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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

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

N.S.M

التفاصيل ص 2

جنبالط يف السعودية قريبا؟!

احلريري: سأكون اىل جانبكم يف معركة االنتخابات مهما كانت املخاطر

التفاصيل صفحة 39

مطلوب للعمل
مطلوب آنسات للعمل في 
قسم المبيعات في محالت 

هوشر للتجهيز ولوازم البناء 
الخبرة ضرورية

Tel: 87245800 العمل بدوام كامل

»تيار  رئيس  رأى 
احلريري  سعد  املستقبل« 
أنه »لن يكون هناك معنى 
دون  من  لبنان،  لوجود 
الشيعي  االسالمي  املكون 
وان  والدرزي،  والسين 
املكون  مع  التكامل 
املسيحي، جيب ان يشكل 
حافزا مشرتكا إلنهاء التشنج 
السياسي  واإلحرتاب 
والكمائن املذهبية. واعترب 
الشرعي  غري  السالح  ان 
اإلقليمية،  وظائفه  »بكل 
والطائفية  والداخلية، 
واجلهادية،  والعائلية، 
والتكفريية هو أم املشاكل 
يف لبنان. وكل اللبنانيني 
اهلل،  حزب  أن  يعرفون 
ميتلك ترسانة من األسلحة 
والصاروخية  الثقيلة 

كريي متفائل بإمكانية تغيري حسابات األسد عرب إجياد أرضية عمل 
مشرتكة مع روسيا لألزمة السورية تعتمد وقف العنف واحلوار

التتمة صفحة 31

تنوي  تظاهرات  تنذر 
واملواالة  املعارضة  قوى 
اجلمعة  تنظيمها  مصر  يف 
مدى  بإظهار  )امس( 
واالستقطاب  االنقسام 

»عرض للقوة« للمواالة واملعارضة يف مصر حيدد 
مصري حكومة قنديل واالستحقاق التشريعي

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

مطلوب آنسات ترتاوح أعمارهن ما بني 17 و25 سنة 
للعمل يف حلويات عبال يف غرنفيل بدوام كامل

لالتصال بـ زينة على الرقم: 8092 9637

مطلوب للعمل

)مالحظة: حلويات عبال يف غرانفيل، بإدارة السيد ميالد 
عبال، ليس هلا أي فرع آخر يف سيدني(

التتمة صفحة 17

التتمة صفحة 31

سالح حزب اهلل وسراياه هو الخطر األكرب واملشكلة يف وجود دويلة اقوى من الدولة )هيثم املوسوي(
واخلفيفة، يقال إنها تفوق 
الدولة  ترسانة  بأهميتها 

ال  »أننا  معتربا  اللبنانية،« 
نرى وال نؤمن بأن حزب اهلل 

هو الطائفة الشيعية، فعمر 
الشيعة يف لبنان أكثر من 
اهلل،  حزب  اما  سنة،  الف 
فحالة جاءت مع إيران، منذ 

ثالثني سنة«.

اخلارجية  وزير  أكد 
أن  كريي  جون  األمريكية 
واشنطن »متفائلة بإمكانية 
مع  مشرتكة  أرضية  إجياد 
امللف  شأن  يف  روسيا« 

السوري.
وزير  لقائه  بعد  واعترب 
ناصر  األردني  اخلارجية 
جودة أن الواليات املتحدة 
»تركز على تغيري حسابات 
بشار  السوري  الرئيس 
يعط  مل  لكنه  األسد«، 
حول  عملية  تفاصيل  اي 

االتصاالت مع الروس.
وقال كريي إن سياسة 
أوباما  باراك  الرئيس 
»من  تنطلق  سورية  حيال 
السياسي  احلل  تفضيله 
يؤدي  مبا  التفاوض،  عرب 
وإن  األسد«،  رحيل  إىل 
هذا  أن  »يعتقد  أوباما 

سيحصل«.
الدخول  كريي  ورفض 
يتناول  زمين  جدول  يف 
إن  وقال  األسد،  رحيل 

»مسار األمور على األرض 
إىل  ما  نقطة  يف  سيؤدي 

حتمي«.  وهو  األمر،  هذا 

املشهد  يف  احلاصل 
السياسي.

بأعمال  تنذر  أنها  كما 
واسع،  نطاق  على  عنف 

احلرمني  خادم  أصدر 
عبداهلل  امللك  الشريفني 
ملكيًا  أمرًا  عبدالعزيز  بن 
يقضي بتعيني األمري خالد 
عبدالعزيز  بن  بندر  بن 
ملنطقة  أمريًا  سعود  آل 

الرياض مبرتبة وزير.

خالد بن بندر أمرياً للرياض 
وتركي بن عبداهلل نائباً له

التتمة صفحة 31

األمر  مبوجب  وعنينّ 
بن  تركي  األمري  امللكي 
آل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
منطقة  ألمري  نائبًا  سعود 
كما  وزير.  مبرتبة  الرياض 
امللكي  األمر  مبوجب  أعفي 
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Advertisements

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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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 

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية
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اعــــالن

ملك الفروج على الفحم مطعم جربيل
بمناسبة االفــتتاح
عــرض خـاص ومــغٍر

الــفروج بـ $9.90
 )تايك أواي فقط( 

تشكيلة واسعة جدًا من 
املأكوالت اللبنانية:

تبولة- فتوش- حمص - 
Lamb -بابا غنوخ- برغر- 
فالفل - كفتة -شيش طاووق 
  Ribs - مشاوي - بيتزا -
- سنديشات   وسلطات 

متعددة.

ت متأخر
نفتح 7 أيام يف االسبوع حتى وق

ع املناسبات
ت كافة انوا

طلبيا
نؤمن 

cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown

Tel: (02) 97082219
www.jibrils.com.au
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لبنانيـــات

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

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

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 
Rd, Riverwood NSW 2210

بادارة لطف اهلل حجار
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أكد وزير اخلارجية األمريكية 
له  بيان  أول  جون كريي، يف 
حقيبته،  توليه  منذ  لبنان  عن 
الغتيال  الثامنة  الذكرى  ويف 
للحكومة  السابق  الرئيس 

كريي: نرفض االغتيال كأداة سياسية 
من أطراف داخل لبنان وخارجه

لـ  العام  األمني  نائب  أكد 
»حزب اهلل« الشيخ نعيم قاسم، 
أي  تباشر  مل  »املقاومة  أن 
كل  الدولة يف  أعمال  من  عمل 
الفرتة اليت قامت خالهلا مبواجهة 
من  ت  غريرَّ هي  فال  إسرائيل، 
عليه،  سيطرت  أو  احلكم  واقع 
االنتخاب  قواعد  من  لت  عدرَّ وال 
وفق  باملمثلني  تأتي  اليت 
اإلجراء،  املرعية  القوانني 
األمنية  القوى  بيد  بقي  واألمن 
الدولة  كل  وهكذا  والعسكرية، 
وتفصيالتها  مؤسساتها  بكل 
تقوم بعملها، واملقاومة يف هذا 
بضوابط  متامًا  ملتزمة  املوقع 
تطرح  ومل  الدولة،  وقوانني 

نفسها بدياًل من املؤسسات«.
أساتذة  مع  لقاء  خالل  ولفت 
التعليم  هيئة  نظمته  اجلامعات 
التعبئة الرتبوية يف  العالي يف 
»حزب اهلل«، إىل أن »املقاومة 
لبنان  عن  الدفاع  يف  متعاونة 
مع  اإلسرائيلي  العدوان  بوجه 
ظروفه،  بقدر  اللبناني  اجليش 
ومل تتدخل يف صالحياته، وهذا 
عنوان من عناوين الفصل الواقع 

بني املقاومة والدولة«.
وافقت  »املقاومة  أن  وأكد 
االسرتاتيجية  نقاش  على 
أوسع  لتحقيق  للدفاع  الوطنية 
إمجاع وطين حول منهجية واحدة 
والدولة«،  املقاومة  تكامل  يف 
قوة  هي  »االسرتاتيجية  وقال: 
للتحرير واحلماية، وشكل  لبنان 
من أشكال املواءمة بني الدولة 

معربًا  وليست  واملقاومة، 
لتعديل  أو  احلساب  لتصفية 
نقاش  وهي  القوى،  موازين 
املقاومة  قوة  من  االستفادة 
إلضافتها إىل قوة الدولة لتكون 
قادرة على مواجهة االستحقاقات 
إضعاف  اسرتاتيجية  وليست 
أن  على  الدولة«.وشدد 
»السالح من متطلبات املقاومة، 
والتدريب  االتصاالت  كما 
ولذلك  والتنظيم،  والتجهيز 
مناقشة  امسه  عنوان  يوجد  ال 
فرعي ألصٍل  أمر  فهو  السالح، 
أساس هو املقاومة«، معتربًا أن 
»هناك من ال يتجرأ يف لبنان أن 
ُيعلن أنه ضد مقاومة إسرائيل، 
لُيسقط  السالح  عن  فيتحدث 
السالح متهيدًا إلسقاط املقاومة 
اإلسرائيلي  املشروع  لريتاح 

األمريكي«.
ورأى أن »الفريق اآلخر اجته 
اإلخالل  حبجة  السالح،  لرفض 
بالتوازن الداخلي، لكنه يرفض 
املشروع السياسي الذي يرفض 

تثبيت إسرائيل يف املنطقة«.
بني  »التنسيق  أن  ورأى   
احلالة  هو  والدولة  املقاومة 
احلالة  وهذه  النموذجية، 
اليت  اخلاصة  الظروف  أوصلتها 
تتحمل  ال  حيث  بلبنان،  مررَّت 
الدولة مسؤولية عمل املقاومة، 
الدولة  حتميل  على  نوافق  وال 
هذه املسؤولية، ألنها ستخضع 
عندها للضغوط اليت ال تستطيع 

مواجهتها«.

قاسم: ال عنوان امسه 
مناقشة السالح

دقائق  إال مخس  الواحدة  يف 
ظهرًا، أي يف اللحظة اليت دوى 
فيها قبل مثاني سنوات االنفجار 
موكب  استهدف  الذي  اهلائل 
الرئيس السابق للحكومة اللبنانية 
باسل  والوزير  احلريري  رفيق 
فليحان وعناصر املرافقة، ارتفع 
هليب »شعلة احلرية« اليت تضاء 
املكان  مربمج، يف  توقيت  وفق 
َق  لرَّ الذي وقع فيه االنفجار، وحَتَ
يف املكان املارة ومناصرو »تيار 

املستقبل«.
احلريري  الرئيس  متثال  وإىل 
على  انتصب  الذي  الربونزي 
يف  الشعلة،  من  امتار  بعد 
وفود  تقاطرت  املنارة،  حملة 
شعبية ورمسية ووضعت أكاليل 
الزهر، على وقع النشيد الوطين 
الرئيس  ألقوال  ومقتطفات 
يف  ترتدد  كانت  احلريري 
املكان، ومن بني األكاليل واحد 
العربية  من طالب جامعة بريوت 

اليت كان احلريري أحد طالبها.
ْت  َأمرَّ وبعده،  الظهر  وقبل 
ساحة  يف  احلريري  ضريح 
رمسية،  شعبية،  وفود  الشهداء 
نيابية، وزارية، دينية وسياسية 
من كل املناطق اللبنانية، وسط 

وفود وورود عند الضريح ... 
وإضاءة الشعلة ومسريات

اللبنانية رفيق احلريري، »رفض 
الواليات املتحدة التام استخداَم 
من  سياسية  كأداة  االغتيال 
أطراف داخل لبنان أو خارجه«، 
سيادة  واشنطن  »دعم  مؤكدًا 
األطراف  لبنان«، وداعيًا مجيع 
واحرتام  النفس  »ضبط  إىل 
متاشيًا  واستقراره  لبنان  أمن 
مع قرارات جملس األمن ١٧٠١ 

و١٥٥٩«.
»هؤالء  إن  كريي  وقال 
سعوا  بالقتل  قاموا  الذين 
لبنان  سيادة  تقويض  إىل 
واستقالله«، واعترب أن »عملية 
املنطقة،  هزت  اجلماعي  اجلرم 
ولن أنسى جلوسي يف بريوت 
صورة  جانيب  وإىل  بعدها 
باألسود«.  حماطة  للحريري 
مثاني سنوات،  »بعد  واضاف: 
رفض  املتحدة  الواليات  تؤكد 
االغتيال كأداة سياسية جلميع 
وخارجه،  لبنان  داخل  األطراف 
وتقف مع الشعب اللبناني يف 
أن عمليات االغتيال السياسي 
دون  من  تذهب  لن  والعنف 

عقاب«.
بالده  دعم  كريي  وجدد 
»لعمل احملكمة الدولية اخلاصة 

بلبنان حملاسبة الفاعلني«.
اغتيال  منذ  أنه  إىل  وأشار 
من  كثريون  »قتل  احلريري 
ومن  اللبنانيني،  املواطنني 
)اللواء(  استهدفوا  الذين  بني 
وسام احلسن قبل أربعة أشهر، 
حماولة  جرت  آخرون  فيما 
استهدافهم، مثل رئيس حزب 
»القوات اللبنانية« مسري جعجع 
بطرس  املستقل  والنائب 
»القتل  أن  على  وشد  حرب«. 
واملسؤولني  يتوقف،  أن  جيب 

عنه جتب حماسبتهم«.

حبيث  مشددة،  أمنية  إجراءات 
قطعت الطريق أمام الضريح من 
قبل اجليش اللبناني إفساحًا يف 
اجملال أمام الوفود للوصول إىل 
الورود  الضريح  وغطت  املكان. 
احلمر، إىل جانب أكاليل من كثري 

من الشخصيات.
من  وفد  احلضور:  أبرز  ومن 
ضم  الوطين«  النضال  »جبهة 
والنقل  العامة  األشغال  وزراء 
غازي العريضي واملهجرين عالء 
االجتماعية  والشؤون  ترو  الدين 
اإلعالم  وزير  فاعور،  ابو  وائل 
»قوى  الداعوق، نواب من  وليد 
املستقبل«  »تيار  آذار،   ١4
امحد  العام  أمينه  بشخص 
األمني،  علي  السيد  احلريري، 
حركة  التنفيذية يف  اللجنة  وفد 
برئاسة  الدميوقراطي«  »التجدد 
أمني السر أنطوان حداد. وأمجعت 
الشخصيات يف تصرحيات إعالمية 
لعبه  الذي  الدور  أهمية  على 
الرئيس احلريري يف إعادة إعمار 

لبنان مؤسساتيًا واقتصاديًا.
نفذ  نفسه،  الوقت  ويف 
املستقبل«  »تيار  مناصرو 
مسريات يف أحياء بريوت رفعوا 

خالهلا رايات التيار.

خص الرئيس اللبناني ميشال 
»تويرت«  عرب  بتغريدة  سليمان 
اللبناني  اجليش  شهداء  ارامل 
»ال  قائاًل:  احلب«،  عيد  »يف 
أمسى  عن  اعرب  أن  إال  يسعين 
مشاعر التعاطف مع من فقدوا 
حبيبًا أو حبيبة من شهداء أبرار، 
الشهيدين  ارمليت  وخصوصًا 
وابراهيم  بشعالني  بيار 
كمني  يف  )استشهدا  زهرمان 
نصب لدورية للجيش يف بلدة 
هؤالء  باسم  فلنضع  عرسال(، 
األعزاء وردة محراء على أقرب 
ضريح شهيد أو معلم وطين«.

وكان وفد من أهالي عرسال 
ومنطقة بعلبك - اهلرمل وضع 
ضريح  على  الزهر  من  إكلياًل 
حملة  يف  اجملهول  اجلندي 

املتحف - بريوت.
وتلت سارة الشيخ علي بيانًا 
جددت فيه باسم الوفد القول: 
الشرعية  سقف  حتت  »اننا 
باملؤسسات  اواًل  املتمثلة 
مؤسسة  رأسها  على  االمنية 
وشكرت  اللبناني«.  اجليش 
جان  العماد  اجليش  لقائد 
وإخالصه  »حكمته  قهوجي 

للوطن«.

سليمان: لوضع وردة محراء 
على اقرب ضريح شهيد

اخلاص  املنسق  اتصل 
لبنان  يف  املتحدة  لألمم 
االول  أمس  بالمبلي  ديريك 
للحكومة  السابق  بالرئيس   ،
اللبنانية سعد احلريري ملناسبة 
الذكرى الثامنة الغتيال والده 

الرئيس رفيق احلريري.
أن  اإلعالمي  مكتبه  وذكر 
ضريح  أيضًا  زار  بالمبلي 
يف  احلريري  رفيق  الرئيس 

بريوت.
الزيارة:  بعد  بالمبلي  وقال 
أهمية  تؤكد  الذكرى  »هذه 
لبنان.  يف  العدالة  حتقيق 
عانى لبنان من اغتياالت ومن 

بالمبلي زار الضريح: لسوق املرتكبني إىل العدالة
مبا  متكررة،  اغتيال  حماوالت 
ال  املاضي.  العام  يف  فيها 
تؤكد  املتحدة  األمم  تزال 

إىل  املرتكبني  سوق  ضرورة 
نهائي  حد  ولوضع  العدالة 

لإلفالت من العقاب«.

النضال  جبهة  رئيس  كشف 
الوطين النائب وليد جنبالط ان 
ابلغه  احلريري  سعد  الرئيس 
السعوديني  املسؤولني  ن 
القليلة  باأليام  سيقابلوه 

املقبلة.
لـه  حديث  يف  جنبالط  واكد 
ان حزب اهلل يقاتل اىل جانب 
يف  الفتا  السوري،  النظام 
هناك  ان  اىل  نفسه  الوقت 
آذار   ١4 من  أفرقاء  ايضا 
يقاتلون يف سوريا ، وأن هناك 
جمموعات من طرابلس وعرسال 

تقاتل ايضا بسوريا.

مرحباً بزيارة الراعي اىل سوريا، 
جنبالط: حزب اهلل وجمموعات 

من 14 آذار يقاتلون يف سوريا
اىل  اليد  ملد  جنبالط  ودعا 
الشيعية،  والطائفة  اهلل  حزب 
الدولية  احملكمة  ان  معتربا 
جيري  ما  مع  مقارنة  تفصيل 
ان  على  مشدد  املنطقة،  يف 
من  السوري سيقتص  الشعب 

اجلناة.
وجدد جنبالط موقفه املرحب 
بزيارة البطريرك بشارة بطرس 
واعترب   ، سوريا  اىل  الراعي 
علوية  دولة  اقامة  مشروع  أن 
التخاذل  ويظهر  انتحاري 
والنقص يف  الغربي  االمريكي 
التمثيل العلوي يف املعارضة.

تعرض النائب 
بدر ونوس لذحبة 

قلبية بعد مشاركته 
يف إحتفال البيال

لذحبة  ونوس  بدر  النائب 
يف  مشاركته  بعد  قلبية 

إحتفال البيال
تعرض النائب بدر ونوس 
مشاركته  بعد  قلبية  لذحبة  
مساء  البيال  إحتفال  يف 

اليوم .
اىل  ونوس  النائب  ونقل 
مستشفى كليمنصو للمعاجلة 

وحاله مستقرة .
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عون  ميشال  العماد  يزال  ال 
كان  لو  حتى  بامتياز،  معارضًا 
احلكومة  ويف  املواالة  قلب  يف 
وازنة.  حصة  فيها  له  اليت 
ملف:  من  أكثر  تشمل  معارضته 
انتخابي  مشروع  أي  يعارض 
فإن  لذا  املناصفة،  يؤّمن  ال 
متسكه بـ«االرثوذكسي« نهائي، 
يف  اجلمهورية  رئيس  ويعارض 
ُأقر.  إذا  الطعن فيه  توجهه اىل 
ويعارض التمديد جمللس النواب 
ولقائد  اجلمهورية  ولرئيس 
اجليش واملدير العام لقوى االمن 

الداخلي. ويعارض أداء احلكومة
للمشروع  متحمسًا  تكن  مل   ■
اليوم  البدء،  يف  االرثوذكسي 
تدافع عنه بشدة، هل هذا الدفاع 

نهائي؟
هذا هو احلل الوحيد ملشكلتنا 
ألسباب  لبنان،  يف  االنتخابية 
عدة. هناك تعطيل للدميوقراطية 
يف العملية االنتخابية يف تشكيل 
سابقًا  حاليًا.  اللبنانية  الطوائف 
كل  يف  ثنائية  هناك  كانت 
الطوائف، مثاًل كان يوجد يف عكار 
مسيحيون، وضعفهم من السّنة، 
لكن وجود ثنائية سنّية )كما هي 
احلال دومًا عند املسيحيني( يف 
يكون  بأن  مسح  الوقت،  ذلك 
املؤثر،  صوتهم  للمسيحيني 
ومل تكن الثنائية تؤذي التمثيل 
»بلوك«  يوجد  اليوم  الصحيح. 
سّن وشيعي ودرزي، وكي ينجح 
املرشح املسيحي جيب أن يكون 
حتت سيطرة البلوك احمللي. لذا 
خسرنا تأثرينا على متثيلنا، وهذا 
مل  حني   ،2005 عام  رأيناه  ما 
املئة  اثنان وسبعون يف  يتمكن 
يوصلوا  أن  من  املسيحيني  من 

نائبًا إال يف املناطق املسيحية.
حجمًا  يعطي  احلالي  القانون 
معينًا من احلقوق املسيحية اليت 
ينص عليها الدستور يف املادة 
وضرورة  املناصفة  جلهة   24
ومتثيلهم  الطوائف  على  توزعهم 
هنا  من  انطالقًا  املناطق.  مجيع 
فإن أي قانون يبقى غري دستوري 
نائبًا   64 وصول  يؤمن  مل  إذا 
مسيحيًا. واملشروع االرثوذكسي 
هو املشروع الكامل، ألنه يسمح 
يضّيع  وال  الطوائف  كل  بتمثيل 
أي صوت، كما هي احلال اليوم. 
فهناك، مثاًل يف اجلنوب 30 ألف 
ماروني ال يصّوتون أو أصواتهم 
»ميتة« ألنها غري مؤثرة. وهناك 
ــــ  املنية  يف  مسيحي  ألف   14
الضنية، ومخسة آالف يف النبطية 
و11 ألفًا يف صور و15 ألفًا يف 
رميش ال متثيل حقيقيًا هلم. هناك 
460 ألف مسيحي إما مهّمشون أو 
من  إذًا  يتبقى  فماذا  حمرومون، 

التصويت املسيحي؟ ال شيء.
ثانيًا، ال يعرّينا أحد بأن مشروعنا 
غري دستوري وحيتاج اىل تفاهم. 
يكون املشروع غري دستوري إذا 
هناك  الدستورية.  باملادة  مس 
املسيحيني.  حقوق  على  سطو 
ال بل إن تعاملهم بهذا االسلوب 
يعن أنهم يفرضون خّوة وليس 
اليوم  خيرتعون  انتخاب.  قانون 
يربح«.  أن  جيب  أحد  »ال  مقولة 
فليعطونا  كذلك،  االمر  كان  إذا 
حصتنا وليأخذوا حصتهم وتنتهي 
القصة. عيب هذا الكالم يف بلد 
فيه دستور وقوانني. وعلى أّي 
يف  سنفوز  إننا  يقول  من  حال 

عون لسليمان: ستخسر الطعن يف األرثوذكسي

دول أوروبية وعربية زودت 
الفلسطينيني يف خميمات لبنان باألسلحة
علمت الزميلة »اجلمهورية«، أن دواًل أوروبية وعربية، ومنذ بدء 
األزمة السورية، سعت اىل فتح الباب لتزويد الفلسطينيني يف 
خمّيمات لبنان بأسلحة ثقيلة وخفيفة مثل رّشاشات الكالشنيكوف، 
قذائف الـ«ار بي جي«، مدافع مضادة للطائرات من عيار 24.5، 

قذائف مضادة للدروع، بنادق، أسلحة رشاشة«.

املشروع االرثوذكسي؟
االنطباع االول هو أنه جيعل   ■

قوى 8 آذار هي الراحبة فيه.
الدكتور مسري  وليسألوا  خطأ. 
جعجع. هو يقول إن شعبية العماد 
عون اخنفضت حتت املعدل، وإنن 
واليوم،  معه.  متكافئًا  أصبحت 
األرثوذكسي،  القانون  بعد 
تتحّسن حصته ألنه يؤيد حتصيل 
حقوق املسيحيني، وهذا يعن أن 

eهناك خطرًا علينا.
■ هل القوات والكتائب ال يزاالن 
على اهلدف نفسه الذي انطلقتم به 
كفريق واحد، وسّبب خالفهما مع 
حلفائهما، رغم أنهما قّدما مشاريع 

أخرى؟
يقدمان  ملاذا  أفهم  ال  أنا 
يريدان  هل  أخرى.  مشاريع 
آخر  مشروع  أجل  من  االنسحاب 
جلهة  أما  األخرية؟  اللحظة  يف 
أنهما  أعتقد  فال  حلفائهما، 
سيخسرانهم يف أي قانون، ألن 
حلفاءهما ليس لديهم أي حليف 
سيأتون  هم  ال  مسيحي.  آخر 
إذًا  اليهم.  أنا سأذهب  إلّي وال 
يف  ببعض  بعضهم  ملزمون  هم 
كانت  إذا  إال  نفسها.  اجملموعة 
هناك عالقات ال نعرف أين تبدأ 

وأين تنتهي.
عمليًا املشروع االرثوذكسي   ■
لن مير ألنه ال حيظى مبوافقة رئيس 
اجلمهورية الذي يريد الطعن فيه؟
قانون  أي  يف  سنطعن  وحنن 
أقول  سيخسر.  وطعنه  آخر. 
تعّذب  ال  اجلمهورية:  لرئيس 
القانون  هذا  بالطعن،  حالك 
القانون  للتوافق.  خيضع  ال 
له  عالقة  وال  انتخاب،  آلية  هو 
بالنص الدستوري. ولو أتى كل 
يستطيعون  ال  العامل  دستوريي 
يريدون.  كما  الدستور  تفسري 
القانون الذي يوصل 64 مسيحيًا 
الوحيد  هو  املسيحيني  بأصوات 

القانوني والدستوري.
■ هل تعتقد أن الرئيس نبيه بري 
قد يوافق على السري يف مشروع ال 

حيظى بتغطية سنّية؟
إذا  وليس  حقوق،  هذه قصة 
حصتنا  أخذ  على  اثنان  اتفق 
السّنة  حيضر  حق.  على  يكونان 
مشكلتهم.  تلك  يأتون  ال  أو 
أنا  مسيحيًا.  نائبًا   64 أريد  أنا 
ال  وهو  لي،  قانونًا  أعمل  مل 
حبقوق  يتعلق  بل  حزبًا،  خيص 
وقوات  كتائب  املسيحيني، 
ومستقلني. هل مسست حبقوق 
أي  منهم  أخذت  وهل  السّنة؟ 
ملاذا  كال.  القانون؟  بهذا  نائب 
هم يريدون نوابي ومقاعدي. إذا 
مل يأت السّنة اىل اجمللس فهذا 
الدستور  خيربطون  أنهم  يعن 
على  ويعتدون  الوطنية  والوحدة 
حبق  يطالبون  ألنهم  الشعب، 
وصول  ويعّطلون  هلم  ليس 
احلق اىل أصحابه وانتظام عملية 

االنتخاب.
الكتائب  حزبا  وجد  حني   ■
قد  االرثوذكسي  أن  والقوات 
يصل اىل حائط مسدود، وضعا 

خيارات بديلة، وأنت؟
املشروع  ال،  أو  أعجبهم 
االرثوذكسي هو الوحيد القانون 
إلزامي  به  والقبول  الصحيح، 
احرتامنا  مع  رضائيًا،  وليس 

لرئيس اجلمهورية وللجميع.
يعن أنك تذهب باملشروع اىل 

النهاية؟
أكيد، وال سبب لدّي للتنازل. 
أنا ال أرفض أي مشروع باملطلق 
من دون أي سبب، إال إذا كان 
ال يعطينا حصتنا الكاملة. أوافق 
 64 يعطين  مشروع  أي  على 
نائبًا. وما عرض حتى اآلن علّي 
منها  يريدون  هم  مشاريع  من 
من  نواب  عشرة  ترضية.  جوائز 

هنا ومخسة من هناك.
أخريًا املطران مسري  التقيت   ■
للقاء  دعوة  هناك  هل  مظلوم. 
يف  جمددًا  املسيحية  القيادات 
على  حتفظ  لديك  وهل  بكركي؟ 

ذلك؟
مظلوم  املطران  مع  تبادلنا 
حاليًا  دعوة  وال  النظر،  وجهات 
اىل اللقاء وال حتّفظ لدينا، وإذا 
أن  الدعوة فسنليب، وميكن  متت 
ضرورة  املقبل  االسبوع  تظهر 
دعانا  وإذا  اللقاء.  هذا  لعقد 

غبطة البطريرك فسنليب.
قال الدكتور جعجع إن هناك   ■
التيار  ومّحل  السّنة  على  حربًا 

الوطن احلر املسؤولية؟
مقتنع  غري  أصبح  لرمبا 
للخروج  طريقة  ويريد  بتحالفاته 
السّنة.  يضطهد  أحد  ال  منها. 
وال  هوائية  اتهامات  هذه 
مل  حنن  الصحة.  من  هلا  أساس 
أحدًا.  نضطهد  حتى  أصاًل  حنكم 
املضطهدون  العكس، حنن  على 
أن  يريدون  حبقوقنا. كم شهيد 
يسقط يف عرسال ليقتنعوا بأن 
هناك اعتداًء على اجليش؟ وهل 
حيصل  عّما  نسكت  أن  يريدوننا 

وال ندافع عن اجليش الوطن.
■ أال تضغطون كثريًا على اجليش 
يف ملف عرسال بكالمكم وكالم 
وزراء التكتل يف جملس الوزراء؟ 

ماذا تريدون من اجليش؟
نفسه.  عن  يدافع  أن  نريده 
حنن نريده جيشًا وليس كشافة. 
جيش اعتدي عليه ال ينتظر قرار 
أحد.  قرارات  الوزراء وال  جملس 
حتى  فورًا  قوة  توّجه  قيادته 
عليهم.  وتقبض  القتلة  تطّوق 
مسار  يف  نعيش  كأننا  اليوم 
أحد  حتدث  كلما  السبعينيات. 
يهامجون طائفيًا. إذا ظل اجليش 
يتلّقى صفعة من هنا ومن هناك، 
مُتّس معنوياته. اجليش اليوم ال 

حيق له الدفاع عن نفسه.
حيثيات  هلا  عرسال  ولكن   ■
أن  اجليش  ميكن  هل  خمتلفة. 
يقتحمها؟ هل تريدون أن تتكرر 

جتربة نهر البارد؟
»مش  عرسال  إن  قال  من 
طالع دينها« وال تريد أن تصبح 
األمن  املوضوع  البارد.  كنهر 
كله أصبح غري مريح. حنن نأينا 
يعّب  أن  يرد  من  وقلنا  بأنفسنا 
عن رأيه فليكن تعبريه سياسيًا. 
لكن أرضنا صارت منطلقًا للسالح 

ومعبًا له.

احلكومة  يف  ممثلون  أنتم   ■
وفريق واحد، أال يستوجب الوضع 

األمن قرارات أكثر أهمية؟
واحدًا.  فريقًا  لسنا  أبدًا. حنن 
احلكومة  يف  معارضة  حنن 
واآلخرون فريق آخر. موقفنا يظهر 
املعارضة،  يف  غرينا  من  أكثر 
ولكننا باقون بسبب أوضاع البلد 
وجمبون على أن نبقى من أجل 
احلكومة  تركنا  لبنان.  استقرار 
هناك  املسؤولية.  من  تهرب 
أكثريات  وهناك  ترجأ  قرارات 
لديه  واحد  وكل  احلكومة،  داخل 
اجليش  ننتقد  حنن  نظر.  وجهة 
ألن لدينا خبة. هو ال حيتاج اىل 
أراد  إذا  فقط  إليه  حيتاج  إذن. 
بعمل  القيام  أو  وقائيًا  العمل 
النفس  عن  الدفاع  أما  هجومي. 

فال يستوجب أي قرار حكومي.
بالنفس،  النأي  عن  حتدثت   ■
يف  أو  عرسال  يف  سواء  ولكن 
اإليراني  املسؤول  مقتل  قضية 
أال  أمس،  نويس  خوش  حسام 
االزمة  يف  أكثر  لبنان  يتورط 

السورية؟
الوضع  يف  ارختاء  حدث  كلما 
كأعمال  الطمع  يتضاعف  األمن 
يف  الوضع  تزداد.  اليت  اخلطف 
بوضع  زمن  منذ  ارتبط  لبنان 
فريق  شارك  حني  سوريا 
يف  اللبنانيني  من  سياسي 
السالح  بتهريب  سواء  احلرب، 
وكان  السياسي،  بالتأييد  أو 
العسكرية،  العملية  يف  ضالعًا 
يف  يشارك  البعض  جعل  ما 
عكار والشمال وعرسال، وشكل 
يف  االنقالبيني  ملساعدة  منطلقًا 
اهرتاء  مع  اآلن،  ولكن  سوريا. 
حتدث  سوريا،  يف  املسلحني 
ارتدادات على لبنان، ألن الوضع 
ملصلحة  ينقلب  سوريا  يف 
الشرعية السورية. وهذا سيؤدي 
النازحني  من  مزيد  جميء  اىل 
لبنان  اىل  املقاتلة  والعناصر 
وبعض  فيه،  مشاكل  لتفتعل 

هؤالء غري سوريني.
أيضًا  مّتهم  اهلل  حزب  لكن   ■
باملشاركة يف حرب سوريا، واليوم 
بعد مقتل املسؤول اإليراني، هل 
أكثر على  أن يرتد  الوضع  ميكن 

لبنان؟
إذا كانت هناك فرضية بوجود 
حزب اهلل يف سوريا، فما عالقة 
املسؤول االيراني حتى يستهدف. 
شيء  وإيران  شيء  اهلل  حزب 
يتمتع  االيراني  املسؤول  آخر، 
إرهابي مئة  باحلصانة. هذا عمل 
الشرعة  على  واعتداء  املئة  يف 

الدولية.
الوضع  يكون  أن  ميكن  هل   ■
األمن سببًا يف إرجاء االنتخابات؟
هذا  يغذي  طرف  يوجد  قد 
لبنان  يف  واملعارضة  االجتاه، 
لتأجيل  األمر  هذا  تستخدم  قد 

االنتخابات.

هيام القصيفي

يرأس الرئيس جنيب ميقاتي 
قبل ظهر اليوم اجتماعًا لرؤساء 
كان  والذي  السابقني  احلكومة 
وتأجل  املاضي  االثنني  مقررًا 
فؤاد  الرئيس  وجود  بسبب 

السنيورة خارج لبنان.
ان  مطلع  مصدر  واوضح 
سيطلع  ميقاتي  »الرئيس 
على  السابقني  احلكومة  رؤساء 
نتائج املسعى الذي كلف به يف 
االجتماع السابق مع املفيت حممد 
هذا  ضوء  ويف  قباني،  رشيد 
اخلطوات  اختاذ  سيتم  االجتماع 
رأب  صعيد  على  املناسبة 
الصدع ومعاجلة اخلالف احلاصل 
اجمللس  واعضاء  قباني  بني 
ان  املصدر  وأكد  الشرعي«. 
جدول  يف  سيبحث  »االجتماع 
اعمال ميثل خارطة طريق للخروج 
االجراءات  وتنفيذ  املأزق  من 
مدار  كانت  اليت  االصالحية 

مصدر مطلع: مسعى لرأب الصدع بني املفيت 
قباني وأعضاء اجمللس الشرعي

نقاشات طوال االشهر املاضية، 
ويتضمن هذا اجلدول الذي اتفق 

عليه اجلميع اربعة بنود هي:
اجمللس  اعضاء  زيادة   -
الشرعي مع حتقيق عدالة التمثيل 
التشريعية  اللجنة  اقرته  الذي 

يف اجمللس.
املناطق  مفيت  انتخاب   -
وفق  االوقاف  جمالس  واعضاء 
يف  الصادرة  الشطب  لوائح 

.2013/1/28
الشطب  لوائح  تعديل   -
بضم املفتني واعضاء اجملالس 

املنتخبني.
- حتديد موعد انتخاب اجمللس 
اللوائح  وفق  اجلديد  الشرعي 

املعدلة.
تستضيف  تركيا  أن  يذكر 
أكثر من 160 ألف الجئ سوري، 
من  اآلالف  إيوائها  عن  فضال 

العسكريني املنشقني«.

للمجلس  التمديد  مع  أنت   ■
النيابي؟

لست  أنا  كال.  باهلل.  أعوذ 
وال  ألفراد  ال  ألحد،  التمديد  مع 

جلماعات.
قائد  اجلمهورية؟  لرئيس   ■
اجليش؟ املدير العام لقوى االمن؟
إنه  قال  اجلمهورية  رئيس 
متفق  أنا  إذًا  التمديد.  يريد  ال 
الفوضى  أيضًا.  والباقون  معه. 
منذ  له  خمطط  عمل  والتمديد 
زمن. هل هم أنبياء حني يقولون 
تكون  لن  احلكومة  إن  زمن  منذ 
موجودة وسنكون جمبين على أن 
مندد للمسؤولني الذين ستنتهي 

ُمددهم.
القرتاح  توجه  هناك  ولكن   ■
اجليش  لقائد  للتمديد  نيابي 
واملدير العام لقوى االمن الداخلي 

معًا. هل ستوافق عليه؟
كال. كال. كال.

وهل تؤيد تأجيل االنتخابات   ■
شهرًا أو اثنني، أو التمديد التقن 

للمجلس؟
إذا ُأقّر قانون االنتخاب، ترجأ 
شهرين.  أو  شهرًا  االنتخابات 
ولكن ال لزوم للتمديد للمجلس، 
حتى  حتكم.  اليت  هي  واحلكومة 
أؤيد  ال  القانون،  ُيقر  مل  لو 
التمديد. فاحلكومة حتكم مبراسيم 
السلطة  يف  والفراغ  اشرتاعية، 
عملوا  الذين  احلكومة.  متأله 
مّددوا  نواب  هم  الطائف  اتفاق 
ألنفسهم، وال جيب أن نعّطل يف 

كل مرة احلياة الدميوقراطية.

ال للداتا واألصولية 
تصل وال حتكم

عون  ميشال  العماد  يرفض 
نسأله  وحني  داتا.   all إعطاء 
االمن  »الوضع  عن  حديثه  عن 
األجهزة  طلب  ورفضه  واخلطف، 
»اليوم  جييب:  للداتا«،  األمنية 
من  األرض.  على  معهم  الداتا 
معروفون،  العسكريني  قتلوا 
هناك  عليهم.  للقبض  فليذهبوا 
عمليات اغتيال وقعت منذ اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري وما بعده، 
وكانت الداتا معهم وجهاز االمن 
أنا  بها؟  فعلوا  فماذا  معهم، 
وحدي قبضت على املرتكبني يف 
ثالث حماوالت الغتيالي، وكانوا 

غازي  مع  بالتعاون  لبنانيني 
داتا.  لدينا  يكن  ومل  كنعان، 
 140 القانون  املوجوة يف  الداتا 
داتا ضد   all ولكن  سيأخذونها، 

الدستور ولن نعطيها.
ميقاتي  الرئيس جنيب  لكن   ■

يقول إنه املرجعية؟
ذلك،  يقول  أن  له  حيق  ال 
عكس  تقول  املختصة  واللجنة 
واضح.   140 والقانون  ذلك، 
محيميات  يف  الدخول  جيوز  ال 
لنبقى  والتنّصت عليهم.  الناس 
اليت  العامل  دول  كل  يف  كما 
حيصل  اإلجرام  نفسها.  حترتم 
حقيقية.  مكافحة  توجد  ال  ألنه 
رجال  من  أذكى  اجملرمون  صار 
اغتيال  عمليات  وقعت  األمن. 
ومل يكشف عن مرتكبيها، وهناك 
أناس يهربون من السجن، هناك 
املسؤولني  بني  وشراكة  تورط 
واجملرمني. وأنا ال أمّسي ألنه ال 

إثباتات لدّي.
استحقاق  على  لبنان  يقبل   ■
واالنتخابات.  الدولية  احملكمة 
فإلي أي مدى ميكن أن يؤثر ذلك 

على الوضع األمن؟
االستقرار حبّده األدنى حمافظ 
عليه. ففي ميزان القوى، القوي 
االستقرار  يضرب  أن  يريد  ال 

والضعيف ال يقدر.
■ وماذا عن دخول عوامل أصولية 

على اخلط؟
تؤذي  األصولية  العوامل 
هلا،  احلاضن  واجملتمع  نفسها 
وال إمكانيات لديها لتتمدد. هي 
تفشل،  لكنها  احلكم  اىل  تصل 
رّدة  فهي  لديها،  حلول  ال  ألن 
للحكم.  هلا  إمكانيات  ال  رجعية 
تونس  يف  حصل  ما  نرى  وحنن 
وليبيا ومصر. املوضوع االصولي 
ال خييفن وهو يقضي على بيئته. 
يف سوريا، الشعب السوري الذي 
صار  النظام  رحيل  يريد  كان 
يصلي كي يبقى النظام مستقرًا. 
وال حل إال باحلوار من أجل ضبط 
الناس  حياة  استباحة  بعد  البلد، 
حصل  ما  وأمالكهم.  وأعراضهم 
ادى اىل رّد فعل شعيب فأصبحوا 
يكونوا  مل  الذي  احلكم  يفضلون 

حيبونه ألنه أصبح نعمة عليهم.
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بني اخلامس والسادس من شباط
ماذا جيري يف وطن األرز ؟!

