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هيغ اجتمع مع الرؤساء الثالثة وأطلق مع باسيل
بدء املسوحات الربية للمناطق النفطية

اجتماع هيغ والوفد املرافق يف قصر بعبدا مع الرئيس سليمان
مساء االربعاء ،والتقى
خالهلا رؤساء اجلمهورية
ميشال سليمان والربملان
نبيه بري واحلكومة جنيب

ميقاتي ،إضافة اىل وزير
الطاقة جربان باسيل الذي
أطلق معه بدء املسوحات
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مطلوب للعمل

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

Tel: 87245800

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

Fax:(02) 87648062

pp: 255003 / 09613

لقاء مسيحي يف بكركي :االنفتاح على أي طرح يؤمن صحة التمثيل لكل املكونات

اخلارجية
وزير
قام
هيغ
وليم
الربيطاني
بريوت
اىل
بزيارة
استمرت  24ساعة بدأت

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

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

جملس الشورى أقر التعديالت
على قانون االنتخاب

قوى ثورية تدعو إىل
عصيان يف القاهرة
األحد إلسقاط مرسي

دعت قوى وحركات
ثورية مصرية ،إىل
يف
مدني
عصيان
القاهرة اعتبارًا يوم
األحد (غدا).
وأشارت حركة "ثورة
الثانية"،
الغضب
يف بيان على موقع
"فيسبوك" ،إىل أن
حركات وقوى ثورية
لديها خطة تصعيدية
تبدأ
النظام،
ضد
بعصيان مدني مبحافظة
القاهرة الكربى ،تشمل
مدن القاهرة ،واجليزة،
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خربة طويلة وصدق يف التعامل
www.southwestbuilders.com.au

e-mail: info@meherald.com.au

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186
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 53قتيالً وأكثر من مئيت جريح يف تفجري إنتحاري يف
دمشق واملعارضة تدين عمليات «تربر سقوط مدنيني»

جانب من الدمار الذي احدثه التفجري االنتحاري

شهد وسط العاصمة
السورية انفجار سيارة
امس39
صباحصفحة
ملغومةالتفاصيل
االول
قرب احد مراكز حزب
البعث ،ويف مكان غري بعيد
عن السفارة الروسية ،يف

للـــبيع
 3مكاتب ( )Desksبحالة ممتازة بسعر
 300دوالر لالتصال0403482345 :
مطلوب للعمل

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

لالتصال بـ زينة على الرقم9637 8092 :

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

واسفر
املزرعة.
حي
االنفجار عن مقتل 53

شخصًا على االقل واصابة

التتمة صفحة 31

Hamze Bros Fruit Market

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالند
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت
صدق  -أمانة  -نظافة  -استقامة

179 Merrylands Rd, Merrylands
التفاصيل صTel: 9760 1886 8
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Please don’t litter

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

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

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

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

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

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

علب الطحينة

فالفل جاهزة

بعض اآلالت

علب الفالفل
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لبنانيـــات

سلم سليمان رسالة من كامريون وزار بري والسنيورة وقهوجي وغادر

هيغ :مستعدون للمساعدة عسكرياً وانسانياً واقول لالسد حان وقت الرحيل
الوزراء
رئيس
اكد
الربيطاني دافيد كامريون
دعم بالده الكامل الستقرار
يف
ومساعدته
لبنان
شتى اجملاالت السياسية
واالنسانية،
والعسكرية
مشريًا اىل التقدميات املالية
الربيطانية ملساعدة لبنان يف
ايواء النازحني من سوريا.
موقف كامريون جاء يف
رسالة اىل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان سلمها
اليه وزير اخلارجية وليم هيغ
الذي زار قصر بعبدا امس
االول مع وفد يف حضور
السفري الربيطاني لدى لبنان
طوم فلتشر حيث تركزت
احملادثات على العالقات
الثنائية ودعم بريطانيا الدائم
للبنان اضافة اىل االوضاع يف
املنطقة.
وبعد اللقاء ،ادىل الوزير
الربيطاني بالتصريح اآلتي:
يسعدني ان اكون هنا يف
لبنان ،يف زيارتي االوىل
كوزير للخارجية .ان لبنان
وطن بالغ االهمية بالنظر اىل
تنوعه واىل الدميوقراطية فيه
واىل دوره يف املنطقة .انه
شريك حيوي لربيطانيا وحنن
نتطلع اىل العمل سويًا من
اجل مواجهة مشكالت املنطقة
واالفادة من الفرص املتوفرة.
حنن ملتزمون كذلك العمل قدر
ما نستطيع بشراكة مع لبنان،
لدعم السالم واالستقرار هنا
وعلى نطاق اوسع.
أضاف :عقدت مع الرئيس
سليمان اجتماعًا حارًا ومثمرًا
وناقشنا
الصباح.
هذا
عالقاتنا الثنائية والوضع
يف املنطقة ،وسلمته باسم
رئيس وزراء بريطانيا رسالة
دعم لالستقرار يف لبنان .ان
بريطانيا تثمن الدور احملوري
الذي تلعبه القوى العسكرية
واالمنية اللبنانية يف احلفاظ
على االستقرار .وهلذه الغاية

فإننا سنضاعف مساعداتنا
لتدريب هذه القوى ،حيث
سنعمل على مساعدتها يف
تدريب حنو  2000من عناصرها
يف السنة املقبلة .هذا إضافة
اىل نشاطاتنا املشرتكة اليت
سبق ومت التخطيط هلا مع
هذه القوى ،مبا فيها الدعم
اللوجسيت ويف جمال التدريب
الذي تعنى به بريطانيا مع
اجليش اللبناني وقوى االمن
الداخلي ،يف جمال املساعدة
على دعم االستقرار وسألتقي
للتو عددًا من ضباط القوى
اللبنانية املسلحة وانين اتطلع
لإلستماع اليهم حول مدى
تأثري شراكتنا هذه من الناحية
العملية اضافة اىل اهم
املقرتحات يف هذا الشأن.
التطورات السياسية
ايضًا
وحبثت
وتابع:
مع الرئيس سليمان يف
التطورات السياسية الداخلية،
ومن املهم يف هذه الظروف
الصعبة ،ان تعمل القوى
السياسية يف لبنان معًا
بروح احلوار والتوافق من اجل
املوافقة على خطة من شأنها
احرتام املواعيد الدستورية
إلجراء االنتخابات النيابية هذا
العام .كما واننا حبثنا ايضًا
يف العالقات التجارية القائمة
يف ما بيننا .ويسعدني ان
معدل التبادل التجاري بني
تضاعف
ولبنان
بريطانيا
بنسبة  %11خالل هذا العام،
على رغم وضع املنطقة غري
املستقر .وانه ملن املفيد ان
تعمل الشركات الربيطانية
واللبنانية معًا كشركاء حبيث
تكون االفادة مهمة يف جمال
تطوير البنى التحتية مث ًال.
واننا جاهزون للمساعدة يف
تطوير آليات شفافة للعمل
يف جمال النفط والغاز.
أضاف :يف األمس التقيت
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي
وحبثنا معًا يف اهمية االستقرار

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

مكتب ملبورن :كميل مسعود
Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Tel:(02) 8764 8186 Fax:(02) 8764 8062
 Clyde Street Rydalmere NSW 2116زززPrinted by: New Age Printing Pty Ltd22

واحلوار الداخلي يف لبنان من
اجل املضي قدمًا يف اجتاه
االنتخابات النيابية .وحنن
متفقون على احلاجة املاسة
اىل حتقيق تقدم يف مسرية
السالم يف منطقة الشرق
االوسط .وانا ارحب بالتزام
لبنان التعاون مع التحقيق
البلغاري خبصوص تفجري
احلافلة يف بورغاس .ان
الوضع يف سوريا ال يزال
يشكل مصدر اهتمام بالغ
بالنسبة الينا .وال ميكن جتاهل
االزمة االنسانية املروعة وال
اخلسائر البشرية وال التهديد
االمين للمنطقة او التخفيف
من وطأتهم .وكما سبق
وذكرنا دائمًا ان مسار القتل
الذي ال مربر له جيب ان ينتهي
من خالل مسار سياسي مقنع
يقود اىل مرحلة انتقالية .ان
لبنان استقبل مئات اآلالف
السوريني
النازحني
من
وقدم اليهم الدعم واملأوى،
وانين احيي الشعب اللبناني
على قيامه بذلك .ان لبنان،
كما الدول اليت استقبلت
هؤالء النازحني ال جيب ان
يكون لوحده .وخالل هذا
اليوم سأعلن عن املساعدات
الربيطانية االضافية للنازحني
السوريني يف لبنان .بوجه
التحديات كافة يف املنطقة
ستبقى صداقتنا مع لبنان
متينة وال يرقى اليها أي
شك.
اسئلة واجوبة
ذكرمت انكم اثرمت مع رئيس
اجلمهورية مسألة تعاون لبنان
مع التحقيق البلغاري ،فهل
حبثتم معه يف موضوع ادراج
حزب اهلل على الئحة االرهاب
االوروبية؟
 لقد حبثت يف النتائجاملرتتبة على ذلك مع رئيس
احلكومة ورئيس اجلمهورية.
وحنن نرحب يف التعاون
الكامل مع التحقيق .هذا
هو الرد الصحيح واملسؤول
ألي دولة .حنن لدينا اليوم
االحتاد
داخل
مناقشات
االوروبي حول كيفية التعاطي
مع االمر بعد احلصول على
ادلة قوية بشأن هذا التفجري.
وانا ال ارى انه من الضروري
ان تكون ملا نقوم به يف
االحتاد االوروبي أي تداعيات
على االستقرار الداخلي للبنان
او على العالقات القائمة بني
لبنان واالحتاد .ومن الطبيعي
ان ترتتب نتائج معينة عند
حصول تفجري على اراض
اوروبية ولكنين ال اؤمن ان
هذه النتائج ستؤدي اىل
احداث تغيري على مستوى
االستقرار الداخلي يف لبنان.
ما هي رسالتكم اىل
الرئيس السوري بشار االسد
من هنا من بريوت؟

 رساليت للرئيس االسدهي كما دائمًا انه حان الوقت
للرحيل .لقد اخترب الشعب
الدول
وشعوب
السوري
اجملاورة ما يكفي من املآسي
حتى اآلن .وهذا احلجم الكبري
من الدمار واخلسائر البشرية
والتهديد املوجه اىل استقرار
املنطقة بأكملها جيب اال
يتواصل ألن شخصًا واحدًا
يرغب يف البقاء يف السلطة.
لقد كان هناك التزام مهم
جدًا للتفاوض من قبل
السيد اخلطيب يف االئتالف
الوطين املعارض .ومن املهم
ان يتم التجاوب معه من
خالل تفاوض جدي من قبل
نظام الرئيس االسد ،ألن
التوصل اىل اتفاق سياسي
حول املرحلة االنتقالية هو
الطريق يف سوريا حنو وضع
حد للخسائر البشرية الرهيبة
وغري املقبولة.
مع قائد اجليش
اىل ذلك إجتمع هيغ
والوفد املرافق يف مبنى
التابع
الدراسات
مكتب
للقصر اجلمهوري يف بعبدا
مع قائد اجليش العماد جان
قهوجي وعدد من كبار ضباط
القيادة ،ومت عرض العالقة
الثنائية بني جيشي البلدين،
واملراحل اليت مت اجنازها من
برنامج املساعدات الربيطانية
املقررة للجيش اللبناني.
يف مستهل االجتماع ،شكر
قهوجي السلطات الربيطانية
املستمرة
مواكبتها
على
اللبناني
اجليش
الوضاع
وتقديم الدعم له يف خمتلف
اجملاالت
بدوره أعرب هيغ عن
ثقة بالده بالدور الوطين
الذي تضطلع به املؤسسة
العسكرية اللبنانية يف حتقيق
االمن واالستقرار ومكافحة
االرهاب.
ومت التوافق بني اجلانبني
على مواصلة اململكة املتحدة
برنامج تعزيز قدرات اجليش
القتالية وال سيما تسريع خطة
تطوير القوات اجلوية اللبنانية،
ومتويل مراكز تدريب يف
الوحدات اخلاصة ،وتأمني
فرص التدريب لعدد كبري
من ضباط اجليش يف اململكة
املتحدة ،اىل جانب جتهيز
العديد من مراكز املراقبة
احلدودية باملعدات احلديثة
والتقنيات املتطورة.
يف عني التينة
كذلك زار الوزير الربيطاني
والوفد املرافق مقر الرئاسة
الثانية يف عني التينة ،حيث
التقى رئيس جملس النواب
نبيه بري ومت عرض األوضاع
يف لبنان واملنطقة.
ويف خالل اللقاء أكد هيغ
دعم االستقرار يف لبنان

وعزم بالده على املساهمة
يف معاجلة أزمة النازحني
السوريني ،مشريا انه على
رغم الوضع الذي مير فيه
لبنان ،فإن لديه فرصًا مذهلة
على الصعيد االقتصادي.
الرئيس
شدد
بدوره،
بري على ضرورة ان تدعم
بريطانيا واإلحتاد األوروبي
واجملتمع الدولي احلوار واحلل
السياسي يف سوريا لتجنيب
املنطقة والسيما لبنان ،ما هو
أخطر .ونوه بدعوة بريطانيا
شركاتها اىل اإلستثمار يف
الفرص الواعدة يف لبنان.
وزار وزير اخلارجية الربيطانية
والوفد املرافق ،رئىس كتلة
املستقبل النيابية الرئيس
فؤاد السنيورة يف بيت
الوسط ،يف حضور النواب:
عاطف جمدالني ،باسم الشاب،
نهاد املشنوق وغازي يوسف،
واملستشار حممد شطح ومدير
مكتب الرئيس سعد احلريري
نادر احلريري ،وتركز البحث
يف املستجدات يف لبنان
واملنطقة والعالقات الثنائية
بني البلدين.
تفقد النازحني
وقام الوزير هيغ يرافقه
بالوكالة
اخلارجية
وزير
وزير الشؤون االجتماعية
وائل ابو فاعور بتفقد مركز
النازحني السوريني يف برج
محود ،واطلع على اوضاعهم
وحاجاتهم ،ثم غادر الوزير
هيغ والوزير املرافق مطار
بريوت اىل ايطاليا على منت
طائرة خاصة وكان يف وداعه
ومديرة
فليتشر
السفري
املراسم يف اخلارجية السفرية
مريا ضاهر واركان السفارة.
بيان السفارة الربيطانية
للسفارة
بيان
وأفاد
الربيطانية ،أن وزير اخلارجية
الربيطاني وليام هيغ أنهى
اليوم  -امس  -زيارة قصرية
للبنان التقى خالهلا مسؤولني
وزار مركز توزيع مساعدات
غذائية إىل الالجئني السوريني
وأطلق مسحا للنفط والغاز
األون شور يف لبنان.
واجتمع هيغ بكل من رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان،
ورئيس جملس النواب نبيه
بري ،ورئيس الوزراء جنيب
ميقاتي ،وسلمهم كتابا من
رئيس الوزراء الربيطاني
ديفيد كامريون ،يقدم عرضا
مسهبا لدعم اململكة املتحدة
لالستقرار يف لبنان ،من خالل
العمل بشكل وثيق مع اجليش
اللبناني .والتقى قائد اجليش
العماد جان قهوجي وعددا من
كبار الضباط.
وقال هيغ :من خالل تعاوننا
املتزايد ،ستدعم اململكة
املتحدة تدريب أكثر من 2000
جندي يف العام املقبل.

وأعلن متويال إضافيا قدره
مليون باوند  1.58مليون
دوالر للمحكمة اخلاصة بلبنان،
مكررا دعم اململكة املتحدة
للعدالة.
ويف مركز التوزيع لربامج
لالجئني
العاملي
األغذية
السوريني يف برج محود،
أعلن هيغ ختصيص اململكة
املتحدة  17.3مليون دوالر
لالغاثة اإلنسانية يف لبنان،
ليتخطى جمموع دعم اململكة
املتحدة يف هذا اجملال يف
لبنان  30مليون دوالر.
ودعا املاحنني كافة اىل
االيفاء سريعا بالتزاماتهم
اليت قطعوها حرصا على بلوغ
املساعدة إىل من هم بأمس
احلاجة إليها ،يف سوريا
ولبنان واملنطقة.
وخالل زيارته ،أطلق وزير
اخلارجية الربيطاني مسحا جتريه
الشركة الربيطانية Spectrum
للنفط والغاز أون شور مع
وزير الطاقة واملياه جربان
باسيل .وناقش الوزيران
فرصا اسرتاتيجية يف قطاع
اللبناني.
والنفط
الغاز
وأشار هيغ إىل أهمية اآلليات
الشفافة وإدارة املساءلة
لعائدات النفط والغاز ملصلحة
الشعب اللبناني.
كذلك التقى رئيس كتلة
فؤاد
الرئيس
املستقبل
دعم
وناقشا
السنيورة،
اململكة املتحدة الستقرار
لبنان ،واالنتخابات ،واألزمة
اإلنسانية يف سوريا.
وقبيل مغادرته ،قال هيغ:
سررت لزيارتي لبنان ،وأكرر
دعمنا املتني لالستقرار يف
لبنان يف وجه الوضع اإلقليمي
اهلش .ويف هذه األوقات
العصيبة ،من األهمية مبكان
أن يبقى لبنان موحدا يف
تنوعه .واليوم ،أكدت لقادة
لبنان أن اململكة املتحدة
ستلعب دورها ،من خالل
جهودنا السياسية اجلارية،
ومن خالل دعمنا املعزز
للجيش ،ومن خالل تضامننا
مع الشعب اللبناني.
أضاف :يسرني أيضا أن
أعلن أن اململكة املتحدة
ستساهم مبليون باوند يف
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان
عام  ،2013مما يرفع جمموع
مساهمتنا إىل  4.3مليون
باوند ويشدد على دعمنا
للمحكمة ،اليت تعمل على
وضع حد لالفالت من العقاب
االغتياالت
إىل
بالنسبة
السياسية يف لبنان .واململكة
املتحدة ملتزمة دعم السعي
وراء العدالة يف لبنان.
وذكر البيان أن هذه هي
الزيارة األوىل هليغ للبنان منذ
تعيينه وزيرا للشؤون اخلارجية
يف  12أيار .2010
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لبنانيـــات

ميقاتي لسفراء «اخلليجي»:

نرفض التدخل بشؤون دولكم
يف حماولة لتطويق تداعيات
االستياء اخلليجي من مواقف
بعض األطراف اللبنانية ،التقى
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي،
وفدًا من سفراء دول جملس
التعاون اخلليجي يف بريوت،
ضم سفري الكويت عبدالعال
القناعي ،وسفري قطر سعد
املهندي ،وسفري سلطنة عمان
أمحد آل إبراهيم ،والقائم
بأعمال اإلمارات العربية املتحدة
محد اجلنييب.
وأكد ميقاتي خالل اللقاء
«حرص لبنان على أفضل
العالقات مع الدول العربية
الشقيقة ،سيما منها دول
اخلليجي،
التعاون
جملس
وعلى عدم التدخل يف شؤونها
الداخلية».
وقال« :هذا املوقف عربت
عنه شخصيًا وأكده رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان يف
مستهل جلسة جملس الوزراء»
اول من امس ،مشددًا على أن
«احلكومة اللبنانية تؤكد أن ما
يصدر من تصرحيات سياسية

يعرب عن رأي أصحابها وال يعرب
عن موقف احلكومة ،وهي تدعو
القيادات كافة إىل االلتزام
مبضمون البيان الصادر عن
مؤمتر احلوار الوطين بدعوة
من رئيس اجلمهورية والذي
اصطلح على تسميته بنود
«إعالن بعبدا» حيث ورد فيه
ما حرفيته :حتييد لبنان عن
سياسة احملاور والصراعات
اإلقليمية والدولية وجتنيبه
االنعكاسات السلبية للتوترات
واألزمات اإلقليمية».
وأكد ميقاتي أن «عالقات
لبنان مع الدول اخلليجية كانت
وستبقى عالقة حمبة وأخوة
صادقة ،وال ميكن بأي شكل
من األشكال ،أن تتأثر مبوقف
من هنا وكالم من هناك،
خصوصًا أن الغالبية الساحقة
من اللبنانيني تثمن وقوف دول
اخلليج باستمرار إىل جانب لبنان
ونهضته وازدهاره ،وتقدر
لقادة هذه الدول رعايتها
اللبنانيني
لشؤون
األبوية
املقيمني فيها».

االسري يهاجم العماد عون يف حتريض
غري مسبوق وال أخالقي

يف اعنف هجوم شنه امحد االسري على العماد عون بلهجة غري
مسبوقة يف احلياة السياسية اللبنانية وبال أخالقية تامة ،متنى امام
مسجد بالل بن رباح للعماد ميشال عون ان يراه جالسا على كرسي
اإلعدام وتعهد بفتح القبور متمنيًا له املوت.

إمجاع مارون ّي نادر على «األرثوذكسي» يف بكركي
وجه اللقاء املاروني الذي
ّ
دعا إليه البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي رسالتني أساسيتني
االتاهات،
جّ
يف الكثري من
أن القادة املوارنة
األوىل ّ
الذين أمجعوا يف مطلع خريف
العام املاضي على القانون
األرثوذكسي ماضون به ما مل
يقدم املعرتضون بدي ًال يوفر
ّ
توجه
أهدافه ،والثانية أن ال
ّ
إىل ساحة النجمة قبل العودة
إىل اجتماع مماثل يف بكركي.
فما الذي حصل أمس االول؟
جتدد
بدعوة من الراعي،
ّ
مشهد اإلمجاع املاروني عصر
أمس يف بكركي ،من دون
مقدمات أو تسريبات سبقت
ّ
اللقاء الذي ُد ّبر قبل يومني
من انعقاده ،وعلى عجل،
وحتديدًا عقب األجواء الطائفية
اليت فاحت وتلت جلسة
التصويت يف اجتماع اللجان
أقرت
النيابية املشرتكة اليت
ّ
«األرثوذكسي» ،وبعد اللقاء
املطول الذي شهده الصرح
ّ
الرئيس
بني
البطريركي
اجلميل والراعي االثنني
أمني
ّ
املاضي ،قبل أن يكون
قانون االنتخاب مادة اللقاء
بني رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان والبطريرك
يف قصر بعبدا قبل موعد
االجتماع بساعات قليلة.
بيان رمسي مقتضب
يف املعلومات الرمسية،

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

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

الراعي يتوسط االقطاب املوارنة يف بكركي

تشاوريًا عقد يف
أن لقاء
ّ
ّ
اجلميل ،رئيس
ضم
بكركي
ّ
ّ
ّ
تكتل «التغيري واإلصالح»
النائب ميشال عون ،رئيس
تيار «املردة» النائب سليمان
فرجنية ،النائب جورج عدوان
ممث ًال رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع الذي
اعتذر عن احلضور ألسباب
بطرس
والنواب:
أمنية،
ّ
حرب ،أالن عون ،سامي
اجلميل ،والوزيرين السابقني
ّ
زياد بارود ويوسف سعادة
صياح
واملطرانني بولس
ّ
ومسري مظلوم.
ويف البيان املختصر ّ
أكد
اجملتمعون مواقفهم ،وأجروا
عملية تقويم للمرحلة الراهنة
يف ما يتعلق بقانون االنتخاب
اجلديد ،ونتيجة اجتماعات
وأبدوا
النيابية،
اللجان
يؤمن
انفتاحهم على ّ
أي طرح ّ
ّ
املكونات
لكل
صحة التمثيل
ّ
ّ
وفقًا
اللبنانية
الوطنية
ملندرجات الدستور.

حتذيرات الراعي
إن
وقالت مصادر مطلعة ّ
اللقاء الذي استغرق ساعتني
ّ
استهله الراعي بالتحذير
تقريبًا
من دخول مسلسل تأجيل
املواعيد الدستورية وحتديدًا
ما يتصل منها باالنتخابات
النيابية املقبلة .وانتقل اىل
احلديث عن جمموعة أفكار
ومشاريع بديلة ُطرحت وما
زالت قيد التداول ،ومنها
ّ
لكنه مل
«القانون املختلط»،
حمددة على
أي مبادرة
ّ
حيمل ّ
حد قول أحد اجملتمعني ومل
ّ
أي طرح من رئيس
حيمل
ّ
تردد يف
اجلمهورية كما
ّ
الساعات الفاصلة بني زيارته
إىل بعبدا ولقاء بكركي.
َ
أن
املصادر
وأوضحت
ّ
قدم عرضًا ملا ميكن
الراعي ّ
يؤدي إليه الصدام حول
أن
ّ
القانون على خلفيته الطائفية
وإمكان استغالهلا للتالعب
باألمن قبل اللجوء اىل اجمللس
الدستوري يف ضوء معارضة
رئيس اجلمهورية املشروع
رد معظم
اىل النهاية .وبعدها ّ
األقطاب املوارنة على طرح
أهمية
تفهموا
الراعي ،وإذ
ّ
ّ
هذه املخاوفّ ،
ّ
«أننا
أكدوا
ماضون بالقانون األرثوذكسي

حتى النهاية يف حال عدم
تقديم البديل».

ومداخالت األعضاء
فشكر
اجلميل،
وحتدث
ّ
ّ
مشددًا
للراعي هذه الدعوة،
ّ
أهمية أن «نلتقي
على
ّ
للتشاور يف مرحلة هي األخطر
يف تاريخ لبنان نظرًا إىل حجم
املخاطر احمليطة بنا من الداخل
واخلارج» ،مشريًا إىل «أننا
اتفقنا هنا يف بكركي على
«األرثوذكسي» وما زلنا على
مواقفنا بعد إمجاعنا على هذا
املشروع لألسباب اليت باتت
معروفة للجميع».
ُ
واضحًا،
«ألكن
وقال:
حنن مل نوافق على ما جرى
يف اجتماع اللجان للتمايز
عن حلفائنا أو عن أحد آخر،
فهذا قرار واضح ال خيضع
للجدل ،وهذا القانون يعيد
ّ
نستحقها ،وطاملا
إلينا حقوقًا
ً
يلب
ا
مطروح
آخر
ال قانون
يّ
الغاية منه وحتديدًا التمثيل
املسيحي احلقيقي ،فنحن على
موقفنا».
أن
من جهته ،رأى فرجنية ّ
«ما ّ
حتقق إجناز كبري وال جيوز
ّ
نتخلى عنه يف مثل الظروف
أن
يؤمن
فالقانون
نعيشها.
اليت
ّ
مسيحيًا
انتخاب  64نائبًا
ّ
بأصوات املسيحيني ،وهذا
أمر لطاملا حلمنا به وقد
ّ
للمرة األوىل ،وعلى من
حتقق
ّ
يعرتض تأمني صيغة بديلة
ّ
توفر املعطيات ذاتها» ،معلنًا
أي
استعداده للنقاش يف ّ
يوفر ما ّ
اقرتاح آخر ّ
يوفره هذا
القانون.
فقدم عرضًا
عون
العماد
أما
ّ
ّ
ً
ً
استغرق
ومفصال،
شامال
ّ
الكثري من الوقت وغاص يف
ّ
لكنه بقي تقريبًا
التفاصيل،
حتدث
على املوجة ذاتها اليت ّ
فيها اجلميع داعيًا اىل رؤية
البديل .وكان عون واضحًا
عندما قال« :ليس من
نقدم البدائل.
مسؤوليتنا أن
ّ
فمن يعرتض ،عليه توفري
ّ
توفر البديل
البديل ،ومتى
الذي ميكن التأسيس عليه
يقدمه األرثوذكسي
ويؤمن ما
ّ
ّ
ّ
وحتدث
نتأخر يف احلوار».
لن
ّ
عون أيضًا عن نتائج اتصاالته
بري،
ولقائه بالرئيس نبيه ّ
وما ّ
وفره «احللفاء» من دعم

للقانون.
أما عدوان ،فاعتذر عن عدم
ّ
حضور جعجع ،وعاد بالذاكرة
اىل األجواء اليت رافقت التفاهم
على هذا القانون .وبعدما
لفت اىل حجم املعارضة ،رأى
ّ
أنه ميكن التوافق على قانون
ً
لبنانيًا
ا
توافق
يوفر
خمتلط
ّ
مما حتقق حتى اليوم.
أوسع ّ
مداخلة حرب
ومع وصول النائب بطرس
ّ
متأخرًا بعض الوقت،
حرب
ّ
توغلت
كانت املناقشات قد
يف الكثري من التفاصيل
ّ
واملتوقع
واالحتماالت املمكنة
منها يف حال بقيت املواقف
على حاهلا.
مقدماً
حتدث حرب
وبعدها
ّ
ّ
جدد فيه
فص ًال،
ّ
عرضًا ُم ّ
مواقفه املعلنة واملعروفة،
ومعه الفريق الذي يشارك
يف االجتماعات اليت تعقد يف
منزله ،حتى وصل اىل مكان
ّ
حذر فيه من «إذكاء الروح
الطائفية واملذهبية» .هذا
الكالم ،حبسب أحد املشاركني،
استفز احلاضرين ،فانتقدوا
ّ
هذا الرأي باإلمجاع تقريبًا،
ولفت بعضهم إىل ّ
«أننا بهذا
طائفيا
جوًا
القانون مل خنرتع ّ
ّ
مذهبيا» ،فقانون االنتخاب
أو
ّ
حيدد املقاعد
يف لبنان
ّ
وهوياتها الطائفية واملذهبية
ّ
وفق معادلة ليس من السهل
جتاوزها على اإلطالق .ولذلك،
وإن َ
عكس األرثوذكسي ُحسن
يتهمه أحد ّ
التمثيل ،فال ّ
بأنه
اجلو الطائفي واملذهيب
سبب
ّ
يف البلد.
التعليقات
املزيد عن اإلنتخابات النيابية
اللبنانية
يتوسط بني احلريري
جنبالط
ّ
جمم ًال
و»حزب اهلل» :الـَّ 60
ّ
مثة قوى مل تكشف بعد
خص
وجهها احلقيقي يف ما
ّ
مشروع «اللقاء األرثوذكسي»:
بعض املوافقني قد يكشف
رفض...
هلذه األسباب« ...اإلبراء
املستحيل»
األرثوذكسي والشمبانيا!
هل نصبت « 8آذار»
لـ»املستقبل»
فخًا
و»اإلشرتاكي»؟
لن ُيتيحوا عودة احلريري ال
قبل اإلنتخابات وال َبعدها.
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لبنانيــات

الراعي زار بعبدا ملتابعةملفات وقضايا وطنية احلريري :لن نقبل بتحويل لبنان ساحة شربل حيذر :الشخصيات السياسية
إلنقاذ األسد وما حيصل على احلدود خطري
يف « 8و 14آذار» معرضة لالغتياالت
واحلكومة غائبة عن الوعي
يف هذا الوقت لسبب أو آلخر

استقبل الرئيس سليمان يف
قصر بعبدا امس االول البطريرك
بشارة
الكاردينال
املاروني
بطرس الراعي وتناول البحث
متابعة امللفات والقضايا الوطنية
اليت يبحثان فيها واستكمالها اىل
مائدة رئيس اجلمهورية.
وعرض رئيس اجلمهورية مع
النائب ياسني جابر لألوضاع

العامة واملشاريع واالقرتاحات
االنتخابية املطروحة قيد النقاش
راهنا.
واطلع من املدعي العام
التمييزي القاضي حامت ماضي
العامة
النيابات
عمل
على
واخلطوات اليت اختذت من اجل
تكثيف العمل إلجناز امللفات
املطروحة امام القضاء.

سامي اجلميل :مشكلة لبنان تفلت السالح وعدم
اجراء االنتخابات يعين الذهاب للمجهول

أكد منسق اللجنة املركزية يف
حزب الكتائب اللبنانية النائب
سامي اجلميل يف عشاء قسم
باريس الكتائيب الذي أقيم يف
العاصمة الفرنسية ،أن عدم
حصول االنتخابات النيابية يعين
أن هناك مشكلة كبرية ،وأن البلد
ذاهب حنو اجملهول ،وقال :عدم
وجود قانون انتخابي جديد يعين
أننا سنعيد انتاج الطبقة السياسية
نفسها .ونشدد على أهمية حصول
االنتخابات يف موعدها وإقرار
قانون انتخابي جديد جيعلنا خنتار
نوابا جددا كي جندد الطبقة
السياسية.
أضاف :إن مشكلة لبنان االوىل
هي تفلت السالح ،ونشدد على
انه ال ميكن للبلد ان يبنى من دون
استقرار امين .كما ال استقرار
طاملا ان هناك سالحا خارج اطار
الدولة.
وتابع :ال ميكن التهرب من
موضوع تفلت السالح ألنه الشرط
االساسي لبناء اي دولة يف
العامل ،فهناك سالح فلسطيين
داخل املخيمات ،وسالح حزب
اهلل املنتشر يف مناطق عدة يف
لبنان ،اضافة اىل سالح بأيدي
اصوليات موجودة يف عدد من
املناطق ،وكل هذا السالح ومهما
كانت هويته ودينه مينع الدولة
من أن تقوم .وإن الشرط األول
للخروج من الواقع الذي حنن فيه
هو بأن تبسط الدولة سيادتها
على كل االراضي اللبنانية بشكل
كامل ووضع حد لظاهرة السالح
يف الشوارع وبني ايدي االحزاب
وغريها.
وأكد أن اجليش اللبناني هو
مرجعية االمن يف لبنان واحلصن
الوحيد للسيادة ،داعيا اىل تقويته
وتسليحه ملنع أي اعتداء عليه
حتت أي حجة أو عذر ،مطالبا كل
اللبنانيني باخلضوع لسلطة بدلة
اجليش من دون أي اعتبار آخر،
وقال :عندما نقبل التعدي على
اجليش نكون ندمر بلدنا بأيدينا،
عودت اللبنانيني على ان
فالدولة ّ
اجليش مكسر عصا.
أضاف :إن املشكلة الثانية اليت
تواجه لبنان هي النظام السياسي
الفاشل الذي وضع اللبنانيني يف
حال صراع مع بعضهم ،وأصبح
من الضروري التخلص من النظام
السياسي النه كلفنا دمارا وأزمات
وحروبا ،وحان الوقت لكي نعرتف
امام بعضنا البعض بأنه جيب
ان نغري طريقة ادارتنا للبلد
النها بينت انها فاشلة ،فنظامنا
السياسي وضع الطوائف يف حال
صراع على السلطة السياسية ،فهو
وضع السين يف مواجهة الشيعي،
واملسيحي مبواجهة الدرزي ،والكل
يف مواجهة بعضهم ،الن اجلميع
حياولون وضع يدهم على السلطة.
كلما حاول احد منا وضع يده على

السلطة ،يتحالف اآلخرون مع
بعضهم وحياولون احلصول على
دعم من دولة اقليمية او خارجية
لالنقضاض على الفريق احلاكم.
ووصف األمور ب الدوالب،
وقال :مرة حنكم ومرة ندعس.
لقد حان الوقت لنستوعب انه
ال ميكن أن نستمر يف التنافس
على السلطة ،لكن طاملا ان
السلطة اللبنانية مركزية ،وفيها
كل االموال والصالحيات سنبقى
نتصارع عليها.

الالمركزية الوحيدة

وشدد على أن الالمركزية
هي الوحيدة اليت تؤمن الشراكة
احلقيقية بني كل اللبنانيني كي ال
يتصارعوا مع بعضهم على السلطة،
وقال :عندما يشعر املسيحي بأنه
مرتاح والسين كذلك ،والشيعي
والدرزي ايضا ،ويشعرون بأنهم
شركاء ،ال نعود يف حال صراع مع
بعضنا .وطاملا هناك نظام مركزي
سيبقى هناك طرف واحد حاكم،
وطاملا هناك طرف واحد حيكم
لبنان فسيبحث اآلخرون عن طريقة
لالنقالب عليه.
أضاف :لبنان ال يبنى باحلقد
أو الكراهية ،بل باحملبة ومد اليد
لالخر واقرتاح حلول بناءة ،وهذا
ما حياول حزب الكتائب القيام به
اليوم .فنحن ال ندخل يف املزايدات
املدمرة ،بل نقول اننا مستعدون
للحوار مع اي لبناني انطالقا
من مسلمات وحلول تناسب كل
اللبنانيني ،وليس فريقا واحدا.
ومن هنا ،يطرح حزب الكتائب
الالمركزية وحياد لبنان واالعرتاف
بالتعددية ،وندعو اىل احرتام هذه
التعددية وان نفتخر بها ،وحنذر
من ان الغاء هذا التنوع يعين اننا
نلغي انفسنا ونذهب حنو حرب
اهلية جديدة .كما أن ختوين كل
طائفة لالخرى يدفعنا اىل حرب
اهلية جديدة ،فالشيعي اليوم
لديه هواجس وتطلعات ،كذلك
السين واملسيحي والدرزي .لذا،
جيب ان نستوعب هذه اهلواجس
ونضعها على الطاولة.
وعن اقرتاع املغرتبني ،قال:
إن املشاركة يف االنتخابات
واجب على املغرتبني ألن صوت
املغرتب حر ،وحنن يف حاجة لكي
يعطي املغرتبون صوتهم يف
االنتخابات إن من خالل السفارات
او يف لبنان ،من أجل اعطاء رأي
موضوعي حملاسبة املسؤولني
الذين يضرون بلبنان او مكافأة
املسؤولني الذين يعملون ألجل
لبنان .وإن االغرتاب اللبناني
يلعب دورا أساسيا ومهما ،واذا
تغيب عن لعب هذا الدور ،فإننا
نرتك بذلك لبنان للطبقة السياسية
اليت استلمته ،واليت جزء كبري منها
لالسف يستحق ان يهتم بكل شيء
ما عدا السياسة.

محل الرئيس سعد احلريري
احلكومة مسؤولية الصمت عن
االستهتار املريع باالستقرار
الوطين ،مشريا اىل أن ما
حيصل على احلدود مع سوريا
أمر يف منتهى اخلطورة ،سائال
ماذا يفعل حزب اهلل على اجلبهة
مع سوريا ومن اعطاه وكالة
للدفاع عن احلدود؟ وقال :لن
نقبل بتحويل لبنان ساحة النقاذ
نظام بشار األسد.
فقد أصدر الرئيس احلريري
امس االول البيان التالي :مل
نكن جنايف احلقيقة عندما أعلنا
ان املقاومة مل تعد الوظيفة
الرئيسية حلزب اهلل ،وان هناك
وظائف أخرى لسالح هذا احلزب،
بدأت تتجلى بشكل مكشوف من
خالل األنباء املتواترة عن عمليات
عسكرية تقوم بها جمموعات
مسلحة تابعة للحزب لدعم نظام
بشار األسد .واملثري يف هذه
األنباء ان احلزب ينظم هجمات
عسكرية ضد اجليش السوري
احلر من األراضي اللبنانية
ومن داخل األراضي السورية
أيضًا .وهناك اتهامات مباشرة
للحزب من املعارضة السورية
باستخدام األراضي اللبنانية يف
هجماته العسكرية على مرأى من
السلطات اللبنانية.
اضاف البيان :اننا ومن موقع
الرفض التام الستخدام األراضي
اللبنانية ألي نوع من انواع
التدخل العسكري يف الشؤون
الداخلية السورية ،سواء كان
لدعم النظام او لدعم املعارضة،
نتوجه باألسئلة اآلتية:
 أين هي احلكومة اللبنانيةمن كل ذلك .بل اين هي
سياسة النأي بالنفس من
استخدام األراضي اللبنانية يف
الصراع الداخلي السوري ،ام
ان هذه السياسة تعفي حزب
اهلل من توريط لبنان يف هذا
الصراع ،وتعطيه حقا حصريا

يف استخدام السالح على اجلبهة
اللبنانية  -السورية.
 ماذا يفعل حزب اهلل علىاجلبهة مع سوريا ومن أعطاه
وكالة الدفاع عن احلدود ،حتى
إذا أخذنا بفرضية وقف هجمات
املسلحني السوريني.
 واستطرادا ،إذا صحاالدعاء بان احلزب يدافع عن
مواطنني من الطائفة الشيعية،
فهل هذا يعين ان احلزب بات
يشكل جيش الدفاع عن فئة
معينة من اللبنانيني .وما هي
وظيفة اجليش اللبناني يف هذه
احلالة وملاذا مل تنطق احلكومة
اللبنانية بكلمة واحدة حتى اآلن
حول املوضوع.ام ان حكومة
النأي بالنفس تعترب نفسها
غري معنية مبواطنني لبنانيني
يقول حزب اهلل انهم يتعرضون
للخطر.
وتابع البيان :ان ما حيصل
على احلدود اللبنانية السورية
أمر يف منتهى اخلطورة ،واخطر
ما فيه ان الدولة اللبنانية
متارس من خالله فعل الغياب
عن الوعي وتسلم زمام التفريط
باألمن الوطين حلزب اهلل.ان
حزب اهلل يقدم دليال جديدا على
خماطر استخدام السالح غري
الشرعي واعتبار الدولة اللبنانية
جمرد مشاع مباح يستخدمه
احلزب ساعة يشاء ودائما خلدمة
مصاحل ال متت للمصلحة الوطنية
بأية صلة.
وختم البيان :إذا كانت إيران
تعمل ليل نهار إلنقاذ نظام بشار
األسد من السقوط،وهي تكلف
حزب اهلل بتولي اجلانب املتعلق
باجلبهة مع حمافظة محص ،فان
لبنان لن يقبل بان يتحول
اىل ساحة لتحقيق هذه املهمة
اللبنانية
واحلكومة
القذرة.
تتحمل مسؤولية الصمت عن
هذا االستهتار املريع باالستقرار
الوطين.

جعجع اتصل بالراعي واجلميل والسنيورة
أجرى رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع إتصاال مطوال برئيس
كتلة املستقبل الرئيس فؤاد السنيورة ،عرضا خالله الوضع يف
البالد ،وتوقفا عند قانون االنتخاب ،واتفقا على وجوب إكمال السعي
للتوصل اىل أكرب توافق حول القانون العتيد ،وإبقاء االتصاالت
مفتوحة للوصول اىل النتيجة املرجوة يف أقرب وقت ممكن.
كذلك اتصل بكل من البطريرك املاروني الكاردينال مار بشاره
بطرس الراعي ورئيس حزب الكتائب الرئيس أمني اجلميل ،الستكمال
البحث واملشاورات يف قانون االنتخاب.

