم ذاتي أوسع«.
ومع وصول ألف جندي من القوة األفريقية اليت شكلتها دول اجملموعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا )ايكواس( ونالت تفويض األمم املتحدة 
للتدخل عسكريًا، متهيدًا ملواكبة عمليات القوات احلكومية والفرنسية يف 
مالي، متركزت وحدة من 160 جنديًا من بوركينا فاسو يف ماركاال )وسط(، 
حيث تسلموا من الفرنسيني مهمة حراسة جسر اسرتاتيجي على نهر النيجر، 

ويتوقع أن يتقدموا بعد ذلك إىل نيونو وديابالي )وسط(.
»القوة األفريقية  بأن  الفرنسي لوران فابيوس  وصرح وزير اخلارجية 
تنتشر بسرعة اكرب من املتوقع، ما يعكس بذل أصدقائنا األفارقة جهودًا 

كبرية جدًا لتذليل العقبات اللوجستية اليت تعرتض املهمات«.
والتدريب  والعتاد  السالح  األفريقية  القوة  امتالك  عن  أسئلة  وتطرح 
الالزم ملواصلة حماربة املتشددين، وستجتمع اجلهات الدولية املاحنة يف 
التدخل  ملناقشة  اجلاري،  الشهر   29 أبابا يف  أديس  األثيوبية  العاصمة 

األفريقي يف مالي، مع ترجيح تقدميها حنو 340 مليون يورو للعمليات.
ووسط املخاوف من ارتكاب جيش مالي جتاوزات يف حق الطوارق والعرب 
الذين يشكلون غالبية عناصر املتمردين املرتبطني بتنظيم »القاعدة يف 
بالد املغرب اإلسالمي«، حتدث االحتاد الدولي لرابطات حقوق اإلنسان عن 
إعدام جنود 31 شخصًا يف بلدة سيفاري، واثنني آخرين من الطوارق يف 
بلدة نيونو، فيما نقلت منظمة »هيومن رايتس ووتش« عن شهود قوهلم 
داعية  سيفاري،  قرب  قرية  يف  نساء  على  جنسيًا  يعتدون  »جنودًا  إن 

احلكومة للتحقيق فورًا يف هذه احلاالت.
ودعا وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان قيادات اجليش املالي 
نستطيع  ال  جتاوزات  حلصول  حتسبًا  اليقظة  درجات  أقصى  »توخي  إىل 
قبوهلا«، حمذرًا من »أن اجملتمع الدولي سيواجه وضعًا خطرًا جدًا إذا اتهمت 

قوة التدخل بارتكاب جتاوزات«.
منطقة  فرنسية يف  أهداف  بضرب  اإلسالميني  تهديدات  مواجهة  ويف 
الساحل األفريقي ردًا على العمليات يف مالي، واقتحام جمموعة تابعة هلم 
حمطة للغاز يف صحراء اجلزائر، حيث احتجزوا رهائن وقتلوا بعضهم، أمرت 
اليورانيوم اليت تديرها شركة  باريس قوات خاصة حبماية مواقع تعدين 

»أريفا« الفرنسية احلكومية يف النيجر، وتضم حواىل 2700 عامل.

Saturday 26 January 2013  2013 الثاني  كانون   26 السبت 
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موقوف مبحاولة قتل عميد.. يدافع عن نوح زعيرت

الركن  العميد  الدائمة  العسكرية  احملكمة  رئيس  نطق  إْن  ما 
أبرز املطلوبني يف جتارة  ابراهيم باسم نوح زعيرت  الطيار خليل 
املخدرات، حتى انتفض املتهم طوني حسني احلاج املوقوف منذ 
حنو سبع سنوات يف قضية حماولة قتل العميد جان عقل يف زحلة 

يف العام 2004 بواسطة عبوة ناسفة انفجرت بآليته العسكرية.
زعيرت  نوح  إقحام  كان خيشى  املوقوف  أن  وجليًا  واضحًا  بدا 
يف قضية التفجري، وهو أصّر على نفي أي عالقة له ولألخري يف 
القضية اليت ارتبطت بقضية توقيف شقيق نوح زعيرت املدعو زهري 

يف تلك الفرتة..
حتى أن طوني احلاج ذهب اىل أبعد من ذلك، برفعه راية الدفاع 
أو غري قصد شقيق األخري يف  عن نوح زعيرت ليقحم عن قصد 
القضية، وذلك حني رّد على سؤال احملكمة بسؤال: إذا كان زهري 

زعيرت شقيق نوح، فهل يكون نوح املفّجر؟
نفسه  بتشطيب  قام  أنه  احلاج  أفاد  اجللسة،  هامش  وعلى 
ألنه يريد مغادرة السجن بعد سبع سنوات من التوقيف. ولدى 
استيضاحه كيفية حصوله على الشفرة، قال: مقابل علبة دخان 
حصلت عليها، والسجن »مليان شفر«، موضحًا بأنه موقوف يف 

سجن طرابلس.
أن ال عالقة  احلاج حبضور وكيله احملامي مشرف زعيرت  وأكد 
بالدخول  الرئاسة  أسئلة  على  رده  يف  مقرًا  التفجري  بقضية  له 
بناء  أوالده  خطف  وحماولة  احلادث  قبل  عقل  العميد  منزل  اىل 
على طلب زهري زعيرت شقيق نوح، موضحًا بأنه حوكم يف هذه 
 8 مبلغ  تغرميه  مع  سنوات  ثالث  مدة  زحلة  جنايات  القضية يف 

ماليني لرية.
وإزاء إصراره على نفي ما نسب إليه أو أن يكون لنوح زعيرت 
عالقة بهذه القضية، سئل عمن يكون برأيه الشخص الذي قام 
بذلك، خصوصًا وأن القضية هلا عالقة بشقيق نوح زعيرت الذي 

كان موقوفًا، فأجاب احلاج: ال أعرف.
وسئل جمددًا عما إذا كان نوح زعيرت مسؤواًل عن احلادثة قال: 
إذا زهري شقيق نوح فهل يكون األخري هو الفاعل؟ وعاود رئيس 
املتفجرة  وضع  زعيرت  نوح  كان  إذا  عما  املتهم  سؤال  احملكمة 
فأجاب: ال عالقة لي بها، فأنا لست من فتح اإلسالم، يف إشارة 

منه اىل أن عناصر تنظيم فتح اإلسالم يستعملون املتفجرات.
وسأله رئيس احملكمة، إن العميد عقل يتهمكم مباشرة، فأجاب: 

أقسم أن ال عالقة لي بها.
القاضي فادي عقيقي  العامة  النيابة  أن استمهل ممثل  وبعد 
للنطق  اجلاري   31 اىل  اجللسة  احملكمة  رئيس  أرجأ  للمرافعة 

باحلكم.
***

إحباط عملية تهريب حبوب خمّدرة يف املطار

أحبطت عناصر الدرك يف جهاز أمن املطار عملية تهريب أربعة 
كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام من احلبوب املخدرة اىل الرياض 

يف اململكة العربية السعودية.
ومت ضبط احلبوب املخدرة مع م.م.ع )غري لبناني( يف حقيبيت 
سفره املزدوجيت القعر. وبعد مراجعة النيابة العامة االستئنافية 

يف جبل لبنان، مت توقيفه.
***

قّدم »معروفاً« لصديقه فأودع السجن 3 أشهر

لصديقه  »صغريًا«  معروفًا  يصنع  أن  الغازي  كاسر  بكر  أراد 
السوري حممد.س الذي يعرفه منذ العام 2010، معروٌف مل يلَق 

منه خريًا، بل عقابًا أودعه يف السجن ثالثة أشهر.
إُتهم الغازي حبيازته مواد كيماوية مشبوهة تستعمل ألغراض 
العسكرية  احملكمة  أمام  فُأحيل  املتفجرات،  وصناعة  عسكرية 
الدائمة اليت استجوبته وأصدرت حكمًا حبقه برئاسة العميد الركن 
ومصادرة  أشهر  ثالثة  مدة  حببسه  قضى  ابراهيم  خليل  الطيار 

املضبوطات.
الدراجات  تصليح  يف  يعمل  أنه  الغازي  أفاد  احملكمة،  وأمام 
النارية، وأنه يعرف حممد.س منذ العام 2010. وبسؤاله عما إذا 
كان حممد املذكور مع املعارضة السورية أجاب: ال أعرف، هو من 
أن  مين  وطلب  دوالر  ألفي  مبلغ  إلّي  أرسل  وقد  سكان محص 
أشرتي له أغراضًا كتبها على ورقة، فاشرتيتها، ومل أكن أعلم 
أنها ممنوعة. وبسؤاله أكد أنه اشرتى »البضاعة« من حارة حريك 

مبوجب فاتورة.
ولدى إعالمه أن املواد اليت اشرتاها تدخل يف صناعة املتفجرات 
أجاب: ال أعرف، ولو كنت أعلم ذلك، لكنت خبأتها، فهي ضبطت 

معي وكانت بشكل ظاهر.
وعما إذا كانت لديه أسبقيات نفى الغازي ذلك، لكن رئيس 
احملكمة »ذّكره« بأنه سبق أن لوحق بسرقة »ِفَيْش« من كازينو 

لبنان.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار تطبيق 

مواد االتهام حبق الغازي ترافع وكيله طالبًا كّف التعّقبات حبقه 
لعدم توافر عناصر اجلرم واستطرادًا منحه أسبابًا ختفيفية باالكتفاء 

مبدة توقيفه. أما الغازي فطلب الرباءة.
وكانت احملكمة العسكرية قد أصدرت سلسلة من األحكام جبرائم 

سرقة ومقاومة أمنيني ونقل أسلحة.
وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم خمالفة التعليمات العسكرية قضى 

بأسبوعني حبسا حبق )ز.ب(.
ويف حكم غيابي جبرم خمالفة التعليمات العسكرية حبيازة هاتف 
بوجه ضابط تهديدا  االمريية  بندقيته  املركز وشهر  خلوي داخل 

