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حتضري «هيئة التنسيق
النقابية» للدخول يف ما
أمسته «مواجهة مفتوحة»،

لالجيار
شقة جديدة خلف منزل Granny
 Flatمنفصلة عنه ..مؤلفة من غرفة
نوم واسعة وتوابعها
ملن يهمه االمر االتصال على:
0451102032

حتى حتقيق مطالبها.
اضراب
وشكل
ّ
شل معظم
االمس الذي

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

املؤسسات
واالدارات

العامة
والقطاعات
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www.southwestbuilders.com.au
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بطريـرك موسـكو
فـي القـدس:
عــودة روســيا
األرثـوذكســية

جنبالط :مثن سالح املقاومة أقلّه طائف جديد

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

pp: 255003 / 09613

مواجهة نقابية حكومية مفتوحة  ..و«حزب اهلل» يف بكركي
على الرغم مما تشكله
هيئة ادارة قطاع البرتول
من اطار مؤسساتي يضع
لبنان على سكة االستفادة
الطبيعية
الثروة
من
املدفونة يف حبره ،فإن
الكرة تبقى يف امللعب
احلكومي للتعجيل يف
اصدار املراسيم التطبيقية
اليت كلما تأخر بتها بها
ضيع لبنان فرصة الدخول
ّ
املوعود اىل «نادي الدول
الغازية».
أما التنقيب عن سلسلة
الرتب والرواتب ،فقد ظل
عالقا يف متاهة احلسابات
الرمسية املالية واالنتخابية
املتضاربة ،األمر الذي
ينذر باحتدام االشتباك
احلكومي ـ النقابي يف ظل

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

والقدس
«موسكو
كاحملور القطيب ثابتتان
القومي
الوعي
يف
الروسي ،وعلى هذا
احملور تسري السياسة
الروسية» .تلك مقولة
ألحد املستشرقني الروس
تؤكد إىل حد بعيد أهمية
الزيارة اليت سيقوم بها
بطريرك موسكو وعموم
إىل
كرييل
روسيا
الفلسطينية
األراضي
ابتداء من اجلمعة
احملتلة
ً
(امس).
الكنيسة
بطريرك
األرثوذكسية
الشرقية

التتمة صفحة 31

مؤسسة الزوقي التجارية
ألصحابها بسام وجوزيف
وفادي الزوقي

األسد حيذر من عواقب غزو خارجي
تفاؤل خبروج معارضة موحدة من الدوحة

صرح الرئيس السوري
بشار األسد بانه سيعيش
وميوت يف سوريا ،حمذرًا
من أن أي تدخل عسكري
غربي السقاطه ستكون له
عواقب كارثية سواء يف

الشرق االوسط او يف
العامل كله.
وتزامن هذا املوقف
بالتحدي
يتسم
الذي
مع اجتماع مهم يف قطر

التتمة صفحة 31

أوباما حياول جتنيب أمريكا «اهلاوية املالية»
واجلمهوريون يص ّرون على خفض اإلنفاق
عاد الرئيس االمريكي
باراك اوباما اىل البيت
االبيض االربعاء بعد فوزه
التارخيي بوالية ثانية مدتها
اربع سنوات ،ودعا خصومه
اجلمهوريني اىل العمل معه
من أجل جتنب أزمة مالية
تلوح يف االفق.
طوي ًال
تستمر
ومل
فرحته بفوزه على املرشح

اجلمهوري ميت رومين ،إذ
كان عليه أن يبدأ مهمة
انهاء االنقسام احلزبي يف
الكونغرس الذي يعطل
جانبًا من عمله.
وقبل مغادرته شيكاغو،
أجرى اتصاالت هاتفية
يف حماولة لردم اهلوة مع
الزعماء اجلمهوريني من

التتمة صفحة 31

التفاصيل صفحة 39

مطلوب للعمل يف مؤسسة الزوقي

في مستشفيي نورث شور وويستميد
Westmead Hospital - North Shore Hospital
أشخاص ذوو خربة يف تحضري :البيتزا  -الشاورما  -ساندويش بار
( - )Sandwich Baarالقهوة  Espresso Barوغري ذلك
مطلوب طهاة ( )Chefsذوو خربة يف تحضري املأكوالت العاملية

الرجاء االتصال بالسيد جبـّاوي على الرقم0450500615 :

