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اختبار يف صيدا والسلسلة تش ّق احلكومة

أن تنشأ عن االخفاق
يف التوصل اىل توافق
سياسي قبل نفاد املهل
القانونية.
واختذ املأزق االنتخابي
بعده العملي واحلار مع
ارسال وزير الداخلية مروان
شربل قبل يومني مرسوم
توجيه الدعوة اىل اهليئات
الناخبة اىل رئيس الوزراء
جنيب ميقاتي .وتضمن
املرسوم الدعوة اىل اجراء
االنتخابات النيابية يف
التاسع من حزيران 2013

اعتصام لهيئة التنسيق النقابية امس االول امام مقر مديرية الواردات يف وزارة املال
وسائر القوى السياسية
يف فريقي  8آذار و14
آذار ويف املوقع الوسطي،
على حنو من شأنه أن يزيد

أجواء الغموض واالرباك
املتعاظمة
والتعقيدات
يف ملف قانون االنتخاب
واالحتماالت اليت ميكن

مطلوب للعمل

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
Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

www.southwestbuilders.com.au

e-mail: info@meherald.com.au
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البابا بينيديكتوس الـ « 16جمرد حاج»

عاشت حاضرة الفاتيكان
أمس االول حدثًا تارخييًا
مل تشهده منذ قرون،
شاهدة على تنحي البابا
بينيديكتوس الـ  16عن
السدة البطرسية بعد حربية
استمرت مثاني سنوات
فضائح
خالهلا
وواجه
كبرية وكافح من أجل
اعادة جتديد املسيحية
يف عامل يبتعد أكثر عن
الروحانيات ،ليبدأ املرحلة
االخرية من حياته «جمرد
حاج» ،تاركًا خللفه الذي
تعهد «الطاعة املطلقة»
له ،مهمة قيادة كنيسة
تعاني أزمات داخلية وسط
حتديات كبرية .وتفاوتت
املشاعر حول العامل حيال

التفاصيل صفحة 39

«تق ّدم» يف مقاربة األزمة السورية
بني هوالند وبوتني يف موسكو

البابا بينيديكتوس الـ  16يف اطاللته األخرية حرباً أعظم من شرفة املقر
البابوي الصيفي يف كاستل غاندولفو جنوب روما مساء أمس االول

تلك اللحظات التارخيية
املفعمة بالصور والرمزية،
بني القلق على مستقبل

الكنيسة اليت متر بتجربة
هي االوىل من نوعها

التتمة صفحة 31

Hamze Bros Fruit Market

التفاصيل صفحة 31

بعثة دولية لتقويم عملية حلفظ
السالم يف مالي وفابيوس يش ّدد على
إجراء االنتخابات يف متوز

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

Confined Spaces

التتمة صفحة 31

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

pp: 255003 / 09613

مرسوم دعوة اهليئات الناخبة إىل التوقيع

مبهله
آذار
دهم
احلامسة،
الدستورية
الرئاسات الثالث وجملس
النواب وجملس الوزراء

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

التفاصيل صفحة 31

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

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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TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
اول من علـّب فالفل  NSMالشهرية اليت تباع
يف مجيع احناء اسرتاليا
البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل
املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني

N.S.M

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

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

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد..
تباع يف احملالت االسرتالية الكبرية طحينة  N.S.Mتتحدى االحسن

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

علب الفالفل

بعض اآلالت

فالفل جاهزة

علب الطحينة

صفحة 3
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لبنانيـــات

رئيس وزراء اجملر زار القصر وعني التينة والسراي:

ال استقرار يف الشرق االوسط من دون لبنان مستقر

أكد رئيس وزراء اجملر فيكتور
أوربان إهتمام بالده يف توطيد
العالقات الثنائية بني البلدين،
مبديا رغبتها باملشاركة يف
املناقصة العاملية إلستخراج
الغاز والنفط اللبناني .مشددا
على ان ال استقرار يف منطقة
الشرق األوسط من دون لبنان
مستقر.
فقد جال رئيس وزراء اجملر الذي
يزور بريوت على رأس وفد،
على كبار املسؤولني اللبنانيني،
فزار قصر بعبدا ،حيث التقى
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان ومت البحث يف العالقات
الثنائية ،إضافة اىل االوضاع
يف منطقة الشرق االوسط ويف
سوريا وأهمية مساعدة لبنان يف
حتمل عبء إيواء النازحني من
سوريا والذين تتكاثر اعدادهم
يوميًا.
وأعلن أوربان أن بالده مهتمة
يف توسيع عالقاتها اخلارجية
وترغب يف أن يكون لبنان يف
منطقة الشرق االوسط الدولة
الركيزة يف سياستها هذه،
مؤكدا ان سلسلة من اتفاقات
التعاون سيتم توقيعها ،يف
اجملاالت السياسية والرتبوية،
إضافة اىل الرغبة يف تبادل
االستثمارات ،مشريًا اىل أن
لدى بالده شركات ذات خربة
عالية يف جمال الطاقة وهي تود
املشاركة يف املناقصة العاملية
الستخراج الغاز والنفط اللبناني
والفتا اىل أن باب التعاون
العسكري بني اجليشني اللبناني
واجملري مفتوح على املساعدات
تدريبًا وتسليحًا وجتهيزًا .
رحب الرئيس سليمان
من جهتهّ ،
برئيس احلكومة اجملرية ،الفتًا
اىل إرادة لبنان يف تعزيز
العالقات الثنائية يف شتى
اجملاالت ،ومؤكدا أهمية استمرار
تبادل اخلربات.
يف عني التينة
وزار رئيس وزراء اجملر والوفد
املرافق مقر الرئاسة الثانية يف
عني التينة ،حيث التقى رئيس
جملس النواب نبيه بري يف
حضور وزير اإلعالم وليد الداعوق
ورئيس جلنة الشؤون اخلارجية

النائب عبد اللطيف الزين ومت
عرض العالقات الثنائية بني
البلدين وسبل تعزيزها.
ويف خالل اللقاء عرب اوربان
عن اهتمام بالده يف تطوير
العالقات والتعاون بني جمريا
والدول العربية ال سيما لبنان
نظرا للميزات اليت يتمتع بها
اللبنانيون ودورهم ايضا يف
االنتشار.
وتطرق احلديث اىل االزمة
السورية وتداعياتها على لبنان
واملنطقة واكد بري أهمية الدور
الذي ميكن ان تلعبه اوروبا من
اجل احلل السياسي يف سوريا.
ويف السراي
ثم توجه رئيس حكومة اجملر
اىل السراي ،حيث إستقبله
نظريه اللبناني جنيب ميقاتي
يف الباحة اخلارجية ،واقيمت
مراسم االستقبال الرمسية،
فعزفت موسيقى قوى األمن
الداخلي النشيدين الوطنيني
اجملري واللبناني ،ثم أستعرض
الرئيسان ثلة من سرية حرس
رئاسة احلكومة وأدت هلما
التحية ،بعدها صافحا كبار
املستقبلني من اجلانبني تقدمهم
الوفد اجملري الذي ضم كال
من :وزراء االقتصاد الوطين
جيورجي ماتوالكسي ،الدفاع
كسابا هندي ،الدولة للشؤون
اخلارجية والعالقات االقتصادية
اخلارجية بيرت سزجيارتو والسفري
يف لبنان ساندور فودور ووفد
إداري.
وضم اجلانب اللبناني نائب
رئيس احلكومة مسري مقبل
ووزراء اخلارجية واملغرتبني
عدنان منصور ،االعالم وليد
الداعوق ،الشؤون االجتماعية
وائل أبو فاعور ،الدفاع الوطين
فايز غضن ،الصناعة فريج
صابوجنيان ،االقتصاد والتجارة
نقوال حناس ،الرتبية حسان
دياب ،البيئة ناظم اخلوري،
الشباب والرياضة فيصل كرامي
والدولة مروان خري الدين،
األمني العام لرئاسة جملس
الوزراء سهيل بوجي ،وعدد من
املستشارين.
بعد ذلك التقطت للرئيسني

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

الصور التذكارية ،ثم عقدا لقاء
شارك فيه عن اجلانب اللبناني
مقبل ومنصور وعن اجلانب
اجملري ووزير الدولة للشؤون
اخلارجية والعالقات االقتصادية
اخلارجية وسفري جمريا يف
لبنان ووفد إداري .ثم عقدت
حمادثات موسعة مبشاركة مجيع
اعضاء الوفدين مت يف نهايتها
التوقيع على ثالثة إتفاقات
تعاون :األول بشأن إعفاء حاملي
جوازات السفر الديبلوماسية من
متطلبات التأشرية ،ووقعه عن
اجلانب اللبناني وزير اخلارجية
واملغرتبني عدنان منصور وعن
اجلانب اجملري وزير الدولة
للشؤون اخلارجية والعالقات
بيرت
اخلارجية
االقتصادية
سزجيارتو .أما االتفاق الثاني
االقتصادي
التعاون
بشأن
والتقين ،ووقعه عن اجلانب
اللبناني وزير االقتصاد والتجارة
نقوال حناس وعن اجلانب اجملري
وزير الدولة للشؤون اخلارجية
والعالقات االقتصادية اخلارجية
بيرت سزجيارتو .أما االتفاق
الثالث فهو عبارة عن برنامج عمل
للتعاون الرتبوي والعلمي بني
وزارة الرتبية والتعليم العالي
يف اجلمهورية اللبنانية ووزارة
املوارد البشرية يف اجملر لألعوام
 2014 ،2013و .2015وقد وقعه
عن اجلانب اللبناني وزير الرتبية
حسان دياب وعن اجلانب اجملري
وزير الدولة للشؤون اخلارجية
والعالقات االقتصادية اخلارجية
بيرت سزجيارتو.
مؤمتر صحايف مشرتك
ثم عقد الرئيسان ميقاتي
وأوربان مؤمترًا صحافيًا مشرتكًا،
حتدث يف بدايته الرئيس ميقاتي
فقال :أعرب اليوم عن سعادتي
الستقبال ضيف لبنان الكبري
دولة رئيس وزراء اجملر الصديق
فكتور أوربان هنا يف السرايا،
وهذا هو اللقاء الثاني بيننا بعد
الزيارة الناجحة اليت قمنا بها اىل
بودابست يف السادس من شهر
تشرين الثاني الفائت .أجرينا
اليوم حمادثات عميقة ومهمة
السياسية
العالقات
بشأن
واالقتصادية بني بلدينا وسبل
تطوير التعاون االقتصادي ،وال
سيما أن الوفد املرافق لدولته
يضم شخصيات اقتصادية من
قطاعات خمتلفة تشارك يف
املنتدى االقتصادي اللبناني
اجملري املنعقد يف بريوت حالياوالذي سنشارك مع دولته يف
جلسته اخلتامية بعد الظهر.
أضاف :كان لنا ايضا حديث عام
عن وضع املنطقة وشرحنا له
السياسة اليت تنتهجها احلكومة
اللبنانية يف ما يتعلق بالوضع
يف سوريا واهمية تعاون
اجملتمع الدولي وال سيما االحتاد
االوروبي مع لبنان خاصة يف
جمال إغاثة املواطنني السوريني
الذين نزحوا اىل لبنان ،وتوافقنا
على أن األولوية جيب ان تكون
لوقف القتل والتدمري يف سوريا
ومن ثم اجياد احلل السياسي
الذي يتوافق عليه السوريون.
وقال :يف خالل هذا االجتماع
وقعنا على ثالثة اتفاقات يف

االقتصادي
التعاون
جمال
والتقين واعفاء حاملي جوازات
السفر الدبلوماسية من متطلبات
التأشرية ،وبرنامج عمل للتعاون
الرتبوي والعلمي لألعوام ،2013
 2014و .2015كذلك حبثنا
يف تفعيل التعاون بني رجال
األعمال اللبنانيني واجملريني
السياحي.
التعاون
وتعزيز
وكررنا االقرتاح الذي كنا تقدمنا
به يف السابق بان يستضيف
لبنان الطالب اجملريني الراغبني
يف تعلم اللغة العربية يف اجلامعة
اللبنانية ،فيما شدد الرئيس
اوربان على أنه اعطى توجيهاته
لزيادة املنح اجلامعية للطالب
اللبنانيني الراغبني بالدراسة يف
اجملر.
وختم بالقول :يف اخلالصة كانت
الزيارة ناجحة على كل الصعد
خاصة يف ظل وجود رغبة مشرتكة
لتقوية العالقات االقتصادية،
وستتم متابعة نتائج احملادثات
عرب الوزارات واالدارات املختصة
ملا فيه خري بلدينا وشعبينا.
أوربان
فقال:
أوربان
حتدث
ثم
دولة الرئيس ،أيها السادة
والسيدات ،أود أن أقول لكم
أن اجملر كان مقبو ً
ال هنا اليوم
باحرتام .لقد ألفنا حكومة جديدة
يف اجملر يف العام  ،2010أعلنت
عن سياسة خارجية جديدة،
من أبرز مهامها اإلنفتاح على
الشرق ،وال سيما على العامل
العربي ،وحنن نعترب أن لبنان
دولة مهمة جدًا ودولة مفتاح يف
املنطقة .بدأنا يف لبنان بالقيام
بعدة أمور ابرزها تعميق العالقات
بني البلدين ،ويف إعتقادنا أن
النظام السياسي يف لبنان هو
نظام قيم جدا ،وحنن ننظر اىل

هذا البلد باهتمام واعجاب كبريين
النه ،يف ظل هذه الظروف فان
احلكومة اللبنانية حتاول تطبيق
نظام دميوقراطي.
وقال :إن لبنان يتمتع بثقافة
عالية جدًا ويف جمال الديبلوماسية
اجملرية فإن ميادين الثقافة
لطاملا لعبت دورًا مهمًا ،كذلك
أدركنا أن هذا البلد يشهد
انفتاحًا على اجملال التجاري،
كما أن رجال األعمال اللبنانيني
يفكرون يف التعامل مع األجنيب
وليس السيطرة عليه .ويف
النهاية هذا البلد يسكنه أناس
طيبون ،وعلى هذا األساس فان
عالقاتنا مع الشرق مهمة جدًا،
وعلى هذا االساس الشروط
األربعة للتعاون موجودة ،كما
قلت لكم ،وحنن منفتحون
لتطوير هذه العالقات.
أضاف :كل االتفاقيات اليت
عقدناها اليوم  -امس نتيجة هذه
الزيارة حتقق زيادة يف التجارة
اللبنانية -اجملرية ويف عدد
اللبنانيني الذين يزورون اجملر.
إن رجال األعمال اللبنانيني
يزورون اجملر بصورة عادية
وحجم املنتجات اجملرية اىل لبنان
يزداد ايضا .حنن نولي أهمية
خاصة ملساعدة الشعب اللبناني
ال سيما الشباب منهم حبيث
قدمت حكومتنا مئة منحة دراسية
للطالب لبنانيني ،ستوفر هلم
التدريس باللغة االنكليزية يف
اجملر ،وهذا التدريس باللغة
االنكليزية مقدر عاليا يف أوروبا
بصورة عامة.
أشكر رئيس الوزراء اللبناني على
إمكان ارسال طالب جمريني ،ومن
دالئل الثقة بني بلدينا أن هناك
حاليًا تعاونا يف جمال الدفاع.
أشكره على هذه الدعوة الكرمية

وأعترب أن احملادثات كانت ناجحة
جدًا لتعزيز العالقات اجملرية-
اللبنانية .حنن ندعو داخل االحتاد
األوروبي اىل تقويم وتقدير
االستقرار يف لبنان ،ألنه من
دون لبنان مستقر ليس هناك
استقرار يف املنطقة .يف هذه
الظروف الصعبة حنن نتمنى
املزيد من النجاح والتوفيق يف
هذا اجملال.
أسئلة وأجوبة
ثم رد الرئيسان ميقاتي وأوربان
على اسئلة الصحافيني فسئل:
هل مسعتم أي رسالة خارجية من
نظريكم يف ما يتعلق بالوضع
على احلدود اللبنانية-السورية؟
 ال توجد أي رسالة معينة .لقدحتدثنا عن الوضع يف سوريا
عموما وعن التوقعات واخليارات
املطروحة.
ثم ّ
عقب الرئيس أوربان على
السؤال بالقول :من األشياء
املهمة جدًا أن جملس االحتاد
األوروبي سيعقد جلسة يف
شهر نيسان املقبل واقرتحنا
على وزراء اخلارجية األوروبيني
أن يناقشوا األوضاع يف لبنان
وسوريا ،وأرجو ان تكون هناك
قرارات ناجحة ومهمة جدا.
وسئل الرئيس اجملري:
أين ميكن أن تساعدوا لبنان
يف ما يتعلق بأزمة تدفق
النازحني السوريني وال سيما
أن هناك مشكلة تكرب باألعداد
وباإلحتياجات ،فكيف ميكن للمجر
أن تساعد يف هذه املسألة؟
 لقد استمعنا اىل األسئلةالسهلة ،وهذه األسئلة صعبة،
ونأمل يف ان نتمكن من املساعدة
يف هذا اجملال.ويف اخلتام أومل
الرئيس ميقاتي تكرميا لرئيس
وزراء اجملر والوفد املرافق.

عودة حبث وسفري مالطا الشؤون اللبنانية ونديم
محل نصراهلل مسؤولية احلدود
اجلميل ّ

استقبل مرتوبوليت بريوت
وتوابعها للروم االرثوذكس
املطران الياس عوده ،النائب
نديم اجلميل الذي قال بعد
الزيارة :حبثنا مع سيدنا يف
أمور عديدة ،وخصوصا ما يتعلق
بالوضع املسيحي يف املنطقة
وشؤون الوضع اللبناني.
هل حنن ذاهبون إىل تأجيل
االنتخابات أو إلغائها؟
 كل السجاالت والكالم حولقانون االنتخاب كان هدفها
تأجيل االنتخابات والتمديد
احلالي
النيابي
للمجلس
والوصول إىل الفراغ .هذا
األمر ممنوع ،وال ميكن أن
نبحث فيه .جيب أن حتصل
االنتخابات يف موعدها .رأينا ما
حصل عام  1986عندما حصل
الفراغ ،ورأينا ما حصل قبل
اتفاق الدوحة ،واليوم أي فراغ
سيؤدي إىل ضرب املؤسسات
والدميوقراطية وضرب الدستور
اللبناني ،وهذا من غري املمكن
أن نقبل به .االنتخابات جيب أن

حتصل يف موعدها ،هذه هي
األولوية األساسية عندنا.
كيف ترى كالم السيد نصراهلل
أن هناك بعض األطراف يف
اجملتمع اللبناني جتر إىل فنت
طائفية ومذهبية؟
 ليست املرة األوىل يلقيالسيد حسن املسؤولية على
غريه .أعتقد أنه كان جيب أن
يتمتع باجلرأة الكافية ليتحمل
مسؤولية ما يقوم به ،وأن
يتحمل مسؤولية املشاكل اليت
حتصل على احلدود اللبنانية
ويتحمل تدخالته إىل جانب
النظام السوري يف الداخل
السوري ،ولكن أن يأتي اليوم
ويلقي املسؤولية على غريه
ويتربر منها نهائيا ،فهذا أمر
اعتدناه ،سواء يف ما خيص
احملكمة الدولية ،أو اليوم يف
سوريا أو على احلدود بني
لبنان وسوريا ،وهذا األمر غري
مقبول ،خصوصا من شخص
كنا نكن له على األقل االحرتام
للمواقف الصارمة اليت كان

يتميز بها.
واستقبل عودة سفري منظمة
فرسان مالطا شارل هنري
داراغون الذي قال بعد
الزيارة :تلطف صاحب السيادة
وحدد لي موعدا كنت قد طلبته
لكوني سفري منظمة فرسان
مالطا ،وآتي بشكل منتظم
إىل هذا البلد الذي لست
مقيما فيه بشكل دائم .من
املهم بالنسبة إلي التواصل
مع املرجعيات الروحية العليا
يف هذا البلد ،وأنا أعلم أن
رؤية املطران عوده هي رؤية
عميقة تساعدني على تكوين
وجهة نظر ومعرفة وفهم هذا
البلد وصعوباته واملشاكل اليت
يتعرض هلا .ويتبادر إىل ذهين
بشكل خاص املشاكل اجلديدة
اليت يعانيها هذا البلد بسبب
نزوح الالجئني السوريني،
وهذه مشكلة إنسانية مهمة،
ويا لألسف ،حتى اآلن مل جيد
أحد الوسيلة الناجحة للوصول
إىل مساعدة فاعلة.
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لبنانيـــات

جعجع تلقى اتصالني من السنيورة متحورا حول
قانون االنتخاب واستقبل نائبا ايرانيا مع وفد اشوري
التقى رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع النائب
ميشال فرعون ،امس االول
يف مقره يف معراب ،يف حضور
القيادي يف القوات عماد
واكيم.
وبعد اللقاء الذي استغرق
قرابة ساعتني ،حتدث فرعون
عن االزمات اليت يعيشها لبنان
بدءا من األزمة السورية ،اىل
أزمة السالح واألزمة احلكومية
وأزمة النازحني فضل عن األزمة
املعيشية وقانون االنتخاب
واهلواجس املسيحية ،وقال :لو
كنا طبقنا االتفاقات امليثاقية
كاتفاق الطائف أو تسوية
الدوحة أو اعالن بعبدا ملا كنا
وصلنا اىل هذه األزمات ،وهذا
املأزق الذي نعيشه اليوم.
وحذر من أن يواصل فريق
معني يف زج البلد يف الفتنة
السورية أو عرب التهديد وغريه،
حينها سنواجه اخطارا اكرب بكثري
اذ سينعكس منوذج األزمة
العراقية أو السورية ،ال مسح
اهلل ،على لبنان.
ورأى ان احللول تكمن يف
املشاركة واحرتام اهلواجس
املسيحية والعودة اىل تطبيق
القرارات امليثاقية واعالن
بعبدا الذي وقعه اجلميع ،آمال
أال يكون هناك فريق داخلي
ينظر اىل لبنان عرب طموحات
اقليمية وال لتحويل اهلواجس
اىل
املشروعة
املسيحية
أزمة حول قانون االنتخاب
لتكون مربرا إلعطاء انطباع أن

املسؤولية ال تقع على هذا
الفريق ،مشريا اىل انه ال يزال
هناك أمل للتوصل اىل قانون
خالل هذين األسبوعني ولكن
لألسف نسمع ببعض الطروحات
اجلديدة وكأنها اقفال لباب
مشروع انتخابي كاد يصل اىل
خواتيمه.
وعن كون زيارته ملعراب تأتي
يف اطار ازالة تداعيات اقرتاح
قانون اللقاء االرثوذكسي داخل
قوى  14آذار ،أجاب فرعون:
يف اليومني األخريين حيكى عن
إمكان تأجيل االنتخابات ،وحنن
جئنا لنؤكد وجوب إجرائها يف
موعدها احملدد ولنذكر بأنه ما
زالت هناك حلول قد تؤدي
اىل نتيجة ولو كان املشروع
االرثوذكسي قد أصبح وراءنا.
هواجس وطنية
اهلواجس
ان
أضاف:
املسيحية هي هواجس وطنية
باعتبار ان األزمة ليست أزمة
قانون انتخاب بل هناك أزمات
أخرى كبرية تهدد البلد وكلها
مرتابطة مع بعضها البعض ولن
نعطي مربرا لفريق حياول رمي
املسؤولية من عنده للقول
ان اآلخرين يريدون تأجيل
االنتخابات ،ولكن على العكس
يوجد امكان إلجياد احللول.
االنتخابي
القانون
وعن
األقرب حاليا اىل قوى 14
آذار ،قال :ال يوجد قانون
خاص لقوى  14آذار ،بل
هناك احتضان لتحسني قانون
ملصلحة كل البلد يضمن

التمثيل املسيحي الشرعي،
وأنا كنت قد تقدمت مبشروع
قانون مل أدافع عنه كثريا
يف ظل القوانني اليت كانت
مطروحة ،والقانون األنسب
اليوم هو املختلط الذي تدرس
تفاصيله ،والسؤال املطروح:
ملاذا عاد الرئيس بري وسحب
مشروعه من التداول؟ رمبا انه
يوجد نية حقيقية هي تأجيل
االنتخابات واملسؤول عنها هو
الفريق نفسه الذي أوصلنا اىل
ما حنن عليه عرب االنقالب على
كل اتفاق بني اللبنانيني.
استقبل جعجع وفدا أشوريا
ضم النائب يف جملس الشعب
َّ
االيراني واألمني العام لالحتاد
األشوري العاملي يوناتان بيت
قليا ،ومساعده إدوين دابيال،
رئيس الرابطة األشورية وممثل
االحتاد األشوري يف لبنان روبري
روال ،وعضو االحتاد داني أمري
خان ،يف حضور ممثل القوات
اللبنانية يف قوى  14آذار إدي
ابي اللمع.
وتلقى جعجع اتصالني هاتفيني
من رئيس كتلة املستقبل
الرئيس فؤاد السنيورة .تداوال
خالهلما بالتفصيل يف قانون
االنتخابات وبأنه ال جيوز بأي
حال من االحوال اجتياز املهل
القانونية دون التوصل اىل
قانون انتخاب جديد .واتفقا
على ابقاء خطوط التواصل
مفتوحة لتسريع الوصول اىل
احلل املنشود يف اقرب وقت
ممكن.
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الراعي التقى بطريرك روسيا وأكد
العالقة املميزة بني الكنيستني
توج البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي اليوم الثاني من زيارته
اىل موسكو بلقاء بطريرك
موسكو وسائر روسيا للروم
االرثوذكس البطريرك كرييل
حيث عرضا معا للعالقات بني
كنيستيهما والقضايا املشرتكة
وللتحديات اليت تواجه كنائس
الشرق االوسط.
وأعرب البطريرك كرييل
يف كلمة ترحيب عن سعادته
لتزامن زيارة البطريرك الراعي
مع عيد مار مارون معتربا أن
هذه الزيارة تشكل أهمية
كربى يف تاريخ العالقات
املسكونية.
وشكر الراعي للبطريرك
كرييل دعوته لزيارة موسكو،
مؤكدا حرصه على استمرار
العالقة املميزة بني الكنيستني
وعلى إرساء قواعد التعاون
املثمر واألخوة احلقيقية.
ونقل للبطريرك كرييل حمبة
وحتية رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان والكاردينال
صاحب
وقال:
صفري.
القداسة يسعدني والوفد
املرافق أن أليب دعوتكم احملبة
لزيارة بطريركية موسكو وكل
الروسيا ،وأنتم رأسها وأبوها.
ويسعدني أن تتزامن الزيارة
مع عيد القديس مارون يف
روزنامتكم .وقد احتفلنا صباح
اليوم بالعيد يف كنيسة سيدة
البشارة ،حيث تكرم أيقونته،
ذخريته.
رمسيا
وقدمنا
وصلينا على نية قداستكم
رعاة
الروسية
والكنيسة
وشعبا .كما صلينا من أجل
الدولة الروسية وازدهارها
وسالمها وخريها الدائم.
أضاف :أود أوال أن أشكر
قداستكم على هذه الدعوة،
للكرسي
زيارتكم
وعلى
يف
املاروني
البطريركي
بكركي لبنان بتاريخ 15
تشرين الثاني/نوفمرب .2011
وقد أردمت من خالهلا التذكري
بالعالقات الروسية الكنسية
بلبنان اليت ترقى إىل النصف
الثاني من القرن التاسع
عشر ،العتبار لبنان جزءا من
األراضي املقدسة ،اليت كان
حيج إليها املؤمنون الروس،
فكانت هلم فيه إرساليات
ومدارس أنشئت بالتعاون
مع بطريركية أنطاكية للروم
األرثوذكس .وذكرمت أيضا
الكردينال
سلفي
بزيارة
البطريرك مار نصراهلل بطرس
صفري إىل الكنيسة الروسية
األرثوذكسية سنة .1987
ومع التأكيد على أهمية
على
املسكوني
النشاط
املستوى الالهوتي ،أردمت
أن ُتدفع إىل األمام جهودنا
املشرتكة ،كمسيحيني من

خمتلف الكنائس ،من أجل
تثبيت املسيحيني يف لبنان
َ
الشرق
وسوريا وسائر بلدان
األوسط :وتثبيتهم بإميانهم
وأرضهم ورسالتهم .فإن
عمرهم يف هذه املنطقة
الشرق أوسطية يرقى إىل
عهد السيد املسيح والرسل
وقد
الناشئة.
والكنيسة
طبعوا ثقافات بلدانهم بالقيم
اإلجنيلية والروحية واإلنسانية
يف
وأسهموا
واإلمنائية،
الثقافية
بلدانهم
نهضة
والتجارية.
واالقتصادية
مواطنني
دائما
وكانوا
صاحلني حمبني ألوطانهم،
وخاضعني للسلطات احمللية
والقوانني ،وعنصر سالم
مع
وأطلقوا
واستقرار،
مواطنيهم املسلمني ،وال
سيما يف لبنان ،حوار احلياة
والثقافة واملصري.
تطوير التعاون
وتابع :لقد أعربتم ،صاحب
القداسة ،يف رسالة الدعوة
هلذه الزيارة ،املؤرخة يف 2
شباط اجلاري ،عن ضرورة
تطوير التعاون الوثيق بني
بطريركية موسكو والكنيسة
املارونية ،لكونه ملحا للغاية.
وأشرمت يف الرسالة عينها
إىل أن الوضع القائم بنتيجة
التغريات السياسية يف دول
الشرق األوسط وأفريقيا
الشمالية ،قد اكتسب منحى
مهددا للشعوب املسيحية
يف هذه املنطقة .لقد تباحثنا
ظهر اليوم (امس االول)مع
املرتوبوليت إيالريون ،رئيس
العالقات اخلارجية يف الكنيسة
مساحات
حول
الروسية،
التعاون بني كنيستينا ،نأمل
أن تباركوها وتكملوها مبا
ترونه مناسبا.
وقال :إننا ،من جهتنا
نقدر التعاون الوثيق بني
وبطريركية
بطريركيتكم
أنطاكية للروم األرثوذكس،
منذ النصف الثاني من القرن
التاسع عشر ،وال سيما
األمرباطورية
اجلمعية
عرب
الفلسطينية.
األرثوذكسية
وخري شاهد على هذا التعاون
املدارس
البناء
الثقايف
لبنان،
يف
املوسكوبية،
اليت ربت العديد من أجيالنا
وروحيا
علميا
اللبنانية،
ووطنيا .ونقدر ما تبذلون
قداستكم من جهود يف سبيل
الوحدة األرثوذكسية اليت
تعتربون أن كل ظهور هلا هو
جمد مشرتك ،وفرح مشرتك،
وأن كل توتر وكل نزاع يف
العائلة األرثوذكسية الشاملة
هو وجع مشرتك وانكسار
مشرتك .وال شك أن وحدة
العائلة األرثوذكسية هي
يف أساس وحدة اجملتمعات

املتواجدة فيها ،وأنها خطوة
كبرية يف املسرية حنو وحدة
مستوى
على
املسيحيني
الكنيسة اجلامعة.
ككنيسة
حنن
أضاف:
انطاكية مارونية نرغب يف
تفعيل وجودنا الكنسي يف
موسكو ،من خالل كنيسة
سيدة البشارة ومار مارون
حبيث يكون لنا حضور
فاعل بقربكم لدفع التعاون
بيننا ،والعمل روحيا وثقافيا
واجتماعيا وإمنائيا على تثبيت
املسيحيني كما أشرنا ،وعلى
املساهمة يف إحالل السالم
َ
الشرق
واالستقرار يف بلدان
األوسط ،واملطالبة حبقوق
كريم
بعيش
املسيحيني
ومشاركة
أوطانهم،
يف
يف احلكم واإلدارة والقرار
الوطين ،واملساواة مع اجلميع
يف احلقوق والواجبات أمام
القانون .وهذه حقوق تعود
إليهم حبكم املواطنة .إن ما
حيمي املسيحيني يف أوطانهم
هو املناخ الدميوقراطي الذي
يقر باحلريات العامة وحقوق
اإلنسان األساسية ،إىل جانب
االستقرار األمين واالزدهار
والتجاري.إننا
االقتصادي
يف لبنان نقدر كثريا دور
الدولة الروسية البناء على
كل املستويات ،وال سيما
الدعم األمين للدولة والصيغة
اللبنانية ،والدفع املعطى
للحياة االقتصادية والتجارية،
واالتفاقيات املنعقدة هلذه
الغاية ،والتعاون الثقايف،
واملنح اجلامعية.
وختم الراعي :نسأل اهلل،
صاحب القداسة ،أن يبارك
جهودكم ،ويكللها بالنجاح،
ويفيض على موسكو وروسيا
االحتادية اخلريات والنعم.
وساد احملادثات جو من
التفاهم على ابرز القضايا
املشرتكة وخصوصا على
وجوب احملافظة على الدور
املسيحي يف الشرق وعلى
أطيب العالقات مع املسلمني
الن الشرق هو منوذج احلوار
احلياتي املعاش بني الدينني،
كما كان توافق على ضرورة
نبذ العنف واالرهاب واحلروب
مع التشديد على وجوب اجراء
إصالحات دستورية وسياسية
وتعزيز احلريات العامة وحقوق
االنسان وهذا ما جيب ان يتم
باحلوار والتفاهم.
وكان الكاردينال الراعي قد
شارك صباحا يف احتفال عيد
مار مارون حبسب الروزنامة
الروسية اىل جانب رئيس
األساقفة ارسانيوس والسفري
البابوي إيفان يوركوفيتش
سيقلي
نيفون
واملطران
وعدد كبري من األساقفة
والكهنة واملؤمنني.
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لبنانيــات

رعد :قبلنا باملشروع االرثوذكسي رداً
عون حبث ومطارنة األقليات
على اتهامنا باملثالثة
املوضوع اإلنتخابي وأبدى جتاوبه

مع محلة نساء برملان ٢٠١٣

التقى رئيس تكتل التغيري
العماد
النائب
واالصالح
ميشال عون صباحا يف دارته
يف الرابية ،وفدا ضم مطران
جبل لبنان وطرابلس للسريان
االرثوذكس جورج صليبا ،مطران
بريوت للسريان االرثوذكس
دانييل كورية ومطران الكلدان
يف بريوت ميشال قصارجي،
وممثل الكنيسة االشورية االب
يرتون غوايانا ،رئيس الرابطة
السريانية حبيب افرام ،العميد
جان مشعون ،وانطوان حكيم،
يف حضور منسق العالقة
مع السلطات الروحية غابي
جربايل ،ومت البحث يف قانون
االنتخابات ،خصوصا يف عدد
للنواب
املخصصة
املقاعد
املسيحيني.
والتقى العماد عون رئيس
جبهة الشعب اللبناني املهندس
جوزيف حداد ،الذي اشار اىل
ان الزيارة ،لتوطيد العالقة
مع التيار الوطين احلر والعماد
ميشال عون شخصيا ،الذي
اساءت الظن بنهجه الوطين يف
احدى املقابالت الصحافية.
وقال :مبا ان املرحلة الدقيقة
اليت متر بها البالد ال حتتمل
التفريط بهذه العالقة ،جئت
اليوم العلن باسم اجلبهة عن
اغالق صفحة املاضي وفتح
اخرى جديدة تدعم خطوات
املرحلة املقبلة.
ثم التقى العماد عون وفدا
من النساء املنتسبات اىل محلة

العماد عون
نساء برملان  ،2013حتدثت
بامسهن العضو املؤسسة يف
مجعية نساء رائدات جويل ابو
فرحات رزق اهلل ،متمنية ان
يقر الربملان النسائي الكوتا
النسائية.
ولفتت اىل ان العماد
ميشال عون ،يعترب املرأة
نصف اجملتمع ،وابدى جتاوبا
مع احلملة ،وسيدفع بالنساء اىل
الرتشح يف االنتخابات املقبلة
ويريدهن ان حيصلن على اكثر
من الكوتا ،موضحة ان الكوتا
املعتمدة يف مؤمتر بيجنغ ل
 199بلدا هي  %٣٠من اجمللس
النيابي ،متمنية ان يصل العدد
يف الربملان اللبناني اىل ،%٣٠
مشجعة النساء على الرتشح،
مؤكدة ان زيارتنا للعماد عون
هي خطوة اجيابية ونتمنى ان
تستمر مع االحزاب االخرى.

كرمت النبطية ومنطقتها رئيس
ّ
اهليئة االيرانية إلعادة اعمار لبنان
الراحل املهندس حسام خوش
نويس ،مبهرجان حاشد أقامه حزب
اهلل يف النادي احلسيين للمدينة،
حضره رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد ،عضو كتلة
التنمية والتحرير النائب هاني
قبيسي ،السفري االيراني غضنفر
ركن آبادي ،إمام مدينة النبطية
الشيخ عبد احلسني صادق،
مسؤول املنطقة الثانية يف حزب
اهلل علي ضعون ،مسؤول مؤسسة
الشهيد يف لبنان وسوريا عيسى
الطباطبائي ،مدير خمابرات اجليش
يف النبطية العقيد الركن حممد
شعبان ،رئيس دائرة أمن عام
النبطية الرائد حممد قاسم ،رئيس
بلدية مدينة النبطية الدكتور امحد
كحيل ،ممثل مجعية اهلالل االمحر
االيراني يف لبنان الدكتور جواد
فالح ،رئيس مجعية جتار حمافظة
النبطية وسيم بدر الدين ،وحشد
من الشخصيات السياسية ،احلزبية،
االجتماعية ،الرتبوية ،النقابية،
ورؤساء
والصحية،
الروحية،
بلديات وخماتري ،ومهندسون،
ومواطنون.