قضى بسنة وشهر حبسا حبق )ع.ش(.
كما أصدرت حكمني جبرم التضارب مع آخرين ونقل سالح حربي 
وسالح صيد دون ترخيص واطالق النار تهديدا والتصرف مبسدس 
حربي، قضى االول غيابيا مبثابة الوجاهي بستة اشهر حبسا حبق 
)و.م( وتقديم بندقية حربية ومصادرة املضبوط، وقضى غيابيا 
بثالثة اشهر حبسا حبق )أ.ع( وبشهر حبسا حبق )م.ح( ومصادرة 
املضبوطات لكل منهما وقضى الثاني وجاهيا بعشرة ايام حبسا 
حبق )أ.م( وبادانة )ح.م( واالكتفاء مبدة توقيفه وبأسبوع حبسا 

حبق السوري )م.تتان(.
ترخيص،  دون  حربي  سالح  نقل  جبرم  احكام  عشرة  وقضت 
وشهر  بسنة  غيابيا  منها  ستة  مأهول  مكان  يف  النار  واطالق 
حبسا حبق كل من )ح.س( و)م.ب( و)ح.ن( و)خ.ش( و)ع.ز( 
حبسا حبق  وبسنة وشهر  حربية  بندقية  تقديم  منهم  كل  وإلزام 
غيابيا  السابع  وقضى  حربي،  مسدس  تقديم  وإلزامه  )ن.ش( 
حربية،  بندقية  وتقديم  )ع.ح(  حبق  اشهر  بستة  الوجاهي  مبثابة 
وقضى الثامن والتاسع مباية ومخسني الف لرية غرامة حبق كل من 
)ع.ي( و)أ.ش( وإلزام كل منهما تقديم بندقية حربية، وقضى 
االخري بأسبوعني حبسا حبق الفلسطيين )إ.االشوح( وتقديم بندقية 

حربية.
ويف حكمني جبرم نقل مسدس حربي دون ترخيص، قضى االول 
غيابيا مبثابة الوجاهي بستة اشهر حبسا حبق )ي.هـ( ومصادرة 
املضبوط وقضى الثاني وجاهيا مباييت الف لرية غرامة حبق )ع.د( 

ومصادرة املضبوط.
ودانت يف حكم وجاهي جبرم سرقة مبلغ مالي من بيت اجلندي 

قضى بثالثة اشهر حبسا حبق )ش.ح(.
كما دانت يف حكم وجاهي جبرم سرقة ممشط وذخرية من جعبة 

احد رفاقه، قضى بثالثة اشهر حبسا حبق)ح.ح(.
وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم االهمال وعدم مراعاة لنظام السري 

والتصادم والتسبب بوفاة قضى بشهر حبسا حبق )إ.ح(.
وقضى حكم وجاهي جبرم انتحال صفة عنصر خمابرات بأسبوع 

حبسا حبق )د.ل(.
بالشدة  عسكرية  عناصر  معاملة  جبرم  احكام  تسعة  ويف 
وتهديدهم وحتقريهم، قضى االول منها غيابيا بسنة وشهر حبسا 
حبق الفلسطيين )ق.كعوش( وقضى الثاني غيابيا مبثابة الوجاهي 
الباقية وجاهيا  بستة اشهر حبسا حبق )خ.ش( وقضت االحكام 
بعشرة ايام حبسا حبق )م.ش( وبأسبوع حبسا حبق كل من )م.أ( 
و)ح.ز( وبأسبوع حبسا حبق )م.هـ( ومصادرة املضبوط وبأسبوع 
غرامة،  لرية  الف  ومخسني  )ر.شبيب(  الفلسطيين  حبق  حبسا 
وخبمسة ايام حبسا حبق السوري )خ.عامر( وبتغريم )م.د( مباية 

الف لرية لبنانية.
ودانت يف حكمني وجاهيني جبرم ضرب عسكريني وتعطيلهم 
)ب.ر(  من  كل  حبق  حبسا  بأسبوعني  االول  قضى  العمل،  عن 
و)ع.ر( وماية الف لرية غرامة لكل منهما وقضى الثاني بعشرة 

ايام حبسا حبق )و.خ( وماية الف لرية غرامة.
وأصدرت حكمني وجاهيني جبرم تعاطي املخدرات نوع حشيشة 
)ن.ط(  من  كل  حبق  حبسا  بشهرين  منهما  كل  قضى  الكيف 

و)م.ف( ومخسماية الف لرية غرامة لكل منهما.
داخل  خلوي  هاتف  حيازة  وجاهيني جبرم  أصدرت حكمني  كما 
بأسبوع  منهما  كل  قضى  العسكرية  التعليمات  وخمالفة  السجن 

حبسا حبق )ع.ص( و)ع.أ( ومصادرة املضبوط لكل منهما.
وقضى حكم وجاهي جبرم إحداث ختريب بالسجن خبمسة ايام 

حبسا حبق )أ.أ( ومخسني الف لرية غرامة.
سالح  ونقل  عسكرية  اعتدة  حيازة  جبرم  وجاهي  حكم  ويف 
من  كل  حبق  حبسا  اشهر  بأربعة  قضى  ترخيص  دون  حربي 
)خ.ج( و)ر.ش( و)م.ط( و)ح.ف( و)م.م( و)م.م( ومصادرة 

املضبوطات للجميع.
كما أصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم نقل ذخرية حربية دون ترخيص 

قضى باسبوع حبسا ومصادرة املضبوط يف حق)ع.م(.
والتسبب  آخرين  مع  الضرب  تبادل  جبرم  وجاهي  حكم  ويف 
اليسرى  يده  بكسر  والتسبب  بعصي  شخص  وضرب  بايذائهم 
وتعطيله عن العمل ملدة شهر ونصف قضى بعشرة ايام حبسا يف 
حق كل من)أ.م(و)خ.م( وباسبوعني حبسا وماية الف لرية لبنانية 

غرامة يف حق )م.م(.
ودانت يف حكم وجاهي جبرم التصادم عن اهمال وقلة احرتاز 
والتسبب بايذاء وتعطيل ضابط ورتيب مدة تراوحت بني الشهرين 
ونصف الشهر قضى خبمسني الف لرية لبنانية غرامة يف حق)ش.أ( 

امنيات لبنانية
وحتميله مخسني باملاية من مسؤولية حصول احلادث.

مناف  بعمل  للقيام  للنفس  املنفعة  جلب  جبرم  حكم  وقضى 
لواجبات الوظيفة والتدخل بهذا اجلرم والرشوة وجاهيا بعشرة ايام 
حبسا يف حق)م.ل( وخبمسة ايام حبسا يف حق)ن.ش( وتغريم 
كل منهما مباية الف لرية وقضى غيابيا بسنة وشهر حبسا وماييت 

الف لرية لبنانية غرامة يف حق)م.ع(.
***

ريفي ينّوه بعمل 3 ضباط ومينحهم مكافأة مالية
إحباط أضخم عملية فرار خطط هلا 60 سجيناً 

من »فتح اإلسالم«
  

كاد سجن رومية املركزي ان يسجل يف تارخيه اضخم عملية 
للفرار لوال احباطها بعد اجراء تفتيش مفاجئ للمبنى »ب«، حيث 
كانت العملية يف مراحلها النهائية، ولو قدر هلا النجاح، فان حنو 

ستني موقوفا من »فتح االسالم« كانوا قد اصبحوا احرارًا.
توافر معلومات  اثر  »ب« مفاجئًا  للمبنى  التفتيش  اجراء  وجاء 
لدى قيادة سرية السجون يف سجن رومية املركزي عن التخطيط 
والتحضري لعملية فرار كبرية، حيث توجه مفوض احلكومة املعاون 

لدى احملكمة العسكرية القاضي داني الزعين اىل السجن.
ضبط  تفتيشًا  السجن  وضباط  اجلنائية  األدلة  حبضور  وأجرى 
بنتيجته 4 حبال مصنوعة من الشراشف نصبت من برج املراقبة 
نزلة مبنى  اخلارجي حيث تقع  السور  بطول 17 مرتا وتصل اىل 
منذ فرتة  احد  يدخله  وال  مهجور  الربج  هذا  أن  علمًا  احملكومني، 
طويلة. كما متكن السجناء من قطع احلديد الذي يفصل بني املبنى 
وبرج املراقبة، ما يعين ان طريق الفرار كانت جاهزة. وقد بدأ 

القاضي الزعين حتقيقًا فوريًا مع املشبته بهم.
ونّوه املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي »يف 
جمموع قوى األمن الداخلي، بأعمال كل من: العقيد الركن عامر زيلع 
قائد سرية السجون املركزية، واملقدم اإلداري حممد الدسوقي 
اإلقليمي،  الدرك  املبنى )ب( يف وحدة   - آمر سجن املوقوفني 
واملالزم أول روجيه اجلربين أحد ضباط سجن املوقوفني -املبنى 
)ب( مع منح كل منهم مكافأة مالية، للسبب اآلتي: يف تاريخ 
2013/01/20، وعلى أثر توافر معلومات عن قيام بعض األشخاص 
يف سجن رومية املركزي - مبنى املوقوفني )ب( بالتحضري لعملية 
العملية  إحباط هذه  إىل  أدت  اليت  الالزمة  اإلجراءات  إختذ  فرار، 
وضبط األدوات املستعملة هلا من شراشف متصلة ببعضها البعض 
ممددة على شكل حبال إىل داخل برج املراقبة متهيدا لعملية فرار 
مجاعي، حيث أجري حتقيق عدلي باملوضوع، األمر الذي ترك األثر 
العمل  واندفاع يف  بذلك عن يقظة  الرؤساء، مدلال  الطيب لدى 

وعن حتسس رفيع باملسؤولية، فاستحق التقدير«.

