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اخرتاق «تارخيي» يف الزواج املدني وضوء خافت يف «التأليف احلكومي» واشنطن تضع كل اخليارات على الطاولة
بعد استخدام «حمدود» للكيميائي يف سوريا املالكي :لو اشتعلت الفتنة لن يكون هناك رابح وال خاسر
اجليش يستعد لـ»تطهري» ناحية سليمان بيك من املسلحني

بري يعاود حتريك مساعي «التواصل»
يف ما عد انتصارا
«تارخييا» ملبدأ الدولة
املدنية يف لبنان واخرتاق
نظامه الطائفي ،كرس
وزير الداخلية والبلديات
بقرار
شربل
مروان
غري مسبوق أمس االلو
تسجيل عقد الزواج املدني
االول رمسيا بني خلود
سكرية ونضال درويش
االحوال
سجالت
يف
الشخصية .ومع ان هذا
القرار اجلريء اختذ يف ظل
حكومة تصريف االعمال،
سارع رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان الذي ايد
من االساس بقوة اعتماد
الزواج املدني اىل حمض
الوزير دعمه الفوري فعمد
اىل «التغريد» عرب موقع
«تويرت» مهنئا بتوقيع

تسجيل اول زواج مدني
يف لبنان قائال« :مربوك
خلود
زواج
تسجيل
ونضال».
هذا التطور ،على اهميته،
مل حيجب التطورات على
حمور امللف احلكومي الذي
بدا واضحا يف اليومني
االخريين انه بدأ يالمس
االجرائية
التفاصيل
املتعلقة مبطالب القوى
السياسية يف احلصص
واالمساء وتوزيع احلقائب
سقوف
ارتفاع
بدليل
السنة
على
التفاوض
بعض القادة السياسيني
وتوغل البحث بني الرئيس
املكلف متام سالم وممثلي
القوى اىل هذه املطالب.
وعلم يف هذا السياق ان
خطوط االتصال بني سالم

واالطراف املعنيني بتأليف
احلكومة مفتوحة ومستمرة،
فيما اكدت اوساطه امس
االول ان املواقف االخرية
لرئيس «تكتل التغيري
واالصالح» النائب العماد
ميشال عون والسيما منها
ما يتعلق باسناد وزارة
الطاقة اىل وزير ميثل
«التيار الوطين احلر» وتاليًا
رفض املداورة يف احلقائب
باالضافة اىل التمسك
حبكومة سياسية ،هي
مطالب ملك عون ،يف حني
ان الرئيس سالم سيستمر
يف االتصاالت ملعرفة
كيف سرتسو مشاورات
التأليف .ويف الوقت عينه
عربت هذه االوساط عما
يؤكد استمرار سالم يف
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مطلوب للعمل
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إسرائيل أسقطت طائرة بال طيار قبالة حيفا

«حزب اهلل» ينفي اتهامات له بإرساهلا

يف تطور يزيد التوتر
على احلدود اللبنانية –
االسرائيلية تفاقمًا ،اعلن
اجليش اإلسرائيلي أن
إحدى مقاتالته أسقطت
امس طائرة بال طيار
آتية من لبنان فوق البحر

املتوسط لدى اقرتابها
من الساحل اإلسرائيلي،
واتهم «حزب اهلل» اللبناني
بارسال الطائرة ،لكن
احلزب سارع اىل نفي
ذلك.
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بركة أم يوسف

مطلوب آنسات للعمل يف

قسم املبيعات يف محالت
هوشر للتجهيز ولوازم البناء
الخربة ضرورية
العمل بدوام كامل
Tel: 87245800

خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركة
مكسرات  -موالح  -زيوت مخلالت عصائر
وغريها الكثري االعالن ص 22
201 Merrylands Rd, Merrylands

بإدارة :آدي سركيس
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

سكان يتجمعون يف مكان انفجار سيارة مفخخة يف حي الحسينية
ببغداد أمس االول

الوزراء
رئيس
دعا
العراقي نوري املالكي
أمس االول اىل التصدي
حملاولة اعادة البالد اىل
مرحلة «احلرب االهلية
والطائفية» ،معتربا ان
العراق يعيش حاليا فتنة
بني اطيافه ،وقت يعزز
اجليش العراقي قواته

احمليطة بناحية سليمان
بيك يف حمافظة صالح
الدين اليت سقطت يف
ايدي مسلحني ،متهيدا لبدء
عملية «تطهريها».
ففي كلمة بثتها قناة
«العراقية» احلكومية قال
املالكي« :نعم انها فتنة
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Hamze Bros Fruit Market

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

منتوجات رشعني  -شمال لبنان
زيتون وزيت زيتون فاخر
صابون بلدي PURE OLIVE OIL
EXTRA VIRGIN

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..

Confined Spaces

أعلن البيت االبيض
أمس االول ان اجهزة
االمريكية
االستخبارات
تقويم
اىل
توصلت
«بدرجات خمتلفة من الثقة
ان النظام السوري قد
استخدم االسلحة الكيميائية
على نطاق حمدود يف
غاز
وحتديدا
سوريا،
السارين» .وطالب االمم
املتحدة باجراء «حتقيق

شامل» لكشف االدلة اليت
تؤكد ما حدث.
وهذه املرة االوىل تقول
فيها االدارة االمريكية ان
سوريا استخدمت االسلحة
الكيمائية ،بعدما سبقتها
اىل ذلك بريطانيا وفرنسا.
وكان وزير الدفاع تشاك
هيغل اول من حتدث عن
ذلك خالل جولته اخلارجية،

Tel: 02 9740 3717
)66 Wattle St, (Cnr Highclere Ave
Punchbowl NSW 2196

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 على 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
26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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مــقاالت

بني «فتاوى اجلهاد» وفتاوى جلنة التواصل ..ب ّري غري متحمّس لعقد جلسة عامّة قبل  15أيار

يغرق اللبنانيون يف أخبار «فتاوى اجلهاد» يف سوريا و»فتاوى»
مشاريع قوانني االنتخاب يف ساحة النجمة بعد توقف العمل يف جلنة
التواصل اليت قدمت «استقالتها» الثالثاء من هذه اخلدمة واليت مل
تتوصل من خالهلا اىل مشروع قانون انتخاب توافقي قبل اجللسة
العامة يف  15ايار املقبل.
ومل يستقبل بري بارتياح توقف عمل اللجنة ،وكان ينبغي حبسب قوله
ان يكون «نفس أعضائها أطول».
وقد بقي على اتصال بالنائب علي بزي والنواب اآلخرين لعدم الوصول
اىل هذه اخلامتة غري السعيدة اليت أطلوا بها على اللبنانيني.
ويرى انها تسرعت وكان عليها ان تستمر يف عقد اجتماعاتها النه
عرب احلوار ميكن التوصل اىل قواسم مشرتكة« ،باالمس كان البعض

يرفض تطبيق النسبية واملشروع املختلط ثم عاد وقبل بهما».
وبعد انفضاض اجتماع اللجنة طلب رئيسها النائب روبري غامن
عقد اجتماع مع بري إلطالعه على العوائق اليت منعت اللجنة من
«احلياة أكثر».
وخرج أكثر االعضاء وهم يدعون بري اىل االستعجال يف عقد
اجللسة العامة قبل موعدها املقرر يف  15أيار لالستفادة من
الوقت.
ومن أصحاب هذا املوقف النائب سامي اجلميل الذي يوضح ان
«التصويت على املشاريع املطروحة يف اجللسة العامة هو اخليار
االخري» بعد وصول اللجنة اىل حلقة مفرغة وعدم قدرتها على
تقديم مشروع مشرتك ،ويرى اجلميل ان مثة جهات مل تشارك

1
5
9
15
16
29
Flagfall 29¢

All for just

15
15
19
23
23
33

ly
onth
No m tract, nt
con mitme
om
No c

29

$

جديًا يف «لعبة التوافق» وهو يقصد «التيار الوطين
احلر» و «حزب اهلل».
ويؤكد ان مالحظاته على املشروع املختلط ،كان
قد ذكرها بالفم املآلن ومباشرة اىل بري ،وانه لن
يسري بهذا الطرح اذا مل يعد النظر يف عدد االقضية
التارخيية الـ  26وتقسيمها اىل  37او .39
هل سيليب بري الدعوة النقعاد اهليئة العامة قبل
موعدها املقرر؟
يبدو ان رئيس اجمللس غري متحمس هلذه الدعوة
اآلن .وخطابه للجميع سواء من يلتقي معه او يعارضه
هو «ال استطيع ان ادعو اىل هذه اجللسة اذا مل يكن
لدي مشروع قانوني توافقي حقيقي او على االقل
شبه توافقي».
وما خيشاه بري هو عقد جلسة يف مثل هذه الظروف
واملناخات غري املشجعة «النهم (النواب) سيتصارعون
داخل اجللسة من دون التوصل اىل النتائج املرجوة،
من االفضل أن يبقى هذا الصراع خارج اجللسة
العامة .انا ال أقبل أن يتنازعوا عندي».
هذا املناخ التشاؤمي لن مينع بري من متابعة
االتصاالت قبل جلسة  15أيار اليت «ستكون
مفتوحة للوصول اىل قانون توافقي ،اما اذا فشلنا،
فسنصوت آنذاك على املشروع الذي حظي مبوافقة
ّ
اللجان املشرتكة».
وعند سؤاله اين قانون الستني يف حال عدم التوصل
اىل قانون توافقي؟ جييب« :من حيلم بعودة الستني
عليه ان يظل حاملًا ألنه لن
يتحول واقعًا».
ّ
ومن معمعة «جلنة التواصل» ،فإن بري يتحدث عن
معطيات اجيابية تواكب «اجلراحة» اليت يقوم بها
ّ
املكلف متام سالم النتاج حكومته ،وان لقاءاته
الرئيس
االخرية مع الوزير علي حسن خليل وممثل لـ»حزب
اهلل» كانت جيدة ويعول عليها بعد االتفاق على عدد
اعضاء احلكومة بـ 24واملداورة يف احلقائب وعدم
ترشح الوزراء لالنتخابات النيابية «لكنها ستكون
سياسية بالطبع» .ويبدي بري قلقًا من «الفتاوى
اجلهادية» اليت تصدر من هنا وهناك ،وهو يبكي
احلال اليت وصلت اليها األمة العربية الن هذا النوع
من الفتاوى يف رأيه أثار اخلوف عند اجلميع.
ويعتقد ان اخطر ما تعرضت له االمة بعد ضياع
فلسطني يف أيدي االسرائيليني هو االنقسام السين
– الشيعي يف هذه املنطقة.

يتقدم املزين
املعروف السيد
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صاحب صالون
Foxy Hair
 Designومجيع العاملني معه
بأحر التهاني من رئيس دير مار
شربل يف بانشبول  -سيدني األب
الدكـتور أنطوان طربيه مبناسبة
تعيينه مطراناً لألبرشية املارونية
يف اسرتاليا متمنيا لسيادته كل
التوفيق والنجاح يف قيادة سفينة
الطائفة اىل ب ّر األمان
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لبنانيـــات

الراعي اختتم زيارته اىل األرجنتني بلقاء وزير خارجيتها والسفراء العرب
املاروني
البطريرك
التقى
الكاردينال مار بشاره بطرس
اخلارجية
وزير
الراعي،
االرجنتيين هيكتور تيمرمان،
يف حضور نائبه ادواردو زوين
اللبناني االصل وسفري لبنان
انطونيو عنداري .وكان عرض
الوضاع اجلالية اللبنانية عموما
واملارونية خصوصا .ومت التطرق
اىل االوضاع العامة يف الشرق
االوسط وال سيما تداعيات
االزمة السورية على لبنان،
وكان تأكيد على وجوب احرتام
احلياة البشرية وكرامة االنسان
واحلريات العامة ونبذ العنف
والتطرف.
واكد الوزير تيمرمان أن
االرجنتينية
الديبلوماسية
ناشطة يف اجملمتع الدولي من
اجل اجياد حلول سلمية ألزمات
الشرق االوسط ،ومن أجل إرساء
السالم العادل والشامل ،مثنيا
على دور لبنان يف املنطقة وما
يعيشه من انفتاح على اجلميع.
ونوه باملوارنة الذين تربطه
ّ
بهم صداقات كبرية بينت له
رفعة القيم والتقاليد اللبنانية،
واصفا زيارة البطريرك الراعي
اىل االرجنتني ب التارخيية اليت
تعطي دفعا كبريا وجديدا للجالية
اللبنانية وللموارنة.
الراعي
البطريرك
وغادر
االرجنتني امس االول ،متوجها
اىل االورغواي ،مواصال بذلك
جولته الراعوية اىل امريكا
اجلنوبية.
لقاء السفراء العرب
وكان الراعي استقبل عددا
من السفراء العرب يرافقهم
السفري عنداري ،وحضر عميد
السلك سفري الكويت وسفراء
العربية
اململكة
من
كل
السعودية ،االمارات العربية
اجلزائر،
املغرب،
املتحدة،
تونس وفلسطني .واتسم اللقاء
بالودية والصراحة وقد طرحت
خالله القضايا واهلموم العربية
املشرتكة.
ويف مستهل اللقاء وضع الراعي
السفراء يف اجواء زيارته االوىل
اىل االرجنتني مستوضحا عن
اوضاع اجلاليات العربية .ثم
تناول الوضع احلالي يف الشرق
االوسط ،وقال :ان سالحنا هو
الصالة ،وحنن نؤمن بأن اهلل قادر

على مؤازرتنا يف حياتنا اليومية.
وللصالة قيمة كبرية وال ننسى
ان اهلل هو سيد التاريخ وعلى
البشر استلهامه لبناء السالم.
حنن مسؤولون عن بناء السالم
وعن مصرينا ومستقبل اوطاننا
وال جيوز ان يبقى الغري يقرر
عنا .ان انقسامنا يدفع اآلخرين
اىل احتقارنا والتالعب مبصرينا.
اضاف :ان صورة العامل العربي
واالسالمي مشوهة اليوم ،وهذه
ليست حقيقة االسالم .فالدين
االسالمي ليس حربا وعنفا
واصوليات .حنن كلبنانيني
عشنا معا مسلمني ومسيحيني
وبنينا حضاراتنا معا وعلينا اليوم
احملافظة عليها ومحايتها .جيب
علينا االعرتاف ان االمور خطرية
يف دولنا العربية وعلى اجلامعة
العربية ان حتزم امرها الستعادة
دورها والعمل على توحيد الرؤية
العربية وعلى حل االمور باحلوار
والتفاهم وعلى العرب ان
يعيدوا الثقة ببعضهم البعض
ليكونوا معا موقفا موحدا يفرض
احرتامه على اجملتمع الدولي
ويأتي بنتيجة اجللوس على
طاولة واحدة والقراءة املشرتكة
لكل القضايا االساسية.
بعد ذلك ،كانت مداخالت
للسفراء ركزت على التضامن
العربي وعلى رفض العنف
واحلرب ونبذ االرهاب ،وعلى
وجوب حل القضايا العالقة
كالقضية الفلسطينية اليت هي
يف اساس املشاكل يف الشرق
االوسط .كما حيا السفراء دور
لبنان يف النهضة العربية ودور
البطريرك يف نشر ثقافة احلوار
بني االديان والطوائف االمر الذي
حتتاجه جمتمعاتنا العربية اكثر من
اي وقت مضى .كما اثنوا على
دور اجلاليات اللبنانية يف خدمة
مجيع ابناء االوطان العربية.

قداس

ومساء ترأس الراعي القداس
االهلي يف كاتدرائية مار مارون
حبضور السفري اللبناني انطونيو
عنداري وعدد من اعضاء
املؤسسة املارونية لالنتشار ومن
ابناء اجلالية اللبنانية يف بيونس
ايرس تاله لقاء تركز على عمل
املؤسسة املارونية لالنتشار
بالتعاون مع مطرانيات االنتشار،

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
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وقد حضر من املؤسسة كل من
السيدتني روز شويري وهيام
بستاني وشارل احلاج ،ويوسف
الدويهي.
وكان الراعي قد ترأس صباح
االثنني الذبيحة االهلية يف
كاتدرائية مار مارون ثم توجه
بعد ذلك مع الوفد املرافق
اىل كاتدرائية سيدة البشارة
يف بيونس ايرس اليت خدمها
قداسة البابا فرنسيس ثم زار
النائب العام املطران يواكيم
سوكونزا الذي رافق قداسته منذ
العام  2001وحتى تارخيه ،ثم
جال على كابيال ومكتب وغرفة
قداسته حيث ال زالت حتفظ كما
تركها قبيل مغادرته االرجنتني
متوجها اىل روما للمشاركة يف
الكونكالف .ويف الكابيال اخلاصة
بالكاردينال جورجيو بريغوليو
كانت وقفة صالة على نية البابا
فرنسيس كي يعضده اهلل يف
خدمة الكنيسة اجلامعة وحيقق
أمنياته.
وبعد الظهر زار الراعي مطرانية
الروم االورثوذكس حيث رفع
الصالة على نية اطالق سراح
املطرانني املخطوفني بولس
يازجي ويوحنا ابراهيم وراحة
لنفس مرافقهما ،وذلك خالل
زيارته مطرانية الروم االرثوذكس
يف بيونس ايرس ،شاجبا جرمية
اخلطف هذه وكل اشكال العنف
والقتل واخلطف واالرهاب.
ويف هذا السياق ،اتصل الراعي
بالبطريرك يوحنا العاشر معربا
عن تضامنه واستنكاره واحتاده
معه بالصالة من اجل حتريرهما
سليمني ،كما عرب عن حزنه لقتل
مرافقهما سائال اهلل التعزية
لعائلته والسالم واالستقرار
ملنطقة الشرق االوسط.
وعقد لقاء مسكوني حبضور
مطارنة الطوائف الكاثوليكية
واالرثوذكسية ،ثم القى الراعي
حماضرة عن املسيحيني يف
الشرق االوسط والتحديات
اليت يواجهونها خصوصا يف
ظل تنامي االصوليات واحلركات
املتطرفة .واشاد ب النموذج
اللبناني يف العيش املشرتك
املسيحي  -االسالمي واهميته
ودور لبنان يف محاية االعتدال
واحلوار .كما حتدث الراعي عن
االرشاد الرسولي :الكنيسة
يف الشرق االوسط :شركة
وشهادة ،فتوقف عند مفهوم
الشركة والشهادة وحتدياتهما
بالنسبة للمسيحيني ،مشددا
على تكوين هوية وطنية على
اساس املواطنة ،تؤمن العيش
املشرتك باملساواة بني اجلميع
والتعاون من قبل اجلميع ،ضمن
قاعدة الوحدة يف التنوع ،فضال
عن مشاركة اجلميع يف احلياة
الوطنية العامة ،دومنا متييز يف
الدين والرأي فيتمثل اجلميع يف
ادارة شؤون البالد على قاعدة
الدميقراطية اليت تقر بأن الشعب
هو مصدر السلطات.
دعم
ضرورة
اىل
واشار
التعددية واملساواة واحلرية يف
بلدان الشرق االوسط واحرتام
االختالف واخلصوصيات لكل
اجلماعات الدينية اليت تتكون
منها البالد واجملتمع ،وحفظ
حق املسيحيني فيها كمواطنني
أصليني وأصيلني.

اجتماع يف طرابلس شارك فيه ميقاتي طالب األجهزة األمنية بوقف التسيب يف املدينة
طلب رئيس احلكومة املستقيل
جنيب ميقاتي من األجهزة األمنية
وقف التسيب يف طرابلس
وتوقيف املخلني باألمن.
فقد عقد يف دارة النائب حممد
كبارة يف طرابلس ،اجتماع امس
ضم الرئيس ميقاتي والوزيرين
حممد الصفدي وامحد كرامي
والنواب حممد كبارة ،مسري
اجلسر ،بدر ونوس وروبري
فاضل ،والسيد امحد الصفدي،
وخصص للبحث يف الوضع
االمين يف مدينة طرابلس.
واعتذر عن عدم احلضور وزير
فيصل
والرياضة
الشباب
كرامي بسبب ارتباطه باجتماع
وزراء الشباب والرياضة العرب
يف بريوت ،وأبلغ اجملتمعني
موافقته على كل القرارات اليت
اختذت.
يف ختام االجتماع قال ميقاتي:
مت االتفاق على سلسلة إجراءات
لن نعلن عنها يف الوقت
الراهن ،لنثبت أن هلا فاعلية
ستنعكس إجيابا على االوضاع
العامة يف طرابلس .كما شكلنا
جلنة متابعة تشرف على تنفيذ
القرارات اليت اختذت ،وستكون
اجتماعاتها مفتوحة .إن نواب
املدينة حرصاء على أمنها
ويدعون االجهزة االمنية اىل
إيقاف التسيب السائد يف احناء
املدينة وتوقيف مجيع املخلني
باالمن.
بدوره ،أكد كبارة أن الفلتان
االمين ينعكس سلبا على أهالي
املدينة وعلى احلركة االقتصادية
فيها ،ومثة خوف كبري من شرائح
اجملتمع كافة من هذا التسيب
االمين احلاصل.
ودعا االجهزة االمنية اىل القيام
بدورها وواجبها وتوقيف املخلني
باالمن.

تكريم العريضي

كذلك شارك الرئيس ميقاتي
يف حفل غداء اقامه توفيق
سلطان يف منزله تكرميًا لوزير
االشغال غازي العريضي يف
حضور الوزير يف حكومة تصريف
االعمال امحد كرامي ،النائب
حممد كبارة ،رئيس بلدية امليناء
حممد عيسى ،الرئيس السابق
للبلدية عبد القادر علم الدين،
مدير مرفأ طرابلس امحد تامر
ونقيب احملامني السابق يف
الشمال رشيد درباس وعدد من
شخصيات املدينة.
بداية ،قال سلطان :أحببت أن
أكرم الرفيق غازي العريضي
وزير األشغال والنقل ،الذي
بذل جهدا استثنائيا الكمال
املرحلة األساسية ملشروع مرفأ
طرابلس ،هذا املشروع الذي
أطلقت عليه املشروع احللم
والذي واكبته منذ ستة عقود
 1953يوم ذهب والدي راشد
سلطان رئيس بلدية طرابلس
برفقة رئيس بلدية امليناء
سعدي غازي آنذاك ملطالبة
رئيس اجلمهورية من أجل أن
يكون لطرابلس مرفأ جديا،
فأجابهم :لن يكون لطرابلس
مرفأ اال حني يصبح احلوض املئة
ملرفأ بريوت يف طرابلس.
اضاف :منذ ستة عقود وأنا أتابع
موضوع املرفأ بكل مراحله ولن
أنتقص من جهد كل من ساهم
وبذل جهدا لتحقيق هذا احللم
الذي يعد أهم مشروع امنائي

شهدته طرابلس .لكن الوزير
العريضي الذي نفض الغبار
عن ملف تلزيم املرفأ بعد توقف
األعمال ثالث سنوات واستعاده
من جملس االمناء واالعمار ،وجدد
القرض ،وأجنز التسوية مع
الشركة الصينية امللتزمة على
رغم كل املعارضات واملؤمرات
اليت وصلت اىل دس الدسائس
لدى البنك املمول ،وتسريب
األخبار الكاذبة لوسائل االعالم.
له الفضل األكرب ولواله لبقي
مشروع املرفأ متوقفا مثل بقية
مشاريع طرابلس.
ان الوزير العريضي الذي زار
املرفأ عشرات املرات حتى مت
اجناز األعمال األساسية ،يستحق
كل الشكر والتقدير ،عسى أن
نوفق بأمثاله يف بقية الوزارت
من أجل حتقيق مشاريع طرابلس
املتوقفة منذ عشرات السنني.
وختم :بقيت كلمة أوجهها اىل
الصديق دولة الرئيس ميقاتي،
أسجلها على نفسي بكل ثقة
وهو اليوم رئيس حكومة
مستقيل ،لبنان ال حيكم اال
بالوسطية وشعار النأي بالنفس
هو املوقف الصواب الذي حيفظ
لبنان وجينبه املخاطر وان كان
تنفيذه قد تعرض لعثرات.
حفظ اهلل لبنان وجنبه املؤامرات
اخلارجية والداخلية.

ميقاتي

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة
جاء فيها :اننا نضم صوتنا اىل
صوتك يف ما يتعلق بتقديرنا
الكامل ملعالي الوزير غازي
العريضي خالل هذه الفرتة.
وانا اشهد ان طرابلس واالمناء
فيها وكل ما يتعلق بها كل هذه
االمور كانت بالنسبة اليه هاجسا
دائما .وقد ابدى كل الوقت
حرصا متقدما على مصاحلها وما
يقدم اخلري هلا ،وان شاء اهلل
يبقى الوزير العريضي مستمرا
يف العمل العام ،فوجوده حاجة
لطرابلس.
اضاف :قد يكون حصل بعض
التقصري يف املرحلة السابقة،
ويعرف معالي الوزير اننا كنا
نتمنى الكثري وقد حالت الظروف
القاهرة دون ذلك ،اال اننا يف
مرفأ طرابلس شهدنا اعماال
ممتازة وجبارة وهي ستجعل
من مرفأ طرابلس حمطة اساسية
على خارطة النقل يف البحر
املتوسط.
وتابع :يف الشأن السياسي،
واذا ما عرضنا ماضي لبنان
وتارخيه ،فاننا جند ان البلد مل
يكن حيكم ال من هذا الفريق
وال من ذاك ،فقد كان هناك
على الدوام أفرقاء متعددون
وقد نتجت من ادائهم السياسي
جتاذبات حملية واقليمية ودولية،
وقد سعى البعض ويسعى اىل
اخذ لبنان اىل حيث يشتهي هو
ورمبا اىل حيث ال يناسب ذلك
البلد ،فلبنان سيبقى موطئ
احلرية والدميقراطية والسالم
والكلمة احلرة بكل معنى الكلمة،
وال ميكن هذه االمور جمتمعة
ان تتحقق اال بالوسطية اليت
تكفل التجرد والتخلي عن
املصاحل الذاتية وتوخي الصاحل
العام ،واحلمد هلل ضمرينا مرتاح
اليوم وقد عملنا من خالل اطار
الوسطية دائما ورجونا مصلحة
البلد واستقراره وجتنيبه االخطار

كنا ونبقى حرصاء على ذلك.
وختم :اما بالنسبة اىل معالي
الوزير غازي العريضي ،فنحن
ال نرحب به يف طرابلس الن
املدينة عزيزة على قلبه وهو
يصفها بأحلى الكالم واكثره
عذوبة.

العريضي

من جهته ،رد الوزير العريضي
بكلمة قال فيها :دولة الرئيس
االخ العزيز توفيق سلطان ،ان
اصعب الكالم ان يتكلم املرء
على نفسه خمطئا كان او مصيبا،
وانا اعتدت التحدث عليك اال يف
غيابك بصفات حتملها أنت عندما
تستغيب حمبا .وال بد ان اقول
منذ صغري يف احلزب الذي مجعنا
اىل جانب الرجل الكبري كمال
جنبالط كنت اتطلع اليك وما
وجدت فيك اال رجال متيز بالوفاء
والصدق والصالبة والشجاعة
يف الدفاع عن االنتماء .والذي
ال يكون وفيا ألهله وملدينته
وبيئته وحزبه كما كنت وما زلت
ال ميكن ان يكون وفيا لقضايا
اكرب محلت رايتها مدى عقود.
اضاف :هذا ما مجعين بك وما
اعتز به ،ومل تكن يوما اال نصريا
ألبناء هذه املدينة لفقرائها
وصوتا
وحاجاتها
ومطالبها
مرفوعا يف الدفاع عنها وعن
امنها واستقرارها وسالمتها
واقتصادها وازدهارها يف
اصعب االيام ،وامتحانات الرجال
حيث يقال ان فالنا متيز عندما
عزت الرجال سواء يف املعارك
الوطنية الكربى على امتداد
الوطن او يف ما هو ضروري
بالنسبة اىل هذه املدينة الكرمية.
فقد كنت من أعز الرجال وكنت
يف طليعة الرجال األعزاء الذين
احبوا مدينتهم ودافعوا عنها.
وتابع :اما ما قمت به لطرابلس،
فأقل من واجب نظرا اىل ما حتتاج
اليه املدينة وما تستحقه .وهذا
تأكيد ملا تعلمناه يف مدرستنا،
وبالتالي ما نعرب عنه يف انتمائنا
الوطين ،واحلمد هلل لقد اصبح
املرفأ اليوم على خارطة املرافئ
العربية الكربى .وقد استكملنا
جهودا بذلت ورمبا تعثرت االمور
يف مرحلة معينة وحيث كان لنا
دور متواضع .ولكن يف النهاية
هذا املرفأ هو لطرابلس .وأنا يا
دولة الرئيس كنت اكرر دائما
انين عابر سبيل يف الوزارة،
ولكن انتم ابناء طرابلس باقون
يف هذه املدينة وطرابلس باقية،
وبالتالي فاخلري واملنفعة العامة
من اداء هذا املرفأ .وان شاء
اهلل يستكمل هذا العمل ويؤدي
املرفأ دورا اساسيا .وانتهز
هذه املناسبة حبضرة دولة
الرئيس وبالتشاور معه ،سنعلن
يف خالل االيام املقبلة بدء
العمل مبرحلة التشغيل وانطالق
العمل يف البنى التحتية .وهذا
يعين املرحلة النهائية من امتام
احللم املنتظر للمرفأ الذي يشهد
نهضة كبرية وميول نفسه يف
مشاريع كثرية.
وختم :اضافة اىل ذلك،
وبالتشاور مع دولة الرئيس
وعرب املال املتوافر ،اختذنا
قرارا باستكمال بعض املشاريع
داخل مدينة طرابلس بالنسبة
اىل الطرقات على مستوى كل
املدينة ،وان شاء اهلل نبدأ
بالتنفيذ.
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لبنانيـــات

لقاءات روحية اسالمية  -مسيحية تدعو اىل اطالق املطرانني املخطوفني
عقد يف مقر بطريركية السريان
االرثوذكس يف العطشانة -
املنت الشمالي ،اجتماع ضم
بطريرك السريان االرثوذكس مار
اغناطيوس زكا االول عيواص،
بطريرك الروم االرثوذكس يوحنا
يازجي ،مطران بريوت للسريان
االرثوذكس دانيال كورية ،مطران
حوران للروم االرثوذكس سابا
اسرب ،سكرتري عيواص املطران
حنا اخلوري ،ومدير مؤسسات
البطريركية السريانية املطران
ميخائيل مشعون
ومت خالله التشاور يف اخر
املعطيات املتعلقة باملطرانني
املخطوفني بولس يازجي ويوحنا
ابراهيم.
وصدر عن اجملتمعني بيان تاله
كورية وجاء فيه :قام البطريرك
يوحنا العاشر بطريرك الروم
االرثوذوكس ،بزيارة اخوية اىل
البطريرك مار اغناطيوس زكا
االول عيواص بطريرك السريان
االرثوذكس يف مقره البطريركي
يف العشطانة  -لبنان ،وتداوال
يف املعطيات االخرية املتعلقة
باملطرانني املخطوفني ،بولس
يازجي ويوحنا ابراهيم ،واستنكرا
جمددا عدم االفراج عنهما حتى
اآلن رغم اجلهود اليت تبذل ،وهما
جيددا يف املناسبة دعوتهما اىل
االفراج عنهما ويدعوان اجملتمع
الدولي اىل بذل كافة اجلهود يف
سبيل ذلك ،ووقف العنف بكل
اشكاله يف سوريا واحالل السالم
عرب احلوار واحلل السياسي.
كما يؤكدان على رموز العيش
املشرتك والتسامح والوحدة
الوطنية ،وتوافقا على اختاذ
اخلطوات املناسبة ،يف حال مل يتم
االفراج عن املطرانني املخطوفني
خالل الساعات املقبلة ،املني ان
يكون املطرانان املخطوفان يف
ابرشيتيهما يوم الشعانني املقبل
فنفرح وشعبنا بهما.

صالة يف االشرفية

وأقام مرتوبوليت بريوت للسريان
األرثوذكس مار اقليميس دانيال
كورية بالتعاون مع هيئة بريوت

يف التيار الوطين احلر ،صالة
يف كنيسة مار افرام السريانية
يف االشرفية على نية اطالق
املطرانني بولس يازجي ويوحنا
ابراهيم املخطوفني يف سوريا.
شارك يف الصالة بطريرك
انطاكيا وسائر املشرق للسريان
زكا
البطريرك
األرثوذكس
األول عيواص ممثال باملطران
ماثيموتاوس متى اخلوري واملطران
خريسوتوموس خمائيل مشعون،
يف حضور وزير االتصاالت يف
حكومة تصريف نقوال الصحناوي،
النائب العماد ميشال عون ممثال
بالدكتور بيار رفول ،النواب:
أالن عون ،ابراهيم كنعان ،غسان
خميرب ،ناجي غاريوس ،حكمت
ديب ونبيل نقوال ،إمام مسجد
بيضون الشيخ إبراهيم احلوت،
إمام مسجد االمام علي يف سد
البوشرية الشيخ حممد علي احلاج،
القيادي يف التيار الوطين احلر
املهندس زياد عبس ومنسق
بريوت األوىل الدكتور بسكال
عزام ،مسعود االشقر ،رئيس
الرابطة السريانية حبيب افرام،
جوزيف الزايك ممثال قدامى
القوات اللبنانية ،رئيسة حزب
الدميقراطيني األحرار ترايسي
مشعون وحشد من أهالي املنطقة
واجلوار.
وخالل الصالة تال النوايا كل من
صحناوي وعون وكنعان وعبس
واالشقر فأمجعت على أن ما
عرف عن املطرانني يتلخص
برسالة احملبة اليت كانا حيمالنها
يف أعماهلم االنسانية والكنسية
واالجتماعية والوطنية.
من
نيته
صحناوي
وقدم
واملقموعني
املقهورين
أجل
واخلائفني
واملخطوفني
واملعذبني ،ولكل إنسان يشعر
بأن حياته مهددة ويتعطش
لالستقرار واألمان ،وطلب من
اهلل أن يكون عونهم وأن حيميهم
يف عذاباتهم.
أما عبس فذكر يف نيته أن كل
أبناء املشرق وباألخص مسيحييه
الذين دفع آباؤهم وأجدادهم

أرواحا ودماء وقهرا مثن صمودهم
وإميانهم ،متمنيا أال تعود اىل
األجيال القادمة املأساة اليت
عاشها أجدادهم منذ  100عام
وال يزالون حيملون ذيوهلا حتى
اليوم.
بعد الصالة كانت كلمة ملطران
السريان دانيال كورية دعا فيها
اىل عودة املطرانني ساملني
معافني ،واستنكر ما آلت إليه
الوقائع واألحداث الدامية واألفعال
اإلجرامية يف سورية احلبيبة ،داعيا
كل مسيحيي الشرق اىل الصرب
والتصرب والتشبت بأوطانهم
وبأرض آبائهم وأجدادهم.
أما احلوت فاستنكر االعتداء
وخطفهما،
املطرانني
على
مطالبا باالفراج الفوري عنهما.
ورأى احلاج أن خطف املطرانني
يؤثر سلبا على اإلسالم قبل
املسيحيني ،مطالبا اخلاطفني ب
العودة اىل رشدهم وإطالقهما
فورا.
بدوره ،قال رفول :على املسيحيني
ان يلعبوا دورهم الكامل ويظهروا
صورة االسالم احلقيقية البعيدة
عن االرهاب واخلطف والتهديد،
وعلى املسلمني بالتالي ان يلعبوا
دورهم ايضا من خالل مساعدة
املسيحيني ومحايتهم وطمأنتهم.

لقاء يف عكار

ويف عكار عقد لقاء جامع لرجال
دين وفعاليات اسالمية ومسيحية
يف دائرة االوقاف االسالمية
حبضور مفيت عكار الشيخ زيد
بكار زكريا و املطران باسيليوس
منصور ورئيس دائرة اوقاف عكار
الشيخ مالك جديدة واملونسينيور
الياس جرجس ورئيس صندوق
الزكاة يف عكار الشيخ عبدالقادر
الزعيب واعضاء اجمللس االداري
لالوقاف االسالمية وعدد من
اآلباء واملشايخ ورؤساء بلديات.
وبعد كلمتني للمطران منصور
واملفيت زكريا اكدا فيهما
شجبهما لكل اعمال اخلطف اليت
تطال االبرياء و رجال الدين من
مطارنة وعلماء واباء ومشايخ.

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
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وامال ان يتم فك اسر املطرانني
اليازجي وابراهيم
وأصدر اجملتمعون يف نهاية اللقاء
بيانا تاله الشيخ مالك جديدة وجاء
فيه:
اكد اجملتمعون استنكار ظاهرة
االختطاف اليت انتشرت يف اآلونة
األخرية اليت تطال األبرياء والشيوخ
ورجال الدين وأخريا حادثة
اختطاف املطرانني بولس اليازجي
مطران حلب واالسكندرون للروم
األرثوذكس ،ويوحنا ابراهيم
مطران حلب للسريان األرثوذكس
ومن قبلهما حادثة اختطاف الشيخ
عرفان معرباني من البقاع وبعض
رجال الدين وبعض املدنيني هذه
جرمية موصوفة ترفضها األديان
األخالقية
والقيم
السماوية
واالنسانية وعمل مدان ومرفوض
كائنا من كان وراء هذا العمل.
إن املسيحية واالسالم يرفضان
ويدينان التعرض لألبرياء اىل
اي دين انتموا ويستنكران أشد
االستنكار التعرض لرجال الدين
الذين أمر الرسول صلى اهلل عليه
وسلم أن نرتكهم وما صرفوا
انفسهم له .ان رسالة املطرانيني
رسالة حمبة وسالم ال جيوز زجهما
يف بازار الفتنة واملساومة عليهما
مهما كان اهلدف.
أكد اجملتمعون العيش الواحد بني
كل املكونات يف البالد العربية
اسالمية ومسيحية وغريها ورفض
كل حماوالت تقسيم هذه البالد
على أساس طائفي أو عرقي مما
يعمل له املرتبصون.
أكد اجملتمعون أن املسيحييني
يف هذه البالد هم من نسيج
هذه الشعوب على قدم املساواة
يعملون مع كل املكونات لرفعة
البالد وتقدمها وازدهارها.
إن هذا العمل يسيء اىل القيم
واملبادئ اليت يؤمن بها كل من
ينشد العدالة واحملبة والسالم
وخيدم أعداء األمة الذين يعملون
على زرع بذور الفتنة واالنقسام
يف بالدناالعربية.
أكد اجملتمعون حرمة التعدي على
دور العبادة من مساجد وكنائس
اليت هي لعبادة اهلل تعاىل ورفد
الشعوب بكل خري وتعزيز أواصر
احملبة والتعاون بني الناس
كافة.
يدعو اجملتمعون الشعوب العربية
اىل تأكيد مبادئ الوحدة ورفض
كل أشكال االنقسام والفتنة من
أجل احملافظة على كرامة االنسان
ومحاية البالد من كيد أعدائها
الذين يريدون اذالل الشعوب
ونهب كل اخلريات واملقدرات
يف بالدنا.
ناشد اجملتمعون كل اهليئات
الدولية واالنسانية بذل املزيد
لالفراج عن املطرانني والعمل
لوضع حد الستعمال االنسان
سلعة يساوم عليها.
يتقدم اجملتمعون من اجملمع
اإلنطاكي املقدس للسريان
األرثوذكس ومن اجملمع االنطاكي
املقدس للروم االرثوذكس ومن
أهل املطرانني خصوصا البطريرك
يوحنا العاشر واملطران بولس
اليازجي بكل عواطف التأييد
والدعاء إىل العلي القدير ألن
يلهمهم الصرب والقوة واملقدرة
على اجتياز هذه احملنة وأن يعيد
صاحيب السيادة ساملني معافني
اىل مدينة حلب حيث عملهم
الروحيني
وأبناءهم
الروحي

بكل

صرب

وقلق

ينتظرونهم
وحمبة.
ويف اخلتام توجه اجملتمعون اىل
اهلل تعاىل بالدعاء ألن يفرج كرب
املكروبني وأن يكشف الغمة عن
شعوبنا وأهلنا وبالدنا وأن مين
عليها بنعميت االمن واالميان
والوحدة والسالم.