ابادي

بعد آي من الذكر احلكيم ،قدم
للخطباء عماد عواضة ،ثم ألقى
السفري ابادي كلمة اعترب فيها ان
جرمية اغتيال املهندس حسام خوش
نويس لن تنال من عزمية اجلمهورية
وقيادتها
االيرانية
االسالمية
واحلكمة يف دعم الشعوب املظلومة
يف العامل ومن مواقفها الثابتة
حول مواجهة املؤامرة الصهيونية
املستكربة اليت تستهدف سوريا
يف موقعها االسرتاتيجي الداعم
للمقاومة والسد املنيع امام العدو
الصهيوني.
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صدق يف
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Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

رعد

وأستغرب النائب رعد يف كلمة
ألقاها ان يتحدث البعض بني الفينة
واالخرى عن طائفة مستهدفة وعن
مذهب مهزوم ،هذا الكالم معيب
هذا ال يليق ال باصحاب الطوائف
وال باتباع املذاهب وال بابناء هذا
الوطن وال بابناء العروبة واالسالم،
نعم الكثري منا يف كل الطوائف
واملذاهب احيانا يشعر أن بعض
حقوقه منتقصة ،او انه يعيش
غبنا يف مرحلة من املراحل لكن
ال الطائفة تهزم وال املذهب
يهزم ،الذي يهزم هم سياسيون
هنا وهناك ،اخطأوا الطريق حني
اعتمدوا برناجما ال يوصل اىل
االهداف اليت تنمي وضع بلدهم
عموما وحيقق عدالة اجتماعية ويفتح
عقول الناس وقلوبهم على بعضهم
البعض.
وقال :حنن ال ندعي اننا نستطيع
يف هذه االزمة اليت حتيط بلبنان
ان جنرتح املعجزات لكن حنن نقول
ان نيتنا صادقة وبرناجمنا واضح
ال نريد افرتاء على احد بل نرغب
خملصني صادقني يف ان يشاركنا
اجلميع يف بناء وطن لنا وحدنا دون
ان يكون للغرب يد فيه تتدخل من
اجل حتقيق مصاحله على حساب
مصاحل بلدنا.
اضاف رعد :صدقيتنا يف ما
ندعيه هو ما قدمناه يف ميدان
املواجهة ضد عدو االمة الذي يعرتف
اجلميع بأنه عدو وان كنا خنتلف يف
بعض االحيان حول طريقة مواجهته
والتصدي له ،البعض يريد التصدي
بالديبلوماسية وحنن ال نرى طريقا
للتصدي له اال عرب املقاومة.
وقال :حني قبلنا باملشروع
االرثوذكسي كقانون انتخابي اوال،
الحظنا ارتفاع منسوب اهلواجس لدى
شريك اساسي ومكون اساسي يف
هذا البلد هم املسيحيون من جهة
اخرى بعد ان كنا حتفظنا يف البداية
اثناء دراسة هذا املشروع من قبل
اللجنة اليت كلفتها بكركي لدراسة
قانون االنتخاب عدنا وقبلنا بكل ما
وافقت عليه كل اطراف تلك اللجنة،
االمر الثالث الذي دفعنا لتبين
املشروع االرثوذكسي ان هناك يف
لبنان من كان يزايد على اجلميع بال
استثناء يف معرض اتهامه لنا بأننا
نريد مثالثة يف السلطة وكان يقول
على الدوام انه يعد املسيحيني
باملناصفة الذي فعلناه حني قبلنا
باملشروع االرثوذكسي اننا كشفنا
ان املناصفة اليت يدعونها هي
مناصفة وهمية ال اساس حقيقيا
هلا ،وما ندعو اليه يف هذا املشروع
هو املناصفة احلقيقية اليت تتيح
للمسيحيني ان ينتخبوا نوابهم وان
يتشكل اجمللس النيابي مناصفة
بني املسلمني واملسيحيني.
وقال :حنن ال نريد افتعال
مشكلة ،نريد ان نبين وطنا ال يستبد
به البعض وهو خيفي استبداده
وميوه هذا االستبداد ويتلطى خلف
قشة يتوهم انه خيفي برناجمة الذي
يتحايل به على االخرين ،حنن نريد
ان نكون واضحني ،االن ال شك ان
الوقت بدأ يضيق جدا لكن ليس
لدى اللبنانيني فرصة اال التوافق
فمن ال يوافق على االرثوذكسي
فليطرح بديال حيقق مناصفة وعدالة
متثيل حقيقية يفتح افق البالد على
تطوير للنظام.

اعتصام هيئة التنسيق ينتقل من
بريوت اىل وزارة العمل يف الشياح
ال يزال مسلسل اعتصامات
هيئة التسنيق النقابية مستمر،
مرتافقًا مع خطوات تصعيدية
منها ما تشهده االدارات
واملؤسسات العامة من اضراب
للموظفني يعطل تسيري األعمال
لألسبوع الثاني على التوالي،
ويتسبب بشلل تام يف املدارس
الرمسية فيما بعض اخلاص منها
فتح أبوابه امام التالمذة يف ظل
غياب تام لالساتذة.
وامس االول نفذت هيئة
التنسيق اعتصامها أمام مقر
مديرية الواردات التابعة لوزارة
املال يف بشارة اخلوري وسط
تدابري أمنية مشددة ،ولدى
إقفال
املعتصمني
حماولة
الطريق تدخل رئيس اهليئة حنا
غريب طالبا عدم إقفاهلا.
وتوجه املعتصمون بعدها اىل
مبنى دائرة الشؤون العقارية يف
وسط بريوت ،مطلقني شعارات
تدعو املسؤولني اىل التجاوب
السريع وحتمل مسؤولياتهم.
واعلنوا ان اعتصام اليوم
سيكون امام مبنى وزارة
العمل يف الشياح ،يف التاسعة
والنصف صباحا ،داعني اىل
التجمع عند تقاطع املشرفية
واملشاركة بكثافة لنيل املطالب
احملقة.
وأكدت الكلمات اليت ألقيت
يف االعتصام أن اجتماع اللجنة
الوزارية ليس كافيا والتحرك
سيستمر.
وكانت كلمة لرئيس جلنة
االضراب يف وزارة املال
يف  TVAوليد الشعار أكد
فيها االستمرار يف التحرك
التصاعدي.
بدوره قال رئيس رابطة
التعليم األساسي حممود أيوب:
يوما بعد يوم ستزداد حركتنا
تصاعدا وصوال إىل االضراب
العام وإىل مزيد من االعتصامات
وحركتنا لن متوت وهي حركة
الشعب اللبناني كله ال  8آذار
وال  14آذار.
وألقى أنطون مدور كلمة نقابة
أساتذة التعليم اخلاص .وكانت
كلمة ملسؤول االعالم يف رابطة
متفرغي اجلامعة اللبنانية جوزف
شريم .
وألقى نضال العاكوم كلمة
رابطة موظفي االدارة العامة
قال فيها :سنبقى يف الساحات
والشوارع وستبقى أصواتنا
الفاسدين
لنسقط
مدوية
واملفسدين .وسأل احلكومة:
ملاذا البطء يف معاجلة القضايا
املهمة؟ أما التقاعد ،ماذا
الشهداء
ألوالد
سيقولون
العسكريني؟ سيقطعون لقمة

عيشهم؟ لن نسكت عن ذلك،
وحنن باقون وسننتصر.
من جهة اخرى ،اعتصم موظفو
قصر العدل يف بريوت ،لليوم
الثاني على التوالي ،احتجاجا
على عدم احالة سلسلة الرتب
والرواتب اىل جملس النواب.
وعلقوا االعمال االدارية وبعض
اجللسات وجتمعوا يف باحة اخلطى
الضائعة .وشارك يف االعتصام
موظفون متقاعدون من قصر
العدل وعدد من احملامني.
ويف صور اقفلت املدارس
العامة
واالدارات
الرمسية
ابوابها .ويف بعبدا نفذ االساتذة
يف القطاع العام واملوظفون
اعتصاما امام املنطقة الرتبوية
ويف عاليه تواصل اقفال
املدارس الرمسية يف قضاء
عاليه ومنطقة املنت االعلى
وكذلك استمر التوقف عن
العمل يف قائمقامية عاليه،
ولكن مع تواجد املوظفني يف
مكاتبهم .كما توقف العمل يف
كافة بلديات املنطقة واحتاد
البلديات.
كذلك توقف العمل امس االول
يف كافة االدارات الرمسية يف
سراي عاليه ،يف مكتب التنظيم
املدني ومأمور النفوس وبلدية
عاليه وحمكمة عاليه ،حيث
تأجلت اعمال اجللسات والقضايا
يف قاعاتها ،يف حني تستمر
اعمال التدريس يف املدارس
اخلاصة يف منطقة عاليه واملنت
االعلى.
يف الكورة فتحت املدارس
اخلاصة ابوابها ،اما املدارس
الرمسية فالتزمت بدعوة هيئة
التنسيق النقابية لالضراب
املفتوح .كما اقفلت االدارات
الرمسية وامتنع املوظفون عن
العمل.
يف النبطية تظاهر موظفو
واملعلمون
العام
القطاع
واملتقاعدون ،وجتمعوا امام مبنى
تعاونية موظفي الدولة وانطلقوا
باجتاه دائرة امليكانيك.
كما اقفلت مجيع املصاحل
والدوائر الرمسية واالقسام يف
مؤسسة مياه لبنان الشمالي
ومجيع مناطق الشمال ،تعبريا
عن غضبهم ملا آلت اليه االوضاع
وللمشاركة يف التحركات املقررة
من املناطق دعما هليئة التنسيق
النقابية.
ودعا جتمع معلمي بريوت اىل
االلتفاف الشعيب حول هيئة
التنسيق ،حيث جتلت الوحدة
الوطنية الشعبية بأبهى صورة،
وظهر للمأل ان الناس يف واد
والطبقة السياسية احلاكمة يف
واد آخر.

جمدالني :قانون الفرزلي جاء لضرب احلريرية السياسية
شدد عضو كتلة املستقبل النائب عاطف جمدالني يف حديث اىل
قناة اجلديد على ان القانون االنتخابي الذي يطرحه حزب اهلل ال
يؤمن التمثيل املسيحي الصحيح وفيه طغيان مذهيب على البلد،
مشريا اىل ان قانون الفرزلي جاء لضرب احلريرية السياسية.
وقال :حنن يف تيار املستقبل منثل مصلحة املسيحيني وبالتالي
مصلحة لبنان .حنن ال نستطيع اخلروج من هذا الكيان ولذلك قانون
الفرزلي هو النهاء الوجود املسيحي الفاعل السياسي.

صفحة 6

Page 6

Saturday 2 March 2013

السبت  2آذار 2013

لبنانيات

احلريري يرد على نصراهلل :نتمسك باالنتخابات يف موعدها رئيس وزراء هنغاريا جيول على الرؤساء :ال
استقرار يف الشرق األوسط من دون لبنان

لقي كالم األمني العام
لـ «حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل الذي حذر فيه من أن
البعض يسعى اىل استعجال
الفتنة السنية – الشيعية «وال
يعمل أحد حسابات خاطئة معنا»
ردود فعل عدة ،ال سيما من
زعيم تيار «املستقبل» رئيس
احلكومة السابق سعد احلريري
الذي رد على اتهام نصراهلل
له بأنه يرغب يف تأجيل
االنتخابات .واتصل احلريري
برئيس الربملان نبيه بري وأكد
له «متسكنا بإجراء االنتخابات
يف موعدها».
كتلة
رئيس
وأصدر
«املستقبل» النيابية رئيس
احلكومة السابق فؤاد السنيورة
مع النائب عن مدينة صيدا بهية
احلريري بيانًا ،تناول ما أثاره
نصراهلل عن حتركات الشيخ أمحد
األسري (من دون تسميته) ضد
تواجد «حزب اهلل» يف مدينة
صيدا فأكدا أن «املدينة ال
تفرق بني مواطن وآخر وتؤمن
بأن السكن والتجول فيها حق
مكتسب لكل املواطنني» .وأكد
السنيورة واحلريري أن كالم
نصراهلل تضمن «تهديدات مبطنة
وحتذيرات باستخدام القوة وهو
مرفوض ومستهجن ينم عن تكرب
واستفزاز وحتضريات لتنفيذ
اعتداءات مسلحة على املدينة
وأهلها».
وتضمن البيان ردًا على
الشيخ األسري من دون ذكره
حني أشار اىل أنه «ال حيق ألي
طرف إطالق التهديد والوعيد أو
فرض اإلقصاء أو أن يأخذ حقه
بيده وكأنه شريعة الغاب».
ودعا رئيس احلكومة السابق
سليم احلص «اجلميع ،خصوصًا
اجلماعات املتهورة واملدفوعة
اىل العودة اىل رشدها» ،معتربًا
أن أي فتنة طائفية أو مذهبية
ستدمر البلد.
من
الشكوى
وكانت
االعتصامات اليت ينفذها إمام

رئيس الحكومة السابق سعد الحريري
مسجد بالل بن رباح يف صيدا
الشيخ أمحد األسري والتهديدات
بقطع الطرقات ،ال سيما املؤدية
اىل اجلنوب وظهور مناصريه
بالسالح قبل أيام مدار نقاش
يف اجتماع اجمللس األعلى للدفاع
أول من أمس برئاسة رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان.
وفض ًال عما قاله نصراهلل
أجرى بري اتصاالت مع كبار
املسؤولني من أجل اختاذ
إجراءات حتول دون تكرار
حوادث من هذا النوع يف سياق
حتركه ضد عمليات اخلطف لقاء
فدية تقوم بها عصابات يف
البقاع والضاحية اجلنوبية .وقال
بري أمام زواره إن على القوى
األمنية واجليش احلؤول دون
التحركات اليت تؤدي اىل قطع
طريق اجلنوب ألن تصرفات
كهذه تقود اىل الفتنة.
ويف نيويورك حذر األمني
العام لألمم املتحدة بان
كي مون من استمرار التوتر
السياسي يف لبنان معربًا عن
«القلق حيال عدم التوافق على
قانون االنتخاب» ما «حجب
أهمية االستعدادات الضرورية
إلجراء االنتخابات».
وشدد على ضرورة أن يعمل
كل األطراف يف لبنان على
«التأكد من إجراء االنتخابات
وفق القواعد التوافقية وضمن
األطر الزمنية الدستورية».
و»على أهمية إجراء انتخابات حرة

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

ونزيهة وموثوق فيها يف الوقت
املناسب مبا يدعم استقرار لبنان
وتقدمه السياسي».
ودعا بان يف تقريره الدوري
حول تطبيق القرار ١٧٠١
لبنان وإسرائيل اىل «إجناز
االستعدادات للتنقيب عن
النفط يف املنطقة االقتصادية
اخلالصة» التابعة لكل من
البلدين «واستغالل مواردهما
الطبيعية مبا ال يؤدي اىل تفاقم
التوتر بينهما» مؤكدًا استعداد
األمم املتحدة لتقديم املساعدة
اىل البلدين بناء على طلبهما.
ودعا إسرائيل اىل وقف
انتهاكاتها اجلوية والبحرية
للسيادة اللبنانية.
وحذر بان يف تقريره ،الذي
سيوزع على أعضاء جملس
األمن ،األطراف السياسيني يف
لبنان من التورط يف القتال يف
سورية مشريًا اىل أن «التقارير
عن تورط عناصر لبنانية يف
النزاع يف سورية تتعارض مع
سياسة النأي بالنفس» .وقال
إن النزاع يف سورية يشكل
«حتديًا ألمن لبنان واستقراره»
مشددًا على أن «عدم ترسيم
احلدود بني البلدين ال يربر
االنتهاكات املستمرة لسالمة
األراضي اللبنانية» من جانب
القوات احلكومية السورية.
ودعا احلكومة السورية اىل
«وقف كل انتهاكاتها للحدود
اللبنانية واحرتام سيادة لبنان
وسالمة أراضيه» .وعرب عن
«القلق البالغ من التقارير عن
سقوط مسلحني لبنانيني يف
تلكلخ وحيال «مقتل عناصر
حزب اهلل يف القتال داخل
سورية».
وأشار بان اىل «خماطر استمرار
التورط يف تهريب األسلحة عرب
احلدود» من لبنان اىل سورية
داعيًا «القادة السياسيني
اللبنانيني اىل العمل على بقاء
لبنان حمايدًا يف النزاعات
اخلارجية عم ًال بالتزامهم الصادر
يف إعالن بعبدا» .وأثنى على
قيادة رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان وجهوده يف خفض
التوتر السياسي والعمل على
استمرار االستقرار يف لبنان يف
وجه استمرار النزاع يف سورية.
وإذ دعا إسرائيل اىل وقف
انتهاكاتها اجلوية والبحرية
للسيادة اللبنانية واالنسحاب
من القسم الشمالي لقرية
الغجر اعترب أن استمرار «حزب
اهلل» يف امتالك السالح «خارج
سيطرة الدولة يشكل تهديدًا
واستقراره
لبنان
لسيادة
ويتعارض مع قراري جملس
األمن  ١٥٥٩و .»١٧٠١وقال
إن «معظم الواجبات اليت حددها
القرار  ١٧٠١ال تزال غري منفذة
وتتطلب مزيدًا من العمل من
كال اجلانبني» مشريًا بقلق اىل
«استمرار وجود سالح غري
مرخص يف منطقة عمل يونيفيل
يف خمالفة للقرار وهو ما
بينته حماوالت إطالق صواريخ
أثناء األحداث يف غزة وكذلك
االتفجار يف بلدة طري حرفا».

أكد رئيس وزراء هنغاريا
فيكتور أوربان اهتمام بالده
بتوطيد العالقات مع لبنان،
مشددًا على أن «ال استقرار يف
منطقة الشرق األوسط من دون
لبنان مستقر».
وجال رئيس وزراء هنغاريا
الذي يزور بريوت على رأس
وفد ،على كبار املسؤولني
اللبنانيني ،فزار قصر بعبدا،
حيث التقى الرئيس اللبناني
ميشال سليمان ومت البحث
يف العالقات الثنائية ،إضافة
إىل األوضاع يف منطقة الشرق
األوسط ويف سورية وأهمية
مساعدة لبنان يف حتمل عبء
إيواء النازحني من سورية والذين
تزداد أعدادهم يوميًا.
وأعلن أوربان وفق بيان
املكتب اإلعالمي يف القصر
اجلمهوري« ،أن بالده مهتمة
اخلارجية
عالقاتها
بتوسيع
وترغب يف أن يكون لبنان يف
منطقة الشرق األوسط الدولة
الركيزة يف سياستها هذه»،
مشريًا «إىل أن لدى بالده
شركات ذات خربة عالية يف
جمال الطاقة وهي تود املشاركة
يف املناقصة العاملية الستخراج
الغاز والنفط اللبناني .ولفت
«إىل أن باب التعاون العسكري
بني اجليشني اللبناني واهلنغاري
مفتوح على املساعدات تدريبًا
وتسليحًا وجتهيزًا».
ورحب سليمان من جهته
ّ
بأوربان الفتًا إىل «إرادة لبنان
يف تعزيز العالقات الثنائية يف
شتى اجملاالت» ،ومؤكدًا «أهمية
استمرار تبادل اخلربات».
ويف لقائه مع رئيس اجمللس
النيابي نبيه بري يف عني التينة
أعرب أوربان عن اهتمام بالده
«بتطوير العالقات والتعاون بني
هنغاريا والدول العربية».
وتطرق احلديث إىل األزمة
السورية وتداعياتها على لبنان
واملنطقة ،وأكد بري أهمية الدور
الذي ميكن أن تلعبه أوروبا من
أجل احلل السياسي فيها.
وعقد أوربان مع نظريه اللبناني
جنيب ميقاتي ،يف حضور نائب
رئيس جملس الوزراء مسري مقبل
ووزير اخلارجية عدنان منصور.
ووقع اجلانبان يف نهايتها
 3اتفاقات تعاون يف شأن
إعفاء حاملي جوازات السفر
متطلبات
من
الديبلوماسية
التأشرية ،والتعاون االقتصادي
والتقين ،وبرنامج عمل للتعاون
الرتبوي والعلمي بني وزارة
الرتبية يف لبنان ووزارة املوارد
البشرية يف هنغاريا لألعوام
 2014 ،2013و.2015
وقال ميقاتي يف مؤمتر صحايف
مشرتك« :كان لنا حديث عام عن
وضع املنطقة وشرحنا السياسة
اليت تنتهجها احلكومة اللبنانية
يف ما يتعلق بالوضع يف سورية
وأهمية تعاون اجملتمع الدولي ال
سيما االحتاد األوروبي مع لبنان
خباصة يف جمال إغاثة املواطنني
السوريني الذين نزحوا إليه،

الرئيس العنغاري اوربان والرئيس سليمان
وتوافقنا على أن األولوية جيب
أن تكون لوقف القتل والتدمري
يف سورية ومن ثم إجياد احلل
السياسي الذي يتوافق عليه
السوريون».
واعترب أوربان أن «لبنان دولة
مهمة جدًا ومفتاح يف املنطقة.
ويف اعتقادنا أن النظام
السياسي يف لبنان هو نظام
قيم جدًا ،وننظر إليه باهتمام
وإعجاب كبريين ألنه ،يف ظل
هذه الظروف فان احلكومة
اللبنانية حتاول تطبيق نظام
دميوقراطي».
وقال« :لبنان يتمتع بثقافة
عالية جدًا ويف جمال الديبلوماسية
اجملرية فإن ميادين الثقافة
لطاملا لعبت دورًا مهمًا ،كذلك
أدركنا أن هذا البلد يشهد
انفتاحًا على اجملال التجاري،

كما أن رجال األعمال اللبنانيني
يفكرون يف التعامل مع األجنيب
وليس السيطرة عليه.
وأضاف« :قدمت حكومتنا مئة
منحة دراسية لطالب لبنانيني،
ستوفر هلم التدريس باللغة
اإلنكليزية يف اجملر .ومن دالئل
الثقة بني بلدينا أن هناك حاليًا
تعاونًا يف جمال الدفاع .حنن
ندعو داخل االحتاد األوروبي
إىل تقويم وتقدير االستقرار
يف لبنان ،ألنه من دون لبنان
مستقر ليس هناك استقرار يف
املنطقة».
وعقد مساء لقاء ترأسه ميقاتي
وأوربان يف مقر احتاد الغرف
العربية يف بريوت مع رجال
أعمال ،يف حضور رئيس احتاد
الغرف العربية الوزير السابق
عدنان القصار.

الشيخ قاسم :لسنا طائفة قائدة واحلصة مبقدار التمثيل الشعيب
نّبه نائب االمني العام لـ «حزب اهلل» الشيخ نعيم قاسم اىل ان
«إسرائيل تريد أن توطن الفلسطينيني يف لبنان ألنها ترفض حق العودة
هلم ،وألنها ال تريد عددًا فلسطينيًا ينافس عدد اإلسرائيليني يف الداخل
الفلسطيين ،ولذلك فإن التوطني خطر حقيقي».
ورأى ان لبنان يواجه حتدي «احلسابات الطائفية وحماوالت االستئثار،
ّ
أعلنا بوضوح أننا نقبل بالطائف وامليثاق الوطين وحنتكم للدستور،
وكنا
ّ
مسلمات موجودة
وقلنا اننا منفتحون على كل حوار ،ولو أدى إىل نقاش
يف الدستور ،وليمتلكوا اجلرأة إذا أرادوا أن يطرحوا بعض النقاط للنقاش،
ملاذا هناك حرمة على نقاش بعض بنود الدستور؟ النقاش مسموح يف كل
ساعة ،وله آلياته».
وقال« :ال منثل الطائفة القائدة وال املذهب القائد يف لبنان ،وال نقبل
بأن تكون هناك طائفة قائدة أو مذهب قائد يف لبنان ،لبنان للجميع،
ونتساوى حبسب القانون ،وال يستطيع أحد أن يقرن حضورنا السياسي
يف الداخل باملقاومة وال بسالحها وال بعناوين أخرى ،ألننا قررنا طائعني
أن نبقي املقاومة يف مسار وأن تكون اخلطوات السياسية يف مسار آخر»،
معتربًا انه «ال توجد مقاومة يف الدنيا فعلت ما فعلناه ،فال يوجد مقاومة يف
الدنيا بذلت وأعطت وقدمت ويف حلظة االنتصار مل تستثمر يف السياسة».
وشدد على ان «الزمن الذي تؤثر فيه القوى اخلارجية يف تغيري املعادلة
املوجودة يف لبنان ولىّ  ،فحصة كل جهة سياسية هو مقدار متثيلها الشعيب
يف البلد» .وأكد أن األزمة السورية «طويلة ،وكفاكم اخنراطًا يف هذه
األزمات فأنتم أصغر منها».
مواكب وهجوم
وكان إعالم «حزب اهلل» وزع مواقف الشيخ قاسم وذكر انه ادىل بها
خالل «لقاء سياسي مع مهندسني» يف بريوت.
وكانت أخبار ترددت قبل  48ساعة عن ان «موكب الشيخ قاسم
تعرض هلجوم مسلح على االراضي السورية» ،وسبقته أنباء عن ان االمني
العام للحزب السيد حسن نصر اهلل تعرض لوعكة صحية ُ
ونقل اىل ايران
للمعاجلة ،وظهر السيد نصر اهلل عرب حمطة «املنار» لتكذيب اخلرب.
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لـبنانيات

الرابطة املارونية بني الواجهة والوجاهة واملأسسة!
غسان سعود
البداية من مركز عصام فارس
للشؤون اللبنانية يف سن الفيل.
كان يفرتض برئيس املركز أن
«يضب» املبلغ السنوي الذي
ّ
يصل من فارس ،مكتفيًا بندوة
بني فصل وآخر ،ومقابالت
تلفزيونية مع من يدينون
لنائب رئيس احلكومة السابق
باألوكسجني الذي ميأل هواءهم.
لكن السفري عبداهلل بو حبيب
عمل بطريقة أخرى :ضم أكثر
الشباب شغفًا بالقراءة واملتابعة
السياسية ،من دون أن يتوقف
عند عونيتهم أو كتائبيتهم أو
غريهما ،ومن دون سؤاهلم إن
كانوا ينتخبون يف بلدته رومية أو
يف دائرة فارس االنتخابية.
حتول املركز ،نتيجة ذلك،
ّ
إىل مطبخ رئيسي يف صنع
الدراسات عن القضايا اآلنية،
ملن يبحث عنها :أزمة الكهرباء،
سياسة
االنتخاب،
قوانني
الدفاع ،الدور املسيحي يف
املشرق وغريها .واستقطب من
أهملت مراكز األحباث األخرى
أحباثهم ،الستقالليتهم التفكريية
عن طوائفهم ،يف موازاة فتحه
صالونًا حواريًا بات ميكن من سئم
النقاشات التلفزيونية العقيمة أن
يقصده عصر كل أربعاء ليناقش
الدبلوماسي
السياسي أو
ضيفه
ّ
ّ
يف أفكاره.
ومن املركز ــــ النموذج عن
طريقة عمل بو حبيب ــــ إىل
انتخابات الرابطة املارونية اليت
يرتشح سفري لبنان السابق
لدى واشنطن إىل رئاستها.
يف رأيه ،الرابطة واحدة من
مؤسسات عدة ،ال ميكن أن
تكتفي بلعب دور املتفرج يف
مرحلة الالاستقرار اإلقليمي هذه
الوجودي للمسيحيني.
والتهديد
ّ
بد من
ال
الصراخ.
يكفي
«ال
ّ
حتويل الرابطة إىل مركز أحباث
وضغط على القوى السياسية
املسيحية ،وجعلها أداة تواصل
مسيحي مع مراكز صناعة القرار
ّ
وجمموعات الدراسات واألحباث
يف العامل العربي والغربي
وروسيا» .يتوقف الكتائيب
السابق عند االنعكاس السليب
لغياب املسيحيني تارخييًا عن
تلك األروقة عليهم ،معتربًا أن
تلك املراكز تعنيها وتؤثر فيها
األرقام ،ال العاطفة واملذهبية
كما يظن مسيحيون كثر .يرى
بو حبيب أنه قادر على التفرغ
للرابطة .وهو حرص ،عند
تشكيله الئحته أو اختيار نائب
الرئيس واجمللس التنفيذي
الذي يضم مخسة عشر عضوًا،
متحررة من
على اختيار جمموعة
ّ
املصاحل اخلاصة اليت حتول
دون رفعها الصوت صراحة يف
امللفات املسيحية الرئيسية مثل
بيع األراضي وقانون االنتخابات
والتجنيس.
من سن الفيل ،تقود زمحة
السري زائر نقيب احملامني السابق
مسري أبي اللمع إىل مكتبه خلف
املرشحني
قصر العدل .هو أحد
َ
اللذين يتحدث بو حبيب عنهما.
ينافس النقيب السابق السفري

السابق يف اللطف والدماثة،
خييل لزائره أنه يعرفه منذ
حتى ّ
عقدين ال دقيقتني .يشبه قريب
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
احلاكم والرئيس ميشال سليمان
َ
يف املضمون ،فيما يقرتب يف
الشكل من وزير الداخلية مروان
شربل .حفظ الرجل خطابًا يردده
بد من
يف شتى الصالونات« :ال ّ
رابطة جتمع الكل» .واألهم« :ال
بد من توحيد املوارنة .وحدة
ّ
توحد املسيحيني ،ووحدة
املوارنة ّ
ّ
حتل
توحد لبنان».
املسيحيني
ّ
األزمة السنية ــــ الشيعية ويعود
السلفيون إىل جحورهم مبجرد
يتوحد املوارنة .رمبا يفرتض
أن
ّ
أبي اللمع ذلك .ويضيف« :حنن
مخرية هذا الشرق ،حريته وحقوق
إنسانه» .ويف حساباته أن رئيس
الرابطة احلالي جوزف طربيه أقرب
إليه من سائر املرشحني ،وكذلك
رئيسي الرابطة السابقني إرنست
كرم وحارث شهاب .أما عضو
تكتل التغيري واإلصالح النائب
نعمة اهلل أبي نصر ،وهو أبرز
الالعبني االنتخابيني يف الرابطة،
سر تريح
فيعد أبي اللمع بكلمة ّ
أعصابه خالل يومني على األكثر،
ومتأل كرسي األمني العام يف
الئحته ،فيما يعد أبي نصره بو
حبيب باألمر نفسه ،وإن كان
ال يزال يرفض طلب بو حبيب
«تقريش» كالمه وترشيح ابنه
على الئحته .واألكيد أن أبي
ضائع .حمتار يف أمره بني
نصر
ٌ
عالقته السياسية بالعماد ميشال
عون الذي يرى وسط أعضاء
الئحة بو حبيب من هم أقرب إليه
من املرشحني على اللوائح األخرى
والذي ينحاز نوابه بشدة للسفري
السابق ،وبني عالقته العائلية
برئيس مجعية املصارف السابق
فرنسوا باسيل ،راعي الئحة أبي
اللمع ،وأحد أبرز خصوم التيار
الوطين احلر اجلبيليني.
الكتالوي
صوت
إىل األشرفية.
ّ
السابق أنطوان اقليموس هو
نفسه ،سواء كان يتحدث عن
انتخابات الرابطة اليت يرتشح
لرئاستها اليوم أو عن االعتقاالت
غري القانونية للشباب املطالبني
باحلرية والسيادة واالستقالل
قبل بضع سنوات ،أو عن
أحوال حزب الكتلة الوطنية أمس
واليوم .ورغم تراكم امللفات يف
مكتب نقيب احملامني السابق،
على حنو يكاد خيفي اجلدران،
فإن لدى رئيس جلنة الطالب
السابق يف مدرسة احلكمة
واألمني العام السابق لرابطة
طالب احلقوق والعضو السابق
يف نادي احلكمة وجملس أبرشية
بريوت التنفيذي واألمني العام
السابق حلزب الكتلة الوطنية،
الوقت لتحقيق «مشروع جمموعة»
يف الرابطة املارونية« .ينكز»
إقليموس أبي اللمع ،عرب تشديده
بعد استعراض خرباته على أن
االهتمام بالشأن العام خيلق
ّ
يتعلمه ،وهو
مع اإلنسان وال
حسي أكثر منه ثقافيًا .يرفض
اقليموس اتهامات احمليطني
بأبي اللمع له بوجود لوبي

بو حبيب
مالي وراءه ممثل برئيس مجعية
الصناعيني نعمة افرام ورجل
األعمال شارل احلاج وغريهما
من أعضاء مؤسسة االنتشار
املاروني ،معتربًا أن «مشروعًا
مارونيًا ،ال سياسيًا وال أي شيء
آخر ،هو ما جيمع هؤالء» .علمًا أن
دعم افرام القليموس يفيده يف
ويضره يف أخرى ،كالرابية
أمكنة
ّ
مث ًال .متامًا كما يستفيد أبي
اللمع من دعم احلاكم ورئيس
اجلمهورية يف أمكنة كمصرف
ويضره
لبنان واملصارف األخرى،
ّ
يف الرابية أيضًا ،األمر الذي
يفسر ،نسبيًا ،دعوات عضو
اهليئة التنفيذية يف الرابطة
احلالية طالل الدويهي األخرية
إىل عدم انتخاب «الواجهة» أو
«الوجاهة» ،مفرتضًا أن أحد
تهمه
زميليه واجهة الفرام واآلخر ّ
الوجاهة فقط .يف وقت ميثل
فيه بو حبيب أول تقاطع انتخابي
جدي بني الكتائب والعونيني،
ّ
ويأمل كثريون وال سيما وسط
املرشحني إىل االنتخابات النيابية
الشمالي وكسروان
يف املنت
ّ
والبرتون جناحه.
وللمال االنتخابي يف انتخابات
الرابطة عنوان آخر .يشار يف
هذا السياق إىل أن اجملموعة
اليت ينتمي اقليموس إليها هي
بالفعل جمموعة غري حزبية ،وإن
تضم مسؤول القوات يف
كانت
ّ
كسروان شوقي دكاش واملقرب
من القوات أنطونيو عنداري الذي
رشحه الوزير جربان باسيل لتولي
سفارة لبنان يف األرجنتني ،تبحث
عما ميكن أن تفعله جملتمعها من
ّ
دون أن ترتجم أحالمها واقعيًا
بعد .يشدد اقليموس ،على
غرار أبي اللمع ،على تنوع الئحته
السياسي .أما يف حال فوزه،
فيعد نفسه بأن يكون قادرًا،
بعد عام ،على القول إنه أسهم
يف إخراج جمتمعه من احلالة
االنهزامية ،وإعادة املسيحيني
إىل الدولة ،وصياغة عقد
اجتماعي واقتصادي جديد.
األحاديث
من
وباالنتقال
الرمسية العامة إىل التفاصيل:
تبدو الئحة اقليموس ،يف
الشكل ،أغنى بالكفاءات من
تضم
الئحة بو حبيب ،إذ
ّ
نقيبني سابقني ألطباء األسنان
والصيادلة ومسؤولي العالقات
العامة يف جامعيت احلكمة وسيدة
اللويزة ورئيس جلنة أصحاب
شركات التأمني وغريهم ،فيما
تضم الئحة بو حبيب مرشحًا قويًا
ملوقع نائب الرئيس هو مارون
احللو ،وعضو اهليئة التنفيذية

يف الرابطة احلالية طالل الدويهي
وشارل غسطني وتوفيق معوض
واإلعالميني أنطوان سعد وندى
أندراوس واجلنرال منري رحيم،
وغريهم ممن يقول بو حبيب إنهم
يتعاطون يوميًا يف الشأن العام
و»ليسوا ناجحني يف أعماهلم
فقط» .أما أبي اللمع فيبدو ،من
كثرة احملامني يف الئحته ،كمن
خيوض انتخابات نقابة احملامني
يف الرابطة املارونية .وقد جنح
بو حبيب ،عرب استقطابه الدويهي
وسعد ،يف سحب ورقتني
مهمتني من ملف اقليموس
االنتخابي :الدويهي من أنشط
أعضاء جملس الرابطة التنفيذي
وسعد ممن يتمتعون بصدقية
كبرية يف األوساط املارونية.
فيما ينعكس أداء اقليموس
وأبي اللمع يف الرابطة احلالية
سلبًا عليهما ،فهما ،كالدويهي،
عضوان يف جملس الرابطة
التنفيذي :اقليموس كان مكلفًا
إعداد مؤمتر للمغرتبني وأبي اللمع
يف جلنة الدراسات الدستورية.
لكن ال مؤمتر املغرتبني أبصر النور
وال جلنة الدراسات املفرتضة
بينت وجهة نظر الرابطة يف
ّ
ّ
يشكل
قانون االنتخاب الذي
شغل املسيحيني الشاغل ،أقله
اليوم .أما نقطة ضعف بو حبيب
الرئيسية فعدم معرفته بأكثرية
الناخبني ،جراء غيابه طوي ًال يف
البنك الدولي والواليات املتحدة
ومركز فارس ،وعدم مشاركته ــــ
على غرار اقليموس وأبي اللمع
ــــ يف موائد الغداء والعشاء
للعالقات العامة .مع العلم أن
جتربة الرابطة ،احلالية والسابقة،
تؤكد أن األمساء الكبرية ال تقدم
وال تؤخر يف أوضاع املوارنة.
فما أجنزه الدويهي ،وحده،
من دراسات حول بيع األراضي
وغريها ،وإثارته هذا امللف
إعالميًا ،كانت أفضل بكثري مما
فعله يف الرابطة ،مث ًال رئيس
جملس إدارة املؤسسة اللبنانية
لإلرسال بيار الضاهر ورئيس
مجعية الصناعيني السابق الوزير
فادي عبود ورئيس مجعية
املصارف السابق فرنسوا باسيل
وغريهم.
انتخابات
أن
اخلالصة،
غري عادية تشهدها الرابطة
املارونية .فعشية خروج الرئيس
ميشال سليمان ومعه رئيس
مجعية الصناعيني نعمة افرام
املسيحي املزعوم
عن اإلمجاع
ّ
يف ما خيص قانون االنتخاب،
حتدد صناديق الرابطة إذا
كانت «النخبة املارونية» ،كما
يصف اقليموس هيئة الرابطة
الناخبة ،تفضل أسلوب افرام
أو نهج عون ــــ اجلميل .مع
وجوب أخذ الناخبني يف االعتبار
أن تشتيتهم أصواتهم بني بو
حبيب واقليموس يتيح فوز من
يشبهون أبي اللمع ،اعتذر أبي
اللمع عن عدم املشاركة يف حلقة
تلفزيونية جتمعه واقليموس
وبو حبيب ،ليستفيد بعيدًا عن
األضواء من تصادمهما (الذي مل
حيصل).

