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أخرياً «السلسلة» إىل مرمى النواب  ..وإنهاء اإلضراب

وأخريا  ...انتصر العمال واملوظفون وعلقت هيئة التنسيق النقابية االضراب

االنتخابية» والتمديد ملدير
عام قوى االمن الداخلي
اللواء اشرف ريفي اىل

جلسة جمللس الوزراء تعقد
عند الرابعة بعد ظهر اليوم
يف القصر اجلمهوري يف

التتمة صفحة 31
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تفجري انتحاري يودي بالعالمة االسالمي
السوري الكبري حممد سعيد رمضان البوطي

اودى تفجري انتحاري
مساء امس االول بالعالمة
االسالمي السوري حممد
سعيد رمضان البوطي،
خالل اعطائه درسا دينيا
يف جامع االميان يف وسط
دمشق ،ما اسفر ايضا عن
مقتل  14من طالبه وجريح
 40شخصا .واعربت مصادر
املعارضة عن احلزن لوفاة
«العالمة» ،غري انها اشارت
اىل انه كان مبثابة «مفيت
السلطان» وان مواقفه من
الثورة السورية وضعته
يف «موقف معاد ملشاعر
عدد من الناس مبا فيها
يف صفحة
التفاصيل
حني39نفى
طالبه».
«اجليش احلر» مسؤوليته
عن اهلجوم.
ورأت املصادر ان مقتل
البوطي اشبه بغياب «غطاء

العالمة االسالمي السوري املغدور محمد سعيد رمضان البوطي

سين» للنظام السوري،
بسبب العالقة الوثيقة اليت

ربطت البوطي بالسلطات
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Hamze Bros Fruit Market

أوباما حيبط الفلسطينيني
وجيامل اإلسرائيليني

مطلوب للعمل

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

Tel: 87245800

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

بعبدا ،مع ما قد حيمله
هذا االشتباك من مفاجآت

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

pp: 255003 / 09613

جملس الوزراء يعلّق «هيئة اإلشراف» والتمديد لريفي  ..وجرح طرابلس مفتوح

طرابلس
جرح
فتح
جمددًا ،ودخلت املدينة
ليل امس االول ،يف
أتون اشتباكات عنيفة
بني التبانة وجبل حمسن،
أدت حتى منتصف الليل
اىل سقوط قتيلني وما
يزيد عن  17جرحيًا .فيما
أغلق جملس الوزراء ملف
سلسلة الرتب والرواتب
وقرر إحالتها اىل جملس
النواب ،وتلقفت «هيئة
التنسيق النقابية» اخلطوة
احلكومية معلنة التوجه حنو
تعليق اإلضراب املفتوح
اعتبارًا من اليوم السبت.
أرجأت
وبالتوازي،
احلكومة االشتباك بني
«هيئة
حول
أعضائها
احلملة
على
االشراف

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

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

تطابقت نتائج زيارة
الرئيس باراك أوباما مع
الفلسطينيني
توقعات

املتواضعة أص ًال وعززت
خيبة أملهم ،خصوصا

التتمة صفحة 31

خامنئي :أي هجوم تشنّه إسرائيل
سيحوّل تل أبيب وحيفا ...رماداً

تطابقت نتائج زيارة
الرئيس باراك أوباما مع
الفلسطينيني
توقعات

املتواضعة أص ًال وعززت
خيبة أملهم ،خصوصا

التتمة صفحة 31

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

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
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مقاالت

«أبو عبدو» السنيورة :األمر لي ...يف  14آذار

بعدما ّ
سلم تيار املستقبل ،صاغرًا ،راية  14آذار حنو عامني لرئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع ،دخل رئيس احلكومة السابق فؤاد السنيورة جديًا ،أخريًا،
على خط استعادة الراية من «احلكيم» ،مستفيدًا من دروس «أبو يعرب» و»أبو
عبدو»

غسان سعود

بلهجة العميد رستم غزالة وطريقته ،يردد أحد حلفاء تيار املستقبل« :هات
غن لصاحبك عبد الوهاب» ،ويغرق يف الضحك .ثم ينتقلّ ،
مغنيًا
العود سنيورةِّ ،
هذه املرة ،إىل نربة صوت الرئيس فؤاد السنيورة« :سهرت منو الليالي ،مال
املتخيل األول ينتهي ،حتى ينتقل «كاتبه»
الغرام ومالي» .ال يكاد السيناريو
ّ
اىل سيناريو آخر ،يقف فيه السنيورة قبالة املرآة ،متمرنًا على أداء دور «أبو
عبدو» يف «خيمة العسكر» .إنه «رستم غزالة سيندروم» .يف عام  ،2004واجه
احلريري على التمديد للرئيس إميل حلود ،خبيمة نصبها
السوري اهلجوم
اللواء
ّ
ّ

أحد مشايخ العرب على أطراف بلدة كامد اللوز يف البقاع الغربي ،لكي حييي
فيها النواب اللبنانيون ــــ يتقدمهم روبري غامن وحممد قباني ــــ «عرس التمديد»
األرثوذكسي
بقوة ،من سيف االقرتاح
للحود .اليوم يتملص السنيورة ،العائد ّ
ّ
بعدة «أبو عبدو» نفسها ،عرب خيمة عسكر أخرى للتمديد
املصلت على رقبته ّ
االنتخابي.
لقانون الدوحة
ّ
ومن «حسنات» ُ
(تقرأ «سيئات» بالنسبة إىل كثريين) اخلالف القواتي ــــ
غيبه
املستقبلي حول قانون االنتخاب ،عودة السنيورة إىل دائرة الضوء ،بعدما ّ
احتكار رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع راية  14آذار.
يف العامني املاضيني ،حرد السنيورة سياسيًا من تلزيم الرئيس سعد احلريري
حليفه «احلكيم» إدارة «ثورة األرز» .تراجع إىل اخللف قلي ًالّ ،
وركز اهتمامه على
ملفني رئيسيني :األول مرجعيته الصيداوية الناشئة ،حيث يقدم نفسه كرجل
بلدي جديد أو تدشني مشروع
املدينة األول حني يتعلق األمر بانتخاب جملس
ّ
قهري حني يراجعه
أو إلقاء خطاب أو استقبال وفد أممي ،ويصاب بوسواس
ّ
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مريض أو يطرد تلميذ من مدرسته أو ّ
حيفر طريق ،فيغسل يديه
وينصح مكتبه طاليب اخلدمات مبراجعة «الست بهية» .حرصه
على «مرجعيته» الالخدماتية دفعه ،بعدما ملس جدية «التهديد
النيابي ،إىل زيارة قطر شاكيًا دعمها الشيخ
األسريي» ملقعده
ّ
أمحد األسري.
أما امللف الثاني ،فكان إدارة كتلة املستقبل النيابية .فبعد
تنازعه مع أحد النوابّ ،
متكن أخريًا من تطويع الكتلة .ومن يراقب
خريطة عالقته يالحظ بصمات قوية للسياسة اليت كان ينتهجها
«نظام الوصاية» ،ما غريه ،الذي ال ينفك الرجل وحلفاؤه يهجونه
ليل نهار منذ  .2005عالقته بالنائب رياض رحال ،مث ًال ،أوثق
العكاري نضال طعمة ،رغم أن األخري
مما هي عليه مع زميله
ّ
أهدأ من رحال ويتقن أكثر منه أصول احلوار .وهو يفضل سريج
طورسركيسيان على جان أوغسبيان ،وعاطف جمدالني على
باسم الشاب ،وأمحد فتفت على قاسم عبد العزيز .ومستفيدًا
من دروس الضباط السوريني ــــ الذين حال ضغطهم دون
يفرخ
مضي الرئيس إميل حلود يف مطلع عهده يف حماكمته ــــ ّ
لكل نائب «ثقيل» سياسيًا ،نائبًا خفيفًا يعارضه داخل الكتلة،
ولكل نائب ،من دون استثناء ،مرشحًا يّ
مين نفسه باحللول حمله،
فيفاقم النواب تقديم فروض الطاعة له .وبعد اغتيال اللواء
وسام احلسن ،وبقاء احلريري يف املهجر ،بات السنيورة مرجعية
النواب الوحيدة يف الصغرية والكبرية .أما حزبيًا ،فنأى بنفسه
عن تراجع التقدميات وغياب املرجعيات والفوضى التنظيمية
وهجرة احلريري ،غاس ًال يديه ،مرة أخرى ،من تقصري النواب
وخالفات املستقبل ،وحمي ًال كل من يراجعه بهذا اخلصوص على
املنسق العام للتيار أمحد احلريري.
حول السنيورة شقة ميلكها إىل مكتب خاص :استبدل غرفة
ّ
السفرة ،حصرًا للنفقات ،بصالون استقبال .وجعل غرفة
اجللوس مكتبه اخلاص .أما غرف النوم ،فيحجز مستشاره
السياسي واإلعالمي عارف العبد إحداها ،ومساعده االقتصادي
مازن السويد األخرى ،ويف الثالثة ينتظر الضيوف .وقد ّ
قلص
السنيورة ،يف عزلته ،عدد احمليطني به ،بعدما بات وزير املال
السابق حممد شطح مستشارًا رمسيًا للحريري ،وانتقلت وزيرة
املال السابقة ريا احلسن إىل املكتب السياسي لتيار املستقبل
ّ
مكلفة كتابة برنامج املستقبل االنتخابي ،وأبعدت مهمة ليبيا
الفكري .لذا ،ال
األممية الوزير السابق طارق مرتي عن توأمه
ّ
زمحة مستشارين وال إضاعة للوقت يف النقاشات العقيمة أو
التغريد على «تويرت».
«غاب» عامني .لكن ما كاد طرف اخلالف بني احلريري وجعجع يظهر
ّ
أطل برأسه جمددًا .السنيورة  2013غري السنيورة .2008
حتى
ما عاد «موظفًا عند آل احلريري» يف نظر غالبية نواب املستقبل
يفكر احلريري طوي ًال قبل ّ
الذين رمبا ّ
ّ
استقل
تذكر امساء بعضهم.
ماليًا ،نائيًا بنفسه ،أيضًا وأيضًا ،عن أزمة احلريري املالية.
ميكنه ،اآلن ،إنزال «احلكيم» عن العرش الذي أجلسه احلريري
االبن عليه .والبداية من خيمة العسكر يف احلازمية :فور إقرار
األرثوذكسي ،بدأ السنيورة
اللجان املشرتكة اقرتاح القانون
ّ
اتصاالته املباشرة بغالبية الصحافيني الذين يدورون يف فلك
 14آذار وال ينتمون إىل القوات والكتائب .سأهلم رأيهم يف
موجهًا هؤالء باجتاه اهلجوم عليه ،وأثار جوًا مستقبليًا
القانونّ ،
غري مسبوق بسلبيته جتاه جعجع ،حتى مل يكد يبقى إعالمي
أو نائب أو ناشط يف املستقبل يدخل مكتب السنيورة ،إال
خيرج حماضرًا يف «غدر احلبيب» و»طعن احلليف» و»قلة وفاء
احلكيم» .ومل يلبث أن نصب يف احلازمية ــــ من دون مساعدة
العرب هذه املرة ــــ خيمة عمادها النائب بطرس حرب .ليس
ألن السنيورة يقدر التزام حرب األدوار التمثيلية اليت يكلف بها
فقط ،وإمنا ألن صوفة النواب نبيل دو فريج وعاطف جمدالني
وهادي حبيش وهنري حلو زرقاء ،فيما النائب السابق روبري
غامن ُيفقد امللح طعمه رغم ولعه مبناسف البدو والنائبة السابقة
تطن .هكذا ،جنح السنيورة ــــ عرب حرب
نايلة معوض ما عادت
ّ
املسيحي أو ًال ،قبل أن يفتح ــــ عرب
ــــ يف إسقاط مبدأ اإلمجاع
ّ
حرب أيضًا ــــ باجتاه الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبالط
الستطالع آفاق مناورته.
التنسيق بني السنيورة وحرب بلغ ذروته يف األسابيع القليلة
املاضية .ومن أثار استياءهم تسليم املستقبل جعجع ّ
دفة قيادة
 14آذار املالية والسياسية ،فحردوا تباعًا نتيجة إقفال «احلكيم»
حنفية املال و ...الفودكا وقاطعوا املستقبل ،عادوا أخريًا اىل
فتقدم
التواصل مع رئيس احلكومة السابق العائد اىل الضوء.
ّ
املعوضان ،نائلة وميشال ،والنائب السابق الياس عطاهلل
ّ
وحركة التجدد الدميقراطي بـ «كل» أعضائها وناخبيها ممثلني
بكميل زيادة وأنطوان حداد ،االجتماع األخري يف منزل حرب.
وعادت وسائل إعالم املستقبل لتحيي من ضمتهم يف العامني
املاضيني إىل قوائم املفقودين مثل رئيس حزب الوطنيني
األحرار دوري مشعون وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده،
وأخرج السنيورة من قّبعته أشخاصًا تذكر الوكالة الوطنية لإلعالم
أن أمساءهم إدمون رباط ومروان صقر ووليد فخر الدين.
يف «برايم»  14آذار األخري ،الذي حرص على متابعة تفاصيله من
توزيع الكراسي إىل توجيه الدعوات ،مرورًا مبضمون الكلمات،
توج السنيورة مسرية عودته،
ودخوله بطريقة سينمائيةّ ،
اجلميل،
وأمني
جعجع
غياب
يف
واستحضر من غياهب النسيان،
ّ
«ابطال استقالل  »05كحرب ومشعون وحبيش ومسري فرجنية
التويرتي
والرئيس ميشال سليمان .هكذا ،بعيدًا عن التغريد
ّ
املنربية والعراضات النيابية ،يعمل الرجل إلعادة
والبطوالت
ّ
قوى  14آذار إىل جيبه أو ًال ،وتعطيل انتصارات خصومه ثانيًا،
متامًا كدأبه على الفعل طوال العامني املمتدين بني حرب متوز
واتفاق الدوحة.
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لبنانيـــات

صة شربل :أتوقع كل شيء إذا علي من الرابية :سوريا تتعرض
لبنان يسعى اىل دور من ّ
لالعتداء من األراضي اللبنانية
بقي اخلطاب متشنجاً
رقمية أساسية يف املنطقة
أعلن وزير االتصاالت اللبناني
حدد
نقوال صحناوي ،أن «لبنان ّ
هدفني رئيسني يف اسرتاتيجيته
التحديثية لقطاع االتصاالت
واملعلوماتية ،أوهلما أن يصبح
املنصة الرقمية األساسية يف
الشرق األوسط ،وثانيهما أن
يطور بناه التحتية ليكون من
اآلن حتى عام  2015يف مصاف
الدول الرائدة يف هذا القطاع».
وتوقع يف افتتاح مؤمتر
«عرب نت بريوت» ممث ًال رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان ،أن
يغزو «مبدعو لبنان األسواق
الدولية بالسلع الرقمية» ،إذا
توافر فيه «قدر مقبول من
االستقرار».
وأعلن صحناوي ،يف املؤمتر
الذي ّ
مثل فيه أيضًا رئيسي
جملس النواب نبيه بري وجملس
الوزراء جنيب ميقاتي ،أن الدولة
«خصصت يف العامني املاضيني
استثمارات للتحديث والتطوير،
فكانت مشاريع األلياف البصرية
والبوابات الدولية International
 Gatewaysو  IP/MPLSللهاتف
البحري
والكابل
الثابت،
الكسندروس لزيادة كبرية يف
السعات الدولية بلغت 700
جيغابيت ،فض ًال عن اجليلني
الثالث والرابع يف اخلليوي».
النتائج األولية
وأشار إىل أن النتائج األولية
هلذه االسرتاتيجية «أظهرها
املؤشر اخلاص بقطاع املعلوماتية
واالتصاالت الصادر عن االحتاد
الدولي لالتصاالت لعام ،2011
إذ ّ
حل لبنان يف املراكز املتقدمة
مباشرة بعد دول اخلليج العربي،
وننتظر بشوق نتائج عامي 2012
و.»2013
وأعلن أن «سرعة االنرتنت
زادت  15مرة على شبكة اهلاتف
الثابت ،و 18مرة على الشبكة
ٍ
آت مع
اخلليوية ،واألفضل
شبكة األلياف البصرية واجليل
الرابع».
ويناقش مؤمتر «عرب نت
بريوت» الذي يستمر يومني
يف فندق «هيلتون – احلبتور»،
وي ّ
نظم بالتعاون مع مصرف لبنان،
ُ

بدعم وزارة االتصاالت اللبنانية،
وبشراكة إسرتاتيجية مع «بنك
عودة» ،القضايا التكنولوجية
الرقمية يف القطاعات اإلبداعية.
وشدد النائب الثاني حلاكم
مصرف لبنان سعد عنداري ،على
أهمية «مبادرات ريادة األعمال
يف مواجهة معدالت البطالة
اآلخذة يف االرتفاع يف العامل
خصوصًا بني الشباب» .وأشار
إىل أن مصرف لبنان «أدى دورًا
حموريًا يف دعم البيئة احلاضنة
لريادة األعمال يف لبنان ،إذ
أطلق منذ العام  2011مشروع
«أنرتوبونور ليبانون».
ولفت إىل أن املصرف املركزي
«أطلق أيضًا مبادرتني لتشجيع
االستثمار يف االقتصاد ،توفران
حوافز لالستثمارات وحتديدًا يف
املشاريع ذات املنفعة االجتماعية
وتتصل باجملال البيئي وقطاع
البحوث والتنمية ،إضافة إىل
دعم النشاطات املتعلقة بريادة
األعمال يف جمالي املعرفة
واالبتكار».
ومل يغفل عنداري ،تعاون
املصرف املركزي مع املصارف
التجارية لـ «تعزيز نشاط
اإلقراض يف هذه القطاعات
وشروط
منخفضة
بفوائد
الصغرية
للشركات
مرنة
واملتوسطة».
وعرض مؤسس قمة «عرب
نت» مديرها التنفيذي عمر
كريستيديس ،املواضيع اليت
سيناقشها املؤمتر هذه السنة،
الذي «يركز على القضايا
يف
الرقمية
التكنولوجية
القطاعات اإلبداعية ،كاإلعالم
والرتفيه واإلعالن والفنون
والثقافة واألزياء والتصميم
واملواد الغذائية واملشروبات».
وأعلن عقد قمة رقمية لـ «عرب
نت» يف دبي يف أيار (مايو)
املقبل.
ولفت إىل أن «قسمًا لإلعالن
عن الوظائف وفرص العمل
سيخصص على موقع «عرب
نت» اإللكرتوني ،وسيكون
متوافرًا على الرابط
www.arabnet.me/jobs

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق

مدير التحرير :سامي مظلوم

مكتب ملبورن :كميل مسعود
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فيما تتواصل التحقيقات مع
املوقوفني الثمانية يف حادثيت
االعتداء على املشايخ يف بريوت
والضاحية اجلنوبية ،بالتزامن مع
التحريات اليت جتريها مديرية
املخابرات يف اجليش اللبناني
لتوقيف بقية املتورطني يف
األنظار
اجتهت
احلادثتني،
مشا ً
ال ملتابعة تطورات األوضاع
املتوترة بني منطقيت جبل حمسن
وباب التبانة ،واليت تنذر جبولة
عنف طائفية جديدة بني السنة
والعلويني ،بعد االشتباكات
املتقطعة اليت حصلت اول من
امس وسقط خالهلا قتيل وعشرة
جرحى.
واستمرت حال التوتر بني
املنطقتني ،حيث خرقت رشقات
القنص املتقطعة اهلدوء احلذر
الذي ساد حماور القتال ،يف
حني استقدم اجليش ،أمس،
تعزيزات اضافية اىل املدينة
حيث نفذ انتشارا واسعا يف جبل
حمسن وباب التبانة ال سيما على
خطوط التماس بني املنطقتني،
كما سري دوريات راجلة ومؤللة
يف شوارع املدينة ،وأقام حواجز
ثابتة كما أجرى عمليات دهم يف
املنطقتني ،ما أسفر عن توقيف
أحد املتورطني.
ويف هذا اإلطار ،اعلنت قيادة
اجليش  -مديرية التوجيه يف
بيان انه «إحلاقا لبيانها السابق
املتعلق حبادث اطالق النار ،على
احد العسكريني يف املستشفى
احلكومي يف حملة القبة -
طرابلس ،وتوتر الوضع االمين
على اثره ،اوقفت قوى اجليش،
بعد سلسلة من عمليات الدهم
احد املشتبهني الرئيسيني يف
اطالق النار وهو املدعو جهاد
دندشي ،الذي بوشر التحقيق
معه باشراف القضاء املختص.
وتستمر قوى اجليش مبالحقة
بقية املتورطني يف احلادث».
ويف موقف حتذيري ،اعترب
رئيس اجمللس اإلسالمي العلوي
الشيخ أسد عاصي ،متحدثًا
باسم الطائفة العلوية يف لبنان،
أن «الفتنة قد بدأت واستيقظت
من مهدها عندما مت االعتداء على
مشايخ دار الفتوى» ،مطالبًا
الرؤساء الثالثة وقائد اجليش
ووزير الداخلية واللواء أشرف
ريفي بأن يتحملوا املسؤولية

سيما يف طرابلس.
ورأى عاصي يف مؤمتر صحايف
من جبل حمسن ،أمس ،أنه «يف
كل يوم ُيطعن أحد من طائفة
العلوية خبنجر وكأنه ليس من
أبناء هذا البلد» ،مشددًا على
أن «عددًا من التكفرييني دخلوا
لبنان وحللوا ذبح العلويني».
وسأل« :حتاربون املقاومة من
أجل نزع السالح ولكن ملاذا
حتاربونا?».
ورد الشيخ نبيل رحيم على
الشيخ عاصي ،الفتا إىل أن
«التوتر يف طرابلس بدأ بعد
مؤمتر رفعت عيد األخري» ،مؤكدًا
أن «ال تكفرييني يف طرابلس»،
ومشريًا إىل أن «بعض أبناء جبل
حمسن يقوم بأعمال استفزازية
حبيث تتأثر طرابلس مبا حيصل
بالشعب السوري».
ويف البقاع ،نفذت وحدات
من اجليش عملية عسكرية يف
إطار السعي لضبط الوضع
األمين ،سيما على احلدود ملنع
دخول املسلحني من اجلهة
السورية أو خروج مسلحني من
اجلهة اللبنانية .وأوقف اجليش
 10سوريني يف حوزتهم أسلحة
خفيفة وبنادق صيد.
إىل ذلك ،اعترب وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل أن حادثة
االعتداء على املشايخ كانت
درسًا هامًا لنا مجيعًا ينبغي أن
نتعظ منه.
احلادثة،
«ختطينا
وقال:
لكنها كانت درسًا هامًا حلوادث
أخرى» ،مشددًا على أن املطلوب
لتاليف حصول ما جرى ال بد من
تهدئة اخلطاب السياسي والديين
والطائفية.
وأشار شربل إىل أن الدوافع
األساسية حلادثيت االعتداء على
املشايخ تعود حلالة االحتقان
املذهيب املتصاعدة ،الفتًا إىل
أنه يتوقع حصول أي شيء إذا
بقيت اخلطابات على حاهلا من
التشنج واحلدة.
وقال إن اجليش يقوم
جبهود كبرية ومضنية لرتسيخ
االستقرار وتأمني احلماية للناس
يف ظل هذه الظروف الدقيقة
اليت مير بها البلد ،داعيًا إىل
التمديد لقادة األجهزة األمنية،
الفتًا إىل أن ذلك ينتظر توافق
جملس الوزراء.

رأى السفري السوري علي
عبد الكريم علي أن القصف
السوري لألراضي اللبنانية
«مل حيصل» ،الفتًا اىل «أن
بيان اجليش اللبناني مل يشر
اىل هذا ،وسوريا نفت ،فهي
اليت يعتدى عليها يوميا من
مسلحني يستغلون االراضي
اللبنانية».
استقبل النائب العماد
ميشال عون يف الرابية أمس
االول السفري السوري ألكثر
من ساعة ،وصرح األخري على
األثر« :لقاؤنا العماد عون
فرصة ملناقشة األوضاع
اللبنانية والسورية والعالقة
األخوية واألوضاع الدولية
واملؤثرات يف هذه احلرب
اليت تتعرض هلا سوريا».
وقيل له :على خط التأزيم
اجلديد بني لبنان وسوريا،
هناك سقوط قذائف على
احلدود مع عرسال ،ومل نسمع
أي رد ،فلم ال تلجأون إىل
تسوية هذه االمور مع الدولة
اللبنانية؟ أليس التعرض
لالراضي اللبنانية انتهاكًا

للسيادة؟ أجاب« :على ماذا
تبنني كالمك؟ لقد قلت
كالما مل حيصل على األرض،
فبيان اجليش اللبناني مل
يشر اىل هذا ،وسوريا
نفت ،فهي اليت يعتدى
عليها يوميا من مسلحني
يستغلون االراضي اللبنانية،
وحتدث خسائر من اجلانب
السوري ويقع شهداء .هناك
مسلحون حيملون جنسيات
لبنانية وفلسطينية ،اضافة
اىل السوريني الذين يلجأون
اىل لبنان ويتخذون أراضيه
منطلقًا ملثل هذا العدوان،
وهذا عدوان على السيادتني
اللبنانية والسورية ،وهو
ما حرصت سوريا عليه يف
مذكراتها املتتالية .حنن
حنرص على عالقة عميقة
مع لبنان ،ونريد ترمجة
عملية لالتفاقات املشرتكة،
سوريا،
على
فالعدوان
بكل أسف ،شاركت فيه
دول عربية برعاية امريكية،
ولكن ما اشرت اليه نفته
سوريا ونفت ما حصل على
االرض».

أمحد كرامي :طرابلس مظلومة
والوضع األمين خطري
لفت وزير الدولة امحد
كرامي اىل ان «هناك غطاء
سياسيًا كام ًال من اجمللس
االعلى للدفاع للجيش والقوى
االمنية من اجل تدارك انفجار
الوضع االمين يف طرابلس»،
مشريا اىل ان «التحرك الواسع
للجيش واالجهزة االمنية ّ
متكن
من ضبط الوضع يف املدينة
ّ
حتى اآلن».
االنباء
لـ»وكالة
وقال
املركزية»« :نأسف لفلتان
الوضع االمين ،وخصوصًا ان
هيبة الدولة تنكسر يومًا بعد
يوم اذ يتم تصوير عاصمة
الشمال على انها بؤرة فاسدة،
اال ان هذه املدينة مظلومة
وأهلها يريدون العيش بسالم،
لكن الوضع االمين اخلطري
الناتج من قيام بعض االطراف

السياسيني والدينيني بهذه
النزاعات ال يسمح بذلك».
االمنية
القوى
وطالب
«باجراءات صارمة وحازمة
ّ
حبق املخلني باألمن من اجل
ضبط الوضع يف طرابلس
والشمال».
ورأى ان «ما حيدث يف
لبنان غري منطقي وغري طبيعي،
فاحلوادث االمنية تنتقل من
منطقة اىل اخرى بشكل غري
مسبوق وكأن هناك من يعطي
امرًا بهذه اخلروق».
وختم« :الدولة اللبنانية تتابع
موضوع املفقودين مع الدولة
السورية ،وخصوصًا ان اللواء
عباس ابرهيم يتابع هذا امللف
بشكل جدي ،ومن الواضح ان
جهوده تثمر واكرب دليل على
ذلك اطالق حسان سرور»

اخلوري :لقاءات روما هدفت إىل جتنّب الفراغ

أعلن وزير البيئة ناظم
اخلوري ان «لقاءات روما اليت
مجعت البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
نبيه
بالرئيسني
الراعي
بري وجنيب ميقاتي كانت
لقاءات مصارحة» ،مؤكدًا ان
ّ
جتنب
«هم املشاركني كان
ّ
الفراغ» .وقال يف تصريح:
«هذه ارادة رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان الذي

يصر على اجراء االنتخابات يف
ّ
موعدها» ،معتربا ان «املخرج
ّ
لتجنب الفراغ هو القانون
املختلط».
وشدد على «عدم حتميل
غياب
مسؤولية
احلكومة
«نية
اىل
الفتا
االستقرار»
ّ
الهتزاز الوضع االمين نتيجة
احلوادث االخرية ،وخصوصًا
ان لبنان مل يعد من ضمن
اولويات الدول الكربى».

ّ
التلهي
ودعا اىل «عدم
بدائرة انتخابية من هنا او
من هناك الن املطلوب اكرب
بكثري».
ّ
متنى ان «يرتبط
واذ
تأجيل االنتخابات بالتوافق
على قانون جديد» ،لفت اىل
«هم البطريرك الراعي
ان
ّ
ّ
جتنب الفراغ ،وهو يسعى
جاهدًا اىل ذلك» .وقال:
سيتحمل وزر
«ال أعلم من
ّ

لكن
االنتخابات،
تأجيل
رئيس اجلمهورية ،ومن خالل
ضغطه يف اجتاه تشكيل هيئة
االشراف على االنتخابات
ُيريد وضع االفرقاء امام
مسؤولياتهم».
اىل
اخلوري
ويغادر
واشنطن اليوم للبحث يف
تلوث نهر الليطاني ،وطرح
االلتزام البيئي للمنشآت يف
لبنان.
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«التنسيق النقابية» تنتزع سلسلة الرواتب بعد  32يوماً من النضال
التنسيق
هيئة
انتزعت
النقابية بعد  32يوميًا من
يف
واالعتصامات
النضال
الرتب
سلسلة
الساحات،
والرواتب بإحالتها من جملس
الوزراء إىل اجمللس النيابي،
مما استوجب موقفًا واضحًا من
اهليئة بدعوة اجلمعيات العمومية
إىل االنعقاد اجلمعة (امس) عند
الثامنة صباحًا ملناقشة توصية
تعليق اإلضراب ابتداء من صباح
غد السبت ،على ان يعقد لقاء
موسعًا عند الرابعة بعد الظهر
للهيئة لتلقي الردود وجوجلة
سلبيات واجيابيات السلسلة
ومصادر متويلها ،واختاذ املوقف
املناسب من مصادر التمويل،
اليت ترفض اهليئة أن متس
مكتسبات األساتذة واملوظفني
واملتقاعدين ،أي أن ال تأتي
على حساب الفقراء.
ووصف عضو هيئة التنسيق
عدنان برجي يف حديث اىل
„اللواء” ان احالة السلسلة
هو اجناز معنوي اكثر منه
اجناز مادي ،بفعل الرتاجع
عن االتفاقات املعقودة مع
املسؤولني جلهة التطاول على
احلقوق املكتسبة للمتعاقدين
واالساتذة ،واكد انه اجناز
كبري وضخم جلهة اعادة الروح
للعمل النقابي ،فقد عربت هيئة
التنسيق عن ارادة اللبنانيني
وابرزت وحدتهم.
وكانت هيئة التنسيق واكبت
جلسة جملس الوزراء من مقر
رابطة أساتذة التعليم الثانوي
الرمسي ،وعقدت جلسات دردشة
ملناقشة خطواتها املقبلة يف حال
صدور قرار احالة السلسلة.