حماولة اإلعتداء على الفنانة هيفاء وهيب
ذكرت قناة ال OTVأنه مت القبض على شخص كان حياول
اإلعتداء على الفنانة هيفاء وهيب قرب منزهلا يف وسط بريوت.
وقد تناقلت معلومات صحافية سابقًا خربًا مفاده أن حراس األمن
الذين يؤمنون احلماية هليفاء اشتبهوا ليلة االربعاء بثالثة رجال
قرب منزهلا يف بريوت ،وبعد تصرفات غريبة ألقوا القبض عليهم
ليتبني أنهم مسلحون فيما كان أحدهم حيتفظ بشفرة حادة يف
فمه.
وسلم احلراس الرجال الثالثة مباشرة اىل قوى األمن الداخلي
اليت ألقت القبض عليهم وأحالتهم اىل التحقيق الكتشاف دوافعهم
وأهدافهم.

وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
أكد وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل لـ «السياسة»
أن الذين يتعاطون الشأن
السياسي معرضون لالغتيال،
حمذرًا من أن الشخصيات
السياسية يف « 8و 14آذار»
«معرضة لالغتياالت يف هذا
الوقت لسبب أو آلخر».
وقال شربل إن «األجهزة
األمنية تنسق مع األشخاص
املستهدفني للطلب منهم اختاذ
إجراءات احلماية املطلوبة وهناك
بشكل مستمر».
مراقبة للوضع
ٍ
واستبعد تردي العالقات
اللبنانية  -اخلليجية ،باعتبار أن
موقف احلكومة اللبنانية واضح

ومعروف ،و»عالقاتنا ممتازة
كما يعلم اجلميع مع مجيع
الدول العربية ومن بينها الدول
اخلليجية الشقيقة».
وبشأن قانون االنتخابات،
أشار إىل وجود حماوالت لتحقيق
توافق يف فرتة األسبوع اليت
حددها رئيس جملس النواب
نبيه بري.
وقال« :كل شيء متوقع
يف هذا البلد ،واملهم أن يكون
هناك توافق على قانون معني
وأن تكون الرغبة موجودة لدى
األطراف اللبنانية» ،مشريًا إىل
أن بري يعمل يف اجتاه التوافق
على قانون مشرتك.

هل نفذ «اجليش احلر» تهديداته؟ هيئة
األركان :قصف موقع حلزب اهلل يف لبنان
أعلنت هيئة أركان «اجليش
السوري احلر» عن قصف موقعني
لـ «حزب اهلل» يف سورية
ولبنان ،حبسب ما نقلته قناة
«العربية» .ويشار إىل أن املوقع
الذي تعرض للقصف يف لبنان
هو موقع مدفعية حزب اهلل يف
اهلرمل.
وقال «اجليش السوري احلر»
على موقعه على صفحة «فيس
بوك» يف  21شباط ،إن عناصر
من اجليش استهدفوا سيارتني
دفع رباعي حمملة بعناصر من
حزب اهلل على احلدود السورية
اللبنانية .وذكرت الصفحة أن
«كتائب الفاروق» قصفت موقعا
حلزب اهلل يف منطقة حوش السيد
علي يف اهلرمل داخل االراضي
اللبنانية .ووعد اجليش احلر بالرد
على كل مصادر نريان حزب
اهلل.
من جهة أخرى أشار موقع

«ملحق» اإلخباري اللبناني إىل
أن مسلحي «اجليش السوري
احلر» استهدفوا جامعا ومنزال
يف منطقة القصر يف اهلرمل،
يف حني حتدثت تقارير عن مقتل
شابني لبنانيني ،أحدهما من
عائلة النمر.
الصحافة
وكالة
ونقلت
الفرنسية عن سليم إدريس
رئيس هيئة أركان ما يعرف
باجليش السوري احلر يوم األربعاء
 20شباط توعده بقصف مواقع
حلزب اهلل داخل لبنان ،مشريا إىل
أنه توجه للرئيس ميشال سليمان
ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي من
أجل التدخل لوقف هذا العمل،
من دون تلقي أي رد رمسي.
وقد نفت مصادر عسكرية وأمنية
لقناة امليادين ما اعلنه اجليش
احلرعن استهداف ملمواقع حزبية
يف اهلرمل و احلدود املشرتكة
مع لبنان .

العالناتكم يف جريدة
املستقبل االتصال على الرقم:

0403482345
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سياسيات

تونس« :النهضة» تق ّدم مرشحاً
جديداً بعد رفض اجلبالي
تشكيل «حكومة إئتالف»
رئيس الحكومة
التونسي املستقيل
حمـّادي الجبالي

ّ
سلط اعتذار رئيس احلكومة
محادي
التونسي املستقيل
ّ
اجلبالي عن عدم قبوله ترشيح
حركة «النهضة» له لرتؤس
حكومة جديدة ،الضوء على ابرز
انقسام يف صفوف قادة هذه
احلركة اإلسالمية منذ انتقاهلا من
املنفى إىل سدة احلكم يف أواخر
العام  .2011وأعلنت احلركة،
يف بيان ،أن اجلبالي رفض
اقرتاحها تكليفه تشكيل حكومة
ائتالف وطين ،بدون أن تذكر
أسباب اعتذاره ،علمًا أنه يقف
منذ أيام يف مواجهة صرحية مع
حزبه بعد متسكه بتشكيل حكومة
كفاءات غري حزبية.
وكان اجلبالي اشرتط لقبول
إعادة تشكيل حكومة جديدة حتديد
موعد لالنتخابات املقبلة والتزام
أعضاء احلكومة بعدم الرتشح
ّ
كل امليليشيات
فيها وحل
يف
املوازية،
والتنظيمات
إشارة إىل مجاعات حمسوبة
على احلركة اإلسالمية .وعقدت
قيادات «النهضة» لقاءات
استمرت حتى املساء الختيار
مرشح بديل .وأوردت وسائل
إعالم حملية أمساء مرشحني
حمتملني أبرزهم وزير العدل
القيادي يف «النهضة» نور
الدين البحريي ووزير الداخلية
علي العريض القيادي اآلخر يف
احلزب نفسه .ويف تصريح له
مل ينف رئيس الدائرة السياسية
لـ «النهضة» عامر العريض هذه
التسريبات ،مؤكدًا أن قادة
احلركة سيتشاورون يف ما
بينهم لتقديم مرشح لرئاسة
احلكومة نهاية األسبوع اجلاري.
ورجح أن رئيس الوزراء املقبل
ّ
سيكون إما وزير العدل أو
وزير الداخلية .ويقول بعض
مصادر «النهضة» إن نور الدين
البحريي هو املرشح األقرب
خلالفة اجلبالي ،وإنه يتقدم على
بقية املرشحني ،وهم العريض
وعبداللطيف املكي وزير الصحة
وحممد بن سامل وزير الفالحة.
وقال العريض إن «النهضة»
ستتشاور مع خمتلف األحزاب
السياسية من أجل تشكيل
حكومة ائتالف وطين يشارك
فيها كل األحزاب ،مشددًا على
أن اجلبالي سيبقى يف منصبه
أمينًا عامًا لـ «النهضة».
وعلى رغم أن احلزب احلاكم
تعهد تقديم مرشحه لرئاسة
احلكومة اليوم أو غدًا ،إال أن
مراقبني يقولون إن مشاورات

تشكيل احلكومة لن تكون سهلة
ّ
شكل
كما كان احلال عندما
اجلبالي وزارته يف إطار إئتالف
مع حزبي «املؤمتر» و«التكتل».
ويف السياق ذاته ،من
املتوقع أن تتسبب شخصية
وزير العدل نور الدين البحريي،
يف حال تأكد ترشيحه خلالفة
اجلبالي ،يف إشكالية مع بقية
أحزاب املعارضة.
تعرضًا
فهو من أكثر الوزراء
ّ
لالنتقاد والتهجم على خلفية
ما ُينسب إليه من اتهامات
تتعلق بتدخله املزعوم يف أمور
القضاء ،باإلضافة إىل أن ثالثة
مواطنني بينهم اثنان من التيار
السلفي ماتوا يف السجون خالل
توليه حقيبة وزارة العدل .كما
أن عالقته متوترة يف الوقت
ذاته مع هيئات قضائية كجمعية
القضاة التونسيني اليت تعتربه
«عقبة» أمام حتقيق استقالل
القضاء.
«النهضة»
حركة
وملحّ ت
إىل إمكان ختليها عن وزارات
سيادية كوزارة العدل ووزارة
اخلارجية يف احلكومة املقبلة،
إال أن تصرحيات قيادييها
تشري إىل صعوبة ختليها عن
وزارة الداخلية ،بداعي عدم
إرباك اجلهاز األمين وضمان
استمراريته.
وبالتالي تعود املشاورات
إىل نقطة البداية يف ظل رفض
مطلق من املعارضة ألي حكومة
تكون فيها وزارة الداخلية حتت
سيطرة «النهضة» .وتسعى
«النهضة» إىل استمالة أطراف
يف املعارضة ،وقد عرضت
على أمحد جنيب الشابي زعيم
«احلزب اجلمهوري» املعارض
وزارة اخلارجية لكنه رفض
ذلك .وحبسب بعض اآلراء
فإن «اجلمهوري» يربط دخوله
احلكومة بدخول كل األطراف
السياسية فيها ،إذ أنه غري
مستعد ألن يتحمل مسؤولية
احلكم مع «النهضة» ويرتك
فضاء املعارضة رحبًا حتى
تستغله بقية مكونات املعارضة
كـ «نداء تونس» و«اجلبهة
الشعبية» .وتتشبث أحزاب «نداء
تونس» و «اجلمهوري» و«املسار
و«التحالف
الدميوقراطي»
الدميوقراطي» مبطلبها املتمثل
يف حتييد وزارات السيادة وحل
امليليشيات وجلان محاية الثورة
وعدم ترشح الوزراء لالنتخابات
املقبلة.

رجال الدين الدروز يف مدينة
السويداء خيرجون عن صمتهم:

اجلبل على احلياد

«عندما يتحرك مشايخ الطائفة
الدرزية فإن الدروز بأكملهم
يتحركون معهم» هذه املقولة
هي األكثر انتشارًا عند أبناء
طائفة املوحدين الدروز ،ويعود
السبب يف ذلك إىل تركيبة
أبناء هذه الطائفة الذين وإن
كثرت االختالفات السياسية أو
الفكرية بينهم إال أنهم جيتمعون
عند اخلطر ضمن خندق واحد.
دروز مدينة السويداء ومدينة
جرمانا بريف دمشق هم جزء من
هذه الرتكيبة ،وقد كان االعتماد
عليهم منذ بداية الثورة السورية
يف املشاركة بها والدخول على
خط األحداث ،إال أن الصمت
كان سيد املوقف وبقي هذا
الربكان احلضن الذي يستقبل
أي الجئ من كل احملافظات
السورية.
هذا الصمت ختتلف اآلراء حوله
ولعل الشائع أن املزاج العام يف
احملافظة يوالي النظام السوري
حبكم كونه من األقليات ،وقد
ساعد صمت رجال الدين على
تعزيز هذه املقولة فهم مل
يصدروا منذ بداية األحداث
أي بيان يوضح موقفهم إن
كان مؤيدًا أو معارضًا باستثناء
بعض البيانات كتلك اليت
حرمت الصالة على أرواح من
يشارك بالقتل واالعتداء على
حرمة اآلخرين والذي أطلقه
شيخ العقل يف مدينة جرمانا.
تقسم السويداء إىل ثالث
فئات ،األوىل هي الفئة
املوالية حاهلا كحال أي فئة يف
اجملتمع السوري جتد يف النظام
السوري رمزًا للمقاومة والصمود
ومستعدة لفعل املستحيل
يف سبيل بقائه بالسلطة،
وينتمي إليها املستفيدون من
النظام وكان هلم الدور األقوى
إعالميًا نظرًا لإلحكام األمين
على احملافظة مما جعلها تظهر
مبظهر املوالي ،باملقابل مل
تستطع الفئة الثانية وهي فئة
املعارضة فرض وجهة نظرها
يف اجلبل نظرًا لقلة خربتها
واختالف وجهات النظر يف ما
بينهم األمر الذي جعل وجودهم
يف اجلبل حمدودًا جدًا ويكاد ال
يظهر.
الفئة الثالثة وهي الفئة
األوسع انتشارًا واألقل حظًا
يف التغطية اإلعالمية وهي
الفئة الصامتة اليت مل تدخل
يف جمريات األحداث واعتمدت
النظر إىل ما جيري من دون
التعليق أو التدخل مبا حيدث،
وفئة رجال الدين جزء مهم
منها ،فهي ال جتد أن النظام
هو احلامي هلا لكون نظرتها
للمجتمع السوري ليست قائمة
على أساس طائفي وإمنا تعترب
نفسها جزءًا من نسيج سوري
موحد وتعترب النظام السوري
السبب يف هدر الدماء ،لكنها
باملقابل مل جتد يف قتل
السوريني لبعضهم بعضًا احلل
يف اخلروج من األزمة ،وحتديدًا

بعد معاينتها ضعف املعارضة
السورية وعدم قدرتها على
التوحد وإتباع بعض أعضائها
تيارات سياسية خارجية ال
ختدم احلل الوطين احلقيقي من
وجهة نظرهم والذي يقوم على
وقف شالل الدم من قبل كل
األطراف.
بعد صمت طويل حتركت خالل
األيام املاضية هذه الفئة وبدأ
صوتها يظهر للعلن ،وحتديدًا
رجال الدين الذين ووفق ما
تسرب من معلومات قد ضاقوا
ذرعًا من تصرفات العناصر
املوالية للنظام السوري واليت
حتاول دفع اجلبل يف االجتاه
الذي يناسبها يضاف إىل ذلك
إعالنهم عدم موافقتهم على أي
حراك مسلح ألي جهة ضمن
مدينة السويداء ولعل الكالم
هنا موجه إىل اجليش احلر حيث
عقد اجتماع لعدد من مشايخ
الدروز يف أحد اجملالس الدينية
يف احملافظة (مقام شيحان)
حتت محاية جمموعة من الشبان
الدروز املسلحني أطلقوا على
أنفسهم «أحفاد عمار بن ياسر»
وصدر عن هذا االجتماع العديد
من القرارات أبرزها إعالن ما
يسمى «احلرم» وهو مبثابة
حتريم شرعي يتم فرضه من
قبل املشايخ على أبناء الطائفة
بعدم االلتحاق باجليش وعودة
كل من خيدم ضمن صفوف
قوات النظام السوري واعتبار
كل من يقتل وينتهك العرض
هو قاتل يستحق القتل.
واعتربوا أن اجليش يقوم حبماية
الوطن وليس تدمري وقتل
املدنيني ،كما أكد البيان رفضه
أعمال التشبيح ونقل األخبار
الكاذبة وزرع الفنت بني أبناء
اجلبل ،وامللفت هو تسميتهم
أحد الضباط الكبار يف اجليش
السوري وجترميه لكونه ساهم
يف قتل املدنيني .ولعل أهم ما
دعا إليه البيان هو أن السويداء
سيتم العمل جلعلها منطقة آمنة
بكل حدودها وقراها ،ومركزًا
الستيعاب الالجئني اهلاربني
من مناطق الدمار يف سورية،
وما يؤكد هذا الكالم هو تزايد
عدد املسلحني من أبناء الطائفة
الدرزية والذي يتبعون مباشرة
رجال الدين يف احملافظة
وتقوم مهمتهم على محاية
احملافظة من أي اعتداء ومن
أي جهة كانت حيث ترددت يف
اآلونة األخرية أنباء عن وجود
 100مسلح تابعني ألحد رجال
الدين البارزين ختتصر مهمتهم
يف التدخل حلماية احملافظة من
أي خطر عليها .هذه اخلطوة
اليت قام بها رجال الدين
تعترب األقوى منذ بداية الثورة
السورية ،حيث برز صوت جديد
سيكون له دور بارز يف املرحلة
املقبلة بصمت وهدوء ،ويعتقد
البعض أنه البداية لتغيري شامل
يف تعامل جبل العرب مع الواقع
السياسي الراهن يف البالد.

اىل البطريرك الراعي من مسلم سين ابن
طرابلس الفيحاء امسه سعيد صيداوي (ابو عمار)
مو ا قفكم
الوطنية البطولية
لنا
اكدت
مجيعا مقيمني
ومنتشرين يف
هذا العامل الكبري
انكم يا نيافة
ا لكا ر د ينا ل
لكل
بطريركا
ا ملؤ منني
برب العاملني
السماء
خالق
واالرض ،خالقنا
مجيعا حنن أبناء
الواحد
اهلل
الرمحن
االحد

بقلم سعيد صيداوي

الرحيم...
محاكم اهلل من اعداء االنسانية اشرار هذا العامل املضطرب ..
اننا نرفع لغبطتكم حتية اكرام واجالل ،انتم ايها الراعي الصاحل
القدوة يف االلتزام باالنسان وقضايا الناس .تعرفت عليكم مطرانا
واعظا حماورا منفتحا على اجلميع  ...متنيت ان اراك بطريركا
واستجاب الروح القدوس لتمنياتي ومتنيات املاليني من ناسنا
يف الوطن واملغرتبات  ...فكنت البطريرك االنطاكي واالنساني،
العمالق يف طلتك وتواضعك ،يف ابتسامة الرضى وكربياء النفس،
يف كلمتك اليت تزرع يف سامعيها اليقني والقوة ،النها نابعة من
اميانك الكبري باالنسان وخالقه ،فكنت واحلق اقول الكبري الكبري،
فأخذت رتبة الكرادلة بتقدير رائع من رأس الكنيسة الواحدة
الرسولية قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر ،وخصكم يف
حاضرة الفاتيكان باشارة االستحقاق الرسولي االعظم ..
ويف االسبوع املاضي ترأستم قداس مار مارون يف كاتدرائية
الغفران الكبري ،ويف العاصمة االوىل دمشق احلضارة والتاريخ
دمشق الرسل واالنبياء والقديسني ،دمشق احلاضنة جمتمع
الرساالت السماوية ،دمشق بولس الرسول ويوحنا احلبيب،
دمشق احملبة والعدالة والغفران ،دمشق االسالم احلقيقي
واملسيحية احلقة ،دمشق اليت قال فيها رسول اهلل حممد (ص)
انها نافذتنا اىل العاملني النها ارض القداسة والعلم واملعرفة
والنور السماوي.
ويف دمشق مع االحتفال بتنصيب البطريرك الكبري يوحنا
اليازجي على انطاكيا «مدينة الرب» وسائر املشرق والعامل،
وحتديدا يف كنيسة الصليب املقدس دخلتم الكنيسة بقامتكم
املباركة الشاخمة االتية من جبل االرز االشم ،جبل لبنان العظيم،
متسحون دموع احلزن واألمل عن شعبكم ورعيتكم يف سوريا اجلرحية
املتأملة  ..فقالتها لكم سوريا بكل مقاوميها من جيش باسل،
وشعب ابي وقيادة واعية حكيمة« :ايها الراعي الصاحل انتم على
ارضكم ،مع شعبكم ،يف كنائسكم ومساجدكم وهياكل العبادة
واحلضارات املقدسة.
حنن تباركنا حبضوركم ،بزيارتكم التارخيية هذه  ...مار مارون
السرياني السوري شفيعنا وحكيمنا مجيعا كسوريني وعرب ،وانتم
ايها البطريرك املاروني االنطاكي الكبري ،انتم لنا مجيعا شفيع
خالص هلذه االمة وهذا الشعب املتأمل  ..منشي معكم جلجلة
يسوع املسيح نصلي ونتضرع ليطل الفصح اجمليد بشارة قيامة
نورانية تعيد السالم لبلد السالم واحملبة سوريا احلبيبة...
ومسعنا كلمتكم عرب الفضائيات يف احتفال مار مارون ،ويف
مهرجان تنصيب البطريرك يوحنا العاشر اليازجي .انت تقول اهلل
يبارككم «اهلل حيميكم»..اهلل معكم  ..انا معكم ،كل املؤمنني
باحملبة والسالم معكم ،محى اهلل هذه البالد املباركة من شرور
االرهاب ،ومن حيرك وميول ،ضارعني اىل ربنا وخملصنا ان ينري
عقول احلكام فيعودون اىل احلكمة والرمحة ،اىل اهلل مصدر الرمحة
واحلنان والرأفة...
ايها الراعي الصاحل ،انا املسلم السين وابن طرابلس ،اشكرك
النك زرت مدينيت وباركتها يف عيد مار مارون هذا العام .زيارتكم
كانت جامعة ومقدسة ..نابعة من رسالتكم السماوية السمحاء..
وكلبناني مثلك ،امحل ذات االنتماء لوطن االرز ،وطن الرسالة
اطلب من اهلل وبالرغم من الشيخوخة فانا عندما امسعك تضج
يف اعماقي احلياة اجلديدة بشبابها ونضارتها ،اصلي واطلب مع
كل الشرفاء من ناسنا مسلمني ومسيحيني ان يلهم اهلل بروح
قدسه علماء الدين االتقياء من جممع الكرادلة يف روما وحتديدا
حاضرة الفاتيكان ليمنحك ربنا نعمة قداسة البابا اآلتي اىل العامل
من «ضيعة محاليا يف ربوع جبل لبنان» ،فتكون البابا السابع
املبارك من ارض الرسالة ،ارضنا  ...تلك هي امنييت وكلميت
وصالتي...
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لـبنانيات

العماد عون اتصل بالبطريرك الراعي واجلميل وفرجنية وجعجع وخميتاريان للتهنئة باألرثوذكسي

العماد عون بعد اجتماع التكتل :اليوم هو األنصع بياضاً يف تاريخ لبنان فقد أق ّر القانون الذي يعيد احلقوق ألصحابها
وصف العماد ميشال عون
هذا اليوم باألنصع بياضًا يف
تاريخ لبنان إذ فيه قد أقر
«قانون لالنتخابات يعيد احلقوق
املس حبقوق
ألصحابها من دون
ّ
اآلخرين» ،وطمأن أن هذا
يسبب أي احتكاك
القانون لن
ّ
ّ
والطوائف،
املذاهب
بني
ألن «املنافسة ستكون يف
ّ
ّ
الطائفة ،مما من شأنه
نفس
إعادة ّ
نائية فتستقيم معها
الث ّ
ميقراطية» .مؤكدًا استعداده
الد
ّ
ّ
لالستمرار «يف بناء لبنان معًا
ولكن «وفقًا للفكر اإلصالحي،
وليس الفكر اإلبتزازي القائم
على سلب حقوق اآلخرين».
العماد عون الذي كان
يتحدث بعد اجتماع تكتل
التغيري واالصالح تطرق اىل
متويل سلسلة الرتب والرواتب،
وشدد ان ال خالف على أحقية
ّ
السلسة ولكن املشكلة يف
تأمني األموال الالزمة هلا،
ّ
الضرائب
فالتكتل يرفض رفع
ّ
ألننا
الرواتب
بهدف رفع
ّ
«نرفض معادلة أخذ األموال من
لفقري آخر،
فقري بهدف إعطائها
ٍ
ٍ
وموقفنا الرمسي هو البحث عن
متس بالفقراء»
مصادر متويل ال
ّ
وقال :أه ًال وسه ًال بكم يف
لقائنا األسبوعي.
اليوم هو األنصع بياضًا
يف تاريخ لبنان ،إذ ّ
مت إقرار
قانون لإلنتخابات يعيد احلقوق
املس حبقوق
ألصحابها من دون
ّ
اآلخرين ،ولذلك حنن نقول ّ
إنه
أن هذا
األنصع بياضًا .كما ّ
القانون أعاد القيمة لكل
واملهمشة،
األصوات احملرومة
ّ
بأحجام كبرية ومن
واليت هي
ٍ
ّ
الطوائف .حنن سعيدون
مجيع
جدًا بتحقيق هذا اإلجناز .هذا
ّ
يتصوره
ما
بعكس
هو
القانون
ّ
ّ
الناس ،إذ لن يكون
بعض
يسبب أي إحتكاك بني املذاهب
ّ
ّ
املنافسة
ألن
والطوائف،
ّ
ّ
الطائفة،
ستكون يف نفس
وهذا سيعيد ّ
نائية وتستقيم
الث ّ
ميقراطية.
الد
معها ّ
ّ
أننا ّ
أعتقد ّ
حققنا اليوم إجنازًا
كبريًا ،ومن كانوا مستفيدين
من اخللل يف قانون اإلنتخاب
ضد هذا اإلجناز،
السابق هم
ّ
تعود اإلستفادة من حقوق
ومن ّ
أن اآلخرين يعتدون
غريه ،يعترب ّ
عليه عندما يطالبون حبقوقهم.
ّ
حمبة،
وبكل
مستعدون،
حنن
ّ
ّ
باإلستمرار يف بناء لبنان معًا،
ولكن وفقًا للفكر اإلصالحي،
وليس وفقًا للفكر اإلبتزازي
القائم على سلب حقوق
اآلخرين .جيب أن نساهم مجيعًا
بناء لبنان انطالقًا من حقوق
يف ً
متساوية.
تناولنا أيضًا موضوع اإلضراب
الذي نواجهه اليوم .املشكلة ال
أحقية سلسلة الرتب
تكمن يف
ّ
والرواتب ،فنحن مع رفعها،
كيفية
ولكن اخلالف يقع حول
ّ
ّ
تأمني األموال .حنن نرفض رفع
ّ
الرواتب
الضرائب بهدف رفع ّ
ّ
ألننا نرفض معادلة أخذ األموال
لفقري
إعطائها
بهدف
فقري
من
ٍ
ٍ
آخر ،ما يرفع حتمًا من نسبة فقر
اإلثنني معًا .نريد تأمني األموال

من األغنياء ملصلحة الفقراء،
نتوصل بذلك إىل إعادة
فلربا
ّ
مّ
إحياء الطبقة الوسطى .هناك
 20نوعًا من مصادر ّ
التمويل،
ّ
الضرائب على
بعيدًا عن فرض
الطبقة الفقرية .هذه املصادر
ال تطال الفقراء ،مّإنا تطال ذوي
الدخل املرتفع ،وهذا هو املبدأ
ّ
يتم
األساس الذي جيب أن
ّ
العمل عليه .قد تكون املصادر
الكماليات وإعادة
عن طريق
ّ
تقييم األصول واملخالفات
البحرية وغريها الكثري من
ّ
األمور ...نكتفي اآلن بهذا القدر
التوضيحّ ،
من ّ
ألننا سنسمعهم
تكتل ّ
ّ
التغيري
إن
الحقًا يقولون ّ
واإلصالح هو من يعارض
والرواتب.
الرتب
سلسلة
موقفنا الرمسي هو البحث عن
متس بالفقراء،
مصادر متويل ال
ّ
مّإنا تعتمد على وضع ضريبة
ّ
نتكلم هنا
على أرباح األغنياء.
عن ضريبة على األرباح وليس
على أموال ّ
الناس وممتلكاتها،
وباملناسبة ،أنا مع خفض
ّ
الضريبة على حتصيل اإلرث.
جيب أن نضع ضريبة على أرباح
األغنياء وليس على حتصيل
اإلرث ،حبيث ال يكون الفقري
قادرًا على حتصيل مرياثه بسبب
ّ
الضرائب املفروضة.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
ّ
تعلق على موضوع
س :مل
املعركة ّ
اليت قام بها حزب
السورية
اهلل داخل األراضي
ّ
حيث كسر منظومة احلكومة يف
ّ
موضوع ّ
بالنفس.
النأي
ّ
تؤكدون يف
ج :دائمًا
يف
وجتزمون،
أسئلتكم
ٌ
حادث على
الواقع لقد حصل
ّ
وكلنا نعرف
السورية
األراضي
ّ
ً
أن هناك  12قرية تقريبا على
ّ
احلدود ّ
اللبنانية معظم سكانها
لبنانيون ،وأقرباؤهم يتواجدون
يف اهلرمل ويف املنطقة
وجوارها .مؤخرًا وقعت بعض
احلوادث وبعض االعتداءات
على تلك القرى ،وهذا هو األمر
ال أكثر وال أقل .هم ال يذهبون
ليحرروا األماكن احملتلة من ِقَبل
ّ
ّ
املنظمات اإلرهابية واألصولية،
ّ
الطبيعي أن يدافعوا
ومن
عن أنفسهم وعن جريانهم أو
أقاربهم.
س :اليوم وبعد إقرار ّ
اللجان
املشرتكة ملشروع قانون ّ
اللقاء
الرئيس
األرثوذكسيُ ،ن ِقل عن ّ
بري ّ
أنه أعطى أسبوعًا ّ
للتفاهم
ّ
ّ
وللتوصل إىل توافق .هل إذا
بري ،ممكن
َ
الرئيس ّ
أعيد طرح ّ
أن تعودوا وتقبلوا مبناقشته؟
أن ّ
التوافق اجلديد
ج :أعتقد ّ
ٍ
شيء جديد.
جيب أن يقوم على
انزعاج من بعض
س :هناك
ٌ
الدول اخلليجية من العماد
ّ
ميشال عون ّ
ألنه وقف وقفة
مساندة ّ
للثورة ّ
اليت حتصل يف
البحرين .ما رأيك بذلك؟
ّ
ج :هذا ال ُي َ
خارجيًا،
تدخ ًال
عتبرَ
ّ
هذا رأيي ويتوافق مع شرعة
حقوق اإلنسان .كما قلت ّ
إنها
حركة مساملة يقومون بها،
وتستحق بعد ثالثة أعوام أن
مدى حقيقيًا يف اجملتمع
تأخذ
ً

العماد عون
ً
ّ
تدخال ،إذ
الدولي .هذا ليس
ّ
ّ
ٍ
مسلحة ومل
ثورة
مل أدع إىل
الت ّ
أدع إىل ّ
سلح ..مل أدع إىل
حصول ما جيري يف اجلوار من
والرجال واملال.
بالسالح
دعم
ّ
ٍ
ّ
ٍ
شيء من هذا
أي
مل
ُ
ندع إىل ّ
القبيل أبدًا .بعضهم رأى يف
كالمي تأييدًا إليران!! لو
كان تأييدًا إليران لأَ ّيدتها يف
ّ
موضوع اجلزر ّ
احتلتها..
اليت
ولكن احلديث كان عن بلد آخر،
هو البحرين.
ً
محلة
وكأن هناك
أشعر
ّ
ّ
يعظمون من خالهلا األمر
مدبرة
ّ
ّ
ليتخذوا بعض اإلجراءات ،على
حبق ّ
ّ
اللبنانيني هناك،
األرجح،
ورمبا يبدأون باضطهادهم،
وهذا ليس بأمٍر غريب فهو
كما يقال ّ
باللبنانية «على البارد
املسرتيح» ،خُيرجونهم من هناك
تدرجييًا ،من ّ
كل دول اخلليج.
إذن ،كالمي مل يكن فيه
ّ
تدخل فيه باخلارج ،بل أنا أعتربه
ّ
ليحلوا املشكلة،
نصيحة ،نصيحة
مما هو احنياز.
أكثر ّ
ّ
تهللون اليوم
س :أنتم
القرتاح ّ
اللقاء األرثوذكسي...
ً
ّ
ج( :مقاطعا) ال نهلل ،بل
ّ
بكل سرور طبعًا،
نستقبل األمر
ولكن لسنا ّ
نهلل.
س :يف الوقت نفسه هناك
ّ
اللبنانيني
شرحية واسعة من
تطيري
مسؤولية
حتملكم
ّ
اإلنتخابات .ملاذا تريدون تطيري
اإلنتخابات؟
ج :ميكن ّ
للناس أن يقولوا ما
يريدونه ،ولكن لسنا «نطي»
اإلنتخابات ،بل على العكس
مصرون أن ُي َقّر القانون،
حنن
ّ
ونعطى ُ
املَّدة الكافية ّ
ُ
للتحضري
لإلنتخابات ،هذا هو ُّ
كل شيء.
صر على إقرار قانون
من ُي ُّ
صر على
انتخابات يعين أنه ُي ُّ
حتى ّ
إجراء اإلنتخاباتّ ،
أننا قلنا
ال نريد متديدًا مّإنا نريد أن جتري
اإلنتخابات يف موعدها.
صر
س :هناك اليوم من ُي ُّ
ِّ
اللقاء
أن مشروع قانون
ّ
األرثوذوكسي لن ُيرضي جملس
النواب...
ّ
إصرار يف هذا
ج :هناك
ٌ
فالن
املوضوع إذ دائمًا نسمع
ٌ
ُ
ِ
ليعرقل
الن نزل
صعد
وف ٌ
ُ
املشروع.
هناك إصرار لبعض اجلماعة
ّ
الذين يراهنون على  15يومًا أو
ً
 30يوما من ّ
إن
التأخري ..قالوا ّ
ِّ
باللجان
ميَّر
قانون اإلنتخاب لن ُ
ومر ،قالوا ّ
مير
الفرعية
إنه لن َّ
ّ
ّ
باللجان ُ
ومر .واآلن
املشرتكة
ّ
ّ
ما هو ّ
التغيري الذي سيطرأ على

اهليئة العامة؟! ملاذا ستتغيرّ ؟!
إذا كانت ستتغيرّ  ،سيكون
بسبب إنسحابات من ّ
الذين
وأيدوا هذا القانون،
سبق
ّ
وإذا حصلت هكذا انسحابات
فإن مسؤولية املنسحبني تكون
أن ما من أحد
كبرية ،وأعتقد ّ
حتمل مثل هذه
قادر على
ُّ
املسؤولية.
ّ
خون
س :هناك اليوم من َّ
والقوات مبوافقتهم
الكتائب
ّ
ِّ
اللقاء
على مشروع قانون
األرثوذوكسي.؟
ُ
تضررون سيقولون
ج:
امل ِّ
بالطبع كالمًا كهذا ،ولكن هذا
كالم يف غري مكانه ،يتحدثون
ٌ
القوات والكتائب
وكأن قرار
ّ
ّ
عقد
كأن بينهم
مرهون هلم ،أو
ُ
ّ
ٌ
زواج ماروني ،أو أحدًا خيون
ٍ
زوجته.
حتالفات
تنعقد
السياسة
يف
ُ
ٌ
ّ
إنسان أو ُّ
أو ُتفك ،حيث ُّ
كل
كل
ٍ
ُ
ٍ
حتتفظ برأيها ،والقانون
جمموعة
الذي ُق ِّدم مل ُ
ّ
يكن مطروحًا أص ًال
َّ
التفاهمات والتحالفات،
يف
وهنا يتبع ُّ
ّ
فريق مصلحته.
كل
ٍ
القوات والكتائب
وإذا أراد
ّ
أن يتفاهموا مبا جيعلهم يرحبون
سيكونون إىل جانب اخلط
ّ
الذي يتحالفون معه ،ولكن ما
لست أفهمه هو إذا جاء ُّ
النواب
املسيحيون ّ
تيار
الذين كانوا مع ّ
ّ
ُ
املستقبل وأصبحوا من حصة
ّ
القوات ّ
سيغضب
اللبنانية فلماذا ُ
معني املرعيب ويطالب بغريهم؟
هم ال يزالون معه ،وهذا األمر ال
ُي ّ
شكل فرقًا فهم ال يزالون يف
نفس اخلط السياسي .ولكن
هنا ،تظهر الغايات احلقيقية،
أبعد بكثري مما يقالَّ ،
ألنُه
وهي
ُ
احتمال غري ّ
ٌ
مؤكد من
أصبح هناك
خسارتهم بعض املواقع لصاحلنا
حنن ،وهم مولجَ ون قبل أن نأتي
إىل هنا أن ال يرتكونا نصلُ إىل
بعض مواقع املسؤولية كي ال
نصل إىل األكثرية.
هذا هو اخلوف واملوقف
املرهون للخارج ّ
الذي ال يريد
السلطة ،وهم طبعًا
وصولنا إىل ُّ
ً
رغبة جاحمة كي يبقوا
هلم أيضًا
السلطة ،وهذا األمر هو ما
يف
ُّ
يقلقهم ،وليس انتقال املوقع
ِّ
مكان إىل آخر،
النيابي من
ٍ
باإلضافة اىل أسباب ُأخرى إذ
ال يريدون أن يكون هلم حليف
«تقيل شوي» فاحلليف القوي
ُمزعج ومطالبه كثرية.
س :علمنا ّ
أنك ّ
اتصلت جبعجع
الراعي،
واجلميل والبطريرك
ِّ
ّ
فكيف كانت هذه ِّ
اإلتصاالت؟
اتصاالت ُ
ج :كانت ِّ
شكر
ُ
ملشاركتهم بإجناج القانون،
ُ
الواقع أمرًا
خيل ُق هذا
ورمَّبا
ُ
ُ
َ
أحد أن يكون
جديدًا ،فال
خياف ٌ
معزو ً
ال.
وقد اتصل العماد ميشال عون
بالبطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي ورئيس حزب
الكتائب امني اجلميل ورئيس
تيار املردة سليمان فرجنية
ورئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع ورئيس حزب
الطاشناق هوفيك خميتاريان
لتبادل التهنئة بالتصويت على
اقرتاح اللقاء األرثوذكسي

انتهى الطائف
جان عزيز
اجلميل .عشية انتخابات عام  ،2005وقع على
رحم اهلل بيار
ّ
تعبري ملتبس عن «كمية ونوعية».
له
علين
خطاب
لسانه يف
ٌ
قامت القيامة ضده .وكانت األيام زمن حتالف انتخابي مستجد
طري العود ،بينه وبني فريقه من جهة ،وبني فريق سياسي
كامل معين بإساءة «الكمية» من جهة أخرى ،ما اقتضى املسارعة
إىل تطويق الزلة ومعاجلتها ومنع ذيوهلا وتداعياتها .فاجتهد أحد
الساعني خريًا بالقول :نتمنى أال تعطى املسألة أكرب من حجمها.
إنها جمرد عبارة وردت عفوًا ال غري .فانتفض يومها أمحد فتفت،
وأفهم اجملتهد أن حماولته إساءة أكرب ،وهي معاجلة للهفوة
بكارثة .قال له :أفضل لكم أن تعتذروا صراحة ومباشرة ،من
أن تقولوا إنه كالم صدر عفوًا .ألن تذرعكم بأن ما قيل ليس
غري كالم عفوي ،يعين أنكم يف عمق تفكريكم إمنا هذا ما تؤمنون
به ،لكن حني تأتون إىل التعبري جتهدون إلخفائه...
يف األيام القليلة املاضية ،شهد جملس النواب عبارات كثرية
من نوع ما «صدر عفوًا» .ففي مؤمتر صحايف ،قال فؤاد السنيورة
حرفيته« :مل يقل الدستور إن املناصفة هي على أساس أن
ما
ّ
يأتي كل فريق من الطوائف اللبنانية بانتخاب ممثليه» .ماذا
ورد عليه أحد النواب من خصومه بالقول« :إذا
يعين ذلك؟!
ّ
كنتم تعتقدون أننا ال نستحق نصف النواب ،فقولوا لنا» .وهل
السؤال من نوع مركب النقص جلهة استحقاق النصف؟! قبل
أن يصرخ نائب آخر يف النقاشات املقفلة« :إنكم تنقلبون على
النظام من باب قانون االنتخاب» .ويف احلقيقة مثة الكثري من
املعتقدات املكنونة واملكبوتة يف هذا الكالم .ما كان ينقص
ذاك احلوار املتقطع وغري املباشر ،أن يقول اجلميع بصوت واحد:
نعم نريد ،بل جيب تغيري النظام.
ملاذا؟ ألنه نظام مضى عليه ربع قرن .واملعادلة اللبنانية مل
حتمل ومل حتتمل صيغة جامدة لربع قرن يف تارخيها ،حتت طائلة
االنفجار أو االنهيار .وألنه نظام وضع يف ظروف غري سوي،
يكفيه أنه مل ينطلق إال حتت جنازير الدبابات السورية .وألنه
نظام مل حيظ يومًا مبوافقة طوعية إرادية تلقائية حقيقية صادقة
فصل على قياس ضابط
من أكثرية اللبنانيني .وألنه نظام
ّ
وصاية .مل ميش خطوة إال يف ظل هيمنته ،ومل ميش أي خطوة
يف غيابه .ما ينذر باستجالبه املستدام للوصايات وضباطها،
أكانوا يف عنجر أم يف عوكر أم يف أي وكر آخر أم أخطر.
كان ينقص مناقشات اجمللس النيابي حول قانون االنتخابات
أن يعرتف أصحاب اللوحات الزرق بأن النظام حيتضر ،وأن
الواجب الوطين يقتضي البحث عن غريه .انتهى نظام الطائف
يف لبنان وانتهت صالحيته .متامًا كما انتهى نظام سايكس بيكو
يف املنطقة وانتهت مفاعيله.
ويف حميطنا يقال إن نهاية سايكس بيكو تفرض الذهاب إىل
ما قبله أو ما بعده .أي إما العودة إىل «سلطنة» ما ،وإما إعادة
التقسيم وفق حدود اجلماعات ال وفق مصاحل باريس ولندن.
كذلك يف الداخل تقتضي احلقيقة املرة القول إن نهاية نظام
الطائف تقتضي إما املراوحة يف جتميل تشوهات ما قبله ،وإما
الذهاب مباشرة إىل ما بعده.
اخليار األول ،يعين أن يعمد اللبنانيون ،وبال حرب عبثية جمانية
هذه املرة ،إىل إعادة توزيع مغامنهم على قبائلهم والعشائر،
فيحفظوا من الطائف ّ
ويكيفوا شقه التنظيمي مع
شقه امليثاقي،
ّ
ما استجد من معطيات وما ظهر يف تطبيقه من عثرات وثغرات.
و»امليثاقي» يف الطائف ثالث تسويات ال غري :أو ً
ال عروبة
البلد مقابل نهائية كيانه .وثانيًا ،الشراكة يف السلطة مقابل
السيادة يف الدولة .وثالثًا مركزية السلطة السياسية ،مقابل
المركزية السلطات اإلمنائية واإلدارية واخلدماتية .هذا كل ما
هو ميثاقي يف النظام املنتهية صالحيته .أما الباقي فيذهب
إىل إعادة النظر :أي سلطة تنفيذية وكيف تقوم ،وفق أي مهل
دستورية وأي آليات ،من االستشارات الغامضة إىل النظام
الداخلي جمللس الوزراء غري املوجود .وأي سلطة تشريعية
وكيف تعمل ،من مهل االقرتاحات واملشاريع ،إىل من ميلك
انتهاء بقانون انتخابات
مفتاح باب اجمللس وكيف يستعمله،
ً
عضوي مبفاعيل دستورية ،وصو ً
ال إىل سلطة قضائية مل تقم
حلظة كسلطة دستورية ،إال يف نص شكلي ،متامًا مثل شكليات
نصوصنا األخرى وكليشيهاتها ،من دميقراطيتنا إىل برملانيتنا
إىل سيادتنا واحلرية.
أما اخليار الثاني ،فأن منلك جرأة هذا الزمن ،وأن نذهب أبعد.
إىل دولة مدنية كاملة ،أساسها الدستوري والفقهي واحلقوقي
حرية الضمري .منه تنبثق حرية املعتقد ،اعتناقًا أو تغيريًا أو
ارتدادًا .وبه ُتفصل كل مؤسسات األديان عن كل مؤسسات
الدولة فص ًال كليًا كام ًال .ومنه يولد مفهوم املواطن الفرد،
وسواسيته حيال كل قانون أمام دولته الواحدة .فتتكرس البنية
الوطنية لكل احلريات الفردية واحلريات العامة.
إنه خيار العصر ،خيار اجلرأة والريادة .حتت طائلة النزع يف
أزمنة املوت البطيء ،أو اخلبيث ،أو الرحيم ،لكنه يظل يف كل
أشكاله وأمناطه ،موتًا أكيدًا.