وزير أوروبي :لتأجيل االنتخابات تأث ٌري على الشرعيّة
نقوال ناصيف

زوار دوليني كبار،
يف أقل من أسبوع ،مسع املسؤولون اللبنانيون من ّ
ومن سفراء أوروبيني بارزين ،مواقف مهمة من انتخابات  .2013حرص الزوار
الدوليون والسفراء األوروبيون على طرح أسئلة عما يتوقعه املسؤولون
الرمسيون حتت وطأة إخفاق األفرقاء احملليني يف االتفاق على قانون جديد
وقدموا وجهات نظر مل تعكس يف ملف االنتخابات النيابية ضغطًا
لالنتخاب،
ّ
غربيًا باملقدار املعتاد واملألوف يف استحقاقات دستورية أخرى مماثلة.
وأخصهم وزير أوروبي كبري ثالثة مواقف متالزمة :عدم
أبرز ما أدلوا به،
ّ
إجراء االنتخابات النيابية من شأنه أن يؤذي شرعية النظام واملؤسسات وإن
ال يلغيها ،ويؤثر يف مسار الدميوقراطية يف لبنان ،ويسيء إىل مسعته لدى
الرأي العام الغربي ..أما السفراء األوروبيون الذين بدوا أكثر اهتمامًا وتتبعًا
ألزمة قانون االنتخاب ،وعلى متاس مباشر يكاد يكون يوميًا مع ما حيوط به
من مواقف وردود فعل متناقضة ،فأبرزوا أمام املسؤولني اللبنانيني مالحظات
عبرّ ت بدورها عن قلقهم من احتمال تعطيل انتخابات  2013تأجي ًال أو متديدًا
للوالية:
أوالها ،أن تأجيل االنتخابات من دون أن يسبقه اتفاق على قانون جديد
لالنتخاب ي ّربر التأجيل للفسح يف اجملال أمام حتضري إجراءاتها ،يصبح غري ذي
يعد ملخرج انتقالي موقت ،بل من شأن تأجيل
جدوى وعبئًا حقيقيًا عوض أن ّ
غري مقرتن باتفاق على القانون أن يؤدي إىل تأجيل ثان وثالث ورمبا أكثر.
للحجة نفسها رأي غري صائب يف
ثانيتها ،أن متديد والية جملس النواب
ّ
تقدير اجملتمع الغربي الذي يؤكد حرصه على إجراء االنتخابات النيابية يف
موعدها من أجل انتخاب برملان جديد .ومن احملّبذ أيضًا ـــ يقول السفراء
األوروبيون ـــ التفاهم على قانون جديد لالنتخاب إذا مل يشأ األفرقاء االستمرار
يف القانون النافذ ،لكن من ضمن املهلة الدستورية إلجراء االنتخابات لئال
يفقدوا القانون واالنتخابات يف آن معًا.
ثالثتها ،عبرّ عنها سفري أوروبي أبدى رأيًا قال إنه موقف شخصي ال يعكس
يقرها
رأي حكومته ،لكنه أسهب يف تربيره بقوله إن تعديل الدستور ألهداف ال ّ
يقرها أحد ،لكن األمر ليس كذلك بالنسبة
الدستور نفسه مسألة خطرية ال ّ
عدل القانون ،وتأخري االنتخابات ألسباب ملحة
إىل تعديل القوانني .القانون ُي ّ
يصح عرب تعديل قانون االنتخاب
تقضي بتأجيل إنهاء والية جملس النواب
ّ
النافذ ،وال ميكن مقاربة املشكلة عندئذ على أنها كارثة دستورية يف ذاتها،
بل إجراء موقت يتوخى إتاحة اجملال أمام االتفاق على قانون آخر.
يكرر السفراء األوروبيون الربط بني االستقرار وإجراء االنتخابات
رابعتهاّ ،
يعزز
كي جيزموا بأن تداول السلطة وإمرار االستحقاقات يف مواعيدها
ّ
االستقرار الداخلي ،يف حني أن إهماهلا يفضي حكمًا إىل قالقل وم ّربرات حتمية
لالضطراب.
ً
يستشمونه من اتصاالتهم باألفرقاء اللبنانيني وإصغائهم
ملا
ا
تبع
خامستها،
ّ
إىل ما يفضي به هؤالء أمامهم ،يالحظ السفراء األوروبيون أن أحدًا منهم ال
يهدد إجراء انتخابات  ،2013وكل
يتهيب املوقف
احلساس والدقيق الذي يكاد ّ
ّ
ّ
يتهيبه اآلخر قبل الوصول إىل حافة اهلاوية ،فيقدم على التنازل
منهم يأمل أن
ّ
له .هكذا ،يستنتج السفراء األوروبيون ،فإن أحدًا من الطرفني ال يريد أن
يتهيب ،ويدفع باالنقسام الداخلي إىل احلافة فع ًال.
ّ
الزوار والسفراء الدوليني
يف خالصة ما استنتجه املسؤولون اللبنانيون أن ّ
جدية ،لئال ُتفسر
يقصرون مواقفهم على إبداء النصح من دون ممارسة ضغوط ّ
على أنها تدفع حنو فرض إجراء االنتخابات وفق قانون  2008الذي يرفضه معظم
األفرقاء اللبنانيني .عبرّ وا عن هذا احلذر بإظهار االهتمام بتطبيق االستحقاق
والتشّبث مبواعيده القانونية من دون التوقف عند القانون الذي يرعى إجراء
االنتخابات أو حتديد رأي منه ،ويف الوقت نفسه عدم «التطنيش» عن استمرار
اخلالفات الداخلية على قانون االنتخابواقع األمر أن التأجيل اإلداري النتخابات
 2013يكاد يصبح حقيقة .ليس هدفًا يف ذاته ،وإمنا نتيجة ّ
تعذر التوافق على
الضيق املتبقي للدخول يف املهلة الدستورية إلجراء
قانون جديد يف الوقت
ّ
االنتخابات.
وعلى غرار ما رافق استحقاق انتخابات رئاسة اجلمهورية ،على أثر انتهاء
تهيبها األفرقاء
والية الرئيس إميل حلود عام  ،2007يف املهلة الدستورية اليت ّ
بادئ بدء ،يف الظاهر على األقل ،ثم جتاوزوها وأهملوها ،وأقرنوا انتخاب
ّ
سيحل حمل الرئيس السلف ،ختترب
الرئيس اجلديد بالتوافق سلفًا على َمن
انتخابات  2013تلك السابقة .وقد ختتربها انتخابات الرئاسة السنة املقبلة.
بري اليوم يف مقاربة
وليس من باب املصادفة أن دور رئيس اجمللس نبيه ّ
جهود التفاهم على قانون جديد لالنتخاب واهتمامه باللجنة الفرعية أو ًال ،ثم
اللجان النيابية املشرتكة والتصويت فيها ،ثم موقفه اليائس البارحة من
وجه  20دعوة إىل
التوافق ،مطابق متامًا للدور الذي كان عليه عام ّ .2007
انتخاب الرئيس اجلديد للجمهورية فلم يكتمل النصاب ،ثم تصاعد النزاع
على النصاب الدستوري للجلسة ،ثم طارت املهلة الدستورية لالنتخاب من
غري انتخاب الرئيس إىل ما بعد  7أيار  .2008ويسابق األفرقاء ،يف الظاهر
احملددة بشهرين يسبقان انتهاء
أيضًا ،املهلة الدستورية النتخابات 2013
ّ
والية الربملان احلالي بني  20نيسان و 20حزيران ،لكن من دون االتفاق على
قانون جديد ،وحتت وطأة التهديد مبقاطعة انتخابات جترى وفق قانون .2008
بذلك تبدو املهلة الدستورية النتخابات  2013يف خطر حقيقي ،إال أنها ال
ختتصر وحدها املأزق.
ميهد هلا اختبار صغري هو  22آذار ،املوعد النهائي لتعيني جملس الوزراء
ّ
حصته يف هيئة اإلشراف على االنتخابات النيابية ،قبل  90يومًا من إنهاء والية
جملس النواب .بدورها ،اهليئة توشك أن تكون يف مهب الريح بسبب انقسام
جملس الوزراء حياهلا .يتمسك بها رئيسا اجلمهورية واحلكومة لتفادي تعطيل
انتخابات  2013ما دام أنه ليس هناك قانون خيلف القانون النافذ ،وترفض
الغالبية الوزارية إقرار احلصة احلكومية كي ال تضع إجراء االنتخابات على سكة
تعده انتهى إىل غري رجعة.
قانون  ،2008إذ ّ
يشري مسار املأزق احلالي لقانون االنتخاب إىل أن التأجيل اإلداري احملتمل
بدءًا من  15آذار سيعكس نتيجة حتمية ملعادلة جديدة :جيء باقرتاح اللقاء
األرثوذكسي بعد التصويت عليه يف اللجان املشرتكة ،حتى اآلن على األقل،
لدفن قانون  ،2008فإذا بانتخابات  2013أمام جثتني معلقتني يف اهلواء :ال
قانون  2008قضي أمره ما دام نافذًا ،وال اقرتاح اللقاء األرثوذكسي أصبح
بعد قانونًا نافذًا.

صفحة 8

Page 8

Saturday 2 March 2013

السبت  2آذار 2013

لبنانيـات

أبو فاعور :نريان سورية
بدأت متتد إىل لبنان

أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية
يف لبنان بالتعاون مع «برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي» ،برنامج
دعم اجملتمعات اللبنانية املضيفة
للنازحني السوريني خالل مؤمتر
صحايف عقداه يف فندق «هوليداي
إن» .وأعلن املمثل املقيم لربنامج
األمم املتحدة اإلمنائي روبرت واتكنز
أمام حضور وزاري وديبلوماسي
للدول املاحنة وممثلني عن منظمات
دولية ومنظمات أهلية« ،أن األزمة
السورية تؤثر بشكل متزايد على
اجملتمع اللبناني ،واألشهر األخرية
شهدت ارتفاعًا حادًا يف تدفق
النازحني إىل لبنان ،وعلى رغم
اجلهود لضمان استفادة النازحني
والعائالت واجملتمعات املضيفة من
الدعم اإلنساني املتوافر ،بقيت
هذه اجلهود ثانوية يف ما يتعلق
باجملتمعات املضيفة».
وأطلق مبادرة «برنامج دعم
اجملتمعات اللبنانية املضيفة»
اليت تهدف إىل تعزيز االستقرار
يف املناطق األكثر تأثرًا باألزمة
السورية من خالل حتسني ظروف
معيشة السكان وتوليد الدخل
وتعزيز تقدم اخلدمات األساسية
ووضع آليات حملية شاملة لتعزيز
االندماج االجتماعي ومنع نشوب
النزاعات .وأوضح أن هذا الربنامج
«يقدم وسائل تسمح للماحنني بدعم
االستجابة على خمتلف املستويات
وبكل املبالغ وسيتم تشكيل جلنة
توجيهية وطنية إلدارة الربنامج
بشكل شامل مبا يف ذلك اختيار
املبادرات اليت سيتم متويلها».
وأشار إىل أنه «سيتم ختصيص
مبلغ من املال لتطبيق مشاريع
تدخل يف إطار الناتج املتوقع من
خطة استجابة احلكومة ملساعدة

اجملتمعات اللبنانية املضيفة بهدف
احملافظة على الوحدة االجتماعية
ومنع النزاعات والتوتر».
وأكد وزير الشؤون االجتماعية
وائل أبو فاعور أن احلكومة «ال
تزال عند التزاماتها جتاه الالجئني
فال إقفال للحدود وال ترحيل»،
مشددًا على ضرورة «عدم تسييس
هذا امللف ،وهو جتاوز قدرة الدولة
على احتماله».
وحذر أبو فاعور من «أن النريان
السورية بدأت متتد إىل لبنان
وختلق توترات بني اللبنانيني
والسوريني» .وكشف عن أنه «يتم
تهريب عدد كبري من املواشي من
سورية إىل لبنان مل يتم تلقيحها
منذ  6أشهر» ،معتربًا أن «الوجود
السوري يف لبنان خيلق تنافسًا
اقتصاديًا وهذا يؤدي إىل توتر بني
اللبنانيني والسوريني».
ونبه إىل «أن املساعدات اليت مت
تقدميها حتى اآلن ال تكفي إال لنبلل
شفاهنا ،وال يزال دون احلاجات
الفعلية للنازحني السوريني ،إذا ما
التفتنا إىل حاجات اجملتمع احمللي
اللبناني» ،آم ًال «أن نبدأ برؤية
الطحني يتدفق إىل الدولة اللبنانية،
الطحني للنازحني ثم للمجتمعات
احمللية املستضيفة يف لبنان،
حفاظًا على كرامة النازحني وعلى
إنسانية لبنان واستقرار الدولة».
ورأى وزير الداخلية مروان
شربل ان «عدد السوريني حاليًا
يف لبنان يتخطى املليون وبينهم
فئة العمال وهذا العدد مل نتمكن
من ضبطه بالشكل املفروض  ،مع
من يتعاونون معهم ومن يستغلهم
ويسلحهم ،وهناك مسألة منافسة
العامل اللبناني الذي اصبح بال
عمل».

الشيخ ماهر محود
لألسري :األمريكيون
يريدونك فتيالً للفتنة
انتقد إمام مسجد القدس
الشيخ ماهر محود وبشدة أمس
االول« ،كل ما يفعله إمام
مسجد بالل بن رباح الشيخ
أمحد األسري» ،معتربًا أنه «سليب
ويريد الفتنة والدم ويسري
بالفجور ومن واجبنا وضع
النقاط على احلروف».
ويف مؤمتر صحايف عقده
أمس ،خاطب األسري قائ ًال:
«مصريك سيكون كمصري أولئك
الذين يستعملهم األمريكيون
يف أفغانستان والعراق ،وهم
سيأخذونك حلمًا ويرمونك عظمًا
ويريدون أن تكون الفتيل
للفتنة ،وال يزال أمامك متسع
من التوبة ،والرتاجع عن كل
إجرام وندعوك إىل اخلري» ،مؤكدًا
أن «اجليش والقوى األمنية لن
يسمحا لألسري بقطع الطريق إذا
تأمن هلا الغطاء السياسي».
ويف السياق ،رأت املديرية
العامة لألوقاف اإلسالمية يف
بيان «أن ما تشهده الساحة
اللبنانية والساحة اإلسالمية
خصوصًا من توترات سياسية
وطائفية ومذهبية ،وخطابات
تزيد هذا التوتر وتنفخ يف نار
العصبيات ،يدعونا ألن نناشد
مجيع املسؤولني السياسيني
واألمنيني إىل ضرورة اإلسراع
يف معاجلة هذا الواقع للجم هذا
التفلت».
وأكدت «أن ما يصدر عن
بعض رجال الدين ال ميثل
موقف املديرية اليت حتدد
مواقفها ومنهجها أسبوعيًا من
خالل اقرتاح خطبة اجلمعة الذي
يتم تعميمه على مجيع خطباء
لبنان».

اجليش يوقف رامي قنابل واطالق
خمطوف «كرمى نصر اهلل»
احلوادث
تصاعدت
فيما
االمنية يف عدد من املناطق
اللبنانية ،شهد ملف املخطوفني
انفراجًا اذ بعد اإلفراج عن
الطفل حممد نيبال عواضة نهاية
االسبوع املاضي ُأطلق مساء
االربعاء سراح املخطوف نزيه
نصار بعد  27يومًا على اختطافه
يف البقاع .ويف التفاصيل ان
سيارة جيب جمهولة املواصفات
ألقت قرابة احلادية عشرة لي ًال
املخطوف نصار عند مفرتق بلدة
بريتال.
وإذ نفى نصار ان يكون دفع
اي فدية مالية ،اكد انه «عومل
معاملة حسنة اثناء خطفه»،
وشكر للرؤساء الثالثة واالجهزة
االمنية واألمني العام لـ «حزب
اهلل» السيد حسن نصراهلل
اهتمامهم بإطالقه .وعند عودته
إىل منزله يف تربل ،روى نصار
تفاصيل عملية اإلفراج عنه،
وقال إن اخلاطفني أبلغوه أنهم
سيطلقون سراحه «كرمى لألمني
العام لـ «حزب اهلل» السيد
حسن نصراهلل الذي أجربنا على
ختلية سبيلك».
ويف الشأن األمين ،اعلنت
قيادة اجليش  -مديرية التوجيه
يف بيان انه «بعد ازدياد ظاهرة
رمي القنابل يف شوارع طرابلس،
املخابرات
مديرية
قامت
بتحريات حثيثة متكنت بنتيجتها
من حتديد هوية احد الفاعلني،
ويدعى امحد بسام اجلاجاتية
(لبناني) ،وأوقفته دورية تابعة
للمديرية بتاريخ 2013/2/25
يف طرابلس ،واعرتف بأنه قد
كلف مع آخرين من جانب املدعو

حمالت محزة اخوان

ز ص برمي اصابع ديناميت
وقنابل يدوية يف أحياء باب
التبانة بهدف اإلبقاء على حال
البلبلة يف داخلها وأيضًا بني
منطقيت باب التبانة وجبل حمسن
إلثارة التوتر والفتنة بينهما».
وأشارت اىل انه «اعرتف بأنه
كان يتقاضى يوميًا مبلغ  20ألف
لرية من املدعو ز ص بواسطة
شخص آخر وذلك مقابل قيامه
بهذا العمل ،وأنه كان يلقي
القنابل مستخدمًا دراجته النارية
او سطوح املنازل بينما كان
آخرون يعمدون وبتوجيه من
ز ص اىل القيام باألمر نفسه
يف أحياء اخرى من املدينة
وتستمر التحقيقات مع املوقوف
اآلخرين
املتورطني
لكشف
وتوقيفهم».

اجليش
قيادة
ودعت
املواطنني «للتعاون مع وحداتها
املنتشرة يف مدينة طرابلس
وإبالغ قوى اجليش او االجهزة
االمنية عن اي شخص حياول
املس باستقرار املدينة ،وذلك
لوضع حد ملسلسل اإلخالل
باألمن وتوقيف العابثني به».
ويف صيدا ،ألقى جمهول
قنبلة يدوية يف املنطقة الواقعة
بني جممع الزهراء ومدرسة القلعة
الرمسية يف املدينة ،واقتصرت
األضرار على املاديات.
وكان اجليش اللبناني أوقف
ليل اول من امس شخصًا مصريًا
ميلك مركزًا لالتصاالت يف
الشياح وقام مبصادرة األجهزة.
وتردد ان عملية توقيفه متت
على خلفية «العمالة».

اعتصام القطاع العام امام وزارة العمل
حيط حترك «هيئة التنسيق النقابية» يف لبنان ،امام مقر وزارة العمل
يف ضاحية بريوت اجلنوبية ،بعدما نفذ موظفو القطاع العام واملعلمون يف
املدارس الرمسية وبعض املدارس اخلاصة اعتصامًا امس ،امام مبنى
مديرية الواردات  -وزارة املال ،وذلك يف إطار التحرك املفتوح احتجاجًا
على عدم إحالة جملس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب اىل اجمللس النيابي.
ورفع املعتصمون الفتاتهم اليت ترفض «اي تعديل على السلسلة ،ومحل
بعضها شعارات مثل «ياللعار ...يا للعار ،حكومتنا حكومة جتار ،حكامها
شقري وقصار» (اشارة اىل اهليئات االقتصادية الرافضة للسلسلة) .وقال
نائب رئيس رابطة موظفي اإلدارة العامة وليد الشعار يف كلمة« :لن
نتعب وسنستمر يف حتركنا التصاعدي» ،وقال رئيس «رابطة التعليم
األساس الرمسي» حممود ايوب« :حركتنا حركة كل الشعب اللبناني من
دون استثناء».
ولفت عضو نقابة معلمي املدارس اخلاصة انطـــوان مـــدور ،اىل ان
«عشرة أيام من التظاهرات ومل نشـــهد ضربة كف واحدة ،فاملعلمون
واملــوظفون وكل األطياف هم فعال دميــوقراطيون وحضاريون يف
ولكن لكل صرب
اعتصاماتهم وتظاهراتهم ،علمًا اننا لسنا هواة شوارع،
ّ
حدودًا».

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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دوليات

األردن :امللك قد يتدخل للحسم وفرص النسور ال تزال قوية تونس« :قاتل بلعيد» خ ّريج جامعات أمريكا
ووالده يقول إنه «ال يقوى على قتل فرخة»

دخلت املشاورات النيابية
األردنية نفقًا مظلمًا خالل
الساعات الـ  48املاضية ،على
وقع انهيار ائتالف كبري قوامه
 85عضوًا ميثلون «الغالبية
الربملانية» اليت فشلت يف
تسمية مرشح إمجاع ميثلها
لرئاسة الوزراء ،ما من شأنه
أن يؤخر إعالن احلكومة املقبلة،
وقد يدفع امللك عبداهلل الثاني
إىل التدخل يف غضون اليومني
املقبلني حلسم املوقف.
وتعرض االئتالف الذي يضم
 4كتل هي «وطن» ( 28نائبًا)،
و»التجمع الدميوقراطي لإلصالح»
( 24نائبًا) ،و»الوعد احلر» (18
نائبًا) ،و»الوسط اإلسالمي»
( 15نائبًا) ،اىل انتكاسة كبرية
عند أول اختبار حقيقي حدد
موعده مساء أول من أمس
وغابت عنه الغالبية ،النتخاب
 3أشخاص ملنصب الرئاسة
من داخل «الصندوق» الرمسي،
وهم رئيس الوزراء احلالي
عبداهلل النسور (مرشح «وطن»
و»الوسط اإلسالمي») ،والوزير
السابق عبداإلله اخلطيب (مرشح
«التجمع الدميوقراطي») ،ووزير
الداخلية احلالي عوض خليفات
(مرشح «الوعد احلر»).
وأخفق االئتالف يف اختيار
شخصية لشغل رئاسة احلكومة،
وذلك عقب تأكيدات ليلية
مفاجئة أصدرتها كتلتا «التجمع
الدميوقراطي» و»الوعد احلر»
تفيد خبروج غالبية أعضاء الكتل
االربع عن «توافق سابق» يضمن
عدم تسمية رئيس من داخل
«النادي التقليدي» لرؤساء
احلكومات السابقني ،ما دفع
هاتني الكتلتني إىل مغادرة
صفوف االئتالف مبكرًا.
«الوفاق»
كتلتا
وكانت

( 15نائبًا) و»االحتاد الوطين»
( 10نواب) رشحتا النسور
غردت كتلة
للموقع ذاته ،فيما ّ
«املستقبل» ( 20نائبًا) خارج
السرب عندما طالبت برئيس
حكومة وفريق وزاري من رحم
الربملان ،حسب الناطق بامسها
النائب مصطفى ياغي.
«التجمع
رئيس
وقال
الدميوقراطي» النائب يوسف
القرنة إن كتلته «قررت العودة
إىل قرارها السابق املتضمن عدم
تسمية شخصية حمددة لرئاسة
احلكومة يف الوقت احلالي» ،وهو
ما أسقط عمليًا اسم اخلطيب من
قائمة الرتشيحات .وأكد متسك
كتلته يف أال يكون املرشح على
املوقع الرمسي الرفيع أيًا من
رؤساء الوزراء السابقني.
لكن الناطقة باسم «وطن»
النائب خلود اخلطاطبة لفتت
إىل أن كتلتها قدمت اقرتاحًا
«مستعج ًال» للخروج من أزمة
عدوى
ووقف
التصويت
انتشرت
اليت
االستقاالت
بني أعضاء االئتالف ،يتضمن
اقرتاح أمساء النسور واخلطيب
وخليفات إىل الديوان امللكي،
وهم األشخاص الـ  3املرشحون
من جهة هؤالء ،على أن ُيرتك
األمر إىل العاهل األردني امللك
عبداهلل الثاني لتكليف من يريد.
لكنها أوضحت أن هذا االقرتاح
«مل حيظ مبوافقة كتل منخرطة
يف االئتالف ،إذ أصرت الكتل
على موقفها».
رغم ذلك ،فإن «وطن»
نفسها دفعت مثنًا سريعًا
باستقالة  3من أعضائها احتجاجًا
على قرار التمسك بالنسور .ومثة
من رأى أن روح «اخلصومة» مع
هذا األخري ،تستمد عداءها من
شعور قطاعات نيابية بأنها

دفعت مثن انتمائها إىل التيار
املوالي للدولة باستبعادها عن
املواقع القيادية يف مؤسسات
القرار اليت حاز على أهمها
رئيس الوزراء احلالي ،على رغم
مواقفه السياسية السابقة حتت
قبة الربملان ،واليت كانت أقرب
إىل مواقف التيار املعارض.
رغم ذلك ،فإن الساعات
املاضية اليت أظهرت عدم قدرة
الكتل على حسم خياراتها باجتاه
ترشيح اسم حمدد ،أثبتت بلغة
األرقام تصدر النسور قائمة
الرتشيحات حبصوله على ثقة
 71نائبًا من أصل  .150لكن
أحدًا ال يستطيع املراهنة على
متاسك هؤالء وصمودهم حتى
الدقائق األخرية ،إذا أن مثل
هذا الصمود «الرخو» ،على حد
تعبري بعض النواب ،سرعان
ما «يغرق» يف حبر خالفات
املصاحل.
كما أن اخلالف املؤكد على
أمساء الوزراء وترشيحات الكتل
كفيل هو اآلخر يف تشرذم
النواب مرة أخرى ،واإلجهاز
على ائتالفات جاءت نتاجًا
لقانون انتخاب حيد من وصول
القوى احلزبية املنظمة إىل
سدة الربملان ،على ما تقول
املعارضة.
وقالت مصادر رمسية وأخرى
قريبة من صنع القرار ان
مشاغبة بعض الكتل والنواب
املستقلني على فرص النسور
برئاسة جديدة وحماولة سحب
البساط من حتت قدميه« ،قد
يشكل لدى كبار املسؤولني
دافعًا جديدًا لقراءة اخلريطة
النيابية والبحث يف خيارات
أخرى» ،على رغم تأكيدهم أن
فرص األخري ال تزال األقوى عند
صاحب القرار.

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

واصلت قوات األمن التونسية
القضقاضي
كمال
مالحقة
املشتبه به الرئيسي يف اغتيال
املعارض البارز شكري بلعيد،
ّ
ونفذت محلة متشيط واسعة
يف اجلبال احلدودية احملاذية
للجزائر بني مدينيت الطويرف
و ساقية سيدى يوسف يف
حمافظة الكاف ،غرب البالد،
حبثًا عن املتهم الفار الذي
يوصف بأنه سلفي الذي قال
عنه والده انه كان يدرس يف
الواليات املتحدة ،وال يقوى
على قتل دجاجة.
وأوضح مصدر يف األمن
الوطين أن احلملة تهدف إىل
«تضييق اخلناق» على املشتبه
به وسد كل منافذ اهلروب
أمامه ،بعدما مت حصر أماكن
تواجده املفرتضة من خالل
االستعانة باألقمار االصطناعية.
ويف سياق متصل ،استمع
قاضي التحقيق يف احملكمة
االبتدائية بتونس ،واملوكلة
إليه قضية بلعيد ،إىل أقوال
املنصف
اجلمهورية
رئيس
املرزوقي بوصفه شاهدًا يف
القضية ،وذلك بقصر قرطاج
يف العاصمة أمس ،وفق ما
جاء يف بيان أصدرته رئاسة
اجلمهورية.
وهذه املرة األوىل اليت
يستجوب فيها القضاء رئيس
اجلمهورية يف تونس منذ
استقالل البالد العام .1956
صرح أخريًا
وكان شقيق بلعيد
ّ
بأن املرزوقي على علم باألطراف
وراء االغتيال وأنه سبق له أن
ّ
تعرضه لالعتداء،
حذره من إمكان ّ
وعرض توفري محاية أمنية له.
لكن شكري رفض ذلك ألن
توفري احلماية له سيعين خضوعه
للمراقبة األمنية.
وجاء ذلك يف وقت قال
طيب القضقاضي والد املتهم
الرئيسي يف القضية إن ابنه
كان يقيم يف الواليات املتحدة
حيث تابع دراسته اجلامعية على
نفقة الدولة التونسية ،وحصل
على شهادات من جامعات
أمريكية وأتقن احلديث خبمس
لغات أجنبية .وكان مصدر
قضائي أفاد «فرانس برس»
بأن املشتبه له يتحدر من والية
جندوبة (مشال غربي تونس)
القضقاضي
كمال
ويدعى
وسبق له اإلقامة يف الواليات
املتحدة.
وصرح والد املتهم إىل إذاعة
«موزاييك أف أم» احمللية بأن
ابنه ال يزوره إال نادرًا ومبعدل
مرة يف السنة ،باعتبار أنه ّ
طلق
والدته منذ سنوات .وأضاف أن
ابنه تلقى عروضًا باالنضمام إىل
قوات األمن التونسية إثر عودته
من الواليات املتحدة.
ووصف طيب القضقاضي
ابنه بأنه وديع «ال يستطيع
قتل فرخة» وال يظن أنه يقدم
على عملية قتل ،لكنه دعا اهلل
أن يقتص منه إن ثبت انه قتل
شكري بلعيد .وأضاف« :أتوجه
اىل ولدي (وأقول له) إن...

مناض ًال،

كنت قتلت إنسانًا
فليأخذ اهلل حقه منك».
من جهته ،اعترب املرصد
التونسي الستقالل القضاء
أن الندوة الصحافية اليت
أعطى فيها وزير الداخلية علي
العريض معطيات عن عملية
االغتيال متت من دون التنسيق
مع قاضي التحقيق املتعهد
صرحت به
بالقضية ،خالفًا ملا
ّ
وزارة الداخية.
على صعيد آخر ،ذكرت وكالة
«فرانس برس» أن سلفيني
بالضرب
اخلميس
اعتدوا

على طالب املدرسة الثانوية
بالرقاب التابعة لوالية سيدي
بوزيد (وسط غربي تونس)
وذلك بعد حماولة الطالب أداء
رقصة «هارمل شيك» .وقال
مراسل الوكالة يف املنطقة
إن حوالي  20سلفيًا لكموا
وصفعوا الطالب الذين حاولوا
أداء الرقصة .وبدأت رقصة
«هارمل شيك» عرب جمموعة من
املراهقني األسرتاليني وضعوا
مقطع فيديو مدته  31ثانية
على موقع الفيديو التشاركي
«يوتيوب».

اخلطيب التقى كريي يف روما
وطالب باجياد ممرات إمنائية
آمنة حتت الفصل السابع
التقى وزير اخلارجية األمريكي
جون كريي رئيس االئتالف
السوري املعارض أمحد معاذ
اخلطيب يف روما قبل انطالق
مؤمتر أصدقاء سوريا امس
االول.
وقال اخلطيب يف مؤمتر
صحايف مشرتك عقده مع كريي
انه طرح امام وزراء خارجية
اجملتمعني يف روما سلسلة
مطالب ابرزها العمل على الزام
النظام باجياد ممرات اغاثية
آمنة حتت الفصل السابع حلماية
املدنيني.
واشار اىل ان هذه املمرات
ضرورية خصوصا اىل مدينة
محص احملاصرة منذ حواىل 250
يوما ومدينة داريا اليت هي مهد
احلركة السلمية يف سوريا .وهي
حتت احلصار والقصف املتوحش
منذ  100يوم .كما طالب باعطاء
الشعب السوري وثواره كامل
احلق يف الدفاع عن انفسهم.
وقال هناك قرار دولي او
اشارات دولية بعدم تسليح
باسلحة
السورية
املعارضة
نوعية ،مضيفا اذا كنتم تريدون
هكذا ،اوقفوا امداد النظام
باسلحة نوعية ال تزال تأتيه حتى
اليوم حتت اسم صفقات قدمية،
يف اشارة اىل السالح الروسي
الذي يصل اىل النظام.
وقال رئيس االئتالف ان
الكثريين ،وخصوصا وسائل
االعالم ،ينتبهون اىل طول حلية

املقاتل اكثر من حجم الدماء اليت
تسيل من االطفال .ودعا اىل
النظر اىل هذا االمر واىل قصف
النظام للمخابز قبل ان تنظروا
اىل طول حلية املقاتلني.
وقال يف اشارة واضحة اىل
االسالميني املتطرفني ان معظم
اخوتنا الذين يقاتلون يف الداخل
مساملون اضطروا اىل محل
السالح .هناك البعض ممن
حيملون افكارا خاصة غريبة عن
جمتمعنا .حنن ننبذ هذه االمور
بكل صراحة وحنن ضد كل فكر
تكفريي.
وتابع حنن ال نستحي ان نقول
حنن مقاتلون مسلمون ،لكن من
االسالم الذي يعيش مع اجلميع
ويطلب اخلري للجميع .وجدد
اخلطيب التوجه اىل الرئيس
السوري من هذا املنرب ورمبا
للمرة االخرية ،داعيا اياه اىل
احلوار .وقال يا بشار االسد،
تصرف ولو مرة واحدة كانسان.
كفى هذا الشعب قتال ومذابح،
اختذ قرارا واحدا عاقال يف حياتك
من اجل مستقبل هذا البلد.
اىل
الدعوة
ان
واكد
التفاوض اليت كان تقدم بها
يف نهاية كانون الثاني جيب
ان حتصل من ضمن احملددات
اليت وضعها االئتالف الوطين
السوري يف جلسته االخرية
واليت تتضمن صراحة رحيل
النظام وتفكيك االجهزة القمعية
اليت حتكم البلد.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع
كار :حديث أسانج عن مؤامرة
أمريكية جمرد خيال!!
قال وزير اخلارجية األسرتالي
بول كار إن االدعاءات بأن
ترحيل مؤسس ويكيليكس
جوليان أسانج للسويد مبثابة
مؤامرة لتسليمه إىل الواليات
املتحدة هي جمرد خيال ،معتربا
أن أسانج سيكون آمنا يف
السويد أكثر من بريطانيا.
ونوه كار يف حوار أوردته
شبكة «ايه بي سي» إىل
تصرحيات سويدية مفادها أن
سياسة السويد تعتمد على
عدم تسليم األشخاص لدول
أخرى إذا ارتبط األمر بالشؤون
العسكرية أو االستخبارتية.
يذكر أن أسانج يقيم يف
سفارة اإلكوادور يف العاصمة
الربيطانية لندن للشهر الثامن
على التوالي حيث حياول
اهلروب من التسليم للسويد
اليت طلبت من بريطانيا
تسليمه يف مزاعم تتعلق
باعتداء جنسي.
وخيشى أسانج من أن يكون
ذلك خطة لتسليمه إىل
الواليات املتحدة حيث يواجه
اتهامات تتعلق بتسريب موقع

ويكيليكس آلالف من الوثائق
الدبلوماسية السرية.
وقال السيناتور كار يف
تصرحياته اليت أدىل بها
االثنني املاضي « :افرتاض
أن تسليم أسانج إىل السويد
مؤامرة حتيكها «سي آي ايه»
جمرد خيال ال صحة له».
من جهته ،قال جيف باليك
لدى
األمريكي
السفري
أسرتاليا إن مزاعم أسانج
بأن الواليات املتحدة حتيك
خطة لتسليمه من السويد
تبعث على السخرية ،وتابع:
«أسانج كان يعيش يف لندن
حرا ملدة عامني ،لو أرادت
أمريكا من إجنلرتا أن تسلمها
أسانج لفعلت ذلك ،لدينا
اتفاقية تسليم جمرمني مع
بريطانيا أقوى من اتفاقيتنا
مع السويد».
وكانت امرأتان من السويد
قد اتهمتا أسانج أنه مارس
معهما اجلنس عنوة دون
واقي ذكري.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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طالبات جامعة ماكواري :ال نرغب أن يسكن
جبوارنا طالبو جلوء!!
فجرت شبهات حترش طالب
جلوء بطالبة أثناء نومها يف
سكن طالبي جبامعة ماكواري
أزمة كبرية بشأن أوضاع طاليب
اللجوء يف أسرتاليا ،حيث يتخذ
العديد منهم أماكن غري مالئمة
للسكن مثل مواقف انتظار
السيارات وأماكن سكن طالبية
وغريها.
وكان حوالي  55من طاليب
اللجوء يقيمون يف معسكر
جبامعة ماكواري ،حيث يشتبه
أن أحدهم قام بالتحرش بطالبة
أثناء نومها.
وقالت الشرطة إن التحقيقات
جترى على قدم وساق ملعرفة
مدى تورط طاليب اللجوء يف
حادثة التحرش.
صديقات
بعض
وكشفت
الضحية املتحرش بها إنهن
تقدمن يف وقت سابق قبل
واقعة التحرش بطلب إلبعاد
طاليب اللجوء الذين يقطنون
لكن أحدا مل
بالقرب منهن،
يستجب للطلب.
وقالت شركة Campus Living
 Villagesاليت تدير السكن