اللجنة االسقفية

وعقدت اللجنة االسقفية لوسائل
االعالم اجتماعا برئاسة رئيس
اللجنة ،املطران بولس مطر وحضور
مديري املؤسسات االعالمية
املسيحية ،تيلي لوميار ،واعضاء
اللجنة املسؤولني عن الفروع،
ومدير عام تيلي لوميار نورسات
جاك كالسي ،واصدروا بيانا
استنكروا فيه ،خطف االسقفني
بولس يازجي مرتوبوليت حلب
للروم االرثوذكس ،وشقيق
البطريرك يوحنا يازجي ،ويوحنا
ابراهيم مرتوبوليت حلب للسريان
االرثوذكس ،فيما كانا يقومان
مبهمة نبيلة وانسانية من اجل
اطالق رهبان من مدينة حلب
كانوا قد خطفوا منذ فرتة.
واعلن اجملتمعون انهم اذ يدينون
كل اشكال العنف واخلطف
والقتل والتهجري اليت حتصل يف

سوريا واليت تطال السوريني
واللبنانيني ،يدعون اخلاطفني
اىل الكف عن مثل هذه االعمال
الشائنة اليت تتنافى مع القيم
الدينية واالنسانية السماوية،
كما يدعون اىل اطالق سراحهم،
وسراح مجيع املخطوفني فورا،
وحيضون مجيع املسؤولني عن
العيش املشرتك يف منطقة
الشرق االوسط ان يكونوا يف
مستوى مسؤولياتهم فال يقبلوا
مبثل هذا التصرف املسيء اىل
مستقبل املنطقة وكرامة ابنائها
خصوصا ان االسقفني اجلليلني
متيزا بنشاطهما الدائم يف
سبيل احلوار املسيحي االسالمي
ويعمالن جنبا اىل جنب مع اخوانهم
املسلمني من اجل بناء ثقافة
العيش املشرتك يف حميطهما.
واكد اجملتمعون وقوفهم اىل
جانب اجملمع املقدس يف
الكنيستني الرومية االرثوذكسية
االرثوذكسية،
والسريانية
وضم صالتهم اىل صالة احلرب
االعظم البابا فرنسيس من اجل
عودة احلربين اجلليلني ساملني
اىل حضن ابرشيتيهما ،ومن
اجل احالل السالم يف منطقتنا
وخصوصا يف سوريا.

مقبل بعد زيارته عودة :مل يصلنا شيء من
مساعدات النازحني املقرة يف الكويت
أعلن نائب رئيس احلكومة
املستقيل املهندس مسري مقبل
أن لبنان مل يصله شيء من
املقرة
للنازحني
املساعدات
يف اجتماع الكويت .داعيًا كل
االفرقاء ألن يعودوا اىل اعالن
بعبدا ويلتزموا مبا اتفقوا عليه.
فقد استقبل مرتوبوليت بريوت
وتوابعها للروم األرثوذكس
املطران الياس عوده ،الرئيس
مقبل ،الذي قال بعد الزيارة:
يف هذه األيام الصعبة اليت مير
بها البلد ،جئنا للتشاور مع سيدنا
املرتوبوليت الياس ،وللتباحث
معه حول األوضاع .يف ما خص
موضوع خطف املطرانني ،ال
معلومات لدينا حتى اآلن .أنا
أدين شخصيا هذه األعمال .هذا
غري مقبول من أي طرف كان .ال
نعلم هوية اخلاطفني ،وحنن ندين
هذه العملية من أي طرف أتت.
هذه األعمال تشجع املسيحيني
على اهلجرة .وثانيا ،املسيحي يف
هذا البلد ال يعلم ماذا عليه أن
يفعل.
هناك معلومات أن الرئيس غول
اتصل باخلاطفني واستطاع التكلم
مع املطران ابراهيم .ما هي صحة
هذا الكالم؟
 لغاية اآلن مل يتصل أحد،وال أحد يعلم مكان وجود هذين
املطرانني وال مصريهما ،وال أي
شيء عنهما لألسف.
أزمة النازحني تتفاقم ،وأصبح
عدد النازحني السوريني يف لبنان
يزيد عن املليون نازح؟
 منذ مخسة أو ستة أشهرواحلكومة حتاول معاجلة هذا املأزق
الذي حنن واقعون فيه .اليوم
هناك فوق املليون ونصف مليون
نازح موجودون يف هذا البلد .هل
لبنان ،الذي عدد سكانه ثالثة
ماليني ونصف ،يستطيع حتمل
مليون ونصف من النازحني.
كيف سأعطيهم كهرباء ،وأنا لدي
مشكلة يف الكهرباء .لدينا مشكلة
كبرية يف املاء فكيف سنعطيهم

ماء .لدينا مشكلة كبرية يف
قضية القمح واخلبز ،كيف سنؤمن
هلم اخلبز .يف مؤمتر رؤساء الدول
يف الكويت أنا كنت موجودا
وقد اتفقوا تقريبا على مبلغ
مليار وأربعماية مليون مساعدات
للنازحني السوريني ،إن كانوا يف
لبنان أو يف األردن أو يف تركيا،
ولألسف حتى اليوم مل يصلنا
شيء .هل باستطاعة لبنان أن
يقوم بكل هذه األعباء؟ لذلك حنن
نطلب مؤمترا دوليا لبحث مشكلة
النازحني يف لبنان واألردن.
هل لديكم معطيات حول تشكيل
احلكومة؟
 نتمنى أن تتألف احلكومة يف 24ساعة .لكين أعتقد أن رئيس
احلكومة املكلف هو ابن بيت
عريق ،وطين معروف يدرس
العملية مع مجيع األفرقاء لكي
يستطيع تأليف احلكومة ،وتكون
َ
موافق عليها من اجلميع
حكومة
وتستطيع القيام باملسؤوليات
امللقاة على عاتقها.
هل تشكيل احلكومة قريب؟
 كلما منحنا الوقت لرئيساحلكومة ليأخذ وقته ويدرس
الوضع يكون هذا أفضل .رأيي
اخلاص أنه قبل تأليف احلكومة
وقبل قانون االنتخاب جيب ان
جيتمع مجيع الفرقاء عند فخامة
الرئيس على طاولة احلوار وحيلوا
مشاكلهم ،عندها تتألف احلكومة
يف غضون  24ساعة وقانون
االنتخاب اجلديد يتفق عليه يف
 24ساعة.
أين أصبحت سياسة النأي بالنفس
اليت اعتمدتها احلكومة؟
 يف إعالن بعبدا  15بندا ،وأحدهاهو موضوع النأي بالنفس ،وكل
األفرقاء كانوا موجودين على
طاولة احلوار عندما اتفقوا على
إعالن بعبدا .مل يلتزم أحد به ومل
يطبق .ليعودوا إىل إعالن بعبدا
ويلتزموا مبا اتفقوا عليه.
وكان عوده استقبل جاك
صراف.
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لبنانيــات

النواب واملستقلون املسيحيون عرضوا التطورات:

لتفادي حتويل لبنان ميدانا
للصراع السوري
ختوف النواب واملستقلون
ّ
املسيحيون من التطورات األمنية
على احلدود اللبنانية  -السورية
الناجتة عن تورط حزب اهلل يف
الصراع العسكري اجلاري على
األرض السورية داعمًا النظام
يف وجه معارضيه ،ما بات
يهدد حياة اللبنانيني يف قراهم
ويف تنقالتهم ،كما يهدد حياة
املخطوفني اللبنانيني يف اعزاز،
ويهدد الوحدة الوطنية يف لبنان
ويولد صراعات مذهبية بني
اللبنانيني ،رافضني استمرار
حزب اهلل بالتفرد باختاذ قرارات
تعرض امن اللبنانيني ووحدتهم
ّ
للخطر ،وذلك خالفًا إللتزام
كرس
احلزب بإعالن بعبدا ،الذي ّ
مبدأ النأي بالنفس عن الصراع
السوري.
فقد عقد النواب واملستقلون
املسيحيون إجتماعًا يف مكتب
النائب بطرس حرب شارك فيه
إىل النائب حرب النواب :رئيس
حزب الوطنيني األحرار دوري
مشعون ،فؤاد السعد ،انطوان
سعد ،رئيس حركة التجدد
الدميوقراطي النائب السابق
كميل زيادة ،النائب السابق
جواد بولس ،رئيس حركة
اإلستقالل ميشال معوض وامني
سر حركة التجدد الدكتور انطوان
حداد.
اصدر
اإلجتماع،
وبعد
اجملتمعون بيانًا ناشدوا فيه
حزب اهلل االنسحاب الفوري
الكامل من الصراع يف سوريا
وإيقاف عملية التضحية بشبابه
اللبنانيني حتت شعار الواجب
اجلهادي يف نزاعات ال متت
بصلة إىل مصاحل لبنان ،كما
رفضوا الدعوات املضادة للجهاد
املعاكس الصادرة عن بعض
اجلهات األصولية التكفريية
لتفادي حتويل لبنان إىل ميدان
للصراع السوري واللبنانيني إىل
وقود له.

اىل ذلك ،امل اجملتمعون ان
تسهل كل القوى السياسية
ّ
ّ
املكلف بتشكيل
مهمة الرئيس
حكومة جتري االنتخابات النيابية،
حمذرين من إعتماد سياسة فرض
الشروط واملطالبة حبصص او
لتعرض
معينة ،تفاديًا
بوزارات
ّ
ّ
االستقرار السياسي لإلهتزاز،
والنظام الدميوقراطي للسقوط،
املؤسسات
تفريغ
نتيجة
الدستورية على صعيد السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،وال سيما
على صعيد رئاسة اجلمهورية،
وهو ما حيقق هدف من يطالب
بضرب النظام السياسي القائم
وإنشاء جملس تأسيسي إلعادة
النظر فيه يف غياب اي ضابط
دستوري او سياسي او امين يف
يعرض التوازن
البالد ،وهو ما
ّ
السياسي الذي تقوم عليه وحدة
اللبنانيني خلطر االنهيار.
دعمهم
اجملتمعون
وجدد
لعملية تشكيل احلكومة وللجهود
ّ
املكلف متام
اليت يبذهلا الرئيس
سالم هلذه الغاية ،واضعني كامل
إمكاناتهم لتسهيل مهمته.
من جهة اخرى ،استنكر
املطرانني
خطف
اجملتمعون
بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم
يف سوريا بالنظر خلطورة احلدث
ولوقوع االعتداء على احبار
افاضل للكنيسة ،مع ما يرتتب
على هذه اجلرمية من نتائج
على سلبية الوجود املسيحي
يف الشرق وما تثري من خماوف
على امن املسيحيني يف سوريا
والعامل العربي وعلى سالمتهم
وحرياتهم ومستقبلهم.
واذ طالبوا باإلفراج الفوري
عن اصحاب السيادة املطارنة،
محلوا اجلهة اليت قامت بهذه
ّ
العملية اجلبانة مسؤولية اي ضرر
يلحق بهما ،ورفضوا السكوت
عن حتويل الوجود املسيحي إىل
مادة إبتزاز يف الصراع القائم
يف سوريا.

سليمان عرض التطورات مع زواره:

مربوك تسجيل زواج خلود ونضال
غرد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان عرب تويرت مهنئا
بالتوقيع على تسجيل اول
زواج مدني يف لبنان ،وقال
يف تغريدته :مربوك تسجيل
زواج خلود ونضال.
وكان الرئيس سليمان تابع يف
قصر بعبدا امس االول عددًا من
امللفات السياسية واالقتصادية
والقضائية واألمنية.
فقد عرض مع وزير االقتصاد
والتجارة يف حكومة تصريف
االعمال نقوال حناس للتطورات
الراهنة والوضع االقتصادي
واخلطوات اليت تقوم بها
الوزارة لتعزيزه وتطويره.
سليمان
الرئيس
وتناول
مع النائب نبيل دو فريج

املشاورات النيابية اجلارية
للتوصل اىل اقرار قانون جديد
لالنتخابات النيابية.
وحبث رئيس اجلمهورية مع
الوزير والنائب السابق الياس
سكاف يف الشؤون السياسية
املطروحة إضافة اىل االوضا
يف منطقة زحلة وحميطها.
واطلع الرئيس سليمان من
مدعي عام التمييز القاضي
حامت ماضي على عمل القضاء
وأهمية سوق املطلوبني اىل
العدالة والسرعة يف اصدار
االحكام.
وزار بعبدا النائب السابق
حممود عواد ووفد من العائلة
لشكر رئيس اجلمهورية على
التعزية بوفاة شقيقه.

بوغدانوف زار اجلميل والتقى اجلمعيات االرثوذكسية ودعا اىل عدم التدخل يف الشأن اللبناني واعتماد احلوار
دعا املمثل الشخصي للرئيس
الروسي ميخائيل بوغدانوف اىل
عدم التدخل يف الشأن اللبناني
واعتماد احلوار ،مشريًا اىل انه
سيأخذ باالعتبار آراء اللبنانيني
وتقييمهم.
فقد زار بوغدانوف امس
االواللرئيس امني اجلميل وعرض
معه الوضع يف املنطقة ،يف
حضور السفري الروسي الكسندر
املرافق.
والوفد
زاسبكني
وحضر عن الكتائب النواب:
نديم اجلميل وفادي اهلرب وسامر
سعادة ،ونائب رئيس احلزب
سجعان قزي واالمني العام
ميشال اخلوري ورئيس جملس
االعالم جورج يزبك.
وأوضح بيان للحزب ،ان
احملادثات تطرقت اىل الوضع
يف لبنان من النواحي السياسية
واالمنية واالجتماعية على خلفية
االحداث اجلارية يف سوريا،
واحلؤول دون امتدادها اىل
الداخل اللبناني .وجرى التأكيد
على اهمية اعالن بعبدا وحتييد
لبنان عن سياسة احملاور،
اضافة اىل وجوب االسراع يف
متابعة قضايا النازحني مبا يرفع
عن لبنان االعباء اليت تفوق
قدراته املادية واالستيعابية.
ودعا الرئيس اجلميل خالل اللقاء
اىل حترك روسي وأممي واسع
حلماية املسيحيني يف املنطقة
الذين يتعرضون لالضطهاد
واهلجرة ،داعيا موسكو اىل
توظيف عالقاتها والعمل لالفراج
عن املطرانني املختطفني يف
سوريا .كما دعا اىل عقد لقاء
دولي عاجل يف بريوت خيتص
بالنازحني السوريني.

بوغدانوف

من جهته ،قال بوغدانوف:
كانت زيارتي االوىل للرئيس
اجلميل بعد وصولي اىل بريوت
لالطالع على تقييمه لالوضاع
الراهنة .ونثمن موقف حزب
الكتائب من االحداث .وقد
استمعنا اىل شرح الرئيس
اجلميل عن واقع املسيحيني
يف سوريا واملنطقة ،ونأخذ
باحلسبان التقييم الذي أعطاه،
ونشاطره الرأي بأن املسيحيني
ميرون بظروف صعبة ومعقدة.
واتفقنا مع حزب الكتائب على
تفعيل االتصاالت بني حزبينا
وتفعيل
املؤسسات
وبني
التنسيق واالعمال املشرتكة
وتبادل الزيارات ،وهي تصب
يف اطار اجياد احللول ملشاكل
املنطقة.
وردا على سؤال عن تدخل
حزب اهلل يف االحداث الدائرة
يف سوريا ،قال :سنناقش
هذه املسائل مع املسؤولني
اللبنانيني وسننقل النتائج اىل
القيادة الروسية.
وأوضح ردا على سؤال آخر،
أن ال لقاء حمددا مع االمني العام
حلزب اهلل ،لكن ستكون لقاءات
مع النواب الذين ميثلون الفئات
السياسية كافة.
ودعا اىل عدم التدخل يف
الوضع اللبناني الداخلي ،داعيا
اللبنانيني اىل احلوار والبحث عن
حلول سوية ،جمددا موقف روسيا
املؤيد بشكل دائم لسيادة
لبنان واستقالله ووحدة وسالمة
أراضيه ،وقال :ننطلق من هذه
املبادىء لرسم سياستنا يف
املنطقة.

وقال :سبق لروسيا ان
اقرتحت عقد مؤمتر للنازحني
يف موسكو ،واليوم مسعنا من
الرئيس اجلميل فكرة انعقاد
املؤمتر يف بريوت وبشكل عاجل
ملواجهة متطلبات هذا امللف،
وحنن مستعدون لتنسيق اجلهود
يف هذا االطار .ودعا اىل جهود
مجاعية الحتواء تداعيات ملف
النازحني.
أما اجلميل فدعا يف مؤمتر
صحايف مشرتك مع املوفد
الرئاسي الروسي ،اىل عقد
مؤمتر يف بريوت خيتص بشؤون
النازحني السوريني اىل لبنان
ودول اجلوار ،موضحا أنه ملس
جتاوبا كبريا من السلطات
الروسية يف هذا الشأن .وأمل
بتفعيل متابعة هذا املؤمتر
وانعقاده بأسرع وقت ممكن،
وهذا ال يتعارض مع انعقاد
مؤمتر جنيف املقرتح الذي
سيكون مؤمترا سياسيا لبحث
الصراع الدائر يف سوريا واجياد
احللول املناسبة له.

اجلمعيات االرثوذكسية

والتقى بوغدانوف يف فندق
فينيسيا اجلمعيات االرثوذكسية،
واكد يف كلمته ان بالدهم
تتمسك باقامة افضل العالقات
مع االرثوذكس يف الشرق
االوسط .ودان خطف املطرانني
اليازجي وابراهيم داعيًا اىل
اطالق سراحهم فورًا.
وتسلم بوغدانوف من االمني
العام ل اللقاء االرثوذكسي
احملافظ نقوال سابا نسخة عن
اقرتاحه االنتخابي.

الوصول

وكان بوغدانوف وصل اىل
بريوت آتيا من اسطنبول ،يف
زيارة للبنان تستمر حتى صباح
االحد املقبل ،يف اطار جولة
يقوم بها على عدد من دول
املنطقة ،حيث من املقرر ان
جيري خالل وجوده يف لبنان
سلسلة لقاءات واجتماعات مع
املسؤولني اللبنانيني وفاعليات
سياسية وروحية واجتماعية،
يتناول خالهلا الوضع الراهن
يف لبنان واملنطقة خاصة
املستجدات السورية يف ضوء
التحرك الروسي على هذا
الصعيد ،على ان يعقد مؤمترا
صحافيا عند السابعة والنصف
من صباح االحد املقبل يف مطار
رفيق احلريري الدولي  -بريوت
قبيل مغادرته اىل عمان.
وكان يف استقبال بوغدانوف
يف املطار مدير املراسم يف
واملغرتبني
اخلارجية
وزارة
السفري روبري نعوم وسفري
زاسبكني
الكسندر
روسيا
واركان السفارة.
ويف املطار قال بوغدانوف:
اود ان اعرب يف بعض الكلمات
اىل االعالميني احملرتمني بأنه
يطيب لي ان نصل اىل هذه
االرض املضيفة يف لبنان
الذي تربطنا به عالقات عريقة،
وهي عالقات صداقة ومودة
وتعتمد على العواطف املتبادلة
اليت يكنها الشعبان لبعضهما
البعض.
أضاف :ستفسح هذه الزيارة
لنا لنتناقش مع ممثلي السلطات

السياسية والروحية والفئات
اللبنانية التطورات الراهنة يف
هذه املنطقة لعلكم تعلمون اكثر
مين ان الوضع يف املنطقة ال
يزال معقدا ،وتقييم االوضاع
معقد ،وبطبيعة احلال فإن
التقييمات لالوضاع واالراء اليت
سنسمعها من اللبنانيني ستؤخذ
باالعتبار يف عملنا اليومي.
وتابع :نود ان نتباحث يف
اجملموعة املتكاملة للعالقات
الثنائية الروسية اللبنانية،
وتعلمون ان زيارة الرئيس
ميشال سليمان اىل روسيا يف
كانون الثاني املاضي اعطت
الدفع القوي للتطوير الالحق
للعالقات بني البلدين .ويف ما
يتعلق بعالقتنا مع اللبنانيني،
فإننا دائما نبين العالقات على
اساس تعزيز االمن واالستقرار
يف هذا البلد والتعزيز املتواصل
الستقالل لبنان ووحدة وسالمة
اراضيه وسيادته.
هل بدأ العد العكسي للتوافق
االمريكي  -الروسي على
التسوية يف الشرق االوسط؟
وماذا عن لقاء الرئيسني
االمريكي باراك اوباما والروسي
فالدميري بوتني؟
 أود ان اقول لكم انناكثرية،
لقاءات
سنجري
وحنن حنرتم كثريا وسائل
االعالم ،وسنبذل اجلهود لنليب
اهتماماتهم ،لكن يبدو لي انه
من االصح ان نتباحث ونتبادل
االراء مع اصدقائنا اللبنانيني
واجلهات الرمسية وبعدها نتكلم
اىل االعالم.
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اهالي خمطويف اعزاز اعتصموا امام السفارة الفرنسية
إجته أهالي املخطوفني اللبنانيني
التسعة يف اعزاز اىل توسيع
حتركاتهم حنو سفارات الدول
الداعمة للمعارضة السورية ،فنقلوا
امس االول إعتصامهم من أمام
اخلطوط اجلوية الرتكية اىل أمام
السفارة الفرنسية يف املتحف،
إحرتاما جلنازة الرسام الكاريكاتوري
بيار صادق حبكم قربها من املركز
الثقايف الرتكي.
ودعا أهالي املخطوفني يف بيان
تاله الناطق بإمسهم مهدي زغيب،
الشعب الفرنسي اىل التدقيق
بسياسة دولته ودستوره الذي حيرتم
حقوق اإلنسان .وقالوا :احلكومة
الفرنسية تدعم يف سوريا معارضني
حتولوا اىل خاطفني لذلك أصبحت
هذه الدولة مثل تركيا مسؤولة عن
عملية اخلطف .وأكدوا أن ال إنسجام
بني أداء احلكومة الفرنسية ومبادئ
حقوق اإلنسان اليت تدعمها واعتربوا
أن فرنسا قادرة ان متون على
املعارضة لالفراج عن املخطوفني،
ملوحني بالتوجه اىل كل سفارة
تدعم املعارضة السورية.
وناشد االهالي الرئيس االمريكي
باراك أوباما املساعدة باالفراج عن
مجيع املخطوفني يف سوريا وليس
فقط املطالبة باالفراج عن املطرانني
االرثوذكسيني املخطوفني قرب
حلب.وطالب األهالي وزير الطاقة
واملياه يف حكومة تصريف األعمال
جربان باسيل باستبعاد أي شركة
تركية من عملية استدراج العروض
للتنقيب عن النفط قبالة الشواطئ
اللبنانية وذلك كوسيلة ضغط على
احلكومة الرتكية الطالق املخطوفني
اللبنانيني يف اعزاز .وأشاروا إىل
أن شركة تباو الرتكية هي من
الشركات اليت تسعى للفوز بهذه
املناقصة .وجددوا تأكيدهم أن
حتركهم ليس ضد الشعب الرتكي
بل ضد املخابرات الرتكية.
وأعتربوا ان املعلومات عن
أن الرئيس الرتكي عبداهلل غول

حتادث هاتفيا مع احد املطرانني
املخطوفني ،دليل على ان احلكومة
الرتكية هلا القدرة السريعة للوصول
اىل اخلاطفني وهذا يثبت حجم
مسؤولية االتراك ومدى سيطرتهم
على اجملموعات املقاتلة
بدوره علق الشيخ عباس زغيب،
املكلف من اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى متابعة قضية
املخطوفني ،على خرب إبالغ الرئيس
الرتكي بطريرك أنطاكية للسريان

األرثوذكس مار اغناطيوس زكا
األول عيواص انه حتدث شخصيا مع
املطران املخطوف يوحنا ابراهيم،
وقال :أال يؤكد هذا اإلتصال
عالقة تركيا وقدرتها على حل ملف
املخطوفني.
ولفت زغيب اىل أن هذا يؤكد
الدعم املطلق من قبل الدولة الرتكية
اىل هذه اجملموعات االرهابية وإنها
اجلهة الوحيدة القادرة على التفاوض
معهم.

شربل وقع على تسجيل اول عقد زواج
مدني يف االحوال الشخصية
يف سابقة هي االوىل يف لبنان،
وقع وزير الداخلية والبلديات العميد
مروان شربل على تسجيل عقد زواج
نضال درويش وخلود سكرية اول
ثنائي لبناني افتتح هذا الزواج يف
 2012/1/10يف سجالت املديرية
العامة لالحول الشخصية مع التأكيد
على ضرورة التنفيذ ،بعدما كانت
املديرية ردته يف وقت سابق.
واشرتط الوزير شربل عدم تغيري
طائفتيهما والتزامهما اتباع قانون
االحوال الشخصية املعمول به يف
كل ما يتصل مبفاعيل هذا الزواج
يف حاالت االرث والطالق واالوالد
الن ال وجود يف القانون للطائفة 19
اي من ال ينتمي اىل طائفة وذلك
ضمانا حلقوقهما وحقوق اوالدهما
اىل حني صدور قانون مدني
لالحوال الشخصية ينظم الزواج
املدني االختياري واستتباعاته
واستند شربل يف قراره الذي
اختذه على مسؤوليته اىل اراء
جمموعة من القانونيني واحلقوقيني
الذين كلفهم دراسة هذه القضية
منذ عقد زواج نضال وخلود،
بعدما حتول اىل قضية خالفية على
مستوى الوطن بني رؤساء الطوائف

الروحية من جهة وبعض هيئات
اجملتمع املدني واملنظمات الشبابية
من جهة ثانية نظرا حلساسية امللف
وتداخل االعتبارات الروحية والدينية
بالعوامل املدنية واالدارية ،ما
دفع الفريق الشبابي اىل تنظيم
تظاهرات واعتصامات مطالبا باقرار
قانون مدني لالحوال الشخصية
ينظم الزواج املدني االختياري ما
دامت الدولة تعرتف بأي زواج
جيري خارج لبنان ما يضطر الراغبني
باالقدام على اخلطوة اىل السفر
لعقد الزواج يف احد البلدان اليت
تشرع هذه اخلطوة.
وكانت اهليئة االستشارية العليا
يف وزارة العدل اصدرت رأيها
وايدت القرار رقم  6ر.م .الصادر
عام  1936الذي ينظم االحوال
الشخصية ويسمح ملن ال طائفة
له بالزواج .وعلى االثر متنى وزير
العدل شكيب قرطباوي على الوزير
شربل اكمال اخلطوة والسري برأي
اهليئة مع االشارة اىل ان نضال
وخلود سبق ان عقدا زواجهما قبل
وحصنا
اقدامهما على خطوة املدني
ّ
وضعهما العائلي حبسب القانون
القائم والساري املفعول حاليا.

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

تناولت توزيع اموال الصندوق البلدي واخلليوي

جلنة املال اقرت اعفاء الطوائف من الضرائب
اقرت جلنة املال واملوازنة
اعفاء الطوائف املعرتف بها
واالشخاص املعنويني التابعني
هلا من الرسوم والضرائب
وشكلت جلنة فرعية لدراسة
القيمة املضافة على تصدير
اخلردة .وتناولت توزيع اموال
الصندوق البلدي املستقل على
البلديات واستغربت احلسومات
الكبرية عليها واليت وصلت
اىل  .%٨٠وتبلغت يف موضوع
عائدات اخللوي ان الوزير اتفق
والبلديات على االلية.
وبعد اجللسة اليت حضرها
والبلديات
الداخلية
وزير
العميد مروان شربل واالعضاء
قال رئيس اللجنة النائب
ابراهيم كنعان :خصصت
اجللسة لدرس جدول االعمال
املتضمن مشاريع واقرتاحات
قوانني تتعلق بالصندوق
البلدي املستقل وعائدات
للبلديات.
اخللوي
اهلاتف
سأبدأ مبشروع القانون الوارد
من احلكومة الذي حيمل
الرقم 7520واملتعلق باعفاء
كل طائفة معرتف بها يف لبنان
واالشخاص املعنويني التابعني
هلا من الضرائب والرسوم.
هذا املشروع مت اقراره كما
ورد باالمجاع وهو يساوي
بني الطوائف مبعنى ان تعفى
كل املرجعيات الروحية وليس
قسما منها فحسب وهو حيل
مشكلة مزمنة بدأنا بالوقوع
فيها منذ سنتني.
والبند الثاني وهو مشروع
القانون الوارد يف املرسوم
واملتعلق
8076
الرقم
على
الضريبة
بتعديالت
القيمة املضافة ومجيعنا يعرف
موضوع السيارات واخلردة
وكل املشاكل التابعة لذلك.
وهنالك مشروع قانون وصلنا
من احلكومة اضاف مادتني
على املادة االوىل من القانون
 8076ويعفي من الضريبة
على القيمة املضافة دون
حق احلسم عمليات تسليم
املركبات الربية املستعملة
اللبنانية
االراضي
داخل
وكذلك عمليات تصديرها
اىل اخلارج ويف الوقت نفسه
ختضع للضريبة على القيمة
املضافة عمليات استرياد
اخلردة وستكون الضريبة
املدفوعة غري قابلة للحسم
وشكلنا جلنة فرعية بعدما ارتأى
الزمالء ان هذا املوضوع حيتاج
ملزيد من الدراسة مع املعنيني
يف وزارة املالية ويف وزارة
الداخلية وهذه اللجنة الفرعية
برئاسة الزميل ياسني جابر
وعضوية الزمالء النواب مجال
اجلراح ،علي فياض وفادي
اهلرب واعطت هذه اللجنة مهلة
 15يوما حتى تنجز اقرتاحاتها

ورفع تقريرها بهذا االمر اىل
جلنة املال واملوازنة.
الصندوق البلدي املستقل
املوضوع االخري هو الصندوق
البلدي املستقل وقد عرفنا يف
االسبوع املاضي يف جلسة جلنة
املال انه مت اقرار املرسوم
املتعلق باموال الصندوق
البلدي ووعدت وزارة املال
بانها ستبدأ بالدفع للبلديات
ب 300مليون دوالر عن سنة
 2011ولكن ما حصل ان
املبالغ اليت اقرت وصدرت
يف اجلريدة الرمسية وصلت
حبسومات اىل  %٨٠يعين من
له حق مبليار دوالر مثال يصله
منها  200مليون دوالر وسألنا
اليوم وزارتي املال والداخلية
عن هذا احلسم وتبني من
االجوبة ان هنالك ديونًا مرتتبة
على هذه البلديات ومرتاكمة
منذ سنوات وان وزارة املال
ارتأت اليوم حسم هذه الديون
وفق الية معينة تتعلق بقطع
احلساب املتعلقة بالبلديات
وحجم هذا احلساب واعرتضنا
على هذا االمر وحصل نقاش
طويل ومستفيض ويف نهاية
هذا النقاش تبني ان هنالك
خمالفة ارتكبتها احلكومة يف
هذا اجملال وان وزارة املال
تطبق هذه املخالفة .اي خمالفة
املادة  64من قانون املوازنة
لعام  2011وتصديقا على
ذلك فهنالك رأي من جملس
شورى الدولة وقد وزعت هذا
الرأي على النواب وهو يقول
ان املرسوم خمالف للقانون
خصوصا انه يطلب شطب
املادة  /9/من املرسوم واليت
تربط بني عملية احلسم الذي
وصل اىل  %٨٠وما بني دفع
املستحقات وميكن ان الوزارة
تقول حبسم كل املبالغ اليت
استفادت منها البلديات وفقا
للقانون ولكن هل جيوز ان
حتسم هذه النسبة اي %٨٠
من عائدات البلديات وبالتالي
حنمل البلديات تراكمًا عمره
ان ّ
منذ العام  2011وحتى اليوم
اي اكثر من  12سنة .فهل
جيوز حتميل البلديات دفعة
واحدة كل هذه الرتاكمات
فلماذا اليوم تنبهنا هلذه
الديون السرتدادها دفعة
واحدة .ان كل هذه الديون
هي من الكناسة والتنظيفات
من دون ان يتم التدقيق بها
وهذا اجلدول الذي بني يدينا
اليوم هو باالف املليارات
يف موضوع النظافة وهناك
اربعني باملئة من البلديات
مل تكن تستطع القيام بأي
مشاريع تنمية ملناطقها مع
االربعني باملئة اليت كانت
تذهب للنظافة لسوكلني
فكيف حتسم  !%٨٠فماذا

سيتبقى للبلديات.