صفحة 8

Page 8

Saturday 23 February 2013

السبت  23شباط 2013

اسرتاليات

الدعارة..مشكلة تواجه
الدميقراطيات الليربالية

حدثت الثورة اجلنسية يف
الدول الليربالية يف أواخر
الستينات من القرن املنصرم،
وال تزال مسألة االعرتاف بتجارة
اجلنس والدعارة مثار للجدل
الدميقراطيات
بني
الشديد
الليربالية.
حكومات
بعض
وحاولت
الدول و الواليات وضع قوانني
تبيح الدعارة مع وضع بعض
القواعد املنظمة هلا مثل واليات
أسرتاليا الغربية ونيو ساوث
ويلز وتسمانيا وجنوب أسرتاليا
أسرتاليا،
يف
وكوينزالند
باإلضافة إىل مجهورية أيرلندا
وفرنسا
الشمالية
وأيرلندا
والدامنرك.
ويف والية نيو ساوث ويلز
على سبيل املثال ,اليت تبيح
الدعارة منذ ما يقرب من 20
سنة ،وضعت احلكومة الليربالية
احلالية قانونا لتنظيم بيوت
الدعارة يف الوالية بهدف
حتسني الضوابط اليت تنظم
عمل بيوت الدعارة.
وتهدف التعديالت اجلديدة
للوالية إىل محاية العامالت يف

جمالس اجلنس ووضع ضمانات
للصحة العامة وختفيف وجود
بيوت الدعارة يف املناطق
السكنية املزدمحة أو املناطق
املقفرة.
ووضعت سياسات ذات
ُ
أهداف متشابهة يف أسرتاليا
الشمالية
وأيرلندا
الغربية
واسكتلندا ومجهورية أيرلندا.
وضع ضمانات للصحة العامة
بهدف ضمان خلو العاهرات
من األمراض مبا قد يؤثر سلبا
على صحة اجملتمع عرب العدوى.
تتضمن محاية العامالت يف
الدعارة من العنف واالستغالل
الذي قد ميارس ضدهن من
الزبائن وأصحاب بيوت الدعارة،
أو من الشرطة ،مع شرط وجود
احتياطات أمان مناسبة.
يتضمن احلرص على عدم
السماح بإنشاء بيوت دعارة يف
مناطق سكنية شديدة الكثافة
السكانية ،أو مناطق خالية من
السكان ،وتفضيل وجودها يف
ضواحي ذات كثافة سكانية
معتدلة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اخلضر يواصلون انقالبهم على حكومة غيالرد
تواجه حكومة جوليا غيالرد
الفيدرالية خطر مواجهة عجز
متزايد يف امليزانية يقدر مبليار
دوالر باإلضافة إىل التعرض
ملوقف برملاني حمرج بعدما تعهد
اخلضر واالئتالف الفيدرالي
املعارض مبعارضة ختفيضات
يف متويل البحوث والتنمية.
وبعد مرور يوم واحد من
اختيار اخلضر إنهاء حتالفهم
مع حزب العمال ،قالت زعيمة
اخلضر كريستني ميلن « :إذا مل
تقم احلكومة الفيدرالية بإصالح
اخللل والفجوات يف إيرادات
ضريبة الكربون ،فإن اخلضر لن
يدعموا التخفيضات اليت ترغب
حكومة غيالرد يف إجرائها يف
دعوم البحوث والتنمية املتعلقة
بالشركات الكبرية ،لصاحل
الوظائف.
وتطالب ميلن احلكومة العمالية

بإصالح الفجوات الضريبية يف
ضريبة التعدين وإعادة وضعها
من جديد ألنها متنح ثغرات
لشركات التعدين الكبرية يف
التملص من دفع التزاماتها.
يذكر أن اخلالف قد احتدم
حول الضريبة عقب احلصيلة
اهلزيلة إليراداتها يف أول
 6شهور من تطبيقها إذ مل
تتجاوز  126مليون دوالر رقم
أن ميزانية واين سوان مت
بناؤها على أساس  2مجع 2
مليار دوالر خالل العام األول
لتطبيقها.
يأتي ذلك بينما تصر غيالرد
على عدم إجراء أي تغيريات
على ضريبة التعدين اليت جتد
معارضة شديدة من االئتالف
الفيدرالي املعارض بقيادة
توني أبوت.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حاول طفل يف التاسعة
من طاليب اللجوء إىل أسرتاليا
االنتحار عرب تناول جرعة
زائدة من املسكنات ضمن
وثائق تؤكد أن عدد األطفال
الذين حاولوا إيذاء أنفسهم
جسديا بني طاليب اللجوء
يف معسكرات االحتجاز يف
داروين بلغ  26طفال يف فرتة

لقى  98من طاليب اللجوء
إىل أسرتاليا مصرعهم جوعا
بعد أن جرفهم قارب هجرة
يف البحر  ،يف واقعة بشعة
جتسد قمة مأساة طاليب
البحرية
وعثرت
اللجوء،
السريالنكية على املركب،
وأنقذت الناجني من تلك
احلادثة البشعة.
اهلجرة
وزير
وأعلن
األسرتالي اجلديد بريندن
أوكونر عن مصرع  98طالب
جلوء من بورما معرتفا بصعوبة
توقف سيل قوارب اهلجرة
املتجهة إىل أسرتاليا على
املدى القصري.
وكانت البحرية السريالنكية
قد نشرت صور صادمة لـ 32

من الناجني من الكارثة ،الذي
ظلوا بال طعام ملدة  21يوما،
بعد أن ضل املركب طريقه
يف رحلة بدأت منذ شهرين.
وأضاف أوكونر أنه جيب
منع جتار البشر من تهريب
البشر يف قوارب مميتة ،إال
أنه اعرتف أن ذلك حيتاج إىل
مزيد من الوقت.
يذكر أن أسرتاليا شهدت
توافد  33ألف طالب جلوء
منذ انتخاب العماليني عام
 ،2007حيث قام العماليون
بتعطيل العمل باخلطة اليت
كانت قد وضعتها حكومة
هوارد واليت حتمل اسم «حل
الباسيفيك».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ماكدونالد :لن أهرب إىل هونغ كونغ وكنت الوزير رقم ! 1

نفى أيان ماكدونالد وزير
التعدين األسبق بوالية نيو
ساوث ويلز تقارير أفادت
أنه يعتزم اهلروب إىل هونغ
كونغ.

وحتدث ماكدونالد للمرة
األوىل منذ التحقيقات الساخنة
ملكافحة
املستقلة
للجنة
الفساد.
السابق
الوزير
وكشف

 26من أطفال طاليب اللجوء حاولوا االنتحار يف أسرتاليا
ال تتجاوز  16شهر.
وتشري الوثائق اليت حصلت
عليها صحيفة الديلي تلغراف
حتت بند حرية تداول املعلومات
أن طفال يف العاشرة من عمره
حاول قطع شرايينه بزجاج،
كما حاول مراهق يف السابعة
عشر شنق نفسه.
وعودة لطفل التسع سنوات

مصرع  98من طاليب اللجوء إىل
أسرتاليا بعد أن قتلهم اجلوع!!

فقد فسر تناوله جلرعات زائدة
من املسكنات بأن الوضع يف
معسكر االحتجاز دفعه إىل
اجلنون.
وأشارت الوثائق إىل أن
حاالت إيذاء النفس بني أطفال
طاليب اللجوء يف معسكر احتجاز
داروين و «شقق بوتانيك»
املخصصة الحتجاز طاليب

اللجوء قد بلغت  26حالة يف
الفرتة ما بني أغسطس 2010
إىل نوفمرب .2011
بينما قال متحدث باسم
وزارة اهلجرة إن معدالت
إيذاء النفس اخنفضت بشدة
بني طاليب اللجوء عام 2012
مقارنة بـ .2011

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أنه قام ببيع مزرعتني خارج
«أورانج» يف وسط غرب
الوالية ،من أجل شراء منزل
متواضع يف سيدني.
واعترب ماكدونالد مزاعم
امتالكه لشقة يف هونج كوند،
وختطيطه للسفر واهلروب
خارج أسرتاليا جمرد إشاعات
خاطئة ،مشريا إىل أنه مل يقم
مبغادرة أسرتاليا منذ نوفمرب
 ،2011وتابع أنه مل يسبق له
اإلقامة يف هونج كونج أكثر
من أسبوع ،حبسب تصرحيات
الديلي
لصحيفة
حصرية
تلغراف.
ونفى ماكدونالد يف إصرار
شديد ادعاءات امتالكه لثروة
كبرية ،قائال إن األصول اليت

ميلكها هو وعائلته ال تزيد عن
مئات اآلالف من الدوالرات وال
تصل إىل ماليني الدوالرات،
واستطرد قائال « :إذا كنت
أمتلك ماليني يف البنوك ،إذا
على جلنة مكافحة الفساد أن
تظهرها».
ودأب ماكدونالد وزوجته
أنيتا على االعتناء ببساتني
الفاكهة يف مزرعة العائلة
يف مدينة أورانج واليت تضم
العديد من األصناف مثل
التفاح والكمثرى والكرز.
وأردف ماكدونالد ،الذي
كان ذات يوم يتقاضى راتبا
سنويا  250ألف دوالر ،أنه
بصدد االنتقال إىل سيدني
ليكون قريبا من بناته.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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مركز تسوق يف سيدني حيظر
صراخ األطفال

أحدث قرار مركز تسوق يف
سيدني حبظر صراخ األطفال،
وحظر دخول األطفال املزعجني
الكثري من اجلدل ،إذ وصفه
أحد خرباء الرتبية بأنها مؤشر
لتفشي مظاهر عدم التسامح.
Dee
وكان مركز تسوق
 Why Grandالقابع يف
من
الشمالية
الشواطئ
سيدني ،قد وضع سياسة
جديدة يف أعقاب شكاوى
متعددة بشأن عدم القدرة
على السيطرة على األطفال
املشاغبني.
وكتب املركز تنويها ينص
على اآلتي« :إىل اآلباء
مراعاة
الرجاء
واألمهات،
شعور الزبائن الذين يرتددون
على قاعة الطعام يف املركز،
لن يتم السماح بتواجد
أطفال يصرخون أو يزعجون
الزبائن».
من جهتها ،قالت بريندا
مولكاي مديرة املركز « :
تكررت الزبائن والعاملني من
هرولة وصراخ األطفال يف
قاعة الطعام ،جبوار امللعب
املخصص
للمركز
التابع

لألطفال حتت  5سنوات».
إىل
«يصل
وتابعت:
مسامعي يف مكتيب باملركز
صراخ وصيحات األطفال ،رغم
أن املكتب يقع على بعد أميال
من أماكن تواجد األطفال».
واستطردت « :الزبائن
يستحقون أن ينعموا باحتساء
كوب شاي يف جو من اهلدوء،
يتعني على األمهات التحلي
بقدر أكرب من املسؤولية،
بسبب كثرة الشكاوى اليت
استقبلتها إدارة املركز».
واعترب خبري تربية األطفال
الدكتور جاسنت كولسون
تصرف املركز بأنه انعكاس
لزيادة مساحة عدم تسامح
اجملتمع جتاه األطفال وأولياء
األمور ،وتابع« :إنه تصرف
مؤسف من مركز التسوق».
وقال تويكي هاالي ،الوالد
ألربعة أطفال« :أولياء األمور
يفعلون ما بوسعهم لتهدئة
أطفاهلم ومنعهم من الصياح،
ولكن يف النهاية األطفال هم
أطفال».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اخلضر يقفزون من سفينة
غيالرد الغارقة!!
كسر اخلضر حتالفهم الرمسي
مع جوليا غيالرد يف حتول درامي
مفاجئ هز بشدة سعي غيالرد
يف االحتفاظ مبقعدها كرئيسة
للحكومة الفيدرالية العمالية ،مع
اقرتاب انتخابات سبتمرب.
يأتي ذلك وسط أنباء عن
انشقاق متزايد داخل الكتلة
الربملانية العمالية.
وفيما بدا وكأنها حماولة من
اخلضر للقفز من مركب العماليني
الذي بدأ يف الغرق ،قالت زعيمة
اخلضر كريستني ميلن إن حزبها
تعرض للخداع من غيالرد بشأن
ضريبة الكربون .لكن ميلن قالت
إنها لن تسعى إلسقاط احلكومة
العمالية.
واعترب اسرتاتيجيون عماليون
تصرحيات ميلن بأنها اسرتاتيجية
من اخلضر لقطع العالقات،
والتنافس ضده على نيل أصوات
اجلناح اليساري يف االنتخابات
املقبلة.
وقال وزير عمالي بارز إن
اخلضر قرروا االنتقال إىل كوكب
آخر ،معتربين أن مساعدتهم
للعماليني يف ذلك الوقت سيضر
حزب اخلضر بشدة.
وقال وزير النقل أنتوني
ألبانيز « :إنه تصرف ردئ من
حزب غري ناضج».
وأعلنت ميلن عن كسر حتالف
اخلضر مع العماليني يف نادي
«ناشيونال بريس» ظهر أمس.
وحادثت ميلن غيالرد هاتفيا
ملدة  20دقيقة قبل أن تلقي
خطابها املفاجئ بينما كانت
غيالرد يف طريقها لتناول الغذاء
يف ملبورن.
وقالت ميلن إن العماليني هم
من أخلوا بشروط التحالف واحنازوا
إىل جانب شركات التعدين

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

الكربى ،ونوهت إىل فشل ضريبة
التعدين.
وتابعت ميلن« :لقد أخل
العماليون بشروط التحالف مع
اخلضر الذي كان ينص على
العمل لصاحل التغري املناخي،
وبذلك تسبب العماليون يف إنهاء
توافقهم مع اخلضر».
وعلق مكتب غيالرد على خطاب
ميلن عرب بيان مقتضب جاء فيه:
« إنه أمر خيص ميلن واخلضر،
سنكون دائما احلزب الذي يضع
الوظائف ،وحيقق النمو ،ويكون
لنا السبق يف العمل».
وعلى الرغم من أن بعض
الشخصيات العمالية عربت سرا
عن بهجتها بأنباء انفصال اخلضر
عن العماليني ،أثارت احتماالت
عودة كيفن راد رئيس احلكومة
السابق إىل الصورة جمددا الكثري
من االرتباك ،ألنها تعضد االنقسام
داخل صفوف حزب العمال.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسانج« :حزب ويكيليكس»
سيحظى بشعبية جارفة يف أسرتاليا
قال جوليان أسانج مؤسس
ويكيليكس إنه يتوقع أن
حيظى حزب ويكيليكس الناشئ
بشعبية كبرية يف أسرتاليا ال
سيما بني النساء الذين توقع
تأييدهن الكبري للحزب.
جاء ذلك يف حوار حصري
مع موقع «كونفرزيشن» من
سفارة اإلكوادور بلندن اليت
يقطن فيها خوفا من أن
تسلمه السلطات الربيطانية
إىل السويد يف قضية
اعتداء جنسي ،وأجرى احلوار
الربوفيسور جون كني أستاذ
جبامعة
السياسية
العلوم
سيدني.
وتناولت املقابلة املطولة
األسلوب الذي ينتهجه أسانج
للتكيف مع وضعه السيء
كحبيس بني جدران سفارة
اإلكوادور وهي الدولة اليت

أسرتاليا تسمح لسياسي هولندي بسب
الرسول واإلسالم ساعة كاملة

قام السياسي اهلولندي
التطرف
الشديد
اليميين
خريت فيلدز بوصف الرسول
حممد بالقاتل ،وأضاف أن
شجاعة جنود األنزاك تعد مثاال
للشجاعة املطلوبة يف احلرب
ضد اإلسالم ،من خالل خطاب
ألقاه أمام بعض مؤيدين له
يف ملبورن.
اخلطاب
فيلدرز
وألقى
ألعضاء من مجاعة أسرتالية
متعصبة حتمل اسم « Q
 »Societyوسط إجراءات أمنية
مشددة على مدار اخلطاب الذي
استمر زهاء الساعة يف مركز
« »la Mirageيف سومرتون
بشمال ملبورن مساء الثالثاء
املاضي.
وقام حنو مخسني من رجال
الشرطة ،بعضهم كان ممتطيا
للخيل  ،بتأمني املكان ،الذي
شهد يف حميطه احتجاجات
سلمية ضد السماح بفيلدرز
ببث أفكاره املتعصبة عن
اإلسالم.
وقالت منظمة لالحتجاجات
تدعى « :Feiyi Zhangحنن
هنا لالعرتاض على العنصرية
واإلسالموفوبيا اليت يتسم بها
فيلدر ،إن خطابه حيث على
العنف ضد املسلمني ،ويدعو
إىل اخلوف من اإلسالم».
وقالت طبيبة مسلم تدعى
نادية مشس الدين إنها
مصدومة من السماح لفيلدرز
بعرض أفكاره املتعصبة ضد
اإلسالم يف أسرتاليا ،واصفة
أفكاره باملروعة يف العامل
املتحضر.
بينما قال زوجها راج
راو« :فيلدرز يتهم اإلسالم
بالرتويج للكراهية والعنف،
وأعتقد أنه هو من يفعل ذلك،
فاإلسالم دين سالم «.
بينما قالت مهاجرة هولندية

خريت فيلدز

«رينجوود»
من
حضرت
لالستماع خلطاب فيلدرز« :ألن
أسرتاليا مت بناؤها على أسس
غاية يف اجلمال والروعة،
فإنين أملح حماوالت إلفسادها
عرب أناس يرغبون يف فرض
شريعتهم ومعتقداتهم ،عندما
أمسع أن املسلمني يرغبون يف
تطبيق الشريعة يف أسرتاليا،
تنتابين قشعريرة».
وشن فيلدرز هجوما عنيفا
على الرسول حممد قائال:
«إنه متوحش وقائد لعصابة
من اللصوص اغتصبوا وقتلوا
وشوهوا معارضيهم مثل يهود
املدينة يف القرن السابع
امليالدي».
وتابع فيلدرز إن أي شخص
ينتقد اإلسالم يواجه أخطارا
متزايدا ،واستطرد« :ال ميكن
االستمرار يف قبول ذلك،
الدول األوربية مثل هولندا
تكاد تفقد هويتها الثقافية
وحريتها ،أحذر أسرتاليا من
الطبيعة احلقيقية لإلسالم،
إنه ليس دينا إنه أيدولوجية
ديكتاتورية وخطرية».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جوليان اسانج
منحته اللجوء يف وقت سابق.
كما تطرق احلوار إىل حتقيقات
مكتب التحقيقات الفيدرالي
«اف بي آي» بشأن فريق عمل
وتناول أيضا
ويكيليكس،
القضية السويدية املرفوعة
ضده ،وكيف سيخوض أسانج
الشيوخ
جملس
انتخابات
يف أسرتاليا بالرغم من عدم
وجود امسه ضمن الكشوف
االنتخابية.
وكرر أسانج خالل املقابلة
اعتزامه خوض انتخابات على
أحد مقاعد جملس الشيوخ
يف االنتخابات األسرتالية
القادمة ،مشريا إىل إن حزب
ويكيليكس سوف يضم قيادة
مركزية صغرية مع قاعدة
شعبية كبرية.
وقام حزب ويكيليكس
بعمل مسودة للبيان الرمسي
حلملته االنتخابية ومن احملتمل
أن يقدم احلزب العديد من
املرشحني يف واليات أسرتالية
متعددة ،كما أن األغلب هو أن
يرتشح أسانج للفوز مبقعد يف
والية فيكتوريا.
خالل
أسانج
وأضاف
املقابلة« :األحزاب جيب أن
تكون للمتعة ،سيعيد حزب
ويكيليكس تعريف كلمة حزب
يف احلياة السياسية».
وكانت جيميما خان اليت
كانت من أشد أنصار أسانج
قد كتبت مؤخرا إن رفض
أسانج اخلضوع للتحقيقات
يف السويد يقوض مصداقيته
وشفافيته.
واستطرد أسانج أنه يتوقع
أن جيذب حزبه اجلديد تأييد
العديد من الناخبات اإلناث ،
وتابع « :لست من النوع الذي
حيسن صورته عرب التفاف
النساء حولي ،مثلما كان يفعل
جورج دبليو بوش على سبيل
املثال ،لكنين أحب النساء إنهن
أشجع من الرجال ،وعملت على
فضح انتهاكات ضد املرأة
مثل كشف ممارسات قوات
حفظ السالم يف األمم املتحدة
اليت كانت تساوم النساء على
اجلنس مقابل الغذاء».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

أغلبية سكان أسرتاليا زائدو الوزن دراسة :أسنان القدماء أقوى من املعاصرين
عام 2025
طالب املركز األسرتالي للصحة
الطبية
والبحوث
الوطنية
بضرورة تقليص الرجال من
نسبة تناول اللحوم احلمراء،
بينما حث الدراسة النساء على
تناول املزيد منها ،متوقعا أن
يضحى أغلبية الشعب األسرتالي
زائدي الوزن أو بدناء عام 2025
إذا استمر النظام الغذائي على
ما هو عليه.
غذائية
إلرشادات
ووفقا
أصدرها اجمللس فإن األدلة
باتت متزايدة على أهمية
الرضاعة والطبيعية والفواكه
واخلضرات واحلبوب الكاملة
واللنب يف إكساب اإلنسان
صحة وحيوية.
كما حذرت اإلرشادات الغذائية
من خطورة تناول املشروبات
السكرية وتسببها يف زيادة
الوزن.
وأضاف اجمللس أن  % 60من
البالغني األسرتاليني ،و% 25
من األطفال زائدو الوزن أو
بدناء ،وتوقع أنه حبلول عام
 2025ستبلغ نسبة زيادة الوزن
أو البدانة بني رجال أسرتاليا

األسرتاليون ال يأكلون كميات كافية من الخضروات والبقوليات والفاكهة
واألسماك والدواجن والبيض والحبوب
فوق  20سنة  ،% 83و% 75
بني النساء يف ذات احلقبة
العمرية إذا استمر احلال على ما
هو عليه.
أن
إىل
اجمللس
وأشار
األسرتاليني ال يأكلون كميات
كافية من اخلضروات والبقوليات

والفاكهة واألمساك والدواجن
والبيض واحلبوب.
كما نصح بضرورة تقليص
تناول األلبان والزبادي واجلنب
كاملة الدسم والغنية بالدهون.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

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

يتسبب النظام الغذائي املعاصر
يف تدمري األسنان وتعريض
الفم لسيل من البكرتيا اليت
تتخذ فم اإلنسان موطنا هلا.
ويف دراسة مشلت  34من
اهلياكل البشرية العظمية ختص
حقبة ما قبل التاريخ يف أوربا
الشمالية ،وجد فريق البحث
الدولي إن احلمض النووي
الوراثي «دي إن إيه» اخلاص
بتلك اهلياكل العظمية متكن
من البقاء طيلة هذه السنوات،
وحتديدا يف أسنان تلك اهلياكل
املتكلسة ،وهو ما كشف أن
الطعام الذي كان يأكله هؤالء
القدماء واملكون من اللحوم
بشكل شبه كلي ،قد أكسب
أسنانهم حيوية وقوة ،بعكس
احلديثة
الغذائية
األنظمة
املعتمدة على احلبوب والتنوع
الغذائي.
وأوضح البحث املنشور يف
دورية « »Nature Geniticsأن
التدهور احلاد يف صحة الفم
واألسنان يف العصر احلديث
يعزي إىل التغريات الرئيسية
يف طرق الغذاء واملعيشة،
ال سيما مع بداية الزراعة يف
العصر احلجري احلديث ثم
الثورة الصناعية اليت أحدثت
حتوال رئيسيا يف حياة البشر.

النظام غذائي املعاصر يساعد البكرتيا على تدمري األسنان
يذكر أن الزراعة دخلت أوربا
منذ ما يناهز  8000عام ،بينما
بدأت الثورة الصناعية يف حقبة
القرن الثامن عشر من القرن
املنصرم ،وهو ما زاد من نسبة
االستهالك البشري من السكر
والكربوهيدرات وبالتالي أتاح
اجملال لغزو البكرتيا لألسنان
بشكل متزايد.
من جهته ،قال آالن كوبر مدير
للحمض
األسرتالي
املركز

النووي القديم « :أدى االختالف
يف األنظمة الغذائية إىل زيادة
نسبة البكرتيا يف الفم».
وأضاف كوبر الذي قاد فريق
البحث إن البكرتيا استفادت
من التنوع الغذائي يف العصر
احلديث بعكس املاضي السحيق
الذي مل يكن يتوافر ذلك الكم
من التنوع الغذائي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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مطالبات ألوفاريل بتجميد أموال
ماكدونالد وميتالن

غيالرد
تتحدى
شركات
أسرتاليا
األكثر ثراء

عقار «أورانج» اململوك من الوزير األسبق بوالية نيو ساوث وسط أنباء عن بيعه للعقار
اللجنة
حتقيقات
كشفت
املستقلة ملكافحة الفساد أن
كال من أيان ماكدونالد الوزير
العمالي بوالية نيو ساوث ويلز،
وجون ميتالند الرئيس النقابي
السابق قد عمدا إىل بيع منازل
ريفية متسعة تابعة هلما قبل بدء
حتقيقات جلنة مكافحة الفساد
يوم  18أذار /مارس املقبل،
وتتهم فيه ماكدونالد بتسهيل
تربح ميتالند  10ماليني دوالر
من رخصة تعدين يف Doyle's
 Creekعام  2008دون الدعوة
ملناقصة ,وقتما كان ماكدونالد
وزيرا للتعدين بالوالية.
ُ
وطلب من رئيس حكومة الوالية
باري أوفاريل التدخل إليقاف
صفقات البيع أو جتميد عائد
البيع وسط خماوف من أن يلجأ
ماكدونالد وميتالند إىل نقل
أصوهلما املالية قبل أن توجه
ضدهما أي اتهامات حمتملة على
خلفية حتقيقات جلنة مكافحة
الفساد.
وكان ميتالند الرئيس السابق
لـ  CFMEUوالذي حقق أرباحا
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 10مليون دوالر على األقل
مستفيدا من قيام ماكدونالد
مبنح رخصة منجم تدريب
 Doyle's Creekدون الدعوة
ملناقصة ،قد باع عقارا مساحته
 420هكتار قبل بدء حتقيقات
جلنة مكافحة الفساد يف 18
مارس املقبل.
كما أكد مسسار عقاري يعمل
لصاحل ماكدونالد أن األخري وقع
عقدا لبيع عقار له يف «أورانج»
بسعر  960ألف دوالر رغم أنه
اشرتاه عام  2007لقاء  675ألف
دوالر.
وكان ميتالند قد اشرتى «تارا
بارك» يف منطقة بيلربوك
جبوار كيمبسي مقابل 1.575
مليون دوالر يف يناير 2011
بعد أن حقق مكاسب هائلة من
بيع نصيبه يف رخصة تعدين
. Doyle's Creek
وميتلك ميتالند عقارات أخرى يف
غرب فيكتوريا وخارج كيمبسي.
وطالب جون كاي عضو الربملان
عن حزب اخلضر رئيس حكومة
نيو ساوث ويلز باري أوفاريل

أن يتخذ قرارا حامسا لوقف
عمليات بيع املمتلكات اليت
يقوم بها ماكدونالد وميتالند،
والتنسيق مع اللجنة املستقلة
ملكافحة الفساد والذهاب إىل
احملكمة العليا إلصدار أمر فوري
بتجميد أصوهلما املالية ،وهو ما
وافق عليه جون روبرتسون قائد
املعارضة العمالية بنيو ساوث
ويلز.
وكانت جلنة مكافحة الفساد قد
استمعت إىل أن ماكدونالد قد
تلقى قروضا من شريك العمل
جون غرياثي تساوي  450ألف
دوالر كنوع من التمويه.
كما أشارت حتقيقات اللجنة إىل
أن ماكدونالد تلقى عشرات
األلوف من الدوالت ووعودا
جبين  4مليون دوالر جراء
املوافقة على إنشاء منجم فحم
على أرض متلكها عائلة الوزير
العمالي األسبق ايدي عبيد يف
مناقصة تعدين فحم مشبوهة
يف منطقة بيلونغ فالي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حتاول رئيسة احلكومة األسرتالية
جوليا غيالرد أن تظهر بصورة
القائدة اليت تستطيع اختاذ
قرارات شديدة الصعوبة ،بعد
أن قالت إن احلكومة العمالية
هي القادرة فقط على استقطاع
مليار دوالر من الشركات
األكثر ثراء لتمويل الشركات
الصغرية اليت حتاول تنفيذ
خطط إبداعية.
ويف بيان هلا حتت مسمى
«الصناعة واإلبداع» صدر األحد
قالت غيالرد إن احلكومة سوف
توفر مليار دوالر خالل  4سنوات
عرب حرمان الشركات اليت ال تقل
رأمساهلا عن  20مليار دوالر من
احلصول على حافز اخلصومات
الضريبة املخصص حتت مسمى
«البحث والتنمية».
وقالت غيالرد يف كلمتها أمام
«نقابة العمال األسرتاليني» يوم
االثنني إن هذا القرار يعد من
القرارات الصعبة ألنه يتناول
الشركات األكثر ثراء.
وأشارت إىل أن حصيلة القرار
اجلديد سوف يتم استخدامها يف
تنمية مشاريع اإلبداع ولصاحل
شركات صغرية حتاول تطبيق
جتارب إبداعية جديدة.
وقررت غيالرد تأسيس 10
مراكز إبداعية جديدة برئاسة جون
غريل الرئيس التنفيذي السابق
لشركة الطاقة WorleyParsons
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

استطالع :ثقة نساء
أسرتاليا يف غيالرد
وأبوت متساوية

كشف استطالع للرأي أجرته
مؤسسة «غاالكسي» أن نسبة
الناخبات النساء
الثقة بني
يف أسرتاليا جتاه كل من
جوليا غيالرد رئيسة احلكومة
الفيدرالية وتوني أبوت رئيس
االئتالف الفيدرالي املعارض
املزمع تنافسهما يف انتخابات
سبتمرب املقبلة متساوية.
وشارك يف االستطالع 800
أنثى أسرتالية ،وكشف أن 38
 %يؤمنون بأن جوليا غيالرد
هي الزعيمة املفضلة لديهن،
وهي ذات النسبة اليت حصل
عليها توني أبوت.
وقال ديفيد بريغز املسؤول
مبؤسسة «غاالكسي» إن أسباب

اخنفاض شعبية غيالرد هي
كسرها لوعودها فيما خيص
ضريبة الكربون ،وفشل حكومتها
يف حتقيق فائض املوازنة اليت
وعدت به.
وأضاف بريغز أن أبوت قد يدفع
الثمن بعد الوصف الذي أطلقته
عليه غيالرد بأنه كاره للنساء.
وأوضح االستطالع أن  % 40من
النساء بني  49-18قالوا إنهم
يثقوا بغيالرد بشكل أفضل،
مقابل  % 33لتوني أبوت.
وعلى النقيض نال أبوت ثقة
أكرب بني النساء فوق  50سنة
بنسبة  % 43مقابل % 36
لغيالرد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

إرشادات غذائية لسكان أسرتاليا :ال تضعوا امللح على الطعام
نصحت إرشادات غذائية جديدة
النوع
باختيار
األسرتاليني
الصحيح من الدهون ،وتقليل
املشروبات السكرية ،وجتنب
وضع امللح على الطعام أثناء
الطهي أو على املنضدة.
وتعد اإلرشادات الغذائية اليت
أصدرها اجمللس األسرتالي
للصحة واألحباث الطبية من
أهم املصادر املوثوقة بشأن
معلومات الغذاء ،وتعد مرجعا
مهما للمتخصني يف عامل
القرارات
وصناع
الصحة،
السياسية واملدرسني ،ومادة
خصبة للمناقشة.
وراجع الباحثون الذين أصدروا
تلك اإلرشادات الغذائية ما
يزيد عن  100منوذج غذائي

متبع ،و 55ألف حبث علمي
يتعلق بالغذاء.
وتعد النسخة اليت صدرت مؤخرا
من تلك اإلرشادات هي التحديث
األول خالل عشر سنوات ،حيث
حثت األسرتاليني على تناول
املزيد من اخلضروات والفواكه
والبقوليات واللحوم اخلالية من
الدهون واألمساك ،والتقليل
من منتجات األلبان الدهنية.
ومل تطالب اإلرشادات الغذائية
األخرية األسرتاليني بنبذ كلي
للدهون يف الغذاء ،بقدر ما
الصحيح
للطريق
وجهتهم
لتناوهلا.
القلب
مؤسسة
ورحبت
األسرتالية باإلرشادات الغذائية
ألنها تشجع على عدم تناول

األسرتالية ليزا فيليبس تحمل رضيعيها جيما وروز

الدهون املضرة واستبداهلا
بالدهون الصحية ،حيث قالت

لني روبرت الرئيسة التنفيذية
للمؤسسة « :ال جيب أن ميتنع

األسرتاليون بشكل كلي عن
تناول الدهون ،فهنالك بعض

الدهون الصحية ،والزيوت
اجليدة مثل زيت الكانوال وجوز
اهلند واألمساك ،حيث متنح
مكونات ضرورية مهمة ملرضى
القلب».
ونصحت اإلرشادات الغذائية
بضرورة احلد من تناول
املأكوالت واملشروبات السكرية
خلطورتها.
كما نصحت بعدم وضع امللح
على األطعة املطهية أو على
املنضدة أثناء تناول الطعام
نظرا للخطورة الشديدة اليت
يسببها امللح ،الذي حيتوي
مادة
على
كبرية
بنسبة
الصوديوم املضرة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

0414552715

Roses

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

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

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

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

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

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

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

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

BG

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

صفوت عرفان

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

اسرتاليا يف أسبوع

مؤسسات أخرى لوضع أفضل
السبل جملابهة أسلوب الدعارة
اجلديد.
وستبدأ شرطة الوالية بدءا
من الشهر املقبل يف مالحقة
السيارات اليت يقوم أصحابها
باصطحاب عاهرات شوارع،
ثم يتم ضبطهم متلبسني،
على أن يتم فرض غرامة على
الزبائن والعاهرات.
من جانبه ،قال ديفيد مورو
مراقب شرطة سانت كيلدا
إن «الشرطة أصيبت بالرعب
عندما اكتشفت أن طفلة يف
الرابعة عشر تبيع جسدها
للجنس ،كما وجدنا عاهرات
يف السادسة عشر» ،معتربا
تطبيقات احملمول متثل حتديا
جديدا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

استطالع :قيادات شركات أسرتاليا ال
يعرتفون باألمراض العقلية

يتجاهل الرؤساء التنفيذيون
للشركات األسرتالية األمراض
العقلية اليت قد يعاني منها
املوظفون حبسب تصرحيات
جاك هيث رئيس منظمة
«سينا أسرتاليا» أكرب منظمة
خريية خمتصة بالصحة العقلية
يف أسرتاليا.
وأضاف هيث أن األمراض
االقتصاد
تكبد
العقلية
األسرتالي ما يربو عن 6.5
مليار دوالر سنويا ،إال أن
العديد من أصحاب الشركات
ليسوا جادين باملرة يف
مواجهة املشكلة.
وتابع هيث« :ترفض قيادات
الشركات األسرتالية االعرتاف
مبعاناة املوظفني من أمراض
عقلية».
وكشف استطالع ملؤسسة
«سينا أسرتاليا» شارك فيه

Australian News

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

شرطة فيكتوريا يف مواجهة
عاهرات «سانت كيلدا»!!

فيكتوريا
شرطة
تواجه
معركة جديدة يف ضاحية
سانت كيلدا مبدينة فيكتوريا
ملواجهة عاهرات الشوارع
الالتي يستخدمون تطبيقات
لرتتيب
الذكية
اجلواالت
مواعيد مع الزبائن.
وقال مسؤول بالشرطة إن
هنالك شعور بعدم حيلة أمام
االجتاه التكنولوجي اجلديد
الذي سهل عهر الشوارع،
مشريا إىل أن الشرطة تبذل
قصارى جهدها.
واملثري للقلق أن فتيات يف
عمر الرابعة عشر دخلن جمال
العهر ويستخدمن التكنولوجيا
اجلديدة للعمل يف اخلفاء دون
مالحظة.
ومن املتوقع أن تعقد
شرطة فيكتوريا اجتماعا مع

Page 13

حوالي  500موظف أن 95
 %من هؤالء املشاركني
ال يشعرون بأن قياداتهم
يف العمل تكرتث بشأن
وطالبوا
العقلية،
الصحة
وتنبيه
تدريب
بضرورة
أصحاب الشركات من خطورة
املشكلة.
وتابع هيث أن قيادات
الشركات جيب أن يعوا
تأثريات األمراض العقلية،
وتوفري الدعم الالزم ملعاونة
املوظفني املرضى بها على
جمابهة حاالتهم.
وسرد هيث كيف أن اثنني من
قيادات الشركات األسرتالية
أخرباه أنهما ال يعتقدان أن
املرض العقلي ميثل قضية
تستحق االهتمام.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

غيالرد :أستطيع النوم رغم
نتائج االستطالع!!

رئيسة الحكومة الفيدرالية جوليا غيالرد
احلكومة
رئيسة
قالت
غيالرد
جوليا
الفيدرالية
إنها مل تفقد القدرة على
النوم بعد االستطالع األخري
الذي محل مؤشرات سيئة
هلا و حلزب العمال ،حيث مل
تتجاوز نسبة ما حصل عليه
احلزب .% 30
وقالت غيالرد يف تصرحيات
للقناة التلفزيونية السابعة:
«نرى العديد من استطالعات
الرأي ،إذا أمضيت وقيت يف
التعليق عليها وإبداء مظاهر
القلق بشأنها ،فلن أجد وقتا
ألداء مهام وظيفيت».
ومضت تقول« :اركز على أداء
مهامي كرئيسة للحكومة».
وكان استطالع هريالد-نيلسن
املشرتك قد أظهر اخنفاضا
يف شعبية حزب العمال منذ
ديسمرب املاضي مبقدار ،% 5
بينما زاد التأييد لالئتالف
الفيدرالي املعارض الذي
يتزعمه توني أبوت بنسبة 4
 %بعد أن المس مستوى 47
 ،%وهي النسبة األعلى اليت
ناهلا االئتالف منذ الفرتة اليت
أعقبت تطبيق ضريبة الكربون
يف يوليو .2012
كما تفوق االئتالف يف
سؤال داخل االستطالع حول
أيهما أفضل حزب العمال
أم االئتالف إذ نال االئتالف
 % 55مقابل  % 45حلزب
العمال.
و تفوق أبوت على غيالرد يف
سؤال حول رئيس احلكومة
املفضل بنسبة  % 49مقابل
 % 45لغيالرد اليت فقدت
مخس نقاط ،بينما اكتسب
منافسها اللدود  9نقاط.
الذي
االستطالع
وأشار
شارك فيه  1400شخص
من الناخبني احملتملني إىل

صعود يف شعبية رئيس
احلكومة السابق كيفن راد
مقارنة بغيالرد.
وعلقت غيالرد على النتيجة
األخرية بقوهلا« :لقد حسمت
املنافسة بيين وبني راد يف
فرباير من العام املاضي»،
يف إشارة لعدم متكن راد
من الفوز عليها يف استفتاء
داخل الكتلة العمالية على
قيادة حزب العمال العام
املاضي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

هوارد كولينز :قطارات سيدني مثل
مرتو أنفاق لندن قبل ربع قرن!!