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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Recharge available here:

®

Customer should have minimum $24 balance on the mobile account to activate, Once the Super Saver plan is activated, we will deduct $24 from the existing
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Please don’t litter

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

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

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

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

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

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

علب الطحينة

فالفل جاهزة

بعض اآلالت

علب الفالفل

صفحة 3
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لبنانيـــات

الراعي استقبل السفري عسريي وتبلغ منه تهنئة العاهل السعودي

عون يؤكد من بكركي ان االستقرار يف لبنان لن ميس
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي سفري اململكة العربية
السعودية يف لبنان علي
عواض عسريي الذي نقل له
تهاني خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
برتبة الكاردينالية .بدوره محل
البطريرك الراعي السفري عسريي
حتياته وشكره وتقديره للملك،
كما هنأ السفري العسريي على
تعيينه باملرتبة املمتازة من قبل
العاهل السعودي.
بعد اللقاء قال عسريي:
قمت بزيارة البطريرك الراعي
وقدمت له التهنئة القلبية،
وعربه اىل االشقاء اللبنانيني
كافة ،واالخوان املسيحيني
بوجه خاص برتقيته اىل رتبة
كاردينال وبنجاح الزيارة اليت
قام بها قداسة البابا بنديكتوس
السادس عشر اىل لبنان ،وكانت
مناسبة الستعراض الوشائج
االخوية اليت تربط اململكة
العربية السعودية بلبنان حكومة
وشعبا وقيادات ومن ضمنها
بكركي اليت هلا مكانتها املميزة
يف تاريخ لبنان وحاضره ،ويعول
على اعتداهلا وحكمتها ورسالتها،
وهي رسالة سالم وحمبة واخاء
اىل شعوب املنطقة تلتقي يف
جوهرها مع الدعوة اليت أطلقها
خادم احلرمني الشريفني امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل
منذ عدة سنوات اىل حوار بني
االديان والثقافات والعمل بكل
اخالص من اجلها.
أضاف :أكدت لغبطته ان لبنان
بإرثه احلضاري وثرائه الديين
والثقايف والفكري يقدم تنوعا
فريدا يف غناه ،وشعبه الشقيق
مدعو بكل طوائفه اىل احلفاظ
على هذا االرث العريق.
وأكد ان اململكة العربية
السعودية حريصة كل احلرص
على استمرار هذا النموذج ودعمه
لكي جيد فيه العامل صورة
حقيقية عن تعايش املسلمني
واملسيحيني يف هذه املنطقة
بأخوة وتفاهم وسالم منذ مئات

السنني ،وهو تعايش ،لرؤساء
الطوائف دور اساسي يف تعزيزه
وتقريب القلوب والنفوس ونبذ
التفرقة لكي تتحقق مصلحة
لبنان وشعبه يف ان ينعم باالمن
واالستقرار يف حميطه العربي.

عون

واستقبل البطريرك الراعي
عصرًا العماد ميشال عون الذي
قال جئنا اليوم إىل بكركي
لتهنئة نيابة الكاردينال مار
الراعي على منحه
بشارة بطرس ّ
ّ
تكلمنا
الكاردينالية ،وقد
رتبة
ّ
القضية املشرتكة
باملناسبة عن
ّ
احلالية واألزمة
قضية لبنان
وهي
ّ
ّ
السياسية اليت يعيشها ،فتبادلنا
ّ
وتوصلنا إىل نظرة
الرأي فيها،
ّ
ّ
متوافقة حول سبل معاجلتها،
يعم هذا ّ
ّ
التوافق على
ونتمنى أن ّ
ّ
بالتالي
لنتوصل
باقي الفرقاء،
ّ
إىل نتيجة.
ّ
وطمأنا نيافته ،ونطمئن
هذا
ّ
أن
على
بنانيني
مجيع
ّ
الل ّ
فحدة األزمة
س،
ّ
اإلستقرار لن مُي ّ
ترتفع وتنخفض فقط باخلطابات،
ولن حيصل أكثر من ذلك.
ّ
النظرة بينكم
توحدت
ع ّالم
ّ
وبني سيدنا البطريرك؟
 ال نستطيع أن نطرح ّالنوايا
ّ
نتكلم مع باقي الفرقاء.
قبل أن
هل سيكون هناك إجتماع
املسيحية
يف بكركي لألقطاب
ّ
بالنظرة اليت ّ
ّ
اتفقتم
للتداول
سيدنا البطريرك؟
عليها مع ّ
سيدنا البطريرك هو من يأخذ
 ّاملبادرات اليت تفاهمنا عليها.
قلتم ّ
إنكم ال تستطيعون
عما ّ
اتفقتم عليه مع
اإلفصاح ّ
يتم
سيدنا البطريرك قبل أن
ّ
ّ
طرحه على الفرقاء اآلخرين .هل
تقصد بالفرقاء اآلخرين الفريق
الذي تنتمي إليه أو الفريق
اآلخر؟
 أقصد ّكل الفرقاء.
هل ذلك يعين ّ
أنكم ستقومون
وإتصاالت ّ
حبركة تواصل ّ
حتى مع
الفريق اآلخر؟
 مجيع الفرقاء يزورونالصرح البطريركي .السنيورة
ّ
ليس من فريقنا وكان هنا منذ