***
»فاعل خري« يسرتجع ماله مضاعفًا

بعد عدة عمليات نشل وسرقة بطرق احتيالية »تكللت بالنجاح«، 
استطاعت القوى األمنية من القاء القبض على فاعل خري خليجي 
مزعوم، حيث كان يتربع مببلغ من املال ملؤسسات اجتماعية، ثم ما 
يلبث ان يسرتجعها مضاعفًا، بعد نشل املال بغفلة من الضحية. 
وأوضحت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا انها 
اوقفت ع.ع. )31 عامًا( يف حملة الناعمة بعد عمليات نشل وسرقة 
قام بهما يف حمافظيت بريوت وجبل لبنان، وبالتحقيق معه اعرتف 
بقيامه بعشرات عمليات النشل والسرقة بطريقة احتيالية عن طريق 
إيهام ضحيته وخداعها بأنه فاعل خري خليجي ويريد التربع إلحدى 
اخلاصة،  اإلجتماعية  باحلاالت  تعنى  اليت  اإلجتماعية  املؤسسات 
فيعطيهم ماال من جيبه اخلاص بغية إيصاهلا هلذه اجلمعيات ومن 
ثم يغري رأيه ويطلب املال الذي أعطاها إياه، وعند إرجاع املال 
حيث تكون الضحية وضعته مع ماهلا اخلاص وبغفلة يأخذ كل املال 
املوجود ويفر هاربا. وقد تبني أنه من أصحاب السوابق ومطلوب 
وسرقة  سلب  جبرمي  غيابيتني  توقيف  مذكرتي  مبوجب  للقضاء 

باإلضافة إىل بالغ حبث وحتر جبرم إحتيال.
وطلبت بإشارة القضاء املختص، من الذين وقعوا ضحية أعماله 
وتعرفوا اليه احلضور إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية 
أو  حسن،  علي  مصطفى  الشهيد  ثكنة   - االوزاعي  يف  الكائن 
متهيدا   ،01/842405 أو   01/842403 الرقمني:  بأحد  اإلتصال 

إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة«.
***

مقتل امرأة سقطت عن سطح منزهلا يف زغرتا

قضت ر.ك. اثر سقوطها عن سطح املبنى الذي تسكن فيه يف 
منطقة العقبة يف زغرتا. وحضرت احملامية العامة االستئنافية يف 
الشمال اماني محدان، والطبيب الشرعي واالدلة اجلنائية وكشفوا 
فتح  ومت  زغرتا  سيدة  مستشفى  اىل  نقلها  مت  اليت  اجلثة  على 

حتقيق ملعرفة املالبسات.

قضاء وقدر
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متفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

سرقت قطاراً... وصدمت به منزاًل
أقدمت سويدية أمس على سرقة قطار حملي لتصطدم به يف نهاية 
املطاف بأحد املنازل يف ضواحي العاصمة السويدية، استوكهومل، ما 

أسفر عن إصابتها جبروح خطرية.
وقال املتحدث باسم شركة أريفا املشغلة للقطار إن عاملة تنظيف 
إحدى  دخول  يف  وجنحت  معروفة  غري  ألسباب  القطار  بسرقة  قامت 
احلادث  ووقع  القطارات.  خمزن  يف  وجوده  أثناء  القطار  مقطورات 
قرابة الثالثة صباحًا بالتوقيت احمللي، يف حمطة سالستجوبادن، احملطة 
األخرية على خط سلوسن-سالتسجوبادن، يف وقت مل يكن فيه أي 
اصطدامها  وبعد  التنظيف،  عاملة  أن  غري  القطار،  منت  على  راكب 
باملبنى، بقيت عالقة حتت الركام ملدة ساعتني قبل متّكن عمال اإلنقاذ 
من انتشاهلا ونقلها بواسطة مروحية إىل مستشفى كارولينسكي لعالج 
خمتلفة  أسر   3 من  مقيمني   5 املبنى  يف  وكان  اخلطرية.  إصاباتها 
نيامًا عند وقوع احلادثة، واستقرت املركبة األساسية يف مطبخ الطبقة 

األوىل، متسببة بأضرار جسيمة فيه.

ة، باميال الكيك، عن مسلسلها  انة اللبنانيَّ ثت الفنَّ يف حوار هلا حتدَّ
ا  اجلديد »جذور«، وتطرَّقت يف حديثها إىل املواضيع اليت تعتربها خطًّ

ة تعاطيها مع زميالتها يف هذا اجملال. أمحر يف التمثيل، وكيفيَّ

على  حالًيا  الكيك،  باميال  ة،  ابَّ الشَّ ة  اللبنانيَّ لة  املمثِّ تعمل  بريوت: 
لني يوسف اخلال،  مسلسل »جذور« الذي تتشارك يف بطولته مع املمثِّ
ا، سينتيا خليفة وغريهم، وهو  روال محادة، رفيق علي أمحد، وسام حنَّ
ف من 60 حلقة كتبته كلوديا مرشيليان  مسلسل لبناني إجتماعي مؤلَّ

وخيرجه فيليب أمسر، وهو من إنتاج شركة MR7 ملفيد الرفاعي.
و«جذور« هو مسلسل إجتماعي لبناني، وتبًعا إلمسه يشري إىل عودة 
ته بعد  كل بطل من أبطال العمل إىل جذوره ومعرفة هويته وشخصيَّ
أعمال  رجل  ة  قصَّ إىل  ويتطرَّق  ة.  احلياتيَّ املكتسبات  كل  من  جرد  التَّ
ج ولديه ثالثة أوالد. واحد منهم يدعى »مالك« يلعب دوره  لبناني متزوِّ
املمثل يوسف اخلال وهو إبن زوجته من عالقة سابقة، كما لديه إبنة 
أخرى تدعى »كارال« تلعب دورها باميال، وهي مثرة عالقة عابرة مجعته 

ة مغرتبة هربت من لبنان أثناء احلرب. بفتاة لبنانيَّ
إبنة أخرى له، وتبدأ  الرَّجل لعائلته عن وجود  وقبيل موته يكشف 
يت تلعب دورها  األحداث مع قدومها إىل لبنان برفقة والدتها »ديانا« الَّ
املمثلة روال محادة وطفل يف شهره العاشر، وتنشأ عالقة حب بني 

عوبات. كارال ومالك تقف يف وجهها الكثري من الصُّ

شخصيَّة »كارال« أعطتني ولم تأخذ مني
ها ال تريد الكشف عن تفاصيل  ويف حوار مع »إيالف« تقول باميال أنَّ
ة بالذات تعطيها أكثر مما تأخذ منها،  خصيَّ دورها كثرًيا ولكن هذه الشَّ
ة أفكارها ملبننة برغم نشأتها يف  ة من أم لبنانيَّ وهي فتاة سويسريَّ
ة وصادقة وصرحية وتدافع عن احلق وال جتامل،  ها طبيعيَّ الغرب، ولكنَّ
ها بعيدة  يت تراها يف لبنان ولكنَّ م نقًدا لألوضاع الَّ وهي غالًبا ما تقدِّ
عودة  عن  عبارة  ه  إنَّ عنوانه  وكما  الواقع،  من  وقريبة  الفلسفة  عن 

د من كلِّ األمور املكتسبة. اإلنسان إىل جذوره والتجرُّ
يت  ت باميال عن سعادتها بهذا الدور واألجواء الذي ترافقه والَّ وعربَّ
تعاونها  ها  أنَّ إىل  مشرية  به،  واملضي  صوير  التَّ على  ل  املمثِّ ع  تشجِّ
هذا  رائع يف  من  أكثر  كان  اخلال  ويوسف  روال محادة  املمثلني  مع 

العمل.
ال أدخل يف لعبة األرقام ولست حكرًا على أحد

ا أشري عن صرف مبلغ كبري وصل إىل مليون دوالر إلنتاج هذا  وعمَّ
ا  ها ال تدخل يف هذه التفاصيل، وإنَّ املسلسل، أشارت باميال إىل أنَّ
حبسب ما ترى على أرض الواقع، أنَّ املنتج يتعامل معهم بالكثري من 

ة. ة وإحرتافيَّ اإلحرتام والتقدير، والعمل يسري وفق أصول مهنيَّ
وعن تعاونها املستمر مع الكاتبة كلوديا مرشيليان وما إذا كانت 
ل  ها تفضِّ ها ليست حكًرا على أحد، ولكنَّ دت الكيك أنَّ حمصورة بها، أكَّ
يت تطرحها يف  العمل مع كلوديا نظًرا للنصوص واملواضيع واملشاكل الَّ
ة، وتوعية  يت ساهمت يف انتشار وازدهار الدراما اللبنانيَّ أعماهلا، والَّ

ة. ة التعامل مع مشاكلهم بطرق علميَّ اس حول كيفيَّ النَّ

لجرأتي حدود... فأنا ضد التَّعري
مت الكثري  يت تضعها للجرأة يف األعمال باعتبارها قدَّ وعن احلدود الَّ
من األدوار اجلريئة من ناحية املضمون، أشارت باميال بداية إىل أنَّ 
ا تكمن يف الدور،  مثيل ليست بارتداء الشورت وإنَّ اجلرأة يف التَّ
يت من املمكن أنّْ ترفضها،  دة أنّْ هناك العديد من األدوار الَّ مؤكِّ
ه لديها مبادئ مقتنعة بها وليست مفروضة من اجملتمع عليها  وأنَّ
ها يف إختيار أعماهلا، فهي ضدَّ أنّْ ختلع املمثلة  يت تسريِّ وهي الَّ

ها رفضت ذلك يف  دة أنَّ ا مؤكِّ ا أو غربيًّ ثيابها سواء كان العمل عربيًّ
هن ضدَّ  بها ممن يقلن أنَّ يت عرضت عليها، مبدية تعجُّ أحد األدوار الَّ
هن يف الغرب كن  بعض املشاهد اجلريئة قائلة: »هل يا ترى لو أنَّ

أقدمن عليها؟«.