قال هوارد كولينز الرئيس
اجلديد هليئة «قطارات سيدني»
والرئيس السابق لـ «مرتو
أنفاق لندن» إن احلالة املهرتئة
اليت بات عليها نظام القطارات
يف سيدني واملواصالت العامة
بشكل عام متاثل حالة مرتو
أنفاق لندن منذ حنو ربع قرن،
إشارة الفتقاد سيدني
يف
لنظام مواصالت عامة متطور.
وتابع كولينز حمذرا حكومة نيو
ساوث ويلز من مغبة عدم
االستثمار يف البنية التحية مثل
إنشاء خطوط قطارات جديدة،
واصفا ذلك باخلطأ الذي سيكلف
سيدني خروجها من قائمة املدن
العاملية املتميزة.
وأشار كولينز إىل أن اجملال
مفتوح الستبدال القطارات ذات
الطابقني مبرتوهات ذات عربة
واحدة.
وعرب كولينز عن دهشته من
احلالة البالية اليت وجد عليها
وسائل النقل يف سيدني،
مضيفا أن األمور باتت أسوأ مما

كانت عليه عام  ،2006ومضى
يقول « :لقد ذكرني هذا حبالة
مرتو أنفاق لندن منذ  25عاما
فيما يتعلق بنظام التذاكر
والتكنولوجيا والبيئة» ،وأشار
إىل أنه يرغب يف حتسني ذلك.
واعترب كولينز أن تقديم
البطاقات اجلديدة اليت حتمل
اسم  Opal Cardsسوف يكون
له فائدة كبرية ،مشبها ذلك
ببطاقة  Oysterيف لندن.
وواصل تعليقه حول االختناق
املروري يف سيدني قائال« :
ما أدهشين حقا يف سيدني هو
حجم االختناق املروي ،واملعاناة
اليت تواجه الناس للذهاب إىل
العمل ،الكثري من الناس ال
جيدون بديال سوى قيادة سيارة
للذهاب إىل العمل ملدة ساعة
أو أكثر».
وأردف« :إذا رغب املسؤولون
يف جعل سيدني مدينة عاملية،
باملواصالت
االهتمام
جيب
العامة».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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األغذية العضوية يف أسرتاليا..
تكلفة مرتفعة وجودة منخفضة

رغم االرتفاع امللحوظ يف أسعار
األغذية العضوية يف أسرتاليا
بنسبة تصل أحيانا إىل % 300
إال أن هنالك شكاوى متزايدة من
نقص جودتها.
وأظهر حبث جديد حول تكلفة
املعيشة يف أسرتاليا أجراه
«صنكورب بنك» أن السلة
اليت حتتوي على منتجات غذائية
عضوية تتضمن املوز والبيض
واللحم املفروم وصدور الدجاج
تكلف املستهلك  100دوالر،
بينما تتكلف سلة تتضم منتجات
غري عضوية مناظرة هلا 56
دوالرا.
ويزيد مثن املكرونة العضوية
بنسبة  % 318عن املكرونة غري
العضوية ،كما يزيد مثن املوز
العضوي بنسبة  % 302عن
نظريه غري العضوي ،كما أن
الدجاج العضوي يزيد بنسبة 73
 %عن نظريه غري العضوي.
من جهتها ،قالت أجنيال ماكدوجال
املستشارة جبمعية « تشويس»
املهتمة بشؤون املستهلك إن
الدجاج العضوي له شروط يف
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الرتبية أهمها املساحات الواسعة
وإطعامه بغذاء عضوي ،وغريها
من الشروط وبالتالي فإن تكلفه
تربية هذا النوع من الدجاج تزيد
عن التكلفة املعتادة للدجاج غري
العضوي.
وتابعت« :ولكن أن يصل فارق
السعر بينهما إىل  % 300أحيانا
فهذا يطرح تساؤالت حول أسباب
هذا االرتفاع املبالغ فيه».
من جانبها ،قالت خبرية التغذية
كاثرين ساكسليب إنه على الرغم
من الفرق الكبري يف السعر بني
األغذية العضوية وغري العضوية
إال أن املستهلكني ال ميلكون أي
وسيلة ملعرفة مدى خضوع هذا
الطعام للشروط املطلوبة للغذاء
العضوي.
وتابعت أن عددا حمدودا هو من
يهتم بإنتاج األغذية العضوية،
مشرية إىل وجود بعض اخلداع من
قبل البعض الذي يبيع منتجات
غري عضوية على أنها عضوية،
لالستفادة من فارق السعر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل خطة عمالية مسربة
بشأن انتخابات أسرتاليا 2013
كشفت خطة انتخابية عمالية
مسربة قائمة املقاعد اليت
يستهدفها حزب العمال عرب
أسرتاليا يف االنتخابات الفيدرالية
 ،2013وأظهرت أن جوليا غيالرد
رئيس احلكومة االنتخابية حتاول
التمويه على موسم انتخابي
شديد الشراسة.
وأوضحت وثائق عمالية أن
معركة حزب العمال تستهدف
االستحواذ على كافة املقاعد
الليربالية يف نيو ساوث ويلز
وفيكتوريا ،باإلضافة إىل مقعد
اخلضر يف ملبورن الذي يستحوذ
عليه آدم باندت ،على الرغم
من أن مساندته كانت عامال
حامسا مكن غيالرد من تشكيل
احلكومة.
وأشارت اخلطة إىل أن أعضاء
الربملان املستقلني أندرو ويلكي
وروب أوكشوت وتوني ويندسور
ليسوا أهدافا لقائمة املقاعد اليت
يرغب حزب العمال يف االستحواذ
عليها ،بالرغم من بعض التقارير
اليت أشارت إىل أن حزب العمال
يصبو جتاه االستحواذ على مقعد

أندرو ويلكي يف «دينيسون»
بوالية تسمانيا.
وترتكز اسرتاتيجية حزب العمال
إىل محاية مقعد جوليا غيالرد
كرئيسة للحكومة الفيدرالية.
وقال اسرتاتيجي مهتم بشأن
حزب العمال إن تركيز احلزب
ينصب على احتفاظ غيالرد
مبقعدها ،منتقدا قيادات احلزب
لنقص الصراحة مع الشعب
اخلطط
بشأن
األسرتالي
«إنهم
وتابع:
االنتخابية،
حماصرون ،وخيشون مصارحة
الشعب».
كما تتضمن املقاعد اليت
تستهدفها العماليون مثانية
مقاعد ليربالية يف بريزبن
وكوينزالند وأسرتاليا الغربية
وجنوب أسرتاليا.
واتهم مسؤولون يف والية نيو
ساوث ويلز فريق العمل التابع
جلوليا غيالرد بالفشل يف توضيح
الوضع السيء الذي يسري عليه
حزب العمال.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

منجم فحم يهدد مياه شرب نيو ساوث ويلز

أثار قرار حكومة نيو ساوث ويلز
باملوافقة على إنشاء منجم فحم
يف سيدني يف منطقة مائية
الكثري من االنتقادات إذ وصفه
البعض بالقرار املندفع والذي
يهدد أنظمة ختزين مياه الشرب
الطبيعية.
وقال «جملس احملافظة على
الطبيعة» بنيو ساوث ويلز إن
حكومة الوالية كسرت وعدا
انتخابيا حبماية مياه الشرب بعد
أن وافقت على مد منجم الفحم
جبوار «وولونغونغ».
ويأتي امتداد املنجم يف نطاق
مئات قليلة من األمتار مبا يؤثر
سلبا على منطقة ختزين ملياه

الشرب ،حبسب رئيس اجمللس
بيب كالرك.
وأضاف كالرك « :أن هذا
النشاط يدل على عدم املسؤولية
من جهة حكومة الوالية ،ويساهم
يف تلوث مياه الشرب».
ويتم ختزين املاء يف تلك املنطقة
ثم يتم فلرتتها لتضحى صاحلة
للشرب يف خزانات خاصة.
وقال مكتب البيئة يف نيو ساوث
ويلز إنه ال يوجد دليل حتى اآلن
على تلك االدعاءات ،لكنه أعرب
عن القلق من مدى التلوث الذي
قد يعرتي مياه الشرب بالوالية
إذا صحت تلك التقارير.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تزايد نسبة أطفال أسرتاليا يف
مساكن مستأجرة

قال حتليل جديد إن أعدادا
متزايدة من أطفال أسرتاليا
ترعرعوا يف منازل أو شقق
مستأجرة.
وارتفعت نسبة العائالت اليت
لديها طفل واحد على األقل
يف عمر اخلامسة عشر أو أقل،
واليت تعيش يف منازل مستأجرة
من  % 24.6عام  2006إىل
 % 26.9عام  ،2011وفقا
لتحليل أجرته محلة Australians
.for Affordable Housing
من جانبه ،قال جويل برينغل
مدير احلملة إن زيادة نسبة
العائالت اليت تقطن يف بيوت
بطريقة االستئجار مؤشر على
األزمة املالية اليت يعاني منها
الشعب األسرتالي ،وتابع« :
العديد من العائالت الشابة جتد
أنفسها حمصورة يف مصيدة
اإلجيار ،غري قادرة على شراء
منزل ،كما تعاني من ارتفاع
قيمة اإلجيارات».
صدرت
إحصائيات
وكانت
األسبوع املاضي قد كشفت أن
عدد الذين اشرتوا منازل ألول
مرة مرة يف أسرتاليا اخنفض
إىل املعدل األدنى له خالل مثان

سنوات ونسف.
ووفقا للربوفيسور مارك وودن
أستاذ االقتصاد جبامعة ملبورن،
فإن عمر شراء املنزل األول قد
ارتفع بشكل ملحوظ ،مبا يعين
أن التهافت على االستئجار فاق
اإلقبال على التملك.
وتابعت« :ولكن أن يصل
فارق السعر بينهما إىل 300
 %أحيانا فهذا يطرح تساؤالت
حول أسباب هذا االرتفاع املبالغ
فيه».
من جانبها ،قالت خبرية التغذية
كاثرين ساكسليب إنه على الرغم
من الفرق الكبري يف السعر بني
األغذية العضوية وغري العضوية
إال أن املستهلكني ال ميلكون أي
وسيلة ملعرفة مدى خضوع هذا
الطعام للشروط املطلوبة للغذاء
العضوي.
وتابعت أن عددا حمدودا هو من
يهتم بإنتاج األغذية العضوية،
مشرية إىل وجود بعض اخلداع
من قبل البعض الذي يبيع
منتجات غري عضوية على أنها
عضوية ،لالستفادة من فارق
السعر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أصاب ضحية التحرش يف أسرتاليا كريسيت فريزر :ما هو «اضطراب التكيف»؟

إذا تسببت ضغوط احلياة يف
أن تصبح شخصا معطال وغري
قادر على التأقلم ،فأنت تعاني
مما يعرف طبيا بـ»اضطراب
التكيف» ،وبدأ معرفة املرض
يف أسرتاليا يف قضية «كريسيت
فريزر كريك» اليت رفعت قضية
حترش جنسي ضد رئيس شركة
«ديفيد جونز» مارك ميكينيس
عام .2010
وترتاوح املآسي الطبيعية اليت
تواجه املرء يف رحلة حياته ما بني
انهيار أسري ،أو فقدان لوظيفة،
أو ما شابه من أمور ،اليت عادة
ما يستطيع اإلنسان نسيانها
مبرور الوقت ،ولكن يف بعض
األحيان تسبب له صدمة نفسية

جتعله عاجزا عن التكيف.
عندنا انفصلت الكاتبة األسرتالية
املقيمة يف سيدني هيلني جونز
عن زوجها بعد  10سنوات من
الزواج شعرت بعدها بعدم
القدرة على التكيف ،وفسرت
ذلك بقوهلا« :شعرت بعد الطالق
وكأن األساس الكلي حلياتي
مت انتزاعه ،وأن حياتي أضحت
فوضى عارمة ،كنت بالكاد
أستطيع االستيقاظ من فراشي،
واالستحمام ،الكل من حولي كان
يتوقع أن أتغلب على أحزاني ،ال
سيما وأنهم اعتادوا رؤييت يف
صورة املرأة القوية ،لكن الضربة
كانت قوية حقا».
واستدعت حالة جونز االستعانة

بالعالج النفسي حيث مت تقييم
حالتها بأنها مصابة بـ «اضطراب
التكيف» ،الذي قالت عنه اخلبرية
النفسية ميليسا بودمور « :قد
يكون سببه خسارة وظيفة ،أو
إنهاء عالقة ،أو اإلصابة مبرض
مزمن ،أو التقاعد» ،وأضافت أن
األعراض قد تبدأ خالل ثالثة شهور
من املرور باحلدث الضاغط ،وقد
يؤثر على القدرة على الذهاب
إىل العمل أو املدرسة ،باإلضافة
إىل صعوبة النوم واالخنراط يف
اجملتمع.
وقد حتدث أعراض املرض ألي
شخص أطفال كانوا أم بالغني
حبسب أصناف شخصياتهم.
وإذا مل يتم احتواء مرض

«اضطرب التكيف» قد متتد
األزمة إىل اإلصابة بأعراض أكثر
شدة مثل « االكتئاب النفسي»
أو « اضطراب ما بعد الصدمة».
وكشفت إحصائيات أن ما يرتاوح
من  5إىل  % 20من البالغني
الباحثني عن عالج نفسي يف
الواليات املتحدة يعانون من
مرض اضطراب التكيف» ،كما
أن النساء أكثر عرضة لإلصابة
باملرض من الرجال مبقدار
الضعف.
األسرتاليني
معرفة
وتزامن
باملرض مع قضية «كريسيت
فريزر كريك» اليت رفعت قضية
حترش جنسي ضد رئيس شركة
«ديفيد جونز» مارك ميكينيس

كريستي فريزر كريك أشهر ضحايا
التحرش يف أسرتاليا
عام  ،2010عندما قال حماموها

أنها تعاني من «اضطراب
التكيف» بسبب االهتمام اإلعالمي
املكثف لقضيتها.
وتتمثل طرق مواجهة املرض يف
ثالثة نقاط أساسية حبسب اخلبرية
كارولني
الدكتورة
النفسية
جونسون أوهلا االستعداد ملواجهة
الصدمات قبل حدوثها عرب العالج
النفسي املبكر ،مبا يهيئ
الشخص للتكيف مع األزمات،
املهارات
اكتساب
وثانيها
املؤهلة للتكيف مع التغيريات،
وثالث الطرق هي مواجهة
الضغوط عرب النوم والتغذية
اجليدة ،واالسرتخاء.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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فيكتوريا تلتهب من حرارة فواتري الطاقة!!

بيني ولينكولن بوين مع ابنتيهما ليلي وايفي

عضو الربملان روبرت ماكليالند
أقصى.
وقال ماكليالند يف تصرحيات
أدىل بها قائال« :ال أستطيع
التأكيد أو التعليق على أي
منصب تقدمت للحصول عليه»
باسم
متحدث
وأنكر
غيالرداالتهامات اليت ترددت

أن رئيسة احلكومة قررت حتديد
موعد االنتخابات يف سبتمرب
املقبل وفقا ملعلومات عن
قرار ماكليالند مبغادرة مقعده
الربملاني ،وإعالنه اعتزامه عدم
خوض االنتخابات املقبلة.

إفالسه سابقا ،من السيطرة
على  5مراكز لرعاية كبار السن
يف والية فيكتوريا من خالل
شركته « Campridge Aged
.»Care
وقامت منظمة Aged Care
 Crisisبتحذير وزارة الصحة
وشؤون كبار السن من سيطرة
مثل هؤالء اجملرمني على مراكز
رعاية كبار السن ،حيث قالت
املتحدثة باسم املنظمة ليندا

اجعلوا اهلريالد جريدتكم
املفضلة..لالتصال:
87648186

ازدادت أسعار الطاقة يف
والية فيكتوريا مبا يزيد عن
 1000دوالر خالل  5سنوات.
وقال حتليل أوردته صحيفة
«اهلريالد صن» إن فواتري
الطاقة بالوالية زادت مبعدل
يعادل سبعة أضعاف معدل
التضخم.
ويتكبد الفيكتوريون سنويا
مبلغا يرتاوح بني  2840دوالر-
 3260دوالر لإلضاءة والطهي
والتربيد والتسخني وغريها من
استخدامات الكهرباء والغاز.

وقال جافني دوفيت املتحدث
الرمسي باسم مجعية «اس
تي فينسنت دي بول» إن
املستهلكني يدفعون مثن
لألعمدة
الباهظة
التكلفة
واألسالك والعدادات الذكية
وخطط
الكربون
وضريبة
الطاقة املتجددة.
ومن املتوقع أن تبلغ الزيادة
يف فواتري الكهرباء والغاز هذا
العام فحسب حنو  225دوالر
يف والية فيكتوريا.
وحث دوفيت العائالت على

االتصال الدائم بشركات جتزئة
الطاقة للحصول على أرخص
األسعار ،كما حث املتقاعدون
على التأكد من أن امتيازات
التقاعد تؤخذ يف احلسبان.
وكشف استطالع أن العائالت
البحث
إىل
تعمد
اليت
أفضل
عن
واالستفسار
األسعار بني شركات التجزئة
توفر ما يقارب  640دوالر
سنويا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جمرم ميتلك  5مراكز لرعاية الشيخوخة
يف فيكتوريا!!
خيشى ناشطون يف جمال رعاية
كبار السن من أن يستغل
اجملرمون ثغرة قانونية المتالك
«مراكز الرعاية» دون وجود
رقابة الزمة على سجالتهم
اإلجرامية.
وتساءل البعض يف ملبورن
عن الكيفية اليت مكنت رجل
األعمال ستيفن جورج سنودن
يف ملبورن وهو جمرم أدانته
احملكمة ،كما أنه قد قد أعالن
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استقالة حمتملة لعضو الربملان روبرت
ماكليالند تهدد شعبية غيالرد
قد يتم الضغط على احلكومة
انتخابات
إلجراء
الفيدرالية
فرعية على أحد مقاعد سيدني
بعد أن أشارت تقارير إىل أن
عضو الربملان روبرت ماكليالند
يعتزم التنحي خالل أسابيع.
املتوقعة
االستقالة
وسبب
ملاكليالند الذي شغل يف فرتة
سابقة منصب املدعي العام
الفيدرالي هو تقلده احملتمل
لــوظيفة يف «مفوضية العالقات
الصناعية» بنيو ساوث ويلز.
ومن املتوقع أن تعارض رئيسة
جوليا
الفيدرالية
احلكومة
غيالرد إجراء انتخابات تكميلية
على مقعد ماكليالند بداعي أن
الوقت قريب جدا من انتخابات
 14سبتمرب الفيدرالية.
وخيشى حزب العمال من خسارة
املقعد إذا أقيمت انتخابات
تكميلية يف هذا التوقيت الذي
تتدنى فيه شعبية العماليني ال
سيما يف سيدني ،خاصة وأن
الفارق الذي فاز به ماكليالند
باملقعد يف االنتخابات السابقة
مل يكن يتجاوز  ،% 6.9مبا
سيشكل ضربة نفسية بالغة
السوء إذا خسر العماليون
املقعد ،وقد يدفع ذلك باسم
كيفن راد رئيس احلكومة
الفيدرالية السابق جمددا خلوض
حماولة أخرى لرئاسة حزب
العمال واحلكومة.
وقالت مصادر حكومية أن
ماكليالند سيرتك وظيفته يف
غضون شهر أو شهرين حبد
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سالتالريي «إن الوزارة غافلة
عن سيطرة سنودن على مراكز
رعاية كبار السن».
يذكر أن سنودن يواجه اتهامات
باحلصول على مصاحل مالية
عرب الغش والتدليس عام
 ،2011عندما كان مديرا لشركة
«بريكلي ليفينغ غروب».
من جانبه ،قال الدكتور مايكل
واين اجلراح السابق والناشط
احلقوقي يف جمال رعاية كبار
السن إن الرقابة غائبة متاما عن
مالكي مراكز رعاية املتقدمني
يف السن ،مضيفا إن املثري
للسخرية هو أن العاملني يف
جمال رعاية الشيخوخة يتعرضون
لتمحيص وتدقيق قبل السماح
هلم مبزاولة النشاط ،بينما يتم
التغاضي عن السجالت اإلجرامية
ألصحاب هذه املراكز.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

سدني

Master License No: 409566317

صفحة 16

Saturday 23 February 2013

السبت  23شباط 2013

اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع
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تكلفة طاليب اللجوء ترهق
ميزانية أسرتاليا

احلكومة
سياسة
وضعت
الفيدرالية يف التعامل مع طاليب
اللجوء وزير اخلزانة الفيدرالية
واين سوان يف مأزق شديد
بعد الزيادة الكبرية يف تكلفة
احتجاز طاليب اللجوء.
«الدايلي
صحيفة
وعلمت
إن التكلفة اليت
تلغراف «
تكبدتها احلكومة الفيدرالية يف
العقد املربم مع الشركة اخلاصة
«سريكو» إلدارة أغلبية مراكز
احتجاز طاليب اللجوء حتى عام
 2014زادت مبقدار 700مليون
دوالر مقابل خدمات الصحة
العامة ،باإلضافة إىل صعود
تكلفة توفري منازل إلقامة
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هؤالء الالجئني مبقدار  50مليون
دوالر ،و 200مليون دوالر
مصاريف إضافية.
وبذلك ختطت التكلفة اإلمجالية
للعقد الذي أبرمته شرطة «
سريكو» إلدارة مراكز احتجاز
طاليب اللجوء مخسة أضعاف
ما كان مقررا ،إذ كان العقد
األصلي ال يتجاوز  279مليون
دوالر عام  2009بينما بلغ مع
نهاية  2011إىل  1.03مليار
دوالر.
ويبدو موقف وزير اخلزانة
الفيدرالي واين سوان بالغ
السوء بعد املبالغ اإلمجالية
اهلزيلة اليت مت مجعها من ضريبة

حبث أسرتالي :امللح يقتل املالريا

التعدين يف أول ستة شهور من
تطبيقها ،واضطراره إىل طمأنة
الناخبني من أنه لن يقوم بزيادة
ضريبة الدخل.
وتتناقض اإلحصائيات اجلديدة
حول الزيادة يف تكلفة طاليب
اللجوء مع جلنة استماع مبجلس
الشيوخ هذا األسبوع ادعى فيها
مسؤولون أن التكلفة السنوية
مللف اهلجرة سوف تتناقص
بشكل هائل حبلول عام .2015
يذكر أن أكثر من  33ألف طالب
جلوء وصل أسرتليا منذ تولي
العماليني سلطة البالد.

يتسبب مرض املالريا يف وفاة
حنو  655ألف شخص سنويا ،إال
أن حبثا جديدا أشار إىل أن امللح
كاف لقتل الفطريات املميتة.
واكتشف باحثون يف اجلامعة
الوطنية األسرتالية أن طفيليات
املالريا اليت ال ترى بالعني
اجملردة واليت تعيش يف خاليا
الدم احلمراء للشخص املصاب
متوت يف غضون ساعات من
تلقيها جرعة زائدة من امللح.
ناتالي
الباحثة
وتوصلت
سبيلمان إىل أن املضخات
املتناهية الصغر على أجساد

تلك الطفيليات تعمل على
ختليصها من امللح ويتوافق هذا
االكتشاف مع عقار يستهدف
تلك املضحات الطاردة للملح.
ويقول الربوفيسور كياران
كريك« :مبجرد أن استخدمنا
العقار الذي يستهدف املضخات
الطاردة للملح ،امتألت أجسام
طفيليات املالريا بامللح ،مبا
أدى إىل قتلها».
وأضاف كريك أن االكتشاف
يفسح اجملال خللق عقارات أكثر
كفاءة تعتمد على استهداف
مضخات امللح ال سيما وأن

للمالريا القدرة على خلق سريع
ملضادات األدوية.
يذكر أن طفيليات املالريا
تعيش يف هيموغلوبني خاليا
الدم احلمراء ،وتتسبب يف
أن تصبح خاليا الدم احلمراء
أكثر لزوجة ،مبا جيعلها تستقر
يف الشعريات الدموية للمخ
أو األعضاء األخرى ،وهو ما
يسبب الوفاة ،وتشمل أعراضه
واحلمى والغثيان،
األنيميا،
والشعور باإلعياء والغيبوبة يف
بعض احلاالت احلرجة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

للبيـــع

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يف إجراء نادر احلدوث..تطعيم
ذكور أسرتاليا ضد سرطان الرحم!!

يكون
أن
املتوقع
من
املراهقون األسرتاليون ذوو
السبق العاملي يف تلقي
تطعيم ضد مرض سرطان
عنق الرحم ابتداء من اليوم،
على الرغم من أنه سرطان ال
يصيب الرجال.
ويشهد اليوم بداية حقن
أطفال املدارس األسرتالية
بني  13-12سنة بتطعيم
«غارداسيل» ،كما سيتم
تطعيم األطفال الذكور بني
 15-14سنة خالل الشهور
املقبلة.
وكانت أكثر من مليون طفلة
أسرتالية بني  16-12سنة قد
تلقت تطعيما ضد سرطان

لربنامج
عنق الرحم وفقا
يهدف إىل احلد من اإلصابة
باملرض ،بعد أن بلغت حاالت
اإلصابة به حنو  700حالة يف
العام.
ويقضي التطعيم على % 70
من حاالت اإلصابة بسرطان
عنق الرحم املسبب بواسطة
«فريوس الورم احلليمي
البشري .HPV
وعلى الرغم من أن الذكر
ال ميتلك رمحا لإلصابة بذلك
النوع من السرطان ،إال أن
جسده قد حيمل الفريوس
املسبب للمرض ،وهو ما
دعا إىل اختاذ قرار بتطعيمهم
خشية أن ينتقل الفريوس

اإلناث

فيما بعد إىل
االتصال اجلنسي.
الصحة
وزيرة
وقالت
تانيا بليربسيك
األسرتالية
إن تطعيم الذكور ضد
سرطان الرحم يزيد من كفاءة
املناعة.
وكان حبث جديد قد توصل
إىل أن ذلك النوع من
التطعيم قد حيمي الذكور
واإلناث من أنواع أخرى من
السرطان املرتبطة بفريوس
الورم احلليمي البشري مثل
واحللق
الشرج
سرطانات
والقضيب.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

عرب

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
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كــتاب

اإلبراء املستحيل | شيكات وحواالت مفقودة :املال العام هدف سهل
ُينشر يف احللقة الثالثة من كتاب «اإلبراء املستحيل»
فصالن بعنوان «احلواالت املفقودة» و»الشيكات
املفقودة»؛ حنو  451حوالة مفقودة يف عام  2001مل
يتم تضمني قيمها يف قطع حساب عام  ،2001فيما
هناك أكثر من  2810شيكات مفقودة من وزارة املال
بني األعوام  1997و  .2009كل ذلك يزيد الشكوك
بوجود حسابات صحيحة ودقيقة ميكن الركون إليها.
تبي أن حواالت صرف عدة ُفقدت من قيود وزارة
نّ
املالية وحمفوظاتها ،ومنها على سبيل املثال 451
ّ
املالية
حوالة عائدة للعام ُ .2001و ّجهت إىل وزارة
ّ
األسئلة التالية :كيف ّ
مت إعداد قطع حساب موازنة
العام  2001على رغم فقدان هذه احلواالت؟ وهل
أجري حتقيق ملعرفة أسباب فقدان هذه احلواالت؟ وما
كانت نتيجة هذا التحقيق؟ وهل خّ
أي إجراءات
اتذت ّ
يف شأن املسؤولني عن فقدان هذه احلواالت؟ مل
عما إذا
جتب وزارة املال عن ّ
أي سؤال .وال علم لدينا ّ
كانت قد أجرت أي حتقيق بعد توجيه األسئلة إليها،
حتى تاريخ طباعة هذا الكتاب.
النيابية ،حبضور
منذ أن باشرت جلنة املال واملوازنة
ّ
املالية بشأن
ديوان احملاسبة ،االستماع إىل وزارة
ّ
النهائية املمسوكة من قبل هذه
املالية
احلسابات
ّ
ّ
ّ
تكشفت وقائع وحقائق عن واقع هذه
الوزارة،
ّ
التسيب
تدل على
احلسابات وأبرزت مستندات
ّ
املتمادي يف مسك حسابات الدولة وعلى االستهتار
العام:
بإدارة املال
ّ
فمن نقص يف رصيد سلفات اخلزينة لغاية آخر العام
لبنانية ،إىل عدم
 2005حبوالي  5,2آالف مليار لرية
ّ
تسجيل هبات يف اخلزينة بأكثر من  130مليار لرية
لبنانية يف العام ،2005
ّ
ومن فقدان  451حوالة دفع يف العام  ،2001إىل
العام عن االعتمادات املرصودة منذ
جتاوز يف اإلنفاق
ّ
مطلع العام  ،2006ومن نقص يف حساب الصندوق
ويف حسابات اخلزينة لدى مصرف لبنان ،إىل العبث
حتى بعد إقفاهلاّ ،
يف احلسابات ّ
ليخيل إىل من
حتى
ّ
النيابية
تابع ما دار يف جلسات جلنة املال واملوازنة
ّّ
هذه ّ
عشوائية ،ال دولة
أننا أمام مزرعة تدار بطريقة
ّ
حيكمها دستور وقوانني وأنظمة ،وترعاها أصول
وقواعد ،وختضع للمراقبة فاحملاسبة.
ّ
النواب أثناء
أن ما أثاره بعض السادة
وكنا
نظن ّ
ّ
ّ
التسيب هذه
أن حالة
اجتماعات اللجنة مبالغ فيه ،أو ّ
ّ
مقتصرة على ما أثاروهّ .
أن اإلحساس باملسؤولية
إال ّ
الوطنية دفعنا إىل املزيد من البحث عن احلقيقة يف ما
خص واقع حسابات الدولة املمسوكة من قبل وزارة
ّ
املالية ،فإذا بنا أمام حقائق ووقائع مذهلة:
ّ
ففقدان احلواالت مل يقتصر على عام  ،2001وعدم
تسجيل اهلبات يف اخلزينة مل يقتصر على عام ،2005
مستمر بعد عام
والنقص يف حساب سلفات اخلزينة
ّ
جار ّ
حتى قبل
العام
 ،2005والتجاوز يف اإلنفاق
ّ
ٍ
املمتدة من  2006ولغاية  2009ضمنًا ،وقد
السنوات
ّ
جاء تقرير خرباء البنك الدولي عن واقع حسابات الدولة
املمسوكة لدى وزارة املالية ليؤكد صحة ما تبني لنا
من وقائع وحقائق.
واألدهى من ّ
كل هذا ما يكشف عنه حساب الشيكات
املالية من فقدان شيكات ،إىل
وزارة
يف حماسبة
ّ
عدم مطابقة حساب الشيكات املمسوك من قبل
الوزارة ،لكشف حساب الشيكات الصادر عن مصرف
لبنان ،فإىل عدم مطابقة قيمة بعض الشيكات للقيود
العائدة هلا؛ وهذا األمر يرسم أكثر من عالمة استفهام
ّ
مديرية
موظفي
حول طبيعة العالقة اليت تربط بعض
ّ
املالية ببعض ّ
موظفي مصرف لبنان،
اخلزينة يف وزارة
ّ
ويطرح أكثر من سؤال عن أسباب عدم ممارسة رقابة
داخلية على حسابات الدولة املمسوكة من قبل وزارة
ّ
املالية ،وعن املسؤولني عن هذا الوضع املزري يف
ّ
العام
استباحة احلسابات وبالتالي يف استباحة املال
ّ
الذي تعود احلسابات إليه.
ّ
ّ
جملدات
كل هذا حيتاج إىل حلقات إن مل يكن إىل
لإلحاطة به وكشف مكنوناته .ولذلك سنكتفي بتناول
املالية.
موضوع الشيكات املفقودة يف وزارة
ّ
اللبنانية
تقسم النفقات اليت تدفع من خزينة الدولة
ّ
إىل قسمني :نفقات موازنة ،ونفقات خزينة.
نفقات املوازنة كالنفقات العائدة إىل وزارات الدولة
إما نقدًا من صندوق اخلزينة يف بريوت أو يف
تدفع ّ
وإما مبوجب حواالت دفع من حساب
مراكز األقضيةّ ،
اخلزينة املفتوح لدى مصرف لبنان .وحتمل حواالت
سنويًا بالرقم واحد.
الدفع أرقامًا متسلسلة تبدأ
ّ
كرد األمانات والتأمينات والكفاالت
أما نفقات اخلزينة ّ
ّ
ورد ّيات الضرائب والرسوم املستوفاة من دون وجه
ّ
ّ
العشرية وسواها ،فتدفع إىل أصحاب
حق والتوقيفات
ّ
إما نقدًا من صندوق اخلزينة يف بريوت أو يف
العالقة ّ

هل حتولت اهليئة العليا لإلغاثة إىل وزارة مال ثانية؟ (أرشيف ــ األخبار)
وإما مبوجب شيكات مسحوبة على
مراكز األقضية،
ّ
حساب اخلزينة املفتوح لدى مصرف لبنان.
وجتمع أوراق الشيكات يف دفاتر حيمل ّ
كل منها أرقامًا
ّ
متسلسلة ويقوم مصرف لبنان بطبعها وتسليمها إىل
املركزي ،أي إىل مدير اخلزينة يف
املالية
حمتسب
ّ
ّ
املالية.
وزارة
ّ
تبي من املستندات اليت ّ
أن هناك
اطلعنا عليها ّ
وقد نّ
املالية منذ عام ،1997
 2810شيكات مفقودة من وزارة
ّ
السنوي التالي (انظر اجلدول).
وفقًا للتفصيل
ّ
ً
أن الشيك الذي حيصل خطأ يف
ا
حماسبي
ومن املعلوم
ّ ّ
ألي تشويه حيول دون استعماله
تنظيمه ،أو
يتعرض ّ
ّ
ّ
يعطل بومسه بعبارة «ملغى» وحيفظ
لدفع األموال،
وتدون أسباب عدم
مع أرومته ويربز عند الطلب
ّ
ّ
سجل الشيكات
املخصصة له يف
استعماله يف اخلانة
ّ
الصادرة.
املالية فيبدو أنها مل
مديرية اخلزينة يف وزارة
أما
ّ
ّ
ّ
ّ
تعطل الشيكات غري املستعملة ومل حتتفظ بها مع
املخصصة ّ
لكل
أي عبارة يف اخلانة
ّ
تدون ّ
أرومتها ومل ّ
شيك ت ّربر أسباب عدم استعماله؛ وهذا األمر يعين
وأن مدير اخلزينة،
أن الشيكات املذكورة مفقودة،
ّ
ّ
املركزي ،هو املسؤول املباشر عن
املالية
حمتسب
ّ
ّ
التسلسلية يف
فقدان هذه الشيكات ،وأن السلطات
ّ
املالية مسؤولة أيضًا عن عدم ممارسة رقابة
وزارة
ّ
اإلدارية التابعة هلا.
فاعلة على الوحدات
ّ
املالية ال تقتصر
إن مشكلة الشيكات يف حسابات وزارة
ّ
ّ
على الشيكات املفقودة ،بل تشمل أيضًا الفروقات ما
ّ
املتعلقة بالشيكات الصادرة
املالية
بني قيود وزارة
ّ
والكشوفات الصادرة عن مصرف لبنان.
ّ
االطالع ،أو التحقيق إذا
وملن يرغب يف املزيد من
خمو ً
ال قانونًا بإجرائه ،نرفق ،على سبيل املثال،
كان ّ
الئحة بأرقام الشيكات املفقودة خالل ّ
كل من العامني
 1999و.2007
ّ
املتعلقة مبوضوع «احلواالت املفقودة»
املراجع
ــ احلسابات املتعلقة بتنفيذ املوازنة (صرف النفقات)
يف نظام املعلوماتية يف وزارة املال 2010 - 1993
ــ اجتماعات جلنة املال واملوازنة النيابية للبحث يف
احلسابات املالية النهائية 2010 - 1993

املراجع املتعلقة مبوضوع «الشيكات
املفقودة»
ــ مقارنة سلفات اخلزينة الفعلية لغاية آخر عام 2005
املصرح عنها من قبل مديرية اخلزينة يف
بالقيود
ّ
وزارة املال
ــ قرار ديوان احملاسبة رقم/1رق تاريخ 1997/8/21
ــ اجتماعات جلنة املال واملوازنة النيابية للبحث يف
احلسابات املالية النهائية 2010 - 1993
ــ حساب املصرف املمسوك من قبل مديرية اخلزينة
يف وزارة املال.

قيد التحقيق

خالل جلسات االستجواب اليت أقامتها جلنة املال
واملوازنة ،قال املدير العام لوزارة املال إن فقدان
احلواالت يف وزارة املال موضوع حتقيق إداري تقوم
به الوزارة غري أنه مل يصل إىل نتيجة بعد .ولفت إىل
أنه ّ
تعذر تكليف التفتيش املركزي إجراء هذا التحقيق،
ألن مثل هذه اإلحالة تستوجب إجراء التحقيق األولي

يف البدء والذي مل يصل إىل أي نتيجة بعد.
لكن حبسب املدير السابق للمحاسبة العامة يف وزارة
املال أمني صاحل ،فإن عدد احلواالت املفقودة يف
وزارة املال يبلغ حنو  5200حوالة بني األعوام 1997
و .2007وقد أوضح أن هذه الشيكات قد تكون نظمت
وقبضت من أطراف ثالثة مل تسجل أ مساؤهم يف
وزارة املال.
****
يتضمن كتاب اإلبراء املستحيل فص ًال كام ًال خمصصًا
للهيئة العليا لإلغاثة يتضمن الكثري من األسئلة اليت
وتلزم املشاريع
ال أجوبة عليها .فاهليئة تقبل اهلبات
ّ
وتفتح احلسابات يف مصرف لبنان باسم الغري،
وحتولت إىل مصدر للتمويل ،وتقرتض من مصرف
ّ
لبنان ،وحتصل على سلفات خزينة لغايات ال تقع
ضمن مهامها
أنشئت اهليئة العليا لإلغاثة أص ًال مبوجب قرار رئيس
األول
جملس الوزراء  1/35الصادر بتاريخ  17كانون ّ
االشرتاعي 22
واملصدق مبوجب املرسوم
،1976
ّ
ّ
وحدد تأليفها كما
الصادر بتاريخ  18آذار ،1977
ّ
نص على
حددت
ّ
صالحياتها مبوجب قرار إنشائها الذي ّ
ّ
لىّ
املهام التالية:
اهليئة
و
أن تت
ّ
أو ً
املقدمة إىل
وحياتية)
غذائية
(مواد
ال :قبول اهلبات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املتضررين ،وما حييله عليها
اللبنانية إلغاثة
الدولة
ّ
ّ
مواد أخرى.
جملس الوزراء من
ّ
ّ
لتسلم اهلبات املذكورة
ثانيًا :وضع األنظمة الالزمة
أعاله ،وتوزيعها.
واملالية.
اإلدارية
ثالثًا :األعمال
ّ
ّ
ّ
كتسلم
رابعًا :األعمال اإلعدادية – اللوجستية ــــ
اهلبات وتأمني نقلها ووضعها يف املستودعات.
خامسًا :توزيع اهلبات.
سادسًا :اإلحصاءات واملعلومات.
سابعًا :تأمني األموال الالزمة لتأمني العمل.
مالي.
ثامنًا :إقرار نظام
ّ
ّ
موظفي اإلدارات
تاسعًا :االستعانة مبن تشاء من
العامة هلذه الغاية.
واملؤسسات
العامة
ّ
ّ
ّ
ّ
أن اهليئة أصبحت جملس وزراء ثانيًا من الناحية
إال ّ
النظامية ،وأداة بيد رئيس جملس الوزراء يديرها كما
ّ
الفعلية .فبموجب القرار  30الصادر
يشاء من الناحية
ّ
مهمة
مهام اهليئة
بتاريخ  2آب  ،1993أضيفت إىل
ّ
ّ
املقدمة إىل الدولة
«قبول اهلبات على اختالف أنواعها
ّ
ّ
الدولية
واملنظمات
اللبنانية من الدول واهليئات
ّ
ّ
ّ
املعنويني
احملل ّية واألشخاص
واإلقليمية واجلهات
ّ
ّ
املتضررين».
والطبيعيني إلغاثة
ّ
ّ
ومبوجب القرار  97/4الصادر بتاريخ  8كانون الثاني
املهام اآلتية« :إدارة
مهام اهليئة
 ،1997أضيفت إىل
ّ
ّ
شؤون الكوارث على اختالف انواعها .مجيع األمور
اليت هلا طابع اإلغاثة واحملالة عليها من قبل جملس
الوزراءّ .
تكلف اهليئة العليا لإلغاثة هلذه الغاية الوزارة
العامة للهيئة القيام باألعمال
األمانة
أو
املختصة
ّ
ّ
ّ
كل حالة االستعانة مبختلف
التنفيذية ،وميكن يف
ّ
واخلاصة من أجل تنفيذ
العامة
واملؤسسات
اإلدارات
ّ
ّ
ّ
مهام اإلغاثة الشاملة».
ّ
هكذا أصبحت اهليئة تقبل اهلبات وتلزم املشاريع
وتفتح احلسابات يف مصرف لبنان باسم الغري،

وأضحت منفذًا ( )Echappatoire – loopholeلتمويل
العامة؛
واملؤسسات
بعض اإلدارات
ّ
ّ
فقد ورد يف البند  3من الصفحة  4من تقرير
مفوض املراقبة على اهليئة العليا لإلغاثة (صيداني
ّ
وشركاهم) عن حسابات اهليئة املوقوفة بتاريخ 31
األول  2008ما يلي« :أثناء مراجعتنا لكتاب
كانون
ّ
ّ
املتسلم من مصرف لبنان كما يف  31كانون
التأييد
تبي وجود حسابني مفتوحني باسم اهليئة
األول  2008نّ
ّ
يبلغ رصيداهما  72,908,153لرية ،وغري ظاهرين يف
سج ّالتها .يعود احلساب إىل مساعدة دولة اإلمارات
ّ
ويتم حتريكه باالنفراد من قبل مدير
املتحدة
العربية
ّ
ّ
اإلماراتي لدعم وإعمار لبنان .مع العلم ّ
بأنه مل
املشروع
ّ
تسجل قيمة الت ّربعات الواردة أو املدفوعات الصادرة
ّ
ضمن هذا احلساب يف سج ّالت اهليئة .وقد أفادت
اهليئة ّ
بأنها أتاحت هلم فرصة فتح هذه احلسابات
ومل جير تسجيلها يف سج ّالتها ّ
ألنه ليس هلا دور يف
املعنيني يف
حترك مباشرة من
ّ
حتريك احلسابات لكونها ّ
املشروع
اإلماراتي».
ّ
ولكن من أجاز للهيئة فتح حسابات بامسها للغري؟
قانوني؟
نص
أي ّ
وسندًا إىل ّ
ّ
أيضًا ورد يف البند  4من الصفحة  4من تقرير
مفوض املراقبة على اهليئة العليا لإلغاثة (صيداني
ّ
وشركاهم) عن حسابات اهليئة املوقوفة بتاريخ 31
األول  2008ما يلي:
كانون ّ
«بالنسبة للحسابات العالقة بني اهليئة وجملس اإلمناء
ّ
واملتعلقة
واإلعمار والبالغة  23,852,747,000لرية.
بإصالح بعض األضرار الناجتة عن العدوان اإلسرائيلي،
اكتفينا باحلصول على كتاب تأييد من اجمللس حول
ّ
كافة
استالمه هذه املبالغ ومل نستلم كتابًا يظهر
األرصدة وااللتزامات مع اهليئة كما يف .2008/12/31
مع العلم أننا استلمنا من اجمللس كتابًا يظهر الئحة
بالعقود املنفذة والقيد التنفيذ وااللتزامات املتوجبة
ّ
ّ
ملفات تلزيم
باالطالع على
على اهليئة .مل نقم
األشغال لعدم وجودها لدى اهليئة القتصار دورها
عملية التمويل» .لكن هل أصبحت اهليئة العليا
على
ّ
لإلغاثة مصدرًا للتمويل؟ وما الطريقة اليت اعتمدت يف
تلزيم األشغال جمللس اإلمناء واإلعمار؟
مفوض املراقبة
كذلك ،ورد يف الصفحة  7من تقرير ّ
على اهليئة العليا لإلغاثة (صيداني وشركاهم) عن
األول
حسابات اهليئة املوقوفة بتاريخ  31كانون
ّ
السعودية
 2008ما يلي« :احلسابات املرتبطة باهلبة
ّ
األمنية» (انظر اجلدول) ،وهي تظهر أن اهليئة
للقوى
ّ
ّ
سلفت اململكة العربية السعودية ،ما يثري الكثري من
األسئلة عما إذا كانت اهليئة ّ
العربية
سلفت اململكة
ّ
السعودية؟ ومن أين جاءت اهليئة باألموال لتسليفها؟
ّ
مالية ثانية؟ وهل يدخل يف
وهل أصبحت اهليئة وزارة
ّ
األمنية
وصالحياتها قبول اهلبات للقوى
مهام اهليئة
ّ
ّ
ّ
ّ
وحتى تسليف الواهب؟
وإنفاقها عليها؟
يف السياق نفسه ،ورد يف الصفحة  6من تقرير
مفوض املراقبة على اهليئة العليا لإلغاثة (صيداني
ّ
وشركاهم) عن حسابات اهليئة املوقوفة بتاريخ 31
األول  2008ما يلي« :احلسابات املرتبطة
كانون
ّ
حبرب نهر البارد ورصيدها بتاريخ  2008/12/31يبلغ
 23,905,170,695لرية».
فهل اقرتضت اهليئة من مصرف لبنان؟ ومن أجاز هلا
املادة
ذلك؟ أليس يف هذا االقرتاض خمالفة ألحكام
ّ
 88من الدستور؟
مفوض املراقبة على
وورد يف الصفحة  50من تقرير ّ
اهليئة العليا لإلغاثة (صيداني وشركاهم) عن حسابات
األول  2008ما يلي:
اهليئة املوقوفة بتاريخ  31كانون ّ
«سلفة النفقات
العامة
واإلدارات
الوزارات
يف
الطارئة
ّ
 3,007,500,000لرية»ّ .
ميثل هذا املبلغ الرصيد
ّ
العامة من سلفة
املستحق على الوزارات واإلدارات
ّ
خزينة مقدارها  25,000,000,000ل.لّ .
مت ختصيصها
للهيئة العليا لإلغاثة مبوجب املرسوم رقم  13388بعد
موافقة جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ 9
اإلدارية
أيلول  ،2004وذلك بغرض سداد النفقات
ّ
سيقرر تغطيتها من
العامة واليت
الطارئة يف اإلدارات
ّ
ّ
ً
ّ
املالية
وزارة
من
قبض
ه
أن
ا
علم
احتياطي املوازنة.
ّ
ّ
موزع وفق اجلدول رقم
مبلغ  19,506,198,000لرية ّ
.2
يصح
هذا األمر يسمح بطرح األسئلة التالية :هل
ّ
املبينة أعاله؟ أال يعترب
إعطاء سلفة خزينة للغايات
ّ
إعطاء سلفة اخلزينة املذكورة حتاي ًال على القانون؟
وهل ّ
حيقق إعطاء السلفة الغاية من إنشاء اهليئة العليا
لإلغاثة؟ وما كان مصري رصيد السلفة البالغ أكثر من
 3مليارات لرية؟
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سياسة