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

جينيت ديكر وديزي ستون يف السكن الطالبي الذي تعرضت فيه صديقة لهما للتحرش األسبوع املاضي
الطالبي امللحق جبامعة ماكواري
إنها تعيد النظر حاليا يف مسألة
السماح بطاليب اللجوء الشباب
بالسكن يف معسكرات قريبة
من مساكن طالبات اجلامعة.
ويقيم طالبو اللجوء يف املعسكر
وفقا لربنامج وضعته منظمة

«الصليب األمحر» ،اليت وقعت
عقدا مع احلكومة الفيدرالية
لتوفري أماكن متزايدة لطاليب
اللجوء.
ووفقا لذات الربنامج ،فإن
فنادق ونزل سيدني تسمح
لطاليب اللجوء باإلقامة مقابل

 20دوالر لكل ليلة.
وقالت الطالبة ديزي ستون
زميلة ضحية التحرش أن هنالك
إمجاعا بني الطالبات على ضرورة
إزالة طاليب اللجوء الرجال من
املكان بشكل كامل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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«سيدني ووتر» تتسرت استطالع نيوزبول :أبوت
على عينة مياه ملوثة يتفوق على غيالرد بـ 4
نقاط كاملة

ُوجهت اتهامات لشركة «سيدني
ووتر» بالتسرت على تلو ث
املياه يف جنوب شرق سيدني
والذي حدث يف  28ديسمرب من
العام املاضي.
وكان املقيمون يف جنوب شرق
سيدني قد مت إخبارهم أن مياه
الشرب اليت تنزل من الصنبور
آمنة إال أن نتيجة فحص عينة
من ضمن عينات أربعة مشلهم
الفحص عينات أظهرت كمية
كبرية من التلوث يف 28
ديسمرب املاضي.
وعلمت «فريفاكس ميديا» أن
«سيدني ووتر» تكتمت على
نتيجة تلك العينة من املياه.
ونشرت «سيدني ووتر» يف
وقت سابق ثالث نتائج تظهر
مستويات منخفضة من امللوثات
املعروفة باسم «بي ايه اتش
اس» حيث ادعت أن النتائج
تؤكد أن هذا التلوث جاء
نتيجة ملالمسة املاء ملادة القار

املوجودة يف أنابيب املياه أثناء
عمليات صيانة يف ضاحية
الشركة
لكن
«روزبريي»،
تسرتت على نتيجة عينة من
خمزن مياه يف «بيجوود» تظهر
مستويات مرتفعة من امللوثات.
من جهته ،قال احمللل الكيميائي
أيان براون إن مستوى التلوث
املرتفع الذي كشته العينة
كان جيب أن يتم اإلعالن عنه،
وحتذير سكان املنطقة احمليطة
من خطورة املياه.
واتهم املواطن شانتال سنيل
سيدني ووتر بتعمد التسرت على
تلك املعلومة اخلطرية.
وكانت شكاوى متعددة قد
وردت إىل «سيدني وورتر»
مفادها أن املياه يف ذلك اليوم
من شهر ديسمرب كانت تصدر
رائحة شبيهة بالغاز أو البنزين،
وتسبب القيء والدوار.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قفز رئيس االئتالف الفيدرالي
توني أبوت خطوات هائلة وتبوأ
الصدارة متقدما على رئيسة
احلكومة الفدرالية جوليا غيالرد
للمرة األوىل منذ يوليو من العام
املاضي يف استطالع حول رئيس
احلكومة املفضل يف االنتخابات
القادمة ،كما انهارت شعبية
احلكومة العماليني إىل أدنى
مستوى خالل سبعة شهور.
ووفقا لالستطالع الذي أجرته
مؤسسة «نيوزبول» ،فقد نال
العماليون  % 31من نسبة
التصويت األساسي ،بينما حصد
االئتالف .% 47
ويبدو أن قرار اخلضر بفك
حتالفهم مع العماليني قد أمثر
يف ارتفاع شعبيتهم ،حيث
أوضح االستطالع ارتفاع نسبة
تأييدهم من  % 9إىل .% 11
ويف سؤال حول احلزب املفضل

بني حزب العمال واالئتالف،
انتزع األخري التفوق بنسبة 55
 %مقابل  % 45حلزب العمال.
وتسببت عوامل عديدة يف
انهيار شعبية احلكومة العمالية
مثل حتقيقات اللجنة املستقلة
ملكافحة الفساد واليت طالت
شخصيات عمالية يف نيو ساوث
ويلز ،باإلضافة إىل اجلدل املثار
مع الواليات حول متويل الشؤون
التعليمية والصحية.
وردا على سؤال حول «رئيس
احلكومة القادم األفضل» أشار
االستطالع إىل اخنفاض شعبية
غيالرد بشكل درامي من 41
 %إىل  ،% 36وهو االخنفاض
األدنى منذ يوليو من العام
املاضي ،بينما حصد أبوت على
. % 40
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مهاجر سريالنكي يف بروفيسورة :الصور اجلنسية
أسرتاليا يؤسس حزبا
تهدد أطفال أسرتاليا
لطرد املسلمني

قام مهاجر سريالنكي مشهور
بعدائه لإلسالم بتدشني حزب
سياسي يعتمد على مناهضة
الثقافية
التعددية
فكرة
واحلد من قدوم املسلمني
إىل أسرتاليا.
وحيمل احلزب اجلديد اسم
« نهوض أسرتاليا» ،وجذب
حنو  1500عضو حتى اآلن،
التقدم
احلزب
ويعتزم
ب 65مرشحا يف االنتخابات
الفيدرالية املقبلة.
ويرفع احلزب شعار «اسرتاليا
لألسرتاليني» ،وهو مناهض
بشكل تام للتعددية الثقافية
حبسب تصرحيات مؤسس
احلزب القس دانيال ناليا،
والشهري بداني ناليا.
والقس دانيال ناليا ولد
وهاجر
سنغافورة،
يف
إىل أسرتاليا عام ،1997
والباعث على السخرية أن
سياسة التعددية الثقافية
اليت حياربها حزبه اآلن هي
اليت أفادته يف اهلجرة إىل
أسرتاليا.
وناليا هو مؤسس Catch the
 ،Fire Ministriesوترشح يف
وقت سابق كعضو يف حزب
«األسرة أوال» أو «Family
 « Firstاحملافظ ،وطلب منه
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مغادرة احلزب عقب انتخابات
 2004الفيدرالية بعد أن نشر
كتيبا صغريا يطلب خالله من
املسيحيني تدمري «معاقل
الشيطان مثل بيوت الدعارة
والكازينوهات واملساجد!!
وأحدث تصريح له عام 2008
جدال كبريا عندما قال إن
حرائق الغابات يف «السبت
األسود» بوالية فيكتوريا هي
نتاج إلباحة اإلجهاض.
ويف عام  2011قال ناليا إن
فيضانات كوينزالند هي نتاج
تعليقات كيفن راد السلبية
عن إسرائيل قبل شهر من
السبت األسود.
ويقول مناصرو حزب «
إنهم
أسرتاليا»
نهوض
خيافون مما وصفوه بـ
«أسلمة أسرتاليا» ،حيث قال
أحدهم « :إذا مل نتنبه ،قد
نفقد أسرتاليا» ،وقال آخر« :
ال أرغب يف تطبيق الشريعة
يف أسرتاليا».
من جانبه ،قال إقبال باتيل
نائب رئيس احتاد املسلمني
يقول « :ال أحد يرغب يف
تطبيق الشريعة يف أسرتاليا،
إن ذلك أمرا مستبعدا».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مشروع قانون حيد من اهلجرة
غري الشرعية إىل أسرتاليا

منحت جلنة مبجلس الشيوخ
األخضر
الضوء
األسرتالي
ملشروع قانون يعاقب كل
طاليب اللجوء الذين يدخلون
املياه األسرتالية باحتجازهم يف
مراكز احتجاز خارج أسرتاليا للحد
من اهلجرة غري الشرعية.
وأوصت اللجنة اليت يرتأسها
أنغوس هيوسنت بأن أي طالب
جلوء يصل عرب مركب بشكل غري
شرعي إىل األراضي األسرتالية
ال جيب أن ختتلف اإلجراءات
املتبعة معه عن هؤالء الذين
يتم ضبطه خارج نطاق اهلجرة
األسرتالي.
وبشكل أبسط فإن أي طالب
جلوء يصل إىل املياه األسرتالية
عرب مركب بشكل غري شرعي
يتم نقله إىل مراكز احتجاز
طاليب اللجوء خارج أسرتاليا،
مبا حيد من اهلجرة غري الشرعية،
حيث سيخشى من يقدم على
ذلك التصرف أن يتم نقله خارج
أسرتاليا.
ويتم حاليا نقل طاليب اللجوء خارج
أسرتاليا يف معسكرات احتجاز

خارجية إذا وصلت مراكبهم إىل
«جزيرة كريسماس» و «آمشور
ريف».
ولكن حيتاج مشروع القانون إىل
بعض التعديالت تتضمن إلزام
احلكومة إعطاء تقرير كامل عن
اإلجراءات املتبعة من طاليب
اللجوء جمللس الشيوخ وجملس
النواب بشكل سنوي.
وقالت جلنة التشريعات القانونية
والدستورية مبجلس الشيوخ إنه
من الواجب أن تتسم تصرفات
احلكومة بالشفافية واملسؤولية
يف إجراءاتها املتبعة مع طاليب
اللجوء ،مع مراعاة عناصر الرعاية
الصحية والتعليم وغريها.
اخلضر
ورفضت سيناتورتا
سارة هانسون يونغ وبيين
رايت مترير مشروع القانون
بداعي أنه سوف يؤدي إىل
توسيع نطاق معاقبة طاليب
اللجوء إىل أسرتاليا ليشمل
تسكينهم مجيعا يف معسكرات
احتجاز خارج أسرتاليا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

برازيلية أخرى تعرض
عذريتها للبيع!!
قالت الربوفيسورة لويز نيومان
خبرية علم النفس إن أطفال
املدارس االبتدائية يف أسرتاليا
جيب أن يتعلموا كيفية التغلب
على آثار الصور اجلنسية.
وأضافت نيومان أن الصور
اجلنسية هلا آثار ضارة للغاية
على األطفال ذوي األعمار
الصغرية ،ألنها تؤثر سلبا على
سلوكياتهم يف وقت ال تكون
مساتهم السلوكية قد اكتملت.
وطالبت نيومان بإجراء أحباث
أسرتالية عميقة حول ماذا حيدث
يف أاذهان األطفال الصغار عرب
مطالعتهم لصور إباحية.
كما أعربت نيو مان عن قلقها
من الصورة اليت يتم بها تصوير
اإلعالم للمرأة ،وانعكاسات ذلك
السلبية على األطفال.

كما أشارت إىل االنتهاكات
اليت تتخلل الفرتة املخصصة
وعدم
األطفال،
ملشاهدة
االلتزام بالقواعد املوضوعة يف
هذا الشأن.
واعتربت نيو مان مديرة مركز
علم النفس جبامعة ملبورن أن
اخلطورة تكمن أيضا يف جهل
بعض اآلباء مبخاطر اإلنرتنت.
وعلى النقيض ترى الربوفيسورة
جوليت ريتشرز أستاذة الصحة
اجلنسية جبامعة نيو ساوث ويلز
إن الرقابة على الصور واألفالم
اجلنسية ليست باألمر اإلجيابي،
وأشارت إىل أن فتح اجملال
للمناقشات البناءة بني اآلباء
واألبناء أفضل السبل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تدعى
أثارت برازيلية أخرى
ريبيكا بريناردو الكثري من
اجلدل بعد أن عرضت عذريتها
للبيع يف مزاد علين عرب مقطع
فيديو بثته على موقع يوتيوب.
وسارت ريبيكا على خطى
مواطنتها كاتارينا ميغليوريين
اليت كانت هي األخرى قد باعت
عذريتها يف مزاد مقابل 780
ألف دوالر عرب موقع أسرتالي
يبحث عن عذارى يرغنب يف بيع
عذرياتهن.
وعودة إىل بريناردو اليت أخربت
شبكة «سي إن إن» األمريكية
أنها اختذت قرار بيع عذريتها
لرغبتها يف مساعدة والدتها
املريضة اليت أصيبت بسكتة
دماغية جعلتها حبيسة الفراش
يف شقة شديدة التواضع.
وأضافت أنها اضطرت لعرض
عذريتها يف مزاد بعد أن ضاقت

بها السبل يف رحلة البحث عن
وظيفة تعينها على مصاريف
احلياة،
واستطردت« :لقد طرقت باب
الوظائف ،ولكن ألنين لست
حاصلة على شهادة عالية ،مل
أجد وظيفة مناسبة ،عملت يف
بيع أدوات املكياج ،وكنادلة،
لكن األجر كان ضئيال حبق».
ومضت تقول « :هنالك أوقات
يضطر اإلنسان إىل اختاذ قرارات
للحصول على مبتغاه».
وقامت الفتاة اليت بلغت عمر
الثامنة عشر بنشر فيديو مسجل
على موقع «يوتيوب» تعرض
خالله عذريتها للبيع.
وقالت الفتاة الربازيلية إنها
تلقت العديد من العروض للفوز
بعذريتها أكثرها غالء يعادل
 35ألف دوالر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري
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

بطاقات مكاملات خارجية بأرخص األسعار

الـبيع بالــجملة

0414552715

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

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

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :

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

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

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
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بسبب قرار حكومي :شبح
الطالق يهدد أسرتاليا

التخفيضات يف مجال االستشارة النفسية لألزواج وضت العالقات يف مأزق

يواجه األزواج يف أسرتاليا
خطر االنفصال بعد قرار
تقليص التمويل الذي كان
يدعم االستشارات النفسية
حدة
لتخفيف
لألزواج
املشاكل بينهم.
باتيندن
روزالي
وقالت
اخلبرية النفسية إن هنالك
تركيزا متزايدا على مساعدة
األزواج يف مرحلة ما بعد
االنفصال على حساب منع
حدوث االنفصال نفسه.
وتابعت خالل مؤمتر عقد يف
ملبورن« :ختصص احلكومة
الكثري من األموال لدعم
مرحلة ما بعد االنفصال،
وتتجاهل األزواج احلاليني،
وحماولة درء املشاكل اليت
جتتاج العالقات الزوجية».

عدد
احلكومة
وخفضت
اجللسات النفسية املدعمة
لألزواج من  18إىل 10
جلسات ،وهو ما اعتربته
باتيندن ليس كافيا ويرتك
األزواج فرائس للغضب
والضغوط والقلق واحلزن،
وهو ما قد ينتج عنه حاالت
انفصال.
وطالبت باتيندن بزيادة
الرتكيز على جلسات احلفاظ
الزوجية،
العالقات
على
وذلك يف مؤمتر «علم النفس
االستشاري» الذي نظمته
اجلمعية األسرتالية لعلم
النفس اجلمعة املاضية.
وتشري اإلحصائيات إىل أن
حاالت الطالق يف أسرتاليا
عام  2011بلغت  49ألف

بزيادة قدرها  % 2.6عن عام
 ،2010وفقا ألرقام صادرة
اإلحصائيات
مكتب
من
األسرتالي.
وعلى الرغم من تباين أسعار
جلسات االستشارات النفسية
لألزواج ،إال أن متوسط سعر
اجللسة غري املدعمة يصل إىل
 220دوالر يف الساعة ،وهو
يفوق القدرة املادية للعديد
من األزواج.
ويف ذات السياق ،اتفقت
لني فليتشر املسؤولة يف
Relationships
«
منظمة
 Australia NSWأن املزيد
من اخلدمات مطلوبة للوقاية
من االنفصال.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

رجال ونساء يف سيدني يسبحون دون
مالبس!!

قام رجال ونساء يف سيدني
بعد أن جتردوا
بالسباحة
من مالبسهم متاما يف حدث
حيمل اسم Sydney Skinny
تضمن السباحة ملسافة 900
مرت يف «شاطئ « Cobblers
بسيدني يف السابع عشر من
فرباير اجلاري.
وشارك يف احلدث حوالي
 1000شخص من اجلنسني
من خمتلف األعمار بهدف مجع
تربعات لـ «مؤسسة احلدائق
الوطنية واحلياة الربية».
وقال منظم احلدث ناجيل
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مارش« :لقد كان األمر
مبهجا ،شارك فيه أناس
من خمتلف األعمار واألوزان،
إنها اللحظات األفضل يف
حياتي».
وقال رجل آخر فضل عدم ذكر
امسه إن احلدث كان مجيال
ودافئا ومشمسا ويبعث على
االسرتخاء ،وتابع « :ال أعتقد
أن أحدا قد شعر باإلحراج ،لقد
استمتع املشاركون بطبيعية
املناسبة».
وترك املشاركون مالبسهم
على الشاطئ قبل الولوج يف

املاء ،حيث قسموا أنفسهم
إىل جمموعات كل منها يتكون
من  50شخصا ،على أن تسبح
كل جمموعة يف وقت واحد
ملسافة  900مرت يف شاطئ
 Cobblersبالقرب من ميناء
سيدني.
ونبعت فكرة السباحة العارية
من «السيد مارش» مؤلف
« Fit, Fifty and Fired-
 ,Upالذي رغب يف عمل
اتساق بني اجلسد البشري
والطبيعة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أوراق من فئة الـ  100دوالر مزورة
تنتشر يف سيدني

انتشرت يف سيدني بعض
األوراق املالية املزيفة جبودة
عالية من فئة اخلمسني و
املائة دوالر ،وتسعى بعض
البنوك حلصر كافة األوراق
املزورة.
وكانت عصابات إجرامية قد
كثفت تداول العمالت املزيفة
خالل الشهرين املاضيني ،ال
سيما يف ورقيت  50و100
دوالر ،حيث تقوم بتمريرها
عرب املطاعم والبارات ومطاعم
الوجبات السريعة ،ال سيما
يف غرب سيدني.
وتعجز الشرطة عن احلصر
األموال
لكمية
الدقيق

املزيفة ،إال أنها اتهمت أحد
رجال عصابة «كومانشريو»
منذ أسبوعني حبيازة  520ألف
دوالر من األموال املزورة.
وعثرت حمال جتارية يف
فريفيلد و «ماونت درويت»
و «بينريث» على أوراق
مالية مزيفة أغلبها فئة املائة
دوالر.
والغريب أن تلك األوراق
بني
انتشرت
املزيفة
البنوك ،واتضح ذلك عند
قيام املواطن تاما مايكييت
بسحب مبلغ  1200دوالر من
«كومنولث بنك» فرع «سوري
هيلز» من أجل دفع قيمة

اإلجيار السكين ،وعندما توجه
صاحب العقار شني ووسلي
إىل بنك «ايه ان زد» إليداع
املبلغ مت اكتشاف مائة دوالر
مزورة.
وحذرت الشرطة من االحرتافية
العالية اليت اتسمت بها تزوير
األوراق ،مبا حيدث صعوبة يف
متييزها.
ومت تسليم كافة املضبوطات
من األموال املزيفة إىل البنك
املركزي األسرتالي والشرطة
األسرتالية الفيدرالية للتحقيق
يف األمر.

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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فينشينزو ماكري :املافيا اغتالت مساعد مفوض الشرطة األسرتالية

السيارة التي وجدت جثة كولني وينشيسرت داخلها
ماكري
فينشينزو
قال
النائب السابق لرئيس منظمة
مافيا»
أنيت
«ناشيونال
اإليطالية املناهضة للمافيا
إنه يعتقد أن املافيا هي من
اغتالت كولني وينشيسرت
الشرطة
مفوض
مساعد
األسرتالية الفيدرالية عام
 ،1989وتابع أنه يرحب بإعادة
فتح التحقيق يف القضية.
وأضاف ماكري أنه متيقن من
أن مجاعة ' Ndranghetaاملوالية
لعصابات املافيا اإلجرامية
هي من أقدمت على قتل
وينشيسرت ،مشريا إىل أنه
استقى معلوماته من مصادر
يف الشرطة األسرتالية.
التصرحيات
هذه
وتأتي
لتدعم ادعاءات براءة «ديفيد

ايستمان» موظف وزارة اخلزانة
املضطرب عقليا واحملكوم عليه
بالسجن مدى احلياة بعد إدانته
بقتل مساعد مفوض الشرطة.
وصدر احلكم على ايستمان عام
 1995لكنه تقدم بطلب التماس
إلعادة فتح التحقيق من جديد،
وبالفعل جنح يف مسعاه إذ
وافقت احملكمة العليا بإقليم
العاصمة األسرتالية على إعادة
احملاكمة ،على أن تبدأ جلسات
االستماع األسبوع املقبل.
وكان وينشيسرت قد لقى
تلقى
أن
بعد
مصرعه
رصاصتني يف الرأس يف
سيارته أمام منزله يف كانبريا
عام  ،1989واتهم ايستمان
بعد العثور على بندقية يف
سيارته ،باإلضافة إىل شهادة

أحد األشخاص الذي قال إنه
شاهد إيستمان عند تاجر
األسلحة الذي باع السالح
املستخدم يف اجلرمية.
وايستمان يعاني من مرض
نفسي جيعل خياله يصور له
أمورا غري صحيحة.
وقدم حمامو إيستمان ثالثة
استئنافات إلعادة احملاكمة
استنادا على مرضه العقلي،
مؤكدا أن موكله برئ من تهمة
القتل.
وقال ماكري يف تصرحيات
لصحيفة إنه سعيد بإعادة
التحقيق مؤكدا أن املافيا
هي من قتلت مساعد مفوض
الشرطة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

 80سريالنكيا يرعبون طالبات جامعة
ماكواري وحترش أثناء النوم!!
اإلذاعي
املذيع
طالب
هادلي
راي
األسرتالي
احلكومة الفيدرالية بتقديم
تقرير مفصل يتضمن تفسريا
ألنباء إقامة  80من طاليب
اللجوء إىل أسرتاليا يف مالعب
ملحقة مبساكن لطالبات جامعة
ماكواري.
وقال هاردلي يف برناجمه
اإلذاعي صباح اليوم اجلمعة:
«يف مالعب جامعة ماكواري
خمصصان
مبنيان
يوجد
ملساكن الطالبات ،إال أن
املبنيني حماطان مبهاجع نوم
تضم  80سريالنكي من طاليب
اللجوء».
وأضاف« :تشعر الطالبات
بالرعب واخلوف من إقامة
هؤالء الرجال جبوارهن».
وقالت شرطة نيو ساوث ويلز
اليوم إن هنالك حتقيقات
بشأن قيام رجل باهلجوم على
طالبة جامعية أثناء نومها يف
مساكن الطالبات باجلامعة،
وحماولة التحرش بها».
وعلم احملققون أن الطالبة يف
العشرين من عمرها ،وكانت
تغط يف النوم ،عندما اقتحم
رجل غرفتها ،وحترش بها
يف متام الساعة  3.20صباح
أمس ،مبا أدى إىل استيقاظ
الطالبة ،وفرار الرجل من
املشهد.

حتذيرات من مواقع تدعو لفقدان الشهية عرب التقيؤ!!
الفرتة األخرية
انتشرت يف
مواقع تروج لفقدان الشهية عرب
ممارسة طرق غريبة مثل التقيؤ
و حتمل اسم  pro anorexiaأو
اختصارا . Ana
وترحب هذه املواقع بفكرة
فقدان الشهية واعتباره ليس
مرضا وإمنا وسيلة تساعد على
حنافة اجلسد بالرغم من حتذيرات
خرباء التغذية.
وتعطي هذه املواقع إرشادات
غريبة للمشرتكني مثل « نصائح
يف كيفية التقيؤ» لفقدان
السعرات احلرارية.
وغالبية من يشرتك يف تلك
املواقع من اإلناث يف مرحلة
املراهقة أو أكرب.
وتقول إحدى املشرتكات يف
املوقع وتدعى اما 21 ،سنة،
إنها عانت طويال من اضطرابات
يف التغذية لدرجة أنها ظلت
مثانية أيام يف وقت ما دون
طعام ،وأضافت أن اشرتاكها
يف موقع  pro anorexiaنبذ
شعور الوحدة الذي كانت تشعر
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حذر خرباء اضطراب التعذية من االنتشار الرهيب للمواقع التي تروج لفقدان الشهية

به ،وجعلها تشعر بأن ما تعانيه
ليس مرضا ،وأن الكثريات يف
مثل حالتها ،بل وشجعها على
استمراره.
من جانبها ،حذرت كريستني
مورغان خبرية التغذية من
خطورة تلك املواقع ألنها تشجع

مرضى االضطراب الغذائي على
االلتصاق بسلوكيات ضارة
للجسم ،وأشارت إىل أنها ال
ترى أي إجيابية يف الفكرة.
وتشري التوقعات إىل أن صعود
ملحوظ يف نسبة األسرتاليني
الذين يعانون من اضطرابات

التغذية ،وهو ما يكبد االقتصاد
بسبب
الكثري
األسرتالي
األعراض اخلطرية له مثل فقر
الدم وهشاشة العظام والعقم،
كما تؤدي املضاعفات إىل
حدوث بعض حاالت الوفاة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وأدلت الطالبة بأوصاف
الرجل ،فقالت إن عمره
يرتاوح بني  25-20عاما ،ذو
جيد حنيل ،وبشرة داكنة،
وشعر أسود جمعد ،ومل يكن
يرتدي قميصا فوقيا ،وكان
مرتديا سرواال رمادي اللون.
وطلب هادلي وزارة اهلجرة
التحقيق يف مهزلة حتويل
اجلامعة إىل معسكر الحتجاز
طاليب اللجوء.
وقال بيان رمسي من إدارة

«قرية جامعة ماكواوي» اليت
Campus
تديرها مؤسسة
 Living Villagesإن استخدام
املالعب يف إيواء طاليب
اللجوء وفقا التفاقية مع
منظمة الصليب األمحر ضمن
خطة ملساعدة طاليب اللجوء،
مشريا إىل أنه إجراء مؤقت،
معتربا ذلك شأن خاص بوزارة
اهلجرة واملواطنة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتالية تطلب 54
مليون دوالر تسوية
طالق

طلبت امرأة من ملبورن 54
مليون دوالر كتسوية طالق
لتغطية نفقات تتضمن جراحة
جتميلية ومنزل للعطالت
وكلب.
وقامت الزوجة اليت دخلت
العقد اخلامس من عمرها
بصياغة ورقة لألمنيات،
مستعينة بأحد اخلرباء الذي
مثن كم األموال اليت حتتاجها
املرأة فيما تبقى من حياتها.
وأشارت ورقة األمنيات إىل
أن املرأة ستحتاج  4.9مليون
لنمط
مصروفات
دوالر
احلياه منها  780ألف دوالر
جموهرات ومالبس وجراحة
جتميلية ،و 1.4مليون دوالر
لتقوم بتحديث أجهزة التلفاز،
وباقي أثاث املنزل.
كما طلبت املرأة أمواال للسفر
وقضاء العطالت ،وأمواال
لنفقات مربية أطفال ومعلمة
شخصية.
كما عربت املرأة عن رغبتها
يف أن يتم منحها أمواال
لشراء كلب ،واالعتناء به.
املرأة رجل
واعترب طليق
األعمال أن زوجته السابقة
تبالغ كثريا يف طلباتها
املادية لتسوية الطالق،
وعرض عليها أن يدفع 6.3
مليون دوالر فقط ،رغم أنه
ميتلك ثروة تقدر بـ 435
مليون دوالر.
وقال أمام حمكمة األسرة
إن زوجته السابقة دأبت على
احتساء اخلمور خالل السنوات
األخرية من زواجهما ،مبا

أفقدها صوابها.
وعلمت احملكمة أن الزوج
والزوجة لديهما طفالن ،إال
أن الزوج لديه أطفال آخرين
من زواج سابق ،وتعتين بهم
الزوجة اليت فرضت على
األبناء نظاما غريت من نهج
حياتهم الوحشي.
وعلمت احملكمة أن حياة
الزوجني األسرية بدأت يف
االنهيار عندما دأبت الزوجة
على اإلفراط يف تناول
اخلمور ،وهو ما أحدث خالفات
غاضبة متبادلة.
واستمعت احملكمة أنه يف
اليوم الذي انفصال فيه يف
 2008قامت الشرطة مبرافقة
الزوجة خارج املنزل ،ومنحها
الزوج  1000دوالر قائال
هلا إنه جهز شقة إلقامتها
باإلضافة إلقامة األبناء معها
يومني يف األسبوع.
وأنفقت الزوجة  300ألف
دوالر على نفسها وعلى
يف الفرتة بني
األطفال
فرباير ومايو  2008باإلضافة
إىل  70ألف دوالر ألثاث
سكنها اجلديد ،قبل أن يقوم
طليقها بسحب امسها من
حساباته البنكية املشرتكة،
وإلغاء بطاقة االئتمان.
وأمر القاضي بول كرونني
الرجل مبنح طليقته  20مليون
اسرتليين كتسوية للطالق
باإلضافة إىل  750دوالر
أسبوعيا دعما لألبناء.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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كار :حافظوا على أرواحكم
خارج أسرتليا

علماء أسرتاليون يساهمون يف
تطوير عقار قاتل لألنفلونزا
ساعد علماء أسرتاليون يف
تطوير عقار جديد ميكنه القضاء
على السالالت املقاومة من
فريوس اإلنفلونزا.,
ووفقا لبحث نشر يف دورية
« »the journal Scienceفإن
الباحثني قدروا الفرتة اليت
ميكن بعدها طرح العقار
لالستخدام الشعيب مبا يقارب
سبع سنوات.
وقال الباحثون إن هذا الكشف
اهلام حدث نتيجة للتعاون
بني علماء من منظمة البحوث
العلمية والصناعية األسرتالية
 ,CSIROوبني جامعة «بريتيش
كولومبيا» و «جامعة باث».
ويأمل الباحثون يف أن يؤدي
العقار إىل القضاء على
السالالت املستقبلية لفريوس
اإلنفلونزا.
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية
فإن فريوس اإلنفلونزا يقتل
حنو  500ألف شخص سنويا
يف العامل ،منهم حوالي 2500
شخص سنويا يف أسرتاليا.
وقال الدكتور جيين بريسكني
عضو فريق العلماء صاحب

الفضل يف تطوير عقار
«ريلينزا» إن الفهم العميق
للكيفية اليت تقاوم بها
اإلنفلونزا األدوية اجلديدة هو
املفتاح الذي مكن العلماء من
الوصول هلذا السبق العلمي
اهلام.
من جهته ،قال الربوفيسور

ستيف ويثرس قائد فريق
البحث الذي استمر  7سنوات
إن األمر حيتاج إىل مزيد من
كفاءة
لدراسة
الدراسات
العقار ضد سالالت واسعة
النطاق من الفريوس.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وزير الخارجية األسرتالي بوب كار

مساعدة قنصلية.
وأردف كار« :إنها مسؤولية
عاتق
على
تقع
شخصية
املسافرين ،لن تكون احلكومة
مبثابة املربية اليت تراقبك يف

سفرك».
ويف يناير املاضي تويف
أسرتاليان من داروين يف
الوس.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

دون آرغوس حيذر من الضمان
االجتماعي وبطالة الشباب
حذر دون آرغوس الرئيس
السابق لشركة «بي اتش بي
بيليتون» من زيادة دعوم
الضمان االجتماعي ،معتربا
مشكلة البطالة بني الشباب
أحد أكرب التحديات اليت تواجه
أسرتاليا.
ويف خطاب ألقاه آرغوس
يف ملبورن ونشر حصريا
يف صحيفة « ويك اند
أسرتاليان» ،قال أرجوس إن
مثل هذه املبالغ متثل إرهاقا
متزايدا على ميزانية أسرتاليا.
يأتي ذلك يف أعقاب فشل
احلكومة الفيدرالية يف حتقيق
فائض امليزانية الذي وعدت
به ،وضآلة عائد ضريبة
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بعد وفاة شخص ثالث يف الوس..

أخرب وزير اخلارجية األسرتالي
بوب كار شباب أسرتاليا بأن
احلكومة لن تكون مبثابة املربية
املسؤولة عنهم يف حالة سفرهم
خارج البالد ،وطالبهم بضرورة
أن تكون سلوكياتهم على قدر
املسؤولية.
جاء ذلك يف أعقاب وفاة ثالث
أسرتالي يف الوس هذا العام،
حيث قال السيناتور كار موجها
خطابه لشباب أسرتاليا« :دافعو
الضرائب يف أسرتاليا لن
يتحملوا عبء االعتناء بكم عندما
تذهبون إىل اخلارج».
واستطرد كار « :تقوم اخلارجية
بدورها يف إصدار التحذيرات،
ولكن يف العديد من حاالت
وفاة األسرتاليني خارج البالد
يتم الضرب عرض احلائط بتلك
التحذيرات».
وأدىل كار بهذه التصرحيات يف
باجنكوك اخلميس املاضي بعد
زيارة يف الوس دامت  4أيام.
وكانت وزارة اخلارجية قد
أكدت موت أسرتالي يف الواحد
والعشرين من عمره يف الوس
األربعاء املاضي ،دون أن يتم
الكشف عن تفاصيل الوفاة.
يدعى
املتويف
واألسرتالي
من
هوروكس
كريس
«لونسيستون» ،وقال أصدقاؤه
إنه كان حمبا للسالم ومكرتثا
مبشاعر اآلخرين.
وتابع كار أن أن  % 1فقط
من مجلة مليون أسرتالي يسافر
إىل تايالند سنويا يبحثون عن
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التعدين بشكل أقل مما كان
متوقعا ،بينما كانت احلكومة
تنتظر توفري املزيد من األموال
مهمة
مشروعات
لتمويل
مثل اخلطة الوطنية للتأمني
على العجز وخطة التمويل
املدرسي.
وأضاف آرغوس« :إذا ظننا
أننا ميكننا جتنب االنهيار
االقتصادي بعيدا عن خطوات
التقشف وتقليل النفقات ،إذا
فنحن لسنا واقعيني ،وننظر
لألمر بتفاؤل مبالغ فيه».
وتابع « :جيب أن يكون هنالك
حوار وطين حول ميزانية الدعوم
االجتماعية».
ذلك مناقضا ملطالبات
يأتي

زيادة دعوم الضمان االجتماعي
اليت يطالب بها العديد من
مثل
االجتماعية
املنظمات
«اجمللس األسرتالي للخدمات
االجتماعية» ومؤسسة «اخلدمات
الكاثوليكية االجتماعية» اليت
طالبت برفع بدل البطالة
املسمى « نيو ستارت» يف
السنة املالية املقبلة.
لكن آرغوس أشار إىل أن
أسرتاليا تواجه «وقت اختبار»
ملئ بالتحديات االقتصادية
أبرزها البطالة ،وحتديدا بطالة
الشباب ،ومشكلتى الديون
والتمويالت.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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ختفيضات البنزين يف كولز وولورث مهددة باإللغاء «سيدني ووتر» تنبذ برنامج
ترشيد استهالك املاء

طالبت جلنة املنافسة وشؤون
املستهلك األسرتالية متجري
العمالقني
وولورث
كولز
بضرورة إلغاء ختفيضات الـ 8
سنتا لكل لرت بنزين.
وقال رود سيمز رئيس اللجنة:
«إذا رغبت كولز وولورث يف
جذب املشرتين وتقديم خدمات
هلم ،فليكن ذلك عرب مواد
التجزئة ،وليس عرب الوقود».
وتابع سيمز يف إجابة على
أسئلة «نيوز إل تي دي»
إن كولز وولورث يؤثران على
عملية املنافسة.
«كيف
سيمز:
واستطرد
يستطيع املنافسون البقاء ،يف
الوقت الذي تعرض فيه كولز
وولورث ختفيضات  8سنتا لكل
لرت طيلة مخسة أشهر».
وأردف أن املنافسني يف
جمال بيع البنزين أخربوا
اللجنة أنهم يعانون أشد
املعاناة مع ممارسات املتجرين
العمالقني ،ومضى يقول« :
لسنا ضد التخفيضات ،ولكن
يستفيدون
وولورث
كولز
من أرباحهم اهلائلة يف جمال
التجزئة وحيدثون ختفيضات يف
جمال الوقود ،مبا خيل بشكل
هائل بروح املنافسة».