شكرت
بيانًا
واصدرت
فيه الرؤساء الثالثة الذين
وضعوا السلسلة بندًا اول يف
جلسة جملس الوزراء امس،
والكتل
السياسية
وللقوى
النيابية واالحتادات النقابية
واملهنية واهليئات الشبابية
والطالبية والنسائية وجمالس
االهل الذين وقفوا اىل جانبها
ودعموا حتركها ،معتربة ان
ما اقرته احلكومة يتعارض مع
القرار الذي اختذته يف جلستها
املنعقدة بتاريخ 2012 – 9-6
من خالل االنقضاض على بعض
لالساتذة
املكتسبة
احلقوق
واملعلمني واملوظفني االداريني
واملتعاقدين
واملتقاعدين
واالجراء ،وينقض االتفاقات
اليت ُابرمت مع اللجان الوزارية
ودعت اهليئة اىل عقد مجعيات
عمومية يف الثانويات واملدارس
ومعاهد التعليم املهين واالدارات
العامة عند الساعة الثامنة من
صباح اليوم ملناقشة توصيتها
بتعليق االضراب املفتوح ،على
ان تعقد اجتماعًا هلا اليوم عند
الرابعة بعد الظهر لتلقي ردود
اجلمعيات العمومية وملناقشة
تعب من خالهلا عن
تنفيذ خطوات رّ
رفضها القاطع لفرض ضرائب
على ذوي الدخل احملدود
بأي من احلقوق املكتسبة
واملس ً
ّ
لالساتذة واملعلمني واملوظفني
االداريني واملتقاعدين والرتاجع
عن االتفاقات والتعهدات .
وكان وزير الرتبية والتعليم
العالي الدكتور حسان دياب،
أرسل إشارات حتذيرية من إمكان
إلغاء االمتحانات الرمسية يف
حال مل تقر السلسلة ،واستمرت

بالضارب
التنسيق
هيئة
املفتوح ،قائ ًال „وجوب أن تقر
السلسلة وإال طارت االمتحانات
الرمسية”.
ومن اليوم وصاعدًا ،يتوجب
على األساتذة البحث يف سبل
تعويض الساعات اليت حرم
منها الطالب ،خصوصًا تالمذة
املدارس الرمسية ،هذا ومن
املرجح أن تقوم وزارة الرتبية
خبفض عدد أيام عطلة عيد
الفصح ،وفصل الربيع.
إىل ذلك ،وعلى الرغم من
البلبلة اليت أثارتها الرسائل
„املدسوسة” اليت أرسلت ليل

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

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

أمس األول إىل األساتذة ،واليت
تؤكد إلغاء التظاهرة أمام القصر
اجلمهوري وإرباك األساتذة
بالشائعات والرد عليها ،إال أن
أكثر من  15ألف شخص زحفوا
أمس باجتاه مركز القرار للتأكيد
على حقهم بالعيش بكرامة،
وضرورة إحالة السلسلة حسب
االتفاقات.
تظاهرة „يوم احلسم” ،شارك
فيها من خمتلف الفئات العمرية،
طالبًا وأساتذة يف التعليم
الرمسي واخلاص ،وموظفني
يف خمتلف القطاعات العامة،
ومحلوا الفتات تطالب بإحالة
السلسلة كاملة ،فيما شهدت
املنطقة زمحة سري خانقة أجربت
املتوافدين على ترك سياراتهم
والباصات اليت تقلهم والتوجه
سريًا على األقدام ملالقاة
التظاهرة.
وعِّلقت حركة املالحة اجلوية
ُ
يف مطار بريوت الدولي قرابة
األربع ساعات ،وذلك يف إطار
التضامن مع اهليئة ،وتلقت
استعالمات املطار وشركات
الطريان سي ًال من االتصاالت
من قبل الركاب واملسافرين
لالستفسار عن املواعيد اجلديدة
للرحالت ،فيما فضل العديد
منهم البقاء يف املطار حتى
عودة احلركة إىل طبيعتها يف
هذا املرفق ،جتنبًا ألي تأخري يف
السفر.
على طاولة جملس الوزارء،
وحبسب رئيس رابطة اساتذة
التعليم الثانوي الرمسي حنا
غريب طرح امس „خفض
السلسلة  5يف املئة ،التقسيط
والتجزئة حتى  2016والدرجات
حتى  ،2018االنقضاض على
قانون
املكتسبة،
احلقوق
التناقص يف ساعات التعليم،
زيادات احملسومات التقاعدية
من  6إىل  8يف املئة ،فرض
ضريبة على معاشات التقاعد،
زيادة دوام العمل حتى الرابعة
بعد الظهر ،وقف التوظيف
يف الدولة ،االنقضاض على
املتعاقدين وعلى حقوقهم يف

عدم زيادة أجر الساعة هلم”،
شاكرًا „كل من انتصر لوحدة
اهليئة ومحاها ،ومن كان بوحدته
واستقالله رأس حربة ضد الفتنة
املذهبية والطائفية”.
وأكد أن „االعتصام مل يكن
عند الرابعة من بعد الظهر،
كبادرة حسن نية وإفساحا يف
اجملال أمام الوزراء الستجابة
املطالب”.
وكان استهل االعتصام بكلمة
رئيس رابطة التعليم األساسي
كامل شيا ،داعيًا „اىل احلة
السلسلة كما اقريتموها مع
هيئة التنسيق وال ترتاجعوا عن
تواقيعكم.ثم كانت كلمة نقيب
املعلمني يف املدارس اخلاصة
نعمة حمفوض الذي حيا مجيع
املعلمني يف املدارس اخلاصة
ويف القطاع العام واملتقاعدين
واألسالك
االمنية
والقوى
العسكرية ،وشكر رئيس جملس
النواب نبيه بري على اجلهد الذي
بذله من اجل إحالة السلسلة”.
وألقى رئيس رابطة موظفي
الدولة حممود حيدر ،كلمة
حيا فيها „أصحاب الرؤوس
املرفوعة” ،وقال„ :تؤكدون
أن لبنان لن ميوت ،انتم رمز
السلم األهلي يف لبنان ،ابقوا
هكذا ليستمر لبنان”.
وكانت كلمة لرئيس رابطة
التعليم املهين والتقين ايلي
خليفة قال فيها„ :نريدها
سلسلة حمقة دون تشويه وإما
استدراج ملعركة نقابية جديدة
وثورة جديدة تدك العروش
إن مست حبقوق املعلمني
واملتقاعدين”.
ثم حتدث رئيس رابطة
التعليم
يف
املتقاعدين
الثانوي عصام عزام الذي
أكد أحقية املطالب ،حمذرا من
التسويف واملماطلة ،مضيفًا
„لقد تصرف املضربون من
االساتذة واملعلمني واملوظفني
واملتقاعدين واملتعاقدين بكل
اخالقية ولكن احلكومة ال تبالي
بكل هذا ،فهي ال ختاف اال من
محلة السالح الذين يقطعون

الطرقات ،ولكن حنن سالحنا
القلم الذي بواسطته علمناهم
مراكزهم
اىل
وأوصلناهم
فغدروا بنا وحرمونا من حقوقنا
املشروعة”.
ويف اخلتام كانت كلمة
تضامنية لطالب الشمال ،ألقاها
الطالب أنس خضر وقال„ :ال
ميكننا ان نفهم كيف هلذه احلكومة
ان تتجاهل مستقبل طالب لبنان
وحقوق املعلمني وهي متاطل
وتؤجل يف موضوع السلسلة”،
مؤكدًا أن „اي مماطلة وتالعب
مبوضوع الشهادات الرمسية
خصوصا يعين القضاء على
مستقبل لبنان بكامله”.
بعد ذلك توجه املتظاهرون
يف مسرية من مفرق القصر
اجلمهوري اىل البنك اللبناني
الفرنسي* .ويف اطار املواقف
الداعمة رأى مسؤول املكتب
الرتبوي حلركة „امل” الدكتور
حسن زين الدين خالل مداخلة
صحافية له ان اهلدف لسلسلة
الرتب والرواتب هو ان تقر
بصيغتها النهائية وان حتال اىل
اجمللس النيابي.
وكشف زين الدين ان البنود
الضريبية لن تطال الشرائح
املتوسطة والفقرية وال تتطال
املتقاعدين وهناك تقسيط
للسلسلة مشريا اىل هواجس
النقابيني ،مؤكدًا „ان هيئة
التنسيق تريد اجياد خمرج
لفك االضراب النها تعيش
ازمة ضمري يف ظل االضراب
املتواصل وتعطيل التدريس
واملؤسسات الرتبوية وشل
مؤسسات الدولة”.
{ بدوره ،شدد األمني العام
للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور
خالد حدادة على ضرورة أن
تتسع القاعدة الشعبية املمثلة
بهيئة التنسيق وبالعمل النقابي
املستقل الدميوقراطي لكي
ً
حالة واحدة تنظم عملية
تشكل
التحرك من أجل تفكيك االلغام
اليت ستزرعها احلكومة باالتفاق
مع اهليئات االقتصادية عرب
االجتاه حنو املزيد من التحركات
الضاغضة.
{ واصدر جملس نقابة خمرجي
الصحافة ومصممي الغرافيك يف
لبنان بيانا بعد اجتماع اكد فيه
ان التحرك املطليب الذي تقوم
به هيئة التنسيق النقابية من أجل
إحالة سلسلة الرتب والرواتب
من قبل احلكومة إىل اجمللس
النيابي إلقرارها ،هو حترك حمق
ومشروع وهو مقدمة إلعطاء
املوظفني يف القطاع العام
حقوقهم املهدورة واملسلوبة
منذ وقت طويل”.
مضيفًا „نثمن عاليا تضحيات
هيئة التنسيق النقابية وندعم
حتركها ،وحنذر يف الوقت نفسه
من أن يرتافق إقرار السلسلة مع
فرض ضرائب جديدة ،خصوصا
على ذوي الدخل احملدود ،كما
حنذر أيضا من رفع أسعار املواد
والسلع الغذائية ،والذي يؤدي
يف حال رفعها إىل التضخم،
وإىل إلغاء مفاعيل إقرار
السلسلة”.
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سورية تطلق عنصراً من جمموعة تلكلخ منصور ينفي
وسفريها ينفي استهداف األراضي اللبنانية وصفه القصف
السوري
باإلشاعات

أفرجت السلطات السورية
عن اللبناني حسان سرور
الذي أوقف يف تشرين الثاني
(نوفمرب) من العام املاضي يف
كمني نصبته القوات السورية
جملموعة من الشبان اللبنانيني
والفلسطينيني تسللوا من مشال
لبنان إىل منطقة تلكلخ يف ريف
محص ،وسلمته إىل األمن العام
اللبناني الذي أكدت مصادره
مطلعة أن سرور خضع إلجراءات
إدارية وقانونية ،خباصة أنه ال
حيمل أي وثيقة سفر أو أوراق
ثبوتية ،وجرى أخذ إفادته
بإشراف القضاء املختص الذي
قرر اخالءه خالل الليل.
وأفاد بيان صادر عن املديرية
العامة لألمن العام بأنه «بناء
للتوجيهات الرمسية ،واستكما ً
ال
لالتصاالت اليت قام بها املدير
العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم مع السلطات السورية،
مت اإلفراج عن املواطن اللبناني
حسان سرور وسلم إىل املديرية
العامة لألمن العام اليت قامت
بنقله إىل لبنان ،وتعمل املديرية
على استكمال اإلجراءات اإلدارية
والقانونية إلقفال ما تبقى من
هذا امللف حتت إشراف القضاء
املختص».
وعرض التلفزيون السوري
مقابلة مع سرور بعيد إطالقه،
حتدث فيها عن طريقة دخوله
واجملموعة املسلحة إىل تلكلخ،
فقال« :كنا ستة أشخاص وصلنا
إىل منطقة امسها تل حياة،
ثم جاء  17شابًا تابعني لداعي
اإلسالم الشهال .قبل وصولنا
كنا نتقاضى األموال من شاب
امسه أبو براء كان يأتي إىل
منطقة امسها املنكوبني واملؤمتن

علينا شخص امسه يوسف أبو
عريضة .جئنا إىل قلعة احلصن
لنقاتل اجليش السوري».
وسئل عما إذا كان معه ومع
الشباب اآلخرين سالح ،فأجاب:
«كان معي روسية ،والشباب
بعضهم معه قاذفات وبعض آخر
معه روسيات وقنابل ورشاشات.
تدربنا يف املنكوبني ويف تل
حياة تدربنا شهرًا» .وأضاف:
«كنت موجودًا يف الصف األخري
من اجملموعة خالل االشتباك
الذي حصل مع اجليش السوري،
األمر الذي ساعدني على اهلروب
لي ًال إىل أن مت توقيفي».
والحقًا ،رد مؤسس التيار
السلفي يف لبنان داعي اإلسالم
الشهال على ما ورد يف املقابلة
مع سرور ،وقال إن «النظام
السوري يشعر بلحظاته األخرية
ويريد االنتقام من خصومه
ويرمي الفشل على غريه وهي
ليست املرة األوىل اليت يتهم
فيها السوريني» ،مؤكدًا أنه
«أجرب وألزم حسان سرور ،أحد
أعضاء جمموعة تلكلخ ،على القول
مول هذه اجملموعة».
أنين أنا من ّ
ووضع الشهال هذا األمر «ضمن
االنتقام السياسي واإلعالمي
للنظام السوري» ،مؤكدًا «أننا
نتشرف بنصرة الشعب السوري
وكالم سرور أمام التلفزيون
السوري ليس صحيحًا وهو يف
غري حمله».

مداهمات يف البقاع

من جهته ،نفى السفري السوري
لدى لبنان علي عبدالكريم علي
خالل زيارته رئيس «تكتل
النيابي
واإلصالح»
التغيري
ميشال عون استهداف قوات
بالده األراضي اللبنانية الواقعة

على احلدود مع سورية ،وقال:
«هناك مسلحون مل يعد خافيًا
على أحد أنهم حيملون جنسيات
لبنانية وفلسطينية إضافة إىل
السوريني الذين يلجأون إىل
لبنان ويستخدمون أراضيه ملثل
هذا العدوان واالخرتاقات»،
مؤكدًا أن «يف هذا األمر انتهاكًا
للسيادتني السورية واللبنانية،
وهذا ما حرصت سورية عليه
يف مذكراتها املتوالية» ،وقال:
يعتدى على أرضنا
«حنن الذين ُ
وحدودنا وجيشنا».
يف السياق ،نفذ اجليش
اللبناني محلة مداهمات يف
حملة مشاريع القاع الواقعة على
احلدود اللبنانية -السورية شرق
لبنان حبثًا عن أسلحة ومطلوبني
ومشبوهني.
وانتقد عضو كتلة «املستقبل»
النيابية معني املرعيب يف تصريح
له إجراءات اجليش ،وقال« :يف
الوقت الذي كنا ننتظر من
القيادة نشر اجليش على احلدود
حلماية
والشمالية
الشرقية
األهالي ،نتفاجأ بقيامها باقتحام
املنازل يف حي العراسلة يف
مشاريع القاع وجتريد األهالي
من أسلحتهم الفردية املضطرين
إىل اقتنائها خصوصًا أن
شبيحة األسد وعصاباته قامت
وتقوم بقتلهم وخطفهم وتفجري
منازهلم» ،معتربًا أن «األجدى
أن ينتـــشر اجليش اللبناني أو ً
ال
على هذه احلدود ثم يقوم حبملة
مصادرة السالح من املنطقة
ومن مجيع األطراف وباألخص
حزب السالح الذي يقوم بضرب
األراضي السورية من داخل
لبنان ومن أماكن جماورة لوجود
اجليش اللبناني».

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

نفى وزير اخلارجية اللبنانية
عدنان منصور ما نسب إليه
عن وصفه القصف السوري
لالراضي اللبنانية بـ «اإلشاعات
املغرضة» ،مؤكدًا أنه يعمل
بتوجيهات الرئيس اللبناني
ميشال سليمان ويستند إىل
معطيات املرجعية العسكرية.
وقال للوكالة «الوطنية لإلعالم»
إنه يعمل ويسري «ضمن
توجيهات رئيسي اجلمهورية
واحلكومة واحلكومة».
وقال« :قرأت خالل اليومني
كثرية
تصرحيات
املاضيني
أدل
نسبت إلي ،علمًا أنين مل
ِ
بشيء منها ،وأنا أتعجب ألنها
استنباطًا
استنبطت
أشياء
ويعلق عليها .ولن أتوقف أمام
هذه احلملة اليت تطاول وزارة
اخلارجية .املهم أن فخامة
الرئيس أعطى التوجيهات وحنن
نسري فيها ،وباشرنا بعملنا وما
طلبه منا فخامة الرئيس .إنه عمل
يتعلق بوزارة اخلارجية ويسري عرب
القنوات الديبلوماسية».
وقال« :ال أتوقف أمام
األقاويل واحلمالت املغرضة
اليت تطلق علي ،مثل انين سفري
سوري أو أمثل النظام السوري،
فأنا أمارس عملي الديبلوماسي
والسياسي الذي خيدم مصلحة
لبنان».
ولفت إىل أن «اهلدف من شن
هذه احلمالت أصبح معروفًا»،
داعيًا اجلميع إىل «الوقوف
أمام مسؤولياتهم الوطنية يف
التعاطي باملسائل احلساسة»،
ومؤكدًا أنه «مش فاتح على
حسابو».
وقال« :حني سئلت يف
نيجرييا عن إرسال مذكرة إىل
اجلانب السوري ،أجبت بأنه حني
نصل إىل لبنان سأباشر العمل
لكن ،مت حتوير األمر .هناك
أخالقية سياسية ومهنية جيب
األخذ فيها ،خصـــوصًا أن لبنان
مير يف ظرف عصـــيب ،وهو مـــن
أهم الــــمراحل اليت جيتازها يف
تارخيه السياسي احلديث ،وعلينا
أن نكون على مستوى املسؤولية
الوطنية وأال نتصرف بنكايات
وتصفية حسابات».
وأضاف« :سنعود إىل قيادة
اجليش ،إىل املرجعية املعنية
منها،
باملعلومات
وسنزود
ونستند إليها .وإذا قالت
املرجعية العسكرية إنه مت قصف
األراضي اللبنانية ،ال ننفي األمر
مطلقًا ،إمنا نستند إىل معطياتها
ومعلوماتها ،وبناء عليه نقوم
باملقتضى» ،موضحًا أنه «حني
يقول رئيس اجلمهورية إنه حصل
خرق للسيادة ،هل من املعقول
أن أقول إن اخلرق مل حيصل.
إنها إساءة إىل فخامة الرئيس
وإىل وزارة اخلارجية وليس إىل
وزير اخلارجية».

موقوف جديد يف االعتداء على املشايخ
وموفدون للراعي وعون يف دار الفتوى
ارتفع عدد املوقوفني يف
االعتداء على رجلي الدين
اللبنانيني الشيخني مازن حريري
وأمحد فخران يف حملة خندق
الغميق مساء األحد املاضي ،إىل
مثانية أشخاص بعدما جرى أمس
االول ،توقيف شخص جديد يف
حادث.
وفيما ال يزال الشيخان
يتعافيان من كسور ورضوض
أصيبوا بها جراء االعتداء
عليهما ،توجه الشيخ حريري
بالشكر إىل «قيادة اجليش
على احتواء احلادث ،واإلسراع
يف نقلهما بعد االعتداء إىل
املستشفى من خالل الصليب
األمحر اللبناني» ،مؤكدًا «أن
التحقيق الذي تقوم به اجلهات
األمنية املعنية سيجلي حقيقة ما
جرى» .وشكر كل من واساهما
يف ما تعرضا إليه.
اإلدانة
مواقف
وتوالت
لالعتداء ،وزار رئيس أساقفة
بريوت املطران بولس مطر
واألمني العام للجنة الوطنية
اإلسالمية  -املسيحية حارس
شهاب دار الفتوى موفدين
من البطريرك املاروني بشارة
مفيت
واستقبلهما
الراعي،
اجلمهورية الشيخ حممد رشيد
قباني .وقال مطر بعد اللقاء:
«محلنا رسالة حمبة وأخوة
تتضمن إدانة صرحية وكلية ملا
حدث من اعتداء على العلماء،
فهذا غري مقبول بكل األعراف
وال يف تارخينا ،وال يف عالقة
الناس بعضهم مع بعض ،ولكن
ختطينا إن شاء اهلل ونتخطى هذه
الفتنة حبكمة احلكماء ،كما أعربنا

عن رغبتنا ورغبة مجيع اللبنانيني
يف وأد الفتنة ،ويف أن يعود
اللبنانيون مجيعهم بعضهم إىل
بعض ،وحياولوا أن ينقذوا
بلدهم باحملبة ورفض كل نوع
من أنواع االبتعاد الواحد عن
اآلخر وضمن االحرتام الكامل».
كما زار دار الفتوى وفد
من «تكتل التغيري واإلصالح»
النيابي ضم وزير االتصاالت
نقوال صحناوي والنائب اميل
رمحة الذي قال:
«جئنا بتكليف من العماد
ميشال عون لكي نثمن عاليًا
املوقف الذي اختذه املفيت
نتيجة اجلرمية املوصوفة غري
املقبولة حبق املشايخ ،وقد
أنهى املفيت حبكمته وموقفه
واحلقيقي
واحلكيم
الشجاع
املوضوع ،ألن الفريق اآلخر
كان له فضل كبري ،فـ «حزب
اهلل» وحركة «أمل» موقفهما
هو املوقف الصارخ حنو ما هو
وطين وجيد ومتفاهم».
واستقبل قباني وفدًا من
«األحزاب والقوى اللبنانية»
مستنكرًا االعتداء.
وطالب لقاء روحي موسع
عقد يف دار الفتوى يف صور
القوى األمنية واجليش بالضرب
بيد من حديد كل من تسول له
نفسه التالعب باألمن واالعتداء
على الناس.
وطالب السلطات «بإنزال أشد
عقوبة يف حق املعتدين فالفتنة
أشد من القتل» ،مؤكدين «أن
السفهاء ال ميثلون الطوائف اليت
ينتمون إليها ،وعلى العقالء نشر
ثقافة السلم».

اجليش يوقف مطلقي النار يف طرابلس
خيم اهلدوء احلذر على خمتلف
ّ
مناطق التوتر اليت كانت مسرحًا
لالشتباكات وأعمال القنص يف
باب التبانة وجبل حمسن يف
طرايلس ،واليت اندلعت على
خلفية اإلشكال الذي حصل يف
املستشفى احلكومي يف القبة
وأوقع اربعة جرحى ،لرتتفع
احلصيلة حتى الصباح اىل قتيل
وعدد من االصابات كان آخرها
الطفل عيسى زعاطيطي (12
سنة) الذي ُأصيب برصاصة
طائشة يف أبي مسراء.
وكانت سجلت بعض رشقات
وسقوط
املتفرقة
القنص
قذيفة يف سوق اخلضر يف
طرابلس اقتصرت أضرارها على
املاديات.
واستقدم اجليش اللبناني
امس االول تعزيزات اضافية اىل
طرابلس ،ونفذ انتشارًا واسعًا
يف منطقيت جبل حمسن وباب
التبانة ،ال سيما يف ما يعرف
خبطوط التماس بني املنطقتني.
دوريات مؤللة وراجلة
وسيرّ
يف األحياء الرئيسة والساحات
ومفرتقات الطرق ،وأقام حواجز
ثابتة وجديدة يف بعض املناطق
الفاصلة ،ونفذ عمليات دهم يف
املنطقتني.وأعلنت قيادة اجليش
 مديرية التوجيه يف بيان انه:«إحلاقًا لبيانها السابق املتعلق
حبادث اطالق النار يوم (اول

من) امس على احد العسكريني
يف املستشفى احلكومي يف حملة
القبة  -طرابلس ،وتوتر الوضع
االمين على أثره ،أوقفت قوى
اجليش فجر اليوم (امس) ،بعد
سلسلة من عمليات الدهم احد
املشتبهني الرئيسيني يف اطالق
النار وهو املدعو جهاد دندشي،
الذي بوشر التحقيق معه بإشراف
القضاء املختص .وتستمر قوى
اجليش مبالحقة باقي املتورطني
يف احلادث».
وكانت قيادة اجليش قالت
يف بيان سابق« :على أثر إقدام
عناصر مسلحة يف حملة القبة
 طرابلس على إطالق نار منأسلحة حربية خفيفة ،باجتاه أحد
العسكريني أثناء نقله شقيقه إىل
املستشفى احلكومي يف احمللة
املذكورة ،وإصابة كليهما ،إضافة
إىل مواطن ثالث جبروح غري خطرة،
ثم حصول تبادل إطالق نار بني
حمليت جبل حمسن والتبانة ،تدخلت
قوى اجليش املنتشرة يف املنطقة
حيث دهمت أماكن إطالق النار،
وأوقفت عددًا من املشتبه بهم.
كما سيرّ ت وال تزال دوريات
راجلة ومؤللة ،وأقامت حواجز
ثابتة ومتحركة» .مشرية اىل ان
«الوضع أعيد إىل طبيعته وتستمر
قوى اجليش بتعقب مطلقي النار
لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء
املختص».
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لبنانيات

اعتصام حاشد عند مفرق القصر اجلمهوري يستبق جملس
الوزراء برفض تعديل السلسلة
استبقت «هيئة التنسيق
النقابية» موعد جلسة جملس
الوزراء اليت عقدت بعد
ظهر أمس االول ،فنظمت
اعتصامها األكرب منذ أكثر
من شهر على بدء حتركها،
يف فرتة قبل الظهر عند
مفرق الطريق إىل القصر
اجلمهوري ،كـ «بادرة حسن
نية» بعدم الضغط على
الوزراء املتجهني إىل القصر
حلضور اجللسة واملخصص
أحد أبرز بنودها لدرس
سبل متويل سلسلة الرتب
على
إلحالتها
والرواتب
اجمللس النيابي.
وتوحد املشاركون يف
التحرك املفتوح يف اعتصام
مركزي واحد .فانتقلوا من
خمتلف املناطق إىل بعبدا،
وانضم إليهم معلمون من
مدارس خاصة اقفلت أبوابها
نزو ً
ال عند قرار نقابة املعلمني
بالعودة إىل اإلضراب ليوم
واحد ،فوقفوا إىل جانب
موظفي القطاع العام يهتفون
من أجل السلسلة ويؤكدون
املضي يف حتركهم املطليب
حتى النهاية .وكانت عشرات
الفانات والسيارات اخلاصة
نقلت املئات للمشاركة يف
االعتصام من البقاع واجلنوب
والشمال فسجل شـــلل تام

يف الدوائر الرســـمــية ،كما
تعطلت املرافق احلــيوية ألربع
ســـاعات مدة التحرك املركزي
وال سيما حركة املطار ،حيث
اعتصم املراقبون اجلويون يف
مكاتبهم يف إدارة الطريان
املدني ،ومل يقدموا أي
خدمات جوية باستثناء متابعة
مـــسار الطائرات العابرة
يف األجواء اللبنانية ،وحركة
املرفأ إىل جانب إدارات عامة
أخرى.
وتركزت الكلمات اليت
ألقيت على «انتظار ما ستسفر
عنه جلسة جملس الوزراء
الختاذ اإلجراءات الالزمة يف
شأن التحرك التصعيدي يف
ضوئها» .وهتف املعتصمون
دون
النقابية
للحركة
غريها ،وقال عضو اهليئة
حنا غريب« :عندما نطالب
بإحالة السلسلة إمنا نطالب
كل الوزراء واملسؤولني
وخصوصًا الرؤساء ميشال
سليمان ونبيه بري وجنيب
هلم:
ونقول
ميقاتي
«املوظفون ينادونكم باجلباه
املرفوعة ،كرامتهم تأبى
عليهم أن خيضعوا ألي كان
يف هذا البلد ،لن نركع حليتان
املال» .ومتنى على الوزراء
«التصويت إىل جانبنا وال
سيما الوزراء الذين التزموا

وتعهدوا االتفاقات».
وزاد« :لن نغري مواقفنا.
قلنا أحيلوا السلسلة حبسب
االتفاقات .لكنهم تراجعوا
ومل حيرتموا تواقيعهم .وعلى
طاولة جملس الوزراء يطرح
اليوم خفض السلسلة  5يف
املئة ،التقسيط والتجزئة حتى
 2016والدرجات حتى ،2018
احلقوق
على
االنقضاض
املكتسبة ،قانون التناقص
يف ساعات التعليم ،زيادات
احملسومات التقاعدية من 6
إىل  8يف املئة ،فرض ضريبة
على معاشات التقاعد ،زيادة
دوام العمل حتى الرابعة
بعد الظهر .وقف التوظيف
يف الدولة .واالنقضاض
وعلى
املتعاقدين
على
حقوقهم يف عدم زيادة أجر
الساعة هلم .كل ذلك وكأن
السلسلة ليست حقًا وهم
اعرتفوا بأنها حق» .وحذر من
أنه «احنياز مفضوح ملصلحة
االقتصادية».
اهليئات
وقال« :قررنا املضي اليوم
يف هذا االعتصام لنسجل
موقفًا شريفًا واضحًا ،ال
لن نقبل باملساس باحلقوق
واملكتسبات .ابقوا صامدين
ألنكم قادرون على االستمرار
ملتابعة املعركة وتصعيدها
إلحالة السلسلة».

للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز
بكامل معداته بسعر الكلفة
يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد
عقد اجيار طويل ....ورخيص
ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

الراعي :سنتصل
باألقطاب
املسيحيني للبحث
يف قانون االنتخاب
املاروني
البطريرك
قال
الكاردينال بشارة الراعي «اننا
ككنيسة ال نريد ان نتعاطى
بشكل تقنيات يف شأن قانون
االنتخاب ،فأي قانون يتفق
عليه اللبنانيون حنن معه»،
الفتًا إىل انه «تداول يف روما
مع رئيس اجمللس النيابي نبيه
بري ورئيس احلكومة جنيب
ميقاتي يف كيفية الوصول إىل
قانون انتخاب ،وتناولنا االفكار
املطروحة وسنتصل باألقطاب
املسيحيني للتباحث يف هذا
األمر» ،مشريًا اىل أن «مشروع
الرئيس بري معروف .هو قائم
على أساس املختلط» .وقال:
«ليس لدينا تفضيل قانون
انتخاب على قانون آخر» ،وأشار
إىل ان «الكنيسة دائمًا جتمع».
وقال الراعي يف حديث اىل
الصحافيني من املطار ،فور
عودته من روما« :أنا أبارك
كل مشروع غري قانون الستني،
ونقول إن كل ما يتفق عليه
اللبنانيون حنن معه ،وحنن
ككنيسة ال نتعاطى بتقنيات
الشؤون وال نطرح موضوعًا
معينًا».
وأضاف« :حنن مع أن يتمكن
جملس الوزراء من اختاذ املواقف
اليت تريح البالد» ،متمنيًا أال
«يعيش اللبنانيون التوتر الذي
يشهده العامل العربي ،وأال
ندخل يف الصراعات املوجودة.
حنن نتأثر دائمًا بكل ما حيصل
يف العامل العربي ،ومن اجلميل
ان يشكل لبنان واحة فرح
وسعادة ،وأن يكون اللبنانيون
واحة سالم للعامل العربي»،
مشريًا إىل انه «مع ان يأخذ
جملس الوزراء القرارات الالزمة
كي يرتاح البلد» ،الفتًا إىل ان
«القضايا االجتماعية مهمة جدًا،
ونبارك أي قرار تأخذه السلطة
اإلجرائية ملصلحة البلد».
الرابطة
انتخابات
وحول
الراعي:
قال
املارونية،
«فلنحتكم اىل الدميوقراطية يف
انتخابات الرابطة املارونية وحنن
ضد التمديد».

سليمان وميقاتي يهنئان االمهات
واحلريري يعدهن حبق منح اجلنسية
مل تغب مناسبة عيد االم عن
بال السياسيني اللبنانيني ،اذ
قال الرئيس ميشال سليمان
يف تغريدة له عرب «تويرت»:
«كل يوم هو عيدك ،حتية لك
امي وأم اوالدي ومجيع االمهات
ونسمة حب ووفاء ألمهات
شهدائنا االبرار».
وقال رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي خالل استقباله وفد
«جلنة األمهات واملؤسسات
األهلية» يف السراي الكبرية
إن «احلديث عن االم ،مهما
طال وتنوع ،ال ميكن أن يعرب
عن أهمية دورها وحجم عطائها
وإخالصها يف الرتبية والتنشئة
والتوجيه يف خمتلف جماالت
احلياة ومراحلها املتعددة».

السابق
الرئيس
واعترب
للحكومة سعد احلريري عرب
«تويرت» أن «أمهات لبنان
أساس الرتبية الوطنية اليت
حتمي بلدنا يف وجه املؤامرات
والفنت» ،جمددًا التزامه بأن
«حتصل األم اللبنانية على
مواطنيتها الكاملة مبا فيها حقها
يف منح جنسيتها ألوالدها»،
ووعد بـ «تشريع قانون مكافحة
العنف األسري يف أسرع وقت».
وخص بالتهنئة «أمهات سورية
الصابرات الصامدات وأمهات
ينتظرن
اللواتي
فلسطني
أبناءهن وبناتهن املعتقالت يف
سجون العدو ويناضلن من أجل
دولة مستقلة عاصمتها القدس
الشريف».

«شاهد» 23 :ألف نازح من سورية
يفاقمون أزمة املخيمات يف لبنان
«املؤسسة
أحصت
الفلسطينية حلقوق اإلنسان»
تقريرها
يف
(شاهد)
أصدرته
الذي
السنوي
أمس ،عن أوضاع الالجئني
الفلسطينيني يف لبنان خالل
عام  2012وصول حنو  23ألف
فلسطيين هارب من القتال
يف سورية وجلوء معظمهم
إىل املخيمات الفلسطينية
يف لبنان وبعض جتمعات
النازحني.
وأعلنت أن هذا العدد
الكبري من النازحني «انعكس
سلبًا على أوضاع املخيمات
اليت ترتاجع بشكل خطري
عما كانت كانت عليه األمور
يف عام  ،2011وساهم يف
تفاقم األزمة شح املساعدات
اليت قدمتها وكالة «أونروا»
واملنظمات اإلغاثية األخرى.
كما أن غياب أي تعريف
قانوني هلم فاقم من األزمة،
فهم ال يعتربون يف نظر
احلكومة اللبنانية الجئني
مبوجب أحكام القانون الدولي
اإلنساني».

وتوقفت املؤسسة عند
اليت
اإلشكاليات
بعض
حتصل بني اجليش اللبناني
من
املخيمات
وسكان
الالجئني ،وتتمثل بـ «وجود
عدد كبري من املطلوبني من
سكان املخيمات بناء على
تقارير كيدية ،وال توجد آلية
واضحة إلغالق هذا امللف
بالتنسيق بني قيادة اجليش
واللجان األمنية الفلسطينية
وتشديد
املخيمات،
يف
اإلجراءات األمنية على مداخل
املخيمات عند عملية التبديل
اللوجسيت ،ومنح تصاريح
ملواد البناء بنسبة  40يف املئة
من الكمية املطلوبة إلجناز
البناء أو الرتميم ،ما يضطر
الالجئ إىل شراء بقية حاجاته
من السوق السوداء بأسعار
بت
مضاعفة ،والتأخري يف ّ
تصاريح البناء اليت تقدمها
«أونروا» لرتميم املنازل.
وطالبت املؤسسة بأن «تفي
الدولة اللبنانية بالتزاماتها
الدولية جلهة احرتام اإلنسان
الفلسطيين».

مقتل شاب بأعمال قنص يف طرابلس..
قربص تدين عضواً يف
واالشتباكات مستمرة
حزب اهلل بتهمة اإلرهاب

أدانت حمكمة قربصية رجل
اعرتف بانه عضو يف "حزب
اهلل" اللبناني بـ"تهمة الضلوع
يف التخطيط لشن هجوم على
مصاحل اسرائيلية" يف اجلزيرة
املتوسطية .واعتقل حسام
طالب يعقوب ( 24عاما) الذي
اللبنانية
اجلنسيتني
حيمل
والسويدية ،يف مدينة ليماسول
يف متوز/يوليو املاضي ،وادين
خبمس تهم من بينها االنتماء
اىل "منظمة اجرامية واملشاركة
يف عمل اجرامي وتبييض
االموال".

ال تزال اعمال القنص مستمرة بني اهالي باب التبانة وجبل
حمسن يف طرابلس ،وكان حصيلة نهار طويل من «املناوشات»
قتيل واصابة مخسة آخرين بينهم عسكري يف اجليش اللبناني،
جراء تبادل الطالق الرصاص واعمال قنص متبادلة.
وقال مصدر أمين أن «الشاب معتصم الشمرة ( 26عاما) تويف
يف منطقة القبة (ذات الغالبية السنية) جراء تبادل الطالق النار
بني هذه املنطقة ومنطقة باب التبانة اجملاورة هلا من جهة ،ومنطقة
جبل حمسن (ذات الغالبية العلوية) من جهة اخرى».
واشار املصدر اىل «ان القتيل كان واحدًا من ثالثة اشخاص
اصيبوا يف القبة ،قبل ان يتوفى متأثرًا جبروحه ،يف حني اصيب
شخصان آخران يف باب التبانة .ورفض املصدر حتديد املنطقة
حيث اصيب اجلندي.
واشار مصدر ميداني اىل ان «مناوشات بوترية مرتفعة تشهدها
خمتلف االحياء بني التبانة والقبة وجبل حمسن» وحماورها.
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لـبنانيات

املفاصلة على حقوق املسيحيني ُمهينة

العماد عون بعد اجتماع التكتل :التالعب يف التمثيل
املسيحي يشكّل ضرباً للكيان ،حيمل مسؤوليته من يقوم به
عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
حتدث بعده العماد عون
وتوجه
الصحفيني،
اىل
ّ
بداية بالتهنئة اىل الكنيسة
الكاثوليكية بانتخاب قداسة
البابا متمنيًا له التوفيق
يف مهمته ،كما أعرب عن
استنكاره لالعتداء الذي طاول
مشايخ من دار الفتوىّ ،
ومثن
موقف مساحة مفيت اجلمهورية
الداعي اىل التهدئة ورفض
الفتنة ،واستنكر أيضًا كل
«االعتداءات املعنوية اليت
طالت مؤخرًا كل احلرمات
واحملرمات».
ّ
يف قانون االنتخاب ،وصف
ما حيصل «باملفاصلة املهينة»
املسيحيني،
حقوق
على
ّ
يشكل «ضربًا
و»طائفًا ثانيًا»
ّ
امللوحني
وذكر
للكيان».
ّ
جملس
جلسات
«بتعطيل
الوزراء» بأن «الدميقراطية
ليست قصرًا من ورق ميكن
تقويضه بسهولة».
وتعليقًا على حوادث احلدود
السورية ّ
ّ
وحذر
ذكر مبا سبق
منه أهل عكار يف حال انسحب
اجليش كما تطالب بعض
األصوات ،من أن الوضع قد
يتطور ويفلت عن السيطرة
ّ
ّ
بالشمال
داعيًا إياهم أال يفعلوا
كما فعل غريهم باجلنوب..
وقال:
بالتهنئة
بداية
نتوجه
ّ
للطوائف املسيحية عمومًا
الكاثوليكية
وللكنيسة
خصوصًا ،النتخاب قداسة
البابا فرنسيس على رأس
الكنيسة ،ونتمنى له النجاح
يف احملافظة على القيم
اإلميان
ونشر
اإلنسانية
املسيحي يف العامل.
من ناحية أخرى ،نستنكر
حادث االعتداء الذي طال
مشايخ من الطائفة السنية
الكرمية ،وننتظر أن تأخذ
العدالة جمراها بسرعة حتى
يكون للعقاب قوة رادعة،
فال يعاود مثل هؤالء جرائمهم
األهلي
السلم
ويهددون
ويدفعون حنو الفتنة.
ويف السياق نفسه ،نستنكر
أيضًا مجيع االعتداءات املعنوية
اليت تطال احلرمات واحملرمات
وتشجع على ضرب االستقرار
ّ
يف اجملتمع يف مرحلة مصريية
مير بها الوطن.
ّ
وندعم موقف مساحة مفيت
اجلمهورية ،الشيخ حممد رشيد
قباني ،الذي دعا اىل التهدئة،
ونثمن قوله:
ّ
«إن السفيه ال طائفة له وال
تتحمل طائفته ما يقوم به..
واذا احرتق البلد لن يسلم منه
ال مسلم وال مسيحي».
يف موضوع قانون االنتخاب،
إن املفاصلة على حقوق

هيئة اإلشراف :املادة  42تؤ ّجل آخر
املطــاف إىل  19نيسان

قد ال يكون مصري جلسة جملس الوزراء
اليوم مهمًا ومصرييًا مبقدار االشتباك الدائر
بني فريقيه على تأليف هيئة اإلشراف على
االنتخابات .ال هيئة اإلشراف وال قانون
االنتخاب وال انتخابات  2013ستكون مصريية.
أبواب املخارج متاحة والوقت ال يزال مبكرًا
حتى  20حزيران

نقوال ناصيف

ّ
وتشكل
املسيحيني ُمهينة،
ً
«مناقصة»
طائفًا ثانيًا يعترب
نص
اليت
احلقوق
على هذه
ّ
عنها الطائف األول.
إن القانون األرثوذكسي،
ميثاقي  ، %100وقانون
النسبية ضمن الدائرة الواحدة
وطين  ،%100وما مسعته اليوم
من أحد النواب «املتفلسفني»
بأن األول «طائفي» والثاني
«يذوب املسيحيني» هي آراء
ّ
«خنفشارية» ؛ فكل شيء
طوائفي يف لبنان ،وال يستقيم
احلكم يف لبنان إال بالتوزيع
العادل حلقوق الطوائف .هكذا
هو جملس الوزراء ،وهكذا
هي املناصب اإلدارية األوىل
يف الدولة ،وهكذا توزيع
املناصب الرئاسية الثالثة،
والقانون األرثوذكسي حيرتم
التوزيع  ،%100وأي توزيع
ّ
يشكل عملية سطو على
آخر
أحد الشركاء يف الوطن .أما
قانون الدائرة الواحدة فهو
نقيضه من حيث الشكل ألن
كل الطوائف ممثلة يف الئحة
واحدة واجلميع ينتخب اجلميع،
وترتكز األكثرية النيابية على
أكثرية شعبية وليس كما
هي احلال اآلن ،يف قانون
الستني ،أو يف أي قانون
آخر.
تذويب
عن
والكالم
املسيحيني يف أكثرية إسالمية
ادعاء باطل ألن كل طائفة
هو ّ
ستختار مرشحيها بنفسها،
وإن كان انتخاب النواب
سيكون من قبل اجلميع.
أما عملية التذويب فهي ما
حيصل اليوم إذ أن األكثرية
تسمي
يف قضاء ما هي اليت
ّ
مرشح األقلية وهي اليت
تنتخبه ،من دون أن يكون
ألبناء طائفته رأي ال يف
التسمية وال يف االنتخاب..
هكذا نال مرشحون أغلبية
شعبية ساحقة يف مناطقهم
من أبناء طائفتهم ،ولكنهم
مل يصلوا اىل جملس النواب
بل وصل أليه من نال النسبة
األقل يف طائفته ،كما يف
عكار مث ًال ،حتى صار انتخاب
النواب املسيحيني تعيينًا أكثر
منه انتخابًا.