ال أعاني من عقدة األسماء أو املراتب
ة يف التمثيل،  ى العمل معه وتشكيل ثنائيَّ ل الذي تتمنَّ وعن املمثِّ
ضع  ًنا، وهي يف العمل ال ختخُ رأت الكيك أنَّ كل دور يفرض إمًسا معيَّ

به الدور فقط. ا ملا يتطلَّ نفسها ملا حتب وإنَّ
احة، بينها  يت تعتربها الرَّقم واحد على السَّ اعدة الَّ لة الصَّ عن املمثِّ
وبني داليدا خليل وجويل داغر، قالت باميال أنَّ هذه العقدة ليست 
موجودة عندهن وأنَّ هناك العديد من األمساء لوجوه صاعدة واعدة، 
يت متايز  ة الَّ خصية واخلارجيَّ فات الشَّ مشرية إىل أنَّ هناك الكثري من الصِّ

ة معدومة يف تفكريها. بينهن، ولكن األهم أنَّ عقدة الفوقيَّ
بعنوان  لفيلم سينمائي  حضري  التَّ ها بصدد  أنَّ باميال  أعلنت  ونهاية 
»بالصدفة« سيبدأ تصويره يف شهر نيسان، وهو من كتابة كلوديا 

مرشيليان وإخراج باسم كريستو.

أكَّدت أنَّ عقدة األسماء واملراتب ال تسيِّرها
باميال الكيك: جلرأتي حدود ... فأنا أرفض التَّعري

Saturday 26 January 2013  2013 الثاني  كانون   26 السبت 

انتقد األمري ألربت وشقيقتاه سيناريو فيلم تقوم ببطولته نيكول كيدمان 
عن أمهم جنمة هوليوود الراحلة جريس كيلي.

واألمرية ستيفاني يف  كارولني  األمرية  موناكو وشقيقتاه  أمري  وقال 
بيان إن مشروع فيلم “جريس أمرية موناكو “Grace of Monaco حيتوي على 

“أكاذيب تارخيية” وإن بعض األجزاء “حمض خيال”.
ان  قال  الفرنسية  ماتش  باري  تقرير يف جملة  على  ردا  البيان  وجاء 
منتجي الفيلم طمأنوا أفراد العائلة بشأن مصداقية فكرة الفيلم الذي خيرجه 
اوليفييه داهان. وذكر البيان الذي ارسل إىل رويرتز بالربيد اإللكرتوني 
يوم اخلميس “يف ظل عدم وجود أي صلة بهذا املشروع اندهش أصحاب 

السمو متاما عندما وصلهم السيناريو.”
وأضاف البيان قائال “قدم القصر طلبات كثرية ملنتجي الفيلم إلجراء 

تغيريات ولكنها مل تؤخذ يف االعتبار.”
وبعد ان اصبحت جنمة يف عامل السينما العاملية من خالل ادوارها يف 
 ”To Catch a Thief“ لص  على  ùالقبض  مثل  هلوليوود  كالسيكية  اعمال 
و”اجملتمع الراقي “High Society ، وكذلك فيلم ألفريد هيتشكوك “النافذة 
“Rear Window أصبحت جريس أمرية ملوناكو عندما تزوجت رينيه  اخللفية 

أمري موناكو -وهو والد الربت- يف 1956.
وقال القصر انه لن يتسامح مع اشارة جملة باري ماتش إىل ان ألربت 
وعائلته يدعمون الفيلم. وذكر البيان “بناء على ذلك تود األسرة األمريية 

أن تؤكد على أن هذا الفيلم ليس سرية ذاتية بأي حال من األحوال.”
ويلعب دور األمري رينيه يف الفيلم املمثل الربيطاني تيم روث. ومن 

املقرر ان يطرح الفيلم يف دور العرض يف 2014.

نيكول كيدمان تخون والدة 
أمري موناكو

معهم الشرطة وتطلق قنابل الغاز حملاولة إبعادهم، األمر الذي قوبل 
بإصرار أكرب من احملتجني الذين جنحوا بالفعل يف إزالة الصخور اخلرسانية، 
ليصبحوا يف مواجهة مباشرة مع قوات الشرطة. ودارت معارك كر وفر 
بني الطرفني، زاد اشتعاهلا مع الساعات األوىل للمساء، األمر الذي أدى 
إىل سقوط عشرات اجلرحى. وقالت وزارة الداخلية إن بينهم قادة أمنيني 

أصيبوا بطلقات خرطوش.
ويأتي ذلك يف وقت تستقبل امليادين املصرية اليوم آالف املتظاهرين 
أهداف  »استكمال  باجتاه  للضغط  الرئيس حممد مرسي،  املناوئني حلكم 
قبل  تأتي  أنها  سيما  ال  كبريًا  زمخًا  اليوم  تظاهرات  وتكتسب  الثورة«. 
اليت  بورسعيد  مذحبة  متهمني يف قضية  مرتقبة حملاكمة  جلسة  من  يوم 
قدم.  كرة  مباراة  خلفية  على  العشرات،  رح  وجخُ 70 شخصًا  راح ضحيتها 
وينظر مصريون إىل احملاكمة مبزيج من الرتقب واخلوف من أعمال عنف 
إىل  أعضاءها  )ألرتاس(  األهلي  النادي  مشجعي  رابطة  ودعت  ترافقها، 
الزحف على أكادميية الشرطة يف ضاحية التجمع اخلامس )شرق القاهرة( 
حيث مقر احملاكمة. وقالت يف بيان إن الرابطة ليست حمسوبة على أحزاب 
أو تيارات، ولّوحت بأن »السبت )أي اليوم(هو ملن رأى املوت ومن ثم ال 
يهابه«. وكانت قوى املعارضة املصرية دعت املصريني إىل التظاهر »يف 
كل ميادين التحرير يف البالد«. لكن لوحظ تباين يف شعارات املشاركني 
جوهرية  وتغيريات  قنديل  حكومة هشام  بإطاحة  تبدأ  إذ  التظاهرات،  يف 
اسقاط  إىل  وصواًل  السلطة،  تنتهجها  اليت  االقتصادية  السياسات  يف 
الذي صاغته مجعية تأسيسية هيمن عليها اإلسالميون.  الدستور اجلديد 
كما أن هناك قوى ثورية ترى أن ال مناص من »إسقاط حكم اإلخوان«. 
دعت  إذ  مصر،  لنساء  الفتًا  حضورًا  اليوم  تظاهرات  تشهد  أن  ويتوقع 
منظمات نسائية إىل اخلروج يف ثالث مسريات إىل ميدان التحرير، حتمل 
املصرية«،  املرأة  »عاش نضال  و  اجلماعة«،  »يسقط دستور  شعارات: 
عن  يغيب  أال  ينتظر  كما  اإلخوان«.  لدولة  »ال  و  مستمرة«،  »ثورتنا  و 
الرأي  حرية  على  التضييق  محالت  بعد  والصحافيون  اإلعالميون  املشهد 
يف الفرتة األخرية، إذ ستخرج مسرية من مقر نقابة الصحافيني يف شارع 
مشاركتها  عمالية  قوى  أعلنت  كما  العاصمة(،  )قلب  ثروت  اخلالق  عبد 
إذ  التظاهرات،  من  عددًا  املعارضة  قادة  وسيقود  التحركات.  هذه  يف 
سيكون مؤسس التيار الشعيب محدين صباحي على رأس مسرية ستخرج 
من مسجد مصطفى حممود يف ضاحية املهندسني )غرب القاهرة( وصواًل 
أبو  عبداملنعم  القوية«  »مصر  حزب  مؤسس  سيقود  فيما  التحرير،  إىل 
الفتوح مسرية أخرى ستبدأ من مسجد االستقامة يف اجليزة، األمر نفسه 
بالنسبة للمرشح الرئاسي السابق خالد علي. كما سيشارك رؤساء األحزاب 

املنضوية يف »جبهة اإلنقاذ« يف التحركات الشعبية اليوم.
ولن يغيب اإلسالميون عن املشهد، إذ ستحتشد تيارات سلفية بقيادة 
احملامي املثري للجدل حازم صالح أبو إمساعيل أمام مدينة االنتاج اإلعالمي 
يف ضاحية 6 أكتوبر، فيما ستكتفي مجاعة »اإلخوان املسلمني« والدعوة 
نظر إليها بوصفها خطوة  السلفية بتدشني محالت خدمية يف احملافظات يخُ
للرتويج ملرشحيها يف االنتخابات النيابية املقبلة. وعلم أن اجلماعة أصدرت 
تعليمات إىل قواعدها باالحتشاد يف املساجد الرئيسية خالل صالة اجلمعة 
وقوع  يرّجح  ما  وهو  املساجد،  من  اليت ستخرج  املسريات  زخم  لتخفض 

اشتباكات بني املعارضني واملواالة.
»اإلخوان«  لـ  الرمسي  املوقع  مقر  يف  النار  أضرموا  جمهولون  وكان 
على االنرتنت »إخوان أون الين« يف ضاحية املنيل. فيما شهدت حمافظة 
اإلمساعيلية )إحدى مدن القناة( تظاهرات مناوئة للرئيس مرسي رافقت 
عشرات  أوقف  اذ  السويس،  قناة  هليئة  تابعة  مشاريع  الفتتاح  حضوره 

املعارضني حركة القطارات، اعرتاضًا على زيارة مرسي.

العنف يسابق تظاهرات ......
تتمة املنشور الصفحة االوىل
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منوعـات

األطفال  اليت تصيب  النفسية  األمراض  أن مجيع  فرج  د.تريزا  تؤكد 
سببها األحداث اليت تدور حوهلم، وان عالجها والشفاء منها مضمون بنسبة 
مئة يف املئة، على أن يتم اكتشاف مرضهم مبكرًا واالسراع يف عالجهم.
اليت تصيب  النفسية  األمراض  اهم  ويف حوارها حتدثت د.تريزا عن 

األطفال.
 املنافسة اإلجيابية تدفع إىل النجاح أما الغرية فتسبب السلوك السليب 

مشاهد العنف تهددهم باجلنوح والسلوك اإلجرامي يف املستقبل 
  الكذب مؤشر على الذكاء املبكر وجيب عالجه قبل حتوله ملرض

حنو  وآالمه  أحزانه  وخيزن  والسعادة  باهلناء  يشعر  ال  الغيور  الطفل   
اآلخرين.