نطلب معاجلة سريعة

وقال كنعان :لن نسكت
على املوضوع ومن االن
وحتى االسبوع املقبل نطلب
معاجلة سريعة له .انا شخصيا
اتصلت باالمس برئيس حكومة
تصريف االعمال جنيب ميقاتي
واثرت معه املسألة وقد ابدى
كل التجاوب فطاملا املرسوم
الصادر عن جملس الوزراء
وهو خمالف للقانون والذي
يقول حبسم حد اقصى %٨٠
يف االمكان الرتاجع كحد ادنى
مثال حبسم  %٤٠او اقل او
اكثر قليال لكن ان يبقى
هذا االمر على هذا الشكل
ويف هذه النسب فهذا امر
مرفوض.
اما يف موضوع عائدات اخللوي
فقد اتفق وزيرا االتصاالت
والبلديات على الية لدفع هذه
العائدات للبلديات ونأمل ان
تكون االلية وفقا لالتفاق وقد
مت ابالغ املالية بهذا االتفاق
على نسب عشرين ومثانني يف
املئة وفقا لتعداد السكان يف
كل بلدة ويف كل قرية وعلى
معيار اهلاتف الثابت لتوزيع ما
يعادل املليار ومئيت مليون
دوالر مع حسم بعض الديون
البلديات
على
املرتاكمة
لتوزيعها على هذه البلديات
وانا سألت الوزراء املعنيني
عن املهلة اليت يستغرقها
االمر فقيل لي ان هناك %٢٠
ستبلغ وزارة االتصاالت وزارة
املالية جبداوهلا فاعطينا مهلة
اضافية لوزارة االتصاالت
اقصاها االسبوع املقبل لتبليغ
وزارة املالية بهذا اجلدول
ويتم اعداد هذا الرسوم ويتم
توزيعها.
اما الكالم ان هذا االمر
يفرض العودة اىل جملس
الوزراء فهذا كالم ال نتبناه
وانا شخصيا ال اتبناه خصوصا
هناك قرار واضح من جملس
الوزراء.
وقال كنعان :لقد اوضح
وزير الداخلية مروان شربل
العضاء اللجنة ان الوزارة تبلغ
جملس الوزراء فقط لالطالع
وال حاجة للموافقة.
وتابع كنعان :طاملا هذا
القرار صدر والتوزيع ينتظر
فقط االلية وقد مت حسم
موضوع االلية اليوم وان
عمل جلنة املال واملوازنة هو
عمل جدي ورقابي وان التزام
الوزراء جيب ان يرتجم عمليا
بتوزيع العائدرات ال تضييعها
يف هذه احلسومات وغريها
وان شاء اهلل يف االسبوع
املقبل تصل اجلداول لوزارة
املال لتبدأ عملية التوزيع.
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لبنانيات

ما هو موقف الدول الغربية والعربية من استهداف املسيحيني يف «الربيع العربي»؟
العماد عون يف مداخلة هاتفية عرب  :OTVق ّدمنا قانوناً حاز على األكثرية ،فإن أرادوا إسقاطه
فليسقطوه يف جملس النواب

س :ما هي الرسالة من
سيدة
زيارتكم اليوم إىل دير
ّ
البلمند ،وهل يكفي التضامن؟
ج :بداية نعتذر عن اخلطأ
الذي حصل مع الصحافيني،
ً
خطأ أن هناك اجتماعًا
إذ ُفهم
ّ
للتكتل يف دير سيدة البلمند،
بينما الواقع أنها كانت زيارة
تضامنية قمنا بها اىل الدير.
أما بالنسبة ملوضوع الزيارة،
ّ
الت ّ
ّ
كلم يف
فنحن مل نشأ
ّ
ديين ،كي
السياسة من من ٍرب
يتم احتساب موقفنا على
ال
ّ
الكنيسة .لذلك التزمنا فقط
ّ
بالتضامن معهم .ولكن باإلضافة
إىل تضامننا مع الكنيستني
والسريانية ،يبقى
األرثوذكسية
ّ
ّ
لنا رأي وهو يدفعنا لنتساءل عن
مصري الربيع العربي ،خصوصًا
بعد أن ّ
مت تدمري املناطق اليت
مسيحية ،كما
حتتوي على معامل
ّ
ّ
التعدي على الكنائس يف
مت
ّ
تونس ويف ليبيا ويف مصر
ويف العراق ويف سوريا ويف
ّ
احتل
أيام
إسرائيل .منذ بضعة ّ
اإلسرائيليون أحد األديرة وإحدى
الكنائس ورفعوا عليهما العلم
اإلسرائيلي وجنمة داود..
َ
يتم استهداف املعامل
مل
ّ
َ
يتم اختطاف رجال
اجلامدة ومل
ّ
الدين؟؟ اغتيل حتى اآلن أربعة
ّ
آباء يف سوريا ،واليوم هناك
أبوان ومطرانان خمتطفون .أال
يكفي ّ
أن
كل هذا لكي نشعر ّ
هناك استهداف للمسيحيني؟ وما
العربية
والدول
هو موقف العامل
ّ
ّ
أن رجال
مما حيدث؟؟!!! لو ّ
ّ
الدين سقطوا بسبب القصف،
ّ
ّ
أن ما حصل هو من
لكنا قلنا ّ
ّ
الظرفية للحرب ،ولكن
النتائج
ّ
أن ُيقتلوا خُ
ويطفوا ويكون هذا
تعمدًا دائمًا ،فهذا األمر
اخلطف ُم ّ
فإن صوتنا
فيه جرمية ،ولذلك
ّ
باتاه اخلاطفني
جّ
لن يرتفع
ّ
الدول ّ
تغذي
اليت
باتاه
مّإنا جّ
ّ
والرجال
بالسالح
هذه احلرب
ّ
ّ
والعقيدة واملال ّ
ألنهم أصبحوا
خارجني عن إطار اجملتمع ّ
الذي
نعيش فيه.
يردونا إىل
هل يريدون أن
ّ
هذا ّ
النوع من اهلمجية؟ هل هذه
احلياة ّ
ّ
يبشرون بها هي
اليت
الربيع العربي؟!
ّ
س :إذا أردنا أن ننظر قلي ًال
الدولية اليوم فهي
إىل املواقف ّ
أيضًا مل تكن على قدر هذا
احلدث ّ
رمسيًا
ألننا مل نر موقفًا
ّ
يف هذا املوضوع سوى من اجلهة
الروسية فقط .أمل يكن بإمكان
ّ
ربا أو الفاتيكان
ّ
الدول الكربى مّ
متقدمة
أيضًا أن تكون مواقفهما
ّ
ٌ
حدث من هذا
أكثر عندما حيصل
ّ
النوع؟
أهمية
يقدروا
ربا مل
ّ
ج :مّ
ّ
بالنسبة لنا ّ
ّ
ألنهم
هذا احلدث
مل يربطوه حبوادث أخرى
مشابهة حتصل بدون أي سبب.
«العرابة» هلؤالء
الدول
أما
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالتأكيد لن
املسلحني فهي
بأي جهد إلطالقهم ،ولو
تقوم ّ

ّ
ولكنهم
استنكروا عملية اخلطف،
حتى مل يستنكروا ومل يقوموا
بأي جهد.س :ال بد أن نستفيد
ّ
من إطاللتك معنا كي نسأل
أيضًا عن موضوع اجتماع جلنة
ّ
التواصل ّ
النيابية خصوصًا بعد
ما حدث اليوم .إىل أين ّ
تتجه
الرمسي؟
األمور وما هو املوقف ّ
ج :يف آخر اجتماع حصل يف
مدةُ ،طرح موضوع
بكركي منذ ّ
إمكانية التوافق ،وقيل ّ
إنه
أصبح قريبًا ،وقد ُطرح من قبل
القوات ّ
اللبنانية ووافقت عليه
ّ
ً
ّ
الكتائب اللبنانية أيضا ،وكان
لغبطة البطريرك ميل إىل هذا
ّ
التوافق ،ولكن حنن من خالل
جتربتنا كنا نعرف صعوبة هذا
األمر ،ومع ذلك ّ
علقنا قانون
ّ
اللقاء األرثوذكسي ،على أمل
توافق ما أصبح
الوصول إىل
ٍ
قريبًا كما قالوا لنا ،وقد
فتحنا اجملال أمام هذه احملاولة
إلجناحها .ولكن مع األسف مل
تؤد إىل نتيجة .واليوم هم
ّ
حيملوننا املسؤولية يف ذلك!
ّ
ٌ
أصول جيب
يا إخواني ،هناك
أن حنرتمها يف ِّ
كل حديث وكلّ
قدمت اقرتاحاً
تفاوض .أنا
ّ
ّ
ومت قبوله من األكثرية ،ولكن
بعضهم رفضه .وعلى الرغم من
ذلك قبلنا التفاوض معهم من
يقدموا
جديد ،وطلبنا منهم أن
ّ
اقرتاحًا آخرًا كونهم هم ّ
الذين
رفضوا اقرتاحنا ،إذ ال ميكن أن
أستمر أنا يف تقديم اإلقرتاحات
ّ
كي يقوموا هم برفضها .وعليه
يقدموا اقرتاحًا
طلبنا منهم أن
ّ
يتوافقون عليه كي نبدي رأينا
نؤيده أو نرفضه.
فيهّ ،
اقرتاحهم
رفضنا
وإذا
ٍ
عندئذ
ورفضوا اقرتاحنا ،نلجأ
ّ
ولكنهم
إىل اجلمعية العمومية،
يقدموا أي اقرتاح ويطلبون
مل
ّ
ّ
منا أن نناقشهم!! ولكن حول
ماذا؟! .إذا مل يكونوا هم
ّ
متفقني على اقرتاح فال أستطيع
أنا أن أفاوض على  100قانون
يطرحها أشخاص ّ
كل يوم!
حنن لدينا قانون حاز على
األكثرية ،فإذا أرادوا إسقاطه
أو ً
ال،
فليسقطوه يف اجمللسّ .
ادعاء يقول
أي ّ
أنا ال أقبل ّ
ّ
الذي اقرتحناه
إن القانون
ّ
هو غري دستوري .القانون
ِ
وليأت اخلرباء
دستوري ،%100
الدستوريون ويناقشوه أمام
ّ
يدعي أحد
املواطنني .لذا ال ّ
ّ
بأنه غامض وسيسقطه اجمللس
الدستوري.
ّ
حنن نفهم يف القانون
الدستور ،والقانون
ونفهم يف ّ
ّ
الذي اقرتحناه ال خيالف ّ
النص
الدستوري وال روحية القانون
ووثيقة الوفاق الوطين .أما من
ناحية اجتماعات جملس ّ
النواب،
فليس هناك من اجتماعات
ميكن القول عنها ميثاقية أو
غري ميثاقية .حنن «نشكو» فئة
النواب أمام جملس ّ
من ّ
النواب
ّ
حصتنا من املقاعد
ألنهم أخذوا ّ

ّ
النيابية ،فإذا مل ُيرد اجمللس

ّ
فإنه بذلك يعطي
أن جيتمع

َّ
احلق للغائب الذي أخذ حصتنا.
ميس هذا األمر بالعيش
أوال
ُّ
املشرتك وامليثاق الوطين؟!
أصبح املسروق ّ
الذي يطالب
ّ
ميس بامليثاق الوطين،
حبقه
ُّ
ومن يهرب من أمام اجمللس وال
جيتمع به هو صاحب احلق؟!
نريد أن نعرف ما هو مفهوم
امليثاق الوطين ،فهل امليثاق
هو أن يغدر قسم من اجمللس
ثم إىل أين سنصل
بقسم آخر؟! َّ
ٍ
إذا كانت حقوقنا مسروقة منذ
اتفاق ّ
أن بدأ تطبيق ّ
الطائف؟!
فإما
هذا األمر غري معقول،
ّ
الرافضون لقانون
يقدم
أن
ّ
ّ
ّ
قانونًا
األرثوذكسي
اللقاء
ً
وإما نعترب أن عمل
يكون مقبوال ّ
ّ
اللجنة قد انتهى وبإمكان رئيس
اجمللس أن يدعو إىل جلسة

ساعة يشاء.
من هنا ،ال داعي ألن يكثروا
ويوزعوا املواقف على
الكالم
ّ
وحيملوهم املسؤولية.
اآلخرين
ّ
فمن ينتقدوننا اليوم ماذا
قدموه هو قانون
قدموا؟! ما ّ
ّ
الستني ولكن بأوجه خمتلفة
قدموا قانونًا
وبأقنعة ..هل
ّ
مقبو ً
يرد قسمًا حمرتمًا من
ال
ُّ
املقاعد ّ
النيابية للمسيحيني؟!
السلوك
إذًا ،حنن نرفض هذا ّ
يف ّ
اللجنة ونرفض املضي يف
إضاعة الوقت .هناك جملس
فليقدموا له القانون
نواب،
ّ
ّ
ّ
الذي يريدونه ،وحنن لدينا هذا
القانون ،ومن ال يعجبه قانون
ّ
فليقم
األرثوذكسي
اللقاء
ولينجح
بإسقاطه يف اجمللس
ُ
قانونًا آخر.

سليمان يستمهل لقاء األكثرية واخليار بيــن األرثوذكسي والستني
تسري املفاوضات لتشكيل احلكومة ببطء شديد ،وتسري البالد
حنو الفراغ بسرعة قياسية .فال حكومة حتى اآلن ،وال حد أدنى من
التوافق على قانون االنتخاب

هيام القصيفي
رست املعادلة االنتخابية ،بعد توقف أعمال جلنة التواصل ،على
معادلة بسيطة لدى مسيحيي األكثرية :إما املشروع االرثوذكسي
وإما قانون الستني .أما لدى مسيحيي املعارضة ،فباملشروع
املختلط وحده نسري مع املستقبل من دون االتفاق على صيغة
واحدة نهائية له .ورست املعادلة احلكومية :إما حكومة سياسية
أو ال حكومة.
ويف كلتا احلالني ،تبقى االنتخابات وتشكيل احلكومة يف مهب
الريح ،يف انتظار تبلور نتائج التطورات االخرية يف منطقة القصري
وارتداداتها على لبنان ،بعد انكشاف دور حزب اهلل يف سوريا
تلمس ما ميكن أن تأتي
والرد عليه بالدعوات اجلهادية ،واستطرادًا ّ
عليه ردود الفعل االمريكية اليت بدأت من خالل اتهام مؤسستني
ماليتني لبنانيتني بتبييض االموال لصاحل حزب اهلل.
يف الشأن احلكومي ،ذكرت مصادر مطلعة أن التطور األبرز بات
يتمثل يف التدرج من رفض الرئيس املكلف متام سالم احلكومة
السياسية اىل التفاوض حوهلا بد ً
ال من حكومة التكنوقراط ،ومن
رفض توزير سياسيني اىل القبول بهم ،خصوصًا أن قوى  8آذار
كانت واضحة منذ اللحظة االوىل لتكليفه بتمسكها باملطلبني ،مع
عدم استبعاد املرشحني لالنتخابات عن التشكيلة .وبالفعل ،خطت
االتصاالت خطواتها االوىل من دون أن تصل بعد اىل مراحل ميكن
التعويل عليها يف شكل حاسم ،مع العلم بأن سالم يلتقي ممثلي
قوى  8آذار ك ًال على حدة بعد اللقاء املوسع األخري ،وسيكون له
لقاء قريب مع الوزير جربان باسيل بعد لقائه وفدًا من حزب اهلل
ليل أول من أمس.
أما املوقف الثاني ،فهو موقف رئيس اجلمهورية الذي كان
يرسل رسائل مع شخصيات موثوقة يف اجتاه قوى  8آذار الستدراج
عروض التواصل معه ،بعدما التقت هذه القوى سالم .لكن رئيس
اجلمهورية مل حيدد املوعد بعد رغم مرور  9أيام على طلب باسيل
موعدًا للقائه.
وفسرت مصادر مطلعة يف قوى  8آذار أن سليمان رمبا كان
ّ
ينتظر أن يطلب حزب اهلل املوعد ،أو حتى الوزير علي حسن خليل،
وليس وزير تكتل التغيري واإلصالح ،وقد يكون خضع لضغوط من
جانب النائب وليد جنبالط الذي ينسق معه يف امللف احلكومي،
للتمهل يف التفاوض ،خشية أن ينعكس اللقاء يف توزع احلصص
على غري النحو الذي يرتئيه رئيس جبهة النضال ،إضافة اىل أن
تطورات القصري قد تكون جعلت رئيس اجلمهورية مرتيثًا يف الدفع
حنو تشكيل حكومة ولقاء وفد قوى  8آذار اآلتي من سوريا بعد
لقاء موسع مع الرئيس بشار االسد ،وبعد ما تعتربه «انتصارًا» هلا
يف سوريا.
ومن املمكن أن ينعكس هذا التمهل على سائر امللفات املطروحة،
ويف مقدمها قانون االنتخاب ،بعدما انفرط عقد جلنة التواصل

ميالة
النيابية ،مع العلم بأن مصادر مطلعة يف قوى األكثرية كانت ّ
اىل االسراع يف عقد جلسة للهيئة العامة تكون مبثابة وضع النقاط
على احلروف.
وهنا تربز املعادلة الثانية اليت يتخوف منها أطراف مسيحيون،
إذ إن االمور عادت بعد أشهر على أعمال اللجنة النيابية الفرعية،
وقبلها اجتماعات القيادات املارونية يف بكركي ،اىل املربع األول،
الذي حاول القادة املوارنة اخلروج منه بعدما دافعوا عنه عام
 ،2008أي قانون «شرياتون الدوحة».
ولعل جل ما أسفرت عنه أشهر املداوالت الطويلة أنها كشفت
عمق األزمة املارونية الداخلية وهشاشة بعض العالقات داخل
معسكري  8و 14آذار.
مل يكن لدى أحد شك يف أن اجتماعات القادة املوارنة اليت بدأت
يف بكركي برعاية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ستسفر عن
توافق ماروني على قانون االنتخاب .واملفارقة أن من اجتمعوا
على املشروع االرثوذكسي ،يف حضور الراعي ،وعلى دفن قانون
الستني ،اختلفوا خالل جولته يف أمريكا الالتينية على أي مشروع
يذهبون به اىل اهليئة العامة اليت وعد بري بعقدها .مع اإلشارة
اىل أن الراعي أزاح عنه هذا العبء ،بعدما تواصل قبل سفره مع
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان بعد توتر العالقة معه ،يف ظل
تصرف سليمان منذ أشهر على أساس أن االنتخابات ستتم وفق
القانون املعمول به حاليًا.
تبعًا لذلك ،ال جيد تكتل التغيري واإلصالح بدًا من التصويت على
املشروع االورثوذكسي أو ً
ال يف اهليئة العامة .ونية التكتل ،بعدما
علق املشروع يف االجتماع االخري يف بكركي ،وضع القادة املوارنة
أمام مسؤولياتهم يف إفشال التوافق على مشروع واحد ويف التخلي
يعول
عن املناصفة احلقيقية ويف إعادة إحياء قانون الستني .وهو ّ
حتى اآلن ،للتصويت على املشروع ،على الكتائب وحزب اهلل وأمل،
وال سيما أن له يف ذمة الرئيس نبيه بري أصوات كتلته ،بعدما
أرجأ بري طوي ًال عقد جلسة للهيئة العامة ،وظل مياطل يف عقدها
إكرامًا للطائفتني السنية والدرزية ،ومن ثم بتواصل مع القوات
اللبنانية اىل أن استقالت حكومة الرئيس جنيب ميقاتي ،االمر الذي
جعل عقد اهليئة العامة متأخرًا ،اىل احلد الذي بات املوارنة معه أمام
خيار العودة اىل القانون الذي سعوا اىل دفنه ،لكنهم اكتشفوا
أنه ال يزال حيًا يف بعبدا وبيت الوسط واملختارة ،واىل حد كبري
يف عني التينة .ومشكلة عون مع أخصامه املوارنة أنهم يريدون
الوصول اىل التصويت على املشروع املختلط ،ولكن من دون أن
تكون لديهم صيغة ولو أولية حول مشروع اتفقوا عليه مع حلفائهم
يف قوى  14آذار ،سواء مع املستقبل أو حتى مع الكتائب.
يف املقلب اآلخر ،يتمسك جعجع بالقانون املختلط ،ولكن من
دون التوصل حتى اآلن اىل صيغة نهائية ،ولو أن االتصاالت
قطعت شوطًا كبريًا يف بلورة التفاصيل اليت كانت حتى اآلن تعيق
التوصل اىل صيغة واحدة بني القوات واملستقبل.
لكن العربة تبقى أخريًا يف أنه ال أحد من سياسيي الطرفني
متفائل بأن لبنان متجه اىل انتخابات .وخيتصر وزير بارز منحى
األوضاع باآلتي« :تعذر االتفاق على قانون ،فتمديد للمجلس
النيابي ،فطعن ،ففراغ» .وقد يكون ذلك كله مطلوبًا.
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عرب وعالم

مستوطنون يدمرون أشجار الزيتون بأراض
فلسطينية يف جنني

عشرات اجلرحى باملواجهات مع
قوات االحتالل يف القدس

الطالب
عشرات
أصيب
والطالبات باالختناق جراء إلقاء
قوات االحتالل قنابل الغاز
املسيل للدموع على مدرسيت
صبنات أبو ديس الثانويةص
وصذكور أبو ديس األساسية
يف البلدة شرق القدس
احملتلة.
وأفاد شهود عيان ل وفا ،بأن
قوات االحتالل ألقت قنابل الغاز
املسيل للدموع على املدرستني
خالل مواجهات اندلعت عقب
لضابط
استفزازية
زيارة
استخبارات االحتالل للبلدة؛ األمر
الذي أسفر عن إخالء املدرستني
بشكل تام وقت إطالق الغاز.
وأفادت مصادر حملية ،بإصابة
الشاب أنس إبراهيم أبو هالل
 ١٧عاما يف قدمه بالرصاص،
ومت نقله للعالج يف مستوصف
أبو ديس التابع ملستشفى
املقاصد ،وإصابة الطفلة أسيل
مجيل أبو هالل برضوض يف
رأسها جراء سقوطها وهي هاربة
من املواجهات الدائرة.
وأشارت املصادر إىل أن
الدفاع املدني أمخد حريقا شب
يف منزل املواطن إبراهيم علي
عياد إثر إلقاء قنبلة غاز وصلت
داخله.
وقام عشرات املستوطنني
من مستوطنة مابودوتان املقامة
على أراضي بلدتي يعبد وعرابة
جنوب غرب جنني ،باقتالع
عشرات أشجار الزيتون من

أراضي املواطنني يف عرابة.
وذكر نائب رئيس بلدية
عرابة أمحد العارضة لصوفاص
أن عشرات املستوطنني وحتت
محاية قوات جيش االحتالل
قاموا باقتالع عشرات أشجار
الزيتون يف اجلهة الغربية من
بلدة عرابة .وأضاف أن قوات
االحتالل منعت األهالي والبلدية
من االقرتاب من األرض اليت مت
اقتالع وتدمري األشجار فيها.
وقررت حمكمة االستئناف يف
عوفر ،اإلفراج عن األسري مجال
فرح الطويل ،املعتقل إداريا منذ
أكثر من مخسة أشهر.
وقال حمامي نادي األسري
أمحد صفية ،يف بيان صحايف،
إن النيابة كانت أصدرت أمرا
إداريا ملدة ثالثة أشهر جديدة
حبق الطويل يف جلسة عقدت
باحملكمة ،وبعد مساع اإلدعاءات
قررت حينها اإلفراج عنه يف
الرابع والعشرين من الشهر
اجلاري ،إال أن النيابة استأنفت
على القرار وطالبت أمس
باالستمرار باعتقاله .وأضاف أن
احملكمة قررت عقد جلسة طارئة
اليوم ،وبعد مساع اإلدعاءات
رفضت استئناف النيابة وقررت
اإلفراج عنه ،موضحا أن اجللسة
كانت مطولة واستغرقت ثالث
ساعات ،وجاء القرار من ثالث
صفحات تضمنت انتقادات حول
كيفية إدارة النيابة لقضية
األسري الطويل.

طائرة جتلي  ١٠٤مواطنني روس من سوريا

موسكو تنتقد القرار األوروبي بشراء النفط من املعارضة

أجلت وزارة احلاالت الطارئة
يف روسيا ،امس االول ،أكثر
من مائة من الرعايا عن سوريا،
حسب ما أوردت وكالة إيتار

تاس ،نقال عن متحدث رمسي.
وأقلت طائرة روسية 104
أشخاص ،بينهم  76روسيا،
و 21أوكرانيا ،و 6من مواطين

جدل يف مصر حول احلكم ب  ٨٠جلدة على
شاب شرب اخلمر يف حفل زفاف

أثار أول قرار من نوعه يف
حد شرب اخلمر،
مصر بتطبيق ّ
وهو  ٨٠جلدة ،عاصفة من
اجلدل بني املصريني .وقال
مصدر قضائي إن القرار الذي
أوقف تنفيذه حبق مواطن من
القاهرة ،استند على ما يبدو
ملواد يف الدستور اجلديد،
دون وجود نص يف القانون
حيدد دور اجملتمع يف
حتى اآلن ّ
إلزام اآلخرين ب الطابع األصيل
لألسرة املصرية.
وحتول بطل قصة اجللد ،وهو
شاب يدعى حممد رجب ،اىل جنم
يف برامج الدردشة التلفزيونية
ومواقع االنرتنت .وصدر قرار
جبلده يف أول حماولة لتطبيق
حد شرب اخلمر .وقال رجب وهو
ّ
يشرح الواقعة لوسائل إعالم
حملية إنه شرب بالفعل كأسا
من البرية أثناء حضوره حفل
زفاف جماملة لصاحب احلفل،
وإنه استقل سيارة إجرة للعودة
اىل منزله قبل ان يتم القبض
عليه لالشتباه يف أنه سكران.
االخوان
حكومة
وكانت
املسلمني منذ ان تسلمت السلطة
يف العام املاضي ،قالت بزيادة
الضرائب على اخلمور .وقد كثر
احلديث عن رغبة هذه احلكومة
يف جتريم تصنيع وجتارة اخلمور،

والتفكري يف حظر بيعها باملنطقة
احلرة يف مطار القاهرة الدولي.
ّ
إخالء سبيل املتهم
وأمر النائب العام املستشار
طلعت عبداهلل بإلغاء انتداب
وكيل النيابة الذي أصدر قرار
اجللد قبل ان يبدأ تنفيذه ،وتقرر
إخالء سبيل املتهم رجب.
وأشارت مصادر قضائية
اىل ان وكيل نيابة مطاي
الذي أصدر قرار اجللد يبدو
نصوص
على
اعتمد
انه
دستورية استحدثها املسؤولون
من االخوان املسلمني الذين
أشرفوا على صياغة الدستور
اجلديد العام املاضي .والنص
اجلديد ورد يف املادة  ١٠اليت
تشري اىل ان األسرة أساس
اجملتمع ،قوامها الدين واألخالق
الدولة
وحترص
والوطنية،
واجملتمع على االلتزام بالطابع
األصيل لألسرة املصرية ،وعلى
متاسكها واستقرارها ،وترسيخ
قيمها األخالقية ومحايتها.
وتابع املصدر القضائي قائال
انه حتى لو رأى وكيل النيابة
انه استند يف قراره على هذه
املادة املستحدثة يف الدستور،
فإنه يلزمها نص قانوني ينظم
عملية التطبيق ،وهذا غري
موجود.

بيالروسيا ،إضافة إىل أوزبكي
واحد.
ووفقا للمتحدث الرمسي
فقد مت إنقاذ هؤالء الرعايا من
مدينة الالذقية ،وكان أكثرهم
من النساء واألطفال.
وكانت الطائرة اليت أجلت
الرعايا قد محلت إىل سوريا
أكثر من  ٢٤طنا من املساعدات
الطبية والغذائية ،وفقا لوكالة
األنباء.
وقال سريغي يونني نائب
مسؤول إدارة األزمات بالوزارة
متاشيا مع أوامر االحتاد
الروسي مت توصيل مساعدات
إنسانية إىل اجلمهورية العربية
السورية .وكانت املساعدات
يف معظمها أشياء ضرورية
ووثائق طبية  -والوزن يف
اجململ بلغ  24طنا .ويف رحلة
العودة أعيد  104أشخاص إىل
روسي.
وتأتي هذه الرحلة اجلوية
ضمن عدة رحالت يف االيام
لتوصيل
املاضية
القليلة
مساعدات إنسانية إىل سوريا
وإعادة أشخاص إىل روسيا.
رفض القرار األوروبي
هذا ،وأعربت روسيا عن
دهشتها من القرار الذي أصدره
االحتاد األوروبي مؤخرًا ،والذي
يسمح ألعضائه بشراء النفط
من املناطق اخلاضعة لسيطرة
الثوار يف سوريا ،ووصفت
القرار بأنه ميثل انتهاك ملعايري
مبادئ
الدولي،
القانون
السيادة الوطنية.
وقال املندوب الدائم لروسيا
لدى األمم املتحدة ،فيتالي
تشوركني ،خالل جلسة خاصة
جمللس األمن الدولي ،ملناقشة

األوضاع يف منطقة الشرق
األوسط :إننا يف روسيا يف
غاية االندهاش من قرار
االحتاد األوروبي ،الذي يسمح
باسترياد النفط واملنتجات
النفطية من هذه األراضي.
الدبلوماسي
وأضاف
الروسي :مهما حاول واضعو
هذا القرار اخلطري أن يطرحوه،
كإشارة ولفتة لدعم املعارضة
املعتدلة ،من السهل االفرتاض
أن التدفقات املالية ستذهب
إىل الفصائل املسلحة األقوى،
وفق ما نقلت وكالة نوفوسيت
الروسية لألنباء.
وتابع قائ ًال :وهؤالء هم
املتطرفون والراديكاليون ،مبا
فيهم اإلرهابيون املرتبطون
بتنظيم القاعدة ،من جبهة
النصرة ،الذين يتحكمون يف
العديد من حقول النفط يف
األراضي غري اخلاضعة للحكومة
السورية.
وقرر وزراء خارجية دول
االثنني
األوروبي
االحتاد
املاضي ،ختفيف احلظر النفطي
املفروض على سوريا منذ
نهاية  ،2011بشكل يدعم
ويوفر
السورية
املعارضة
املساعدة للمدنيني ،وذلك
بالتنسيق مع االئتالف الوطين
السوري ،املمثل األكرب لقوى
املعارضة يف البالد.
وردت احلكومة السورية
على القرار برسالة وجهتها
إىل جملس األمن ،اعتربت فيه
أن قرار الدول األوربية األخري
النفط
باسترياد
بالسماح
ومشتقات أخرى من ما يسمى
االئتالف السوري املعارض،
يرقى لصفة العمل العدواني.

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..
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سياسيات

أحد املتهمني بتدبري هجوم القطار يرفض خضوعه للمحاكمة حسب القانون الكندي
مثل أمام حمكمة كندية االربعاء
أحد املشتبه بهما يف تدبري هجوم
بدعم من تنظيم القاعدة على قطار
ركاب يف كندا وطعن يف حماكمته
مبوجب القانون اجلنائي الكندي
قائال إنه ليس كتابا مقدسا.
ويواجه شهيب الصغري -وهو
تونسي املولد يعيش يف
مونرتيال ويعكف على اعداد
رسالة الدكتوراه -اتهامات من
بينها التخطيط للقتل والعمل مع
مجاعة إرهابية .ويواجه الصغري مع
مشتبه به آخر يدعى رائد جاسر
اتهامات بالتخطيط إلخراج قطار
ركاب عن مساره وتقول مصادر
أمنية أمريكية إنهما كان يسعيان
ملهامجة القطار على جسر بالقرب
من احلدود الكندية األمريكية.

وقال الصغري يف جلسة قصرية
تقرر يف نهايتها إعادته إىل احلجز
إن االتهامات املوجهة له تستند
إىل قوانني ال ميكن االعتداد
بها ألنها ليست تشريعا إهليا.
وأبلغ حمكمة تورنتو كل هذه
االستنتاجات استندت إىل القانون
اجلنائي .وأضاف قائال القانون
اجلنائي ليس كتابا مقدسا...
الكمال للخالق وحده.
واعتقلت الشرطة الصغري  30عاما
وجاسر  35عاما االثنني املاضي
يف عمليتني منفصلتني بعد حتقيق
امريكي كندي مشرتك بدأ العام
املاضي بناء على بالغ من أحد أبناء
الطائفة املسلمة .ووضع جاسر يف
احلبس االحتياطي الثالثاء املاضي.
وقال حماميه جون نوريس إنه

ينفي االتهامات املوجهة اليه
وسيحاربها بقوة.
والصغري طالب للدكتوراه يدرس
يف معهد قرب مونرتيال يف كندا
منذ  2010حيث جيري احباثا على
األجسام
تكنولوجيا
استخدام
املتناهية الصغر يف اكتشاف
السرطان وأمراض أخرى .وقالت
السلطات إنه ال توجد صلة بني
هذا اهلجوم وبني التفجريين
اللذين وقعا عند نهاية ماراثون
بوسطن يف  15نيسان واللذين
أسفرا عن ثالثة قتلى و264
مصابا .لكن مسؤولني امريكيني
قالوا ان احملققني حياولون التحقق
مما إذا كان املشتبه بهما أعضاء
يف شبكة أكرب وما إذا كان هلم
شركاء خصوصا يف نيويورك.

وقالت السلطات الكندية إنها
ربطت بني الرجلني وعناصر من
القاعدة يف إيران وقالت إن هذا
هو املخطط األول الذي يعرف أنه
بدعم من التنظيم على األراضي
الكندية .لكنها أضافت انه ليس
هناك ما يشري إىل أنه مدعوم من
دولة معينة .ونفت إيران بقوة أن
تكون هلا اي صلة بالرجلني .ومن
املقرر أن ميثل املشتبه بهما يف
احملكمة يف  23أيار -رمبا من خالل
دائرة تلفزيونية مغلقة -يف جلسة
إجرائية .ومل يتحدد بعد موعد
جللسات للنظر يف اإلفراج عنهما
بكفالة.
ورفض الصغري االستعانة مبرتجم
يف جلسة احملاكمة رغم أنه وجد
أحيانا صعوبة فيما يبدو يف فهم
اإلجراءات .واختار يف أول مثول
له يف احملكمة أال يتوىل حمام
الدفاع عنه.

مقدما استقالته بعد  36عاما من املشاركة الدؤوبة
املسلحون األكراد يبدأون
هاريسون :غيالرد وراد دمرا حزب العمال االنسحاب من تركيا يف  ٨أيار

استقال الزعيم النقابي السابق
بوالية كوينزالند ديفيد هاريسون
من حزب العمال بعد  36عاما من
املشاركة الدؤوبة ،حمذرا من أن
حزب العمل ضل الطريق ،وأضحى
ممزقا جراء التصارع على السلطة.
ويف نقد الذع حلزبه ،قال
هاريسون إن رئيسة احلكومة
الفيدرالية جوليا غيالرد وسلفها
كيفن راد حطما قيم حزب العمال
بسياسات خاطئة.
وأضاف أن حزب العمال أضحى
مسيطرا عليه من قبل عصبة
صغرية تهتم فقط مبصلحتها،
وصراع السلطة.
وكان هاريسون يشغل منصب
رئيس جملس نقابات كوينزالند
طيلة عقد من الزمن ،حتى 2004
كما شغل منصب سكرتسر نقابة
عمال الصناعة األسرتالية على
مدار  24عاما.
وتابع هاريسون أنه يستوجب

على حزب العمال أن يقوم حبظر
مسألة سيطرة فصائل معينة على
السلطة ،إذا أراد أن يكتسب
أصواتا أكثر ،حمذرا من هزمية
كاسحة قد تنظر حزب العمال يف
االنتخابات الفيدرالية القادمة،
على غرار اهلزمية اليت مين بها
العماليون يف كوينزالند.
واعترب أن النقابات املهنية مل يعد
ميكنها إحداث تأثري على احلزب
على نطاق أوسع ،حيث فقد
احلزب رونقه الذي اكتسبه عرب
مئات السنني.
وأشار إىل أن أعضاء جملس
عمال الصناعة األسرتالية حاولوا
إقناعه باالستمرار يف عضوية
احلزب بسبب خشية احلزب من أن
يفقد صوت هاريسون االنتخابي
يف االقرتاعات الداخلية للحزب،
وتساءل« :هل هذا هو كل ما
يهمهم،؟ أن حيصدوا أصواتا».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قال القائد العسكري للمسلحني
األكراد يف تركيا مراد كارايالن
امس إن مقاتليه الذين حاربوا
من أجل احلكم الذاتي على مدى
عقود ،سيبدأون االنسحاب إىل
العراق خالل أسبوعني.
وقال يف مؤمتر صحايف يف جبال
قنديل معقل احلزب يف مشال
العراق إن االنسحاب سيبدأ يف
الثامن من أيار .وكان موقع
إلكرتوني على صلة باملقاتلني
األكراد قال يف وقت سابق إن
االنسحاب سيبدأ يف اخلامس من
أيار.
وقال كارايالن من املقرر أن يتم
االنسحاب تدرجييا يف جمموعات
ومن املستهدف أن يكتمل يف
أقصر وقت ممكن .وتابع قوله
قواتنا املنسحبة ستأتي وتتمركز
يف جنوب كردستان بشمال
العراق.

ويعزز اإلعالن عن بدء االنسحاب
عملية السالم اليت بدأت قبل
حوالي ستة أشهر من خالل
حمادثات جيريها عبد اهلل أوجالن
زعيم حزب العمال الكردستاني
الذي يقضي عقوبة بالسجن يف
جزيرة قرب اسطنبول مع ضباط
خمابرات أتراك إلنهاء الصراع.
ّ
وعطل القتال التنمية االقتصادية
يف جنوب شرق تركيا الذي
تسكنه أغلبية كردية ،يف حني
أرهق اإلنفاق العسكري الذي
يقدر بعشرات املليارات من
الدوالرات خزينة الدولة لفرتة
طويلة.
وستساعد التسوية السياسية
للصراع جهود تركيا لالنضمام
إىل االحتاد األوروبي وحتسني
سجلها يف جمال حقوق اإلنسان
مع سعيها للقيام بدور أكرب على
الساحة الدولية.

 ٢٢٨قتيالً وألف جريح حصيلة
انهيار املبنى يف بنغالدش
حتدث ناجون من انهيار جممع يف
بنغالدش أودى حبياة  228شخصا
على األقل عن مساع دوي هائل
وقالوا انهم شعروا بهزات قبل
ان ينهار عليهم املبنى املكون
من مثانية طوابق.
وقال عمال االنقاذ امس إن
كثريين أغلبهم من النساء
اليزالون حماصرين حتت انقاض
اجملمع الذي يضم مصانع مالبس
بعد مرور أكثر من  24ساعة
على وقوع الكارثة اليت سلطت
االضواء على الشركات الغربية
اليت تستخدم بنغالدش كمصدر
لسلع متدنية التكلفة .ويأتي
احلادث بعد مخسة أشهر من
حريق مبصنع أودى حبياة 112
شخصا.
وواصل عمال االنقاذ والسكان
جهود البحث وسط انقاض مبنى
رانا بالزا يف ضاحية سافار
التجارية على بعد  30كيلومرتا
من العاصمة داكا .واصيب
ايضا أكثر من  1000شخص يف
احلادث .وقال ميزان الرمحن وهو
عامل انقاذ يف ادارة االطفاء بينما
كان يتسلق االنقاض ال يزال
هناك عدد غري حمدد من الضحايا
حماصر .واضاف لسنا متأكدين
من أننا سننتشلهم مجيعا أحياء.
اننا نفقد بعض االمل.
وقالت شريين أخرت  22عاما اليت
كانت تبدأ يوم عملها يف مشغل
نيو ويف ستايل يف الطابق
السادس حني انهار اجملمع
تصورت ان هناك زلزاال .وظلت
حماصرة لساعات قبل ان تنجو
حبياتها .وذكرت انها تتلقى راتبا
شهريا قدره  38دوالرا .وأخذ
أقارب الضحايا يتعرفون على
ذويهم من بني اجلثث امللفوفة
يف أقمشة بيضاء يف فناء مدرسة
قريبة.

وذكرت الشرطة انه مت إبالغ
مالك العقار وامسه حممد سهيل
ويعمل بالسياسة بوجود شقوق
خطرية يوم الثالثاء املاضي.
وأغلق بنك يف املبنى أبوابه امس
األول لكن مسؤولني يف القطاع
الصناعي ذكروا ان املصانع
قالت للعاملني فيها انه ال يوجد
خطر يتهددهم .وذكرت الشرطة
ان مالك املبنى هرب.
وقال حبيب الرمحن رئيس شرطة
منطقة داكا امس ان هيئة تنمية
املدينة يف داكا رفعت قضية
ضد مالك املبنى ملخالفته شروط
البناء .كما رفعت دعوى أخرى
ضده وضد مصانع املالبس
اخلمسة باملبنى بتهمة التسبب
يف سقوط قتلى .واعلنت احلكومة
يوم حداد عام ونكست االعالم
فوق كل املباني احلكومية.
وقال حممد عتيق االسالم رئيس
احتاد مصنعي ومصدري املالبس
يف بنغالدش ان  3122عامال
كانوا يف املصانع يوم االربعاء
املاضي .واضاف ان املسؤولني
احملليني كانوا قد نبهوا اىل وجود
تصدعات يف املبنى يف اليوم
السابق .وقال طلبنا من أصحاب
مصانع املالبس إغالقها .وأضاف
أن مالك املبنى أبلغ أصحاب
املصانع اخلمسة بأن التصدعات
ال تشكل خطورة .وتابع فتحت
كل مصانع املالبس بعد أن تلقت
الضوء األخضر من مالك املبنى.
وحاصر اكثر من الف عامل نسيج
مقر احتاد مصنعي ومصدري
املالبس يف بنغالدش واظهرت
القنوات التلفزيونية قيامهم بالقاء
احلجارة على املبنى واشتباكهم
مع قوات األمن .وطالب العمال
باغالق مجيع مصانع النسيج
ومعاقبة أصحاب املصانع بشدة
على هذه احلوادث.