إن ما جيري اليوم من تالعب
يف متثيل املسيحيني إذا ما
ّ
يشكل ضربًا للكيان،
استمر
ّ
ويتحمل مسؤوليته وعبئه
ّ
أولئك الذين أغرتهم اللعبة،
وما زالوا يلهون بها.
يلوح
إن البعض الذي
ّ
جملس
جلسات
بتعطيل
الوزراء وسحب بعض الوزراء
من احلكومة ،نلفته اىل أن
الدميقراطية ليست قصرًا من
ورق ميكن تقويضه بسهولة،
فلسنا يف نظام عشائري وال
بدائي.
ّ
يتعلق باحلوادث
أما يف ما
اليت تقع على احلدود اللبنانية
ّ
فأذكر مبا قلته يف
– السورية
العشاء السنوي هليئة قضاء
الشوف يف التيار بتاريخ
2012/7/7
ّ
يتعلق بعكار وبأمن
«يف ما
أنبه أبناء عكار ّ
بكل
عكار ،فأنا ّ
حمبة وصدق ،وهذا ليس
ّ
أحتدث انطالقًا
حتذيرًا ،بل
ّ
ألن
من عاطفيت
وحمبيت هلمّ ،
ّ
معظم «العكاريني» قاتلوا معي
وكانوا يف صفوف اجليش
ّ
ُ
قدته ،أقول هلم :أنتم
الذي
معرضون
وأهلكم وأرضكم
ّ
للخطر إذا انسحب اجليش من
يعد هو املسؤول
منطقتكم ومل ُ
الوحيد عن حفظ األمن على
احلدود؛ فما حيصل هناك قد
يتطور ويفلت عن السيطرة،
ّ
واحلادث ّ
الذي حصل اليوم
هو منوذجّ ،
ألنه ال ميكن أن
حتصل هناك اشتباكات على
ّ
وتنقالت من طرف
احلدود
آلخر على أرض فيها حرب
ّ
بالشظايا.
بدون أن ُنصاب
يتطور ،
هذا األمر ميكن أن
ّ
ّ
حمبة.
بكل
أنبهكم
ّ
لذلك ،أنا ّ
قد نطلب حنن من اجليش أن
يغادر غدًا من هناك ،لكن من
سيحفظ أمنكم؟ إنتبهوا ملا
تقومون به .بسبب اإلنفالت
ّ
الذي حصل يف اجلنوب ،ال
زلنا حتى اليوم نعاني من
ّ
بالشمال
نتائجه .ال تفعلوا
ّ
ألنكم
كما فعلوا باجلنوب
وحدكم من سيتأذى .وطنكم
ّ
ويساعكم
كلكم
يضمكم
ّ
ّ
ّ
تفتشوا عن أهواء
كلكم ،فال
خارجية إلرضائها»..

ليس حتميًا يف جلسة جملس الوزراء اليوم
نهاية املطاف يف تأليف هيئة اإلشراف على
صوت الوزراء عليها أو أخفق
االنتخابات ،سواء
ّ
التصويت .ورغم أنه هو اليوم الـ 90الذي يسبق
املقدر أنه
نهاية والية جملس النواب ،واملوعد
ّ
املهلة األخرية لتأليف هيئة اإلشراف قبل ولوج
املهلة القانونية إلجراء انتخابات  ،2013يف 20
ّ
تعذر تأليفها يف جلسة اليوم
نيسان ،إال أن
ً
بالتصويت أو التأجيل ال خيرجها نهائيا من
املهل القانونية .يبقى يف اإلمكان متديد مدة
تأليفها وقتًا إضافيًا ألسباب خمتلفة منها:
حتدد
 1ـــ أن املادة  42من الدستور اليت ّ
مهلة الشهرين السابقني لنهاية والية الربملان
النتخاب جملس جديد خيلفه توجب قبل دخول
مهلة الشهرين هذين ـ وهذه املرة  20نيسان
ـ إجناز كل اإلجراءات والتحضريات الالزمة
إلجراء االنتخابات من ضمن هذا التاريخ يف
اليوم الـ 61من نهاية والية اجمللس ،أي 19
نيسان ،اليوم الذي يسبق بدء سريان املهلة
يصح ذلك أيضًا
القانونية إلجراء االنتخابات.
ّ
على هيئة اإلشراف على االنتخابات اليت هي
جزء ال يتجزأ من آلية إجرائها وفق أحكام قانون
 ،2008وإن بدا تأجيل تأليفها حتى ذلك الوقت
مفتعل ،ومن شأنه إرباك أعماهلا واستعدادها
ملهمتها .ال إسقاط تأليفها بالتصويت حييل
قانون  2008ميتًا ،وال إرجاء التصويت يعين
أن انتخابات  2013واقعة يف موعدها.
 2ـــ جيبه تأليف هيئة اإلشراف على االنتخابات
خالف سياسي مرتبط مبوقف أفرقاء احلكومة،
املنقسمة على نفسها ،من قانون االنتخاب
النافذ .بني َمن يرفض خوض االنتخابات وفق
أحكامه كوزراء الغالبية احلكومية الذين يقبضون
على زمام التصويت على تأليفها باألكثرية
املطلقة ،وبني وزراء رئيس اجلمهورية
ورئيس احلكومة والنائب وليد جنبالط الذين
يؤيدون تأليفها وإجراء االنتخابات وفق قانون
 2008ما دام القانون النافذ ويف غياب آخر
أقره جملس النواب .وخالفًا للفريق اآلخر
جديد ّ
من احلكومة الذي يضع بني يديه مسبقًا قوة
نصاب التصويت باحلؤول دون إقرار اهليئة،
يضع الفريق الوسطي بني يديه الحقًا سلطة
تعطيل انعقاد جملس الوزراء سواء مبقاطعة
رئيس اجلمهورية جلسات اجمللس أو بإحجام
رئيس احلكومة عن دعوته إىل االلتئام .وهو
أسوأ انقسام تواجهه حكومة الرئيس جنيب
ميقاتي يف استحقاق دستوري ّ
حتتم املادة 42
إجراءه يف موعده القانوني ،وتبدو هي املعنية
األوىل ـــ ال املعارضة ـــ حبماية هذا االستحقاق
مقومات حصوله.
وضمان ّ
أكثر من أي وقت مضى مل ختربه آلة احلكم
يف لبنان ،وال السلطة اإلجرائية ،منذ وضع
اتفاق الطائف موضع التطبيق ،ميسي رئيسا
اجلمهورية واحلكومة يف موقع مناوئ ملوقع
الغالبية الوزارية وعلى طرف نقيض منها.
استثناء نادر وسابقة يف احلياة الدستورية
اللبنانية اليت شهدت مرارًا ،قبل اتفاق الطائف
وبعده ،انقسام جملس الوزراء بني رئيس
اجلمهورية ووزرائه من جهة ورئيس احلكومة
ووزرائه من جهة أخرى ،أو بني الرئيسني،
ُ
فش َّل جملس الوزراء متامًا.
 3ـــ ال تعدو االستعانة باهليئة االستشارية

العليا إلجياد خمرج حيال اخلالف على تأليف
هيئة اإلشراف على االنتخابات إال مضيعة
للوقت ،فسحًا يف اجملال أمام تفاهم قطيب
احلكومة على تفسري سياسي موحد ملصري
االنتخابات ،ال لشرط تأليف اهليئة .تكمن
املشكلة يف املوقف من قانون  2008ال يف أحد
بنوده كهيئة اإلشراف :الغالبية الوزارية تنكر
حجة قانونية ،وتسعى
نفاذ قانون  2008بال ّ
إىل تعطيل مفاعيله السياسية من غري مقدرتها
على فرض إبداله بآخر .والثالثي الوسطي
يتمسك به بسبب استمرار نفاذه ،تارة بذريعة
ّ
احرتام إجراء االستحقاقات يف مواعيدها وطورًا
تشبثًا بنتائج االنتخابات اليت يفضي إليها
ّ
إجراؤها وفق أحكام هذا القانون.
والواقع أن من الوهم االعتقاد بأن اهليئة
االستشارية العليا متلك اجلواب السياسي ـ ال
القانوني ـ إلخراج املشكلة من مأزقها .ال رأيها
ملزم جمللس الوزراء والغالبية ،وال اخلالف على
التفسري قانوني.
 4ـــ ال يزال تأجيل البحث يف تأليف اهليئة
تفاديًا للتصويت عليها ،شهرًا آخر أو أقل،
ّ
ال مالئمًا ّ
احتما ً
اهلش
ميكن االئتالف احلكومي،
التوصل إىل اتفاق ينقذ
يف هذا امللف ،من
ّ
انتخابات  2013ـــ ال قانون االنتخاب ـــ من خطر
ولوج فراغ دستوري يف السلطة االشرتاعية،
سواء بالتوافق على إجرائها أو متديد والية
جملس النواب .قد يبدو من املبكر اخلوض يف
متديد والية الربملان ما دام الوقت ال يزال
متسعًا حتى  19حزيران.
ّ
 5ـــ بات مصري االنتخابات النيابية بني فكي
ّ
تعذر إجرائها يف
كماشة ،يتأكد يومًا تلو آخر
ّ
موعدها .من دون تفاهم بني قوى  8و14
آذار سيكون من املستحيل ّ
توقع قانون جديد
ً
تشبث
إىل
ا
نظر
لالنتخاب خيلف قانون ،2008
ّ
ّ
كل من الطرفني بقانون يريده على صورة
األكثرية النيابية اليت يتوخى الوصول إليها.
سرعان ما أفضت الشروط املتبادلة بينهما
إىل إطاحة كل الصيغ املتداولة القرتاح قانون
جديد ،أوهلا اقرتاح اللقاء األرثوذكسي وآخرها
اقرتاح القانون املختلط .ومن دون تفاهم
قطيب حكومة ميقاتي على التسليم بقانون
 2008سيكون من املستحيل أيضًا ّ
توقع إجراء
االنتخابات يف موعدها .أصبح كل من األفرقاء
املعنيني مباشرة بالقانون وباالنتخابات يف آن
واحد ،ميلك مفتاح تعطيلها.
 6ـــ على وفرة الذرائع السياسية والقانونية،
مرة لإلصرار على إجراء االنتخابات يف موعدها
وأخرى على أولوية القانون على االنتخابات،
يتهيب املسؤولون واألفرقاء مجيعًا بال استثناء
ّ
التدهور املنتظم للوضع األمين والتالشي
التدرجيي هليبة السلطة ومسعتها وقوتها معًا،
على حنو جيعل من تأجيل االنتخابات خيارًا
حمتومًا.
بري ،قبل
مذ طرح رئيس اجمللس نبيه ّ
أسبوعني ،أولوية األمن على االنتخابات ـــ
ومل تكن قد تدحرجت تباعًا اضطرابات األيام
وحدة
األخرية وارتفاع نربة االحتقان املذهيب
ّ
وتسيب الشارع ،وجدوا
التخاطب والتهديد
ّ
مجيعًا املعادلة املالئمة .ترافق ذلك مع احنسار
االهتمام بقانون االنتخاب ومجود التداول يف
اقرتاح القانون املختلط ،وبدا املقصود إبقاء
التواصل غري املباشر بني قوى  8و 14آذار
يتحدث يف دعوة جملس النواب
ليس إال .ال أحد
ّ
إىل التصويت على اقرتاح اللقاء األرثوذكسي،
وال يف انعقاده من أجل ذلك ،وال يف التئامه
للتمديد للقيادات األمنية.
على صورة مماثلة جيتمع جملس الوزراء
اليوم ملناقشة تأليف هيئة اإلشراف على
االنتخابات ،وال يوصد األبواب نهائيًا على ما
ينقسم عليه.
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دوليات

أوجالن يدشن مرحلة تارخيية جديدة
بدعوة األكراد يف تركيا إىل إلقاء السالح
بدأت مرحلة جديدة يف تاريخ
الصراع الكردي يف تركيا ،مع
دعوة عبداهلل أوجالن ،زعيم
الكردستاني
العمال
حزب
املسجون يف جزيرة امرالي
مسلحي
اسطنبول،
قرب
حزبه إىل وقف النار والتخلي
عن السالح ومغادرة البالد.
وفيما اكد اجلناح العسكري لـ
«الكردستاني» تأييده خلطوة
أوجالن ،وصف رئيس الوزراء
الرتكي رجب طيب أردوغان
يف الهاي الدعوة بأنها «تطور
إجيابي ،لكن األهم هو تنفيذها،
وما سيحدث خالله».
وأورد بيان كتبه أوجالن
وقرأه نواب حزب «السالم
والدميوقراطية» على آالف
األكراد الذين احتشدوا يف
ديار بكر لالحتفال بعيد
السنة
(رأس
«النوروز»
الفارسية) ،أن «كفاح القضية
الكردية جيب أن يغري مساره
إىل السالم واحلوار ،فالوقت
اآلن هو للمصاحلة والعفو ،على
رغم وجود خمططات تهدف إىل
تقسيم تركيا وزرع الفتنة مع
األكراد».
وشدد أوجالن على أن
«األتراك واألكراد أنشأوا
دولة معًا جيب أن يعيشوا فيها
بسالم معتمدين نوعًا جديدًا من
اللحمة واالحتاد».
وتعهد القائد العسكري
حلزب العمال مراد كرايالن،
حبسب ما نقلت وكالة انباء
«فرات نيوز» املوالية لالكراد
باحرتام دعوة اوجالن.
وقال كرايالن ،من مشال

العراق حيث توجد القيادة
العمال:
حلزب
العسكرية
«ينبغي ان يعرف كل العامل
ان حزب العمال الكردستاني
مستعد للسالم وللحرب معا.
ويف هذا االطار سنرتجم اىل
فعل العملية اليت اطلقها
الرئيس ابو» (لقب اوجالن).
أيد وزير الداخلية
وبعدما ّ
الرتكي معمر غوالر كالم رئيس
الوزراء أردوغان بأن احلكومة
«تريد أن ترى أفعا ً
ال وليس
أقوا ً
ال» ،لفت إىل «مظاهر
سلبية» رافقت احتفال األكراد
بعيد «النوروز» يف ديار
بكر ،بينها عدم رفعهم العلم
الرتكي ،وتهليلهم برفع صور
أوجالن الذي نادوا له باحلرية.
واحتج نواب قوميون على
عدم رفع العلم الرتكي يف عيد
«النوروز» بوضع أعالم على
طاوالتهم يف قاعة الربملان،
منددين مبا مسوه «النيات
احلقيقية للسياسيني األكراد
الذين يريدون فعليًا االنفصال
عن تركيا حتت ستار حل
القضية الكردية».
«السالم
حزب
ورد
والدميوقراطية» الكردي يف
بيان بأن «عدم رفع العلم

الرتكي ليس متعمدًا ،كما
أنه ليس ضروريًا يف احتفال
ثقايف  -اجتماعي للنوروز».
ولفت إىل عزف أغاني تركية
أغان
يف املناسبة إىل جانب
ٍ
كردية« ،ما يشري إىل حلمة
الطرفني».
وفيما أكد زعيم احلزب صالح
الدين دمري طاش ،دعم حزبه
دعوة أوجالن اليت وصفها
بأنها «منعطف تارخيي مهم
يف القضية الكردية» ،يبقى
السؤال عن اخلطوة التالية
يف ظل عدم وضع خطة زمنية
واضحة لتنفيذ ما جاء يف بيان
أوجالن.
وتنتظر أنقرة إعالنًا موازيًا
من اجلناح العسكري لـ
وتشكيل
«الكردستاني»،
جلنة تضم نوابًا أتراكًا وأكرادًا
ومسؤولني من االستخبارات
الرتكية ملتابعة تنفيذ اخلطة
اليت تقضي بانسحاب مسلحي
«الكردستاني» ووقف القتال،
والتخلي تدرجيًا عن السالح،
يف مقابل إعادة تعريف مادة
املواطنة يف الدستور الرتكي،
وإقرار قانون إدارة حملية
موسع على غرار ما يطبقه
االحتاد األوروبي.

بارزاني :مشكلتنا مع بغداد
ليست إدارية بل قضية
شعب وحقوق وأرض
قال رئيس إقليم كردستان
مسعود بارزاني أن خالفات اإلقليم
مع بغداد ليست إدارية بل هي
قضية «شعب وحقوق وأرض»،
وأكد أن األكراد مستعدون للحوار،
وأبقى الباب مفتوحًا أمام «كل
االحتماالت».
وقال بارزاني يف كلمة القاها
امام آالف احملتفلني بعيد نوروز
(رأس السنة الكردية) ،الليلة قبل
املاضية إن «نوروز يرمز إىل مرور
حنو  2700عام على رفضنا الظلم،
ومن املستحيل أن نتقبله اليوم،
ومعاني هذا العيد حتمل احلرية
واالستقالل والتجدد واخلطوة حنو
النصر».
وأضاف أن مشكلة األكراد مع
احلكومة االحتادية «ليست إدارية،
بل قومية ،ومشكلة حقوق وأرض
وحدود ،والشراكة يف احلكم»،
واعترب اخلالفات خارج هذا اإلطار
«ثانوية» .وخاطب بارزاني املالكي،
وطالبه بالرد عليه« :هل حنن
شركاء لكم أم ال؟» ،وشدد على
أن األكراد «مستعدون للحوار ،ويف
الوقت نفسه مستعدون ملواجهة كل
االحتماالت األخرى» ،وختم كلمته
بالقول إن «أعداءنا يستطيعون
ضربنا باألسلحة الكيماوية وشن
محالت األنفال ضدنا جمددًا،
كما مبقدورهم قتلنا ،إال أنهم ال
يستطيعون قتل إرادتنا».
وكان بارزاني عقد االثنني
اجتماعًا هو الثاني مع الوزراء
الذين قاطعوا جلسات جملس
الوزراء وعادوا إىل اإلقليم قبل
حنو اسبوعني ،احتجاجًا على مترير
املوازنة بالغالبية ،على رغم مقاطعة
األكراد ونواب من «العراقية»،
وأبقى األكراد «اخليارات مفتوحة»
لعودة وزرائهم.

حكاية خيانة صدام بني الرواية
األمريكية والكردية
مَ ْن أرشد عن خمبأ الرئيس العراقي
الراحل ..حارسه الشخصي أم الزعيم الكردي
يتناول وثائقي «آخر حروب
صدام» ،يف طياته تفاصيل
دقيقة عن قصة خيانة الرئيس
العراقي الراحل صدام حسني.
ويستعرض الفيلم تفاصيل
الرواية األمريكية اليت تؤكد
أن حارس صدام الشخصي هو
الواشي عن مكانه ،ويف املقابل
يعرض رواية الزعيم الكردي
املعارض لصدام علي كسرت
رسول.
وتقول الرواية األمريكية إن
حممد إبراهيم عمر املسلط،
وفاء
احلارس الشخصي األكثر
ً
وقربًا لصدام ،هو الذي أرشد
عن مكانه وذلك بعد أن مت إلقاء
القبض عليه يف الثالث عشر من
ديسمرب/أيلول.
ووفق رواية إيريك مادوكس،
حُ
املقق يف جهاز خمابرات
اجليش األمريكي واملسؤول عن
استجوابه ،فإن املسلط أنكر يف

البداية معرفته بصدام ولكن
بعد إخباره بالقبض على 40
شخصًا من أقاربه وسرد أمساء
 30آخرين وتهديده مبداهمة كل
منزل من منازل أقاربه ،اختار
املسلط فورًا اإلرشاد على مكان
صدام.
أما الرواية الكردية فبطلها
أحد القادة الرئيسيني السريني
يف قوات البشمركة ،كان زعيم
حرب كرديًا معارضًا بشدة لصدام
ُيدعى علي كسرت رسول.
وبعد أن قرر علي كسرت
رسول اخلروج عن صمته أكد
أنه ومبساعدة قبيلة صدام اليت
كانت تعيش يف العوجة استطاع
الوصول إىل مكان اختباء صدام
يزودهم بالغذاء ،وأنهم هم
وم ْن ّ
َ
َم ْن أعطوا األمريكيني املعلومات
يف الريف مشال تكريت بالقرب
من منطقة الدورة حتى يتمكنوا
من إلقاء القبض عليه.

مكتب برييز :أوباما أبدى استعداداً لإلفراج عن اجلاسوس بوالرد
أفاد موقع «قضايا مركزية» العربي أن الرئيس باراك أوباما وافق
على منح العفو عن اجلاسوس اإلسرائيلي جونثان بوالرد استجابة
لطلب الرئيس مشعون برييز خالل اجتماع بينهما مساء أول من أمس.
ونقلت وكالة «معا» عن املوقع أنه على رغم نفي مكتب الرئيس
األمريكي ،فإن مكتب الرئيس اإلسرائيلي أكد للموقع استعداد أوباما
لإلفراج عن بوالرد .وأشار املوقع إىل أن األيام املقبلة ستكشف
حقيقية ما رشح عن مكتب برييز ،أو تؤكد نفي مكتب الرئاسة
األمريكية .يذكر أن إسرائيل قامت قبل الزيارة بعمل عريضة وقع
عليها عشرات اآلالف من اإلسرائيليني ،بينهم شخصيات مهمة،
تطالب الرئيس األمريكي العفو واإلفراج عن اجلاسوس بوالرد.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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اسرتاليات

آالن كوتس يفضح أيان ماكدونالد!!
استمعت مفوضية مكافحة
الفساد إىل أن وزير التعدين
األسبق بوالية نيو ساوث ويلز
منح رخصة منجم تدريب إىل
أصدقاء نقابيني بالرغم من أن
مستشاريه يف وزارة التعدين

حوالي أسبوعني وهو يتزامن
تقريبا من احتفال أسرتاليا
ونيوزيلندا بيوم األنزاك يف
 25أبريل املقبل.
وقال املهاجر اإلجنليزي مارك
مسيث الذي يعمل صحفيا يف
أسرتاليا يف صحيفة خدمات
مالية إن احلب هو من دفعه
للقدوم إىل أسرتاليا ،لكنه
سرعان ما تأقلم على جو
سيدني وشواطئها.
واستطرد مسيث« :لقد
أتيت إىل سيدني عام ،2008
ووقعت يف غرام املدينة،
أحببت اجلو هنا ،وجو الرتحيب،
األشخاص ودودون هنا ،وال
يأخذون األمور جبدية زائدة عن
احلد»
وكان مكتب اإلحصائيات
األسرتالي قد توقع من قبل
أن يكسر عدد سكان أسرتاليا
حاجز  23مليون يف يونيو
املقبل.

 Creekإىل الزعيم النقابي
السابق جون ميتالند وجمموعة
من املستثمرين ،دون طرح أي
مناقصة تنافسية عام .2008
وقال أالن كوتس نائب
املدير العام السابق لوزارة
التعدين والصناعات األساسية،
إنه مل يعترب أبدا فكرة منجم
اجليدة،
بالفكرة
التدريب
ووصف مستشار سابق آخر
الفكرة بالفقرية.
واستمعت املفوضية إىل أن
ميتالند الرئيس السابق لنقابة
 CFMEUاستغل الرخصة يف
حتقيق مكاسب مفاجئة بلغت
 15مليون دوالر بعد أن كان
قد تكبد  165ألف دوالر.
وعلمت التحقيقات أن تربير
ماكدونالد آنذاك متثل يف أن
األرض ميكن أن تصبح منجم
تدريب جيد رغم أن ذلك ضد
آراء مستشاريه.
وأضاف كوتس يف شهادته
أمام املفوضية أمس األربعاء
أنه يعتقد أن ماكدونالد منح
رخصة املنجم مباشرة مليتالند
وآخرين دون طرح مناقصة
جراء عالقات شخصية حبتة،
تتمثل يف أن ميتالند كان
أحد املؤثرين بشدة آنذاك يف
الشأن النقابي.
وكان حتقيق سابق ملفوضية
مكافحة الفساد قد علم أن
كوتس مت إقصاؤه من منصبه
بعد أن استفسر عن مالبسات
طرح رخصة تعدين بيلونغ
فالي.

نصحوه بإعادة التفكري يف
األمر.
وحتقق مفوضية مكافحة
الفساد يف األسباب اليت حدت
ماكدونالد إىل منح رخصة منجم
تدريب على أرض « Doyle's

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

سكان أسرتاليا  23مليون يف يوم
األنزاك!!

من املقرر أن يبلغ عدد
سكان أسرتاليا  23مليون خالل
 4أسابيع ،وهو ما يتزامن مع
ذكرى يوم األنزاك اليت حتل
يف  25من إبريل من كل عام،
واليت تتذكر فيه أسرتاليا
ونيوزيلندا اجلنود الذي قتلوا
يف تركيا إبان احلرب العاملية
األوىل.
وتأتي تلك الزيادة السكانية
بسبب الزيادة املطردة يف
عدد املهاجرين ،إذ تستقبل
أسرتاليا مهاجرا جديدا كل
دقيقتني وعشرين ثانية.
ويتوقع اخلرباء أن يشكل
املهاجرين نسبة أكرب من
املواليد األسرتاليني اجلدد يف
املليون الثالث والعشرين.
وقال مارك ماكريندل من
مؤسسة «ماكريندل ريسريش»
إن عدد السكان يف أسرتاليا
مبقدار  1028شخصا
يزيد
يوميا ،مشريا إىل أن عدد
سيالمس
أسرتاليا
سكان
مستوى  23مليون نسمة بعد

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

حكومة أسرتاليا تؤجل تعديالت مكافحة التمييز
قامت حكومة غيالرد بتعليق
القوانني املشتملة على إصالحات
يف جمال مكافحة العنصرية ،يف
الوقت اليت اعرتف فيه املدعي
العام الفيدرالي مارك دريفوس
بأن التغيريات املقرتحة رمبا ال
حتقق التوازن الصحيح.
ومن املقرر أن تقوم احلكومة
بالتقدم مبشروع قانون حلماية
األسرتاليني من التمييز على
أساس امليول اجلنسية أو النوع
أو الطبيعة اجلنسية.
يذكر أن نيكوال روكسون اليت
كان تشغل منصب املدعي العام
الفيدرالي قد اقرتحت العام
املاضي مشروع قانون قالت إنه
سوف ميزج بني مخسة قوانني
يف جمال التمييز العنصري،
تتضمن قوانني التمييز العنصري
واجلنسي ،ولكن مت توجيه
انتقادات لتلك القوانني بداعي
أنها تقيد حرية الرأي ،إذ أنها
تشمل اللغة العدائية ،وهي ما
تعد كلمة مطاطة حتتمل العديد
من املعاني.
وكانت جلنة يف جملس
الشيوخ قد اقرتحت جمموعة
كبرية من التغيريات على مسودة
قانون حقوق اإلنسان ومناهضة
التمييز.
وقال دريفوس أول أمس
األربعاء إنه سوف يعيد إرسال
مشروع القانون جمددا إىل
مؤسسته.
وأضاف أنه ال يضمن االنتهاء
من التعديالت اجلديدة قبل
االنتخابات.
وتابع أنه جيب مراعاة إحداث
توازن حذر للغاية بني حرية

التعبري وبني التمييز العنصري.
وأردف أن مشروع قانون
بسيط سيتم عرضه هذا األسبوع
التمييز على أساس
إلفقاد
اجلنس أو النوع ،معتقدا أنه من

املهم جدا قبوله.
واتهم اخلضر احلكومة بنقص
الشجاعة يف إحداث التعديالت
اجلديدة.
املصدر :العنكبوت االكرتوني

جبهة إعالمية متحدة يف أسرتاليا
ضد غيالرد!!
قام رؤساء أكرب الصحف
والشبكات التلفزيونية يف
أسرتاليا بتكوين جبهة متحدة غري
مسبوقة تطالب حكومة غيالرد
بإسقاط مقرتحات لقوانني
تتضمن تعديالت إعالمية ،حيث
اعتربها أصحاب املؤسسات
اإلعالمية يف أسرتاليا حماولة
لتقييد حرية اإلعالم.
وقال عضو الربملان املستقل
لصحيفة
أوكشوت
روب
«ويست أسرتاليان إنه لن
يصوت لصاحل مترير القوانني
الستة املقرتحة ،وهو ما يؤثر
سلبا على آمال حكومة غيالرد
يف مترير تلك القوانني.
وقال عضو الربملان املستقل
أيضا توني ويندسور إنه ليس
من احملتمل أن يقوم بالتصويت
لصاحل التعديالت.
وفيما خيص رؤساء امليديا
يف أسرتاليا ،قال كيم ويليامز
الرئيس التنفيذي لـ «نيوز ال
تي دي» تلك املؤسسة اليت
قيل إن تعديالت حكومة غيالرد
تستهدفها بشكل خاص ،إن
إنشاء هيئة رقابية على اإلعالم

يف أسرتاليا يهدد حرية الرأي،
مهددا باللجوء الفوري إىل
احملكمة العليا إلسقاط تلك
القوانني يف حالة متريرها ،معتربا
أنها تتعارض مع الدستور.
ويف ذات السياق قال كريي
ستوكس رئيس مؤسسة «Seven
 »West Mediaإنالسلطات اليت
ترغب احلكومة يف االستحواذ
عليها عرب مترير تلك القوانني
تعد حماولة غري مسبوقة حتمل
تهديدا حلرية الرأي.
واعترب غريغ هايوود رئيس
مؤسسة «فريفاكس ميديا»
احلكومية
التعديالت
أن
ستسمح للحكومات باستهداف
املؤسسات اإلعالمية اليت ال
تتماشى مع أهوائها.
ويعترب احملللون تلك اخلطوة
اليت اختذتها حكومة غيالرد
مبثابة هزمية أخرى هلا ،وتعضيد
الحتماالت عودة كيفن راد
لقيادة الدفة العمالية ،اليت
شهدت انهيارا كبريا يف
شعبيتها مؤخرا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

احلزب الوطين األسرتالي يستبعد ريتشارد طربيه

أرسل احلزب الوطين يف نيو
ساوث ويلز معلومات ملفوضية
مكافحة الفساد حول ريتشارد
طربيه.
وكان طربيه قد استقال
اليوم األربعاء من برملان نيو
ساوث ويلز بعد سحب ترشيحه
كمرشح عن احلزب الوطين
على مقعد «نيو إجنالند»
الفيدرالي.
ومل حيضر طربيه وقت
الربملان،
يف
االستجواب
ومل يشاهده أحد داخل مبنى
الربملان.
يأتي ذلك يف أعقاب تلقي
احلزب بوالية نسو ساوث ويلز
معلومات عن طربيه خالل الـ 48
ساعة املاضية.
من جانبه ،قال بني فرانكلني
مدير احلزب الوطين بوالية نيو
ساوث ويلز « :لقد حولنا
املعلومات اليت تلقيناها عن
طربيه للسلطات املختصة،
واحلزب ليس لديه أي تعليق
على حمتوى تلك املعلومات».
وتابع « :طاملا أن القضية
اآلن تدرسها مفوضية مكافحة
الفساد ،ال يستطيع احلزب
التعليق عليها اآلن».
واستقال طربيه من منصبه
كعضو مستقل يف والية نيو
ساوث ويلز عن دائرة Northern
 Tablelandsبعد ساعات من

ريتشارد طربيه
سحب ترشيحه كمرشح احلزب
الوطين على مقعد «نيو
إجنالند» الفيدرالي ،حيث كان
مقررا أن خيوض االنتخابات
ضد عضو الربملان املستقل
توني ويندسور ،يف االنتخابات
الفيدرالية القادمة.
ومت إجبار طربيه على سحب
ترشيحه على خلفية عالقته
الوطيدة مع الوزير العمالي
األسبق بوالية نيو ساوث ويلز
إيدي عبيد ،وادعاءات تفيد بأن
عبيد كان داعما بقوة لطوربيه
يف مشواره الربملاني.
وقال نيال بلري رئيس احلزب

الوطين يف نيو ساوث ويلز إن
هنالك دعما هائال لفكرة ترشيح
جويس للرتشح على املقعد
الفيدرالي بدال من طربيه.
وأعلن طربيه أمس الثالثاء
عن رغبته يف االستقالة من
برملان نيو ساوث ويلز بعد 14
عاما من اخلدمة.
وتابع « :لقد استمتعت
باخلدمة يف احلياة العامة،
وخدمة مواطين «Northern
 ،Tablelandsلقد كان دعمهم
لي رائعا وأشكرهم على ذلك،
لقد حققنا أشياء رائعة معا»
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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نيو ساوث ويلز :هجوم غيالرد على العمال األجانب يفتقد الذكاء

النقابات تتمسك باستمرار غيالرد يف رئاسة حكومة أسرتاليا

بول هاوز األمني الوطني لنقابة العمال األسرتاليني مع رئيسة الحكومة الفيدرالية جوليا غيالرد
نائب رئيس حكومة نيو ساوث ويلز أندرو ستونر

قال أندرو ستونر نائب رئيس
حكومة نيو ساوث ويلز إن
هجوم احلكومة الفيدرالية على
نظام التأشريات املسمى 457
 visasيفتقد الذكاء.
وتابع« :آخر ما نريده إذا أردنا
وضع سيدني كمحور جذب عاملي
للمواهب ،هو ترسيخ االعتقاد
بأن أسرتاليا ال ترحب بتلك
الفئة املاهرة من األجانب».