النص احلريف ملشروع قانون «اللقاء األرثودكسي» االنتخابي
يشار إىل أن اللجان املشرتكة تبنت امل��ادة األوىل منه بعد
تعديلها ،ليصبح عدد نواب اجمللس  134بد ً
ال من .128
املادة :1
يتألف جملس النواب من مئة ومثانية وعشرين عضوا تكون مدة
واليتهم أربع سنوات ،ويكون االق�تراع عاما وسريا وعلى درجة
واحدة.
املادة:2
أ  -حيدد عدد املقاعد النيابية وتوزيعها على الطوائف واملناطق
حبسب اجل��دول املرفق بالقانون رقم  2008/25ويتم الرتشيح
هلذه املقاعد على أساسه ،ويعترب اجلدول جزءا ال يتجزأ من هذا
القانون.
ب -يتم انتخاب النواب احملددين لكل طائفة من قبل الناخبني
التابعني هلا على أساس النظام النسيب ويعترب لبنان دائرة انتخابية
واحدة مع مراعاة منطوق الفقرة ج أدناه وحفظ متثيل املناطق.
ج  -يقرتع الناخبون ملرشحني من طائفتهم فقط ،أما الناخبون
املسيحيون الذين ينتمون إىل طوائف األقليات فيقرتعون إىل
مرشحي األقليات وأما الناخبون املسلمون الذين ينتمون إىل طوائف
األقليات غري املخصص هلا أي مقعد يف اجمللس النيابي فيكون
لكل منهم احلق يف االقرتاع ملن خيتاروهم من املرشحني املسلمني
إىل أي طائفة انتموا وأما الناخبون اليهود فيكون هلم احلق يف
االقرتاع ملن خيتاروهم من املرشحني املسلمني أو املسيحيني.
املادة  :3يف لوائح املرشحني:
يتوجب على املرشحني أن ينتظموا يف لوائح مكتملة قبل أربعني
يوما كحد أقصى من موعد االنتخابات.
يشرتط يف تشكيل اللوائح بأن تضم الالئحة مرشحني من طائفة
واحدة بعدد يوازي العدد املخصص هلذه الطائفة من جمموع أعضاء
اجمللس النيابي مع مراعاة توزعهم على املناطق.
وال يعتد بانسحاب أي مرشح من الالئحة بعد تسجيلها  ،وعلى
وزارة الداخلية والبلديات ان تتقيد برتتيب اللوائح على ورقة
االقرتاع وفقا لتاريخ تسجيلها.
املادة  :4يف تسجيل اللوائح:
على املرشحني ان ينضووا يف لوائح وان يفوضوا احدهم مبوجب
توكيل موقع منهم مجيعا لدى الكاتب العدل لكي يقوم بتسجيل
هذه الالئحة لدى الوزارة وذلك يف مهلة اقصاها اربعون يوما قبل
املوعد احملدد لالنتخابات ،وال يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح
او التعديل يف تشكيلها.
وعلى مفوض الالئحة أن يقدم عند تسجيله :االسم الثالثي جلميع
أعضائها ،ايصاالت قبول ترشيح األعضاء ،تعيني الدائرة اليت
ترتشح فيها الالئحة ،نسخة عن شعار الالئحة اذا ما وجد ،لون
الالئحة.
تعطي الوزارة ايصاال بقبول تسجيل الالئحة ،خالل  24ساعة،
اذا كان الطلب مستوفيا مجيع الشروط القانونية ،اما اذا مل يكن
هذا الطلب مستوفيا كل او بعض هذه الشروط فتعطي الوزارة
العضاء الالئحة املطلوب تسجيلها مهلة  24ساعة الجل تصحيح
طلب التسجيل حتت طائلة رفضه.
تسري هذه املهلة اعتبارا من تاريخ ابالغ مفوض الالئحة املشار
اليه يف البند أعاله.
يكون القرار الصادر عن الوزارة برفض التسجيل قابال للطعن
امام جملس شورى الدولة خالل مهلة  24ساعة من تاريخ ابالغ
مفوض الالئحة املشار اليه اعاله على أن يبت جملس شورى الدولة
بالطعن خالل مهلة مماثلة ويكون قراره يف هذه احلالة نهائيا ال
بقبل اي طريق من طرق املراجعة العادية وغري العادية.
املادة  :5يف االعالن عن اللوائح املقبولة:
فور انتهاء مهلة تسجيل اللوائح املشار اليها تعلن الوزارة امساء
اللوائح املقبول تسجيلها وامساء اعضائها وتبلغها اىل احملافظني
والقائمقامني وهيئة االشراف على االنتخابات النيابية وتنشرها
حي يلزم.
املادة  :6مراكز االقرتاع:
تقسم دائرة لبنان االنتخابية بقرار من الوزير اىل عدد من مراكز
االقرتاع تتضمن عددا من االقالم.
يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبني فيها ماية على االقل اوربعمائة
على االكثر جمموعة واحدة ألقالم اقرتاع تضم قلم اقرتاع واحد
لناخيب كل طائفة من الطوائف اليت يتبع هلا الناخبون يف القرية.
ميكن زيادة هذا العدد اىل اكثر من اربعمائة ناخب يف جمموعة
األقالم الواحدة اذا اقتضت ذلك سالمة العملية االنتخابية على ان
ال يتعدى العدد ستمائة ناخب ،وال جيوز ان يزيد عدد اقالم االقرتاع
يف كل مركز عن عشرين قلم.

ينشر قرار الوزير بتوزيع االقالم يف اجلريدة الرمسية وعلى موقع
الوزارة االلكرتوني وذلك قبل عشرين يوما على االقل من التاريخ
املقرر إلجراء االنتخابات وال جيوز تعديل هذا التوزيع خالل االسبوع
الذي يسبق تاريخ اجراء االنتخابات اال السباب جدية وبقرار معلل.
املادة  :7يف املندوبني:
 .1حيق لكل الئحة ان تنتدب هلا ناخبني لدخول قلم االقرتاع
مبعدل مندوبني اثنني ثابتني على األكثر لكل قلم اقرتاع  ،كما
حيق هلا ان ختتار مندوبني اثنني متجولني لدخول مجيع االقالم من
بني الناخبني يف هذه االخرية وذلك مبعدل مندوب واحد لكل ثالثة
أقالم اقرتاع يف القرى ومندوب واحد لكل مخسة أقالم اقرتاع يف
املدن.
 .2يعطي احملافظ او القائمقام تصاريح خاصة للمندوبني وفقا
الصول حتددها الوزارة.
االنتخابات يف لبناناملادة  :8يف مستلزمات أقالم االقرتاع:
 -1تقوم ال��وزارة بتزويد اق�لام االق�تراع مبا تقتضيه العملية
االنتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات ،كما تقوم بتزويد كل
قلم بصندوق اقرتاع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة
واحدة .
 .2تقوم الوزارة بتزويد رؤساء االقالم بعدد من أوراق االقرتاع
الرمسية املطبوعة سلفا من قبلها وظروفها املمهورة تعادل متاما
عدد الناخبني املقيدين بالنسبة إىل كل طائفة ،كما تسلمهم عددا
إضافيا من أوراق االقرتاع الرمسية وظروفا غري ممهورة بنسبة 20
 %من عدد الناخبني املقيدين.
 . 3يكون لقلم االقرتاع معزل واحد او اكثر
 .4حيظر اجراء اية عملية انتخابية بدون وجود املعزل حتت طائلة
بطالن العملية يف القلم املعين.
املادة  :9يف أوراق االقرتاع:
 .1جيري االق�تراع بواسطة اوراق االق�تراع الرمسية املنصوص
عليها يف أعاله وليت تضعها ال��وزارة مسبقا بالنسبة إىل دائرة
انتخابية وتوزعها مع املواد االنتخابية اىل موظفي اقالم االقرتاع.
 .2تتضمن اوراق االقرتاع الرمسية امساء مجيع اللوائح واعضائها
كما تتضمن املواصفات احملددة يف االمنوذج الذي تعده الوزارة
السيما :لون الالئحة وشعارها ومربع فارغ خمصص لكل واحدة
منها ،االسم الثالثي لكل مرشح وطائفته او القضاءأو املنطقة
الذي يرتشح عنه  .توضع اىل جانب اسم كل مرشح صورة مشسية
له واىل جانبها مربع فارغ خيصص ملمارسة الناخب حقه يف االدالء
من ضمن الالئحة ،بصوته التفضيلي وفقا الحكام هذا القانون.
 .3يقرتع الناخب بهذه األوراق حصرا دون سواها وال جيوز له
استعمال ايةأوراق اخرى الجل ممارسة حق االقرتاع .
املادة  :10يف اإلجراءات التحضريية:
 .1قبل الشروع بعملية االقرتاع ،يفتح رئيس القلم الصندوق
ويتأكد مع هيئة القلم واملندوبني من أنه فارغ ،ثم يقفله إقفاال
حمكما  ،حبسب تعليمات الوزارة.
 .2طيلة العملية االنتخابية ،تنشر على مدخل كل قلم اقرتاع
نسخة رمسية عن القائمة االنتخابية العائدة له ونسخة عن قرار
الوزير القاضي بانشاء القلم وحتديده .وتوضع نسخةعن قانون
االنتخاب والئحة بامساء مندوبي املرشحني على طاولة يف غرفة
القلم إضافة اىل امللصقات اوملواد التوضيحية عن جمرى العملية
االنتخابية حبيث ميكن للناخبني وللمرشحني وملندوبي هؤالء ان
يطلعوا عليها.
ت��زال من داخ��ل كل قلم ،قبل بدء العملية االنتخابية وحتى
انتهائها ،كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان ما
خال املواد التوضيحية اليت توفرها الوزارة ،وذلك على مسؤولية
رئيس القلم.
 -4على رئيس القلم قبل الشروع يف عملية االقرتاع أن يتحقق
من أن عدد أوراق االقرتاع املرقمة والظروف املمهورة يعادل متاما
عدد الناخبني املقيدين.
إذا وقع نقص بعدد أوراق االقرتاع والظروف املمهورة بسبب
قوة قاهرة ترمي إىل املساس يف صحة اإلقرتاع أو ألي سبب آخر،
فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه األوراق والظروف باألوراق
االضافية والظروف غري املمهورة اليت استلمها واليت جيب أن
ميهرها خبامت القلم مع التاريخ ويشار إىل سبب هذا اإلبدال يف
احملضر .أما أوراق االقرتاع االضافية والظروف غري املمهورة اليت
مل تستعمل فتضم إىل احملضر.
املادة  :11يف عملية االقرتاع:
 -1عند دخ��ول الناخب إىل قلم االق�تراع ،يقوم رئيس القلم
بالتثبت من هويته ،استنادا إىل بطاقة هويته أو ج��واز سفره
اللبناني العادي الصاحل وعند وجود اختالف مادي يف الوقوعات

بني بطاقة اهلوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة
أخرى ،يعتد برقم بطاقة اهلوية أو برقم جواز السفر.
. 2بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد يف لوائح
الشطب العائدة للقلم وأنه ينتمي إىل الطائفة املخصص هلا القلم
مع مراعاة اقرتاع االقليات واليهود حبسب ما هو منصوص عنه
يف املادة /2ج من هذا القانون ،يزود رئيس القلم الناخب بورقة
االقرتاع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على اجلانب اخللفي من
الورقة وبظرف ممهور باخلامت الرمسي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه
التوجه الزاميا اىل وراء املعزل ملمارسة حقه االنتخابي حبرية ،وذلك
حتت طائلة منعه من االقرتاع.
 .3يضع الناخب ورقة االق�تراع يف الظرف وهو ال يزال وراء
املعزل بعد ان خيتار الالئحة وامساء املرشحني وفقا هلذا القانون.
ال جي��وز للناخب ان يضع يف الظرف اكثر من ورق��ة اقرتاع
واحدة.
يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبني لرئيسها انه ال حيمل سوى
ظرف واحد خمتوم ،فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان ميس
الظرف ويأذن له بان يضعه بيده يف صندوق االقرتاع.
 .4على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه
يف املعزل حتت طائلة منعه من االقرتاع .ومينع على الناخب إشهار
ورقة االقرتاع عند خروجه من املعزل.
 .5يثبت اق�تراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع
اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة جلميع االقالم على
ان تكون هذه االشارة من النوع الذي ال يزول اال بعد 24ساعة على
االقل  ،ومينع أي ناخب يكون حامال هذه االشارة على اصبعه من
االقرتاع جمددا.
 .6يتوجب على رئيس القلم ،حتت طائلة املسؤولية ،ان مينع
أي ناخب من االدالء بصوته اذا مل يراع احكام الفقرة الرابعة من
هذه املادة.
 .7ال حيق للناخب أن يوكل أحدا غريه مبمارسة حق االقرتاع.
املادة  :12يف االقرتاع لالئحة والصوت التفضيلي:
 .1لكل ناخب ان يقرتع لالئحة واحدة من بني اللوائح املتنافسة،
وحيق له االقرتاع بصوت تفضيلي ملرشح من ضمن الالئحة اليت
يكون قد اختارها.
 .2يف حال مل يقرتع الناخب بالصوت التفضيلي يبقى اقرتاعه
صحيحا ،وحتتسب فقط الالئحة . ،اما اذا ادىل بأكثر من صوت
تفضيلي ضمن الالئحة ،فال حيتسب أي صوت تفضيلي وحتتسب
الالئحة لوحدها.
 .3يف حال اقرتع الناخب لالئحة وأدىل بصوت تفضيلي ضمن
هذه الالئحة وبصوت تفضيلي او أكثر ضمن الئحة أخرى فال حيتسب
أي صوت تفضيلي وحتتسب الالئحة لوحدها.
 .4يف حال مل يقرتع الناخب الي الئحة وأدىل بصوت تفضيلي
ضمن الئحة واحدة فتحتسب الالئحة والصوت التفضيلي.
املادة  :13يف النظام النسيب
قاعدة الكوتا امل��زدوج��ة او قاعدة الكسر االك�بر مع احلاصل
االنتخابي
 .1يتم حتديد عدد املقاعد العائدة لكل الئحة انطالقا من احلاصل
االنتخابي.
 .2الجل حتديد احلاصل االنتخابي ،يصار اىل قسمة عدد املقرتعني
يف كل لبنان يف ما خص كل طائفة مع مراعاة املادة /2ج من هذا
القانون على عدد املقاعد العائدة للطائفة.
 .3يتم اخراج اللوائح اليت مل تنل احلاصل االنتخابي من احتساب
املقاعد ويعاد جمددا حتديد احلاصل االنتخابي بعد حسم االصوات
اليت نالتها هذه اللوائح.
 .4متنح املقاعد املتبقية للوائح املؤهلة اليت نالت الكسر األكرب
من االصوات املتبقية من القسمة االوىل بالرتاتبية على ان تتكرر
هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع املقاعد املتبقية كافة.
ويف حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر األكرب بني الئحتني
مؤهلتني ،يصار اىل منح املقعد اىل الالئحة اليت كانت قد حصلت
على العدد األكرب من املقاعد .ويف حالة حيازة الالئحتني على
املقاعد ذاتها) ،نالتا العدد ذاته من أصوات املقرتعني يف منح
عندها املقعد لالئحة اليت نال مرشحها ،الذي حل أوال ،العدد األعلى
من األصوات التفضيلية .ويف حال تعادل االصوات التفضيلية
ملرشحي املرتبة االوىل يف الالئحتني ،يف منح املقعد لالئحة
اليت نال مرشحها ،الذي حل ثانيا ،العدد األعلى من األصوات
التفضيلية .وهكذا دواليك.
 .5بعد حتديد عدد املقاعد الذي نالته كل الئحة مؤهلة ،يتم
ترتيب أمساء املرشحني يف الالئحة الواحدة من االعلى اىل االدنى
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نشاطـات

بلدية اوبرن تحتفي باملسنني من مواطني املنطقة
مع السكان واملنظمات احملليني
لالستفادة من ثروة التنوع يف
أوبرن وخلق برنامج رائع من
األنشطة لعام . »،2013
واضاف السيد عطيه يقول «على
الرغم من أن السكان احملليني
سوف بالتأكيد يشغلون معظم
األماكن املخصصة يف الفعاليات
وورش العمل ،فان كبار السن
من مجيع أحناء سيدني هم موضع
ترحيب للحضور ،مع العديد من
األحداث والفعاليات مفتوحة

أيضا للناس من مجيع األعمار.
وقال «حنن متحمسون بشكل
خاص التاحة الفرصة للجمهور
التقليدية
األطعمة
لتذوق
وكذلك للرتفيه ،وفرصة لزيارة
أماكن ألول مرة ،والتعرف على
السالمة والتكنولوجيا ،والرتكيز
على الصحة واللياقة البدنية».
وقال السيد عطية «يلعب
كبار السن لدينا دورا قيما
يف جمتمعنا .ان اسبوع كبار
السن هو وقت مهم بالنسبة

ّ
مسنينا واالعرتاف
للبلدية لشكر
مبساهماتهم».
ملزيد من املعلومات االتصال
بـ  Andrew McBrideعلى
احد الرقمني 97351301 :او
0417212315
او زيارة:

andrew.mcbride@auburn.
.nsw.gov.au
Web: www.auburn.nsw.
gov.au

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
عضو البلدية روني العويك مع مجموعة السري من كبار السن يف بوتانك غاردن يف اوبرن يف احتفال
العام املاضي
يقدم جملس بلدية أوبرن
جمموعة متنوعة وغري مسبوقة
واملناسبات
الفعاليات
من
ألسبوع كبار السن لعام ،2013
مع برنامج هو األكرب واألكثر
تنوعا من أي وقت مضى يقام
يف أوبرن ما بني  24-18آذار/
مارس املقبل.
وستكون هناك جوالت على

ومسجد
النباتية
احلدائق
غاليبولي ،وجمموعة متنوعة من
ورش العمل والصحة والسالمة،
والرافل واجلوائز ،واألطعمة
التقليدية لبلدان أمثال العراق
وأوكرانيا وتركيا وعروض
ترفيه متميزة وأكثر من ذلك
بكثري.
وقد هنأ رئيس بلدية اوبرن نادر

ال مرياج

عطيه فريق التنمية اجملتمعية
التابع للبلدية ،وموظف العمر
واإلعاقة وكذلك جمموعة متنوعة
من أفراد اجملتمع واملنظمات
لتجميع هذه اجملموعة اهلائلة من
الفرص املثرية لكبار السن.
وقال رئيس البلدية السيد نادر
عطية ان «موظف تنمية اجملتمع
يف البلدية للعمر واإلعاقة عمل

ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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Provided by:

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
Powered by:

.com

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

Customer Service:
Tel: +1 604.676.3812
1.866.294.8512

Join Our Team:
apply@glarab.com

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

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

10-11-0007

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
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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اعالنـات

مطعم جربيل

ملك الفروج على الفحم

بمناسبة االفــتتاح
ومــغر
عــرض خـاص
ٍ

الــفروج بـ $9.90
(تايك أواي فقط)

تشكيلة واسعة جداً من
املأكوالت اللبنانية:

تبولة -فتوش -حمص -
- Lambبابا غنوخ -برغر-
فالفل  -كفتة -شيش طاووق
 مشاوي  -بيتزا Ribs - سنديشات وسلطاتمتعددة.
cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown
ن

ن

فت
ح
7

ؤم
ن
طل

ب

أيا
م
يف

Tel: (02) 97082219

اال
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وع

www.jibrils.com.au
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ريــاضة

برشلونة يتذوق مرارة الواقعية االيطالية
وشالكه يعود بتعادل مثني
تذوق برشلونة االسباني
مرارة الواقعية االيطالية بعد
ان سقط امام مضيفه ميالن
املاضي
االربعاء
صفر2-
على ملعب “سان سريو”يف
ذهاب الدور مثن النهائي من
مسابقة دوري ابطال اوروبا
لكرة القدم .واصبح برشلونة
مهددا بالغياب عن الدور
ربع النهائي للمرة االوىل يف
املواسم الستة االخرية بعد ان
جنح ميالن يف تطبيق واقعية
الكرة االيطالية بافضل طريقة
ممكنة وباالقدام الغانية الن
هديف اللقاء سجلهما كيفن
برينس بواتنغ ( )58وسولي
مونتاري ( .)81ويبدو ان
سينتهي
برشلونة
مشوار
عند هذا الدور النه حباجة اىل الفوز بفارق  3اهداف خالل لقاء
الذهاب املقرر يف  12الشهر اجلاري على ملعبه “كامب نو”اذا ما
اراد مواصلة مسعاه الستعادة اللقب بعد ان تنازل عنه املوسم
املاضي ملصلحة تشلسي االنكليزي واالنضمام اىل مواطن االخري
ليفربول يف املركز الثالث من حيث الفرق االكثر فوزا باللقب (5
مرات) .واعتقد اجلميع ان الطريق ستكون ممهدة امام برشلونة
الذي خاض املوسم املاضي غمار دور االربعة للمرة اخلامسة على
التوالي وعادل االجناز القياسي املسجل باسم غرميه ريال مدريد
بني  1956و 1960قبل ان خيرج على يد تشلسي ،من اجل تأكيد
تفوقه التام على “روسونريي”يف االدوار االقصائية املكونة من
مباراتي ذهاب واياب ،اذ سبق له ان تأهل على حساب الفريق
االيطالي ،بطل املسابقة  7مرات ،يف املواجهات االربع السابقة
بينهما موسم  1-5( 1960-1959و-2صفر يف الدور االول) و-2005
-1( 2006صفر وصفر-صفر يف نصف النهائي) اضافة اىل ربع
نهائي املوسم املاضي الذي تواجه فيه الفريقان اربع مرات بعد
ان اوقعتهما القرعة يف اجملموعة ذاتها (تعادال  2-2ذهابا يف
برشلونة وفاز الفريق االسباني ايابا يف ميالنو  .)2-3لكن الفريق
االيطالي جنح ومن فرصتني نادرتني يف توجيه ضربة قاسية
للنادي الكاتالوني الذي سيطر على اللقاء ميدانيا لكنه عجز عن فك
شيفرة الدفاع االيطالي ومل يهدد مرمى احلارس كريستيان ابياتي.
وكانت مباراة اليوم السادسة عشرة بينهما على الصعيد القاري،
وقد مين برشلونة الذي مل يذق طعم اهلزمية سوى مرتني يف
مبارياته ال 24السابقة (املوسم املاضي امام سلتيك االسكتلندي
يف الدور االول وامام تشلسي االنكليزي يف نصف النهائي)،
بهزميته اخلامسة مقابل  6انتصارات و 5تعادالت .وتبقى مواجهة
 1994االبرز حني توج الفريق االيطالي باللقب بعد فوزه وخالفا
جلميع التوقعات برباعية نظيفة يف العاصمة اليونانية اثينا ،علما
بانه تفوق على منافسه ايضا يف مسابقة الكأس السوبر االوروبية
عام  1989بالفوز عليه -1صفر يف ميالنو قبل ان يتعادال ايابا يف
برشلونة  .1-1وخاض ميالن ،الفريق الذي كان صاحب اقل عدد
من النقاط ( )8يف الدور االول من بني الفرق املتواجدة يف مثن
النهائي ،اللقاء بغياب الربازيلي روبينيو ودانييلي بونريا واهلولندي
ناجيل دي يونغ لالصابة وماريو بالوتيلي بسبب مشاركته مع فريقه
السابق مانشسرت سييت االنكليزي يف املسابقة هذا املوسم ،فيما
شارك ثنائي اهلجوم جامباولو باتزيين وستيفان العشراوي بعد ان
كان الشك حيوم حوهلما بسبب اصابة االول يف ركبته والثاني
يف العضلة اخللفية العليا لفخذه .اما من ناحية برشلونة الذي
يشرف عليه جوري رورا يف ظل استمرار غياب مدربه تيتو فيالنوفا
ملواصلته العالج يف نيويورك بعد استئصال ورم متجدد يف الغدة
اللعابية ،فعاد اليه العب وسطه تشايف هرنانديز بعد تعافيه من
اصابة يف العضلة اخللفية العليا لفخذه ،فيما غاب الربازيلي ادريانو
ودافيد فيا بسبب اصابة االول وخضوع الثاني لعملية جراحية من
اجل ازالة حصى يف كليته .وكانت االفضلية امليدانية يف بداية
اللقاء ملصلحة برشلونة لكن الفرصة االوىل كانت لصاحب االرض
عرب الشعراوي لكن االخري اخطأ يف السيطرة على الكرة داخل
املنطقة فطالت عليه ما مسح للقائد كارليس بويول يف اعرتاضها
( ،)14ثم اتبعها بواتنغ بفرصة اخرى بعد ثوان من كرة رأسية مرت
بعيدة عن مرمى احلارس فيكتور فالديس ( .)15ثم غابت الفرص
اخلطرية حتى صافرة نهاية الشوط االول الذي قدم خالله الفريقان
اداء متوسطا مع افضلية ميدانية واضحة للنادي الكاتالوني دون
اي تهديد فعلي ملرمى احلارس كريستيان ابياتي .ومل يتغري
الوضع يف بداية الشوط الثاني حتى متكن ميالن ومن فرصة

نادرة من افتتاح التسجيل
عرب بواتنغ الذي وصلته الكرة
بعد معمعمة عند حدود املنطقة
فاطلقها ارضية بعيدة عن
متناول فالديس ( ،)58وسط
اعرتاض من العيب برشلونة بعد
ان ملس الكولوميب كريستيان
اباتا الكرة بيده قبل ان تصل
اىل زميله الغاني لكن احلكم
االسكتلندي كريغ تومسون مل
يتنبه لذلك .واصبح بواتنغ رابع
العب من ميالن يسجل هدفني
يف مرمى برشلونة يف دوري
االبطال بعد دمييرتي الربتيين
ودانييلي ماسارو واالوكراني
اندري شفتشنكو ،اذ سبق
له ان هز شباك فالديس
املوسم املاضي يف املباراة
اليت خسرها الفريق االيطالي على ارضه  3-2يف دور اجملموعات.
ودفع هذا اهلدف برورا اىل اخراج شيسك فابريغاس والزج
بالتشيلي اليكسيس سانشيز الذي يعرف الكرة االيطالية كونه
دافع عن الوانه اودينيزي قبل االلتحاق بالنادي الكاتالوني (،)60
وحاول متصدر الدوري االسباني جاهدا لكي يعود اىل اللقاء لكن
ميالن اقفل منطقته باحكام ودافع بشراسة وعطل ماكينة النادي
الكاتالوني من خالل الرقابة اللصيقة حتى وان مل يكن الالعب
اخلصم قريبا من الكرة ،ما دفع العبني مثل اندريس انييستا اىل
التسديد من بعيد دون جدوى ( .)75ووسط عجز برشلونة عن فرض
اسلوب لعبه السلس على مضيفه ،متكن رجال املدرب ماسيميليانو
اليغري وبالواقعية االيطالية من مفاجأة “بالوغرانا”بهدف ثان يف
الدقيقة  81عرب مونتاري الذي وصلته الكرة وهو قريبا من مرمى
فالديس بتمريرة من الشعراوي بعد عرضية من الفرنسي البديل
مباي نيانغ ،فاطلقها يف الشباك الكاتالونية .وعلى ملعب “علي
سامي ين سبور كومبليكسي”يف اسطنبول ،وضع شالكه االملاني
خلفه معاناته يف الدوري احمللي حيث مل يذق طعم الفوز سوى
مرة واحدة يف مبارياته ال 11االخرية ،وخطا خطوة هامة حنو بلوغ
الدور ربع النهائي للمرة الرابعة يف تارخيه بتعادله مع مضيفه
غلطة سراي الرتكي  .1-1واصبح شالكه ،وهو احد اربعة فرق
مل تهزم يف النسخة احلالية من دوري االبطال كما انه مل خيسر
سوى مرة واحدة يف  10مباريات خاضها خارج ملعبه ،حباجة اىل
التعادل صفر-صفر يف غيلسنكريشن لكي يتأهل اىل ربع النهائي
للمرة الرابعة بعد مواسم  1959-1958و 2008-2007و2011-2010
(وصل خالل ذلك املوسم اىل نصف النهائي) ،وحيرم منافسه
الرتكي من حتقيق هذا االمر للمرة االوىل منذ  .2001وبدأ مدرب
الفريق املضيف فاتح ترييم اللقاء باشراك املهاجم العاجي ديدييه
دروغبا ،الفائز باللقب املوسم املاضي مع تشلسي ،اساسيا للمرة
منذ قدومه من الدوري الصيين بعد ان لعب كبديل اجلمعة املاضي
يف الدوري احمللي .كما شارك اساسيا ايضا اهلولندي ويسلي
سنايدر ،الفائز باللقب عام  2010مع انرت ميالن االيطالي ،اساسيا
اىل جانب العب شالكه السابق محيد التينتوب وبوراك يلماظ الذي
وجد طريقه اىل الشباك  6مرات يف املباريات الست السابقة
اليت خاضها فريقه يف املسابقة هذا املوسم ،ثم اضاف اليوم
هدفه السابع .اما بالنسبة لشالكه الذي منح مدربه اجلديد ينتس
كيلر اختباره االول يف املسابقة القارية االم ،فعاد اىل صفوفه
هدافه اهلولندي كالس يان هونتيالر بعد اصابة يف عينه ابعدته
حوالي اسبوعني عن املالعب .وضرب الفريق الرتكي باكرا وعكس
جمريات اللعب حيث وضعه املتألق يلماظ يف املقدمة بعد  12دقيقة
اثر متريرة متقنة من سلشوك اينان ليصبح اول العب تركي يسجل
 7اهداف يف املسابقة ،ثم كان صاحب االرض قريبا من اضافة
اهلدف الثاني بفرصة مزدوجة لدروغبا الذي اصدم بتألق احلارس
تيمو هيلدبراند ثم سقطت الكرة امام التينتوب الذي سددها يف
العارضة ( .)18وكان يلماظ قريبا من اضافة اهلدف الثاني لفريقه
بعد متريرة من دروغبا لكن هيلدبراند انقذ فريقه ( .)38وجاء رد
الضيوف مثمرا اذ ادركوا التعادل عندما كان الشوط االول يلفظ
انفاسه االخرية بعد خطأ من الفريق الرتكي يف منتصف امللعب ما
مسح هلونتيالر بتمرير الكرة اىل البريويف جيفرسون فارفان الذي
اوصلها جلريماين جونز فاودعها االخري شباك احلارس االوروغوياني
فرناندو موسلريا ( .)45ويف الشوط الثاني ،بدا غلطة سراي متأثرا
باهلدف الذي دخل شباكه يف الثواني االخرية من الشوط االول اذ
عجز عن تنظيم هجمات منسقة حنو مرمى ضيفه الذي عرف كيف
يقتل ايقاع املباراة حتى يعود اىل املانيا بهذا التعادل الثمني.

الزمالك يتحفز لالنقضاض على برتوجيت...
وفيريا ينتقد اإلدارة

يسعى الزمالك لالستمرار يف حتقيق االنتصارات املصحوبة باألداء
الفين املميز على حساب مضيفه برتوجيت ،الذي التقاه (اخلميس)
على ملعب الدفاع اجلوي بالقاهرة يف املرحلة الرابعة من الدوري
املصري لكرة القدم.
ويدخل العبو الفريق “األبيض” اللقاء مبعنويات فنية مرتفعة بعد
الفوز التارخيي على جازيللي التشادي بسباعية نظيفة يف دور الـ64
من دوري أبطال أفريقيا ،فض ًال عن حتقيق  3انتصارات متتالية
بالدوري احمللي وضعت فريقهم على قمة اجملموعة الثانية.
شن املدير الفين للزمالك جورفان فيريا هجومًا على
من جهته،
ّ
إدارة النادي ،واتهمها بعدم الوفاء بوعدها بصرف املستحقات
املالية يف موعدها ،مشريًا إىل عدم حصوله على راتبه منذ 3
أشهر.
ورفض العبو الزمالك خوض تدريب اخلميس املاضي احتجاجًا
على تأخر مستحقاتهم املالية منذ  6أشهر ،قبل أن تصرف اإلدارة
جزءًا منها الحتواء األزمة.
وعن لقاء اليوم ،قلل فيريا من تأثري غياب الكامريوني اليكسيس
والبنيين رزاق واحلارس أمحد الشناوي واملدافع محادة طلبة ،مؤكدًا
وجود البدائل.
فيما سيعاني فيريا يف إجياد بديل مناسب لصانع األلعاب حممد
إبراهيم ،الذي أوقف بسبب طرده يف املباراة األخرية عقب احتكاكه
مبدافع الداخلية ،قبل أن يتطور اخلالف إىل اشتباك.
من جهته ،يدخل برتوجيت اللقاء طمعًا يف حتقيق نتيجة إجيابية
لرفع رصيده املتوقف عند أربع نقاط ،وقال املدير الفين للفريق
البرتولي رمضان السيد إنه حيرتم املنافس ،لذا لن خياطر
باهلجوم على حساب الدفاع ،إذ ينوي اللعب خبطة متوازنة بني
سيعول على عدد من الالعبني
الدفاع واهلجوم ،مشريًا إىل أنه
ّ
املميزين أصحاب اإلمكانات الفنية والبدنية الكبرية ،مثل أسامة
حممد وحممود مسنة وأمحد رضا ،مؤكدًا أنه سيمنح حرية احلركة
لالعب الوسط حسام عرفات ألنه يتمتع بقدرة كبرية على صناعة
األهداف ،وشدد على أن غياب املهاجم مروان حمسن عن املواجهة
بسبب مترده لن يؤثر يف الفريق ،إذ إن بديله باسم مرسي قادر
مكون من مهدي
على تعويض غيابه ،وسيدخل املباراة بتشكيل
ّ
سليمان يف حراسة املرمى ،وحممود مسنة وأمحد رضا وعمرو حسن
وأسامة حممد يف خط الدفاع ،وأمحد شعبان وتامر حمب وحممد
كويف وحسام عرفات يف خط الوسط ،ووائل فراج وباسم مرسي
يف خط اهلجوم.
ويف اجملموعة ذاتها ،تعادل الشرطة على ملعبه مع طالئع
اجليش ( ،)1-1لريفع األول رصيده إىل  4نقاط يف املركز الرابع،
أما اجليش فحصد النقطة األوىل ليصعد إىل املركز الثامن قبل
املقاولون العرب متذيل اجملموعة.
ويف اجملموعة األوىل ،فاز وادي دجلة خارج ملعبه على اجلونة
( ،)2-3وجنح يف إحراز أول  3نقاط له يف اجملموعة لريتقي إىل
املركز السابع ،يف حني توقف رصيد اجلونة عند نقطتني يف املركز
الثامن.
من جانب آخر ،يصل فريق ليوبارد الكونغولي إىل مدينة اإلسكندرية
اليوم ،استعدادًا ملواجهة األهلي يف كأس السوبر األفريقية بعد
غد (السبت) على ملعب برج العرب باملدينة الساحلية.
ّ
وأجل املدير الفين للفريق التونسي نصر الدين نابي السفر
ً
ملدة  24ساعة خوفا من تعرض الالعبني لإلجهاد ،والسيما بعد
مشاركتهم يف ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا األحد
املاضي أمام مونانا الغابوني.
ويف سياق متصل ،يبدأ األهلي اليوم معسكرًا مغلقًا حتى موعد
املباراة للحفاظ على تركيز الالعبني للفوز باللقب األفريقي.
وقرر املدير الفين حسام البدري فرض حظر إعالمي على الالعبني
ملنع تشتيت أذهانهم عن التتويج باللقب اخلامس للفريق “األمحر”
يف تاريخ املسابقة.
وسيعود املدافع أمحد صديق إىل تدريبات الفريق بعد  10أيام
عقب تعافيه من اإلصابة اليت حلقت به يف العضلة الضامة.
وذكر املوقع الرمسي لألهلي أن األشعة اليت أجراها صديق
أثبتت حاجته إىل الراحة ،وسيخضع خالهلا لربنامج عالجي وتأهيلي.
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Hatem

Electrical Contracting

حاتم

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

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

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

Mob: 0417 949 650

24 صفحة

ملبورن

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

فقر الفيتامينات بوابة
لألمراض

أظهرت دراسة جديدة أن البدانة قد تقود إىل املعاناة من
نقص الفيتامني “د” .والوزن الزائد لدى االطفال عادة ما يبقى
معهم يف الكرب وهو مرتبط بكثري من األمراض منها مشاكل القلب
والسكر ومشاكل صحية أخرى .ودققت جمموعة من الباحثني يف
بيانات حواىل  165ألف شخص ووجدوا أنه مع كل زيادة بنسبة
 %10يف مؤشر كتلة اجلسم يسجل اخنفاض بنسبة  %4للفيتامني
“د” يف اجلسم.
واعتربت أحباث طبية جلامعة “كارولينسكا” السويدية أن فيتامني
“د” ،يقلل خماطر اإلصابة بأمراض اجلهاز التنفسي والتهاب
الشعب اهلوائية ،مقارنة باألشخاص الذين ال حيصلون على جرعات
إضافية يوميًا منه .وأوضح الباحثون أن فيتامني “د” هو فيتامني
يعمل على تسهيل عملية التمثيل الغذائي وامتصاص الفوسفور
والكالسيوم ويتم امتصاصه يف اجللد عن طريق التعرض ألشعة
الشمس أو من خالل العناصر الغذائية املختلفة.
وذكرت دراسة إسبانية نشرت مؤخرًا جبريدة املعهد القومي
للسرطان ،أن زيادة األطعمة الغنية بفيتامني “د” أو املكمالت
الغذائية أو زيادة فرتات التعرض ألشعة الشمس رمبا تفيد
مرضى سرطان املثانة ،سواء من حيث الوقاية أو العالج .وأثبتت
الدراسة وجود عالقة متينة بني تناول أطعمة غنية بفيتامني “د”
ونقص معدل اإلصابة بأمراض األسنان .وأشارت املنظمة الطبية
األمريكية ومعهد البحوث القومي إىل أن فيتامني “د” له فوائد
الدرع
يف تقليل فرص
تسوس األسنان .كما وأنه ُيعترب مبثابة ّ
ّ
الرئوية لدى ُ
امل ّ
أي خلل قد
اليت تبقي الوظائف
دخنني مبنأى عن ّ
ّ
يلحق بها.

غواتيمالية ابتلعت
 31ألف دوالر

أفران ّ
عكار

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 يومياً
نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء
254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

أوقفت امرأة غواتيمالية تبلغ من العمر  44عاما يوم االثنني
املاضي يف مطار توكومن الدولي يف بنما ,حيث اكتشفت
السلطات يف معدتها أكثر من  31ألف دوالر امريكي خمبأ
يف حنو أربعني كبسولة ,وفقا ملا اعلنت الشرطة البنمية اول
من امس.
وقد القت الشرطة القضائية القبض على املرأة اليت أثار
سلوكها الشبهات يف املطار وأخضعتها لألشعة السينية,
فتبني أن يف معدتها ما ال يقل عن  39كبسولة خبئ فيها
أكثر من  31ألف بالبوا (عملة بنما اليت يعادل بالبوا الواحد
دوالرا امريكيا).
وينتظر احملققون أن تنتهي املرأة من اخراج كامل
الكبسوالت (من معدتها) يف أحد املستشفيات يف بنما كي
حيددوا املبالغ اليت نقلتها بطريقة غري شرعية.