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

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
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فرتة .أعتقد ّ
أنه سيكون هناك
مواعيد أخرى هلم مع البطريرك.
املسيحيون
ماذا لو رفض
ّ
ذلك؟
 ال نستطيع أن جنرب أحدًا علىاجمليء إىل هنا ّ
للتفاوض معنا.
هل سيكون هناك مبادرة
بطريركية؟
 نيافة الكاردينال يوافيكمدائمًا باملعلومات اللاّ زمة.
إذا كان صاحب الغبطة موافقاً
على تغيري احلكومة وقيام حكومة
أخرى ،هل توافقون على ذلك؟
ّ
ّ
بالتفاصيل،
تتكلمون
 بدأمتوحنن ال نزال يف مرحلة احملادثات
العامة.
ّ

فاضل

كما استقبل الراعي مدير
املخابرات يف اجليش اللبناني
العميد الركن ادمون فاضل
يف زيارة للتهنئة بالكاردينالية
وكانت مناسبة لعرض االوضاع
االمنية السائدة يف البلد.
القاضي
الراعي
والتقى
رشيد مزهر للغاية نفسها،
الذي اعترب ان الزيارة للتهنئة
بالرتبة اجلديدة ،مؤكدا على
املسرية السياسية واالجتماعية
للكاردينال اليت حازت على
ثقة مجيع اللبنانيني ،متمنيا له
النجاح يف هذا الدور وسط هذه
الظروف الصعبة االليمة اليت مير
بها البلد واملنطقة.
بعدها ،استقبل راعي ابرشية
بريوت املارونية املطران بولس
مطر يرافقه وفد من منظمة
احلوار املسكوني يف فيينا
للكنائس السريانية برئاسة
املطران يوسف بواتيل من اهلند
وديت فارفينكلري الذي اشار
بعد اللقاء اىل ان الوفد اطلع
نيافته على ما تقوم به املنظمة
بعد ان قدم التهاني بالرتبة
اجلديدة اليت منحها اياه قداسة
البابا ملا يتميز نيافته من صفات
جعلت الكنيسة املارونية تنتخبه
رئيسا هلا ومن ثم قداسته منحه
الكاردينالية ،وقال :غبطته يتميز
بطريقة تفكريية وعمله ومفهومه
الالهوتي والتزامه حيال مساعدة
اللبنانيني عامة واملوارنة خاصة.
وأشار اىل ان امللفت يف هذا
البلد هو التعايش احلقيقي بني
املسلمني واملسيحيني ،الفتا
اىل الدور الذي تقوم به املنظمة
بني الكنائس السريانية لتفعيل
وتطبيق االفكار االجيابية ملصلحة
املؤمنني بشكل عام.

وزير الدفاع

كما استقبل الراعي وزير
الدفاع فايز غصن الذي قال
بعد اللقاء :هذه الزيارة لتهنئة
نيافة الكاردينال وكل لبنان
واملسيحيني بصورة خاصة.
لقد مت منح الكاردينال هذه
الرتبة اجلديدة يف توقيت يدل
على معان كثرية للبنان ودوره
واستقراره وامنه ومستقبله.
ال شك ان سيدنا يشدد دائما
على احلوار والكالم بني الفرقاء
كافة ،فهو العنصر احملرك
للواقع املوجود وسط هذا

االنقسام السياسي الكبري الذي
تشهده البالد ،ولبنان حباجة اىل
شخص مثل سيدنا الراعي لكي
يقرب بني اجلميع ويكون العنصر
االجيابي وسط ما يشهده البلد
من احقاد وردود فعل.
ومتنى غصن للكاردينال الراعي
التوفيق يف مهمته ،وان يكون
داعما لكل ما ميكن ان حيدث.
كما اكد ان احلكومة تقوم بكل
ما ميكن بهدف ارضاء اللبنانيني
مجيعا وهي تقوم جبهود كبرية
لتسيري امور الناس واعطائهم
حقوقهم.