يذكر أن نظام التأشريات
املهارية املؤقتة واملعروفة
باسم  visas 457يسمح بصاحب
العمل أن جيلب عمال ماهرين
يف أسرتاليا مبدة إقامة تبلغ 4
سنوات لكل عامل.
وكانت جوليا غيالرد رئيسة
احلكومة الفيدرالية قد قد
انتقدت مؤخرا هذا النوع من
التأشريات ،معتربا أن ذلك له

آثار سلبية على فرص العمال
األسرتاليني».
ووجهت اتهامات إىل قطاع
ُ
تكنولوجيا املعلومات باستخدام
تلك التأشريات مللء الوظائف
أجانب
مبوظفني
الفنية
منخفضي األجور ،على حساب
األسرتاليني.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أعلن اثنان من أقوى قادة
النقابات يف أسرتاليا تأييدهما
لرئيسة احلكومة الفيدرالية جوليا
غيالرد مع اقرتاب االنتخابات
الفيدرالية يف سبتمرب القادم.
واملسؤوالن هما بول هاوز
رئيس احتاد العمال األسرتاليني،
وجو دي بروين النقابي الشهري،
حيث أعلنا أنهما سيقفان بكل
قوة مع جوليا غيالرد.
وقال دي بروين« :النقابة
بأسرها تؤيد غيالرد ،وتعرب
عن قلقها من توقعات تشكك
يف إمكانية استمرارها يف

منصبها».
أما بول هاوز فقد قال إن نقابة
العمال األسرتاليني تقف خلف
غيالرد بدون أي حتفظـ ،حتى مع
أنباء رغبة أعضاء برملان عماليني
مناقشة عودة كيفن راد لقيادة
الدفة العمالية جمددا.
كما نفى كل من وزير اخلارجية
األسرتالي بوب كار ،ووزير
اإلسكان والصحة العقلية مارك
باتلر أنباء أشارت إىل رغبتهما
يف عدم استمرار غيالرد ،حيث
قال باتلر يف تغريدة على تويرت:
«ال أزال أشعر بالفخر أنين أحد

أعضاء فريق جوليا غيالرد».
وعودة إىل دي بروين الذي
قال إن أحدا من قيادات حزب
العمال مل حيادثه يف مسألة
تغيري غيالرد ،وتابع« :أنا أويد
غيالرد دون أي حتفظ ،إنها
أفضل شخص ميكنها قيادة
حزب العمال يف انتخابات 14
سبتمرب».
احلديث
«كثرة
واستطرد:
والتوقعات حول تغيري القيادة
العمالية حيدث زعزعة وعدم
استقرار يف حزب العمال».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا ترتقب ..فريوس أنفلونزا اخلنازير يقاوم التاميفلو!!

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

الح يف األفق جمددا خطر أنفلونزا
اخلنازير الذي أصاب أكثر من 37
ألف أسرتالي ،وقتل  186شخص
عام  ،2009إذ أضحى الفريوس
مقاوما للدواء الشهري الذي كان
يقضي عليه والذي حيمل اسم
« تاميفلو» ،وهو ما يصعب
كثريا من مهمة عالج املرض.
وقبل أسابيع قليلة من بدء موسم
اإلنفلونزا يف أسرتاليا ،توصل
حبث أسرتالي إىل أن واحد من
كل مخسة حاالت مصابة باملرض

عام  2011مل تستجب أجسادهم
لدواء تاميفلو ،بعد أن أضحى
الفريوس مقاوما له.
وقال د .آيرون هارت من مركز
حبوث األنفلونزا يف ملبورن
التابع ملنظمة الصحة العاملية
إن فريوس أنفلونزا اخلنازير
أظهر ميال أكثر حنو مقاومة
الدواء  ،مقارنة بأنواع األنفلونزا
األخرى.
وبينما كشف العلماء أن نسبة
اخلنازير
أنفلونزا
سالالت

املقاومة لـ «تاميفلو» يف العامل
تبلغ  ،% 2إال أن هنالك طفرات
جديدة يف كل السالالت ملقاومة
املرض.
ويبدأ الفريوس يف مقاومة الدواء
عندما يقوم املريض بتناوله للحد
من األعراض املصاحبة له.
يذكر أن موسم األنفلونزا يف
أسرتاليا يبدأ من مايو حتى
أكتوبر>
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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منح رخصة مبذاق اخلنازير واخلمور!!
أصحاب اإلعالم يف أسرتاليا
كيف جتاهل ماكدونالد نصائح مستشاريه جملاملة جون ميتالند؟! غاضبون من حكومة غيالرد

كشفت حتقيقات مفوضية
مكافحة الفساد جتاهل وزير
التعدين األسبق حبكومة نيو
ساوث ويلز أيان ماكدونالد
بوزارة
مستشاريه
نصيحة
التعدين حتذره من منح رخصة
لصاحل
إنشاء منجم تدريب
صديقه املقرب جون ميتالند
وآخرين.
أن
التحقيقات
وعلمت
ماكدونالد ضرب عرض احلائط
بتلك النصائح ،بل منح ميتالند
رخصة املنجم دون طرح
مناقصة ،وهو ما تسبب يف
حتويل مبلغ االستثمار اهلزيل
مليتالند ،والذي مل يكن يزيد
عن  166ألف دوالر إىل أرباح
بقيمة  15مليون دوالر.
مكافحة
مفوضية
وبدأت
الفساد يف حتقيقها الثالث
املتعلق بشخصيات عمالية يف
والية نيو ساوث ويلز ،حيث أعلن
بيرت براهام مساعد املفوضية إن
ماكدونالد قام مبنح رخص إلنشاء
منجم  Doyles Creekالتدرييب
لصاحل جمموعة من املستثمرين
من نيوكاسل ،بينهم ميتالند،
الذي كان يشغل منصبا قياديا
يف نقابة التعدين والطاقة.
وأضاف براهام أن ما فعله
ماكدونالد تسبب يف آثار وخيمة
على دافعي الضرائب بالوالية،
بينما كان مبثابة منجم ذهيب
للمستثمرين املستفيدين من
تلك الرخصة.
ويهدف ذلك التحقيق إىل
اإلجابة على سؤال حمدد هو عما
إذا كان هنالك شبهات فساد
بشأن منح تلك الرخصة يف
منطقة .Doyles Creek
واستطرد براهام أن الطريقة
اليت اتبعها ماكدونالد يف منح
رخصة منجم الفحم تبعث على
الدهشة ،واصفا فكرة إنشاء
منجم تدرييب بأنها جاءت على
سبيل اجملاملة ،ومل تكن حتظى
بأي دعم.
وقال أحد السكان احملليني
يف منطقة املنجم « :مل يكن
ذلك منجما للتدريب ،بل كان
منجما للتعدين».
وتابع براهام أن ميتالند
وآخرين قاموا بإقناع ماكدونالد
مبنحهم الرخصة دون طرح
مناقصة ،حيث توالت مآدب
الغذاء والعشاء اليت ناهلا
ماكدونالد يف أرقي املطاعم.
ومت منح الرخصة املشبوهة
يف  24فرباير  ،2008حتى أن
أحد املستثمرين املستفيدين من
الرخصة ويدعى كريغ رانسلي
أرسل رسالة لباقي املسثمرين
قائال« :عندنا تقرأون اخلطاب
ستعرفون ملاذا ال أستطيع حمو
االبتسامة العريضة من على
وجهي».

ويبدأ التحقيق يف االستماع
إىل حوالي  60شاهدا بداية
من األربعاء ،ويتوقع أن ينتهي
التحقيق يف نهاية أبريل..
على صعيد آخر فخالل وجبة
مكونة من اخلنازير واحملار
والبط واخلمور الفاخرة ،وقع
أيان ماكدونالد وزير التعدين
األسبق بوالية نيو ساوث ويلز
على رخصة تعدين وضعت
ماليني الدوالرات يف جوب
رفقائه يف النقابة ،حبسب
حتقيقات مفوضية مكافحة
الفساد.
لقد تكلف احتفال التوقيع
على الرخصة  1800دوالر يف
مطعم « كاتاالينا ،حيث كان
حاضرا أحد الرجال املستفيدين
من رخصة منجم التدريب،
والذي علق قائال إن الضحكة ال
ميكنها مفارقة وجهه من فرط
السعادة.
وقالت مفوضية مكافحة
الفساد إن والية نيو ساوث
ويلز تضررت ماليا كثريا من
تلك الرخصة ،اليت كانت مبثابة
منجم ذهب على املستفيدين
منها ،بينهم جون ميتالند
رئيس نقابة التعدين السابق
دون فائدة تذكر على خزينة
الوالية.
مكافحة
مفوضية
وتنظر
الفساد يف خمالفات تتعلق
برخصة منجم تدريب يف
 Doyles Creekوقتما كان
أيان ماكدونالد وزيرا للتعدين
حبكومة والية نيو ساوث ويلز.
وكشفت التحقيقات أن
ماكدونالد منح تلك الرخصة
مبخالفة صارخة للقانون حيث
مل يطرح مناقصة تنافسية ،بل
منح الرخصة مباشرة مليتالند

وزير التعدين األسبق بوالية نيو ساوث ويلز أيان ماكدونالد
وآخرين عام .2008
وقيل إن ميتالند حقق أرباحا
هائلة من الصفقة بلغت 9000
 ،%بعد أن كان قد دفع
 165698دوالر ،حصد 15
مليون دوالر يف أواخر .2011
وقال بيرت براهام املستشار
إن
للمفوضية
املساعد

ماكدونالد اختذ قراره بشكل
خالف نصائح مستشاريه يف
وزارة التعدين ،وأشار إىل أن
التوقيع تزامن مع مأدبة فاخرة
يف مطعم كاتالينا يف 15
ديسمرب .2008
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

نيو ساوث ويلز تعلن خطة وظائف يف
غرب سيدني
تكون
أن
املقرر
من
حمور اهتمام
غرب سيدني
االسرتاتيجية اجلديدة حلكومة
والية نيو ساوث ويلز فيما
يتعلق بتنمية قطاع التوظيف
خالل العقدين املقبلني.
أمس
احلكومة
وأطلقت
اسرتاتيجية جديدة أطلق عليها
 Metro Strategyواليت ختطط
خللق ما يزيد عن  300ألف
وظيفة يف غرب سيدني.
وتتضمن اخلطة أمساء تسع
مناطق مهمة يف سيدني واليت
حتمل تأثريا على النمو يف
املدينة ككل.

وأعلن رئيس حكومة الوالية
باري أوفاريل استهدافه توفري
 625ألف وظيفة إضافية يف
سيدني حبلول عام ،2031
معلنا عن رغبته يف أن تكون
نصف تلك الفرص اجلديدة
يف الضواحي الغربية ،معتربا
أن ذلك سيغري اللعبة بشأن
مستقبل سيدني.
وتابع أوفاريل « :لقد
وضعنا غرب سيدني يف قلب
االقتصادية،
اسرتاتيجيتنا
لتحقيق النمو والرخاء يف
املدينة».
وتتضمن املناطق الوظيفية

اجلديدة املستهدفة كل من
 ،Mt Druittو «ليبنغتون» و»
روس هيل» و « برييوود»،
بصفتها مراكز وظائف حمتملة
يف املنطقة.
أولوية
احلكومة
وتضع
للنمو
املدعمة
للوظائف
البحوث
مثل
االقتصادي
والشحن واخلمات اللوجستية
والصناعات الزراعية.
وتتضمن اخلطة أيضا احلاجة
إىل حتسني وسائل االنتقال
إىل منطقة الوظائف اجلديدة يف
غرب سيدني .
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ستوكس
كريي
تساءل
صاحب شبكة « »Sevenحول
السرعة اليت تسعى بها احلكومة
لتمرير حزمة من  6قوانني
تعديالت إعالمية
تتضمن
مقرتحة ،مشريا إىل أنه مل ير
مثل هذا املوقف على مدار 40
سنة من عمر مشواره املهين.
وأدىل ستوكس أمس االثنني
برأيه يف التعديالت اإلعالمية
املقرتحة ،وأظهرت تصرحياته
سخطا على تلك التعديالت،
شأنه شأن قيادات إعالمية
أدلوا بآرائهم أيضا أمام اللجنة
الربملانية حول مشروع القانون
املثري للجدل.
وقال ستوكس « :أستطيع
فقط تذكر أحد مشاريع القانون
اليت مت دفعها يف عجالة يف
أعقاب أحداث  11سبتمرب ،ال
جيب التعجل مطلقا يف مترير
القوانني».
االتصاالت
وزير
وكان
الفيدرالي ستيفن كونروي
قد أعلن األسبوع املاضي ،عن

موعد حمدد أقصاه أسبوع و4
أيام لتمرير التعديالت اجلديدة
يف جملسي النواب والشيوخ»
يف تعجل أثار الكثري من إمارات
الدهشة.
ووجه كل من اخلضر وعضو
الربملان املستقل روب أوكشوت
التعديالت
لتلك
انتقادات
احلكومية يف خطوة تزيد مساحة
الشك يف إمكانية متريرها.
وقال كيم ويليامز الرئيس
التنفيذي ملؤسسة « نيوز
ليميتيد» إن التعديالت اجلديدة
تنتهك احلقوق الدستورية،
ومتهد الطريق للتدخل احلكومي
املباشر يف احملتويات اإلعالمية،
معتربا التعديالت هجوما مباشرا
على حرية الصحافة واإلبداع.
وحياول االئتالف الفيدرالي
املعارض بذل كافة احملاوالت
املمكنة لعدم عرض القوانني
بالتعديالت
اخلاصة
الستة
اإلعالمية على جملس الشيوخ
هذا األسبوع.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

رسوم رعاية الطفل ترهق العائالت

تكافح أكثر من ثلث العائالت
األسرتالية يف دفع رسوم
رعاية األطفال بالرغم من
زيادة املساعدات اليت قدمتها
احلكومة الفيدرالية خالل العقد
املنصرم.
بعنوان
تقرير
وكشف
«مشاكل رعاية الطفل» أعده
«املعهد األسرتالي» أن خماوف
العائالت من عدم قدرتها على
دفع تكاليف رعاية الطفل تفوق
املخاوف املرتبطة بنوعية تلك
الرعاية أو مدى توفرها.
وقال ديفيد بيكر مؤلف
التقرير إن الدعم احلكومي مل
حيدث سوى تأثري ضئيل فيما
يتعلق بقدرة أولياء األمور على
دفع تكاليف رعاية الطفل،
وفسر ذلك بقوله « :الدعم
احلكومي حيدث تأثريا ضئيال
مع الزيادة املطردة يف تكاليف
رعاية الطفل.»،
واستطرد « :بالرغم من أن

تكاليف رعاية الطفل كانت إحدى
القضايا االنتخابية عامي 2004
و ،2007إال أن عددا كبريا من
العائالت تذمروا من استمرار
تلك الرسوم الباهظة»».
ووفقا إلحصائيات أوردتها
والتوظيف
التعليم
وزارة
وعالقات العمل فإن متوسط
ما تتكبده العائالت يف رعاية
الطفل يبلغ  % 7.5من الدخول
السنوية هلم.
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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
تسعرية مجانية
Park NSW 2143

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

بطاقات مكاملات خارجية بأرخص األسعار

الـبيع بالــجملة

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا على
الرقم:
87648186
لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

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 :
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 انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

االتصال بـ برنار0407 666 190 :
PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

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

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

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

Glass & Glazing

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

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

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

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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وجه ضربة شديدة حلكومة غيالرد
تقرير :نيوزيلندا أفضل من أسرتاليا يف
كريغ طومسون يعارض التعديالت اإلعالمية اجلديدة
نظام شراء األدوية
يواجه مشروع القانون اخلاص
بتعديالت إعالمية جديدة الكثري
من التعثر املبكر بعد أن أثار
الكثري من اجلدل ،وفجر خالفات
وانقسام يف إحدى اللجان
االنتخابية ،كما أعلن كريغ
طومسون عضو الربملان املستقل
معارضته ملشروع القانون ،رغم
تعرضه حلمالت إعالمية عنيفة،
وهو األمر الذي يضعف فرصة
مترير القانون.
وكان جملس الشيوخ قد
صوت إلرسال مشروع القانون
إىل جلنة انتخابية اليت شهدت
تقديم
انقساما بشأن موعد
تقرير عن مشروع القانون ،إذ
رغبت األصوات املعارضة يف أن
يتم تقديم التقرير يف  17يونيو
القادم.
ولكن قام العماليون بإجهاض
تلك احملاولة وأصروا على أن
يكون تقديم التقرير األربعاء
املقبل ،وهو ما اصطدم مبعارضة
شرسة.
واتهم االئتالف العماليني
بالتعجل ،وعدم ترك مساحة
من الوقت كافية ملراجعة
مشروع القانون الذي يضم 133
صفحة.
االتصاالت
وزير
وكان
الفيدرالي ستيفن كونروي قد
أصر على أن مشروع القانون،
الذي يقرتح إنشاء هيئة إعالمية

تعهد وزير االتصاالت السيناتور ستيفن كونروي بتمرير التعديالت اإلعالمية
الجديدة أمام الربملان مع نهاية األسبوع املقبل أضحى محل شك
للرقابة على الصحافة املطبوعة
واإللكنرونية جيب أن يتم قبوله
اخلميس القادم ،وإال فلن يتم
تقدميه.
وتلقى كونروي ضربة عنيفة
يف جملس النواب عندما قال عضو
الربملان املستقل كريغ طومسون
إن لديه خماوف بشأن مشروع
القانون ،رغم أن طومسون من
أكثر األشخاص الذي تعرضوا
هلجمات إعالمية شرسة ،وهي
املرة األوىل اليت يعلن فيها
طومسون عدم مساندته ملشروع
قانون حكومي.

وقال طومسون يف تصرحيات
لـ «ايه بي سي « :»24لن
أقوم مبساندة مشروع القانون
ألسباب عديدة ،أبرزها عدم
التيقن حول الضوابط اليت
يضعها ،واليت تتسم بعدم
الوضوح ،إذا رغبنا حقا يف وضع
ضوابط إعالمية ،لن يتم هذا عرب
ذلك القانون».
ويف ذات األثناء ،قال روب
أوكشوت عضو الربملان املستقل
إنه لن يدعم مشروع القانون
املقرتح.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

دعاء بتدمري اليهود مينع حضور السديس
إىل أسرتاليا!!
قال منظمو مؤمتر السالم
اإلسالمي الذي يعقد يف ملبورن
بأسرتاليا غدا األحد ملدة ثالثة
إن «الشيخ السعودي
أيام
الدكتور عبد الرمحن السديس
حيضر املؤمتر ألسباب
لن
خاصة» ،يف أعقاب حالة اجلدل
اليت أعقبت دعوة السديس
حلضور املؤمتر ،اعرتاضا على
موقفه املناهض لليهود.
ووصف املؤمتر بأنه احلدث
ُ
اإلسالمي األكرب الذي تشهده
أسرتاليا ،حيث يروج للحوار ما
بني األديان ،ويستضيف أكثر
من  20شخصية حملية ودولية،
بعضهم سيتم استضافته عرب
اإلنرتنت.
وجاء اإلعالن عن عدم حضور
السديس ليحسم اجلدل حول
حضوره أم عدمه.
والسديس يشغل منصب
رئيس شؤون احلرمني الشريفني
مبكة واملدينة ،وهو إمام املسجد

احلرام مبكةـ
وانتقد البعض يف أسرتاليا
حضور السديس بداعي أنه دعا
لفناء وتدمري اليهود ،ووصفهم
بأنهم «حثالة البشرية» ،وهو ما
تسبب يف إثارة خماوف بعض
املنظمات الدينية غري اإلسالمية
يف أسرتاليا.
البحوث
أكادميية
وقالت
اإلسالمية والتعليمية ()IREA
اجلهة املنظمة للمؤمتر عرب
الصفحة الرمسية له على موقع
التواصل االجتماعي «فيسبوك»:
« إمام املسجد احلرام لن يتمكن
من احلضور ألسباب خاصة ،على
الرغم من أنه كان يتطلع إىل
املشاركة».
وعلمت «فريفاكس ميديا»
أن السديس مل يتقدم للحصول
على تأشرية أسرتالية.
كما أكدت الصفحة الرمسية
حضور الشيخ مشاري راشد
العفاسي إمام املسجد الكبري

بالكويت ومقرئ القرآن األفضل
يف العامل.
وكان اإلمام رياض جليل
اليهودية
«اجلمعية
رئيس
املسيحية اإلسالمية األسرتالية»
قد أعلن معارضته لدعوة ضيوف
للمؤمتر «ليسوا داعمني للحرية
الدينية ،ولديهم سجل من
عدم االحرتام العلين للمجتمعات
الدينية األخرى».
وردا على سؤال من فريفاكس
ميديا بشأن مسألة حضور الشيخ
السديس ،قال وسيم رزيف
رئيس ( )IREAإنه سوف يقدم
تفسريا كامال ملوضوع حضور
السديس ،ولن يكتفي فقط
باإلجابة بـ «نعم» أو «ال» ،لكنه
مل يرد على مكاملات فريفاكس
ميديا بعد ذلك.
ويأمل املنظمون يف حضور 20
ألف زائر خالل الثالثة أيام اليت
يستغرقها املؤمتر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ستيفن دوكيت :أسعار الدوالر يف أسرتاليا أكثر غالء
قال السكرتري السابق لوزارة
الصحة ستيفن دوكيت والذي
يعمل حاليا مبؤسسة غراتان
البحثية إن أسرتاليا تهدر أكثر
من مليار دوالر سنويا لشراء
أدوية شديدة الغالء.
وأعد دوكيت تقريرا يقارن
بني أسعار الدواء يف أسرتاليا
ونيوزيلندا.
وأوضح التقرير أن أسرتاليا
قادرة على توفري  1.1مليار
دوالر سنويا ،إذا قامت بشراء
 62دواء بنفس األسعار اليت
تشرتي بها نيوزيلندا.

وأشار التقرير أيضا إىل أن
فنزويال تتكبد مبالغ أقل كثريا
يف شراء عقار «ليبيتور»
املخفض للكولسرتول ،إذ
تدفع أسرتاليا مبالغ تصل
إىل عشرة أضعاف ما تدفعه
نيوزيلندا.
يذكر أن اهليئة املنوطة بشراء
الدواء يف نيوزيلندا تدعى
«وكالة إدارة األدوية ،وهي
هيئة خرباء مستقلة ،تعتمد على
ميزانية ثابتة حتددها احلكومة،
وهو ما يفسر مهارتها يف
التفاوض مع شركات األدوية

للحصول على العقاقري املختلفة
بأقل األسعار.
ويف أسرتاليا ،بلغ اإلنفاق
احلكومي على برنامج دعم
األدوية  10مليار دوالر يف
السنة املالية احلالية.
وقال متحدث باسم وزيرة
الصحة تانيا بليربسيك إن
احلكومة متكنت بالفعل من
إحداث ختفيضات يف 1400
نوع من الدواء ،مبا أحدث
توفريا يف امليزانية قدره 2
مليار دوالر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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توني أبوت..يلدغ ثم يهرب!!

ماذا تفعل عندما ترى خصمك
يصيب القليل من األهداف
الصغرية ،بنجاح ،ثم ينجح يف
اهلروب؟ اإلجابة ،هي أن ختتار
خوض معركة.
وتتبنى رئيسة احلكومة الفيدرالية
جوليا غيالرد يف الفرتة األخرية
سياسة املواجهة وخوض املعارك
بشكل مباشر ضد االئتالف
الفيدرالي املعارض ،الذي
يقوده توني أبوت ،والذي يتبنى
سياسة مفادها إصابة األهداف
الصغرية بنجاح ،ثم اهلروب.
وساعدت سياسة غيالرد اجلديدة
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على جذب االنتباه فيما يرغب
العماليون القيام به ،وهو ما
قد يضع أبوت يف مأزق حول
ضرورة خوض املعركة اجلدلية
اليت بدأها حزب العمال.
وما حيبط حزب العمال حقا هو
أن توني أبوت ال يزال يتملص
من تلك املواجهة ،ويواصل
هوايته يف اقتناص األهداف
الصغرية.
ولعل أقرب مثال يوضح ذلك هو
إعالن غيالرد عن تعديالت جديدة
حلماية أجور العمال اإلضافية
خارج ساعات العمل املقررة،

وأجور العمل أثناء العطالت،
وغريها من التغيريات ،لكن
أبوت عند سؤاله عن موقف
االئتالف من تلك التعديالت هرب
مما رغبت فيه غيالرد عندما قال
إن التعديالت اجلديدة لن تغري
الكثري ألن األمر بيد «مفوضية
العمل» ،ورفض أبوت اخلوض
يف تفاصيل املوضوع ،واكتفى
بالتأكيد على أن حقوق العمال
ستكون مكفولة متاما إذا
فاز االئتالف يف االنتخابات
القادمة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

غيالرد تقدم تغيريات جديدة
حلماية األجور اإلضافية
اختذت جوليا غيالرد رئيسة
خطوات
الفيدرالية
احلكومة
حلماية األجور اإلضافية للعمال
ذوي األجور الضعيفة ،حيث
أعلنت أن احلكومة العمالية
سوف تقدم نظاما جديدا يضمن
تلك احلقوق .
وحتدثت غيالرد صباح أمس
يف مؤمتر اجمللس األسرتالي
للنقابات املهنية ،حيث قالت إن
حزب العمال هو حزب يدعو إىل
العمل.
وتابعت أن حزب العمال يعتزم
إحداث تغيريات يف نظام البدالت
اإلضافية واحلوافز.
ومضت تقول « :أعلن عن
سياسة جديدة ،حلماية البدالت
اإلضافية اليت متنح للموظفني
لعملهم خارج ساعات العمل
األساسية».
وتابعت بقوهلا « :سوف نفعل
تلك التغيريات لضمان أن تكون
األجور اإلضافية ،وبدالت العمل
أثناء العطالت وغريها من حقوق
املوظفني متواكبة مع قوانني
مفوضية العمل»
ومن املتوقع أن تقدم احلكومة
تغيرياتها املقرتحة أمام الربملان
األسبوع املقبل ،سعيا وراء
متريرها».

يأتي ذلك يف الوقت الذي قال
فيه زعيم االئتالف الفيدرالي
املعارض توني أبوت إن
االئتالف حيتاج أوال للنظر يف
تفاصيل التعديالت اجلديدة قبل
أن يتخذ موقفا حبياهلا».
وتابع « :ما قالته غيالرد هو
أن األمر يتعلق مبفوضية العمل،
وهو نفس النظام املتبع حاليا،
أي أن األمر ال يضم أي جديد».
وتابع أبوت أن العمال ال جيب
أن ينتابهم أي خماوف إذا فاز
االئتالف يف االنتخابات املقبلة،
مشريا إىل أن االئتالف يدعم
حتقيق العدل الكامل للعمال».

وأردف أبوت « :األوضاع املالية
والوظيفية للعمال األسرتاليني
اجلادين سوف تكون يف أمان تام
حتت مظلة حكومة االئتالف».
وهاجم أبوت جمددا تعسف
غيالرد ضد عمال التأشريات
املهارية املؤقتة الذين اصطلح
على تسميتهم «عمال 457
«  ،واليت وصفتهم غيالرد
بأنهم حيصلون على فرص
األسرتاليني ،حيث قال أبوت« :
إنهم مهاجرون ماهرون ،ال جيب
توجيه االنتقادات إليهم».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل مقتل خالد قهوجي يف غرب سيدني

أقارب خالد قهوجي ينتحبون بعد مقتله

الشرطة يف مكان الحادث
كشف رجال املباحث أن ضباط
شرطة كانوا قد شاهدوا خالد
قهوجي قبل ساعات من مقتله
يف غرينايكر أمس اجلمعة.
وحدث ذلك يف متام الساعة
 12:30ظهر اجلمعة ،قبل 6
ساعات من العثور على جثته يف
شارع ويلبور بضاحية غرينايكر
بغرب سيدني.
وانتشرت قوات الشرطة يف
املنطقة يف أعقاب بالغات بشأن
تواجد رجل حيمل سالحا ناريا.
وعندما ملح قهوجي الشرطة

يف الشارع قام باهلرب ،إال أن
مفتش املباحث راسل أكسفورد
قال إن الشرطة ليست متيقنة
عما إذا كان قهوجي هو الشخص
املسلح أم ال.
وتابع أكسفورد« :حناول اآلن
كشف لغز السبب الذي دعا
قهوجي إىل التواجد يف شارع
ويلبور ،رغم أنه يقطن يف
ضاحية .»Rhodes
وتابع أكسفورد أن التحقيقات
تشمل عدة خيوط للوصول إىل
مالبسات اجلرمية تتضمن احتمال

وجود صلة للحادث حبادث
إطالق النار على سيدة من
عائلة إجرامية األسبوع املاضي
يف ألبورن ،واخليط الثاني هي
العصابة اإلجرامية اليت حتمل
اسم «أشقاء ألجل احلياة»،
أما اخليط الثالث فهي جرمية
قتل عام  2010اتهم فيها خالد
قهوجي ،إذ اتهم بقتل Saba
 Kairouzيف أغسطس .2010
التواصل
مواقع
وقامت
االجتماعي بتحديد ماهية القتيل
رغم أن الشرطة طلبت أن يكون

ذلك يف طي الكتمان ألسباب
تتعلق مبسار التحقيق.
وحياول احملققون اإلجابة على
سؤال بشأن احتمال أن يكون
مقتل قهوجي عملية انتقامية
تتعلق جبرمية القتل عام ،2010
أو إطالق النار على عمة السجني
باسم محزة مؤسس عصابة
«أشقاء ألجل احلياة» يف طريق
ألبورن السبت املاضي ،أمام
بوابة منزهلا ،وكانت حمظوظة
أنها تلقت الرصاصات األربعة
يف القدمني.