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

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

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

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

اىل متى
نستمر

كميل مسعود

كثري من الناس حياولون ان جيمعوا بني صداقة كل الناس
وان يلعبوا ورقتني او اكثر فيمشون بني قطرات الندى ولن
يتعبوا وان تعبوا يف املنزلة من املنزلتني فال يغضبون احدا
وال ينقم عليهم احد وميسكون باحلبل من طرفيه واذا سألتهم
ملاذا كل ذلك ،قالوا ما لنا وللمشاكل حنن مع الكل وال نريد
ان يكون لنا فرقاء يف نزاع مع احد فليتدبروا امورهم .اما
حنن فيهمنا ان يكونوا متفاهمني او خمتلفني املهم ان حيرجنا
احد.
هذا منطق رمبا يكون صحيحا بعض الوقت ولكن اىل متى
يبقى؟
وكم ميكن لالنسان ان يستمر يف لعب الورقتني وماذا يقال
عنه ..ان اقل ما يقال فيه انه ال ميكن ان تضع يدك يف يده
طويال او تأمن جانبه خاصة يف االمور املصريية.
ان املدى حمدود جدا خصوصا يف عامل اليوم الذي يوسع
التحديات ويفرض املواقف احلامسة اليت حتتم على الفرد او
اجملموعة وحتى الدولة او املؤسسة اختاذ موقف حاسم ال
هامش فيه للعب عل احلبال.
وان املواقف املعلنة فهي شجاعة جيب ان يتحلى فيها كل
صاحب قرار واال صنف تافها وبال رأي...
الزمن الذي تستطيع طواله ان تكون حمافظا على صداقتني
متناقضتني هو قصري املدى فال تتسمك به وال تهتم به او
تأنس اليه بل كن دائما جاهزا يف اختيار قناعتك واميانك.
وال تعتقد عندما تتخذ قرارك انك خسرت فريقا الن اجلمع بني
كل الفرقاء شأن مستحيل وعليك ان تنتقي االصح واالفضل
واالكثر فائدة منك جملتمعك ولوطنك.
ان اكرب سعادة تتمتع بها ان تشعر بأنك احسنت االختيار
فذلك يكسبك شعورا نفسيا عظيما ال حدود له يغمر قلبك
وحواسك بنشوة ال عهد لك بها.
واذا اخذت موقفا قد يسبب لك بعض اخلصومات اال ان هذا
املوقف قد جيلب لك صداقات وتقديرا واعجابا بك وباقدامك
وباختيارك النك كنت بطال فلم تؤخذ بالالمباالة وال بنقل
البندقية من كتف اىل كتف مع كل هبة ريح وانت يف طليعة
الراحبني.

Melbourne

اكتب اىل امي ( ام سامي مظلوم)
غدا سنصلي قداس االربعني يوما ال اصدق ولو قفز هذا الزمان
اىل اربعني سنة! سنون ودهور ،وانت انت امي ..ال ،امي مل
متت  ..انتقلت باحلياة اىل احلياة ..االمومة رسالة واالم اليت حتيا
قيم االمومة وتزرع فضائلها يف ابنائها وبناتها هي مباركة يف
النساء ...اذن حنن يف الغد سنحضر القداس االهلي لنطلب منك
ايتها احلنونة ان تتشفعي فينا ...
ام سامي ،يا حبيبة القلب ،يا امي كنت اجلس بقربك اقبل
يديك ،التمس منك واستمد قوة ليست من هذا العامل ،امي النك
مباركة يف النساء جتلت صورة االنتقال وانت تتطلعني الي «يا
حبيب قليب انت معي اهلل يرضى عليك ،يوفقك وحيميك من شر
ِ
منحت رضاك
االشرار ،ويبارك عيلتك الزغريي والكبريي  ...وهكذا
لكل اخوتي واخيت واالحفاد وابناء االحفاد ..
امي انها حكاية اخللود والبقاء والدميومة ،ملاذا كانت صورة
االنتقال من هذا العامل اىل االبدية وبهذه الصورة اجللية؟
الن امي ولدت يف بيت متواضع بقرب كنيسة سيدة النجاة
العذراء مريم يف بكفيا املنت ،هناك حتت مساء تلك الربوع رفعت
رأسها احبت العذراء طول مراحل حياتها ،لكن العذراء احبت والدتي
كثريا وجتلى لي ذلك يوم فارقت احلياة برفقة سيدة النجاة ..
والدة عجيبة جبوار تلك الكنيسة العتيقة «كنيسة سيدة النجاة»..
امي رافقتك العذراء اىل مار موسى اجلارة الوفية مع الوالدين ثم
ِ
كربت وكرب معك االميان والصالة  ..مجيلة واعية
االخوة واالخوات،
رصينة كرمية تلك هي الصبية سلوى سعيد صقر تعرفت على
شاب مجيل قوي عنيد امسه يوسف ،ابن عائلة متواضعة كادحة
مؤمنة شجاعة  ...كان التالقي والتواصل والتعاقد يف احلب الكبري
وكانت العائلة وكنا حنن عشرة صبيان «رجال اليوم» وابنة وحيدة
ومثينة..
ولدنا يف القعقور املنت الشمالي ضيعة حلوة ككل ضياعنا وقرانا
يف تلك الربوع اجلبلية اخلالبة .رفعنا رؤوسنا حتت مسائها  ..شربنا
من مياهها النمري  ..واكلنا من خريات ارضها املعطاء وتفيأنا ظالل
الصنوبر والسنديان والزيتون ولعبنا اطفاال يف ساحاتها وطربنا
الناشيد املياه اليت جتري يف سواقيها وهناك عرفتنا امي على
نطقت مناديا امي ،ابي ،جدي،
االميان والتهذيب واحملبة ،هناك
ُ
سيت ..كم هي رائعة امي ،انها ايام طفوليت طفولتنا الربيئة
الناعمة الصعبة والشاقة...
امي ،معلميت ملهميت مدرسيت ما احالك  ..مل تتوقفي يوما عن
العطاء ،العطاء والتضحية يف امي يأخذ شكل املتعة يف احلياة
 ..كانت تردد امامي وببساطة االم امللهمة ان اجلسد يا ابين
يبقى هيكال من رخام اىل ان ميتلئ باملشاعر االنسانية والكلمة
اجلميلة ،واللون السماوي عندها يصبح لوجوده معنى  ...كانت

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

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

امي حتب الناس تفرح لفرحهم وحتزن الحزانهم  ...عاملها حيكمه
فعل االميان ،احملبة ،الغفران ،الكرم وحب العطاء ..
هكذا تربينا ،نعم ربتنا تلك االمل احلنون املباركة على الرجاء
الصاحل  ..زرعت فينا بذور حمبتها ومجاهلا وكرمها وطلتها املميزة،
وما علينا يا اخوتي ويا اخيت اال ان حنافظ على هذه النعم ،هذه
القيم فينا ،ويف اوالدنا واحفادنا وناسنا ،قيم االمومة رسولية،
الن دور االم هو دور رسولي بامتياز...
تلك الوصية الكلمة اليت زرعتها فينا وهي تسكن بيننا .يف
ِ
ِ
وانتقلت مع العذراء
ترضيت علي وعلينا يا ام سامي،
الوداع االخري
اىل عليائك تلتقني زوجك ورفيق دربك الطويل يف رحاب الديار
السماوية مع االبرار والقديسني  ...نعم ان السماء هي للذين
واللواتي مألت الرمحة واحملبة قلوبهم ..
ِ
ِ
قلتها لي :يا سامي ،يا
انتقالك بأسابيع قليلة
امي انت قبل
حبييب يا امي ،ما بدي ياكم حتزنوا علي انا سأبقى معكم ،سأحبكم
وابقى احبكم كما على االرض كذلك يف السماء  ..لكن اطلب ان
تتحدثوا معي واطلبوا مين كل ما تشاؤون وكالعادة سأليب ..
يا ام سامي يا امي
ِ
اليك ومعك ،وسأبقى
اكتب لك هذه الكلمة وانت حتبني كلماتي
اكتب واحتدث معك من االن ويف كل آن ،واىل ان نلتقي وجندد
العهد والوعد والرجاء والقيامة.
امي يا مباركة يف النساء حنبك ابد الدهور تشفعي فينا وصلي
ألجلنا آمني.

عن العائلة ولدك احملب سامي

قداس وجناز االربعني سلوى
صقر مظلوم (امي سامي)

يقام قداس وجناز االربعني لراحة نفس االم الفاضلة

سلوى صقر مظلوم
وذلك يوم غد االحد متام الساعة احلادية عشرة يف

كاتدرائية سيدة لبنان املارونية يف ملبورن.
 الداعون للصالة :اوالدها :سامي ،الياس ،فؤاد ،بديع،مثينة ،آميل ،الفرد ،نبيه ،جان ،رئيف ،موسي وعياهلم.
شقيقها :الفرد صقر وعائلته
اوالد شقيقتها :ملحم ،جورج ،حكمت ،ميشال خمول
وعياهلم.
ابنة شقيقتها يف سدني :امسهان خمول ارملة املرحوم منري
كركي وعائلتها .اختاها يف الوطن :سعاد ارملة املرحوم غامن
خمول وعائلتها .رينه زوجة نعيم غصوب وعائلتها.
شقيقاها يف الوطن :نبيه صقر وعائلته ،رئيف صقر
وعائلته.
وعموم عائالت :مظلوم ،صقر ،خمول ،كركي ،ابو انطون،
االشقر ،جرداق ،جريج ،السهوي ،ماضي ،خلف جبالي،
غصوب مع االهل يف القعقور املنت الشمالي مقيمني
ومغرتبني.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول العمر رمحها اهلل.

صفحة 27

Saturday 23 February 2013

السبت  23شباط 2013

ملبورن

Page 27

Melbourne

حتت شعار عائلة لبنانية واحدة

التيار الوطين احلر حيتفل بعيد احلب
مبناسبة عيد احلب اقام التيار
الوطين احلر يف ملبورن حفل
غداء يوم االحد املاضي يف مطعم
املازات لصاحبه بشار هيكل.
هذا وحضر باملناسبة مجيع
اعضاء التيار الوطين احلر
وعائالتهم ومؤيدون واصدقاء
وهم جزء ال يتجزأ من التيار.
السيد نهاد وشهداء رئيس
املكتب رحب باحلضور شاكرا
حضورهم ثم حتدث عن معنى
املناسبة وقال احلب ملك الوفاء
وحضورنا اليوم هو من اجل
تكريم املرأة واملرأة هي رمز
الوجود وركن العائلة وهلا كل
احلقوق علينا والتيار يسعى
نهاد شهدا يلقي كلمته

فوزي ابو شعيا يلقي كلمته

شهدا بخعازي يسلمان الجائزة للدكتور دوريدو

هبة فرنسيس تتحدث عن معنى الحب

راضي ،شهدا ،رستم وبو غصن

حداد وسايد حاتم

آل عبد اهلل وفرنسيس

ابو شعيا وعقيلته والدكتور دوريدو

مارون خوري وعائلته

حبيب عجيمي وخاطر وكاستبيان

شويري ،حريقة واصدقاء

السيدة امال راضي وبناتها

الدكتور خوري ،فيكتور خوري ومخلوطة واصدقاء

بدوي ،بو غصن ورستم

وبكل ما عنده من اجل املرأة للمشاركة بالقرار
السياسي.
مدير اذاعة مرحبا لبنان السيد فوزي ابو شعيا
قال :حنن يف التيار الوطين نفخر ونعتز بان نقدم
اشخاصا للمجتمع االسرتالي واللبناني من كل سنة
يف عيد اسرتاليا وهي مبادئ اساسية ان حنيد
عنها يف تكريم االشخاص املؤهلني.
السيد شربل راضي قال ليس بالضرورة ان
يكون عيد احلب بني عاشق ومعشوق او بني رجل
وامرأة وقد يكون بني شخصني تربط بينهما عالقة
اخوة ومودة.
هبة فرنسيس حتدثت عن معاني احلب باسلوب
شيق على كافة الصعد .الدكتور االختصاصي
شربل دوريدو اختصاصي بأمراض سرطان اجللد

زريبي ،قزي ،وعائالتهما
وهو من اصل لبناني ومن مدينة زحلة وهو على
رأس وفد طيب حيث يعمل حاليا يف مستشفى
الفرد يف ملبورن حتدث عن مرض سرطان اجللد

جانب من الحضور
ومسبباته شارحا امكانية الشفاء فيه بطريقة علمية
ومدروسة.
هذا وقد استمتع احلضور طيلة النهار بأجواء
رائعة من احملبة وااللفة بني اجلميع.

وقدم التيار يف حفل الغداء هدية رمزية لكل
امرأة ويف ساعة متأخرة يف النهار غادر احلضور
شاكرين التيار الوطين احلر على هذا اللقاء العائلي
املميز.
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ذبيحة اهلية لراحة شهداء اجليش اللبناني يف ملبورن

االب الن فارس يتحدث عن الشهداء

االب شارل حتي يقرأ االنجيل

سايد حاتم يقرأ الرسالة بالعربية

السيدة ايف يعقوب الشيخ تقرأ الرسالة باالنكليزية

قنصل لبنان العام غسان الخطيب ،طوني يعقوب وعقيلته ،سايد حاتم وعقيلته

اخوية الحبل بال دنس والقوات وطوني شربل

اعضاء الجامعة يقدمون القرابني

بدعوة من رئيس والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
يوسف سابا مع اللجنة التنفيذية والرئيس اجمللس القاري للجامعة اللبنانية
السرتاليا ونيوزيلندا طوني يعقوب مع أعضاء اجمللس ،احتشد العديد من
أبناء اجلالية اللبنانية يف ملبورن للمشاركة يف الذبيحة االهلية لراحة شهداء
اجليش اللبناني يف كنيسة سيدة لبنان املارونية.
ترأس القداس األب آالن فارس عاونه املنسينيور يوسف توما واألب
شارل حيت وشاركت أخوية احلبل بال دنس والراهبات األنطونيات ،تقدم
احلضور إىل الرئيس القاري ورئيس الوالية كل من سعادة قنصل لبنان
العام األستاذ غسان اخلطيب ووفود من مكتب القوات اللبنانية ،التيار
الوطين احلر ،احلزب الشيوعي اللبناني ،حزب الوطنيون األحرار ،كتائب
ملبورن ،حركة أمل ،مجعية بقرزال اخلريية ،مجعية القديس رومانوس
حدشيت ،مجعية زغرتا اخلريية ،أبناء هنيبعل زحلة ،مجعية احلاكور ،مدير
إذاعة صوت لبنان طوني شربل ومدير جريدة اهلريالد كميل مسعود ووفود
فكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية ويف طليعتهم رجل االعمال سامي
مظلوم ورؤساء وأعضاء فروع اجلامعة اللبنانية مع اللجان.
قراء الرسالة باللغة العربية سايد حامت وإيف الشيخ باللغة االنكليزية،
كما قدم القرابني كل من طوني يعقوب ،يوسف سابا ،جان فارس وغولدا
الشيخ ،اما النوايا قرأها احملامي سريادور األمسر مع طوني كرم ،إيفيت
عبداهلل وسوزان عون.
باملناسبة ألقى األب فارس عظة من وحي االجنيل املقدس  -االسبوع
الثاني من الصوم وهو شفاء األبرص ،والذبيحة اليوم تقام لراحة شهداء
اجليش اللبناني الذين استشهدوا يف أكثر من مناسبة وهم يقومون
بواجبهم الوطين ،وتقدم األب فارس بأحر التعازي القلبية من الدولة
اللبنانية ومن قيادة اجليش اللبناني وذووي الشهداء عرب القنصل اللبناني

روبري بخعازي ،سامي مظلوم ،عبد اهلل واالمني

العام ،شكرًا اجلامعة اللبنانية على هذه املبادرة الطيبة سائ ًال الباري تعاىل
أن يساعد لبنان على حمنته وان يتحد الشعب اللبناني من أجل وطنه
ومستقبل أبنائه ،ودعى إىل الصالت ثم الصالت من أجل االستقرار يف
لبنان والسالم والطمأنينة فيه والعامل ،ناشدًا احلكام التخلي عن األمراض
وااللتقاء حول قاسم مشرتك هو لبنان وسيادته ،متمنيًا أن يعم السالم
العامل أمجع.
بعد انتهاء القداس توجهوا اجلميع ،شاكرين اجلامعة اللبنانية ،إىل قاعة
الكنيسة لتناول القهوة واحللويات.

خالفات “وطنية” ُته ّدد
الوئام األسري يف لبنان

اختذت قرارًا بالزواج املدني ،فلن تكون ابين بعد اليـوم”.
“إذا
َ
خياط من والده بعدما
وليد
الشاب
مسعه
الذي
اجلواب
هو
هذا
ّ
ً
ألن قناعاتهما تدفعهما
خطيبته،
من
ا
مدني
ج
يتزو
أن
بقراره
فاحته
ّ
ّ
ّ
وتلقفا
اىل ذلك بعدما عمال طوي ًال يف هيئات اجملتمع املدني
األفكار الطموحة لتأسيس دولة مدنية ال ترتكز يف أحكامها اىل
قرارات رجال الدين يف لبنان.
وليد تأثر جدًا برؤية الزوجني خلود سكرية ونضال درويش وهما
يقوالن رأيهما بصوت عال ،على رغم الرفض الكبري الذي واجهاه
من حميطهما .فعقدا أول زواج مدني “نظري” يف لبنان ،مع ّ
أنه
طبق رمسيًا بعد .لكن رأي أهله غري قابل للنقاش ،وكذلك
مل ُي َّ
األمر بالنسبة إىل والدي خطيبته ،وهذا ما يدفعهما اىل التفكري
يف السفر حنو قربص والزواج هناك مبساندة أصدقائهما فقط من
دون العائلة.
قرار األهل ليس مفاجئًا أبدًا بالنسبة إىل وليد ،متامًا كما لغريه
من الشباب الراغبني يف الزواج مدنيًا ،فبني األوالد واألهل تزيد
اهلوة يومًا بعد يوم يف لبنان بسبب الفارق الكبري يف طريقة
ّ
التفكري .وفيما ّ
تتجه الفئة الشبابية اىل املطالبة ببناء الدولة
احلديثة املبنية على األفكار الثورية اليت تتجاوز التقاليد والعادات
تتمسك غالبية األهل باملبادئ اليت
واألعراف السائدة حاليًا،
ّ
ترسخت لديهم ،خصوصًا خالل فرتة احلرب األهلية ،واليت تركت
ّ
ّ
ومتجذر يف
أثرًا كبريًا عليهم نفسيًا وفكريًا .هذا التناقض موجود
اجملتمع اللبناني ،وفق الباحثة االجتماعية أروى محادة“ .فالشباب،
ّ
وحتى املراهقون ،باتوا أكثر انفتاحًا على العامل .وهم يدركون
خمتلف التفاصيل ،وال ميكن مواجهة طموحاتهم باألفكار التقليدية”.
التصدي ألوالدهم من خالل
أن األهل حياولون
ّ
وتشرح محادة ّ
“لكن ذلك لن ينفع أبدًا ،وسيؤدي اىل
األحيان،
التهديد معظم
ّ
حدته”.
تأزم الوضع أكثر بدل التخفيف من ّ
أن هناك
وحول قضية الزواج املدني حتديدًا ،تقول محادة ّ
صراعًا يف الكثري من دول العامل بني التيارين الديين واملدني،
وهذا ما يظهر حاليًا يف لبنان .وإذا كان األهل متأثرين بالفكر
يتزوجوا مدنـــيًا .يف هذه احلال،
الديين ،فلن يرضوا ألوالدهم أن
ّ
أن احلوار بني األهل واألبناء كفيل وحده بالوصول اىل
ترى محادة ّ
نقاط مشرتكة تساعد يف احلفاظ على كيان األسرة يف ّ
ظل وجود
اجتاهات فكرية معاكسة.
الزواج من دين آخر
قضية خالفية أخرى تثري النزاعات األسرية متامًا كما اخلالفات
املذهبية ،وهي الزواج من طائفة أخرى ،خصوصًا بني املسلمني
واملسيحيني .وازداد اجلدل أخريًا حول هذا املوضوع ،بعدما ّ
حذر
أن إثارة قضية عقد
رجال دين كثر من مثل هذا الزواج .كما ّ
ّ
تطلع الفئات
الزواج املدني جمددًا بعد صمت طويل ،تعود لتوقظ
الشابة يف لبنان اىل اخلروج من األطر املذهبية لالرتباط باحلبيب
أيًا كان دينه .وهذا يدفع بعض أولياء األمور اىل اختاذ مواقف
قرروا سلوك هذه الطريق ،مثل الطرد
حادة من أوالدهم يف حال ّ
واحلرمان من اإلرث ...وغريها من املواقف اهلادفة اىل منع حتقيق
الزواج من دين آخر.
لكن ذلك كله مل مينع الشاب طوني من االرتباط بـ “فتاة أحالمه”،
ّ
فتزوجا مدنيًا يف تركيا ،وعادت األمور
كما يصفها ،وهي مسلمة.
ّ
اىل جماريها مع األهل بعد الزواج .ويقول طوني“ :مثل هذه
القضية ال ّ
حل هلا .واحلبيبان جيب ان ّ
يتخذا قرارًا مصرييًا ،فإما
ّ
أما
العالقة”.
وكسر
االبتعاد
وإما
العراقيل،
كل
رغم
الزواج على
ّ
حد ًة هو
تعرض هلا طوني وزوجته فكثرية،
اليت
التهديدات
وأشدها ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
“ألن
املوقف
هذا
مثل
هم
يتف
ه
لكن
الزوجة.
والد
من
بالقتل
التهديد
ّ
تعرض للكثري من احلقن النفسي الطائفي الذي
سبقنا
الذي
اجليل
ّ
مدمرة” .وحياول طوني وزوجته عيش حياة
حرب
اىل
البالد
أوصل
ّ
طبيعية ،من دون أن ينفيا وجود الكثري من املشاكل ،خصوصًا
مع والدة طفلهما األول وتنازع األسرتني على تربيتهّ ،
كل وفق
طائفته.
هذه الفسحة اليت تعمل األجيال الشابة على إجيادها بغية الزواج
ومترد على الواقع
غري الطائفي ،جتدها محادة “تعبريًا عن ثورة
ّ
الذي يقول ّ
إنه جيب االقرتان بشخص من الطائفة ذاتها”.
أن األبناء حياولون إيصال رسائل اىل أهلهم مفادها
وتشري إىل ّ
بد من اخلروج من إطار
أن
“احلب ال يعرف طائفة وال مذهبًا” ،وال ّ
ّ
ّ
العصبية والتعصبية حني يكون تفاهمًا على ذلك بني الشريكني.
ّ
توقع رضا األهل يف املقابل ،خصوصًا إذا كانوا
لكن ال ميكن
ّ
وتذكر محادة بالقول السائد يف لبنان ،والقائل“ :من
متدينني.
ّ
علة غري ّ
ملته ...وقع يف ّ
ملة غري ّ
تزوج من ّ
علته” .لذا ،جتد الباحثة
ّ
أن هناك شروطًا أساسية إلجناح هذا الزواج ،مثل فهم
االجتماعية ّ
ّ
لكل التعقيدات اليت ميكن أن يواجهاها الحقًا ،وعدم
الشريكني
حماولة ّ
كل واحد منهما تغيري اآلخر وفق طائفته ،وحماولة التواصل
مع األهل من الطرفني ،لئال تكون مشاعر الكراهية واحلقد مسيطرة
فــي احمليط األسري ،ما يؤثر مباشرة يف األوالد مستقب ًال.
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قصص احلب األول يف حياة النجوم

ال ختلو حياة معظم الناس من ُح ّب أول يرتافق مع مرحلة املراهقة،
ُّ
ّ
وحظ هذا احلب يف
اجملنحة،
ويتميز بالعواطف املثالية ،واألحالم
االستمرار ٌّ
حظ ضئيل ذلك أن الشاب والفتاة يكونان يف هذه
املرحلة غري مسؤولني عن مستقبلهما ،وغالبًا ما يكونان على مقاعد
الدراسة .لذلك فإن عمر احلب األول قصري كعمر الزهور ،سرعان
ما يدركه الذبول فيتالشى مع مرور الزمن تاركًا وراءه ذكرى طيبة
يستعيدها الناس من حني آلخر مع ابتسامة ال ختلو من كآبة .هذا
احلب األول بشكل عام ،فماذا عن قصص احلب األول يف حياة
عن
ّ
النجوم؟ اليكم هذا التقرير حبسب هلا
أمل حجازيّ :
كل حب نقع فيه نعتربه الحب األول
ّ
مرة يشعر اإلنسان
فكل
وثالث.
وثان
ل
أو
حب
من
هناك
ليس
ّ
ٍ
ّ
املرة األوىل اليت يقع فيها يف الغرام .وكنت أعتقد بأن ّ
كل
بأنها ّ
حالة حب عشتها هي األصدق وهي األوىل يف حياتي .ولكن بعد
دخولي يف جتربة حب ثانية ،وجدت أن التجربة اليت سبقتها مل
تستمر عالقات احلب يف
تكن حقيقية بل كانت عابرة .أما ملاذا ال
ّ
سن صغرية ال نكون فيها
معظمها؟ فذلك ألننا نقع يف الغرام يف ّ
ناضجني فكريًا ونفسيًا.
احلب احلقيقي هو الذي ّ
نفكر فيه بعقلنا وقلبنا
ويف اعتقادي أن
ّ
معًا مبعنى أن يكون الطرفان ناضجني ويعرفان ماذا يريدان وكيف
يستمر
إلي ال أرى أن هناك حّبًا
ّ
حيّبان بعضهما البعض؟ وبالنسبة ّ
ّ
تكلل بالزواج ألن الروتني يقتله ،ولكن
لسنوات طويلة حتى ولو
اجليدة .وحتى لو أن «روميو
يستمر هو اإلحرتام واملعاملة
الذي
ّ
ّ
وجولييت» مثال العاشقني قد تزوجا وفقدا اإلحرتام املتبادل
سينتهي حبهما حتمًا.
محمد عبده :حبي األول يف سن العشرين :حتدث فنان العرب حممد عبده
فقال إن احلب ليس جمرد كلمة يتلفظ بها اإلنسان لتعرب عن إحساس
قد ينتهي يف حلظة .األهم من ذلك أن يصل احلب لدرجة الوفاء .ال
أجد إنسانًا يستحق إحساسي بهذا الشعور سوى والدتي اليت منحتين
كل ما تعنيه كلمة احلب الذي ينطلق من الوجدان.
ويرى عبده أن احلب أنواع من بينها حب العاطفة الذي ال يستطيع
اإلنسان التحكم فيه كونه يسكن القلب دون إستئذان ومقدمات
ومن الطبيعي يف بداية العمر ويف سن الشباب حتديدًا وأضاف أن
أول حب يف حياته كان يف سن العشرين.
يستمر وحب ينتهي حبسب شكل العالقة
راغب عالمة :هناك حب
ّ
ومضمونها
تستمر وقد
قد
األول
احلب
جتربة
:
كبري
اثر
له
كان
االول
الحب
راغب:
ّ
مير بها احلبيبان.
اليت
واحلالة
ومضمونها
العالقة
شكل
حبسب
تنتهي
ّ

أما عن جتربيت اخلاصة ،فقد كانت عابرة إال أنه كان هلا األثر الكبري
يف حياتي حيث أنين ما زلت أذكر اسم الفتاة اليت أحببتها ،كما
ّ
أتذكر شكلها وبعض التفاصيل الصغرية رغم مرور أكثر من 25
سنة على هذه التجربة .ومنذ حوالي مخس سنوات حضرت إىل إحدى
ّ
أتذكرها فأجبتها باإلجياب وأرسلت
حفالتي وسألتين ما إذا كنت
إليها وردة وكان معها زوجها وأوالدها.
إلي،
أيمن األعرت :الحبّ األول هو األصدق :انتهت جتربة احلب بالنسبة ّ
تستمر عالقات احلب األوىل أي تلك اليت تبدأ يف
وال أعرف ملاذا ال
ّ
املدرسة أو على مقاعد الدراسة علمًا بأنين أجد أن احلب األول هو
األصدق وذلك بعد البحث والتدقيق .وحتى اآلن مل أجد الشخص
الذي جيعلين أنسى احلب األول ،والذي جيعلين أغيرّ رأيي يف هذا
احلب األول هو التجربة الوحيدة يف حياتي رغم أنها
اجملال ،فما زال
ّ
احلب جعلين أؤمن بأن العاطفة ميكن أن تولد من
انتهت .كما أن هذا
ّ
النظرة األوىل ألن عالقيت األوىل ُولدت من خالل اللقاء األول.
إبراهيم الحكمي :الحب األول ال يستمرّ ألنه غري ناضج :هذه التجربة انتهت
يستمر احلب األول إىل األبد.
منذ وقت طويل ألنه من الصعب أن
ّ
ففي معظم األحيان يكون هذا احلب وليد مرحلة غري ناضجة يف
حياتنا ،كما يكون اإلختيار مرتكزًا على العاطفة فقط دون اإلكرتاث
إىل العقل أو األمور الفكرية اليت تعترب أساسًا يف جناح أي عالقة
عاطفية.
إلي بسبب عدم التوافق
بالنسبة
انتهت
األول
احلب
فتجربة
ّ
واإلنسجام الفكري بيين وبني احلبيبة لكوننا ّ
سن
كنا حنن االثنني يف ّ
صغرية ال تسمح لنا بفهم احلياة بالشكل املطلوب.
إلي انتهى ألنه
نيكول :الحبّ األول كان حب طفوليّ:
ّ
احلب األول بالنسبة ّ
تستمر عالقات
وطفولي .لذلك من الصعب أن
كان مبثابة حب مراهق
ّ
ّ
احلب من أيام الطفولة واملراهقة إىل مرحلة الشباب والنضج ألن
اإلنسان يكون يف تلك املرحلة غري ناضج فكريًا ونفسيًا ،كما يكون
غري مدرك ملعظم األمور احلياتية.
واملالحظ أن غالبية جتارب احلب األوىل ال ختلو من احلركات
الصبيانية الطفولية اليت ال يتقّبلها العقل .ورغم مرور وقت طويل
على هذه التجربة اليت ما زلت أتذكرها يف أدق تفاصيلها وأصغر
التصرفات
أحداثها أقول بيين وبني نفسي كم كنت غبية يف بعض
ّ
اليت كانت تصدر مين ،كما أجدني أندم على أمور كثرية سواء فعلتها
أم مل أفعلها.
احلب األول ،فكان إلبن اجلريان الذي أحببته ومن ثم تركته
أما
ّ
بعدما ّ
جفت العالقة بيننا وأصبح هناك فتور يف مشاعرنا ،وعندها
دخلت يف جتربة حب أخرى مع شاب آخر.

تقديم
الطفلة اليت تسرق احملالت
أكرم املغوّش
يف الصني برشاقة احملرتفني
رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين الفخري املناضل االب ابراهيم عيّاد يف سيدني الشرطة اعتقلت األم
وابنتها ذات العشر
سنوات ..وأطلقت

صور من تاريخ اجلالية

األخرية يف وقت الحق

الزميل اكرم املغوش يصافح االب ابراهيم عيـّاد ويبدو الياس عصفور وحضور (ارشيف)

قبل رحيله اىل دار اخللود زار سيدني االب املناضل ابراهيم عياد رئيس اجمللس الوطين
الفلسطيين الفخري بدعوة من اجلالية الفلسطينية واقيمت على شرفه رمحه اهلل حفالت التكريم
والقى حماضرات قيمة عن املقاومة الفلسطينية النها شرف النضال والعزة وكان لي شرف
اجراء مقابلة صحفية مع حضرته قال لي فيها ان اجلالية الفلسطينية االسالمية يف فنزويال
مل يكن هلا مسجد واالرض املناسبة القامة املسجد متلكها امرأة مسنة فرفضت بيعها للجالية
االسالمية وعندما كنت يف زيارة اجلالية يف فنزويال اعلموني بذلك فقمت على الفور بزيارة املرأة
عياد)
الفنزويلية واشرتيت االرض منها فعمروا اجلامع واطلقوا عليه اسم (جامع االب ابراهيم ّ
وهو اول جامع للمسلمني يف فنزويال..
فتحية اىل روح االب املناضل الكبري ابراهيم عياد الذي آمن بانسانية االنسان وآمن ان
فلسطني للعرب بكل طوائفهم ومذاهبهم وهو الذي ردد لي:حنن دائما نقول مع القائد سلطان
باشا االطرش الذي حارب بالسيف وانتصر :الدين هلل والوطن للجميع.

بثت صحيفة «شنغهاي»
الصينية يف موقعها على
اإلنرتنت اخلميس ،أحد أغرب
شرائط الفيديو عن طفلة يبدو
أن عمرها أقل من  10سنوات،
لكنها تسرق احملالت برشاقة
البالغني احملرتفني.
«شنغهاي»
تشرح
ومل
الكثري عن الفيديو يف نسختها
اإلنكليزية ،لكن «العربية.نت»
اطلعت على التفاصيل من خربها
الصيين مرتمجًا إىل اإلنكليزية يف
مواقع عاملية.
وورد يف تفاصيل اخلرب أن
املرأة احلامل اليت تظهر يف
الفيديو هي والدتها ،وسبق أن
دربتها على سرقة ما يف اجلوارير
أو الصناديق من مال بعد أن
تتعمد إهلاء صاحب احملل ،يف
وقت تتسلل فيه الطفلة اىل
موضع املال املستهدف وتتناوله
خبفة ثم تعود اىل حيث والدتها
داخل احملل وكأن شيئا مل يكن.
وقد اعتقلت الشرطة الصينية
يف مدينة شنغهاي األم وابنتها،
فأفرجت عن الطفلة وأبقت على
األم حمتجزة إىل حني البت
بأمرها.

« يُعلن جمد الرب الفريسي و العشار
لوقا 14 -10 :18

يصوب
املتعجرف الذي
ِّ
عينيه دائمًا حنو العلى و
مسمر على األرض،
قلبه
ّ
ال ُيفرح اهلل ،املتواضع
والبسيط ،الذين أعينهم
موجهة حنو األرض ،بينما
قلوبهم مليئة بامللكوت
هم من ُيفرح اهللُ .يفضل
ُيعدد
إنسانًا
اخلالق
خطاياه أمامه وليس من
ُيعدد أفعاله العظيمة.
اهلل طبيب يأتي إىل جانب
سريراملريض حيث كل
واحد منا ملقى ،و يسأل:
« أين الوجع؟» املريض
ليعدد
يستغل الفرصة ُ
للطبيب أوجاعه وأحزانه
وضعافاته ،بينما اآلخر
ويعدد
يتسرت على أوجاعه ُ
أفعاله احلسنة فقط .عندما يقف واحدنا أمام اهلل ،فلنشعر بأننا نقف امام
الطبيب الوحيد احلقيقي والرحيم الذي مبحبته واعتنائه يسأل كل واحد منا
« أين الوجع؟» يقول لنا السيد يسوع عن هذا املوضوع يف َم َثل اليوم َم َثل
الفريسي والعشار .يقول اإلجنيلي  « :السيد تكلم جلموع كانت تؤمن بأنها
ويوجه
صاحلة وترفض اآلخر»  .ألسنا وحنن أيضًا نقف يف نفس صف أولئك
ِّ
لنا املثل؟ أفليس من الضروري أن نعرتف خبطايانا ،نشعر بالعار ،ونتناول
الدواء الذي يصفه لنا الطبيب اإلهلي؟
امسع ملثل الرب و قرر لنفسك كيف ستتعامل معه .فإذا قررت بأن املثل
ال ينطبق عليك ،ستكون عندها مريضًا مبرض « الالصالح « .إذا احتجيت،
ورددت « بأني صاحل « ينطبق هذا على اآلخرين اخلطأة حولي ،يعين بأن
مرضك قد وصل لدرجة متقدمة كثريًا .أما إذا قرعت على صدرك بتوبة وقلت
«حقًا ! إني خاطئ وأحتاج لطبيب «؛ يعين بانك على طريق الشفاء.
« رجالن صعدا إىل اهليكل ليصليا »...رجالن خاطئان ،الفرق بينهما أن
الفريسي مل يعترب نفسه خاطئًا ،بينما العشار اعترب نفسه خاطئًا.
وقف الفريسي عند باب اهليكل كما كانت عادة الفريسيني أن حيتلوا
املراكز األوىل األمامية .العشار وقف يف الصفوف اخللفية .إن غرور الفريسي
وثقته بصالحه دفعاه ليأخذ املكان األمامي عند الباب امللوكي» ،ومل يفعل
ذلك أمام أعني البشر يف جمالسهم ولكن يف اهليكل أمام عيين اهلل وخالل
وقت الصالة .هذا حبد ذاتهُ ،يظهر لنا عمق مرضه وكيف أعمى الغرور وحب
الظهور عينيه .ملاذا قال« :صلى بنفسه ؟» ملاذا مل يصلي بصوت عال؟ ألن
اهلل يسمع أفضل لصالة القلب أكثر من صالة الشفتني .إن ما يفكر ويشعر
به اإلنسان خالل الصالة ألهم بكثري هلل من كلمات الشفتني .ميكن للشفتني
أن خُيادعا ولكن ليس القلب .يظهر اإلنسان يف حاالت كهذه على حقيقته.
« أشكرك أيها الرب ألني لست »...اإلنسان اخلاطئ ُيردد مثل هذا القول
حتى يف الكنيسة ،يف وجه خالقه .أليست الكنيسة املكان الذي جيتمع فيه
الديان
اخلاطئ مع طبيبه؟ اخلطأة يأتون إىل الكنيسة لإلعرتاف خبطاياهم أمام ّ
وليطلبوا دواء ملرضهم كونه الشايف احلقيقي آلالمهم وضعافاتهم.
قوله « :أشكرك أيها الرب  »...ليس أكثر من تعبري خارجي ،مظهر احرتام
ّ
عله ُيسمع صوته .مل يشكر اهلل على شيء ألن كل ما فعله كان نتيجة كرمه،
بدون أي فضل هلل .كان ما كان يف نظره؟ أنه رجل مهم ومستحق وليس
مثله آخر يف كل العامل .يصوم و ُي ِّ
عشر كل ما عنده .وبنفس الوقت يكره
ويشتم اآلخرين ومغرور بنفسه أمام اهلل .إنه شجرة عدمية الثمر .والثمر ليس
بالصوم ولكن بالقلب ،الصوم ليس بالوصايا ،ولكن بالقلب .كل الوصايا
سيجوه ،يقلعون
والقوانني هم خلدمة القلبُ .يدفئونُ ،ينريون ،يسقوهُ ،ي ّ
األعشاب والشوك ويزرعوه حيث تثمر مثار جيدة ،تنمو ُ
وتصبح مهيأة لألكل.
األعمال الصاحلة هي وسيلة وليست هدفًا ،الطريق وليس الثمر .النهاية
يف القلب حيث الثمار .املطلوب من األشخاص ليكونوا مسيحيني صاحلني أن
يرفضوا تعاليم قد ثبت خطؤها .املسيحيون املتعصبون يريدوننا أن نؤمن بأن
الدينوسور واإلنسان قد ُوجدا بنفس الوقت ،أوأن العامل ال يزيد عمره عن
العشرة آالف سنة .هؤالء األشخاص وتعاليمهم هم القوة الدافعة وراء اإلحلاد
يف العامل .ال شك بأن ِتباع التفسري احلريف هم السبب اآلخرلضعف املسيحية
يف العامل الغربي وسيعملون نفس الشيء يف الكنيسة األورثوذكسية .يعلموا
بأن املسيح بصلبه وقيامته قد خلصنا من اهلل بعكس التعليم األورثوذكسي
القائل ( بأنه افتدانا من املوت وسالسل اخلطيئة ) ويطلبوا منا أن خنتار بني
اهلل واحلقيقة ،وال ميكن مجعهما معًا .العصمة احلرفية تنمو وتنتشر يف حميط
أمي وجاهل .أسس احلرفيون مجاعات ضغط سياسية ملنع املدارس مث ًال من
ّ
تعليم النظريات العلمية اليت تناقض تعليمهم الديين ،الكثري منهم حافظ على
إميانه بالرغم من قبوله بأن الديناسور قد ُوجد قبل اإلنسان بآالف السنني،
وأن عمر األرض ماليني السنني؛ وأن اإلصحاحني األولني من كتاب التكوين
وحي باهلل وبإبنه يسوع
فسرا حرفيًا .هؤالء لديهم إميان عميق
ينبغي أن ال ُي ّ
ّ
املسيح؛ بينما احلرفيون ليس لديهم إميان لكنهم يعتمدون على الالهوت
امليت الراكض حنو الفراغ .إنه ُ
ملضر جدًا عندما ُيفكر البعض بأن ميلك احلقيقة
املطلقة والواقع املطلق .هذا التعليم مينع النمو والتقدم .وبنفس الوقت
يصبح طبيعيًا أن تضطهد اآلخر الذي ال يوافقك إميانك أو تعليمك ،دون أن
تدري بأنك أصبحت عاطفيًا وثقافيًا وعلميًا مشلو ًال.
احلقيقة ال يضرها الواقع .الكذب والغلط ال ميكن أن يجُ سدا حقيقة
األجنيل.