بينما قالت متحدثة باسم
وولورث إن املتاجر متنح
ختفيضات البنزين لزبائنها

كمكافأة هلم على شراء منتجات
البقالة والتجزئة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اجتاه لوقف مشروع منجم» ماونت بيين»

ختلت مؤسسة سيدني للمياه
«سيدني ووتر» عن خطة استمرت
حنو عقد من الزمان لتحفيز سكان
سيدني على ختفيض االستخدام
من املياه ،وذلك ألن اخنفاض
استهالك املياه مينعها من حتقيق
إيرادات مرتفعة.
وانتقد البعض القرارا واصفني
إياه بقصري النظر ويهدف إىل
حتقيق األرباح املادية اهلائلة
على حساب ترشيد االستهالك.
وكان رئيس حكومة والية نيو
ساوث ويلز األسبق موريس
ليما قد وصف املاء بأنه»
الذهب السائل» عام ،2007
إال أن «سيدني ووتر قد قررت
وقف العمل بربنامج توعية كان
خياطب املدارس والعائالت
وقطاع األعمال وحيثهم على
عدم إهدار املياه ،رغم أن هذا
الربنامج أتى بنتائج مبهرة،
إذ تشري اإلحصائيات إىل أن
استهالك املياه يف سيدني
وصل مستويات منخفضة.
لكن «سيدني وورتر» ختشى من
أن يؤدي استمرار االخنفاض يف
معدالت االستهالك إىل حرمانها
من إيرادات عالية ،أكثر من
قيمة توفري املياه.
وتشري األرقام أن االستخدام
اليومي للفرد من مستجمعات
مياه سيدني اليت تضم «ايالوارا»

و» بلو ماونتينز» يناهز  297لرت
يوميا.
واخنفض إمجالي إنفاق «سيدني
على خطة التوعية
وورتر»
من  30.5مليون دوالر منذ
مخس سنوات إىل  1.5مليون
دوالر فقط خالل السنة املالية
املاضية.
ويقول املنتقدون إن « سيدني
ووتر» حتولت إىل شركة
رأمسالية تهدف إىل جين األرباح
دون النظر ألي اعتبارات بيئية

أخرى مثل احلاجة إىل تقنني
استخدام املياه.
من جانبه ،قال العمالي وولت
سيكورد وزير املياه يف حكومة
الظل بوالية نيو ساوث ويلز إن
التخلي عن دعم برنامج احلفاظ
على املياه يهدف إىل توفري
أموال للخزانة على حساب توفري
املياه ،متففقا مع وجهة نظر
اخلضر املناوئة إلهدار القيم
لصاحل املاديات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

للبيـــع

أيان ماكدونالد مغادرا اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد
أعلن باري أوفاريل رئيس
حكومة نيو ساوث ويلز أن
احلكومة بصدد اختاذ قرار مبنع
االستمرار يف تنفيذ مشروع
منجم «ماونت بيين» الواقع
فوق مزرعة كانت متلكها عائلة
ايدي عبيد الوزير العمالي
السابق ،بناء على توصية
من اللجنة املستقلة ملكافحة
الفساد.
وأضاف أوفاريل أن ملف
املنجم خيضع اآلن إىل «فحص
الفائدة العامة»  ،والذي

سينظر إىل خمالفات وشبهات
فساد ارتبطت باملشروع ،وهو
ما قد يؤدي بنسبة كبرية إىل
اختاذ حكومة الوالية قرارا
بوقف العمل باملشروع.
وكانت «مؤسسة التخطيط» قد
أعلنت العام املاضي أن شركة
« كاسكيد كول» سيتعني
عليها إعادة تقديم طلب إنشاء
منجم «ماونت بيين» ،وهو
ما يعضد من احتمالية عدم
املوافقة.
وكان أوفاريل قد تلقى توصية

من جلنة مكافحة الفساد بعد
أن طلب مشورتها يف التصرف
القانوني األمثل بشأن املنجم.
وكانت جلنة مكافحة الفساد
قد حققت يف شبهات أحاطت
برخصات تعدين فحم يف
منطقة بيلونغ فالي وقتما كان
أيان ماكدونالد وزيرا للتعدين
استفادة
ومدى
بالوالية،
عائلة عبيد من تلك املناقصة
املشبوهة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

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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مركب غيالرد الغارق يتعلق الفيضانات تقتل شخصني يف نيو ساوث ويلز وختوف من االسوأ!!
بطوق جناة النقابات!!
شهد هذا األسبوع قيام رئيسة
احلكومة الفيدرالية جوليا غيالرد
ووزير اخلزانة الفيدرالي واين
سوان بزيارة لـ «غولد كوست»
حلضور مؤمتر «نقابة العمال
حماولة
يف
األسرتاليني»،
لكسب دعم بيل لوديغ وبول
هاوز مع تعهدات بأن حتشد
النقابة أعضاءها للتصويت
االنتخابات
للعماليني يف
الفيدرالية املقبلة ،وهو ما
مياثل التكتيكات االنتخابية اليت
انتهجتها محلة الرئيس األمريكي
باراك أوباما.
وتعد غيالرد أكثر اعتمادا على
دعم النقابات املهنية للحفاظ
على منصبها كرئيسة للحكومة
يتجاوز
بشكل
الفيدرالية،
أسالفها جوف وايتالم وبوب
هوك وبول كيتينغ وكيفن
راد.
وتعكس استطالعات الرأي
األخرية واليت تشري بوضوح
إىل تدني يف شعبية غيالرد
واحلكومة العمالية اهتزاز الثقة
يف حزب العمال جراء أسباب
كثرية مثل ما حدث لكريغ

طومسون ،واستقالة بعض
الوزراء ،واجلدل حول ضريبة
التعدين ،وعدم حتقيق احلكومة
لوعدها بشأن فائض امليزانية.
وتسبب ذلك اجلدل يف جتدد
فكرة عودة كيفن راد لقيادة
الدفة العمالية ،إال أنه بفرض
عودته سيواجه مشقة كبرية يف
تغيري الصورة الذهنية السلبية
عن حزب العمال.
ولكن النقطة اليت تصب يف
صاحل غيالرد هي أن النقابات ال
حتبذ عودة راد وتفضل غيالرد.
معركة سبتمرب االنتخابية ال تضم
مواجهة بني غيالرد وتوني أبوت
فحسب ،بل هنالك أطراف أخرى
فاعلة ،وذات تأثري مثل كيفن
راد والنقابات.
وتؤمن غيالرد بأن اسرتاتيجيتها
مبقعدها
باحتفاظها
كفيلة
احلكومي يف سبتمرب املقبل
بالرغم من نتائج االستطالعات
املخيبة آلماهلا ،مستندة على
واحلشد
النقابات،
تأيييد
املتوقع لصاحلها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تسببت األمطار الغزيرة املتدفقة
والرياح العنيفة اليت ضربت
مناطق متعددة يف نيو ساوث
ويلز يف صدور أوامر بإجالء
 19ألف شخص من الوالية
األسرتالية ،وسط حتذيرات خرباء
الطقس من أن القادم أسوأ ،ال
سيما بعد مصرع شخصني.
وتسبب الطقس املروع يف
انقطاع خطوط الطاقة ،وإزالة
أشجار متعددة من جذورها،
وخسائر أخرى يف مناطق
بالوالية.
وقالت الشرطة أن أكثر من
 21ألف شخص مت عزهلم،
كما صدرت أوامر بإجالء 19
ألف شخص يف وسط الساحل
الشمالي.
وتواصل خدمات الطوارئ بالوالية
جهودا مضنية الحتواء آثار كارثة
الطقس ،إذ تلقت أكثر من 2000
مكاملة استغاثة.
ومت إلغاء عدد كبري من الرحالت
اجلوية من مطار سيدني بسبب
سوء األحوال اجلوية ،وهو
ما تسبب يف تكدس مئات
املسافرين يف أروقة املطار،
وسط حالة من الفوضى.
ومتكنت هليكوبرت من إنقاذ
رضيع وبعض األطفال من مزرعة
غمرتها مياه الفيضان.
كما عادت اهليليكوبرت لتنقذ باقي
أفراد األسرة بعد ظهر السبت
املاشي يف Mount Seaview
 ،Reserveومتكنت من إنقاذ امرأة
حوصرت يف سيارتها.

وتسببت األمطار الغزيرة والرياح
القوية يف فيضان األنهار من
«ليزمور» إىل «بورت ماكواري»،
حتى أن بعض أسقف املنازل
انتزعت من أماكنها بفعل الرياح
الشديدة ،بل وانقطع التيار
الكهربائي عن منازل متعددة.
وطرق عمال الطوارئ أبواب
سكان « كيمبسي» إلجالئهم،
يف الوقت الذي بلغ فيه منسوب
املياه يف «نهر ماكالي» ذروته
يف السادسة صباح يوم األحد

املاشي.
وقال تيم كونستابل من مكتب
األرصاد اجلوية « :سيتواصل
سقوط األمطار الغزيرة يف
سيدني ،األمطار بلغت معدالت
قياسية يف ذلك الوقت ال سيما
يف «بورت ماكواري».
كما حذر اخلرباء من خطورة
الوضع يف «نهر هاستينغز»
بعد أن كسر مستوى  11مرت يف
السابعة صباح ألسبت ،مبا جياوز
منسوب فيضان .1978

واندلعت أمطار يف أحناء متعددة
من الساحل ،وتراوح منسوبها
بني  200-100مم.
وأحدثت األمطار الغزيرة فيضانات
يف مدن مثل «بيلينغني» إذ
وصل منسوب النهر إىل  9مرت
يف اخلامسة صباح اليوم.
وبلغت سرعة الرياح يف» بريون
هيد» 126م /س ،كما انتزعت
أسقف منازل يف « بالينا».

«سيدني ووتر»
تنبذ برنامج ترشيد
املاء
استهالك
علماء من أسرتاليا والسويد يكشفون محضا يسبب االنتحار

من املقرر أن يتكبد املرضى
مبالغ زائدة تصل إىل 3.28
دوالر لشراء أدوية املضاد
احليوي والضغط والبول
وقرحة الفم وغريها من
األدوية.
ومن املتوقع أن يزيد سعر
املضاد احليوي erythromycin
املستخدم يف التهابات اجلهاز
التنفسي العلوي مبقدار 1.37
دوالر ليصل إىل 12.16
دوالر.
كما سيزيد سعر دواء
«أسيكلوفري» الذي يعاجل
للعني
اهلربس
فريوس
مبقدار  2.26دوالار ليصل
سعره إىل  36.10دوالر.
وعالوة على ذلك سيزيد عقار»
املستخدم
نيرتوفورانشن»
لعالج التهابات اجلهاز البولي
مبقدار  3.28دوالر ليصل إىل
 23.76دوالر.
وتشمل الزيادة املرضى
بشكل عام ،أما أصحاب
املعاشات فيدفعون فقط
 5.90دوالر مقابل عبوة
الدواء.
وقال متحدث باسم وزيرة
تانيا
األسرتالية
الصحة
هذه
«دون
بليربسيك:

الزيادة يف األسعار قد تلجأ
شركات األدوية إىل سحب
بعض األدوية من برامج
الدعوم».
ووافقت احلكومة على ارتفاع
أسعار بعض أصناف الدواء،
ويف ذات الوقت سوف تقوم
جديدين
عقارين
بتمويل
التهاب
يف
مستخدمني
الكبد.
كما أعلنت وزيرة الصحة
تانيا بليربسيك أن عقار
منع العمل ،Femm Tab ED
سوف يتم دعمه ،باإلضافة
إىل عقار «نيوبرو» املستخدم
لعالج مرض «باركينسون»
العصيب ،وعقار «جوفيكور»
الذي يستخدم لعالج النوع
الثاني من داء السكري،
واحلد من الكوليسرتول.
وتكشف اإلحصائيات أن ما
يزيد عن  225ألف أسرتالي
حاملني للفريوس الذي قد
يؤدي إىل فشل وظائف
الكبد ،أو اإلصابة بسرطان
الكبد ،ولكن أقل من % 2
منهم سنويا يسعون حنو
العالج بسبب خلل يف منظومة
العالج اخلاصة باملرض.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يساعد علماء أسرتاليون يف
تطوير اختبار دم يستطيع
حتديد درجة امليول االنتحارية
لألشخاص.
وقال علماء من جامعة نيو ساوث
ويلز إنهم يأملون يف أن يساهم
هذا البحث يف تطوير جيل جديد
من مضادات االكتئاب.
وحتى هذه اللحظة ينصب تركيز
العلماء يف حتليلهم لالكتئاب
السريوتونني
مادة
على
الكيميائية الناقل العصيب،
إال أنه مت التوصل إىل أن
األشخاص املصابني بدرجة حادة
من االكتئاب لديهم مستويات
عالية من ناقل عصيب آخر حيمل
اسم «محض كوينولينيك».
ويشرتك فريق من الباحثني
األسرتاليني يف مساعدة فريق
حبث سويدي ،حيث وجدوا
مستويات عالية من محض
كوينولينيك يف األشخاص ذوي
امليول االنتحارية.
من جانبه ،قال الربوفيسور غيليز
غيليمني من جامعة نيو ساوث
ويلز وأحد أعضاء فريق البحث:
« حناول العثور على طريقة
الختبار املادة الكيميائية اليت

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اختبار الدم يستطيع تحديد إذا كان الشخص له ميول انتحارية
ترتكز يف دم األشخاص ذوي
الدوافع االنتحارية ،ونعتقد أن
األمر سيستغرق حوالي  12شهر
للتوصل إىل اختبار بسيط مينح

األطباء نتائج يف فرتة ترتاوح
بني  48-24ساعة.
وكان هذا الفريق األسرتالي
قد اكتشف يف وقت سابق

أن محض كوينولينيك يرتبط
بأمراض أخرى مثل الزهامير
والتوحد والشيزوفرينيا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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لبنانيات

أراضي لبنان تعوم على بيرتول

توقعات ليلى عبد اللطيف:

جعجع :تغري الفت يف املواقف وخالف مع الكتائب
يف إطار اطالالتها الشهرية عرب برنامج
«تاريخ يشهد» على شاشة الـ»»LBCI
أط��ل��ت ليلى ع��ب��د اللطيف يف حلقتها
ّ
توقعات جديدة على
اخلامسة لتتحدث عن
ّ
احمللي والعربي.
الصعيدين
سوريا
 االسد سيقف يف وجه االبراهيمي كماوقف يف وجه كولن باول رافضا شروط
حل االزمة.
 عدوان جديد على االراضي السورية. اجليش ال��س��وري احل��ر سيتحول اىلجيوش سورية حرة.
 م��وق��ف أم�يرك��ي س��ي��ف��اج��ئ النظامواملعارضة.
 ظ��ه��ور للرئيس االس���د يف مناطقحامية.
 ات��ص��ال ب�ين الرئيس االس��د وامريقطر.
 االسد لن يغادر البالد ولن يتنحى واراهباق آلخر حلظة حتى ولو كلفه االمر املوت
ٍ
وسيبقى اىل موعد االنتخابات الرئاسية يف
الـ .2014
 شهر آذار سيحمل مفاجآت كبرية يفسوريا.
مصر
ال خوف على انابيب الغاز. عودة معرب رفح اىل الواجهة.عودة التظاهرات والغضب اىل الشارعاملصري.
تفجريات تطال كنائس وجوامع تثريالغضب.
 اجليش املصري يف كل احناء مصر.احلذر لالعالمي عمرو اديب.اسم محدي قنديل يعود اىل الواجهةمن جديد.
 وباء يهدد اطفال االرياف يف مصر.حلوم وادوية فاسدة يف مصر.قلق على الرئيس مرسي ولن يبقىعلى الكرسي.
 مجال مبارك يصل اىل الرئاسة املصريةومعه شعبية كبرية.
ليبيا
ع����ودة س��ي��ف االس��ل�ام ال��ق��ذايف اىلالواجهة وبقوة.
الفوضى لن تهدأ يف ليبيا واالستثماراتالرتكية ستغزو ليبيا.
متجد بالقذايف والصورة
 تظاهراتّ
ستشهد.
 تدخل خارجي سيؤدي اىل تربئة عبداجلليل من التهم املوجهة اليه.
 معلومات تعيد االن��ظ��ار اىل حادثالسفارة االمريكية يف بنغازي.
 بعد مالي سنرى العسكر يف النيجر. خوف على حياة الساعدي القذايف. الدول العظمى تعيد النظر بشان دعمالثورة يف ليبيا.
لبنان
النائب سامي اجلميل ينجح يف االنتخاباتوله شعبية كبرية وال خوف عليه وسياخذ
شعبية شبيهة باليت ناهلا بشري اجلميل.
الشيخ امحد االسري :تسويات بينه وبنياطراف اخرى ،وتفاهم مع الدولة اللبنانية
وسينجح حبل قضية املساجني االسالميني
-وليد جنبالط :سيزور سوريا جمددا

وانشغاالته ستكون كثرية خالل السنتني
املقبلتني.
 تيمور وليد جنبالط خارج السياسة. بهية احل��ري��ري :هل��ا دور كبري علىصعيد منع الفتنة يف صيدا وسيكون هلا
دور اكرب يف قلب السياسة.
 ميشال املر :سينال نسبة كبرية يفاالنتخابات ولن خيذله االرمن هذه املرة يف
االنتخابات
 عودة املخطوفني بسالم من اعزاز يفسوريا.
تراجع لالحزاب يف زحلة وصعود جنمالشباب يف االنتخابات.
 عودة آل احلسن اىل الواجهة. اراضي لبنان تعوم بالبرتول.االردن
 االقتصاد االردني يف تراجع مستمر.حريق يف احد املخيمات يؤدي اىل كارثةانسانية.
 خالف اردني مصري. عمر احلكومة االردنية املقبلة لن يكونطويال.
 جملس النواب االردني سينقلب علىنفسه.
 عودة التظاهرات اىل الشارع عرش اململكة سيهتز.اجلزائر
ع����ودة االره����اب بشكل حم���دود اىلاجلزائر.
 ظهور عائلة زعيم سابق يف العاصمةاجلزائرية الول م��رة ام��ام الناس وامام
الكامريات.
 توتر عالقات اجلزائر باحدى الدولاخلليجية سيخرج اىل العلن.
اليمن
 استمرار احلرب على االرهاب وعودةالناس اىل امليادين.
 تواصل ايراني سعودي سيعطي االملللشعب اليمين.
 حماولة اغتيال علي عبداهلل صاحل. الرئيس اليمين اجلديد يتعرض لوضعصحي دقيق.
تونس
 فشل احلوار املقبل. الدماء ستعود اىل الشارع. .االغتيال السياسي لن ينتهي واآلتياعظم
بريطانيا:
حزن كبري يف بريطانيا
ارى مثل ماربيا الثانية مبدينة واميس
سييت وانكلرتا واالسعار بارتفاع
جعجع تغري الفت يف املواقف وزيارة
جنوبية اهلوى واملضمون
خالف مع الكتائب لن يؤثر على وحدة
 14اذار
تزايد عدد املنتسبني اىل حزبه وسيفتح
ملفات بكل جراة
نصراهلل :ارى تشكيالت داخ��ل احلزب
بهدف التطور السياسي
خالف مع ميقاتي بسبب االداء احلكومي
سيهدد الكيان االسرائيلي بشكل واضح
وصريح يف حال تكرر العدوان على سوريا
وتوتر على احل��دود اجلنوبية االسرائيلية
بشكل الفت.

مع لبنان دائرة انتخابية واحدة وفق النسبية ..وإقرار
«السلسلة» سريعاً

نصر اهلل :الفتنة تدمّر البلد وال مصلحة ألحد فيها
ِ
يكتف األم�ين العام لـ»حزب اهلل» السيد
مل
املوزع ،ليل أمس
حسن نصر اهلل بالبيان احلزبي
ّ
تعرضه ألي وعكة صحية ،كما
األول ،عن عدم
ّ
ّ
ّ
يطل شخصيًا« ،بالصوت
فضل أن
ت��ردد ،بل
ّ
والصورة» على مجهوره وخاطب هؤالء ان «كل
ما مسعتموه (عن املرض) عار عن الصحة ،وهذا
يقدم منوذجا عن مثال عن احلرب االعالمية اليت
تشن على «حزب اهلل».
ب��دا واضحا أن نصر اهلل أراد أيضا خماطبة
اجلمهور العام ،وخاصة اجلمهور السين من بوابة
الدعوة اىل استنفار جهود كل مهتم بأمر التصدي
حملاوالت الفتنة بني السنة والشيعة.
شدد نصر اهلل ،على «اننا حريصون جدًا جدًا
وقد ّ
وحتى ينقطع النفس على عدم االجنرار اىل الفتنة،
لكن ال جيب على أحد أن خيطئ يف حساباته معنا»،
مؤكدًا «أننا ال نريد أن ندخل بيتا أو مسجدا أو
نعتدي على أحد ،حنن مشغولون يف الليل والنهار
ملواجهة ما يعده العدو االسرائيلي لنا ،لكن يف
مكان آخر».
الوقت عينه ال أحد يأخذنا اىل
ٍ
ّ
وحذر نصر اهلل ،يف إطاللة عرب قناة «املنار»،
أم��س ،م��ن أن هناك م��ن يدفع لبنان ،بشكل
متسارع اىل اقتتال طائفي ومذهيب ،وخصوصا
سنيا ـ شيعيا ،معتربًا أن الفتنة السنية ـ الشيعية
ليست من مصلحة لبنان ،وأي اقتتال طائفي او
فتنة داخلية أمر خطري ومرفوض بكل املعايري»،
وأض���اف« :مل��ن يفرحون بهذا االقتتال ،أقول
ال تفرحوا الن هذا يدمر البلد وال مصلحة ألحد
فيه».
وسأل نصر اهلل «هل بات السكن يف صيدا
حيتاج إلذن؟» ،وقال« :إننا جزء ممن قاتلوا لتحرير
صيدا واجلنوب ،لدينا مراكز يف عربا قبل ان يقام
مسجد ومصلى ،هناك اناس قاموا ببناء مسجد
قرب مكاتبنا» .وأكد «أننا لن نرد على شتائم،
ولن يقوم احد برد فعل ميداني على الشتائم،
وأشدد على كل مجهورنا حرمة القيام بأي رد فعل
ّ
على الشـــتائم النه يؤدي اىل الفتنة».
وحت��دث ع��ن بعض ال��ن��واب واملشايخ السنة
الذين ّ
«منحى تصعيديًا خطريا جدا»،
يتخذ خطابهم
ً
ويتهمون «حزب اهلل» و»أمل» من دون دليل ّ
بكل
أمر بسيط أو كبري .وسأل« :ما عالقتنا حبادث
استشهاد الشيخني عبد الواحد ومرعي على حاجز
للجيش يف الشمال ،إذ اتهمونا فورًا بأن خمابرات
اجليش واجليش بأكمله يأمتر بأوامر «حزب اهلل»»،
مشددًا على أن «ه��ذا الكالم هو اف�تراء ،فأين
الدليل على كالمكم؟».
وأض��اف نصر اهلل« :يقولون ان «ح��زب اهلل»
ّ
يعطل حماكمة املوقوفني االسالميني النه يسيطر
على القضاء» ،مشددًا على أن «ح��زب اهلل» ال
يسيطر على القضاء ،واذا كان هناك مكان ميون
ّ
يعطل حماكمة
فيه احلزب على القضاء ،فهو ال
املوقوفني».
وتابع« :يقولون ألهل عرسال ان «حزب اهلل»
دخل واختطف وقتل ،اىل اين يأخذون املنطقة؟»،
واشار اىل أنه يف قضية اغتيال اللواء الشهيد
وس��ام احلسن س��ارع البعض أيضا اىل اتهام
«حزب اهلل» ،معربًا عن اعتقاده أن «هناك من
يريد ان يكون بيننا وبني الفتنة ايام قليلة وليس
شهورًا او سنني وهذا حيتاج اىل صراحة ومكاشفة
وحق».
ومتنى نصر اهلل ان «يتحمل اجلميع مسؤولياته»،
مشريًا إىل «أننا خمتلفون يف املوقف السوري،
لكن هذا ليس صراعا سنيا ـ شيعيا ،فلماذا فتح
معارك ليس هلا اي منطق او مربر؟».
وأكد نصر اهلل أن األخبار اليت حتدثت عن أن
«اجليش السوري احل��ر» قصف مواقع لـ»حزب
ً
إضافة إىل تعرض موكب للحزب واصابة
اهلل»،
(نائب األمني العام للحزب) الشيخ نعيم قاسم،
هي افرتاءات».
وتوقف نصر اهلل عند ما نقلته وسائل اعالمية
عن لسان السفرية االمريكية (مورا كونيلي) بأن
هناك مشروعا بني «حزب اهلل» والنظام السوري
الحتالل او السيطرة على عدد من القرى السنية

يف ريف القصري لوصل القرى اليت يسكنها شيعة
داخل سوريا اىل القرى اليت يسكنها علويون ضمن
خمطط تقسيمي» ،وقال نصر اهلل أن «ما قيل عن
ّ
خمطط من هذا النوع هو كذب وافرتاء وعار
وجود
من الصحة ،فاملعطيات امليدانية تؤكد العكس».
ولفت االنتباه إىل أنه «ليس هناك من مشروع
يف املستقبل بالسيطرة على اي قرية سنية او
يسكنها سنة» ،موضحًا أن «ما حصل هو العكس،
فاملعارضة املسلحة قامت يف االشهر األخرية
بالسيطرة على ق��رى يسكنها لبنانيون شيعة
وهجرتهم».
ّ
وأض���اف نصر اهلل« :ه��ن��اك محلة عسكرية
واسعة من املسلحني للسيطرة على هذه القرى
وتهجري أهلها ،فما جيري هناك أن بقية سكان
هذه البلدات محلوا السالح منذ البداية للدفاع عن
ارضهم وبيوتهم ،ومن قتل بهذا السبيل فهو
شهيد ،وه��ؤالء ال يعتدون ومل يقتلوا مدنيني،
وكل ما يتطلعون اليه هو ان ال ُيعتدى عليهم».
وتوجه إليهم بالقول« :حقكم الشرعي ان تدافعوا
ّ
عن قراكم وتقاتلوا من يعتدي عليكم» ،داعيًا
إياهم ألن يستفيدوا من اي فرصة للتصاحل
وللحفاظ على النفس وقطع الطريق على كل من
يريد قتاال او فتنة يف هذه املنطقة.
وسأل «ماذا فعلت الدولة لـ 30ألف لبناني يف
تلك املنطقة؟ موضحًا «أنين لست أقول أن يدخل
اجليش اللبناني اىل االرض السورية للدفاع عن
اللبنانيني».
وحتدث نصر اهلل عن «املسلحني الذين متون
عليهم السعودية وقطر وتركيا والواليات املتحدة
األمريكية» ،وقال« :الكل يعرف ان هذه املعارضة
ممسوكة ،فهل قام احد على مستوى الدول ببذل
جهد لوقف هذا االعتداء وه��ذا التطهري الديين
الذي حيصل يف القرى احلدودية؟» ،مؤكدًا «أننا
لسنا مع تقسيم سوريا ألنه مشروع اسرائيلي،
ولسنا جاهزين الن نشارك حتى مبئيت مرت يف
مشروع تقسيمي».
وعن االنتخابات ،أكد نصر اهلل أن «االقرتاح
«االرثوذكسي» سيبقى قائما ومتقدما حبسب
التصويت يف اللجان املشرتكة ،لكن الكل اآلن
يبحث عن ب��دائ��ل» .ورأى أن من لديه ازمات
مالية وتصدعات يف حتالفاته ،وكان يبين على
اساس أن الوضع يف سوريا سيكون انتهى« ،من
مصلحته تأجيل االنتخابات ،بانتظار تغيريات يف
سوريا او املنطقة» ،وقال« :من يرد ان يؤجل
فلتكن له اجلرأة لقول ذلك» ،مشددًا على أن «من
مصلحة «حزب اهلل» أن جتري االنتخابات مبوعدها،
وفق قانون جديد غري قانون الستني».
وتوجه إىل « 14آذار» بالقول« :أنتم تقولون ان
ّ
الغالبية الشعبية معكم ،فلتأتوا إىل قانون الدائرة
ال��واح��دة ،ال��ذي يعتمد على النسبية» ،واصفًا
هذا القانون بأنه «قانون عادل وحيقق املساواة
وحيمي البلد ومينع التطرف ،فلنجلس ونر اجيابيات
ه��ذا القانون على املستوى ال��وط�ني» .والحظ
أن «التعليقات على «االرث��وذك��س��ي» تنقسم
إىل قسمني ،بعضها اتهامات ال تستحق الرد،
والبعض اآلخر يتطرق إىل هواجس ومالحظات،
فيجب ان حنرتم كل املالحظات».
وعن سلسلة الرتب والرواتب ،لفت نصر اهلل
االنتباه إىل «أننا مع جلسة استثنائية سريعة
ومفتوحة جمللس وزراء حلسم ه��ذا املوضوع،
وارسال امللف إىل جملس النواب».
كما وصف ظاهرة اخلطف بأنها «خطرية ومزعجة
جدا» ،وأكد أن «من مسؤوليات الدولة ان تبذل
اقصى اجلهود يف هذا االط��ار» ،داعيًا إىل رفع
وشدد على أنه «ليس
الغطاء عن أي خاطف»،
ّ
هناك اي مكان مغلق على اجليش وجيب القضاء
على هذه الظاهرة بشكل قاطع» ،داعيًا املواطنني
اىل التعاون مع الدولة ،فهذا واجب وطين وديين
وشرعي».
وللخاطفني ،قال نصر اهلل «إن امل��ال الذي
جينى من هذه الوسيلة من ابشع املال احلرام،
فهذا أمر يدمر العائالت والبيوت».
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اعالنات

مطعم جربيل

ملك الفروج على الفحم

بمناسبة االفــتتاح
ومــغر
خـاص
ض
عــر
ٍ

الــفروج بـ $9.90
(تايك أواي فقط)

تشكيلة واسعة جداً من
املأكوالت اللبنانية:

مشاوي على انواعها  -تبولة-
فتوش -حمص  -تشيبس-
بابا غنوخ -برغر -فالفل
 كفتة -شيش طاووق -بيتزا- - Ribsسندويشات
وسلطات متعددة.
cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown
ن

ن

ف
تح 7

ؤم
ن
طل

ب

أيا
م
يف

Tel: (02) 97082219

اال
س
ب
وع

يا
ت
كاف
ة
ا
نو

ا

حتى

www.jibrils.com.au

عا
مل
ن
ا
س

و

قت
م
ت
أ
خ

بات

ر
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Advertisements

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

.com

NEW Free App
iPhone®, iPad® &
Android™

Online at
.com

Starting at

$4.59/Month*

On your TV with
Starting at

$16.67/Month*





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

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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جمال

وجه
األسبوع

National

Strata Management

اعداد :أكرم املغوّش

لجميع حاجاتكم من

الناشطة االجتماعية
احلسناء مارغريت جبّور

بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية

علينا واجب احملافظة
على الرتاث
العلم املقرون باالخالق واحملافظة على
الرتاث والتفاعل مع هذه البالد العظيمة
اسرتاليا هي من اهم مقومات جناحنا..
هذا ما تقوله لنا الشابة احلسناء مارغريت
سيدة
كرمية السيد لويس جبور والسيدة ّ
جبور.
ولدت مارغريت يف بيت كريم وعائلة
حمافظة على الرتاث والوطنية يف سيدني
وترعرعت فيها وما زالت تتابع دراستها
يف كلية العلوم يف جامعة سيدني وتعود
جبذورها اىل بلدة بدبا يف الكورة اخلضراء
اليت اعطت لبنان والعامل قامات كبرية
من ادباء وشعراء واطباء واكادمييني
ووزراء ونوابا وقادة عسكريني وروحيني
وتعمل جاهدة لتزورها لتتعرف على
اقاربها وتتمتع جبمال لبنان ويطيب هلا
ان تقول:
علينا واجب كبري هو احملافظة على
الرتاث لنكون خري سفراء لوطننا الغالي

والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:
لبنان وبالدنا العربية ونكون اوفياء
السرتاليا احلبيبة اليت نتفاعل فيها على
اكمل وجه ..كل الشكر الهلنا االحباء
على تربيتهم لنا وتقديم كل التسهيالت
من اجلنا كما امتنى للجالية العربية
النجاح واالزدهار والسرتاليا والعامل
السالم واحملمة.
احلسناء اجلامعية مارغريت جبور وجه
مشرق باخلري واحملبة النها تعمل متطوعة
يف جوقة الكنيسة االرثوذكسية من اجل
االنسانية والسالم الن اهلل حمبة ومتارس
الرياضة وخاصة كرة القدم النها ترى
يف الرياضة مجال احلياة ويطيب هلا ان
تردد:
ليس اجلمال بأثواب تزيننا
ان اجلمال مجال العلم واألدب.

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

تراك قالّب للبيع

 Volvo F16,Good Condition.14 Speed .Gearbox and engine VolvoM&s body- bissaloy bin.Ready to be connected to trailer (available ring fitter).Dvd ,Navigation and reverse -camera in great
condition. CB RadioStereoTarps great condition.Very reliable truck...3 months rego-

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 ,
485HP

Make
Volvo
Model
F1689A
Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
Colour
WHITE
GCM
81000
GVM
26500
Registration
BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper
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شـــعر

همسات

الشاعر السيد أمحد احلسيين

ح�����ب�����اب�����ي ب����ل����ي����ل ال�����ع�����ت�����م ف����ات����ون����ي
س�����ه�����ام ال�����ب��ل��ا ي������ا ن��������اس ص����اب����ون����ي
ش�����روق�����ي اهل�������وا ون����س����م����ات ع�����م بتموج
ك��������ل األس�������������ى واحل����������������زن ب����ع����ي����ون����ي
وال������ل������ي������ل خ������ّي������م وال���������س���������واد ك���ت�ي�ر
ورم م������ن غ���ف���ل���ة ظ���ن���ون���ي
وال�����ق�����ل�����ب ّ

اهلل خ����ل����ق����ن����ا وب�����ع�����ق�����ل�����ن�����ا ت���ف���ك�ي�ر
ك����������ل واح����������������د مب�������ن�������زل�������ه وس�������ري�������ر

ع�����ن�����ا احمل������ب������ه وال������ع������ق������ل وال����ت����ع����ب��ي�ر
ن�������ت�������زود م������ن ال������وف������ا م���ون���ه
ب���ي���ك���ف���ي
ّ
****

ج����������روح اهل����������وى م������ن مج�����ره�����ا خ���اش���ي
ادف������������ع مت����ن����ه����ا وال������ع������م������ر م����ت��ل�اش����ي
ب�����������رد ون�������������دي وزه�������������ر وع�����ص�����اف��ي��ر
ج������ن اهل�������وا ب��ت�رق����ص ف���راش���ي
وك������ل م�����ا ّ
م�������ن ف�����ج�����ره�����ا ش�������ق ال�����ض�����ي�����ا ن���������ّوار
وال�������ن�������ح�������ل ع���������ا درب���������ه���������ا واش���������ي
ح����ب����اب����ي ب����ل����ي����ال����ي امل�����اض�����ي�����ة ج����نّ����وا
ع������اش������وا االس���������ى ب�����احل�����ب م������ا ت���ه���نّ���وا
غ�������ري�������ب وي��������ق��������رع ب������ال������ن������دم س���ن���و
وف��������اض ال�����دم�����ع م�����ن ع����ي����ون رش����اش����ي
ف������اض ال�����دم�����ع م�����ا ع����رف����ت ش�����و بيصري
اهلل خ�����ل�����ق�����ن�����ا حب�����ك�����م�����ت�����و ت����ص����وي����ر
م�������ش ك�������ل واح�����������د ع����ال����س����م����ا ب���ي���ط�ي�ر
وال ك�������ل واح�����������د ع�������������االرض م����اش����ي

فاتنيت

فاتنيت...
َقَـليب شقائـ ُ
نعمان
ِق
ٍ
ِ
شفاه كلماتي
تفتحت على
ِ
لو ِ
املتدف َق
نت العبري
َّ
نسائم...
ٌ
َ
شعر ِك
غاز ُل جدائل
ُت ِ
َ
تسرتيح على َخ ّد ِ
يك
ُ
هدني السبيلَ
َ
وت ِ
غالييت...
ً
يا أمرية مشرقية ً
ِ
احلب
إمارة
متوجة ً على
ِ
ِمـة َ العاشق َ يف صدري
يا ُملهـ َ
املتله ِ
ِ
ـف اىل مخرة ِ ُح َبـِك
املتفجر ِ ...
ّ
سـد َ ك ِ
جـ َ
بني ثنايا َ
فـَرحًا...
خصبًا ...نورًاَ ...
فـتاوى التحريم ِ
هازئًا من َ
بال قلق ٍ
وال رهبة ٍ
ُمعلنًا قدوم َ الفصح ِ
لروحـيـنا...
َ
ً
مـ َبـ ِشرا بانبالج ِ نور ِ
احلب
ِ
ُ
فدعيين ...فدعيين...
زيد
أنهـ ُل
وأستـ ُ
َ
َ
ِ
جسـد َ ِك
صفحات
من
َ
املـ َ
ِب...
لتهـ ِ
ِّ
املتعطـش ِ ُ ...
همـي إن كانت آخرتي
ما
ّ
راعـ ِ
يك
االحرتاق ُ بني ِذ َ
شتـبـ ُ
ِك
فدعي الشـ َ
تـ َ
ِفاه َ
يف قبالت ٍ
حـبـِنا
تـشعـِل َ
نار ُ
ُ
فاتنيت...
لـج ٍ من َّ
هـ ِب
الل َ
لقد أغرقـتـِين يف ُ
ِ
الكلمات يكفيين
دفء
عـد
ُ
مل َ
يـ ُ
تـرويين
نـغمات ُ االوتار ِ َ
عـد َ
مل َ
تـ ُ
تـهديين
عـد
ُ
أحلان الشعر ِ َ
مل َ
تـ ُ
مـ َ
قليب ُ
شتـعـِل ٌ
من عذابي ...أنـقـِذيين
نار صدري
واطفـِئي َ
ِ
وحدك
أنت ...وأنت
فاتنتـــي.............
****
القيت يف االمسية الشعرية اليت رعاها
قنصل لبنان العام يف سدني
االستاذ جورج البيطار غامن
2012/11/30

عباس على مراد
سدني

قداديس العِشق َ
أجراس املطر
حتت
ُ
ِ
ماهر الخري

" إىل أصدقائي يف سيدني
ُ
املساء..؟
أحاديث
أين
َ
ترانيم َ
ِ
صوتنا
امل ِاء يف
ُ
مشس بحُ َّ تنا
تسكب
َ
ُ
إبريق الفجر ِ
املع َّشق
الزجاجي
من
َ
ِ
ّ
ُ
الءات ُ
نبسط ُم ِ
املخمل
نسائم الزمان
يف
ِ
نضحك...
ألننا نكذب
نضحك...
ُ
نصدق ما كذبناه
ألننا
***

***

***

َ
سرق أوراقي
من
َ
الالز َو ْردي؟
قصائد
َ
َّ
جف ِ
احل ُرب من حباري
ِ
ِ
أنا املنادي من نصف الليل:
حي على ُ
احل ّب
َّ
حي على احلياة...
َّ
***

***

***

َ
ناية التنهيدة
صد
من
َّ
َّ
َّ
الصالة
ق
ر
طق
من
َّ
ِ
َ
ِ
قاق الطفولة
من
ثقب طبلة األعياد يف ُز ِ
َ
ذبح َ
احل َمام
من
َ
من َّ
أسرار اخلرير،
بوح
ِ
كف ،عن ِ
ً
ناعورة األيام
هد طاحونة األحالم؟
من َّ
***

***

***

الع ْمُر بيننا
ذلك ُ
س
َّ
مقد ٌ
نبكي عليه،
قداديس اجلنائز
نقيم
َ
ُ
أجراس املطر
نقرع
ُ
َ
نقد ُم الذبائح:
ِّ
قم إلينا...
ْ
قم إلينا...
ْ
***

***

***

أنصتوا:
ِ
عربة احلنني...
هزيز
ُ
جترها املالئكة
ُّ
أنصتوا:
يشاكس الريح:
نعيب اجلوى
ُ
ُ
قضاء وال قدر...
لن يغلبنا
ٌ
***

***

***

ُ
ِ
بتنهدات الصالة
األقمار
نشبك
َ
ُّ
ِ
مبخرة الفناء
الضوء من
نرش
َ
الناسكني والكهنة
نطلق أرواحنا متشي بثوب
َ
ُ
يعبق يف األمكنة:
بياضَا
إتبعونا...
والسماء
األرض
للحب يف
اجملد
ُ
ِّ
ِ
َّ
***

***

***

َ
زنابق النهر
انبثقي يا
ِّ
ِ
ِ
الدجى
ة
ر
أس
يف
املهمهة
املدارات
شقي
ُّ
َّ
َ
إرشقي الغبش اجلارف
ُ
ُ
للعال...
السيل
عسى
الس ِ
فل ُ
يشهق من ّ
جداول
أعراس
ِ
َ
ُّ
ورد اخلمائل....
تزف
َ

"
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Melbourne

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

قدرات كامنة للحياة على املريخ!
تتوفر يف كوكب املريخ قدرات كامنة للحياة .توصل العلماء
إىل هذا االستنتاج بعد رصدهم الطويل هلذا الكوكب .وال يستبعد
اخلرباء وجود املاء يف املريخ على شكل مزيج ملحي مركز ،علما أن
البكترييات تعيش يف األرض يف مثل هذه الظروف.
وقد جرت مناقشة احتمال وجود احلياة يف املريخ يف مؤمتر علمي
عقد يوم  26شباط يف جامعة كاليفورنيا مبدينة لوس أجنلوس حيث
أعلن رئيس فريق العلماء جبامعة أريزونا ألفريد ماكيونني قائال”:
حنن ال ميكن طبعا أن نستبعد الفكرة القائلة بأن املريخ صاحل
للحياة”.
وقال ماكيونني ”:ميكن أال تصلح املياء املاحلة يف املريخ
للبكترييات .لكن هناك دليال آخر على احتمال وجود احلياة يف
املريخ ،وهي املادة الكلورية (بريكلورات) اليت مت العثور عليها
هناك عام  .2008وقد تكون تلك املادة احملتوية على الكلور مصدرا
للطاقة والغذاء بالنسبة إىل املكروبات يف الظالم حيث يستحيل
الرتكيب الضوئي.
وتعيش املكروبات (البيكترييات) على األرض يف ظروف متشابهة،
مثال يف صحراء أتاكاما ويف االودية اجلافة بالقارة القطبية اجلنوبية،
حيث تعيش الكائنات احلية يف صخور بالقرب املباشر من السطح
لتشارك يف عملية الرتكيب الضوئي .وميكن أن حيدث ما يشبه ذلك
يف املريخ .كما ميكن أن متتص االمالح الرطوبة من اجلو ،كما هو
احلال يف صحراء أتاكاما .ونصح العلماء جبعل مسبار “كوريوزييت”
الفضائي يتابع البحث عن ملح مرتبط باملاء ليؤكد أن سطح املريخ
صاحل للحياة.