وقال شهود عيان يقطنون يف
«شارع ويلبور» يف غرينايكر
إنهم حاولوا مساعدة قهوجي
بينما كان غارقا يف دمائه بعد
إصابته برصاصة يف مؤخرة
رأسه يف متام الساعة السادسة
مساء اجلمعة.
وحدث إطالق النار خارج أحد
املنازل ،الذي حاصرته الشرطة
فيما بعد واستعانت بكالب
بوليسية يف حماولة لكشف
وطلبت
اجلرمية،
مالبسات
الشرطة قاطين املنزل اخلروج

قبل أن تقتحم املنزل ،إال أنها
مل تلقي القبض على أحد.
وقال أحد الذين استمعوا إىل
صوت الرصاصات اخلمس:
«لقد ظللنا نسأل قهوجي وهو
مسجى يف دمائه «هل تسمعنا؟
«.
وأصدرت الشرطة فيما بعد أمرا
بالقبض على بعض األشخاص
يف املنطقة ،وال تزال التحقيقات
مستمرة للتوصل إىل لغز مقتل
قهوجي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اعترب الرفض املصري احملتمل ملشروع القانون

االئتالف :بعض بنود التغيريات اإلعالمية جيدة
الفيدرالي
االئتالف
قال
املعارض إن بعض االقرتاحات
اليت تضمنها مشروع قانون
التغيريات اإلعالمية جيدة.
وقال مالكومل ترينبول وزير
االتصاالت يف حكومة الظل« :
هنالك بعض االقرتاحات اجليدة
ختص التغيريات املقرتحة يف
القوانني اليت حتكم التلفاز».
وتابع « :أبرز هذه األمور اجليدة
تتمثل يف تقليص منح الرخص
للقنوات اإلعالنية ،والتغيريات
يف احملتويات اإلعالنية» ،حبسب
تصرحيات أدىل بها لقناة ايه بي
سي صباح أمس السبت.
واستطرد أن حتديث مواثيق
«ايه بي سي» و «سي بي
اس» من األمور اجليدة أيضا.
وتابع قائال « :األكثر احتماال أن
يتم رفض التغيريات اجلديدة
برمتها بسبب سياسة غيالرد
يف االعتداء على حرية الصحافة،
ورغبتها يف تأسيس إعالم خيدم
احلكومة».
وكان وزير االتصاالت يف
احلكومة الفيدرالية ستيفن
كونروي قد قلل من اتهامات
عدم وجود وقت كاف أمام
الربملان لدراسة التغيريات
اجلديدة ،وتابع أنه من املبكر
جدا اجلزم بأن أعضاء الربملان
املستقلني لن يدعموا مشروع
القانون.
ويضغط كونروي على الربملان
لتمرير القانون بنهاية األسبوع
املقبل ،لكن يبدو ذلك صعب
املنال يف ظل إعالن نواب
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جدل يف أسرتاليا حول مكافآت املواليد اجلدد

جوليا غيالرد تدافع عن مشروع قانون التغيريات اإلعالمية
زعيم االئتالف الفيدرالي املعارض طوني أبوت

مالكولم ترينبول يف وقت االستجواب بمجلس النواب
الربملان
طومسون

كريغ
املستقلني
وروب أوكشوت

قال زعيم االئتالف الفيدرالي
املعارض توني أبوت إنه
ال يستطيع ضمان عودة
مكافآت املواليد اجلدد إىل
صورتها املعتادة ،يف حالة
مترير الربملان لتعديالت
جديدة توفر للميزانية 500
مليون دوالر .خالل أربع
سنوات قادمة.
وترغب احلكومة يف إحداث
تغيريات يف نظام مكافآت

املواليد اجلدد واليت تبلغ
حاليا  5000دوالر لكل
طفل ،لكن التعديالت تنص
على منح الطفل األول 5000
دوالر ،ثم  3000دوالر
للطفل الثاني ومن يليه.
ورغم ذلك ،أشارت تقارير
إىل أن جو هوكي وزير
اخلزانة يف حكومة الظل من
املؤيدين للتخفيضات.
وقال أبوت يف تصرحيات

صحفية إن احلكومة العمالية
كانت قد وعدت بعدم
اعتزامها تغيري بدل املواليد،
وعليها أن تلتزم بوعدها،
لكنه أضاف أن االئتالف ال
يعد بإعادة الوضع على ما
كان عليه يف حالة مترير
التشريع اخلاص مبكافآت
املواليد اجلدد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

معارضتهما ملشروع القانون.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

دانكان خيفق يف دعواه ضد مفوضية الفساد
واجه ملياردير التعدين ترافرز
دانكان إخفاقا مبكرا يف دعواه
القضائية ضد مفوضية مكافحة
الفساد.
ويرغب دنكان يف كبح ديفيد
ايب مفوض مكافحة الفساد من
فعل املزيد ،يف التحقيقات اليت
انتهت األسبوع املاضي عقب
أكثر من شهرين من التحقيقات.
ومن املقرر أن يسلم ايب نتائج
التحقيقات يف يوليو املقبل حول
مدى استفادة الوزير العمالي
األسبق بوالية نيو ساوث ويلز
ايدي عبيد من مناقصة تعدين
فحم مشبوهة ،وقتما كان أيان
ماكدونالد وزيرا للتعدين بالوالية
عام  ،.2008وهي القضية اليت
مشلت شخصيات عديدة بينها
ترافرز دنكان ،الذي يرغب يف
منع املفوضية من كتابة التقارير،
بداعي حتيزها ،وعدم حياديتها.
وكان دنكان الذي كان شاهدا
رئيسيا يف التحقيقات ،قد رفع
دعوى قضائية ضد ديفيد ايب،
وضد مفوضية مكافحة الفساد
األسبوع املاضي يدعي خالهلا
أن املفوضية افتقدت احلياد

سدني

ملياردير التعدين ترافرز دنكان
لكن القاضي بيرت جارلينج
املطلوب.
وكانت التحقيقات قد استمعت رفض طلب دنكان باالطالع على
أقوال دنكان بشأن صفقة سرية املستندات ،مشريا إىل أنها ال
ملوضوع الدعوى
ارتبطت بها عائلة عبيد مع شركة متت بصلة
القضائية املتعلق باحليادية.
«كاسكيد كول».
القانوني ومن املقرر أن تبدأ جلسات
املستشار
وطلب
لدنكان الذي بلغ عقده الثامن الدعوى اليت قدمها دنكان يف
من عمره إمكانية الولوج على احملكمة العليا األسبوع القادم،
وثائق تتضمن خطابا أرسله يف الوقت الذي تبدأ فيه
باري أوفاريل رئيس حكومة نيو مفوضية مكافحة الفساد حتقيقها
ساوث ويلز إىل ديفيد ايب أثناء الثاني بشأن شبهات يف رخصات
التحقيقات ،باحثا عن النصيحة تعدين الفحم.
حول مشروع « منجم ماونت
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
بيين».
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اعرتف بوجود أخطاء

شباب أسرتاليا..أقل تدخينا وأكثر
هاورد :مل أندم على غزو العراق..والوضع أفضل بدون َّ
صدام!!
وزنا!!
اعرتف رئيس احلكومة األسرتالية
األسبق جون هاورد بأخطاء
ارتكبتها قوات التحالف بقيادة
الواليات املتحدة يف العراق،
لكنه دافع عن قراره اليت اختذه
منذ عقد مضى مبساعدة الرئيس
العراقي جورج بوش يف غزو
الدولة العربية الغنية بالبرتول.
وكشف ألكسندر داونر وزير
اخلارجية يف حكومة هاورد
كيف أن كويف أنان األمني
العام لألمم املتحدة آنذاك قام
بإلقاء اللوم على الدبلوماسي
األسرتالي ورئيس مفتشي
األسلحة ريتشارد باتلر فيما
يتعلق باحلرب.
وأضاف هاورد ،بعد مرور عقد
من غزو العراق ،أنه غري نادم

على القرار ،معتربا أن العراق
أفضل بدون صدام حسني،
وتابع« :بعد الغزو ،حدثت
أخطاء ،وحتديدا يف تسريح
اجليش العراقي».
واستطرد قائال إن االعتقاد
الراسخ وقتها كان يتمثل يف أن
الرئيس العراقي آنذاك صدام
حسني لديه أسلحة دمار شامل،
معتربا أن التجربة العراقية أحد
العوامل املساعدة يف حدوث
الربيع العربي فيما بعد.
من جانبه ،وصف مسؤول
الدفاع السابق وأحد مناهضي
احلرب على العراق اجلنرال بيرت
جريشن احلرب بأنها كانت «غري
أخالقية ،وغري ضرورية ،مشريا
إىل أن اخلسائر يف األرواح يف

رئيس الحكومة األسرتالية األسبق جون هاورد

اجلانب العراقي كانت باهظة،
واعترب أنها كانت املرة األوىل
يف تاريخ أسرتاليا اليت تقوم
فيها باالعتداء على دولة دون

أن تكون قد فعلت جتاهها شيئا
يستدعي ذلك.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طوني خزعل..ضحية «حزب اهلل»!!
تكشف اإلحصائيات اجلديدة
عن شباب أسرتاليا صعودا
ملحوظا يف مستوى التعليم،
واخنفاضا واضحا يف معدل
التدخني ،وزيادة ملموسة يف
معدل البدانة ،باإلضافة إىل
زيادة تناول اخلمور والعقاقري
غري القانونية.
ووصفت رائدة الصحة العامة
فيونا ستانلي التقرير الذي
حيمل عنوان «رفاهية شباب
أسرتاليا» بأنه مبثابة دعوة إىل
االستيقاظ واالنتباه.
ونشر التقرير أمس اجلمعة عرب
«الرابطة األسرتالية لبحوث
األطفال والشباب» ،حيث يقارن
أوضاع الشباب يف أسرتاليا

بغريها من الدول املتقدمة.
األسرتاليون
الشباب
وجاء
يف املركز الثالث يف جمال
ونسبة
العالي،
التعليم
التدخني املنخفضة ،واملشاركة
االجتماعية ،بني دول منظمة
التعاون والتنمية االقنصادية،
لكن أسرتاليا حلت يف ترتيب
متوسط يف جمال محل املراهقني
وتسوس األسنان وزيادة الوزن
والبدانة ،واالنتحار بني الشباب،
وتعاطي خمدر احلشيش.
بينما جاء ترتيب أسرتاليا متقهقرا
للغاية حول الوفيات النامجة عن
انتهاكات جتاه األطفال ،ونسبة
الوفيات بني الرضع.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

االنتحار القاتل األول لشباب
أسرتاليا عام 2011
اإلحصائيات
مكتب
قال
األسرتالي يف تقرير أسباب
الوفيات عام  2011إن االنتحار
احتل املركز األول يف موت
األسرتاليني حتت  25سنة
بشكل يفوق حوادث السيارات
وسرطان اجللد.
كما احتل االنتحار املركز اخلامس
عشر يف أكثر أسباب الوفاة
لألسرتاليني يف الفئة العمرية
بني  44-15سنة عام .2011
وعلى الرغم من اخنفاض العدد
اإلمجالي حلاالت االنتحار يف
أسرتاليا من  2420عام 2010
إىل  2273عام  ،2011إال أن
الربوفيسور هيلني كريستينسن
من معهد «بالك دوج» قالت
إنه ميكن منع حاالت االنتحار

عرب املزيد من البحوث ومحالت
التوعية.
كريستينسن:
وأضافت
«احلقيقية هي أنه ميكن منع
االنتحار ،عرب العقود الفائتة،
قامت أسرتاليا بإنفاق ماليني
الدوالرات للحد من معدالت
حوادث السيارات ،وتقليل
ضحايا سرطان اجللد ،لكننا
بتقليص
االهتمام
أغفلنا
معدالت االنتحار رغم أنه أحد
أقوى أسباب الوفاة لدى شباب
أسرتاليا».
ومضت تقول « :عرب الوصول
لدرجة فهم أكرب ألسباب إقدام
األشخاص على االنتحار ميكننا
إنقاذ العديد من األرواح».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يف متام الثانية والربع ظهرا يف
 18مايو  ،2009أنهى طوني
قبل
خزعل مكاملة هاتفية،
أن يستقل سيارته ،ثم كرر
لسائقه التعليمات اليت كان
قد تلقاها للتو ،واليت تتمثل
يف القيادة إىل مقهى «غراند
كافيه» يف ضاحية الروشة
ببريوت ثم انتظار كل من حممد
سعادة وحسن شاهني ،وكان
طوني حامال حقيبة حتتوي على
 370ألف جنيه أسرتليين قام
بتحويلها إىل لبنان من حسابه
يف دبي.
كانت تلك الوقائع يف  18مايو
 ،2009وقبلها بشهور كان
شخص يدعى روجر أبي نادر قد
تودد إليه يف دبي بداعي أنه
ميتلك اقرتاحا لصفقة بيزنس،
حيث سأله عما إذا كان مهتما
يف صفقة تغيري عملة يف اخلفاء
ملساعدة بعض معارفه يف
لبنان.
وفيما بعد اندهش خزعل عندما
رأي سعادة راكبا سيارة حتمل
لوحة دبلوماسية ،حيث أخربه
أن تلك السيارة تابعة للسفارة
اإليرانية ،مبا جعل خزعل يزيد
من جرعة ثقته يف سعادة،
حسبما أخرب احملققني فيما بعد.
بينما قال أبو نادر « :سعادة
كان يعمل مساعدا بارزا حلزب
اهلل».
وبالفعل توقفت سيارة خزعل
عند املقهى احملدد ،حيث كان
ينتظر سعادة وشاهني ،حيث
كان خزعل قد وافق على إجراء
صفقة مبادلة العملة ،مقابل
مسسرة مرحبة.
وحزب اهلل هي مجاعة متشددة
يف لبنان ذات عالقات وطيدة
بإيران وسوريا ،وهي معروفة
بشن هجمات على مصاحل

إسرائيلية يف دول العامل،
ولكنها يف عام  2008أضحت
جزءا من احلكومة اللبنانية،
رغم أن الواليات املتحدة وكندا
يضعان حزب اهلل يف قائمة
اإلرهاب.
األحداث،
لتسلسل
وعودة
فقد طلب الرجالن املنتظران
يف املقهى من خزعل أن يتبع
سيارتهما ماركة «رينج روفر»،
قبل أن تتجه السيارتان جتاه
شارع باريس.
ووقفت السيارة الرينج روفر
أمام فندق فينسيا يف بريوت،
ثم نزل شاهني وسار جتاه
سيارة خزعل وطلب منه أن
يقود السيارة ويرتك السائق
يف حمطة بنزين جماورة ،وهو
ما اعتربه خزعل يندرج حتت بند
اإلجراءات األمنية ،حلساسية
وضعها املهين.
ثم طلب شاهني من خزعل رؤية
املال ،وفتح احلقيبة وأحصى
املال.
ويف ذات األثناء استمر سعادة
يف قيادة السيارة «رينج
روفر» إىل أن توقف يف فندق
ماريوت.
وأخرب خزعل احملقيني مكمال
تسلسل األحداث« :لقد أخذ
شاهني احلقيبة واجتهت معه
حنو السيارة الرينج روفر حيث
مليئة
فتح سعادة حقيبة
بـالدوالرات ،حيث أخذ يف عدها
أمامي قبل إغالق احلقيبة ،ثم
طلب مين شاهني أخذ احلقيبة
والعودة إىل الفندق ،وإحصاء
النقود جمددا.
لكن خزعل اكتشف بعد ذلك أن
رزم الدوالرات ما هي إال أوراقا
بيضاء ويف أعلى كل رزمة
ورقة فئة املائة دوالر ،وهاتف
شاهني منزعجا ،لكنه قال له

طوني خزعل..تمت تربئته يف بريوت
إن سوء فهم حدث ،وأخذ مياطله
بشأن األموال ومل يدفعها.
ويف نوفمرب  ،2011بعد عامني
من التحقيقات ،قالت حمكمة
ببريوت إن سعادة وشاهني
ومعهما شخصان آخران جيب
أن يتم عقابهما قانونيا بتهمة
النصب واالحتيال ،كما قام
احملققون باستجواب خزعل وفق
األسئلة واألجوبة التالية:
س :هل تعتقد أن تبادل
العمالت مبثل هذا املبلغ الكبري
وداخل سيارة هو عمل مناسب
وصحيح؟ ،ملاذا مل تلجأ إىل
بنك أو مكتب صرافة لتغيري
نقودك؟
خزعل« :اتفاقنا كان يتضمن
تنفيذ الصفقة يف الشارع ،يف

مكان آمن ،وهما أخرباني أن
اإلجراءات األمنية تتطلب فعل
ذلك».
وبرأت احملكمة خزغل من التهم
املوجهة إليه ،رغم ادعاء شاهني
أن خزعل سرق منه أمواله،
وهي اخلدعة اليت مل تنطل على
احملكمة ،حيث اختلق شاهني
قصة كاذبة مفادها أنه اتفق
مع خزعل يف مقهي الديرواندي
ببريوت على تأسيس مكتب
سفريات وشركة تأجري سيارات
مشرتك ،مدعيا أنه أعطى خزعل
 100ألف دوالر يف هذا الصدد،
لكنه سرقها منه ،لكن احملكمة مل
تصدقه ،وبرأت طوني خزعل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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مخس األسرتاليني تعاطوا
الكوكايني العام املاضي!!

تضاعف فرص البقاء على قيد احلياة يف حال الكشف املبكرعن سرطان الرئة
اجلالية العربية مطالبة بإحلاح «بالتنبّه» إىل عالمات وأعراض سرطان الرئة

حث رئيس اجلالية الدكتور
مجال ريفي اجلالية العربية على
اال تغفل عن عالمات وأعراض
سرطان الرئة ،وذلك كجزء من
محلة معهد نيو ساوث ويلز
ملكافحة السرطان.
إذا مت تشخيص سرطان الرئة
ومن ثم عالجه يف وقت مبكر،
تتضاعف فرص املصابني مرتني
بالبقاء على قيد احلياة ،وهلذا
السبب يشجع الدكتور ريفي
اجلالية على رؤية طبيب بأقرب
وقت الحظوا فيه أعراضًا حمتملة
هلذا املرض.
الدكتور ريفي احلائز على جائزة
حقوق اإلنسان والذي وصل إىل
املرحلة النهائية للفوز جبائزة
أسرتاليا السنوية لعمله ضمن
اجلالية العربية ،يقول أن هذه
احلملة تكتسب أهمية خاصة
بالنسبة للسكان العرب.
يضيف الدكتور ريفي «أظهرت
األحباث وجود وصمة عار
عند جاليتنا عند التحدث عن
السرطان .لألسف ،هناك تصور
بأننا إذا جتاهلناه أو تغاضينا عن
ذكره عندها نكون حمميني .يف
الواقع بأن العكس هو الصحيح
فيما خيتص بسرطان الرئة،
فهذا النوع يعد أحد أكثر أنواع
السرطانات انتشارا هنا يف نيو

ساوث ويلز .تتضاعف مرتني
فرص شخص ما بالبقاء على
قيد احلياة ما بعد مخس سنوات
اذا مت الكشف مبكرًا عن إصابته
بسرطان الرئة».
إن أعراض سرطان الرئة واليت
حيث عليها كل من الدكتور ريفي
ومعهد نيو ساوث ويلز ملكافحة
السرطان اجلالية
العربية باإلنتباه إليها تشمل:
• سعال مستمر على مدى ثالثة
أسابيع
تغي يف السعال احلالي
• رّ
• سعال مرتافق مع دم
تنطلق احلملة «ترقبوا بإهتمام
محلة سرطان الرئة» يف 17
مارس/آذار ،وتهدف إىل رفع
مستوى الوعي من أعراض
سرطان الرئة وتشجيع الناطقني
باللغة العربية والذين يعانون من
األعراض على زيارة طبيبهم يف
أقرب وقت ممكن من أجل حتسني
فرص معاجلتهم بنجاح.
يقول الدكتور ريفي« :إذا الحظت
وجود األعراض ،فيجب عليك
مراجعة طبيبك على الفور والطلب
منه إجراء تصوير باألشعة السينية
للصدر .كلما كان التشخيص
مبكرًا كلما كانت فرص جناح عالج
السرطان أفضل».
وفقا ملعهد نيو ساوث ويلز
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ملكافحة السرطان ،إن اجلالية
العربية هي اكثر عرضة لالصابة
بسرطان الرئة يف نيو ساوث
ويلز بسبب تفشي التدخني
عند اجلالية .إن نسبة معدالت
التدخني لدى الذكور املولودين
يف لبنان تبلغ  39باملئة كما تبلغ
نسبة معدالت التدخني عند النساء
املولودات يف لبنان  29باملئة ،
هذه النسب مثرية للقلق مقارنة
مع ما أظهرته دراسة حديثة بأن
نسبة التدخني عند الذكور يف نيو
ساوث ويلز تبلغ  15باملئة.
«بالتأكيد إن املستويات العالية
من التدخني عندنا تضع اجلالية
يف خطر أكرب ولكن من املهم
أن نتذكر بأن سرطان الرئة
ليس مشكلة صحية للمدخنني
فقط .إذا سبق لك أن دخنت
يف حياتك ،أو مكثت يف منزل
مع مدخنني أو كانت لدى عائلتك
تاريخ مع أمراض الرئة فقد تكون
أنت أيضا أكثر عرضة لإلصابة »،
يوضح الدكتور ريفي« .من املهم
أن تكون على دراية باألعراض،
واإلنتباه على أصدقائك وعائلتك
أيضا».
يقول الربوفسور دايفيد كارو،
ورئيس
التنفيذي
الرئيس
موظفي قسم السرطان يف
معهد نيو ساوث ويلز ملكافحة

السرطان ،بأنه يف حال معرفتك
بأعراض سرطان الرئة ويف حال
زرت طبيبك فهذا يعطيك أفضل
فرصة ضد هذا املرض.
يقول الربوفسور كارو« ،كلما مت
اكتشاف ذلك مبكرًا ،كان العالج
أفضل.
والنتائج
واخليارات
وبإستطاعة كل فرد من أفراد
اجلالية العربية يف نيو ساوث
ويلز أن حُيدث فرقا خبصوص
سرطان الرئة من خالل االنتباه
واختاذ اإلجراءات ».
يضيف الربوفسور كارو« ،ميكن
لسرطان الرئة أن يصيب أي
شخص – مدخن كان أم غري
مدخن  -ومن أي خلفية أتى.
مت التخطيط هلذه احلملة من أجل
متكني اجلميع يف نيو ساوث ويلز
من احلد من عبء هذا املرض.
معًا ميكننا العمل على رفع مستوى
الوعي للكشف املبكر عن سرطان
احملصلة إنقاذ حياة
الرئة ،ويف
ّ
البعض».
إن محلة « ترقبوا بإهتمام محلة
سرطان الرئة ».سوف تبث عرب
والتلفزيون
اإلذاعة
حمطات
إبتداء من 17
وستنشر كتابيًا
ً
مارس/آذار  .2013وملزيد من
املعلومات الرجاء زيارة املوقع على
اإلنرتنت www.cancerinstitute.
org.au

قال طوني نيغاس مفوض
الشرطة الفيدرالية األسرتالية
األسرتالي
االقتصاد
إن
القوي يعمق من انتشار جتارة
املخدرات ،وجيعل أسرتاليا
موطن جذب للعديد من جتار
املخدرات.
وتابع أن استطالع حديث
شارك فيه  6600أسرتالي كشف
أن  % 20من األسرتاليني تعاطوا
الكوكاكيني يف العام املاضي،
بينما قال  % 45إنهم تعاطوه
يف وقت ما من حياتهم
بينما قال نيل بليويت وزير
السابق
األسرتالي
الصحة
إن الشرطة ال جيب أن توجه
اتهامات جنائية ملتعاطي خمدر
«اكستاسي» املعروفة باسم
«أقراص النشوة» الذين ال
يفرطون يف استخدام املخدر.
وأدىل الدكتور بليويت بتلك
التصرحيات يف خطاب ألقاه
بأحد املنتديات حول العالقة بني
الشرطة واملخدرات والكحوليات
يف آسيا وأسرتاليا.
وأضاف أن الشرطة جيب أن
ينصب تركيزها على مالحقة
األكثر خطورة بني متعاطي
املخدر.
الذي كان
وتابع بليويت
له الفضل يف إطالق نظام
«امليديكري» أن انتشار االنرتنت

تسبب يف تعميق أزمة املخدرات
وطرق توزيعها ،يف خطاب
ألقاه أمام املؤمتر السادس
السرتاتيجية مكافحة املخدرات
والكحوليات.
ويف والية نيو ساوث ويلز،
تقوم الشرطة بتوجيه اتهامات
لكل من حيمل أقراص النشوة،
قبل أن تقرر احملكمة مصري
تسجيل الواقعة كتهمة جنائية
أم ال ،بعكس من يتم ضبطهم
مبخدر احلشيش حيث متتلك
الشرطة حرية التصرف يف
االكتفاء بتحذيرات صحية.
وعقد املؤمتر بإشرف مشرتك
بني شرطة والية نيو ساوث
ويلز والشرطة الفيدرالية.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

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

لالتصال:
0431 718 387

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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شعر

قصيدة الشاعر عصام ملكي
يف حفلة جوقة املسرح

قصيدة الشاعر جورج منصور
يف حفلة جوقة املسرح

عصام ملكي

جورج منصور

جوقة املسرح

يا مناصرين لشعرنا املوزون
الليله اعرفو رح تشبعو سعاده
عنا سعاده مع اسم انطون
وعنا سعادة قنصل بالدي

ووقفة كريم النفس عني وزين
وق��ال املتل وبعيد كلماتو
هلي بعني بيقشعك مفروض
تشوفو انت بعيونك التنني

مره
ويسعد مساكم مش فرد ّ
نتمرى
منحب
ع��ا وجوهكم
ّ
ّ
ج��ي��ت��و الن���و ع��ن��دك��م امي���ان
حبر الشعر مش مسكتو َحّره

وعن ها التالته جبوقة املسرح
بدي تالت لسانات تا اشرح
سعاده السعاده بطلتو قنطار
مصرح
وان��و امل��راج��ل ربها
ّ

تا يسمع صوتنا لبنان
خمضره
هلوني بنفس
ّ
مع اجلوقه لكم الوان
نتحرى
ق��وة التشجيع
ّ

وكلما خليل جب� ّ�ن��د االفكار
عناتر عا خشبة منربو بيطرح
واحل��رب يسلملي ابن ادوار
بيجرح شعورو وما حدا بيجرح

وباملختصر يا حباب عا اخوان
مغرى
شوفو نظرنا عليكم
ّ
انتو ببيت الشعر صرتو اآلن
ومكتوب فوق الباب والشباك
مم���ن���وع ّ
ل�ب�را
ان�����و ت��ط��ل��ع��و
ّ

وها املطعم بال شك هوي نار
ف��وق العلم وخبدمتو منفرح
امسني عندو وملتقى الشعار
ومل��ا قلت للناس ان��و هون
كلن قالولي منعرف املطرح

وبقول للزوار خيزي العني
اهل���م علينا ب��احمل��ب��ه َدين
ف��وق امل��ن��اب��ر متلهم هاتو
تا هون الكم ارفع االيدين

واختتم ممازحا

وحننا
جينا
نقدم
وع��ن

الشاعر الصحابو عطى ذاتو

وهل يا اطيب ناس يا خواجات
تا اختم خطابي ما بعرف كيف
بريت تالت لسانات
من حيث ّ
بلسانكم رح اشكر العريف

القنصل بيطار ووالدته ،املحامية ابو حمد وبسام دكان

قالو شعر مي��ا ده��ب رنان
بدنا يا شاعر منك شهاده
ك��ل ش��ي بينزان بامليزان
قلتلهم ض��ب��وه ع��ا حيادي
الشعر تنهيدة قلب وهلان
النهده صال واميان وعباده
الشعر فوحة عطر بالوديان
الوديان هلي مزنرة بالدي
بتمرق عا شاعر شارد وصفنان
متل البيمرق عا حبر هادي
البحر البقلبو الدر واملرجان
قرادي
م��ا يف بقلبو بيت ّ
ولبنان بها الكون لو ما كان
ما كان يف صادح وال شادي
ومني قال ما عندي حدا بلبنان
عندي االرز عندي جبل صنني
عندي سعاده وجوقة سعاده
***
جوقة املسرح جوقة االحباب
عا كتافها املنرب لقي حالو
عنوانها االب���داع واالعجاب
وعرفت عنها الناس شو قالو
«ان�����������ط�����������ون» ط���ق���م

ال��ل��اب�����س�����و ب���ل���ا ج����ي����اب
ب��امل��ال م��ا م��ره انشغل بالو
«ولياس» خلقان وبايدو كتاب
ل��ب��ن��ان ع� ّ
��ل���م ن���ص اجيالو
«وبسام» شعرو فوحة االطياب
م��ش فضل ال عمو وال خالو
فضل الصديق اللي تركنا وغاب
ول���و م��ت��ل ب��ي��و بالشعر حلق
م��ا يف ن��س��ور ب��ت��ق��در تطالو
***
وي��ا ن��اس بل انتو بتعرفوني
روح���ي حل��ب ال��ش��ع��ر مرهونه
«سعاده» تركلي جبوقتو مطرح
وليش ما بغين ان سألتوني
ص���رت ح��اب��ب بالشعر افرح
وامس��ع بقليب وش��وف بعيوني
��دد واشرح
م��ا بقيت ب��دي ع� ّ
ق���دي���ش اح���ب���اب���ي بيحبوني
بسدني عملت قليب هلم مسرح
بقليب اذا غ��ن��و بيسكروني
وع��ن��دي ثقه جب��وق��ة املسرح
ان م��ا مسعتو شعر فوقاني
ب��ت��ق��درو ب��وج��ه��ي تسبوني

القيت هاتان القصيدة يف حفلة جوقة املسرح التي اقيمت يف مطعم وادي العرايش والتي غصت بالحضور ومحبي الزجل اللبناني
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اعالنات

بوب وفريق العمل يف خدمتكم

االفتتاح الكبري حللويات رويال يف غيلفورد
تشكيلة واسعة من احللويات العربية

كايك  -بييت فور  -شوكوال  -بوظة  -كوكتيل مميز
 عصائر واكثر من  20صنفا من البسكويتكعك بكنافة  -جلسة خارجية مع فنجان قهوة
نؤمن طلبيات كافة املناسبات

نظافة تامة  -خدمة مميزة
معاملة جيدة وخربة طويلة

زورونا مرة وتصبحون من زبائن احملل

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
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Advertisement

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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اعالنـــات

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

فت
ح
7

ؤم
ن
طل

أيا
م
يف

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

ا
السب

بي
و
ا
ع
ت
حت
كا
ف
ى
ة
و
قت
انوا
عا
مل
ن
ا
سبا

ت

مت

أخر
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اعالنات ملبورن

الجمعية العربية للمسنني
يقام احتفال التعددية الثقافية لعام  2013يف مقر اجلمعية
يف الطابق االرضي على العنوان:
 480ليكون سرتيت كارلتون.
حيث تقدم عروض عن نشاطات اجلمعية ومأكوالت متنوعة.
االحتفال مفتوح من الساعة احلادية عشرة صباحا حتى
اخلامسة مساء.
ومجيع ما يقدم يف االحتفال جمانا .النه بتموين كامل من
وزارة التعددية الثقافية وذلك يوم السبت املوافق يف 23
آذار هلذا العام .ان اجلمعية ترحب باجلميع كبارا وصغارا
رجاال ونساء.
حيث االنسجام الكامل يف هذا اليوم واجلمعية تتمنى
للجميع يوما ممتعا.

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

بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
بحرية
Pizza - Pasta -

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
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
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Hatem

Electrical Contracting

حاتم

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

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

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

Mob: 0417 949 650

24 صفحة

ملبورن

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم
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كيف تؤثر
اهلرمونات
على
حياتك
احلميمة؟

يؤكد العلماء وجود أكثر من  50هرمونًا يف جسم املرأة ،لكن
 3منها فقط تؤثر يف حياتها احلميمة كونها تؤدي دورًا أساسيًا
يف حياتها ،وغالبًا ما تكون السبب الرئيسي يف إصابتها بالفرح،
احلزن ،التعب واإلرهاق .فما هي هذه اهلرمونات الثالث؟
 األسرتوجني :يعترب اهلرمون األنثوي األبرز ،فهو يؤثر يف قوةالشعر واألظافر ،ويكون يف أعلى مستوياته بني الـ  20والـ 40
عامًا ويزيد رغبة املرأة يف ممارسة العالقة احلميمة.
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Melbourne

املوز يعاجل فقر الدم
املوز مفيد ملن يبذل اجلهد الذهين وجيب على األمهات أن
حيرصن على تناول أوالدهن املوز خالل أوقات االستذكا ..وهو
يفيد أيضا من يبذلون جمهودا جسمانيا مرهقا ألنه يبين العضالت
ويزيد من كفاءتها الحتوائه على العديد من املعادن كالكالسيوم
واحلديد والفوسفور والحتوائه على جمموعة من الفيتامينات اهلامة
د وهـ  .كما
مثل أ ،ب ،1ب،2ب ،6ب12 وفيتامني ج ونسبة من 
أن املوز ميد اجلسم بالطاقة ملا حيتويه من املواد الكربوهيدراتية
إىل جانب الدهون والربوتني .وينصح اخلرباء األمهات احلوامل
واملرضعات باحلرص على تناول املوز وكذلك األطفال ألنه سهل
اهلضم وضروري لنمو األطفال كما أن حمتواه من الكالسيوم
والفوسفور يقوي العظام واألسنان واألظافر  .كما ميكن ملرضى
قرحة املعدة والتهاب األمعاء أن يتناولوا شراب اللنب باملوز فهو
عالج مفيد وذلك بإضافة كوب من اللنب إىل املوز وضربه يف
اخلالط .ومن فوائد املوز العالجية أيضا تنشيط الكلى وعالج
اإلسقربوط ومرض النقرس وهو أيضا مقاوم للروماتيزم والتهاب
األعصاب. وينصح الذين يعانون من البدانة أو احلصوات املرارية
أو أمراض الكبد وكذلك مرضى السكر بضرورة عدم اإلكثار من
تناول املوز خصوصا من يعانون احلساسية منه  .كما ينبغي التأكد
من متام نضج املوز فال يؤكل وهو أخضر وجيب مضغه جيدا جتنبا
لسوء اهلضم.

قنصلة لبنان العامة  -ملبورن

دعوة عامة للبنانيني لالطالع
على القوائم االنتخابية
النيابية عام 2013
تتقدم القنصلة اللبنانية العامة يف ملبورن بدعوة اللبنانيني الذين
تقدموا بتسجيل امسائهم لالقرتاع يف ملبورن اىل االطالع على
القوائم االنتخابية النيابية عام  ،2013وذلك عرب املوقع الرمسي
االلكرتوني اخلاص باملديرية العامة لالحوال الشخصية:
www.dgps.gov.lb
او على القوائم االنتخابية املوجودة يف القنصلية اللبنانية العامة
يف ملبورن ،كما يطلب من كل ذي مصلحة ان يتقدم من هذه
البعثة قبل العاشر من آذار  2013بطلب يرمي اىل تصحيح اي خلل
بقيده يف القوائم االنتخابية ،كان يكون سقط قيده او وقع خطأ
يف امسه او ألي سبب آخر.
وتضلوا بقبول االحرتام

القنصل العام -غسان الخطيب

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

تدعو جلنة ملكة مجال لبنان

فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن
اسرتاليا لعام  2013حيث ستتوج ملكة العام  2013مع
وصيفة أوىل وثانية يف مهرجان مجالي وفين بامتياز ،يف
شهرأيار2013
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة
مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 2013

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

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
العماد ميشال سليمان
ملزيد من املعلومات وللمشاركة

يرجى االتصال قبل  31آذار 2013
على األرقام التالية :غولدا – 0447 176 293
إيف 0433 773 766
سندرا  – 0421 988 016كوزات 0401 969 915

88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
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

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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اطالق كتاب االبراء املستحيل يف ملبورن

احيا التيار الوطين احلر يف ملبورن  -اسرتاليا ذكرى 14
آذار بدعوة االصدقاء واملؤيدين اىل ندوة ثقافية جرى خالهلا
اطالق كتاب االبراء املستحيل.
حضر املناسبة حشد من اجلالية اللبنانية يتقدمهم قنصل
لبنان العام االستاذ غسان اخلطيب وممثلون عن تيار املردة
واحلزب السوري القومي االجتماعي وحركة امل واحلزب
الشيوعي اللبناني واملركز االسالمي العلوي توافدوا اىل
مركز كشاف العودة يف ملبورن ليستمعوا اىل نائب تكتل
التغيري واالصالح االستاذ ابراهيم كنعان ...
افتتح الندوة االستاذ خنله بيطار شارحا معنى  14آذار
والفرق بني  14آذار الذكرى احلقيقية واليت توخى منها
القائد ميشال عون التحرير الذاتي ايضا  ...وبني  14آذار
املسروقة كما سرقت اموال الدولة داعيا اللبنانيني اىل

معاقبة املسؤولني عن اهلدر والفساد وطاملا ان االبراء هو
مستحيل فيجب ان ال يكون العقاب مستحيال عرب صناديق
االقرتاع شاكرا احلضور على دعمه واالستاذ طوني احللو على
تقدمة املكان.
ثم حتدث االستاذ ابراهيم كنعان عن التجاوزات املالية
وعن املسار اخلاطئ وعن ثقافة الفساد معتربا ان الكتائب
ليست كتاب فضائح بل هو كتاب حقائق يتوخى منه ليس
احملاكمة بل تغيري املسار الذي اودى بالوطن اىل اهلالك ...
داعيا اجلميع اىل العمل على االنقاذ فهناك االخيار يف كل
الطوائف وهناك االشرار ايضا  ...والفساد ال دين له وال
رب واهلدف من هذا الكتاب ليس التشهري بأحد بل احلد من
التجاوزات اليت حصلت على مدى عشرات السنني وان كتاب
االبراء املستحيل هو السقف االعلى الذي يتوخى منه تكتل

التغيري واالصالح ليكون البداية يف االصالح وبناء الوطن.
وعلى مدى ساعة من الزمن تواصل النائب ابراهيم كنعان
مع اجلالية اللبنانية يف ملبورن جميبا على اسئلتهم داعيا
اياهم لعدم اليأس والرجاء قائال بانه قد مر على لبنان أزمات
كثرية لكنه صمد وانتفض من حتت الرماد.
وشكر احلضور لدعمه هذه الدعوة واعدا اياهم مبزيد من
التواصل يف املستقبل وان البناء ال يقوم به شخص واحد
بل جمموع اخلريين من اللبنانيني.
وختم االستاذ خنله بيطار شاكرا االستاذ ابراهيم كنعان
واحلضور داعيا اجلميع اىل احملبة والتواصل من اجل تغيري
ذات احلال يف الوطن لبنان ويف اسرتاليا.
واعاله بعض اللقطات
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كتاب مفتوح من رئيس اجلمعية األوسرتالية -اللبنانية يف فكتوريا – فرع اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل اىل
الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل الشيخ ميشال الدويهي
عمال بحرية النشر ننشر هذا الردّ:
حتية طيبة وبعد...
عمال بقوانني الصحافة والنشر اليت تسمح بالرد على اي افرتاء او جتين
او تلميح ضد اي شخص أو مؤسسة ،نرجو من حضرتكم نشر الكتاب
املفتوح التالي املوجه اىل الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل  ،ردا على ما نشر يف جريدتكم اليت نشرت التغطية اخلاصة
الجتماع اجمللس القاري للجامعة  ،والذي عقد يف اداليد االحد الواقع
بتاريخ  3اذار والذي صدر جبريدتكم الصادرة بتاريخ  9اذار  ،الصفحة
 27بعنوان :
«اجتماع اجمللس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف
أوسرتاليا ونيوزلندا»
مع حتياتي وتقديري
بشاره طوق :رئيس اجلمعية األوسرتالية -اللبنانية يف فكتوريا – فرع
اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل

كتاب مفتوح اىل الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية
الثقافية يف العالم الشيخ ميشال الدويهي
حضرة الرئيس ..حتية لبنانية وبعد ...
رمبا تتساءل ملاذا أوجه رساليت هذه اليك دون سائر املعنيني والقيمني
على أمور وشؤون جاليتنا العزيزة  ،وهم كثر واحلمد هلل ولكن القليل
منهم مع األسف من يتعاطى بروح املسؤولية مع مشاكلنا وصراعاتنا .
ومن اجل ان اوفر عليك عناء التفكري  ،ومنعا لضياع الوقت الذي
حنتاجه ارجو ان تتفهم هذا التخصيص كونه ينطلق من مفهوم واحد وغاية
واحدة وهي مصلحة اجلالية واليت أعتربها فوق كل مصلحة .
هذا التخصيص ينطلق ايضا من كون األمر كله يتوقف على أنقاذ
اجلالية من مهاوي التهلكة  ،وجل ما أخشاه ان يؤدي التلهي مبعرفة أنواع
املالئكة اىل بروز أمساء املستغلني  ،وعندها ترتكب خطايا فادحة يكون
من الصعب تفاديها أو النجاة من نتائجها .
أتوجه اليك كونك على اطالع بأمور وشجون اجلالية واجلامعة  ،فقد كنت
على اتصال وثيق بكل األطراف  ،وكونك أيضا قد عشت التجارب حبلوها
ومرها منذ أكثر من عشرين سنة وما تزال رغم الظروف الصعبة .
وهذا التخصيص يا حضرة الرئيس  ،ألنك رافقت فرع اجلامعة يف
ملبورن يف مسريته الطويلة والصعبة ،وقد أثنيت شخصيا وأكثر من مرة
على نشاطه وأعماله ،كما على رئيسه أي علي أنا شخصيا وقد منحتين
أكثر من شهادة تقدير  ...كذلك هذا التخصيص ،ألنك تعلم أكثر من
غريك أن اجلامعة تسري بني األلغام واملطبات،تتقاذفها األهواء والتيارات
املتصارعة عليها وعلى شرعيتها وعلى والئها وانتمائها ...اىل ما هنالك
 ،ولكنها بقيت بالرغم من كل التجاذبات تعرب عن الوالء األوحد للضمريأوال
 ،ولألنسان اللبناني املخلص لرتاث وحضارة بلده واستقالله السياسي
واجلغرايف و خدمة لكرامتنا الوطنية أوال وآخرا  .حضرة الرئيس ،ان
االستمرار يف اخلطأ أفظع من اخلطأ نفسه ،وتشويه احلقيقة أمر يتنافى
مع الضمري ،لذلك أراني مضطرا» أن أضع بني يديك وعلى معلمة من
اجلميع وامام الرأي العام اللبناني املعلومات واحلقائق ألن األمر كله يتوجه
اىل أنقاذ اجلامعة واجلالية معا من الرتنح الذي تعانيه نتيجة التجاذبات
واألالعيب اخلسيسة اليت تستعمل القوانني بغري ما تعنيه بطريقة التذاكي
على معانيها وأهدافها ليس اال للمصاحل الشخصية واخلاصة ...
وللتذكري فقط ،اليك واىل كل املهتمني واىل الرأي العام هذه الوقائع
املثبتة عندي بالوثائق املؤرخة واملوجودة يف أرشيف اجلامعة وميكن للجميع
أن يسأل ويطلع عليها كونها ملك اجلالية كما اعضاء اجلمعية أي اجلامعة
واليت تثبت دون أدنى تشكيك بأن«اجلمعيةاألوسرتالية -اللبنانيةـ» يف
فكتوريا هي الفرع الوحيد للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل حسب
أعرتاف كل أعضاء ومسؤولي اجلامعة وانت منهم .
 -1ان اجلمعية األوسرتالية ـ اللبنانية قد تأسست يف فكتوريا يف
نهاية العام  ، 1951ولكنها انتسبت اىل اجلامعة العاملية سنة ،1962وكان
يرأسها آنذاك املرحوم ابراهيم خباش لتصبح فرع اجلامعة يف فكتوريا
 ...أي ان االخرية قد اعتمدتها فرعا وحيدا هلا يف فكتوريا االمر الذي
تكرس رمسيا يف دستور سنة  ،1964وليأت انتخاب السيد يوسف
منصور بعدها ،كأول رئيس منتخب لفرع اجلامعة يف ملبورن حيث شارك
بهذه الصفة يف املؤمتر العاملي  ،الذي عقد يف بريوت سنة  1964يف 29
آب حتديدا وكان برعاية وزير اخلارجية اللبناني حينها فؤاد عمون وحبضور
رئيس اجلمهورية فؤاد شهاب لتصبح هذه اجلمعيةهي اجلامعة الوحيدة يف
فكتوريا مكرسة باملؤمترات والقوانني الالحقة واليت ال ميكن الغاؤها أو
شطبها من خالل اي كان او لغاية يف نفس يعقوب .
-2ان اجلمعية األوسرتالية ـاللبنانية – فرع اجلامعة قد شاركت بهذه
الصفة ايضا يف املؤمترالعاملي األول صيف  1963بوفد ضم القنصل
الفخري السيد لويس فليفل وديفيد برتوني وآخرين...لتصبح مكرسة
أكثر باألعراف كما بالقوانني فال ميكن ألي كان ان ينكر أو يتنكر ال
للحقيقة أو التاريخ الذي خيرب عن نفسه والذي ال صحيح غريه وال يستطيع
اي ذو مصلحة أو هدف ما ان يشطب من التاريخ أو االرشيف أو املدونات
أو الذاكرة اجلماعية ملا كرسته اجلمعية كونها اجلامعة الوحيدة .
 -3اجلمعية األوسرتالية-اللبنانية –اجلامعة – هي اليت اقامت قداسا
وجنازا عن تفس امينها العام فؤاد بريدي ،لن يتمكن اي فرد مهما علت
مسؤولياته وألقابه من حلها أو شطبها» اال الذين أسسوها والذين عملوا
من أجلها الحقا وكانوا وما زالوا أو انهم اآلن قاعدتها الشعبية حصرا «
كما جاء يف قانونها الداخلي ويف اتفاقياتها مع اجلامعة العاملية ممثلة
بأمينها العام .

 -4اجلمعية -اجلامعة واليت استضافت يف دار رئيسها يوسف منصور
والذي كان معاونا لرئيس اقليم أوسرتاليا أول اجتماع للمجلس القاري
...لن نسمح ألي فرد أو مسؤول ألتجين عليها أو اختصار وألغاء نضاهلا
كونها كانت وستبقى احلصرم الصعب الذي ال ميكن هضمه متاما كما هو
لبنان  ،وكما هو أرزه وكما حنن ابناؤه محاته ومحاة تارخيه ومرياثه كما
تاريخ اجلامعة ومرياثها .
 -5اجلمعية -اجلامعة اليت بدأت بأحتفاالت عيد األستقالل بتاريخ -19
 1968-11برعاية السفري اللبناني شفيق غرز الدين،مستمرة بهذا االحتفال
الرمزي السنوي وبكل التزاماتها ونشاطاتها كممثلة وحيدة للجالية وكراعية
ملصاحلها ومؤمتنة على شؤونها .
 -6اجلمعية –اجلامعة اليت استقبلت وكرمت رئيسها العاملي نيك عبود،
وبعده الرئيس العاملي االستاذ أنور اخلليل سنة  ،1971ستحافظ على
هذه الرعاية واالهتمامات حتى الرمق األخري  ،ورغم أنف املتضررين
وأصحاب املصاحل الشخصية والضيقة .
-7اجلمعية – اجلامعة اليت أرسلت أكثر من وفد للمشاركة يف املؤمترات
العاملية،ومجعت التربعات من اللبنانيني وغري اللبنانيني تلبية لنداءات
الواجب ونداء حمافظ بلدية ملبورن  ،ستتابع أعماهلا بكل غرية ومحاس
واندفاع  ،خدمة للوطن احلبيب واجلالية العزيزة اليت منحتها الثقة منذ
املاضي البعيد  ،وخالل االنتخابات اليت جرت خالل ترؤس بشاره طوق
هلا واليت جاء بنتيجتها زاهي الزيبق وطوني يعقوب وبدوي خوري وسامل
حداد ونبيل زينه وغريهم ممن تواىل على خدمتها...
 -8اجلمعية-اجلامعة اليت كانت على عالقة وثيقة باجمللس االقليمي
وقد كنت انت أحدهم ،مل تتخل يوما عن واجباتها املعنوية واملادية واليت
كانت وما تزال تسدد ما يتوجب عليها من رسوم يف حني انها مل تتلق
حتى حينه اي ايصال عن املبالغ
املدفوعة  ،فهل بإمكانك اليوم وانت الرئيس العاملي ان تبحث عن
هذا املال وعمن صرفه ؟
 -9اجلمعية -اجلامعة اليت نال رئيسها األسبق انطوان شاهني وسام
االرز من رتبة فارس  ،قلده اياه بالنيابة عن رئيس اجلمهورية سليمان
فرجنية القنصل الفخري لويس فليفل  ،وحاز رئيسها بشاره طوق بعدها
على وسام آخر تقلده من القنصل العام
هشام دمشقيه وهو» الوسام الذهيب للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل «،والوحيد الذي منح يف فكتوريا ورمبا يف أوسرتاليا  ،وبعدها
وأيضا نال بشاره طوق الوسام املئوي للفدرالية األوسرتالية الذي مينح
كل مئة سنة  ،ووسام التعددية احلضارية ،وأخريا وسام اإلستحقاق
األوسرتالي كدليل على خدماته للجالية وألوسرتاليا والوطنOAM-.
أوليست كل هذه األومسة كافية للداللة على خدماتها للوطن واجلالية
؟
فكيف يستطيع أي رئيس عاملي أو اقليمي جتاهلها أو الطعن بصالحيتها
أو نشاطاتها السابقة واحلالية ! كما ال حيق ألي رئيس أيضا ان يتجاهل
رغبة القاعدة الشعبية للجالية يف فكتوريا والضرب بعرض احلائط رغبتها
بانتخاب من تراه ميثل مرجعيتها واهدافها وفرض اي جهة او مسؤول
عليها دون العودة اىل هذه القاعدة الشعبية.
 -10اجلمعية –اجلامعة اليت مجعت التربعات ملساعدة احملتاجني يف
لبنان اثناء احلرب القذرة  ،واستقبلت املمثلني عن الشعب اللبناني بكافة
طوائفه وأحزابه ومجعياته من شخصيات دينية وسياسية ودبلوماسية
نذكر منها النائب والرئيس فيما بعد املغفور له رينيه معوض ،واليت
كرمت األب مسعان الدويهي  ،سليم كرم ،جورج سعاده ميشال معوض
ويوسف الدويهي مؤخرا ...وغريهم من شخصيات تعاونت معها على
العبور باجلالية من ضفة التضاد الداخلي اللبناني اىل الرتفع والتعاون مع
كل الفئات ملصلحة الوطن اجلامع وليس الفئة أو الطائفة أو احلزب ...
هذا على الصعيد اللبناني .
أما وعلى الصعيد األوسرتالي  ،فقد قامت اجلامعة بتكريم كل من
لويس فليفل،املرحوم املونسنيور بولس اخلوري ،األخوين هايل ورفيق
دمشقي ،جوزيف حرب ،نزيه األمسر
مارلني كريوز،ديانا األمسر ،الوزير الفدرالي مارتن فرغسون ،الفنان
فؤاد حراقه ،نادي شباب لبنان الرياضي ...هذه اجلمعية مستمرة رغما
عن أنف املصطادين باملياه العكرة وامللتفني حول ما جيمعهم من فئوية
مستعملني الطائفة حينا واملذهب حينا آخر لينتهي بهم االمر بالتقوقع
داخل قمقم  ،ينشرون بني ابناء الوطن الشائعات ويثريون احلساسيات
واحلزازيات بني خمتلف الفئات العبني على كل االوتار اليت تثري املشاكل
وترسخ حالة من التفسخ والتباعد بني أبناء اجلالية اليت هي بأشد احلاجة
اىل مل الشمل وتوحيد اجلهود والتطلعات واألهداف الوطنية العامة ...
هكذا اجلمعية -اجلامعة بالفعل للبنانيني لن تسمح ألحد ان ينال منها ومن
شرعيتها اليت حافظت عليها وعلى أهدافها اجلامعة بالفعل بالرغم من كل
الضغوطات والصعوبات اليت مرت ومتر بها اآلن .
-11اجلمعية-اجلامعة اليت عانت تأثريات احلرب الألهلية اللبنانية بكل
فرزها واليت جنح رئيسها بشاره طوق مع جلانه املتعاقبة على حتييدها عن
الصراعات ورفض تأسيس بديل عنها أو رديف هلا حمافظا على شرعيتها
وعلى دستورها وقوانينها يف وجه دعوات التقسيم والفرز الطائفي
واحلزبي  ...جنحت كما دائما وخاصة ايام احلرب اهلدامة  ،هذه اجلامعة
لن تستسلم اليوم ولن تتخاذل ولن تسمح ألي كان بالقفز فوقها وانكار
وجودها .
-12اجلمعية –اجلامعة اليت قال عنها امينها العام رشاد سالمه عند
استقباله وتكرميه من قبلها »:ان اجلمعية األوسرتالية –اللبنانية هي
اجلامعة اليت تعرتف بها احلكومة اللبنانية واليت ال تعرتف بغريها كممثلة
لألغرتاب اللبناني يف هذه الديار» ،كذلك ما وصفها به الرئيس أمني
احلافظ عند استقباهلا له وخالل برنامج لقاءاته مع املغرتبني وأعضاء
اجلمعية  ،وغريه من املسؤولني الذين توالوا أكان بصفات رمسية أو
خاصة،هذه اجلمعية-اجلامعة أكرر ال ميكنها وال تستطيع وال تريد ان

تنزع عن نفسها الصفة التمثيلية الشرعية الوحيدة للجالية يف فكتوريا ،
كذلك ما من أحد يستطيع أن يسلبها حقها يف ذلك شاء الغري أم أبى .
 -13اجلمعية-اجلامعة اليت جال رئيسها بشاره طوق على الفروع األخرى
يف الواليات االسرتالية للمساندة والدعم وكان على اتصال مستمر مع
اجمللس القاري ومعك انت بالذات تعزيزا ملواقف اجلامعة ،حيث قام
بتحركات شعبية ومبظاهرات منظمة دعما للبنان وخدمة جلاليته ،وهو
الذي ما يزال يتحرك ويدعم ويعمل على األتصال الدائم ا بدوائر الدولة
لتحسني وتوضيح صورة اجلاليةعند هذه الدوائر،والذي أيضا كان قد
حصل على مركز دائم للجامعة وموظف اجتماعي دائم خلدمة اللبنانيني و
N.O.W centre
نشاطهم يف
 -14اجلمعية –اجلامعة اليت حاز رئيسها بشاره طوق على ثالث منح من
الدوائر احلكومية واليت ما تزال سارية املفعول حتى اليوم ولو تغريت
االمساء ،وهو الذي خدم مع جلنته اكثر من  1800شخص عند وصوهلم
اىل اوسرتاليا  ،ما تزال خملصة لتارخيها وتاريخ املناضلني املنضوين
حتت لوائها ،حيث لن تقوى عليها اية رياح تهوى التغيري وال تفعل سوى
التخريب والنكران وزعزعة البنيان سعيا ملركز فارغ من مضمونه فراغ همة
الراكض ورائه وافالسه املادي واملعنوي ،رياح أصحابها املنكرون من
أهلهم وبيئتهم وجمتمعهم  ،شاحدو فتات املعرفة ،تتحكمهم عقد النقص
على خمتلف املستويات ...
-15اجلمعية-اجلامعة ،اليت عقدت مؤمتر للتنسيق اللبناني والذي وصفته
الصحافة اللبنانية قمة يف التظيم وااللتزام  ،والذي كان برعاية القنصل
اللبناني هشام دمشقية وحبضور رئيس االقليم املرحوم جو دويهي
والعديد من املسؤولني األوسرتاليني وأكثر من  100شخصية من فعاليات
اجلالية الروحية والزمنية  ،واليت كانت حديث الصحافة واالعالم ،وشغل
العامة واعجابهم لزمن طويل ،حيث استحقت جبدارة مسؤولية التمثيل
وحازت على االعرتاف والتقدير من اجلميع  ...هذه اجلمعية –اجلامعة من
يتنكر هلا يتنكر ملهامه ومسؤولياته اليت انتخب من أجلها  ،فهي تستوجب
منك يا حضرة الرئيس التقدير واالحرتام واالمتنان ،وهي تستوجب منك
السؤال عن أحواهلا ودعمها والوقوف معها وقفة ضمري ال يتنكر لتارخيه
ونضاله وال يفسخ احلقيقة ألنها واحدة ال تتجزأ  .ان وقوفك معها هو
وقوف مع احلق واحلقيقة وحنن هنا لسنا بصدد الطلب ملنحة أو منة ال
مسح اهلل  ،امنا حنن ننبه اىل تصويب اهلدف والرسالة اليت انشئت من
اجلها اجلامعة ...
 -16اجلمعية-اجلامعة يف فكتوريا ،تعاملت مع اجلميع مبنطق واحد موحد
وقامت بتكريم العديد من رجاالت لبنان ،من أدباء وشعراء وكتاب دون
متييز أوختصيص مقيمني يف أوسرتاليا أو قادمني من الوطن ،كانت
وستبقى فوق كل الصراعات وكل املهاترات فهي اجلامعة اليت نأت
بنفسها بعيدا عن صراعات ومشاكل اجمللس القاري وانت تعرفها جيدا
وكنت من الداعني اىل اختاذ قرار حبله يف اجتماع يف سدني ضم اجلمعيات
األوسرتالية-اللبنانية لكل الواليات  .ونذكرك بأنه قد قام نائبك احلالي
جو عريضه خالل االجتماع بأن وضح بعرض تأرخيي عن شرعية وحيدة
حصرية لتمثيل اجلامعة باجلمعيات االوسرتالية –اللبنانية دون غريها ،
وعن وجوب اختاذ قرارات بألغاء بدعة ما مسي فروع رديفة للجامعة يف
ملبورن ،واليت اقتصرت على تسميات أعضاء غري فعليني ،وأمساء فقط
دون التزام وهو أمر فد شرحه أصحاب هذه األمساء الحقا اىل الرئيس
العاملي السابق السيد عيد الشدراوي خالل زيارته الوسرتاليا.
بعد ذلك االجتماع الشهري سعيت انت بتكليف من الرئيس العاملي اىل
اختاذ ما يلزم من قرارات أللغاء تلك البدع بعد أن قمت بنفسك بارسال
كتاب اىل الرئيس شددت به على أن اجلمعية اللبنانية-االوسرتالية هي
املمثل الوحيد واحلصري للجامعة يف فكتوريا ...
وأخالك باملناسبة تتذكر التحقيق الذي قام به احملامي اخلاص باجلامعة
ستيف ستانتون  ،والذي أكد بنتيجته بتقرير قانوني على أن اجلمعية-
االوسرتالية –اللبنانية يف فكتوريا هي املمثل احلصري الشرعي القانوني
والواقعي الوحيد للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل .
واآلن ما عدا ما بدا ؟ ما املستجد الذي ال نعلمه كأن استحداث قانون
جديد أو دستور جديد يتخطى الدستور احلالي ويقفز فوقه االمر الذي
يستحيل قانونا دون علمنا وتأييدنا له.
ملاذا الكيل مبكيالني كأن تصح فروع رديفة يف فكتوريا ومتنع على
غري الواليات ؟
اهلذا احلد وصلتم يف االستعالء علينا ؟
حنن يا حضرة الرئيس ال تفرض علينا قرارات عشوائية تستوطي
حيطنا،حنن أوالد الكرامة ترعرعنا يف كنف العنفوان ليس من السهل
ختطينا ،وكرامتنا هذه مستمدة من كرامة خالقنا  ،حنن محاة األرزة وعلمها
 ،ال نستطيع تسليم الثقة لفاقدها  ،حنن نتمتع بثقة اعضائنا ومؤمتنون
على ما وكلنا به حتى حتجب عنا قاعدتنا هذه الثقة .
امتنى عليك يا حضرة الرئيس العودة اىل ذاكرتك غري البعيدة ،
واستلهام احلق واحلقيقة يف مواقفك واليت كانت حتى األمس القريب
صحيحة وسليمة .
أخريا أتوجه باملناسبة اىل كل أبناء اجلالية العزيزة أن يكونوا واثقني من
خطاهم وأن ال يتأثروا بالشائعات فال يرتكوها حتط من عزمهم وعزميتهم
،وأوكد هلم أن كل ما ذكرته وهو القليل من الكثري الكثريالذي حنتفظ
بكل الوثائق والدالئل حوله ،وأنه ميكن ألي فرد أن يطلب االطالع عليها
فهي ما احتفظ بأرشيف خاص بها اال لتكون جاهزة واضحة وضوح النهار
لتخدم احلقيقة وأهلها  ،أهل لبنان ...
فما من خطأ اال ويتصحح وما من جتين قد دام عرب التاريخ  ،حنن
أصحاب الكف النظيف املتمتعون باحلق ومن معه احلق ال يقدر قادر عليه
.

الجامعة اللبنانية الثفافية يف العالم فكتوريا -أوسرتاليا
الرئيس بشاره طوق
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زهرا يف احتفال القوات اللبنانية من سيدني:
أوىل واجبات احلكومة اليوم ضبط احلدود ..لن نرتاجع عن نضالنا إلقامة دولة القانون واملؤسسات

أحيت القوات اللبنانية مهرجانها السنوي حتت
شعار "لقاء املقاومة اللبنانية" يف حضور ممثل
رئيس احلكومة االوسرتالية الوزير طوني بورك،
ممثل رئيس حكومة والية نيو ساوث ويلز النائب
طوني عيسى ،النائب انطوان زهرا ممثال رئيس
حزب القوات اللبنانية ،ممثل زعيم املعارضة
النائب غاي زنكاري ،النواب واعضاء جمللس
التشريعي باربرا بريي ودافيد كالرك وجان
عجاقة وتانيا ميهايلوك ،ممثلة زعيم املعارضة
الفيديرالية السيناتور كونساتا فريفانيت ويلز،
مسؤول االنتشار يف القوات الدكتور انطوان
بارد ،قنصل لبنان العام جورج بيطار غامن،
النائب السابق جواد بولس وعقيلته رنده والوفد
املرافق هلما ،رئيس بلدية باراماتا جان شديد،
رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور وعدد من
اعضاء اجملالس البلدية ،رئيس دير مار شربل
األب أنطوان طربيه ممثال املطران عاد ابي كرم،
االب جان سرعان ممثال راعي ابرشية طائفة الروم
االرثوذكس املرتوبوليت بولس صليبا باالضافة
اىل عدد كبري من األباء والكهنة والراهبات وممثلي
احزاب وقوى  14آذار واألحزاب احلليفة.

وحضر أيضا الرئيس العاملي للجامعة الثقافية
ميشال الدويهي واركان اجلامعة ورئيس الرابطة
املارونية يف أوسرتاليا توفيق كريوز ورئيس
التجمع املسيحي والي وهبه واملدير العام
للمؤسسة االعالمية للشرق االوسط رميي وهبه
ورؤساء مجعيات ومؤسسات ورؤساء حترير
الصحف وحشد من اعضاء القوات اللبنانية وقوى
 14آذار وابناء اجلالية.
قدم املناسبة رئيس حترير "النهار" االوسرتالية
الزميل انور حرب ،ثم عزف النشيدان اللبناني
واالوسرتالي ونشيد القوات فدقيقة صمت عن
ارواح شهداء املقاومة اللبنانية وثورة االرز .بعد
ذلك كانت صالة ومباركة قدمها األب انطوان
طربيه واالخت اهلام جعجع.
ثم حتدث بورك عن أزمة النازحني السوريني
اىل لبنان والتحديات اليت تواجهه ،منوها مبا تقوم
به القوات اللبنانية والدكتور مسري جعجع من اجل
لبنان السيد احلر واملستقل.
اما ويلز فتحدثت عن "العالقة القوية اليت جتمع
بني البلدين وعن الشراكة واجملتمع األوسرتالي"،
ونوهت بدور اجلالية وبالسياسيني الذين انتخبوا

ليمثلوا الشعب األسرتالي.
وهنأ طوني عيسى ودايفيد ك�لارك وغاي
زن��ك��اري ال��ق��وات اللبنانية باملناسبة ،ونوهوا
"بالدور الذي تقوم به على الساحة اللبنانية من
اجل اجناز السيادة الكاملة مع احللفاء يف قوى
 14آذار" ،ووج��ه��وا حتياتهم اىل رئيس حزب
القوات .وكانت كلمة ملنسق الشؤون السياسية
والدبلوماسية يف القوات يف اوسرتاليا جان
خوري ،ثم  14آذار ألقاها مفوض حزب الوطنيني
االحرار كلوفيس البطي الذي حيا جعجع وزهرا،
واك��د "مناعة ق��وى  14آذار" ،وحت��دث رئيس
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مكتب سيدني يف القوات شربل فخري وألقى
الشاعر الياس خليل قصيدة .وشارك يف الربنامج
الفين الفنان جان خضري.
زهرا
أما زهرا فشكر الشخصيات االوسرتالية وقال:
"أتشرف للمرة الثانية ان انقل اليكم حتيات
رئيس احلزب الدكتور مسري جعجع الذي مل تسمح
له الظروف حتى اآلن بزيارتكم يف اوسرتاليا
ولكنين انقل اليكم رغبته بزيارتكم يف اول فرصة
مؤاتية".
أضاف" :ان القوات اللبنانية وقوى  14آذار
واالصدقاء واجلالية اللبنانية يف اوسرتاليا
وخصوصا القوى االستقاللية بادرت لدعم لبنان
من دون اي مقابل".
ونوه "بتضحيات القواتيني يف اوسرتاليا
الذي بدأوا النضال يف مراحل السجن واحلل
واالضطهاد والتشريد يف فرتة سجن الرئيس
القائد مسري جعجع" .وقال" :حني نأتي اليكم
وحاليا انا وصديقي جواد بولس او اي شخصية
استقاللية اخرى نأتي لنقول لكم شكرا على
تضحياتكم ونتمنى لو كان املقيمون يف لبنان
بذات احلماس واالندفاع الذي نراه عندكم".
وتطرق اىل االوضاع اللبنانية فقال" :ان الوضع
احلالي يف لبنان مع حكومة االنقالب على الدستور
اليت ادعت انها تلتزم سياسة النأي بالنفس عن ما
جيري يف سوريا ولكنها يف الواقع ستعمل عكس
ذلك وتورط كل لبنان مبا جيري يف سوريا .هل

حصنت هذه احلكومة لبنان من تداعيات ما جيري
ومنعت اطرافا لبنانيني من التورط يف سوريا
حني ترى ان وزير اخلارجية فيها حيل حمل وزير
اخلارجية السوري بالدفاع عن النظام السوري على
مستوى العامل العربي واألمم املتحدة؟ ان احلكومة
تضم فريقا مسلحا مينع االستقرار وقيام الدولة
يف لبنان ويقاتل يف الداخل السوري حبجج واهية
ال ميكن اال ان تؤدي اىل استرياد الفتنة اىل
لبنان والعامل العربي".
واكد ان "احلكومة تضم اطرافا يهللون خلاطر
الولي الفقيه يف ايران والظامل القاتل يف الشام،
واوصلت االقتصاد اللبناني اىل مستويات من
الرتاجع مل يبلغها يف اعتى ايام االزمة الداخلية
اللبنانية" .واستنكر "التهديدات السورية بقصف
الداخل اللبناني ومن ميهد هلذه االعتداءات من
اللبنانيني" .واكد ان "اول واجبات احلكومة اليوم
ان تنشر اجليش اللبناني على احلدود اللبنانية
السورية وضبط احلدود من اجلانبني ،واذا عجزت
احلكومة عن فعل ذلك فإن القرار  1701يلحظ هذا
املوضوع وحيل املشكلة".
وردا على من يهدد باستعمال القوة قال زهرا:
"حنن يف قوى  14آذار وانتفاضة االستقالل
نقاتل اآلن سلميا وبالكلمة واحلق ونقول ملن
تدغدغه مشاريع اجلنون واحالم التفوق حنن ال
نهدد مع حلفائنا بالقوة ،ألن القوة ال تنقصنا
عند احلاجة .وليس حنن من خيضع او خياف من
القوة .القوات والقوى االستقاللية لن ترتاجع
عن نضاهلا إلقامة دولة القانون واملؤسسات
فعال وبيدها فقط السالح والسلطة على االرض

اللبنانية وتكون ضامنة للحريات واالستقرار على
ارض لبنان".
وحيا "ارواح الشهداء من كمال جنبالط اىل
وسام احلسن ومن بينهما" ،مؤكدا "التمسك
بلبنان اوال" ،ومشددا على "وحدة  14آذار".
وعن االنتخابات النيابية قال" :انه االستحقاق
الداهم وحنن حنرص على احرتام املواعيد
الدستورية كي ال يقال عن لبنان انه دولة فاشلة
وندعو اىل انتاج قانون يؤمن صحة التمثيل.
وما حصل يف املرحلة االخرية ادى اىل امر واقع
اجيابي وهو سعي اجلميع إلجياد قانون توافقي
يؤمن صحة التمثيل وحيفظ الوحدة الوطنية".
وشدد على اهمية "مشاركة املغرتبني يف
االنتخابات يف اماكن وجودهم وهذا حق دستوري
وليس منة من احد".
وختم" :ان الشعب اللبناني مبقيميه ومغرتبيه
مصمم على مواجهة وضع اليد على لبنان واعطاء
غالبية تشريع لالنقالب على السلطة ومواجهة

إحلاق لبنان بسوريا او بإيران لكي يبقى لبنان
اللبناني ،لبنان العربي ،لبنان العاملي هو اللبنان
الباقي وليس اجلزء امللحق بالثورة االيرانية او
بالنظام السوري".
من جهة أخرى ،شارك زهرا يف قداسني األول
يف مار شربل حيث ترأس القداس األب انطوان
طربيه والثاني يف سيدة لبنان حيث ترأس
القداس األب برنار عاصي.

واعاله بعض اللقطات
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كتابات

الدة
و

املطران عـاد أبـي كـرم
برنامج القداسات يف أسبوع اآلالم والقيامة
اجمليدة 2013

نب
زي
(ع)
الشاعر السيد أمحد احلسيين

�ي��ن
ك����ل���ام ج����ي����ش ح������ر ال�����واف�����دي�����ن خب����ب����ث حي����م����ل احل�����ق�����د ال�����دف� َ

�ي�ن
أت���ت���رك زي����ن����ب ال�����ك��ب��رى دمشقا وي��ب��ك��ي امل��ص��ط��ف��ى ال��ض��ل��ع األم� َ
ق��ب��ره�����ا وه�������ي احمل���ق���ة ومي����ل���أ حل�����ده�����ا ال�����دن�����ي�����ا أن���ي���ن���ا
ي� َ
�����ه������ّدد ُ

���وم ف�����ع�����ار ع������روب���ت��ي خي�������زي اجل���ب�ي�ن
ف���اش���ه���دي ي����ا ب���ت���ول ح������راك ق� ٍ
وي�����ع�����ف�����ى رمس�����ه�����ا ل���ل���ع���اب���ث�ي�ن
أت������رح������ل اب�����ن�����ة اهل�����������ادي حممد ُ
وي�����ن� َّ
حُ
����ك�����س ط����رف����ه����ا ل���ل���ط���ارئ�ي�ن
وت�������رق يف ص���وام���ع���ه���ا السليلة ُ

ي�ن
وي
َ
�����������ردم م�����ن م�������زار ال���ص���احل� َ
ُ
وي���ق���ل���ع م����ن ح���ي���اض اجمل�����د ع�����ّزًا ُ

ِ
ف���ل��ا ،وال�������ف ال،
ان�������ت االم���ي��رة وب�����ي�����ض اهل�����ن�����د ن�����وره�����ا رن���ي���ن���ا

وخن����ل����ع م����ن ح���ن���اي���ا ال����ق����وم قلبا ون�����ه�����زم ح���ش���ده���م وال����واف����دي����ن
�����م خي�����ل�����ط امل�����������اء امل����ه��ي�ن
ون���س���ح���ق م����ن خ�ل�اي���ا ال���ش���ر ض���رع���ًا ب������س� ٍ

������روع وال ي�������� ٌد ل����ك����م ّرب����������ت جنينا
ف���ل��ا من������ت ع����ل����ى اص� ٍ
��������ل ف� ٌ

ف���ي���م���ح���ق اهلل ره�����ط�����ا مت��������ادوا ي����ب����دل����وا غ��ي�ره����م خ���ل���ق���ا وط���ي���ن���ا
وي���ب���ع���ث يف م���راب���ض���ه���ا شبابا ب����ه����ام����ات ال����س����ي����وف م���ق���ل���دي���ن
ت���ف���ت م����ن ج���ب���ال ال���ص���خ���ر صلدا وت����ب��ن�ي م����ن ع�������روش ال���ص���ادق�ي�ن
ّ

وت����ب����ق����ى يف مح�����اه�����ا م���ش���رئ���ب���ة ق��ل��اع�����ًا يف ق����ل����وب ال���ص���ام���دي���ن
ف��ل��ا خ� ٌ
�������وف ض�����رحي� ِ
����ك ي�����ا أم��ي��رة ف�����دون� ِ
ي�ن
����ك ن����ن����زف ال�������دم ال���ث���خ� َ

ف����ان����ظ����ر ه�������ذه ال����ف����وض����ى ع���ل� ٌّ��ي ف���ن���ح���ن ب������ذي ال����ف����ق����ار متوجني
����ي ي�����ا ت��ب��ر امل���ص� ّ��ف���ى ب���س���اح���ات ال����وغ����ى س����ن����دا معينا
ف����ق����م ع�����ل� ّ
ف����ق����م وان�����ظ�����ر احل�����������وراء االب����ي����ة ه�������ي ت������دع������و ام����ي����ر امل����ؤم����ن��ي�ن
اال وال��������������دي اي����������ن احل����م����ي����ة ل���ق���د ب����اع����وا ال���ض���م���ائ���ر واحل���ن�ي�ن
اال ي�����ا وال���������دي اي������ن ال���وص���ي���ة ل���ق���د دف����ن����وا ال����ب����ن� ِ
���ات وال���ب���ن�ي�ن
اال ي������ا ج������ّدن������ا ت����ل����ك امل�����زاي�����ا ت�����وال�����ت يف م���ص���ائ���ب���ن���ا سنينا

ف����راع����وا يف احل����رائ����ر واس���ت���ب���دوا وح������ك������م اجل�����اه�����ل�����ي�����ة ت���اب���ع�ي�ن

أوسرتل
القديسة رفقا
مساء
 23آذار عيد القديسة رفقا 5:00
ً
مار يوحنا ماونت درويت
 10:30صباحًا
 24آذار أحد الشعانني	
دلويش هيل
مار مارون
مساء
6:00
 25آذار اثنني اآلالم
ً
مار يوسف العامل أوبرن
مساء
6:00
 26آذار ثالثاء اآلالم
ً
ثورنلي
مار جريس
مساء
7:00
اآلالم
 27آذار أربعاء
ً
ردفرن
مار مارون
مساء
7:00
الغسل
ورتبة
قداس
 28آذار
ً
كرويدن
مار يوسف
 10:30صباحًا
 29آذار اجلمعة العظيمة
هاريس بارك
سيدة لبنان
 11:00صباحًا
 31آذار قداس نصف الليل
بانشبول
مار شربل
 11:15صباحًا
أحد القيامة
 31آذار
ثورنلي
مار جريس
 11:00صباحًا
األحد اجلديد
 7نيسان