ماذا حصل لشعار »لبنان اوال«؟!
اين اصبح شعار »العبور اىل الدولة«؟! 
اين ذهبت تصرحيات العيش املشرتك؟!

اسئلة كثرية تتبادر اىل ذهنك وانت تتابع مصدومًا اجلرمية 
البشعة واخليانة الوطنية حبق اجليش وحبق لبنان، من مجاعة 
تعّودت على الوقوف اىل جانب الغريب ضد وطنها.. وقفت 
متر  القدس  طريق  ان  قرروا  يوم  الفلسطينيني  جانب  اىل 
من جونية واصبح جيش التحرير الفلسطيين جيشهم.. وقفت 
اىل جانب النظام السوري يوم احتالله لبنان، فأكلت األخضر 
واليابس وأهدت شاكرًة مفتاح بريوت للمحتل. . وتقف اليوم 
واصوليني  سوريني  مسلحني  جانب  اىل  النظام  ذلك  ضد 
حبت  ألسباب  ذلك  كل  خمتلفة..  بلدان  من  جاؤوا  مرتزقة 

مذهبية . . .
يوم يصبح شيخ يف قرية من لبنان بامكانه ان يفيت بقتل 
وقادتهم  نوابهم  بعض  يتسابق  ويوم   .  . ومعاون  ضابط 
يتوارى  ويوم  الوطن..  على  اعتدوا  الذين  اجملرمني  لتربئة 
حينها شعارهم:  ُيسقطون  منهم يف صمت خميف،  اآلخرون 

»العبور اىل الدولة«... 
يوم يفتحون حدود الوطن ملسلحني غرباء.. ويشّرعون ابواب 
لبنان ألعداد كبرية من الالجئني الذين انتشروا دون رقيب 
ُيسقطون  موقوتة..  قنابل  اليوم  واصبحوا  لبنان  احناء  يف 

يومها شعارهم: »لبنان اوال«. . .
اللبناني..  اجليش  ضد  عكار  نوابهم يف  احد  حيّرض  يوم 
اىل  الكوخيات  حادثة  اثر  على  منهم  آخر  نائب  يدعو  ويوم 
انشاء »اجليش اللبناني احلر«، ُيسقطون حينها مقولة العيش 

املشرتك . . .
احلرب  عز  يف  حتى  حاالته،  بأسوأ  مير  اليوم  لبنان  ان 
اللبنانية مل يكن للمذهبية وجود.. ولكن.. مل تكن احلريرية 
قد وجدت يومها وال تيارها املستقبلي.. نعم انها ام املذهبية 
وابوها يف لبنان.. كيف ال وهي، اذا حاولت الدولة القبض 
على جمرم من الطائفة السنية، تنربي بأبواقها باإلدعاء بان 
هناك مؤامرة على اهل السّنة..! وكأن الطائفة السنية كلها 

جمرمة..!! معاذ اهلل . .
ولكن  بأس..  ال  للحريرية..  اتهامي  من  البعض  سيستاء 
العكس، ليس  افرتاء..؟ هل هناك من يربهن  ما قلته  هل 
بالتصاريح، ولكن باألفعال واألجنازات على ارض الواقع.. ؟

ابناء  موقف  هو  ما  وأسأل:  اكثر صراحة وصدقًا  سأكون 
الطائفة السنية اليوم يف لبنان..؟

ما هو ردة فعلهم على األنفالت املذهبياألصولي ، التكفريي 
الذي ال يقبل اآلخر، والذي يدعو اىل األمارة األسالمية يف بلد 

عائالته متداخلة طائفيًا، متارس ثقافة وتقاليد مشرتكة..؟
هل سيبقون صامتني؟!.. واىل متى..؟

او  ثان..؟  الصلح  برياض  ويأتون  سينتفضون  هل  ام 
بصائب سالم ثان..؟ او رشيد كرامي ثان..؟!

انا املسيحي اللبناني اصارحكم بصدق، اخوتي يف الطائفة 
لبنان..  يف  وجودي  على  ليس   .  . خائف  بأني  السنية، 
منط  وحرية  تفكريي  حرية  معتقدي،  حرية   ، حرييت  على  بل 
تلك  تشاركونين  الذين  انتم  عليكم  ايضًا  وخائف  حياتي.. 
احلرية اليوم يف لبنان، واليت سنخسرها مع انتصار املذهبية 
املتجسدة بالتكفرييني واألصوليني وطاليب اإلمارة اإلسالمية 

املستظلني بالعبائة احلريرية..
هذا  منذ سبع سنوات ويف  ذاكرتي  انطبعتا يف  حادثتان 
الشهر بالذات، حادثتان متناقضتان: األوىل يف اخلامس من 
شباط 2006 يوم استبيحت األشرفية من قبل املذكورين اعاله 
ألسباب ال دخل ألهل األشرفية وال لكل لبنان بها.. يومها 

انتهكت الكنائس واحرقت!..
احلادثة الثانية يف السادس من شباط، اليوم الثاني، يوم 
اعلنت ورقة تفاهم بني مكونني من الشعب اللبناني وابرمت 
يف كنيسة.. ورقة كانت كافية إلزالة اخلوف من اآلخر وقبوله 
.. ورقة تؤسس لبناء لبنان جديد.. ولكن مل تكن الورقة هي 

األساس، بل ارادة الذين ابرموها.
كم حنن اليوم حباجة لورقة تفاهم جتمعنا مجيعًا، بعيدًا عن 
املذهبية  وجه  قوية يف  جبهة  لنؤسس  السياسية،  اخلالفات 
والتكفريية والغاء الغري . . فأطمئن انا املسيحي اىل حرييت 
وحقوقي.. وتزيل انت اخلوف من نفسك من سالح اآلخرين 
. . ونعمل مجيعًا ليبقى لبنان لنا رمزًا للحرية والتعددية.. 

وربيعا حقيقيا للعرب . .
انطوان غانم 
 بريزبن 

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

شدد عضو كتلة »املستقبل« 
النائب حممد قباني، على أن »ما 
جيمع 14 آذار أكثر مما يفرقها, 
فما جيمعها هو نظرة واحدة إىل 
الدميوقراطية  وهي  الثوابت 
القوية  الدولة  وبناء  واحلرية 
فإننا  وبالتالي  واملواطنية, 
اآلنية  اخلالفات  نعرب  أن  نأمل 
ويتغلب  االنتخاب  قانون  حول 

التماسك على قوى 14 آذار«.
»تيار  تقدم  أسباب  وعن 

قباني: ما جيمع 14 آذار أكثر 
مما يفرقها

على  يقوم  باقرتاح  املستقبل« 
والنسيب,  األكثري  النظامني 
بعدما سبق للرئيس سعد احلريري 
على  تقوم  مبادرة  أعلن  أن 
النظام األكثري وحده, أشار إىل 
أن »ذلك حماولة إلظهار التأكيد 
أننا نريد أن حتصل االنتخابات, 
لكن ذلك ال مينع من التأكيد أن 
مشروعنا األساسي هو املشروع 
الذي تقدم به الرئيس احلريري 

واملستند إىل اتفاق الطائف«.

»الراي«  صحيفة  نقلت 
واسعة  جهات  عن  الكويتية 
االطالع ان فرصة وضع مشروع 
انتخابي خمتلط متواَفق عليه يف 
اللجنة النيابية املصغرة املكلفة 
حبث قانون االنتخاب تبدو كأنها 
الوقت  يعد  ومل  استنفدت  قد 
يسمح بتوقع مفاجأة يف اللحظة 
خيرج  اجلمعة،  غدًا  اي  االخرية، 
عربها الدخان االبيض من مدخنة 
جملس النواب. وهو امر سيحتم 
العبور اىل املرحلة التالية وهي 
لقانون  امللتهبة  الكرة  رمي 
اللجان  مرمى  يف  االنتخاب 
من  اعتبارًا  املشرتكة  النيابية 

االثنني املقبل.
ان  اىل  اجلهات  هذه  ولفتت 
يف  التوافقية  احملاولة  فشل 
اىل  واالنتقال  املصغرة  اللجنة 
آلية  سريّتب  النيابية  اللجان 
اللجان  معها  ستنطلق  جديدة 
جلسات  عقد  يف  املشرتكة 
مكثفة مبعدل جلستني يف اليوم 
مدى  على  وبعده،  الظهر  قبل 
كي  االسبوع  يف  ايام  مخسة 
تتمكن من معاودة النقاش حول 
جممل املشاريع اليت طرحت يف 
اللجنة املصغرة وفق ما يقتضيه 

نظام جملس النواب.
املطلعة  اجلهات  وكشفت   
العملية  هذه  ان  نفسها 
التعقيدات  كل  جتميع  تعين 
واحدة  دفعة  والتناقضات 
اللجان  طاولة  على  ووضعها 
النهائي  االختبار  اىل  للوصول 
عرب  الربملان،  يضع  الذي 
احلاسم  القرار  امام  اللجان، 
القائم على  يف شأن االنقسام 

القانون. فاذا مل جير التوصل، 
وعرب  النواب،  جملس  خارج  من 
السياسية  القرارات  كواليس 
توافقية  صفقة  اىل  النافذة 
خيار  فان  خمتلط،  قانون  على 
االرثوذكسي«  »املشروع  طرح 
على التصويت يبقى ماثاًل شرط 
النواب  رئيس جملس  يتخذ  ان 
نبيه بري القرار الصعب بطرحه 
للتصويت.  العامة  اهليئة  على 
االمر  هذا  يبدو  اآلن  وحتى 
مستبعدًا متامًا الن بري لن يغامر 
والدروز  السّنة  ممثلي  بإقصاء 
ضمن  ولو  انتخاب  قانون  عن 
كما  االخرين.  من  االكثرية  له 
يف  يرتسم  بدأ  سؤاال  مثة  ان 
االونة االخرية عما اذا كان حزبا 
»الكتائب« و«القوات اللبنانية« 
مبوافقتهما  متمسكني  سيبقيان 
إذا  االرثوذكسي  املشروع  على 
لصوغ  احملاوالت  كل  سقطت 
بعدما  بديل  خمتلط  مشروع 
الهتزاز  املشروع  هذا  عّرضهما 
»تيار  مع  عالقاتهما  يف  عميق 
اجلهات  وقالت  املستقبل«. 
مل  املفاجآت  باب  ان  املطلعة 
يقفل متاما بعد، وان االتصاالت 
رئيس  مقر  حمور  على  اجلارية 
الربملان يف عني التينة ستتخذ 
طابعًا حممومًا تصاعديًا يف سباق 
مع الوقت اآلخذ يف النفاد. ولكن 
التوافقية«  »الصفقة  احتماالت 
يف  معدالتها  أدنى  يف  تبدو 
انتظار مؤشرات ستحمل دالالت 
اللجان  جلسات  بداية  مع  مهمة 
املشرتكة مطلع االسبوع املقبل 
اخليط  فرز  أساسها  على  ميكن 

االبيض من االسود.

»الرأي«: استنفاذ فرصة التوافق 
على قانون انتخابي خمتلط 

باللجنة الفرعية

اعترب امني سر تكتل التغيري 
ابراهيم  النائب  واالصالح 
اذار   14 »ذكرى  ان  كنعان 
جامعة  حمطة  تشكل  ان  جيب 
العادة حتصني البالد من خالل 
والعيش  الوطنية  الثوابت 

املشرتك«.
واوضح ان »تيار املستقبل 
من  االيام  من  بيوم  يكن  مل 
اىل  اخذها  بل  اذار   14 صلب 
مكان اخر وهي مل تكن عملية 
مع  حتى  وال  احد  ألي  عداء 
املطلق  العداء  مبعنى  سوريا، 

اىل ابد االبدين«.
حديث  يف  كنعان  وسأل   
صحايف »اذا اردنا بناء الدولة 
فهل نبنيها مع انفسنا ام مع 

الشريك االخر يف الوطن؟«.
ميشال  »العماد  بأن  وذّكر 
احلوار  طاولة  على  طلب  عون 
مع  التفاهم  توزيع  يتم  بأن 
حزب اهلل على مجيع املشاركني 
وقال يف مداخلته هذا مشروع 
توصلنا اليه وحنن رأس احلربة 
وضعنا  وقد  اذار   14 يف 
ونضعه  اهلل  حزب  مع  التفاهم 
قابل  وهو  اجلميع  بتصرف 
للنقاش ونريد تعميمه لنحّصن 
اىل   مشريًا  الداخلي،  الوضع 
يعلم  كان  عون  »العماد  ان 
قادمة  مرحلة صعبة  هناك  ان 

عليها املنطقة«. 
»ان  على  كنعان  وشدد   
حياول  احلر  الوطين  التيار 
من  الداخلية  الساحة  حتصني 
وهكذا  داخلي  تفاهم  خالل 

تبنى الدولة«.
هناك  يعد  »مل  انه  ورأى 
قوى 8 و14 اذار بعد التحالف 
الذي   2005 عام  يف  الرباعي 
على مصاحل مشرتكة  بناء  جاء 
يسمى  ما  انهاء  اىل  وادى 
مشددًا  الدولة«،  بناء  مبشروع 
على ان »بناء الدولة يكون من 
واحرتام  ارضية مشرتكة  خالل 
والسعي  والقوانني  الدستور 

اىل تطويرها«. 
»مشروع  كنعان:  وتابع   
الدولة ال يكون باحلوادث اليت 
نشهدها يف عرسال وطرابلس 
مواد  جتاهل  خالل  من  وال 
الدولة  اىل  فالعبور  الدستور، 
مع  التفاهم  خالل  من  يكون 
وطنية،  مسلمات  حول  االخر 
وحنن لسنا حباجة لشهادة من 
احد لنثبت اننا غري تابعني فقد 
املغامن  كما  التسويات  رفضنا 
اىل  وعدنا  علينا  عرضت  اليت 

لبنان بقرارنا بعد حتريره«. 
»لبنان  ان  كنعان  واكد   
توزيع  فيها  يتم  امارة  ليس 
االفرقاء،  السكات  املغامن 
فنحن مكون اساسي بالرتكيبة 
اللبنانية ولسنا حباجة اىل احد 
تضحيات  قدمنا  وقد  ليمّننا 

كبرية للوطن«. 
 واعترب كنعان ان »املشروع 
املستقبل  تيار  به  تقدم  الذي 
عرب النائب امحد فتفت مضحك 
ومبك ويف اللجنة الفرعية حصل 

كنعان: لبناء الدولة من خالل 
التفاهم مع االخر واعتماد سياسات 

حترتم خصوصيات لبنان
قانون اللقاء االرثوذكسي على 
تأييد 6 كتل من اصل 8 وحنن 
ملالقاتنا  املستقبل  تيار  ندعو 
هناك  الن  الطريق  نصف  اىل 
احرتامها  جيب  طبيعية  حقوقًا 
وهناك  لبنان،  على  للمحافظة 
املستقبل  تيار  على  مقدسات 
ان حيرتمها لنكون معه بشراكة 

حقيقية«. 
اجتمع  »لقد  كنعان  وسأل   
قانون  حول  املسيحيون 
واىل  معنا  وقف  فمن  انتخابي 
جانبنا ومن مل يفعل؟«، معتربًا 
ان »املشكلة لدى الفريق االخر 
ان ال احد يستطيع اخلروج من 
الدولة،  حنو  السلطة  منطق 
وخالفنا مع االخر ان ليس لديه 
حمرمات ومقدسات بل مصلحته 
متشي  ان  يريدها  الشخصية 
وهناك  اجلميع  رؤوس  فوق 

خفة يف تعامله مع اآلخرين«.
ان  على  كنعان  وشدد   
»البطريرك املاروني الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي اثبت 
وسائر  انطاكية  بطريرك  انه 
على  فقط  ليس  املشرق 
كسروان او جبل لبنان او لبنان 
جيتمع  ان  كان  حتدي  واكرب 
االرثوذكسي يف  مع  املاروني 

هذا التوقيت«.
واشار اىل ان »يف السابق 
املشوار  كان  سنة   20 طوال 
للحصول  بطولة  سوريا  اىل 
زرناها  حنن  بينما  املال  على 
االنفتاح  عرب  وخبيارنا  بارادتنا 

والسالم مع اجلريان«.
واكد ان »ما حدث يف عرسال 
حيصل  ولن  تربر  ال  همجية 
تسوية واال تسقط الدولة وهي 
اعتداء على كل مواطن  حادثة 
موضحًا  الدولة«،  فكرة  وعلى 
تطيب  ال  اجليش  »قيادة  ان 
اخلواطر وليست مجعية كشفية 
الذي  الدم  على  مؤمتنة  وهي 
عدم  اىل  اجلميع  وندعو  سقط 
التلطي وراء شعارات الطائفية 
مقدس  اجليش  واملذهبية، 
ان  احد  واجب  من  وليس 
واملبادرات  بالتربيرات  يغطي 

من يعتدي عليه«.  
يف  اليوم  »اننا  واعترب   
حقوقية  سياسية  معركة 
دستورية وال ميوت حق وراءه 
مطالب«. وسأل كنعان »ماذا 
االبراء  كتاب  يف  جعجع  يزعج 
املستحيل وهو مل يكن مشاركًا 

يف احلكومات السابقة؟«.
على  »الردود  ان  واعترب 
الكتاب تأتي بشكل عام وليس 
على اساس ما ورد من حقائق 

فيه«.
»احملاسبة  ان  على  وشدد 
هي الوسيلة الوحيدة لالصالح 
اليوم  نواجهها  مشكلة  واكرب 
هي يف وزارة املالية يف عدم 
االموال  صرف  كيفية  معرفة 
انتقد  من  كل  واحتدى  سابقًا 
اين صرفت  يعلن  ان  الكتاب 
املال  ذهب  واين  االموال 

العام«.
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واالصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية،  يف  األسبوعي  اجتماعه 
اىل  عون  العماد  بعده  حتدث 
املواضيع  أبرز  عن  الصحفيني 
اىل  العودة  وأوهلا  ثت،  بحُ اليت 
 ) ALL DATA ( نغمة كامل الداتا
واصفًا إياها »مبوال الشيطان«، 
منه  مفروغ  األمر  أن  ومؤكدًا 
وصالحيات،  ودستورًا  قانونًا 
احلكومة  رئيس  قول  ورفض 
مذّكرًا  الناهي«،  »اآلمر  إنه 
بأن الوزير، وفقًا للدستور، هو 

املسؤول يف وزارته.
ودحض مقولة حجب الداتا عن 
حتميل  وحماولة  األمنية  القوى 
للوزير،  اجلرائم  وقوع  مسؤولية 
االمنية  القوى  أن  اىل  الفتًا 
يكون  عندما  الداتا  على  حتصل 
االصول  ووفق  حمددًا  الطلب 
والقوانني«، وذّكر بقرار اللجنة 
القضائية الذي حّرم إعطاء كامل 

الداتا.
سأل  نفسه  السياق  ويف 
رئيس احلكومة على افرتاض انه 
ومتّكن  الداتا  كامل  على  حصل 
من كشف مجيع اجملرمني، فهل 
القبض  إلقاء  على  قادر  هو 
عليهم وسوقهم أمام القضاء؟؟

كتاب  اعترب  عون  العماد 
الذي  املستحيل«  »اإلبراء 
واالصالح  التغيري  تكتل  أطلقه 
مؤخرًا، إخبارًا اىل النيابة العامة 
البدء  اىل  ودعاها  التمييزية، 

بالتحقيق يف ما ورد فيه.
أما عن زيارة غبطة البطريرك 
عن  فأعرب  اىل سوريا،  الراعي 
ولنتائجها  هلا  الكبري  تقديره 
انطالقًا من كونها »لقاًء مسيحيًا 
جيّسد وحدة واقعية بني املذاهب 
ال  بالفعل  وحدًة  املسيحية، 
بالقول سيكون هلا تأثريها على 

كامل املشرق.«
وعن قانون االنتخاب واملشاريع 
املطروحة، متّنى أن جيدوا قانونًا 
آخر يؤمن للمسيحيني انتخاب 64 
للتوقيع  مستعد  أنه  معلنًا  نائبًا 
للطعن  مستّعد  أنه  كما  عليه، 
حقوق  من  جيتزئ  قانون  بأي 
املسيحيني. وسأل هل علينا أن 
ّتهم  نرضى بسلب حقوقنا وإاّل نحُ

بالعنصرية؟؟
وقال:

بثنا العديد من املواضيع يف 
لقائنا األسبوعي.

الّداتا،  ملوضوع  بالنسبة 
كمّوال  األمر  هذا  أصبح  فقد 
هذه  تكرار  يتّم  إذ  الّشيطان، 
املوضوع  هذا  دائمًا.  الّنغمة 
القانون  لناحية  منه  مفروٌغ 
اليوم  والّصالحّيات.  والّدستور 
مسعنا رئيس احلكومة يقول إّنه 
حيّمل وزير اإلّتصاالت املسؤولّية 
يف حال وقوع أّي جرمية. وقعت 
جرائم كثرية، فيما الّداتا كانت 
اليت  األمن  قوى  مع  موجودة 
وهو  الّرئيس،  دولة  حيتضنها 
ملاذا  هلا.  مالحظة  أّي  يوّجه  مل 
مل نسمع أّنه مّت التحقيق مع أّي 
منهم فيما الّداتا كانت موجودة 
املسؤولّية.  لناحية  هذا  معهم؟ 
أّما من ناحية إلقاء القبض على 
أّننا سّلمناه  اجملرمني، لنفرتض 
أحد  على  القبض  وألقى  الّداتا 
األسهل  من  أليس  اجملرمني، 
له أن يلقي القبض عليهم على 
التلفزة؟  وسائل حمطات  أبواب 

مستعّد للتوقيع على أي قانون يؤّمن للمسيحيني حّقهم بانتخاب 64 نائباً، ومستعّد للطعن بأي قانون ينتقص من هذا احلق

العماد عون بعد اجتماع التكتل: الوزير هو املسؤول عن وزارته وكّل ما يتعلّق بها

Saturday 16 February 2013  2013 شباط   16 السبت 

العماد عون

يستطيع أن يلقي القبض عليهم 
يف  ضيوفًا  يطّلون  حيث  هناك 
ويكيلون  السياسّية،  الربامج 
إذا  الّدولة.  بّق  اإلّتهامات 
بالّتخابر  يقوم  أحدهم  أّن  علم 
يستطيع  هل  مشبوهة،  بأموٍر 
يرسل  أو  عليه  القبض  إلقاء 
عليه؟!!  القبض  يلقي  من 
أطلقوا  من  على  القبض  فليلِق 
تعب  فقد  اجليش،  على  الّنار 
العسكر من املكوث على احلدود 
الربّية يف البقاع، يف حني أّنهم 
إغتيال  مسألة  »بتقزيم«  بدأوا 
العسكريني يف عرسال. ال جيوز 

أن تسري األمور بهذه الّطريقة.

إّنه  ثانيًا، من يريد أن يقول 
تكون  أن  جيب  والّناهي،  اآلمر 
الّدستورّية  الّصالحّيات  لديه 
لقول ذلك. الوزير هو املسؤول 
عن وزارته وكّل ما يتعّلق بها، 
بهذه  املوضوع  مترير  أّن  ثّم 
دستورية،  خمالفة  هو  الطريقة 
ملن  خاّصة  حماكم  وهناك 
إنتهى  الّدستور.  مواد  خيالفون 
زمن الّتمريرات، وجيب أن نعود 
للّنصوص القانونّية ونتعاطى مع 
أساسها،  على  البعض  بعضنا 
رئيس  على  ينطبق  األمر  وهذا 
احلكومة والوزير واملدير والّنائب 

واجلميع من دون إستثناء.
إذًا، الصالحّيات ال تسمح بهذا 
على  تقع  ال  واملسؤولّية  األمر، 
الوزير، وهناك نصوص قانونّية 
الّرأي  يعتقد  قد  اّتباعها.  جيب 
ال حتصل  األمن  قوى  أّن  العام 
حتصل  هي  فيما  الّداتا،  على 
عليها وفقًا للقانون. تقوم قوى 
املن بتقديم طلبات حتّدد األرقام 
املطلوبة واألسباب املوجبة وهي 
ما  هذا  طلباتها.  على  حتصل 
على  هناك  القانون.  به  يسمح 
طلب   300 حوالي  تقدير  أقّل 
داتا  على  للحصول  شهرّيًا 
بتوقيع  يقوم  والوزير  حمّددة، 
كّل هذه الّطلبات. هل وقعت أّي 
جرمية ومل يسّلمهم الوزير الّداتا 
كاملة للمنطقة اليت حصلت فيها 
اجلرمية؟ الوزير يسّلم الّداتا دائمًا 
ولكن وفقًا للقوانني. هناك جلنة 
الّداتا  تسليم  حّرمت  قضائّية 
كاملة، أي كّل ما يتعّلق بالّتخابر 
عندما حيصلون على  لبنان.  يف 
الّداتا كاملة، يستطيعون اخرتاق 
أين  يشاؤون.  من  خصوصّيات 
جيب  أال  الّناس؟؟  خصوصّية 
اليت  احلميمة  العالقات  احرتام 
سبيل  على  بزوجته  الّرجل  جتمع 
املثال؟؟ أال جيب احرتام السرية 
 »secret professionnel« املهنية 
للشركات اليت تقوم بالّصفقات 

على اهلاتف؟
الّداتا  إذًا، هم حيصلون على 
يقّدمونها  اليت  للطلبات  وفقًا 
واملسؤولّية  القانون،  بسب 
عندما  األمن  رجال  على  تقع 
يتقاعسون عن القيام بواجباتهم، 
وال عالقة لوزير اإلّتصاالت بهذا 
املوضوع، فهو حارس القانون، 
املاّدة  تعجبهم  تكن  مل  وإن 
فليتفّضلوا  القانون  من   140
أن  جيب  مَل  القانون.  وليعّدلوا 
وزير  مع  احلكومة  رئيس  خيتلف 
اإلّتصاالت مرارًا وتكرارًا؟ هناك 
ويستطيعون  للنّواب،  جملس 
قانون  تقديم مشروع  خالله  من 

يسمح  ما   140 املاّدة  لتعديل 
الّناس  مجيع  على  بالتنّصت 
على كاّفة األراضي الّلبنانّية عرب 
كاملًة،  اإلّتصاالت  داتا  تسليم 
ولنَر بعد ذلك كيف سيقاومون 
وقوانني  اإلنسان  حقوق  مجعّية 

األمم املّتحدة.
كتاب  هو  الّثاني  املوضوع 
»اإلبراء املستحيل« الذي أطلقناه 
البارحة يف فندق احلبتور. القى 
هذا الكتاب رواجًا كبريًا، فقد بيع 
أكثر من 10500 نسخة خالل 10 
أّيام. هو كتاب قّيٌم، ألّنها املّرة 
كتاٌب  فيها  يصدر  اليت  األوىل 
من هذا الّنوع، بيث حيتوي على 
أتينا  البّينات.  وعلى  املخالفات 
الّرأي  أمام  واّدعينا  بالبّينات 
العام الّلبناني، واليوم انا أعتربه 
مبثابة إخبار رمسّي للنيابة العاّمة 
الّتمييزّية، وإن مل يقتنع القّيمون 
على النيابة العاّمة الّتمييزّية أّن 
هذا الكتاب هو إخبار ومل يفتحوا 
حتقيقًا باملوضوع، سنقوم برفع 
عن  إخبارًا  سنرسل  أو  دعاوى 
من  الوطنّية  اجلمعّيات  طريق 
أطّباء وحمامني ومهندسني ومن 
الّلبناني.  اجملتمع  مكّونات  كّل 
العاّمة  النيابة  تأخذ  أن  نأمل 
الّتمييزّية املبادرة، وحنن نقّدرها 
كثريًا ونقّدر الّنائب العام احلالي 
ملكافحة  كبري  جبهٍد  يقوم  الذي 
أّنه بصدد  الّرشاوى، وخصوصًا 
فتح ملٍف قديم-جديد، وهو ملّف 
بنك املدينة، الذي يطال كثريين 
على ما يبدو، وهذا ما قد يوّفر 
كتاب  مبلّف  استجوابهم  علينا 
بكلِّ  ألّنهم  املستحيل«  »اإلبراء 

تأكيٍد هلم حّصٌة فيه!.
زيارة  ملوضوع  بالّنسبة  أّما 
سوريا،  إىل  البطريرك  غبطة 
كما  يارة  الزِّ هذه  ر  نقدِّ فنحن 
ر نتائجها القّيمة اّليت حصلت  قدِّ نحُ
املسيحي  الّلقاء  أساس  على 
بني  واقعّية  وحدة  شّكل  اّلذي 
مجيع الّطوائف املسيحّية، بيث 
ِوحدٍة،  أجل  من  الّصالة  تعد  مل 
وحدة،  ِفعل  هناك  أصبح  إّنا 
وهذا األمر كان له تأثري إجيابي 
أن  ونتمّنى  تمع،  اجملحُ على  جّدًا 
كي  الّطريق  هذا  استكمال  يتّم 
الّطبيعية  حدودها  إىل  تصل 
امَلشرق  وبالد  الّشرق  لِّ  كحُ يف 

خصوصًا.
باحلديث عن قانون اإلنتخاب، 
اليت  العطلة  من  يومًا   15 بعد 
جيدوا  أن  أمتّنى  اللجنة،  أخذتها 
نائبًا   64 فيه  ن  يؤمَّ قانونًا 

مستعدون  وحنن  للمسيحيني 
ر  للسري به، أّما إذا كان أحٌد يفكِّ
من  هناك  فليس  ذلك،  بغري 
القضّية  رفع  حق  ولنا  قانون، 

إىل اجمللس الّدستوري؛
من   24 املاّدة  تنصُّ  أّواًل، 
الّدستور على أّنه حيقُّ للمسيحيني 

يابي. 64 نائبًا يف اجمللس النِّ
هو  اإلنتخاب  قانون  ثانيًا، 
آلّيٌة إليصال احلقوق الّدستورية 
هناك  فليس  ألصحابها، 
»كوميسون« على الّطريق أو مّد 

اليد والّنشل من اجليب.
من  كلِّ  على  جيب  هنا،  من 
أو  ستوري  الدُّ بالّشأن  يتعاطون 
يفهموا  أن  الّتنفيذي  بالّشأن 
حدود الّنص اّلذي بني أيديهم. 
فليتسّلوا،  يتسّلون  كانوا  إذا 
ظّنوا  إذا  الّنهاية  يف  ولكن 
اإلنتخابات  سيؤّجلون  بأّنهم 
كما  أخرى  وسيلٍة  استعمال  عرب 
بأنَّ  هلم  فنقول  باألمن،  فعلوا 
معناه  ذلك  ألّن  قريب،  اآلتي 
أّنهم يريدون ضرب مجيع ركائز 

الوطن.
ال يريدون انتخابات وال حقوق 
تعبريية  أو  مالية  حقوق  وال 
إذًا  للمواطن،  اإلنتخاب  بواسطة 
يريدون  هل  يريدون؟!  ماذا 
إىل  يأخذوها  كي  للذبح  غنمًا 
املسلخ؟! إذا مل نقبل باستمرار 
نكون  حقوقنا  على  الّسطو 
الّتسامح،  هذا  ما  عنصريني؟! 
الّشاخمة؟!  الّرؤوس  هذه  وما 
قمة يف »األخالق«؛ أخذوا املال 
الّتمثيلية..  مّنا حقوقنا  وسرقوا 

ستعمرٌة عندهم؟! هل حنن محُ
ستعمرًة عند أحد،  حنن لسنا محُ
إذا تساحمنا وقلنا أهاًل وسهاًل، 
فألّن  كاألخوة،  معهم  وتعاملنا 
وحنن  للجميع  هو  الوطن  هذا 
ستعّدون للمشاركة مع اجلميع،  محُ
كما  بنا  يفعلوا  أن  ليس  ولكن 
حصل مع جحا عندما قال خلالته: 
الّسجادة  على  جبانبك  »أجلسين 
أكثر  يقرتب  فبدأ  فأجلسته، 
على  هي  أصبحت  حّتى  وأكثر 
فرده  مبحُ الّسجادة  وأخذ  البالط 
حيصل  ما  هذا  عليها.«  ونام 
ألن  باجٍة  أصبحنا  حتى  معهم، 
نرجوهم إذا أردنا تزفيت طريق. 
ال  عندما  جيوز..  ال  األمر  هذا 
ميكننا أن نتحّدث ال عمرانّيًا وال 
إنائّيًا وال دستورّيا. لست أعلم 

كيف تسري هذه الّدولة.
منذ  أّنه  اآلن  نكتشف  عندما 
توجد  ال  اليوم  وحّتى  عامًا   20

حسابات مالّية للخزينة واألموال 
تذهب دون أن يعرف أحٌد كيف 
أن  نريد  ال  أيضًا  حنن  ذهبت، 
اّتفاق  لقانون  وفقًا  ننتخب 
وجعلوه  به  قاموا  اّلذي  الّطائف 
نزاًل. دعوناهم يف الّسابق كي  محُ
غرّي »فاصلًة« يف قانون  يأتوا لنحُ
يف  فعلوا  ولو  الّطائف  اّتفاق 
كبرية  مأساة  البلد  جلّنبنا  جينه 
رفضوا  ولكّنهم   ،1990 العام 
إذن  نزل.  محُ أّنه  عتربين  محُ ذلك، 
أّنه  صّدقت  أنا  نزاًل.  محُ فليكن 
منزٌل وأقبل به كذلك. وانطالقًا 
مل  أّنهم  جند  الدستور  هذا  من 

حيرتموا امليثاقية.
من  اليوم  أمسع  وباملناسبة 
يقول إن تعيني جملس القضاء 
األعلى مل يكن دستورّيًا ألّنه مل 
فالّرئيس  رئيس،  هناك  يكن 
الّتسوية.  طريق  عن  الحقًا  نيِّ  عحُ
هذا  مدى  أيِّ  إىل  أعلم  لست 
سنطرحه  ولكّننا  صحيح  األمر 
ال  ألّنين  ختّصة  املحُ اجلهات  على 

الحظة. أقبل أن يكون علينا محُ
هناك قضّيٌة مهّمة أيضًا وهي 
يف  ّنا  كحُ حيثحُ  امَلرامل،  موضوع 
كما  ولكن  فيها  بيئّيٍة  شكلٍة  محُ
شكلة  املحُ إىل  انتقلنا  أّننا  يبدو 
تان  ضحيَّ وقعت  حيث  األمنية، 
اّليت حصلت  يف اجلرمية األخرية 
وقع  جرميٌة  سبقتها  قد  وكانت 
حننحُ  أيضًا.  وجرحى  قتلى  فيها 
إىل  حيصل  ما  مسؤولّية  حنّمل 
بالبيئة  املعنّية  لطات  السُّ مجيع 
واألمن، ألّن هذا األمر حيتاج على 
وإّما  املرامل  لتنظيم  إّما  األقّل 
إقفاهلا أو أي شيٍء آخر. وزرارة 
األشغال صار عليها تستمرًّ يف 
وراءهم،  الّطريق  وحدل  الّسري 
بفر  املرامل  أصحاب  يقوم  إذ 
ووزارة  مستمر  بشكل  الّطريق 
األشغال تقوم بالّتزفيت وراءهم 
من  الّناس  استطاع  ملا  وإال 

الوصول إىل منازهلم.
عامني  منذ  لّزمة  محُ الّطريق 
عليها.  عمٍل  أيِّ  يتمُّ  ال  ولكن 
تأجيل  تعّهد  للمحُ مدي حيقُّ  فأليِّ 
األعمال اّليت التزمها وهي تعّطل 
د  يعحُ مل  شاة  املحُ وحّتى  املرور، 

بإمكانهم الّسري عليها..
إذن يرتّتب على هذا املوضوع 
مسؤولية بيئية ومسؤولية أمنية 
ومسؤولية  األمن  حفظ  أي 
املراقبة، مراقبة اخللل القانوني 
ويعطونه  أحيانًا  رَتَكب  يحُ اّلذي 
غري  برتاخيص  القانوني  الّشكل 
ال  عن سلطات  قانونية صادرة 

عالقة للوزير بها أحيانًا.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
س: هل لديكم أّي مشكلة يف 
مناقشة القانون املختلط أي 60 
على األكثري و40 على الّنسيب 
اّلذي قّدمه الّنائب سامي اجلمّيل 
هلذه  خمرجًا  يكون  كي  اليوم 
أال تؤّجل هذه  األزمة يف سبيل 

اإلنتخابات الّنيابية؟
ج: ومَل ستتأّجل؟ هناك قانوٌن 
حاز على األكثرية، جيب أن ميّر 
على جملس الّنواب وأن يقّروه. 
هناك  اإلنتخابات؟  ستتأّجل  مَل 
إذن تعطيٌل للحياة الّدميقراطية. 
على  حيصل  قانون  هناك 
األكثرية وهو مقّدم رمسيًا ووّقع 

عليه نائبان يف اجمللس.
يؤّمن  أن  للقانون  نريد 
 64 أّمن  إذا  الفعلية،  املناصفة 

سنوّقع  فنحن  للمسيحيني  نائبًا 
إذا  أما  العمياني«.  »على  عليه 
الّنقاش؟  فلَم  ذلك،  يؤّمن  مل 
وليست  حقوق،  مسألة  املسألة 
منحة أو كيدية أو أّي شيء آخر. 
ألحدهم  كيف ميكن  أفهم  ال  أنا 
أن يقول لي: أنا ال أمشي معك 
ك حقوقك »ومّديت  إال إذا سلبتحُ
إيدي على جيبتك«! هذه الوقاحة 
مل حتصل إال يف لبنان! وعلى يد 
من؟ على يد من أحُعطوا الّسلطة! 
الوحدة  يريدون  إّنهم  يقولون 
الوطنية  الوحدة  هل  الوطنية! 
تكون عندما يسرق أحدهم اآلخر 
فاألمر  وإال  الّتمثيلية؟!  بصفته 
غري ميثاقي! ما مفهوم امليثاقية 
عندهم؟ جزٌء منها سرقة املال، 
جزٌء منها سرقة الّتمثيل... خنسر 
هيبة اجليش أحيانًا أو هيبة قوى 
أرضنا؟!!  عن  ونتنازل  األمن 
أهكذا تكون امليثاقية؟ هل هذه 

هي الوحدة الوطنية؟! كال!
مشروع  سقط  هل  س: 

احلكومة لإلنتخابات؟
لديه  ليس  سقط.  نعم  ج: 
َفليطرحوه  أرادوا،  إذا  أكثرية. 
اآلن  لكن  الّنواب.  جملس  يف 
القانون اّلذي ميلك األولوية هو 
أن  لزوم  ال  الّثقة.  لديه  اّلذي 
نّتجه إىل 20 قانون آخر ال أكثرية 
حيظى  واحد  قانون  هناك  هلم. 

بأكثرية.
بتوقيف  اليوم  تطالب  س: 
املطلوبني املعتدين على اجليش 
وتطالب  عرسال  يف  الّلبناني 
اجليش  هيبة  على  باحلفاظ 
فيه  نالحظ  اّلذي  الوقت  يف 
على  لفلفتها  يتّم  القضية  أّن 
الّطريقة الّلبنانية، حتى أّن قائد 
اجليش قال اليوم يف تصريٍح له 
اجليش  شهداء  جثث  اجلثث  إّن 
ألّي  تتعّرض  مل  عرسال  يف 

اعتداء.
ج: ال عالقة لذلك باألمر. لقد 
ِتَل العسكريون وال يهّمين كم  قحُ
جرح يوجد يف أجسادهم وال أريد 
يتوّجع  ال  َميٌت  »امَليت  رؤيتها. 
لكن حنن األحياء نتوّجع للمنظر«. 
أو  حادة  بآلة  جرحه  كان  إن 
برصاصة النتيجة واحدة. الّضابط 
ِتل، بتشويٍه أو من  ِتل ورفيقه قحُ قحُ
دون تشويه فالقتل قد حصل. 
هناك شهيدان لنا سقطا هناك 
القتل  آلة  املوضوع.  لّب  وهذا 
املستعملة ال ختّفف من اجلرمية. 
أو  برصاصة،  أحدهم  قتلَت  إن 
كّلها  يد...  بقنبلة  أو  بسّكني، 

عملية قتل يف الّنهاية.
س: أين صار مشروع الّلقاء 

األرثوذكسي من اإلنتخابات؟
وهو  موجودًا،  يزال  ال  ج: 

الوحيد اّلذي ال يزال صامدًا.
اإلحّتاد  دول  تدرس  س: 
األوروبي سلسلة خطوات بتفجري 
ِضع حزب  حافلة بورجاس، إذا وحُ
كيف  اإلرهاب،  الئحة  على  اهلل 
وعلى  لبنان  على  ذلك  سيؤّثر 

عالقتكم مع احلزب؟
كيف  تسألوا  أن  جيب  ج: 
أخذوا  من  على  ذلك  سيؤّثر 

القرار وليس علينا.
وعلى  عليكم  يؤّثر  أوال  س: 
تأثريات  لألمر  أليس  البلد؟ 

سلبية على البلد؟
ج: سنرى من سيأخذ القرار، 
هذا سؤال افرتاضي. وأنا أقول 

إّنهم لن يأخذوا القرار.
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 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
أجبان،ألبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، تمور، 
عصري، شاي، ماء زهر، ماء الورد، مساحيق غسيل، 

 لوحات فنية، هدايا وغريها ...
 الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

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

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

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

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

وجه رئيس احلكومة األسرتالية 
السابق كيفن راد انتقادات حادة 
واين  الفيدرالية  اخلزانة  لوزير 
يتعلق  فيما  أدائه  بشأن  سوان 
بـ »ضريبة التعدين«، واحلصيلة 
بعكس  مجعها  مت  اليت  اهلزيلة 
ووصف  السابقة،  سوان  وعود 

الصراع االنتخابي بالقبيح.
وقال راد إن األسرتاليني مل 
التعدين  ضريبة  من  يستفيدوا 
ألن مجلة ما مت مجعه من الضريبة 

ضئيل للغاية.
إعادة صياغة  على  راد  وحث 
أن  جيب  »ال  قائال:  الضريبة 
إىل  خطوة  احلكومة  ترتاجع 
الوراء يف إطار سعيها للمصلحة 

الوطنية«.
وتطرق راد إىل اإلحراج الشديد 
الذي واجهته احلكومة الفيدرالية 
اجلمعة املاضية عندما اتضح أن 
ضريبة  من  مجعه  مت  ما  إمجالي 
التعدين يف أول ستة شهور من 
مليون   126 يتجاوز  ال  تطبيقها 
كانت  امليزانية  أن  رغم  دوالر، 
يف  دوالر  مليار   2 تستهدف 

كامل السنة املالية.