برامج خـِدَم أحد الشعانني و أسبوع اآلالم
يف الكنائس اإلنطاكية األورثوذكسية
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

صباح األحد يف  28نيسان خدمة الشعانني الساعة العاشرة صباحًا.
مساء األحد يف  28نيسان خدمة اخلنت الساعة  6:30مساء.
مساء اإلثنني يف  29نيسان خدمة اخلنت الساعة  6:30مساء.
مساء الثالثاء يف  30نيسان خدمة اخلنت الساعة  6:30مساء.
مساء األربعاء يف األول من إيار خدمة تقديس الزيت الساعة  6:30مساء.
صباح اخلميس يف الثاني من إيار القداس اإلهلي الساعة  8:00صباحًا.
مساء اخلميس يف الثاني من إيار خدمة قراءة اإلثين عشر إجنيل الساعة  6:30مساء.
اجلمعة يف الثالث من إيار تزيني النعش و خدمة اجلناز الساعة  6:30مساء.
السبت يف الرابع من إيار عيد قيامة ربنا و خملصنا يسوع املسيح الساعة العاشرة مساء.
سيحتفل سيادة املرتوبوليت بولس بقيامة الرب و املخلص يف كاتدرائية القديس جورج – رادفرن
ابتداء من الساعة العاشرة مساء.
مالحظة :للتاكد من ساعة اإلبتداء خبدمة عيد الفصح اجمليد ،الرجاء اإلتصال بكاهن الرعية.
***
اىل كل اآلباء األجالء و مؤمنينا احملفوظني من اهلل و األصدقاء و إىل كل شعوب وطننا يف
أوسرتاليا،
بأحر التمنيات إىل
يتقدم صاحب السيادة املرتوبوليت بولس صليبا مبناسبة عيد الفصح اجمليد
ّ
مجيعكم طالبًا من الذي سبى املوت مبوته أن يشع النور الصادر من قربه الفارغ يف حياتكم و يف
بيوتكم.
سيستقبل سيادته أبناءه الروحيني و األصدقاء للتهنئة مبناسبة العيد نهار األحد الواقع يف اخلامس
من أيار سنة  2013و ذلك ابتداء من الساعة السادسة و حتى العاشرة مساء ،يف دار املطرانية –
شارع  2بامتون – إيالوونغ.
املسيــح قـــام -حقـــًا قــــام
عن مكتب دار املطرانية اإلنطاكية األورثوذكسية – سيدني
2013/04/25
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

اسرتاليا يف أسبوع
أوفاريل يتحدى أبوت يف «زواج املثليني»

أعلن باري أوفاريل رئيس
ويلز
ساوث
نيو
حكومة
دعمه القوي لالعرتاف بزواج
املثليني ،متحديا زعيم االئتالف
الفيدرالي املعارض توني أبوت
الذي يرفض السماح ألعضاء
الربملان يف االئتالف بتصويت
حر على مشروع قانون بهذا
الشأن.
يأتي ذلك يف أول تعقيب
ألوفاريل على تصويت برملان
نيوزيلندا لصاحل قانون يسمح
باالعرتاف بزواج املثليني.
وأضاف أوفاريل « :كليربالي،
أؤمن أن االلتزام واالرتباط
العائلي أفضل سبل تنظيم
اجملتمع ،ومن هنا فأنا أؤيد
االعرتاف بزواج املثليني».
وتابع قائال « :جيب علينا
كحكومات أن نشجع على ذلك
االلتزام العائلي ،ألن األشخاص
الذين يهتمون ببعضهم البعض،
سوف يعملون جبانب احلكومة
على خلق جمتمع أفضل».
وعلى الصعيد الفيدرالي ،ال
حتبذ رئيسة احلكومة األسرتالية
جوليا جيالرد االعرتاف بزواج
املثليني ،لكن الفارق هو
أنها تسمح ألعضاء الربملان
العماليني بتصويت حر يف
ذلك الشأن ،دون التقيد بقرار
مسبق ،بعكس أبوت الذي

كار يرى ان الجئي سوريا سيتجاوزون احلرب العاملية

رئيس حكومة نيو ساوث ويلز باري أوفاريل
يرفض متاما إمكانية السماح
بتصويت حر ،رغم أن شقيقته
مثلية اجلنس.
وتدرس والية نيو ساوث
ويلز حاليا مدى دستورية
تقديم قانون لالعرتاف بزواج
املثليني ،بشكل منفصل عن
الربملان الفيدرالي.
وجدد توني أبوت جمددا وجهة
نظره يف أن الزواج جيب أن
يكون بني رجل وامرأة ،وأنه

لن يسمح مطلقا ألعضاء
الربملان بتصويت حر ،وذلك
يف تصرحيات أدىل بها لـ «ايه
بي سي».
وقال دينيس نابثني رئيس
حكومة فيكتوريا الذي يعارض
االعرتاف بزواج املثليني إن تلك
القضية جيب أن يتم حسمها
الفيدرالي،
املستوى
على
وليس الواليات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

عرضت أسرتاليا القيام بدور
قيادي حيال األزمة اإلنسانية
يف سوريا ،وسط حتذيرات
مفادها أن إرجاء حل األزمة
سوف يزيد عدد الالجئني
السوريني إىل أعداد مل يسبق
هلا مثيل منذ احلرب العاملية
الثانية.
ومحل وزير اخلارجية األسرتالي
بوب كار خطة بالده يف
ضم وزراء خارجية
اجتماع
أوربيني وجامعة الدول العربية،
حيث عرضت أسرتاليا زيادة
مساعداتها الطبية والغذائية
مبقدار  24مليون دوالر ،حلوالي
 2مليون من الالجئني السوريني
الذين أجربوا على مغادرة سوريا
بسبب الظروف املرتدية.
ويبحث كار عن التوافق الدولي
بشأن خطة أسرتالية حول
األزمة السورية من  4نقاط،

حيث قال إن أسرتاليا سوف
تعرض أيضا املساعدة يف تقلد
حكومة مستقبلية دميقراطية يف
الدولة املمزقة ،مع ضمان أال
تكون للجماعات اإلرهابية أي
دور يف حكم سوريا يف حالة
سقوط نظام األسد.
كما شغلت قضية األسلحة
الكيماوية يف سوريا وخوفها
من الوقوع يف أيدي إرهابيني.
ويتوقع أن يصل عدد الفارين
من جحيم األحداث يف سوريا
حنو إىل  9مليون شخص ،مع
نهاية العام اجلاري ،إذا مل
تضع احلرب أوزارها واستمر
الصراع ،ال سيما وأن عدد كبري
من الالجئني من األطفال.
وقال بوب كار يف تصرحيات
لصحيفة الديلي تلغراف قبيل
األهلية
«احلرب
االجتماع:
أضحت إحدى أكرب كوارث

العامل ،لدرجة دفعت البعض
إىل توقع أن يصل عدد
الالجئني السوريني إىل أرقام
غري مسبوقة منذ احلرب العاملية
الثانية».
وتابع قائال« :جيب أن يكون
هنالك عزل تام للجماعات
املستقبل
يف
املتطرفة
السوري».
كما تنص اخلطة اجلديدة اليت
عرضها بوب كار يف مؤمتر
لوكسمربج على مساعدة سورية
مستقبال يف إقامة حكومة جديدة،
ويف بناء املدارس ،وتأسيس
نظام قضائي ،وضمان استمرار
املؤسسات البريوقراطية.
وتسبب الصراع السوري بني
األسد والثوار يف سفك دماء
حنو  70ألف شخص خالل ثالثة
سنوات ،منذ انطالق الثورة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أمريكا تبحث عالقة مفجر املاراثون بالشيخ األسرتالي فايز حممد!!

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

حتقق السلطات األمريكية عما
إذا كان تامرالن تسارناييف
املشتبه به يف تفجريي ماراثون
بوسطن ،والذي قتلته الشرطة
مؤخرا ،قد استمد فكرة التفجري
من مقطع فيديو للشيخ
األسرتالي املثري للجدل فايز
حممد.
وكانت صفحة اليوتيوب اخلاصة
مبستخدم على موقع يوتيوب
تسارناييف
تامرالن
يدعى
قد احتوت على مقاطع فيديو
دينية ،تتضمن مقطعا للشيخ
فايز حممد املولود يف سيدني،
بعنوان «إنها السنة فحسب».
وكان الشيخ فايز قد أسس
املركز اإلسالمي العاملي يف
ليفربول عام  ،2000وكانت
له آراء جدلية انتشرت عامليا،
مثل إلقاء اللوم على النساء
املغتصبات.
التحقيقات
مكتب
وكان
الفيدرالي األمريكي قد كشف

عن املشتبه بهما يف تفجريي
ماراثون بوسطن وهما الشيشيان
األصل تامرالن تسارناييف26 ،
سنة ،وشقيقه األصغر جوهر،
 19سنة ،حيث كشف كامريات
املراقبة عن وجودهما يف
موقع احلادث االثنني املاضي،
ومحلهما حلقيبتني سوداوين
بشكل مريب ،ومتكنت الشرطة
األمريكية من قتل تامرالن يف
مطادرة مثرية ،واعتقلت اآلخر.
وتكشف سجالت يوتيوب أن
املستخدم Tamerlan Tsarnaev
قد أدرج على قائمة املقاطع
اخلاصة به فيديو للشيخ فايز.
كما أضاف نفس املستخدم
فيديوهني آخرين منذ مخسة
شهور حتت مسمى «اإلرهابيون»
لكن مت حذفه ،ومل يعد متاحا
للمشاهدة.
ومن بني الفيديوهات اليت
أضافها هذا املستخدم فيديو
بعنوان «ظهور النبوءة ،الرايات

السود من خراسان».
ومل يتسن للسلطات األمريكية
بعد التحقق من أن املستخدم
تامرالن تسارناييف هو نفسه
أحد منفذي تفجريي بوسطن،
يف إطار سعي السلطات ملعرفة
من يقف وراء احلادث ،الذي
أودى حبياة ثالثة أشخاص،
وأسباب إقدامهم على ارتكابه.
ويف كليب مناهض للفيلم
األمريكي الشهري هاري بوتر،
أشر تامرالن تسارناييف عليه
بعالمة «أعجبين» قال الشيخ
فايز حممد إنه كان يزور منزال
لعائلة مسلمة عندما شاهد
األطفال يشاهدون فيلم هاري
بوتر ،وقال والدهم إن الفيلم
ليس ضارا ،وتساءل الشيخ
مستنكرا « :قلت له :أتقول أن
هذا الفيلم ال ميثل خطرا؟ إنه
يروج للوثنية».
ملصدر :العنكبوت االلكرتوني
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كوينزالند تسمح للسيخ بركوب رغم حتذيرات النيابة :احملكمة نيكول ويليامز :ماكدونالد طلب
الدراجات دون خوذة
تفرج بكفالة عن بالل محزة
مساندة «جملس املعادن»

جاسديب أتوال فاز بدعوى قضائية لقيادة الدراجات دون خوذة
من املقرر أن يتم إعفاء
جلالية
املنتمني
األشخاص
السيخ يف والية كوينزالند من
ارتداء خوذات أثناء قيادتهم
للدراجات وفقا لقوانني جديدة
تتواءم مع املعتقدات الدينية
للطائفة.
وأعلن سكوت اميرسون وزير
النقل بالوالية أمس الثالثاء
التغيريات اجلديدة يف القونني
اخلاصة خبوذة الدراجات ،حبيث
متنح السيخ استثناء خاصا
يعفيهم من ارتدائها.
وتابع الوزير قائال أنه ينصح أي
شخص يفكر يف نيل استثناءات
مماثلة أن يدرك األهمية البالغة
للخوذة يف محاية راكيب
الدراجات من إصابات املخ يف
احلوادث.
وتأتي التغيريات بعدما متكن
أحد أفراد جالية السيخ بالوالية،

ويدعى جاسديب أتوال ،بالفوز
بدعواه القضائية ضد غرامة
 100دوالر فرضتها عليه الوالية
غرامة  100دوالر بسبب قيادته
للدراجة دون خوذة.
وقال أتوال للمحكمة إن ديانته
كسيخي تفرض عليه ارتداء
عمامة ال ميكن معها ارتداء
اخلوذة.
وتابع اميرسون أنه انتظر حتى
يرى نتيجة الدعوى القضائية،
قبل اإلعالن عن أي تغيريات
جديدة.
من جهته ،رحب أتوال بالتغيريات
اجلديدة قائال إن جالية السيخ
بذلت جمهودا كبريا للوصول
إىل تلك التعديالت ،ومن
املتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون
اجلديد يف نهاية العام.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وافقت احملكمة على االلتماس
املقدم من بالل محزة املتهم
مبحاولة قتل طفل يف اخلامسة
عشر من عمره ووالده على خلفية
نزاع بني عائلتني ،حيث أطلقت
سراحه بكفالة بالرغم من إصرار
الشرطة على أن خروجه يشكل
خطرا على اجملتمع ال سيما وأنه
أحد أبرز أفراد العصابات يف
جنوب غرب سيدني.
ويواجه محزة شقيق السجني
باسم محزة ،تهميت إطالق نار
بغرض قتل يف العقد الرابع
من عمره ،وجنله املراهق يف 28
أغسطس العام املاضي.
وكان بالل محزة وقتما ارتكب
الواقعة قد حصل أيضا على
إفراج بكفالة على ذمة قضية
أخرى.
وبالرغم من سجله اإلجرامي
إال أن احملكمة وافقت يف 11
أبريل اجلاري على اإلفراج عنه
بكفالة ،رغم حتذيرات النيابة من
أنه يشكل خطرا على اجملتمع،
لكن القضاة الثالثة رفضوا
باإلمجاع استئناف النيابة على
قرار اإلفراج بكفالة.
واستمعت احملكمة أمس إىل
الظروف اليت قادت املتهم إىل
جرميته ،حيث بدأ األمر بشجار
عنيف يف مدرسة عليا بغرب
سيدني عام  2011طعن على
إثرها إبراهيم الشيق األصغر
لبالل محزة ،ومت على إثرها
إيداع مراهق يف اخلامسة عشرة
من عمره يف مركز الحتجاز

توصية بزيادة بدل البطالة يف أسرتاليا  50دوالرا أسبوعيا
األسرتالي
اجمللس
طالب
للخدمات االجتماعية ACOSS
بسد الفجوات الضريبة اليت
تصب يف صاحل األثرياء ،وذلك
لتمويل بعض اإلجراءات اليت
تهدف ملساعدة العائالت األقل
ثراء ،حبيث يتم رفع اإلعانة
احلكومية مبقدار  50دوالرا
أسبوعيا.
وأوصى اجمللس يف تقرير قدمه
حول ميزانية  ، 2013أن يتم
زيادة معدل بدل البطالة مبقدار
 50دوالر أسبوعيا للشخص
األعزب ،بزيادة قدرها .% 20
من جهتها ،قالت كاسندرا
التنفيذية
الرئيسة
غولدي
للمجلس إن ذلك سيكون مبثابة
أول زيادة حقيقية يستفيد منها
العاطلون عن العمل خالل آخر
عقدين.
واقرتح اجمللس خالل توصياته
أن يتم توفري تلك الزيادة عرب
سد الفجوات الضريبية مثل
مكاسب رأس املال النامجة
من بيع األصول ،وغريها من
الفجوات اليت تصب يف صاحل
األثرياء.
كما أوصى اجمللس بتوفري أموال
من خالل بعض الربامج اإلنفاقية
مثل دعوم التأمني الصحي.

ووضع اجمللس توصية بإعادة
الضريبية،
املزايا
هيكلة
وتبسيط عالوة املواليد اجلدد،
وعالة أطفال املدارس ،حبيث
يتم دفعها عرب مزايا ضريبية
لألسرة.
وأشارت غولدي إىل أن

االقرتاحات قد توفر حنو  6مليار
دوالر ميكن أن يتم استخدامها
حنو حتقيق جمتمع أكثر مساواة.
ومن املتوقع أن تسلم احلكومة
الفيدرالية ميزانيتها اجلديدة يف
 14ايار/مايو املقبل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الطالق يف أسرتاليا..مصائب قوم
عند قوم فوائد !!
كشف حتليل حديث أن الطالق
يف أسرتاليا أضحى صناعة
مرحبة للبعض ،وبات ميثل عبئا
ماليا على األطراف الضالعة
فيه.
«ماركت
مؤسسة
وقامت
ريسريش» البحثية بتحديد
األطراف املستفيدة من الطالق
أبرزها احملامون واالستشاريون
الطفل،
رعاية
ومتخصصو
عرب
املواعدة
ووكاالت
اإلنرتنت.
من جانبها ،قالت كارين
دوبي املدير العام ملؤسسة
األسرتالية إن
IBISWorld
متوسط تكلفة الطالق يف

أسرتاليا تناهز  3600دوالر،
وقد ترتفع إىل  10000دوالر
إذا شهد تنازعا بني الزوجني.
وكشف البحث أن عدد حاالت
الطالق السنوية يف أسرتاليا
ارتفع من  47209حالة سنويا
إىل  51311خالل آخر  5سنوات،
كما زادت التكلفة اإلمجالية
حلاالت الطالق بنسبة 13.5
 %خالل تلك الفرتة لتالمس
مستوى  184.1مليون دوالر.
ومتثل قضايا الطالق يف
أسرتاليا حوالي  % 6من
القضايا ،مبا يدر دخال سنويا
مقداره  185مليون دوالر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بالل حمزة
األحداث ،وعقب خروجه يف
أغسطس املاضي ،قام بعض
األشخاص مبهامجة املراهق عند
قسم شرطة ألبورن ،وشوهد
بالل محزة يف مسرح األحداث.
وكنتيجة لذلك ،قام املراهق
بعصيان
بالتسلح
ووالده
البيسبول والذهاب إىل منزل
محزة يف شارع ألبورن ،لكنهم
وجدوا عددا كبريا من الناس
يف انتظارهم.
وعلمت احملكمة أن محزة أطلق
النار على املراهق ووالده،
تاجر املخدرات ،لكن الرصاصة
أخطأت هدفها ،ومتكن األب
وجنله من اهلرب يف سيارتهما.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

د .نيكول ويليامز الرئيسة التنفيذية السابقة لـ «مجلس املعادن بنيو
ساوث ويلز

قالت د .نيكول ويليامز
الرئيسة التنفيذية السابقة لـ
«جملس املعادن بنيو ساوث
ويلز» إن وزير التعدين األسبق
بالوالية أيان ماكدونالد طلب
منها دعم قراره مبنح رخصة
منجم تدريب «دويلز غريك»
إىل الزعيم النقابي السابق جون
ميتالند ومستثمرين آخرين دون
طرح مناقصة عام .2008
يذكر أن جون ميتالند وشركائه
قد استفادا من رخصة املنجم
عقب بيع الشركة إىل شركة
 NuCoalمقابل مبالغ هائلة،
مقارنة باملبالغ الزهيدة اليت
كان جون ميتالند وكريغ رانسلي
وأندرو بول قد دفعوها.

واستمعت املفوضية إىل شهادة
ويليامز صباح االثنني ،حول
تعرضها لضغوط من ماكدونالد
بشأن رخصة منجم التدريب.
وردا على سؤال حول رأيها
يف دور ماكدونالد يف منجم
التدريب ،أجابت ويليامز قائلة:
« كان الوزير يرغب بشدة يف
إمتام األمر ،وقال لي إنه يرغب
يف دعم اجمللس».
واطلعت املفوضية على وثائق
تربز الريبة والشك اللتان انتابتا
جملس املعادن يف نيو ساوث
ويلز حول مقرتح ماكدونالد مبنح
رخصة منجم التدريب مليتالند
وشركائه.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

National

Strata Management

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

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
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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)

Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

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

BG

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

أسرتالي وصينية..وصيين وأسرتالية يف فضيحة زواج!!
يف أحد أيام الصيف بسيدني
منذ عدة سنوات ،شهدت ضاحية
 Kings Crossحاليت زواج مشلت
أربعة أشخاص نصفهما حيمل
اجلنسية الصينية والنصف اآلخر
حيمل اجلنسية األسرتالية.
ومل حيضر مراسم الزواج أيا من
أصدقاء أو عائالت األشخاص
األربعة ،كما لو كانوا يتكتمون
على سر ،سيقودهم إىل اتهامات
جنائية خطرية.
ولكن احلقيقة هي أن هاتني
الزجيتني كانتا جمرد حيلة زائفة
وزواج صوري ملنح الصينيتني
هيلني ليو ومواطنها هاري شو
احلق يف اإلقامة الدائمة يف
أسرتاليا.
ومشلت الزجيتان كال من الصينية
هيلني ليو واألستالي ديفيد
شولتز من جانب ،واألسرتالية
جريس كالج والصيين هاري شو
من جانب آخر ،لكن األشخاص
األربعة الذين تزوجوا عام 1989
احتفظوا بسر ظل طي الكتمان
لسنوات طويلة.
ولكن مبرور الزمن ،زادت حظوظ
الصينية ليو ،حتى أضحت متتلك
العديد من مليارات الدوالرات،
وأضحى هلا ارتباطا لصيقا حبزب
العمال ،ال سيما بعضو الربملان
جويل فيتزغيبون ،باإلضافة
إىل عالقات وثيقة مع كبار
املسؤولني يف بكني.
ويف مارس  ،2009أضحت
صداقة ليو بـ فيتزغيبون
ودعمها املالي له مسألة علنية،
حيث كان وزيرا للدفاع آنذاك،
يعيش يف عقار بكانبريا متلكه
عائلة ليو.
وبعد أن أنكر فيتغيبون تلقي أي
هدايا مالية من ليو ،كان جمربا
على االعرتاف بقبوله رحلتني
إىل الصني مدفوعيت األجر
وقتما كان عضوا برملانيا يف
املعارضة ،ومل يذكر ذلك يف
سجالت ذمته املالية اليت قدمها
إىل الربملان.
إىل
فيتزغيبون
واضطر
االستقالة من احلكومة بعد أن مت
كشف استخدام شقيقه ملنصبه
الوزاري ،إلبرام عقود صحية
تابعة للدفاع.
وكانت ليو قد قالت عام :2009
« أنا امرأة أسرتالية ،أشارك يف
كافة األنشطة ،ليست السياسية
فحسب ،أنا سيدة أعمال ناجحة
جدا».
كما قام فيتزغيبون ،وبوب كار
وزير اخلارجية احلالي ورئيس
حكومة نيو ساوث ويلز بالدفاع
عن ليو ،حيث وصفها كار باملرأة
« اللطيفة اخلجولة» ،وفقا ألحد
التقارير اإلعالمية.
وامتعض بوب كار من تقارير
إعالمية حتدثت عن خطورة على
األمن القومي األسرتالي بسبب
ارتباط ليو اليت وصفتها التقارير
بـ « العشيقة» مبسؤولني يف
بكني ،واعترب كار أن ليو حيق
هلا االعرتاض.
ولكن األسرتالية جريس كالج
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هيلني ليو

هيلني ليو مع جون هوارد وجويل فيتزغيبون

الصراع السوري يُفقد أسرتاليا ضحية جديدة

كان سامي سلمى قد اختذ
قرارا بالسفر من ملبورن إىل
سوريا مع أفضل أصدقائه
روجر عباس ،الذي قتل خالل
تواجده يف سوريا يف أكتوبر
املاضي ،بعد أقل من شهرين
من وصوهلما إىل األراضي
السورية.
ولكن سامي لقى نفس مصري
روجر عباس هذا األسبوع ،حيث
قالت أسرته اليت تقطن يف
ضاحية  Roxburgh Parkإن
فقيدهم ضحية حرب أهلية مل
يكن طرفا فيها حبسب ادعاءات
عائلته.
وقال عامر والد القتيل ،إن جنله
غادر متجها إىل سوريا دون
إخبار العائلة ،لتقديم أعمال
إنسانية ،مشريا إىل أنه ذهب
للبحث عنه على احلدود الرتكية
السورية يف سبتمرب املاضي،
ولكن عندما مل جيد له أي أثر،
عاد جمددا إىل أسرتاليا ،لكنه
أضاف أن ابنه اتصل به أكثر
من مرة ،وطمأنه أنه سيعود
وشيكا إىل أسرتاليا ،إال أن
العائلة علمت خرب مقتله األربعاء
املاضي.
ويعتقد أن سامي قتل يف
انفجار بالقرب من مدينة حلب
السورية إحدى أكرب املدن،
واليت تعد ساحة ملعركة عنيفة
بني الثوار السوريني ،وقوات
الرئيس بشار األسد.
وسامي سلمى هو أحد ستة أبناء
يف العائلة ،وكان يعمل سباكا،
وأضاف والده « :ال نعلم ملاذا
وكيف قتل».
وبوفاة سامي سلمي ،تزداد
حصيلة القتلى األسرتاليني يف

سامي سلمى
سوريا إىل  4منذ اب املاضي،
بينهم ثالثة أشخاص من
ملبورن.
وأردف عامر أنه متيقن من أن
جنله مل يكن ضالعا يف احلرب
األهلية الدائرة يف سوريا،
وطالب بتشديد القيود على
السفر إىل تركيا ،لتفادي
ذهاب املزيد من األسرتاليني
إىل سورية عرب احلدود الرتكية.
وتابع األب امللكوم« :أعرف
ابين جيدا ،لقد كان يرغب يف
املساعدة ،لكنه مل يقاتل».
وكان سامي سلمى قد تدرب
لبعض الوقت على رياضة
املالكمة ،مثل روجر عباس
الذي كان بطال يف رياضة
«الكيك بوكسينغ».
وأورد سلمى عرب حسابه على
«فيسبوك» آيات من القرآن

تتحدث عن الشهداء ،ويف
رسالة يرجع تارخيها إىل 7
كتب قائال
أبريل املاضي،
إن كل مسلم جيب أن يساوره
القلق ملا حيدث يف سوريا ،وأال
يكتف املسلمون بالوقوف على
احلياد.
ونوهت وكالة رويرتز األربعاء
املاضي إىل دعوة لوقف إطالق
النار كي يستطيع عمال اإلغاثة
انتشال  31جثة دفنت حتت
أنقاض القصف.
وكان وزير اخلارجية األسرتالي
بوب كار قد أعلن أن عدد
األسرتاليني يف سوريا يالمس
 200شخص على األرجح ،لكنه
أكد أن املشاركني منهم يف
القتال الدائر عدد ضئيل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت

زواج ينطوي على حيلة..هيلني ليو وزوجها السابق ديفيد شولتز
كشفت سر الزجيتني ،وقالت
إنها وافقت هي واألسرتالي
شولتز على إمتام الزجيتني
من الصينية ليو والصيين شو
بسبب اعتقاد زائف أن حياتي
ليو وشو معرضتان للخطر إذا
عادا للصني.
ومل تكن كالج وقت الزواج
تتجاوز  18عاما ،بينما مل يتجاوز
عمر شولتز  20عاما ،وأشارت
إىل أنهما كانا من السذاجة
والغباء عندنا وافقا على
املشاركة يف مثل هذه احليلة
اليت حتمل عواقب جنائية.
وتابعت أن صداقتيهما مع شو
وليو بدأت عرب صديق أسرتالي

يدعى فيليب ايفرسون الذي
كان يعمل مع أحد وكالء اهلجرة
يف سيدني ،ونوهت إىل أن
وجود شو وليو يف أسرتاليا
كان بتأشريات دراسية.
واستطردت كالج أنها مل متانع
يف إبرام ذلك الزواج الوهمي
عندما مت إخبارها بأن حياة
ليو وتشو يف خطر إذا انتهت
إقامتهما ورجعا إىل الصني،
وتابعت أن لو وشو كانا يف
عالقة حب ،لذلك متت الزجيتان
حيث كفلت هلما
الوهميتان
اإلقامة الدائمة يف أسرتاليا،
رغم أنه زواج صوري حبت.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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أوفاريل يتلكأ يف تنفيذ وعد خصومات الطاقة

شديد يقرتح خطة ترام يف باراماتا

سوف ختدم خطوط الرتام اليت
تصل باراماتا بـ كاسل هيل» و»
ماكواري بارك» حوالي عشرة آالف
راكب يف الساعة ،وفقا القرتاح
من جملس بلدية باراماتا.
واخلطوط املقرتحة ،هي نتاج
دراسة قيمتها مليون دوالر أشرف
عليها جملس بلدية باراماتا ،وهي
أحدث عالمات جتدد االهتمام
بالرتام كوسيلة للحد من االختناق
املروري يف سيدني ،لتضاف
إىل اخلطوط اليت يتم تطويرها
يف الضواحي الشرقية.
وتقول حكومة الوالية إن الباب
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رئيس البلدية باراماتا جون شديد

مفتوح للعمل مع جملس باراماتا
لتنفيذاالقرتاحات ،يف ظل تكلفة
حوالي  1.7مليار دوالر.
وقال رئيس بلدية باراماتا جون
شديد إنه وجد اهتماما لتنفيذ
املشروع من شركات التشييد
والنقل.
وتابع قائال« :إذا مل ننفذ اخلطة
اآلن ،سنظل نعاني لسنوات
مقبلة» .ويبلغ طول الرتام املقرتح
 11كيلومرتا ما بني بارامانا و
 ،Castle Hillومير بـشارع Church
 ،وطريق. Windsor
وتابع أن الرحلة اليت سيقطعها

الرتام املقرتح توفر نصف الوقت
اليت تقطعها احلافالت.
وطرح اجمللس خطة خلط ترام
آخر بطول  13كم من باراماتا إىل
ماكواري بارك ،عرب «ايستوود»
و مقر  Rydalmereجلامعة غرب
سيدني.
من جانبه ،قال أنتوني ألبانيز
وزير النقل الفيدرالي إن جملس
البلدية جيب عليه تقديم مقرتحه
إىل هيئة البنية التحتية بأسرتاليا
Infrastructure
Australia
للتقييم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أندرو وكوري كولينز يقوالن إن التخفيضات سوف تساعد ميزانية العائلة
املقبل ،حبيث ستفقد العائالت
حكومة نيو ساوث سنويا.
تلكأت
ويلز يف تنفيذ وعد انتخابي ولكن كشفت وثيقة أن ذلك اليت لن تتقدم يف املوعد احملدد
خبصومات يف فواتري الطاقة الوعد مل تستفد منه أي عائلة حقها يف ختفيضات .2012
تصب لصاحل أكثر من نصف تنطبق عليها الشروط ،واليت من جانبه ،فسر كريس هارتشر
بالوالية تأجيل
وزير الطاقة
مليون عائلة بالوالية تعاني تصل إىل  540ألف عائلة.
وبعد أن تطرقت املعارضة تطبيق وعد أوفاريل بأنه يرجع
األمرين من الفواتري امللتهبة.
وإبان انتخابات الوالية لعام العمالية بوالية نيو ساوث ويلز إىل مشاكل يف التعاون مع
 ،2011تعهد باري أوفاريل أنه إىل القضية ،قامت احلكومة احلكومة الفيدرالية للتحقق حول
يف حالة انتخابه رئيسا للحكومة باإلعالن عن خطة لتنفيذ تلك املستحقني للتخفيضات.
سوف مينح العائالت خصومات التخفيضات ،مع نظام تقديم بينما توقع جون روبرتسون
يف فواتري الطاقة تبدأ بــ  75إلكرتوني لطلبات االستفادة قائد املعارضة العمالية أن تفقد
دوالر للعائلة يف يوليو  ،2012من التخفيضات ،حيث وصل آالف العائالت فرصة احلصول
وحتى  150دوالر يف يوليو عدد الطلبات اليت تلقتها حكومة على التخفيضات اليت وعد بها
أوفاريل.
 ،2014حبيث تستفيد من تلك الوالية  5500طلب حتى اآلن.
التخفيضات العائالت اليت ال وحددت احلكومة موعدا أقصى
يزيد دخلها عن  150ألف دوالر لتقديم الطلبات يف  14يونيو 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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استطالع :حزب أسانج قادم بقوة يف االنتخابات

كشف استطالع للرأي أجرته
«»UMR Research
مؤسسة
البحثية أن  % 26من األسرتاليني
قالوا إنهم قد يصوتون جلوليان
أسانج وحزبه اجلديد ويكيليكس
يف االنتخابات على مقاعد جملس
الشيوخ يف والييت نيو ساوث
ويلز وفيكتوريا.
وأوضح االستطالع أن والية
نيو ساوث ويلز هي األكثر
دعما ألسانج وحزب ويكيليكس
بنسبة  % 36من املشاركني يف
االستطالع ،بينما كان الدعم يف
فيكتوريا  ،% 23وكوينزالند 22
 ، %وأسرتاليا الغربية .% 18
من جهته ،قال جون أوتينغ املدير
العام للمؤسسة البحثية إنه على
الرغم من توقعه أن النسبة
الفعلية اليت سيحصل عليها
أسانج وحزبه «ويكيليكس»
ستقل عن النسبة اليت أظهرها
االستطالع ،إال أن النتائج «تشري
بوضوح إىل ماذا يستطيع أسانج
فعله».
وتابع قائال « :إذا أدار أسانج
محلة انتخابية بشكل ماهر،
ستكون لدى حزبه فرصة جيدة
للفوز بسدس مقاعد جملس
الشيوخ على األقل».
وأعلن أسانج اعتزامه الرتشح حيث وصل عدد املنتمني له خالل
على أحد املقاعد الفيدرالية شهر مارس املاضي إىل .1300
جمللس الشيوخ بوالية فيكتوريا .من جانبها ،قالت كاسي فيندلي
يأتي ذلك يف الوقت الذي سجل عضوة  :اجمللس الوطين» إن
فيه حزب ويكيليكس ترشحه حزب ويكيليكس متكن من
رمسيا لدى «جلنة االنتخابات استقطاب العديد من األشخاص
من خمتلف األعمار واألمكنة.
األسرتالية».
 ٢٠١١يعلن ويكيليكس
املقرر أن
 ١١ومن
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
يزيد٤
ﺍﻟﺴﺒﺖ
 ٢٢ضمن ما
احلزب من
ومتكن
٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
كثريا عن  500عضو ،وهو احلد عن مرشحيه يف مقاعد جملس
األدنى للتسجيل كحزب سياسي ،الشيوخ بواليات نيو ساوث ويلز

وأسرتاليا الغربية.
يذكر أن أسانج متواجد يف
سفارة اإلكوادور بلندن بعد أن
منحته اإلكوادور اللجوء خوفا من
تسليمه إىل السويد باتهامات
اعتداء جنسي ،أو أن يكون ذلك
إيذانا لتسليمه إىل الواليات
املتحدة ،بتهمة إفشاء وثائق
سرية».
االلكرتوني
العنكبوت
املصدر:
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

أولياء أمور خيتطفون أبناءهم!

وجهت أصابع االتهام إىل
الكنيسة ومنظمات أسرتالية
إىل مساعدة شبكات تعمل يف
اخلفاء ،وتساعد أولياء األمور
على انتهاك أحكام الوصاية
واهلروب بأطفاهلم.
ويلجأ بعض أولياء األمور غري
السعداء بقرارات حمكمة األسرة
إىل اختطاف األبناء مستخدمني
العائلة واألصدقاء وأطراف
أخرى.
ويضطر أولياء األمور املضارين
من تلك املمارسات إىل تكبد
أموال كثرية لرفع دعاوى قضائية
السرتداد أبنائهم املخطوفني.
وأصدرت حمكمة األسرة يف
كوينزالند حنو ثالثة أوامر خالل
أسبوع واحد السرتداد أطفال

Melbourne

توقعات بتضاعف أسعار السكنية يف أسرتاليا

Hatem

Electrical Contracting

“^k÷]á^⁄Ê<kﬁ

@@#by@Ú◊ãí
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi

<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ
]<‹ñi<Ìäâˆπو 582ضاحية
قال حبث حديث أجرته مؤسسة» هلا حتقيق أي منو،
حاليا
اإلجيار
آر بي داتا» إن ما يزيد عن  250تزيد بها أسعار
]˜}<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj
ضاحية يف أسرتاليا يتوقع أن بنسبة .% 5.5
˜“<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2
تتضاعف قيمتها خالل العقد ويعتقد أن يتهافت املستثمرون

املقبل.
وأشار البحث إىل أن أسعار
اإلجيار يف حوالي  800ضاحية
سكنية ستتضاعف خالل تلك
الفرتة.
ومت إجراء البحث املوسع على
 263ضاحية ومدينة حيتمل أن
تشهد منوا بنسبة  % 100خالل
العقد املقبل ،كما مشل البحث
 792ضاحية ومدينة ،ال حيتمل
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تلك
يف
االستثمار
على
الضواحي ،رغبة يف االستئثار
بأكرب قدر من املكاسب،
لكنها قد تضحى كابوسا على
املستأجرين ،الذين حياولون
وضع أقدامهم يف بداية سلم
العقارات.
وأوضح البحث أن فيكتوريا هي
الوالية اليت يتوقع أن تشهد
أكرب نسبة يف أسعار املنازل،

تصل إىل الضعف.
وتوقع التقرير زيادة أسعار
املنازل يف  68ضاحية عرب
فيكتوريا ،و 65ضاحية بوالية
نيو ساوث ويلز.
من جهته ،قال كامريون كوشر
حملل «آر بي داتا» إن عددًا
كبريًا من الفائزين يف جمال
االستثمار العقاري يقطنون يف
املناطق اإلقليمية يف كوينزالند
ونيو ساوث ويلز وأسرتاليا
الغربية ،حيث ميثل منو التعدين
عامال ملحوظا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
„»‡›@@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a

Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

خمطوفني.
ويعتمد سرعة النظر يف تلك
الطلبات على مدى ازدحام
احملكمة املنوطة.
وما أن ينجح ولي األمر يف
احلصول على حكم باسرتداد
االبن املخطوف ،يتم إرسال
الطلب بشكل أوتوماتيكي إىل
الشرطة الفيدرالية ،اليت قد
تستعني بشرطة الوالية للعثور
على األطفال املختطفني.
ويذعن معظم أولياء األمور لتلك
األومر القضائية ،ويضطرون
لتسليم أبنائهم ،ولكن قليال
منهم يستمر يف إخفاء األطفال
بعيدا عن أعني السلطات.
Saturday
11June
2011
Saturday
4 June
2011
Page
Page 22
22
منظمات
وقال أحد اآلباء إن إحدى
مكافحة العنف األسري ساعدت املصدر :العنكبوت االلكرتوني
زوجته السابقة على إخفاء ابنيه
من أعني احملكمة ،ومن الشرطة
الفيدرالية اليت متكنت من العثور
على األبناء ،بعد فرتة دامت ملدة
شهر.
وقال روبن كوترييل جونز
ملؤسسة
التنفيذي
املدير
 Victim Support Unitإنه ال
يشعر بالدهشة من قيام البعض
باملساعدة يف إخفاء األطفال،
وتابع « :إذا استمرت احملاكم
يف عدم تلبية توقعات أولياء
األمور باحلفاظ على أطفاهلم يف
أمان ،فإن ولي األمر ال جيد مفرا
من انتهاك أحكام الوصاية ،اليت
تفشل يف محاية الطفل».

@Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security
@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹ﬂ
سدني
«@bÁÜaá»néa@Â
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
@äb»édi@@Úñb©a
Úèœb‰ﬂ
FFF

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:

Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation




Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events

RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Master License No: 409566317
Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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مفجر ماراثون بوسطن ليس من أتباع الشيخ فايز
استبعد املدعي العام الفيدرالي
األسرتالي مارك دريفوس وجود
رابط سياسي بني الشيشاني
تامرالن تسارناييف املشتبه به
يف تفجريي ماراثون بوسطن
األسرتالي
الشيخ
’ وبني
واللبناني األصل فايز حممد.
وحتقق السلطات األمريكية عما
إذا كان تامرالن تسارناييف
الذي قتلته الشرطة األمريكية
إثر مطاردة مثرية ،أحد أتباع
الشيخ فايز حممد الذي اشتهر
بفتاويه اجلدلية.
وبدأ اجلدل حول األمر عندما
مت اكتشاف صفحة على موقع
يو تيوب حتمل اسم املستخدم
وتضم
Tamerlan Tsarnaev
بينها
إسالمية،
فيديوهات
فيديو للشيخ فايز حممد.
وأضاف ديفوس أن ما يقلل
أهمية تلك التقارير هو أن
الفيديو مت وضعه منذ سنوات
عديدة.
وتابع أن الشيخ فايز حممد خالل
الشهور األخرية أدان العنف ،ال
سيما يف الشعور األخرية من
العام املاضي ،عندما شهدت
سيدني مظاهرات عنيفة.
وتابع دريفوس أن الشيخ حممد
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تامرالن تسارناييف أثناء مباراة مالكمة عام 2009
دعم الربنامج احلكومي ملكافحة
التطرف.
واستطرد قائال« :على الشباب
ممارسة الرياضة بدال من
التحدث عن اجلهاد».
ويف ذات األثناء كشفت
تقارير «فريفاكس ميديا» أن
منظمة االستخبارات األمنية
االستخبارتية «أزيو» بررت
احتجازها غري حمدد املدة لـ 55
طالب جلوء ،بسبب تقييمات
سلبية ،عرب ادعاء ضلوعهم يف
جرائم تتعلق بالتخطيط جلرائم

قتل ،والتدريب على التطرف،
وجتارة البشر.
من جانبه ،قال وزير اخلزانة
الفيدرالي واين سوان املتواجد
حاليا يف الواليات املتحدة
يف مباحثات مالية إن هنالك
حالة من اخلوف تسود اجملتمع
تفجريي
بسبب
األمريكي
ماراثون بوسطن الذي أودى
حبياة ثالثة أشخاص ،وأصاب
ما يزيد عن املائة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أوفاريل يرفض جمددا إنشاء
ثان بسيدني
مطار ٍ

رفض رئيس حكومة نيو
عن
ساوث ويلز الرجوع
مطار
إلقامة
معارضته
ثان بسيدني يف ضاحية
 ،Badgerys Creekرغم إعالن
والية فيكتوريا اعتزامها
إنشاء مطار ثان.
يذكر أن حكوميت أسرتاليا
والفلبني كانتا قد وقعتا
اتفاقية لفتح اجملال لرحالت
جوية مباشرة من وإىل مطار
أفالون الذي يقع على بعد
 56كم جنوب غرب ملبورن.
وبعد توقيع اتفاقية تسويق
سياحي مع شركة كوانتاس
للطريان بقيمة  30مليون
دوالر أمس االثنني ،سارع
أوفاريل بالقول إن خطة
بإنشاء
فيكتوريا
والية
مطار ثان ليست يف صاحل
ملبورن.
وتابع أوفاريل قائال« :مطار
فيكتوريا املقرتح يف غيلونغ
اليت تبعد عن سيدني مسافة

متاثل املسافة بني سربينغوود
وسيدني ،أو املسافة بني
بولي وسيدني.
واستطرد أوفاريل قائال:
«ما حنتاج إليه حقا هو
حتقيق استفادة أكرب من
مطار سيدني».
ومضى يقول« :موقفي من
إقامة مطار ثان يف سيدني
واضح».
واعترب أوفاريل أن تصعيد
وزير النقل والبنية التحية
أنتوني ألبانيز للجدل حول
إنشاء مطار آخر يف سيدني
حيمل أهدافا انتخابية حبتة،
للفوز مبقعد .»Grayndler

وكان ألبانيز قد استمر يف
طرح مسألة احتياج سيدني
الشديد ملطار ثان عاجال
وليس آجال ،إال أنه مل يرشح
موقع معني إلقامة املشروع،
كما مل يعد بأي متويالت
فيدرالية».
بني
االتفاقية
ومبوجب
حكوميت نيو ساوث ويلز
وكوانتاس فإن كال منهما
سيستثمر  15مليون دوالر
يف محالت تسويقية جلذب
نظر السائحني األجانب إىل
سيدني ونيو ساوث ويلز.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

شروط جتميد البويضات
لتأجيل اإلجناب

مصري يثري رعبا يف أسرتاليا اخنفاض وقت األسرتاليني على
مواقع التواصل االجتماعي

كشفت صحيفة «ذا ويك إند
أسرتاليان» أن من بني طاليب
اللجوء غري الشرعيني الذين
وصلوا حديثا إىل أسرتاليا
عرب قوارب غري شرعية مصريا
وجمرم
باإلرهاب،
متهما
سريالنكي يشتبه بتورطه
يف جرائم قتل باإلضافة إىل
أحد اإليرانيني املطلوبني يف
اتهامات تتعلق باإلجتار يف
املخدرات.
وطالب اللجوء املصري
متواجد اآلن يف مركز احتجاز
طاليب اللجوء يف أسرتاليا،
وهو أحد املطلوبني بشدة من
اإلنرتبول ،الذي ميزه بإشعار
أمحر ،يف إشارة إىل خطورة
االتهامات اإلرهابية ضده.
وكانت الشرطة الفيدرالية
األسرتالية قد نبهت وزارة
اهلجرة عن الرجال الثالثة الذين
عربوا عرب جزيرة كريسماس أو
جزيرة كوكوس.
والسريالنكي متهم بقتل
صديقته قبل السفر إىل
أسرتاليا على قارب جلوء.

كما حذرت الشرطة األسرتالية
من طالب اللجوء اإليراني
بداعي أنه متورط يف جرائم
تهريب خمدرات ،ومطلوب من
قبل حكومة طهران.
وتتمثل اخلطورة يف أن طاليب
اللجوء املصري واإليراني
يف مركزي احتجاز منخفضي
اإلجراءات األمنية.
وتضع االتهامات ضد الرجال
الثالثة السلطات األسرتالية
يف موقف صعب ،حيث أنه
وفقا مليثاق الالجئني التابع
لألمم املتحدة فإن هنالك
شروطا حتدد أطر التعامل
األمين مع طاليب اللجوء.
يذكر أن هنالك حنو 110
مصريا على الئحة اإلنرتبول
ضمن املطلوب احتجازهم،
حتت نطاق اإلشعار األمحر
الذي يشمل اجملرمني شديدي
اخلطورة يف تهم جنائية أو
تتعلق باإلرهاب واالحتيال،
وبينهم زعيم تنظيم القاعدة
أمين القاعدة أمين الظواهري.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشف حبث جديد أن الوقت
الذي يقضيه األسرتاليون على
مواقع التواصل االجتماعي
يشهد تراجعا ملحوظا ،وفقا
للدراسة العاملية اليت مشلت
 3مليون مستخدم لإلنرتنت
يف العامل.
ورغم االهتمام الزائد مبواقع
التواصل االجتماعي مثل
«فيسبوك» و «تويرت» إال
أن البحث أظهر تراجعا يف
وقت مكوث األسرتاليني
أمام تلك املواقع عام ،2012
حيث وصل املتوسط الزمين
للمكوث أمامها  14دقيقة عن
كل ساعة يقضيها األسرتالي
متجوال يف أرجاء الشبكة
العنكبوتية.
وأظهر البحث العاملي الذي
أجرته شركة خدمات املعلومات
ذلك
أن
«اكسربيان»
االخنفاض امللحوظ يف زمن
الدخول على شبكات التواصل
االجتماعي ليس مقتصرا على
أسرتاليا فحسب ،بل ميتد إىل
الواليات املتحدة وبريطانيا.
ويقول مات غالسنر رئيس
الشركة اليت أجرت البحث
 « :هنالك تغري مستمر يف
طبيعة الدخول على شبكة
اإلنرتنت».
ومل توضح الدراسة مدى تأثري
أجهزة التابلت والسمارت

فون على التغري يف نسبة
استخدام مواقع التواصل
االجتماعي.
وأشارت إحصائيات نشرتها
شركة «تلسرتا» يف فرباير
املاضي إىل أن نصف
األسرتاليني حاليا لديهم
«مسارت فون» ،حيث يقضي
معظمهم فرتات تصل إىل 12
ساعة أسبوعيا ،على اإلنرتنت
باستخدام أجهزة احملمول.
ولكن خرباء «اكسربيان»
وآخرون يقولون إن زيارات
مستخدمي التابلت والسمارت
التواصل
ملواقع
فون
االجتماعي سريعة نسبيا ،مبا
يؤثر على الوقت اإلمجالي
للمكوث أمامها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشف مؤمتر حديث عن اخلصوبة
إن النساء الالتي ترتاوح
أعمارهن بني أواخر العقد
الثاني وبداية العقد الثالث،
ميكنهن االحتفاظ ببويضاتهن
إذا أردن تأجيل اإلجناب ،على
أن يتم استخدام تلك البويضات
فيما بعد يف إجناب األطفال.
وأشار البحث أن فرصة جناح
اإلجناب عرب تلك البويضات
املخزنة تتضاعف إىل  6مرات
إذا مت حفظها يف تلك احلقبة
العمرية.
وقال الربفيسور ويليام ليدجر
األستاذ جبامعة نيو ساوث
ويلز إنه جيب على النساء
يف أواخر العشرينات وأوائل
الثالثينات الالتي يرغنب يف
تأجيل اإلجناب أن يدرسن
فكرة االحتفاظ ببويضاتهن.
وأضاف ليدجر أن الطرق
اجلديدة لتجميد البويضات يف
سائل النيرتوجني متنح حظوظا
أكرب للنجاح لبويضات النساء
يف بداية الثالثينات تصل

نسبتها إىل .% 50
وقبل  5سنوات ،مل تكن نسبة
البويضات
استخدام
جناح
اجملمدة يف اإلجناب تزيد عن 2
 ،%إال أن طفرة حتققت العام
املاضي عندما أعلنت اجلمعية
األمريكية للطب التناسلي
أن جتميد البويضات أضحت
طريقة ذات جدوى للراغبات
يف اإلجناب.
وأشار الربوفيسور ليدجر إىل
أن الطريقة اجلديدة ال ختدم
النساء الالتي يتجاوزن املرحلة
السنية املشار إليها إذ كلما
تقدم العمر كلما تناقصت
إمكانية استخدام البويضات
املخصبة فيما بعد.
وتكشف اإلحصائيات أن % 7
فقط من النساء فوق عمر 38
سنة ميكنهن اإلجناب فيما بعد
إذا احتفظن ببويضاتهن يف
ذلك العمر املتقدم ،ويتكلف
اإلجراء ما بني  12 -8000ألف
دوالر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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مفوضية الفساد متد حتقيقات
روزماري تقبل ريتشارد طربيه يف أزيو حتدد الئحة اتهامات ضد طاليب
رسالة تضامن
«منجم التدريب» حتى منتصف اذار
جلوء « خطرين»
قال ديفيد ايب مفوض
املفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد إن التحقيقات بشأن
شبهات تتعلق برخصة منجم
تدريب «دويلز غريك» سوف
متتد بشكل يتجاوز موعدها
احملدد.
وقال ايب يف تصرحيات أدىل
بها أمس اخلميس إن التحقيقات
اليت بدأت منتصف مارس
املاضي ،لن تنتهي يف نهاية
أبريل اجلاري كما كان حمددا،
وأضاف « :لن تنتهي قبل
منتصف مايو على األرجح».
وأضاف ديفيد ايب إن فرتات
الراحة الصباحية سوف يتم
إلغاؤها ،كما سوف يتم مد
األمد الزمين اليومي للتحقيقات
مبقدار نصف ساعة.
وحتقق مفوضية مكافحة الفساد
يف مدى استفادة جمموعة من

الزعيم
بينهم
املستثمرين
النقابي السابق جون ميتالند
من رخصة منجم تدريب دويلز
غريك ،اليت مت منحها هلم دون
طرح مناقصة ،وقتما كان أيان
ماكدونالد وزيرا للتعدين بوالية
نيو ساوث ويلز يف .2008
وحصد املستثمرون أمواال مجة
تقدر مباليني الدوالرت جراء
تلك الرخصة ،رغم املبالغ
اهلزيلة اليت كانوا قد دفعوها.
ويأتي هذا التحقيق يف أعقاب
حتقيق مطول آخر أجرته مفوضية
مكافحة الفساد ،بهدف حبث
مدى استفادة الوزير العمالي
األسبق بالوالية ايدي عبيد من
مناقصة فحم مبنطقة بيلونغ
فالي ،يف الوقت الذي كان
فيه ماكدونالد أيضا وزيرا
للتعدين.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

موظفو نيو ساوث ويلز «يزوغون»
من العمل الحتساء القهوة

يف أول ظهور لعضو برملان نيو
ساوث ويلز السابق ريتشارد
طربيه منذ استقالته من الربملان
الشهر املاضي ،بدت زوجته
روزماري وهي حتضن زوجها،
وتطبع قبلة على جبينه يف
إشارة إىل دعمها ومساندتها له
يف تلك املرحلة.
وبدا طربيه مرتديا زيا رياضيا،
وظهر مهزوزا بشكل واضح،
بشكل خيتلف متاما عن األيام اليت
كان خالهلا مسؤوال برملانيا.
وقال طربيه إنه ال يستطيع
التحدث عن االدعاءات اليت مت
حتويلها إىل املفوضية املستقلة
واملتعلقة
الفساد
ملكافحة
حبصوله على  50ألف دوالر نقدا
من الوزير العمالي األسبق بوالية
نيو ساوث ويلز ايدي عبيد
وجنله موسى عبيد ،وادعاءات
بأن شخصيات عمالية دأبت

على دعم ترشح املستقلني
يف برملان الوالية ،ومتويلهم،
ألغراض سياسية ،إال أن ايدي
وموسى عبيد أنكرا متاما تلك
االدعاءات.
وأضاف طربيه قبل أن تغلق
يف
منزهلما
باب
زوجته
«آرمديل» بعنف« :ال حيق لي
قانونا التحدث ،ماذا تريدونين
أن أفعل؟».
وبينما كان الزوجان يغادران
املنزل ،قامت روزماري بتقبيل
طربيه على املأل يف رسالة
تضامن.
ويعد ذلك الظهور العلين األول
لريتشارد طربيه منذ أن استقال
من برملان الوالية ،بعد أن سحب
احلزب الوطين ترشيحه له ليمثله
يف مقعد نيو اجنالند الفيدرالي.

قامت منظمة االستخبارات
األمنية األسرتالية «ازيو»
بإعداد قائمة اتهامات مثل
التخطيط بالقتل ،واإلرهاب،
وتزييف الوثائق ،وتهريب
البشر ،وذلك يف حماولة لتربير
العديد من حاالت االحتجاز
لعشرات من طاليب اللجوء إىل
أسرتاليا ،بداعي أنهم يشكلون
خطرا أمنيا على أسرتاليا.
وكانت «أزيو» قد أرسلت
أخريا تقييمات أمنية حلوالي
 55طالب جلوء مت تصنيفهم
على أنهم يشكلون خطرا على
األمن القومي ألسرتاليا ،ومت
احتجازهم يف معسكر احتجاز
طاليب اللجوء دون أي اتهامات،
حتى أن البعض يقبع يف تلك
املراكز منذ  4سنوات.
ومعظم األشخاص من التاميل
الذين هربوا من احلرب األهلية
الدموية يف سريالنكا ،وهذا
القسم من طاليب اللجوء يضم

نساء وأطفاال.
وكتب تقييم هؤالء « :من
احملتمل ضلوعهم يف ممارسات
تضر األمن األسرتالي ،ولكن
ألسباب متنوعة وغامضة.
ويف خطاب تقييم ،قامت ازيو
باتهام طالب جلوء بالضلوع
يف ممارسات تهريب بشر،
مقاتلي « منور
ومساعدة
التاميل» ،يف تزييف هوياتهم.
وتابع اخلطاب « :من احملتمل
أن يستمر يف أنشطة تهريب
بشر».
وادعت أزيو أن الرجل كتب
معلومات مضللة بشأن طلب
اللجوء اخلاص به.
ورفض وزير اهلجرة األسرتالي
بريندان أوكونر إعطاء تأشرية
ألي من طاليب اللجوء الذين
صدر ضدهم تقييمات سلبية
من منظمة «أزيو».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اخلطر ينتشر يف ملعب أطفال
بـ «روكدايل»

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تنتظر املولود رقم  23مليون
جدل حول وجود مادة األسبستوس يف ملعب أطفال

مقهى باريس يف بوندي..كاتي غوتمان وستيفاني مان
ميتلك أصحاب األعمال سببا
إلثناء املوظفني عن «التزويغ»
من العمل الحتساء قدح من
القهوة ،حيث أشار مكتب
اإلحصائيات الفيدرالي إىل
أن ذلك الوقت املهدر يكلف
أصحاب األعمال ما يناهز 11.4
مليار دوالر.
أن
اإلحصائيات
وتكشف
متوسط ما يتناوله حنو % 63
من موظفي والية نيو ساوث
ويلز يالمس مستوى 1,2
فنجانا من القهوة يوميا لكل
موظف ،حيث يقومون مبغادرة
العمل لتناول القهوة ،مبا يهدر
وقتا مثينا.
وأشارت دراسة مت إجراؤها
على  1200من املوظفني
املكتبيني ،عرب شركة النب
األسرتالية «ريبابليكا» إن
املوظفني يعتقدون أن أخذ
فرتات راحة قصرية الحتساء
القهوة حيمل فائدة ألصحاب

األعمال ،إذ تعمل القهوة على
استعادة درجة انتباههم.
وقالت كاتي غومتان وستيفاني
مان وهما صديقتان من ضاحية
«بوندي» بسيدني إن القهوة
جتعلهما أكثر انتباها ويقظة.
وقالت غومتان « :أشعر بعد
تناول القهوة بأنين أصبحت
أكثر تركيزا ،وتزداد قدرتي
على إجناز األعمال بسرعة
وكفاءة».
وتعمل غومتان يف مصنع
للخمور ،بينما تعمل صديقتها
مصورة صحفية.
وقالت كلتاهما إنهما ال
حيتسيان أكثر من فنجان
قهوة يوميا يف أيام العطالت،
لكن العدد يزيد إىل  3يف أيام
العمل.
وأردفت مان قائلة إن احتساء
القهوة ميثل هلا حالة مزاجية،
يرفع من وترية تركيزها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اإلحصائيات
مكتب
أعلن
األسرتالي أن تعداد السكان
يف أسرتاليا سيبلغ  23مليون
نسمة يف  23أبريل ،الساعة
 9.57م وفقا للتوقيت الشرقي
ألسرتاليا ،ولكن فرصة أن
يكون املولود رقم  23مليون
أسرتاليا وليس أجنبيا مهاجرا
تصل إىل .% 40
ويشكل املهاجرون حوالي %60
من النمو السكاني ألسرتاليا ،ال
سيما من اململكة املتحدة ،حيث
أن واحدا من كل مخسة مواليد
جدد من املهاجرين يف أسرتاليا
بريطاني اجلنسية.
وإذا كان املولود رقم 23

مليون أسرتاليا ،فهنالك احتمال
متزايد بأن يكون من الذكور
وليس اإلناث ،حيث يولد 105
من املواليد الذكور مقابل 100
من املواليد اإلناث.
كما تشري اإلحصائيات إىل أن
اسم جاك هو األكثر شيوعا بني
املواليد الذكور األسرتاليني.
وتزيد نسبة السكان يف
أسرتاليا بنسبة  1048يوميا،
وهو ما يعادل  % 1.7سنويا.
ويتوقع مكتب اإلحصائيات
األسرتالي أن يالمس عدد
سكان أسرتاليا  40مليون نسمة
حبلول عام .2050
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أثري الكثري من اجلدل إثر
اكتشاف كمية كبرية من مادة
األسبستوس السامة يف ملعب
لألطفال بضاحية روكدايل
بسيدني ،وهو ما أثار خماوف
من أن يكون امللعب يف
األصل أرضا لتجميع النفايات
والقمامة.
ويأتي اكتشاف االسبستوس
يف ملعب األطفال بالرغم
من أن جملس بلدية روكدايل
أنفقت حوالي  600ألف دوالر
يف أعمال تنظيف للمكان عام
.2010
وأشارت وثائق حصلت عليها
«فريفاكس ميديا» إىل أن
رسالة أرسلت إىل جملس
البلدية أبريل املاضي تنص على
أن العمال وجدوا يف امللعب
نفايات بناء وزجاج وكميات
كبرية من األسبستوس ،وهو
ما يطرح تساؤالت عديدة حول
كيف أجاز جملس البلدية إنشاء
مثل هذا امللعب املخصص

لألطفال رغم تلك املخلفات
الشديدة اخلطورة.
وقام خرباء البيئة بعمل اختبارات
متزايدة للرتبة بعمق  20سم,
ووجدوا األسبستوس يف 5
مواقع.
وأوصى التقرير أن احلل يتمثل
يف إزالة أول  20سم من أرض
امللعب أو تغطية املنطقة
اخلطرية.
ووفقا لرسالة داخلية يف نوفمرب
املاضي فإن جملس بلدية
روكدايل اختار طريقة أخرى
أقل تكلفة ،وال جتدي نفعا يف
مادة األسبستوس
استخراج
تسبب السرطان،
اليت
ومتثل خطورة بالغة على صحة
األطفال.
وتعترب مادة األسبستوس من
األمور اليت تشغل بال احلكومة
األسرتالية بشكل عام ،حتى أن
محالت عديدة أطلقت للتحذير
من األمراض اليت تسببها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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تحقيقات

العامل يشتهي نفط لبنان []3/3
«عمالقة» من شرق آسيا و 8شركات عربية

ّ
سلة دورة التأهيل
اآلسيوية بوزن كبري يف
تتتمع الشركات
ّ
قدمت
لقطاع النفط 24 .شركة من  12بلدًا ،بينها لبنانّ ،
أوراقها أم ًال بالبقاء للمرحلة املقبلة .مرحلة لن تكون نزهة لتلك
حد سواء.
الشركات وللبلد املضيف على ّ

« »CAIRNمن اهلند؛ « »PTTEPالتايالندية.
«سانتوس»
هذه الشركة األسرتالية هي أكرب ُمنتج للغاز املنزلي يف بالدها.
ُبنيت أعماهلا األساسية على الغاز واالكتشافات النفطية يف
حوض كوبر ،كما متتد أعماهلا إىل مشال شرق جنوب أسرتاليا
وجنوب غرب والية كوينالندُ .تنتج الغاز ،النفط ،وإنتاج
ومعاجلة وتسويق الغاز الطبيعي والنفط اخلام واملكثفات
النفتا ،وغاز البرتول السائل ( .)LPGتوظف  3آالف موظف.
أصوهلا تفوق  17مليار دوالر .تبلغ إيراداتها التشغيلية 3.22
مليارات دوالر ،الصايف منها  519مليون دوالرُ .تنتج 143
ألف برميل نفط يوميًا ،واحتياطيها يصل إىل  663مليون
برميل.

حسن شقراني

تتنوع التقديرات حول حجم ثروة لبنان الكامنة يف مياهه
ّ
اإلقليمية ،لكنها ّ
كلها جُتمع على وفرتها .أحد املؤشرات هو
ّ
أنه يف مكمن واحد هناك تقديرات بوجود ضعف الغاز الذي
ّ
ضخه مطلع نيسان
اكتشفته إسرائيل يف حقل «تامار» وبدأت
.2013
باحلد األدنىُ ،ي ّ
مُيكن القول ّ
توقع أن ُتنتج البالد  90ألف
إنه
ّ
ّ
املتوقع أن تقارب
برميل نفط يوميًا لفرتة  20عامًا .كذلك من
ثورته من الغاز الطبيعي  25تريليون قدم مكعب.
العاملية من دون أدنى شك،
هذه البيانات ُتغري الشركات
ّ
بدليل توافدها إىل دورة التأهيل حتضريًا للعمل اجلدي يف
أن املراحل الصعبة مل تبدأ بعد .فبعد
املرحلة الالحقة  .بيد ّ
املؤهلة اخلميس املقبل وحتضري
الشركات
اإلعالن عن أمساء
ّ
دفرت الشروط ،تبدأ تلك الشركات بدراسة املعطيات املختلفة،
من التحالفات وصو ً
ال إىل وضع لبنان على خمتلف األصعدة،
ّ
املشكلة إىل تقديم عرض يف مناقصة
تتوصل اجملموعات
لكي
ّ
هد لتوقيع عقد قبل حلول ربيع .2014
مُت ّ
لكن لكي حيصل هذا األمر جيب أن تكون هناك حكومة فاعلة
لتصدر املراسيم املناسبة ُ
ُ
وتطلق شرارة العمل الفعلي بالتنقيب
يف عام  2015لبدء االستخراج.
تقدمت جلولة
على أي حال ،من بني الشركات الـ 52اليت
ّ
ّ
مشغلة فقط .هي اليت تتمتع باخلربة
التأهيل ،هناك  14شركة
األهم تتمع
الطويلة يف جمال التنقيب واالستخراج ولكن
ّ
بالتكنولوجيا الالزمة للوصول إىل املوارد يف بيئات خمتلفة.
ّ
ستتأهل لن
بأن عدد الشركات اليت
التوقعات حاليًا
ُتفيد
ّ
ّ
يتجاوز  20أو  25شركة على األرجح .بينها معظم املشغلني
سيضطرون إىل إنشاء حتالفات مع الشركات األصغر
الذين
ُ
لتشكيل كونسورتيوم .وقد بدأت تلك التحالفات تظهر فع ًال.
حددت على ما يبدو اخلطوط
فشركة « »ExxonMobilاألمريكية ّ
املتقدمة.
العريضة لتحالف مع إحدى الشركات الروسية الكربى
ّ
كذلك أعلنت شركة « »Fidaiلالستشارات القانونية يف عامل
الفرنسيتني « »Totalو»GDF
أن الشركتني
املال واألعمالّ ،
ّ
 »Suezأعربتا إليران ــ وحتديدًا شركتها الوطنية الستخراج
تقدمت
النفط ( )National Iranian Drilling Companyواليت
ّ
إىل دورة التأهيل ــ عن استعدادهما للعمل معها يف التنقيب
عن النفط والغاز يف لبنان.
ّ
ويف الواقع ،تقوم الشركات املشغلة ( )Operatorsحبسابات
كثرية لدى تشكيل الكونسورتيوم،
لكي تأخذ حتت جناحها شركات أخرى صغرية .إليكم مقاربة
التنفيذيون للشركات
سريعة :املكافآت اليت حيصل الرؤساء
ّ
الكربى اليت تقدمت للعمل يف لبنان ترتبط بسعر سهم
املتخصص يف شؤون النفط
شركتهم يف البورصات ،يشرح
ّ
عبود زهر .فأي مشكلة يف اإلنتاج أو يف تركيبة
والغازّ ،
ويكننا هنا استذكار
عرض السهم إىل خماطر ّ
مجة؛ مُ
الشراكات ُت ّ
التسرب النفطي يف خليج
ما حصل مع شركة « »BPيف قضية
ّ
املكسيك.
«ستعمد جلان تقويم املخاطر يف تلك الشركات إىل مقارنة
ّ
املتوقع حتقيقها مع املخاطر احملتملة» ُي ّ
علق
األرباح الصافية
زهر الذي عمل يف القطاع يف اخلليج العربي لفرتة طويلة.
مُيكن أن تكون املخاطر أمنية سياسية أو ّ
حتى إدارية (معدالت
ّ
تعثر الشركات غري
الفساد مث ًال) ولكن مُيكن أن تكون أيضًا
ّ
املشغلة اليت تدخل يف الكونسورتيوم.
لذا ،برأي هذا االختصاصي ،تكمن الصعوبة حاليًا يف تأهيل
ّ
املشغلة اليت ستكون شريكة يف املال ويف
الشركات غري
املخاطر يف إطار الكونسورتيوم الذي تشارك فيه.
وبعدما استعرضنا خالل احللقتني السابقتني الشركات القادمة
القارة األمريكية ومن أوروبا وروسيا ،تبقى الشركات
من
ّ
اآلسيوية اليت يبلغ عددها  24شركة من  12بلدًا.
ّ
لعل اإلشارة األبرز يف هذا اجملال هي للشركة اللبنانية
« »CC Energyوهي تابعة لشركة «( »CCCشركة املقاولني
املتحدين) اليت أسسها يف منتصف القرن املاضي ثالثة رجال
صباغ وسعيد خوري
أعمال هم كامل عبد الرمحن ،حسيب
ّ
ُ
لتصبح إحدى أوىل الشركات يف قطاع البناء على مستوى
ّ
تتألف الشركة من أكثر من مثانني
العامل العربي .اليوم
جنسية وتعمل يف عدد كبري من البلدان من آسيا الوسطى
إىل أفريقيا.

يُتو ّقع أن تُنتج البالد  90ألف برميل نفط يومياً لفرتة  20عاماً ولديها
غاز طبيعي لحجم  25تريليون قدم مكعب (مروان طحطح)
عربيًا أيضًا من الالفت حضور ست شركات من اإلمارات
ّ
املتحدة ،هذا البلد اليت يتمتع بثاني أكرب اقتصاد
العربية
عربي ولديه خربة عريقة يف قطاع النفط .تلك الشركات هي:
« »Crescent/Apex Gasو» »Crescent Petroleumو»»Dana Gas
و» »Dragon Oilو» »MOISSإضافة إىل شركة «مبادلة» اليت
مُيكن االطالع على تفاصيلها يف األسفل.
كذلك ُيرصد عربيًا حضور شركة « »KUFPECالكويتية».
ولكي نستعرض الشركات الباقية سنبتعد قلي ًال عن الشرق
القارة اآلسيوية كليًا لنصل إىل أسرتاليا
القارة
األوسط ،وعن
ّ
ّ
عد رائدة قطاع الطاقة
اليت حتضر منها شركة « »Santosاليت ُت ّ
يف القارة منذ منتصف القرن املاضي .تزود هذه الشركة
طورت العديد من مشاريع
األسواق األسرتالية واآلسيوية وقد ّ
النفط والغاز يف بالدها وتنشط يف اإلقليم الشمالي من
البالد.
تقدمت
وليس بعيدًا من أسرتاليا ،وحتديدًا من كوريا اجلنوبيةّ ،
شركتان :األوىل هي « »KNOCأما الشركة الثانية فهي
« ،»KOGASاليت أسستها احلكومة عام  ،1983ومنذ تأسيسها
كربت ُ
لتصبح أكرب مستورد للغاز الطبيعي املسال يف العامل.
يعمل فيها  3062شخصًا ،وتبلغ أصوهلا اإلمجالية  28.2مليار
دوالر .يف عام ّ ،2011
حققت إيرادات تشغيلية بلغت 25.2
مليار دوالر ،ورحبت  154.6مليون دوالر.
أو ً
ال ،شركة « »Inpexوهي
من اليابان
ّ
تقدمت أربع شركاتّ .
عاملية يف جمال االستكشاف واإلنتاجُ .ت ّ
شغل أكثر من
شركة
ّ
 70مشروعًا يف  27بلدًا .هي من بني أكرب  50شركة طاقة
عاملية حبسب معيار القيمة السوقية.
ّ
عد أحد أكرب التكتالت يف اليابان.
ثانيًا »Mitsui« ،اليت ُت ّ
تأسست عام  .1883تصل موجوداتها إىل  90مليار دوالر ويف
عام  2012بلغت إيراداتها  52.5مليار دوالر.
عد حديثة الوالدة حيث تأسست
ثالثًا ،»JX Nippon« ،اليت ُت ّ
عام  .2010لديها عمليات يف ماليزيا ،اململكة ّ
املتحدة ،فييتنام
والشرق األوسطُ .تنتج  120ألف برميل يوميًاُ ،
املورد
عد
وت ّ
ّ
األول للمنتجات البرتولية يف بالدها.
رابعًا .»Japex« ،اليت ُت ّ
نقب عن النفط والغاز الطبيعي يف
اليابان ــ وحتديدًا هوكايدو ،اكيتا ،ياماغاتا ونيغاتا  -يف
واخلارج تنشط الشركة يف
كندا وإندونيسيا والعراق ومناطق أخرى.
تقدمت شركة
ومن امرباطورية الشمس إىل بالد أتاتورك ،حيث ّ
النفط الوطنية الرتكية »TPAO« ،اليت تأسست عام ،1954
وتعد واحدة من الشركات الصناعية األكثر أهمية يف تركيا.
ً
عودة إىل الشرق ،وحتديدًا إىل شركة « »Petronasاملاليزية اليت
تشارك يف األنشطة التجارية للغاز الطبيعي املسال والطاقة
حبصة كبرية
يف بالدها ويف أوروبا عمومًا .حاليًا حتظى الشركة
ّ
من سوق الغاز الطبيعي املسال يف الشرق األقصى .وخالل
مورد جدير
السنوات حافظت على مكانتها السوقية بصفتها
ّ
بالثقة للغاز املسال .ومن إنشاء أول حمطة للغاز الطبيعي
املسال عامليًا عام ّ ،1983
تولت هذه الشركة أكثر من  7آالف
شحنة.
ُ
عد فريدة
ت
اليت
«»ONGC
شركة
منها
مت
تقد
اليت
اهلند
إىل
ّ
ّ
من نوعها يف العامل لناحية تقنيات تشغيل املنشآت البحرية
والربية واملصايف املثبتة بشهادات معرتف بها عامليا.
وإضافة إىل هذه الشركات هناك »CNOOCIG« :من الصني؛

«إنبكس»
تأسست هذه الشركة اليابانية عام  1966باسم شركة مشال
سومطرة احملدودة لالستكشاف البرتولي يف املياه .تعمل
اليوم يف  27دولة ويتنوع نشاطها بني االستكشاف ،التطوير،
اإلنتاج ،ومبيعات النفط والغاز الطبيعي وغريها من املوارد
املعدنية .مع بداية عام  2012وصل عدد عامليها إىل 2146
شخصًا وكانت أصوهلا اإلمجالية  37.3مليار دوالر .بلغت
ّ
وحققت
إيراداتها التشغيلية  14.4مليار دوالر يف عام ،2011
إيرادات صافية بقيمة  2.36مليار دوالرُ .تنتج يوميًا 1.17
مليون برميلُ ،
بأن احتياطيها يبلغ 2.4
وتفيد آخر البيانات ّ
مليار برميل.
«برتوناس»
هذه الشركة مملوكة بالكامل للدولة املاليزية اليت أسستها
عام  .1974يشمل عملها ّ
كافة موارد النفط والغاز يف ماليزيا
وأوكلت إليها مسؤولية تطوير وإضافة قيمة هلذه املوارد.
صنفت بني أكرب الشركات العاملية .حتتل املرتبة  13يف العامل
ُ
لناحية األرباح .تعمل يف  35دولة ،وحتقق أرباحها األساسية
من آسيا .يعمل فيها  39236شخصًا .أصوهلا اإلمجالية 161.1
مليار دوالر .إيراداتها التشغيلية  96مليار دوالر 18.8 ،مليار
دوالر منها صافيةُ .تنتج  1.1مليون برميل يوميًا واحتياطيها
املثبت يبلغ  27.12مليار برميل.
«»ONGC
تأتي هذه الشركة من اهلند ،ومركزها مومباي .تأسست عام
 ،1947وهي اليوم شركة نفطية متكاملة .إجنازاتها مثرية
لإلعجاب يف اهلند .فقد اكتشفت  6من األحواض السبعة
املنتجة هناك .تعمل يف  15دولة .من خمرجاتها منتجات
املكرر ،الغاز الطبيعي املسال والبرتوكيماويات
النفط ،الغاز
ّ
والطاقة .يعمل فيها  33ألف موظف .يف عام  2012بلغت
أصوهلا اإلمجالية  51مليار دوالر ،وإيراداتها التشغيلية 26.3
مليار دوالر ،الصايف منها  5مليارات دوالر .يبلغ إنتاجها
اليومي  2.1مليون برميل ،ولديها احتياطي بـ 5.8مليارات
برميل.
«مبادلة»
تأسست هذه الشركة اإلماراتية عام  ،2012وهي مملوكة كلياً
من حكومة أبو ظيبُ .تنتج النفط والغاز وتطمح لدور دولي.
تشارك يف عدد من املشاريع الكربى مبا يف ذلك مشروع
دولفني للطاقة على مستوى عاملي ،وأيضًا يف مشاريع زيادة
معدالت استخراج النفط يف عمان والبحرين .تعمل أيضًا يف
كازاخستان ،وتانزانيا ،وجنوب شرق آسيا .يعمل فيها 700
ّ
تتخطى أصوهلا اإلمجالية  54مليار دوالر حبسب
شخص.
بيانات عام  .2012إيراداتها التشغيلية  8.34مليارات دوالر،
أما إيراداتها الصافية فهي عند  362.5مليار دوالر.
ّ
«»CCE
هذه الشركة هي جزء من «شركة احتاد املقاولني» ( )CCCاليت
تأسست يف بريوت عام  1952وأضحت أكرب شركة للهندسة
والبناء يف الشرق األوسط .يعمل فيها اليوم أكثر من 110
آالف شخص من مثانني جنسية .تنتشر عملياتها يف أذربيجان،
كازاخستان ،تركمانستان ،وعدد من الدول االفريقية هي أنغوال،
بنني ،غينيا االستوائية ،موزامبيق ،وسان تومي وبرينسييب.
ُت ّ
ركز على اهلندسة ،البناء ،البرتوكيماويات ،النفط والغاز عند
املنبع وعند املصب .بلغت إيراداتها التشغيلية  2.9مليار
دوالر عام ُ .2012تنتج  12ألف برميل يوميًا ويبلغ احتياطيها
 100مليون برميل.
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اعـالنات

نائب مقعد ايست هيلز غلني بروكس يهنئ
بيوم االنزاك ()ANZAC DAY
مبناسبة يوم األنزاك (ِ)ANZAC DAY
نتذكر أولئك الذين ض ّحوا بأنفسهم من اجل
قيم العدالة واملساواة والدميقراطية ومن أجل
بالدنا احلبيبة اسرتاليا وشعبها ومستقبلها.
يف مثل هذا اليوم ويف كل يوم نقف خبشوع
واحرتام هلؤالء األبطال من قواتنا املسلحة
معاهدين اياهم بأنهم سيبقون يف قلوب وضمائر
كل اسرتالي واسرتالية على الدوام.

Glenn Brookes MP
Member for East Hills

االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر
لصالة عرض للمفروشات اخلارجية
واهلدايا للمنازل
بادارة محمد هوشر

لدينا تشكيلة واسعة ومميزة من املفروشات
الخارجية والهدايا باسعار ال تنافس
تــنزيالت لـغاية
 %50بــمناسـبة االفـتتاح

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9
صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

 www.wickedwickerhome.com.auاحضر هذا االعالن واحصل
sales@wickedwickerhome.com.au
على حسم %20

204 B Hume Highway, Next to
Anzac ST
Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
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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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اعــالنات

سوبرماركت بانو للخضار والفواكه يف مرييالندز
خضار وفواكه طازجة يومياً من املاركت

تتوفر لدينا أجبان * ألبان * مكسرات * موالح * زيوت * زيتون * مخلالت * عصائر * حمص
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر * ماء ورد * برية بافاريا * عصائر * هدايا وغريها الكثري

نفتح  7أيام يف األسبوع

اسعار منافسة ومعاملة
جيدة

201 Merrylands Rd,
Merrylands

االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asrللكباب
لحوم طازجة يوميا من ملحمة Walli Asr
املالصقة للمحل

لدينا كباب دجاج  -كباب غنم  -كباب أضنا  -بريغر غنم
 عيش بخاري  -كراعني  -خبز طازج  -تشكيلة واسعةمن مأكوالت األرز  -شورباء  -سلطات متنوعة  -مانتو -
عصائر طازجة  -قهوة  -مرطبات وغريها الكثري
نؤمن
طلبيات كافة أنواع املناسبات ..
توصيالت مجانية

موقف
مجاني للسيارات  24ساعة
يف اليوم

لالتــصال:

نفتح  7أيام
يف األسبوع من الـ  6صباحا حتى الـ
 10لي ًال

Mob: 0416 492 222 - 0451 386 570

Eat In or
Take Away

Shop 12 / 203-205 Merrylands Rd (Merrylands Arcade), Merrylands NSW
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منوعات

النساء الزرافات يف قبيلة كايان بتايالند هيفا وهيب مبهرة يف صور جديدة تع ّج
باجلمال واألنوثة

تعرف نساء قبيلة
كايان اليت تقع على
احلدود بني بورما
وتايالند ،باحللقات
امللتفة
النحاسية
حول أعناقهن واليت
تصل إىل  25حلقة
بعضهن
ترتديها
مدى احلياة.
ومن شدة طول
رقبتهن أطلق الزوار
عليهن اسم "النساء
الزرافات".
األسطورة
تقول
يف
املتداولة
املنطقة أن رقبة
الطويلة
النساء
ستنكسر يف حال
أزيلت هذه احللقات،
ولكن التقارير العلمية
تنفي ذلك.