BISHOP AD ABIKARAM
HOLLY WEEK AND EASTER PROGRAM 2013
23 March
Feast of St Rafqa
5:00 pm St Rafqa’s
Austral
24 March
Palm Sunday
10:30 am St John the Beloved
Mount Druit
25 March
Holy Monday
6:00 pm St Maroun’s
Dulwich Hill
26 March
Holy Tuesday 7:00 pm St Joseph’s
Auburn
27 March
Holy Wednesday 7:00 pm St George’s
Thornleigh
28 March
Holy Thursday 7:00 pm St Maroun’s
Redfern
29 March
Good Friday
10:30 am
St Joseph’s
Croydon
31 March
Midnight Mass 11:00 pm Our Lady Of Lebanon Harris Park
31 March
Easter Sunday 11:15 am
St Charbel’s
Punchbowl
7April New Sunday
11:00 am
St George’s
Thornleigh

يتقبل سيادة املطران عـاد أبـي كـرم السامي االحرتام التهاني بعيد الفصح اجمليد نهار العيد  31آذار

مساء يف دار املطرانية – بيت مارون  -سرتاثفيلد.
 2013من الساعة  7,00إىل الساعة 9,00
ً

105 The Boulevarde (PO Box 385) Strathfield NSW 2135 Phone 2 9642 0211 Fax 02 9742 5290
Email Chancery@maronite.org.au website: www.maronite.org.au ABN 41 627 619 45

برنامج احتفاالت أحد الشعانني وأسبوع اآلالم والقيامة
يف كنيسة مار شربل  24آذار –  1نيسان
أحد الشعانني  24آذار 2013
قداس أول
		
7.30
قداس ثاني وزياح الشعانني
		
8.45
قداس الشعانني يليه الزياح (باللغة اإلنكليزية)
10:00
 11.30قداس الشعانني يليه الزياح (باللغة العربية)
 5.30قداس وزياح الشعانني
 7.00قداس وزياح الشعانني (باللغة اإلنكليزية)
االثنني  25آذار 2013
 7.30صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
 6.00صالة املساء ،رتبة الوصول إىل امليناء وزياح الصليب مع عظة
 8.00درب الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
الثالثاء  26آذار 2013
 7.30صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
 6.00صالة املساء وزياح الصليب مع عظة
 8.00درب الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
األربعاء  27آذار 2013
 7.30صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
 6.00رتبة القنديل ومباركة الزيت وقداس وزياح الصليب  -مع عظة
 8.00زياح الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
 8.30عرض فيلم آالم املسيح يف الكنيسة
اخلميس  28آذار  :2013مخيس االسرار
 7.30صالة صباح أسبوع اآلالم مع قداس
 6.00رتبة الغسل و القداس  -السهر مع القربان -أبواب الكنيسة مفتوحة طيلة الليل
 7.30زيارة سبع كنائس
اجلمعة  29آذار  :2013اجلمعة العظيمة
 7.30رتبة السابق تقديسه (رسم الكأس) ومناولة
درب الصليب يبدأ من Roberts Park
9.00
 10.30رتبة سجدة الصليب والزياح يف -St Charbel’s Multi-Purpose Hall
 3.00بدء تساعية الرمحة االهلية
رتبة سجدة الصليب باللغة االنكليزية مع الزياح
3.30
 6.00صالة املساء وطلبة اآلالم "أنا األم احلزينة"
رتبة سجدة الصليب -مركز القديس نعمة اهلل – Appin
3.00
السبت  30آذار  :2013سبت النور
 7.30صالة الصباح
 11.00صالة ورتبة الغفران مع إعرتافات.
قداس مساء عيد القيامة
5.30
 12.00قداس عيد القيامة مع رتبة السالم (نصف الليل)
األحد  31آذار  :2013أحد القيامة
نظام القداسات 10.00 – 8.45 – 7.30 :باالنكليزية –  7.00 – 5.30 – 11.15باالنكليزية
االثنني ثاني العيد  1نيسان :2013
نظام القداسات 10.00 – 8.45 – 7.30 :باالنكليزية – 5.30 – 11.15
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تتمــات

تفجري انتحاري...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

السورية خالل العقود االخرية.
ومل تعرف للبوطي عالقة طيبة مع «االخوان املسلمني» ،اذ انه احناز اىل
موقف احلكومة السورية خالل الصراع يف الثمانينات .واثار كتابه «اجلهاد
يف االسالم» الصادر العام  1993جدال مع اسالميني ،اضيف اىل جدل اكرب
لدى حديثه عن رؤية باسل جنل الرئيس الراحل حافظ االسد يف اجلنة،
خالل كلمة القاها يف تشييعه العام .1994
وعرض عليه مرات ان يصبح مفتيا لسورية ،غري انه كان يفضل ان
يبقى يف موقع العالمة الديين .وعرف انه كان يلتقي الرئيس الراحل
حافظ االسد يف شكل دوري ،االمر الذي استمر يف عهد الرئيس بشار
االسد .ومنذ اندالع االحتجاجات يف سورية يف بداية  ،2011انتقد البوطي
احلراك الشعيب باعتباره يرمي اىل «اثارة الفنت والفوضى» .وساهم يف
تأسيس «احتاد علماء بالد الشام» والتقى االسد وقتذاك يف نيسان
(ابريل) املاضي.
وكان من ابرز الداعمني لـ «فتوى اجلهاد» اليت اصدرها جملس االفتاء
االعلى قبل اسبوعني .بل انه مهد للفتوى بقوله من على منرب اجلامع
االموي يف  8الشهر اجلاري ان «الغزو الشامل املتنوع الذى تتعرض له
سورية يستدعي منا مجيعا أن خنضع المر اهلل الذى يدعو فى مثل هذه
احلال إىل النفري العام» ،منوها بـ «بطوالت وتضحيات اجليش» .وقال انه
«يبشر» اجلنود بـ «ما وعد اهلل به من جنات النعيم».ومن االنتقادات اليت
وجهت اليه من رجال دين وسياسيني انه شّبه مقاتلي اجليش السوري
بأصحاب نيب اإلسالم حممد (صلى اهلل عليه وسلم) .وقال« :واهلل ال
يفصل بني هؤالء األبطال ومرتبة أصحاب رسول اهلل إال أن ّ
يتقوا حق اهلل
يف أنفسهم».
اىل ذلك فتحت االتهامات باستخدام سالح كيماوي الباب أمام دور غري
مسبوق لألمم املتحدة يف األزمة السورية ،مع إعالن األمني العام بان كي
مون تشكيل جلنة حتقيق دولية ،وهو ما فجر معركة ديبلوماسية بني روسيا
والدول الغربية حول صالحية جلنة التحقيق واإلطار اجلغرايف والتقين الذي
يفرتض أن تغطيه.
وفيما شدد السفري الروسي فيتالي تشوركني على ضرورة اقتصار
التحقيق على «ادعاء حمدد» باستخدام السالح الكيماوي يف خان العسل
يف حلب« ،وفق ما جاء يف الطلب السوري الرمسي اىل األمم املتحدة»،
متسكت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا بالتحقيق «يف كل االدعاءات
حول إمكان استخدام أسلحة كيماوية».
وقال تشوركني إن «قرار األمني العام جيد جدًا وواضح ومباشر» .وأكد
أن بان «قال يف إعالنه إن التحقيق سيكون يف حادثة واحدة بناء على
الطلب الذي تلقاه من احلكومة السورية».
وردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستساهم يف جلنة اخلرباء ،قال:
«عندنا خرباء ممتازون ممن ميكنهم املشاركة يف جلنة التحقيق ،وإن قررنا
املساهمة فيها فسنتأكد من إرسال خرباء متمكنني».
ويف رسالة مشرتكة اىل بان ،أكدت بريطانيا وفرنسا ضرورة التحقيق
يف «االدعاءات األخرية من مصادر خمتلفة بأن أسلحة كيماوية استخدمت
يف سورية ،بينها يف موقعني هما خان العسل يف حلب والطيبة قرب
دمشق مما أدى اىل مقتل مدنيني وإصابات خطرية» .وأشارت الرسالة
اىل «االدعاء باستخدام سالح كيماوي يف محص يف  ٢٣كانون األول
(ديسمرب) .»٢٠١٢
وقالت املندوبة االمريكية سوزان رايس إن بالدها «ترحب بإعالن األمني
العام» وأنها «تدعم إجراء حتقيق يف أي وكل االدعاءات ذات املصداقية
حول إمكانية استخدام أسلحة كيماوية يف سورية وتشدد على أهمية إطالق
هذا التحقيق يف أسرع وقت».
ويف مؤمتر صحايف نظم على عجل ،أعلن بان أن «قلق اجملتمع الدولي
يزداد يف شأن سالمة وأمن خمزون السالح الكيماوي وحول إمكانية
استخدامه من مجيع األطراف» يف سورية.
وشدد على أن «املسؤولية تقع على احلكومة السورية بالدرجة األوىل
عن ضمان سالمة وأمن أي سالح أو مواد كيماوية لديها .وقال إنه
تسلم رسالة من السلطات السورية «تطلب إرسال بعثة متخصصة مستقلة
وحمايدة للتحقيق يف ادعاء استخدام أسلحة كيماوية» يف خان العسل.
وأعلن أنه قرر «أن جتري األمم املتحدة حتقيقًا يف احتمال استخدام السالح
الكيماوي يف سورية» .وأوضح أن العمل اآلن جيري حول حتديد «صالحيات
البعثة وتشكيلها وشروط عملها مبا فيها األمن والسالمة».

اوباما حيبط الفلسطينيني...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

عندما دعا إىل مواصلة املفاوضات من دون التطرق إىل وقف اإلستيطان،
ودعوته اىل االعرتاف بإسرائيل دولة يهودية ،والتطبيع معها ،من دون ان
يقرن ذلك بشرط حتقيق السالم.
وكان أوباما توجه صباحًا اىل رام اهلل حيث استقبل مبراسم رمسية من
«دولة فلسطني» ،وأجرى حمادثات مع كل من الرئيس حممود عباس
ورئيس حكومته سالم فياض ،قبل ان يلتقي شبابًا يف مركز البرية
ويستمع اىل خماوفهم وأماهلم ،ويشاهد دبكة شعبية فلسطينية .يف
الوقت نفسه ،خرجت تظاهرة يف رام اهلل واخرى يف رفح احتجاجًا على
الزيارة.
وصرح أوباما يف مؤمتر صحايف مشرتك مع عباس قبل ان يتوجه
اىل القدس« :ال نعترب ان مواصلة االستيطان بناءة او مناسبة او تدفع
بطبيعتها قضية السالم قدمًا» ،لكنها «واحدة من املشاكل ،وهذه جيب
ان حتل بالتفاوض» ،يف تراجع عن موقفه السابق يف واليته االوىل عندما

دعا بوضوح اىل وقف االستيطان قبل استئناف املفاوضات.
واعترب ان «املفاوضات املباشرة هي الطريق االمثل للتوصل اىل اتفاق
يضمن قيام الدولة الفلسطينية» .واوضح« :استنادا اىل احملادثات اليت
اجريتها مع رئيس الوزراء (االسرائيلي بنيامني) نتانياهو والرئيس عباس،
فإن امكان حل الدولتني ما زال قائما» ،من دون ان يشري اىل كيفية
فعل ذلك.
وكرر ما اعلنه البيت االبيض من انه جاء اىل املنطقة لالستماع ،غري
انه ملح اىل دور امريكي وشيك يف إحياء عملية السالم عندما قال انه
سيعمل اآلن مع وزير خارجيته جون كريي على وضع تصور للتحرك يف
املرحلة املقبلة .وشدد على التزام بالده حل الدولتني ،دولة فلسطينية
كاملة السيادة «مستقلة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للعيش ،ودولة يهودية
يف اسرائيل» .كما استنكر اطالق الصواريخ من قطاع غزة على اسرائيل،
داعيا حركة «محاس» اىل حتمل املسؤولية عن االمن.
من جانبه ،استنكر الرئيس عباس «العنف ايًا كان مصدره ،مبا يف ذلك
اطالق الصواريخ» ،ومتسك بتثبيت التهدئة ،يف حني قال الناطق باسم
حكومة «محاس» طاهر النونو« :ليس هناك اي عالقة بني املقاومة وهذه
الصواريخ ...خصوصا يف توقيتها وهدفها» .وكانت مجاعة سلفية يف
غزة تدعى «جملس شورى اجملاهدين يف اكناف بيت املقدس» تبنت اطالق
صواريخ على سديروت امس خالل زيارة اوباما.
واعرب عباس عن متسكه بوقف االستيطان وحل الدولتني ،وقال انه
اطلع اوباما على «خماطر االستيطان الكارثية على حل الدولتني وضرورة
االفراج عن االسرى» ،مضيفا ان على احلكومة االسرائيلية وقف االستيطان
اوال ليصار اىل حبث املشاكل االخرى ،ثم بعد رسم احلدود تفعل ما تشاء
ضمن حدودها.
وتعليقا على الزيارة ،قال رئيس حكومة «محاس» امساعيل هنية« :ال
نتوقع من زيارة اوباما اي اخرتاق يغري املعادلة السياسية على االرض».
وقال القيادي يف «محاس» صالح الربدويل ردًا على اوباما ان «املقاومة»
هي الطريق الوحيد حلل القضية الفلسطينية.
وقال« :جيب أن يقر االسرائيليون بأن استمرار النشاط االستيطاني له
آثار عكسية على قضية السالم ،وأن فلسطني (كدولة) مستقلة جيب أن
تكون قابلة للحياة ،وانه جيب رسم حدود حقيقية» .وشدد على ان الوقت
حان كي يبدأ العامل العربي تطبيع العالقات مع إسرائيل.

خامنئي :اي هجوم...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

حذر مرشد اجلمهورية اإلسالمية يف إيران علي خامنئي أمس االول،
ّ
سيحول تل أبيب وحيفا
تشنه إسرائيل،
رد بالده على أي هجوم
من أن ّ
ّ
«رمادًا» .وبدا ذلك ردًا على كالم للرئيس األمريكي باراك أوباما ،أعطى
التفرد بتوجيه ضربة إىل إيران.
فيه إسرائيل حق
ّ
أقروا بأنه ال ميكن تسوية أي مشكلة
وشدد خامنئي على أن «األعداء ّ
يف املنطقة ،من دون استشارة إيران ومشاركتها» ،مشريًا إىل أن
يوجهون دومًا رسائل إلجراء حوار مباشر ،قائلني إنهم ال
«األمريكيني ّ
يسعون إىل إسقاط النظام» يف طهران.

اخريا «السلسلة»...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اسياسية ترسم عالمات استفهام حول مصري احلكومة واستمراريتها.
فعلى مدى أكثر من سبع ساعات ،درس جملس الوزراء «السلسلة» يف
جلسة ماراتونية عقدها يف القصر اجلمهوري يف بعبدا اعتبارًا من الرابعة
والنصف بعد الظهر واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل ،وانتهى اىل
إقرارها وإحالتها اىل جملس النواب.
وقالت مصادر وزارية لـ»السفري» إن «السلسلة» أحيلت مبشروع قانون
املعجل كما طالبت «هيئة التنسيق
عادي اىل جملس النواب ،وليس بصفة
ّ
النقابية» ،وبلغت ارقامها السنوية حنو  1300مليار لرية ،كما أقر اجمللس
 19مصدرًا للتمويل «ال يطال أي منها الطبقات الفقرية» ،كما قال الوزير
مروان خري الدين.
وقد سجل وزراء حركة «امل» و»حزب اهلل» والوزيران علي قانصو
ونقوال فتوش حتفظهم على ختفيض السلسلة بنسبة  ،%10فيما حتفظ
وزير املال حممد الصفدي على كلفة السلسلة وحجمها وعلى عدم إنصاف
موظفي االدارة العامة ،كما اعرتض وزراء «جبهة النضال الوطين» على ما
اعتربوه غياب االصالحات اجلذرية ،معتربين أن االصالحات اليت مت إقرارها
ال متثل إصالحًا حقيقيًا.
ً
ولقيت احالة «السلسلة» اىل جملس النواب صدى اجيابيا لدى «هيئة
التنسيق النقابية» اليت قررت ان تعقد اليوم مجعيات عمومية لبحث توصية
بتعليق االضراب املفتوح اعتبارًا من يوم غد السبت.
وقال عضو اهليئة حنا غريب :إن جمرد االحالة هو اجناز نقابي نوعي،
معتربًا ان االحالة بغري صفة املعجل مؤشر سليب ،إال انه قال :لقد انتهت
جولة االحالة اىل هذا االجناز ،وبدأت معركة اجلولة الثانية واليت ستكون
أشد حول االصالحات اجلدية وليس تلك اليت أقروها وال متت بصلة اىل
االصالح.
وقد سجلت يف الساعات املاضية اتصاالت مكثفة على املستويات
الرئاسية والسياسية كافة ،لنزع فتيل االشتباك السياسي حول موضوع
«هيئة االشراف على االنتخابات» ،يف ظل إصرار رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان على تشكيل اهليئة مؤيدًا من رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ورئيس
«جبهة النضال الوطين» وليد جنبالط ،على الرغم من عدم توفر االكثرية
الالزمة يف جملس الوزراء املؤيدة لذلك.
وعلى الرغم من إرجاء االشتباك اىل اليوم ،فال يبدو ان الدخان االبيض
سيتصاعد من مدخنة «هيئة اإلشراف» ،خاصة أن اكثرية احلكومة حسمت

قرارها يف رفض تعيني أعضائها ،على اعتبار ان هذا التعيني يشكل جسر
عودة اىل «قانون الستني» .واكدت مصادر وزارية لـ»السفري» ان وزراء
األكثرية ابلغوا رئيسي اجلمهورية واحلكومة ميشال سليمان وجنيب ميقاتي
رفضهم القاطع السري بتأليف «هيئة االشراف» أو التمديد للواء ريفي.
وتلقى معارضو «هيئة اإلشراف» دعمًا غري مباشر من «اهليئة
االستشارية العليا» يف وزارة العدل اليت انتهت اىل «رأي» يفيد بأن
«قانون الستني» وضع لعملية انتخابية واحدة ،وقالت مصادر وزارية
اكثرية إن وزير العدل شكيب قرطباوي رفع رأي «اهليئة االستشارية» اىل
جملس الوزراء ،والذي سيشكل مستندًا أساسيًا اضافيًا يتسلح به وزراء
«حزب اهلل» وحركة «امل» و»التيار الوطين واحلر» و»تيار املردة» و»حزب
الطاشناق» و»احلزب السوري القومي االجتماعي» و»احلزب الدميوقراطي
اللبناني» ،لرفض السري يف تعيني هيئة ينص عليها قانون انتخابي غري
موجود.
وربطًا بامللف االنتخابي ،ويف غياب أية مؤشرات حول حلحلة مرضية
يف املدى املنظور ،تتجه االنظار اىل بكركي ،اليت ستحتضن اليوم اجتماعًا
بني البطريرك املاروني بشارة الراعي والقيادات املارونية ،حيث وجهت
البطريركية املارونية ،وفور عودة الراعي من الفاتيكان امس ،دعوات اىل
كل من رئيس «تكتل االصالح والتغيري» النائب ميشال عون ورئيس
«تيار املردة» النائب سليمان فرجنية ورئيس «حزب الكتائب» أمني
اجلميل ورئيس «القوات اللبنانية» مسري جعجع وكذلك اىل املسيحيني
املستقلني ،وللنائب بطرس حرب كممثل للنواب املسيحيني املستقلني،
لالجتماع يف الصرح البطريركي .حيث من املقرر أن يطلع البطريرك الراعي
اجملتمعني على أجواء ما انتهى اليه «لقاءا روما» بينه وبني رئيس جملس
النواب نبيه بري ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي.
اما يف ما خص امللف الثاني املتعلق بالتمديد للمدير العام لقوى االمن
الداخلي اللواء اشرف ريفي ،فقد فرض نفسه مادة إشكالية ضمن الفريق
احلكومي .فيما طرحت اوساط االكثرية تساؤالت حول موجبات طرح هذا
املوضوع من قبل رئيس احلكومة يف هذا الوقت ،ومل يطرحه يف وقت
سابق.
وعلى الرغم من إصرار رئيس احلكومة على هذا التمديد ،خاصة ان موقع
مدير عام قوى االمن الداخلي سيشغر اعتبارًا من مطلع الشهر املقبل،
«وصرنا اسريي الوقت الضيق الذي حيتم التمديد جتنبًا للفراغ» كما يقول
ميقاتي .اال ان طرح التمديد لريفي يفتقد اىل االكثرية الالزمة إلقراره أي
ثلثي اعضاء جملس الوزراء ، ،فضال عن ان بعض وزراء االكثرية يعتربون
ان ليس من صالحية جملس الوزراء متديد سن التقاعد احلكمي ملدير عام
قوى االمن الداخلي ،بل ان ذلك من اختصاص جملس النواب وعرب قانون
تقره اهليئة العامة للمجلس.
وقال رئيس «القوات اللبنانية» مسري جعجع إنه «يف هذه الظروف
االمنية العصيبة واملتوترة ،حيث ينتقل التصعيد من منطقة اىل اخرى
واحيانًا من حي اىل حي ،وحيث يعيش املواطنون حالة من عدم االستقرار
أجد لزامًا علينا مجيعًا التجديد لرؤساء
االمين مل يشهد هلا لبنان مثي ًالُ ،
حد أدنى من االطمئنان
يؤمنه هذا التمديد من ّ
االجهزة االمنية والعسكرية ملا ّ
للمواطنني».
واعترب جعجع انه «من املعيب اللعب باالستقرار يف هذه املرحلة العصيبة
ويف حماولة لالقتصاص من فالن او الستبدال «علتان» .وقال« :إن
هلزات يف
اللعب باالستقرار من خالل تعريض االجهزة االمنية والعسكرية ّ
أمس احلاجة فيها اىل هذه األجهزة ،هو ضرب من العبث
مرحلة حنن يف
ّ
والتخلـي عن ابسط شعور باملسؤولية وتعريض البلد وليس فقط االجهزة
ّ
املذكورة ،ملزيد من الالاستقرار».
ولفت جعجع اىل انه «اذا كان التوجه لدى هذه احلكومة مل يعد نافعًا،
بري ،متمنيًا عليه ان يدعو جملس النواب اىل
فإني ّ
أتوجه اىل الرئيس نبيه ّ
جلسة ختصص إلقرار قانون التمديد لرؤساء االجهزة االمنية والعسكرية،
خصوصًا أن اجمللس دخل يف عقده العادي منذ الثالثاء املاضي».

طرابلس :االشتباكات تتجدد ..واجليش حيذر

أمنيًا ،بقيت طرابلس يف سباق بني التوتر واملساعي لتجنيب املدينة
جترع الكأس املرة ،وسط خماوف أهلية متفاقمة من انزالق املدينة اىل
ّ
جولة جديدة من الفوضى واالقتتال يف ظل التشنج واالحتقان والتوتر الذي
جتدد مساء أمس بعد نهار هادئ ،وعنف لي ًال ،ختللته اشتباكات عنيفة على
ّ
خمتلف احملاور بني التبانة وجبل حمسن استخدمت فيها االسلحة الرشاشة
واملدفعية وأدت اىل سقوط قتيلني عرف منهما حييى ثلجي يف طرابلس
واصابة  17مواطنًا جبروح.
وفرض الوضع املتوتر يف طرابلس نفسه بندًا يف جلسة جملس الوزراء،
واثار وزير الشباب فيصل كرامي املوضوع االمين املستجد يف املدينة،
فأكد جملس الوزراء جمددًا على دعم اجليش والوقوف خلفه يف مهمته
لضبط االمن.
وفيما تكثفت االتصاالت مبشاركة رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ووزيري
الدفاع فايز غصن والداخلية مروان شربل وعدد من القادة العسكريني
واالمنيني ،قالت مصادر امنية واسعة اإلطالع إن اجليش اللبناني تلقى
تعليمات مشددة بفرض االمن ومنع املظاهر املسلحة ومحاية امن املواطنني
واختاذ االجراءات الكفيلة مبنع التعرض هلم حتى بالقوة.
ولوحظ ان اجليش اللبناني فرض حضورًا الفتًا يف املدينة نهارًا ،حيث
كثف تعزيزاته ودورياته يف الشوارع ،ونفذ إجراءات مشددة ومداهمات
ّ
متكن خالهلا من توقيف اثنني من الضالعني يف إشكال املستشفى احلكومي
قبل يومني وهما (ا.م ).و(ج.د ،).فيما اختذ مساء تدابري مشددة بعد
جتدد االشتباكات ورد بعنف على مصادر النريان ،وأفيد عن إصابة جندي
من مغاوير البحر جبروح.
ووجه اجليش حتذيرًا اىل املسلحني من مغبة التمادي يف اإلخالل يف
ّ
األمن واالعتداء على أرواح املواطنني وممتلكاتهم ،واكد انه سيتعامل
حبزم وقوة مع مصادر إطالق النار من أي جهة كانت).
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متفرقـــات

حفل تكرميي للشاعر الراحل روسي تعود له احلياة يف
املشرحة ويفارق احلياة ثانية
ادوار حرب
بسبب اخنفاض حرارة اجلسم

تعي يا روح جربان الكرمية
كريم األصل عم يعزم كرمية
تا تسكري عامخرة عتيقة
ّ
عاملك وليمة
أنا بهالدير

الشاعر الراحل ادوار حرب
برعاية سفري لبنان يف اوسرتاليا
الدكتور جان دانيال
وحبضور قنصل لبنان العام يف نيو ساوث
ويلز

االستاذ جورج بيطار غامن
تتشرف مجعية تنورين اخلريية و رابطة آل حرب
بدعوتكم إىل حفل تكرميي للشاعر الراحل ادوار
حرب وذلك نهار اإلثنني الواقع فيه  ١نيسان
مساء يف قاعة القديسة ماري
 2013الساعة 6،30
ً
ماكيلوب يف معهد مار شربل على العنوان:
142 Highclere Ave, Punchbowl
(مدة اإلحتفال  30دقيقة )
الدعوة عامة وجمانية

الرجاء تأكيد احلضور باالتصال
بالدكتور جان طربيه
على الرقم 0457666777
Under the Patronage of
The Lebanese Ambassador to
Australia,
Dr Jean Daniel
and in the presence of
The Consul General of Lebanon
in New South Wales,
Mr George Bitar Ghanem
The
Tannourine
Charity
Association and the Harb
Association
cordially invite you to
A Ceremony in Honour of the
late poet Mr Edward Harb
Monday 1 April 2013 at 6.30pm
Mary MacKillop Hall, St
Charbel’s College
142 Highclere Ave, Punchbowl
(The event duration is 90
)minutes
This is a public and free
invitation
Please RSVP to Dr Jean
Tarabay on 0457 666 777

عادت احلياة ملريض روسي ،كان قد مت إيداعه يف
ثالجة إحدى املشارح بالعاصمة الروسية موسكو ،ظنا من
األطباء بأنه قد فارق احلياة ،لكنه توفى ثانية ،بسبب
اخنفاض حاد يف درجة حرارة اجلسم.
ذكرت الصحافة الروسية أن مواطنا مريضا يبلغ من
العمر  57عاما ،كان قد تعرض ألزمة قلبية يف الرابع
من الشهر املاضي  ،فتم إيداعه مشرحة يف منطقة
(بوسكوف) غرب البالد ،ظنا بأنه قد فارق احلياة.
وعند تشريح اجلثة للوقوف على أسباب الوفاة بعدها
بيومني ،أي يف السادس من الشهر ذاته ،لوحظ أن
القلب ينبض ،وأن مقلة العني تتفاعل مع الضوء ،فقام
األطباء على الفور بنقله إىل غرفة اإلنعاش ،لكنه فارق
احلياة هذه املرة ،على الرغم من كل احملاوالت اليت
بذلت ،وذلك بسبب اخنفاض حاد يف حرارة اجلسم.
وذكر مسعفون أنهم مل يشغلوا ثالجة املشرحة منذ
عدة ايام بسبب العاصفة الثلجية الشديدة اليت متر بها
البالد ،مما أدى إىل حفاظ جسم املرض على قليل من
احلرارة.

حاربي الضغط النفسي بعاداتك الطفولية

من أمجل العادات اليت كنا نقوم بها أيام الطفولة ،واليت ننصحك
باللجوء إليها كلما تعرضت للضغط ،الركض على السالمل ،فهي
عادة ختفف عنك وطأة التوتر ،كما أنها مفيدة بالنسبة للراغبات يف
خسارة الوزن ! لكن عزيزتي احذري أال تركضي يف مكان عملك أو
يف األماكن الرمسية ،فعندها عليك إتقان إتيكيت السالمل !
 االختباء يف اخلزانة :للتعبري عن حزنك أو اهلروب من واقعتعيشينه ،عودي إىل سنينك األوىل حني كنت ختتبئني لساعات وال
جيدك أحد ،فهذه العادة جتنب الشجارات والصراعات اليت ستدخلني
فيها إن مل تتمكين من السيطرة على نفسك.
 الغناء يف احلمام :كم كنا نطلق العنان ألصواتنا خالل االستحمام،نغين وكأن أحدا ال يسمعنا ،ونعتقد أن لنا أصوات عذبة ،تبهر كل
من مسعها ،قومي باسرتجاع هذه العادة للرتويح عن نفسك ،وال
ختجلي من اآلخرين ،رددي األغنيات اليت حتبينها وعودي إىل أكثر
اللحظات صدقا وعفوية.

جوز اهلند والفلورايد ..والشمس عالقة البدانة بسرطان اجللد
سر مجال األسنان وصحتها

كشفت دراسة اسرتالية وألول مرة أن تناول املياه املدعمة بعنصر
الفلورايد ،له فوائد صحية كبرية على البالغني وحيد من فرص
إصابتهم بتسوس األسنان كما حيدث عند قيام األطفال بتناوهلا.
والفلورايد من املعادن الطبيعية ،ويتم اضافة الفلورايد صناعيا
اىل بعض مواد العناية باألسنان مثل معجون األسنان وغسول الفم
وبعض املستحضرات الطبية .ويف الواليات املتحدة ومعظم الدول
األوروبية يتم اضافة الفلورايد
اىل مياه الشرب العذبة نظرا
للفوائد املتعددة هلذا املعدن.
وأشار الباحثون إىل أن
الذين
البالغني
األشخاص
يقضون  %75من فرتات حياتهم
يتناولون مياها مدعمة بالفلورايد
تقل فرص إصابتهم بتسوس
األسنان بنسبة  %30مقارنة
باألشخاص البالغني الذين مل
يقوموا بتناول هذه املياه إال يف
فرتات قليلة ال تتعدى .%25
ومشلت الدراسة حنو 3779
شخصا بالغا ،تفوق أعمارهم
 15عاما ،وذلك فى الفرتة من
 2004اىل.2006
وأثبتت دراسة حديثة وجود
عالقة متينة بني تناول أطعمة
غنية بفيتامني "د" ونقص
معدل اإلصابة بأمراض األسنان.
وتسبب قلة التعرض ألشعة
االستعانة
وتزايد
الشمس
بكرميات احلماية تناقص فيتامني
"د" يف كثري من الشعوب،
وارتفاع معدالت إصابة األطفال
بتسوس األسنان .وأشارت
املنظمة الطبية األمريكية ومعهد
البحوث القومي إىل أن فيتامني
"د" له فوائد يف تقليل فرص
تسوس األسنان.
كما أظهرت دراسة حديثة
قدرة جوز اهلند على قتل
لتسوس
املسببة
البكترييا
ّ
األسنان ،مما يفسح اجملال أمام
تصنيع معجون لألسنان حيتوي
على مكونات جوز اهلند للحفاظ
على صحة األسنان.

وأوضحت أحباث أجريت يف جملس البحوث الطبية يف بريطانيا
عام  2010أن «االشخاص الذين يعانون من خلل يف جني «فيتو»
أكثر عرضة لالصابة بسرطان اجللد ،مقارنة باألشخاص الذين ال
يعانون خلال فيه وان زيادة نشاط جني «فيتو» تساعد يف اإلفراط
بتناول الطعام وتؤدي إىل السمنة املفرطة».
وأكدت األحباث أن «هذه التغريات يف مؤشر معادل كتلة اجلسم
ترتبط بزيادة خماطر اإلصابة بأمراض الكلى والسكر من النوع الثاني
وسرطان الرحم ،باإلضافة إىل العديد من املشكالت الصحية».

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

زيارة الرئيس نبيه بري التارخيية وتكريم سفري لبنان لطيف ابو احلسن

الرئيس نبيه بري والدكتور غسان العشي والزميل اكرم املغوش (ارشيف)
خالل الزيارة الرمسية لرئيس جملس النواب اللبناني االستاذ نبيه بري والوفد الرمسي واالعالمي
املرافق كان لقاء محيم بني الرئيس بري والدكتور اسحق العشي وجنله الدكتور غسان العشي
نظرا للعالقة التارخيية اليت تربطهم حيث كان الدكتور اسحق العشي استاذا للرئيس نبيه بري.
وخالل تكريم السفري الدكتور لطيف ابو احلسن يف كانبريا اشاد الدكتور غسان العشي بالسفري
ابو احلسن وقال الرئيس بري ان السفري ابو احلسن اسم على مسمى وركن كبري يف بناء
الدبلوماسية الصحيحة.
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متفرقات

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

العروسان يعقوب السيد أمحد وبراءة عز الدين القجة

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

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

والدة الطفلة املالك اليسا الصبوح

احتفل الشاب جو الصبوح وعقيلته انيتا بفرحة تنصري
كرميتهما املالك اليسا يف كنيسة السيدة االرثوذكسية
يف مرييالندز بسكب املاء ودهن املريون املقدس
مبباركة االب جورج سعد واالب الياس اخلوري وشهادة
العراب الياس الصبوح والعرابة روال بوغوجيان.