أسباب طبية وراء ثرثرة النساء

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

تشري الدراسات إىل أن السيدات تتحدث مبا يقرب من
 20ألف كلمة يف اليوم يف املتوسط يف مقابل  7000كلمة
ّ
يومه.ومتكن العلماء من الوصول
فقط ينطقها الرجل طوال
لتفسري لتلك الظاهرة فقد وجدت دراسة أمريكية حديثة أن
النساء لديهن مستوى أعلى من الربوتني يف املخ يعرف بـ
 FOXP2والذي يتعلق بالتواصل اللفظي.
وقام الباحثون يف هذه الدراسة اليت نشرت اخريا جبريدة
 ،Neuroscienceبدراسة مقارنة على فئران املعمل ثم طابقوا
النتائج على دراسة علي البشر.
وقالت الباحثة مارجريت ماكارثي ،أستاذة الصيدلة جبامعة
مريالند األمريكية “من مالحظتنا تبني أن زيادة بروتني
 FOXP2عند الفتيات وذكور الفئران يرتبط بالنوع األكثر
تواص ًال”.
وتعلق الباحثة شرييل سيكي ،من قسم علم النفس
جبامعة ميتشيغن ،على الدراسة قائلة إن هناك صلة واضحة
بني ارتفاع مستويات بروتني  FOXP2وبني كثرة احلديث.
وأضافت “من الوهلة األوىل يتضح من تطابق نتائج التجربتني
على فئران املعمل ثم البشر أن وجود مستويات عالية من
بروتني  FOXP2يرتبط بالنوع األكثر تواص ًال مع اآلخرين يف
كل أنواع املخلوقات”.

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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جيزيل مسعود (ام داني) تحتفل بعيد ميالدها

صاحبة العيد مع االحفاد

الدويهي وحضور

جيزال تقطع قالب الحلوى مع العائلة

بخعازي ومدام مرشاق والطفلة جاسيكا وجوان مسعود

شاهني وزوجته وزخيا مسعود

داني ،شربل ،اندريه ،مرشاق وطوني املصري

احتفلت السيدة جيزال مسعود زوجة زميلنا كميل مسعود
بعيد ميالدها .ويف املناسبة اقيمت حفلة عامرة يف دارتهما

العامرة يف منطقة ليلور ،حضها :زخيا مسعود ،مرسال مسعود،
شربل مسعود وعائلته ،كليم شاهني وعقيلته ،سامي مرشاق

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

وعقيلته .الشيخ رزق الدويهي رئيس مجعية سيدة زغرتا
والسيدة عقيلته .السيد روبري خبعازي املنسق العام يف
التيار الوطين احلر والسيد انور مسعود .واعتذر عن احلضور
السيد سايد حامت وعائلته ،الشاعر انطوان برصونا وعائلته
السباب خارجة عن نطاق ارادتهم والسيد سامي مظلوم
الرتباطه مبوعد سابق .كذلك السيد سعيد الصيداوي ابو
عمار والسيد جان سابا وعائلته والسيد شربل راضي وعائلته
الرتباطات مسبقة والسيد موريس نادر وعائلته السباب
خارجة عن نطاق ارادتهم ويف ساعة متأخرة من النهار قطعت
صاحبة العيد قالب احللوى على انغام (هابي بريث داؤ تو
يو) وعا قبال املئة عام.
هذا وغادر اجلميع شاكرين صاحبة العيد على احلفاوة
واالكرام.

حبة أفوكادو واحدة يومياً تبعدك عن الطبيب
حيسن نوعية
وجدت دراسة جديدة أن تناول األفوكادو قد
ّ
مهمة بينها خفض الوزن .واوضح باحثون
صحية
الغذاء وله منافع
ّ
ّ
ضمن برنامج املسح الوطين لفحص الصحة والغذاء يف الواليات
املتحدة أن تناول األفوكادو يرتبط بنوعية أفضل للنظام الغذائي
«اجليد» ،وتراجع يف خطر اإلصابة
وارتفاع يف مستوى الكولسرتول
ّ
باملتالزمة األيضية .كما الحظوا ارتباط األفوكادو باخنفاض الوزن
ومؤشر كتلة اجلسم وصغر حميط اخلصر.
وتشتمل املتالزمة األيضية على أعراض ترفع من خطر إصابة
الشخص بأمراض القلب ،وهذه األعراض تشمل ارتفاع ضغط الدم
وارتفاع سريع ملستوى السكر يف الدم ،وزيادة يف حميط اخلصر،
«اجليد» .وحلل الباحثون نوعية
واخنفاض يف مستوى الكولسرتول
ّ
الغذاء لـ  17567شخصًا يف عمر ال يقل عن  19عامًا تناول 347
منهم « »%2األفوكادو حيث كانوا يأكلون نصف مثرة متوسطة
وقيم الباحثون بشكل متواصل احلالة الصحية والغذائية
احلجم.
ّ
هلؤالء ،ووجدوا أن األشخاص الذين يتناولون األفوكادو يتناولون
بشكل ملحوظ الفاكهة واخلضار بشكل عام ،ويقللون من تناول
السكر املضاف.
وظهر أن هؤالء يقل وزنهم قرابة  3.6كيلوغرامات عن األشخاص
الذين ال يتناولون األفوكادو .كما أن هؤالء قد سجل لديهم
مؤشر كتلة جسم أقل  26مقابل  28وحميط خصر أصغر خبمس
سنتيمرتات.
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بحضور النائبني نزيه االسمر وخليل عيدي وحشد كبري من ابناء الجالية

قداس وجناز االربعني لراحة نفس

املرحومة سلوى صقر مظلوم

املونسنيور طقشي يقرأ االنجيل باالنكليزية

االب ادمون اندراوس يتحدث عن الفقيدة

نجل الفقيدة يقرأ الرسالة باالنكليزية

االب آلن فارس يقرأ االنجيل بالعربية

حفيد الفقيدة يقرأ الرسالة باالنكليزية

اوالد الفقيدة يقدمون القرابني

النائب االسمر وعقيلته والنائب عيدي

جوقة الكنيسة
الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر يوم االحد املاضي ويف
كنيسة سيدة لبنان املارونية اقيم قداس وجناز االربعني
لراحة نفس
املرحومة سلوى صقر مظلوم
والدة سامي ،الياس ،فؤاد ،بديع ،مثينة ،اميل ،الفرد،
نبيه ،جان ،رئيف وموسى وعياهلم.
وذلك حبضور النائبني نزيه االمسر وخليل عيدي وحشد
كبري من فعاليات اجلالية اللبنانية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وحضور الراهبات االنطونيات واخوية احلبل بال
دنس.
ترأس الذبيحة االهلية قدس االب ادمون اندراوس رئيس
دير مار شربل يف ملبورن وعاونه سيادة املونسنيور جو

طقشي واالب الن فارس.
قرأ الرسائل بالعربية جنل الفقيدة الفرد مظلوم وباالنكليزية
حفيد الفقيدة زينون مظلوم .قدم القرابني اوالد الفقيدة
وقرأ النوايا االحفاد.
قرأ االجنيل باللغة االنكليزية املونسنيور طقشي وبالعربية
االب الن فارس .االب ادمون اندراوس القى عظة من وحي
االجنيل املقدس يف اليوم االحد الثالث من الصوم الكبري
شارحا معناه وقال اذ اننا نقدم الذبيحة االهلية لراحة نفس
اختنا سلوى (ام سامي) اليت توفاها اهلل منذ اربعني يوما وعن
نفس زوجها يوسف مظلوم الذي سبقها اىل دار اخللود.
ان فقيدتنا الغالية قد ربت عائلة كبرية احبتهم واحبوها
فاالم واحدة لذلك تبقى احلرقة كبرية يف قلوب االوالد وهي

تربي وتعلم وترشد وتعطي النصائح هلم وهكذا عاشت ام
سامي حياتها.
وختم عظته بتقديم التعازي للعائلة يف اسرتاليا ولبنان ويف
االنتشار .هذا وسبق القداس زياح للسيدة العذراء مريم.
ويف ختام القداس االهلي تقبلت العائلة تعازي احلضور
داخل الكنيسة.
اسرة جريدة اهلريالد يف ملبورن وسدني واليت تربطها
صداقة اخوية بالعائلة تتقدم من اوالدها مجيعا وباالخص
سامي مظلوم وعياهلم يف اسرتاليا ولبنان واالنتشار بأحر
التعازي القلبية الصادقة سائلة اهلل ان يتغمد الفقيدة
الغالية بواسع رمحته ويعزي قلوبهم وان ال يريهم مكروها
بعد اليوم.
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األطباء حيذرون :رأس النارجيلة
الواحد يعادل  100سيجارة

حذر أطباء مستشفى رمبام مجهور املواطنني من أضرار وخماطر
تدخني النارجيلة ،وذلك يف أعقاب البحث الذي أجرته مديرة
قسم أمراض الرئة يف املستشفى بروفيسور ليئا بنطور بالتعاون
مع عدد من األطباء يف القسم ،حيث أظهر البحث نتائج خطرية
أهمها أن تدخني النارجيلة ملدة نصف ساعة من شأنه أن
يدمر اجلسم ،من خالل ارتفاع ضغط الدم وازدياد نبض
القلب ،وهبوط عمل الرئتني ،وخفض نسبة األكسجني يف
رأس
الدم ،وتبني من البحث أيضا أن تدخني
النارجيلة الواحد تعادل نسبة القطران
فيه  10سجائر ،بينما تعادل نسب
السموم اليت تدخل إىل اجلسم حنو
 100سيجارة.
وركز البحث على أن تدخني
النارجيلة أكثر خطورة من السجائر
ألنه ال مير عرب مصفاة (فلرت) أسوة
بالسجائر وإمنا جيتاح اجلسم مباشرة،
وحيمل معه السموم على أنواعها
واليت تؤدي بالتالي إىل ارتفاع نسبة
هذه السموم يف الدم بنسبة %26
وهذه النسبة تستدعي تزويد اجلسم
باألكسجني عن طريق التنفس االصطناعي
لشخص يرقد يف املستشفى ،على حد قول
بروفيسور ليئات بنطور.
وكانت مديرة قسم الرئتني يف رمبام بالتعاون
مع طاقم األطباء قد أجروا حبثهم على  45شخصا من
جيل  18فما فوق ،بينما متوسط عمر األشخاص الذين مشلهم
البحث هو  32عاما ،وقد مت فحص هذه اجملموعة من األشخاص
قبل تدخني النارجيلة ملدة نصف ساعة ،ثم أعيد فحصهم مرة ثانية
بعد التدخني .وقد مشلت الفحوص نبض القلب ،وضغط الدم،

ال مرياج

والتنفس ونسب السموم يف الدم ،وكانت النتيجة مدمرة على حد
وصف األطباء .وأشار البحث إىل أن تدخني النارجيلة هو عامل من
شأنه أن يسبب أمراض السرطان يف الرئتني والشفتني واللثة
واملثانة البولية.
من جهته قال الدكتور حممد يونس ،أخصائي األمراض
الباطنية والرئتني يف املركز الطيب هعيمك يف العفولة ،أن
األحباث يف جمال النارجيلة حديثة نوعا ما وليس مثل السجائر
اليت جترى عليها البحوث بأعداد هائلة منذ عشرات السنني،
وأضاف أن البحوث اجلديدة اليت اطلع عليها تفيد بأن
رأس النارجيلة الواحد يعادل علبة سجائر واحدة ،أضف
إىل ذلك وجود عدة أمراض تنتقل عن طريق النارجيلة،
مشريا إىل أن املاء يف النارجيلة تصفي بعض السموم
املوجودة يف دخان النارجيلة لكن النيكوتني ال يصفى
باملاء وكل جرعة نارجيلة واحدة تعادل كمية النيكوتني فيها
أضعاف املرات جرعة السيجارة .كما أنها تنقل عدوى األمراض
على أنواعها ،أضف إىل ذلك عدم تغيري ماء النارجيلة جيعلها
مياه آسنة وبيئة حياتية مناسبة لتكاثر أنواع من البكترييا
والطفيليات.
وأضاف د .يونس أنه بالنسبة لتسبب النارجيلة بأمراض
السرطان أو غريه فهذا يتطلب إجراء حبوث طويلة األمد،
فحتى تدخني السجائر كان من الصعب جدا إثبات العالقة
بينه وبني أمراض السرطان ،فاألحباث تشري إىل
أنه منذ بداية التدخني ولغاية ظهور
اإلصابة بالسرطان يستغرق حنو
 20عاما ،وكذلك احلال بالنسبة
للنارجيلة فإنه ينبغي إجراء
اختبارات وأحباث للمدى البعيد لكي تكون النتائج واضحة بالنسبة
ألضرار النارجيلة ،ولكن حسب النتائج األولية يظهر أن أضرار
النارجيلة تفوق بكثري أضرار السجائر.

ضعف االنتصاب عالمة
على زيادة خماطر االصابة
بامراض القلب
أفادت دراسة علمية أجريت يف أسرتاليا أن الرجال الذين
يعانون من مشكالت يف االنتصاب أكثر عرضة لإلصابة
بأمراض القلب ،حتى لو مل يكن لديهم تاريخ مرضي مع
مشكالت القلب ،كما أنهم أكثر عرضة للوفاة املبكرة.
ووفقُا ملا نشره موقع  Times of Indiaيف عدده الصادر
بتاريخ  30يناير  ،2013فإن الدراسة اليت أجراها معهد
ساكس ،تعد األوىل من نوعها ،اليت تظهر وجود ارتباط
مباشر بني مشاكل االنتصاب احلادة لدى الرجال وخماطر
التعرض للوفاة املبكرة أو اخلضوع للعالج يف املستشفى
نتيجة اإلصابة بأمراض القلب.
وتقول إميلي بانكس املشرفة على الدراسة أن خماطر
اإلصابة بأمراض القلب والوفاة املبكرة تزداد بشكل مطرد
مع زيادة حدة مشاكل االنتصاب لدى الرجال سواء كان
لديهم أو مل يكن لديهم تاريخ مرضي ألمراض القلب
واألوعية الدموية.
وأوضحت بانكس أن ضعف االنتصاب من املرجح أن
يكون أحد األعراض أو العالمات اليت تشري إىل اإلصابة
مبرض كامن يف القلب ،أكثر من كونه سببًا يف اإلصابة
بأمراض القلب.
وأشارت إىل أنه رمبا يصبح فيما بعد أحد العالمات
املفيدة اليت تساعد األطباء على التنبؤ مبخاطر اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية.
ً
وأضافت بانكس أن هذا املوضوع يعترب حساسا للرجال،
لكن ال ينبغي للرجال أن يعانوا يف صمت .فهناك الكثري
من العالجات الفعالة لعدم القدرة على االنتصاب ،وألمراض
القلب واألوعية الدموية أيضًا.

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
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متفرقـــات

اعتربت «ديو املشاهري» حمطة فريدة ضاعفت شهرتها

ماغي بوغصن :الغناء حلم ...لكنين ممثلة أوالً وأخرياً
مسؤولياتي كأم وزوجة
تحول دون ارتباطي اليوم
باملسرح
 2013يحمل لي الكثري..
وأعد الناس بعمل "بومبا"
بني املسرح والغناء والدراما
التلفزيونية ،نوعت ماغي بو
غصن خياراتها واحرتفت يف
انتقاء أدوارها الفنية وأدائها،
لعبت شخصيات بني اخليال
الواقع يف مسلسالت «آخر
خرب»« ،أوبرج» و»ديو الغرام»
الذي جسدت فيه دور البطولة
مبشاركة املمثل كارلوس عازار.
غنت ماغي يف برنامج «ديو
املشاهري» وحصلت على لقب
أفضل صوت واحساس ،حازت
على جوائز عدة من بينها جائزة
الـ»موركس دور» عن دورها
«جنى» يف مسلسل «مرت ندى»
وتقول ان اجلوائز تدفع الفنان
اىل تقديم أفضل ما لديه وحتدي
نفسه.
ماغي انشغلت خالل العام
 2012يف محالت انسانية عدة
لعمل سيكون «بومبا»
وتتحضر
ٍ
خالل العام احلالي.
التقيناها وكان هذا احلوار:
ماذا ختربينا عن محلة «من
القلب اىل القلب» اليت باشرت
القيام بها خالل العام املاضي
مع طارق سويد ووسام صباغ?
احلساب املصريف هلذه احلملة

ما زال قائمًا ومستمرًا
وكثفنا جهودنا على
األرض خالل العام
اىل
ونزلنا
2012
امليدان لنروج للحملة،
واستطعنا مجع التربعات
املصابني
لألطفال
السرطان،
مبرض
لكنين مع بداية العام
 2013انشغلت بقراءة
مشاريع متثيلية عدة
اىل جانب انشغالي
بالعائلة واألوالد.
تابعتك الصحافة
ِ
قدمت الـ 50ألف
عندما
دوالر اليت حصدتها
من خالل مشاركتك
يف «ديو املشاهري
«سانت
« جلمعية
غود» ،فكيف كانت
زيارتك هلذا املركز?
بصراحة ،كانت حلوة ومرة
يف آن واحد ،فقد شعرت بالفرح
ألنين استطعت تقديم املساعدة،
لكن يف الوقت نفسه شعرت
باملرارة جتاه األطفال املصابني
باملرض وذويهم املتأملني.
ماذا عن أغنية «الساكن
بالسما بيسمع» اليت أطلقتها
أخريًا?
أغنية «الساكن بالسما
بيسمع» من كلمات غدي الرحباني
وموسيقى أسامة الرحباني،
وأطلقتها ليعود ريعها اىل
مركز سرطان األطفال ،واحلمد
هلل أنها جنحت واجلمهور ابتاع

الـ»سي دي» واستطعنا حتقيق
اهلدف من اطالق األغنية.
هل ترين أنه من الواجب
متابعة االعالم لنشاطات الفنان
االنسانية ،أم تفضلني ابقاء
األمر شخصيًا?
من املمكن أن يبقى العمل
االنساني شخصيًا وسريًا أيضًا،
وأحيانًا تسلط عليه األضواء،
وبالنسبة لي املهم القيام
بالعمل.
تشهد بريوت حاليًا حركة
ِ
أنت من
مسرحية جيدة ،فأين
املسرح اليوم?
أنا من عشاق املسرح ،لكنين
أواجه مشكلة كبرية يف التفرغ

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجمة الشهرية مسرية سعيد يف سيدني :اجلالية كلها حيوية وهلا حيب واحرتامي

النجمة سمرية سعيد تتحدث اىلالزميل اكرم املغوش (ارشيف)

قبل سنوات وفدت النجمة الكبرية مسرية سعيد مع كامل فرقتها املوسيقية واحيت مع سيد
الغناء سيد مكاوي حفلة كبرية حضرها اآلالف يف االنرتتاينمنت سنرت يف سيدني وكنت قد
اجريت معها مقابلة صحفية قالت فيها ان اجلالية العربية يف اسرتاليا كلها حيوية وهلا حيب
واحرتامي وتقديري.
واملعروف ان الفنانة النجمة مسرية سعيد من اململكة املغربية وهلا شهرتها يف كافة البالد
العربية وبالد االنتشار ..نتمنى دائما ان تعود االيام اجلميلة ويزول احلزن واآلالم ونفرح مجيعا
بانتصار احلق على الباطل وعودة اراضينا العربية احملتلة ..ان غدا لناظره قريب.

املطلق للمسرح ،فأوالدي صغار
ومسؤولياتي كزوجة وكأم حتول
دون ارتباطي اليومي بأداء
مسرحي مستمر ،لذا أفضل
األعمال التلفزيونية حيث تكون
ً
حمددة ومتفقًا
ساعات التصوير
عليها.
ماذا تقولني عن الغناء?
وهل تفكرين بامتهانه?
الغناء حلم الطفولة بالنسبة
لي ،وقد غنيت يف «ديو
الغرام»
و»ديو
املشاهري»
لكنين لن أعيد الكرة حاليًا.
ورغم جناحي يف األغنيات
اخلاصة اليت قدمتها ،اال أنين
ممثلة أو ً
ال وأخريًا.
ماذا أضاف ِ
«ديو
لك
املشاهري» ?
أضاف لي الكثري ،أو ً
ال ألنه
كان جتربة ناجحة وفريدة بالنسبة
لي حيث عرفين الناس كمغنية
وأحبين مجهوري بالوجه اجلديد
الذي أطللت عليه به ،اضافة
اىل أنه وطد عالقيت جبمهوري
العربي وضاعف شهرتي وجعلين
على معرفة عميقة بالفنانني
املشاركني وجلنة احلكم.
من خالل اللقاء مع أسامة
الرحباني ،هل مت احلديث معه
عن عمل مسرحي غنائي?
كال ،مل ُيطرح هكذا موضوع،
لكن أمتنى ذلك ألنين أحب
املسرح الغنائي وأجد نفسي
وغناء.
فيه متثي ًال
ً
كثرت يف اآلونة األخرية
الربامج اليت تستضيف جنومًا
للمشاركة بها والتنافس من
خالهلا ،ما رأيك بهذا النوع من
الربامج?
هذه الربامج أصبحت ظاهرة
يف حد نفسها واجيابية جدًا،
وأحبها ألنها تضع الفنان يف
مكان جديد يتعرف عليه مجهوره
أكثر ،مث ًال يف «ديو املشاهري»
جئنا من عوامل التقديم والتمثيل
والطبخ وعشنا جتربة الغناء،
كذلك يف برنامج «رقص
النجوم» فكل املشاركني مل
حيرتفوا الرقص لكنهم يتعلمونه
ويضيؤون على مساحات جديدة
من دواخلهم مل نكن نعرفها
عنهم.
من أيدت من املشاركني
يف «رقص النجوم»?
كلهم جيدون ،وأنا على
صداقة مع كل الفنانني
والفنانات وال أريد خوض
التسميات حتى ال حيزن مين
أحد.
هل أنت على صداقة مع
الوسط التمثيلي أيضًا?
بالتأكيد ،وكل الذين مثلت
معهم اصبحت تربطين بهم عالقة
جيدة ،وكلما أنهيت تصوير
مسلسل أقول «يا ريت ما
انتهى التصوير» ،ألنين أشتاق
للمشاركني يف العمل.
أخريًا ،ماذا تعدين مجهورك
خالل العام ?2013
أعد الناس بعمل «بومبا»
ويبدو أن جعبة العام 2013
ً
غنية بالنسبة لي
ستكون
وسألعب أدوارًا أحلم بها.

أحد اإلبن الشاطر

(لوقا )32 -11 :15

إن من ال يصرب علينا عندما خُنطئ ،ال حيبنا .كما أن الذي ال يغفر لنا
عندما نتوب ،ال حيبنا.
وحيبنا قلي ًال الذي ال
يفرح بتقدمنا.
املغفرة
الصرب،
والفرح هم الصفات
الثالث للمحبة اإلهلية.
خارج هذه الصفات
ال يوجد حمبة .وإذا ما
أعطيت الصفة لشيء
آخر فيكون وضعك
خاطئًا.
« إنسان كان له
إبنان :إبنان هما رمز
الطبيعتني يف كل
إنسان .واحدة تعطش
هلل و األخرى ميالة
الواحدة
للخطيئة.
تشجع اإلنسان ليحيا
حبسب وصايا اهلل،
حبسب قانون العقل واألخرى حبسب قانون اجلسد( رومية .)22 :7
اإلنسان الروحي واآلخر اجلسدي ،إنسانان يف واحد .اإلنسان الروحي
ال يتصور العيش بعيدًا عن اهلل ،بينما اجلسدي يرى حياته تبدأ عندما
ينفصل عن اهلل « .أعطين القسم الذي يعنيين»...
هكذا يتكلم اخلاطئ مع اهلل .ماذا ميلك اإلنسان ليس ملكًا هلل؟
واإلنسان ليس منفص ًال عن اهلل ،لذلك كل ما هو هلل هو له ،حبسب
قوله »:يا ابين! كل ما لي هو لك «(يوحنا  .)15 :16لكن عندما يشاء
اإلنسان أن ينفصل عن اهلل ويطلب حصته من ملك اخلالق ،سيحصل
على ال شيء.
فقسم هلما معيشته « بقي اإلبن األكرب مع والده ،متمتعًا بكل
«
ّ
ما يقدمه له ذاك البقاء ،لكن اإلبن الصغري ترك البيت بعد أن مجع
كل ما له وأخذه معه وانصرف .إن رحلة آدم القصرية يف الفردوس
قد ُسرتت بكلمات « بعد أيام قليلة « .عندما أخطأ آدم طلب نصيبه
من اهلل و أعطي له .رأى ُعْر َيه ،أي عرف بأنه ال شيء بدون اهلل .ومل
يصرفه اهلل ،برمحته ،عاريًا ،لكنه صنع له ثيابًا (تكوين .)21 :3
ماذا يفعل اإلنسان اجلاهل عندما ينفصل عن اهلل؟ جيمع ما لديه
ويذهب بعيدًا عن دار أبيه .مل يكن هذا الشاب وحده ،إنها حالة كل
الشباب الذين يفصلون أنفسهم عن أبيهم « .عيش ُمسرف آني».
ماذا يعين بهذه العبارة؟ عنى بأنه أمضى وقته يف اخلطيئة وبالالهدف،
بالظلمة ،باخلناق ،بالغضب ،بتضييع الوقت واألهم بالالأخالقي .عندما
يطرد اإلنسان احملبة من قلبه ،يسلم ذاته للعواطف .عندما يرتك
اإلنسان طريق اهلل جيد نفسه يف شبكة من املمرات املختلفة ،ينتقل
من الواحد إىل اآلخر بدون هدف.
يف الكورة البعيدة واجه الشاب اجلوع .ألن اإلنسان الذي ينسى
كليًا خالقه ويصرف ما أعطي له من مواهب و ِن َعم ،يف وعلى العامل
سيواجه جوعًا ،سوف لن يتمكن العامل وخرياته األرضية أن يشبعوا
جوعه .ويف ساعة أو يوم تصبح كل هذه األمور قذارة ورائحة كرهة.
فيبدأ باإلحتجاج على العامل كله
ويثور على احلياة .وتنفصل حياة اجلسد من حياة الروح .يشعر
بالفراغ وكأنه ورقة يابسة تتالعب بها الرياح .كل شيء أصبح مظلمًا.
الكل فاسد و مثري لإلمشئزاز .يف هذه احلالة ال يعرف ماذا عليه أن
يفعل .فيتوقف عن اإلميان باحلياة ،فكيف سيؤمن باآلخر؟ نسي احلياة
األخرى ،فكيف ميكنه أن يفكر بهذه احلياة؟ نسي اهلل وكره العامل .ماذا
ميكنه أن يفعل؟ إىل أين يذهب؟ مل ير من خمرج أمامه فأخذ يتنقل من
باب آلخر .القرب أصبح قريبًا .أضاف املثل « :التصق بواحد من أهل
تلك الكورة فأرسله إىل حقوله لريعى خنازيره» .
لقد مات هذا الشاب الشاطر روحيًا قبل أن ميوت جسديًا.
عندما أعطى الوالد ابنه حصته من املرياث أعطاه ذرة من الضمري
والفهم أيضًا .عرف األب بأن ابنه ذاهب إىل أرض باردة وفيها جوع
وأمراض .يف وضعه املزري حترك ضمريه ،شع ببطء النور الذي فيه
لينري طريقه إىل والده .لقد برق الضمري يف الساعة الثانية عشر،
عندما وجد اإلبن الشاطر نفسه يف عمق اليأس « ...كم من أجري ألبي
يفضل عنه « »...فنهض وعاد إىل والده».
شع النور يف ضمريه ،وحاملا قارن حياته السابقة حبياته
عندما ّ
احلاضرة يف الكورة البعيدة ،أخذ قراره « :سأقوم وأذهب إىل أبي»
.
وبينما ال يزال بعيدًا »...هذه هي حمبة األب ،غري احملدودة وبنفس
الوقت اللطيفة .فالربغم من كل ما فعله اإلبن ،فإن صرب الوالد مل
يتوقف ،بل تعمق مبحبة .حاملا يتوب اخلاطئ ويرجع إىل اهلل ،يسرع اهلل
ملالقاته ،ليستقبله ،ليعانقه ويقبله .يسرع أبونا السماوي ملساعدتنا،
ّ
ويضمنا حتى ال نعود ونسقط مرة أخرى يف اآلعيب
فاحتًا ذراعيه
الشرير ،يف حقل اخلنازير واجلوع.
فوجد « .كان اإلبن األصغر حيًا
« كان أخاك هذا مائتًا فعاش وضا ًال ُ
يف اجلسد فقط .يف برهة توبته وقراره إىل العودة وجد األب منتظرًا
ومهيئًا لقبوله مبحبة.
آميــــــن  -املرتوبوليت بولس صليبا
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ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﺭﺍﻛﺲ  -ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻔﻼﺗﻜﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﺳﻜﻢ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺍﳴﺼﻮﺭ ﺃﺭﺍﻛﺲ

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

العروسان ميشال سعد
وكي سي ماكينلي

خطوبة عبودي احلصين وصفا
سكفرجالني

العروسان ميشال وكي سي

الخطيبان عبودي وصفا

العروسان ميشال وكي سي مع االهل

الخطيبان مع االهل

يف جو عائلي تألق بالفرح والسرور دخل العروسان
ميشال سعد واآلنسة احلسناء كي سي ماكينلي القفص
الذهيب ومجعا حوهلما االهل وعددا من املدعوين يف صالة
الويستيال ..ووسط الفرحة العامرة وعلى اشعاع فالش
اراكس قطع العروسان ميشال وكي سي قالب الفرحة مع
رقصة احلب والوفاء وتقبال التهاني من اجلميع..
الف مربوك.

يف جو عائلي بهيج متت خطوبة الشاب عبودي عبد القادر
احلصين على اآلنسة احلسناء صفا حممد سكفرجالني يف
الويستيال حبضور االهل واالقارب وعدد من املدعوين وخالل
احلفلة العامرة لبس اخلطيبان حمابس اخلطوبة وقطعا قالب
احللوى على اشعاع فالش اراكس وتقبال اهلدايا من االهل
واالقارب مع قبالت التهاني وعقبى للفرحة الكربى..
الف مربوك.

معلومات عن التأمني بلغتك

ّ
باللغة العربية بصفتها لغتهم األوىل،
السكان احملليون املتحدثون
مدعوون إىل مكاتب  NRMAيف مناطق  Bankstownو  Liverpoolو
Blacktownلزيادة درايتهم مبوضوع التأمني.
املتحدثة باسم  NRMAللتأمني ّ Adele Buhagiar
إنه
فقد قالت
ّ
نظرًا لكون ما يزيد على  %37من عمالء  NRMAللتأمني يف مناطق
 Bankstownو  Liverpoolو Blacktownمن املتحدثني باللغة العربية،
وكون ّ
اللغة اإلنكليزية لغتهم الثانية فهذا قد جيعل من الصعب عليهم
فهم وثائق التأمني.
املهم بالنسبة لنا أن ّ
وقالت« :حنن نشعر ّ
نوفر لألشخاص
بأنه من
ّ
ّ
اللغة العربية هي لغتهم األوىل خيار مناقشة احتياجاتهم من
الذين
التأمني بسهولة أكرب».
أن واحدًا من كل مخسة أشخاص ال يقرأ Product
تبينّ أحباثنا* ّ
 )Disclosure Statement (PDSاليت تتعلق ببوليصة تأمينه مما قد يؤدي
يقدم مطالبة.
إىل تغطية غري صحيحة أو إىل عدم املعرفة عندما ّ
وأضافت« :ترتاوح املشاكل من عدم فهم أنواع احلوادث اليت
ّ
مغطى ضدها و التغطيات املختلفة املتاحة إىل عدم وجود تغطية
أنت
كافية لديك أوعدم حتديث املعلومات الواردة يف بوليصات التأمني.
كل هذه األمور قد تؤدي إىل أن يدفع العمالء أموا ً
ال من جيوبهم يف
وقت كان من املمكن أن يكونوا حمميني».
وقالت السيدة « :Adele Buhagiarتتيح هذه اجللسات للعمالء
الفرصة لتلقي مساعدة عملية عما تغطيه بوليصة التأمني اخلاصة بهم
كما وتتم اإلجابة على أسئلتهم عن التأمني»
فإن NRMA
«وباإلضافة إىل عقد جلسات املعلومات هذه ،
ّ
ّ
التأكد من وجود أعضاء من طاقم املوظفني يف
للتأمني تسعى إىل
فروعها ملساعدة األشخاص الذين قد ال يتحدثون اللغة اإلنكليزية
كلغة أوىل يف اجملتمعات الغنية ثقافيًا».
وأضافت السيدة « :Adele Buhagiarونقوم بتشجيع مجيع عمالئنا
وليس فقط الذين يتحدثون لغات أخرى على زيارة واحد من 200
فرع لدينا املوجودة يف  NSWملناقشة بوليصات التأمني اخلاصة بهم
وحاجاتهم من التأمني».
وتقدم  NRMAللتأمني أيضًا جلسات معلومات للناطقني باللغات
ّ
الصينية (املاندرين والكانتونية) والفيتنامية يف مناطق  Hurstvilleو
 Liverpoolو  Blacktownو Bankstownو .Wetherill Park
وسيتم عقد جلسات مناطق  Bankstownو Liverpoolو Blacktown
يوم اخلميس املوافق  21فرباير /شباط من الساعة  6إىل الساعة 7
مساء.
ً
للمزيد من املعلومات حول هذه اجللسات ،ميكنك االتصال بالفرع
احمللي يف منطقتك على األرقام التالية:
92921631)02( Bankstown
-88950641)02( Blacktown
-92921081 )02( Liverpool
* استنادا إىل استبيان  Pure Profile Researchعلى  561من
سكان  NSWيف سبتمرب /أيلول .2012

أطول قبلة يف العامل مدتها 58
ساعة و 35دقيقة و 58ثانية

العروسان ايهاب العرجه ورنا قطعية

العروسان ايهاب العرجه ورنا قطعية

ربيع العرجه وعقيلته

العروسان ايهاب العرجه واحلسناء رنا قطعية كان عرسهما
من امجل االعراس حيث احتفال حبفلة زواجهما يف صالة
الويستيال حبضور االهل وعدد كبري من املدعوين وخالل

الفرحة العامرة وعلى اضواء فيديو واشعاع فالش اراكس
قطع العروسان ايهاب ورنا قالب الفرحة مع رقصة احلب
والوفاء وتقبال التهاني من اجلميع  ..الف مربوك.