  ما مدى تأثري »ثورات« الربيع العربي على األطفال ونفسيتهم?
  األطفال من أكثر الفئات تأثرًا بأحداث »الثورات« ملا بها من مشاهد 
عنف دموية وانفالت أمين، ألن جهازهم العصيب -الذي مل ينضج بعد - ال 
يستطيع حتملها فيصابون باضطرابات يف الشخصية والذاكرة والرتكيز، 
من  ويعانون  واآلخرين،  الذات  وايذاء  والكذب  العدوانية  اىل  وجينحون 

الغرية املرضية ممن يعيشون يف بيئة أكثر أمنًا.
  هل أصبح السلوك العدواني عند األطفال ظاهرة جيب التصدي هلا?

  نعم، هذا األمر أصبح ظاهرة حتى قبل بدء »ثورات« الربيع العربي، 
وهي تنبئ مبشكالت سلوكية خطرية يف املستقبل، مثل اجلنوح يف سن 
املراهقة، والعنف يف سن البلوغ الذي يؤدي اىل السلوك االجرامي فيما 

بعد.
بني  والعنف  العدوانية  انتشار  زيادة  يف  دور  للتليفزيون  هل   

األطفال?
  يتعرض األطفال يف عمر الثالث سنوات خلطر ظهور السلوك العدواني 
منه،  محايتهم  جيب  لذا  طويلة،  لفرتات  التليفزيون  مشاهدتهم  نتيجة 
واالشراف على حمتوى الربامج اليت يشاهدونها، وتشجيعهم على مشاهدة 
برامج ذات مضمون اجيابي، بداًل من الربامج اليت تتميز بالعنف حتى وان 
كانت رسوما متحركة، وعدم تعريضهم ملواقف عدوانية من خالل الوالدين 
أو الكبار احمليطني بهم، أو مشاهدتهم ألفالم العنف والرياضة العنيفة 

كاملصارعة واملالكمة وغريها.
أسباب العدوانية

  ما الذي يدفع الطفل املعاق للسلوك العدواني? 
  شعور الطفل بالنقص من الناحية اجلسمية أو العقلية أو النفسية 
مع  التواصل  مهاراته يف  وكذلك ضعف  العدواني،  للسلوك  يدفعه  قد 
بأسلوب  احتياجاته  عن  للتعبري  مضطرًا  نفسه  جيد  حيث  به،  احمليطني 
املتخلف  الطفل  لعدوانية  تؤدي  اليت  األدوية  بعض  توجد  كما  عدواني، 

عقلًيا بشكل خاص.
  وماذا عن ظاهرة الكذب عند األطفال? 

  يكذب األطفال كثريًا سواء يف وجود ثورات ببالدهم أو ال، فالطفل 
ينكر أمام والديه فعلة قد أتاها كتكسريه آنية أو ختريب شيء ما، لكن 
الغريب أن يتأمل اآلباء هلذا أشد األمل وينزعجون منه معتربين أن الكذب 
فاحتة لعهد تشرد واجرام يف حياة طفلهم يف حني أن الكذب أحيانا يعرب 

عن مدى ذكائه.
  ولكن البعض منهم يدعي أشياء كاذبة عن وضعه االجتماعي?

  هذا الكذب ينشأ عادة من شعور الطفل بالنقص، وتعظيم الذات 
الشعور.  الكذب لتغطية هذا  االنتباه واالعجاب عن طريق  وجعلها مركز 
وقد يتسبب هذا النوع من الكذب يف عدم مقدرة الطفل على االنسجام 
مع َمن حوله والبيئة اليت يعيش فيها كاملنزل أو املدرسة نتيجة االذالل 

والقمع الواقع عليه ممن حوله.
  هل الكذب االنتقامي سببه الغرية املرضية?

  هذا النوع من الكذب من أخطر األنواع على الصحة النفسية للطفل، 
ألنه حيتاج اىل تفكري وتدبري مسبق بقصد احلاق الضرر واألذى مبن يكرهه 
واألمل. وقد حيدث  النفسي  بالتوتر  عادة مصحوبًا  السلوك  ويكون هذا 
هذا النوع من الكذب بني األشقاء بسبب التفرقة يف املعاملة بني األخوة، 
فالطفل الذي يشعر بأن له شقيقًا مفضاًل عند والديه، وأنه منبوذ أو أقل 
منه، يلجأ للكذب انتقاما منه فيتهمه باتهامات يرتتب عليها عقابه أو سوء 

معاملته.
  ملاذا ينتشر الكذب الدفاعي بني األصدقاء واألشقاء?

  هذا مظهر من مظاهر الوالء للجماعة ويقوى يف سن املراهقة ويكون 
عادة عند البنني أكثر منه عند البنات.

التقليد
   متى يكون األبوان مصدرًا لتعليم الكذب?

  الطفل مييل بطبعه للتقليد حتى يف الكذب ويسمى هذا الكذب »كذب 
التقليد« فكثريًا ما يكذب الطفل تقليدًا لوالديه وملن حوله. اذ يالحظ يف 
حاالت كثرية أن الوالدين نفسيهما يكذب الواحد منهما على اآلخر، فتتكون 

لدى األوالد خصلة الكذب.
  هل تعترب قسوة األبوين أحد أسباب تعلم الطفل الكذب?

النفسية،  األمراض  من  لكثري  سببا  تكون  ما  غالبًا  فالقسوة  نعم،    
باالضافة للكذب، فهي تفقد الطفل الثقة بنفسه. وعندما يكذب الطفل 
عنه،  مسؤول  هو  من  وحتدي  عاند  ألنه  بسعادة  يشعر  احلال  تلك  يف 
»الكذب  خاصة اذا كان يقسو عليه يف املعاملة، ويسمى هذا الكذب ب¯ 

العنادي«.
  متى يتحول الكذب اىل مرض مزمن ويصبح خطرًا وسببًا رئيسيًا يف 

ارتكاب اجلرمية يف املستقبل?

  »الكذب املرضى أو املزمن« من أخطر أنواع الكذب القرتانه دائمًا 
جبرميتى الغش والسرقة ويكثر منه الطفل ويصدر عنه رغمًا عنه. ويالحظ 
يف حالة الكذب االدعائي والعنادي، ألن الشعور بالنقص يكون مكبوتًا 
ويصبح الدافع للكذب ال شعوريًا وخارجًا عن ارادة الشخص. أما حاالت 
الكذب املزمن اذا مل يتم عالجها يف املهد فسوف تظل ملتصقة به حتى 
الكرب. ويستغل الكذب املرضى يف العادة للتسرت على الذنوب واجلرائم 

األخرى.
  هل يتعلم الطفل الكذب من خالل املدرسة والزمالء?

  املدرسة مصدر اساسي للكثري من األمراض النفسية بني الطلبة يف 
غياب رقابة املدرسني، بل قد يكون املدرسون أنفسهم وراء اصابتهم 
مع  والشدة  للعنف  استخدامهم  بسبب  والبدنية  النفسية  باألمراض 

الطلبة.
وسائل االعالم

  هل تشجع وسائل االعالم األطفال على الكذب?
األمراض  من  لكثري  أساسيًا  مصدرًا  حاليا  االعالم  وسائل  أصبحت    
النفسية لألطفال والكبار، وعلى رأسها أمراض الكذب والعدوانية والفوبيا 
الصدق  زرع  عن  فقط  الوالدين  مسؤولية  املسؤولية  تعد  ومل  وغريها. 
والقيم والعادات السليمة يف أبنائهم. ومل يقتصر التأثري السليب للمدرسة 
واألصدقاء فقط، بل أصبح االنرتنت والتليفزيون والفضائيات من أهم 
املؤثرات اخلارجية اليت تؤثر سلبًا على الطفل الذي جيلس بالساعات أمام 
هذه الشاشات ما يشكل خطرأ كبريًا عليهم ألنها تصدر أفكارهم الغربية 
اليت تبيح كل شيء حبجة أن الغاية تربر الوسيلة، وبالتالي يتعلم الطفل 

الكذب والعدوانية واألنانية وأمراض نفسية أخرى من خالهلا. 
 ما احلل لتاليف تلك السلبيات?

واملرعبة،  واخلرافية  ة  اخلياىل  األفالم  مشاهدة  من  التقليل  جيب    
واالكثار من األفالم املفيدة والواقعية.

الغرية  اىل  وتؤدي  الوالدان  فيها  يقع  اليت  الشائعة  األخطاء  ما    
املرضية لدى الطفل?

  البد أن يدرك اآلباء أن الغرية شعور طبيعي ومرحلة عابرة، وجيب أن 
يتم تنشئته تنشئة دينية مبنية على الصرب والتسامح وحب اآلخرين. 

  كيف نتعرف على الغرية املرضية?
  عندما يشعر الطفل بالغرية، فانه يعرب عنها بالقسوة على احليوانات، 
القاء األشياء من النافذة، العناد، عدم الطاعة، قلة النوم، كثرة البكاء، 
االنفعال ألبسط سبب، اخلوف الشديد بال مربر، االزعاج، الشتائم، اقالق 
الراحة، التجسس والوشاية وااليقاع باآلخرين، العبث بأغراض اآلخرين أو 

سرقتها أو تدمريها، واالعتداء اجلسدي بالضرب على احمليطني به.
  كيف ختلق الغرية روح املنافسة وتكون اجيابية عند األطفال?

  جيب أال خيلط األهل بني املنافسة والغرية، ألن املنافسة االجيابية 
تدفع الطفل اىل النجاح وبذل اجلهد، أما الغرية فهي سبب كثري من أنواع 
وأمناط السلوك السليب. والطفل الغيور ال يشعر باهلناء والسعادة وال 

يستقر حاله، فهو خيزن أحزانه وآالمه وبغضه وحقده حنو اآلخرين. 
  هل ختتلف الغرية عن احلسد عند األطفال?