االحتفال باملناسبة اقيم يف صالة امريالدا وحضره
االهل واالقارب وعدد من املدعوين .وعلى اشعاع
فالش اراكس قطعت الطفلة اليسا قالب احللوى
مبساعدة العرابني وشرب اجلميع خنب الطفلة متمنني
هلا عمادة مباركة.
واعاله بعض اللقطات

احتفل العروسان الشاب اللطيف يعقوب السيد امحد جنل مروان
السيد امحد والعروس احلسناء براءة عز الدين القجة بزفافهما
فدخال القفص الذهيب يف صالة الويستيال حيث استقبلوا على قرع
الطبول واملزمار وموسيقى ددجيه حيث عمت الفرحة قلوب االهل
واجلميع,
وعلى اشعاع فالش اراكس قطع العروسان يعقوب السيد امحد
وبراءة عز الدين القجة قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت االضواء
النارية مع رقصة احلب والوفاء للعروسني ثم تقبال التهاني من
اجلميع ..الف مربوك.
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية
توقيف مزوّر لبيع عقار يف احلمراء
بعد استدراجه إىل مكتب الكاتب بالعدل
مزور يف قبضة القوى األمنية بعد استدراجه إىل مكتب أحد
وقع ّ
ّ
املزور إىل بيع قطعة أرض وهمية يف
الكتاب العدول ،حيث كان يهدف
ّ
حملة احلمرا مببلغ  700ألف دوالر فقط ،فيما القيمة اإلمجالية للعقار تبلغ
ثالثني مليونًا.
وكانت دورية من مفرزة استقصاء بريوت ومبؤازرة دورية من شعبة
املعلومات ،أوقفت داخل مكتب الكاتب العدل ح.ع.عليان ( 42عامًا)،
الشرتاكه مع شخصني آخرين لعملية تزوير كشفها كاتب العدل واليت
ظهرت على هوية صاحبة األرض األصلية ش.ج .والشخصية املقرر
حتويل األرض هلا.
وقد حضرت عناصر من مفرزة االستقصاء يف بريوت إىل دائرة كاتب
العدل بالتزامن مع حضور املزور باالتفاق مع كاتب العدل حيث أوقفته
وتبني أن قيمة البيع أثارت الشبهات ألنها رمزية ال تتعدى الـ 700ألف
دوالر أمريكي فيما القيمة الفعلية للعقار تصل إىل  30مليون دوالر.
وخيضع املوقوف للتحقيق لدى فرع املعلومات بناء إلشارة القضاء
والعمل جار على توقيف املتورطني معه حيث كان الفاعلون يشكلون
عصابة قامت بأعمال تزوير سابقة يف أماكن أخرى.
من جهة أخرى ،أوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت  4أشخاص
بينهم سوري جبرائم خمتلفة كما حجزت سبع سيارات ودراجتني.
ويف حملة وسط بريوت مت توقيف غسان س.ر .املطلوب مبوجب بالغ
ومذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق يف بريوت ومفرزة بريوت
القضائية .ويف حملة الكوال مت توقيف السوري أمحد م.ب .وهو مطلوب
مبوجب خالصة حكم وموضوع برقية يف خمفر الغبريي.
ويف حملة الروشة مت توقيف قاسم ح.غ .وهو مطلوب مبوجب خالصة
حكم صادر عن احملكمة العسكرية الدائمة جبرم سرقة وموضوع برقية
صادرة عن خمفر مشسطار يف قوى األمن الداخلي.
كما أوقفت يف حملة الكوال أيضًا مروان أ.ن ،.وهو مطلوب مبوجب
وثيقة اتصال صادرة عن اجليش جبرم تبادل إطالق نار.
كذلك مت حجز سبع سيارات ودراجتني ناريتني خمالفة.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان أنه «ضمن إطار
مهماتها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها،
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ  2013/03/12من توقيف 53
شخصًا إلرتكابهم أفعا ًال جرمية على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم10 :
جبرائم سرقة 7 ،من دون أوراق ثبوتية 6 ،جبرم سكر ظاهر 4 ،جبرم شيك
من دون رصيد 4 ،جبرم أعمال حفر 2 ،جبرائم خمدرات 2 ،جبرم احتيال،
 2جبرم حيازة مسدس 8 ،جبرائم :مقاومة رجال األمن ،إطالق نار ،تهديد،
انتحال هوية ،صنع ختم مزور ،اشتباه مبحاولة قتل ،خمالفة بناء ،خطف،
و 8مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

«شعبة املعلومات» توقف سورياً اعرتف بقتل ثالثيين يف الزلقا

متكنت شعبة املعلومات يف املديرية العامة لقوى األمن الداخلي من
إلقاء القبض على سوري بعد أقل من  24ساعة على ارتكابه جرمية قتل
ت .سريان ( 39عامًا) داخل منزله يف الزلقا بهدف السرقة.
وبالتحقيق معه ،اعرتف السوري أ.ش ( 20عامًا) بإقدامه على قتل
املغدور وسرقة مبلغ من املال وأجهزة الكرتونية كانت من منزله وبيعها
يف أماكن عدة ،كما اعرتف أنه أقدم على سلب وحماولة قتل مواطن
بلجيكي يف حملة الروشة خالل العام  ،2011باالضافة اىل قيامه بعدة
عمليات سلب يف حمافظيت بريوت وجبل لبنان.
ومت اسرتجاع بعض املسروقات.
***

مرافق عميد متقاعد يه ّدد عناصر اجليش ..بقذيفة

حاكمت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي حممد درباس وحبضور ممثل
النيابة العامة القاضي فادي عقيقي ،مرافق العميد املتقاعد مصطفى
محدان املدعى عليه حبيازته يف منطقة برالياس قذيفة هاون ورميها
تهديدًا باجتاه عناصر اجليش .وبعدما استجوبت احملكمة حممد خري عراجي
حول ما أسند إليه ،أصدرت حبقه حكمًا قضى بسجنه مدة شهر.
وباستجوابه ،أفاد عراجي بأنه يعمل مرافقًا للعميد مصطفى محدان،
وأضاف ردًا على سؤال ،أنا ال أمحل السالح والقذيفة تعود اىل جدي،
ونقلتها اىل منزلي .وقال :عندما مسعت حبصول مداهمة للجيش يف
البلدة ،خفت ،فحاولت إخراجها من املنزل ونقلها لرميها ،لكنين مل أمتكن
من ذلك بسبب حضور عناصر اجليش.
وكانت احملكمة قد أصدرت مخسة أحكام أخرى جبرائم مقاومة أمنيني
ونقل سالح وحماولة قتل عسكريني وتزوير شهادة بهدف االنتساب اىل
املدرسة احلربية.
وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم معاملة رجل االمن بالشدة قضى بثالمثاية
الف لرية غرامة يف حق(ن.ص)..
وقضى حكم وجاهي جبرم نقل سالح حربي دون ترخيص واطالق
النار يف مكان مأهول واطالق النار تهديدا باجتاه عناصر عسكرية

ومعاملتهم بالشدة بثالثة اشهر حبسا يف حق(ق.ع)والزامه بتقديم بندقية
كالشينكوف.
ويف حكم وجاهي جبرم مقاومة عناصر عسكرية مقاومة سلبية قضى
مباية الف لرية لبنانية غرامة يف حق الفلسطيين (ع.دياب).
ودانت يف حكم وجاهي جبرم االخنراط يف عصابة مسلحة مع اشخاص
اخرين بهدف ارتكاب اجلنايات على الناس واالموال والنيل من سلطة
الدولة وهيبتها وحماولة قتل عسكريني باطالق النار عليهم ونقل سالح
حربي دون ترخيص قضى باالشغال الشاقة ملدة  15سنة يف حق (ح.ع)
وجتريده من احلقوق املدنية والزامه تقديم مسدس حربي.
كما أصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم استعمال شهادة الثانوية العامة
املزورة بهدف االنتساب اىل املدرسة احلربية مع علمه باالمر وتزوير
الشهادة قضى سنة حبسا يف حق كل من (ب.د) و(ف.ب) ومنحهما
وقف التنفيذ .
***

إطالق نار على منزل يف جمدل عنجر
أعقبه اعتداء بالضرب على صاحبته
وقع إشكال عائلي يف بلدة جمدل عنجر حيث قام كل من ابراهيم نايف
احلسني وعمر حممد حسني بإطالق النار باجتاه منزل وسام شاهني صربي
من دون وقوع اصابات ،واالعتداء بالضرب على زوجة األخري نوال اليت
نقلت إىل مستشفى البقاع .ومتكن الفاعالن من الفرار.
***

مغرتب يقاضي والده وشقيقه أمام احملاكم بتهمة التزوير
على مدى سنوات طوال ،جنح «بطرس» ( 70عاما) بتزوير وكاالت
ورخص سري واخراجات قيد وجوازات سفر وبطاقات شخصية ورخص
قيادة دولية ،ووصل به االمر اىل تزوير وكالة باسم شقيقه فايز
واخرى باسم ابنه الياس (اثناء وجوده يف املانيا) ملصلحة ابنه الثاني
انطوان ومتكن من بيع جيب «ب.ام .اكس  »5بنحو اربع وعشرين الف
دوالر امريكي .وقد اعرتف الوالد خالل التحقيقات مبا قام به ،وأقر امام
احملكمة انه اقدم على التزوير حبجة ان ولده «مبلي باملخدرات» وان
عمليات التزوير كانت تتم عن طريق شخصني يف حي السلم.
وكان احد ابناء املتهم ،الياس ،قد تقدم بشكوى ضده وافاد ان
والده وشقيقه انطوان قاما بتزوير اخراج قيد له ووضعا صورة انطوان
املذكور عليه ،ومت االستحصال مبوجب االخراج القيد املزورـ على سند
توكيل عام شامل لوالده ،ومبوجب هذا التوكيل مت بيع جيب نوع بي ام
طراز «اكس  »5وسجل بامسه واسم شقيقه انطوان ،كما مت سحب مبلغ
عشرين الف يورو دون علمه من احد املصارف.
وقام الياس بداللة دورية من مكتب مكافحة املخدرات املركزي على
غرفة مستأجرة من قبل والده يف حملة بئر حسن ،وضبطت فيها بيانات
ومستندات مزورة ،ومت توقيفه وابنه انطوان.
وافاد املتهم بطرس ،انه اثناء وجود ابنه الياس يف املانيا توجه اىل
مكتب خمتار برج الرباجنة وحبوزته صورتان مشسيتان.
ويف اليوم التالي استلم من املختار اخراج قيد فردي البنه الياس
وعليه صورة ابنه املتهم انطوان ،وبعدها توجه اىل دائرة الكاتب العدل
وطلب من املوظف لديه حتضري سند توكيل عام شامل مطلق من ابنه
الياس له ،وزوده باخراج القيد املزور ،وابلغه ان ابنه الياس سيحضر
للتوقيع على الوكالة ،وبعدها وعد ابنه املتهم انطوان باعطائه مبلغ
مخسماية دوالر امريكي لقاء توقيعه على الوكالة املذكورة ،فوافق وقام
بالتوقيع عليها ،ومن ثم قام انطوان بتنظيم وكالة بامسه الشخصي له،
ومبوجب هاتني الوكالتني باع اجليب من نوع ب.ام واملسجل على اسم
ولديه الياس وانطوان ،بثمن قدره اربعة وعشرون الف دوالر امريكي،
وضع املبلغ املذكور يف املصرف باسم ابنه الياس ،وسحب من حساب
االخري اربعة عشر الف يورو ،ووضعها يف حساب ابنه الياس يف مصرف
آخر.
واضاف ان ولده الياس طلب منه بيع اجليب تهربًا من ديون عليه،

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

وهلذا قام بعملية التزوير املذكورة ،واضاف أن امسه القديم كان
عدنان ،ويف العام  ،1976قام بتعديل امسه اىل بطرس وذلك مبوجب
حكم ،وكونه تاجر بناء وميلك شققا واراضي باسم عدنان ت .اضطر
ملتابعة اعماله على امسه القديم.
واوضح املتهم بطرس انه كان يستحصل من عمال ،على باسبورات
وهويات ،بغية تأمني سفرهم اىل اخلارج ،فيقوم بتصويرها وحيتفظ بتلك
الصور ،ويقول للعمال انه مل يستطع تأمني السفر هلم ،وكان يستعمل
تلك املستندات او الصور عنها ،يف حال سفره او لدى هيئات تعنى
مبساعدة احملتاجني ماليًا وبذلك يستحصل على املال بطريقة احتيالية.
واعرتف بطرس باستحصاله على جوازات سفر واخراجات قيد بالطريقة
نفسها اليت استحصل بها على اخراج القيد املذكور باسم ابنه الياس،
فض ًال عن رخص سوق.
اما انطوان فافاد انه بعد حجز اثاث منزله بسبب تعرضه لضائقة
مادية ،اعلم شقيقه الياس باالمر ،وابدى خوفه من احلجز على اجليب،
فأخربه والده انه اتفق مع شقيقه الياس على بيعه ،وان والده طلب
منه مرافقته اىل املختار للحصول على اخراج قيد افرادي باسم الياس
وعليه رسم انطوان بعد ان نقده مقابل ذلك  500دوالر ،نافيًا عالقته
بتزوير املستندات االخرى .وانزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة
القاضي عبد الرحيم محود ،عقوبة االشغال الشاقة ملدة ثالث سنوات حبق
بطرس واالشغال الشاقة ملدة  5سنوات بابنه الفار انطوان.
***

خلع وكسر باب مدافن كنيسة يف السا
أقدم جمهولون على كسر وخلع باب مدافن كنيسة السيدة يف بلدة
السا  -قضاء جبيل ،من دون العبث باملدافن.
وسيتقدم وكيل وقف مطرانية صربا املارونية احملامي اندريه
باسيل بشكوى لدى فصيلة قرطبا قي قوى االمن الداخلي اليت تتوىل
التحقيق.
***

ف ّرت مع« ..خاطفيها»
ظن السوري علي عبد السالم اخلرسان للوهلة االوىل ان زوجته قد
اختطفت ،فسارع اىل ابالغ القوى االمنية ،ليتبني بعد ساعات ان زوجته
قامت بسلبه قبل ان تفر مع مسلحني عمدوا اىل اطالق النار باجتاهه.
وكان الزوج ادعى اختطاف زوجته السورية غدران املزيت لدى خمفر
املصنع ،ليتبني ان علي عبد السالم اخلرسان وأثناء وجوده امام منزله
يف بلدة جمدل عنجر وعلى اثر خالف بينه وبني زوجته ،أقدم سوريون
يستقلون سيارة نوع غولف محراء زجاجها حاجب للرؤية من دون لوحات
على اطالق النار باجتاهه من مسدس حربي بعد ان صعدت زوجته على
منت السيارة وفروا .وتبني أن زوجته قامت بسلبه مبلغ الفي دوالر
امريكي.
***

«اصطياد» زبائن مطعم بنسخ بطاقاتهم املصرفية
بعد نسخ أرقام بطاقات ائتمان لزبائن يف أحد املطاعم يف ضبية ،عمد
 3أشخاص بواسطتها إىل سرقة أموال مصرفية إىل أن اكتشف أمرهم,
وأوقف اثنان منهم فيما بقي الثالث متواريًا.
وأقدم ك.م .وش.خ .ور.خ .باالشرتاك يف ما بينهم على تزوير
بطاقات ائتمان مصرفية ضمن مشروع جرمي تقامسوا األدوار لتحقيقه،
فقد أحضر األخري جهازًا قارئًا «ريدر» وسلمه لـ ش.خ .الذي سلمه
بدوره إىل األول الذي يعمل كنادل يف مطعم يف الضبية،
وقام هذا األخري بنسخ أرقام بطاقات الزبائن بواسطة هذا اجلهاز
مزورة
وسلمها لـ ش.خ .الذي سلمها إىل ر.خ .الصطناع بطاقات
ّ
وسحب أموال بواسطتها واالستيالء عليها .وطلب قاضي التحقيق يف
جبل لبنان زياد ّ
مكنا عقوبة السجن حتى  3سنوات للمدعى عليهم وأحاهلم
للمحاكمة.

* 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
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2013 Mateship Trek launched at Australian War Memorial

Jason, Dr Brendan Nelson (Director of the Australian War Memorial),
Scott Morrison MP and trekkers.

Labor Member for Blaxland
Jason Clare and Liberal
Member for Cook Scott
Morrison launched on
tuesday the 2013 Mateship
Trek - Wau to Salamaua at
the Australian War Memorial in Canberra.
The Mateship Trek is a
bi-partisan initiative established in 2009 to bring
together young Australians from different backgrounds to learn about
each other, their potential
and Australian military history through participating
in the Treks.
The Treks are conducted
every 2 years and are
about:
• raising money for charity;
• raising awareness of our
military history;
• building friendships between young people of different backgrounds; and
• building leadership skills.
The first Trek in 2009 was
along the Kokoda Track,
and in 2011 the group retraced the path of the World
War II prisoners of war in
Borneo along the Sandakan Death March. In April
2013, Mateship returns to
Papua New Guinea to walk
the Black Cat Track from
Wau to Salamaua, commemorating the 70th Anniversary of the World War II
campaigns in this area.
The Trek will conclude
with a Dawn Service at the
Commonwealth War Cemetery in Lae, where 3,000
Australians who paid the
ultimate price during these
campaigns, have been laid
to rest. Almost 700 were
killed in action on or around
the Black Cat Track.
In late January 1943, Aus-

tralian forces successfully
defended the Wau airstrip
against the Japanese. On
Anzac Day the order was
given to surge toward
Salamaua across what became known as the bloody
ranges of northern New
Guinea. Salamaua was
subsequently taken by the
Allies on 11 September
1943.
The Wau to Salamaua campaign was critical to the
Australia led New Guinea
advance to take back positions still held by the Japanese, following the battles
of Kokoda and the beach
heads of Buna, Gona and
Sanananda in 1942. Our
success at Salamaua
played a key role in taking
Lae, which occurred just
seven days later.
“The story of Kokoda is
well known. Unfortunately, the heroic efforts of
the Australian soldiers on
the Black Cat Track a few
months later have been
largely forgotten. We need
to fix this,” Mr Clare said.
“That’s what this Trek
is about. Walking in the
footsteps of Australian
Soldiers, honouring them,
learning their stories and
making a commitment to
live a life worthy of the sacrifices they made for us,”
Mr Clare said.
Mr Morrison highlighted
the importance of the
Mateship Trek in remembering the sacrifices of our
troops, both past and present.
“The Mateship Treks enable us to pay tribute to our
diggers by ensuring their
sacrifices are not forgotten
and, more importantly, that
their memories are carried

on by a new generation
who have had the privilege
to walk in their footsteps,”
Mr Morrison said.
This year the Mateship Trek
has partnered with Soldier
On an Australian charity
that supports wounded soldiers and their families. The
group will be raising funds
for Soldier On and will also
fundraise for aid projects in
the villages along the track,
where our troops were supported seventy years ago.
The Trekkers for the 2013
Mateship Trek are:
Team Blaxland
• Steven Tu, 24, from Bankstown
• Amna Karra-Hassan, 24,
from Granville
• Lael Kassem, 21, from
Guildford
• Mustafa Agha, 22, from
Merrylands
• Jarrod O’Brien, 20, from
Picton
• Jake Saloway, 17, from
Blacktown
Team Cook
• Shae O’Dowd, 18, from
Gymea
• Timothy Boland, 21, from
Yowie Bay
• Emma Cullen, 23, from
Cronulla
• Mitchell Palmer, 21, from
Caringbah
• Aiden Mitchell, 23, from
Brisbane
• Sandra Gayed, 21, from
Kogarah
This year, the Mateship
Trek is made possible by
the generous support of
Trek Partners - Channel 9
& Bankstown Sports Club;
and Trek Supporters Pickles Auctions; Interlink
Roads, Bankstown RSL,
Linfox, Qantas and Kathmandu.
Several other organisations such as Thales,
Northrup Grumman, G4S
Australia and many individuals have also made
contributions and donated
via the Soldier On / Mateship Trek Team fundraising
page: http://personalchallenge.gofundraise.com.au/
page/Mateship2013
The Governor of New
South Wales, Her Excellency Professor Marie Bashir
AC, is patron of the Mateship Trek.
www.soldieron.org

GLENN BROOKES MP SUPPORTS MUCH
NEEDED SKILLED WORKING VISAS

Member for East Hills and
Chair of the Lebanese
and Vietnamese Ministerial Consultative Committee Glenn Brookes today
confirmed the NSW Government’s support for the
skilled migration program
that helps address specific skill shortages in the
State.
Last week Premier Barry
O’Farrell spoke out after Prime Minister Julia
Gillard’s Federal Labor
Government launched an
attack on the 457 skilled
migration visa program.
The 457 visa is the most
common way for employers to temporarily sponsor
skilled overseas workers
to work in Australia. Visa
holders may be employed
for a period of between
three months and four
years.
“As the Member for East
Hills I am blessed to have
in my community people
in all walks of life from
Vietnamese, Lebanese and
many other backgrounds”
Glenn said.
“We don’t want to see a
situation where people
who can make significant
social, cultural and economic contributions to
NSW are shut out due to
Federal Labor’s desperate
re-election efforts.”
Mr. Brookes said, despite
record nurses and doctors
being trained, the NSW
Health system still relied
heavily on 2,800 lawful
457 visas holders.
“More than 1,000 are doctors and 1,600 are nurses,” he said.
“This means more doctors

and nurses in Bankstown
Hospital that serve the local community.
“Julia Gillard and Federal
Labor’s attack on 457 visas would put a wrecking
ball through our public
hospitals.
“If you take those highly
skilled migrants out of
our health system it would
quite simply collapse.
“It’s extraordinary that
Julia Gillard and Federal
Labor would seek to attack hardworking legal migrants while failing to stop
illegal migrations.
“I call on Daryl Melham
and Jason Claire to clarify
where they stand on this
issue and to back legal
and skilled migration.
“This is a nation built on
immigration and the NSW
Liberals & Nationals Government will always stand
up for hard working migrants that are committed to Australia,” Glenn
Brookes said.
On the other hand Last
week Mr Glenn Brookes
MP, Member for East Hills
had the honour and privilege of meeting not one
but two Centenarians.
Mr Reginald Bannister of
Beechwood Aged Care
facility was the first Centenarian of the day at 100
years old.
“Mr Bannister is a prime
example of how our much
loved elderly citizens can
thrive in an Aged Care
Facility when staying at
home is no longer an option for whatever reason it
may be,” said Mr Brookes.
“You can see the great
work and effort that Nurs-

ing home staff put in not
only to make every day
enjoyable but to help in rehabilitation when required.
The job they do can be
a hard one but is one
that must be most commended, caring for our
loved ones when we may
be unable to” Mr Brookes
added.
Mr Brookes then met the
lovely Mrs Eileen Mavis
Fraser who just turned 101
years old. Mrs Fraser lives
with her son and daughter
in law at Condell Park and
is much loved by those in
the local community.
“It was great to hear Mrs
Fraser talk of times gone
by and to see the respect
our younger generation
have for seniors especially
with seniors week coming
up” Mr Brookes said.
“Whilst with Mrs Fraser I
was happy to see two local school girls stop to
wave and say hello and
am told this happens on
a daily basis with some
even stopping to pick
her a flower or two!” Mr
Brookes continued.
Last year there were six
Centenarians in the East
Hills district which shows
the great care our Seniors
are receiving.
“It was such a pleasure
meeting both Mr Bannister and Mrs Fraser. The
knowledge and memories
they have of the local area
are a precious gift to their
family and friends and I
wish them the happiest of
Birthdays.”
MEDIA - JIM DANIEL;
0408 461 952
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Labor’s media bills withdrawn NSW preschool fees set to become John Laws asks victim on-air whether sexual assault was her own fault
cheaper
from parliament
THE federal government will withdraw the
remaining four media
reform bills from parliament, reports say.
We will have more on
this development when
details come to hand.
Earlier, Communications Minister Stephen
Conroy said he was
standing firm on Labor’s timeframe on
its media bills despite
independent MP Rob
Oakeshott calling for an
extra five weeks to consider the reforms.
Senator Conroy said he
was still in discussions
with key crossbenchers
over the remaining four
bills which are to be put
to parliament on thursday.
“If we don’t get the support we will move on,”
Senator Conroy said.
“Either you support diversity of the media or
you don’t.”
Mr Oakeshott, the independent MP for Lyne,
put out a statement on
thursday morning asking for an extra five
weeks to consider the
bills and the amendments put forward by
other crossbench MPs.
The Senate has already
passed the first two
bills - the Broadcasting

Legislation Amendment
(Convergence Review
and Other Measures)
Bill 2013 and the Television Licence Fees
Amendment Bill 2013 with both backed by the
government and opposition.
These set Australian
contents quotas on
commercial TV, limit the
number of commercial
networks to three and
allow a 50 per cent reduction in licence fees.
But Opposition frontbencher Christopher
Pyne said the coalition
regarded the outcome
of the media reforms as
a vote of confidence in
the prime minister.
“If the government loses that vote, we expect
them to call an election,” he told reporters.
Labor backbencher Rob
Mitchell denied it would
be embarrassing for the
government if the bills
did not pass, saying
in a hung parliament it
had managed to clear
more than 400 pieces
of legislation.
“There’s bound to be
one in a hung parliament that’s probably
not going to get there.
That’s just life; you
just move onto the next
one,” he said.

Wollongong helicopter
crash kills four
Four people have been
killed in a helicopter
crash at Bulli Tops in
Wollongong’s northern suburbs.
Police,
paramedics
and firefighters are
heading to Panorama
House where the helicopter crashed just
after midday onthursday.
A NSW Ambulance
spokesman said there

were ‘‘multiple’’ fatalities.
Panorama House is a
function centre set on
a cliff overlooking the
Illawarra, and is popular among wedding
parties.
The chopper that
crashed is believed to
have been carrying a
wedding party. One of
those killed is believed
to be a child

PRESCHOOL fees are
about to become more
affordable for parents in
NSW, who will pocket savings of about $400 a year
in city suburbs and almost
$1000 in more remote areas.
The $20 million fee subsidy for NSW preschools
is part of a revamp of the
early childhood education sector, announced by
Education minister Adrian
Piccoli on Thursday.
He said families across
NSW would see fee reductions of up to 26 per cent,
with parents in regional
NSW benefiting from savings of up to 52 per cent.
This means a family with
a four-year-old at a preschool in Randwick three
days a week will save
about $450 while at Wollongong the saving would
be $900.
The savings climb to $930
in Wagga Wagga and $950
in Hammondville.
“About 42 services in
NSW ... will essentially go
to zero dollars,” Mr Piccoli
told reporters on Thursday.
“These fee reductions will
give children of families
from low socio-economic
circumstances greater access to preschool education, something many of
them are missing out on
now.”
The fee reductions will be
delivered through a funding boost to services, and
Mr Piccoli said it must
be passed on to families

with enrolled children who
will be four or five-yearsold on or before July 31
2013.
The investment is one of
the 30 recommendation
made to the government in
the Brennan report, which
targets regional and disadvantaged areas in a bid
to lift the attendance rate
of children.
About one in seven children do not attend preschool mainly because of
the cost, according to the
report.
Professor Deborah Brennan, from the UNSW social
policy research centre,
said she was confident the
government could achieve
the ambitious goal of a
100 per cent attendance
rate for four-and five-yearolds across NSW.
“The measures ... will
make a substantial difference to the opportunities
for particularly the most
disadvantaged children in
NSW,” she said.
The fee reduction will kick
in at the start of the next
term and will run until the
end of the year.
More money is expected
from the commonwealth
in June, with the state
government hoping to use
the funds to extend the
program for another few
years, Mr Piccoli said.
On top of the $20 million
fee subsidy, $5 million will
also be spent to improve
and expand facilities at
preschools throughout
NSW.

Radio king John Laws pictured in the library of his Woolloomooloo home / Pic: Sam Ruttyn

JOHN Laws’ judgment
as a veteran broadcaster
was called into question
this week when he asked
a female caller claiming a
history of sexual abuse if
her molestation at age six
had been her «fault».
In an exchange that had
echoes of Kyle Sandilands> infamous 2009 lie
detector gaffe in which
he asked a 14-year-old
rape victim if the assault
was her only sexual «experience» - 77-year-old
Laws, morning host on
the Super Radio Network
(formerly 2SM), asked a
series of alarming questions to an anonymous
woman who phoned his
radio program to discuss,
through tears, how she
might go about keeping
the dream alive - the motto of Laws’ program.
After detailing a history
of abuse at the hands of
five male family members
- her father, brothers and
uncles - Laws asked how
old the woman had been
when the abuse began.
She said it began at age
six and continued until
she was 16.

«My God they were having a good time with you,»
said the broadcasting legend, missing the sensitivity of the subject matter.
«Was it in any way your
fault?» he then asked.
«No, I don’t think so,» the
woman, a nurse, said.
«You weren’t provocative?» Laws pressed.
«I was a little girl. I don’t
think so John. No, I was
just a little girl.»
After nine years of abuse
the woman finally found
the courage to consult a
social worker at age 15 the year before her father
kicked her out of home.
As she broke down on air,
Laws asked: «Are you unattractive?»
«I don’t think so. I think
I>m all right,» she said.
«You sound all right,»
Laws encouraged.
Yesterday afternoon Laws
said he did not regret his
line of questioning and
pointed out the woman
called back to say, on air,
she hadn>t minded his
questioning.
Pressed on whether he
might be too old for radio,
Laws bristled: «Bullshit!»
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Crean in confidential talks Holes appear in Tony Abbott’s account of ‘wallwith Gillard and Rudd
punching’ incident

Opposition Leader Tony Abbott in the House of Representatives. Picture: Gary Ramage

THE Prime Minister has
been given a stern warning to lift her game by
senior Labor statesman
Simon Crean during a
confidential conversation
in her office.
Crean held the separate
private talks with Julia
Gillard and Kevin Rudd
as the leadership stalemate continues to drag
on the Government’s performance.
He has bluntly said the
Government and the
Prime Minister should
make fundamental changes and end what he called
division and appeals to
class warfare.
Mr Crean, a former Opposition Leader, is emerging
as a strong voice for stability and earlier this week
was being considered as
a third candidate to break
the leadership impasse.
He said On thursday he
supported Ms Gillard and
would not tilt for the leadership: “I think because I
haven’t got the numbers
and I’m honest enough to
admit that’’.
Mr Rudd spoke to Mr
Crean in his office on
Tuesday night,.
On Wednesday afternoon
Prime Minister Gillard invited her Regional Development Minister to her
office for discussions on
a number of issues which
sources said was at times
an intense exchange.
Mr Crean did not deliver
the much mooted “tap on
the shoulder” to the Prime
Minister and on thursday
made clear he did not

believe there would be a
challenge.
“If Kevin Rudd had the
numbers they would have
challenged,’’ Mr Crean
told reporters.
However, he did make
clear today his own frustrations that `d̀isunity is
killing us’’, and over more
fundamental issues of
government performance.
“Our problem is not just
about changing leaders
or sticking with a leader.
Our problem is in my view
more fundamental,’’ Mr
Crean told reporters.
“It’s getting back to what
the Labor Party not just
stands for but how it advances the interests of
this nation.’’
He called for an end to the
leadership stalemate and
for internal gossipers to
“pull back’’ because the
instability was affecting
the Government policy
delivery.
Mr Crean told reporters: “I
didn’t come into politics
to play politics. I came in
to make (policy) changes,
to actually make a difference.’’
He said Labor was most
effective when it sought
inclusion and consensus,
“not when it’s gone after
class warfare’’.
“That’s the Labor Party I
want us to return to and
that’s the Labor Party that
I want everyone to cohese
behind,’’ he said.
“They can do it under
whatever leader is prepared to stand up and say
that, and I believe that she
can, that she must.’’

Tony Abbott with his parents at his graduation from Sydney University.
Picture courtesy Tony Abbott

dated her in 1977.
Liberal Party complaining
Ms Ramjan’s then cam- that: “To join either existpaign manager David ing party involves holding
Patch, now a Sydney ones nose.
Barrister who also says: “The Liberal Party was di“She told me that Abbott vided between surviving
had come up to her, put trendies and the more or
his face in her face, and less simple-minded advopunched the wall on ei- cates of the free market,”
ther side of her head.”
Mr Abbott writes.
Barbara Ramjan claims Tony Abbott punched a wall next to her at
The new edition also He was ultimately encouruniversity in 1977.
quotes Mr Abbott’s letters aged to join the Liberals,
IT’S the wall-punching ep- mediately followed these to BA Santamaria in 1987 rather than the Labor Parisode Tony Abbott insists thugs down the corridor. discussing joining the ty, by BA Santamaria.
“never happened” but “I saw Abbott raise his
now another mystery wit- elbow above his head
ness has emerged claim- and his fist was clenched
ing the Liberal leader did and then he drove his
try and intimidate univer- fist down. I did not see a
sity rival Barbara Ramjan. punch land. As I pushed
The saga of whether along the corridor, I saw
Mr Abbott punched the Barbara being helped up
wall on either side of Ms very ashen-faced.”
Ramjan’s head prompted The biomedical profesa strong denial from Mr sor, who asked not to be
Abbott when they first named, now insists he
emerged.
saw it happen July 28,
setting up the National Disability Insurance
But the allegations are 1977, only two days af- Legislation
Scheme has cleared parliament.
backed up today in jour- ter the birth of the child LEGISLATION setting up “Can I say something that
nalist David Marr’s new Mr Abbott thought was the National Disability is rarely heard from this
extended book version his son conceived with Insurance Scheme has side of the despatch box of his Quarterly Essay: a university girlfriend. cleared its final parlia- I congratulate the governPolitical Animal by a mys- Years later the child was mentary hurdle.
ment for having brought
tery man claiming to be a revealed to be the son of The House of Representa- this forward,” he said.
witness.
another man.
tives on Thursday accept- Nationals MP Darren
“Suddenly a flying squad Ms Ramjan is suing Na- ed amendments the Sen- Chester paid tribute to Ms
of yahoos led by Abbott tionwide News, the pub- ate made on Wednesday. Macklin.
came down the stairs. Ab- lisher of The Australian Coalition MPs warmly “I congratulate the minbott is unmistakable,” the newspaper over claims praised the government ister on behalf of The Naman said.
Liberal Party powerbro- and Community Services tionals,” he said.
“Everybody knew Tony ker Michael Kroger made Minister Jenny Macklin, Mr Chester also noted the
Abbott. He was all over in an article that the Su- who described the bill as work of Ms Macklin’s cabcampus all the time. He preme Court has been the most significant social inet colleague Bill Shortwalked past me quickly told conveyed imputa- reform since the introduc- en, who he described as
but his gang screamed tions that she was a se- tion of Medicare.
an “outstanding advo‘commie’ and ‘poofter’ rial manufacturer of false Her opposition counter- cate” for people with disand the guy behind him complaints against her part Kevin Andrews said abilities.
grabbed me by the shoul- political opponents and the scheme was some- The National Disability Inders and threw me against that she had fabricated an thing a humane country, surance Scheme Bill 2012
the wall. I was furious. I allegation that Tony Ab- such as Australia, should now awaits royal assent
picked myself up and im- bott had physically intimi- put in place.
before becoming law.

NDIS bill passes parliament
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لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

االعالمية احلسناء زينة الغاوي

اذا مل تكونوا احرارا من أمة ح ّرة
فحريات االمم عار عليكم

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

ال مرياج

وجه
األسبوع

الرتبية الوطنية وحتصيل العلوم واحرتام
النفس وقبول اآلخر مسات الناجحني
والناجحات اينما كانوا وتواجدوا .هذه
املعطيات البناءة تصح وتنطبق قوال
وفعال على الشابة احلسناء زينة الغاوي
كرمية الناشط الوطين واالجتماعي االستاذ
شحادة الغاوي والسيدة االجتماعية
والوطنية صفاء خباز.
ولدت زينة يف سيدني وما زالت تتابع
دراستها اجلامعية بتوفق يف كلية االعالم
يف جامعة سيدني للتكنولوجيا ()UTS
هادفة عن سابق اصرار وتصميم السري
يف موكب االعالم النها تعتربه قيمة كبرية
للحق واحلقيقة وخدمة للقضايا الوطنية
واحرار العامل .وهي تتقن العربية اىل
جانب االنكليزية.
وتعود جبذورها اىل بلدة دار بعشتار
يف الكورة اخلضراء حيث زارتها وزارت
مسقط رأس والدتها يف بلدة أنفة
ومتتعت جبمال لبنان ولقاء االقارب
واالهل.
تقول زينة اخرتت دراسة االعالم الن

االهل االعزاء ربونا على حب الوطن ونبذ
الطائفية وحيلو لي ان اردد مع باعث
النهضة الزعيم انطون سعادة «اذا
مل تكونوا احرارا من امة حرة فحريات
العامل عار عليكم» .كما امتنى على
ابناء اجلالية العربية ان يتفاعلوا مع
هذه البالد االسرتالية العظيمة ويواظبوا
على حتصيل العلوم ويكونوا خري سفراء
لبالدنا واوطاننا االم واؤكد دائما على
ان االوطان ال تبنى اال باحملبة الصادقة
واالخالص الكبري يف سبيل فالح شعبنا
وامتنا.
االعالمية احلسناء زينة الغاوي وجه
طافح ومشرق بالنجاح والثقة بالنفس
واحلرية الن احلياة الكرمية بنظرها كلها
وقفة عز ال يقفها اال االحرار الذين يفتخر
الوطن بهم ويعتز.

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية -عالج السحر واملس
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

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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4
$
ف
ق

ط

Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية
مع
ABN & ASIC

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات
العربية ترضي جميع أفراد العائلة office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