Saturday 16 February 2013  2013 شباط   16 السبت 

أسرتاليا..كيفن راد ينتقد وزير 
اخلزانة ويصف االنتخابات بالقبيحة !!

طالب  متصل،  سياق  ويف 
ضريبة  صياغة  بإعادة  اخلضر 
التعدين، حيث قالت كريستني 
ميلن زعيمة اخلضر: » هل ميتلك 
ليتحدى  الشجاعة  سوان  واين 
يف   التعدين  شركات  أصحاب 

هذه السنة االنتخابية؟«.
على  راد  كيفن  هجوم  ورغم 
تصرحيات  يف  سوان  واين 
أدىل بها لشبكة »سكاي نيوز« 
قدرة  على  تأكيده  جدد  أنه  إال 
رئيسة احلكومة الفيدرالية جوليا 
باالنتخابات  الفوز  على  غيالرد 
املقبل،  سبتمرب  يف  الفيدرالية 
واصفا الصراع االنتخابي احلالي 
بـ »العنيف والقبيح والدموي«.

تستطيع  »بالطبع  وتابع: 
الفوز،  العمالية  احلكومة 
قيادة  حتت  الفوز  وتستطيع 

غيالرد«.
ضرورة  إىل  سوان  وأشار 
مستقبلية  تغيريات  إحداث 
األثر  حتدث  حتى  الضريبة  يف 
على  إجيابا  وينعكس  املطلوب، 

الشعب األسرتالي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 رغم النمو االقتصادي وطفرة التعدين التي مرت بها أسرتاليا إال أن هنالك خلل
يف امليزانية

 أسرتاليا..غيالرد: ال
تعديل يف ضريبة التعدين

قالت رئيسة احلكومة الفيدرالية 
جوليا غيالرد إن احلكومة الفيدرالية 
ال تعتزم إحداث تغيريات يف شكل 

ضريبة التعدين.
ووجه أعضاء برملانيون معارضون 
»ساعة  يف  لغيالرد  أسئلة 
تعليقها على  االستجواب« يطلبون 
أنها  من  إعالمية  تقارير  ذكرته  ما 
أخربت عضو الربملان املستقل روب 
أوكشوت أن احلكومة تشاركه قلقه 
لضريبة  اهلزيلة  احلصيلة  بشأن 
الضرائب  مجع  ونظام   التعدين 

والرسوم بشكل عام.
ال  »احلكومة  غيالرد:  وقالت 
ختطط إلحداث تغيريات يف ضريبة 
كانت  أنها  إىل  مشرية  التعدين«، 
واخلدمات  السلع  ضريبة  تقصد 
يف خطابها املوجه ألوكشوت، ومل 

تذكر ضريبة التعدين.
واتهمت غيالرد املعارضة بتصيد 
مواكبة  وعدم  صحيحة  غري  أخطاء 
على  والرتكيز  االقتصادية  األخبار 

السيء منها فحسب.
كريغ  قال  السياق،  ذات  ويف 
اميرسون، ردا على سؤال مشابه، 
ألوكشوت  غيالرد  كتبته  ما  إن 
حصيلة  حول  مبناقشات  يتعلق 
وليس  واخلدمات  السلع  ضريبة 
التعدين، متهما  هلا عالقة بضريبة 
رئيس االئتالف الفيدرالي املعارض 

بتصيد أخطاء ال صحة هلا.
واستطرد اميرسون بنربة تهكمية: 
تتمهل  أن  املعارضة  على  جيب   «
يف قراءة الوثائق إذا أراد االئتالف 

أن يكون بديال للحكومة احلالية«.
الفيدرالي  االئتالف  زعيم  وكان 
تعهد  قد  أبوت  توني  املعارض 
والكربون  التعدين  ضريبيت  بإلغاء 
يف  الفوز  من  االئتالف  متكن  إذا 
 14 يف  الفيدرالية  االنتخابات 

سبتمرب املقبل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسبق  التعدين  وزير  قال 
أيان  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
اخلرائط  أطلس  إن  ماكدونالد 
جبل  اختيار  إىل  قاده  من  هو 
»ماونت بيين« احمليط،  مبزرعة 
العمالي  الوزير  لعائلة  تابعة 
ضمن  عبيد،   ايدي  األسبق 
الفحم  تعدين  مناقصة  نطاق 
هو ما وصفته اللجنة املستقلة 
للصغر  باهلراء  الفساد  ملكافحة 
املتناهي جلبل ماونت بيين على 

اخلريطة.
ماكدونالد  اللجنة  واتهمت 
أخرب  أن  بعد  باهلراء«  بالتفوه 
هي  األطلس  خرائط  أن  اللجنة 
»ماونت  اختيار  إىل  قادته  من 
عبيد  مبزرعة  احمليط  بيين« 
مصادفة، رغم أن تلك املنطقة 
تكاد ال تظهر على اخلريطة من 
صغرها املتناهي، ال سيما وأن 
صغري  جبل  هو  بيين«  »ماونت 
االختيار  أن  يوحي  حتى  احلجم، 
برتتيب  وليس  مصادفة  كان 

مسبق مع عبيد.
مل  أنه   ماكدونالد  وأضاف 
مالية  ومبالغ  هدايا  يتقاض 
بقيمة30 ألف دوالر من صديقه 
املفضل مليونري االستثمار غريغ 
جونز، لكنه اعرتف أنه تلقى منه 
هدايا يف مناسبات خمتلفة مثل 

الزواج وعيد امليالد.
مبالغ  عن  ماكدونالد  و سئل 
مالية أضيفت يف حسابه البنكي 
يف أواخر عام 2009، يف أعقاب 
مثرية  فحم  تعدين  مناقصة 

للجدل يف »بيلونغ فالي«.
وغريغ  ماكدونالد  أن  يذكر 
قدمية  صداقة  عالقة  تربطهما 

متتد لنحو ثالثني عاما.

املستقلة  اللجنة  وكانت 
واصلت  قد  الفساد  ملكافحة 
استماعها إىل شهادة ماكدونالد 
حوله  أثريت  قد  كانت  الذي 
دوالر  مليون   4 بتلقي  شبهات 
مشبوهة  صفقات  من  رشاوى 

مستغال منصبه الوزاري.
املستثمرين  أحد  جونز  وكان 
»كاسكيد  لشركة  األثرياء 
كول« وهي الشركة اليت أبرمت 
صفقة مع عائلة الوزير العمالي 
األسبق إيدي عبيد بشأن مشروع 

 أسرتاليا..ماكدونالد: أطلس الخرائط قادني
«إىل اختيار جبل« ماونت بيني

تعدين فحم يف »بيلونغ فالي« 
بعدما استفادت عائلة عبيد من 
بشأن  سرية  حكومية  معلومات 
ماكدونالد  سربها  املناقصة 

حبسب اتهامات اللجنة.
وردا على قرض  قيمته 35 
ألف دوالر أقرضه إياه غريغ و 
دخل حساب ماكدونالد يف أواخر 
2009، قال ماكدونالد إن غريغ 
صغرية،  قروضا  منحه  اعتاد 

وأنه كان يردها إليه.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

من  وعشرون  ثالثة  يعتزم  
مقاضاة  اإلندونسيني  املراهقني 
احلكومة األسرتالية بتهمة االحتجاز 
غري الشرعي بعدما مت احتجازهم يف 
سجون للبالغني وقتما كانوا حتت 
احتجزوا  حيث  القانوني،   السن 
يف قضية هجرة غري شرعية، وهو 

ما يعد انتهاكا حلقوق األطفال.
األسرتالية  السلطات  وكانت 
قد احتجزت الصبية اإلندونيسيني 
يف الفرتة بني 2008-2011، يف 
أعقاب إخضاعهم الختبارات آشعة 
وأخطأت  أعمارهم،  لتحديد  إكس 
اآلشعة واعتربتهم فوق 18 سنة، 
وأودعتهم سجون البالغني، وسط 
انتقادات بالغة من استخدام تلك 
الطريقة البالية يف حتديد االعمار.
الدعوى  رافعو  ويسعى 
تعويض  على  للحصول  القضائية 
مناسب واعتذار رمسي من حكومة 
مواصلة  من  ليتمكنوا  أسرتاليا، 
حياة  يف  والعيش  تعليمهم 

طبيعية.
وتعمل اللجنة الوطنية األسرتالية 
يف  مكثف  بشكل  الطفل  حلماية 
مبحامية  االستعانة  مع  القضية، 

إندونيسية وحمام أسرتالي.
اإلندونيسية  احملامية  وقالت 
اتهامات  إن هنالك  ليزا هيارجيج 
تعرض  بادعاءات  تتعلق  أخرى 
اإلندونيسيني  األطفال  من  اثنني 
 « سجن  داخل  جنسية  العتداءات 

سيلفر وووتر » يف سيدني.
السجناء  أن  إىل  وأشارت 
البالغني مل يتحرشوا بشكل بدني 
هلما  أظهروا  لكنهما  بالطفلني، 
وعلموهم  اجلنسية،  أعضاءهم 

ممارسة العادة السرية.
وكانت اللجنة األسرتالية حلقوق 
اإلنسان قد أعربت عن قلقها من  
بني  الشن  حتت  األطفال  نسبة 
تهريب  ومتهمي  اللجوء،  طاليب 

البشر
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أندونيسيون يقاضون حكومة أسرتاليا بسبب 
»آشعة إكس« و«العادة السرية«!!
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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

عقب  جديدة  أسرار  تكشفت 
إلقاء القبض على أحد أكرب جتار 
املخدرات يف شيكاغو، إذ تبني 
بتهريب  إجرامية  عصابات  قيام 
الكوكايني من  أطنان من خمدر 
أسرتاليا  إىل  املتحدة  الواليات 
يف طائرات خاصة، ثم يعودون 
مباليني  حمملني  أدراجهم 

الدوالرات أرباح نقدية.
أنه  إىل  التحقيقات  وأشارت 
يتم إغراء الطيارين للقيام بتلك 
مادية  مغريات  عرب  الرحالت 
من   %  10 إىل  تصل  كبرية 

أرباح صفقات الكوكاكيني.
ألقي  الذي  املخدرات  وتاجر 
جوزيه  يدعى  عليه  القبض 

كشف عصابة تهريب كوكايني إىل 
أسرتاليا عرب طائرات خاصة

Saturday 16 February 2013  2013 شباط   16 السبت 

ماريس باراغان، 31 سنة، وهو 
لتهريب  شبكة  بقيادة  متهم 
شبكة  لصاحل  تعمل  املخدرت 

تهريب مكسيكية.
أن  أن  إىل  األرقام  وتشري 
عليه  حيصل  كان  ما  متوسط 
نصف  يبلغ  الرحلة  خالل  الطيار 
حيصل  كما  دوالر،  مليون 
بدور  يقومون  مساعدون 
الوسيط لنقل الكوكايني وبيعه 

على مبالغ كبرية.
ماريس  على  القبض  وُألقي 
املاضي  يناير   22 يف  باراغان 
مخسة  تهريب  مبحاولة  متلبسا 

كغم من الكوكاكيني.
 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 15 لوجوه  صور  التقاط  مت 
ألف شخص عرب كامريات سرية 
البيانات اخلاصة  ضمن قاعدة 
بالشرطة الفيدرالية األسرتالية 
أنظمة  تشغيل  عام  أول  يف 
عرب  األشخاص  على  التعرف 
الكثري  أدخل  ما  وهو  الوجوه، 
من التوجس لدى البعض من 
أن يتم تركيب كامريات سرية 

يف كل زاوية شارع.
البيانات  قاعدة  وتهدف 
على   التعرف  إىل   اجلديدة  
جبرائم  املتهمني  األشخاص 

جنائية.
الفيدرالية  الشرطة  وقالت 
التعرف  نظام  إن  اعتماده األسرتالية  يتم  قد  الوجوه  عرب 

مثله  الشخصية  إثبات  يف 
األصابع،  بصمات  نظام  مثل 
يتم  رمبا  أنه  إىل  وأشارت 
تلك  ملشاركة  نظام  تطبيق 
قوى  كافة  خالل  من  الصور 
حبلول  أسرتاليا  يف  الشرطة 

عام 2015.
تريي  قالت  جهته،  من 
اجملالس  رئيس  أوجورمان 
املدنية  للحريات  األسرتالية 
»إنه ملن املزعج حقا أن تنتشر 
تنتهك  اليت  التكنولوجيا  تلك 

خصوصية األشخاص«.
انتشار  تربير  وأضحى 
كامريات املراقبة السرية حمل 
شك عقب ظهور تقرير لشرطة 
واحدة  جرمية  أن  يوضح  لندن 
للغزها عرب 1000  التوصل  مت 

كامريا سرية.
سيمون  الدكتور  قال  بينما 
مراكز  منسقي  أحد  وولش 
للشرطة  التابعة  املعلومات 
الفيدرالية األسرتالية إن هنالك 
تركيزا دوليا على تطوير نظام 
عرب  األشخاص  على  التعرف 
يف  يستخدم  والذي  الوجوه، 

إثبات هوية املتهمني.
غارنر  قال  ناحيته،  ومن 
معهد  مدير  نائب  كالنسي 
إن  اجلرمية  لشؤون  سيدني 
الكامريات  تلك  استخدام 
أجل  من  الوجوه  اللتقاط 
التعرف  يف  الصور  استخدام 
مربر  غري  يعد  اجملرمني  على 
معدالت  خالله  قلت  زمن  يف 
اجلرمية يف أسرتاليا، باإلضافة 
لتطبيق  الباهظة  التكلفة  إىل 

النظام.

 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشرطة الفيدرالية تطور نظاما للتعرف على املتهمني 
عرب صور للوجوه

مخسة  على  القبض  إلقاء  مت 
من  كجزء  سيدني  من  أشخاص 
شبكة  يف  املتصاعد  التحقيق 
واتهامات  املخدرات  تهريب 
موظفي  طالت  اليت  الفساد 
اإلمجالي  العدد  ليصل  مجارك 
لألشخاص املقبوض عليهم على 

ذمة القضية إىل 17.
نيغوس مفوض  وقال طوني 
الفيدرالية  األسرتالية  الشرطة 
إن ذلك جزء من محلة  تنفيذ 15 
القضية  وإحضار يف  أمر ضبط 

بدأت من السابعة الثالثاء.
ومن بني الذين مت إلقاء القبض 
من  األربعني  يف  رجل  عليهم 
 Kingsgrove« ضاحية  من  العمر 
والثالثني  الثامنة  يف  »وآخر 

وهما  »بالكتاون«،  ضاحية  من 
يف  سابقا  عمال  مجارك  ضابطا 
إليهما  ووجهت  سيدني،  مطار 
جلب  على  باملساعدة  اتهامات 
بقيمة  أسرتاليا  داخل  خمدرات 

9.5 مليون دوالر.
األسرتالية  الشرطة  وقالت 
قاما  الضابطني  إن  الفيدرالية 
بتوجيه كامريات املراقبة السرية 
للسماح جبلب شحنة املخدرات.

»لقد  قائال:  نيغوس  وعلق 
كان الضابطان يشغالن وظائف 
حساسة داخل املطار مما سهل 

عملية مرور املخدرات«.
على  القبض  إلقاء  مت  كما 
عمره  من  الثالثني  يف  رجل 
وآخر  »ايرلوود«،  ضاحية  من 

ارتفاع عدد املقبوض عليهم يف فضيحة مجارك سيدني إىل 17

على  التأمني  شركة   تواجه 
إيه«  إم  آر  إن  السيارات« 
متهمة  أنها  إذ  قانونيا  مأزقا 
بالتضليل واخلداع والبلطجة على 
التأمني  املشرتكني يف  زبائنها 
أسلوب  واتباع  السيارات،  على 
اختيار  من  ملنعهم  التخويف 
أضرار  لتقييم  مستقلني   خرباء 
التلفيات  وحصر  السيارات 
بدال  احملطمة،  سياراتهم  يف 
ملؤسسة  التابعني  الفنيني  من 

التأمني.
زبائن  من  جمموعة  وكان 
قد  سيدني  يف  التأمني  شركة 
تقدموا بشكاوى من جلوء شركة 

التأمني إىل أسلوب الرتهيب عرب 
ممثليها.

وكشف حتقيق أجرته مؤسسة 
هنالك  أن  ميديا«  »فريفاكس 
خمالفات ارتكبتها شركة التأمني 
تستدعي حتقيقا عاجال من اللجنة 
وشؤون  للمنافسة  األسرتالية 

املستهلك.
رفضهم  الزبائن  ويربر 
لالستعانة بفنيني تابعني للشركة 
بأنهم دائما يعملون ضد مصلحة 
حتتاج  اليت  السيارات  أصحاب 
لتأمني فيخربون الزبائن مثال أن 
بسياراتهم  حلقت  اليت  األضرار 
التأمني،  نطاق  حتت  تندرج  ال 

ويعمدون إىل الكذب والتضليل 
للتملص من قيمة التأمني.

وقامت بعض شركات خدمات 
موتوز  أطلس   « مثل  السيارات 
بالتقدم  ووركس«  بودي 
شركة  ضد  قانونية  بشكوى 
بعدم  لقرارها  السيارات  تأمني 
االستعانة  من  الزبائن  متكني 
خبرباء مستقلني  لتقييم أضرار 
»أطلس  وأضافت  السيارات، 
موتوز« يف بيان هلا أن »إن آر 
إم إيه«  حتاول تشويه مسعتها 

اليت اكتسبتها لفرتة طويلة.

 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اتهامات باخلداع لشركة تأمني سيارات يف أسرتاليا

من«  والعشرين  التاسعة  يف 
موظف  كان  واألخري  بيرتشام«، 
حقائب سابق يف مطار سيدني، 
والرجالن متهمان باملساعدة يف 

مترير املخدرات.
مت  الذي  اخلامس  الرجل  أما 
يف  فهو  عليه  القبض  إلقاء 
اخلامسة والثالثني من عمره من 
»أوكسيلي بارك«، وهو شقيق 

أحد ضابطي اجلمارك.
الكلي  العدد  ارتفع  وبذلك 
يف  عليهم  املقبوض  للمتهمني 
قابل  وهو   ،17 إىل  القضية 
تصرحيات  حبسب  للزيادة، 
األسرتالية  الشرطة  مفوض 

الفيدرالية.
 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سنة،   69 ذهب،  توفيق  لقي 
حبجر  جنله  هامجه  أن  بعد  مصرعه 
شارع  يف  منزله  يف  وسكني 
ستايسي يف بانكستاون يف سيدني 

صباح اخلميس، وقطع رأسه
قال رئيس مفتشي املباحث غلني 
فيتزغريالد إن مشهد احلادث كان 
مروعا لدرجة دفعت ضباط الشرطة 
إىل  املكان  يف  تواجدوا  الذين 
خيففون  نفسيني  بأطباء  االستعانة 

عليهم هول الصدمة.
على  القبض  الشرطة  وألقت 
يف  ذهب  خضري  القاتل  االبن 
السادسة  الساعة  حوالي  املنزل 

صباح الثالثاء.
وقال أحد أقارب العائلة إن االبن 
يقطن يف  الذي  سنة،   42 خضري، 
»فيالوود« كان قد قدم إىل منزل 
والديه عشية األربعاء، ومكث معهما 

هذه الليلة.
إن  ميديا«  »فريفاكس  وعلمت 
خضري مل يكن مسموحا له باإلقامة 
داخل منزل والديه لكنه أصر على 
له  ومسح  العشاء،  بعد  املكوث 

والداه بذلك بدافع الكرم.
األب  الثانية:  الصورة  تعليق 

املقتول توفيق ذهب
ويف الساعات األوىل من صباح 
اخلميس قام خضري مبهامجة والدته 
وحاول دفعها بأسفل أدراج السلم، 
وتسبب هذا يف كسر يدها حبسب 
تدخل  وعندما  األقارب.  أحد  أقوال 
وحجر  بسكني  االبن  هامجه  األب 

وقتله.

أسرتاليا..ابن يقطع رأس والده يف 
سيدني والشرطة ُذعرت من هْول املشهد

املعاش  على  جنار  هو  والقتيل 
األقارب  أحد  بواسطة  وصفه  ومت 
يف  وصارما  جدا  طيبا  كان  بأنه 
مثانية  لديه  وكان  الوقت،  ذات 

أبناء منهم ثالثة ذكور.
موت  على  عبدول  حفيده  ويعلق 
العائلة  أفراد  مجيع  إن  قائال  جده 
لقد   « وتابع:  بالصدمة،  يشعرون 
ومعروفا  ومجيال،  رائعا  رجال  كان 
يكن  مل  حدث  ما  إن  اجملتمع،  يف 

متوقعا باملرة«.
من  يعاني  خضري  أن  وتابع 
اضطراب عقلي ينتابه على فرتات، 
األقارب خضري  بعض  بينما وصف 
تعاطي  يف  مفرطا  كان  بأنه 

املخدرات.
املباحث  مفتشي  رئيس  وقال 
غلني فيتزغريالد إن مشهد احلادث 
ضباط  دفعت  لدرجة  مروعا  كان 
املكان  تواجدوا يف  الذين  الشرطة 
نفسيني  بأطباء  االستعانة  إىل 

خيففون عليهم هول الصدمة.
األب  أن  املباحث  مسؤول  وأكد 

عثر عليه مقطوع الرأس.
واشتبك أفراد األسرة مع خضري 

واحتجزوه حلني وصول الشرطة.
وقالت صديقة مقربة من األسرة 
إن والدها اعتاد احتساء الشاي مع 
وتابعت:  يوم،  كل  ذهب  توفيق 
ويضحك  معنا  يأكل  كان  لقد   «
معنا، كان معروفا بضحكته العالية 
وشخصيته الدافئة، لقد كان مبثابة 

جزء من العائلة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تكسر 
خوفها من »جنون 

البقر« وتستورد من 
هولندا وكرواتيا

فتح  بإعادة  أسرتاليا  قامت 
البقري  اللحم  السترياد  الباب 
بعد  أوربا  يف   دولتني  من 
عشر سنوات  من حظر استرياد 
اللحوم من أقطار حتمل أبقارها 
تارخيا من اإلصابة مبرض جنون 

البقر.
الغذاء  معايري  هيئة  وقامت 
باحلكم  ونيوزيلندا  يف أسرتاليا 
بالسماح باسترياد اللحوم البقرية 
من كرواتيا وهولندا، معتربة أن 
خطر اإلصابة مبرض جنون البقر 
القاتل قد تالشى يف الدولتني 

بعد إجراء االختبارات الالزمة.
اشرتط  القرار  هذا  ولكن 
أيضا وضع جمموعة من الشروط 
واملتطلبات والشهادات الصحية 
البقرية،  اللحوم  السترياد 
من  جلبها  يتم  اليت  سيما  ال 

أسرتاليا.
الرمسي  القرار  هذا  ويعترب 
بالسماح جبلب حلوم األبقار من 
للقرار  كسر  مبثابة  الدولتني 
األسرتالي حبظر استرياد اللحوم 

من أوربا.
يذكر أن مرض »جنون البقر« 
من األمراض املعدية لإلنسان، 
مصابة  أبقار  حلوم  تناول  إذا 

ملوثة باملرض.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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وجهت اتهامات إىل  حكومة 
والية نيو ساوث ويلز باتباع 
تكتيكات وكالة االستخبارات 
سي  األمريكية«  املركزية  
آي إيه« فيما يتعلق باملبالغة 
على  تعليقا  السرية،  يف 
حرية  جتاه  احلكومة  فعل  رد 
أحد  حول  املعلومات   نشر 

السدود.
وكان  وزير املياه يف حكومة 
قد  سيكورد   وولت  الظل 
تفاصيل  عن  الكشف  طلب 
سد  إلعداد  حكومية  خطة 
حاالت  ملقاومة  واراغامبا 

الطوارئ الطبيعية.
بضرورة  توصيات  وكانت 
زيادة درجة األمان يف السد 
قد مت تقدميها إىل هيئة البنية 

التحتية لنيو ساوث ويلز.
وأعدت  مؤسسة استشارات 
»مولينو  البيئية   املخاطر 
ستيوارت« قد قدمت تقريرا 
أضرار  حول  الوالية  حلكومة 
أن  من  وحذرت  الفيضان، 
أن  جيب  احلالية  السدود 

حكومة نيو ساوث ويلز تتشبه بـ 
»سي آي إيه« يف حظر املعلومات

وإال  حتديث،  بعمليات  متر 
من   أكثر  الوالية  ستخسر 
مالية  وخسائر  منزل،   7000

تبلغ زهاء 3 مليار دوالر.
ولكن يف رد فعل على طلب 
معلومات  بإتاحة  سيكورد 
حول حتديثات سد واراغامبا،  

العديد  على  احلكومة  تعتمت 
من املعلومات على الرغم من 
 2011 انتخابات  قبل  وعدها 
حبرية نشر املعلومات، طاملا 
املصلحة  يف  يصب  ذلك 

العامة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا  النساء يف  تشرتي 
يو  »آر  اإلجهاض  عقار 
اإلنرتنت،  مواقع  »عرب   486
ويستخدمونه إلجراء اإلجهاض 
مساعدة  دون  املنزل  يف 
قدرتهن  عدم  بسبب  طبية، 
إجراء  تكاليف  حتمل  على 
أحد  عند  اإلجهاض  عملية 

األطباء املتخصصني.
»ميفيربيستون«  عقار  وأثار 
املعروف طبيا باسم » آر يو 
منذ  اجلدل  من  الكثري   486
وزير  قام  عندما   2006 عام 
أبوت  توني  آنذاك  الصحة 

حبظر هذا العقار,
اتهام  مت   ،2009 عام  ويف 
بإجراء  كوينزالند  يف  سيدة 
حصوهلا  بعد  بذاتها  إجهاض 
عرب  احملظور  العقار  على 
أقارب هلا من اخلارج، واآلن 
يف  االنتشار  يف  العقار  بدأ 
ال  أسرتاليا،  يف  االنتشار 

سيما عرب شبكة اإلنرتنت.
هذا  أن  من  اخلرباء  وحيذر 

نساء أسرتاليا يف خطر بسبب 
»عقار إجهاض«!!

العقار يضع صحة النساء يف 
خطورة بالغة.

خدمات  مؤسسة  وكانت 
»ماري  اجلنسية  الصحة 
قد  انرتناشيونال«  ستوبس 
العقار  تقدمت بطلب إلدراج 
املدعمة  األدوية  خطة  ضمن 

حكوميا.
الصحية،  اخلطورة  ورغم 
رحبت تانيا بليربسيك وزيرة 
خبطوات  الفيدرالية  الصحة 

جعل العقار أكثر انتشارا إذا 
مت استخدامه بشكل صحيح.

الربوفيسورة  وقالت 
كارولني دي كوستا أستاذة 
جبامعة  والتوليد  النساء 
العقار  إن  كوك«  »جيمس 
ليس بتلك اخلطورة وأشارت 
نساء  من  العديد  أن  إىل 
يف  العقار  يستخدمن  العامل 

اإلجهاض.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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أسباب عجيبة جتذب 
الرجل للمرأة!!

وضع اجلسم  -1
املرأة  ارتداء  فائدة  تقتصر  ال 
لألحذية ذات الكعوب املرتفعة 
العام  الشكل  حتسني  على  
على  تساعد  ولكنها  للقدمني، 
وضعا  املرأة  جسد  اكتساب 
معينا جيذب الرجل، حيث احنناء 
الظهر بشكل يتسق مع الطبيعة 
أنظار  ما جيذب  وهو  األنثوية، 

الرجل
الرائحة  -2

كشفت دراسة أملانية حديثة أن 
أجساد املرأة تفرز رائحة ذكية 
الذين  الرجال  جلذب  طبيعية 
قوية،  مناعة  أجهزة  ميتلكون 
كما أن مهبل املرأة خيرج رائحة 
وقت  يف  الرجل  جتذب  ذكية 
باسم  يعرف  الشهر  من  معني 
يثري  املضاجعة«  وقت   «

الغرائز اجلنسية لدى الرجل.
االبتسامة  -3

انتباه  جذب  يف  ترغبني  هل 
شخص معني؟ إذا ابتسمي له، 
وستجدينه قد اجنذب إليك على 
ابتسامتك  يقابل  ألنه  الفور، 
بابتسامة أخرى ال إرادية، تعمل 
وجهه،  عضالت  حتريك  على 
إلفراز  للمخ  األعصاب  وحتفيز 
شعورا  جتلب  معينة  هرمونات 

بالسعادة
4-نظرة العني

على  مهما  دورا  العني  تعلب 
عرب  األنثى  حنو  الرجل  اجنذاب 
ظاهرة تعرف باسم » االتصال 

اجلنسي عرب العيون«.
األسنان  -4

حديثة  أمريكية  دراسة  كشفت 
أجراها موقع » ماتش.كوم« 
إن أحد أهم األشياء اليت يبحث 
هي  املرأة  يف  الرجل  عنها 
واليت  جيدة،  ألسنان  امتالكها 
مدى  معرفة  يف  الرجل  تفيد 
اهتمامك بصحتك، وتفيد أيضا 
املرأة،  عمر  معرفة  يف  الرجل 
فاألسنان البيضاء تدل على أن 
جيدا  غذائيا  نظاما  تتبع  املرأة 
وتنتهج عادات غذائية سليمة، 
فتمنح  الصفراء  األسنان  أما 

شعورا عكسيا.

الَشعر  -5
شعر املرأة بالنسبة للرجل مثل 
مبدى  انطباعا  مينح  أسنانها 
وحيويتها،  بصحتها  اهتمامها 
فالشعر الالمع الصحي هو مؤشر 

جيد على احليوية واخلصوبة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كاثرين عبد اهلل تقتل 
سوزان سركيس طعنا بسكني

امرأة  بقتل   امرأة  اُتهمت 
يف  رفيقتها  كانت  أخرى 
شقة بسيدني طعنا بسكني 
مطبخ مساء السبت املاضي، 
وقررت الشرطة سجن املرأة 
موعد  حني  إىل  القاتلة 
حماكمتها يف نيسان/ أبريل 

املقبل.
كاثرين  أن  الشرطة  وقالت 
قتلت  سنة،   31 اهلل،  عبد 
سوزان سركيس، 21 سنة، 
يف  بالسكني  طعنتها  حيث 
مناقشة  أعقاب  يف  صدرها 
حامية، دارت بينهما حتطمت 
يف  مزهرية  إثرها  على 
 Brighton سكنهما الواقع يف
Le Sands، حبسب تصرحيات 

الشرطة.
وقالت جارة هلما حتدثت يف 
نطاق من السرية إنها مسعت 
الشقة  من  امرأة  صراخ 
الواقعة يف الطابق األرضي، 
يف حوالي الساعة السادسة 

مساء  السبت )املاضي(.
أنشر  كنت  »لقد  وتابعت: 
املنزل  فناء  يف  مالبسي 
صراخ  مسعت  عندما 
املرأة، ودائما كانت تصدر 
أصوات مشاجرات من داخل 

الشقة«.
وقالت الشرطة يف تقريرها 
سركيس  إن  املبدئي 
مبزهرية  للضرب  تعرضت 

قبل وفاتها، ولكن احملققني 
نفوا ذلك السيناريو.

إنقاذ  املسعفون  وحاول 
الشقة،  مطبخ  يف  القتيلة 
بعد أن تلقوا مكاملة استغاثة 
متام  يف  القاتلة  من   000

السادسة والربع مساء.
إىل  سركيس  نقل  ومت 
جورج«  »سانت  مستشفى 
أن  قبل  حرجة  حالة  يف 
بعد  األخرية  أنفاسها  تلفظ 
وصوهلا  من  قصري  وقت 

للمستشفى.
املرأة  متثل  أن  املقرر  ومن 
 2 يف  احملكمة  أمام  القاتلة 

نيسان/ أبريل املقبل.
وقال املراقب ديف دونوهيو 
يف  اآلن  حتقق  الشرطة  إن 
الدوافع وراء اجلرمية، مشريا 
أكدوا  الشهود  أن  إىل 
بني  طويلة  مشادة  حدوث 

املرأتني.
مبراجعة  املباحث  وقامت 
سرية  فيديو  كامريات 
يف  أدوات  ومصادرة 

املنزل.
سركيس  عم  ابن  وكتب 
الضحية  فيه  يؤبن  كلمات 
لقد  »سنفتقدك،  قائال: 
لكنك  قصرية،  حياة  عشت 

اآلن يف مكان أفضل«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املغدورة سوزان سركيس

غيالرد توجه ضربة انتخابية 
ألبوت بتعديالت يف قوانني العمل

غيالرد  جوليا  أعلنت   
احلكومة  أن  املاضي  األحد 
التقدم  تعتزم  الفيدرالية 
للمرأة  تتيح  جديدة  بقوانني 
العاملة العمل بنظام الدوام 

اجلزئي عقب اإلجناب.
حبتة  انتخابية  خطوة  ويف 
يف صراعها مع طوني أبوت 
الفيدرالي  االئتالف  رئيس 
أنه  غيالرد  أعلنت  املعارض 
اإلعالن  األسبوع  هذا  سيتم 
من  الثانية  الشرحية  عن 

تعديالت قوانني العمل.
وعلى الرغم من أن »معايري 
مت  اليت  الوطين«  التوظيف 
متنح   2010 عام  وضعها 
ساعات  يف  احلق  للموظف 
املعايري  تلك  لكن  مرنة، 
تبدو كنمر بال أسنان حيث ال 
تشمل إشارة حمددة للنساء 
العامالت الالتي يطلنب العمل 

يف دوام جزئي.
املقرتحة  للتعديالت  ووفقا 
األسرتالي  العمل  لقانون 
أمام  تعرض  أن  واملنتظر 
 14 انتخابات  قبل  الربملان 
سبتمرب فإن املرأة اليت تنجب 
للمرة األوىل سيكون هلا حق 
بدوام  العمل  يف  صريح 

جزئي بعد إجازة األمومة.

التغيريات  تنطبق  وسوف 
أيضا  اآلباء  على  اجلديدة 
توفري  يف  يرغبون  الذين 
لرعاية  الوقت  من  مزيد 

أبنائهم.
إنها لن  لكن احلكومة قالت 
على  األعمال  أصحاب  جترب 
العمل  طلبات  على  املوافقة 
ستمنح  حيث  جزئي،  بدوام 
شريطة  الرفض  حق  هلم 
أن يكون مبنيا على أسباب 

مقنعة متعلقة بالعمل.
أوكلت  قد  غيالرد  وكانت 
شورتن  بيل  التوظيف  وزير 
لقيادة محلة تغيري القوانني، 
األعمال  أصحاب  ومطالبة 
باملوافقة على طلبات العمل 

بدوام جزئي.
وعلق شورتن قائال: »احلياة 
تغريت اآلن، ومل يعد الروتني 
الوظيفي التقليدي يف العمل 
اخلامسة  حتى  صباحا   9 من 
مساء هو النموذج العصري، 
األم  عودة  عند  مثال  فيجب 
يكون  أن  األمومة  إجازة  من 
مرنة  ساعات  طلب  حق  هلا 
متكنها من قضاء وقت أطول 

مع أسرتها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا حتقق يف  مقتل 50 سجينا 
أمريكيا يف احلاجز املرجاني العظيم؟!

الدفاع  وزارة  جتري 
بشأن  حتقيقات  األسرتالية 
سجينا   50 مقتل  مزاعم  
أمريكا يف خمابئ سرية حتت 
سرية  جتارب  يف  األرض 
الكيميائية  باحلرب  تتعلق 
املرجانية  اجلزر  إحدى  على 
يف احلاجز املرجاني العظيم 
منذ  كوينزالند  والية  مشال 

عشرات السنني.
جاء ذلك بعد اكتشاف نفق 
سري حتت » كاستل هيل« 
»تاونسفيل«  مدينة  يف 
مسح  مبا  األسبوع،  هذا 
األسرار  من  املزيد  بكشف 
اليت  واألنفاق  العسكرية 
عن  بعيدا  متوارية  كانت 

أعني العامة.
اليت  األشياء  بني  ومن 
العثور  حول  أنباء  تواردت 
األنفاق  تلك  يف  عليها 
مقاتلة  طائرة  السرية، 
جزيرة  ِ»شبه  يف  يابانية 
كوينزالند،  يف  كوبريوك« 
سرية،  جوية  وقواعد 

وطائرة مدفونة، ومستشفى 
عسكري حتت األرض.

عسكريون  مؤرخون  ولكن 
يزعمون أن من بني األسرار 
األرض  حتت  دفنت  اليت 
سجينا   50 حنو  مقتل  
أمريكيا يف جتارب على غاز 
اخلردل أجريت على »جزيرة 
كم   30 بعد  على  بروك«  
من »كارديول« منذ سبعني 

سنة.
احلالي  اهلدوء  يدل  وال 
الذي يغلق » جزيرة بروك« 
واليت تشمل حممية طبيعية، 
وباتت مقصدا سنويا لـ 30 
القادم من  ألف من احلمام 
أنها  اجلديدة  بيبوا  غينيا 
كانت مسرحا لثالثة جتارب  
كيماوية يف احلرب العاملية 
بناء  مت  حيث  الثانية، 
جمموعة من األنفاق السرية 
الطريقة  على  األرض  حتت 

اليابانية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني النفق الذي اكتشفه مقاولو »تلسرتا« والذي كشف عن أسرار عسكرية قديمة ومذهلة
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

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

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

EMOGENE CONTRACTING TEAM 

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

تسعرية مجانية .. معاملة ممتازة  
 وكفالة يف العمل

 أكثر من 30 سنة خربة
لالتصال: جان فارس

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

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

Saturday 16 February 2013  2013 شباط   16 السبت 
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مذيع »ايه بي سي«: امرأة 
أهانتين عنصريا أمام ابنيت!!

قارئ  فرنانديز  جريمي  قال 
اإلذاعة  هيئة  يف  األخبار 
األسرتالية »إيه بي سي« إنه 
يف  عنصرية  إلهانة  تعرض 
حافالت سيدني بسبب  إحدى 

بشرته السمراء.
وأضاف أن اإلهانة العنصرية 
املاضية  اجلمعة  حدثت صباح 
حافلة  يستقل  كان  حينما 
بسيدني عندما وصفته سيدة 

بالبقرة السوداء.
املاليزي  فرنانديز  وتابع 
فرتة  كل  يتعرض  أنه  املولد 
إلهانات عنصرية، لكنه أشار 
إىل أن هذه هي املرة األوىل 
اليت يهان فيها عنصريا أمام 

ابنته.
اإلهانات  »تلك  واستطرد: 
أتساءل  جتعلين  العنصرية 
أستطيع  اليت  الدروس  عن 
أن أعلمها البنيت حول حقيقة 
نعيش  الذي  العامل  هذا 
يوجه  من  أن  ورغم  فيه، 
وليس  أقلية  اإلهانات  تلك 
أكثرية، إال أن ذلك ال مينع أن 
الكراهية والعنصرية ال يزاالن 

متواجدين«.
كيف  فرنانديز  وسرد 
من  احلافلة  يستقل  كان 
»أولتيمو«  إىل  »مريكيفيل« 
عندما كان جالسا يف املقعد 
الصغرية  ابنته  جبوار  اخللفي 
من  العامني  ذات  اميرسون 
طفلة  بدأت  عندما  عمرها،  
أخرى صغرية يف ضرب ابنيت 

جريمي فرنانديز قارئ األخبار يف هيئة اإلذاعة األسرتالية »ايه بي سي 
»تعرض إلهانة عنصرية أمام ابنته

ضربا خفيفا،  طال يدي اليت 
ابنيت  كتفي  تطوق  كانت 
وعندما  سقوطها،  من  خشية 
الكف  جم  بأدب  منها  طلبت 
والدتها  قامت  ذلك،  عن 
السباب  من  وابل  بتوجيه 
حنوي واتهمتين  بلمس ابنتها 
ووصفتين  الئق،  غري  بشكل 
مين  طالبة  السوداء،  بالبقرة 
أن أذهب إىل البلد اليت جئت 
منها، ورفعت قبضة يدها يف 

وجهي«
منه  طلب  السائق  أن  وتابع 
النزول بعد حوالي 15 دقيقة 
اليت  الالذعة  االنتقادات  من 
رفض  لكنه  املرأة،  من  ناهلا 
روزا  جتربة  مستلهما  النزول 
األمريكية  الناشطة  باركس 
يف  اإلفريقية  اجلذور  ذات 
أالباما واليت رفضت االنسياق 
أن  منها  طلب  حافلة  لسائق 
احلافلة  يف  مقعدها  متنح 

لشخص أبيض.
وأردف أن أحد الركاب طلب 
من املرأة مرات عديدة التوقف 
عن إهانة فرنانديز، كما هدد 

آخر بطلب الشرطة.
موقع  يف  غرد  أنه  وأوضح 
»تويرت« حول الواقعة، ووجد 
الكثري من املساندة والدعم، 
كما تلقى اعتذارا من مسؤولي 
تصرف  حول  بالوالية  النقل 

السائق معه.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قنبلة »تزجل« عبيد تنفجر يف وجه 
غيالرد!!