  نعم، فاحلسد لديهم أمر بسيط حيث يتمين الطفل امتالك ما ميلكه 
غريه، مثل أن حيسد صديقه على دراجته، أما الغرية عنده فهي الشعور 
بالقلق بسبب عدم حصوله على شيء ما. فالغرية هنا جتعله يشعر بأن 
اللذين يتمتع بهما الطفل اآلخر  الدراجة رمزًا لنوع من احلب والطمأنينة 

بينما هو حمروم منهما.
عالج الطفل

  هل ميكن عالج الطفل من األمراض النفسية من خالل األسرة? 
  يسهل عالج مجيع األمراض النفسية من خالل األسرة عن طريق مراقبة 
ما يشاهده أطفاهلم على شاشات التليفزيون واالنرتنت، واملساواة بني 
األشقاء، وجتنب اثارة أو مناقشة اخلالفات العائلية أمامه، واشراكه يف 
األنشطة الرياضية اجلماعية، واعطائه فرصة خلوض التجربة يف أشياء تثري 
فضوله حتت اشراف ورقابة اآلباء، وعدم مقارنته بغريه، عالوة على عدم 

اتهامه بذنب ارتكبه أو خطأ وقع فيه أو تأخره الدراسي أو غري ذلك. 
  هل من نصائح أخرى?

  جيب اشعار الطفل بذاته وتقديره واكسابه الثقة بنفسه، وباملسؤولية 
جتاه اخوته، واعطائه أشياء ليهديها هلم بدال من أن يأخذ منهم، وتعويده 
مشاركتهم يف لعبهم مع توجيهه بعدم تسلطه عليهم. وجيب أيضا عدم 
تؤدي  ألنها  األطفال  حنو  املوجهة  والنفسية  اجلسمية  املعاملة  اساءة 
اىل مشكالت وضعف يف اجلهاز العصيب املركزي وقد تقود اىل توليد 

اضطرابات سلوكية وانفعالية.
  ماذا عن العالج اجلماعي والعالج بالرياضة?

النفسية  األمراض  ملواجهة  وسيلة  أفضل  للطفل  اجلماعي  العالج    
النوع األول ال  ويعطي نتائج أفضل من العالج الفردي، فالعالقات يف 
تكون وثيقة كما هو احلال يف النوع الثاني. كذلك فان الضغوط املتنوعة 
من أعضاء اجلماعة والتدخل من جانب املعاجل يساعد هؤالء األطفال يف 
حتقيق ضبط النفس. أما الرياضة بكل أشكاهلا، فهي تعد أحد الوسائل 
االجيابية للعالج النفسي والبدني ألنها تعمل على استثمار الطاقة املوجودة 

لديهم، وتصريف أشكال القلق والتوتر والضغط والطاقة بشكل سليم.
  وما جدوى العالج باللعب?

لدى  السلوكية  االضطرابات  عالج  أساليب  أهم  من  باللعب  العالج    
الطفل، ألن اللعب هي وسيلته لفهم العامل من حوله، وأسلوبه يف التعبري 

عن نفسه، فاللعب يتيح للطفل فرصة التعبري عن أحاسيسه ومشكالته.

تريزا: ثورات الربيع العربي أصابت الصغار باألمراض النفسية 

ال تكذبوا أمام أطفالكم... فيقلدوكم
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الصالة والصوم
خّصصت  لقد 
دّدة  الكنيسة أيامًا حمحُ
للصوم  السنة  خالل 
كما  والصالة. 
حّددت أيامًا خمّصصة 

للتعييد. 
املؤمنني  كل 
لإلشرتاك  مدعوون 
والتضَرع  بالصالة 

وجلم املعدة.

السّيد  صام  لقد 
املسيح وعّلم تالميذه 
بقوله  يصوموا  أن 
 -16  :6 )متى  يف 
صمتم  "ومتى   )18
عابسني  تكونوا  فال 
وأما  كاملرائني... 
صمت  فمتى  أنت 

فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي ال تظهر للناس صائمًا بل  
ألبيك... وهو جيازيك عالنية ".

مل يقل السّيد " إذا صمتم " لكنه قال " عندما تصوم". 
الصوم هو قسم أساسي من احلياة الروحية الذي بدونه متوت 
الروح، ختتنق باجلسد وبامللذات اجلسدية. الصوم إذًا ضروري 
سيطر على الشعور  نار العقل، تتقوى الروح، يحُ لإلنسان.  بذلك يحُ
أعين  وال  اجلسد.  سيقتلك  اجلسد،  تقتل  مل  إذا  والشهوات. 
باجلسد، اجلسد الذي نلبسه، ولكين أعين رغباته وشهواته اليت 
قتل". ال نعين البتة أن نقتل جسدنا بل شهواته.  ينبغي أن تحُ

بالصوم والصالة.  النجسة  الشياطني واألرواح  الرب  يطرد 
ليس بالصالة وحدها، بل بالصوم والصالة. وملا مل يستطع 
تالميذه أن خيرجوا الروح الشرير من الولد، أظهر السّيد امتعاضه 
بقوله: " أيها اجليل غري املؤمن، إىل متى سأبقى معكم، إىل 
مل  ملاذا  تالميذه  سأله  الولد  شفى  أن  وبعد  أحتملكم؟  متى 
يتسطيعوا هم أن يشفوه؟ أجابهم: " إن هذا النوع ال خيرج إال 

بالصالة والصوم" )متى 9: 14- 29(.
الناس  من  واحدًا  وكأنه  ظهر  حيث  األردن  عماده يف  بعد 

اخلطأة، وأعلن عن ذاته بأنه "العبد املعّذب" 
صام  للصوم.  الربية  إىل  املسيح  بعدها  ذهب  اهلل،  وابن 
أربعني يومًا وأربعني ليلة. وكان يتحارب مع الشيطان. وبعد 
أن انتصر على جتارب الشرير، ابتدأ خدمته املاسيانية. وصام 
الروح  بقوة  الذي حققوه  الرسولي  أيضًا خالل عملهم  الرسل 
القدس. يف كتاب األعمال ) 13: 1- 3( نقرأ: "..و صعدوا 
إىل العلّية  اليت كان يقيم فيها بطرس ويعقوب ويوحنا... 
هؤالء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلواة والطلبة 
مع النساء ومريم أم يسوع وإخوته" . ثم نقرأ يف نفس الرسالة 
) 14: 21( "... و انتخبا هلم قسوسًا يف كل كنيسة ثم صليا 

بأصوام واستودعاهم الروح القدس" .
يتحّقق عمل اهلل بالصالة والصوم. ليس هناك من وسيلة 
يتوافق  تعليمًا  ويتبعوا  احلقيقة  هذه  البعض  ينكر  أخرى. 
وفلسفتهم الشخصية وأهدافهم. ويضيفون " ال حيتاج شعب 
أن  وميكن  باألعمال،  وليس  بالنعمة  ختّلص  ألنه  للصوم  اهلل 
يعرف  كما  هؤالء،  يعرف  غري.  ال  للتبّجح  رآة  محُ الصوم  يصبح 
أهدافهم.  خلدمة  كتابية  مقاطع  رددون  يحُ كيف  الشيطان، 
الصوم، حبد ذاته، ليس اهلدف. ال شك بأن الصوم ضروري. 
ولكن ليس هدفًا بذاته. ومع الصالة يعتربان وسلية النسكاب 

الروح القدس واحلصول على مثاره.
وضرورية،  مهّمة  وغريها  الرمحة  وأعمال  والصالة  الصوم 
لكنها وحدها ليست هدف حياتنا املسيحية؛ مع كونهم ميكن 
اهلدف  إن  اهلدف.  إىل  للوصول  مهمة  وسيلة  يكونوا  أن 
األول واألخري حلياتنا املسيحية هو احلصول على نعمة الروح 

القدس.
شّدد الكنيسة خالل مرحلة الصوم على هذه الفكرة. تعّلم  تحُ
علنة للعامل، وال يقارن  املؤمن بأن ال يتبّجح بصومه لآلخرين وال يحُ
نفسه باآلخرين، ال حيكم على الذي يأكلون. تعّلم الكنيسة بأن 
اإلبتعاد عن الطعام دون اإلبتعاد عن اخلطيئة ال ينفع شيئًا، ال 

ذكرنا بأن الشيطان ال يأكل أبدًا. بل باطاًل. وتحُ
الصوم والصالة ضروريان وسالح مهم. بهما حصل موسى 

على الناموس.
ونصرخ للسّيد: " لقد أخطأنا جتاهك أيها السّيد، فارمحنا ". 
فلنحافظ على الصوم ليس باإلبتعاد عن الطعام وحسب، لكن 
بصريورتنا غرباء عن كل رغبات اجلسد، وبتحررنا من عبودية 

اجلسد.
آملني أن نصبح مستحقني ملناولة اجلسد والدم اإلهليني.

آميــــــن
  املرتوبوليت بولس صليبا
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A NEW national cyber se-
curity headquarters will 
be set up to fight increas-
ing online threats as part 
of a new national secu-
rity blueprint revealed on 
wednesday. 
The plan, Strong and Se-
cure: A Strategy for Aus-
tralia’s National Security, 
has nominated cyber secu-
rity as one of three specif-
ic areas for the country’s 
defence, law enforcement 
and intelligence commu-
nities to focus on over the 
next five years.
The new headquarters, 
touted as a world-class 
facility, will combine exist-
ing cyber security capabil-
ities across the Attorney-
General’s Department, 
Defence, ASIO, the Aus-
tralian Federal Police and 
the Australian Crime Com-
mission before the end of 
this year.
Launching the plan in 
Canberra, Prime Minis-
ter Julia Gillard said the 
strategy also called for an 
increased effort to foster 
effective partnerships be-
tween states and territo-
ries, foreign governments 
and business.
She said the third measure 
was to focus on enhanced 
regional engagement in 
the Asian region as the 
area increases it influence 
amid the rise of China and 
India.
Cyber security incidents 
have jumped 42 per cent 
in the past two years and 
the government is plan-

PM: Australia’s security focus is Asia and reveals cyber security blueprint

PM Julia Gillard delivering her speech on naitonal security. Picture: Ray Strange Source: News 
Limited

ning to focus on the issue 
as part of the roll-out of 
the National Broadband 
Network.
“Malicious cyber activity 
will likely be with us for 
many decades to come, so 
we must be prepared for a 
long, persistent fight,” Ms 
Gillard said.
Ms Gillard said she decid-
ed to formulate a strategy 
because national security 
was the most fundamen-
tal task of government, 
we are transition to a new 
decade after the post 9/11 
era and the massive eight 
per cent of Budget funds 
that are used in the area.
The plan will be updated 
every five years.
Her cyber security plan 
was announced alongside 
a strategy to deal with 
identified risks to our na-
tional security, including 
traditional and familiar 
risks such as espionage 
and foreign interference, 
state-based conflict and 
coercion.
“The proliferation of weap-
ons of mass destruction, 
specifically Iran’s nuclear 
program and North Ko-
rea’s continuing missile 
and nuclear programs, 
which are serious threats 
to world peace and re-
gional stability,” she said.
Other risks are terrorism 
and violent extremism and 
an increasing burden from 
serious and organised 
crime.
Ms Gillard highlighted 
Iran’s nuclear program 
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News