ماينينغ يف الصورة أعاله،
هي األم احلاكمة يف قرية
كايان ،وهي الوحيدة اليت
ترتدي  25حلقة ،وتقول
أنها غالبًا ما تساعد يف
ضبط وإصالح حلقات
الرقبة لنساء أخريات.
يف هذه الصورة ،ختضع
الشابة مايبالي (19-عاما)
إلعادة تثبيت حلقات
رقبتها بعدما سببت هلا
عدم االرتياح ،وقالت
انها مل ترى عنقها منذ 5
سنوات .ورغم االنزعاج
الذي تسببه احللقات
ذكرت الشابة أن األمر
يستحق العناء فذلك
يزيدها مجاال.
حتصل البنات على أول
جمموعة هلن من احللقات
عند بلوغهن سن اخلامسة،
وتضاف إليها حلقات جديدة
تدرجييًا.
يف الواقع ،احللقات ال تعمل
على متديد الرقبة ولكنها تغري
اجتاهها ،إذ أن الضغط الذي
تسببه هذه احللقات أسفل
الرقبة يؤدي إىل تراجع
القفص الصدري واألكتاف
إىل األسفل ،فتعطي مظهرًا
وكأن الرقبة ممدودة.
بعض علماء األنثروبولوجيا
يعتقدون أن السبب وراء
انتشار تقليد حلقات النحاس
الصلبة حول أعناق سيدات

هيفا ظهرت بأشكال
خمتلفة تنوعت بني
اجلمال احلامل واجلمال
وتألقت
الصارخ
يف صورة مباكياج
بنفسجي أظهرها ملفتة
وجذابة.

كايان يعود العتقاد قديم
جينب عضات
بأن ذلك
النمر ،يف حني يعتقد آخرون
أن ذلك يعود لرغبة األهالي
يف منح النساء مظهر التنني

بالصور ..منر بري يصيب

حني يصل عدد املشاهدين
ودعتهم
للمليون
لتكثيف املتابعة.
من ناحية أخرى
تستعد هيفا لطرح
كليب
الفيديو
ألغنية
اجلديد
"ملكة مجال العامل"
عرب القنوات العربية
يف االيام القليلة
وكانت
القادمة
قد طرحت االعالن
اخلاص بالكليب.

اوباما يعتذر النه قال إنها «أمجل
مدع عام حتى اآلن»
والذي ميثل رمزًا مقدسًا يف
فة
ثقا
ا لكا يا ن ،
و لكنك
ما
عند
تتحد ث
ىل
إ
ا لنسا ء
سيتضح
أن
لك
اجلمال هو
ا لسبب
ا لر ئيسي
التباع هذا
التقليد.

أول طلة البن شاكريا

شرت النجمة شاكريا صورة هلا
جتمعها بابنها ميالن البالغ من
العمر شهرين ،وقد جلس ميالن
يف حضن شاكريا على كرسي جلنة
حتكيم برنامج « »the voiceبنسخته
األمريكية وأطل للمرة األوىل
تلفزيونيــا.
وكتبت شاكريا تعليقا أنها ال تعتقد
ان ميالن احب هذا األداء .يذكر ان
برنامج « »the voiceهو يف مومسه
الرابع واللجنة احلالية تضم شاكريا،
آشر ،باليك شيلدون ،آدم ليفيين،
شاكريا وآشر احتال مكان النجمة

هجم منر بري
على
هائج
سكان ضواحي
" كا متا ند و "
لية
لنيبا
ا
15
وأصاب
شخصًا ،بينهم
ثالثة من أفراد
الشرطة.

نشرت النجمة هيفا
وهيب صورًا جديدة
من آخر جلسة تصوير
قامت بها مؤخرًا.

ووعدت هيفا مجهورها
أن تعرض هلم  8دقائق
إضافية من " "mjk

أجيلريا

والنجم

سي

كريستينا
لوجرين.
جتدر اإلشارة إىل أن ميــالن هو
ابــن شاكريا من حبيبها العب كــرة
القــدم جيــرارد بيكيـه.

تلقت املدعي
العام لوالية
كا ليفو ر نيا ،
كا ما ال
ها ر يس ،
اعتذارًا من
ا لر ئيس ،
باراك أوباما،
بسبب
ضجة أثارها
إ طر ا ؤ ه
ها
ملظهر
عندما قال إنها "أمجل مدع
عام حتى اآلن".
وقال الناطق باسم البيت
كارني،
جي
األبيض،
برايانا
،CNN
ملراسلة
املوجز
أثناء
كيالر،
الصحفي اليومي ،اجلمعة:
"اتصل بها ليبلغها اعتذاره
عن التجاذبات اليت أثارها
تعليقه".
وكان الرئيس األمريكي
قد امتدح هاريس أثناء
اجتماع "اللجنة الدميقراطية
القومية" جلمع تربعات ،قائ ًال
إنها "ذكية وقوية ومتفانية
يف عملها ،كما أنها ،ويف
ذات الوقت" ،أفضل مدع
عام من حيث املظهر حتى
اآلن".

منر بري يصيب  15بينهم  3من
الشرطة يف نيبال

وسرعان ما أشعل التعليق
ردود أفعال عنيفة ربطت
بني جناح املرأة ومجاهلا،
واحلكم بأن املظهر اخلارجي
هو العامل املؤثر ،وليس
أهليتها ،للنجاح ،ورأت
شرحية يف التصريح كمجاملة
بسيطة ،فيما ذهبت أخرى
بأن له "إحياء جنسي".
وتابع كارني" :أنهم أصدقاء
قدامي ..وهو (أوباما) مل
يهدف بأي حال من األحوال
التقليل من إجنازات النائب
العام املهنية وقدراتها"،
مضيفًا :و"إنه يدرك متاما
التحديات اليت ال تزال
تواجهها املرأة يف مكان
العمل ،وإنه ال جيب تقييمها
بناء على مظهرها.

 15بينهم  3من الشرطة يف
نيبال
وذكرت صحيفة
أن
ميل"
"الديلي
حشدًا غاضبًا من سكان
النيبالية،
"كامتاندو"
 ،تعرضوا هلجوم منر
هائج أوقع برجال أمن
ومسؤولني.
وتلقت

الشرطة

يفيد بأن منرًا هائجًا
ويف
بلدتهم،
وصول الشرطة،
النمر  12شخصًا
مسؤولون.

يقتحم
أثناء
أصاب
بينهم

ويف النهاية متكنت
الشرطة مبساعدة السكان
من القبض على النمر بعد
إصابته جبروح خطرية.
وذكرت الشرطة أنها
نقلت املصابني إىل
املستشفى لتلقي العالج
الالزم.

بالغًا

صور شبه عارية ألنغيال مريكل!

َ
التقط مصورو الباباراتزي
ً
صورا للمستشارة االملانية
أنغيال مريكل وزوجها اثناء
قضائهما عطلة يف جنوب
ايطاليا.
وتظهر مريكل باملايوه تسبح
يف حوض السباحة ،يف حني

ظهرت يف صور أخرى وهي
متشي نصف عارية على
الشاطئ .وقد تسببت هذه
الصور ،بفضيحة اخالقية يف
أملانيا ،ويف انتقادات من
جانب فريق عمل املستشارة،
حبسب صحيفة اجلمهورية.

أمريكية تستغيث بالشرطة للطالق من زوجها
استغاثت سيدة أمريكية
حيث
بنسلفانيا
بشرطة
اتصلت بقسم الطوارئ لكي
ُتطلق من زوجها وطلبت من
عناصره احلضور إلجباره على
مغادرة املنزل.

وعند وصول عناصر الشرطة
إىل املنزل ،وبعد أن تأكدوا
من عدم وقوع أية جرمية،
وجهوا للمرأة تهمة ارتكاب
سلوك خمالف للنظام واألداب
العامة
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Melbourne

Hatem
مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
Hatem
Electrical Contracting

Electrical Contracting

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

ﺷﺮﻛﺔ
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ
ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺎﺗﻢ شركة
كانت ومازالت
ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔللتمديدات الكهربائية
ﺃﻓﻀﻞ
ﺯﺍﻟﺖ
ﻭﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ
زالت تقدم أفضل
ﺗﻘﺪﻡكانت وما
At Central Immigration Solutions, our qualified legal
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ
الخدمات على أنواعها
experts can assist with all areas of practice, including
*Permanent Visas
ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﺎﻣﻼ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ
ﻣﻦفريقا كامال من
املؤسسة تضم
*Temporary Visas
*Citizenship
ﳲ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻦﻴ
ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪﺍﺕيف التمديدات
االختصاصيني
*Visa Cancellation
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻷﻛﺮﺒ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
*Deportation
ألكرب املؤسسات
الكهربائية
Call us today to find out what we can do for you.
ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻭﺍﳴﻨﺎﺯﻝ
واملنازل السكنية
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
ﳲ
ﻛﻔﺎﻟﺔ
..ﺍﳴﻌﺎﻣﻠﺔ
ﳲ
ﺻﺪﻕ
..
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
 كفالة يف.. صدق يف املعاملة.. * خدمة سريعةAppointed by the
Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
ﺍﻟﻌﻤﻞ
العمل
حاتم

Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

‚يف اليومÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„
 ساعة24/24 نعمل
0457555555 :لالتصال على الرقم

ﬁ_œÜ˙^=Ôÿ√=
#_v=ÉÈ_ä
األرقام
اجلميع سايد حامت على
≈= لالتصال بصديقÍ‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية0686
جلميع احتياجاتكم يف ما خيص
el/Fax:
03اهلجرة
9391
TُTﹸ
el/Fax:
03 9391 0686

Mob:
0417
Mob:
0417 949 650

0413805930 :الرقم
السيدة ديانا احلليب على
949
650

*Ap
*Ap
Cel
*In

صفحة 25

Saturday 27 April 2013

السبت  27نيسان 2013

ملبورن

Melbourne

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

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
خدمة  ..نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
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بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
بحرية
Pizza - Pasta -

Steak - Seafood

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
www.totospizzahouse.com

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
ترقبوا

الحفلة السنوية لجمعية
سيدة زغرتا الزاوية يف
ملبورن يف صالة ال مرياج
تابعوا اعالناتنا
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

جلنة ملكة مجال لبنان
فرع من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل – فيكتوريا

88.6 fm

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام
اجملتمع الدولي

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

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

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
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حتت شعار كي نكون مع بعضنا يف سهرة لبنانية مميزة

أكثر من  500شخص شاركوا التيار الوطين احلر يف ملبورن يف احتفاله السنوي

برناديت رستم تقدم الربنامج

عميد التيار سليمان بو خاطر

املطرب سامر سليمان

رئيس التيار شربل راضي يلقي كلمته

شربل راضي وابنته جوهانا

سايد حاتم وعقيلته وبجاني وعقيلته

آل حنا
حتت شعار كي نكون مع بعضنا يف سهرة لبنانية مميزة..
اقام التيار الوطين احلر يف ملبورن حفله السنوي الساهر بنجاح
كبري مميز وذلك مساء يوم السبت املاضي يف صالة القديس
جاورجيوس االنطاكية يف ثورنبريي حيث غصت الصالة باملئات
من ابناء اجلايلة اللبنانية وفعالياتها السياسية واالقتصادية
والفكرية.
ومن بني املشاركني رئيس اجلمعية االسرتالية اللبنانية الشيخ
بشارة طوق وحشد كبري جاء من مجيع احناء والية فيكتوريا
ملشاركة التيار الوطين احلر من مناصرين ومؤيدين وداعمني
مبادئ تكتل التغيري واالصالح من رؤساء احزاب وممثلني عنهم

الزغلول يلقي قصيدة مميزة

موريس قضماني وزوجته مريم

آل حريقة

سالم حداد وعقيلته والسيد مسى
ورؤساء واعضاء جمالس بلديات ومجعيات خريية من بينها مجعية
دار بعشتار اخلريية اليت يرأسها السيد سايد حامت رئيس اجلامعة
السابق والسيدة جانيت عقيلته.
وقد اراد السيد شربل راضي رئيس التيار يف ملبورن ان يكون
االحتفال هذه السنة مميزا حبضور شباب وشابات فعمل جاهدا على
ذلك وكان له ما اراد حيث شارك عنصر الشباب بعدد كبري فاق
التصور كما شارك يف هذه املناسبة السيد طوني ديب رئيس
بلدية موراندا والسيدة عقيلته.
قدمت الربنامج باللغة العربية اآلنسة برناديت رستم اليت افتتحته
بالنشيدين االسرتالي واللبناني ورحبت باحلضور وحتدثت عن التيار

بديع يغني ويطرب الجمهور

شويري وحريقة

القومي ،أمل ،الشيوعي والبيت الخريي العلوي

حلو ،حداد وحرو
واملبادئ الوطنية اليت يعتنقها منذ انشائه.
الشاعر انطوان برصونا زغلول الزغرين كعادته القى قصيدة يف
املناسبة القت اعجاب وتصفيق احلضور.
والقى رئيس التيار يف فيكتوريا شربل راضي كلمة مفعمة
بالتقدير واالندفاع جاءت كالتالي:
مساء اخلري اهلي واحبائي باسم رفاقي يف التيار الوطين احلر
وبامسي ارحب بكم واشكركم فردا فردا لدعمكم املستمر ملسرية
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مسعود ،الزيبق ،ضاهر وسمري وروبري بخعازي

نخلة بيطار وعائلته

شفيق صدقة وموريس نادر وأصدقاء
التيار الوطين احلر يف ملبورن ويف هذه املناسبة ارحب حبلفائنا
ورفاقنا االخوة يف تيار املردة واحلزب الشيوعي اللبناني واحلزب
السوري القومي االجتماعي وحركة امل ورئيس اجلمعية االسرتالية
اللبنانية الشيخ بشارة طوق وارحب باالخ طوني ديب عضو جملس
بلدية موراندا واالخ طوني حلو عن دار العودة وارحب برؤساء
واعضاء اجلمعيات اخلريية ورجال االعمال والصحافة واالعالم..
اهال بكم.
اخوتي اجدد شكري جلمهورنا الكريم وحلضوركم املميز فانتم
كنتم وما زلتم اصحاب النخوة واهلمم يف مسريتنا النضالية اليت
بدأناها منذ العام  1990وال مرة اال وكنتم تلبون الدعوة وهذا
يعطينا قوة االستمرار مبسرية حترير لبنان من املافيات السياسية
واحملسوبيات ومن حيتان املال واالقطاع السياسي املغلف بقشور
الدميقراطية.
احبائي كلكم تعرفون الوضع يف لبنان انه صعب وانتم على
اطالع دائم على ادائنا السياسي من وزارة الطاقة اىل وزارة

جان سابا وعقيلته والزغلول والسيدة مسعود

املردة

رئيس الجمعية بشارة طوق وراضي وحضور

الدكتور خوري وعقيلته وأصدقاء

الجمهور يرقص

شباب وصبايا

االتصاالت وباقي الوزارات اليت هي بيد تكتل التغيري واالصالح
واجلهود الكبرية اليت يقومون بها.
التيار الوطين احلر نادى بالتغيري واالصالح منذ سنة  2005ولكن
التغيري يف لبنان صعب ما مل يكن معنا ومع حلفائنا اكثرية نيابية
و «هلق» موسم االنتخابات..
حنن واياكم دورنا كبري حتى نغري الواقع وامتنى عليكم وعلى
«صح» كي
كل مرد ان يهتم بتوعية االهل واالصحاب حتى ينتخبوا
ّ
ال تذهب اصواتهم هدرًا وعلينا وعليكم ان نكون جاهزين وجمهزين
باالخالق الالزمة.
هذه مسؤولية كل واحد منا وكل لبناني خملص وليست مسؤولية
التيار الوطين احلر وحده ..ان افضل التغيري يكون باالنتخابات
وبالطريقة الدميقراطية وبعدالة التمثيل.
هذا هو موقفنا السياسي للمرحلة املقبلة اما املوقف االجتماعي
فكما تالحظون اليوم اعتمدنا على الشباب والصبايا ونتمنى ان
توجهوا الشباب والصبايا حتى يشاركوا ويهتموا بالقضايا اللبنانية

واحلياة االجتماعية اكثر .نتمنى للجميع سهرة ممتعة ..عشتم
وعاش لبنان.
وقام منسق عام التيار الوطين احلر يف اسرتاليا السيد روبري
خبعازي باالتصال بالعماد ميشال عون وكانت لدولته كلمة حتدث
فيها عن وزراء التيار الوطين احلر الذين قاموا بواجباتهم الوطنية
واالجتماعية كاملة رغم كل العراقيل والسدود اليت واجهوها كما
تطرق دولته اىل قانون االنتخاب جلهة التمثيل الصحيح للمسيحيني
وعن النفط والغاز وحسن سري العمل الخراجه.
ثم قدم الشاب راغب وصلة تقليد باكثر من لغة القت
االستحسان والتصفيق..
فنيا احيا املناسبة الفنان سامر سليمان والفنان بديع مظلوم
باالشرتاك مع املوسيقار فؤاد حراقة وفرقته املوسيقية وكان
الرقص وحلقات الدبكة سيدة املوقف الكثر من ساعتني.
ثم جرى سحب تومبوال ووزعت اجلوائز الثمينة على الراحبني.
وقد دامت السهرة اىل ساعات الصباح االوىل.

صمّ يوماً واحداً أسبوعياً لتخسر الوزن
تبنت جمموعة من الباحثني تقنية
جديدة خلسارة الوزن ،فبعد
واحلميات
الصارمة،
الربامج
النباتية والقليلة بالنشويات،
يأتي الصوم املؤقت الذي أثبت
فعاليته األكيدة يف خسارة الوزن
وخصوصًا دهون اجلسم.
هذا وأكدت دراسة صدرت
مؤخرًا يف جملة «سيل ميتابوليزم

 »CellMetabolism Journalالعلمية
 ،بأن فئران املخترب اليت صامت
ملدة  16ساعة يوميا ،وأكلت
كمية حمدودة فقط من السعرات
احلرارية أثناء فرتة  8ساعات
كانت  28باملائة أضعف من
اجملموعة األخرى من الفئران اليت
تناولت نفس كمية الطعام ولكن
من دون صوم .أما اجلزء املثري

يف الدراسة ،فهو أن الفئران
كلها تناولت نفس عدد السعرات
احلرارية ،ولكن مع اختالف يف
التوقيت.
الصوم يوم يف االسبوع يساعد
يف خسارة الوزن
من جهة أخرى ،أشارت دراسة
أخرى عن البشر والصوم ،اىل
أن الصوم ملدة يوم واحد يف

األسبوع ميكن أن يساهم بفعالية
يف خسارة الوزن ،وخفض نسبة
الدهون يف اجلسم ،والكوليسرتول
أيضا .حيث مت تقسيم جمموعة من
النساء البدينات إىل جمموعتني:
تناولت اجملموعة االوىل محية
سائلة قليلة بالسعرات ،وتضمنت
الصوم ليوم واحد باإلسبوع.
بينما تناولت اجملموعة الثانية

محية غذائية قليلة بالسعرات،
وتضمنت الصوم ملدة يوم واحد
باإلسبوع .وفقدت كال اجملموعتان
الوزن ودهون اجلسم باالضافة
اىل اخنفاض يف مستويات
احلمية
ولكن
الكولسرتول،
السائلة ساهمت يف خسارة
الوزن أكثر واظهرت تراجعًا أكرب
يف مستويات.
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صالة المرياج عروس الصاالت يف فيكتوريا
كانت وما زالت وستبقى صالة المرياج
عروس الصاالت يف فيكتوريا طاملا ان
السيد سامي يونان صاحب الصالة وهو
يديرها بنفسه.
فمنذ ان توىل ادارة الصالة وهو يعمل
على بناء عالقات جيدة ووطيدة مع اجلميع
وقد اخذ على عاتقه السري بعيدا عن الطائفية
البغيضة يف كل ما يتعلق بالصالة وكذلك
يف تعامله مع اجلميع ويف حياته الشخصية
حيث يعترب ان الدين هلل وعلى االنسان ان
يتعامل مع اخيه االنسان بكل حمبة وصدق
واخالص وهو يعترب ان اجلميع اهل له واقرباء
واصدقاء وال يريد ان يفرط بأحد.
ان كل ما يروج من شائعات من اصحاب
النوايا املغرضة واالهداف اخلبيثة مل يصل
ولن يصل اىل نتيجة خاصة وان اجلميع
يعرفون اخالقيات السيد سامي يونان
الرفيعة واستقامته وتواضعه وحمبته كما
يعرفون ما تقدمه الصالة من الكرم واخلدمة
واالهتمام بالزبائن على اختالف طوائفهم
ومذاهبهم وانتماءاتهم.
السيد سامي يونان صاحب صالة
الالمرياج ومديرها معروف لدى اجلميع بانه
صاحب أخالق عالية اذ يلقى كل التقدير
واالحرتام من كل من تعرفوا اليه سواء
من خالل مناسبات الصالة او غريها من
املناسبات ..ويتحدث عارفوه عنه يف اكثر
من مناسبة قائلني ان البيت الذي نشأ
وربي وترعرع فيه هذا االنسان له فضل

كبري يف بناء شخصيته وصقلها الن من
شب على شيء شاب عليه حيث اصبحت
الصفات واملزايا احلميدة جزءا ال يتجزأ من
شخصيته.
لقد جعل السيد سامي يونان من صالة
المرياج منوذجا يف الكرم والضيافة واالناقة
كما انه حيث مجيع افراد طاقمها على على
االخالق واالستقامة يف التعامل مع ضيوف
ورواد الصالة بعيدا عن الطائفية اليت ال
توصل اىل نتيجة.
ان صالة المرياج هي من افضل الصاالت
لناحية السمعة املمتازة واخلدمة املميزة قوال
وفعال وغالبا ما يضحي صاحبها باملال كي
تبقى الصالة على مسعتها العطرة كاملسك
الن ما بناه هذا الرجل ال يريد هدمه بل
جيهد للحفاظ عليه بأي مثن.
يقول السيد سامي يونان للهريالد ان
عالقاتنا هي من اطيب العالقات مع اجلميع
وخاصة مع اجلمعيات االسالمية الكرمية،
وان خدماتنا هي للجميع واالحرتام الكبري
ّ
نكنه لسائر الطوائف وخصوصا الطائفة
االسالمية املعتدلة اليت نقدرها وحنرتمها
وهلا يف قلوبنا معزة كبرية كما ان صداقاتنا
مع كل ابناء اجلالية العربية قوية ومتينة
ومبنية على االحرتام املتبادل واالبتعاد عن
العنصرية.
ويضيف السيد سامي يونان قائال انا
كعربي ومواطن عربي يف اسرتاليا ال ميكنين
ان انكر عادات العرب وانا احتدث والعرب

ال مرياج

صاحب الصالة السيد سامي يونان
لغة واحدة وحنن من لون واحد وعرق واحد
ولنا تقاليد وعادات واحدة سرنا عليها منذ
آالف السنني.

اخريا وليس آخرا اقول انين بكل صدق
وحمبة وفخر واعتزاز احرتم مجيع القوميات
مع مراعاة شعور اجلميع.

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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ريــاضة

ذهاب الدور نصف النهائي من دوري االبطال االوروبي لكرة القدم

بوروسيا دورمتوند هزم ريال مدريد  1 - 4سجلها ليفاندوفسكي!

مهاجم بوروسيا دورتموند البولوني روبرت ليفاندوفسكي يشري باصابعه للظهري االيسر لريال مدريد الربتغالي فابيو
كونيرتاو اىل االصابات االربع التي سجلها مساء أمس  ،1 – 4يف دورتموند.

ﻮﺭﻥ
ﺭﻥ

قاد املهاجم الدولي البولوني
روبرت ليفاندوفسكي فريقه
بوروسيا دورمتوند االملاني،
حامل اللقب عام  ،1997اىل فوز
كبري على ريال مدريد االسباني
حامل اللقب تسع مرات ،وهو
رقم قياسي( 1 - 4 ،الشوط
االول  ،)0 - 1يف املباراة اليت
اجريت بينهما مساء االربعاء على
ملعب «سيغنال أيدونا بارك»
يف دورمتوند وشهدها اكثر
من  80الف متفرج ،يف ذهاب
الدور نصف النهائي من دوري
االبطال االوروبي لكرة القدم.
وكما جرى الثالثاء مع برشلونة
االسباني عندما سقط سقوطا
عظيما امام بايرن ميونيخ
االملاني  ،4 - 0مل يفلح ريال
مدريد يف ان يكون افضل من
غرميه الكاتالوني ومين خبسارة
 Melbourneتعويضها
يستطيع
قاسية قد ال
Melbourne

يف مباراة االياب االسبوع املقبل مثل بوروسيا دورمتوند :رومان
على ملعب «سانتياغو برنابيه» فايدنفيلر  -لوكاس بيستشيك
غروسكروتس،)83
يف مدريد ،اذ ال بد له من الفوز (كيفن
ماتس
سوبوتيتش،
نيفني
 0 - 3أو أكثر.
وكان جنم املباراة ليفاندوفسكي هاملز ،مارسيل مشيلتسر -
(يوليان
غوندوغان
الذي سجل االصابات االربع ايلكاي
يف الدقائق  8و 50و 55شيرب  ،)1+90سفن بندر،
بالستشيكوفسكي
و 66واالخرية من ضربة جزاء ياكوب
«بناليت» ،رافعا رصيده اىل (سيباستيان كييل  ،)82ماريو
مثاني اصابات هذا املوسم غوتسه ،ماركو رويس  -روبرت
وبات الالعب االول يسجل اربع ليفاندوفسكي.
اصابات يف مباراة يف الدور ومثل ريال مدريد :دييغو لوبيز -
نصف النهائي من املسابقة .سريجيو راموس ،بييب ،رافاييل
اما اصابة ريال مدريد ،فسجلها فاران ،فابيو كوينرتاو  -سامي
الربتغالي كريستيانو رونالدو خضرية ،كزابي الونسو (كاكا
يف الدقيقة  43رافعا رصيده  - )80لوكا مودريتش (اخنل
يف صدارة ترتيب اهلدافني اىل دي ماريا  ،)68مسعود اوزيل،
كريستيانو رونالدو  -غونزالو
 12اصابة.
Saturday
ان 2011 2012
Page
Page
22
Saturday
21
January
.)6824
(كريم بنزميا
4 Juneهيغواين
ليفاندوفسكي
ويذكر
رفض جتديد عقده مع بوروسيا قاد املباراة احلكم اهلولندي
بيورن كويربز.
دورمتوند اىل ما بعد .2014
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Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:

Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation




Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events
RSA certificate



Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au

املرحلة اخلامسة للدور األول من كأس االحتاد اآلسيوي

الصفاء فاز  2 - 3واألنصار تعادل 0 - 0

أبقى الصفاء بطل الدوري العام امله
يف بلوغ الدور الثاني قائما بعدما
حقق فوزا عزيزا على مضيفه ريغار
تاداز الطاجيكي ( 2 - 3الشوط االول
 )1 - 1يف املباراة اليت اجريت بينهما
االربعاء يف دوشانيب ،يف املرحلة
اخلامسة ما قبل االخرية من تصفيات
اجملموعة االوىل للدور االول من
كأس االحتاد اآلسيوي العاشرة
لكرة القدم .سجل للمضيف فريوز
رامحاتوف واختام خارماكولوف من
ضربة جزاء «بناليت» يف الدقيقتني
 31و ،82وللضيف النيجريي اوتشينا
نغوو اوتشي والسوري امحد العمري
واالحتياطي حممد حيدر يف الدقائق
 44و 53و .2+90وطرد احلكم
حارس مرمى الصفاء مهدي خليل
يف الدقيقة  80لضربه العبا منافسا
ردا على ضربه اياه.
مثل الصفاء :احلارس مهدي خليل
والالعبون عامر خان ،حممد زين
طحان ،امحد العمري (روني عازار
 ،)67اوتشينا نغوو اوتشي ،محزة
عبود (زياد الصمد  ،)80ابرهيم
خري الدين ،خضر سالمة (حممد حيدر
 ،)58محزة سالمة ،منري الريشوني،
طارق العمراتي.
قاد املباراة احلكم القطري مخيس
املري وعاونه حكما التماس مواطنه
مجعة ابو رشيد والقريغيزي مسري
بيك ،والقطري مخيس الكواري حكما
رابعا للتبديل.
ومين الكويت الكوييت ،حامل اللقب
والذي ضمن تأهله للدور الثاني،
خبسارته االوىل امام ضيفه الرفاع
البحريين ( 3 - 2الشوط االول - 2
 .)1سجل للخاسر التونسي عصام
مجعة ( )2يف الدقيقتني  12و،33
وللفائز ميالدين وداود السعيد
والسوري امحد الدوني يف الدقائق
 22و 49و.73
يتصدر الكويت ترتيب فرق اجملموعة
وله  12نقطة من مخس مباريات (15

  ،)5يليه الرفاع  ،)5 - 8( 8ثمالصفاء  ،)8 - 6( 7وريغار تاداز 1
(.)15 - 4

اجملموعة الثانية

ويف اجملموعة الثانية ،تضاءل امل
االنصار يف بلوغ الدور الثاني بعدما
تعادل وضيفه فنجاء العماني سلبا
 0 - 0يف املباراة اليت اجريت بينهما
على ملعب مدينة كميل مشعون
الرياضية يف بريوت.
ويتساوى االنصار وفنجاء نقاطا
يف املركز الثاني ،لكن نتجية
مواجهاتهما املباشرة هي ملصلحة
فنجاء الذي فاز  0 - 4يف مباراة
الذهاب .ويلتقي الفريق اللبناني
اربيل العراقي يف املرحلة السادسة
االخرية ،بينما يلتقي الفريق العماني
اهلي تعز اليمين.
مثل االنصار :احلارس الري مهنا،
والالعبون امحد اخلضر ،الربازيلي
سيباستيان راموس جونيور ،معتز
باهلل اجلنيدي ،ربيع عطايا (الغاني
ويزدوم اغبلكسو  ،)61حممد باقر
ايوب (حممود كجك  ،)70حممود امحد
كجك (انس ابو صاحل  ،)70حممد
عطوي ،حسني ابرهيم ،حممد محود،
علي ناصر الدين.
ومثل فنجاء العماني :احلارس امحد
اهلتالي ،والالعبون عبداهلل القصابي
(باسل الرواحي  ،)39نادر املسكري،
الربازيلي غوستافو كومبيلو (خملد
الركادي  ،)92ناصر العلي ،حممد
املعشري ،املالياني سيدي كيتا،
حممد املسلمي ،حممد اهلنائي ،يونس
املشيفري (بسام الرواحي  ،)30عبد
اخلالق العالوي.
الدولي
قاد املباراة احلكم
القريغيزي دمييرتي ماشينتسيف
وعاونه حكما التماس الكويتيان
ناصر الشطي ومحود الساحلي
واالماراتي محد هامشي حكما رابعا
للتبديل .وانذر احلكم امحد اخلضر

( )23والربازيلي سيباستيان راموس
( )62من االنصار ،وناصر العلي
( )22من فنجاء.
وجدد اربيل فوزه على أهلي تعز 4
 ( 0الشوط االول  )0 - 1سجلهامهدي كريم ومريان كريم ونبيل
صباح وايفان بوكينا يف الدقائق 6
و 60و 78و.84
يتصدر اربيل ترتيب فرق اجملموعة
وله  15نقطة من مخس مباريات (15
  ،)0يليه فنجاء  ،)5 - 6( 7ثماالنصار  ،)7 - 7( 7وأهلي تعز ال
شيء (.)17 - 1

اجملموعة اخلامسة

ويف اجملموعة اخلامسة ،تأهل
سيمني بادانغ االندونيسي وكيتشي
من هونغ كونغ للدور الثاني بعد فوز
االول على مضيفه القوات املسلحة
السنغافوري  ،0 - 2والثاني على
مضيفه تشريتشل براذرز اهلندي
.0 - 4
يتصدر سيمني بادانغ ترتيب فرق
اجملموعة وله  13نقطة من مخس
مباريات ( ،)5 - 12يليه كيتشي
 ،)7 - 13( 9ثم تشريتشل براذرز
 ،)10 - 5( 4والقوات املسلحة 3
(.)12 – 4

اجملموعة السادسة

ويف اجملموعة السادسة ،تأهل
يانغون يونايتد من ميامنار ونيو
راديانت من جزر املالديف للدور
الثاني بعد فوز االول على مضيفه
برسيبو االندونيسي  ،1 - 7والثاني
على مضيفه كونفوي سون هي من
هونغ كونغ .0 - 3
يتصدر يانغون يونايتد ترتيب
فرق اجملموعة وله  12نقطة من
مخس مباريات ( ،)5 - 16يليه نيو
راديانت  ،)3 - 14( 12ثم كونفوي
سون هي  ،)10 - 12( 4وبرسيبو 1
(.)28 - 4
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كتابات

ما للعروبة

الشاعر السيد أمحد احلسيين

���م
ال���ش���م���س واالف�����ل����اك ت����زدح� ُ
خ����ال����ق يف ح���ك���م� ِ
قسم
��ه
م����ن
ٍ
ُ
سحب
ق���د ب��ارك��ت��ه��ا يف ال���ع�ل�ا
ٌ
وال����ب����رق يف مل����ع����ان� ِ
�������م
���ه ِد َي� ُ
سطعت
م���ن ك���وث���ٍر يف ع��رش��ه��ا
ْ
ض�������اءت ع���ل���ى أع���ت���اب���ه���ا ُ
����م
جن ُ
ّ
ً
واهل������ة
ش����ق����ت ط����ري����ق اجمل������د

��م
يف ف���ي���ل� ٍ
��ق م����ن زح���ف���ه���ا مش� ُ
ُ
ال����ع����روب����ة يف طوالعها
اي�����ن
��م
ت���ش���م���خ م�����ن ع���ل���ي���ائ���ه���ا ق���م� ُ
هجع
م����ا ل����ي ارى االي�������ام يف
ٍ
خ���دم
ق���د ع����اض ع��ن��ه��ا ب���ال���وغ���ى
ُ
ن����اخ����ت اىل اخل��������دام ه���ودج���ه���ا
وخ���م
ح���ده���ا
وب���ي���ض ال����ص����وارم
ّ
ُ
��ب
ف����ال����ع� ّ
���ور وم���ك���ت���س� ٌ
���ز م����غ����م� ٌ
ه�����رم
������ز ص����اب����ه
ي�����ا ُر ّب ع� ّ
ُ
واهل������م������ة ال�����ش�����م�����اء أرف���ع���ه���ا
القلم
واض�����رب ب��س��ي��ف��ك خي���رس
ُ
ْ
وخ�������ذ م����ن ال����ت����اري����خ م���وع���ظ� ً
��ة

ك���م س���ات���ٍر يف أرض���ن���ا هدموا
ْ
غضب
وان���ف���ض غ��ب��ار اجل�ب�ن يف
ٍ
أم����م
����رت يف ع��ي��ب��ن��ا
����ه� ْ
ق����د ش� ّ
ُ
ان امل����ع����ام����ع ل���ل���ع���دا ش� ٌ
����رف
ُ
ّ
أمل
ح������ل يف ه���ي���ج���ائ���ه���ا
ان
������ن لواحظنا
ن����ام����ت ع���ل���ى وه� ٍ
����زم
واخل�����ي�����ل حي������دو م���ت���ن���ه���ا ق� ُ
ع����ج����ز منابعنا
ش����ح����ت ع���ل���ى
ّ
ٍ
عجم
����ع�����رب حي����رق ن��ف��ط��ه��ا
وال� ُ
ُ
ُ
���ه
وامل���ع���ت���ص���م ب��������ارت
م���ع���امل ُ
�����م
ي���ع���ل���و ع����ل����ى آذان�����������ه وش� ُ
���ل���اح م����ا ع������ادت م���راب� ُ
��ض���ه
وص�
ٌ
وع���م���وا
ق���د
ض��ي��ع��وا م���ن ن���ص���ره َ
ّ
س���ق���م
ل��������ذا مي����������اذج ق���ل���ب���ن���ا
ٌ
وم���ن���ا غ� ُ
��ل��اة ال���ش���ر ق����د نقموا

وطن اهلواجس والوصاية

قبل اندالع الفتنة الكربى يف العام  1860كان جبل لبنان حيكم
بنظام القائمقامتني ،واليت قضت ان حيكم املقاطعة الشمالية من
اجلبل قائمقام مسيحي واملقاطعة اجلنوبية حيكمها درزي  ،جاء هذا
التقسيم بعد ان بدأ الوهن يضرب الدولة العثمانية ونتيجة لتدخل
الدول االوروبية اليت كانت تتطلع اىل توسيع نفوذها يف تلك املنطقة
من العامل.
مل يقف نظام القائمقامية عائقًا امام اندالع الفتنة عام  1860واليت
انتهت بإنشاء نظام املتصرفية ،حيث اصبح جبل لبنان منفص ًال من
الناحية االدارية عن باقي بالد الشام ،وكان حيكم اجلبل متصرفًا
مسيحيًا عثماني واستمر العمل بنظام املتصرفية حتى العام 1918
ونهاية احلرب العاليمة االوىل وهزمية العثمانيني ودخول املنطقة
العربية حتت وصاية االنتدابني الربيطاني والفرنسي واللذين قسما
املنطقة مبوجب اتفاقية سايكس بيكو.
وقع لبنان حتت االنتداب الفرنسي ،ونتيجة مصاحل استعمارية التقت
مع مصاحل بعض اللبنانيني وهواجسهم مت ضم االقضية االربعة ،واعلن
اجلنرال غورو عن تأسيس دولة لبنان الكبري عام  1920فرفضت شرحية
واسعة من اللبنانيني هذا االجراء بسبب اهلواجس املضادة .
بعد االستقالل عام  ، 1943ولد ما عرف بامليثاق لتنظيم العالقات
بني اجلماعات الطائفية ،تعرض االتفاق هلزات عديدة كانت اخطرها
واوسعها احداث  1975واليت اتت على امليثاق وولد يف نهايتها عام
 1989ما ُعرف بإتفاق الطائف نسبة اىل املدينة اليت استضافت ما
تبقى من نواب اجمللس النيابي الذي انتخب عام  1972وكان املؤمتر
برعاية املمكلة العربية السعودية.
بقيت االعراف تتقدم على النصوص يف ادارة الدولة سواء لناحية
تأليف احلكومات ووضع قوانني االنتخابات وادارة البالد ،ومل ُينفذ
اتفاق الطائف او نفذت بعض بنوده بطريقة انتقائية ،وقد غطت
الوصاية السورية عورات عدم تنفيذ االتفاق بعد ان سلم اللبنانيون
للسوري بإدارة البالد ولكن ذلك مل يدفن اهلواجس اليت تتحكم
مبكونات البلد الطائفية واملذهبية اليت بقيت تنمو نتيجة االخفاق يف
بناء دولة املواطن.
بعد احتالل العراق العام  2003بدأت بوادر األزمة تظهر بني
الواليات املتحدة اليت كانت تنوي بناء شرق اوسط جديد وسوريا
نتيجة اخلالفات بالنظرة ملستقبل املنطقة اىل ان كان خروج اجليش
السوري من لبنان عام  ،2005ولكن بعكس ما كان يعتقد اللبنانيون
بأنهم نالوا استقالهلم فإذا بالوصاية االمريكية حتل حمل الوصاية
الورية وتبدأ حبياكة اخلطوط العريضة والتدخل يف تفاصيل احلياة
السياسية اللبنانية عرب بعض السياسيني وعرب جملس االمن الدولي
الذي اصدر القرار  1559اىل ان كان اغتيال الرئيس رفيق احلريري
عام  2005وظهر انقسام افقي وعامودي يف احلياة السياسية اللبنانية
فربزت جمموعتني سياسيتني وهما  8و  14آذار.
ادى هذا االنقسام هلجمة سياسية غري مسبوقة على املقاومة اليت
حررت معظم االراضي اللبنانية من االحتالل االسرائيلي يف ايار عام
، 2000وبدأت تطل على املشهد سياسة التحريض املذهيب ويف العام
 2006شنت اسرائيل عدوانها الرببري على لبنان ولكن صمود لبنان
شعبًا وجيشًا ومقاومة افشلت
اهلجوم واوقعت هزمية مدوية
باجليش االسرائيلي.
مل يشفع فريق  14آذار للمقاومة
انتصارها ورفع من وترية هجومه
على سالحها فوقعت احداث 7
ايار  2008نتيجة حماولة احلكومة
اللبنانية السيطرة على شبكة
االتصاالت اخلاصة باملقاومة وقد
تال تلك االزمة تسوية سياسية
عرفت بإتفاق الدوحة واليت رعتها
قطر.
مل تستطع التسوية وضع حد
للهواجس املتبادلة بني مكونات
االجتماع اللبناني حيث لدى
املسيحي هواجس العدد ،ولدى
السين هاجس السلطة ،والشيعي
،والدرزي
التهميش
هاجس
هاجس البقاء ،اضافة اىل ما
تقدم من هواجس ،هناك هواجس
االفرقاء لدى كل طائفة لألمساك
بقرار الطائفة واالستئثار حبصتها
يف احلكم والسلطة وظهر ذلك
جليًا خالل مناقشة مشاريع
قوانني االنتخابات سواء يف
اهليئة العامة او اللجنة الفرعية،
فالبعض يتحصن وراء قانون
الستني ،وآخر يريد مشروع
القانون االرثوذكسي وآخرون
حيبذون الدوائر الصغرى كما يرى
غريهم احلل بالنسبية وهناك من

يراها يف املزاوجة بني النسيب واألكثري هنالك من يطرح قانون
الصوت الواحد.
يف الوقت الذي تقف فيه املنطقة العربية عند تقاطع تارخيي
مفصلي سيشكل طبيعة ُنظم احلكم يف املنطقة بعد التغيريات اليت
حصلت نتيجة ما عرف بالربيع العربي.
حاول اللبنانيون اللعب على الكالم او دفن الرأس بالرمال كالنعامة،
وولد ما عرف مبصطلح النأي بالنفس عن االزمة السورية،
مل يكن هلذا النأي اي مفعول ُيعتد به خصوصًا عندما حتتدم حرب
املصاحل الدولية واألقليمية ،فجاءت استقالة الرئس جنيب ميقاتي
رد سياسي من الواليات املتحدة والسعودية على
قبل اسبوعني كأنها ّ
ايران وسوريا اللتني كانتا قد اسقطتا حكومة الرئيس سعد احلريري
مطلع العام .2011
ٌ
نائبأ ورفع
ُكلف متام سالم بتشكيل احلكومة اجلديدة ونال اكثرية 126
شعار حكومة املصلحة الوطنية ،ورغم تفاؤل اللبنانيني بهذه األكثرية،
لكن البلد دخل يف الفراغ السياسي وابتدع الرئيس املكلف مصطلح
اطفاء احملركات يف الوقت الذي تستغل بأقصى طاقتها حمركات
القوى احمللية لتظهر مواقف القوى االقليمية والدولية احلاضنة ،ففريق
يريد حكومة سياسية موسعة ،وآخر يريد حكومة انتخابات او حكومة
تكنوقراط ،او من غري املرشحني لالنتخابات .ومل تغب عن الرسائل
املتبادلة مسألة اهلواجس حول من يتوىل ما يسمى عجبًا احلقائب
السيادية (املالية ،اخلارجية ،الدفاع والداخلية) اليت تتوالها الطوائف
االربع الكربى باالضافة اىل وزارتي االتصاالت والطاقة.
أخريًا هل دخل لبنان يف مرحلة الوصاية السعودية املباشرة وحل
السفري علي عوض العسريي حمل غازي كنعان والسفري جفري
فيلتمان؟.
يقول السفري العسريي ان املمكلة على مسافة واحدة من اجلميع
وال تتدخل يف الشأن اللبناني كما كان يقول بنفس الكالم الوصي
السوري واالمريكي وقبلمها املصري،انشائيًا هذا الكالم صحيح ،لكن
فعليًا فالكالم االنشائي ال يوجد بنوك تتعامل معه وال حتى الصفحات
الثقافية يف اجلرائد واجملالت واملواقع االلكرتونية اال اذا كان له
رصيد سياسيًا.
فهل هي صدفة ان حيط الوزير جربان باسيل يف السفارة السعودية
وحيل ضيفًا على السفري العسريي ،وهل كانت صدفة ان يقول قائد
القوات اللبنانية مسري جعجع يف املاضي الغري بعيد فليحكم االخوان
وهل تأييد جنبالط جلبهة النصرة جمرد زلة لسان!
انه لبنان الذي تطواطء طوائفه ومذاهبه وزعماءه على جتديد هيمنتهم
وتقاسم مغامن السلطة على حساب املصلحة الوطنية وان رفع الرئيس
املكلف شعار حكومة املصلحة الوطنية،الننا رأينا كيف ُعطلت حكومة
كلنا للعمل وبقيت بال عمل حبجة انها حكومة حزب اهلل ،حتى انها تهربت
من اقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفني ،الذين يشكلون الشرحية
الكربى من اللبنانيني بكل تلوينهم الطائفية واملذهبية والسياسية
ويعيشون مبستوى متدني.
انه لبنان الذي اعتاد الوصاية منذ العام !1860
باملناسبة عادت أللجنة اخلاصة باخراج القانون االنتخابي وشغلت
حمركاتها إلخراج التوصيات!.