اتهم الوزير العمالي الفيدرالي 
كونروي  ستيفن  البارز 
تشويه  محلة  بشن  املعارضة 
لربط امسه  ضده يف حماولة 
املستقلة  اللجنة  بتحقيقات 
واليت حتقق  الفساد  ملكافحة 
األسبق  العمالي  الوزير  مع 
بوالية نيو ساوث ويلز إيدي 

عبيد.
استمعت  قد  اللجنة  وكانت 
إىل شهادة ايدي عبيد واليت 
شخصيات  أن  خالهلا  ذكر 
دعوات  قبلت  بارزة  عمالية 
شقة  يف  جمانية  إلقامة  له 
عائلة عبيد يف منتجع  متلكها 
»للتزجل،  فالي  برييشر   «
تتضمن الوزيرين الفيدراليني 
يف الوقت الراهن توني بريك 
ذكر  كما  كونروي،  وستيفن 
اسم السيناتور السابق مارك 

أربيب.
وكان عبيد قد ذكر أن وزير 
من  شورتن  بيل  التوظيف 
بني األمساء اليت قبلت دعوة 
تقارير  أن  إال  جمانية،  إقامة 
عبيد  أن  إىل  أشارت  إعالمية 
كان يقصد ستيفن كونروي 

وليس شورتن.
أخرب  قد  كونروي  وكان 
أمس  أول  أمس  الربملان 
األربعاء يف نربة تهكمية: »أنا 

شخصيات عمالية متعددة ارتبطت بشهادة إيدي عبيد 

صديق مقرب من ايدي عبيد، 
امسي  يتذكر  مل  أنه  لدرجة 
اسم  ذكر  لقد  يف شهادته، 

شخص آخر بدال مين«.
وتابع كونروي أن بريك كان 
يف  أيام  لقضاء  دعاه  قد 
يف  لعبيد  اململوكة  الشقة 
إىل  مشريا  التزجل،  منتجع 
أنه أدرك أنها مملوكة اليدي 

عبيد أثناء إقامته هنالك.
املعارضة  كونروي  واتهم 
مسعته  لتشويه  محلة  بشن 

دون التثبت من احلقائق.
مفوض  ايب  ديفيد  وكان 
وزير  أن  أعلن  قد  اللجنة 
نيو  بوالية  األسبق  التعدين 
ماكدونالد  أيان  ويلز  ساوث 
سوف يدلي بشهادته االثنني 
املقبل، مشريا إىل عدم وجود 

حتقيقات اليوم اجلمعة.
اللجنة  أن  أيضا  ايب  وتابع 
القضية  نتائج  تسلم  سوف 
احلالية اليت يطلق عليها جمازا 
نتائج  مع  جاسرب«  »العملية 
قبل  أخرى  حتقيقات  ثالثة 

يوليو املقبل.
وتتضمن التحقيقات ادعاءات 
ايريك  السابق  الوزير  تلقي 
روزندال سيارة جديدة مقابل 

خدمات لعائلة عبيد.
كما تتضمن العملية »جارليو« 

التحقيق يف مدى تورط وزير 
التعدين األسبق بالوالية ايان 
خدمات  تلقي  يف  ماكدونالد 
لرتتيب  كمكافأة  عاهرة 
ميديتش   رون  لصديقه  لقاء 
املتهم يف جرمية قتل، مبقابلة 

مسؤولي طاقة مهمني.
وتشكل تصرحيات عبيد صدمة 
جلوليا غيالرد رئيسة احلكومة 
الفيدرالية ال سيما وأن اثنني 
قاله  مبا  اعرتفا  وزرائها  من 

عبيد بشأن رحالت التزجل.
الوزير توني بريك يف  وقال 
أعلن أنين قبلت   « بيان له: 
دعوتني خمتلفتني لقضاء أيام 
يف تلك الشقة يف الفرتة بني 

.»2006-2004
إن  وكونروي  بريك  وقال 
متواجدة  تكن  مل  عبيد  عائلة 
الشقة،  يف  مكوثهما  أثناء 
أن  من  الرغم  على  وأنه 
أنهما  إال  شخصية  املسألة 
لألمر  توضيحهما  أن  وجدا 

يصب يف الصاحل العام«.
الربملان  قواعد  أن  يذكر 
الفيدرالي تنص على ضرورة 
إعالن أعضاء الربملان عن أي 
سفر  أو  استضافة  دعوات 

تتعدى قيمة 300 دوالر.
ايدي  » وصف  وتابع بريك: 
باألمر  ليس  بالصديق  عبيد 

اعرتف  لكنه  حاليا«  الدقيق 
أنه كان مقربا من عبيد عندما 
نيو  برملان  يف  بريك  كان 

ساوث ويلز.
وأربيب  روبرتسون  واعرتف 
عبيد  من  دعوات  بقبوهلما 
اليت  الشقة  يف  أيام  لقضاء 
التزجل،  منتجع  يف  ميلكها 
كان  ذلك  إن  قاال  لكنهما 

سابقا لدخوهلما الربملان.
الرحلة  إن  روبرتسون  وقال 
تارخيها  يرجع  قضاها  اليت 
كان  عندما   2007 عام  إىل 
رئيس  منصب  وقتها  يشعل 
ويلز«،  ساوث  نيو  »نقابات 
أي  وجود  عدم  إىل  مشريا 
إبان  عبيد  عائلة  من  أعضاء 

رحلة التزجل.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من 
لتعديالت  روبرتسون  إعالن 
من  املزيد  إىل  تهدف  كبرية 
صورة  وحتسني  الشفافية، 
واحلد  بالوالية،  العمال  حزب 
جلنة  حتقيقات  تأثري  من 

مكافحة الفساد.
دعوة  بقبوله  أربيب  واعرتف 
عبيد عندما كان يشغل منصب 
العمال  حلزب  العام  األمني 

بوالية نيو ساوث ويلز.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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هوكي يطالب واين سوان باالستقالة 
بعد فضيحة »ضريبة التعدين«

اخلزانة يف  وزير  قال جو هوكي 
سولن  واين  إن  الظل  حكومة 
يتعني  الفيدرالي  اخلزانة  وزير 
عليه تقديم استقالته يف أعقاب 
ما  أن  كشفت  اليت  اإلحصائيات 
مت مجعه من ضريبة التعدين على 
مدار أول ستة شهور من تطبيقها 

ال يتجاوز 126 مليون دوالر.
عن  ميزانيته  يف  سوان  وكان 
قد   13-2012 املالية  السنة 
ضريبة  حصيلة  تبلغ  أن  افرتض 
الكربون حنو 2 مليار دوالر على 
األقل، إال أن احلكومة منيت بفشل 

ذريع يف تنفيذ ذلك املأرب.
تصرحيات  يف  هوكي  وقال 
األرقام  إن  اجلمعة  بها  أدىل 
استقالة  تستدعي  صدرت  اليت 
»لقد  وتابع:  سوان،  من  فورية 
على  احلفاظ  يف  احلكومة  فشلت 
ورغم  الدخل،  من  األدنى  احلد 
بشكل  اإلنفاق  إىل  عمدت  ذلك 

أعياد  عالوة  مثل  مدروس  غري 
امليالد«.

ضريبة  فرض  أن  هوكي  واعترب 
عكسية  ظالل  له  كان  التعدين 
أن  إىل  باإلضافة  الصناعة،  على 
ما  للحكومة  جتمع  مل  الضريبة 

كانت تصبو إليه.
واستطرد قائال: »لقد أنفق مكتب 
مليون   50 األسرتالي  الضرائب 
جتمع  مل  لضريبة  لإلعداد  دوالر 
للحكومة سوى 126 مليون دوالر، 
باإلضافة إىل الضرر الذي أحلقته 
واخنفاض  التعدين،  على صناعة 

ثقة االستثمار يف أسرتاليا«.
وواصل هوكي انتقاداته الالذعة 
يستطيع  »ال  قائال:  سوان  جتاه 
وزير اخلزانة أن يلقي باللوم على 
الدوالر األسرتالي، إذا كان لديه 

احرتام لذاته فليستقل اآلن«.

 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

من  أكثر  يواجه  أن  املنتظر  من 
ذوي  من  شخص  مليون   1.1
الدخول احملدودة يف نيو ساوث 
يف  شخص  مليون  و3.6  ويلز 
أسرتاليا ككل  زيادات ضريبية 
رئيس  أبوت  طوني  فاز  إذا 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
املزمع  الفيدرالية  باالنتخابات 

إجراؤها يف سبتمرب املقبل.
ما  بإلغاء  تعهد  قد  أبوت  وكان 
التقاعد  »امتيازات  بـ  يسمى 
low- املنخفض  الدخل  لذوي 
 income superannuation
concession مبا سيؤثر سلبا على 
الدخول  ذوي  من  كبرية  شرحية 

املنخفضة.

ككل  أسرتاليا  مستوى  وعلى 
حالة  يف  أبوت  قرار  سيؤثر 
تقلده رئاسة احلكومة االسرتالية 
على حوالي 3.6 مليون شخص، 
يتوقع أن يعانوا كثريا يف حالة 
فقدانهم لالمتيازات، واليت تلغي 
نسبة 15 % املفروضة على ما 
يسمى  super contributions إىل 
على  األعباء  خيفف  مبا  صفر%، 

ذوي الدخول املنخفضة.
قد  الفيدرالية  احلكومة  وكانت 
العام  االمتيازات  تلك  قدمت 
املاضي، وتنطبق على املساهمني 
يف التقاعد ممن تقل دخوهلم عن 

37 ألف دوالر سنويا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

3.6 مليون أسرتالي يف ورطة إذا فاز أبوت!!

رئيس االئتالف الفيدرالي املعارض طوني أبوت

جو هوكي

من املقرر أن يتم إجبار شركات 
أسعار  ختفيض  على  احملمول 
ومصاريف  الدولية  املكاملات 
جديدة  لقوانني  وفقا  التجوال 
الفيدرالية  احلكومة  ستقدمها 
بعد أن زادت الشكاوى املتعلقة 
ستعلن  كما  احملمول،  بفواتري 
اليوم  ونيوزيلندا  أسرتاليا 
السبت اتفاقية جديدة لتخفيض 
أسعار املكاملات بني الدولتني.

ويأتي ذلك التحول الدرامي يف 
الشركات  يلزم  قانون  تقديم 
على ختفيض األسعار يف أعقاب 
حتقيق أجرته مؤسسة »الربودباند 
واالتصاالت واالقتصاد الرقمي« 
األسرتاليني  أن  كشفت  واليت 
األسعار  يف  لتالعب  يتعرضون 
إىل  يصل  احملمول  شركات  من 
مبكاملات  يتعلق  فيما    %  300

احملمول وخدمات التجوال.
ومن املقرر أن تعلن جوليا غيالرد 
رئيسة احلكومة الفيدرالية اليوم 
أسرتاليا  بني  اتفاقية  السبت 

أسعار  لتخفيض  ونيوزلندا 
املكاملات بني الدولتني، وعلقت 
بداية،  جمرد  ذلك  إن  غيالرد 
ينتظر أن يتبعها اتفاقيات أخرى 

مماثلة مع االحتاد األوربي.
كما ينتظر أن متنح القوانني اليت 
لـ  واسعة  سلطات  تقدميها  يتم 
للمنافسة  األسرتالية  اللجنة 
لتخفيض  املستهلك«  وشؤون 
رفض  حالة  يف  احملمول  أسعار 
الشركات وضع حد لذلك السطو 

الذي يتعرض له املستهلكون.
إعالن  يتم  أن  املنتظر  ومن 
االتفاقية األسرتالية والنيوزيلندية 
رئيسة  غيالرد  جوليا  كل  عرب 
كي  وجون  األسرتالية  احلكومة 
رئيس وزراء نيوزيلندا االتفاقية 
وهو  السبت،  اليوم  املشرتكة 
يف   كبريا  ختفيضا  سيحدث  ما 
بني  الدولية  املكاملات  رسوم 
التالعب يف  من  للحد  الدولتني 

األسعار.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا ونيوزيلندا خيفضان 
قيام أسعار املكاملات بينهما ظاهرة  األيام  هذه  تفشت 

بعد األمهات مبنح أمهات أخريات 
الطبيعي   اإلرضاع  عن  عاجزات 
إلرضاع  أثدائهن  من  لبنا 
أطفاهلن رضاعة طبيعية، وهو ما 
أثار الكثري من اجلدل بني اخلرباء 
حول مدى األمان املرتبط بذلك، 

والقيم املتعلقة بذلك.
ناتالي  األسرتالية  األم  وتقول 
سكوبي إنها رغم إرضاعها لثالثة 
من أبنائها رضاعة طبيعية دون 
أجنبت  أن  بعد  أنها  إال  عقبات، 
أن  اكتشفت  ماكس،  ولدها 
كافيا  لبنا  يدر  يعد  مل  صدرها 

لتغذية ابنها.
إرضاع  رفضت  أنها  وأضافت 
ووجدت  صناعيا،  لبنا  ماكس 
اخلاصة  الصفحة  على  ضالتها 
صفحة  ضمن  فيكتوريا  بوالية 
التواصل  موقع  على  عاملية 
االجتماعي »فيسبوك« حتمل اسم 
»لنب بشري من أجل األطفال«، 
لنب  على  العثور  من  ومتكنت 
مبا  متربعات  أمهات  من  طبيعي 

يكفي احتياجات رضيعها.

لنب  مشاركة  ظاهرة  أن  يذكر 
الرضاعة كانت منتشرة قبل أن 
الصناعية،  األلبان  انتشار  يتم 
الثمانينات  يف  احنسرت  لكنها 
من القرن املنصرم، بعدما تزايد 
ال سيما  العدوى،  الشعور خبطر 
عقب انتشار مرض نقص املناعة 

أم أسرتالية ترضع ابنها من صدور نساء يف فيكتوريا!!

قالت جولي بيشوب نائبة رئيس 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
اليت  الورطة  متاما  تدرك  إنها 
بني  اجلمع  يف  النساء  تقابلها 
ال  اخلاصة،  وحياتهن  أعماهلن 
سيما يف مقتبل العمل الوظيفي، 
وأشارت: »ال تستطيع املرأة أن 

متتلك كل شيء«.
جاء ذلك يف إطار تعليقها على 
استقالة املدعي العام الفيدرالي 
منصبها  من  روكسون  نيكوال 
أطول  وقت  قضاء  من  لتتمكن 
مع ابنتها، وتابعت بيشوب إنها 
أمريكية  دراسة  مع  متاما  تتفق 
املستحيل  من  أنه  إىل  أشارت 
ألعلى  التقلد  النساء  على 
وممارسة  الوظيفية،  الدرجات 
يكن  مل  ما  كأمهات  وظائفهن 
عندهن  أو  احلال  ميسورات 

قدرات خارقة.
وأردفت بيشوب: »أحيانا يكون 

أمام املرأة الكثري من اخليارات، 
ولكن مع نهاية املطاف البد هلا 

من االختيار«.
من  تزوجت  قد  بيشوب  وكانت 
املطور   1986 عام  غيلون  نيل 
لكنهما  بريث  يف  العقاري 
دون  سنوات،   5 بعد  انفصال 

إجناب أطفال.
وعلقت أنها ال تشعر باحلزن وال 
رغم  إجنابها  عدم  على  تنتحب 
من  اخلامس  العقد  ختطت  أنها 
عمرها، وأشارت إىل أنها كانت 
عندما  عمرها  من  األربعني  يف 
معتربة  السياسة،  عامل  دخلت 
نفسها  حمظوظة ملا وصلت إليه 

يف عامل السياسة.
وأردفت  يف مقابلة صرحية أنها 
تعرف صديقة هلا أجنبت يف سن 
على  قيودا  شكل  مما  سنة   37

حياتها الوظيفية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

نائبة أبوت: من املستحيل أن متتلك 
املرأة كل شيء !!

جولي بيشوب

البشرية »اإليدز«.
من  يقوي  األم  لنب  أن  ورغم 
مناعة الطفل، إال أن مبادلته على 
األطفال  يعرض  قد  النحو  هذا 
البكترييا،  وانتقال  للعدوى، 
إىل  ينتقل  وقد  والفريوسات، 

الطفل فريوس اإليدز.

لجأت األم ناتالي سكوبي إىل إرضاع ولدها ماكس الذي بلغ اآلن شهره السادس عشر من لنب رضاعة يخص أثداء نساء أخريات

وعلقت سكوبي بقوهلا إنها كانت 
ولكنها  األمر  بداية  يف  مرتددة 
املتربعات  النساء  قابلت  عندنا 
بلنب طبيعي من أثدائهن شعرت 
وأنهن  سيما  ال  واألمان  بالراحة 
يرضعن أبناءهن من ذات اللنب.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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تاجر  كان  سنوات  مخس  منذ 
ميتلك  خوري  سيد  السيارات 
تاجر، حيث  أي  به  كل ما حيلم 
كان صيته ذائعا  يف أسرتاليا 
إبرام  من  متكنه  إىل  باإلضافة 
جنوم  أحد  مع  رعاية  صفقة 

الرياضة البارزين.
وتعثرت  احلال  به  انقلب  ولكن 
شركته  وانهارت  األوضاع 
وأعلن إفالسها، وانهارت حياته 
الزوجية، وانتهى به احلال أمس 
باحلبس  ضده  حكم  صدور  إىل 

عامني ونصف.
أصدرت  قد  احملكمة  وكانت 
من  واثنني  خوري  حببس  حكما 
بايي   داني  وهما  مساعديه 
كانا  اللذين  حنمي  وجنيب 
يتقلدان وظائف بارزة يف وكالة 
السيارات  اململوكة خلوري يف 
ضاحية »كرويدون« ، لضلوعهم 
بشحنة  تتعلق  نصب  عملية  يف 

سيارات.
االحتيال  لعملية  التخطيط  وبدأ 
إبان عمق األزمة املالية العاملية 
مبيعات  من  بشدة  اليت قلصت 
عام  منتصف  ويف  السيارات، 
مشقة  جيد  خوري  كان   2008
ودفع  املوظفني  أجور  دفع  يف 
موعدها  يف  السيارات  قروض 

احملدد.
بشأن  احتال  قد  خوري  وكان 
سيارات   9 من  تتكون  شحنة 
سنغافوري،  ملياردير  مملوكة 
حيث اختفت تلك السيارات يف 
أواخر  منذ  شهور  ستة  غضون 
خوري  أن  واتضح   ،2008 عام 
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تاجر السيارات الفارهة سيد خوري حكم عليه بالسجن

زبائن  إىل  السيارات  تلك  باع 
للملياردير  ملكيتها  رغم  جدد، 
حصيلة  واستغل  السنغافوري، 
قدم  كما  ديونه،  لدفع  األموال 

 NSW« خوري بيانات زائفة إىل
.»Fair Trading

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املمرضات  تدريب  يتم 
مهام  من  املزيد  إجراء  على 
املستشفيات  يف  األطباء 
العامة بوالية فيكتوريا توفريا 
قوائم  من  وللحد  للنفقات، 

انتظار املرضى.
يف  القلق  أثار  اجتاه  ويف 
املتخصصني،  بعض  نفوس 
املمرضات  بعض  تقوم 
احلكومية  املستشفيات  يف 
عمليات  بإجراء  بالوالية  
واملثانة  األمعاء  يف  املنظار 
من  بدال  احلاالت  بعض  يف 
يف  املتخصصني  األطباء 
وأمراض  البولية  املسالك 

اجلهاز اهلضمي.
املمرضات  تدريب   يتم  كما 
للمرضى  التخدير  إجراء  على 

بدال من أخصائيي التخدير.
ممرضة   12 حنو  تدريب  ومت 
حكومية  مستشفيات  يف 
مركز  مثل  فيكتوريا  بوالية 
واملستشفى  الطيب  موناش 
أوستني  ومستشفي  امللكي 
إجراء  عى  ألفريد  ومستشفى 

تنظري للمثانة واألمعاء.
يأتي ذلك يف أعقاب تدريب 
استخدام  على  املمرضات 
بعض  يف  السينية  اآلشعة 
فيكتوريا  مستشفيات 
اليت  اخلطوة  وهي  الريفية، 

يف  متخصيني  أغضبت 
خلطورة  نظرا  اآلشعة  جمال 
االستخدام اخلاطئ لآلشعة، ما 

قد يصيب مبرض السرطان.
الدكتور  قال  جانبه،  من 
بريندان موريف مدير مستشفى 
املستشفى  إن  »أوستني« 
الالزمة  املوافقة  على  حصلت 
تنفيذ  على  املرضى  لتدريب 
مرضى  على  املنظار  عمليات 
حيتاجون  الذين  السرطان 
من  للتيقن  دورية  فحوصات 

عدم عودة املرض.
وأضاف أن مثل هذه اخلطوة 
توفر يف التكاليف ومتنح وقتا 
ملهام  للتفرغ  لألطباء  أطول 

أكثر تعقيدا ، وحتد من قوائم 
االنتظار.

وأشار إىل أن تدريب األطباء 
األطباء  مهام  عمل  على 
وسيلة مبتكرة لتنمية مهارات 
املمرضات، بدال من االقتصار 

على املهام التقليدية.
غلبريت  بول  قال  جانبه،  من 
الحتاد  املساعد  السكرتري 
فرع  األسرتالي  التمريض 
شعور  هنالك  إن  فيكتوريا 
بالقلق من أن يتم االستعانة 
يف  اخلربة  قليالت  مبمرضات 
طبية  مهارة  حتتاج  عمليات 

خاصة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قلق بسبب حتول ممرضات فيكتوريا إىل طبيبات!!

تفشت ظاهرة سيئة يف اجملتمع 
بعض  قيام  وهي  األسرتالي، 
أسرتاليا  إىل  القادمني  الرحالة 
بنفقات  طويلة  رحالت  يف 
من  حصص  بأخذ  حمدودة، 
املخصصة  الطعام  شاحنات 

للمشردين.
سيدني  يف  ليلة  كل  ويصطف 
أمام  الرحالة  هؤالء  من  صفوف 
سيدني  يف  الطعام  شاحنات 
من  عبوات  على  للحصول 
أنها  رغم  اجملانية،  الوجبات 
من  اجلائعني  إلطعام  خمصصة 
الفقراء واملشردين، كما شوهد 
الرحالة  هؤالء  من  أشخاص    8
وهم  واحد،  أسبوع  يف  مرتني 
وجبات  على  للحصول  يقفون 
الطعام  يأخذ  وبعضهم  جمانية، 
الشباب  بيوت  يف  لتناوله 
يعمد  بينما  بالراحلة،  اخلاصة 
يف  تناوله  على  اآلخر  البعض 

الطريق.
عضو  سيكورد  وولت  وقال 
باالئتالف  األمامية  املقاعد 
بعينه  شاهد  إنه  املعارض 
أسرتاليا  يف  أوربيني«  »رحالة 
هذه  على  للحصول  يصطفون 

الوجبات.
وقال القس بيل كروز مؤسس 
  »Exodus Foundation « منظمة
الطعام  شاحنات  على  املشرفة 

يعلم  إنه  واملشردين  للفقراء 
ليس  املؤسسة  لكن  الوضع 
لديها سلطة للتدخل، وتابع أن 
وصول  على  حريصة  املؤسسة 
فقرا،  األكثر  للمناطق  الطعام 
يف  أنه  يف  املشكلة  أن  وتابع 
حالة سؤال الناس عن أوراقهم 
الرمسية سوف يتم حرمان الكثري 
من الفقراء من نيل هذه الوجبات 
ألن العديد منهم مل يتم تسجيله 

يف كشوف شهادات امليالد.
 1000 حوالي  املؤسسة  وتقدم 
الفطور  تشمل  يوميا  وجبة 

الوجبات  توفري  ويتم  والغذاء، 
منح حكومية،  أو عرب  التربع  عرب 
الليلية  الطعام  شاحنة  وتقدم 
خبز  تشمل  وجبة،   200 حوالي 
جبانب  وكيك  ومشروبات  وموز 

األغذية األساسية.
الرحالة  جلوء  سيكورد  واعترب 
هذا  على  الفقراء  طعام  ألخذ 
يبعث  الذي  بالتصرف  النحو 
بضرورة  مطالبا  االمشئزاز  على 

مواجهة تلك املشكلة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الرحالة يستولون على طعام فقراء أسرتاليا!!

الرحالة يأخذون وجبات الفقراء
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للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز 
بكامل معداته بسعر الكلفة

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

ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

منظمة دينية تؤيد بناء مسجد يف 
»كاليتون«

املنظمات  أكرب  إحدى  قامت 
يف  األسرتالية  الدينية 
بتأييد  مبلبورن  »موناش« 
بلدية  جملس  موافقة 
يف  مسجد  بناء  على  موناش 

»كاليتون«.
 Monash واملنظمة حتمل اسم
وهي    Interfaith Gathering
بالتآلف  معنية  دينية  منظمة 
حيث  املختلفة،  األديان  بني 
جملس  قرار  على  صدقت 
بلدية موناش ببناء مسجد يف 

كاليتون.

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

ايلمر  جيم  قال  جانبه،  من 
يف  احلق  إن  املنظمة  رئيس 
العبادة  طقوس  ممارسة 
أساسي«،  إنساني  »حق  هو 
عن  تدافع  »املنظمة  وتابع: 
كافة  من  األشخاص  حقوق 
يف  واملعتقدات  األديان 
العبادات  طقوس  ممارسة 

املتعلقة مبعتقداتهم«.
أيضا  املنظمة  أن  واستطرد 
يف  األشخاص  حق  حترتم 
التمسك مبا تقضي به األديان 

اليت يعتنقونها.

مجسم للمسجد يف كاليتون

الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
املسجد  بناء  قرار  فيه  أثار 
من  االنتقادات  من  الكثري 
سكان املنطقة احمليطة مبوقع 

املسجد املقرتح.
جملس  أعضاء  بعض  وقال 
شعروا  إنهم  موناش  بلدية 
باالمشئزاز من اآلراء املتعصبة 
واملناهضة  لإلسالم  املعادية 
مت  الذي  املسجد،  لبناء 
التصويت باملوافقة على بنائه 

يف 29 يناير املاضي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مصرعه  ثالث  شخص  لقي  
زيادة  من  حتذيرات  وسط 
ضحايا اجلنب الفاسد وانتشار 
ببكترييا  اإلصابة  حاالت 
بإحدى  املرتبطة  »الليسرتيا« 
والية  يف  اجلنب  شركات 

فيكتوريا.
أوكالند  مايكل  الدكتور  وأكد 
بالوالية  الصحي  املسؤول 
أن  كشفت  االختبارات  أن 
ساوث  نيو  يف  رجل  وفاة 
مرتبط  يناير  نهاية  يف  ويلز 
مت  اليت  »الليسرتيا«  بتلوث 
اكتشافها  يف منتجات اجلنب 
جيندي   « لشركة  التابعة 

. Jindi«
أن  التحقيقات  وكشفت 
مصنع  مصدرها  البكرتيا 
»غيبزالند« التابع للشركة يف 
Jindivick، حيث تسببت أيضا 
مقتل  يف  سابق  وقت  يف 
شخصني أحدهما يف فيكتوريا 
من  والثمانني  الرابعة  يف 
عمره، واآلخر يف تسمانيا يف 

الرابعة واألربعني من عمره.

وبلغت نسبة اإلصابات نتيجة 
تناول اجلنب الفاسد 26 بينهم 
ويلز  ساوث  نيو  يف  امرأة 
عملية  إجراء  إىل  اضطرت 

إجهاض.
يف  الصحة  وزارة  وقالت 
بشكل  تدخلت  إنها  فيكتوريا 
ومنع  املوقف  الحتواء  كبري 
بالتلوث،  اإلصابة  تفشي 
قررت  أنها  إىل  وأشارت 
املنتجات  من   100 سحب 
إىل  مشريا  للشركة،  التابعة 

أن اخلطورة تتمثل يف بعض 
األشخاص  الذين تناولوا تلك 
من  سحبها   قبيل  املنتجات 

السوق.
الليسرتيا  بكرتيا  وتسبب 
ال  سلبية  صحية  انعكاسات 
ذوي  السن  كبار  على  سيما 
املناعة املنخفضة، وقد تؤدي 
يف  تتسبب  كما  الوفاة  إىل 

إجهاض النساء احلوامل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رعب يف أسرتاليا بسبب »جنب فاسد«!!

تفاصيل االسرتاتيجية اجلديدة ملكافحة التدخني يف أسرتالي

احلكومة  تضع  أن  املقرر  من 
لضبط  قوانني  الفيدرالية 
السجائر،  وحمتويات  نكهات 
مشاهد  لتقنني  باإلضافة 
السينما،  يف  التدخني 
كبري  صعود  إىل  باإلضافة 
ملخطط  وفقا  السجائر  ألمثان 
املدخنني  تقليل  إىل  يهدف 
مليون  مبقدار  أسرتاليا  يف 

مدخن.
كما ستلجأ احلكومة األسرتالية 
التدخني  على  حربها  يف 
إىل  سنوات   5 ملدة  املمتدة 
اليت  املتاجر  عدد  تقليص 

يسمح هلا ببيع السجائر.
وجيب على املدخنني االستعداد 
عبوات  يف  صاروخي  الرتفاع 
يزيد  ما  إىل  لتصل  السجائر 
عن 20 دوالر للعبوة، العتزام 
احلكومة زيادة الضرائب على 

السجائر بشكل مستمر.
املتشددة  اخلطة  تلك  وتأتي 
»االسرتاتيجية  من  كجزء 
التدخني«  ملكافحة  الوطنية 
وزراء  عليها  صدق  واليت 
الصحة يف الواليات، ووزيرة 
نوفمرب  الفيدرالية يف  الصحة 

املاضي.
وكانت احلكومة الفيدرالية قد 
فرضت على شركات السجائر 
باهتة  موحدة  عبوات  إنتاج 
الشعارات  من  خالية  اللون 
إىل  باإلضافة  الرتوجيية، 
احتوائها على حتذيرات صحية 

واآلن  العبوة،  كافة  تغطي 
التدخني  ضد  احلرب  انتقلت 
إىل  متتد  أخرى،  مرحلة  إىل 

السجائر اليت بداخل العبوة.
وال يوجد حاليا أي قيود على 
باستثناء  السجائر  حمتويات 
حيظر  الواليات  إلحدى  قانون 
اليت  الفواكه  نكهة  استخدام 

جتذب الشباب.
اجلديدة  االسرتاتيجية  وحتذر 
من  التدخني،  ضد  للحرب 
السجائر  شركات  استخدام 
والعسل  السكر  لنكهات 
والكوكا وغريها جلذب الشباب 

للتدخني.

االسرتاتيجية:  وأشارت 
على  أكثر  ضوابط  »وضع 
ومنتجات  السجائر  حمتويات 
التبغ وسيلة هامة للتحكم يف 

التدخني.
 Action on منظمة  وقال 
وهو   Smoking and Health
إن  التدخني  حملاربة  حتالف 
وضع ضوابط للحد من مكونات 
للحكومة  مينح  سوف  السجائر 
من  للحد  السلطة  الفيدرالية 
النيكوتني  مادة  مكونات 

وجعلها أقل إدمانا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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تتــمات

احلريري: سأكون اىل جانبكم..
تتمة املنشور الصفحة االول

وأكد على ان اخلطوة األوىل، لعودة الثقة واالستقرار واالستثمار، 
واألمل، هي  الوطنية  احلياة  الكريم،  والعيش  العمل  لعودة فرص 
وسريبح  احلالي  الوضع  لتغيري  سويا،  وسنخوضها  »االنتخابات، 

لبنان«.
إقامته  ألقاها احلريري عرب الشاشة، من مقر  جاء ذلك يف كلمة 
يف الرياض، يف احلفل الذي أقامته قوى »14 آذار« إلحياء ذكرى 
»شهداء ثورة األرز« يف الذكرى السنوية الثامنة الستشهاد الرئيس 

رفيق احلريري ورفاقه، يف جممع البيال مساء اليوم.
وقد استهل كلمته بالقول: »إنها السنة الثامنة، وانتم صامدون، 
ثابتون على اإلميان بالدولة والشرعية أوفياء لقضية رفيق احلريري. 
قضيتك أيها الوالد احلبيب يف أيد أمينة. مجهورك يا حبيب اللبنانيني، 
ويف للعهد، صابر وصادق على الوعد. ال يرتاجع وال يتخلى، مهما 
كانت الصعاب، وما أكثرها. ضرحيك، أيها الوالد احلبيب، ال يزال 
احلد الفاصل بني احلق والباطل. انها السنة الثامنة، وأمانة رفيق 
احلريري عندكم هي 14 آذار. تاريخ، أكرب من كل األحزاب، تاريخ 
وطن لن ميوت. ال تفرطوا ِبها. ال ترتاجعوا عن مبادئها. ال ختذلوا 

الشهداء، وال تسلموا لبنان لتجار الطائفية والفساد واملمانعة«.
أضاف: »هم، حاولوا بكل الوسائل. بالسياسة، باإلرهاب، بالقتل، 
باملال، بالسالح. حاولوا القضاء على 14 آذار ومل ينجحوا. نصبوا 
األفخاخ، زرعوا العبوات، إغتالوا القيادات، فجروا األحياء والبيوت، 
نظموا اإلنقالبات، وأثاروا النعرات، ولكنهم مل ينجحوا. ولن ينجحوا، 
دماء رفيق احلريري ودماء شهداء 14 آذار، أقوى منهم مجيعا. أقوى 
لتخريب  واململوك  األسد  من خمططات  وأقوى  السالح،  أحزاب  من 
لبنان. كشفهم وسام احلسن، فقتلوه. وقبل ذلك كشفهم وسام 
عيد فقتلوه. حتية، يف هذا اليوم، يف يوم رفيق احلريري لوسام 

احلسن ووسام عيد وكل شهداء 14 آذار«.
الشهداء.  دماء  كشفتهم  واألصدقاء،  األحبة  أيها  »نعم،  تابع: 
كشفتهم إنتفاضة اإلستقالل. فانهالوا عليها بسهام اإلنتقام. لكن 
الوطنية، ال ينكسر. شهداء  للكرامة  آذار بقيت كاألرز، عنوانا   14
14 آذار، من رفيق احلريري اىل باسل فليحان إىل وسام احلسن، مل 
يسقطوا يف سبيل مقاعد نيابية، او يف سبيل قوانني انتخاب. وال 
يف سبيل رئاسة حكومة، او أِي كرسي من كراسي احلكم والسلطة. 
هؤالء شهداء السيادة واحلرية والعيش املشرتك، وليسوا شهداء 
النزاع على مغامن سياسية. وأنا يف الذكرى الثامنة هلذه الشهادة، 
اإلستقالل،  إنتفاضة  ملبادئ  الوفاء  على  القسم،  أمامكم  أجدد 
والتمسك خبط اإلعتدال الوطين، وبذل املستحيل، يف سبيل محاية 

وحدة لبنان، وسالمة العيش الواحد بني كل أبنائه«.
على  لبنان  يبقى  هل  الكبري:  السؤال  وقت  حان  »اآلن،  وقال: 
نواصل  أم  واملذاهب،  الطوائف  لسباق  مفتوحة  حاله؟ جمرد ساحة 
العمل لإلنتقال اىل جمتمع وطين موحد، تدار فيه اخلالفات حتت سقف 
الدولة والشرعية. إنه العيب السياسي والوطين أن تصبح الطائفة 
واملذهب  للطائفة  اإلحتكام  يتقدم  ان  او  الدولة،  عن  البديل  هي 
السياسة،  يف  شيء.  كل  يف  ومؤسساتها  للدولة  اإلحتكام  على 
واالمن، والدفاع الوطين، ويف اإلدارة والقضاء، واإلقتصاد، وحتى 

يف إختيار أمناط احلياة«.
رايات  سقطت  احلريري،  الرئيس  استشهد  »عندما  أضاف: 
الطوائف، وإرتفعت رايات لبنان، ومتكن اللبنانيون، من طرد قوات 
بشار األسد، بقوة األعالم اللبنانية. مع األسف، هناك من تستهويه 
هذه األيام، لعبة تنكيس األعالم اللبنانية، وإعادة رفع أعالم الطوائف 
أواًل سيبقى  لبنان  األعلى،  لبنان سيبقى هو  واملذاهب. لكن علم 

فوق اجلميع«.
تابع: »ليس صدفة، أيها األخوة واألخوات، أيها األصدقاء، ان 
تصل موجة اهلواجس واملخاوف، على مشارف اإلنتخابات وان تصبح 
مادة يف السباق على اصوات الناخبني. وانا معكم أؤكد اليوم انين 
سأكون اىل جانبكم يف معركة اإلنتخابات املقبلة، مهما كان القانون، 
ومهما كانت التحديات واشتدت املخاطر، على أساس مشروع وطين 
سياسي يرفض التفريط بالدولة حلساب مشاريع اهليمنة واإلقتسام 
الطائفي. وبغض النظر عن مشروعية وصدقية هذه اهلواجس، أريد 
ان أؤكد على الثوابت، اليت سبق وأعلنتها يف شأن قانون اإلنتخاب. 
واألهم من ذلك يف شأن تصحيح املسار الوطين والدستوري، الذي 
العيش  اركان  وتثبيت  الضياع،  من  الوطين  الوفاق  إنقاذ  يكفل 

املشرتك على أسس متينة«.
تابع: »إنين أقر بوجود مأزق تعانيه احلياة الوطنية اللبنانية. وهو 
تعبريا  نراه  اإلنتخاب. فيما  بقانون  أن خيتزله،  البعض  يريد  مأزق 
أن  جيب  الذي  احلقيقي،  الذهيب  املثلث  أصاب  حقيقي،  خلل  عن 
ترتكز اليه دولة لبنان. هذا املثلث هو: العيش املشرتك، واحلياد 

اإلجيابي، وحصرية السلطة.
من هنا بادرنا، انطالقا من إتفاق الطائف، اىل تقديم إقرتاحات 
إلغاء  تعليق  تشمل  دستورية،  تعديالت  بإجراء  تقضي  واضحة، 
واملباشرة  للشيوخ،  جملس  إنشاء  وتسهيل  السياسية،  الطائفية 
بإعتماد الالمركزية املوسعة، وإعتبار إعالن بعبدا بشأن حياد لبنان 
الدولة  اما حصرية السلطة بيد  جزءا ال يتجزأ من مقدمة الدستور. 
والقضائية  والعسكرية  األمنية  الشرعية،  ومؤسساتها  اللبنانية 

واإلدارية، فهي بيت القصيد يف كلميت اليوم«.
وقال: »وهنا أريد أن أحتدث إليكم بصراحة، وأعرف أن كالمي 
لن يعجب البعض، مشكلة السالح يف لبنان، السالح غري الشرعي 
بكل وظائفه اإلقليمية، والداخلية، والطائفية والعائلية، واجلهادية، 
والتكفريية هي أم املشاكل يف لبنان. كل اللبنانيني يعرفون أن 
السالح غري الشرعي، مصنع يومي إلنتاج النزاع األهلي والفنت بني 

املنظمة،  وغري  املنظمة  واجلرمية  األمنية،  اجلزر  وإلنتاج  املذاهب، 
واإلرهاب، وشبيحة األحياء، وخمالفة القوانني، واخلطف، والفساد، 

واللصوصية، والتهريب واإلستقواء على الدولة«.
أضاف: »كل اللبنانيني يعرفون أن حزب اهلل، ميتلك ترسانة من 
بأهميتها  تفوق  إنها  يقال  واخلفيفة،  والصاروخية  الثقيلة  األسلحة 
ترسانة الدولة اللبنانية. وكل اللبنانيني يعرفون أن ما يسمى سرايا 
وخمابراتية،  وعائلية  وعشائرية  ودينية  حزبية  جهات  هي  املقاومة 
اللبنانية.  املناطق  بالسالح واملال، وتعمل يف كل  يزودها احلزب 
سرايا حزب اهلل، موجودة عمليا يف طرابلس وعكار واملنية والضنية 
وعاليه  وبعبدا  واملنت  وجبيل  والكورة وكسروان  والبرتون  وزغرتا 
اجلنوب  وكل  والضاحية  بريوت  اىل  اضافة  وصيدا،  والشوف 

والبقاع«.
جمموعات  بأيدي  السالح  من  فتات  هناك  املقابل،  »يف  تابع: 
على  خارجة  وفلسطينية  لبنانية  وفصائل  وتنظيمات  ومواطنني 
الشرعية والقانون، يف بلدات وأحياء، جلأت عمليا اىل هذا اخليار، 
بذريعة الدفاع عن النفس، يف ظل احلاضنة املسلحة الكربى حلزب 
احلياة  يتهدد  الذي  األكرب  اخلطر  هو  هذا  اهلل.  حزب  وسرايا  اهلل 