A MAN is in a critical condi-
tion after he was allegedly 
bashed by a teenager at a 
train station in south west 
Sydney. 
The 26-year-old victim suf-
fered critical head injuries 
including a broken jaw and 
serious lacerations to his 
face when he was attacked 
at Yagoona train station 
about  monday’ midnight.
He was placed on a stretch-
er and rushed to Liverpool 
Hospital where he remains 
in a critical condition.
A 19-year-old man was 
arrested at the station’s 
platform after police asked 

Man critical after bashing at Ya-
goona train station 

Police escort a man from the scene. Picture: Bill Hearne Source: 
The Daily Telegraph 

passengers to leave the 
train.
“Paramedics were attend-
ing to someone and ev-
eryone was off the train,” 
a woman from Bankstown, 
who did not want to be 
named, said. “A guy was in 
handcuffs and the police 
were around him,’’
“(The victim) had blood all 
over him, he looked like 
he’d been assaulted,’’ she 
said. “(The alleged offend-
er) was handcuffed and 
swearing at police.’’
The teenager is assisting 
police with their investiga-
tion.

The man is in a critical condition. Picture: Bill Hearne Source: 
The Daily Telegraph 

Police and a man arrested at the scene. Picture: Bill Hearne 
Source: The Daily Telegraph

and North Korea’s con-
tinuing missile and nucle-
ar programs as serious 
threats to world peace and 
regional stability.
“Our principal national se-
curity focus will be on our 
own region, as the global 
economic and strategic 
centre-of-gravity contin-
ues to move east, bringing 
great opportunities but 
also risks and challenges 
that must be managed,” 
she told the audience at 
the Australian National 
University in Canberra.
Ms Gillard said the gov-
ernment would develop a 
national security capabil-
ity plan to complement the 
defence capability plan.
She hoped this would help 
end the “silo mentality’’ 
that often stopped effec-
tive communication be-
tween different parts of 
the federal government as 
well as state and territory 
governments, foreign gov-
ernments and business.
The focus on enhanced 
regional engagement re-
flected the shift in global 
strategic and economic 
activity to the region 
around Australia, Ms Gil-
lard said.
She noted the relationship 
between China and the 
United States would “de-
termine the temperature 
of regional affairs in com-
ing decades” but was op-
timistic about their ability 
to manage change in the 
region.
“The remarkable growth 

we see in Asia could not 
have happened without 
an environment of relative 
peace and stability,” she 
said.
“Continuing and deepen-
ing that climate of relative 
peace and stability is at 
the forefront of Australia’s 
national security agenda.”
Ms Gillard’s announce-
ment comes as Federal 
Opposition Leader Tony 
Abbott said Australia 
has more pressing secu-
rity concerns than those 
posed by the rise of Chi-
na.
Mr Abbott said the most 
important security threats 
Australia faced were “Isla-
mist terrorism” and global 
instability.
“We live in an unstable 
world and it’s important 
Australia can play its part 
in our region, and further 
afield, to do what we can 
to make the world safer 
and better, and that’s why 
we are involved in Af-
ghanistan, for instance,” 
he said.
He said the economic, and 
therefore military rise of 
China, and cyber attacks 
were part of that mix of 
global instability.
“That’s obviously an ele-
ment,” he said.
“But in the end, we have 
to be ready to defend our 
interests, our values, and 
our people wherever they 
are at risk.”
He said the rise of China 
had been extremely good 
for Australia.
“The rise of China has en-
abled us to sell far more 
iron ore, far more coal, far 
more education exports to 
Chinese students,” Mr Ab-
bott said.
“Inevitably as China be-
comes more economically 
powerful, it will become 
more militarily powerful, 
and that does raise some 
issues.
“But in the end, the most 
important security threats 
we face are Islamist ter-
rorism and an unstable 
world,” he said.
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News

PRIME Minister Julia Gil-
lard Gillard faces a fight 
to get former Olympian 
Nova Peris into the Sen-
ate, with current NT 
Senator Trish Crossin 
speaking out against the 
decision to replace her. 
Ms Gillard will ask the 
Australian Labor Party 
to endorse the indige-
nous athlete and Olympic 
hockey gold medallist as 
a candidate.
“Her passion for health 
and education makes her 
the right choice to suc-
ceed Senator Trish Cros-
sin,” Ms Gillard said.
If successful Ms Peris 
will be the first Aboriginal 
woman to hold a seat in 
federal parliament.
Senator Crossin released 
a statement immediately 
after the announcement 
saying she was only in-
formed on Monday eve-
ning of the PM’s decision 
to endorse Ms Peris.
“This action has been 
taken without consulta-
tion or negotiation with 
the NT branch of the ALP 
or my input as the long-
serving Federal Labor 
Senator for the Northern 
Territory,” Senator Cros-
sin said.
“It has been my long held 
belief that preselection 
should always be a mat-
ter for NT Labor branch 
members to decide.
“NT ALP Branch members 
determine who will repre-
sent them in the NT and 
Federal parliaments and 

Former Olympian Nova Peris to run for 
Labor in NT seat in the Federal Senate 
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it is those members of the 
party whose opinions and 
trust must be respected 
in terms of determining 
who can best serve the 
diverse interests of the 
NT electorate.”
Senator Crossin said she 
would not comment fur-
ther until she had con-
sulted colleagues and NT 
branch members.
Making the announce-
ment today, Ms Gillard 
said Labor, from Gough 
Whitlam’s time, has had 
much to be proud of in 
its indigenous policy and 
achievements.
But she was also “very 
troubled” that Labor had 
never had an indigenous 
federal Labor member of 
parliament.
“It would be the first time 
our political party has put 
forward an indigenous 
Australian in a winnable 
position at a federal elec-
tion.”
Ms Peris thanked the 
prime minister for the 
“amazing opportunity” 
to stand for Labor pre-
selection for a Northern 
Territory seat in the sen-
ate.
“I stand here before you 
all today not only as an 
Australian but also as a 
proud Aboriginal women, 
proud of my heritage and 
culture,” Ms Peris said.
I certainly understand the 
significance of this op-
portunity, and I am very 
honoured and humbled 
by this, prime minister.”

She said she was first 
approached to stand for 
parliament about seven 
to eight years ago.
“My two young kids ba-
bies at the time ... I didn’t 
think I was ready. To be 
put into a position where 
you have a voice for Ab-
original Australians I 
thought I had to do a lot 
of work,” she said.
Ms Peris attributed the 
CLP victory at last year’s 
NT poll to hard work by 
the CLP and Labor taking 
their eye off the mark.
But she said that was now 
unravelling for the CLP.
“As an Aboriginal woman 
I have seen and I’ve been 
around the ropes long 
and hard enough to know 
that Aboriginal people 
have been disappointed 
with government for a 
long time, hence the in-
tervention,” she said.
“I was in the midst of that 
and I saw firsthand that 
you can have policies but 
if you don’t have the right 
people implementing it, 
it’s never going to work.”
Ms Peris said she was 
proud, honoured and 
humbled to be part of La-
bor.
“We are working very 
hard to win the next elec-
tion and get the right peo-
ple working,” she said.
Ms Gillard said Ms Peris 
was a household name 
and many remembered 
her sporting triumphs, 
winning an olympic gold 
medal in hockey at the 
1996 games.
“What they show is grit 
and determination to get 
things done and I am very 
admiring of that grit and 
determination,” she said.
“I believe Nova will make 
a great contribution in the 
federal parliament for the 
Labor Party for the North-
ern Territory and for the 
nation, not just because 
of that grit and determi-
nation but because of the 

Prime Minister Julia Gillard with former Olympian Nova Peris who 

is to be preselected for a NT Senate seat. Picture: Kym Smith 

Source: News Limited

work she has done since 
her sporting career on 
building opportunities for 
young Australians.”
Ms Gillard said she was 
the first Aboriginal Aus-
tralian to win Olympic 
gold.
“I want her to be the first 
Aboriginal woman to sit 
in the federal parliament,” 
she said.
Ms Gillard also an-
nounced that Senator 
Crossin would not be 
contesting this year’s 
election.
She said Senator Crossin 
had done some “amaz-
ing” things since she was 
first elected in 1998.
“She is a proud Territo-
rian and she has spent 
a lot of time making sure 
this parliament never for-
gets the views and per-
spectives of the Northern 
Territory as we make poli-
cies and plans,” Ms Gil-
lard said.
The senator has served 
with distinction on many 
parliament committees, 
“and she is doing that 
even today”, Ms Gillard 
said.
Senator Crossin will con-
tinue to serve until the 
election.
Ms Gillard said that Sena-
tor Crossin would be 
making a statement later 
about stepping aside.
She confirmed that Ms 
Peris would be number 
one on the ALP Senate 
ticket for the Northern 
Territory.
“I have decided on this 
occasion to engage in a 
captain’s pick,” Ms Gil-
lard said.
“Nova has a track record 
which shows she will 
make a great contribution 
in federal parliament, but 
that’s not to diminish the 
work of others.”
Ms Gillard said the Labor 
Party had a number of in-
digenous members in the 
NT and Australia-wide.