آميــــــن  -املرتوبوليت بولس صليبا
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النص احلريف...
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وفقا ملا ناله كل مرشح من أصوات تفضيلية.
 .6يتم توزيع املرشحني الفائزين يف ما خص كل طائفة حبسب
اآللية اآلتية:
أ  -ترتب أمساء املرشحني يف مجيع اللوائح املؤهلة يف قائمة
واحدة من األعلى اىل األدنى ،حبسب ما ناله كل مرشح من اصوات
تفضيلية.
يف حال تعادل عدد األصوات التفضيلية بني مرشحني ،يتقدم
يف الرتتيب املرشح األكرب سنا ،واذا تساووا يف السن يلجأ اىل
القرعة من قبل جلنة القيد العليا.
ب جتري عملية توزيع املقاعد على املرشحني الفائزين بدءا
من رأس القائمة الواحدة اليت تضم مجيع املرشحني يف اللوائح،
فيعطى املقعد األول للمرشح ال��ذي حصل على اك�بر ع��دد من
االصوات التفضيلية ومينح املقعد الثاني للمرشح صاحب املرتبة
الثانية يف القائمة وذلك الي الئحة انتمى ،وهكذا بالنسبة للمقعد
الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحني املنتمني لباقي
اللوائح املؤهلة.
 .7يراعى يف توزيع املقاعد على اللوائح الشرطان التاليان :
 ان يكون املقعد شاغرا وفقا للتوزيع املناطقي للمقاعد ،اذ بعداكتمال حصة منطقة ضمن الدائرة الواحدة خيرج حكما من املنافسة
باقي مرشحي املنطقة بعد ان يكون استوفت حصتها من املقاعد.
 ان ال تكون الالئحة قد استوفت نصيبها احملدد من املقاعد،فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحا ينتمي اىل الئحة استوفت حصتها
من املقاعد يتم جتاوز هذا املرشح اىل املرشح الذي يليه.
امل��ادة  :14حتدد دقائق تطبيق هذا القانون وتوضع قواعد
توضيحية وتكميلية له عند االقتضاء مبوجب مراسيم تتخذ يف
جملس الوزراء بناء على اقرتاح وزير الداخلية والبلديات.
املادة  :15تلغى مجيع النصوص املخالفة ألحكام هذا القانون وال
سيما تلك الواردة يف القانون رقم  25تاريخ .2008/10/8
املادة  :16يعمل بهذا القانون فور نشره يف اجلريدة الرمسية.
األسباب املوجبة
مبا أن نظامنا الدستوري والسياسي يف لبنان ال يزال يعتمد
الطائفية ،ومبا أن املادة  24من الدستور نصت على أنه «إىل
أن يضع جملس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ،توزع
املقاعد النيابية وفقا للقواعد اآلتية:
«أ -بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني.
« ب -نسبيا بني طوائف كل من الفئتني.
« ج -نسبيا بني املناطق «،
ومبا أن املادة املذكورة جاءت تكريسا للفقرة /2أ 5/من البند أوال
من وثيقة الوفاق الوطين اليت أقرت يف الطائف،
ومبا أن التساوي بني املسيحيني واملسلمني يف توزيع املقاعد
النيابية ال يعين التساوي يف عدد النواب من الفئتني فقط ،بل
يعين أيضا وبالضرورة التساوي بني ناخيب الفئتني يف إنتاج أعضاء
الربملان ،وإال فقدت هذه املادة معناها وروحها وفعاليتها،
ومبا أن ما تقدم ينطبق أيضا على توزيع املقاعد النيابية نسبيا
بني طوائف كل من الفئتني،
ومبا أن القاعدة املذكورة هي دستورية وميثاقية وتدخل يف
صلب دعائم الوفاق الوطين وتتعني مراعاتها إىل أقصى درجة ما
دام نظامنا السياسي يعتمد الطائفية،
ومبا أن قوانني االنتخابات النيابية اليت اعتمدت بعد إقرار وثيقة
الوفاق الوطين يف الطائف ولغاية القانون احلالي رقم  25الصادر
يف  2008/10/8قد انتهكت بصورة صارخة ،ولكن بنسب متفاوتة،
القاعدة الدستورية وامليثاقية املتقدم ذكرها وأوقعتنا يف غنب
طائفي خطري جنم عن متكني ناخيب بعض الطوائف من التحكم بفوز
عدد وافر من مرشحي طوائف أخرى إىل الربملان من دون منح
الطوائف األخرية قدرة مقابلة،
ومبا أنه يقتضي حتقيق العدالة بني الطوائف من خالل احلؤول
دون حتكم ناخيب طائفة بانتخاب نواب طائفة أخرى،
ومبا أن هذا املبدأ سبق واعتمد يف النظام األساسي ملتصرفية
جبل لبنان عام  1864املادة الثانية منه ،حيث كانت كل طائفة
تنتخب أعضاءها يف جملس اإلدارة الكبري املؤلف من  12عضو
موزعني بالتساوي بني املسيحيني واملسلمني (موارنة  ،2روم
كاثوليك  ،2روم أرثوذكس  ،2دروز  ،2شيعة  ،2سنة  ،)2ودام
هذا النظام معموال به يف عهد املتصرفية أكثر من مخسني عاما.
ومبا أنه يقتضي أيضا احلد من الصراعات اليت تبدو يف بعض
األحيان وكأنها بني الطوائف ،من خالل نقل التنافس إىل داخل كل
طائفة ،فيتحول إىل تنافس تنافس سياسي على اخلدمة بني أبناء
الطائفة الواحدة بدال من أن يظهر وكأنه صراع بني هذه الطائفة
وتلك ولو من خالل مرشحني ينتمون إىل طائفة واحدة،
ومبا أنه ال بد من من حتقيق التوازن الوطين وتوفري التمثيل
الصحيح ملختلف الطوائف والفئات داخلها وإلغاء مشاعر الغنب
واخلوف متهيدا لبناء املواطنة الصحيحة وبدء البحث بسبل جتاوز

الطائفية،
ومبا أن إزال��ة الغنب وتأمني صحة التمثيل من شأنهما محاية
االستقرار،
ومبا أن الغايات املنشودة واملعروضة آنفا حيققها نظام انتخابي
يقوم على أساس أن ينتخب النواب احملددون لكل طائفة من جانب
ناخبيها فقط ،مع معاجلة مسألة اقرتاع الناخبني الذين ينتمون إىل
طوائف اسالمية ويهودية غري خمصص هلا أي مقعد يف اجمللس
النيابي أو إىل طوائف األقليات املسيحية املخصص هلا مقعد
واحد،
ومبا انه من جهة ثانية ،لقد أثبت نظام االقرتاع األكثري الذي
اعتمدته قوانني االنتخابات النيابية املتعاقبة يف لبنان أنه ال حيقق
عدالة التمثيل إطالقا ،إذ أنه يقصي شرائح واسعة عن دخول
الندوة النيابية وهو ما يضرب صحة التمثيل السياسي واالجتماعي
ملختلف فئات اجملتمع اللبناني ،يف حني أن من شأن نظام االقرتاع
النسيب أن يؤمن عدالة التمثيل حيث تنال كل الئحة عددا من
املقاعد يوازي نسبة األصوات اليت نالتها،
ومبا أنه من جهة ثالثة ،إن اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة
مع مراعاة متثيل املناطق من شأنه جعل املرشح والنائب وكذلك
التكتالت السياسية والنيابية تهتم بسائر املناطق اللبنانية ،األمر
الذي يعزز أواصر التواصل والتنمية الشاملة،
ومبا أن مثة عجلة ملحة يف تعديل القانون يف ضوء اقرتاب موعد
االنتخابات النيابية املقبلة وضرورة معرفة الناخبني واملرشحني
النظام االنتخابي ال��ذي سيعتمد قبل م��دة معقولة من العملية
االنتخابية،
لذلك كله ،نتقدم من جملس الكريم باقرتاح قانون معجل مكرر
يرمي إىل تعديل قانون االنتخابات النيابية احلالي رقم 2008/25
بغية جعل االنتخابات حتصل على أساس انتخاب النواب احملددين
لكل طائفة من قبل ناخبيها فقط ،مع معاجلة اق�تراع الناخبني
املنتمني اىل طوائف االقليات االسالمية واملسيحية واليهودية،
على أن يعتمد لبنان دائرة واحدة ونظام االقرتاع النسيب وحيفظ
متثيل املناطق اللبنانية وفقا ملا هو معمول به يف القانون احلالي.
أما بالنسبة القرتاع اللبنانيني غري املقيمني على األراضي اللبنانية،
تطبق األحكام العامة اليت ترعى اق�تراع اللبنانيني املقيمني يف
لبنان جلهة ممارسة حقهم يف اإلقرتاع يف السفارات والقنصليات
اللبنانية وفقا ألحكام هذا القانون ،آملني إقراره».

أفالم إباحية خا ّصة لـ5
فنانات لبنانيات شهريات
ق��ب��ض��ت ق���وات
األم�����ن املصرية
على منتج سينمائي
ش�����ه��ي��ر ي����ق����وم
ب��ت��ص��وي��ر أف��ل�ام
لعدد من الفنانات
ّ
وال���ش���خ���ص���ي���ات
امل���ع���روف���ة أثناء
مم��ارس��ت��ه اجلنس
م�����ع�����ه�����ن ق���ب���ل
حتقيقهن الشهرة،
وذل����ك إلجبارهن
ع��ل��ى ال��ع��م��ل معه
وحده دون شركة أخرى.
وذكرت صحيفة «األه��رام» املصرية أن مباحث اجليزة قبضت
على منتج سينمائي ،مل تكشف امسه ،يقوم بإعداد فيديوهات
هلؤالء الفنانات ،وعند قيامهن بالعمل مع أي منتج غريه ينشر هذه
األفالم على اإلنرتنت.
فيلما لعدد من الفنانات على
ورص��دت مباحث اجليزة 53
ً
اإلنرتنت ،حيث متت مداهمة مقر شركته والتحفظ على عدد من
األسطوانات اليت حتوي األفالم ،وامر مساعد الوزير لالمن العام،
بإحالته إىل النيابة للتحقيق.
وعثر على أسطوانات حتوي األفالم اإلباحية
ومتت مداهمة الشركةُ ،
اخلاصة باملتهم مع الفنانات ،وتبني أن معظمهن من الفنانات
الشهريات خالل السنوات العشر املاضية ،باإلضافة إىل  5فنانات
لبنانيات.
من جانبه ،أنكر املتهم التهم املنسوبة إليه ،مؤكدا ان هذه
املشاهد خاصة بفيلم يقوم بإنتاجه عن التحرش ،وإن الفنانات
يعلمن أن هذه اللقطات مصورة.
وقررت النيابة ضبط وإحضار الفنانات ،وطلبت حتريات املباحث
حول الواقعة.

القبلة مفتاح الشهية اجلنسية وحت ّدد
الشريك األفضل احلب يف علم النفس
شعور بالغرام ومفتاح للروح
هل صحيح ان االنسجام التام يف القبلة امللتهبة ،مؤشر اىل
ان العالقة اجلسدية يف ما بعد قد تكون منسجمة ومتناغمة؟
هل احلب معادلة هورمونية ام انه انسجام وحسب؟ ما هو دور
اجلانب النفسي ،ومتى تبدأ قصص احلب؟
رئيس اجلمعية اللبنانية للتوليد واالمراض النسائية الدكتور
فيصل القاق حدثنا عن النظريات اليت تصب يف علم الكيمياء
العصبية واليت بينت البحوث اجلديدة حوهلا عن وجود مسار
عصيب للقبلة يظهر مدى التناغم بني الشخصني ،مبعنى آخر،
فان االنسجام يف القبلة يؤدي اىل انسجام يف العالقة اجلنسية
يف ما بعد .وق��ال ان الطبيعة ال تبالي اذا ك��ان شخصان
يعيشان يف بيت ويتقامسان كل شيء ومتفاهمان على كل
شيء ،بل هي معنية بالتزاوج والتناسل بني طرفني يتمتعان
خبصائص بيولوجية مميزة ،المكان احلصول على نسل مميز.
وبيولوجيا التقارب يكون حول الشريك اجليين اكثر منه الشريك
االجتماعي ،وهذه هي اخلصائص البيولوجية اليت تقوي النسل
وتعزز العالقات الغريزية واجلسدية بني الطرفني.
واعترب ان التناسل مربمج لكي يتم بني شخصني مميزين
بيولوجيا ونسليا ،وبلعبة الغزل واجلذب ،للقبلة دور اساسي،
فغالبا ما توحي القبلة اىل الشريك البيولوجي األنسب من خالل
العصب السري ،الذي ينقل مفاعيل القبلة اىل مناطق معينة
يف الدماغ ،واليت بدورها تشري اىل االجنذاب البيولوجي هلذا
الشخص ،وانه شريك بيولوجي مالئم للتزاوج والتناسل يف ما
بعد .وقال ان هذا البحث يضاف اىل حبوث اخرى قائمة على
أهمية دور حاسة الشم ،والرسائل الفريهورمونية اليت تساعد
يف حتديد أفضل الشركاء البيولوجيني واجلنسيني.
ماذا عن الفريهورمون وكيف تعمل؟ للعلم رأي يف ذلك ،حدثنا
عنه رئيس اجلمعية اللبنانية للغدد الصماء والسكري الدكتور
شارل صعب ،وقال انها هورمونات تنتقل يف اهلواء .يف العامل
احليواني تعمل هذه اهلورمونات يف شكل اوضح بسبب قوة
حاسة الشم عندهم ،واهمية العضو املسؤول عن الشم .وهذا
يفسر بطريقة واحدة ترتجم يف عملية التناسل اليت حتافظ على
بقاء اجلنس احليواني .امنا عند االنسان ،فقد تسبب تطوره،
وحياته املدنية يف خسارته جلزء كبري من هذه العملية ،ولكنها
مل ُتزل بالكامل .وقال ان هناك مؤشرات عديدة خصصت عاملة
امريكية حياتها العلمية تبحث يف هذا املوضوع ،واكدت وجود
الفريهورمون عند االنسان وهي هورمونات تتطاير اىل االخر
بواسطة اهلواء ،ال رائحة هلا .واكتشفت ان هذه اهلورمونات هي
شبيهة بتلك اليت تفرزها الغدة القظرية املوجودة فوق الكلية.
وه��ذه الفريهورمون تتسبب بشالل تفاعلي بني هورمونات
الدماغ «االندورفني» و»االوسيتوسني» وغريها ،واليت تتفاعل
مع الغدة القظرية ،فيزداد افراز االدرينالني ،الذي يتسبب يف
خفقان القلب ،من هنا املقولة «هبط قليب عندما رأيتها».
اما من ناحية القبلة ،فهناك نوع من شالل هورموني يشعر
به االنسان اذا كان الشعور متبادال واجلسم سيفرز االندورفني
وه��ورم��ون السعادة «االوسيتوسني» .وه��ذه العملية تؤكد
التالؤم وتسبب شالال عاطفيا يؤدي اىل سرعة ايضا يف خفقات
القلب واىل التعرق وغريها من املشاعر والعوامل اليت حتفز على
اكمال عالقة جسدية ناجحة يف ما بعد ،فتؤدي اىل االنتصاب
عند الرجل والقبول عند املرأة.
يقبل «خالته»!
ويف غياب هذه املشاعر يكون الشخص كمن ّ
ولكن مل يغيب الدكتور صعب دور الرتبية واملفاهيم املوروثة
والعوامل الدينية ،والبيئية والصحية اليت متارس دورها يف
هذه العملية الغرامية وتؤثر عليها.
وللمتخصص يف الطب والتحليل النفسي الدكتور شوقي
عازوري رأي عن احلب ويقول ان افضل حتديد له هو ما قاله
اندره بروتون« :احلب هو لقاء االخر الذي يعطيك من اخبارك»،
اي كأن نلتقي شخصا السباب معينة غري قابلة للتصنيف ،وبعد
الشعور يف الغرام تصبح القبلة مفتاحا للروح .القصة هي قصة
معرفة ،اي أن االخر يعرف قصصنا وأخبارنا من خالل شعوره
بها ،وهذا ما يفرحنا ويرحينا .وكما قال سقراط «احلب ليس
حبا باالخر بل هو حبا باملعرفة اليت حيملها االخر».
واملعرفة االوىل نكتسبها من االم ،فحبنا لألم هو من خالل
معرفتها اليت تسمح لنا يف اخلروج من أمل كبري وقلق كبري اىل
راحة معينة .والغريزة اجلنسية املوجودة عند الطفل جتد عنده
نوعا من القلق يؤدي اىل التعلق واالدمان ،وهذا الشعور يستمر
معه يف حياته يف ما بعد ،امنا مع اختالف الشخص الذي حيبه.
والعالقة مع االم هي البنية التحتية لنوعية احلب الذي سيعتمده
االنسان يف ما بعد ،وهذه العالقة مقسمة اىل ثالثة أقسام:
عالقة احلاجة ،وعالقة الرغبة ،وعالقة احلب .والطريقة اليت جتعل
من االم تتقبل ان حيتاجها طفلها ،ويرغبها وحيبها تعطي للطفل
احلظ يوما ما يف ان يتمكن من الغرام.
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تتمــات

هيغ اجتمع مع ...

تتمة املنشور الصفحة االول
الربية للمناطق اليت حيتمل أن ختتزن نفطًا .كما التقى قائد
اجليش العماد جان قهوجي لبحث الدعم بالتدريب والعتاد
للجيش والقوى األمنية اللبنانية .والتقى كذلك رئيس كتلة
«املستقبل» النيابية فؤاد السنيورة.
وإذ دعا هيغ نظام األسد اىل التجاوب مع التزام «االئتالف»
السوري املعارض باحلوار ،أشار ردًا على سؤال عن موضوع
وضع «حزب اهلل» على الئحة اإلرهاب من قبل االحتاد
األوروبي بالقول« :لدينا مناقشات حول كيفية التعاطي مع
األمر بعد احلصول على أدلة قوية يف شأن هذا التفجري.
وال أرى أن من الضروري أن تكون ملا نقوم به يف االحتاد
األوروبي أية تداعيات على االستقرار يف لبنان».
لقاء بكركي
عقد لقاء مسيحي يف بكركي مجع اىل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ،رئيس حزب الكتائب
اللبنانية الرئيس أمني اجلميل ،رئيس تكتل التغيري
واالصالح العماد ميشال عون ،رئيس تيار املردة النائب
سليمان فرجنية ،الوزير السابق يوسف سعاده ،والنواب
جورج عدوان ،سامر سعادة وآالن عون ،والحقا انضم النائب
بطرس حرب اىل اجملتمعني.
وقد صدر عن املكتب االعالمي يف الصرح البطريركي
يف بكركي بيان جاء فيه« :بدعوة من البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ،عقد مساء اليوم ،لقاء
تشاوري يف الصرح البطريركي يف بكركي ،ضم الرئيس
امني اجلميل ،النائب العماد ميشال عون ،النائب سليمان
فرجنية ،نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج
عدوان ممثال رئيس احلزب الدكتور مسري جعجع الذي اعتذر
عن عدم احلضور السباب أمنية ،النواب السادة :بطرس
حرب ،أالن عون ،سامي اجلميل ،والوزيرين السابقني زياد
بارود ويوسف سعادة واملطران بولس صياح واملطران
مسري مظلوم.
وأكد اجملتمعون على مواقفهم ،واجروا عملية تقييم
للمرحلة الراهنة يف ما يتعلق بقانون االنتخابات اجلديد،
نتيجة اجتماعات اللجان النيابية ،وأبدوا انفتاحهم على أي
طرح يؤمن صحة التمثيل جلميع املكونات الوطنية اللبنانية،
وفقا ملندرجات الدستور».
وقد اتت دعوة البطريرك املاروني مار بشارة الراعي بعد
زيارته الرئيس سليمان صباح أمس االول وتبلغه منه رفضه
ملشروع «اللقاء األرثوذكسي» ونيته الطعن به أو رده ألنه
مناقض للدستور.
وتفاعلت لليوم اخلامس على التوالي قضية مشاركة
عناصر من «حزب اهلل» يف املعارك يف حميط منطقة القصري
السورية ،فأصدر رئيس احلكومة السابق سعد احلريري بيانًا
سأل فيه عما يفعله احلزب على اجلبهة مع سورية ومن أعطاه
وكالة للدفاع عن احلدود؟ وقال« :مل نكن جنايف احلقيقة
حني أعلنا أن املقاومة مل تعد الوظيفة الرئيسة حلزب اهلل».
وأكد رفضه «استخدام األراضي اللبنانية ألي نوع من أنواع
التدخل العسكري يف الشؤون الداخلية السورية سواء لدعم
النظام أم املعارضة» .واتهم احلكومة بالصمت عن تدخل
احلزب.
وتعددت الروايات حول حصول قصف من «اجليش السوري
احلر» ملواقع «حزب اهلل» يف سورية ،ومشلت قذيفة سقطت
يف اهلرمل اللبنانية ،ما لبثت مصادر أمنية لبنانية أن نفتها.
وطالب الناطق باسم «اجليش احلر» لؤي املقداد رئيس
اجلمهورية بوضع حد لتدخل احلزب يف سورية.
ويف شأن اخلالف على مشروع قانون «اللقاء األرثوذكسي»
الذي يقضي بانتخاب كل مذهب نوابه ،بعد التصويت
ملصلحته يف اللجان النيابية املشرتكة ،قالت مصادر
سياسية متعددة إن احملاوالت إلجياد بديل توافقي منه ،يف
اتصاالت اليومني املاضيني ،ما زالت تراوح مكانها يف ظل
االعرتاض الشديد عليه من رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
و «تيار املستقبل» و «احلزب التقدمي االشرتاكي» .فيما
يتجه رئيس اجمللس لعرضه على التصويت يف الييئة
العامة .ويف هذا االطار ،قالت مصادر مطلعة ان كتليت
«القوات اللبنانية» و «الكتائب» معرضتان حلصول تباين
داخلهما إزاء هذا املشروع.
وذكرت هذه املصادر أن النواب نديم اجلميل وإيلي
ماروني وفادي اهلرب (انسحب من جلسة اللجان النيابية
املشرتكة) من الكتائب يتجهون اىل رفض التصويت على
األرثوذكسي يف اهليئة العامة ،وأن النائبني جوزف املعلوف
وأنطوان أبو خاطر من كتلة نواب القوات وحلفائها سيتخذان
املوقف نفسه وقد ال حيضر اخلمسة جلسة اهليئة العامة،
ما يؤدي اىل اخنفاض عدد النواب املؤيدين للمشروع اىل
 63أو  64نائبًا يف هذه احلال ،ما يعين عدم حصول نصاب
النصف  1+فيها.

كما يرتدد يف األوساط النيابية أن نائيب «احلزب
السوري القومي االجتماعي» أسعد حردان ومروان فارس
يعارضان املشروع ،وكذلك النائب عن «حزب البعث» عاصم
قانصوه.
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تتمة املنشور الصفحة االول
واصابة ما ال يقل عن مئيت شخص جبروح ،بينهم االمني
العام للجبهة الدميوقراطية لتحرير فلسطني نايف حوامتة الذي
اصيب جبروح طفيفة خالل وجوده يف مكتبه القريب من
مكان االنفجار.
وكان الفتًا ان البيان الذي اصدره «االئتالف السوري»
املعارض جتنب اتهام النظام مباشرة باملسؤولية ،ولكنه اعترب
ان «نظام األسد اإلرهابي فتح الباب على مصراعيه ألصحاب
األجندات املختلفة لدخول سورية والعبث باستقرارها ،لكي
يسترت خلفها ويتخذ منها حجة لتربير جرائمه».
ودان «بشدة ومن دون حتفظ العمليات اإلجرامية البشعة،
سواء تلك اليت تربر سقوط املدنيني واألبرياء بتفسريات
خاطئة ومنطق مرفوض ،أو تلك اليت تستهدفهم عن سبق
إصرار وختطيط إجرامي خبيث».
وفيما اتهمت بالتفجري اخلارجية السورية «جمموعات إرهابية
مسلحة ترتبط بالقاعدة وتتلقى دعمًا ماليًا ولوجستيًا وتغطية
سياسية وإعالمية من دول يف املنطقة وخارجها» ،قال بشر
الصبان حمافظ دمشق إن السيارة كانت حتمل ما بني طن
و 1.5طن من املتفجرات.
وتلى هذا االنفجار بعد اقل من ثالث ساعات اطالق قذيفيت
هاون على مبنى االركان يف العاصمة.
كما انفجرت سيارتان ملغومتان أمام مركزين أمنيني يف
حي برزة ،مشال شرقي العاصمة ،من دون ان ترد انباء او
تفاصيل عن ضحايا هذين االنفجارين.
اىل ذلك قتل  18شخصا يف غارة شنتها طائرات حربية
يف مدينة درعا اصابت مشفى ميدانيا .وقال ناشطون ان
هذا القصف اجلوي على احلي القديم يف درعا هو االول منذ
بداية االنتفاضة اليت انطلقت من هذه املدينة يف  15آذار
(مارس)  .2011وقال ضابط من املعارضة يف «لواء توحيد
اجلنوب» ان املدينة تعرضت امس االول خلمس غارات جوية
على االقل.
وجاءت هذه التطورات امليدانية يف الوقت الذي بدأ
«االئتالف الوطين» السوري اجتماعًا يف القاهرة هليئته
العامة برئاسة معاذ اخلطيب القرار مبادرته السياسية حلل
االزمة.
وأكد مطالبته بـ «تنحي بشار األسد وكل قادة األجهزة
األمنية والعسكرية املسؤولني عن شالل الدماء يف سورية».
واتفق أعضاء اهليئة العامة على أن يتضمن البيان اخلتامي
لالجتماع ،واملنتظر صدوره اجلمعة ،أن «االئتالف» مستعد
للتفاوض من أجل التوصل إىل اتفاق سالم ينهي الصراع
على أال يكون الرئيس بشار األسد طرفًا يف أي تسوية.
ورشح عن االجتماع أن اهليئة العامة ستخفف من مطالبات
سابقة برحيل األسد قبل أي حوار ،ولكنها ستشدد على
ضرورة حماسبته مع النخبة احلاكمة على إراقة الدماء ،وعلى
ان اي اتفاق للسالم ينبغي أن يكون حتت رعاية الواليات
املتحدة وروسيا.
وناقش «االئتالف» تشكيل حكومة موقتة ،وقال هيثم
املاحل عضو اهليئة السياسية إنه ستتم تسمية رئيس
احلكومة ،وسترتك تسمية األعضاء ملرحلة الحقة ،كما ناقش
اجملتمعون ما اعتربوه «تدخ ًال سافرًا» ملقاتلي إيران و»حزب
اهلل» يف الشأن السوري.
وعلم أن غالبية اعضاء اهليئة العامة انتقدت مبادرة اخلطيب
والشكل الذي متت به وعدم استشارة أي جهة رمسية داخل
«االئتالف» ،واعتربتها «اجتهادات» تهدف إىل تفنيد مواقف
النظام وبيان خداعه وتضليله للرأي العام واجملتمع الدولي،
وال تعكس بالضرورة موقف االئتالف والتزامات القوى
املؤسسة له ،كما وجهت اهليئة انتقادات ملضمون املبادرة
اكدت على أنها مل تتضمن مطالب سياسية حقيقية كما
جاءت حتت سقف أفكار املبعوث العربي  -الدولي األخضر
االبراهيمي».
واكدت مصادر مطلعة يف اهليئة العامة لالئتالف ان
البيان اخلتامي سيتضمن مذكرة داخلية توضح قواعد العمل
ملسؤولي وممثلي «االئتالف» وتسعى لتنظيم مساراته لسد
الثغرات الناشئة عن عدم استكمال البنية املؤسسية ،وتركز
على:
 - 1إنشاء مكتب للعالقات اخلارجية يتوىل اإلشراف عليه
أحد نواب الرئيس ويكون من مهامه إدارة االتصاالت مع
األطراف اخلارجية واقرتاح أعضاء الوفود وتنظيم الزيارات
وتوثيقها.
 - 2اعتبار زيارات رئيس االئتالف ونوابه واألمني العام

ذات صفة رمسية وتتم مبوافقة اهليئة السياسية وحضور
وفد من االئتالف يقرتحه مكتب العالقات اخلارجية وتعتمده
اهليئة.
 - 3اعتبار اهليئة العامة اجلهة الوحيدة املخولة بإطالق
مبادرات سياسية باسم االئتالف ،وللهيئة السياسية متابعة
وتقويم املوقف العام ومراجعته يف اجتماعات اهليئة الدورية
والطارئة.
 - 4تصدر املواقف السياسية جتاه القضايا األساسية عرب
بيانات وتصرحيات رمسية باسم اهليئة السياسية لالئتالف.
 - 5عرض مسودات اتفاقيات التعاون مع أي جهة خارجية
على اهليئة العامة لالعتماد.
كما دعت املذكرة اىل إعداد الرؤية السياسية لالئتالف
مبا فيها خطة املرحلة االنتقالية وطرحها على اهليئة العامة
العتمادها .وإعداد خطة إلنشاء سلطة تنفيذية لالئتالف
يف الداخل تتوىل إدارة املناطق احملررة وعرضها على
اهليئة العامة .والتأكيد على العمل بلغة الفريق املتجانس
وتفادي الظهور األحادي ملسؤولي االئتالف وتفعيل آليات
التواصل.
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والقليوبية ،اعتبارًا من األحد (غدا).
وحددت احلركة اخلامسة من مساء األحد موعدًا للتجمع يف
َّ
«ميدان طلعت حرب» بوسط القاهرة وأمام مبنى حمافظة
اجليزة والتحرك وسط املدن ،للدعوة للعصيان املدني،
معتربة «أن العصيان جاء نتيجة للظروف اليت متر بها البالد
وحرص مؤسسة الرئاسة الشديد على جتاهل الوضع احلالي
من أجل مصاحل شخصية ومصاحل حزبية وطائفية».
وكان اآلالف من أهالي حمافظة بورسعيد بدأوا ،األحد
حتول إىل «عصيان مدني» احتجاجًا
املاضي ،إضرابا عن العمل َّ
على مقتل  46وإصابة مئات من أبناء احملافظة يف مواجهات
مع عناصر األمن رفضًا حلكم قضائي بإحالة أوراق  21شخصًا
دينوا بقتل  74من مشجعي كرة القدم على استاد احملافظة
قبل عام يف ما ُيعرف إعالميًا بـ «جمزرة بورسعيد».
وانضمت اإلمساعيلية وغريها من املدن إىل العصيان
املدني إلسقاط نظام الرئيس اآلتي من صفوف مجاعة
«اإلخوان املسلمني» حممد مرسي.
إىل ذلك ،جنحت جهود القبائل والعشائر يف احتواء
أزمة شباب الغردقة الغاضب للمطالبة بالقصاص ملقتل
أحد شباب املدينة على يد «بلطجية» ،واليت على اثرها مت
إغالق مجيع امليادين والشوارع الرئيسية للمطالبة بالقصاص
وضبط املتهمني بالقتل وتفعيل دور الشرطة إلعادة االمن
للمدينة.
يف غضون ذلك ،أقر جملس الشورى التعديالت اليت
طالبت بها احملكمة الدستورية العليا على قانون االنتخابات
الربملانية ،بناء على التقرير الذي أعدته جلنة الشؤون
الدستورية والتشريعية.
وقال مقرر اللجنة صبحي صاحل «إنه منذ سريان العمل
بالدستور اجلديد اختص اجمللس بسلطة التشريع وصار لزاما
أن يتصدى لالستحقاقات الدستورية».
وأضاف أن احملكمة انتهت إىل عدم دستورية مخسة
نصوص ،مشريا إىل أن الدستور ينص على مراقبة الدستورية
وليس التفسري« ،ومع ذلك قررت اللجنة االلتزام مبا ذكرته
احملكمة احرتاما للدستور ،واجمللس يؤكد على االلتزام بأحكام
القضاء وقرارته لنعطي مثال عمليا على ذلك».
يف سياق متصل ،توقعت مصادر مطلعة أن يدعو مرسي
إىل انتخابات برملانية خالل مايو املقبل.
من جهة أخرى ،أعلن القيادي يف «اإلخوان املسلمني»
عصام العريان أن على من يريد عزل مرسي احلصول على
أغلبية برملانية.
وقال العريان الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب
«احلرية والعدالة» الذراع السياسي لـ»اإلخوان املسلمني»،
«إن من يريد أن يشارك مرسي يف السلطة التنفيذية فعليه
أن حيصل على أغلبية برملانية منفردًا أو متحالفًا مع آخرين،
ومن يريد انتخابات رئاسية مبكرة ،فعليه أن حيصل على
أغلبية الثلثني حملاكمة وعزل الرئيس بسبب ارتكابه جناية
أو اخليانة العظمى بنص الدستور».
ورأى أن من أمساهم «الفاشلون سياسيًا والعاجزون عن
املنافسة واخلائفون من الدميقراطية هم الذين هتفوا عقودًا
باسم الشعب ومل حيرتموا إرادته احلرة يومًا ومل يرجعوا إليه
يف انتخابات أو استفتاءات حرة واغتصبوا السلطة لسنوات
طويلة».
بدوره ،أكد مرشد عام «اإلخوان املسلمني» حممد بديع،
أن «استخدام العنف غريب عن طباع هذا الشعب املسامل
الصبور» ،معتربا «أن هناك أياد خفية حتاول إجهاض الثورة
وإتالف مثارها وتشويه صورتها ودفع الناس للكفر بها
والندم عليها».
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أطباء حيلّلون مرضه من جوانبه كافة
«العسكرية» خُتضع تومية الختبار نفسي بعد حت ّسن حالته
ُأخضع املقدم يف اجليش اللبناني شهيد تومية املوقوف جبرم
مميز» أمام احملكمة
التعامل مع العدو اإلسرائيلي «الختبار نفسي
ّ
العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية
املستشارة املدنية القاضية ليلى رعيدي وحبضور ممثل النيابة العامة
القاضي سامي صادر.
وكان تومية على حاله من الوهن بعد إحضاره على كرسي مدولب
وبثياب املرضى ،لكن تلك احلالة يف الظاهر اليت الزمته يف اجللسات
سجل
السابقة ،مل تنسحب على جلسة االخرية ،يف باطن األمور حيث ّ
ّ
حتفظ عليه وكيله
استجواب
تومية تغيريًا جوهريًا لدى استجوابه،
ٌ
مقدمة أو مدخال ملا قد
احملامي جوزف خمايل ،واعتربه رئيس احملكمة ّ
«يواجهه» تومية يف اجللسات املقبلة.
فــاجأ تــومية املـحكمة بأسلوب جــديد يف املــخاطبة مل يعتمده
سابقًا ،فكان أن نادى رئيس احملكمة بلغة املرؤوس لرئيسه حبسب
املفردات املعتمدة بني أفراد اجليش وفق الرتاتبية العسكرية ،وأطلق
العنان للسانه قبل خميلته ،ليؤكد أن كل ما اتهم به ليس صحيحًا
مطلقًا.
وغابت «الشياطني» أمس اليت كانت تالحق تومية يف جلسات
فسجل مفارقة يف اعتماد أسلوب الرجاء
سابقة ،على حد تعبريه،
ّ
أذيته من خالل
من احملكمة إلطالقه ،متهمًا أشخاصًا «جمهولني» يف ّ
وقدمت تضحيات
دمي للجيش
ّ
مالحقته يف هذه القضية ،قائ ًال« :أنا ّ
للجيش وكلنا للجيش» ،يف إشارة اىل أشقائه اخلمسة الذين هم
أيضًا ضباط يف اجليش.
ً
وأقحم تومية يف جلسة األمس شخصا قال إنه يدعى مارون الذي
التحق بـ»جيش حلد» كما أمساه ،وبقي يتواصل معه ،ويرسل له
رسائل إلكرتونية ،قال تومية إنه كان يرسلها إليه ألنه كان صديقه
الوحيد وكان يرتاح نفسيًا عندما يكتب إليه.
ّ
غري أن كتابات تومية يف تلك الرسائل ،إن دلت على شيء ،فهي
ّ
يزود «مارون» املذكور ،مبعلومات عن اجليش وفق
تدل على أنه كان ّ
الرسائل اليت مت عرضها أمس.
ومتيز تومية بقدرة كبرية يف «تضخيم» مرضه النفسي وفق تعبري
ّ
طبيبني نفسيني جرى مساع إفادتهما أمس وأمجعا على أن تومية
يعاني من مرض اكتئاب وغري وراثي ،مناقضني بذلك رأيي طبيب
نفسي ثالث الذي وصف مرض تومية باالنفصام الزوراني (Paranoid
.)schizophrenia
وبرزت أمس دعوى أخرى يالحق بها تومية أمام «العسكرية» تتعلق
برشوة موظفني بينهم عسكريون يف املستشفى العسكري حيث
يعاجل ،وقد استمهل وكيله لإلطالع على امللف.
فهز
يف مستهل اجللسة ،سأل رئيس احملكمة تومية عن حاله،
ّ
بدي روح
برأسه إجيابًا قبل أن يقول «منيح» .ثم بادر اىل القولّ :
لدي أوالد صغار ،وأنا مظلوم يا سيدي ،أنا أحب اجليش
ع البيتّ ،
وشبابي أمضيته يف اجليش .أضاف تومية متجاه ًال تالوة مستشارة
علي ،ويؤلفون أخبارًا وال
احملكمة التهمة املسندة إليه :كلهم يتآمرون ّ
شيء صحيح منها .أنا مل أؤذ أحدًا يف حياتي.
استوضحه رئيس احملكمة عما يقصده بـ»كلهم» فقال :إن مشاكل
كثرية حصلت معي.
وسأله رئيس احملكمة :هل تذكرني عندما كنا سوية يف عني
الرمانة ،فأجاب بعد أن رفع تومية رأسه قلي ًال ،متأم ًال برئيس احملكمة
وواضعًا يده اليمنى على رأسه يف إشارة اىل أنه يتذكر :أنا ال أخاف
سوى على أوالدي ،فهل تريد أن أبقى بعيدًا عنهم .إذا كنت أكذب
تستطيع أن تضعين على آلة كشف الكذب .وتابع تومية يقول :أنا
ساحمت كل الناس ،وخطيئة أوالدي برقبة كل واحد أذاني .حرام
حرام حرام ،إرمحين ...أنا ُأ جَ
عال منذ  20عامًا ومل أخرب أحدًا بذلك،
أريد أن أنتهي .وبعد االنتهاء من تالوة مضبطة االتهام ،سأله رئيس
احملكمة :هل فهمت مبا أنت متهم به ،فأجاب :كل ما اتهمت به ليس
صحيحًا.
واستدرجه رئيس احملكمة بسؤاله عما هو متهم به فأجاب« :إني
متعامل وجبمع ع الكومبيوتر» ،أضاف :إني أحكي مع أحد من جيش
حلد ،وأنا دمي للجيش.
وسئل عن املواقع العسكرية اليت خدم فيها يف اجلنوب والشمال
وخالل أحداث نهر البارد ،فأجاب :ال أعرف أين .ولدى سؤاله عن
أشقائه قال :كلنا للجيش كلهم كلهم ،البسني بدالت.
وسئل تومية عن رسائل كتبها ،ومت ضبطها يف حاسوبه اخلاص،
فقال :كان يوجد عسكري امسه مارون والتحق جبيش حلد ،وبقيت
أحتدث معه.
ّ
تسلمها من مارون ،فقال :استعاد لي املال الذي
وسئل عن أموال
سرق مين يف فرنسا.
يعصبوا عينيك وينقلوك بالطائرة اىل إسرائيل :فأجاب:
سئل :أمل
ّ
ذهب مع مارون وأصدقائه اىل الفندق ،وعن أجهزة ضبطت يف منزله
قال :هو مارون ،كان يتحدث معي وأنا مل أكن أريد ذلك ،كان يريد
أن يعيد لي أموالي.
أضاف :ليس لدي أصدقاء وكنت أرتاح نفسيًا عندما أكتب رسائل
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إليه.
وعرضت عليه صور حتمل مضبوطات يف منزله ،فقال «بيكون
ُ
مارون بعتهم» ،أضاف :أنا أكثر واحد مظلوم.
ّ
حيضرها بواسطة الربيد امليت
كما ُعرضت عليه صور حلقائب كان
لدي أصدقاء سوى
من مناطق عدة وقال تومية عنها :ما بعرف مل يكن ّ
مارون.
وعن مضمون الرسائل قال تومية« :هم ّ
ألفوها وأنا مل أذكر شيئًا
مما فيها».
وبدا تومية ينصت اىل الرسائل اليت تليت عليه بشكل غري مبال،
ثم قال :هيدا مارون ...مارون.
وسئل :ما رأيك حبزب اهلل ،فأجاب :من هو ،وسأل تكرارًا مستوضحًا
ثم قال :أنا مش باألحزاب أنا أحب اجليش.
وسئل عن رسالة كتبها تتعلق حبزب اهلل فأجابّ :
كله كذب ،وأضاف
ردًا على سؤال :هناك أخبار كنت أمجعها على الكومبيوتر من الصحف
واجملالت.
وظهرت يف إحدى الرسائل املضبوطة معلومات عن رئيس احملكمة
عندما كان يف القوات اجلوية .وقال تومية عنها« :هلا باإلنرتنت ،أنا
كنت أعطي مارون أي شيء من دون وعي ألتسلى».
سئل :أنت كنت تكشف أسرارًا فأجاب :ال ميكن أن أقوم بعمل قد
يضر بي.
ّ
سجل احملامي خمايل ّ
حتفظه على استجواب موكله كونه يعاني
وهنا ّ
حالة مرضية.
ثم استمعت احملكمة اىل إفادة الطبيب النفسي مسري اجلاموس بعد
حلفه اليمني ،والذي أعد تقريرًا مناقضًا لتقرير اللجنة اليت كشفت
على تومية واصفًا حالة األخري بأنها «انفصام زوراني» ،وكان جيب
يسرح من اجليش قبل  20عامًا.
أن
ّ
ورأى اجلاموس أن هذا املرض وراثي ومن ظواهره تفكك يف
شخصية املريض .وردًا على سؤال أوضح الشاهد أن املريض ميكن
أن يسرتجع قسمًا كبريًا من وعيه يف حال العالج .وأضاف أنه عندما
ّ
«ختشب» ألنه مل يكن يتناول الدواء.
عاين تومية كان حبالة
تدرج املرض ،خصوصًا وأن تومية بدا سابقًا
وسئل عن كيفية ّ
ويف اجللسات شخصًا طبيعيًا ،فقال :إن الضغط هو سبب األمراض
النفسية ،وإذا مل تكن لديه قدرة فلن يستطيع مواجهته.
يفسره عن حالة تومية الذي ذكر واقعة حصلت
وبسؤال الشاهد عما
ّ
معه قبل  10سنوات يف فرنسا ،فقال :هناك أشياء ال ميكن حموها من
ّ
املتخلف عقليًا.
الذاكرة حتى من ذاكرة
وأصر الشاهد على أن تومية يعاني من مرض االنفصام وأن
ّ
حتسنه ،مشريًا اىل عدم وجود أي مانع
إخضاعه للعالج قد يؤدي اىل
ّ
طيب الستجوابه.
وسأله احملامي خمايل عن والد تومية الذي كان مريضًا نفسيًا
منذ العام  ،1960فقال إنه كان يعاني انفصاما يف الشخصية ومتت
معاجلته .وعرض خمايل على الشاهد الئحة تتضمن أمساء أدوية كان
ّ
يشخص املرض
تومية يتناوهلا منذ العام  2004فقال إن الطبيب مل
الصحيح ،وأن األدوية تتعلق حباالت اكتئاب.
وباالستماع اىل الطبيب النفسي شارل بدورة ،أفاد أن لدى تومية
هسترييا تفككية ،وعوارض شبه نفسية تشبه عوارض الفصام إمنا
ليس مرض الفصام.
وبسؤاله قال إن مرض الفصام يكون بالالوعي ،وميكن معاجلته.
ّ
مضخم مرضه بنسبة  50يف املئة ،مؤكدًا
وأفاد إن تومية أظهر بشكل
أن مرضه ليس وراثيًا ،إمنا أصيب به نتيجة شخصيته الضعيفة.
وبعد أن شرح الشاهد ظواهر املرض أكد على أن تومية أراد تضخيم
ّ
مضخم ،وأن حالة
مرضه من خالل العوارض اليت كان يظهرها بشكل
االكتئاب احلادة ليست مرضًا بيولوجيًا .وقال إن مرضه هو هستريي
وقد قام تومية بإظهار عوارض للفت النظر واالهتمام به ،وقد حصل
معه ذلك بعد توقيفه .وأكد أن الئحة األدوية اليت تناوهلا تومية عام
 2004تتعلق باالكتئاب.
وأخريًا ،استمعت احملكمة اىل الطبيبة النفسية ريف كنعان،
ّ
فشخصت حالة تومية بأنها :غري ناضجة ،وعندما تتعرض لضغوط
قوية كالتوقيف تتعب أكثر ما يؤدي اىل حصول عوارض كالتصرف
بشكل غري طبيعي.
وأكد إن ما يعانيه تومية ليس مرض االنفصام يف الشخصية وأن
ّ
ومضخمة ،مشرية اىل أن املرض
ظواهر مرضه هي أكرب من حجمها
ليس وراثيًا .وبسؤاهلا قالت إن تومية مل يتجاوب مع العالج.
وقررت احملكمة رفع اجللسة اىل الثالث من نيسان املقبل إلجراء
مواجهة بني األطباء الثالثة وملتابعة استجواب تومية.
***