حطم تايالنديان الرقم القياسي العاملي ألطول قبلة بعد أن ّ
متكنا
من تقبيل بعضهما من دون توقف ملدة  58ساعة و 35دقيقة و58
ثانية ،على ما أعلن اجلمعة منظم هذا املاراثون الفريد من نوعه.
وتغلب إيكاشاي والكسانا تريانارات على الفائزين العام املاضي
اللذين دامت قبلتهما  50ساعة و 25دقيقة وثانية واحدة واللذين
كانا مثليي اجلنس.
وهذه ليست املرة األوىل اليت حيقق فيها التايالنديان ،وهما
حارس أمين يبلغ من العمر  44عامًا وزوجته اليت تبلغ من العمر
 33عامًا ،هذا اإلجناز ،علمًا أنهما فازا جبائزة قدرها  2500يورو
وخبامتني من املاس ،فقد أعلن منظمو احلدث الذي أجري يف منتجع
باتايا جنوبي بانكوك أنهما «بطال العام  ،»2011طبقًا لصحيفة
«األنباء» الكويتية .وقد خاض  18شخصًا هذه املغامرة الثالثاء،
وقد توجب عليهم الوقوف طوال الوقت وعدم التوقف عن تقبيل
بعضهم بعضًا وإن أرادوا شرب القليل من املاء أو الدخول إىل
احلمام معًا.
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اختبار يف صيدا ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

ويف يوم واحد يف كل املناطق اللبنانية .وإذ ملح الوزير شربل
اىل أن املرسوم سيوقع قبل  11آذار اجلاري ،أعلن الرئيس ميقاتي
مساء أمس انه اتفق مع رئيس اجلمهورية ميشال سليمان على توقيع
املرسوم الذي أحاله وزير الداخلية يف االسبوع األول من آذار وقبل
انتهاء املهلة القانونية يف التاسع منه.
وبدا هذا التأكيد مبثابة مؤشر واضح لكون رئيسي اجلمهورية
واحلكومة سيوقعان املرسوم وفق األصول ولو على أساس قانون
الدوحة أو قانون الستني النافذ ،يف حني يبقى «لغم» آخر عالقًا وهو
يتصل بضرورة تشكيل اهليئة املشرفة على االنتخابات ضمن املهلة
نفسها ،وفقًا للقانون النافذ ايضًا .ومثة استبعاد لتمرير تشكيل
هذه اهليئة يف جملس الوزراء يف ظل رفض معظم القوى املمثلة
يف احلكومة أي اجراء يعترب التزامًا لقانون الستني .لكن الرئيس
ميقاتي ،الذي بدا انه فاجأ أوساطًا سياسية عدة باعالن توافقه مع
رئيس اجلمهورية على توقيع مرسوم دعوة اهليئات الناخبة ،أوضح أن
احلكومة هي أمام القانون النافذ احلالي وانها مسؤولة عن تنفيذه.
وبذلك يتخذ مأزق قانون االنتخاب مسارًا شديد الوطأة على خمتلف
القوى السياسية اعتبارًا من اليوم يصعب التكهن بنتائجه يف ظل
املراوحة اليت تطبع اجلهود السياسية اجلارية للتوصل اىل توافق
عريض على مشروع جديد لقانون االنتخاب.
وقالت مصادر نيابية بارزة يف هذا السياق إن املساعي املبذولة
للتوصل اىل مشروع خمتلط من النظامني النسيب واالكثري منيت
بضربة قوية يف ضوء اعالن األمني العام لـ»حزب اهلل» السيد
حسن نصراهلل بعد العماد ميشال عون ان اخليار املقبول الوحيد غري
«املشروع االرثوذكسي» هو مشروع لبنان دائرة واحدة على أساس
النسبية .كما أن سحب رئيس جملس النواب نبيه بري مشروعه
املختلط ساهم بدوره يف تظهري العودة اىل نقطة الصفر .أما اجلهود
اليت يتوالها افرقاء آخرون ،فال تشري اىل أي فرص واقعية للتوصل
اىل نتائج اجيابية.
ومل تكتم ختوفها من أن يكون جممل املشهد السياسي مقب ًال على
دفع املأزق اىل ذروته مبا يرسم عالمات استفهام كبرية حول تأجيل
االنتخابات.

بري واحلريري

غري ان الرئيس بري قال امس االول انه بعد سحبه مشروعه
«بت اآلن يف موقع املتلقي ومن لديه مشروع أفضل فليطرحه وأه ًال
ّ
وسه ًال» .ومل ختف أوساط بري أنه مستاء من قوى عدة يف  14آذار
ويف صفوف حلفائه أيضًا يف  8آذار.
وتلقى بري أمس االول اتصا ً
ال من الرئيس سعد احلريري الذي
شدد خالل االتصال على «التمسك باجراء االنتخابات النيابية يف
موعدها خالفًا لكل احلمالت املنظمة اليت تشكك يف هذه املسألة».
وأفادت أوساط عني التينة ان بري رد على احلريري بقوله «انا
بدي القانون أو ً
ال واجلميع يريدون االنتخابات يف
يا شيخ سعد ّ
موعدها».
تعرض احلريري لألذى خالل
عن
شائعة
اطلقت
االتصال
هذا
وعقب
ّ
وجوده يف منطقة على احلدود اللبنانية – السورية ،فبادر بري اىل
وصرح على االثر بأن «هذه الشائعة ضمن
االتصال به لالطمئنان،
ّ
الشائعات اليت تناولت السيد حسن نصراهلل والشيخ نعيم قاسم او ً
ال
ثم الرئيس احلريري واهلدف خلق بلبلة يف البلد».
وقال وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور امس االول عقب
لقائه الرئيس سليمان بأن اللقاء يدخل يف اطار التشاور بني رئيس
اجلمهورية والنائب وليد جنبالط يف املقرتحات النيابية املتداولة
«وكان هناك اتفاق على اجراء االنتخابات يف موعدها وعلى ان يتم
انشاء هيئة االشراف على االنتخابات مبعزل عن اي قانون سيعتمد،
علمًا ان االنتخابات جيب اال تكون رهينة الي قانون ما دام هناك
قانون نافذ» .واضاف ان جملس الوزراء يف انتظار تقرير هيئة
التشريع واالستشارات يف وزارة العدل يف شأن هيئة االشراف على
االنتخابات ليبنى على الشيء مقتضاه.

ميقاتي

اىل ذلك ترددت معلومات مفادها ان الرئيس ميقاتي سيحضر اي
جلسة نيابية لبت مشروع قانون االنتخاب حتى لو كان مشروع «اللقاء
االرثوذكسي» مبا يعطي اجللسة بعدًا ميثاقيًا وخصوصًا على املستوى
السين بصرف النظر عن معارضة ميقاتي القوية هلذا املشروع .وردد
مواكبون هلذه املعلومات ان حضور ميقاتي اجللسة قد يكون استجابة
ملطلب «حزب اهلل» وبغية تأمني استمرار عمل مؤسسيت جملس النواب
واحلكومة.
لكن أوساط رئيس الوزراء اكدت يف املقابل انه لن يسري يف أي
شكل يف «املشروع االرثوذكسي» حتى لو اضطر اىل عدم حضور
اجللسة.
أما حزب «القوات اللبنانية» فأوحت اجواؤه بنفاد الصرب بفعل
مرور بضعة ايام من املراوحة قبل انتهاء املهلة الفاصلة عن موعده
دعوة اهليئات الناخبة من غري احراز تقدم على مسار التفاهم على
قانون لالنتخاب ،سواء مع حلفاء «القوات» يف قوى  14آذار ،ام بني
االفرقاء اللبنانيني.
ويف هذا السياق ّ
حذر نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج
عدوان من «استهالك الوقت النه يبعد التوافق ويهدد االستقرار».
وقال« :من يعتقد انه يستطيع تأجيل االنتخابات او العودة اىل قانون

الستني خيطئ يف حساباته ،وذلك على حساب الوطن» .واعترب ان
«دور الرئيس نبيه بري ضروري يف التوصل اىل توافق».

صيدا

على الصعيد االمين تتجه االنظار اىل صيدا اجلمعة (امس) حيث من
املقرر ان يقيم امام مسجد بالل بن رباح الشيخ امحد االسري وانصاره
اعتصامًا بعد صالة اجلمعة امام شقق قريبة من املسجد يقول االسري،
انها «شقق السالح التابع حلزب ايران يف عربا» يف اشارة اىل «حزب
اهلل».
وسادت املدينة خماوف كبرية من امكان حصول احتكاكات مسلحة،
فيما أبلغت مدارس صيداوية ويف عربا تالمذتها ان ال دراسة اليوم،
ورصدت تعزيزات عسكرية يف املدينة واجلوار.
وأفيد يف صيدا ان االجهزة االمنية والعسكرية بدأت منذ مساء
امس االول اختاذ اجراءات مشددة يف عربا وصيدا وان االسري تبلغ
قرارًا حامسًا مبنع أي ظهور مسلح أو حماولة لالقرتاب من أي شقق
أو حماولة اقتحامها ،وانتشرت قوة من املغاوير وفرقة الفهود يف
صيدا.
وأصدر الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية احلريري بيانًا
مشرتكًا ردا فيه على «التهديدات والتحذيرات اليت أطلقها السيد
حسن نصراهلل» ،وقاال ان صيدا «ستظل حريصة على متتني العيش
املشرتك وتعظيمه يف هذه االوقات اكثر من اي وقت مضى» .واكدا
ان «سكان املدينة وأهلها يرفضون أي حماولة من أي طرف لالخالل
باألمن أو قطع الطرق أو تعكري العالقات بني مكونات أبناء املدينة وال
يقبلون بتفشي أي مظاهر مسلحة خارجة عن الشرعية» .ووصف كالم
نصراهلل بأنه «مرفوض ومردود ومستهجن وينم عن تكرب واستفزاز
وعن نيات أو خمططات معدة».

أزمة السلسلة

أما على صعيد أزمة سلسلة الرتب والرواتب ،وفيما واصلت هيئة
التنسيق النقابية حركتها املتصاعدة من االعتصامات واالضرابات،
فشلت اللجنة الوزارية املكلفة درس السلسلة يف اجتماعها امس
االولفي التوصل اىل أي قاسم مشرتك من شأنه ان يضع حدًا نهائيًا
هلذه األزمة .وقد عارض وزراء  8آذار طرحًا لوزير املال حممد الصفدي
بتقسيط السلسلة على مخس سنوات .وقالت مصادر هؤالء الوزراء
انهم ابدوا استياء من الرئيس ميقاتي وباتوا حيملونه مسؤولية ما
جيري يف الشارع والذي يأكل من رصيد احلكومة واعتربوا ان طرح
وزير املال نسف كل ما كان متفقًا عليه سابقًا يف شأن السلسلة.

البابا ...

تتمة املنشور الصفحة االوىل

 700سنة ،واالمل يف انطالقة جديدة.
وبدأت رحلة بينيديكتوس الـ 16اىل التقاعد بوداع مؤثر يف
الفاتيكان ،مع أعضاء احلرس السويسري بكامل أزيائهم واقفني يف
حال تأهب ،فيما األساقفة والعاملون يف االدارة الرسولية جيثون
لتقبيل خامت البابا ،واىل جانبه كبري مساعديه منتحبًا.
وقرابة الساعة  16:05بتوقيت غرينيتش 18:05 ،بتوقيت بريوت،
راحت أجراس كنائس روما وبازيليك القديس بطرس يف الفاتيكان
تقرع بقوة مؤذنة باقالع طائرة اهلليكبوتر البيضاء اليت حتمل اسم
اجلمهورية االيطالية وعلم الفاتيكان من مهبط املروحيات ،وعلى
متنها بينيديكتوس الـ 16يف رحلة استغرقت حنو  15دقيقة اىل
املقر البابوي الصيفي يف كاستل غاندولفو .هناك ،قرعت االجراس
أيضا لدى وصوله وارتفعت هتافات بضعة االف كانوا يف استقباله
يف الساحة الرئيسية للقصر اللقاء النظرة االخرية على احلرب األعظم
املعتزل.
وبذراعني مفتوحتني ،أطل بينيديكتوس الـ 16من شرفة القصر
الذي سيمضي فيه االشهر االوىل من تقاعده قبل أن يعود للعيش
يف دير بالفاتيكان ،وبارك احلشد اليت هتف له بقوة ،معربًا عن
سعادته لكونه «حماطًا جبمال اخللق» يف هذا اليوم االستثنائي .وأعلن
وسط تصفيق أنه مل يعد بابا ،قائال« :أنا جمرد حاج يبدأ املرحلة
االخرية من احلج على هذه االرض» ،بينما كان بعض احلاضرين من
اجلمهور ميسح دموعه.
وقبيل مغادرته الفاتيكان ،خاطب مجهوره االوسع ،وكتب البابا يف
تغريدة مبوقع «تويرت»« :شكرا حملبتكم ودعمكم .لتتمكنوا دائما من
اختبار فرح جعل املسيح حمور حياتكم».
وبدءا من الساعة  19:00بتوقيت غرينيتش 21:00 ،بتوقيت
بريوت ،صار جوزف راتسينغر «قداسة بينيديكتوس السادس عشر،
البابا الفخري» ،او «بابا روما الفخري» .ويف الساعة عينها ،أقفلت
أبواب الفاتيكان لتبدأ مرحلة «الكرسي الشاغر» اىل حني انتخاب بابا
جديد .ويف كاستل غاندولفو ،انسحب احلرس السويسري ليحل حمله
رجال الدرك.

«الطاعة املطلقة»

وبدأ بينيديكتوس الـ  16يومه االخري يف السدة البطرسية جبلسة
مع الكرادلة حاول خالهلا جمددا تبديد املخاوف من دور حمتمل له يف
املستقبل والنزاعات احملتملة بينه وبني خلفه .
ويف كلمة غري مقررة ،قال للكرادلة« :أنا بينكم البابا املقبل الذي
اعده باالجالل والطاعة غري املشروطني» ،مضيفا انه سيكون قريبا
منهم بالصالة ،وهو ما فسره الناطق باسم الفاتيكان االب فيديريكو
لومباردي الحقا بانه «خطوة اصيلة جدا» تثبت ان ليست لدى جوزف
راتسينغر «اية نية للتدخل» يف قرارات خلفه.
اىل ذلك ،أعطى بينيديكتوس الـ ،16الذي وصل وانصرف متكئا
اىل عصاه ،توجيهاته االخرية لـ»أمراء» الكنيسة» ،داعيا اياهم اىل

ان يتصرفوا كفريق يكون فيه «التنوع مدخال لالنسجام» .وشكر
«االوساط املقربة» منه« ،املستشارين» و»املساعدة الكبرية» اليت
قدموها ،داعيا اياهم اىل ان يكونوا «مطيعني» للروح القدس.
واضاف« :اعطينا االمل النابع من املسيح» للعامل خالل هذه السنوات
الثماني ،اليت ختللتها «حلظات مجيلة جدا وحلظات كان فيها بعض
السحب يغطي السماء» ،يف تلميح اىل الفضائح اليت شابها.
ومن اصغر الكرادلة ،مثل اسقف مانيال لويس انطونيو تاغلي ،اىل
مر  144كاردينا ً
ال واحدا تلو االخر
اكربهم الذين يتجاوزون  90سنةّ ،
امام بينيديكتوس الـ 16وقد بدا التأثر على كثري منهم واغرورقت
عيونهم بالدموع.
وكان بينيديكتوس الـ 16البالغ من العمر  85سنة ،فاجأ اجلميع
عندما اعلن يف  11شباط استقالته من السدة البطرسية ،مؤكدا انه
حتمل مسؤولياته اجلسيمة.
مل يعد يتمتع بالقدرة على ُّ
وشهدت حربيته كثريا من اجلدل ،وخصوصا يف شأن رفعه احلرم
الكنسي عن اسقف جتديدي وفضائح تعديات جنسية من كهنة يف حق
أوالد ومحايتهم احيانا من جانب رؤسائهم الروحيني.
«الكرسي الشاغر»
وباستقالة بينيديكتوس الـ ،16بدأت املرحلة الشهرية املعروفة
باسم «الكرسي الشاغر» واليت يتوقف خالهلا مجيع مسؤولي الكنيسة
الرومانية (اجلهاز االداري والتنفيذي واالستشاري يف الفاتيكان) عن
ممارسة مهماتهم.

«تقدم»...

تتمة املنشور الصفحة االوىل

بدا الرئيس الروسي فالدميري بوتني ،عقب حمادثاته يف موسكو مع
نظريه الفرنسي فرنسوا هوالند ،مرنا يف موقفه من االزمة السورية
اذ أعلن عن «مقرتحات فرنسية جديدة لتسوية األزمة يف سوريا ميكن
مناقشتها مع كل الشركاء وتنفيذها» .بينما حتدث الرئيس الفرنسي
عن احراز «تقدم» بني البلدين اللذين جيمعهما «اهلدف نفسه وهو
تفادي تفكك هذا البلد وعدم ترك االرهابيني يستفيدون من حال
الفوضى».
فقد أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند عقب حمادثاته مع
نظريه الروسي فالدميري بوتني يف موسكو أمس االول بان فرنسا
وروسيا أحرزتا «تقدما» يف امللف السوري على رغم استمرار وجود
اختالفات يف وجهات النظر بني البلدين يف شأن النزاع الدائر منذ
قدم مقرتحات جديدة لتسوية
حنو سنتني ،بينما أعلن بوتني ان هوالند ّ
األزمة يف سوريا ميكن مناقشتها مع كل الشركاء وتنفيذها ،مشددًا
على عدم جواز السماح لـ»االرهابيني الدوليني» باستغالل املأساة
السورية لتحقيق أهدافهم.
وقال هوالند يف مؤمتر صحايف مشرتك وبوتني« :أحرزنا تقدما ...
لدينا اهلدف نفسه وهو تفادي تفكك هذا البلد وعدم ترك االرهابيني
يستفيدون من حال الفوضى هذه» .وأضاف« :نرغب يف قيام حوار
سياسي» بني املعارضة و»طرف مقبول» و»لكن هناك مسألة طريقة
التوصل اىل ذلك من طريق احلوار السياسي».

بوتني

أما بوتني ،فقال« :يف ما يتعلق بسوريا ،علينا االستماع اىل رأي
زمالئنا يف شأن بعض جوانب هذه املشكلة املعقدة» ،موضحًا ان
هوالند «قدم مقرتحات جديدة ميكن مناقشتها مع كل شركائنا والعمل
على وضعها موضع التنفيذ».
والحظ الرئيس الروسي املعروف عنه انه ال يتناول املشروبات
الكحولية ،مازحًا انه «يبدو لي انه من املستحيل تبني االمر بوضوح
من دون زجاجة نبيذ جيد ،ال بل من دون زجاجة فودكا» .ورد الرئيس
الفرنسي« :رمبا مع زجاجة بورتو».
وشدد على انه «ال جيوز السماح بأن تستغل الزمر املتطرفة
واإلرهابيون الدوليون املأساة السورية لتحقيق أهدافهم» ،مستشهدًا
بالتفجري األخري يف دمشق قرب السفارة الروسية الذي ذهب ضحيته
عدد كبري من األشخاص بينهم أوالد .واعترب ان «من الواضح أن مثل
هذه األفعال ينبغي أن تلقى إدانة اجملتمع الدولي بأسره».

بعثة دولية...

تتمة املنشور الصفحة االوىل

طلب جملس االمن من االمني العام لالمم املتحدة بان كي  -مون
ان يقدم له قبل نهاية اذار تقريرا عن جدوى مهمة لالمم املتحدة
حلفظ السالم يف مالي.
واكدت فرنسا اليت تقاتل االسالميني يف هذا البلد الواقع يف غرب
افريقيا انها لن تطلب رمسيا انشاء قوة حلفظ السالم لتحل حملها
قبل نهاية نيسان .وتشارك القوات الفرنسية والتشادية يف املعارك
يف مشال مالي.
وقال املندوب الفرنسي الدائم لدى االمم املتحدة السفري جريار
ارو بعد جلسة مشاورات يف جملس االمن ان فرنسا عملت من اجل
تبين اجمللس مشروع رسالة اىل االمني العام تطلب منه درس «طرق
تشكيل قوة حلفظ السالم وشروطها» .واوضح ان الرسالة تطلب
«تقديم تقرير اولي قبل نهاية آذار» ،موضحا ان جملس االمن سيبدأ
عندئذ مشاوراته النشاء القوة.
ورأى وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس ان انهاء العملية
االنتخابية اليت وضعتها السلطات املاليانية يف املوعد احملدد ،يشكل
«ضرروة مطلقة» من اجل استقرار البالد .واكد ان تاريخ اجراء
االنتخابات الرئاسية ومن ثم النيابية يف متوز «البد من احرتامه».
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

القبض على عصابة احتيال
وتزوير وترويج يف اجلنوب
القت دورية من مفرزة استقصاء اجلنوب التابعة لقوى األمن
الداخلي القبض على عصابة مؤلفة من  3اشخاص حترتف عمليات
االحتيال ،وتزوير الشيكات وترويج حشيشة الكيف.
وبتوجيهات من آمر مفرزة استقصاء اجلنوب الرائد جان
غسطني ،وبعد متابعة ورصد اوقفت دورية ثالثة اشخاص وهم
حسان ح.س ( 46عاما من حملة املصيطبة) ،وحممد س.س
( 30عاما من كفرصري) ،وحسني ط ص ( 35عاما من حزين
البقاعية) لقيامهم بعمليات احتيال ونصب حبق عدد من التجار
واألشخاص يف منطقيت اجلنوب والنبطية ،اضافة اىل تروجيهم
لشبكات مصرفية مزورة عن مصريف عودة واالعتماد اللبناني
وحتمل امساء اشخاص وهميني كما مت ضبط كمية من حشيشة
الكيف والكوكايني حبوزتهم.
ومت احالة املوقوقفني الثالثة اىل النيابة العامة يف صيدا
للتوسع بالتحقيق معهم.
اىل ذلك أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان
انه «ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة
اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي
13و 2013/2/14من توقيف  101شخصا الرتكابهم أفعا ً
ال جرمية
على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 20 :جبرائم سرقة 16 ،جبرائم
خمدرات 11 ،جبرم اقامة غري مشروعة 6 ،جبرم احتيال 5 ،جبرم
دون أوراق ثبوتية 5 ،جبرم شيك دون رصيد 4 ،جبرم تزوير 4 ،
جبرم تضارب 3 ،جبرم قيادة سيارة دون أوراق ثبوتية 3 ،جبرم
اطالق نار 3 ،جبرم خمالفة بناء 2 ،جبرم تعدي على أمالك3 ،
جبرائم :قيادة دراجة مسروقة ،تهديد ،خطف قاصر ،و 16مطلوبًا
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

نشال فاشل ..وسارق ناجح
اخفق سوري يف الفرار بعدما جنح يف نشل حقيبة سيدة يف
حملة برج محود حيث أوقف من قبل عناصر أمنية.
وكان السوري راضي احللول ( 23عاما) قد أقدم على نشل
حمفظة اوجيين موجميان اليت حتوي مبلغا من املال وأوراقها
الثبوتية لكن عناصر فصيلة برج محود يف قوى األمن الداخلي
متكنت من توقيفه وقد اعيدت احملفظة اىل صاحبتها.
غري ان السوري صاحل علي جبري واثناء عمله يف منزل حنة
سعيد داغر ( 80عاما) يف حملة ضهر املغارة قضاء الشوف،
اقدم على سلبها جموهراتها ومبلغا من املال ،بعد ان تعرض هلا
وفر.
بالضرب املربح.
ّ
ويف بلدة اخليام احلدودية اقدم جمهول على الدخول اىل منزل
املواطن يوسف عبداهلل وسرق من داخله حمتويات متنوعة قدرها
صاحب املنزل مبا يزيد على  5000دوالر امريكي.
كما لفتت املعلومات اىل انه «يف بلدة بالنة احليصة-الطريق
العام يف الضنية اقدم اللصوص على سرقة اسالك كهربائية على
الشبكة العامة بطول حواىل الـ 1000مرت».
كما افادت املعلومات انه يف بلدة دبل احلدودية اقدم جمهولون
على سرقة اسالك كهربائية عن الشبكة العامة بطول حواىل 750
مرتًا.
وادعى السوري عامر حميميد اجلالي لدى خمفر رياق أن جمهو ً
ال
اقدم على سرقة سيارته نوع مرسيدس طراز  230لون رمادي
من حملة تربل.
كما ادعى جرجس جميد املعلوف يف خمفر حدث بعلبك ،ان
جمهو ً
ال اقدم على سرقة مولد كهربائي عائد له من حملة سهل
بلدة حدث بعلبك ـ الكوخيات ،وقدرت قيمته باربعة االف دوالر
امريكي.
ولدى خمفر شتورا ادعى عالء الدين نايف ان جمهوال اقدم على
سرقة سيارته نوع مرسيدس طراز  280صنع .1977
اىل ذلك عثر على سيارة نوع بي ام لون بين صنع  ،1984قرب
مستشفى رياق تعود ملنري حبيب صليبا ،اليت كانت قد سرقت
بتاريخ  9شباط من أمام منزله يف رياق .وسلمت لصاحبها.

ويف برج محود ،أوقفت إحدى دوريات شعبة املعلومات فجر
أمس ج.ف .املطلوب للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية
جبرائم السرقة واالحتيال والتزوير وبوثيقة اتصال من اجليش
وجبرم انتحال صفة أمنية.
كما أوقفت إحدى دوريات شعبة املعلومات ،فجر أمس يف سن
الفيل ،س.غ .وم.ا.ط .وكانا على منت دراجة نارية صغرية
احلجم من دون تسجيل أو أوراق ثبوتية ،وذلك بعد مالحقتهما إثر
قيامهما بعدد من عمليات السلب والنشل.
اىل ذلك ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ األمس،
ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية
مبختلف أنواعها ،من توقيف  69شخصًا الرتكابهم أفعا ً
ال جرمية
على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 12 :جبرائم سرقة 11 ،جبرائم
خمدرات 6 ،جبرم إقامة غري مشروعة 5 ،جبرم شيك دون رصيد،
 4جبرم ضرب وايذاء و 20جبرائم :خطف ،تزوير ،سلب ،عدم
حيازة أوراق ثبوتية ،تسول ،ترويج عملة مزيفة ،تهديد بالقتل،
إطالق نار ،نشل و 12مطلوبًا للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام
عدلية خمتلفة.
***

فرار خمطوف يف بعلبك بعد سلبه أمواالً وشيكات

ادعى حممد حسني غادر ،لدى فصيلة املرجية ،عن اختفاء
شقيقه قاسم.
وبعد ثالث ساعات من االدعاء ،حضر قاسم اىل فصيلة املرجية
حيث أدىل بإفادته ووقائع ما حصل معه ،الفتا إىل أنه خطف من
قبل جمهولني ونقل اىل منطقة بعلبك .وبعد سلبه بقوة السالح
مبلغا يقارب الـ 7ماليني لرية متكن من الفرار من خاطفيه .كما
أشار اىل أنه ّ
وقع عددًا من الشيكات على بياض.
وأعطى قاسم مواصفات خاطفيه الذين أصبحوا موضع مالحقة.
***

بعد  24عاماً أمضاها يف السويد وعودته إىل لبنان

«العسكرية» تربئ موقوفاً بالتعامل

قدر له
كاد فادي نعمة اهلل ان يصبح حماميًا ،أو حتى قاضيًا لو ّ
متابعة حتصيله العلمي يف كلية احلقوق يف اجلامعة اللبنانية ،لكنه
رأى يف اهلجرة سبي ًال أفضل للعيش فهاجر إىل السويد ،وبعد 24
عامًا عاد ليتم توقيفه يف مطار رفيق احلريري الدولي انفاذًا حلكم
غيابي صادر حبقه جبرم االتصال بالعدو اإلسرائيلي وعمالئه.
كان نعمة اهلل يبلغ من العمر  10سنوات عندما بدأت الشرارة
األوىل للحرب اللبنانية ،فرتعرع يف بلدته القليعة اجلنوبية ،وقد
وشى عليه أحد أبناء بلدة كفركال بأنه نقده مبلغ  800لرية لبنانية
بعدما ّ
كلفه مجع معلومات عن فلسطينيني يف خميم عني احللوة.
كان ذلك بني عامي  1984و 1987عندما كان للعملة اللبنانية
«قيمتها» ،لكن نعمة اهلل ينفي نفيًا قاطعًا ما قاله عنه ماهر حسن
برو ،ويؤكد بأن كل أقوال األخري افرتاء.
ّ
الطيار
أمام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن
ّ
خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي حممد درباس
وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر ،مثل نعمة اهلل
حبضور وكيله احملامي الياس منصور ،وبعد استجواب صدر حكم
حبقه قضى بإعالن براءته من التهمة املنسوبة إليه.
وبسؤاله أفاد نعمة اهلل انه سافر إىل السويد خالل شهر حزيران
من العام  ،1989ويف األعوام السابقة كان موجودًا يف بلدته
القليعة.
ونفى نعمة اهلل انتماءه إىل «جيش حلد» ،وقال ان اجلامعة
اللبنانية افتتحت يف بلدته فرعًا له ،ثم ما لبث ان أقفل حيث كان
ينوي التخصص يف كلية احلقوق.

***

مطلوبون يف قبضة القوى األمنية
أوقفت مفرزة استقصاء بريوت عددًا من املطلوبني وحجزت
مبوجب مذكرات  13دراجة ومثاني سيارات خمالفة .ففي حملة
السبينس ،مت توقيف رضوان م.د .وهو املطلوب مبوجب بالغ
خالصة حكم صادر عن حمكمة استئناف جزاء املنت جبرم االحتيال
وتقضي حببسه سنتني وغرامة مبليون لرية لبنانية.
ويف حملة عني املريسة ،مت توقيف طراد ع.ن .جبرم السرقة
املخدرة.
وقد ضبطت يف حوزته كمية من احلبوب
ّ

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

برو من بلدة كفركال ،أجاب:
وعن مدى معرفته بأشخاص من آل ّ
برو امنا ال أعرف أحدًا منهم.
ان العمال لدى والدي كانوا من آل ّ
برو فأفاد أنه ال يعرفه ،وقال
وسئل بالتحديد عن ماهر حسن ّ
عن املدعو جيلبري رزق انه من أقرباء والده وهو يف السويد.
برو انه تعرف عليك بواسطة جيلبري واجتمعت
وسئل :يقول ّ
به مع ضابط إسرائيلي يدعى «موشي» طلب منك مجع معلومات
عن الفلسطينيني يف خميم عني احللوة مقابل  800لرية لبنانية
برو.
فأجاب :غري صحيح ،أنا ال أعرف ّ
برو انك ّ
كلفته باملهمة ونقدته مقابل ذلك مبلغ
سئل :يقول ّ
برو عين افرتاء ومل أكلفه بشيء أو
يقوله
ما
فأجاب:
 600لرية
ّ
أسلمه شيئًا .وأضاف :ال أعرف أحدًا من «جيش حلد».
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر تطبيق
مواد االتهام حبق نعمة اهلل ترافع وكيله احملامي منصور ،فأشار
إىل انه سبق ملوكله ان زار لبنان مرتني ومل تتم مالحقته ،معتربًا
َ
يرق يف امللف ما يثبت تورط موكله جبرم التعامل سوى
انه مل
برو حبق موكله .وانتهى إىل طلب
أقوال
من
النابع
اجلرمي
العطف
ّ
ّ
ّ
التعقبات عن موكله واستطرادًا إعالن براءته لعدم كفاية
كف
الدليل.
وبسؤال املتهم عن كالمه األخري طلب العدالة.
***

قاض يف جبيل
أحرقوا سيارة ٍ
توقيف سوريني ومصري خططوا إلحداث بلبلة
على اثر تعرض منزل يف جبيل الطالق نار ،كشف التحقيق
عن هوية سوريني ومصري سبق ان أقدموا على إضرام النار يف
سيارة القاضي جاد اهلاشم يف جبيل ،ومتكنت القوى األمنية من
توقيفهم قبل ارتكابهم عملية حرق أخرى إلحداث بلبلة.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا انه
«بتاريخ  2013/2/12ويف مدينة جبيل ،أقدم جمهول على حرق
سيارة القاضي ح.أ .وبتاريخ  2013/2/22أقدم جمهول على إطالق
عيارات نارية على منزل املدعو ش.ق يف مدينة جبيل.
وبتاريخ  2013/2/23وبنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة،
متكن خمفر درك جبيل يف وحدة الدرك اإلقليمي مبؤازرة دورية
من شعبة املعلومات يف املديرية العامة لقوى األمن الداخلي،
من معرفة هوية ومكان تواجد الفاعلني وتوقيفهم قرب منزل
(ش.ق) املذكور ،وقد تبينّ أنهم كل من السوريني ح.أ (24
عامًا) ،ون.ف 20( .عامًا) ،واملصري م.هـ ( 26عامًا).
وضبط حبوزة األول مسدس حربي عيار  9ملم مع ممشط عائد
له وزجاجات مليئة مبادة البنزين.
وبالتحقيق معهم ،بناء إلشارة القضاء املختص ،اعرتفوا
بارتكابهم العمليتني املذكورتني وبأنهم كانوا ينوون حرق أحد
صالونات احلالقة يف احمللة إلحداث بلبلة ،وانهم يعملون لصاحل
سيدة مصرية موجودة حاليًا خارج البالد بواسطة شخصني جمهولني
لقاء مبالغ مالية.
جار بإشراف
ومت حجز السيارة اليت كانوا على متنها ،والتحقيق ٍ
القضاء املختص» .من ناحية أخرى ،متكنت قطعات قوى األمن
الداخلي بتارخيي 23و 2013/02/24من توقيف  79شخصا إلرتكابهم
أفعاال جرمية على األراضي اللبنانية كافة ،ضمن إطار مهامها يف
جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها بينهم:
 14جبرائم خمدرات 12 ،جبرم إطالق نار 11 ،جبرائم سرقة10 ،
جبرم إقامة غري مشروعة 9 ،جبرم ضرب وايذاء 5 ،جبرم دخول
البالد خلسة 2 ،جبرم مسسرة 14 ،جبرائم :احتيال ،عدم حيازة
أوراق ثبوتية ،شيك من دون رصيد ،إصطدام ووفاة ،شهر
سالح حربي ،حماولة قتل ،قدح وذم ،خمالفة أنظمة السري ،خمالفة
أعمال بناء ،نشل ،سلب ومطلوبني إثنني للقضاء مبوجب مذكرات
وأحكام عدلية خمتلفة.