املشرتكة بني اللبنانيني.
حزب اهلل، يرفض رفضا قاطعا اإلعرتاف بهذا الواقع. ويتمسك 
لتقديم  مستعد  هو  السالح.  خدمة  يف  السياسات  كل  مبعادلة: 
التنازل رشوة وزارية لرئيس احلكومة على حساب حصة احلزب، لقاء 
ان تتشكل حكومة ال تقرتب من موضوع السالح. وهو مستعد أيضا، 
جملاراة حليفه ميشال عون بقانون اللقاء األرثوذوكسي لإلنتخابات، 
ليضمن بقاء الربملان حتت سقف السالح. وهو مستعد ألن ميّرر متويل 
احملكمة الدولية يف احلكومة، ويتناسى لوليد جنبالط محالته السابقة 
الشعب  قمع  يف  ايران  ودور  االسد  نظام  من  املتشدد  وموقفه 

السوري، لقاء ان يبقى السالح بعيدا خارج التداول«.
تابع: »حزب اهلل، ال يستطيع ان يرى لبنان، من دون املنظومة 
العسكرية واألمنية اليت بنتها ايران، على مدى ثالثني سنة. وهنا 
يكمن املأزق الكبري. مأزق الدولة اليت تتعايش مع دويلة عسكرية، 
فوق غابة من السالح غري الشرعي. سالح كل األطراف واألحزاب من 
كل الطوائف. من سالح حزب اهلل إىل سالح فتح اإلسالم ومن هم 
على صورة فتح اإلسالم. كما قلت لكم، أعلم، ايها االخوة واالخوات، 
ان هذا الكالم لن يرضي فئة من اللبنانيني، وهو باألخص لن يرضي 
فئة كبرية من االخوة يف الطائفة الشيعية. اي الفئة اليت تعتقد أن 
سالح حزب اهلل، قوة مضافة للطائفة ودورها. لكن، مع األسف، 
هذه هي احلقيقة. والصراحة، تقتضي ان أنبه اىل ان خماطبتنا حلزب 

اهلل، ال تستهدف ان تأخذ الطائفة الشيعية جبريرة هذا احلزب«.
وقال احلريري: »بالنسبة لنا، على األقل، حنن ال نرى وال نؤمن 
اكثر  لبنان  يف  الشيعة  عمر  الشيعية.  الطائفة  هو  اهلل  حزب  بأن 
ثالثني  منذ  إيران،  مع  جاءت  فحالة  اهلل،  حزب  اما  سنة،  الف  من 
اهلل،  حزب  ان  حقيقة  ينفي  ان  ميكن  احد،  ِمن  ما  ولكن،  سنة. 
يتخذ من مجهور كبري يف الطائفة الشيعية، قاعدة ملشروعه الداخلي 
واإلقليمي. وهي احلقيقة املؤملة، اليت أمتنى من االخوة الشيعة، ان 
وعلى  خصوصًا،  اإلسالمية  الوحدة  على  وخماطرها  ابعادها  يدركوا 
بأن فئة غري قليلة تدرك هذا  اللبنانيني عمومًا. مع يقيين،  وحدة 
األمر، وتتغاضى عنه، حتت وطأة املخاوف اليت يزرعها احلزب حول 

مصري الطائفة.
أيها األخوة، مصري الشيعة، هو مصرينا. مصرينا من مصريكم، 
مصري لبنان. مصري كل اللبنانيني، رمبا يكون حزب اهلل، قد جنح يف 
حمو الشخصية الثقافية التعددية، اليت متيزت بها الطائفة الشيعية 
على مدى عقود طويلة، كما أجهز على التنوع السياسي فيها، واختذ 
هذا  ولكن  واألقربني.  الشركاء  على  للتهويل  سبيال  السالح،  من 
النجاح هو الوجه اآلخر للفشل الذي حققه حزب اهلل، على مستوى 

عالقة الشيعة مع اجملموعات الوطنية األخرى«.
الرئيس  بإغتيال  املتهمني  مسألة  اىل  أعود  ان  أريد  »ال  تابع: 
احلريري، ورفض تسليمهم اىل احملكمة الدولية. فاحملكمة تتقدم، 
ان  يعقل  هل  ولكن  آجال.  أم  عاجال  العقاب  سينالون  واجملرمون 
حال  يرى  أن  ويرفض  الرمال،  رأسه يف  اهلل، دفن  يواصل حزب 
القلق والنفور واإلنقسام، القائم يف الساحة اإلسالمية، بسبب رفض 
تسليم املتهمني، وسيادة منطق اإلستقواء على الدولة. هل يعقل 
أن مينع حزب اهلل حتى اليوم، تسليم املتهم مبحاولة اغتيال بطرس 
حرب؟ هل يعقل، ان نسلم، قدرنا بالعيش معا، يف املدينة الواحدة، 
واحلي الواحد، والبيت الواحد ملشروع حزبي يرفض ان تكون الدولة، 
هي املرجع لكل املواطنني؟ وهل يعقل بعد كل التجارب املريرة اليت 
شهدها لبنان، ان يصر حزب اهلل على جر لبنان، والشيعة خصوصا، 

للدوران يف نفس احللقات املفرغة«.
أضاف: »منذ 40 عاما، ولبنان مل يتوقف عن الدوران يف حلقات 
التوتر األهلي واإلستقواء بالقوى اخلارجية. والنتيجة كانت، اإلستمرار 
يف تفكيك النسيج الوطين، وإضعاف دور الدولة، وتشجيع الشباب 
على اليأس واهلجرة. إن أي إنكار لوجود وظيفة مباشرة لسالح حزب 
اهلل يف احلياة السياسية اللبنانية، هو إنكار فاضح جلوهر املشكلة. 
وحنن، عندما نطالب بإجياد حل وطين هلذه املشكلة، نقصد بالفعل 
حال وطنيا، حال ملصلحة الوطن، كل الوطن ملصلحة كل اجملموعات 
ومحايتها احلقيقية. فالسالح الذي حيمي الشيعة يف لبنان، هو نفسه، 
السالح الذي حيمي املسيحيني والسنة والدروز، وكل اللبنانيني من 
دون إستثناء. الدولة وحدها هي احلل، واجليش اللبناني وحده، هو 

اجلهة املؤمتنة على سالمة األمن الوطين«.
وقال: »هذا الكالم، أتوجه به، بكل صدق وأمانة، اىل املسلمني 
والشيعة  السنة  وأقول،  اللبنانيني.  سائر  واىل  والشيعة،  السنة 
خصوصا، ألن هناك من خيشى على لبنان من تفاقم حالة التشنج 
أخرى على  تارة  بنفيها، ونعمل  تارة  نقول  واليت  الطائفتني،  بني 
التخفيف منها، ونلتقي مجيعا، على التأكيد، بأنها مهما إتسعت لن 

تكون سببا إلندالع الفتنة بني األهل وبني أبناء الوطن الواحد.
لقد إعتاد املسلمون العقالء، ان يرددوا، ان ال معنى لوجود لبنان 
من دون اإلخوة املسيحيني. وان هذا البلد وجد لتكون له رسالة 
إسالمية - مسيحية مشرتكة، ومميزة يف هذا الشرق. واليوم، أضيف 
ن اإلسالمي  أنه لن يكون هناك معنى لوجود لبنان، من دون املكوِّ
املسيحي،  ن  املكوِّ مع  التكامل  وان  والدرزي،  والسين  الشيعي 
جيب ان يشكل حافزا مشرتكا إلنهاء التشنج واإلحرتاب السياسي 

والكمائن املذهبية«.
الشيعية،  الطائفة  االخوة يف  مع  أحبث  ان  أريد  »إنين،  أضاف: 
ومع عموم اللبنانيني، عن مساحة اكرب لإلعتدال، وللدولة احلديثة، 
وحلصرية السلطة بيد الشرعية، وللحياد اإلجيابي الذي حيمي لبنان، 
اي عن مساحة اوسع للعيش الوطين املشرتك، وللحياة املشرتكة 

اليت ال بديل لنا عنها«.
وقال: »نظام بشار األسد سيسقط حتما، وسقوطه سيكون مدويا 
لكن هذا  الدنيا.  العربي، وكل  العامل  بإذن اهلل يف سوريا، وكل 
السقوط، لن يكون وسيلة لتكرار جتارب االستقواء بني اللبنانيني 
من جديد. إن هذه التجارب جيب أن تتوقف عند اجلميع إىل األبد. 
لذلك، فإنين ال أنادي، بأي تنازالت لـ 14 آذار، وال لتيار املستقبل، 
وال لسعد احلريري، وال هلذه الطائفة او تلك. إنين أنادي بتقديم 
للعدالة.  للقانون.  الدستورية.  للشرعية  لبنان.  لدولة  التنازل 

للمؤسسات العسكرية واألمنية للعيش املشرتك ولرسالة لبنان«.
أقوله،  أن  أريد  ما  هناك  جيدا،  إلي  تستمعوا  أن  »أود  أضاف: 
سبق أن قلت أن حلمنا هو االحتفال مبرور مئة سنة، على دولة لبنان 
الكبري، بعد 7 سنني، بالوصول إىل دولة لبنان الكبري املدنية. حنن 
لدينا خارطة طريق هلذه الدولة، ونعرف ما تعين الدولة املدنية. حنن 
تيار سياسي مدني، معتدل، دميوقراطي، وال أحد وال شيء سيتمكن 
من جرنا إىل موقع الطائفية أو العنف أو التطرف. واريد أن أكرر 
أحد وال  أيضا، حنن تيار سياسي مدني، معتدل، دميوقراطي، وال 
شيء سيتمكن من جرنا إىل موقع الطائفية أو العنف أو التطرف. 
منا مبادرة، ولكن مشروعنا لن يقف عند هذه املبادرة. وحنن  حنن قدَّ
نعلم األخطاء اليت وقعنا فيها، ولن نسمح بتكرارها، بل سنعمل على 

إصالحها، أخطاؤنا نعرفها ولن نكررها بل سنصلحها«.
تابع: »مشروعنا هو أن نعطي الشباب والشابات حق االنتخاب يف 
سن الثامنة عشرة سنة. مشروعنا هو نعطي اللبنانيني واللبنانيات 
يف بلدان االنتشار، حق اسرتجاع اجلنسية اللبنانية. مشروعنا هو أن 
نعطي املرأة اللبنانية مواطنيتها الكاملة، مبا فيها حقها يف أن تعطي 
البلد  أوالدها جنسيتها وجنسية بلدها. مشروعنا هو أن نعيد هلذا 
مكانته بني إخوانه العرب، ومكانه على اخلريطة الدولية. مشروعنا 
هو أن جندد األمل عند كل اللبنانيني، ومرة جديدة، أن نضع الوضع 
االقتصادي والتنموي واملعيشي على خط التحسن ونوقف االنهيار 

الذي يعاني منه كل اللبنانيني من كل الطوائف واملناطق«.
أضاف: »حنن مدرسة رفيق احلريري، وحنن نعلم، وكل اللبنانيني 
يعلمون أننا نعرف كيف »نشتغلها«. عندما استشهد رفيق احلريري، 
كل لبناني تذكر كيف كان لبنان، وكيف كانت حياة كل لبناني قبل 
بعد  السياسي، وكيف صارت  املعرتك  الشهيد  الرئيس  يدخل  أن 
ذلك. واليوم كل لبناني قادر على أن يتذكر كيف كان لبنان، وكيف 
استشهاد  قبل  ليس  ولقمة عيشه،  ومعنوياته  وآماله  حياته  كانت 
عليه  وكيف صارت  سنتني،  قبل  كانت  كيف  بل  احلريري،  رفيق 
اليوم. واليوم كل لبناني يستطيع أن يرى أن املشكلة هي إن هناك 
دويلة تأكل الدولة، تأكل مؤسساتها ونظمها، تأكل املرفأ واملطار 
والدواء والطعام واملازوت واجلامعة والكهرباء واالتصاالت. اليوم 
كل لبناني قادر على أن يرى أن املشكلة ليست يف خطأ قاتل وقع 
يف عرسال، املشكلة هي يف سالح قاتل منتشر يف كل لبنان، ألن 
هناك دويلة أقوى من الدولة. كل لبناني يتذكر أن رفيق احلريري 
كان حلمه هو نفس حلم كل لبناني من كل طائفة وكل منطقة وكل 

مكان«.
تابع: »حلم رفيق احلريري كان أن ال تعود الكهرباء حلما بالنسبة 
إىل اللبنانيني. حلم رفيق احلريري كان أن ال يبقى »التلفون« حلما، 
والطريق حلما واملطار  والطبابة حلما  واملدرسة حلما واجلامعة حلما 
حلما وفرص العمل حلما والعدالة حلما واألمن حلما، واألمان حلما، 
الدولة  تبقى  ال  أن  هو  احلريري  رفيق  حلم  حلما،  الواحد  والعيش 

اللبنانية حلما عند اللبنانيني.
واليوم، يف الذكرى الثامنة الستشهاد رفيق احلريري، حنن، تيار 
املستقبل، مدرسة رفيق احلريري، وأنا سعد رفيق احلريري، نقول 
لكل لبناني ولكل لبنانية: لن يبقى هذا احللم حلما، حنن، مع كل 
ل احللم إىل حقيقة. واخلطوة األوىل هي االنتخابات  اللبنانيني، سنحوِّ
النيابية، اليت سنخوضها معا، كلنا سويا، مع حلفائنا يف 14 آذار، 
مع اللبنانيني املؤمنني بالدولة املدنية من كل الطوائف واملذاهب، 

املؤمنني بلبنان السيد احلر املستقل املوحد الدميوقراطي الناجح«.
لعودة  الثقة،  لعودة  األوىل،  »اخلطوة  بالقول:  احلريري  وختم 
العيش  لعودة  العمل،  فرص  لعودة  االستثمار،  لعودة  االستقرار، 
االنتخابات.  هي  األمل،  لعودة  الوطنية،  احلياة  لعودة  الكريم، 
سنخوضها سويا، لتغيري الوضع احلالي، سريبح لبنان، وسريبح كل 

اللبنانيني واللبنانيات.
رفيق احلريري، حنن اشتقنا إليك، اشتقنا إليك، اشتقنا إليك، ال 
تغيب حلظة عن بالنا، عن فكرنا، عن عيوننا وعن قلوبنا. يعطيكم 
العافية، وإىل اللقاء قريبا يف بريوت وكل لبنان بإذن اهلل. عشتم 

وعاش لبنان«.

جنبالط
النضال  »جبهة  رئيس  من  مقربة  مصادر  قالت  أخرى،  جهة  من 
الوطين« النيابية وليد جنبالط إنه سيزور اململكة العربية السعودية 

يف األيام القليلة املقبلة بعدما وجهت إليه دعوة يف هذا الشأن.
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بأعمال  القائم  رعى 
احلرمني  خادم  سفارة 
لدى  الشريفني 
ونيوزيالندا  اسرتاليا 
رضا  املفوض  الوزير 
بن عبد احملسن النزهة 
الدورة  نشاطات 
للفعاليات  السادسة 
والرتاثية  الثقافية 
السعودية اليت إقيمت 
مهرجان  اطار  يف 
الثقافية  التعددية 
االسرتالي  الوطين 
 2013 للعام  السنوي 
الذي تزامن هذا العام 
الذكرى  احتفاالت  مع 
لتأسيس  املئوية 
االسرتالية  العاصمة 
افتتاحه،  ومت  كانبريا 
يقارب  ما  حبضور 
شخص   ألف   250 ال 
تقديرات  )حسب 
املنظمة(   اللجنة 
دولة   45 ومبشاركة 
أجنبية وعربية وتضمن 
من  متنوعة  عروضا 

إسرتاليا وخارجها.
اخليمة  وحظيت  
يف  السعودية 
املهرجان  باقبال كبري 
من املسؤولني والزوار 
االسرتاليني اليت كان 

فعاليات ثقافية وتراثية سعودية يف مهرجان التعددية الوطين االسرتالي
مناسبــــات

يف مقدمهم وزيرة التعددية احلضارية يف احلكومة الفيدرالية  
يف  التعددية  ووزير   ، الندي  كايت  السناتورة   االسرتالية 

واالجنبية   االسرتالية  والشخصيات  العرب  والسفراء  برومتان 
ومدراء واساتذة اجلامعات االسرتالية الذين كان يف استقباهلم 

احلكومة احمللية ملدينة كانبريا جوي بورش ونائبة كانبريا غاي 
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مناسبــــات

فعاليات ثقافية وتراثية سعودية يف مهرجان التعددية الوطين االسرتالي

ونائب  النزهة  باالعمال  القائم  استقباهلم 
امللحق الثقايف لدى أسرتاليا الدكتور إبراهيم 
الثقافية  وامللحقية  السفارة  واعضاء  القرني 
العربية  والتمور  القهوة  هلم  قدمت  حيث 
اليت  واملطبوعات  والكتب  التذكارية  واهلدايا 

تعكس صورة اململكة ونهضتها الشاملة.
كما تضمنت الفعاليات السعودية جناح خاص 
للمعروضات الرتاثية السعودية وركن  لنقش 
احلناء ومعرض للصور وامللصقات عرضت فيها 
السياحية  واملواقع  الشريفني  احلرمني  صور 
والرتاثية والتارخيية اهلامة يف اململكة اضافة 
أفالم  عرضت  كما  واملطبوعات  الكتب  اىل 

وثائقية باللغة اإلجنليزية . 
يف  السعوديني  والطالبات   الطالب  وقام 
يف  بالتواجد  وعائالتهم  كانبريا   العاصمة 
اخليمة باللباس الوطين السعودي وقاموا باداء 
الرقصات الشعبية الرتاثية السعودية والتقاط 
الصور التذكارية مع زوار اخليمة وقاموا بتوزيع 
العلم السعودي على االطفال  بالوان  بالونات 

حظيت  اليت  والتمور  العربية  القهوة  وقدموا 
اخليمة  من  وجعلت  املهرجان  مجهور  باهتمام 
للزوار  استقطابًا  اخليم  أكثر  إحدى  السعودية 
من مجيع اجلنسيات.  وأعرب القائم باالعمال 
النزهة يف تصريح لوكالة األنباء السعودية عن 
الودية  والعبارات  والزيارات  للتجاوب  تقديره 
اليت حازت عليه اخليمة الرتاثية السعودية من 

املسؤولني االسرتاليني ورواد املهرجان. 
وأكد أهمية املشاركة يف الفعاليات الثقافية 
السعودية املتنوعة وقال » إن هذه املشاركة 
واحلضارة  للرتاث  ابراز  من  تضمنته  وما 
مهما  جزء  تعد  املعاصرة  السعودية  والنهضة 
الرائدة وما حتمله من  اململكة  اليصال رسالة 
إىل  وإنسانية  وحضارية  إسالمية  ومعاٍن  قيم 
يف  الصديقة  والشعوب  االسرتالي  الشعب 

العامل امجع ».
وامللحقية  السفارة  ألعضاء  شكره  موجها 
يف  السعوديني  والطالبات  والطلبة  الثقافية 
العاصمة االسرتالية كانبريا الذين شاركوا يف 
هلذا  املهرجان  السعودية يف  املشاركة  إجناح 

العام.
احلضارية  التعددية  وزير  عربت  جهتها  من 
لدى  الندي  كايت  الفيدرالية  االسرتالية  يف 
زيارتها اخليمة السعودية عن شكرها للمشاركة 

السعودية الثقافية يف فعاليات املهرجان اليت 
رأت أنها شكلت مصدرا غنيا ألهدافه وتطلعاته 
يف  تعزيز العالقات اإلنسانية والثقافية بني 

البلدين الصديقني. واعاله بعض اللقطات
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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 16 February 2013  2013 شباط   16 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 16 February 2013  2013 شباط   16 السبت 
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قام وفد من حزب االحرار يف الوالية  
بتنسيق من عضو احلزب السيد فؤاد 
امللك  مدرسة  اىل  بزيارة  األشوح 
اوضاع  على  لالطالع  شالورا  فهد يف 

املدرسة والتالميذ فيها.
الوزراء  من  عددًا  الوفد  ضم  وقد 
كريس  الوزير  يتقدمهم  والنواب 
هارتشر والوزير غريغ مسيث  والنواب 
جان سيدوتي طوني عيسى وتشارلي 
ودايفيد  عيسى  وطوني  كاسوسيللي 
غريغ  ريد  مقعد  عن  واملرشح  إليوت 
باراماتا  مقعد  عن  واملرشح  لوندي 

مارتن زعيرت.
االحتاد   رئيس  الوفد  استقبل  وقد 
احلاج  االسالمية  للمجالس  االسرتالي 

وفد وزاري ونيابي يزور مدرسة امللك فهد ويلتقي الطالب واملسؤولني 
AFIC يف االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية

حافظ قاسم، مدير مدرسة امللك فهد 
املدرسة  إمام  احلجه،  رفعت  الدكتور 
الشاه  نادر  د  قمز،  فواز  الشيخ 
عضو  طراد،  حممد  الشيخ  حسني، 
جملس االدارة قيصر طراد، والدكتور 
آي برايت مدير مدرسة امللك فهد يف 
كانربان الدكتور مصطفى علم الدين، 
الدكتور فرد نصر، رجل االعمال عادل 
اميل  العربي  البنك  ممثل  احلسن، 
وامني  ملك  غسان  االستاذ  شاهني، 
سر مجعية املنية وعضو جملس ادارة 

املدرسة حسني علوش.
وقد اعتذر الوزير فيكتور دومينيلي 
عن احلضور ومثله والقى كلمة بامسه 

نائب مقعد درميوين جان سيدوتي.

حيث  الطالب  مع  الوفد  التقى  وقد 
مدير  اخلطباء  وقدم  كلمات  القيت 
املدرسة الدكتور رفعت احلجه وحتدث 
ومسيث  هارتشر  الوزيرين  من  كل 
ريد  مقعد  ومرشح  سيدوتي  والنائب 

غريغ الوندي.
اعضاء  اجاب  الكلمات  نهاية  ويف 
الوفد على اسئلة الطالب. ولفت سؤال 
حني  االبتدائية  الصفوف  يف  لطالب 
سأل الوزير هارتشر ملاذا تتعرض لنا 
فأجابه  دائما؟  بالسوء  االعالم  وسائل 
الوزير ان ما تشكو منه نشكو منه حنن 
ايضًا ، جتاهلوا وسائل االعالم واعملوا 
جبد ونشاط من اجل التفّوق والنجاح.

على  تكرميي  غداء  اقيم  ذلك  وبعد 

والنيابي  الوزاري  الوفد  اعضاء  شرف 
اخلطباء  وقدم  كلمات   القيت  حيث 
من  كل  وحتدث  األشوح  فؤاد  السيد 
عن  واملرشح  حسني  شاه  الدكتور 
مقعد ريد غريغ لوندي ورئيس االحتاد  
احلاج  االسالمية  للمجالس  االسرتالي 

حافظ قاسم.
مع  اللقاء  خالل  الكلمات  وركزت 
الطالب على الغداء على مستوى مدرسة 
امللك فهد الرتبوي علمًا انها تأسست 
فروع يف  ثالثة  وهلا   1989 العام  يف 
نيو ساوث ويلز تضم اكثر من ثالثة 
آالف طالب كما ان هلا فروعًا اخرى يف 

عدد من الواليات االسرتالية.
جوائز  تقديم  الغداء  ختلل  وقد 

هلم  قدمها  والنواب  للوزراء  تقديرية 
للمجالس  االسرتالي  االحتاد  رئيس 
االسالمية )أفيك( احلاج حافظ قاسم.

من  بتنسيق  زار،  قد  الوفد  وكان 
سوال  مدرسة  االشوح،  فؤاد  السيد 
مسجد  زار  كما  اوبرن  يف  الرتكية 

غاليبولي يف اوبرن.
احلاج  والنواب  الوزراء  شكر  وقد 
منه  اليت ملسوها  احلفاوة  على  قاسم 
وعلى  والطالب  املدرسة  ادارة  ومن 
ومتنوا  هلم  اظهروه  الذي  التكريم 
الدائم  النجاح  وطالبها  للمدرسة 
عليهم  بالفائدة  يعود  مما  والتفوق 

وعلى اسرتاليا. 

 الدكتور رفعت حجابالعضو االحراري فؤاد االشوحالنائب جان سيدوتي املرشح االحراري غريغ الونديرئيس )أفيك( الحاج قاسمالوزير كريس هارتشرالوزير غريغ سميث

الحاج قاسم يقدم الدرع للمرشح الونديالحاج قاسم يقدم الدرع للنائب عيسىالحاج قاسم يقدم الدرع للنائب كاسوسيلليالحاج قاسم يقدم الدرع للوزير هارتشرالحاج قاسم يقدم الدرع للوزير سميث

الحاج قاسم، د نصر، هارتشر، د علم الدين، شاهني، مخايل وكاسوسيلليالحاج قاسم يقدم الدرع للنائب سيدوتيالحاج قاسم يقدم الدرع للنائب اليوتالحاج قاسم يقدم الدرع للمرشح زعيرت

الوزير سميث، املرشح زعيرت وحضور

النواب عيسى، اليوت وسيدوتي، د حجاب، ملك، علوش، كاروالين وحافظ الوزراء والنواب: عيسى،  سيدوتي، سميث، هارتشر، كاسوسيللي، اليوت،  مع املرشحني االحراريني الوندي وزعيرت والحاج قاسم

تصوير اراكس
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احلسناء ريتا صباغ 
اختصاصية بالعلوم الطبيعية

من جّد وجد ومن سار على الدرب وصل

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

اوالدها  على  تسهر  اليت  العائلة 
معا  واالخالق  بالعلم  طموحاتها  حتقق 
وتكون قد وصلت اىل مبتغاها، ومن 
بوصايا  اخذن  اللواتي  اجلالية  صبايا 
االهل وجنحن الشابة اجلامعية احلسناء 
ريتا صباغ كرمية رجل االعمال املثقف 
واالجتماعي فادي صباغ واجملازة يف 
رودينا  االستاذة  االنكليزي  االدب 
خوري وشقيقة رنا اليت تتابع احملاسبة 
ورامي  احلقوق  يدرس  الذي  وربيع 

الذي يتابع دراسته الثانوية بتفوق.
الكويت  مدينة  يف  ريتا  ولدت 
حصلت  سيدني  ويف  فيها  وترعرعت 
وما  الطبية  العلوم  ليسانس يف  على 
زالت تتابع دراستها العليا يف جامعة 
ماكواري وهي تتقن العربية اىل جانب 
مدينة  اىل  جبذورها  وتعود  االنكليزية 
الغالي  الوطن  اعطت  اليت  صافيتا 
سورية قامات فكرية وسياسية ووطنية 

مرموقة.
والهلي  هلل  الشكر  كل  ريتا  تقول 
يساعدني  ان  اهلل  من  وأطلب  االحباء 

على  واحصل  العليا  دراساتي  المتام 
والدينا  لنساعد  اخوتي  مع  دكتوراه 
احلبيبني ونفيهما بعض ما هلما علينا 
من حق، كما امتنى لوطين سورية األمن 
أراضيها  وعودة  والطمأنينة  والسالم 
احملتلة والسرتاليا الغالية والعامل كل 

اخلري واالزدهار.
وجد  جّد  من  اردد:  ان  لي  ويطيب 
ومن زرع حصد ومن سار على الدرب 

وصل.
احلسناء ريتا صباغ صبية رائعة متثل 
العربية  اجلالية  لصبايا  املشرق  الوجه 
والتفوق  واالدب  باالخالق  املقرون 
اهلها  بتعاليم  اخذت  النها  العلمي 
الذي  الصحيح  الطريق  يف  وسارت 

يعود عليها باخلري، وهي تقول:
أطلب العلم ولو يف الصني.

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
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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 16 February 2013  2013 شباط   16 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

 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

رحبت  لوتو  تذكرة  شراءه  األمريكية  يوتا  والية  من  رجل  يعزو 
مليون دوالر إىل كلبته اليت أقفلت شاحنته وأبقته بعض الوقت 

خارجها فاستغله البتياع التذكرة من متجر علق أمامه.
هيوز  ستيف  بان  األمريكية  آي”  يف  آي  “كاي  حمطة  وأفادت 
عاماًل من متجر يف  نيابة عن جمموعة من 34  لوتو  اشرتى تذكرة 
جامعة “يوتا” مبدينة سالت ليك ألنه مل جيد أي شيء يفعله عندما 

أقفلت كلبته شاحنته وأبقته خارجها”.
وأشارت إىل ان “التذكرة رحبت مليون دوالر، وباتت اجملموعة 

املؤلفة من 34 شخصًا هي أكرب جمموعة تتقاسم هذه اجلائزة”.
ستيال  بكلبيت  وإذ  بالوقود  شاحنيت  مللء  توجهت  هيوز  وقال 
تبقيين يف اخلارج، فبقيت يف املكان 45 دقيقة قبل أن أمتكن من 
دخوهلا وعندها قررت شراء تذاكر اللوتو وتبني أنين الفائز مبليون 
يتشارك  جمموعة  عن  نيابة  التذكرة  اشرتى  انه  وأوضح   . دوالر 
العام 2001 و يدفع كل منهم 10  اللوتو منذ  معهم شراء تذاكر 

دوالرات كل عدة أسابيع.

ربح مليون دوالر 
بفضل كلبته

Saturday 16 February 2013  2013 شباط   16 السبت 

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء

 الرجال الذين يتقاضون أقل من 
زوجاتهم يعانون من العجز اجلنسي

وجدت دراسة جديدة أن الرجال الذين يتقاضون رواتب أقل من 
زوجاتهم هم أكثر عرضة ملشكالت العجز اجلنسي.

جبامعة  “الباحثني  أن  األمريكي،  نيوز”  داي  “هلث  موقع  وذكر 
رواتب  نساؤهم  تتقاضى  الذين  الرجال  أن  وجدوا  واشنطن، 
أعلى من رواتبهم، هم أكثر عرضة لتناول األدوية اخلاصة بالعجز 

اجلنسي”.
“الرجال  ان  بريس،  المار  الدراسة  عن  املسؤول  الباحث  وقال 
الذين تتقاضى زوجاتهم رواتب أعلى، هم أكثر عرضة بنسبة 10 

يف املئة لتناول األدوية اخلاصة بعدم القدرة على اإلنتصاب “.
وأشار إىل أن “اإلختالف البسيط حتى يف املدخول بني الطرفني 
يزيد احتمال حاجة الرجل إىل أدوية تساعده يف عالقته اجلنسية”. 
وأضاف بريس أن “الرجال الذين يقل مدخوهلم 500 دوالر يف السنة 
عن زوجاتهم هم أكثر عرضة بنسبة 10 يف املئة لتناول األدوية 
اخلاصة بالعجز اجلنسي، مقارنة بالرجال الذين يزيد مدخوهلم عن 

الزوجات 500 دوالر “.
لكن الباحث أشار إىل أن “هذه القاعدة ال تنطبق على الزجيات 
اليت تبدأ واملرأة من األساس تتقاضى أكثر من الزوج، كما أنها ال 

تنطبق على الشركاء غري املتزوجني الذين يعيشون معًا”.
وذكر أنه “خالل السنوات الـ 20 األخرية، ارتفعت نسبة الزوجات 
األمريكيات الالتي يتقاضني أكثر من أزواجهن من 4 على 22 يف 

املئة”.
واعتمدت الدراسة على قاعدتي بيانات، األوىل دميوغرافية خاصة 
دامنركيني،  مبواطنني  تتعلق  وكلها  أخرى  وتفاصيل  باملداخيل 

والثانية تتضمن كل الوصفات الطبية اخلاصة بالسكان.
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كميل مسعود

مسعوديـــات

على أثر االحداث املؤملة اليت وقعت بني اجليش اللبناني وبعض 
ينتظرها وذهب  احد  يكن  واليت مل  املطلوبني يف عرسال  أهالي 
اللبناني  اجليش  من  زهرمان  واملعاون  بشعالني  الرائد  ضحيتها 
جان  العماد  اجليش  قائد  وجود  مع  تزامنا  آخرين.   nجرح وسبعة 
قهوجي يف باريس الذي قطع زيارته وعاد فورا اىل لبنان واجتمع 
الدفاع فايز غصن ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي حيث  مع وزير 
كان من املنتظر تزويد اجليش بغطاء سياسي ليعود اىل املؤسسة 
االراضي  كل  على  سلطتها  وفرض  وهيبتها  اعتبارها  العسكرية 
اللبنانية دون منة من احد وال جيوز ان يبقى اجليش مكسر عصا. اال 
ان هذه االمال تبخرت بعد التصريح الذي ادىل به الرئيس ميقاتي 
بعد االجتماع الذي جرى مع وزير الدفاع وقائد اجليش الذي جاء اكثر 
ما يشبه لفلفة املوضوع عندما قال جيب اال نعطي االشياء اكثر مما 
تستحق وهو كالم غري منتظر من رئيس احلكومة وقد اثار شكوكا 
كثرية عند اللبنانيني ال تدعو اطالقا اىل االطمئنان وقد اكتفى قائد 

اجليش بالقول: اليد اليت متتد على اجليش ستقطع.... 
يرقص »بدون  الذي  الضاهر  خالد  بالنائب  النخوة  دبت  وقد 
على  كان  ليقول  ميقاتي  الرئيس  تصريح  استغل  حيث  دف« 
املطلوبني  القبض على  يدخل اىل عرسال اللقاء  ان  اجليش قبل 
للعدالة ان يتصل باملختار او برئيس البلدية ليكون برفقة اجليش 
اىل منازل املطلوبني وقد محل النائب الضاهر وفارس سعيد كامل 

املسؤولية يف عرسال اىل اجليش اللبناني ... 
او  اجليش  جيهل صالحيات  ومن  معه  ومن  الضاهر  ان  ويبدو 
يتجاهل ذلك. وال مييز بني الصالحيات اليت تعطى لالمن الداخلي 

والصالحيات اليت تعطى للجيش.
ان  عليها  مطلوب  توقيف  الداخلي  االمن  عناصر  تكلف  عندما 
تتصل مبختار احمللة اليت يقطن فيها املطلوب توقيفه وقد يكون 
جرم املطلوب -خفيفا. اما اجليش فعندما يكلف بذات املهمة يكون 
جرم املطلوب كبريا لذلك يكلف اجليش ويكون مزودا بأوامر قائده 

ووزير دفاعه وال داعي ال ملختار وال لرئيس بلدية.
ان كالمك يا سعادة النائب مغلوط. ان مهمات اجليش ختتلف 

متاما عن مهمات قوى االمن الداخلي.. هذا لتصحيح معلوماتك.
حياوره  وهو  النائب  هذا  اىل  يستمع  كان  من  القرف  منتهى 
االعالمي مالك الشريف على تلفزيون اجلديد الذي وجه اليه سؤاال 
وكرره مرات ومرات ومل جِيب سعادته على السؤال: ملاذا تصويب 

واملعاون  بشعالني  الرائد  هل  وسأله  وعاد  اجليش  على  السالح 
زهرمان لن يكونا باللباس العسكري حاول اهلروب والتهرب من 
السؤال واكتفى بالقول هناك سالح غري سالح الدولة وهو يقصد 

سالح املقاومة دون ان يسميها.
سؤال موجه للنائب خالد الضاهر وامثاله:

العدو  الرائد بشعالني واملعاون زهرمان اسريين لدى  لو كان 
اقرب  اخذتهما اىل  اسرائيل  اما كانت  االسرائيلي وهما مصابان 
بالفؤوس  ضربا  عليهما  انهالت  كانت  ام  للمعاجلة  مستشفى 

)البلطات( وجرجرتهما يف شوارعها ؟!
ان دولة اسرائيل العدوة اللدودة لبعض الدول العربية وباالخص 
لبنان، وامام هذه اجلرمية البشعة اليت ال يقرها عقل بشري وال حتى 
حيواني، وقفت خجولة امام هذه اجلرحية النكراء بالرغم من جربوتها 

واجرامها.
نعم، خلالد الضاهر نقول والمثاله لقد دفع اجليش امثانا باهظة 
البارد الذي ما زال ماثال  يف الضنية واالشرفية وطرابلس ونهر 

امامنا وقبلها وبعدها عرسال.
العدو  دحرت  اليت  املقاومة  بسالح  املطالبة  عيب  والف  عيب 
قرية  كل  ويف  دارها.  عقر  اىل  صوارخيها  ووصلت  االسرائيلي 
لبنانية ومزرعة ومدينة ويف كل بيت سالح يفوق سالح املقاومة 
من  الوطن  ارض  على  جرى  ما  كل  من  املقاومة  هو سالح  واين 

الضنية اىل عرسال.
واالعالمي  املهين  واجيب  من  ان  رأيت  ومراقب  كاعالمي  انا 
العني   بأم  شاهدت  كما  نصفها  وليس  كاملة  احلقيقة  اقول  ان 
كيف انهال البعض من اهالي عرسال على الضحيتني البشعالني 

جريمة عرسال مدبرة بامتياز

وزهرمان بالضرب قبل وفاتهما.
ان خالد الضاهر ومن يشبهه يقتانون على موائد احلريري هلم 
كل احلق ان يدافعوا عنه ويبثوا مسومهم ضد املؤسسة العسكرية 
يف كالم واتهامات باطلة وجمردة من احلقيقة حيث ان املؤسسة 
العسكرية مل تكن يوما اال نزيهة شريفة الن عناصرها كلهم من 
ابناء هذا الوطن. وال حيق ال للضاهر وال لغريه التدخل يف شؤون 
ويتهجم  املؤسسة  هلذه  يتعرض  من  وكل  العسكرية،  الوؤسسة 

عليها، خاصة دون حقن جيب ات يساق للمحاكمة.
املاروني  البطريرك  غبطة  بشؤون  الضاهر  خالد  يتدخل  ان  اما 
سوريا  اىل  زيارته  وينتقد  الراعي  بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الروم  البطريرك اجلديد على طائفة  اوال وثانيا يف حفل تنصيب 
االرثوذكس فهذا امر مرفوض وعلى الضاهر وغريه ان يعرف كل 

منهم حدوده.
السياسيني  من  واحدا  صوتا  نسمع  مل  الشديد  االسف  ومع 
اللبنانيني وال ومن اي مسؤول يندد او يعرتض على ما قاله خالد 
تفاهة  انها  بركابه.  السائرين  املوارنة  النواب  وباالخص  الضاهر 

التفاهة عند هؤالء النواب.
نعم هناك مؤامرة مدبرة وكبرية جدا على لبنان بدأت خيوطها يف 
احداث نهر البارد وما زالت تتفاعل وهي تقرتب من كامل الوطن 
رويدا رويدا وصوال اىل عرسال لتقطيع شرايني اوصال هذا الوطن 
ومن ثم االنقضاض عليه وهي جمموعات ال تقل اجراما عما سبقها 

يف بعض الدول العربية.
انا اللبناني املقيم يف اسرتاليا منذ ست وثالثني سنة مل ازر 
فيها لبنان سوى مرتني فقط، اناشد فخامة رئيس البالد ورئيس 
اجليش من قلب حيرتق على  الدفاع وقائد  الوزراء ووزير  جملس 
املؤسسة العسكرية وعلى كل جندي يسقط على ارض الوطن.، 
القاء  البطل من عرسال قبل  اللبناني  عدم سحب وحدات اجليش 
القبض على كافة املطلوبني واملتهمني او املشتبه بهم يف احداث 

عرسال املدبرة بامتياز.
ان اكرب جرمية حبق اجليش اللبناني عندما خيرج من ثكنته بدون 
بواجبه من جهة ويكون قد محى  القيام  له  غطاء سياسي يضمن 
ذاته من رصاصات وطعنات الغدر واخليانة من جهة اخرى. وان مل 
يكن ذلك فسنشاهد يف كل قرية وشارع ومزرعة يف لبنان عرسال 

ثانية ومن يعش يَر!!
فبعد حادثة عرسال نطلب من الدولة التوقف عن تقليد  العسكريني 
تضحيات  احرتام  على  حنثها  اننا  بل  وترقيتهم  االومسة  الشهداء 
وكرامات هؤالء السياسيني وهم على قيد احلياة.. فاالومسة احلقة 
الكاملة ال  الصالحيات  باعطاء اجليش  والرتقيات واحلقيقية تكون 
من  وليتمكن  فيه  االخنراط  على  املواطنني  نشجع  كي  أنصافها 
القيام بواجبه كامال كي ال يبقى ابناء الشوارع اسياد الوطن وكي 

ال يتعرض اجليش كل مرة خلطر الغدر واخليانة والطعن بالظهر. 

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



Page 27صفحة 27     

متفرقـــات

Saturday 16 February 2013  2013 شباط   16 السبت 

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

املطرب وامللحن سيد مكاوي يف سدني.. االرض بتتكلم عربي 

منذ مدة وقبل رحيله اىل املأل األعلى وفد اىل سيدني املطرب وامللحن الكبري سيد مكاوي 
ترافقه النجمة املعروفة مسرية سعيد والنجم فاروق الفيشاوي وعقيلته النجمة مسية االلفي 
مع كامل الفرقة املوسيقية بقيادة املايسرتو هاني مهنا واحيوا حفلة كربى يف االنرتتامينت 

سنرت حضرها االلوف من ابناء اجلالية.
ابدعوا يف الغناء وخاصة النجم سيد مكاوي الذي غنى رمحه اهلل امجل االغنيات منها االرض 

بتتكلم عربي.
وخالل الزيارة اجريت معه مقابلة حتدث فيها مطوال عن الفن..