 THE state’s health bud-
get has been slashed by 
more than $150 million, 
with unions saying the 
cuts will put basic ser-
vices and critical care at 
risk. 
The state government 
said last year hospitals 
would have to find $2.2 
billion in savings - but 
the money would be put 
towards frontline ser-
vices.
However, the Health Ser-
vices Union said clinics 
and specialist wards had 
been put under threat 
by health districts state-
wide overspending by 
$565.2 million that had 
not factored in to the 
2013 budget and which 
had caused a $158 mil-
lion funding hole.
HSU NSW secretary Ge-
rard Hayes said the hy-
drotherapy pool at the 
Prince of Wales Hospi-
tal in Randwick was one 
of the first casualties of 
the cuts.
He said plans to priva-
tise the service could 
force people to pay $70, 
up from just $6.
The union claimed the 
hospital could also lose 
its stroke unit and der-
matology ward, and was 
launching a public cam-
paign against the state 
and federal government 
over the lack of fund-
ing.
Opposition health 
spokesman Andrew Mc-
Donald said the hydro-
therapy pool was only 
the beginning of cuts to 
hospitals.
“These cuts will hit 
cleaning and cater-
ing staff hard and that 
means unclean wards, 
beds changed less often 
and patients left waiting 
longer between meals,” 
he said.
“Support staff in our 
hospitals will also be 
in the firing line, such 
as social workers who 
help patients deal with 
difficult diagnoses and 

aged-care workers who 
are vital to assisting 
the elderly return home 
or access community 
care.”
The Daily Telegraph can 
reveal the local health 
districts to be most af-
fected are Sydney with 
cuts of $47.7 million, 
South East Sydney with 
$43.1 million, and North-
ern Sydney with $39.5 
million.
NSW Health denied 
there was a funding 
shortfall and said extra 
money would have to be 
put into the system at 
the end of the financial 
year.
Chief financial officer 
John Roach said there 
were “technical adjust-
ments” to the budget 
that cannot be calcu-
lated until the end of the 
financial year.
“As an example, last 
financial year a $270 
million technical adjust-
ment for long-service 
leave was made in ac-
cordance with normal 
accounting standards 
for (local health district) 
budgets,” he said.
“This normal adjustment 
cannot be made until af-
ter the Commonwealth 
bond rate is known on 
30 June each year.”
Mr Roach said any local 
health district that over-
spent its budget last 
year had a plan on how 
it would be within bud-
get this year.
South Eastern Sydney 
local health district CEO 
Terry Clout said no de-
cision had been made 
about the Prince of 
Wales Hospital hydro-
therapy pool privatisa-
tion and that there was 
no proposal before him 
on how - or if -it would 
be privatised.
He also said the hos-
pital already only used 
the pool for 20 hours a 
week - the remainder of 
the time it was used by 
private patients.

$158m health black hole 
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بعد ظهر يوم االربعاء يف السادس عشر من كانون الثاني 2013 
فارقت احلياة يف مستشفى سانت فنسنت املأسوف عليها وعلى 
خصاهلا احلميدة سلوى صقر مظلوم ارملة املرحوم يوسف مظلوم.

وقد تلقى االوالد واالحفاد يف اسرتاليا واالقارب يف »القعقور« 
يف املنت الشمالي - لبنان  وجوارها خرب الوفاة حبزن واسى شديدين 

غري مصدقني ان ام سامي رحلت على غري عادة من دون رجعة.
الياس،  سامي،  وال��دة:  هي  مظلوم  سلوى  الغالية  والفقيدة 
فؤاد، بديع، مثينة، اميل، الفرد، نبيه، جان، رئيف وموسى، وعند 

اشاعة اخلرب امت وفود شعبية من خمتلف شرائح اجملتمع اللبناني 
والعربي دار ولدها سامي للقيام بواجب العزاء وعلى مدار مخسة 

ايام متتالية.
والفقيدة الغالية رمحها اهلل كانت املرأة املثالية الصاحلة وقد 
ربت عائلة مع زوجها املرحوم يوسف مظلوم تربية مسيحية حقيقية 

ولقنتهم حب الوطن وحمبة الناس.
االثنني يف 21  الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر يوم  وعند 
كانون الثاني اجلاري، اقيم للفقيدة مأمت حافل ومهيب يف كنيسة 

اجلالية تشارك آل مظلوم مصابهم األليم بوفاة الوالدة سلوى مظلوم

رسم للفقيدة امام الكهنة اثناء الصالة على الجثمان

ابناء واحفاد الفقيدة

وسط حضور رمسي وشعيب كبري

سيدة لبنان املارونية يف ملبورن شارك فيه قنصل لبنان العام 
يف والية فيكتوريا االستاذ غسان اخلطيب  والنائب االستاذ نزيه 
االمسر والقنصل الفخري السابق االستاذ لويس فليفل والراهبات 
االنطونيات واخوية احلبل بال دنس وحشد كبري من ابناء اجلالية اللبنانية 
والفكرية  واالقتصادية  واحلزبية  السياسية  وفعالياتها  والعربية 
واالجتماعية واالعالمية الذين جاؤوا من مجيع احناء والية فيكتوريا

بديع مظلوم يقرأ الرسائل بالعربيةنجل الفقيدة سامي مظلوم يلقي كلمةالكهنة داخل الكنيسة اثناء الذبيحة االلهية 

جانب من عائلة الفقيدةجوزف الحلو يلقي قصيدة رثاء بالفقيدةالزغلول يلقي قصيدة رثاء بالفقيدةزينون مظلوم يقرأ الرسائل باالنكليزية

نجل الفقيدة الياس مظلوم يقرأ الرسائل بالعربية 

الجثمان اىل مثواه االخرياملونسنيور طقشي يتحدث عن الفقيدة

ملبورن

اختارها الرب لتكون
اىل جانبه مع االبرار 

والصديقني
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اجلالية تشارك آل مظلوم مصابهم األليم بوفاة الوالدة سلوى مظلوم

مع  وتضامنهم  مشاعرهم  عن  معربين  االسرتالية  الواليات  وباقي 
العائلة يف مصابها االليم.

هذا وكان احلزن باديا على وجوه االوالد واالحفاد وخاصة ولدها 
ويرعى  اليها  ويطمئن  املستشفى  يف  يزورها  كان  الذي  سامي 
شؤونها  كل صباح وهو يف طريقه اىل  عمله ليأخذ بركة رضاها 

الن رضى اهلل من رضى الوالدين.
ترأس الذبيحة االهلية وصالة البخور على جثمانها الطاهر سيادة 
باقي  من  وكهنة  الطائفة  كهنة  وعاونه  طقشي  جو  املونسنيور 

الطوائف املسيحية.
الياس مظلوم وباالنكليزية  الفقيدة  بالعربية جنل  الرسائل  قرأ 

حفيد الفقيدة زينون مظلوم.
املونسنيور جو طقشي القى عظة من وحي االجنيل املقدس بعنوان 
»طوبى للذين ميوتون يف الرب« ثم حتدث عن الفقيدة الغالية وقال 
اننا نودع اليوم اختنا سلوى اليت انتقلت من عامل الفناء اىل عامل 
البقاء بقوة اميانها املسيحي والرتبية الصاحلة الوالدها واحفادها 

احفاد الفقيدة

القنصل غسان الخطيب والنائب نزيه االسمر والقنصل الفخري لويس فليفل واخوية الحبل بال دنس وحضور

الراهبات االنطونيات يقدمن التعازي

الكهنة يقدمون التعازي

الخطيب وفليفل يقدمان التعازي

يتناولون لقمة الرحمة

وتعبدها لسيدة النجاة اليت رافقتها يف شيخوختها النها رمحها اهلل 
كانت مؤمنة بان طريق السماء مفتوحة امامها وقد اختارها الرب 
اليوم لتكون اىل جانبه يف امللكوت السماوي مع االبرار الصديقني 
تعازيه وتعازي  ابدًا وقدم  اهلل لن يرتكه  اهلل فان  ومن كان مع 

الكهنة اىل العائلة كما تقبلت العائلة التعازي داخل الكنيسة.
ومن الكنيسة انتقل جثمانها الطاهر اىل مدافن العائلة يف فوكنر 
وقبل ان يالمس اجلسد الرتاب وقف االوالد واالحفاد حول النعش 
ويف العني دمعة ويف القلب غصة وبصوت هادئ خشوعي وداعًا 

ام سامي وداعًا...  واىل اللقاء.
وقبل ذلك كان جنلها سامي قد القى كلمة داخل الكنيسة يف 
الوالدة احلنون جاءت مؤثرة جدًا عّدد فيها مزايا االم الفاضلة اليت 

اجنبت ورّبت وحافظت على العائلة.
لتناول  الريفولي  صالة  اىل  اجلميع  انتقل  الدفن  مراسم  وبعد 

لقمة الرمحة عن روحها الطاهرة.
وقد مت عرض فيلم عن الفقيدة سلوى وزوجها املرحوم يوسف 
مظلوم واالوالد واالحفاد وملدة نصف ساعة يف مناسبات خمتلفة.

املونسنيور جو طقشي بارك الطعام بكلمة قال فيها ارسل روحك 
ايها القدوس فيمجد اسم اهلل ثم بارك الطعام.

احفاد الفقيدة القوا بعض الكلمات عن اجلدة احلنونة اليت غمرتهم 
حببها وحنانها طيلة حياتها.

مؤثرة  رثاء  برصونا قصيدة  انطوان  الشاعر  الزغلول  القى  كما 
ابكت احلضور كذلك القى االستاذ جوزف احللو قصيدة مماثلة.

الفقيدة مع زوجها واحفادها واوالدها يف  ثم عرض فيلم عن 
اكثر من مناسبة ملدة اكثر من نصف ساعة.

جنلها الفرد وباسم العائلة شكر كل الذين شاركوهم يف مصابهم 
الربيد  او عرب  البطاقات  بارسال  ام  الشخصي  ان كان حبضورهم 

االلكرتوني طالبني من اهلل مكافأة اجلميع باالفراح.
اسرة جريدة اهلريالد يف سيدني وملبورن، اليت تربطها صداقة 
افراد  مجيع  من  تتقدم  سامي  االستاذ  وباالخص  بالعائلة  اخوية 
العائلة يف االغرتاب والوطن ومن اهالي القعقور بأصدق مشاعر 
التعزية سائلة اهلل ان يسكن الفقيدة الغالية جنات اخللود وألوالدها 

تصوير عبوشيوذويها الصرب والعزاء.



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

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

نقدم لكم اكثر من 230 قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا 

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم
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