* 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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مناسبــات

مجعية ابناء املنية تكرم الضيفني النائبني احلالي كاظم اخلري والسابق مصطفى علوش

النائب كاظم الخري

النائب السابق مصطفى علوش

الشيخ عبد الغفار الزعبي

د مصطفى علم الدين

النائبان الخري وعلوش ،حدارة ،املري وشدياق وحضور على الطاولة الرسمية

الشيخ عبد الغفار الزعبي ،الحاج عمر ياسني وحضور

جانب آخر من الطاولة الرسمية

النائب علوش يتوسط محمد الخري ،موسى لطوف والزميل املغوش

الزميالن نبيل ضناوي وانطونيوس بو رزق

اقامت مجعية أبناء املنية وضواحيها اخلريية حفل عشاء
تكرمييا على شرف نائب املنية الضيف االستاذ كاظم اخلري
والنائب السابق الضيف الدكتور مصطفى علوش وذلك مساء
امس االول اخلميس يف مركز اجلمعية يف بانشبول.
وقد حضر املناسبة رئيس مجعية ابناء الضنية اخلريية احلاج
وجيه هوشر وامني سرها احلاج عمر ياسني ،رجل االعمال
هاني القدسي الدكرت مصطفى علم الدين ،الضيف الشيخ
عبد الغفار الزعيب وعدد من مسؤولي تيار املستقبل و 14آذار
وابناء املنية.
واملناسبة ،اليت قام بتعريفها امني سر مجعية ابناء املنية

حسني علوش ،حتدث فيها الشيخ عبد الغفار الزعيب والقى
كلمة اجلمعية نائب الرئيس حافظ زريقة اما كلمة ابناء املنية
فألقاها الدكتور مصطفى علم الدين.
كما القى النائب الضيف كاظم اخلري كلمة خمتصرة باملناسبة
وكذلك النائب السابق الضيف مصطفى علوش الذي حذر
من اخللط بني السلفي واالرهابي وقال انه من الشرف لنا
ان نكون سلفيني اي ان نتشبه باالسالف الصاحلني فكلمة
يروج هلا البعض
السلفي تعين السلف الصاحل وليس كما
ّ
اليوم.
وتطرق الدكتور علوش اىل الوضع يف سورية وقال اننا

حافظ زريقة

حسني علوش

الحاج وجيه هوشر وهاني القدسي

حضور

النائب كاظم الخري يتوسط محمد الخري والزميل اكرم املغوش

نقف اىل جانب املعارضة السورية ضد النظام.
ُ
وقدم يف املناسبة مبلغ  4آالف دوالر للطبيب تامر كحيل
الذي شكر اجلمعية على هذا املبلغ متعهدا انفاقه على شراء
املستلزمات الطبية واالنسانية للمعارضة السورية الداخلية.
وبعد االنتهاء من الكلمات كانت هناك مائدة غنية باملأكوالت
باشراف الشاف جورج عاصي.
وكان الضيفان قد تأخرا يف الوصول اىل مركز مجعية ابناء
املنية الرتباطهما حبفل عشاء آخر اقامته على شرفهما مجعية
ابناء الضنية اخلريية يف صرحها يف باسهيل حيث اعدت له
مائدة متيزت بالكرم والذوق والرتتيب.
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رياضة

األهلي «يغربل » الغرافة...
برودوم
و«العني» «تصيب» الهالل
يشيد بـ
«التنظيم»...
ولسيسكو يعلل
اخلسارة بـ
«قلة خربة»

جنح األهلي يف ختطي عقبة
االنطالقات اآلسيوية املتعثرة،
بعد أن هزم ضيفه الغرافة
نظيفني
بهدفني
القطري
سجلهما مازن بصاص وفيكتور
سيموس على ملعب مدينة
امللك عبدالعزيز بالشرائع،
وعلى عكس ذلك جاء حال
اهلالل الذي سقط يف إستاد
طحنون بن محد بالقطارة
اإلماراتية أمام مضيفه العني
وبنتيجة ثقيلة قوامها ثالثة
أهداف يف مقابل هدف.

األهلي  -الغرافة

جاءت البداية هادئة من
الفريقني ،إذ سعى كالهما
جس النبض ،مع حماولة
إىل
ّ
شن اهلجمات املرتدة ،إال أن
ّ
مهاجم األهلي عماد احلوسين
كسر هدوء املباراة بكرة خلفية
رائعة ،التقطها بصعوبة بالغة
احلارس قاسم برهان (،)17
وجاء رد الضيوف سريعًا
عن طريق احملرتف الفرنسي
سيسيه عندما سدد كرة
قوية جنح يف إبعادها عبداهلل
املعيوف( .)19األهلي بسط
نفوذه على مساحات امليدان،
وعاد عماد احلوسين مبحاولة
أكثر جرأة ( ،)25إال أن
كرته أخطأت املرمى ،وسدد
حمرتف الغرافة سيسيه كرة
قوية تألق يف إبعادها عبداهلل
املعيوف ،ووسط اهلجمات
احملمومة على املرميني ،جنح
مصطفى بصاص يف تسجيل
اهلدف األول ملصلحة فريقه.
زج مدرب
ويف الشوط الثانيّ ،
الغرافة القطري التونسي
احلبيب الصادق بالالعب فهيد
الشمري لتنشيط خط املقدمة
خلفًا لالعب سرحان موسى،
يف الوقت الذي واصل
األهلي ضغطه اهلجومي على
مرمى الضيوف ،أضاع العبوه
العديد من الفرص السهلة،
وكاد حمرتف الغرافة سيسيه
أن يستثمر اندفاع العيب
األهلي عندما انطلق خلف
كرة مرتدة وواجه احلارس
عبداهلل املعيوف ،إال أن األخري
ذاد عن املرمى األخضر بكل
بسالة ،وقبل أن تلفظ املباراة
أضاف
األخرية،
أنفاسها
الربازيلي فيكتور سيموس
اهلدف الثاني لألهلي.

العني  -الهالل

ملصلحة
البداية
جاءت
أصحاب الضيافة من خالل
السيطرة امليدانية والغارات
اهلجومية اليت كاد من خالهلا
األسرتالي إليكس بروسكي أن
يفتتح التسجيل ،بعد أن تلقى
كرة عرضية سددها أرضية
إىل جوار القائم األزرق (،)3
ثم عاد بروسكي بكرة رأسية
خطرة يف يد السديري (،)7
ومتكن العب اهلالل عبداهلل
الزوري من إحراز هدف التقدم
للضيوف من ركلة زاوية
نفذها الشلهوب على رأس

سامل الدوسري ،الذي هيأها
للزوري وسط غفلة من دفاع
العني ،عاجلها مباشرة بيسراه
يف شباك احلارس داود
شن
سليمان ( .)9بعد اهلدف
ّ
أصحاب الضيافة هجومًا قويًا
على مرمى اهلالل بقيادة صانع
األلعاب املاهر عمر عبدالرمحن
«عموري» الذي صال وجال
وأرهق دفاع اهلالل ،ليهدر
احملرتف الفرنسي كوكو فرصة
التعادل من كرة صاروخية
ارتطمت يف القائم وعادت
إىل أرضية امليدان (،)11
فيما سدد سامل الدوسري
كرة مرتدة سريعة إىل خارج
امللعب ( ،)23وجنح عمر
عبدالرمحن يف إدراك التعادل
لفريقه مستثمرًا عرضية خالد
عبدالرمحن ،ليسددها بيمناه
على الطائر يف شباك السديري
هدفًا عيناويًا أشعل مدرجات
ملعب القطارة ( .)27وواصل
العني سيطرته امليدانية بعد
التعادل ،ودانت له الكرة
كثريًا ،مستغ ًال تراجع العيب
اهلالل ملناطقهم اخللفية،
وأهدر بروسكي فرصة عيناوية
من كرة سددها قوية إىل جوار
القائم ( ،)33ومل تشهد
بقية احملاوالت اهلجومية يف
الشوط األول أية خطورة على
املرميني ،ليعلن احلكم عن
نهاية احلصة األوىل بتعادل
الفريقني اإلجيابي بهدف لكل
منهما .وباغت العني ضيفه
مع مطلع الشوط الثاني بإحراز
هدف التقدم عرب كرة سريعة
من املوهوب عمر عبدالرمحن،
لعبها باملقاس لألسرتالي
بروسكي ،الذي عاجلها مباشرة
يف املرمى األزرق حمرزًا اهلدف
الثاني ألصحاب الضيافة (.)46
وحتصل العني على ركلة جزاء
ّ
بعد إعاقة مهامجه بروسكي
من سامل الدوسري وهو يف
مواجهة املرمى ،ليشهر احلكم
بيرت غرين البطاقة احلمراء
اهلالل
ويكمل
للدوسري
ّ
وينفذ
اللقاء بعشرة العبني،
الروماني رادوي ركلة اجلزاء
ويتصدى هلا السديري برباعة
منقذًا مرماه من هدف حمقق
( ،)53ومل جُت ِد تغيريات مدرب
اهلالل الكرواتي زالتكو نفعًا
يف تغيري جمرى اللقاء ،إذ دفع
بويسلي بد ً
ال من يو بيونغ ،ثم
ً
زج بالعابد بدال من الشلهوب،
وأخريًا أشرك مسعد وأخرج
القرني ،ودانت السيطرة متامًا
للعني وحتكم يف جمرى النزال
كما يريد ،وسط تشتت فريق
اهلالل الذي تأثر بالنقص
العددي ،وأضاع العب العني
حممد عبدالرمحن فرصة خطرة
بقذيفة هائلة اعتلت العارضة
( ،)67ثم أضاع بروسكي كرة
صوبها أرضية إىل
انفرادية
ّ
ّ
ومتكن
جوار القائم (،)77
البديل الغاني جيان أسامواه
من إحراز اهلدف الثالث (.)90

الشباب،
مدرب
أشاد
البلجيكي ميشيل برودوم
بالعيب فريقه وباملستوى الذي
قدموه الثالثاء يف االنطالقة
األوىل لـ»الليث» يف دوري
أبطال آسيا يف نسخته اجلديدة
 ،2013عندما فاز الشباب على
ضيفه فريق اجليش القطري
بهدفني من دون مقابل من
إمضاء العبه عمر الغامدي،
قدموا
«الالعبون
وقال:
مستوى مميزًا وكانوا منظمني
ميدانيًا ،وحتكموا يف جمريات
الشوط األول وسجلوا بذلك
هدفني ،كما جنحوا يف احلد
من خطورة الفريق اخلصم يف
حماوالت هجومية عدة».
وأضاف« :بعد إصابة أمحد
عطيف اضطررنا إىل إجراء
تغيري إجباري ،فاخرتت اجلانب
اهلجومي حبثًا عن تعزيز
التفوق بهدف ثالث ،ولكنين
مل أكن موفقًا يف ذلك ،وأداء
الفريق يف الشوط الثاني كان
راض عن
أقل إجيابية ،ولكنين
ٍ
مستوى الالعبني واحلصول
على الثالث نقاط يف أول
املشوار القاري».
وعن فريق اجليش القطري،
قال املدرب الشبابي« :اجليش
عندما تهتز شباكه يرتبك
وختتلط أوراقه ،خصوصًا
اجلانب الدفاعي لديه عندما
يتقدم إىل األمام للتعويض،
ومدربهم يلعب دائمًا مبهاجم
ثان للتعويض فتكون الفرصة
ٍ
مواتية ملهامجته ،وحتى الالعب
أندرسون يتقدم وفريقه خاسر،
وهذا من نقاط ضعف فريق
اجليش» ،يف حني علل مدرب
الروماني
القطري
اجليش
بقوله:
اخلسارة
لسيسكو
«خسرنا يف الشوط األول ألننا
لعبنا خبوف كبري من املنافس،
وهذا أمر طبيعي لفريق ال
تتوافر له خربة يف البطولة
اآلسيوية ،كما أن اجليش
لعب أمام فريق ميلك خربة
كبرية يف الدوري اآلسيوي،
واستحق
قوي
فالشباب
األفضلية يف الشوط األول
ولعب كرة قدم مجيلة ،وحنن
حاولنا يف الشوط الثاني ومل
حيالفنا احلظ ،ولنا ركلة جزاء
واضحة مل حيتسبها احلكم ،إىل
جانب أنه كانت لدينا فرصة
تسجيل عندما ارتدت الكرة من
العارضة ،وعندما ختلينا عن
اخلوف لعبنا بثقة وجرأة ،وكنا
نستحق هدفًا على األقل يف
الشوط الثاني».

العربي الكوييت يعمق جراح النصر
ودع فريق النصر مسابقة كأس
ّ
االحتاد العربي بعد خسارته من
نظريه العربي الكوييت بهدفني
من دون مقابل يف إياب دور
الثمانية ،وقد كان النصر فائزًا
ذهابًا بثالثة أهداف يف مقابل
هدفني.
جاءت دقائق املباراة األوىل
خضراء ،إذ أظهر العربي رغبة
واضحة يف تسجيل هدف
األسبقية ،واندفع العبوه إىل
املناطق األمامية حبثًا عن هدف
باكر يعيد الفريق ألجواء املنافسة
من جديد يف البطولة ،وعلى رغم
أن العربي بقي هو األفضل واألكثر
سيطرة وامتالكًا للكرة ،إال أن
خطورة النصر اتضحت من خالل
دقة اهلجمات ،واستمر التفوق
الكوييت حتى الدقيقة ( )25اليت
كاد خالهلا السيد عدنان أن يسجل
اهلدف األول للعربي الكوييت لوال
صحوة احلارس عبداهلل العنزي،
الذي كان سدًا منيعًا يف التصدي
للكثري من الفرص ،ويف الدقيقة
( )27طالب النصراويون احلكم
املصري حممد فاروق باحتساب
ركلة جزاء ملصلحة إبراهيم
الزبيدي الذي تعرض إلعاقة
داخل منطقة اجلزاء.
بدأ النصر يستدرج منافسه من
خالل االعتماد بشكل كبري على
اهلجمات املرتدة اليت كان يقودها
الثنائي السهالوي والراهب،

أنها
غري
تشكل
مل
خطو ر ة ،
ا لد قيقة
( )37شهدت
تسجيل
ا لعر بي
اهلدف األول
فهد
عرب
ا لر شيد ي ،
الذي استغل
ضعف الدفاع
و ا ملتا بعة
داخل منطقة اجلزاء ،الدقيقة ()41
ظهرت فيها البطاقة الصفراء
األوىل حبق العب العربي عبداهلل
الشمالي بعد تدخله مع حسني
عبدالغين ،فيما جاءت البطاقة
الثانية قبل نهاية الشوط ملهاجم
العربي الكوييت فهد الرشيدي،
ومل يظهر النصر يف هذا الشوط
بالشكل اجليد ،خصوصًا مع
تغيريات مدربه األوروغوياني
كارينيو.
انطلق الشوط الثاني مبضاعفة
فريق العربي النتيجة ،وتسجيله
هدفًا آخر عن طريق مهامجه
حسني املوسوي ،بعد خطأ من
املدافع حممد عيد الذي عجز عن
ترويض الكرة .يف الدقيقة ٥٦
جيري مدرب النصر أول تبديالته
بدخول املهاجم سعود محود بد ًال
من الزبيدي ،ويدفع بالغامدي

بد ًال من شراحيلي يف حماولة
من كارينيو ،لتفعيل األطراف،
وتنويع اللعب ،ما جعل النصر
أكثر خطورة ،وحتصل الفريق على
عدد من األخطاء القريبة من منطقة
اجلزاء اليت كان من أبرزها يف
الدقيقة  ،٧١وصوبها السهالوي،
لكنها بعيدة عن املرمى .يف
الدقيقة  ٧٥استنفذ كارينيو كل
أوراقه الفنية ،بعد أن ّ
حل عبده
عطيف بدي ًال عن حسن الراهب،
ويف الدقيقة  ٨٣ومن مجلة فنية
تناقل فيها العبو النصر الكرة يف
الدفاعات العرباوية ،لتصل إىل
حسين عبدربه الذي كان منفردًا
طوح بالكرة
يف املرمى ،لوال أنه ّ
خارج امللعب.
ومع نهاية املباراة ،نشب
خالف بني الالعبني ،وصل إىل
حد االشتباك باأليدي وسط تدخل
ّ
من رجال األمن.
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Gillard not the cause of Former treasurer Eric
Roozendaal and wife AmanLabor woes: MP
da split in ICAC wake
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No, Ben did not hit me Barba’s ex-partner Ainslie
Currie denies ugly assault
rumours

Ben Barba with his former partner Ainslie Currie / Pic: Gregg Porteous
Source: The Daily Telegraph

Happier times: Eric and Amanda Roozendaal in 2009. Picture: John
Grainger Source: The Daily Telegraph
A Labor MP has defended Julia Gillard, saying the Prime Minister is not
the cause of Labor’s woes.

PRIME Minister Julia
Gillard is not the root
of all Labor’s woes,
one long-time western
Sydney MP says.
Laurie Ferguson, who
has represented the
region federally since
1990 and in the NSW
parliament prior to
that, says many people still see the change
from Kevin Rudd to Ms
Gillard as illegitimate,
“no matter how incorrect that notion is”.
But he says it’s juvenile to claim Ms Gillard
is the reason for the
party’s persistently
poor standing in opinion polls.
He noted Labor had
been going badly in
the polls even when
Ms Gillard was ahead
of coalition leader
Tony Abbott as preferred prime minister.
This week, Mr Abbott
overtook the prime
minister on that measure in a Newspoll
for the first time since
July.
“To say this is all about
her ... a lot of people
are just in dreamland,”

Mr Ferguson told ABC
Radio on Wednesday.
“There are deeper
problems for the party.
“The party has to basically decide whether
it’s serious about winning, whether it’s serious about unity or
whether we’re basically going to tolerate
people just spending
their whole time undermining the party.”
Next week Ms Gillard plans to pitch her
government’s plan for
jobs, education and innovation to the voters
in the former Labor
heartland of western
Sydney, where some
of the nation’s most
marginal seats lie.
Mr Ferguson said Labor couldn’t expect
a turnaround in public sentiment in just
one week but it was a
start.
“If people actually
meet her, engage
with her, she’s actually quite normal compared to most party
leaders in this country,” he said.

FORMER Treasurer Eric
Roozendaal, who is
awaiting an ICAC finding into allegations Moses Obeid helped him
secure a cheap car for
his wife Amanda, has
split from his wife and
is selling the family>s
North Bondi home.
Mr Roozendaal, who
has three children, confirmed in a statement
with Amanda that they
were splitting.
«We have mutually decided to separate after
15 years of marriage,»
the statement says.
«The separation is amicable, we remain good
friends and there are no
other parties involved.
«As a result we will be
selling the family home.
Our three children remain our priority and
we ask that you respect
our privacy during this
time.»
Mrs Roozendaal was
not wearing a wedding
ring when she gave
evidence to ICAC last
year.
The ICAC heard that
Mr Roozendaal, who
was Roads Minister at
the time, sought the
help of powerbroker

Eddie Obeid when Mrs
Roozendaal wrote off
their black Honda CRV.
Moses Obeid then
arranged
for
Mr
Roozendaal to pick up
the car from Moses>
then friend Peter Fitzhenry and the ICAC
heard Mr Roozendaal
paid $10,000 less than
the true worth of the
car.
Mrs Roozendaal then hit
a car in Surry Hills and
drove off, when the car
was not yet registered
in her name, the ICAC
heard.
The ICAC sought to establish whether the discount on the car was in
response to favours Mr
Roozendaal had done
the Obeids.
Mr Roozendaal has denied any favours.
At one point during the
hearings last year, Mrs
Roozendaal exclaimed:
«I dont see what my big
crime is here.»
Mr Roozendaal, a former general secretary
of Labor, has been suspended from the party
pending the ICAC outcome and sits as an Independent in the upper
house.

THE estranged partner of
troubled league superstar Ben Barba last night
angrily denied rumours
about their relationship,
declaring that Barba had
not assaulted her.
Ainslie Currie, whose
break-up with the Dally
M champ late last year
helped trigger Barba’s
escalating problems involving alcohol, gambling
and anger, emphatically
denied that he had physically hurt her.
“I heard rumours floating
around about my personal life and I have had family and friends ring to see
if I am OK,” she said.
“For the record, I am OK.
“I am healthy but I am
dealing with an enormous situation regarding
my break-up, which is being played out in a public
forum.
“Ben has asked for privacy from the Bulldogs and
the media and I guess
it’s my turn to let people
know that I am fine.
“I am not physically hurt
but dealing with a very
personal situation that
involves my children and
myself.”
Asked directly whether
Barba had physically assaulted her, Ms Currie
said: “No.”
Ms Currie said she felt it
was important to “set the
record straight” on the

question of whether Barba had physically hurt
her after allegations proliferated on social media
outlets.
She had been inundated
with calls from concerned
friends and family about
the matter but wanted to
make a public statement
to “stop the rumours”.
Her mission now was to
protect the children she
has with Barba - Bodhi
and Bronte.
“I understand people’s
curiosity but wish our
matter to be private and
my absolute focus is on
my children,” Ms Currie
said.
Asked if it would be possible for her to reunite
at some point with her
childhood sweetheart,
Ms Currie said: “Who
knows?”
Ms Currie’s mother, who
still lives in Mackay where
her daughter grew up,
said yesterday she had
“no comment to make”
on domestic abuse allegations.
Bulldogs chief executive Todd Greenberg said
last night he had heard
the same rumours and
had approached Barba’s
manager Gavin Orr, who
had also denied them. Ms
Currie contacted News
Limited after Mr Greenberg passed on the phone
number to Mr Orr.

Page 37

Saturday 2 March 2013

37 صفحة

2013  آذار2 السبت

News

State budget errors Qantas denies it blocked help for duo held in Dubai
more than $3b, report reveals
but told the ABC regarding
Qantas: <>I think it would be
an absolute disgrace if any
business deal stood against
the natural right of any Australian and if that inhibited
a government from acting
with full strength and support [for] an Australian family.>>
A spokesman for the Foreign
Affairs Minister, Bob Carr,
said the government was not

Supporter … Malcolm Fraser. Photo: Justin McManus

Filling in the gaps ... Mike Baird will be forced to explain a $3 billion accounting discrepancy. Photo: Gary Heery

FOUR months after the
NSW Treasurer, Mike
Baird, was embarrassed
by the discovery of a
$1 billion error in last
year’s budget, the full
extent of the accounting
mistakes underpinning
it have been revealed.
The latest report of the
NSW auditor-general,
Peter
Achterstraat,
shows state government agencies and departments made errors
worth more than $3 billion when they handed
over their books to him
last July after the 201112 budget. The net value
of state assets was misvalued by $1.28 billion
while net income was
out by $2 billion.
The $3 billion worth of
errors was far larger
than the $200 million recorded in 2011.
However, Mr Achterstraat said this was
largely because of the incorrect valuation applied

to the state’s investment
in Snowy Hydro Limited
and infrastructure assets related to earthworks within Roads and
Maritime Services.
His report said there
were 1265 errors in
2012, nine more than
the previous year. Of
those, 37 errors were
worth more than $20
million each. The errors
caused Mr Achterstraat
to revise the government’s budget estimate
for 2011-12 from a deficit of $337 million to a
surplus of $680 million
in November.
Mr Achterstraat said
the revelation of errors
worth more than $3 billion in his latest report
does not change the revised budget position.
On Tuesday, Mr Baird
announced that cabinet
had endorsed measures
to rectify the significant
number of errors recorded each year.

Qantas has denied a claim
by the former prime minister Malcolm Fraser that it
tried to block attempts to
save two Australians under
house arrest in Dubai because it feared for its commercial relationship with its
airline partner Emirates.
Mr Fraser blasted Qantas
while welcoming the intervention of Prince Charles
in the campaign to free Matt
Joyce and Marcus Lee, executives who have been
trapped in Dubai for four
years on property fraud and
bribery charges - even after
an Australian judge cleared
them in a separate case.
<>I know Qantas has taken
an interest in this,>> Mr
Fraser told ABC radio on
Tuesday, <>and Qantas has
not wanted anything done
that would disturb their relationship with Emirates.>>
He condemned any intervention by Qantas, which
is awaiting final regulatory
approval for an alliance with
Emirates, the Middle East>s
biggest airline, wholly
owned by the Dubai government.
<>Qantas would have been
trying to get people to do
nothing,>> he said. Asked
if he knew that for a fact, he
said, <>I believe so.>>
In a two-point reply, Qantas
said it did not involve itself
in the legal affairs of Australians overseas. It added:
<>Any suggestion that we
have encouraged a lack of
intervention in a case involving Australians in Dubai
is completely inaccurate.>>
Mr Fraser refused to elaborate, fearing his comments
might undermine a possible breakthrough in the
case this week. The Prime
Minister, Julia Gillard, this

month phoned Dubai>s ruler, Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, to seek
a review of the case. While
he agreed to her request,
a review had already been
ordered by a Dubai judge,
and a report could be delivered in court as early as this
Thursday.
Justice Clyde Croft, in the
Victorian Supreme Court,
has dismissed allegations at
the centre of the Dubai fraud
case: that a Gold Coastbased developer, Sunland,
was duped into paying
about $14 million to secure
a development plot on Dubai
Waterfront, a subsidiary of
the state-owned developer
Nakheel. The judge attacked
<>fabrications>> and unreliable evidence from Sunland, which is preparing an
appeal.
Late on Tuesday, Sunland
said it understood the Dubai
government allegations in
the bribery case included
that about $7 million went to
a bank account linked to Mr
Joyce and about $7 million
went to a company linked to
another Australian, Angus
Reed.
Mr Reed>s firm, Prudentia,
had claimed development
rights over the plot of land,
which the Dubai prosecutors say it never had.
Mr Joyce and Mr Reed attended Geelong Grammar.
Prince Charles spent two
terms at the school in 1966.
Sunland denied a report
that its executives ignored
a request to give evidence
in Dubai. It insisted it had
received no summons.
Sunland has previously declared it is making no claims
against Mr Joyce>s colleague Marcus Lee.
Mr Fraser did not return calls

aware of what Qantas had
done, but the airline>s actions would have no bearing
on Australia>s endeavours
to assist the two men. While
Mr Fraser said Senator Carr
should fly to Dubai - just as
he had travelled to Libya to
help rescue the lawyer Melinda Taylor - the spokesman noted that the minister
did in fact go to Dubai last
July to discuss the case.

Vodafone faces class action by thousands of customers
Lawyers launching a class
action over claims Vodafone
did not offer a reliable mobile phone network will seek
‘’tens of millions’’ of dollars
on behalf of thousands of
customers.
Law firm Piper Alderman
announced on Tuesday it
would go ahead with the
long-mooted class action
after it secured funding from
LCM Litigation Fund to sue
the telco.
There are no guarantees for
consumers that they will receive compensation if the
action goes to court.
Sasha Ivantsoff, a partner
with the law firm, said it
planned to launch the action
in the next three months after
emailing 23,000 Vodafone
customers who completed
a survey and indicated their
intention to join the class
action.
Legal action against Vodafone was first threatened
more than two years ago
when issues with its network were brought to light
by customers and the media.
The action was threatened
over dropped calls, bad reception and poor data performance, but stalled after
the firm failed to secure
funding to back it.
Mr Ivantsoff said the action
would cover people who
were Vodafone customers
in 2010 and 2011.
‘’They will need to re-enter
their details, provide us a
bit of information about
how much money they were
spending each month with
Vodafone and that’s pretty
much it,’’ he said.
Hundreds of thousands of
customers have deserted
Vodafone since network is-

sues were first brought to
light. Accounts released
earlier this month showed
its Australian business lost
about 128,000 customers
in the last three months of
2012.
On its website, LCM Litigation Fund states it ‘’prefers’’ to undertake projects
in which the relevant legal
claim is for at least $2.5 million. Gordon Grieve, Piper
Alderman’s chairman, could
not quantify exactly how
large the damages claim
against Vodafone would be,
but estimated it would be
‘’in the order of tens of millions’’.
Mr Ivantsoff said the firm
has agreed to give LCM Litigation Fund 15 per cent of
the total amount of damages
if the matter settles successfully before the end of May
or 33 per cent thereafter.
Vodafone said in a statement Piper Alderman had
not contacted it about the
action, but it was aware the
firm was set to announce a
lawsuit. The telco said the
law firm was known for promoting class actions, but
had not ‘’sought to discuss’’
claims of any customers
with it.
Asked why it took more than
two years to put together
a class action, Mr Ivantsoff said that it took ‘’a lot
of work’’ to investigate the
nature of the claims against
Vodafone.
‘’We envisage being able to
approach Vodafone sooner
rather than later with the nature of the case, open some
discussions and if they are
unsuccessful then our objective is to file proceedings
within three months,’’ he
said.
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Prime Minister Julia Gillard says she’s misunderstood by the Australian media

Julia Gillard: Hanging on by a thread

Prime Minister Julia Gillard, seen here with deputy PM Wayne Swan at
the Brisbane Convention and Exhibition Centre, says the media focus on
drama and schlock. Picture: Lyndon Mechielsen

PRIME Minister Julia Gillard says she feels misunderstood by the media
and has given a colourful
account of her cabinet colleagues.
In a frank and personal
interview on ABC radio in
Brisbane, Ms Gillard said
fairness and a “love of
country and a love of family” were at the core of her
personal values.
However, she said she often felt misunderstood,
particularly when it came
to the modern-day media
cycle.
“I think there is a lot in this
time of change in the media industry that pushes
the cycle towards more
schlock, more horror,” she
said.
“That means you need
more and more drama or
you can’t sustain it, so
even the simplest things
get puffed up in a way that
is really pretty absurd.”
J
Ms Gillard gave the example of her cabinet reshuffle
earlier this year involving
the retirement of senior
ministers Chris Evans and
Nicola Roxon.
“I thought the media reaction to that was absurd,”
she said.
“Two wonderfully competent ministers who have
decided to go and do
something else with their
lives seamlessly replaced
by two fantastically competent ministers and this
is written as crisis. Excuse
me?
“That was complete silli-

ness.”
Asked who was the standout intellectual in her cabinet, the prime minister gave
a glowing assessment of
some of her ministers.
If you wanted to go “the
well-read, understanding
of the artistic world, understanding of the world in
general”, you would go for
Bob Carr or Simon Crean,
she said.
If you wanted to go for “a
mastery of the law”, you
would say Mark Dreyfus.
If you wanted to go “in
touch with working people
it would be Wayne Swan,
Jenny Macklin, Bill Shorten.
“The list goes on,” Ms Gillard said.
Offering an insight into the
closed-door cabinet process, the prime minister
said she had a strict rule
for meetings.
“I specifically say to my
cabinet colleagues I don’t
expect people to come
in and just automatically
agree with each other.
“What I do expect is for
them to give the best of
themselves and to operate
what I call a positive climate.”
Asked about the booming
social media forum Twitter, Ms Gillard said some
“vile things” were posted
and there were some issues which were “too serious and too weighty” to be
dealt with by it.
“But it’s a fantastic way
of engaging people,” she
said.

June 24, 2010
Gillard becomes Australia’s first female Prime Minister after challenging Kevin Rudd.
The incident becomes known as the ‘knifing’ of Rudd.
August 2, 2010
The PM says it’s time voters had a chance to see the “real Julia”. The move backfires
when people ask: if it’s now time to see the real Julia, who was she before?
December 15, 2010
At least 30 asylum seekers die when their ramshackle boat breaks up after being
tossed against cliffs in rough seas off Christmas Island. The incident reignites debate about boat arrivals in Australia.
January 2011
Gillard visits flood-ravaged Queensland, and is criticised by some commentators
for lack of warmth. Her one-off flood levy to help Queenslanders recover is highly
controversial.
February 24, 2011
Gillard breaks an election promise in announcing a carbon tax. Tony Abbott slams
the announcement as “an utter betrayal of the Australian people”.
March 21, 2011
Gillard cops flack when she reveals she is opposed to gay marriage and, despite being an atheist, that she thinks it’s important for people to understand the Bible.
March 23, 2011
A carbon tax protest rally led by Tony Abbott in Canberra turns personal when antigovernment demonstrators start chanting “ditch the bitch”. Placards at the rally read
“Ju-Liar” and “Bob Brown’s bitch”.
May 7, 2011
The Gillard Government announces it is close to signing the “Malaysia Solution”.
Issues surrounding human rights and unaccompanied children then dog the government.
May 18, 2011
The Prime Minister flicks the switch on the National Broadband Network on mainland
Australia. Many commentators and the Opposition call it waste of money but Gillard
says naysayers are out of touch.
May 30, 2011
The government suspends live exports after Four Corners exposes brutal mistreatment of Australian cattle in Indonesian slaughterhouses. Pastoralists’ livelihoods
suffer as their cattle remain in limbo.
June 15, 2011
Newspoll shows support for Julia Gillard has crashed to a record low of just 30 per
cent. The figure is lower than Kevin Rudd’s was when she replaced him.
September 27, 2011
Kevin Rudd adds fuel to leadership speculation when he makes a gaffe on ABC Radio: “I’m a very happy little vegemite being prime minister ... being foreign minister
of Australia.”
November 23, 2011
The mining tax is passed after parliament sits late into the night. The Opposition
vows to repeal the tax if elected and accuses the Government of secretive “backdoor
deals”.
November 24, 2011
Canberra is stunned by a deal installing Peter Slipper, a member of the Queensland
Liberals, as Speaker of the House of Representatives. It shores up the government’s
numbers but the ousting of Harry Jenkins, a popular and effective Speaker, is seen
has harsh.
December 2, 2011
Gillard is widely criticised for “airbrushing” Kevin Rudd from ALP history at the
party’s National Conference in Sydney.
January 22, 2012
Gillard reneges on a deal with key independent Andrew Wilkie to introduce measures
to tackle problem gambling. Wilkie pulls his support from the government in retaliation. The move puts a new complexion on the installation of Slipper as Speaker.
January 26, 2012
One of Gillard’s key advisors is forced to resign after admitting he tipped off Aboriginal activists to incorrect reports that Tony Abbott wanted to close the tent embassy.
February 24, 2012
Kevin Rudd announces he will contest the leadership, saying Gillard has lost the
confidence of the Australian people.
February 27, 2012
Gillard retains the top job after winning the challenge 71-31, but it comes at a cost
as Mark Arbib resigns.
March 26, 2012
Queensland Labor is stunned with a landslide state election reducing the party to a
rump in the parliament. Gillard says she respects the “shouted” message from voters, but rejects claims it serves as a warning to her own Government.

April 23, 2012
The PM is forced to defend her decision to appoint Peter Slipper as Speaker after
allegations he abused his Cabcharge account and sexually harassed a former adviser.
April 29, 2012
Gillard accepts Craig Thompson’s resignation and stands Peter Slipper aside indefinitely. She says the scandals have “crossed a line”, but some commentators see it
as another complete U-turn.
May 8, 2012
Voters were unconvinced by Gillard’s 2012 Federal Budget offering $5 billion in
cost-of-living offset measures to counteract the impact of the Carbon Tax.
May 9, 2012
Gillard said she was “deeply disturbed” that a three-year investigation by Fair Work
Australia found suspended Labor MP Craig Thomson had spent almost $500,000 of
union members’ funds on prostitutes, fine dining, hotels, cash withdrawals, air travel
and electioneering.
May 10, 2012
Gillard declared that US President Barak Obama’s support for same-sex marriage
would not change her own view on the issue.
June 21, 2012
About 90 asylum seekers were lost at sea after a boat capsized north-west of Christmas Island. Rescue attempts successfully pulled 109 out of the water.
June 28, 2012
A second asylum-seeking vessel sank, claiming the lives of at least four people.
Merchant and naval vessels rescued 125.
August 12, 2012
Gillard was forced into a major back-down by announcing the Government would
nominate Nauru and Manus Island to be reopened as offshore processing facilities
for asylum seekers.
August 18, 2012
It was revealed Julia Gillard had been under investigation when she resigned from
her law firm Slater and Gordon in 1995. Questions had been raised about work she
had done for her then boyfriend, a union boss accused of corruption.
August 23, 2012
The Australian reveals that Gillard admitted that the entity she set up for Wilson was
a slush fund to raise cash for the re-election of union officials. Gillard breaks her
silence, denying any wrongdoing and declaring the story is part of a sexist internet
smear campaign.
October 9, 2012
A fiery speech by Prime Minister Julia Gillard slamming Opposition Leader Tony
Abbott for being a misogynist gains global attention.
November 11, 2012
Wayne Hem swears in a statutory declaration that he made the Gillard payment and
other payments after being instructed to do so by Bruce Wilson.
November 15, 2012
The Australian reveals that former AWU official Helmut Gries, who first raised concerns that union money may have been spent on Gillard’s renovations, now doubts
that version of events.
January 28, 2013
First bloke Tim Mathieson attracts the wrong sort of attention for the following comment: “We can get a blood test for (prostate cancer), but the digital examination is
the only true way to get a correct reading on your prostate, so make sure you go
and do that, and perhaps look for a small Asian female doctor is probably the best
way.”
January 30, 2013
Prime Minister Julia Gillard announces a September 14 election date, initiating one
of the longest campaigns in Australian history.
January 31, 2103
Former Labor MP Craig Thomson is arrested at his electoral office on the NSW Central Coast and is charged with 150 offences relating to allegedly fraudulent use of
union funds at the Health Services Union.
February 2, 2013
Ministers Nicola Roxon and Chris Evans announce their resignations ahead of the
election.
February 19, 2013
Greens leader Christine Milne announces the end of her party’s minority government
agreement with Labor over its failed mining tax. The Greens will continue to offer
supply until the September election.
February 26, 2013
A Newspoll published in The Australian shows a five-point drop in support for Julia
Gillard as preferred Prime Minister, giving Opposition Leader Tony Abbott a four
point lead of 40 to 36 per cent. Last November, Ms Gillard enjoyed a 14-point lead
in the preferred PM stakes.
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العامل الروحاني عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
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صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن
تضع العالم بني يديكم
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة
جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

نقدم لكم اكثر من  230قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا
وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..

لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب1300 922 788 :

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية
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الجهاز الجديد يعطيكم شاشة نقية صافية دون انقطاع او تقطـّع ال تتأثر
بتغريات االنرتنت
القنوات متسلسلة يف مجموعات حسب البلدان فمث ً
ال
القنوات اللبنانية تأتي متتابعة (وراء بعضها البعض)
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة
التي تريدون مشاهدتها
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