النجم الكبري سيد مكاوي يتحدث اىل الزميل اكرم املغوش )ارشيف(

الشاعر السيد أمحد احلسيين

غربة وطن

تشكيلي واهل�����م  اهل���ج���ر  ع���ن���دي 

صاليلي الدبق  اهل��وى  حّن  ما  وكل 

عامليلي ال���وص���ل  ن���واي���ا  ب��ي��ق��ط��ع 

متليلي دم�����ع  ال���ت���ع���اس���ه  ج������رار 

مثيلي نتعلم  ال��ده��ر  م��ن  بيكفي 

حيلي ع��ال��ص��رب  ع���ن���دي  ب��ق��ا  م���ا 

ناويلي وم����ص����اب  وج���ف���ا  ُب���ع���د 

جيلي من  بهالعمر  كانو  اللي  ماتوا 

فتيلي بيشعل  م��ا  ال��ع��ت��م  ب��ع��م��رو 

يرميلي سهم  اهلل  عسى  قلنا  ان 

الطيلي ال��ب��ن  ب��ي��ك��ون  متنا  وان 

ب���رتب���ح مجيلي م���ا  االه�����ل  ل��غ��ري 

ي��ا ن���ور م��ن غ��رب��ي االس����ى شيلي

بيطري ع����م  وج����ن����اح  ان�����ا  ب���غ���رب���ي 

م��ا ع��رف��ت ان���و ال��س��ف��ر ج��رح��و كبري

س��ف��رة ع��م��ر م��ا ع��رف��ت ش��و بيصري

كتري ح��زن  قلب  ي��ا  ن��دم  بينفع  م��ا 

مسامري ت���رش���ق  زم����ن  ي���ا  ح���اج���ي 

ج���اي���ي ل���ع���ن���دي ت���س���دد ف���وات���ري

ح���ل���م���و كبري ال�����وع�����د  ع������اد  م�����ا 

م����ا يف ض����و م����ن دخ���ن���ة ب���واب���ري

والتعتري واحل������زن  ال���ن���وى  زاد 

التيسري دخ��ل��ك  اهلل  ي��ا  عشنا  ان 

نواطري غفيت  فيها  ال��ل��ي  االرض 

 تهنئة مرفوعة من الشاعر جميل نقوال الحايك اىل غبطة 
البطريرك يوحنا العاشر اليازجي الكلي الطوبى والجزيل 

االحرتام ، بطريرك انطاكية وسائر املشرق  للكنيسة 
االرتوذكسية، بعد انتقال املثلث الرحمات املغفور له غبطة 
البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم اىل االخدار السماوية 

يا بطريرك   اليازجي   اهلل   يديم
امسك وتهدي الكل عالدرب القويم

ملا   لبست    التاج    اهلل    العليم
حسيتك   هلالطائفي    قائد    عظيم
ومن بعد ما دخلت  بعروقي للصميم
عم بطلب من الوصلك  تبقى  احلكيم
انت وانا  منعرف  بهالوضع   األليم
قديش بدو  معاجلي  الشرق  السقيم
حتى  قبل  ما النار  تشعل   باهلشيم
بدنا  صالتك  تفرج  الوضع  العقيم
وحننا  خبط   االرتوذكسي املستقيم
باالستقامي  منقدر   احلملي    نقيم
ومن ميل  تاني  ما منسمح  للغشيم
يفكر  بأنو   كل   متواضع   يتيم

يا ابن بيت  البلقداسي  من  القديم
اهلل  يزيدو   كل  ما  هب   النسيم
انشاهلل  بتبقى  مرجع  لكل  العباد
وتزيد ما تنقص عن البطرك هزيم

...................
يا كرسي     البطركيي    بالتأني
امسعي شعري الطلع مسلوخ مين

اجاكي  اللي  بصفاتو  الناس  غنو
افرحي  من  بعد ما حزني وغين 
إجاكي اليازجي ومن  زغر  سنو 
مؤمن   ارتوذكسي   بدون    إني
ندر عمرو  البقي  والراح   منو 
خلدمة   جمد   اهلل   بدون   مين
هِوي   واخوتو    اخلدمي    متنو

ومنهم    قبل    ياسوع     التمين
يانيال       البهاحلين       حتنو
ويانيال  اللي سعيو  هليك حين
ويا بطركنا  هزيم  اعراف انو
استلم بعدك  يوحنا مالك  جين
بيوحنا     يا   أهالينا      تهنو
وانا   أهلك  يا بطركنا   بهين

  ومتل  ما الناس عاملرحوم  جنو
 بيوحنا   يا أهالي  اخلري   جين
وصوره كون طبق األصل عنو

الدهب  حتى  يضل  بفرد  رني
وتاما البطرك هزيم خييب  ظنو

بدنا     غبطتك     تسهر   علينا
وصالتك  توقف   بوجه   التجين

 الشاعر جميل نقوال الحايك  

»ذي  صحيفة  ذكرت 
أن  الربيطانية  اندبندنت« 
تضرب  قد  مشسية  عاصفة 
األرض،  يف  الصناعية  األقمار 
خطرية  طاقة  موجات  وتسبب 
الوطنية،  الشبكات  يف 
املالحية  املساعدات  وتعطيل 
كما  الطائرات،  وإلكرتونيات 

ورد يف تقرير رئيس هلا.
قاله  ما  الصحيفة  واوردت 
جامعة  يف  فضاء  مهندس 
إن  رايدن،  كيث  شوري، 
»االقمار الصناعية ستكون يف 
وإنها  العاصفة،  امام  املقدمة 
جزء من البنية التحتية الي من 

املؤكد تعطلها«.
واكدت الصحيفة انه »ال ميكن 
تفادي هذه العاصفة الشمسية 
االطنان  مالين  خترج  النها 
تسري  الي  احليوية  املواد  من 
بسرعة مليون ميل/الساعة ومن 
املستحيل التنبؤ بها اال قبل 30 
دقيقة من الضربة«، وان »هذه 
العاصفة حتدث مرة واحدة كل 
قد  وكانت  عام   200 او   100

حصلت اخر مرة عام 1859«. 
 1989 »عام  انه  وذكرت، 
ضربت عاصفة مماثلة احملوالت 
الكندية،  الرئيسية  الكهربائية 
التيار  فصل  اىل  ادى  ما 

الكهربائي يف كندا كاملة«.
واكد الربوفيسور بول كانون 
الي  االكادميية  فريق  رئيس 

تعمل على العواصف الشمسية 
العاصفة  »هذة  أن  للصحيفة، 
مواجهة  يف  حتديا  تعترب 

للقلق،  داعي  التكنولوجيا، وال 
لكن جيب علينا مساعدة بعضنا 

البعض للتغلب عليها«.

عاصفة مشسية خطرية حتدث مرة 
كل 100 أو 200 عام تضرب األرض!

تلوث اهلواء يزيد خطر اإلصابة بتسمم احلمل
اإلصابة  خطر  يزيد  قد  اهلواء  تلوث  أن  جديدة  دراسة  وجدت 

بتسمم احلمل القاتل عند النساء احلوامل.
يف  »باحثن  أن  الربيطانية  ميل«  »ديلي  صحيفة  وذكرت 
جامعة يوميا السويدية وجدوا أن تعّرض احلوامل للهواء امللوث 
قد يصيبهن بتسمم احلمل، وخصوصًا اللواتي يعانن من الربو، 

فريتفع ضغطهن وحيتبس املاء يف أجسامهن«.
خالل  احلمل  تسمم  من   20 كل  بن  »حالة  ان  العلماء  وقال 
األشهر الثالثة األوىل يلقى اللوم فيها على املستويات العالية 
من تلّوث اهلواء بغاز األوزون، كما أن اللوم يلقى على ذلك يف 

ما خيص زيادة الوالدات املبكرة«.
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اجملد«  ملك  يا  استقبالك  »يف  ترنيمة  أنغام  على 
صاحب  بانشبول  يف  شربل  مار  مدرسة  استقبلت 
الغبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، 
بطريرك السريان الكاثوليك األنطاكي الكلي الطوبى، 
ضيفًا عزيزًا وغاليًا حاماًل معه اإلرث الروحي للكنيسة 
الذي نفتخر كموارنة  الكاثوليكية  االنطاكية  السريانية 

أن نكون جزئًا أساسيًا منه. 
بدأت الزيارة يف الكنيسة حيث كان يف إستقبال غبطة 
رئيس  أنطوان طربيه  األب  املرافق  والوفد  البطريرك 
دير ومدرسة مار شربل ومجهور اآلباء. وتضمن الوفد 
البطريركي،  النائب  موسى،  الكاس  جرجس  املطران 
اخلورأسقف بيوس عفاس، كاهن رعية القديس توما 
األمني  مسعان،  أفرام  األب  العراق،  املوصل-  يف 
رعية  كاهن  برباري،  ميشال  املونسنيور  البطريركي، 
األب  سيدني،  يف  الكاثوليكية  السريانية  الكنيسة 
رحال ضرغام، مساعد كاهن رعية الكنيسة السريانية 
الوفد  إستقبال  يف  وكان  سيدني.  يف  الكاثوليكية 
املارونية يف  األبرشية  راعي  كرم،  أبي  عاد  املطران 
اسرتاليا، املطران روبري رباط، راعي أبرشية امللكيني 

الكاثوليك يف اسرتاليا، االستاذ كارل عصفور، رئيس 
حترير  رئيس  حرب،  أنور  االستاذ  بانكستاون،  بلدية 

جريدة النهار، والسيد جو توما.   
املدرسة  باحة  إىل  والوفد  البطريرك  بعدها  وإنتقل 
ولبنان  الفاتيكان  أعالم  حاملني  التالمذة  يتقدمهم 
واوسرتاليا. بعد ترنيمة »شوحبو لرمحيك« بالسريانية 
املارونية  اللبنانية  الرهبانية  بإسم  طربيه  األب  رّحب 
الدير  إعتزاز  عن  معربًا  والزوار  البطريرك  بغبطة 
األب  ومّحل  كما  التارخيية.  الزيارة  بهذه  واملدرسة 
طربيه غبطة البطريرك صلوات وحمبة تالمذة مار شربل 
إىل كل مسيحيي الشرق طالبًا من الرّب أن يعّم السالم 
يف كل العامل وخاصًة يف الشرق األوسط حيث الوجود 
املسيحي أصبح مهّددًا. بعدها أعطى األب طربيه نبذة 
عن تاريخ الرهبانية يف اوسرتاليا ومراحل املدرسة اليت 
انطلقت منذ ٢٩ عامًا مع ٧٨ تلميذ ومبنى غري مكتمل. 
اليوم، وبفضل اهلل، أصبح عدد التالمذة يفوق ١١٢٠ 
تلميذًا و١٠٠ أستاذ و٦ ابنية جمهزة بأجدد التقنيات. 
ثم عّرف األب طربيه عن غبطة البطريرك ودعاه ليلقي 

كلمة املناسبة.

رعية ومدرسة مار شربل تستقبل صاحب الغبطة البطريرك مار اغناطيوس 
يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك األنطاكي الكلي الطوبى

الثالث  شكر غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف 
أهله  بني  بأنه  شعوره  عن  معربًا  طربيه  األب  يونان 
ورعيته مضيفًا بأن الكنيسة املارونية جزء أساسي من 
مكونات الكنيسة يف الشرق. ثم عّب البطريرك عن آالم 
والوضع  يعانونه  الذي  واإلضطهاد  الشرق  مسيحيي 

اخلطري الذي يواجهونه يوميًا. 
الكّم  هذا  بوجود  فرحه  عن  البطريرك  غبطة  وأعرب 
األصيل من املسيحيني املشرقيني يف اوسرتاليا الذين 
والغرب ويقومون  الشرق  تواصل بني  يشّكلون جسر 
بنشر رسالة الكنيسة املسيحية الشرقية. ويف اخلتام، 
هنأ وبارك القّيمني على املدرسة اليت تتمّيز بالطابَعني 
اللبناني واالوسرتالي، شكر للرهبانية اللبنانية املارونية 
وخصوصًا األب الرئيس أنطوان طربيه واآلباء دعوتهم 
وحمبتهم داعيًا هلم بدوام النجاح يف العمل الرسولي 

والرتبوي. 
البطريرك  لغبطة  التالمذة  من  والورود  اهلدايا  بعد 
والصور التذكارية إنتقل اجلميع إىل الدير حيث أقام 
األب الرئيس مائدة فطور على شرف الضيف العزيز.

واعاله بعض اللقطات
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هل ميكن أن يستيقظ اجلريان بسبب الشخري الذي ُتصدره يف 
الليل؟ عليك ان تأخذ هذه املشكلة على حممل اجلّد، وفق ما يقوله 
باحثون من جامعة ديرتويت يف الواليات املتحدة االمريكية. فقد 
الـ 18 والـ 50  درسوا حالة 54 رجل وامرأة تراوح اعمارهم بني 
بتصوير  قاموا  ثم  تتعلق بشخريهم،  اسئلة  أجاوبوا عن  عامًا وقد 
الدماغ باالوكسيجني.  الذي يغذي   ،Carotoide الـ مساكة شريان 
يعانون  الذين  لدى  بكثري  “أمسك”  الشريان  هذا  أن  الحظوا  وقد 

مشكلة الشخري.
يف   Henry Ford مستشفى  من  ديب  روبرت  الدكتور  وقال 
جيب  ال  مشكلة  الشخري  أن  تربهن  الدراسة  هذه  إن  ديرتويت، 
ان  األقضل  ومن  يعانونها،  الذين  االشخاص  عنها  يتغاضى  أن 

يستشريوا الطبيب.

للشخري أضرار غري منظورة

القديس مارون هو راهب ناسك، آرامي العرق وسرياني اللغة، 
وقد  حاليًا(  )تركيا  انطاكيا  قورش مشال شرقي  مدينة  نشأ يف 
إختار القديس مارون قّمة يف ضواحي قورش على علو حنو 800 
الشياطني،  لتكريم  وثين  هيكل  قدميًا  عليها  أقيم  قد  كان  مرت، 
مارون يف  فقصدها  سكانها،  من  خلت  قد  املنطقة  هذه  وكانت 

النصف الثاني من القرن الرابع وكّرس هذا املعبد هلل وعبادته.
آبه  غري  العراء  ولياليه يف  ايامه  يقضي  مارون  القديس  كان 
بغضب الطبيعة ولكّنه كان متى اشتّدت العواصف يلجأ اىل خيمة 
نصبها بالقرب من ذاك املعبد، مع العلم بأن تلك اخليمة كان قد 
بكثافة يف  منتشرة  كانت  اليت  املاعز  جلود  من  القديس  صنعها 

تلك األرجاء.
هجر مارون الدنيا ليتنّسك يف تلك اجلبال، يقضي ايامه بالصوم 

والصالة والتقّشف.
أّرخ حياته اسقف  مارون حوالي سنة 350م وقد  القديس  ولد 
القديس  القورشي، صديق  تيودوريطس  الشهري  املؤرخ  قورش 

مارون ومعاصره.
انصرف مارون إذًا ألعمال الصالة والتقوى باإلضافة اىل األعمال 

اليدوية الشاقة لقهر اجلسد، البسًا اللباس اخلشن.
شاعت أخبار هذا القديس فقصدته اجلموع من كل حدب وصوب 
فمنهم من جلأ اليه ملرض جسدي مزمن وآخرون  ملتمسة شفاعته… 
ملرض نفسي، فانصرف اىل وعظ تلك اجلماهري ومواساتها، ولعّل 
القديس مارون هو الوحيد الذي أنعم عليه الرب بنعمة الشفاء وهو 
ال يزال على قيد احلياة، فكان يشفي امراض اجلسد والنفس، كما 
ينهي اجلموع عن احملّرمات زارعًا فيها بذور التقوى واإلميان، حيث 

أثّرت هذه األعمال باآلالف ورّسخت اميانها وقّوة عزميتها…
اعتزل  حّل…  اينما  فلحقته  الناس،  من  مارون  القديس  هرب 
يف  صيته  وذاع  أعماله  فشهرته  منفرد  جبل  قمة  على  الشهرة 
بأكمله،  الشرق  على  تسيطر  كانت  اليت  البيزنطية  األمرباطورية 
مارون(  ملار  معاصر  )مؤرخ  الذهب  فم  يوحنا  القديس  فذكره 
مارون  املذكور قد عرف  القديس  ارمينيا وكان  بكوكوزا يف  من 

شخصيًا.
اىل  األشخاص  اقرب  أن  البستاني  افرام  فؤاد  الدكتور  يعترب 
مارون كان الراهب زابينا الذي أواله القديس الكثري من اإلحرتام 
وأوقر شيخوخته واقتدى ببعض طرقه يف الزهد والتقّشف، حتى أن 
بعض املؤرخني اعترب أن الراهب زابينا قد يكون معّلم مارون، بينما 
إاّل التلميذ املفضل للقديس  اعترب البعض اآلخر أن زابينا ما هو 
املذكور، ولكن من الثابت أن هذا الراهب قد وافته املنية قبل 
مارون، مما دفعه اىل اإلحياء للمقربني اليه يف رغبته بأن يدفن 

على مقربة من مرقد زابينا.
مات القديس مارون حوالي سنة 410م )ليس هناك من تاريخ 
فتنازعت  تنّفذ وصيته،  يعترب سنة 422م( ومل  من  فمنهم  مؤكد 
بني  صراعات  نشوب  اىل  أّدى  مما  الطاهر  جسمانه  على  اجلموع 
جنوب  يف  األقوى  القرية  به  ظفرت  أن  اىل  القورشية،  القرى 

قورش، فنقلته اليها وأقامت عليه كنيسة…
مارون  جسمان  أن  فيذكر  القورشي  تيودوريطس  املؤرخ  أما 
كان قريبًا من مركز ابرشيته وهذا ما استنتجه األب هنري المنس 
)مستشرق بلجيكي( يف القرن التاسع عشر حني اعترب ان اجلسمان 
قد يكون يف »مشال سوريا، جنوب قورش يف حنو نصف ساعة 

بينها وبني حلب…«
مل يكد القديس مارون يرتك احلياة حتى كان اآلالف من اتباعه 
من مشارق األرض ومغاربها يتقاطرون على جبال قورش سالكني 

طريق مارون يف التنّسك…
تكرميًا هلذا القديس العظيم، شّيد األمرباطور البيزنطي مرقيانوس 
سنة 452م، ديرًا حيمل إمسه ال ندري بالضبط موقعه حاليًا إمنا من 

احملتمل أن يكون جبوار بلدة معّرة النعمان يف سوريا الثانية. 
انتسب رهبان كثريون اىل هذا الدير، فدعووا برهبان دير مار 

مارون، كما انضوى ايضًا عدد ال يستهان به من الراهبات ولعل 
تكون  أن  املفارقة  ومن  ودومنينا…  وكريا،  مارانا،  اشهرهن: 
السريانية  باللغات  العذراء«  »السيدة  مجيعها  تعين  األمساء  تلك 

والبيزنطية والالتينية اليت كانت سائدة آنذاك.
القديس مارون متنسكًا عفيفًا، ولكنه مل ميت حتى رأينا  مات 
أبناءه الروحيني املشرَّفني بامسه، ينتشرون حتت كل كوكب. غري 
اّن املارونية تركز كيانها يف لبنان بعد أن بشر تالمذة مار مارون 

اهله، وفيه بسقت دوحتها وامتّدت أغصانها إىل أحناء الدنيا.
لقد كان مارون للكنيسة مجعاء ومل يكن يومًا حكرًا على الطائفة 
الروم  طائفة  لدى  إلمسه  ذكرًا  فنجد  سواها،  دون  املارونية 

األرثوذكس ضمن الئحة قدّيسيها.
قال عنه املؤرخ تيودوريطس:« كانت احلّمى ختمد بّظل بركته، 
واألمراض على اختالفها تشفى مجيعها واألبالسة تنهزم بعالج واحد 

منه وهو الصالة…«
فمن يقَو على كنيسة قدّيسها وشفيعها مارون!!!؟؟؟

القطط تهدد التنوع احليوي وتقتل القديس مارون: أب الطائفة املارونية
24 ملياراً و400 مليون حيوان سنويًا

أظهرت دراسة علمية أن القطط تشكل خطرًا كبريًا على التنوع 
“نيتشر  جملة  يف  مؤخرًا  نشرت  علمية  دراسة  وحبسب  احليوي. 
كوميونيكيشنز”، فإن القطط املنزلية يف الواليات املتحدة األمريكية 
وحدها، تقتل سنويًا أكثر من 4 مليارات عصفور و 20 مليار فأر 
و400  مليارًا   24 جمموعه  ما  أي  أخرى،  صغرية  ثديية  وحيوانات 

مليون حيوان.
وبناء على هذه األرقام، يرى الباحثون يف معهد “مسيث سونيان” 
لعلم األحياء يف واشنطن أن القطط تشكل خطرًا كبريًا على التنوع 
واألمسدة  باملبيدات  مقارنة  حتى  األخطر  إنها  ويقولون  احليوي. 
الكيميائية املستعملة يف الزراعة، بل وأخطر مما يقوم به البشر من 

تدمري للمواطن الطبيعية للحيوانات.
الدافئة،  املناطق  يف  تعيش  قطة  كل  فإن  الدراسة،  وحبسب 
تقتل يوميًا من 30 إىل 47 عصفورًا وما بني 177 إىل 299 فأرًا أو 
حيوانًا ثدييًا صغريًا. يوجد يف الواليات املتحدة حواىل 84 مليون 
قطة منزلية، عدة ماليني منها ال تغادر املنازل إطالقًا، وبالتالي ال 
تصطاد. وهذا يعين أن قطط الشوارع هي اليت اصطادت معظم 
العصافري اليت لقيت حتفها. وترتاوح تقديرات عدد قطط الشوارع 

يف أمريكا بني 30 و80 مليون قطة.
ويقول العلماء، إن القطط مسؤولة عن انقراض حواىل 30 نوعًا 
من الطيور والكائنات احلية الصغرية، كان معظمها يعيش يف جزر. 
ومن أجل احلد من خطر القطط على التنوع احليوي، يطالب العلماء 
خبصي القطط. وتفرض عدة مدن أملانية على مالكي القطط أن 
يقوموا خبصيها عند طبيب بيطري. ومن خيالف القانون يدفع غرامة 
قد يصل مستواها إىل 5000 يورو. ويقدر عدد القطط املنزلية يف 

أملانيا حبواىل 8 ماليني قطة.

آالم الظهر ضريبة 
العصر!

آالم أسفل الظهر تعترب من أمراض العصر احلديث اليت صاحبت 
ظهور الكمبيوتر والدش وما إىل ذلك، حيث إنها ضريبة من ضرائب 
يقضون ساعات طويلة  املصابني  أن  خاصة  التكنولوجي،  التقدم 
إىل  يؤدي  ما  وهو  مثال،  الكمبيوتر  أمام  خاطئة  بأوضاع  جالسني 

ازدياد هذه اآلالم، وتبدأ معها رحلة املعاناة.
وتعترب اللياقة البدنية الضعيفة وزيادة الوزن أحد أهم مسببات هذا 
املرض العصري، وتلعب احلالة النفسية والتقدم بالعمر والتدخني 
دوًرا كبرًيا يف اإلصابة بهذا املرض، والذي يعوق ممارسة اإلنسان 
أنشطته االجتماعية ويؤثر على أدائه يف العمل، ولعل أهم أضرار 
هذه اآلالم على االقتصاد هو تغيب العاملني من عملهم، وكذلك 

اخنفاض كفاءة املوظف الذي يتعرض هلذه املشكلة.
يف البلدان املتقدمة وألسباب صحية واجتماعية واقتصادية أيًضا 
آالم  للوقاية من  الصحية  بالتوعية  مت تأسيس مدارس متخصصة 
على  فقط  يقتصر  ال  الذي  أيًضا  التأهيلي  ولعالجها  أواًل  الظهر 
الطبيب املختص باألمراض العظيمة واملفاصل وإمنا يتم مبساعدة 
إضافة  النفسية،  باألمراض  املختص  والطبيب  الفيزيائي  املعاجل 
إىل خبري بشئون العمل الذي يتجلى دوره يف مساعدة املريض على 

اختيار العمل املناسب للمحافظة على صحة الظهر وسالمته.
ويعترب فهم آلية حدوث آالم الظهر والتناغم املعقد يف العمل بني 
العضالت ما حول الفقرية وأجزاء جسم الفقرة، واألربطة احمليطة 
بها والقرص الغضرويف يساعد على اختاذ التدابري الوقائية بشكل 
جيد، سواء كانت أثناء النوم أو العمل أو اجللوس يف البيت يف 
أوقات الراحة، أو أثناء املشي وممارسة التمارين الرياضية والقيام 
مبختلف األنشطة احلياتية، وإذا ما راقب كل منا كيفية جلوسه على 
املكتب أو طريقة استلقائه يف السرير أو غري ذلك لوجد أن الظهر 
استمرت  ما  إذا  الوضعيات  هذه  ومثل  خاطئة،  بوضعيات  يكون 
لفرتات طويلة تؤدي لتفاقم املشكلة وحدوث آالم الظهر املربحة.

ومن النصائح املهمة اليت ينبغي أن نوليها اهتمامنا أيًضا عدم 
العمل لساعات طويلة ومتواصلة، ومن األخطاء الشائعة اليت ميارسها 
الكثري من املوظفني وضع مساعة اهلاتف بني الرأس وأعلى الكتف 
الفقري  أو اختاذ وضعية خاطئة للعمود  حني االنشغال بعمل ما، 
واجلسم عند اجللوس يف قاعة االجتماعات أو يف مكان ما، أو أثناء 
قيادة السيارة، ومثل هذه الوضعيات تساهم بشكل تدرجيي يف 
تفاقم اإلصابة بآالم الظهر اليت يتطلب عالجها الكثري من الوقت 
واجلهد واملال وكثريًا ما تعكر صفو مزاج اإلنسان، وهلذا فإنه من 
اليت  الوقائية  اإلرشادات  باتباع  املشكلة  هذه  تفادي  ا  جدًّ املهم 
جتنبك املضاعفات العديدة اليت تنجم عن آالم الظهر اجلسدية منها 

والنفسية واالقتصادية.
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متفرقـــات

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

Saturday 16 February 2013  2013 شباط   16 السبت 

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

حفلة ناجحة لشبيبة كنيسة مار الياس االرثوذكسية - وولونغونغ

السنوية  حفلتها  االرثوذكسية  الياس  مار  شبيبة  احيت 
السامي  صليبا  بولس  املطران  سيادة  برعاية  كبري  بنجاح 
وولونغونغ  يف  الياس  مار  كنيسة  خادم  وحضور  االحرتام 
قدس االب افرام عباسي وعدد من الكهنة يف صالة غراند 

رويال يف غرانفيل.
وقد مجعت احلفلة حشدا كبريا من ابناء الطائفة ويعود ريع 

هذه احلفلة لدعم مشاريع الكنيسة اخلريية.
افتتحت احلفلة بكلمة صالة من قدس االب افرام خادم 

الرعية وشكر احلضور لدعمهم مشاريع الكنيسة.
احلضور  فيها  كلمة شكرت  احلايك  ماندي  اآلنسة  والقت 
للجميع  ومتنت  وولونغونغ  اهالي  وخاصة  تشجيعهم  على 

سهرة ممتعة.
وكان هناك برنامج فين مميز تألق فيه الفنان خالد االمري 

اضافة اىل الرقص والديسكو

االنسة ماندي الحايك االب افرام عباسي

لجنة الشبيبة مع االب افرام

خطوبة الشاب حممد 
شاهني ويامسني قرانوح

يف اجواء الفرح والسرور متت خطوبة الشاب اللطيف حممد زياد 
شاهني على اآلنسة احلسناء يامسني قرانوح كرمية السيد عبد 
القادر قرانوح يف صالة قصر النجوم حبضور االهل واالصدقاء 

وقد عمت الفرحة قلوب اجلميع.
وعلى اشعاع فالش اراكس البس اخلطيبان حممد ويامسني 
بعضهما عالمة اخلطوبة وقطعا قالب احللوى. وانهالت عليهما 
الكربى..  للفرحة  وعقبى  اجلميع  من  التهاني  وقبالت  اهلدايا 

والف مربوك.

الخطيبان محمد وياسمني

الخطيبان محمد وياسمني وخواتم الخطوبة

الخطيبان مع االهل

غري  حياتهما 
بل  ال  مستقرة، 
تبدو أشبه بـ«السري 
ألغام«  حقل  وسط 
- كما تصفها - »ال 
ينفجر  متى  نعرف 
يعود  أو  غضبًا 
حياتهما  ويبتسم«. 
حمورها مزاج زوجها 

املتقّلب!
وقت  اي  يف 
تكون تقلبات مزاجه 

مرحلية:
رفض  إذا   -

التحدث عن املشكلة، إسأليه إذا كنت تستطيعني املساعدة. إن 
مل حيفزه ذلك على التكلم، اعلمي أنه حباجة للبقاء وحيدًا لبعض 

الوقت.
- عندما يطلق »مونولوجًا« طوياًل عن املشكلة وتشّعباتها، يبقى 
احلل األنسب يف االستماع اليه! ولكن، اذا إستمر على هذه احلال 
بل  فحسب،  باملشلكة  التفكري  عدم  على  حثه  حاولي  عدة،  ايامًا 

ها. العمل على حلِّ
- شكوى مستمّرة: احلل األنسب هو عدم أخذ األمور على حممل 

اجلد، بل املزاح معه والتخفيف عنه.
- حافظي على مسافة بينكما عندما يكون مزاجه عكرًا. ال جتعلي 
تّقلباته حمور حياتك، بل حاولي متضية بعض الوقت مع أصحابك 

وممارسة اهلوايات اليت حتّبينها.

امسية أدبية لرابطة احياء زوجك ومزاجه املتعكر
الرتاث العربي

تتشرف رابطة احياء الرتاث العربي بدعوتكم حلضور 
امسية ادبية حول اعمال االديب والشاعر الراحل »يونس 
االبن« وذلك مساء االربعاء املوافق يف 13 - 3 - 2013 
الساعة السابعة والنصف يف قاعة كنيسة سيدة لبنان يف 

هاريس بارك »املبنى اجلديد«.
الدعوة عامة وجمانية اهال وسهال باجلميع.

ناصيف  بإيلي  االتصال  الرجاء  املعلومات  من  ملزيد 
على الرقم: 0425230649
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تتمــات

كريي متفائل ...
تتمة املنشور الصفحة االول

وأشار اىل أن امللك عبداهلل الثاني عاهل األردن الذي حتدث معه 
أمس االول يشاركه هذه املقاربة.

ورأى كريي أن األسد مل يصل إىل هذه النقطة بعد، وبالتالي »هناك 
حاجة ليعيد حساباته... وما ميكن أن نفعل لتغيري هذه احلسابات«.

وأثنى كريي على مبادرة رئيس االئتالف الوطين معاذ اخلطيب كأحد 
احللول التفاوضية والسعي إىل تفادي انهيار الدولة. وقال: »أنا أبقى 
املتحدة  والواليات  روسيا  لتجد  معادلة  هناك  تكون  قد  بأنه  متفائاًل 
أرضية مشرتكة يف هذا األمر«، ورحب بزيارة امللك عبدااهلل الثاني إىل 

روسيا يف هذا الصدد.
وشدد على أن على العامل أن يقنع األسد بالتنحي عرب حل تفاوضي 
مع املعارضة، قائاًل إن يف وسع روسيا أن تلعب دورًا أساسيًا يف 

وضع حد للنزاع يف هذا البلد.
ويف وقت يرتصد املراقبون )ا ف ب( أي تعديل يف سياسة الرئيس 
الكواليس  يف  حتركات  إىل  كريي  أملح  سورية،  حيال  أوباما  باراك 

حملاولة قطع آخر اإلمدادات احليوية عن نظام االسد.
لكنه أكد بشكل واضح أن على األسد التخلي عن أي أمل يف اخلروج 

ل »حتمية« رحيله. من األزمة منتصرًا، وتقبُّ
وقال إن »احلكومة )األمريكية( تفضل حاًل سياسيًا، وحاًل تفاوضيًا 
متزايد يف  بشكل  واشنطن  ودعت  األسد.  الرئيس  رحيل  عنه  ينتج 
بإمداده  ايران  واتهمت  له،  دعمها  لوقف  روسيا،  األخرية  الشهور 

باألموال واملعدات والعناصر.
وعلى رغم اجلهود اليت بذلتها الواليات املتحدة للحض على قيام 
إال  األسد،  مواجهة  يف  لالستمرار  وقابلة  موحدة  سياسية  معارضة 
أنها امتنعت عن تقديم أسلحة إىل مقاتلي املعارضة، بسبب خماوف 
من تسليح »منطقة حرب« غري واضحة املعامل تشهد صعود حركات 

جهادية.
وفشلت حتى اآلن مبادرات ديبلوماسية عدة قام بها املوفد الدولي 
كويف انان ثم خلفه األخضر اإلبراهيمي يف وضع حد للنزاع املستمر 
منذ 23 شهرًا، الذي أوقع حتى اآلن حواىل سبعني ألف قتيل وفق 

أرقام األمم املتحدة.
وبعدما أعلن أوباما قبل عام أن أيام األسد باتت معدودة، بالكاد 
أتى على ذكر سورية يف خطابه حول حالة االحتاد الثلثاء، متعهدًا فقط 

بـ »ابقاء الضغط على النظام السوري الذي يقتل شعبه«.
ومن املتوقع أن تتصدر املسالة السورية احملادثات اليت سيجريها 
كريي يف وزارة اخلارجية مع األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 

ووزيرة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين آشتون.
وكشف أن زيارته األوىل إىل اخلارج املتوقعة يف األسابيع املقبلة 
النظر حول سورية،  األوسط وعلى مجع وجهات  الشرق  سرتكز على 
جديدة  يقومان خبطوات  قد  واألردن  املتحدة  الواليات  أن  إىل  ملمحًا 

حلض روسيا على الضغط على األسد من أجل التنحي.
إىل  مشريًا  ال حيتمل«،  احلالي  »الوضع  إن  جودة  قال  جهته،  من 

وجود »توافق عام على )وجوب إجياد( خطاب سياسي«.
وكان وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف التقى للمرة األوىل 
رئيس االئتالف السوري املعارض امحد معاذ اخلطيب يف وقت سابق 
من هذا الشهر يف ميونيخ، واعلنت موسكو أنها تعتزم اإلبقاء على 
ميخائيل  الروسي  اخلارجية  وزير  نائب  أعلن  كما  بانتظام.  اتصاالت 
ومعاذ  املعلم  وليد  السوري  اخلارجية  وزير  أن  االربعاء  بوغدانوف 
األسابيع  خالل  موسكو  إىل  منفصلتني  بزيارتني  سيقومان  اخلطيب 

املقبلة إلجراء حمادثات.
أنه  نوالند،  فيكتوريا  األمريكية  اخلارجية  باسم  املتحدثة  وصرحت 
»ليس سرًا على الدول اليت عملت على تشديد الضغط على األسد أنه 

يعيش يف عامل من األوهام يف شأن البقاء يف السلطة«.
واضافت أنه طاملا أن روسيا تواصل إمداد النظام السوري بالسالح 

واملال، »فانهم سيشعرون باالرتياح لوضعهم«.
دول  تفرضها  اليت  العقوبات  أن  على  املقابل  يف  شددت  لكنها 
أخرى على دمشق جنحت يف الضغط على النظام، موضحة أنهم »أنفقوا 
اكثر من نصف احتياطي البالد من الذهب ألنه مل يعد بوسعهم القيام 

بالتجارة واحلفاظ على مصادر العمالت الصعبة«.

بوغدانوف
وكان قد أكد نائب وزير اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تأييد 
بالده لتوسيع جمموعة العمل حول سورية وانضمام مصر والسعودية 

وإيران وكذلك بعض الدول اجملاورة كلبنان واألردن إليها.
وشدد بوغدانوف على ضرورة إجراء لقاء جديد باسرع وقت ممكن 
اىل  يؤدي  ان  ميكن  احلالي  الوضع  ألن  سورية  حول  العمل  جملموعة 

انهيار البالد.
وحذر من أّن الوضع يف سورية ال يتحّسن بل، إّن ما حيصل يهّدد 
بتفكيك سورية وانهيارها الذي ميكن اال يتوقف ضمن حدود اجلمهورية 
لقاء  لعقد  دعت  ان  ومنذ  موسكو  أّن  إىل  ولفت  السورية،  العربية 
الالعبني  عدد  كثر  »كلما  مبدأ  من  تنطلق  كانت  مرة  اول  اجملموعة 
زادت  كلما  واحد  رصيف  على  سيقفون  الذين  املؤثرين  اخلارجيني 
بناء  حل  اىل  والتوصل  سوريا  الدم يف  محام  لوقف  جهودنا  فعالية 

لألزمة«.
السوري  اخلارجية  وزير  إن  املاضي،  األربعاء  بوغدانوف  واعلن 
اخلطيب  معاذ  أمحد  املعارض  السوري  االئتالف  ورئيس  املعلم  وليد 
سيزوران روسيا نهاية الشهر اجلاري وسيعقدان لقاءين منفصلني مع 

وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف.

»عرض للقوة« ...
تتمة املنشور الصفحة االول

فيما أبدت السلطة عدم مباالة جبهود يبذهلا حزب »النور« السلفي 
االستحقاق  طريق  يف  املضي  يف  إصرارًا  وأظهرت  الصدع،  لرأب 
مرسي  الرئيس حممد  يصدر  أن  رئاسي  توقع مصدر  إذ  التشريعي، 

نهاية االسبوع قرارًا بفتح باب الرتشح اىل اجمللس النيابي.
»حزب  جهود  االنتخابات  بشأن  مرسي  قرار  يقوض  ان  ويتوقع 
النور« ويرسخ االنقسام، علمًا بأنه يرجح ان تصدر احملكمة الدستورية 
خالل اليومني املقبلني قرارها يف شأن مدى دستورية قانون تنظيم 

االنتخابات.
البدء  الرئيس  يلزم  اجلديد  الدستور  أن  الرئاسي  املصدر  وأوضح 
يف إجراءات االنتخابات خالل ستني يومًا من االستفتاء على الدستور، 
احلالية«  بـ«عدم تغيري احلكومة  اجلاري. وجزم  الشهر  أي قبل نهاية 
على رغم رهن املعارضة مشاركتها يف االنتخابات بـ«إطاحتها«، ولفت 
اىل ان احلكم يعول كثريًا على إجراء االستحقاق التشريعي لـ »تهدئة 

املشهد السياسي«.
ويف غضون ذلك يعقد حزب »احلرية والعدالة« احلاكم مؤمتره السنوي 
ويستمر يومني للبحث يف التحضري لالنتخابات، يف ظل خشية من قرار 
حمتمل جلبهة »اإلنقاذ الوطين«، اليت متثل قوى املعارضة الرئيسية، 
مبقاطعة االنتخابات، األمر الذي قد »يفجر أزمة كبرية داخلية وخارجية 

يف حال جلأت املعارضة إىل تلك اخلطوة« حبسب املصدر.
اجتمعت مساء أمس االول  السلفي  »النور«  وكانت قيادات حزب 
يف مقر حزب »الوفد« مع رموز يف جبهة »اإلنقاذ الوطين«، وأوضح 
»موعد عقد  االجتماع حبث يف  أن  ثابت  أشرف  »النور«  القيادي يف 
إجناح  وضمانات  الرئاسة،  ترعاها  اليت  الوطين  للحوار  جديدة  جلسة 
احلوار، والعمل على إزالة املخاوف اليت تعرتي املعارضة«، وأشار إىل 
»أن مقاربات تلوح يف األفق بني احلكم واملعارضة« وهو ما يتناقض 

مع تصرحيات املصدر الرئاسي.
واعترب ثابت تأكيد الرئاسة عدم وجود خطوط محر يف احلوار »تقدما 
يف  برغبتها  أفادت  املعارضة  يف  »أطرافًا  ان  اىل  وأشار  كبريا«، 
املشاركة يف احلوار فيما تبدي أطراف أخرى ختوفات وتريد ضمانات«، 

مؤكدا »العمل على تقريب وجهات النظر وإزالة أية خماوف«.
ورهن القيادي يف »اإلنقاذ« عمرو موسى حضور اجلبهة اجتماعات 
احلوار الوطين بـ«تنفيذ املبادرة اليت أطلقها النور وتتماهى مع مطالب 
العام طلعت  النائب  إنقاذ وإطاحة  املعارضة ال سيما تشكيل حكومة 
عبد اهلل«. وقال أمس االول: »إذا التزمت الرئاسة تنفيذ مبادرة النور 
وحصلنا على ضمانات بتنفيذ ما نتوافق عليه، سنشارك يف احلوار مع 

الرئاسة«.
املواالة  بني  امليادين  انقسام  مشاهد  )امس(  اجلمعة  وتتكرر 
واسع.  نطاق  على  عنف  أعمال  اندالع  من  واملعارضة، وسط خماوف 
إذ تتظاهر مجاعة »اإلخوان املسلمني« يف ميدان النهضة يف حمافظة 
اجليزة، القريب من ميدان التحرير، الذي سيكون، إضافة إىل قصر 
القبة الرئاسي، موقعا الستقبال املعارضني املطالبني باسقاط النظام، 
فيما التزم »حزب النور« احلياد، ونأى بنفسه عن املشاركة يف أي من 

الفاعليات أماًل يف لعب دور الوسيط بني الفرقاء.
ويف غضون ذلك، نقلت »رويرتز« عن حمامني حقوقيني يف مصر 
وفاة شاب مريض بالسكري كان حمتجزًا منذ يوم اجلمعة املاضي اثر 
اشتباكات بني الشرطة وحمتجني مبدينة اإلسكندرية بعد رفض إدارة 

السجن إدخال أدوية إليه.
وأوضح احملامي محدي خلف ان الشاب حسن شعبان )35 عامًا( مل 

يكن مشاركًا يف االحتجاج وأنه »ألقي القبض عليه عشوائيًا«.