صور من تاريخ اجلالية

عباس علي مراد
سدني اسرتاليا

تقديم
أكرم املغوّش

املطربة النجمة كارول مساحة :أمجل ليالي العمر يف سيدني

النجمة كارول سماحة والزميل اكرم املغوش (ارشيف)
منذ سنوات قليلة حضرت اىل سيدني النجمة املتألقة كارول مساحة صاحبة الطلة البهية
واالخالق الرفيعة واحيت عدة حفالت مع النجم الشاب جوزيف عطية ..وكنت قد اجريت معها
مقابلة مميزة قالت فيها :الغناء والتمثيل روحي النين اجسد فيها احلياة اجلميلة.
ِ
وانت قمة اجلمال شكال ومضمونا.
فقلت هلا :ان اجلمال هبة اهلل
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تتمــات

بري يعاود..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

سالم يف التمسك مببادئ انطلق عمله على اساسها وهي قيام
حكومة تتألف من  24وزيرا اي لكل وزير حقيبة حتى لو وصفها
البعض باملثالية وان يكون اعضاؤها من غري املرشحني ومن
احلزبيني والذين ال يشكلون استفزازا الحد من دون اسقاط ميوهلم
السياسية.
وتساءلت «اال حيق للبنان ان خيوض هذه التجربة بعدما فشلت
حكومة الوحدة الوطنية وحكومة اللون الواحد ؟» .وردت على الذين
يقولون ان احلكومة السياسية مطلوبة ملواجهة االوضاع احلساسة
متسائلة« :هل كانت الظروف اليت مر بها لبنان بعد استشهاد
الرئيس رفيق احلريري عام  2005اقل خطورة؟ امل يكن زلزاال بكل
ما للكلمة من معنى؟ ومع ذلك جلأ اللبنانيون اىل حكومة انتقالية من
غري املرشحني لالنتخابات لالشراف على اجرائها».
واوضحت ان االطراف السياسيني اعتادوا منطا معينا لتأليف
احلكومات يف السنوات االخرية ومن وحيه تطرح مطالبها ،لكن ذلك
ال ميثل وضعا نهائيا وتاليًا فان اعتماد املداورة مثال يف توزيع
احلقائب هو امر وارد ولو مل يعتمد يف احلكومات االخرية.
وشددت على ان سالم يف جو اجناز احلكومة يف وقت غري بعيد
وليس يف وارد متضية اشهر او ربط التأليف باجناز قانون االنتخاب
اجلديد .والحظت ان املطالبة حبكومة وحدة وطنية معناها ان ال نية
الجراء االنتخابات وعليه فان سالم اذا وصل اىل اقتناع بان ال
رغبة يف السري يف القواعد اليت يراها لتاليف احلكومة ،سيكون له
موقف .واعتربت ان قيام حكومة كما يرغب فيها سالم تتوىل اجراء
االنتخابات سيكون اجنازا تارخييا يؤكد ثبات املؤسسات الدميوقراطية
يف لبنان.
ويف اطار املشاورات اليت جيريها سالم التقى امس ممثل
«املردة» الوزير السابق يوسف سعادة الذي قال ان الرئيس سالم
اكد انه يريد تأليف حكومة وفاقية لكن هناك امورا وتفاصيل حتتاج
اىل مزيد من الدرس .
ووصفت مصادر «املردة « اجواء اللقاء بانها كانت افضل بكثري
من اجواء اللقاء االول بني اجلانبني.
وقد ابلغ رئيس جملس النواب نبيه بري ان االتصاالت بني
الرئيس املكلف و 8اذار «جيدة واالجيابيات ظاهرة وقد وصلتين
اشياء اجيابية عن لقاء الرئيس سالم مع الوزير جربان باسيل».
اىل ذلك بدأ بري عقد اجتماعات جانبية لفتح كوة جديدة يف
جدار مشروع قانون االنتخاب .وقال يف هذا الصدد« :لن ابقى
مكتوفا اىل موعد اجللسة العامة يف  15ايار وال مانع من اجراء هذه
االتصاالت ومتابعتها حتى يف فرتة االعياد» .وهلذا استقبل بري
امس موفدا من البطريرك املاروني اضافة اىل النواب جورج عدوان
واكرم شهيب ونبيه غامن .وتعهد رئيس اجمللس اجراء اتصاالت
مع قوى  14آذار وسائر االفرقاء وقال« :اذا ملست عناصر اجيابية
سأطلب من النائب غامن معاودة الدعوة اىل انعقاد جلنة التواصل
ومن غري املسموح اال نفعل شيئا حتى  15ايار».
واوضح ان اجللسة العامة يف  15ايار اذا مل يتم التوصل اىل
شيء حتى موعدها «ستنعقد من دون توقف على امل الوصول اىل
شيء» .ونفى احتمال الوصول اىل التمديد قائال« :مل افكر فيه ما
دمنا نستطيع الوصول اىل انتاج قانون انتخاب توافقي».

واشنطن تضع..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وتبعه وزير اخلارجية جون كريي الذي ابلغ اعضاء يف الكونغرس
هذا التطور.
واستخدام النظام السوري هذه االسلحة احملظورة يعين انه اجتاز
«اخلط االمحر» الذي وضعه الرئيس االمريكي باراك اوباما للمرة
االوىل يف آب  2012حني حذر من ان استخدام هذه االسلحة سوف
يشكل «خطأ خطريا» وسوف يدفعه اىل تغيري حساباته حيال النزاع
يف سوريا .ويرى عدد كبري من املراقبني ان استخدام االسلحة
الكيمائية «على نطاق حمدود» يعكس منطا يف التصعيد العسكري
استخدمه النظام السوري يف السابق المتحان ردود فعل اجملتمع
الدولي ،وذلك حني استخدم سالحه اجلوي اول االمر على نطاق
حمدود ،وكثف من استخدامه عندما ادرك ان الغرب لن يفرض حظر
طريان فوق سوريا ،وكذلك يف استخدامه احلذر والتدرجيي لصواريخ
«سكود».
وجاء يف رسالة بعث بها البيت االبيض اىل عدد من اعضاء
جملس الشيوخ بينهم رئيس جلنة القوات املسلحة الدميوقراطي
كارل ليفن ،واجلمهوريان جون ماكني وليندزي غراهام ،ان تقويم
االستخبارات كان مبنيا على «عينات فيزيولوجية» (تراب وشعر
وغريها) .لكن الرسالة أوضحت ان البيت االبيض يريد ان يبين
على هذه االدلة االستخبارية االولية من اجل التوصل «اىل حقائق
ذات صدقية وميكن تأكيدها « .واوضحت الرسالة انه ال تزال مثة
مسائل عدة غري واضحة  ،منها كيف استخدمت هذه االسلحة ومن
اصدر االوامر ويف أي ظروف استخدمت .واضافت الرسالة اليت
وقعها مساعد الرئيس للشؤون التشريعية ،ميغيل رودريغيز« :حنن
نعتقد ان اي استخدام لالسلحة الكيمائية يف سوريا من املرجح
جدا ان يكون قد بدأ من النظام السوري .حنن نعتقد حتى االن ان
نظام االسد ال يزال مسيطرا على هذه االسلحة وقد اظهر استعداده

لتصعيد استخدامه املروع للعنف ضد الشعب السوري».
وكررت الرسالة ما قاله أوباما يف السابق من أن استخدام
االسلحة الكيميائية يعين جتاوز خط أمحر ،وأن هذا التحذير االمريكي
قد نقل علنا ويف االتصاالت اخلاصة اىل حكومات عدة يف العامل
بينها النظام السوري« .ومبا ان الرئيس يأخذ هذه املسألة جبدية
بالغة ،فان واجبنا يقضي باجراء حتقيق كامل يف كل االدلة املتعلقة
باستخدام االسلحة الكيميائية داخل سوريا ،وهلذا فاننا ندفع حاليا
اىل اجراء حتقيق شامل لألمم املتحدة يؤدي اىل تقويم ذي صدقية
لألدلة وملعرفة حقيقة ما حدث» .واشارت اىل ان واشنطن تعمل
مع حلفائها واصدقائها ومع املعارضة السورية لتبادل املعلومات
االضافية املتعلقة باستخدام هذه االسلحة.
ويف اشارة ضمنية اىل رغبة واشنطن يف تفادي التسرع يف اطالق
االحكام كما حصل يف االشهر اليت سبقت غزو العراق حني أكدت
واشنطن آنذاك خطأ وجود أسلحة دمار شامل فيه ،قالت الرسالة:
«نظرا اىل أهمية هذه املسألة وما تعلمناه من جتربتنا االخرية ،فان
التقوميات االستخبارية وحدها ليست كافية ،وحدها احلقائق املؤكدة
وذات الصدقية هي اليت توفر لنا مستوى من الثقة وهي اليت
سرتشد صنع قراراتنا وتعزز قيادتنا للمجتمع الدولي».
وأكدت الرسالة ان احلكومة «مستعدة جلميع احلاالت الطارئة حبيث
ترد بشكل مناسب على أي استخدام مؤكد لألسلحة الكيميائية،
بطريقة تتناسب مع مصاحلنا القومية ...ولدى الواليات املتحدة
واجملتمع الدولي عدد من الردود وكل اخليارات مطروحة على
الطاولة» ،يف اشارة ضمنية اىل اخليار العسكري.
وكانت واشنطن قد نشرت  150عنصرا عسكريا وتقنيا يف االردن
العام املاضي .وأخريا زادت عددهم بنحو  200عنصر .ومثة اتصاالت
مستمرة بني الواليات املتحدة واالردن وتركيا واسرائيل يف شأن
سبل التدخل يف سوريا يف حال استخدام االسلحة الكيميائية او يف
حال وقوعها «يف األيدي اخلطأ».
وكان هيغل أفاد ان تقويم االستخبارات جاء يف الساعات الـ24
االخرية ،وقال انه سيقدم بعض اخليارات اىل الرئيس أوباما ،لكنه
امتنع عن تأكيد كون النظام السوري اجتاز اخلط االمحر ،واضاف:
«حنتاج اىل مجع احلقائق واملعلومات» ،فثمة أشياء كثرية غري معروفة
منها «ما الذي استخدم ويف أي مكان ،ومن استخدمه»؟
وفور كشف رسالة البيت االبيض ،سارع السناتور جون ماكني اىل
القول إن االسد قد اجتاز اخلط االمحر ،ودعا اىل تسليح املعارضة
واقامة مناطق عازلة واىل اختاذ اجراءات نشيطة لضمان عدم وقوع
االسلحة الكيميائية يف االيدي اخلطأ .وأبدى عدد آخر من اعضاء
التطور اخلطري.
جملس الشيوخ من احلزبني قلقهم من هذا
ّ
ومن املتوقع ان يتعرض الرئيس أوباما يف األيام واالسابيع
املقبلة لضغوط متزايدة من الكونغرس ومن املعلقني والباحثني
يف مراكز االحباث الختاذ مواقف أقوى للتعجيل يف اطاحة نظام
االسد ويرى البعض انه اذا تردد كثريًا يف التحرك ،فإنه سيجازف
جبعل االسد يعتقد ان الواليات املتحدة لن ترتجم حتذيراتها من
ان استخدام االسلحة الكيميائية سيغري «قواعد اللعبة» اىل عمل
عسكري ضد نظامه.
ويف وقت الحق ،قال مسؤول دفاعي امريكي ان الواليات املتحدة
ليست على وشك شن عمل عسكري ضد النظام السوري.
وأعلنت وزارة الدفاع االمريكية «البنتاغون» أن رئيس هيئة
االركان االمريكية املشرتكة اجلنرال مارتن دميبسي سيزور تركيا يف
ّ
تتعلق باألزمة
االيام املقبلة الجراء مشاورات مع املسؤولني االتراك
داخل سوريا.

املالكي :لو اشتعلت ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

والفتنة كالنار تأكل احلطب واهلشيم ...والفتنة عمياء ال متيز بني
اجملرم والربيء ،واقول لكم اتقوها فانها نتنة» .ودعا العراقيني من
رجال عشائر واعالميني ورجال دين وآخرين اىل «ان يبادروا واال
يسكتوا على الذين يريدون اعادة البلد اىل ما كان عليه يف احلرب
االهلية والطائفية».
واضاف ان ما حصل يف احلوجية وما حصل يف ناحية سليمان
بيك يف صالح الدين اليت يسيطر عليها مسلحون «كلها تدعونا
للتوقف وحتمل املسؤولية… واقول بكل صراحة لو اشتعلت الفتنة،
لن يكون هناك رابح او خاسر» .واكد انه «ليس لدينا عدو يف
الشعب العراقي ،كلهم اخواننا ...الكل اخوة متساوون حبكم اهلوية
الوطنية ،ليس لدينا عدو ...عدونا فقط القاعدة واالرهاب وفلول
حزب البعث» .وأبرز «ضرورة االنفتاح ...واحلوار ،والتقدم اىل
طاولة احلوار ،والنقاش وجها لوجه ،ملناقشة قضايانا».
اىل ان قال« :كلنا ثقة ولدينا من سعة الصدر ان ننفتح على
كل املشاكل وفق قاعدة االحتكام اىل الدستور وضرورة جتنيبه
الفتنة الطائفية» ،مشددًا على ان «احلكومة وجملس النواب ،وكل
مؤسسات الدولة منكم واليكم ،وانتم مجيعا شركاء فيها».
وعن اهلجمات اليت يتعرض هلا اجليش ،قال« :عز العراق ،وعز
اي بلد جبيشه وشعبه ،النه هو الذي يصون السيادة ويوفر العزة
والكرامة للمواطنني اوال وللبلد ثانيا ...اذكركم انهم يتحملون
مسؤولية كما انتم تتحملون واقول لكم انهم ايضا هلم عوائل وابناء
وزوجات ،ومن حقهم ان يعيشوا وحيظوا باالحرتام واملهابة اليت
يقتضيها ضبط االوضاع االمنية يف العراق الذي يتأثر باحمليط
االقليمي الذي يعج بالفنت واملشاكل واليت بدأت افرازاتها علينا».
ووجه املالكي كلمته وقت تشهد البالد موجة عنف دام ضد قوى

االمن اسفرت عن سقوط اكثر من  130قتيال يف ثالثة ايام ،عقب
اقتحام اعتصام سين مناهض لرئيس الوزراء يف احلوجية مشال
بغداد الثلثاء ،مما ادى اىل مقتل  50مدنيا وثالثة عسكريني.
وأفاد مسؤولون ان اجليش العراقي يعزز قواته احمليطة بناحية
سليمان بيك يف حمافظة صالح الدين اليت سقطت يف ايدي
مسلحني ،متهيدًا لبدء عملية «تطهريها».
وقال ضابط يف اجليش رفيع املستوى« :حنن انسحبنا تكتيكيا
كي نعمل على تطهري املنطقة بشكل كامل بعدما عرفنا ان السكان
خرجوا منها ...سنطهر املنطقة زاوية زاوية ولن نسمح باالعتداء على
امن املواطنني».
وتعرضت قوة اسناد عسكرية قادمة من بغداد اىل ناحية سليمان
بيك ،هلجوم قرب قرية خزيفة يف ناحية قرة تبة أحرقت فيه ثالث
آليات عسكرية.
وأوضح مصدر عسكري ان «مسلحني متركزوا يف التالل احمليطة
بالشارع العام حاصروا الرتل وجتري اشتباكات عنيفة بينهم وبني
قوات اجليش».
ومتكن مسلحون مساء االربعاء من السيطرة «سيطرة كاملة» على
ناحية سليمان بيك الواقعة على مسافة حنو  150كيلومرتًا مشال
بغداد على الطريق بني العاصمة واقليم كردستان العراق اثر معارك
مع اجليش العراقي فيها .وقتل أو أصيب العشرات من افراد
اجليش واملسلحني يف معارك الناحية اليت تشمل  28قرية ويسكنها
 30الف نسمة معظمهم من الرتكمان السنة.

«حزب اهلل» ينفي..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وقال رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو إنه كان على منت طائرة
هليكوبرت عسكرية يف طريقه حلضور مناسبة يف قرية جولس الدرزية
شرق مدينة عكا ،عندما رصد سالح اجلو االسرائيلي الطائرة بال
طيار يف حماذاة الساحل اللبناني .وهبطت طائرته اهلليكوبرت فرتة
قصرية اىل حني انتهاء اعرتاض الطائرة .ومل يشر املسؤولون
اإلسرائيليون الذين أدلوا مبعلومات عن احلادث اىل أن إسرائيل
تشتبه يف وجود عالقة بني إرسال الطائرة من دون طيار ووجود
نتنياهو يف اهلليكوبرت.
واوضح نتنياهو يف كلمة ألقاها يف اجتماع مع زعماء للطائفة
الدرزية يف القرية اليت تقع على مسافة  15كيلومرتا من احلدود
اللبنانية« :يف طريقي إىل هنا بطائرة هليكوبرت رأيت حماولة للتسلل
اىل اجملال اجلوي اإلسرائيلي بطائرة بال طيار...اعرتض طيارون
إسرائيليون يف فرتة وجيزة هذه الطائرة وأسقطوها يف عرض
البحر» .وأضاف« :أتعامل جبدية بالغة مع هذه احملاولة النتهاك
حدودنا .سنواصل القيام مبا هو ضروري للدفاع عن أمن مواطين
اسرائيل».
وصرح ناطق باسم اجليش اإلسرائيلي ردا على سؤال عما إذا كان
ّ
«حزب اهلل» يقف وراء احلادث ،بأن حتقيقا جيرى وإن البحرية حتاول
انتشال حطام الطائرة .واشار اىل ان الطائرة من دون طيار رصدت
يف مساء لبنان واعرتضتها مقاتلة من طراز «ف  »16على مسافة حنو
مخسة اميال حبرية من مدينة حيفا الساحلية  .واوضح أن الطائرة
كانت حتلق على ارتفاع حنو ستة آالف قدم وأن إسرائيل رصدتها
قبل حنو ساعة من تدمريها بصاروخ جو-جو .وأقر بأنه «ال نعرف من
أين جاءت الطائرة وال نعرف إىل أين كانت متضي حقيقة».
واتهم نائب وزير الدفاع االسرائيلي داني دانون «حزب اهلل»
بارسال هذه الطائرة ،قائال انها «حماولة جديدة من حزب اهلل الرسال
طائرة من دون طيار اىل االراضي االسرائيلية ...نرى ان حزب
اهلل يعمل على مجيع اجلبهات ،سواء مع طائرات من دون طيار او
املساعدات الضخمة للقوات املوالية لالسد يف سوريا» ،يف اشارة
اىل مشاركة عناصر من احلزب يف معارك منطقة القصري بوسط
سوريا ،اىل جانب قوات نظام الرئيس بشار االسد .واكد «اننا
مستعدون وسنتصرف وفقا لذلك .سيكون هناك رد اسرائيلي.
حزب اهلل يعرف انه ال ينبغي استفزازنا».
وبثت القناة العاشرة يف التلفزيون االسرائيلي ان اجليش
االسرائيلي رفع حال التأهب يف صفوفه .وتوقعت ان يرسل «حزب
اهلل» مزيدًا من الطائرات خالل الفرتة املقبلة.
وتكهنت القناة الثانية يف التلفزيون االسرائيلي ان الغاية من
ارسال الطائرة رمبا كان تصوير منصات النفط والغاز االسرائيلية
قبالة شاطىء حيفا.
ويف بريوت اصدر «حزب اهلل» البيان االتي»:ينفي حزب اهلل
ان يكون قد ارسل أي طائرة بال طيار يف اجتاه اجواء فلسطني
احملتلة».
وقبل صدور نفي احلزب كان تلفزيون «املنار» الناطق باسم
«حزب اهلل» اشاد يف مقدمة االخبار املسائية الساعة  7:30بارسال
الطائرة قائ ًال« :ما بعد حيفا بثمانية كيلومرتات استطلعت طائرة
قالت اسرائيل انها حلزب اهلل سواحل اجلنوب الفلسطيين .يف
االحصاءات هو خرق واحد هذا العام ضمن آالف اخلروق االسرائيلية
صح النسب فإن حزب اهلل يكون قد وضع
للسيادة اللبنانية ،واذا
ّ
يف اخلدمة طائرة ايوب اثنان ومن املفرتض ان تكون قد طورت
قدراتها عن ايوب االوىل اليت مسحت عرض املواقع االسرائيلية
وطوهلا قبل ان تلتقطها الرادارات يف  17تشرين الثاني .»2012
ويذكر ان احلزب تبنى ارسال طائرة من دون طيار حلقت فوق
جنوب اسرائيل مسافة  55كيلومرتًا تقريبًا قبل ان تسقطها مقاتلة
ف  16يف تشرين االول .2012
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اكتشاف جثيت روميو وجولييت
رومانيا!!

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

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

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

تيا السيد تودع العزوبية

اآلنسة تيا السيد

ليوناردو دي كابريو وكلري دينز يف دور روميو وجولييت
قال علماء آثار إنهم رمبا
يكونوا قد توصلوا إىل اهليكلني
وجوليت
لروميو
العظميني
حيث
الرومانية،
النسخة
وجدوهما وقد حضن كل منهما
يد اآلخر.
ويعمل خرباء من معهد Cluj-
 Napocaلآلثار وتاريخ الفن
يف اكتشاف ما يعتقدون إنها
مقربة تضم بعض اجلثث ،واليت
ضمت هيكلني عظميني لرجل
وأنثى يف عمر الشاب وقد ماتا
متشابكي اليدين.
وأشار اخلرباء إىل أن الدهشة
ألن الدفن الثنائي
متلكتهم
كان نادرا للغاية يف تلك احلقبة
الزمنية.
وقال كبري فريق البحث
أدريان روسو« :األمر مبثابة
لغز ،وشيء نادر للغاية
قياسا بأسلوب الدفن يف ذلك
الوقت».
وتابع قائال« :اكتشفنا أن
اهليكل العظمي األول هو لرجل
عانى من إصابة بالغة ،متثلت
يف كسر يف احلوض ،ورمبا
تكون هي سبب الوفاة ،جراء
ضربه بآلة ما شديدة القوة.
وأردف قائال« :اكتشفنا
أن اهليكل العظمي اآلخر هو
المرأة ماتت يف نفس الوقت
الذي مات فيه الرجل ،ومل تكن
وفاتها نتيجة إصابات كاليت
قتل منها حبيبها ،مبا يشري
إىل أنها قد ماتت حزنا عليه،
وهي ملتصقة به ،وقد احتضنت
يده».
واستبعد روسو فرضية أن
تكون املرأة قتلت نفسها ألن
االنتحار كان يعد خطيئة كربى
يف العصور الوسطى ،ولو
فعلت ذلك مل يكن ليسمح أن
تدفن جثتهما معا.
ورجح أن يكون روميو
وجولييت الرومان قد دفنا ما
بني عامي  1550-1450م.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

يداهما متشابكتان لألبد ،علماء آثار اكتشفا روميو وجولييت يف مدينة
كلوج نابوكا الرومانية

تيا مع والدتها

جانب من الحضور

الدهشة تملكت فريق البحث ألن الدفن الثنائي كان نادرا للغاية يف تلك الحقبة الزمنية

تيا بني االهل وبعض الحضور

تيا مع العريس ووالديه

الهيكل العظمي اآلخر هو المرأة ماتت يف وقت مقارب للوقت الذي مات فيه الرجل

يف مطعم السمرلند يف بانكستاون اقامت شلة من االهل
واصدقاء احملامية تيا السيد حفل غداء على شرفها مجع عددا كبريا
من االهل واالصدقاء حيث ودعت تيا حياة العزوبية فرقصت مع
صديقاتها واالهل بفرح وبهجة وقد صودف عيد ميالدها فتحلق
حوهلا اجلميع وغنوا هلا هابي بريث داي واغرورقت عينا امها بدموع
الفرح وضمتها اىل صدرها تقبلها باعتزاز وحنان وفاجأها العريس
عمر احلولي بقدومه مع والده فرقصا معا وودعا العزوبية ومتنى
هلما اجلميع الفرحة كاملة.

صفحة 33

Saturday 27 April 2013

السبت  27نيسان 2013

تســلية

Page 33

صفحة 34

Saturday 27 April 2013

السبت  27نيسان 2013

Page 34

متفرقات

 10أطعمة قد تسبب املوت املفاجئ

هل تعلم أن بعض األطعمة قد
تتسبب لك باملوت املفاجئ؟
فيما يلي جمموعة من األطعمة
قد تتوافر يف وجباتنا اليومية
تعرضك
باملقابل
لكنها
للموت

 -1املشروم :من األطعمة
التى ميكن أن تكون خطرية
جدًا .ولعل أخطر األنواع نوع
يطلق عليه اسم Death Cap
والذى حيتوى على أنواع
متعددة من السموم تتسبب
بوفاة اإلنسان خالل حلظات.
 -2السمكة املنتفخة :حتتوي
هذه السمكة على سم بقوة
 1،200مرة فتكًا من مادة
السيانيد أخطر املواد السامة
لإلنسان ويؤدي إىل املوت
خالل ثوان وينظر اليابانيون
اىل هذه السمكة كوجبة
شهية.يتطلب طهيها شهادة
خاصة وترخيص يطلق عليه
رخصة طاهي فوجو ويشرتط
باجتياز اإلمتحان النهائي أن
يتناول الطاهي من طعامه.
 -3احملار :حيتوي احملار على
بعض املواد السامة لعل
أخطرها مادة محض domoic
والتى ال ميكن أن تزول أحيانًا
أثناء الطهي.
 -4الراوند :يستخدم ساق
نبات الراوند يف بعض
األطعمة لكن اخلطورة تكمن
يف األوراق التى حتتوي على
الكثري من مادة أكساالت
والتى تعترب شديدة اخلطورة.

 -5البطاطا :هي من اخلضار
األكثر استهالكا يف العامل
لكنها حتتوي أيضا مواد
سامة ميكن أن تسبب الصداع
واإلسهال وتقلصات حتى
املوت لعل أشد األنواع
خطورة اخلضراء النها حتتوي
على مادة سوالنني وهو
مركب سام شديد اخلطورة.
 -6بذور املشمش :حيتوي
بصورة طبيعية مادة سامة
تسمى  amygdalinميكن أن
تتحول هذه إىل اهليدروسيانيد
يف املعدة مما تسبب عدم
الراحة أو املرض و قد تكون
أحيانا قاتلة.
 -7الطماطم :حتتوي عل مادة
 Glycoalkaloidمن املواد
السامة واليت قد تكون
ضارة.
 -8الشوكوالته :حتتوي على
ثيوبرومني قلويد والتى ميكن
أن تسبب التسمم لكن األمر
يتطلب تناول كميات كبرية
لتكون ضارة.
 -9التبيوكة مستحضر نشوي
للحلوى :التابيوكا حتتوي
على مادة السيانيد لكنها ال
تلحق أي ضرر إذا مت جتفيفها
بشكل صحيح.
 -10الفول السوداني :من
األطعمة القاتلة لألشخاص
اللذين لديهم حساسية جتاه
املكسرات

بيان هام البناء املنية االكارم

لقد ّ
مت مساء هذا اليوم االحد الواقع يف  ٢١/٤/٢٠١٣اجتماع
يف مركز مجعية ابناء املنية وضواحيها اخلريية حيث ّ
مت تشكيل
ادارة جديدة للجمعية واتت على الشكل التالي :

جلنة دينية  :احلاج هاني علم الدين

رئيس  :احلاج حافظ رزيقة

نائب رئيس  :حسني علوش

مستشار اداري:فوزي عباس ملص

جلنة اعالمية  :عماد نور مشيط

جلنة ثقافية  :قاسم احلالق

امني سر:احلاج امحد وجيه علم

جلنة مالية  :رامي دندن

نائب امني السر:مجال عبدالفتاح

مساعد اللجنة االجتماعية  :رضوان

حممد

مسؤول املركز  :احلاج مصطفى

الدين

زريقة

امني

حمفوض

صندوق:مصطفى

نائب امني صندوق  :حسني رستم

عالقات عامة  :نزيه اخلري

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

مارغريت منصور يزبك يف
ذمة اهلل

فقيد الشباب املرحوم مسري
نديم درباس

جلنة اجتماعية  :احلاج امحد بكر

الغزاوي

العرجة
جمتمع افضل
معًا نعمل لبناء
ٍ

االعالم

توفيت يف بلدة كفرحبو  -قضاء الضنية ،لبنان الشمالي
السيدة مارغريت منصور زوجة املرحوم يزبك الياس
يزبك عن عمر  62عاما وذلك اثر حادث سري مؤمل أودى
حبياتها على الفور.
وسيقام قدس وجناز لراحة نفسها بعد غد االثنني يف
 29اجلاري الساعة الـ  7،30مساء يف كنيسة سيدة
لبنان هاريس بارك.
ّ
اوال زوجة الزميل بطرس
الداعون يف اسرتاليا ابنتها
بشارة واالقرباء.
تقبل التعازي على مدخل الكنيسة.
وقد مت تقبل التعازي يومي اخلميس واجلمعة (امس
االول وامس) يف بيت كرم املهر يف غرانفيل.
ال اراكم اهلل مكروها بعزيز.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء.

الدعوة عامة

قليل من التوتر العصيب مفيد

قال علماء من جامعة كاليفورنيا
األمريكية ان تعرض الشخص
لقليل من التوتر يؤثر اجيابيا
يف دماغه ،حبيث تزداد لديه
قوة الرتكيز وتتحسن القدرات
الذهنية.
وقد اجرى فريق من الباحثني يف
جامعة كاليفورنيا مبدينة بركلي
اختبارات على فئران التجارب
اليت خضعت للتوتر لفرتات
زمنية قصرية .وسجلت الفئران

بعدها مضاعفة يف عدد اخلاليا
العصبية للدماغ .واكتشف
الباحثون أن هذه الفئران
أظهرت بعد مرور أسبوعني من
خضوعها للتجارب زيادة يف
النشاط الذهين وحتسنا يف
أداء الذاكرة .وقالت دانييال
كاوفر املشرفة على الدراسة
«لقد تعودنا على اعتبار التوتر
العصيب ظاهرة سلبية ،لكن
قليال من التوتر العصيب مفيد!

شيع آل درباس والطائفة العلوية فقيد الشباب مسري
نديم درباس يف مامت كبري حيث صلى على روحه
الطاهره مشايخ الطائفة .
ً
اطفاال يف عمر الربيع
واملرحوم مسري تويف فجاة تاركًا
وزوجة حزينة واهل اعزاء ذرفوا الدموع حتى جفت يف
مّاقيهم ...رمحه اهلل واسكنه فسيح جنانه وان هلل وان
اليه راجعون.
الزميل اكرم املغوش واالصدقاء رياض ونوس وبدر
صاحل وغسان صهيون يتقدمون من اهل الفقيد الغالي
باصدق التعازي القلبية سائلني اهلل العلي القدير الرمحة
للفقيد الغالي ولكم الصرب والسلوان .

الزميل الكسي حناوي يشكر اجلميع
على مؤاساته
يتقدم الزميل الكسي حناوي واشقاؤه وعائالتهم
بالشكر الكبري من مجيع الذين واسوهم بوفاة شقيقهم
الغالي املرحوم انطوان حناوي .
لفقيدنا الغالي الرمحة ولكم طول العمر والبقاء.

الزميل اكرم املغوش يهنئ علي كرنيب
برئاسة جملس اجلالية اللبنانية

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

يتقدم الزميل اكرم املغوش من االستاذ املقدام علي
كرنيب برئاسة جملس اجلالية اللبنانية سائلني اهلل تعلى
ان ياخذ بيده لتحقيق اماني اجلالية العربية يف جمتمعنا
االسرتالي املتعدد احلضارات والثقافات وهو املدرس
الناجح يف ثانويات سيدني وصاحب الرقم القياسي
يف بلدية ليفربول نتمنى له ولعائلته املتعلمه كل اخلري
واالسرتاليا احلبيبه االزدهار والتقدم وللوطن العربي
الوحدة وحتريراراضينا احملتله.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية
ماضي طلب رفع احلصانة عن املرعيب
طلب النائب العام التمييزي حامت ماضي من جملس النواب
بواسطة وزير العدل ،رفع احلصانة عن النائب معني املرعيب يف
موضوع اطالقه النار ترهيبًا فوق رؤوس عناصر أمنية يف طرابلس
من رشاش حربي غري مرخص له ،وحماولة االستيالء على سيارة
عسكرية بهدف ازاحة احلاجز االمين من مكانه ،وطلب رفع احلصانة
ملالحقته يف هذه اجلرائم اجلزائية.
ويف موازاة هذا التطور القضائي ،عقد يف دارة النائب معني
املرعيب لقاء تضامين معه ،ضم النواب :حممد كبارة ،خالد الضاهر
ونضال طعمة ،والنائب السابق مصطفى علوش وعلماء «اللقاء
الوطين االسالمي» ومشاخيه وفاعليات مشالية.
وبعد اللقاء ،قال كبارة باسم اجملتمعني« :حضرنا اىل منزل
الزميل واالخ النائب معني املرعيب لنؤكد تضامننا معه بعد احلادث
الذي حصل معه باألمس ،والذي مت تظهريه بصورة منافية حلقيقة
ما حدث ،ألن ما حصل كان هدفه االساسي انسانيًا ولتسهيل أمور
الناس وختفيف االحتقان من طريق عكار – طرابلس ،ولكن تصرف
االجهزة االمنية كان غري الئق يف حق الزميل املرعيب ،وأتينا اىل
دارته لنؤكد رفضنا هلذا التصرف ووقوفنا ودعمنا له».