شراء أدوات ومعدات بشيكات مزورة وتوقيف الفاعلني
استطاع رجالن شراء ادوات ومعدات من شركات عدة بواسطة
شيكات مزورة مستعملني امساء وهمية خمتلفة ،وامتد «نشاطهما»
من الشمال اىل اجلنوب حيث القي القبض عليهما.
ومتكنت مفرزة استقصاء اجلنوب يف وحدة الدرك يف مدينة صيدا من
توقيف ح.س .وم.س .القدامهما على شراء ادوات صحية ومولدات
كهربائية ومعدات من مؤسسات وشركات خاصة يف حمافظات لبنان

اجلنوبي ،النبطية ،جبل لبنان ،بريوت ولبنان الشمالي مبوجب شيكات
مزورة وبأمساء وهمية هي( :جورج سكر ،انطوان عون ،جرجس فرح،
جورج فريد طحان) وانتحال امساء اخرى مزيفة.
وبالتحقيق معهما اعرتفا باستخدامهما شيكات مزورة لشراء معدات
خمتلفة من عدة مؤسسات وآخرها مؤسسة يف بلدة دير الزهراني،
حيث ضبط معهما دفرت شيكات مزور باسم جورج طحان ،كما تبني ان
ح.س .من اصحاب السوابق جبرم خمدرات.
وطلبت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي من اصحاب الشركات
الذين وقعوا ضحية اعماهلما وتعرفوا عليهما ،احلضور اىل مركز املفرزة
املذكورة الكائن يف جممع قوى االمن تلة مار الياس حارة صيدا ،او
االتصال على احد الرقمني 07/754309 07/754308 :متهيدًا الختاذ
االجراءات القانونية الالزمة.
***

جرمية مزدوجة يف الدكوانة
عثر فجرا يف إحدى الشقق يف حملة رأس الدكوانة ،على بيار.ح.خ
( 63عامًا) وهـ .جمهولة باقي اهلوية جثتني مضرجتني بالدماء جراء
إصابتهما بعدد من الطلقات النارية من بندقية كالشينكوف.
وبعد حضور القوى األمنية اىل املكان ،بدأت التحقيقات ملعرفة
املالبسات حيث مت توقيف شقيق هـ .وأحد السوريني للتحقيق معهما
بعد االشتباه بعالقتهما باجلرمية.
***

سالبة «الوعي» ..واملنازل
«مجعت» س.ي 56( .عاما) ما يقارب الـ 15الف دوالر من «عرق
جبينها» من خالل عملها يف «مهنة» السرقة ،فكانت تدخل اىل املنازل
حبجج خمتلفة ،ثم تقوم بدس مادة خمدرة يف فنجان القهوة العائد
لصاحبة املنزل اليت تفقد وعيها.
وحصرت س.ي« .عملها» ضمن نطاق منطقة جبل لبنان اىل ان
القي القبض عليها يف منزهلا يف حملة البوار.
وعلى اثر وقوع عدة عمليات سرقة جموهرات واموال نقدية من
داخل املنازل يف منطقة جبل لبنان من قبل سيدة جمهولة اهلوية
وبنتيجة اإلستقصاءات والتحريات املكثفة اليت قامت بها مفرزة
جونيه القضائية يف وحدة الشرطة القضائية وبالرجوع اىل ملفات
املفرزة تبني انه بتاريخ سابق وبنفس اجلرم مت توقيف امرأة تدعى:
س.ي ،وبعد استحضار صورة مشسية هلا من مكتب التحقق من
تعرفن عليها ّ
وأكدن انها نفس السيدة
اهلوية وعرضها على الضحاياّ ،
اليت حضرت اىل منازهلن ودست هلن املخدر يف القهوة .
وبناء إلشارة القضاء املختص وبنتيجة املتابعة مت حتديد مكان
ً
تواجدها وتوقيفها يف منزهلا يف حملة البوار .
بتفتيش منزهلا عثر بداخله على مادة بودرة بيضاء داخل علبة علكة،
وعلبة تقطري بيضاء بداخلها كمية قليلة من مادة جمهولة ،ارسلت اىل
املختربات اجلنائية لتحليلها ،كما ضبطت علبة جموهرات فارغة عائدة
إلحدى املدعيات بالسرقة .
بالتحقيق معها اعرتفت بإقدامها على عمليات السرقة حيث قدرت
قيمة املسروقات حبوالي  /15/الف دوالر امريكي.
***

صداقة «جموهرة»...
اجتمع أردني وفلسطيين على سرقة حمال اجملوهرات ،فنجحا يف
«تنظيف» حمال عدة من حمتوياتها وكانا يف كل مرة خيرجان حبقيبة
مليئة منها اىل أن اكتشف أمرهما أخريًا وجرى توقيفهما.
وكان الفلسطيين فؤاد.أ.ش واألردني يوسف.ع قد اتفقا على
سرقة حمال اجملوهرات ،وهما هلذا الغرض توجها بعد منتصف ليل
أحد األيام اىل حمل يف برج الرباجنة حي عني السكة بواسطة سيارة
استأجرها األول حيث عمل الثاني على كسر وخلع باب احملل ودخل
إليه يف حني انتظره فؤاد قرب السيارة للمراقبة .وبعد حنو عشر
دقائق خرج يوسف ومعه حقيبة مليئة باجملوهرات والذا بالفرار ،ويف
اليوم التالي باع يوسف املسروقات للظنني ح.ب.د الذي ميلك حم ًال
لبيع اجملوهرات والذي اشرتاها مع علمه بأمرها ثم ّ
سلم يوسف لفؤاد
مبلغًا قدره ألف ومخسمئة دوالر أمريكي حصته من السرقة.
وبعد حنو مخسة أشهر توجه اإلثنان بواسطة سيارة مستأجرة أيضاً
من قبل فؤاد اىل حملة الطريق اجلديدة امللعب البلدي حيث أقدما
بالطريقة نفسها على سرقة حمل جموهرات وكان نصيب فؤاد مبلغًا
قدره ألف دوالر أمريكي ،وخالل تلك الفرتة كان يوسف ينتقل
يف األراضي اللبنانية استنادًا اىل بطاقة مزورة خاصة بالالجئني
الفلسطينيني باسم أمحد.أ.ش شقيق فؤاد غري أنها حتمل الصورة
الشمسية ليوسف علمًا أن املتهمني استحصال عليها من خميم عني
احللوة من شخص يدعى بسام زهيدة مل يتوصل التحقيق اىل بيان
كامل هويته.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي هنري
اخلوري عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة حبقهما ،وأدانت ح.ب.د
وقضت حببسه ثالثة أشهر.
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جت�����ل�����ى ال�������ش�������وق ي�������ا وط����ن����ي ح���ب���ي���ب���ا
وغ�����������ار ال�������دم�������ع يف ع�����ي��ن��ي س���ك���ي���ب���ا
َ
مج������ي� ٌ
آي��������������ات ط����ه����ٍر
�����������اك
�����ل يف مح�
ُ
�����دس������ه������ا ك������ون������ا رح����ي����ب����ا
ي�������ب�������ارك ق� ُ
رع������������اك اهلل ي�������ا وط����������ن ال�����غ�����وال�����ي
���������������أرض ت������ش������م� ُ
�����خ ع�������������ّزا وط����ي����ب����ا
ب�
ٍ
َ
��������������اك اهلل ي��������ا وط�����ن����ي ج������راح������ًا
وق�
�����ت يف ال�����دن�����ي�����ا غ���ري���ب���ا
أب�������ي�������ًا ع������ش� َ
ف�����ع�����اث�����ت يف م����ض����اج����ع����ك ال����ل����ي����ال����ي
����ت ألج�����ل�����ه�����ا ظ������رف������ا ع���ص���ي���ب���ا
ق�����ض�����ي� َ
ارى يف جم���������دك امل����������������وؤود ع�������ارا
ب������ك������اه������ا احل�����������ر وي�����ل�����ا او حن���ي���ب���ا
����ان
����م�����د م�������ع ج�����ب� ٍ
وال ال�����س�����ي�����ف امل�����غ� ّ
ي�������غ�������ور يف ف�����ي�����ال�����ق�����ه�����ا خ���ض���ي���ب���ا
وال ال�������رم�������ح امل�������س�������دد يف غ�����ب�����ا ٍء
ي��������ك��������ون يف م�������رام�������ي�������ه م���ص���ي���ب���ا
حت����������وم ع�����ل�����ى ح�������واش�������ي� َ
������ك امل�����آس�����ي
��������ع���������رب ت����ص����ل����ي����ه����ا هل���ي���ب���ا
ون������������ار ال� ُ
�����ات
ف����ت����ب����ك����ي يف مس�������اه�������ا خ������اف������ق� ٌ
ت����������رى يف ف����ع����ل����ه����ا أم�������������را م���ع���ي���ب���ا
ون��������ي��������ران امل�������ع�������ام�������ع اش�����ع�����ل�����وه�����ا
�������ره��������ا س�����ه��ل��ا خ���ص���ي���ب���ا
ف�����ي�����ح�����رق ح� ّ
ف������ج������روه������ا
ب���������راك����ي����ن اخل�������ي�������ان�������ة ّ
ال�������ع�������رب ت���ش���ع���ل���ه���ا شهيبا
وع�����ه�����ر
ُ
م����ش����رئ����ب
غ������ص������ن
وداس�����������������وا ك��������ل
ٍ
ٍ
ون�������������ادوا يف ال�����ص�����وام�����ع ي������ا مهيبا
وش���������ب���������ان ال�������ك�������رام�������ة ط������ّوق������وه������ا
ُ
ب�������غ�������در اوه��������ن��������ت ج�������رح�������ا ُم�����ري�����ب�����ا

وفـاة فاضـلة

ضربات القلب عند
احلبيبني تتطابق !
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية ،أن “باحثني وجدوا
ومعدل ضربات القلب عند احلبيبني تتطابق
أن طرق التنفس
ّ
بعد جلوسهما قريبني من بعضهما ،حتى أنهما ال حيتاجان
ملسك أيدي بعضهما حلصول ذلك ،لكن الدراسة مل تلحظ
التأثري نفسه بني األغراب”.
وأضافت ان “الدراسة مشلت  23زوجًا يف عالقة عاطفية،
متت مراقبة معدالت ضربات قلبهم وتنفسهم ،وطلب منهم
اجللوس بعيدين قلي ًال عن بعضهم يف غرفة هادئة لكن
من دون أن يتحدثا أو يتالمسا ،ووجد أن كل شريكني
بدت عندهما أمناط معدالت ضربات القلب نفسها وكذلك
أمناط التنفس ،غري أن النساء ملن لتكييف أمناطهن مع
وفسر العلماء أن هذا امليل لدى النساء
أمناط الرجال أكثر،
ّ
ً
هن أكثر
يعين ان لديهن رابطا أقوى بشركاء حياتهن ورمبا ّ
عطفًا”.

تعزية
يتقدم املصور عفيف نقفور (اراكس) وعائلته بأحر التعازي
من اوالد وعائلة احلاجة رقية اللحام موسى وخاصة الصديقني
حسن وعدنان ويسأل اهلل ان يتغمد الفقيدة بواسع رمحته
وان يسكنها فسيح جنانه وان يلهم اوالدها وعائلتها وذويها
الصرب والسلوان وانا هلل وانا اليه راجعون.

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  2013يف قاعة الويستيال الكربى
يف ليدكمب الساعة الثامنة مساء.
سعر البطاقة $80

للحجز واملعلومات الرجاء
االتصال بالرقم

0409638450

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

إنتقلت إىل رمحته تعاىل املذيعة

السيـّدة جولييت العلم
وسيقام قداس وجناز عن نفس املرحومة وذلك يوم
الثالثاء الواقع يف  26شباط  2013الساعة العاشرة
صباحًا يف كنيسة:
St Paul’s Anglican Church
461 Chapel Road North
Corner French Street
Bankstown
الداعون:
يف أسرتاليا :أبنتها شريين شدياق زوجة الدكتور
اميل شدياق وعائلتهما
يف لندن :إبنتها نورانا بريستو وعائلتها
يف لبنان :شقيقها طوني عصفور وعائلته
وعموم عائالت علم ،وعصفور ،وبوتاجي ،وشدياق،
ِ
وح ِسن ،وبريستو ،وباملر،
والفار ،والقسوس،
والعزيزي ،وزوايدي ،وخوري ،واجلسر
واحلشمي،
ُ
وعموم األهل واألقارب.
تقبل التعازي يف قاعة الكنيسة يومي األحد  24شباط
واإلثنني  25شباط من الساعة السادسة حتى التاسعة
مساء.
ً
أسكنها اهلل فسيح جناته وأهلمكم من بعدها الصرب
والسلوان.
الدعوة عامة

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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فـــــن

نادين الراسي :ندمت على املشاركة يف هذه األعمال ..وأمجل أدوار احلب
مثلتها مع زياد برجي وتستعد لعمل مسرحي غنائي جيمعها بعاصي احلالني
املمثلة
قالت
نادين
اللبنانية
الراسي ،إن أمجل
أدوار احلب اليت
قدمتها يف مسريتها
التمثيلية حتى اليوم
هي تلك اليت مجعتها
بالفنان زياد برجي
يف مسلسل «غلطة
عمري» ،مشرية إىل
أنها الوحيدة اليت
بتجسيدها
أقنعتها
حقيقة دور الفتاة
املغرمة وقد يعود
الراحة
إىل
ذلك
النفسية اليت سادت
أجواء العمل ككل
وطبيعة عالقتها مع
زياد فانعكست هذه
الراحة إجيابيا على
واملعروف
أدائها.
أن نادين الراسي
غالبا ما رددت أنها
ال تستسيغ أدوارها
يف احلب ألنها ال
تقنعها عكس أدوار
كاملعاناة
أخرى
والفرح
والبكاء
اليت تستطيع أن
تؤديها جبدارة ألنها
تنبع من إحساسها
حقيقة باملوقف الذي
تؤديه .وتقول معلقة

يف حديث هلا « :ليس من
السهل إبراز مشاعر لشخص
ال تكنني له أي شيء ،فال
أتقبل صدق إحساسي لرجل
غريب عين ،وأعتقد أنها كلها
جمرد عوامل نفسية تسكنين
نابعة من فكري الباطين».
وأعلنت أنها تستعد حاليا
لتصوير مسلسل جديد مع
املمثل رودني حداد يف قصة
رائعة كتبها املمثل واملقدم
التلفزيوني طارق سويد،
موضحة أن العمل يتناول
مشاهد من واقعنا احلياتي
كالزواج املختلف والظروف
اليت متر بها األرملة وعالقتها
بأوالدها ،إضافة إىل مشاهد
تذكرنا جبذورنا التقليدية
اليت تتعلق بالقرية اللبنانية
وعالقة
الضيعة
وخمتار
سكانها مع بعضهم البعض.
وقالت« :لقد أعجبت كثريا
بالنص حتى إنين اتصلت
بالكاتب أهنئه عليه لشدة
تأثري مبا كتبه ،وأعتقد
أنه عمل سيرتك مكانة لدى
املشاهد ،ال سيما أن خمرجه
هو مسري حبشي الذي سبق
وعملت معه يف مسلسل
(لونا)».
وعما إذا كانت تعترب العمل

بأن ما يقلقها هو الغد،
قائلة« :أخاف من بكرة ،وأن
أصبح وحيدة عند تقدمي يف
العمر ،فلدي قلق كبري بهذا
الشأن ،كما أنين أفكر يف
املوت ويف الناس الذين
اضطروا يف نهاية حياتهم
أن ميدوا أيديهم ويشحذوا،
ال سيما أن بلدنا ال يضمن
العجوز وال يقدم له أي
مساعدات مادية ليعيش
حياة مطمئنة».
بدأت
اليت
ونادين
الشهرة
مع
مشوارها
كعارضة أزياء وفتاة إعالن
عادت اليوم لتطل بني وقت
وآخر يف إعالنات تلفزيونية
تنتقيها ،كما تقول ،مناسبة
ومالئمة هلا كممثلة ،وهي
تعتربها بالفعل الصديق
وقت الضيق ،ألن التمثيل
يف لبنان ال يطعم خبزا،
لتسد
اإلعالنات
فتأتي
الفراغ املادي بني وقت
وآخر ،مشرية إىل أنها ال
ختاف من القيام بها بني

املذكور آنفا تسبب يف قلب
صفحة من حياتها الفنية
لتبدأ يف صفحة جديدة
بعده ،ردت قائلة« :إن
مسلسل (لونا) دون شك
كان الفاصل ما بني نادين
الراسي املمثلة قبله وبعده،
فهو مرحلة انتقالية اتسمت
بنضج األداء وتطوري يف
التمثيل».
أما العمالن الفنيان اللذان
ندمت على املشاركة فيهما
فهما «وانقطعت الكهرباء»
و»ميرت ندى» اللذان مل
يكونا على املستوى الذي
نطمح إليه ألن طريقة تنظيم
العملني مل تكن حمرتفة حبيث
تقرر متديد احللقات فجأة يف
العمل األول يف ما سكربت
النص يف العمل الثاني كان
يردها على التوالي وهي يف
موقع التمثيل.
ونادين اليت شاركت يف
برنامج «ديو املشاهري»
وفازت فيه باللقب وأصدرت
بعدها أغنية للراحلة سلوى
القطريب «خدني معك» يف
إعادة جديدة هلا ال تفكر
حاليا يف امتهان الغناء
قائلة« :ما بني يدي حاليا ال
خيولين أن أقدم أعماال غنائية

على املستوى املطلوب،
وخصوصا أنين اليوم صرت
أعرف كيف أطالب حبقي،
وعندما عرض علي أستاذ
روميو حلود املشاركة يف أحد
أعماله املسرحية ووجدت أنه
ال يتضمن سوى أغنية واحدة
أؤديها ،رفضت الفكرة ألنها
ال تناسب طموحاتي يف هذا
اجملال ،ويومها استاء أستاذ
روميو من تصريف ،ولكين
على يقني أننا جتاوزنا
األمر اليوم ،وأقول له عرب
صحيفتكم( :أستاذ روميو
أنا أحبك كثريا وأفتخر كونك
اخرتتين للمشاركة يف أحد
أعمالك املسرحية)».
وعما إذا يشغل زوجها
الفنية
أعماهلا
إدارة
أجابت« :يعين ،نعم وال،
فهو يشاركين يف قراراتي
يف
ولكن
وينصحين،
احلقيقة لديه عمله اخلاص،
مما يعين أنه ال يتكل على
إدارة أعمالي كغريه من
أزواج الفنانات الذين طمعوا
بأموال زوجاتهم وجلسوا
مسرتخيني يف كراسيهم
يف انتظار ما سيدخرونه من
أعماهلن».
وتعرتف نادين الراسي

وقت وآخر وأنها يف قرارة
نفسها ال تشعر بأن صورتها
كممثلة تتأثر سلبا باملوضوع
أو تصبح مستهلكة.
وعن الربامج اليت تتابعها
الصغرية
الشاشة
على
مثل «كالم الناس» الذي
يقدمه اإلعالمي مارسال
غامن و»أحلى جلسة» لطوني
بارود ،وغريهما ،جتدها
بنفس
ومفيدة
مسلية
الوقت .أما املمثلة اليت
تلفتها من خارج لبنان فهي
سالف فواخرجي ،مشرية إىل
أنها تابعت مسلسل «روبي»
بشغف كما اتصلت ببطلته
سريين عبد النور وهنأتها
على أدائها الرائع ،وقالت
يف هذا الصدد« :ليس لدي
أي مشكلة أو عقدة يف هذا
املوضوع ،إذ إنين ال أستطيع
إال أن أبادر إىل التهنئة لكل
زميل لي يبهرني بأدائه،
فاالعرتاف بوجود أشخاص
آخرين ناجحني يعملون يف
اجملال نفسه أو غريه أمر

يستفزني وأحب الثناء على
صاحبه مع العلم بأنين أقوم
بذلك بصدق ،فال أجامل أو
أكون دبلوماسية أبدا».
أما فيما خيص املسلسالت
الرتكية فهي تتابع منها
«فاطمة» و»حريم السلطان»
ورأت أن إيقاف اجلزء الرابع
من هذا األخري ليس بالقرار
الصائب ،إذ كان بإمكان
املعنيني باألمر أن جيدوا
وسيلة أخرى لإلكمال فيه
دون خدش التاريخ الرتكي
الذي شكل مأخذا هلم
فيعدلون بالنص ويف بعض
املشاهد منه.
وعن مشاريعها املستقبلية
كشفت نادين الراسي عن
استعدادها لتقديم مسرحية
غنائية إىل جانب املطرب
عاصي احلالني هي بصدد
قراءة نصها اليوم الذي
كتبه وجدي شيا ويشارك
فيها كل من عاصي احلالني
وطوني حنا وستقدم على
خشبة كازينو لبنان.
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Labor and Prime Minister Julia Gillard losing support, Nielsen poll finds

Tony Abbott has overtaken Julia Gillard in the preferred prime minister stakes, according to a new poll.
Picture: Teaukura Moetaua

A DEVASTATING opinion
poll for Labor has again
put Prime Minister Julia
Gillard on the defensive
and overwhelmed Kevin
Rudd’s strong denials he
wants the Labor leadership back.
The Nielsen polling released on monday gives
Opposition Leader Tony
Abbott a 12 point lead in
the two-party preferred
vote, 56 per cent to 44 per
cent.
And for the first time in
seven months Mr Abbott
has been nominated as
preferred Prime Minister,
49 per cent over 45 per
cent for Prime Minister
Gillard.
The findings will distract
from the Government’s $1
billion scheme to boost
research and innovation
for manufacturing.
The Prime Minister today
said she let the polling reported in Fairfax newspapers “wash through” and
continued with her job.
“The job is more important (than polls). So each
and every day I just let that
wash through and I focus
on what I need to do,” she
told the Seven network.
The Nielsen survey is just
one poll and future findings could bounce around
without forming a trend.
However, it came after
the Government’s messy
start to the Parliamentary
year and increasing internal Labor doubts over the
leadership of Ms Gillard

and her deputy, Treasurer
Wayne Swan.
On Sunday former Labor leader Kevin Rudd
strongly denied he was
campaigning for a return
as Prime Minister before
the September 14 election
and said he would not be
a candidate in a ballot.
“Frankly, it ain’t happening,” Mr Rudd told Sky.
That easing of pressure
on the Gillard leadership
was wiped out by polling
which today showed 61
per cent of voters - and
45 per cent of ALP voters - wanted Mr Rudd as
leader.
The support for Mr Rudd
rose six per cent since
September although his
backing among Labor voters fell slightly.
The survey also found
that 58 per cent of voters
-- including 45 per cent of
Coalition voters - wanted
Malcolm Turnbull instead
of Tony Abbott as Opposition leader.
Mr Turnbull’s support fell
five per cent among voters
generally since September, and went down eight
per cent among Coalition
voters.
Nielsen pollster John Stirton said much of the support for Mr Rudd as leader
came from coalition voters.
“But when you’re behind
on primary votes as much
as Labor is you need some
of those voters to switch
sides,” he told Sky News.

“So in a sense that makes
that more significant than
the fact that Malcolm Turnbull is also the preferred
leader over Tony Abbott.”
He said the drop in Labor’s primary vote hadn’t
cancelled all the gains the
party made last year but it
had wiped out “a reasonable chunk”.
He thought part of Mr Abbott’s gain in the preferred
prime minister stakes
could be attributed to the
opposition leader’s more
measured performances
in parliament during the
first two sitting weeks of
the year.
Also, Mr Abbott’s speech
on the legislation to recognise indigenous people
got a bit of a run in the
media.
“That allowed some voters to see a different side
of Tony Abbott than they’d
seen previously,” Mr Stirton said.
Labor MP Nick Champion
put Mr Abbott’s gain down
to his being “in hiding,
wrapped up in cotton wool
and not doing any interviews of any substance”.
Liberal
backbencher
Steve Ciobo said his party
wouldn’t be taking anything for granted, even
with such good poll numbers.
“Politics is volatile, things
can change,” he told Sky
News.
“We have got to campaign
every single day.”
Trade Minister Craig Emer-

son called for unity within
the Labor party.
“There have been diversions, there have been
distractions, unity of purposes is needed,” Dr Emerson told ABC radio.
He said that is what the
government must do in
order to have the confidence of the Australian
people that they are being
listened to and working on
policies, such as Sunday’s
innovation plan.
“This is a perfectly reasonable position on behalf
of the Australian people,”
he said.
Union boss Paul Howes
said he was sick of opinion polls and regretted being poll-driven at the time
Kevin Rudd was dumped
as Labor leader.
“I am not worried about
constant polls that change
from week to week,” he
told ABC television on
Monday.
He was reminded he didn’t
appear so sanguine about
such samples of public
opinion when he was one
of the so-called “faceless”
men who dumped Kevin
Rudd as leader in 2010 after a series of bad polls.
“Absolutely. You just
heard me eat humble pie,”
Mr Howes said.
“I regret that I was one of
the people that used to
engage in this constant
useless chatter on various
opinion and chat shows
around the country.
“I am sick of it, I am not
doing it any more.”
ACTU secretary Dave Oliver wouldn’t be drawn on
leadership speculation.
“When we’re out and
about in workplaces
around the country, we
don’t have workers talking
to us about who’s dining
with who or the leadership
speculation,” he told ABC
radio.
“We know that the Gillard
government has been doing a good job out there
and hopefully will continue to do so.”

Sydney’s rail network is running 25
years behind London’s Underground
says new rail boss Howard Collins

The London Underground is 25 years ahead of Sydney’s rail network.
Picture: AP Photo/Adam Butler Source: AP

SYDNEY’S train system
is like London’s Tube “25
years ago”, according to
the new boss of our creaking rail network.
Howard Collins, outgoing
chief operating officer of
the London Underground,
will take up his $530,000a-year post as the CEO of
Sydney Trains, which, together with NSW Trains,
will replace Cityrail, in
June.
He admits to being taken
aback by the Harbour
City’s congestion problems.
He said there was a place
for more single-carriage
metro train services to
replace double decker
trains and in a warning
to his new employer, the
state government, he
said not to invest in new
infrastructure, such as
new train lines, would be
a mistake that would cost
Sydney being a “world
city”.
Mr Collins told how the
London Underground had
been able to use many
more services when signalling was improved and
trains were allowed to
travel faster.
Transport Minister Gladys
Berejiklian’s plan involves
introducing single-deck
carriages to the new North
West Rail Line and eventually progressing them
on to other lines.

“While some parts of
Sydney do require heavy
(double decker) capacity, we have done a lot of
work in understanding it’s
not so much the number
of seats on each train but
the number of seats per
hour,” Mr Collins said.
“Long-term investment
in public transport is the
only way to keep the arteries and veins of the city
moving.
“(Installing) heavy metro,
it’s expensive, but if you
don’t have that capital
program into public transport, eventually the city
will grind to a halt.”
He planned to work hard
on customer service to
encourage more people to
catch trains.
“One of the things on the
Tube, I have put in wi-fi.
It’s made a massive difference to people.”
In a 35-year career with
Transport for London, Mr
Collins has done everything from driving trains,
to working in signalling.
He ran the trains during the Olympics in his
$380,000 (£250,000) a
year job.
Mr Collins defended his
new salary saying: “I
think I will be good value
for money. It’s a big life
change, it’s a big move.
Living in Sydney’s probably one of the most expensive places in the world.”
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Prime Minister Julia Gillard sinking as the Greens jump ship G i l l a r d ’ s
Green embrace fatal:
Abbott

Labor’s blue with Greens
THE Greens have torn up
their formal alliance with
Julia Gillard in a dramatic
political dummy spit that
the Prime Minister’s internal enemies appear
intent on using to bolster
their case for a leadership
change.
With the PM’s job already on the line following a growing split in her
caucus, it was her coalition partners yesterday
who stuck the knife in by
ripping up the minority
party’s formal agreement
with Ms Gillard.
In a desperate move to arrest its own declining vote
and distance itself from
an increasingly unpopular Labor government,
Greens leader Christine
Milne claimed her party
had been betrayed by the
PM over the mining tax.
But the political divorce
appeared to ring hollow.
Ms Milne claimed she
would not bring down the
government, promising to
still guarantee supply and
confidence in the government in the parliament.
Labor strategists were left
in no doubt the move was
part of a blatant political
strategy by the Greens
to cut its ties so it could
compete with Labor for
the left-wing primary vote.
One senior minister likened the move to a sign
the Greens had moved to
“another planet”, claiming
it would only further dam-

age the Greens and help
Labor recover some of the
middle ground.
“This is a meaningless
act of petulance from an
immature political party,”
Transport Minister Anthony Albanese said. “They
are saying of themselves
that they don’t inhabit the
real world.”
Ms Milne announced the
split at the National Press
Club yesterday, shortly
after 1pm.
She phoned Ms Gillard 20
minutes before she was
to give her speech, while
the Prime Minister was on
her way to a lunch in Melbourne.
Ms Milne said it was Labor
that had dishonoured the
alliance by siding with the
“big miners” and refusing
to rework its failed mining
tax.
“By choosing the big miners the Labor government
is no longer honouring
our agreement to work together to promote transparent and accountable
government, the public
interest or to address climate change,” she said.
“Labor has effectively
ended its agreement with
the Greens. Well, so be
it.”
Ms Gillard’s office issued
a curt response.
“This is a matter for Christine Milne and The Greens.
“We will always be the
party that puts jobs,
growth and work first,” it
read.

While some Labor figures
were privately rejoicing
at the formal break with
the Greens, Labor MPs
agitating for a return to
Kevin Rudd claimed the
split could be viewed by
many voters as a case of
the “rats leaving a sinking
ship”.
“Having the Greens abandon the PM is the ultimate
act of humiliation,” one
Rudd backer said.
“They are the only political entity who are more
unpopular than us.”
With leadership tensions
refusing to subside, other senior Rudd backers
claimed that, having the
Greens end an alliance
which should have been
torn up by Labor, Ms Gillard would be further exposed in the caucus.
Ms Milne last night would
not comment on whether
the Greens were now in
preference discussions
with the Liberal Party, over
seats such as Melbourne,
held by the Greens’ only
MHR, Adam Bandt. Online
bookmakers reported a
plunge on Mr Rudd with
him now favourite to lead
Labor to the September
14 election.
“We just took our biggest
single wager on Rudd to
be PM at the next election
since we commenced betting on this market last
June,” Sportingbet CEO
Michael Sullivan said.
“He’s been backed from
$2.40 into $1.70.”

PRIME Minister Julia
Gillard’s embrace of the
Australian Greens was a
fatal move that compromised her government
from the beginning, says
Opposition Leader Tony
Abbott.
The Greens have ended
their alliance with the
federal government after the party’s leader
Christine Milne accused
Labor of walking away
from the agreement that
kept the minority government in power for
more than two years.
“I think her government
from the beginning has
been fatally compromised,” Mr Abbott told
Fairfax radio.
“She embraced the
Greens.
“It has turned out to be a
fatal embrace.”
Mr Abbott said he had
not been prepared to
make deals with the
Greens or independents
that were inconsistent
with coalition principles
following the 2010 election.
“I wasn’t prepared to
give the independents,
I wasn’t prepared to
give the Greens what
they wanted,” Mr Abbott
said.
“Julia Gillard was.
“I don’t do these sorts of
deals with people.”
Senator Milne said by
siding with the big miners, Labor had made it
clear it no longer had
the “courage or the will”
to work with the Greens
on a shared agenda for
the national interest.
But the Greens will
stand by its pledge to
deliver confidence and
supply to Labor until the
next election so not to
advance the interests of
Mr Abbott.
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Combet confident about
rescue package
FEDERAL Industry Minister Greg Combet says
he is confident he’s done
enough to secure the $1
billion needed from big
business to fund the government’s manufacturing
rescue package, despite
leaked documents suggesting otherwise.
The plan gives local firms
first opportunity to bid
for contracts, and creates
new manufacturing precincts to help small and
medium sized businesses develop new products
and skills to break into
new markets.
It will be funded by removing a tax concession
for big business, which
currently benefit from
special research and development tax breaks.
But cabinet documents

leaked to Fairfax Media
show Mr Combet’s department argued against
the plan.
The advice warned it
could be difficult to legislate to stop big companies
avoiding the policy by restructuring and shifting
earnings offshore.
Mr Combet said those
risks had been reduced
since the leaked document was written.
“I think that the document
that has been leaked canvassed some options,
some risks associated
with them after that process was gone through,”
he said.
“Of course we went
through and looked at
how we would mitigate
risks and overcome
them.”

WA Labor would sign up to
NDIS trial
THE alternative premier
of Western Australia
says he’d sign up to a
National Disability Insurance Scheme (NDIS) trial
in a heartbeat, unlike the
state’s current “downright
obstructionist”
leader.
Premier Colin Barnett
hasn’t followed other
Australian states in
signing up to trial the
scheme, but WA Opposition Leader Mark
McGowan says he will
if he wins the state election next month.
“He’s been downright
obstructionist towards
this,” Mr McGowan told
ABC radio on Wednesday.
“We have a good system
here but that’s not to say
the system couldn’t be
better.”
He said WA hadn’t
shown the same good
faith as other states, but
he would absolutely sign

up to a trial of the NDIS.
“That’s one of the things
I want to cooperate with
the Commonwealth on,”
he said.
“You don’t always have
to fight the Commonwealth. You can stand up
to them when needed.
“But some things - the
NDIS,
occupational
health and safety laws - I
think there are strong arguments to be part of a
national approach.”
If Labor won the March
9 poll, Mr McGowan said
it was possible the party
would introduce no-fault
insurance to provide additional protection for
people injured in motor
accidents and bring WA
in line with NSW, Victoria
and Tasmania.
But this could make premiums skyrocket, so it
would have to be done
in a way that kept premiums down, Mr McGowan
said.
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One hundred refugees perish on voyage - Immigration Minister Brendan O’Connor Sydney’s gridlocked airport
choking the whole nation
Mr O’Connor said it was

not “right” or “safe” for
people to come by boat: “If
I can do anything to reduce
that, I will.”
He rushed from East Timor
to Christmas Island on the
day of the 2010 boat tragedy and comforted rescuers as they described seeing women clinging to their
babies rather than taking
ropes to save themselves.
“I saw things I wouldn’t
want to see again,” he said.
“If anyone tells me it is just
a line you don’t want to enSome of the 32 Burmese asylum seekers rescued by the Sri Lankan navy. Source: The Daily Telegraph
danger people’s lives, it’s
ALMOST 100 dead asylum done quickly. But the gov- Australia in the late 1960s. not just a line.
seekers headed for Austra- ernment would continue
lia were thrown overboard to work through Houston
one by one by starving panel recommendations,
shipmates - and new Im- he said.
A PART of Brisbane has football players took part
migration Minister Brendan Australia has seen more been switched onto the in a virtual coaching sesO’Connor admits he has no than 33,000 people arrive national broadband net- sion led by former Ausshort-term solution to slow since Labor was elected work (NBN).
tralian
representative
down the influx of boats.
in November 2007, and Federal Treasurer Wayne rugby league player MiMr O’Connor said 98 Bur- dismantled the Howard Swan attended Wednes- chael Hancock.
mese refugees died terrible government’s Pacific So- day’s switch-on ceremo- Hancock’s image was
deaths as they drifted with- lution, which Mr O’Connor ny, saying the NBN was beamed from Suncorp
out food. Their boat was claimed would also have a project Australia could Stadium across town
found off Sri Lanka this failed in the existing cir- not afford to be without. onto a large screen in
week.
cumstances.
“It connects the nation the northern Brisbane
He admitted there had prob- He said boat arrivals were and then it connects the suburb of Aspley, via the
ably been other deaths in a “constant pressure” for nation to the global econ- NBN.
similar circumstances.
governments. “This cannot omy,” he told reporters in The instant communicaThe Sri Lankan navy re- be done overnight, it can Brisbane.
tion between Hancock
leased shocking photo- only be done over time,” He said the NBN would and the junior players
graphs of some of the 32 he said. “Anyone who says help Australia maximise wouldn’t have been posemaciated survivors, who they can stop the boats will international opportuni- sible without the superran out of food 21 days ago have to eat a lot of words if ties, including the eco- fast broadband connecand had been at sea for two they’re ever put into a posi- nomic rise of Asia.
tion, NBN Co spokesman
months.
tion to have to do it.”
During the launch junior Ryan Williams said.
“People floating around, He was critical of a lack of
people emaciated and 100 co-operation from the Copeople might have per- alition but has yet to make
ished. It just has to end,” contact with opposition imMr O’Connor said. “It was migration spokesman Scott
nowhere near (Australia), Morrison.
THE officer at the fore- been impressed in the
I am advised it (the boat) Mr O’Connor was also yet front of investigations way Mr Hudson has exwas on its way here. A lot to speak with his counter- into the Madeleine Pul- ecuted his duties,” Mr
of people are just disap- parts in Malaysia, Indo- ver collar-bomb hoax has Gallacher said in a statepearing, out of sight, out of nesia and Sri Lanka but been named Police Com- ment.
mind. Boats disappearing. planned to.
missioner Andrew Scipi- Mr Hudson’s career with
It is very hard to put a num- He said he was focusing on one’s new right hand the NSW Police Force
ber on it. Too many.”
building permanent camps man.
spans 31 years and he
Despite declaring “we in Nauru and PNG.
Assistant commissioner was involved in highshould never allow people A migrant himself, Mr David Hudson, who is profile investigations into
smugglers to determine O’Connor’s first memory widely touted as a con- the Lin family murders in
who we take in as refu- of
tender for the top job, 2009 and the 2011 collargees” and that “there are Australia was in a Nissen was appointed deputy bomb threat of a Mosman
no Oskar Schindlers” in the hut in a migrant hostel with commissioner by NSW teenager.
people smuggling trade, Mr his Irish parents and sib- Police Minister Michael He’s been acting in his
O’Connor admitted stop- lings.
Gallacher on Wednesday. new role since October,
ping boats would not be His parents migrated to “The government has 2012.

Brisbane switched onto NBN

Hudson named NSW deputy police chief

ONE in five domestic flights
in and out of Sydney Airport
is either late or delayed due to
aviation gridlock, according to
a federal government report.
And the number is forecast to
rise to almost half of all flights
by 2035, unless a second airport is built.
A federal Department of Infrastructure and Transport
report into domestic aviation
performance shows Sydney
Airport is operating below the
national average. And, as the
national hub of air travel handling 35 million passengers a
year, that is having a flow-on
effect to other airports.
The increasingly choked airport was responsible for creating a national congestion
problem, frequently disrupting
the entire civil aviation network - passenger and freight
- and leading to regular delays
around the country.
The federal government has
warned that Sydney’s congestion now poses a threat to the
national economy, not just the
NSW economy. And Transport
and Infrastructure Minister
Anthony Albanese said passengers should expect the
situation to only get worse,
unless the state government
agreed to consider a second
airport.
“As the hub of the national
aviation network, when Sydney is disrupted, the whole
network is disrupted,” he told
The Daily Telegraph.
“For more and more people
this means being stuck at the
airport or in the air, rather than
at work or with their families.
“If a second airport is not built,
our national economy will suffer as congestion grows, and
flights and economic investment are turned away.
“The solution to handle the
expected growth in aviation is
simple - Sydney needs a second airport.”
The report, to be released today, comes as a draft Sydney
Airport Master Plan has predicted that aircraft noise over
Sydney’s inner west will be
greatly reduced with the introduction of more A380 aircraft.
Premier Barry O’Farrell has
vowed to block a second airport in Sydney, claiming it
should be built in Canberra
and connected via high-speed

rail.
A recent report ruled this option out as economically infeasible. The federal Coalition
is also split on the issue.
Shadow Treasurer Joe Hockey has supported a second
airport but Opposition Leader
Tony Abbott has refused to
commit to the idea.
Four out of every 10 flights in
Australia either come into or
leave Sydney Airport.
The report revealed that the
number of late planes in and
out of Mascot had grown to 20
per cent of all flights.
On average, this translated to
about 21,000 flights arriving
late and 18,000 leaving behind
schedule every year, affecting
millions of passengers.
And the report warned that
the situation would only get
worse, with the number of
flights delayed by 15 minutes
or more expected to double by
2025, and reach 48 per cent
of all flights by 2035.
While 2012 figures showed
a small increase to the number of late arrivals and departures, they had blown
out dramatically since 2007,
when on-time performance
was 87 per cent.
A Daily Telegraph Galaxy poll
last week revealed the majority of NSW residents supported the need for a second
airport, with 76 per cent of respondents supporting a new
site at Badgerys Creek, the
Central Coast or Newcastle.
Adelaide had the highest
number of flights on time at
87 per cent, followed by Melbourne, Canberra, Brisbane,
Darwin and then Perth.
Sydney was at the bottom of
the pile, with 80.5 per cent of
flights departing on time.
Qantas achieved the best results, 86 per cent, followed
by Virgin Australia, Tiger
Airways and Jetstar, which
achieved only 76 per cent.
But Qantas Link was the
worst performer along the regional routes.
The highest number of cancellations was on the Sydney to
Canberra and Sydney to Melbourne routes, with Sydney
to Melbourne also recording
among the highest number of
late aircraft. Mr Albanese said
the cost of not acting would
be “substantial”.
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