خالد بن بندر ...
تتمة املنشور الصفحة االول

آل  عبدالعزيز  بن  بن سعد  األمري حممد  الرياض  منطقة  أمري  نائب 
سعود من منصبه، بناًء على طلبه.

اللواء ركن عيد بن عواض بن عيد  أمر خادم احلرمني برتقية  كما 
وكان  الربية،  للقوات  قائدًا  وتعيينه  ركن،  فريق  رتبة  إىل  الشلوي 

قائدًا لقيادة املنطقة الشمالية الغربية )تبوك(.
وكان خادم احلرمني أدى صالة امليت بعد صالة العصر  األربعاء 
منطقة  أمري  على  بالرياض  عبداهلل  بن  تركي  اإلمام  جبامع  املاضي 

الرياض األمري سطام بن عبدالعزيز آل سعود.
كما أدى الصالة مع خادم احلرمني ممثل أمري دولة الكويت الشيخ 
ناصر احملمد الصباح واملستشار اخلاص مللك األردن األمري طالل بن 

حممد ورئيس وزراء لبنان السابق سعد احلريري.
برتبة  ضابطًا  كان  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  خالد  األمري  أن  يذكر 
فريق ركن، وكان قبل أن يعني أمريًا للرياض قائدًا للقوات الربية 
السعودية، وقد خترج يف أكادميية ساندهرست العسكرية بربيطانيا. 
وتنقل األمري خالد بن بندر يف عدد من القطاعات العسكرية، وشارك 
يف حرب حترير الكويت، واشرتك يف عدد من الدورات املتخصصة يف 

الواليات املتحدة.
كما عمل تركي بن عبداهلل بن عبدالعزيز ضابطًا يف القوات امللكية 
اجلوية السعودية برتبة عقيد ركن طيار، وهو طيار حمرتف، خصوصًا 

على طائرات )F-15( املقاتلة.
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ماذا لو اصبح البطريرك الراعي البابا اجلديد
روما  بطرس يف  كرسي  على  الفتيكان  انتخبت   1٩٧٨ سنة 
البابا الراحل يوحنا بولس الثاني من بولونيا، البلد الذي كان 
األبيض،  البابا  ذلك  أتى  آنذاك.  الشيوعية  حكم  حتت  يرزح 
كما كانوا يدعونه، وأطاح بالشيوعية ليس يف بولونيا وحسب 
بل يف أوروبا الشرقية كلها. فحرر اإلميان املسيحي يف تلك 
واإلحلاد.  االضطهاد  من  عقود  بعد  الكنيسة  وانتعشت  البالد 
قال عنه ميخائيل غورباتشوف: »سقوط الستار احلديدي كان 

من املستحيل أن حيصل بدون البابا يوحنا بولس الثاني«.
كان ذلك يف البلدان األوروبية، فماذا اليوم عن شرقنا حنن 

اللبنانيون والعرب؟
الشرق..  ملسيحيي  وتشريد  وقتل،  دمار،  العربي  ربيعنا 
ربيعنا  املسيحية..  العبادة  لدور  تدنيس وحرق  العربي  ربيعنا 
العربي ما هو إال وسيلة فرضت من الغرب من اجل شرق أوسط 
جديد وما ادراك ما هو الشرق األوسط اجلديد. انه شرق خال 
تعيد  اي وجود مسيحي.. جمرد دويالت إسالمية أصولية  من 

العرب ألف سنة إىل الوراء فتسيطر إسرائيل.
األمريكي-  املخطط  خطر  أدرك  من  أول  كان  الفاتيكان 
اإلسرائيلي على مسيحيي الشرق، والقاه يف خوفه من الربيع 
العربي البطريرك املاروني بشارة الراعي. كلنا نذكر يوم وقف 
البطريرك يف فرنسا متسائاًل من سيأتي بعد النظام السوري 

إذا سقط؟ وماذا سيحل باألقلية املسيحية؟ 
سؤاله هذا كان بعد أن رأى مصري مسيحيي العراق ومصر 
املسيحيني  من  النظر  قصريي  بعض  اعلن  يومها  وتونس.. 
اللبنانيني احلرب عليه. اشتكوا عليه يف الفاتيكان، طلبوا حتى 
ببطريرك  تليق  ال  بأوصاف  نعته  على  البعض  وجترأ  إقالته، 

أنطاكيا وسائر املشرق وما زالوا. 
يف األمس، يوم زار سوريا ليشارك بتنصيب البطريرك اجلديد 
للروم األرثوذكس، وأقام القداس األهلي مع مسيحيي سوريا 
بأرضهم،  التشبث  على  إياهم  مشجعًا  املوارنة  طائفته  وأبناء 
واقفًا إىل جانب بطاركة املشرق داعيًا اىل احملبة ووقف القتل 
أساس  هي  املسيحية  أن  الغرب  إىل  برسائل  باعثًا  والدمار، 
بتشويه  القوم  انربى بعض صغار  فيه،  الشرق وستبقى  هذا 
صورته..! ومل يكن ليجرؤ ذلك اإلنسان الصغري على تشبيه 
القداس االهلي بالقداس الشيطاني لو مل يسبقه بعض مسيحيي 
ذلك  وخصوصًا  البطريرك،  جتاه  الالذعة  بانتقاداتهم  آذار   1٤
املستكتب الصغري من كندا الذي خيصص صفحته اإللكرتونية 

للتهجم على كبار من لبنان.. 
ماذا لو أرادت الفاتيكان أن تأتي بيوحنا بولس ثان آخر..؟

ماذا لو اصبح البطريرك الراعي بابا روما اجلديد ليعيد تثبيت 
املسيحيني بالشرق.. ؟

ماذا سيكون موقف هؤالء الصغار ورؤسائهم حينها..؟
حقًا أن هؤالء يصلون دائمًا متأخرين . . !

أنطوان غانم
بريزبن

روسيا تعطل بياناً يف جملس األمن حيذر علي صاحل من عرقلة التسوية

ُينذر فيه للمرة األوىل  عطلت روسيا أمس االول تبين جملس األمن بيانًا 
الرئيس اليمين السابق علي عبداهلل صاحل من تبعات تعطيله العملية االنتقالية 
)التسوية( وتقويض عمل حكومة الوحدة الوطنية. واستأنف أعضاء جملس األمن 
املشاورات يف شأن مشروع البيان، الذي أعدته بريطانيا يف ضوء زيارة سفراء 
الدول األعضاء يف اجمللس اىل صنعاء يف 2٧ كانون الثاني )يناير( املاضي، 
وإحاطة موفد األمني العام لألمم املتحدة اخلاص اىل اليمن أمام جملس األمن 

األسبوع املاضي.
وعلم أن األطراف اليت التقاها السفراء مع ممثلي خمتلف االجتاهات السياسية 
يف اليمن طالبوا بوضع حد جلهود صاحل التخريبية للعملية السياسية. وقالت 
مصادر ديبلوماسية إن أطرافًا فاعلة يف العملية السياسية »تعترب أن األفضل 
لليمن أن ُيغادر صاحل البالد بضمانات ُتبعده عن مواصلة عرقلة اإلصالحات 

وتسمح لعملية احلوار الوطين باالنطالق«.
ووفق مشروع البيان الربيطاني فإن »جملس األمن حيض األطراف يف اليمن 
على التعهد حبل خالفاتهم باحلوار واملصاحلة ورفض العنف واالنتقام والتقيد 

التام بقراري جملس األمن 2٠1٤ و2٠51«.
ويعرب اجمللس وفق النص نفسه »عن القلق البالغ حيال التقارير املتعلقة 
بالتدخالت يف العملية االنتقالية من أشخاص ميثلون النظام السابق واملعارضة 
عبد اهلل صاحل  بعلي  املتعلقة  املزاعم  السابقة وسواهم« ويشري حتديدًا اىل 
وعلي سامل البيض وأفراد وجمموعات يتلقون املال والسالح من خارج اليمن 

بهدف تقويض العملية االنتقالية.
إجراءات إضافية مبا  األمن لتبين  »باستعداد جملس  البيان  ويهدد مشروع 
فيها اجراءات مبوجب املادة ٤1)الفصل السابع( من ميثاق األمم املتحدة يف 
الوطنية واالنتقال  حال استمرت األعمال اهلادفة اىل تقويض وحدة احلكومة 

السياسي«.
ويرحب مشروع البيان بإعالن الرئيس اليمين عبدربه منصور هادي بإطالق 
مؤمتر احلوار الوطين يف 1٨ آذار )مارس( وُيشدد على أن »املرحلة االنتقالية 
جيب أن تتم بقيادة مينية وبالتزام الدميوقراطية واحلكم الرشيد وحكم القانون 

واملصاحلة الوطنية واحرتام حقوق اإلنسان«.
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مسلحون خيطفون ستينياً يف صور ويطالبون 
بفدية 3 ماليني دوالر

تتكرر حوادث اخلطف يف لبنان مقابل فدية وتنتقل من منطقة 
إىل أخرى مستهدفة هذه املرة منطقة صور حيث سجلت عملية خطف 
جديدة طاولت رجل األعمال جنيب يوسف )66 عامًا( يف صور وهو 

من أبناء القرى السبع.
وكان يوسف متوجهًا بسيارته نوع جيب كاديالك من منزله يف 
أسود، حني  أبو  ميلكها يف حملة  زراعية  أرض  إىل  الشمالي  برج 
جمهولة،  جهة  إىل  واقتادوه  مسلحون  بداخلها  سيارة  اعرتضته 

تاركني سيارته يف املكان.
وعند العاشرة لياًل، اتصل اخلاطفون بنجله مطالبني بفدية مالية 

قدرها 3 ماليني دوالر.
السيارة  وعاينت  اجلنائية  واألدلة  األمنية  القوى  حضرت  وقد 

ورفعت عنها البصمات ونقلتها من مكانها.
وحبسب التحقيقات األولية تبني ان اخلاطفني قد أجروا االتصال 

بنجل املخطوف من هاتف عمومي يف بريوت.
وأفيد ان يوسف هو وكيل سيارات ب.ام. ورينو يف لبنان.

واستنكرت مجعية جتار صور، يف بيان هلا عملية اخلطف واعتربت 
األهلي  السلم  ضرب  ملسلسل  استكمال  هي  اخلطف  »جرمية  ان 

والوضع االقتصادي يف لبنان الذي يعاني أصاًل من ركود«.
وأشارت اجلمعية إىل »أن املخطوف هو أحد التجار الكبار الذين 
ودورته  منوه  تعزيز  ليساهم يف  وطنه  وبالبقاء يف  بلبنان  آمنوا 
أجل  من  للعمل  واحلكومة  األمنية  »األجهزة  ودعت  االقتصادية. 
الوطنية  مسريته  ليتابع  مدينته  وإىل  عائلته  إىل  سريعًا  عودته 

واإلمنائية«.
***

توقيف 7 سوريني يؤلفون عصابة سرقة يف البقاع

أوقفت دورية تابعة لشعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي، 
عصابة مؤلفة من سبعة أشخاص يتزعمها عدي غازي الشيخ وحممود 
حممد العبد، حيث إعرتف أفرادها ومجيعهم من التابعية السورية، 
بالقيام بعدة سرقات يف منطقيت البقاع الغربي واألوسط ، وكان 
آخرها سرقة 250 رأسًا من الغنم من مزرعة آل الصفدي يف خراج 

بلدة بعلول .
وقد أحيل أفراد العصابة السبعة على القضاء املختص إلستكمال 

التحقيقات، بناء إلشارة النائب العام اإلستئنايف يف البقاع.
من جهة اخرى، أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف 
بيان انه »ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة 
اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي 
2 و2013/2/3 من توقيف 54 شخصا الرتكابهم أفعاال جرمية على 
جبرائم   7 سرقة،  جبرائم   18 بينهم:  كافة،  اللبنانية  األراضي 
خمدرات، 6 جبرم دون أوراق ثبوتية، 4 جبرم اطالق نار، 2 جبرم 
تزوير، 2 جبرم شجار، 2 جبرم اشتباه، 2 جبرم اقامة غري مشروعة، 
6 جبرائم: سلب، اساءة أمانة، ترويج عملة مزورة، مقاومة رجال 
األمن، خمالفة بناء، فرار من احلبس، و5 مطلوبني للقضاء مبوجب 

مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

االدعاء على مخسة فارين
استحصلوا على اجلنسية اإلسرائيلية

صقر  القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  ادعى 
صقر، على مخسة لبنانيني فارين جبرم التعامل مع العدو اإلسرائيلي 

واالستحصال على جنسيته.
وجاء االدعاء سندًا إىل مواد ترتاوح عقوبتها بالسجن من 3 إىل 

15 عامًا أشغااًل شاقة.
***

منع احملاكمة عن 3 بتشويه »أذن« مسؤول
 الرياضة يف مدرسة

أثبتت التحقيقات اليت أجراها قاضي التحقيق يف بريوت فادي 
العنيسي يف حادثة االعتداء على مسؤول قسم الرياضة يف إحدى 
مدارس العاصمة يف أيار املاضي، أن »فعل االعتداء على املدعي 
أ.ف. مل يؤِد إىل تعطيل إحدى حواسه أو تسبب يف إحداث تشويه 

أو عاهة له، وفق ما أثري عقب احلادثة من برت أذن املدعي.
يف  أمس  أصدره  اتهامي  قرار  يف  العنيسي  القاضي  ومنع 
القضية احملاكمة عن ج.م. وج.ف. وط.ي. جلهة إحداث عاهة يف 
أذن املدعي، كما منع عنهم احملاكمة من جرم خرق حرمة املدرسة 
يتعلق خبرق  عقوبات   571 املادة  عنه يف  املنصوص  اجلرم  كون 

حرمة املنازل أو املساكن.
اجلنايات  حمكمة  أمام  الثالثة  عليهم  املدعى  العنيسي  وأحال 
يف بريوت للمحاكمة فقط جبرم حماولة حرمان املدعي من حريته 

الشخصية، وضربه.
وكانت احلادثة قد وقعت على خلفية منع املدعي إحدى الطالبات 
قيام  لعدم  الرياضي  النشاط  املشاركة يف  من  ج.م.  ابنة  وهي 

والدها بتسجيلها مبثل هذا النشاط.
ومما جاء يف القرار ان املدعي طلب من املسؤولة عن باصات 
املدرسة إصعاد الطفلة يف الباص بغية الذهاب إىل منزهلا وهذا 
بالفعل ما حصل إال أن هذا األمر مل يرق للطفلة فاتصلت بوالدها 
ج.م. وأعلمته مبا حصل معها، وكان األخري يف هذه األثناء متواجدًا 
يف سيارته برفقة صديقيه ج.ف. وط.ي. وقرر الثالثة الذهاب إىل 

مدرسة زهرة االحسان.
السؤال عن  بعد  وبالفعل دخلوا إىل حرم املدرسة وقام ج.م. 
أ.ف. بصفع األخري على خده وبعدها بدأ بضربه على أحناء جسمه 
وجره خارجًا ويف هذه األثناء تدّخل صديقاه وقاما مبشاركته بضرب 
وناطور  سيدتان  فتدخلت  اجليب  يف  إصعاده  وحاولوا  املدعي. 
اجليب  يف  فصعدوا  املدعي  أخذ  من  يتمكنوا  مل  حيث  املدرسة 

وغادروا املدرسة.
واعرتف ج.م. يف كافة مراحل التحقيق مبا نسب إليه جلهة جرم 

الضرب وأنكر ما أسند إليه جلهة باقي اجلرائم املنسوبة إليه.
نسب  ما  التحقيق  مراحل  كافة  يف  فأنكرا  وط.ي.  ج.ف.  أما 
إليهما وأدليا أنهما كانا بالفعل برفقة ج.م. يف اجليب العائد له 
عندما حضر إىل املدرسة إال انهما مل يقدما على ضرب املدعي أو 

حماولة حرمانه حريته بأي شكل من االشكال.
وتبني من تقريرين طبيني أن فعل االعتداء على املدعي مل يؤِد 
أخرى  عاهة  أية  أو  أو تشويه جسم  استئصال عضو  أو  إىل قطع 

دائمة أو هلا مظهر العاهة الدائمة.
***

إحراق سيارتني يف جبيل إحداهما لقاِض

تعّرضت سيارة أحد القضاة يف منطقة جبيل لالحرتاق. وقد تزامن 
ذلك مع إحراق سيارة أخرى يف املكان نفسه. وصاحبا السيارتني 

من بلدة العاقورة.
حي  جبيل  بالط  حملة  يف  أمس  من  أول  ليل  جمهولون  وأقدم 
الدبشة على إحراق سيارة من نوع نيسان تيدا، لونها أسود، موديل 
2008، عائدة للقاضي يف حمكمة االستئناف يف بريوت جاد صربي 

اهلاشم من بلدة العاقورة.
كما أحرقوا سيارة من نوع نيسان باثفايندر لونها مشباني، عائدة 

جلورج بطرس اهلاشم، من بلدة العاقورة وسكان حي الدبشة.
وحضرت اىل املكان عناصر الدفاع املدني يف جبيل، وعملت على 
امخاد احلريقني، كما حضر أيضا عناصر من املباحث العلمية لتحديد 
الداخلي  االمن  قوى  يف  جبيل  خمفر  توىل  فيما  احلادث،  أسباب 

التحقيق يف مالبسات احلادثني.

***
لّصان شقيقان يف قبضة القوى األمنية

وقع لّصان شقيقان يف قبضة القوى األمنية فيما سّجل مزيد 
من عمليات السرقة استهدفت منازل يف عدد من املناطق، وبقي 
الفاعلون فيها جمهولني. وكان أوقف كل من جورج.ج.ا وشقيقه 
شربل القدامهما على دخول منزل عبد اللطيف.ا.ا يف بلدة بعلول 
يف البقاع الغربي بواسطة الكسر واخللع بهدف السرقة وإلقدامهما 

على اطالق النار من مسدس حربي ضبط حبوزتهما.
منزله  ان  جنني  جب  خمفر  لدى  املوسى  حمسن  زكريا  وادعى 
الكائن يف بلدة سحمر قد تعرض للسرقة بواسطة الكسر واخللع 
وقد اضرمت فيه النار من قبل جمهولني. وكان قد سرق منه مبلغ 
6 آالف دوالر امريكي ومصاغ بقيمة 3 آالف دوالر امريكي. ومت 
على  للكشف  املدني  والدفاع  البقاع  يف  احلوادث  مكتب  تكليف 

املنزل ملعرفة اسباب احلريق.
بريتال ان جمهوال  ادعت فريدة ضاهر املصري لدى خمفر  كما 
أقدم على الدخول إىل منزل ولدها زهري علي امساعيل يف البلدة 
املذكورة واملوجود يف بريوت بواسطة الكسر واخللع، وقام بسرقة 

مبلغ عشرة ماليني لرية لبنانية ومصاغ وفر.
وأقدم جمهولون فجر أمس بواسطة اخللع على سرقة حمل بصبوص 

لبيع األجهزة اخللوية يف سوق جبيل.
وقد حضرت اىل املكان األدلة اجلنائية وباشرت حتقيقاتها ملعرفة 

الفاعلني.
من جهتها، أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان 
ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  مهامها يف  إطار  »ضمن  أنه 
اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 
أفعاال جرمية على  توقيف 43 شخصا إلرتكابهم  2013/02/11 من 
األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 4 جبرائم سرقة، 7 جبرائم خمدرات، 
2 جبرم دخول البالد خلسة، 13 جبرائم: قتل، حماولة قتل، صدم 
غري  اقامة  كاذب،  ادعاء  وذم،  قدح  حربي،  سالح  شهر  وايذاء، 
مشروعة، شيك دون رصيد، احتيال، قمار، ختريب، تهريب مازوت، 

و17 مطلوبا للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

امنيات لبنانية
صادروا عربته فشطب نفسه

وسكب  نفسه  تشطيب  على  عاما(   25( غزالة  ابو  خضر  أقدم 
البنزين على جسده مهددًا بإحراق نفسه يف شارع الشاكرية داخل 
سوق صيدا التجاري، بعدما اقدمت دورية تابعة لبلدية صيدا على 

مصادرة عربته لبيع اخلضر.
الداخلي  االمن  لقوى  دورية  املكان  اىل  حضرت  الفور،  وعلى 
واقفلت الشارع، ومت نقل ابو غزالة اىل مستشفى صيدا احلكومي 

للمعاجلة.
***

لصوص مفلسون

بعد نفادها من الوقود، ترك اللصوص سيارة كانوا قد سرقوها 
أحد  يف  ساعات  بعد  عليها  ليعثر  زحلة،  منطقة  يف  صاحبها  من 

املواقف.
اعرتضوا  الدفع،  رباعية  سيارة  يستقلون  اشخاص   3 وكان 
بالقرب من مستشفى تل شيحا يف زحلة، يوسف حممد املصري، 
الذي كان يستقل سيارة من نوع »بي أم 535« لون كحلي، حبجة 
انهم يريدون شراء السيارة منه، وعندما نزل منها صعد أحدهم 

وهرب بها.
وعثر على السيارة مركونة يف أحد املواقف يف زحلة، وهي خالية 

من الوقود.
من جهة أخرى ويف حملة برجا - حي الفتيحات، اقدم جمهولون 
على سرقة )بيك آب - نوع تويوتا ابيض اللون - صنع 1998 - وهو 
الزعرت،  السيارات( يعود اليهاب  غري مسجل يف مصلحة تسجيل 
وقد فر به اللصوص باجتاه الطريق الساحلية حيث متكنت دورية 
توقيف  من  الساحل  خط  على  املوجودة  االمن  قوى  الطوارئ يف 
)البيك آب( عند الرابعة فجر أمس لكن السارقني متكنوا من اهلرب 
واستقلوا سيارة صغرية احلجم نوع )دايو كيا( وهي حتمل لوحة 

سورية.
وفجر أمس أقدم أربعة مسلحني على دخول ورشة قيد االنشاء 
يف حملة ساقية املسك - طريق بيت شباب، وسلبوا العمال مبلغا 

من املال وهاتفني خلويني وبعض املعدات وفروا.
ويف حملة عني عنوب يف قضاء عاليه، أقدم أربعة ملثمني على 
الناطور  بوجه  وشهروا  الكوش  صالح  الدين  حميي  ورشة  دخول 
السوري )امحد عبدالوهاب علي( بندقييت )بومب اكشن( وسرقوا 
منت  على  وفروا  كهربائية  واسالكا  معدات صناعية  التهديد  بعد 

سيارة رباعية الدفع نوع »باثفايندر - ابيض اللون«.

***
فّشي ظاهرة التسّول يف طرابلس وأحيائها

املتسّولني من  عددًا من  بلدية طرابلس  أوقفت عناصر شرطة 
مجيع األعمار يف أحياء املدينة.

واعترب رئيس البلدية نادر الغزال أن معاجلة ظاهرة التسّول صعبة 
البلدية  لبنان وليس مبقدور  أنها متفشّية يف كل  جدًا، خصوصًا 

حتّمل املسؤولية الكاملة وتأمني نظارة تؤويهم ملدة طويلة.
وناشد وزارتي الشؤون االجتماعية والداخلية ضرورة إجياد احللول 

اجلذرية هلذه الظاهرة.
***

قتل شقيقته »حتصيالً للشرف«

أوقف خمفر »درك اخليام« جهاد خالد ع. )22 عامًا( بعدما اعرتف 
بقتل شقيقته القاصر النها حامل يف شهرها السابع بصورة غري 
شرعية. وقد اعرتف جهاد ان أشخاصًا ساعدوه يف قتل شقيقته 
حتصياًل للشرف مضيفًا بأنه ضرب شقيقته بآلة حادة على رأسها 
وباحلجارة على بطنها وقام بسحبها يف سهل الوزاني حيث كانت 
منطقة  جثتها يف  رمي  على  وعمل  عائلتها  مع  الزراعة  تعمل يف 
على  عثرت  األمنية  القوى  ان  إال  اجلرمية،  معامل  إلخفاء  امليسات 

اجلثة.
***

إبطال التعقبات عن فلسطيين
لسبق مالحقته جبرائم إرهابية

أعلنت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم أصدرته برئاسة العميد 
القاضي  املدني  املستشار  وعضوية  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن 
حسن شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي أمحد عويدات 
إبطال التعقبات عن الفلسطيين فادي ابراهيم امللقب بـ«السيكمو« 
لسبق مالحقته جبرم االنتماء اىل تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال 
إرهابية وصدور حكم سابق حبقه قضى بسجنه عشر سنوات أشغااًل 

شاقة.
وارتبط اسم فادي ابراهيم بعدد من امللفات القضائية، فيما ال 
يزال يالحق مع صدور حكم حبقه، مبلفني يتصل أحدهما بتفجري عبوة 

بدورية لقوات الطوارئ الدولية »اليونيفيل« خالل العام 2008.

قضاء وقدر

Saturday 16 February 2013  2013 شباط   16 السبت 
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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

Saturday 16 February 2013  2013 شباط   16 السبت 

يا ايتها النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضية مرضية 
فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت. صدق اهلل العظيم

انتقلت اىل رمحة ربها تعاىل يف اسرتاليا - سدني املأسوف 
عليها:

رقية اللحام موسى 
ارملة املرحوم احلاج حممد موسى

والدة غسان، عدنان، حسن وامحد موسى. بناتها: املرحومة 
غادة زوجة احلاج حممد جواد ، أمل ارملة املرحوم مسري جواد 

ومسر زوجة نديم غزالي.
وقد اقيمت الصالة على روحها الساعة الواحدة والنصف 
الظهر يف مسجد  بعد صالة  احلالي  13 شباط  االربعاء يف 
السيدة الزهراء ارنكليف . وووري جثمانها الطاهر يف مدافن 

روكوود بعد الصالة.
وقد مت تقبل التعازي مبنزل ولدها غسان مساء االربعاء، 
اخلميس واجلمعة من الساعة السابعة مساء وحتى العاشرة 

مساء على العنوان التالي:
16 Carioca Way, West Pennant Hills

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقام ذكرى االربعني عن نفس

املرحوم فؤاد ابي عراج
وذلك يوم السبت يف 16 شباط اجلاري )اليوم( الساعة 

السادسة مساء يف كنيسة القديس يوسف - كرويدن.
الداعون: اوالده جوزيف وعائلته، وندي، ونوال زوجة جيمي 

بارتولو وعائلتها.
اشقاؤه:انطوان، جورج ووليم واوالدهم وعياهلم.

شقيقاته: ليندا زوجة املرحوم جوزيف طرطق وعائلتها.
جورجيت زوجة مسعان خشان وعائلتها.

منى زوجة جوزيف خشان وعائلتها.
اوالد محيه: اندريه، جورج وهنريات وعياهلم.

لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة

من آمن بي وان مات فسيحيا

ذكرى اربعني 

تتقدم اسرة جريدة اهلريالد بأحر التعازي من عائلة واشقاء 
وشقيقات ومجيع اهل واقارب الفقيد

فؤاد ابي عراج
وخاصة من شقيقه الصديق جورج ابي عراج طالبة من اهلل 
واالهل  وللعائلة  السماوي  االخدار  الراحة يف  فؤاد  للفقيد 

واالقارب الصرب والسلوان.. رمحه اهلل.

اهلريالد تعزي

قلة النوم قد تؤدي لتناول املزيد من الطعام ولكن هل ميكن أن 
يؤدي الطعام غري الصحي للقلق وعدم القدرة على النوم؟ هذا ما 

حاول باحثون من جامعة بنسلفانيا معرفته.
من املعروف أن حصول الشخص على ما يكفيه من ساعات النوم 
وتناول طعام صحي يعين التمتع بصحة جيدة. فاألشخاص الذين 
ينعمون بساعات نوم ترتاوح بني سبع إىل مثاني ساعات كل ليلة 

يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام.
وقد ربطت دراسات سابقة بني قلة النوم واإلفراط يف تناول 
الطعام. إال أننا ال نعرف الكثري عن مدى تأثري نوعية الطعام على 

كفاءة النوم.
وهلذا السبب أجرى فريق حبثي من كلية بريملان للطب جبامعة 
النوم.  الغذائي وأمناط  النظام  العالقة بني  بنسلفانيا دراسة عن 
ويف تلك الدراسة اخترب الباحثون على املشرتكني النوم ألقل من 
مخس ساعات، والنوم ما بني 5-6 ساعات يف الليلة والنوم النمطي 
الذي يرتاوح بني 7 إىل 8 ساعات والنوم الطويل الذي ميتد حتى 

تسع ساعات وأكثر.
وقد تبني أن األشخاص الذين يقسمون وفق جمموعات خمتلفة 
فمن  الغذائي.  النظام  أمناط  يف  أيضًا  خيتلفون  النوم  أمناط  يف 
ينام ألوقات قصرية يتناول سعرات حرارية أعلى يتبعه من ينام 
ساعات طبيعية ثم من ينام ألوقات قصرية جدًا. أما الذين ينامون 
السعرات  ذات  لألطعمة  استهالكًا  األقل  فهم  طويلة  لساعات 

احلرارية العالية.
أكثر  هم  معتدلة  طبيعية  ساعات  ينامون  الذين  أن  تبني  كما 
إقبااًل على تناول أنواع متعددة من األطعمة بينما من ينام لساعات 
قصرية جدًا هو األقل تنويعًا يف طعامه. كما ثبت أن األشخاص 
األقل نومًا يتناولون مقدارا أقل من املاء وكميات قليلة جدًا من 
الكربوهيدرات والفواكه واخلضروات ذات اللون األمحر والربتقالي 

الغنية مبضادات األكسدة املقاومة للسرطان.
إىل ذلك، فإن األشخاص الذين ينامون لساعات قصرية يتناولون 
كميات أقل من فيتامني سي واملياه ومادة السيلينيوم اليت توجد 
اخلضروات  من  يكثرون  أنهم  إال  واحملار،  واللحم  املكسرات  يف 
ذات األوراق اخلضراء. بينما من ينام لساعات طويلة أقل استهالكًا 

للشوكوال والشاي والدهون املشبعة والبيض واللحوم الدمسة.
ال شك أن العديد من الدراسات حبثت يف كيفية تأثري النوم على 
عادات تناول الطعام. لكن هذه الدراسة تكشف أن العالقة ذات 

اجتاهني وأن النظام الغذائي ميكن أن يؤثر يف النوم أيضًا.
يذكر أن بعض التفاعالت معروفة بالفعل مثل اإلكثار من املياه 
لياًل الستخدام  االستيقاظ  تكرار  النوم بسبب  يؤثر يف  والسوائل 
املرحاض أو أن تناول الكثري من الطعام الدسم واحلار ميكن أن 

يسبب األرق.

نوعية الطعام تؤثر على النوم والعكس صحيح
األشخاص الذين ينعمون بـ 7 إىل 8 ساعات 

نوم كل ليلة يتمتعون بصحة جيدة

ما العالقة بني االعمال املنزلية والنشاط اجلنسي للرجل؟!
  

املنزلية  باألعمال  للقيام  أكرب  وقتا  املتزوج  الرجل  كرس  كلما 
كالطبخ أو التسوق، تراجع نشاطه اجلنسي، على ما تؤكد دراسة 
نشرت يف جملة علم النفس األمريكية. والعكس صحيح، يف حال 
على  احلديقة،  أو  بالسيارة  العناية  أطول يف  وقتا  الرجل  أمضى 
ما جاء يف الدراسة اليت حتمل عنوان »املساواة واألعمال املنزلية 
إىل  نتائجها  تشري  واليت  الزواج«،  اجلنسية يف  العالقات  وتواتر 
»أهمية األدوار املخصصة تقليديا لكل من الرجل واملرأة يف تواتر 

العالقات اجلنسية يف الزواج«.
ان  الدراسة  على  املشرف  كورنريتش  سابينو  الباحث  ويقول 
»األزواج يقيمون عالقات جنسية أقل إذا كان الرجل يشارك بشكل 
كبري يف املهام املخصصة تقليديا للمرأة«. ويضيف ان »األزواج 
يقيمون عالقات جنسية أكثر يف حال كان الرجل يهتم بشكل أكرب 
باملهام املخصصة له تقليديا كاالعتناء باحلديقة والسيارة وتسديد 

الفواتري«.

دروس املوسيقى يف الصغر تقوي املخ
 إذا كنت بدأت تعلم العزف على البيانو وأنت يف الصف األول االبتدائي 
بالشكر  مدين  فأنت  األطفال،  روضة  مرحلة  يف  املوسيقى  بتشغيل  أو 
 - تعشقها  أو   - اليت كنت ختشاها  الدروس  فهذه  واملعلمني.  لوالديك 
ساهمت يف تطوير خمك. فبقدر ما يبدأ املرء دروس املوسيقى يف مرحلة 

عمرية مبكرة، بقدر ما تزيد قوة املوصالت العصبية يف املخ.
فقد ذكر موقع “ساينس ديلي” املعين بشؤون العلوم أن دراسة نشرت 
يف “جورنال اوف نيورو ساينس” “جملة علوم األعصاب” الشهر املاضي 
أشارت إىل أن تعلم العزف على اآلالت املوسيقية قبل السابعة له تأثري 

كبري على تطور املخ.
قام بالبحث جمموعة من الطلبة يف خمترب جبامعة كونكورديا حتت إشراف 
أستاذة الطب النفسي فريجينيا بينهون بالتعاون مع الباحث روبرت جيه 
زاتورا يف معهد ومستشفى األعصاب جبامعة ماكجيل يف مونرتيال بكندا.

وتقدم الدراسة دليال قويا على أن السنوات بني السادسة والثامنة من 
العمر تعد “فرتة حساسة” عندما يتفاعل التدريب على عزف املوسيقى مع 
القدرات  الطبيعي للمخ، مما ينجم عنه تغيريات طويلة األمد يف  التطور 

احلركية وبنية املخ.
وتقول بينهون إن “تعلم العزف على آلة موسيقية يتطلب تنسيقا بني 
العزف  التدريب على  أو السمعية وأن  البصرية  حركة األيدي واحملفزات 
الطبيعي  النضج  األرجح  على  يعزز  السابعة  قبل سن  موسيقية  آلة  على 
للموصالت العصبية بني مناطق احلركة واإلحساس يف املخ مما يوفر إطارا 

ميكن أن يبين عليه التدريب املستمر على العزف املوسيقي”.

اهلريالد تعزي
يتقدم الزميالن انطونيوس بو رزق واكرم املغوش 
واسرة جريدة اهلريالد بأحر التعازي من عائلة الفقيدة 
طالبني  حسن  ولدها  من  وخاصة  موسى  اللحام  رقية 
من اهلل ان تكون مرقدها االخدار السماوية ولعائلتها 

وذويها الصرب والسلوان، رمحها اهلل.
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)تتمة ما نشر يف العدد املاضي(
 الثورة السورّية

ال يدعم السلفّيون الثورة السورّية كلبنانّيني متضامنني معها، 
فيها.  منخرطني  كسورّيني  ذلك  يفعلون  بل  حبّقها،  مؤمنني 
فالثورة أظهرت الواقع السلفّي ومل تنتجه، أو بلغة فستق: »مل 
يعد أحد، منذ مثانية أشهر، جيرؤ على مّد يده إىل واحد من أهل 

السّنة يف لبنان. الشّبان يتجّولون بأسلحتهم يف طرابلس«.
عليه  تقاس  معيار  إىل  الثورة  ترقى  الشّهال  حسن  وعند 
عاطفة  أّن  ذاك  طرابلس.  الداخلّية يف  والعداوات  التحالفات 
اإلسالمّيني األقوى »مع الشعب السورّي ضّد النظام الظامل«. 
وإذا كان جنيب ميقاتي »ميون على جزء من احلالة اإلسالمّية 
بسبب مساعداته للجمعّيات اإلسالمّية«، فهذا ال يلغي أّن احملّك 

هو املوقف من النظام السورّي ومن الثورة عليه.
أّما الذين يدعمون النازحني السورّيني فليسوا السياسّيني، 
بل »الطرابلسّي الشهم الذي يضع السورّي يف قلبه«، وميقاتي 

ال يستطيع إاّل أن يأخذ هذا الواقع يف اعتباره.
ويرفض الشّهال أن يصبح التأييد تدّخاًل. فحّتى الذين هم 
يف داخل سورّية يريدون لبنان مالذًا آمنًا ال منطقة صراع. أّما 
الشّبان الذين توّجهوا إىل تلكلخ وُقتلوا يف كمني ُنصب هلم، 
»وهناك عالمات  ُغّرر بهم واسُتدرجوا،  رأيه، شّبان  فهم، يف 
استفهام كبرية حول من أخذهم ومن خّطط هلم ومن رّتب ذلك 
مع النظام السورّي. لقد مسعنا، وال نستطيع أن نؤّكد، بوجود 

دور حلزب اهلل يف ذلك«.
تلكلخ كان  الشّبان إىل  توّجه  أّن  رائد حليحل  الشيخ  ويرى 

خطأ، لكّن هناك »من تدفعهم عواطفهم إىل الذهاب«.
وحني حيضر الكالم على السالح يف طرابلس، خيّفف الشّهال 
األمر، معتربًا أّن السالح يف طرابلس فردّي، وأّنه رّبا ُهّرب منه 
احلدود  على  املنتشر  اللبنانّي  اجليش  لكّن  إىل سورّية،  شيء 
فيه  مبالغ  السالح  تهريب  عن  فالكالم  ذلك.  ضبط  يستطيع 
األمثان  مرتفعة  غدت  األسلحة  أّن  خصوصًا  نظره،  يف  كثريًا، 
الطرابلسّيني  حيّض  حمسن  بعل  مع  املعارك  من  اخلوف  فيما 

السّنة على اّدخاره.
كّل  من  كثريين  سالح  جّتار  بوجود  حليحل  جيزم  وبدوره، 
األطراف، نافيًا أن يكون السورّيون »يف حاجة إىل سالحنا«. 
اآلن فاألمور  أّما  الثورة،  بدايات  ُوجدت يف  رّبا  احلاجة  فهذه 
تغرّيت كّلّيًا. لكّن الشيخ متفاجئ، هو أيضًا، بهذا الكّم الضخم 
من السالح يف املدينة، ال سّيما يف جبل حمسن وباب التّبانة!

وإذ يسّجل الشيخ بالل الدقماق أّن اجلمعّيات السلفّية اخلريّية 
تساعد النازحني السورّيني، ُتسمع تذّمرات خارج البيئة السلفّية 
األعمى« إىل تربير كّل شيء  »امليل  »اجلموح« وهذا  من هذا 
بذريعة »صّد املؤامرة اإليرانّية واألسدّية«. ويرتّدد بصمت يف 
على  معطوفًا  للثورة  الراهن  الدعم  أّن  املعرتضة  البيئة  هذه 
اخلليجّية  واملساعدات  األموال  جعل  الطارئ  السورّي  الوجود 

تتدّفق على اجلمعّيات السلفّية.
ويبدو الشيخ رائد حليحل، الذي يرعى »معهد األمني« التابع 
لوقف إسالمّي خريّي، وتتفّرع عنه »دار ُأبّي بن كعب لتحفيظ 
القرآن«، مهمومًا باملأساة اإلنسانّية يف سورّية. وهو إذ يسّجل 
أّن »مدارس اإلميان« ومدارس وزارة الرتبية استوعبت بعض 
الطاّلب السورّيني، ال تفوته اإلشارة إىل أّن املطلوب أكثر كثريًا. 
بيوتهم  بأّن بعض سّكان طرابلس قّدموا  رائد  الشيخ  وخيربنا 
للنازحني، وبعضهم قّدموا هلم الغرف اليت ال يستخدمونها يف 
بيوتهم، وأّن الكثريين، على رغم فقرهم، يترّبعون هلم. ويف 
ما خّص تدامج هذين اجلسمني، يسّجل أّن جامعه وحده تفد إليه 
قرابة 250 سّيدة سورّية كّل مخيس وأحد لتلّقي دروس دينّية 

وتسّلم مساعدات.
وإذ يرفع أحد الناشطني غري املتعاطفني عدد السورّيني اليوم 
يف طرابلس إىل 200 ألف، يقول الشيخ رائد إّنهم ال يتجاوزون 
إشارات  ظهرت  فإذا  كّلها.  الشمال  منطقة  ألفًا يف  السبعني 
متفّرقة وطفيفة إىل انزعاج الدّهانني والطّراشني وبعض أبناء 
بأجور  يقبلون  الذين  السورّيني  »منافسة  من  احِلَرفّية  املهن 
أقّل«، فإّن هذا، يف عرف الشيخ، ال حُيسب له حساب قياسًا 

بوجة التأييد الشعيّب العارم.
عائدين  ونقفل  والودود،  اللطيف  حليحل،  الشيخ  نوّدع 
إىل بريوت. لكّن شيئًا يف طرابلس مُيسك القلب بقبضة من 

حديد.
 