ضابط االرتباط النمسوي ودرويش زارا سامل
استقبل املدير العام لقوى األمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه
سامل يف مكتبه ،ضابط اإلرتباط النمسوي جريالد هورمان ،يف
زيارة وداعية ملناسبة انتهاء مهماته ،رافقه فيها خلفه روالند ميلر،
ومت عرض لألوضاع العامة يف البالد.
وكان سامل استقبل مطران زحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك
املطران عصام يوحنا درويش ،الذي هنأه بتوليه مهماته اجلديدة.

متييز حكمي مشيمش وإدانة مصري بالتجسس
ميز احملكوم الشيخ حسن مشيمش بواسطة وكيله احملامي انطوان
ّ
نعمة امام حمكمة التمييز العسكرية احلكمني اللذين اصدرتهما
احملكمة العسكرية الدائمة ،االول يف  15نيسان اجلاري وقضى
بسجنه مخس سنوات وجتريده من احلقوق املدنية وادانته جبرم
االتصال بالعدو االسرائيلي ،والثاني حببسه شهرين يف ملف حتقري
شعائر دينية.
اىل ذلك ،قضت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن
الطيار خليل ابرهيم حببس املوقوف املصري حممد سرور 15
سنة وحبس زوجته مسر ابو صاحل سنتني ،ودانتهما بالتجسس
السرائيل.

انتشال جثة طفل سوري جرفه نهر الكلب اىل
البحر
انتشلت وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدني ،االوىل بعد ظهر
أمس جثة الطفل السوري الغريق علي حسن الكردي ( 4سنوات).
وكانت سقط يف جمرى نهر الكلب بعدما زلت قدمه ،وأدت
قوة اجلرف وارتفاع منسوب املياه اىل ابعاده حنو  200مرت يف
اجتاه البحر ،حيث عثر على جثته ونقلها الصليب األمحر اىل اقرب
مستشفى.
ّ
وذكرت املديرية العامة للدفاع املدني يف بيان هلا بـ «ضرورة
عدم االقرتاب من ضفاف االنهر والربك الزراعية والشواطىء البحرية
بسبب ارتفاع منسوب املياه املومسي وقوة اجلرف اليت تتسبب
حبوادث الطرق» ،داعية اىل «االتصال بغرفة عملياتها على رقم
الطوارىء  125فور وقوع أي حادث طارىء».

اعتداء على مدرسة يف حبمدون
دخل جمهول مبنى مدرسة حبمدون العليا الرمسية من احدى النوافذ
وقام بتخريب حمتويات مكتب مديرة املدرسة وسرق كامريا.
وحضرت اىل املكان دورية أمنية واالدلة اجلنائية اليت عملت على
سحب البصمات وبدأت التحقيقات.

سلب سائق سيارة أجرة يف الدامور
تواصلت عمليات سلب السائقني ،فقد استقل جمهول سيارة
أجرة يقودها علي عبد خليل الذي كان متوجها من بريوت حنو
الدامور ،عندما شهر الراكب آلة حادة يف وجهه طالبًا منه التوقف
اىل جانب الطريق ،وسلبه بعد تهديده مبلغ  330دوالرًا وهاتفه
اخلليوي وفر.

سورية غادرت منزهلا الزوجي يف برج محود

تقدم السوري مصطفى ع 33( .سنة) بشكوى لدى فصيلة برج

محود يف قوى االمن الداخلي أفاد فيها ان زوجته قدرية م .ب.
( 33سنة) غادرت منزهلما الزوجي قبل ثالثة ايام ومل تعد ،وقد
عممت اوصافها على دوريات قوى االمن وحواجزها.

إخالء سبيل موقوف ثا ِن يف «حادثة عرسال»
وافقت حمكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية أليس شبطيين
على إخالء سبيل فادي احلجريي الذي أوقف يف «حادثة عرسال»،
وذلك مقابل كفالة مالية قدرها مليون لرية.
وكان قاضي التحقيق العسكري فادي صوان الذي ينظر يف
رد طلب ختلية سبيل احلجريي املذكور ،واستأنفه وكيله
امللف ،قد ّ
احملامي عارف ضاهر أمام حمكمة التمييز العسكرية.
وسبق للمحكمة أن أخلت سبيل املوقوف نوفل احلجريي مقابل
كفالة مالية مماثلة ،وبذلك يبقى إثنان من آل احلجريي موقوفني
يف القضية.
يذكر أن ادعاء النيابة العامة العسكرية يف امللف مشل  34مدعى
عليهم كان من بينهم أربعة موقوفني.

توقيف سوري يف الضاحية وعراقي يف القليعات
أوقفت دورية من املفرزة القضائية يف الضاحية اجلنوبية السوري
مهند خليل الفليفل بعد مالحقة ومراقبة جبرم ترويج دوالرات مزيفة،
وقد ضبط حبوزته مخس عشرة ورقة نقدية مزورة من فئة املئة
دوالر.
وأحيل على مكتب مكافحة التزوير للتوسع بالتحقيق معه بناء
إلشارة القضاء ملعرفة اجلهة اليت تزوده بالعملة املزورة ليبنى على
الشيء مقتضاه.
ويف بلدة القليعات يف جرود كسروان اوقفت دوريتان من
فصيلة ريفون وثانية من اجليش اللبناني العراقي سينال سعد
جري ،القدامه على سلب مبلغ من املال من امرأة مسنة بعد تكبيلها
داخل منزهلا يف عجلتون وقد ضبط حبوزته مسدس وقناع.
من جهتها ،أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان
انه «ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة
اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ
 2013/04/22من توقيف  47شخصا إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على
األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 15 :جبرائم خمدرات 14 ،جبرائم
سرقة 2 ،دون حيازة أوراق ثبوتية 2 ،جبرم تسول 2 ،جبرم اطالق
نار 9 ،جبرائم :احتيال ،تهديد ،إقامة منتهية الصالحية ،إقامة غري
مشروعة ،تسبب بإيذاء ،فرض خوة ،بيع دراجة نارية مسروقة،
تزوير ،حماولة قتل ،و 3مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام
عدلية خمتلفة.

«زوجها» يزوّجها من مس ّن لالستيالء على أمواله
وقع رجل مسن ضحية إغراء موظفة لديه ،أوهمته بأنها ال تستطيع
االستمرار يف خدمته من دون زواج ،ورغم أنها متزوجة من زميلها
يف العمل ،فقد عقدت قرانها على العجوز الذي يكربها بـ 45عامًا
مقابل مؤجل قيمته مليون دوالر.
وبعد فرتة اكتشف «العريس اجلديد» ،أنه وقع ضحية احتيال
يزور شيكات مصرفية على حسابه
من قبلها وزوجها الذي راح
ّ
اخلاص.
وكانت عالقة زواج تربط بني نارميان ب .ز 40( .عامًا) وعمر ج.
( 44عامًا) اللذين يعمالن لدى حممد أ .املولود يف العام ،1928
وعندما ساءت أحواله الصحية قررا استغالله واالستيالء على أمواله
عرب مناورات احتيالية بدأت فصوهلا بالطالق يف ما بينهما ،ومن
ثم إيهام نارميان للمدعي بأنها ال تستطيع االستمرار يف خدمته
من دون الزواج منه ألنها ال تستطيع أن تعصي من خالل ملسه
والنظر إليه أثناء مساعدته على االستحمام ،وقد أدت هذه املناورة
إىل التأثري يف نفس املدعي وهو الرجل املريض ما محله على
املوافقة على الزواج منها وقد مت الزواج بالفعل الساعة الثانية بعد
منتصف الليل من قبل أحد املشايخ مبهر معجل ومؤجل من مليون
دوالر أمريكي بعد أن أوهمته «العروس» بأن هذا املبلغ هو جمرد
«حرب على ورق» وهي ال تريده إمنا هو ضمانة كي ال خترجها ابنته
من املنزل ،وبعد زواج نارميان بقي زوجها السابق يعمل فاستغال
معًا هذا الواقع لالستيالء على أموال املدعي زورًا واحتيا ً
ال وذلك
عرب تزوير شيكات على حسابه وقد بلغ جمموع قيمتها  21000دوالر
وصرف قيمة هذه الشيكات واالستيالء عليها.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان عقوبة السجن حتى 3
سنوات للمدعى عليهما وأحاهلما للمحاكمة أمام القاضي املنفرد
اجلزائي يف عاليه.

سوري ي ّدعي اختفاء زوجته من برج محود

ادعى السوري مصطفى ع .أمام فصيلة برج محود ان زوجته قدرية
م.ب .غادرت منزهلا الزوجي منذ ثالثة أيام ومل تعد حتى تارخيه.

استهداف حمل يف عندقت بأصبع ديناميت
رمى جمهولون اصبع ديناميت على حمل لألدوات الكهربائية يعود
لطوني القاضي يف بلدة عندقت ،واقتصرت األضرار على املاديات.
وفتحت القوى األمنية حتقيقًا يف احلادث.

اشتباك وإطالق نار وقنبلة يف عني احللوة
أقدم مقنع فجر يف حملة السوق  -الشارع الفوقاني يف خميم عني
احللوة ،على إطالق النار من سالح حربي .وبعد قرابة ربع ساعة،
ألقيت قنبلة صوتية يف احمللة نفسها .وعند الثانية ،اندلع لبعض
الوقت اشتباك بني جمموعة من «فتح االسالم» يرأسها بالل بدر
وعناصر من حركة «فتح» قرب «موقع طالل االردني» ،مما أدى اىل
تضرر عدد من السيارات كانت متوقفة يف املكان.
وأجرت «جلنة املتابعة» الفلسطينية سلسلة اتصاالت للتهدئة،
وعقدت اجتماعا حبثت خالله يف احلوادث األمنية اليت حتصل من
وقت اىل آخر ،وأصدرت بيانا شددت فيه على أهمية االمن يف
املخيم ووحدته «واحلرص على أمن الساكنني والوافدين اليه من
اخواننا النازحني من سوريا».

رصاص على اجليش يف نبع الصفا
أطلق جمهولون كانوا داخل احدى السيارات املارة النار ليل امس
قرب مركز للجيش يف منطقة نبع الصفا يف الشوف .وعلى االثر
سيرّ اجليش دوريات يف املنطقة ملالحقة الفاعلني.
وتستمر التحقيقات لكشفهم وتوقيفهم.

 12جرحياً بقذيفة من خملفات «البارد»
هز انفجار قوي خميم نهر البارد ،يعتقد بانه قذيفة من خملفات
ّ
احلرب ،يف العقار رقم  39الواقع قرب مدرسة جبل طابور داخل
املخيم ،ما تسبب باصابة  12شخصا نقلوا مجيعا اىل «مستشفى
اخلري» يف املنية .منهم  9اوالد من تالمذة املدرسة ،وهم :عبدالكريم
عوض وعثمان سليمان وريم حسن نصار ورهف عوض وريهام عوض
وهدى احلاج وعلي خليل عبدالرحيم وامحد نصر سالمة وضعه حرج ،اىل
جانب ثالث مدرسات هن :امال حممد سرحان ونسرين امحد النعنعي
واماني عادل خليل .ويف بريوت توىل مفوض احلكومة لدى احملكمة
العسكرية القاضي صقر صقر االشراف على التحقيق يف االنفجار.

قتيالن و 3جرحى حبادثني يف كفرحبو وترشيش
أدى حادث سري يف الشارع الرئيسي يف بلدة كفرحبو  -الضنية،
اىل وفاة مارغريت يزبك ( 62عاما) وجرح شخصني جبروح خمتلفة.
ونقل املصابون إىل مستشفيات يف املنطقة ،بينما نقل جثمان
يزبك إىل منزهلا ،ومنه إىل كنيسة البلدة ،اليت عمتها أجواء احلزن.
وكذلك ادى حادث سري وقع على طريق ترشيش  -زحلة بني
سيارة «رينو  -رابيد» بيضاء و «فان» ازرق ،اىل مقتل املواطن
جميد صدقة ،واصابة فرحات صدقة ،وهو يف حال حرجة .ونقال اىل
مستشفى يف زحلة.

سريّا رعى تدشني خزان مياه يف بليدا
رعى القائد العام لـ «اليونيفيل» اجلنرال باولو سريا تدشني خزان
مياه ممول من «اليونيفيل» يف بليدا ،يف حضور قائمقام مرجعيون
وسام احلايك ،وقائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج
شريم ،وقائد القطاع الشرقي يف «اليونيفيل» اجلنرال تيودور
بانيوس ،وآمر مفرزة قوى االمن الداخلي يف النبطية العقيد علي
هزمية ،ورئيس البلدية حسن ضاهر وفاعليات.
وشدد اجلنرال سريا يف كلمة على «محاية السالم واالمن» يف
اجلنوب ،ثم تسلم درعا تقديرية من ضاهر.

فرنسا دفعت مشاركتها يف احملكمة
أعلنت اخلارجية الفرنسية يف بيان ،ان فرنسا دفعت مشاركتها
يف مصاريف احملكمة اخلاصة بلبنان لسنة  2013وقيمتها مليون
ونصف مليون أورو ،مما جيعل القيمة االمجالية اليت دفعتها فرنسا
منذ انشاء احملكمة سبعة ماليني أورو .وجددت باريس دعمها
للمحكمة «اليت تعمل بكل استقاللية يف سبيل العدالة وضد االفالت
من العقاب» .ودعت «مجيع االطراف اىل احرتام القرار  1757الذي
صدر عن جملس االمن الدولي».
واشار البيان اىل ان «من مصلحة لبنان واملنطقة ككل ان تستمر
احملكمة اخلاصة بلبنان يف عملها بكل استقاللية وصفاء .وتشجع
باريس البلدان الداعمة لعملها على دفع مشاركتها ،ولبنان ،الذي
يعترب تعاونه ضروريًا ،على دفع مشاركته.
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MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
Senator the Hon. Bob Carr
A TRANSITION PLAN FOR SYRIA
Foreign Minister Bob Carr today called for international
agreement on plans for the future of Syria, including humanitarian aid, the post-Assad transition, a democratic government and commitments on excluding al-Qaida and refraining
from chemical weapon use.
More than 70,000 people are dead and millions have fled
their homes. Around 70 per cent of the country’s doctors
and medical staff are unable to work due to targeted attacks,
and there are reports of diseases such as typhoid.
Speaking from a meeting on Syria, hosted by the government of Luxemburg, Senator Carr said he was concerned
about how the conflict was affecting Palestinians.
“Palestinians are suffering enormously from the Syrian crisis,” Senator Carr said.
“There were 520,000 Palestinian refugees in Syria at the
start of this conflict.
“Many of them have been forced into neighbouring countries, so they have become refugees twice over.
“I was told by officials that two Palestinians were found
hanged in a camp in Syria after being tried under sharia law.
“There are reports of Palestinians being forced off buses and
into separate queues when Syrians are queuing for food.
“There are reports Jordan will stop receiving Palestinians
from Syria.
“There are terrible pressures on Jordan and Lebanon as a
result of the Syrian crisis.
“This is an example of minorities suffering as part of the
overall crisis of the Syrian civil war.”
Senator Carr said Syrian transition plans include:
Increased humanitarian aid
• Australia to provide an additional $24m to international
humanitarian organisations such as the World Health Organisation for emergency medical and food supplies (see
attachment)
• Protection for aid workers – Australia to seek formal
agreement from the Syrian opposition to avoid targeting
of health workers and allow universal access to hospitals
in Syria. More than 140 medical workers have been killed
or abducted in Syria over the last two years including from
targeted attacks.
An orderly transition
• An international and Syrian commitment to an orderly
transition which respects lives and property of minority
groups and to restore basic policing and health services.
A democratic Syria
• Agreement from all parties that a future Syria would be
democratic and exercise the rule of law by holding individuals responsible for their actions, rather than institutions or
ethnic groups.
Commitments by the Syrian opposition:
• To reach out to communities such as Christians and Alawites, and ensure they have a voice in a new Syria;
• Not to tolerate revenge attacks against organisations or
minority groups;
• Not to use chemical weapons and to immediately secure
existing stocks to prevent them being seized by terrorists;
and
• To ensure al-Qaida and other extremist groups are excluded from any future Syrian government.
Today’s talks will be attended by the Foreign Ministers from
Australia, the UAE, Belgium, Canada, Denmark, Finland, the
Netherlands, Norway, Poland, Sweden, Luxembourg, Greece
and representatives from the Arab League, aid organisations, the United Nations, European Commission and the
Council of Europe.
Media contact: 02 6277 7500

UNEARTHING AUBURN’S Deutsche Bank says Ausis one of world’s most
TALENTED YOUNG WRITERS tralia
expensive countries

Auburn Future Writers
Competition returns in
2013 to unearth the best
of Auburn’s school-aged
talent.
The 2013 competition,
run by the Friends of
Auburn Library Services
(FOALS) and Auburn
City Library is open to
primary and high school
students from Years
4-12, as well as students
completing their HSC at
TAFE. There are three
different age categories for the competition:
Years 4, 5 and 6 (Group
A), Years 7, 8 and 9
(Group B) and Years 10,
11, 12 and HSC (Group
C).
The overall aim of the
competition is to provide
opportunities for students to exercise their
creativity and imaginations.
Auburn Library Services
Manager, Laurence McDonnell, said there were
some excellent entries
in last year’s competition and hoped to see
an even greater array of
talent this year.
“The children get a lot of
confidence in creating
something from scratch
and exceeding their own
expectations,” he said.
“This is important because they’re more
likely to read and write
more often if they’re
encouraged and know
their worth.
“Our local children
come from a wide va-

riety of cultures and
backgrounds and it’s
fascinating to see that
variety flow into their
creative writing.
“There are also cash
prizes available and it’s
a thrill for them to see
their work published
and recognised at a
prestigious Awards Ceremony.”
FOALS were particularly
pleased with the standard of writing and the
number of competition
entries in 2012 and an
even higher number of
entries are expected in
2013.
In May, Auburn Library
will be offering free creative writing workshops
with renowned children’s
authors James Roy, Oliver Phommavanh and
Ursula Dubosarsky, who
was recently shortlisted
for the 2013 Children’s
Book Council of Australia (CBCA) awards.
These workshops will
give students the opportunity to develop their
story ideas and refine
their writing skills with
published authors.
Writing Workshops:
Ursula Dubosarsky –
4pm-5.30pm, Monday
20 May
James Roy – 4pm-5
.30pm, Tuesday 21 May
Oliver Phommavanh –
4pm-5.30pm, Thursday
23 May
For more information,
contact Auburn Libraries on: 9735 1250.

In the past 10 years prices have soared around 200 per cent for average items such as bread, wine cigarettes and petrol as households
battle against a strong Australian dollar while the rest of the global
economy slows.

AUSTRALIA has become
one of the most expensive
places on the planet, as the
price for everything from a
Big Mac to an iPhone exceeds that of most other
major developed countries.
The surge in prices over
the past decade has seen
Sydney become the most
expensive destination for
a weekend getaway in the
world, more than double
the cost of New York.
In the past 10 years prices have soared around
200 per cent for average
items such as bread, wine
cigarettes and petrol as
households battle against
a strong Australian dollar
while the rest of the global
economy slows.
Despite a slight fall in
prices over the past 12
months, Australia and
Japan are rated by the
Deutsche Bank survey as
the most expensive in the
world, while the US is the
cheapest country.
Only France and Singapore are more expensive
locations for a pint of beer.
Australian pubs charge
$US8.20, almost double the
price in the UK, New Zealand and Germany.
Deutsche Bank global
strategist Sanjeev Sanyal
said prices in Australia are
among the most expensive
in the world, overall costsbeing higher than most of
its rivals and most other
cities offering some cheap-

er services.
“Singapore is a cheap
place to get an MBA, but
not if you want a car or a
pair of Levi’s jeans. Indian
cities are usually cheap,
but pizzas cost the same
as New York,” he said.
“But Australia and Japan
are very expensive across
a wide range of products,
while the United States is
generally the cheapest developed country.”
And it is not just services
that are overpriced. The
cost of a new Volkswagen
Golf at $US37,442 is almost
$US8000 than in the UK
and more than $US10,000
more expensive than buying the same model in New
York.
The survey just shows average prices in US dollars
and lets the price comparisons tell the story rather
than drilling down into the
data.
Item/Australian price/US
price
Big Mac/$4.90/$4.37
Two litre bottle of CocaCola/$3.61/$2.35
Pint of beer/$8.20/$6.00
Pair of Levi’s 501/$115/$56
iPhone/$819.33/$649
20
pack
of
Marlboro/$17.21/$12.31
Cab
ride
for
3km/$10.77/$10.75
Movie tickets/$17.95/$13
Men’s
haircut
in
CBD/$27.69/$30
Daily
car
rental/$95.50/$95.80
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Hundreds pack Sydney’s Martin Place Growing crowds attend Anzac
for the Anzac Day Dawn Service
dawn services

1927.
Tim Barrett, Commander
Australian Fleet, said it
was on this day 98 years
ago that Australia’s national identity was forged
in the courage of young
men.
“Their fighting prowess,
irrepressible humour and
sense of mateship would
come to symbolise the triumph and the spirit over
adversity and defeat,” Mr
Barrett said in his Anzac
Day address.
“It has inspired Australian
servicemen and women
for almost a century and it
continues to inspire those
who are right now deployed to conflicts across
the world serving our nation.
“It is a time to think of the
3000 or so men and women of the Australian De-

fence Force who are currently serving with great
distinction overseas from
South Sudan, Egypt to the
Middle East, Afghanistan,
in the Southeast Asian
region and the South Pacific.”
This year marks the 98th
anniversary of Australia
and New Zealand forces
making their first landing
at Gallipoli in Turkey.
The disastrous Gallipoli
campaign cost the lives
of 7594 Australians and
2721 New Zealanders.
Turkey lost 87,000 men
during the campaign.
Wreaths were laid at the
Martin Place cenotaph by
Sydney Lord Mayor Clover
Moore, NSW Premier Barry
O’Farrell, state Opposition Leader John Robertson and federal MP Tanya
Plibersek.

AUSTRALIANS
have
proved the Anzac spirit is
alive and well, with huge
numbers attending dawn
services across the country, as the centenary of
Gallipoli nears.
Tens of thousands of
people stood motionless
in the darkness to remember their fallen countrymen and women as they
marked the anniversary of
the landing on Gallipoli in
1915.
More than 30,000 attended
the service at the Australian War Memorial in Canberra, a large increase on
previous years, while some
40,000 packed the lawns
beneath the Shrine of Remembrance in Melbourne,
and thousands filled Sydney’s Martin Place.
In Brisbane, more than
18,000 people overflowed
from Anzac Square eager
to be close despite organisers asking for people
to watch it on screens in
King George Square.
The Anzac spirit has been
credited for helping Tasmania through its worst
bushfires in 50 years, during the dawn service in
Hobart.
And across the Tasman,
rain could not deter thousands from gathering at
the cenotaph in Auckland
Domain for New Zealand’s

PRIME Minister Julia
Gillard says it will take
some years to assess
the full extent of services
needed to support veterans of Afghanistan and
other recent conflicts.
Ms Gillard was responding to the concerns of
Victoria Cross recipient Corporal Ben Roberts-Smith who worries
wounded diggers could
be forgotten as the Afghanistan conflict fell off
the radar.

“As we go through the
next few years I think we
will get a sense of the full
dimensions of the support that are needed,”
she told ABC television
in Townsville.
“We haven’t quite been
here in a long time.”
Ms Gillard said some
young soldiers had done
up to seven tours of duty
and still had full lives
ahead of them.
“So we are going to have
to make sure that we

are getting it right,” she
said.
That meant extending
existing services and
keeping them under review.
This generation of veterans might want support
services provided differently to those from previous conflicts, Ms Gillard said.
“That’s why we will have
to keep really engaged
with it and focusing on
it.”

A serviceman salutes during the dawn service at the cenotaph Martin Place, Sydney. This year marks the 98th
anniversary of the landing at Gallipoli in World War I. Picture: Dan Himbrechts Source: The Australian

Anzac spirit lives on, Sydney service told
VIETNAM veteran Col Kelson walks proudly down
Sydney’s Martin Place
wearing his military medals.
He has been coming to the
Sydney Anzac Day dawn
service without fail for 28
years.
“Why wouldn’t you come,”
the 64-year-old said after
the service.
“Let’s face it, there’s lots
of blokes that aren’t; never
had the opportunity to be
here today.
“It’s all about them.
“I have relatives that never
came back from World War
II so it means a bit.”
Mr Kelson was among
thousands of people,
young and old, who packed
the length of Martin Place
to honour Australia’s fallen soldiers.
Wrapped in jumpers and
coats, their heads were
bowed as they remembered.
The sombre gathering
was a huge contrast to the
corporate types who zip
through Martin Place on
weekdays.
But those who attended
were reminded that the
large pedestrian strip,
which is now home to the
Reserve Bank of Australia and luxury shops, was
also used as a recruitment
base during World War
I and was the site for the
first ever dawn service in

PM says years to assess all veteran needs

biggest dawn service.
In Canberra, Victoria Cross
winner Corporal Ben Roberts-Smith made a moving tribute to one of his
fallen mates, reciting the
words of the teenaged son
of Matthew Locke, killed
in action in Afghanistan’s
Chora Valley in 2007.
“Whenever
something
challenges me and I think
of giving up I can feel
dad looking down on me
cheering me on. His death
left a hole in my heart but
his spirit has given me the
motivation to push myself
further than ever before,”
wrote Keegan Locke.
Like many dawn services
around the country, the
service at the Australian
War Memorial featured
some innovations, among
them readings of accounts
of Afghanistan by Australian servicemen and their
families.
The names of iconic Australian battles were flashed
onto the side of the Memorial building, and images
of Australian men and

women taken in more than
a century of conflict.
A video featuring Australian diggers fighting at the
Somme in France during
World War I was played in
Adelaide, marking a departure from the traditional
service that has been attended by growing crowds
in recent years.
Tim Barrett, Commander
Australian Fleet, told the
thousands packed into
Martin Place in Sydney the
Anzac spirit continued to
inspire Australian servicemen and women in current
conflicts across the world.
“It is this Anzac spirit that
shows us not who we are
intrinsically as Australians
but who we want to be as a
nation,” he said.
Vietnam veteran Col Kelson has attended the dawn
service in Sydney for 28
years.
“Why wouldn’t you come,”
the 64-year-old said.
“Let’s face it, there’s lots
of blokes that aren’t; never
had the opportunity to be
here .“It’s all about them.”

Qantas to fight claim Aborigines
removed

QANTAS says it will not
tolerate behaviour that
could compromise passenger safety after facing
legal action for allegedly
kicking a group of Aboriginal men off a plane.
The eight men were on their
way home to Kempsey, on
the NSW mid-north coast,
from an indigenous leadership program in Cairns,
three years ago.
They claim they were
thrown off the plane before it left Sydney, and are
suing Qantas for damages, accusing the airline of
false imprisonment.
The airline would not
comment on specifics of
the case but confirmed it
would defend the claims in
court.
It also denies any discrimi-

nation.
“Qantas has a zero tolerance policy towards behaviour it believes could
compromise the safety of
anyone on our aircraft,”
Qantas said in a statement.
“This policy is applied
equally to all passengers.”
The men were allegedly
locked in a bus parked on
the tarmac for an hourand-a-half, before being
escorted back to the terminal.
It’s alleged the men were
told they could not travel
as a group and would have
to catch separate flights,
in pairs, the following
morning.
A hearing for the case is
set to take place in a Sydney court in August.
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Building safety improved under new planning system

Glenn Brookes

The safety and quality of
buildings, including highrise apartments in East
Hills and Bankstown will
be improved under the
NSW Government’s new
planning system.
“The new planning system
White Paper, released last
week by the NSW Minister for Planning and Infrastructure Brad Hazzard
outlines a far more rigorous building regulation
and certification system”
said Glenn Brookes.
“The NSW Government
has acted on complaints
that building defects including water penetration,
poor noise insulation and
cracking of walls have
become more common in
new developments,” Mr
Brookes said.
“The new system puts in
place a much more robust
system for building quality and safety with more
checks for complex buildings.”
“It ensures that high rise
buildings receive additional inspections.
“It seems ridiculous that
currently only two or three
inspections are required
for these buildings compared to six for the considerably less complicated
detached houses.
“Sydney has changed well over 60 per cent of
Sydney’s new approved
dwellings last year were
multi-units and it is clear
that more checks are required to ensure all homes
are safe to live in.” Mr

Gillard tight lipped on disability levy

PRIME Minister Julia Gillard is refusing to engage
in budget speculation including suggestions an
increase in the Medicare
levy could be used to
fund the national disability insurance scheme.
“I’m simply not playing
the game,” she told ABC
radio on Wednesday.
Earlier in April sacked
cabinet minister Simon
Crean raised the prospect
of using a taxpayer levy
to fund the NDIS, saying
it worked for universal
Brookes said.
The current planning sys- health cover.
tem is more than 30 years
old and is costly, full of
red tape, and failing to deliver the supply of homes MMIGRATION Minister
needed.
Brendan O’Connor said
Specific building regula- he’d be happy to brief the
tion and certification re- coalition on border proforms in the new system tection issues, but not
include:
if they played “infantile
• Requiring on-site inspec- politics” around national
tions by accredited certi- security.
fiers and experts during The federal government is
construction to better fo- investigating allegations
cus on critical issues such against three asylum
as fire safety, structural seekers from Egypt, Sri
integrity and sound insu- Lanka and Iraq currently
lation
in detention in Australia.
• Introducing a single build- The three have been sepaing manual for multi-unit rately accused of involvedwellings and commercial ment in terrorism, murder
buildings which contains and drug trafficking, News
all key information about Limited reports.
the building and its safety Mr O’Connor said the govsystems
ernment was “well aware”
• Stopping certifiers al- of the allegations before
lowing people to occupy the coalition raised them,
a building until it is con- and he was confident
firmed the work is in line
with the planning approval
• Ensuring that builders
vouch that internal wet ar- A QUEENSLAND MP is
eas (such as bathrooms) being investigated for
comply with water-proof- official misconduct and
ing standards
fraud, the state’s crime
• Requiring additional and corruption watchdog
inspections during the and police say.
construction of high-rise Scott Driscoll quit the
buildings
Liberal National Party
These measures will give last Friday before he
home buyers and tenants was expelled, but denies
more confidence in the improper business dealquality and safety of build- ings.
ings.
“The CMC takes the
The White Paper is on ex- position in all matters,
hibition until 28 June at whether assessment or
www.planning.nsw.gov.au/ investigation phase, that
newplanningsystem
everyone is entitled to

Julia Gillard denies
AWU investigation
claims

The disability sector estimates the scheme will
cost at least $18 billion by
2018/19.
Ms Gillard remains tight
lipped about how the
scheme, now called DisabilityCare Australia, will
be funded.
“We’re in budget speculation season ... I’m not
engaging in any speculation,” she said.
Mr Crean said that it was
hard to have a disability
insurance scheme without people having to pay Prime Minister Julia Gillard.
Source: The Daily Telegraph
a premium.

Coalition politics with security: O’Connor
Australia’s agencies were
investigating the claims.
But he didn’t appreciate
the coalition engaging
in “infantile politics” by
sending a letter to media outlets detailing their
concerns about the allegations.
It wasn’t in the national
interest for the coalition
to be broadcasting any
details about national security, he said.
“I will happily brief the
opposition on all of
these matters, and I think
that’s appropriate,” Mr
O’Connor told Sky News
on Wednesday.
“But I can’t do that if
they’re seeking to play
politics with such sensitive matters.”

Qld MP being investigated for fraud

the presumption of innocence,” a CMC spokeswoman told AAP.
“All allegations should be
treated as unsubstantiated until a final outcome
is reached.”
Controversy has surrounded Mr Driscoll for
months, including an
allegation he secretly
controlled a community
group in Moreton Bay
and paid his wife’s business tens of thousands
of dollars in consultancy
fees.

PRIME Minister Julia Gillard denied on Tuesday
night claims by Sydney
radio host Ben Fordham
she is being “investigated” as part of an escalating police inquiry into
the Australian Workers
Union (AWU) slush fund
scandal.
While Victoria Police
fraud squad detectives
continue to interview
key witnesses, the 2GB
broadcaster yesterday
said he’d been contacted by police and asked
to “make a formal statement”.
His comments emerged
as The Australian reveals
wednesday that a former
AWU employee has also
been asked by police
to make a formal statement. Wayne Hem swore
a statutory declaration
last November that Ms
Gillard’s one-time lover,
Bruce Wilson, a former
AWU state secretary,
gave him about $5000
and told him to deposit
it in Ms Gillard’s bank
account, The Australian
reports.
Ms Gillard has said previously that she could not
recall such a payment.
She and Mr Wilson have
strenuously denied any
wrongdoing.
Fordham engaged in a
robust interview with Ms
Gillard on March 7, during which she said the
police inquiry was “noth-

2GB radio’s Ben Fordham.
Source: News Limited

ing to do with me”.
On tuesday Fordham
alleged on-air that he
knew “for a fact the
Prime Minister is being
investigated” by the Victoria Police. “I have been
asked to make a statement by police and I’m
in the process of making that happen. And
when someone tells us
something that is not
true and I know it not to
be true, I’m going to tell
you about it,” he said. He
told The Daily Telegraph
the fraud squad had
contacted him “several
weeks ago” and asked
for a statement.
Ms Gillard has denied
all wrongdoing in relation to the slush fund
and last night a spokesman said she had “never
been contacted by police
and never been asked to
provide a statement”.
The alleged AWU fraud
took place between
1992 and 1995. Ms Gillard - who was a partner
at Slater & Gordon and
in a relationship with Mr
Wilson at this time - has
steadfastly denied any
knowledge of the alleged
wrongdoing.
The Australian reports
that detectives have so
far questioned 12 witnesses in regards to the
fund.

صفحة 39

Page 39

Saturday 27 April 2013

السبت  27نيسان 2013

مـناسبات

الناشط أمحد ديب كرم شقيقه عقيل (ابو عماد) حبضور نواب وسفراء وفاعليات وطنية واجتماعية

السفري صاحل :هناك مؤامرة على العراق واألمة العربية وباحتادنا حنمي بالدنا

السفري العراقي مؤيد صاحل

السيناتور شوكت مسلماني

النائب طوني عيسى

آدي سـركيس

سـام يوسـف

احلاج خليل حراجلي

السفري صاحل وعزيز يتوسطان سركيس ،مسلماني ،ديب ويوسف

السفري صاحل وعزيز يتوسطان مسلماني،امحد وعقيل ديب ،يوسف واألشوح

وقوفا:السفري صاحل يتوسط امحد وعقيل وحممد ديب ..وعزيز وديب (جلوسا)

السفري صاحل وممثل كردستان عزيز يتوسطان ريتشارد طنوس وطوني طوق

من اليمني :بو رزق،مراد ،السفري صاحل ،بزي ،كرنيب ،محود واملغوش

من اليمني:عزيز ،صاحل ،يوسف ،بزي ،سركيس ،محود وكرنيب

املغوش
كتب اكرم
ّ
كعادته وبفعل ادمانه على الكرم واحملبة اقام الناشط امحد
كاظم ديب وليمة على شرف شقيقه الضيف عقيل ديب يف
دارته العامرة حضرها السفري العراقي االستاذ مؤيد صاحل،
ممثل اقليم كردستان املهندس هافان عزيز ،النائب طوني
عيسى ،السيناتور شوكت مسلماني ،عضو بلدية مرييالندز آدي
سركيس ،نائب رئيس بلدية فريفيلد السابق املهندس مسري
يوسف ورجل االعمال املعروف املهندس علي محود ،نائب
رئيس التيار الوطين احلر يف اسرتاليا ريتشارد طنوس ورئيس
التيار يف سيدني طوني طوق ،رئيس جملس اجلالية اللبنانية
علي كرنيب ونائب الرئيس علي مراد ،رئيس مجعية عيمار
وعضو جملس اجلالية اللبنانية طوني بو ملحم ،احلاج حسن بزي،
الناشط مجال سالمه ،الناشط يف حزب االحرار فؤاد االشوح،
ايلي ناصيف وممثلون عن احزاب البعث والشيوعي والقومي
مجعيات خريية واجتماعية وخمتار بلدة حبنني يف لبنان وعدد
من ابناء مرياطة والزمالء انطونيوس بورزق واكرم املغوش
وانطوان القزي وسايد خمايل وعباس مراد.
وقد اعتذر عن احلضور السفري االيراني بسبب اضطراره
للسفر خارج البالد والشيخ كمال مسلماني بسبب املرض
وكذلك الوزير كريس بوين ألسباب خاصة.
بداية رحب االستاذ عباس بو عبد اهلل بالضيوف نيابة عن
املضيف شاكرًا للناشط امحد ديب ضيافته وتكرميه.
وحتدث السفري العراقي فشكر صاحب الدعوة وحتدث عن
املؤامرة االستعمارية اليت يقودها التحالف الغربي الصهيوني
بقيادة الواليات املتحدة ودعا اىل رص الصفوف.
كما تكلم السيناتور الدكتور شوكت مسلماني شاكرًا االخ
امحد معتربًا بيته بيت اجلالية واضاف علينا كجاليه عربية

حسني احلاج ،طوني بو ملحم ،ريتشارد طنوس ،طوني طوق واملهندس علي محود

خليل حراجلي ،لؤي مصطفى وعلي مراد

اسرتالية ان نعمل من اجل قضايانا والدفاع عنها ذاكرا اسهاب
عدد من النواب يف برملان نيو ساوث ويلز يف احلديث عن
الدميقراطية وحقوق االنسان يف اسرائيل دون ذكر مّاسي
شعبنا الفلسطيين وهذا يتطلب منا الوقفة اجلريئة الظهار
وحقوقنا املغبونة كما قال.
وحتدث النائب طوني عيسى قائال كل الشكر للصديق العزيز
امحد ديب على ضيافته واندفاعه الوطين واالجتماعي وعلينا
كما قال االخ العزيز الزميل شوكت ان نتحد للدفاع عن
حقوقنا وان نتفاعل مع بالدنا احلبيبة اسرتاليا من اجل رفعتها
ورفعتنا.
كما تكلم املهندس مسري يوسف الذي قال ان علينا ان
نعمل على استحداث هيئة تعاون بني الشبيبة العراقية
واللبنانية من اجل مكافحة اجلرمية .

وحتدث االستاذ آدي سركيس بالنيابة عن الوزير كريس
بوين معتذرًا عن حضوره السباب طارئة وقال ان الوزير كلفه
ان ينقل بامسه للحضور ان ابواب مكاتبه مشرعة ومفتوحة
ملساعدة ابناء اجلالية يف كل مسألة تتعلق باحلكومة الفيدرالية،
وشكر امحد وعائلته ومتنى للضيف العزيز ابو عماد اقامة سعية
وعودة محيده اىل ربوع مرياطة يف لبنان الثقافة واجلمال
واملقاومة.
وحتدث ايضًا احلاج رئيس مجعية حبنني مصطفى حامد وحسن
بزي وحسني احلاج وخليل حراجلي شاكرين املضيف ومرحبني
بالضيف.
يذكر ان املأدبة الغنية املميزة بأشهى املأكوالت كانت من
حتضري صاحبة الدار عقيلة السيد امحد السيده مريفت ام
حممد وشقيقته ام علي ديب......شكرًا والف شكر.

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
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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