مذّكرات طرابلسيّ يقارن التسعينات باليوم
 

أطوار طرابلس - لبنان: من زمن الدولة إىل زمن السيبة...
 أصول السلفّيني وأسباب صعودهم ودور الزعامات والقيم التقليدّية )4(

رجال  وقف  التل  ساحة  اىل  املؤدي  التقاطع  عند  »هناك 
ينادون على املارة لركوب سيارات األجرة املتوجهة اىل بريوت. 
الزحام  خمرتقني  يصيحون  بريوووو«،  ع  »ياهلل  »بريوووو« 
ومبتلعني آخر حرف من اسم املدينة مع دخان سجائرهم. يعمل 
هؤالء الرجال يف استدراج الزبائن ملكاتب السيارات فيما يقوم 
ركاب  واحدهم  يقتنص  لئال  السائقني  دور  بتسجيل  احدهم 
اآلخر وينطلق مسرعًا بهم. املارة يتجاهلون الرجال وأصواتهم 
إال يف حال قــــصدوا الذهاب اىل بريوت أصاًل، فيتوجهون اىل 
الكاراجات احملـــاذية حلـــديقة »املنشية« خلف ساعة التل ونزواًل 
منها باجتاه »البولفار«. وهم إذ ذاك ال حيــتاجون ملن ينادي 
طرابلس  بني  الفاصلة  املسافة  تلك  باجتياز  ويقنعهم  عليهم 
بكثري مما هي  أطول  االقل  تبدو معنويًا على  وبريوت، واليت 
عليه كيلومرتاتها الثمانون. لكن الرجال يتسابقون يف الصياح 
مسكًا  يعرض  كمن  هوادة  دون  من  بضاعتهم  على  وينادون 

طازجًا اصطاده للتو.
ركاب،  مخسة  فيها  يتشارك  أجرة  سيارة  هنا  والبضاعة 
والوجهة  املكان  ضيق  يفرضها  حبميمية  متالصقني  جيلسون 
بعدم اجالسهن  تلقائية متنح للسيدات  أفضلية  املشرتكة، مع 

يف املقعد االمامي اىل جانب الرجال.
حافالت  انطالق  ومركز  بريوت  اىل  األجرة  سيارات  مكاتب 
االحدب اليت تعود ملكيتها إىل أحد وجوه طرابلس الذين طبعوا 
املدينة بامسهم، عوني األحدب، حتتل املدخل اجلنوبي مباشرة 
بعد ساحة عبداحلميد كرامي، كأنها بتموضعها هناك تسارع يف 
تذكري الوافد بطريق العودة قبل أن يطأ عمق املدينة. واألحدب 
األب، »فتّوة« زمانه، عرف بشاكسته العائالت التقليدية جامعًا 
بني شعبية ابن احلي وحببوحة اقتصادية بنى عليها زعامة حملية 
قامت من ضمن ما قامت عليه، على ادخاله أول وسيلة نقل 
اجملاورة يف  االرياف  وأبناء  املدينة  أبناء  فيها  جتاور  مشرتك 
فضل  من  شيء  لألحدب  وكان  بريوت.  اىل  تقّلهم  حافالت 
تقريب العاصمة ومذاقاتها وبعض أمناطها من الشماليني يف 

زمن مضى.
»بريوووو« يصرخ الرجال عند نواصي ساحة التل والشوارع 
ميضغون  كأنهم  بأسنانهم  سجائرهم  وميّجون  عنها،  املتفرعة 
تبغها ثم يرتشفون القهوة تلو االخرى حبركات عصبية، قهوة 
يبتاعونها بفناجني زجاجية بيضاء خمططة من بائعي قهوة يفرتض 
أنهم جوالون، لكن ركنوا عرباتهم يف زوايا مل يربحوها حتى علق 
أحدهم الفتة كتب عليها »ليس لدينا فرع آخر«. ويتقاسم هؤالء 
وبسطات  املارة  مع  الشوارع  من  بسيط  غري  وجزءًا  األرصفة 
الشاورما  وأسياخ  مقلدة،  مشسية  ونظارات  ساعات  تعرض 
اجنبية  يعرضون عمالت  الذين  والصرافني  الناتئة عن حماهلا، 

يف علب زجاجية كأنها واجهات حمال منمنمة...
والدجاج  السجائر  ودخان  النب  بروائح  االصوات  ختتلط  هنا 
زيتها  شظايا  تتطاير  اليت  املقلية  الفالفل  وأقراص  املشوي 
على العابرين فتلتصق بهم كمزيج دبق. ويف املساء، يتقلص 
رواد  بريوت ملصلحة  اىل  واملهرولني  املتسوقني  املارة  عدد 
بني  السياسية  توجهاتهم  وفق  املوزعني  الرجال  من  املقاهي 
»النيغريسكو« و »البينكي« و »االندلس«. وبني هذا وذاك، 
وشهرزاد  الكولورادو  مثل  السينما  دور  مرتادو  مساء  يظهر 
اىل  حتويلهما  اخلاصة  الثانويات  طالب  يوم  ذات  قرر  اللتني 
نواد اسبوعية للقاءاتهم ونقاشاتهم، فيما بقيت »الكابيتول« 
املواجهة هلما مرتع الطبقات الدنيا تروج ألفالم مصرية بأفيشات 

ضخمة ذات ألوان زاهية.
وخيتلف زبائن سيارات األجرة باختالف االيام وأوقات النهار. 
ذاك ان مساءات اجلمعة واألحد غالبًا ما تكون خمصصة للطالب 
يف رحالت ذهاب وإياب اسبوعية بني سكنهم اجلامعي ومنزل 

مع  يقطع  ال  اجلامعية  الدراسة  مرحلة  اىل  فاالنتقال  االسرة. 
الطفولة قطعًا كاماًل، وال يؤسس حلياة وصداقات جديدة. بل 
على العكس تتعزز االواصر العائلية عرب حقائب حيملها الطالب 
يف ذهابهم اىل بريوت يكدسون فيها ثيابهم النظيفة واملكوية، 
ووجبات من الطعام املنزلي، حمافظني على نكهات مطبخ األم، 
املتسخة.  ثيابهم  مع  االسبوع،  نهاية  يف  فارغة  بها  ليعودوا 
فتمضي نهاية اسبوعهم بني استقبال ووداع على مدار سنوات 

تعيدهم يف كل مرة اىل طرابلس.
ويف أوقات الفجر االوىل، يطغى على املشهد اجلنود وعناصر 
قوى االمن متوجهني اىل مراكز خدمتهم العسكرية، والوافدون 
بدورهم عرب سيارات أجرة من قراهم يف عكار والضنية. لكن 
مواقف  األقدام مسافة تفصل بني  على  يقطعون سريًا  هؤالء 
سيارات االرياف اليت تبعد شارعًا او اثنني عن مركز السيارات 
املتجهة اىل بريوت. فاألخرية حتتل الواجهة، أما مواقف اجلومة 

وعكار والكورة والضنية فتبقى يف املشهد اخللفي.
حتاول  مدينة  وأواسطها.  التسعينات  مطلع  طرابلس  تلك 
من  فيها  تأرجحت  عشرية صعبة  بعد  تيسر  با  الروح  التقاط 
حركات اليسار واملنظمات الفلسطينية، فحركة التوحيد االسالمي 
النسيج  ضرب  الذي  السوري  والتدخل  شعبان  سعيد  بزعامة 
التقليدية والوافدة.  االجتماعي بقدر ما فكك األطر السياسية 
خيام  وُتنصب  مقاٍه  تنشأ  أن  دون  التزّمت  مل حيل  ذاك  بعد 
بالشباب  العائالت  فيها  ختتلط  الصيام  مواسم  يف  رمضانية 

وتصدح فيها موسيقى الفرق الطربية.
مل يأت ذلك التحول بفعل ممنهج أو فرض بالقوة، جاء بطيئًا 
هادئًا كأنه نعاس انتاب الطرابلسيني فلم يقاوموه. بات حي 
التبانة املنسي لعقود خيتزل املدينة برّمتها، حتى ما عادت تذكر 
توتر  بؤرة  لكونها  إال  واألحاديث  األخبار  نشرات  طرابلس يف 
العراق،  للقتال يف  هاجروا  فتية  أمساء  وجّنمت  علوي.  سّن- 
اليوم ثورتهم، ويزعمون بني فينة وأخرى  ويرون يف سورية 

إقامة إمارتهم يف عاصمة الشمال.
صاالت السينما يف بولفار عزمي اليت أغلقت أبوابها منذ عقد 
لتقوم  تتخل عن دور  تتحول ألي شيء يذكر، فلم  تقريبًا مل 
بسواه، وإمنا حتولت جمرد مداخل أبنية بالية يتسكع فيها بعض 
البولفار  عابر  عاد  ما  اليوم  احيانًا.  حاجتهم  الشباب ويقضون 
جلهة تقاطع التل يسمع ذلك النداء الذي يستبسل يف إغرائه 
للنزول اىل العاصمة. مواقف حافالت االحدب اليت صار امسها 
لـ  مكانها  تركت  األخرى  »االكسربس«  وحافالت  »كونيكس« 
»فانات« )ميكروباص( عكار والضنية يف ذروة ترييف املدينة. 
وعوضًا عن »بريووووو« اليت خترج اليوم أقرب اىل حشرجة من 
حجرة عجوز فاته عمر التقاعد منذ زمن، باتت الوجهة حنو الريف 

الشمالي

عن »الحياة«

مهرجان تيار املردة 
اوسرتاليا

يتشرف تيار املردة اوسرتاليا بدعوتكم لحضور 
مهرجانه السنوي الحافل بحضور الوزير السابق 
االستاذ يوسف سعادة، ممثال رئيس تيار املردة 

النائب سليمان بك فرنجية وذلك يوم السبت يف 
الثاني من اذار 2013 يف قاعة الويستيال الكربى 

يف ليدكمب الساعة الثامنة مساء. 
سعر البطاقة $80

للحجز واملعلومات الرجاء 
االتصال بالرقم

0409638450
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People with experienc-
es or knowledge of the 
exploitation of women 
through trafficking 
have been encouraged 
to attend public con-
sultations to be held 
shortly in Sydney.
The Community Rela-
tions Commission of  
NSW is holding two 
public consultations 
with ethnic commu-
nity leaders as part 
of the Inquiry into the 
Exploitation of Women 
through Trafficking.
Calling for people 
to come forward to-
day with informa-
tion, the Chair of the 
Commission, Stepan 
Kerkyasharian who is 
leading the commit-
tee of inquiry said: 
“This Inquiry aims to 
investigate issues sur-
rounding the traffick-
ing and exploitation of 
people in New South 
Wales.  Through it, the 
Commission wants to 
identify practical mea-
sures to address the 
trafficking of people in 
our state.
“We have previously 
received public sub-
missions and we are 
now seeking to hear 
from ethnic commu-
nity leaders and rep-
resentatives about 
their experiences and 
knowledge of exploi-
tation and human traf-
ficking.
“People should not 
feel shy, fearful or in-
timidated by this pro-
cess. If you have infor-
mation that can help 
stamp out these evil 
practices we want to 
hear you.  You safety 
will not be compro-
mised”, he said.
There will be two pub-
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Community Relations Commis-
sion of NSW
Inquiry into the Exploitation 
of Women through Traffick-
ing Public Consultations

lic consultations: 
- Monday 25 February 
2013, at the Fairfield 
RSL, Level 1, 14 An-
zac Avenue, Fairfield 
NSW 2165, and 
- Tuesday 26 February 
2013, at the Hills Hol-
royd Parramatta Mi-
grant Resource Cen-
tre, Conference Room, 
Level 4, No.1, Horwood 
Place, Parramatta. 
The Inquiry is steered 
by an independent 
Committee comprised 
of Assistant Profes-
sor Jennifer Burn from 
the University of Syd-
ney, Dr Sverre Molland 
from the Australian 
National University, 
and Commissioner Dr 
Eman Sharobeem and 
Mr Kerkyasharian.
It is being conducted 
under the authority 
contained within sec-
tions 13(1)(c) and 15 
of the Community Re-
lations Commission 
and Principles of Multi-
culturalism Act 2000.
The full terms of refer-
ence for the Inquiry, 
and further informa-
tion is available by 
visiting the Communi-
ty Relations Commit-
tee website at www.
crc.nsw.gov.au or by 
contacting the Com-
mittee Secretariat on 
telephone (02) 8255 
6778, or email traffick-
ing@crc.nsw.gov.au.

Media information: 
Warren Duncan (02) 
82556711 (office) 
0411 117846 (mobile) 
Emai l :warren .dun-
can@crc.nsw.gov.au

For comment: Stepan 
Kerkyasharian (02) 
82556789  (Office)   
0404488474(Mobile)

A FINAL showdown be-
tween Julia Gillard and 
Kevin Rudd could come 
within weeks, as tensions 
in the Labor caucus rose 
on wednesday over the 
leaking of a letter critical 
of the former PM. 
Supporters of Mr Rudd 
accused  on wednesday 
the Gillard supporters of 
circulating a damaging 
letter from a member of 
the public to the media 
and among the caucus.
Claiming it was in retali-
ation for Mr Rudd’s pub-
lic attacks over the failed 
mining tax, several Rudd 
backers claimed there 
was now a push within 
his ranks to “finish the 
thing before the end of 
March”.
After today, Parliament is 
not due to return for a full 
sitting until March 12.

Ides of March: PM, Rudd set for battle 

Mr Rudd has been private-
ly counselled by some of 
his key backers to pull 
back from his public cam-
paign for fear it could 
spark another showdown 
before they are ready.
And a source close to the 
PM said Ms Gillard would 
not rise to the bait and 
had no intention of goad-
ing the former PM while 
she still had the numbers 
behind her.
But many in Parliament 
believe another challenge 
to Ms Gillard’s leadership 
is being hatched.
MPs have been seen 
openly coming and going 
from Mr Rudd’s office this 
week.
One Rudd supporter on 
wednesday admitted that 
the issue was coming 
to a head but wanted to 
give the appearance that 

“nothing was going on”.
“There is nothing happen-
ing, no counting, nothing 
going on,” they said.
“It may be true that no one 
has switched allegiance 
this week.
“But it would be fair to say 
though that a lot of MPs 
are becoming increas-
ingly despondent about 
their prospects after the 
disasters of the past few 
weeks.”
Another MP, who sup-
ports Mr Rudd, said: “Ev-
ery day is a blow, every 
day there is something 
that dents the confidence 
of members in the lead-
ership...caucus members 
are becoming increas-
ingly aware of the budget 
problems we have got in 
an election year.”
An MP who backed Mr 
Rudd in the leadership 

Opposition Leader Tony Abbott surprises Kevin Rudd as he says hello at Michelle Grattan’s farewell drinks 
Parliament House in Canberra. Picture: Gary Ramage Source: News Limited

ballot last year said cau-
cus members were “shak-
ing their heads” over the 
$126 million return on the 
mining tax and reports on 
wednesday that a $4 bil-
lion hole could be left in 
the Budget when the car-
bon tax moves to an ETS 
if the price plunges, as 
predicted.
Labor frontbencher Craig 
Emerson today said he 
hadn’t seen the email and 
knew nothing about it.
But Labor MP Amanda 
Rishworth denied the 
email was an embarrass-
ment for the government.
“I read 200 emails yester-
day, (on wednesday) and 
it could well have been 
one of them,’’ she told re-
porters today.
“I don’t know if that’s a 
problem for the govern-
ment or a problem for 
you.’’
Nationals MP Darren 
Chester said the Prime 
Minister couldn’t do her 
job properly because 
she was being constantly 
“tortured’’ by Mr Rudd.
“Kevin Rudd must be the 
greatest source of exas-
peration for Labor MPs 
they’ve ever experienced 
in their lifetime,’’ he said.
“He’s like a cat that’s 
caught a mouse but won’t 
quite kill it off.’’
Chief Government Whip 
Joel Fitzgibbon, a key 
supporter of Mr Rudd, 
said caucus had only re-
cently been cautioned by 
Ms Gillard about leaking 
to the media.
“Journos are going to 
be pretty busy if MPs are 
now going to adopt the 
practice of passing them 
on to the media,” he told 
the ABC.
“The caucus has recently 
been counselled about 
this type of behaviour and 
I’m disappointed by it,” he 
said, referring to Ms Gil-
lard’s recent comments 
at a caucus meeting.
Mr Rudd would not com-
ment. 

The prime minister Julia Gillard
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THE federal government 
is moving to close a loop-
hole that exposes politi-
cians to costly lawsuits. 
Special Minister of State 
Gary Gray says MPs on 
all sides of federal politics 
will be indemnified for 
public and management 
liability and workers’ com-
pensation.
Mr Gray said the change, 
which does not require 
legislation, follows on 
from a recommendation in 
the 2010 Belcher Report - 
the first comprehensive 
review of MP entitlements 
in more than 35 years.
“In an increasingly liti-
gious society ... politi-
cally motivated litigation 
has the potential to affect 
the work of MPs and the 
parliament,” he said in a 
statement.
“The threat of litigation it-
self may affect behaviour 
in the parliament.
“We need to guard against 

Govt moves to shut 
liability loophole 
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this.”
This would be done by 
purchasing management 
liability insurance, similar 
to that available to com-
pany directors.
The government has al-
ready implemented a 
number of Belcher recom-
mendations like cutting 
expensive travel entitle-
ments such as Life Gold 
Passes, overseas study 
travel and post-service 
travel.
The review had noted 
MPs weren’t covered by 
public liability insurance 
for activities outside their 
electorate offices or par-
liament, leaving them ex-
posed to potential civil 
claims.
Mr Gray said the new legal 
cover would apply from 
July 1.
But it won’t cover wil-
ful, reckless, dishonest, 
fraudulent or malicious 
acts.

NSW drug courts are lead-
ing the way for the rest of 
the world, a senior judge 
says. 
Head of the Drug Court, 
Judge Roger Dive, said 
the launch of Sydney’s 
second drug court - the 
third in the state - was 
being closely watched by 
lawmakers in other juris-
dictions.
“The drug court is envied 
around the world for its 
innovative legislation, its 
flexible jurisdiction, its 
real objectives and its 
proven successes,” he 
said on Thursday.
Judge Dive said the Mal-
dives had enacted similar 
legislation and adopted 
NSW’s drug court model.
The launch of Sydney’s 
third drug court, at the 
Downing Centre, also 
marked a significant 
change in government 
policy, he said.
“The cycle of drugs and 

crime is miserable, but 
with the support of the 
program and case man-
agers, people who come 
here can be somewhat re-
stored,” he said.
Since the first drug court 
opened in Parramatta in 
1999, thousands of drug-
dependent offenders have 
been diverted into treat-
ment.
Buoyed by its success, a 
second court was estab-
lished in Toronto in the 
NSW Hunter area in 2010.
NSW Attorney-General 
Greg Smith said the pro-
gram helped reduce re-
cidivism through rehabili-
tation.
“In the past, we might have 
given up on these people, 
put them in the ‘too hard’ 
basket,” he said.
Mr Smith said government 
policy had changed to re-
flect a better understand-
ing of the link between 
drugs and crime.

NSW drug courts lead 
the world: judge

AUSTRALIAN officials knew 
about the detention of Mel-
bourne man and suspected 
Israeli spy Ben Zygier short-
ly after his 2010 arrest, but 
it’s unclear whether they 
told then-foreign minister 
Stephen Smith. 
Department of Foreign Af-
fairs and Trade head Peter 
Varghese has given Foreign 
Minister Bob Carr an interim 
report detailing who knew 
what about the mysterious 
case that has rocked the 
Australian and Israeli gov-
ernments.
The report confirms Aus-
tralian intelligence agen-
cies had told DFAT officials 
about Mr Zygier’s detention 
in a maximum security pris-
on for alleged offences un-
der Israeli national security 
laws shortly after his arrest 
in February 2010.
Senator Carr - who ordered 
a review of the case after 
receiving conflicting advice 
about who knew what and 
when - says Australian of-
ficials sought assurances 
his legal rights would be 
respected, that he had legal 
representation, that his fam-
ily had been informed, and 
that he was not being mis-
treated.
“The Israeli government fur-
ther advised the Australian 
government that the indi-
vidual would be treated in 
accordance with his lawful 
rights as an Israeli citizen,” 
Senator Carr told a Senate 
estimates hearing in Can-
berra on Thursday.
“The Australian govern-
ment relied on these assur-
ances.”
At no stage did the Austra-
lian government receive any 
request for consular support 
from Mr Zygier - a dual Aus-
tralian-Israeli citizen also 
known as Ben Allen and Ben 
Alon - or his family, Senator 
Carr said.
Mr Varghese said the mat-
ter was dealt with through 
“intelligence channels” and 
Australia’s embassy in Tel 
Aviv wasn’t made aware of 
the case until Mr Zygier died, 
apparently by his own hand, 
on December 15, 2010.
He hadn’t yet been able 
to find out whether DFAT 

briefed Mr Smith about the 
case.
“I haven’t yet been able to 
establish if the then-foreign 
minister in February 2010 
had been briefed by the 
department,” Mr Varghese 
said.
He hoped to deliver a more 
comprehensive report on 
the matter by the end of next 
week.
While the circumstances 
surrounding Mr Zygier’s de-
tention are unclear, it’s be-
lieved he worked for Israeli 
spy agency Mossad.
Israel on Thursday admitted 
for the first time it had held 
a man with dual citizenship 
under a false name for se-
curity reasons. Israeli media 
reports have suggested he 
was detained for treason.
A judicial inquiry recently 
ruled he took his own life, 
Israel’s Justice Ministry said 
in a statement.
It is believed Mr Zygier was 
the mysterious figure known 
as Prisoner X and was until 
this week one of Israel’s 
most sensitive national se-
curity secrets.
In May 2010 Israel’s Ynet 
news website ran a story 
titled “Who are you, Mr X?”, 
about a prisoner being held 
in top-secret conditions 
whose identity and crime 
weren’t even known to his 
jailers. The story was quick-
ly taken offline under a strict 
gag order.
The ABC’s Foreign Corre-
spondent program revealed 
the Australian connections 
this week.
Mr Zygier was a lawyer who 
moved from Melbourne to 
Israel in 2000, married an 
Israeli woman and fathered 
two children.
Seven days after he was 
found hanged in his cell at 
age 34, his body was flown 
to Melbourne, where he was 
buried in a Jewish cem-
etery.
Australian Greens leader 
Christine Milne said it was 
clear the Australian em-
bassy in Tel Aviv had been 
sidelined.
“The question is why was 
the fate of an Australian citi-
zen left to be determined by 
ASIO and ASIS?” she said.

DFAT unsure if Smith 
knew about Zygier 

WATER released from 
central Queensland mines 
into a major river has been 
monitored, and nothing of 
concern has been found, 
the state government 
says. 
Deputy Premier Jeff 
Seeney last year an-
nounced the pilot release 
of legacy mine water from 
BHP-Mitsubishi Alliance 
mines would take place 
during the wet season.
He has told parliament 
that about 10 gigalitres 
have been released into 
the Fitzroy River, which 
flows through Rockhamp-
ton, after torrential down-
pours in January caused 
widespread flooding.
“These releases were 
heavily monitored to pro-
vide us with the data to 
make assessments about 
the releases and their im-
pact,” Mr Seeney said on 
Thursday.

The deputy premier said 
none of the monitoring 
sites found anything of 
concern.
The idea came under fire 
when it was announced 
last year, with opposition 
environment spokeswom-
an Jackie Trad criticising 
the release of “dirty wa-
ter” into rivers.
“Mr Seeney is forcing his 
dirty water deal down the 
throats of the people of 
Rockhampton with no 
consultation and no ap-
propriate planning or 
process,” she said at the 
time.
However, Mr Seeney told 
parliament on Thursday 
environmental concerns 
were not based on any 
scientific evidence.
“These claims have been 
aimed at doing nothing 
more than alarming the 
people of the Fitzroy Ba-
sin,” he said.

Mines release water into major 
Qld river THE federal building watch-

dog has been granted a 
Federal Court injunction 
restraining the AMWU from 
any involvement in a protest 
over the employment of for-
eign workers at a Melbourne 
construction site. 
The Fair Work Building and 
Construction Inspectorate 
launched proceedings 
against the union and one of 
its organisers over a block-
ade at the Werribee water 
treatment plant.
The union has denied al-
legations it is behind the 
blockade, which has forced 
workers to be flown onto the 
site by helicopter.
The organiser, Tony Mavro-
matis, claims he only made 
contact with the protesters 
after being repeatedly asked 
to by the company’s indus-
trial relations consultant 
Grace Collier.
In the Federal Court in Mel-
bourne on Thursday, Justice 
Shane Marshall said there 
was a serious question as 
to whether the union had 

breached the Fair Work Act.
He granted an injunction 
which restrains the union, 
its employees and organis-
ers from being involved in 
the protest until the hearing 
of the trial.
Workers have been protest-
ing at the site against the 
employment of four Filipino 
workers on 457 visas.
The watchdog is seeking 
pecuniary penalties against 
the union and Mr Mavroma-
tis, as well as compensation 
for losses suffered by the 
action.
It wants to use conversa-
tions secretly recorded by 
Ms Collier, on a device hid-
den in her bra, as evidence 
of the union’s involvement.
Justice Marshall previously 
said he had grave concerns 
about the evidence and its 
legality.
“Did she think she was in 
a James Bond movie?” he 
asked.
The matter will return to 
court for a directions hear-
ing next month.

Union restrained from Werribee protest 
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دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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عشرات  شغلها  بعدما  العمال  حزب  من  هيلز  ايست  مقعد  *انتزعتم 
لسكان  حققتموها  اليت  واالجنازات  التحسينات  هي  فما  السنني.. 

املنطقة؟
العلنية  اللقاءات  اقامة جسر دائم وتواصل من  ما حققناه هو  اهم   -
والعامة بيننا وبني ابناء املنطقة، فبينما مل يظهر نائب ايست هيلز السابق 
الن اشتون يف اي لقاء عام ملدة 6  أشهر  قبل اجراء االنتخابات النيابية 
املاضية اقوم بلقاءات شبه يومية مع سكان املنطقة لالستماع اىل مطالبهم 
ابواب  وحاجاتهم واالطالع على اوضاعهم وظروفهم. اكثر من ذلك فان 
مكتيب مفتوحة امام اجلميع من االثنني حتى السبت حيث ان َمن ال يتمكن 
من االجتماع بي يف ايام العمل بامكانه احلضور اىل املكتب ايام السبت 

وذلك لشرح مشكلته واملساعدة يف حلها.
*نعلم ان املنطقة كانت حباجة اىل حتسينات صحية، ماذا فعلتم كحزب 

احرار يف هذا الصدد؟
هو  اهمها  ان  غري  االجنازات  من  العديد  حققنا  الصحي  اجملال  يف   -
بانكستاون،  ملستشفى  الكلى  لغسل  جديدة  ماكينات   5 على  حصولنا 
كما وّظف االئتالف يف الوالية حواىل 2000 ممرض وممرضة كانت حصة 
بانكستاون  30 منها كما بدأ يعمل يف مستشفى بانكستاون حواىل 19 

طبيبا خترجوا مؤخرا من اجلامعة.
الشغب والعنف  اعمال  بالنسبة للشرطة وماذا فعلتم ملكافحة  * ماذا 

واجلرمية يف حمطات القطار؟
- لقد قمنا بزيادة عدد عناصر الشرطة يف بانكستاون قرابة 45 عنصرا، 
بانكستاون  اىل  القطارات  لشرطة  الرئيسي  املركز  نقل  على  عملنا  كما 
لتصبح بذلك حمطة قطار بانكستاون حتت محاية الشرطة وليس شركات 
االمن اخلاص. وهذا املركز يضم حواىل 600 عنصر يتولون محاية حمطات 
القطارات  استقالل  املسافرون  ليستطيع  وضواحيها  سيدني  القطار يف 

وهم يشعرون بأمان واطمئنان.
يف  القطارات  محاية  شرطة  من  عنصر   600 حواىل  لوجود  ونظرا 
بانكستاون فقد عاد ذلك بالفائدة االقتصادية ايضا على املنطقة وساهم 

يف ازدهارها.
* ماذا على الصعيد التعليمي والرتبوي؟

- منذ فوزي مبقعد ايست هيلز قمت بايالء التعليم اهمية خاصة قناعة 
مين انه دون وجود جيل متعلم ومثقف ال ميكن بناء وطن متقدم، سليم 
ومعافى حيث ان التعليم والرتبية يبعدان املواطنني عن اجلرمية والعنف، 
 Glenn Brookes Literacy Award جائزة  بانشاء   2011 عام  قمت  ولذلك 
هذه  ُصممت  وقد  والدراسة  االجتهاد  على  الطالب  تشجيع  بهدف  وذلك 
على  لتشجيعهم  املتوسط  من  اقل  مستوى  يف  الذين  للطالب  اجلائزة 
الدراسة وحتسني مستواهم حيث نقوم بتقديم مساعدات مادية للمدارس 
اليت يتعلمون فيها لشراء حاجاتها من لوازم وجتهيزات تساعد على تعليم 

الطالب بشكل افضل.
*للمساهمة يف حتسني املنطقة وازدهارها ال بد من جعل الوزراء وخاصة 
وزراء النقل والصحة والتعليم والشرطة يقوم بزيارات اىل املنطقة لالطالع 
هذا  على  فعلتم  فماذا  ومطالبها،  حاجاتها  اىل  والتعرف  اوضاعها  على 

الصعيد؟
وفوزنا  االخرية  النيابية  االنتخابات  يف  الساحق  االئتالف  فوز  منذ   -
لرئيس  زيارات  بتنظيم  باستمرار  ونقوم  قمنا  هيلز  ايست  بالطبع مبقعد 
الوالية وللوزراء اىل املنطقة لالطالع على حاجاتها والتعرف عن كثب على 
اوضاعها بهدف املساعدة على حتسينها وخدمة سكانها وهذا الشيء مل 
تعهده املنطقة خالل حكم العمال. منذ حواىل اسبوعني قام بزيارة املنطقة 
كانت  االسبوع  وهذ  اوفارول  باري  الوالية  رئيس  اىل  اضافة  وزراء   4

زيارات لـ 3 وزراء.
واحب هنا ان انوه ان زيارة رئيس الوالية يف 7 اجلاري ملصنع سافران 

Safran حملركات الطائرات 
التجارية واحلربية مل تكن 
اي  استطالعية،  زيارة 
هذه  أعمال  على  لالطالع 
ايضا  بل  فقط  الشركة 
وهو  آخر  هدف  هناك 
اقامة  يف  متّثل  االهم، 
حمركات  لصناعة  مصنع 
مطار  يف  الطائرات 
بانكستاون يوفر  حواىل 
138 وظيفة، كذلك جرى 
Safran وشركة  عقد بني 
جهة  من   Quick Step
العسكري  والطريان 
اخرى  جهة  من  االمريكي 
مليار   1،5 حواىل  بقيمة 
لتصنيع حمركات  دوالر  
يف  ذلك  يساهم  حيث  بانكستاون  مطار  يف  مستلزماته  وكل  الطريان 
املنطقة..  ازدهار  يف  يساهم  مما  جديدة  عمل  فرصة   250 حواىل  خلق 
كما ان ذلك يعود بالفائدة على صناعة الطريان، فاليوم اذا استعصى 
اصالح حمرك جيب ارساله اىل فرنسا الصالحه واعادته اىل هنا وهذا االمر 

يستغرق شهرا واكثر يف بعض االحيان.
* نعلم ان العديد من مواطين املنطقة حبالة مادية صعبة وهم حباجة 
اىل مساكن شعبية لصعوبة دفع بدالت االجيارات املرتفعة، فكيف يقوم 

مكتبكم خبدمة هؤالء؟
- بالنسبة ملسألة االسكان الشعيب فان مكتبنا مفتوح امام املواطنني 
احملتاجني حيث نستمع اىل حاالتهم ومطالبهم ونقوم بنقلها مباشرة اىل 
الدائرة املختصة دون اتباع طريقة الروتني البريوقراطي حيث يقوم النائب 
بارسال رسالة اىل الوزير املختص الذي يقوم بدوره بارسال رسالة اىل 
دائرة االسكان اليت تقوم بارسال رسالة اىل النائب مما يستغرق وقتا 
طويال ال طاقة للمواطن على حتمله.. اما حنن فنعمد اىل االتصال املباشر 
اصبحوا  الناس  ان  درجة  اىل  شخصيا  املسألة  ونالحق  االسكان  بدائرة 
يأتون اىل مكتبنا لتقديم طلباتهم للحصول على مسكن شعيب بدل الذهاب 

اىل املكاتب املختصة.
واود ان اشري هنا اىل ان مكتبنا يعمل على تقديم مساعدات فيما خيص 
حقه حمضر ضبط  احملّرر يف  ننقل قضية   حيث  والطرق  السري  غرامات 
للمراجع املختصة يف الوالية ونقوم بشرحها هلا وهي تقرر بعد درسها ما 

اذا كان من املمكن اعفاؤه من الغرامة ام ال.
* تعترب السياحة موردا مهما الي بلد والي منطقة حتى انه يف بعض 
البلدان يساهم الدخل السياحي جبزء ال بأس به من امجالي الدخل القومي، 

ماذا فعلتم لتشجيع السياحة يف بانكستاون؟
- للتمكن من تشجيع السياحة ال بد من الرتويج هلا وذلك يكون بتعريف 
وحمميات  عامة  وحدائق  منتجعات  من  السياحية  االماكن  على  املواطنني 
وغريها، ويف هذا الصدد قمنا بطباعة منشورة على نفقتنا اخلاصة حتتوي 
على اهم ما لدينا من اماكن سياحية ومنتجعات وحدائق عامة ووزعناها على 
املنازل يف املنطقة الطالع السكان عليها.. فمثال بدل ان يتكبد هؤالء عناء 
السفر لساعات طويلة وخاصة يف العطالت  للرتفيه عن النفس واالستمتاع 
بالوقت بكل ما يعين ذلك من نفقات مادية بآالف الدوالرات والتعرض 
الخطار حوادث الطرق، اصبح بامكانهم ان يقصدوا االماكن واملنتجعات 
السياحية يف منطقة بانكستاون مما يعود بالفائدة والنفع على االشخاص 
الذين يقصدون االماكن السياحية للرتفيه لناحية توفري آالف الدوالرات 

وكذلك على املنطقة حيث تساعد االموال يف ازدهارها.
احلكومة  ان  صحيح  وهل  ريفزبي  يف  السنرتلينك  مكتب  عن  ماذا   *

الفيدرالية اغلقته امام املواطنني؟
- لالسف هذا صحيح، لقد اغلقت احلكومة الفيدرالية مكتب السنرتلينك 
يف ريفزبي امام املواطنني مع ان املوظفني ما زالوا يعملون يف داخله، 
ريفزبي  مواطين  على  يتوجب  واصبح  بالشعب  االستخفاف  منتهى  وهذا 
بأمورهم  بانكستاون يف كل ما يتعلق  الرئيسي يف  الذهاب اىل املركز 
املتعلقة بالسنرتلينك بكل ما يعين ذلك من قضاء ساعات طويلة يف بعض 
االحيان يف مركز بانكستاون قبل مقابلة املوظف املختص. واملدهش ان 
هذه احلكومة كانت قد انفقت قبل شهرين فقط من اقفال املركز امام 
ذلك  بعد  لتقوم  واجهاته  حتسني  على  دوالر  آالف   8 حواىل  املواطنني 

باقفاله، وهذا ما حصل ايضا يف مركز الكمبا.
الرحبية  والدينية غري  اخلريية  للجمعيات  اي مساعدات  تقدمون  * هل 

لتتمكن من خدمة املواطنني؟
- اننا نعري اجلاليات يف املنطقة اهتماما خاصا، ففي العام 2011 تربعنا 
حبواىل 300 ألف دوالر للجمعيات اخلريية والدينية غري الرحبية ويف العام 

املاضي قدمنا حواىل 200 الف دوالر.
كما قدمنا لبلدية بانكستاون 200 ألف دوالر النشاء تسهيالت ومرافق 
يستفيد منها املواطنون مثل مالعب للتنس والنيتبول و Boat Ramp على 

جورجز ريفر.
* ها هي خطط وافكار النائب غلني بروكس للمستقبل؟

- سنواصل مسرية اخلدمة واملساعدة ملواطين ايست هيلز اليت درجنا 
عليها منذ فوزنا يف االنتخابات النيابية كما سنستمر يف دعم املشاريع 
اليت تعود بالفائدة على املنطقة. كما ان على جدول االعمال 3 مشاريع 
هامة البناء املنطقة ما زلنا ننتظر املوافقة عليها وسنعلن عنها يف الوقت 

املناسب.
* كيف تنظرون اىل اجلالية اللبنانية والعربية يف ايست هيلز؟

تساهم  وهي  فعالة  جالية  هيلز  ايست  والعربية يف  اللبنانية  -اجلالية 
مساهمة ال باس بها يف ازدهار اقتصاد املنطقة، وانا شخصيا تربطين 
صداقات متينة مع العديد من ابناء هذه اجلالية، واشري هنا انين أتراس 
مع زميلي النائب طوني عيسى اللجنة الوزارية االستشارية للجالية اللبنانية 
يف برملان الوالية وعمل هذه اللجنة اطالع الوزراء املختصني على حاجات 

اجلالية اللبنانية ونقل مطالبها للدوائر املختصة.
8 هل ملست اي حتول يف هذه اجلالية لصاحل حزب االحرار يف انتخابات 

الوالية واالنتخابات البلدية؟
هذه  ابناء  من  العديد  بدا  حيث  ملموس حصل،  هناك حتول  بالطبع   -
اجلالية يدركون ان االئتالف افضل الدارة سياسة الوالية وكذلك شؤونهم 

احلياتية واليومية.

أبواب مكتيب مفتوحة من االثنني حتى السبت خلدمة املواطنني.. 
اجلالية اللبنانية والعربية فعـّالة وتساهم يف اقتصاد املنطقة

نائب ايست هيلز  غلني بروكس لـ »اهلريالد«:

يف  الهريالد  مكاتب  زار  الشهر  بحواىل  النيابية  االنتخابات  قبل 
بانكستاون مرشح حزب االحرار ملقعد ايست هيلز آنذاك السيد غلني 
بروكس وأجرينا معه مقابلة قلنا له يف نهايتها مربوك يا سعادة النائب، 
فأجاب لكني لست نائبا، قلنا له  لكنك ستفوز يف االنتخابات وتصبح 
نائبا.. وخالل فرز االصوات، اتصلنا بمسؤول حملته االنتخابية وقلنا له 
مربوك لكم الفوز، اال أنه اجاب: لكن الن أشتون ما زال يتصدر بحواىل 
200 صوت، قلنا له ستتغري النتيجة وسيفوز بروكس.. وبالفعل فقد 
بروكس  غلني  واصبح  لصالحه  االصوات  فرز  انتهى  توقعاتنا..  صحت 

نائبا ملقعد ايست هيلز.
الخالقه  الفوز  يستحق  بروكس  غلني  السيد  بان  شعور  لدي  كان 
الرفيعة وتواضعه الجمّ وقربه من الناس واحساسه معهم، فمنذ انتخابه 
نائبا ملقعد ايست هيلز لم يحتجب يوما عن الشعب الذي أوصله اىل 
الندوة الربملانية، اللهم اال اذا كان يداوم يف الربملان، فأبواب مكتبه يف 
خدمات  وطالبي  شكاوى  اصحاب  من  املواطنني  أمام  مفتوحة  ريفزبي 
ايضا  السبت  ايام  بل  الجمعة فقط  االثنني حتى  ليس من  ومساعدات 
حيث يكون النائب بروكس متوفرا لالجتماع باملواطنني واالستماع لهم.. 

فإدراكا منه انه لوال تأييدهم له ملا اصبح نائبا، عمل جاهدا على ان يكون 
صوتهم يف الربملان ولدى الحكومة كذلك، وهكذا اصبح االثنان، بروكس 

والناخبون، عائلة واحدة.
منذ انتخابه حتى اليوم ال يفوّت مناسبة اال ويخرج فيها اىل األماكن 
اىل  وحاجاتهم  مطالبهم  ونقل  اليهم  والتحدث  املواطنني  للقاء  العامة 
)من  احد هؤالء،  اال ويجلب  قلما يمر اسبوع  انه  املختصني، بل  الوزراء 
منطقته  واىل  عامة  بانكستاون  منطقة  اىل  الوزراء(  اىل  الوالية  رئيس 
مطالبهم  على  واالطالع  باملواطنني  املباشر  لالحتكاك  خاصة  االنتخابية 
وحاجات املنطقة، ففي االسبوعني املاضيني زار املنطقة رئيس الوالية و4 

وزراء آخرين وهذا األسبوع زارها 3 وزراء.
وللتعرّف أكثر على شخصية نائب ايست هيلز السيد غلني بروكس 
وبانكستاون  خاصة  االنتخابية  منطقته  لسكان  حققها  التي  واالنجازات 
الحوار  هذا  معه  لها  وكان  ريفزبي  مكتبه يف  »الهريالد«  قصدت  عامة، 
بحضور كبري موظفي مكتبه عضو بلدية بانكستاون السيد جيم دانيال:

حاوره أنطونيوس بو رزق
أنطونيوس بو رزق يحاور النائب بروكس ويبدو 

عضو بلدية بانكستاون جيم دانيال

النائب بروكس مع كبري موظفي مكتبه  جيم دانيال

نائب ايست هيلز غلني بروكس



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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