بويز

والتقى بعد ذلك الوزير
السابق فارس بويز الذي قدم له
التهاني بالرتبة اجلديدة ،مشددا
على اهمية الدور الذي يقوم به
نيافته يف سبيل ختفيف اجواء
االحتقان يف البلد وذلك من
خالل مواقفه الداعية للحوار بني
االفرقاء واملشددة على ضرورة
تالقي مجيع اللبنانيني حول هدف
وطين واحد.
واشار بويز اىل انه عرض
للبطريرك الراعي أجواء لقاءاته
يف الواليات املتحدة االمريكية
واليت امجعت فيها االراء على ان
الغرب قلق جدا ازاء التطورات
اليت حتصل يف سوريا والصراع
السين  -الشيعي يف املنطقة
ونوعية املعارضة وكيفية تطبيقها
باالفعال ،معتربا ان الغرب يرى
ان البديل عن االنظمة السابقة
مل يكن دميوقراطيا ابدا .ووسط
هذه االجواء ال بد للبنان من
حتديد اسرتاتيجية للتفاعل مع
هذه االحداث احمليطة به.
والتقى ايضا رئيس اجلامعة
اللبنانية الوزير السابق عدنان
السيد حسني على رأس وفد من
عمداء اجلامعة يف زيارة للتهنئة
بالكاردينالية وكانت مناسبة
لعرض اوضاع اجلامعة على كافة
االصعدة.

اتصاالت وبرقيات

وتلقى الكاردينال الراعي
سلسلة اتصاالت هاتفية وبرقيات
تهنئة بالرتبة اجلديدة ابرزها من
سفري لبنان يف القاهرة خالد
زيادة ،القنصل الفخري جلمهورية
ساوتومي وبرتسيب يف لبنان
رمزي حيدر اللذين اعتربا ان
هذه الرتبة ليست فقط للكنيسة
املارونية بل للبنان واللبنانيني،
مهنئني الراعي على اجلهود اليت
بذهلا ويبذهلا يف تقريب وجهات
النظر وتعزيز احلوار بني مجيع
اطياف اجملتمع اللبناني.
ووجه الكاردينال الراعي رسالة
تهنئة لألنبا تواضروس الثاني
مبناسبة انتخابه بابا االسكندرية
وبطريرك الكرازة املرقسية
للكنيسة القبطية ،متمنيا له ان
يقود اهلل خطاه يف خدمة الكنيسة
واعالء شأن املسيحية يف هذا
الشرق ونشر رسالة االخوة
والسالم واملصاحلة بني خمتلف
شعوب منطقتنا واديانها وال
سيما يف هذه الظروف الصعبة
والدقيقة اليت جنتازها.

ميقاتي :موضوع السلسلة ال حيل بالسلبية وحنن
مسؤولون عن احلفاظ على االستقرار النقدي

أكد رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي امام زواره يف السراي
امس أن موضوع سلسلة الرتب
والرواتب ال حيل بالسلبية أو
بالتصعيد ،بل باملناقشة اهلادئة
حيال افضل السبل لتأمني
االيرادات املطلوبة للسلسلة مع
احلفاظ على احلقوق املكتسبة
للموظفني يف القطاع العام
وعلى التوازن املالي وعدم
تعريض القطاعات االنتاجية
ملزيد من االعباء.
وقال :لقد شهد جملس
الوزراء باألمس مناقشات معمقة
حيال موضوع السلسلة والوضع
النقدي واملؤشرات االقتصادية
الرتب
سلسلة
وتأثريات
والرواتب ،وكان توافق على ان
املوضوع حيتاج اىل املزيد من
النقاش وعلى اجراء االتصاالت
الالزمة مع املؤسسات املالية
الدولية واحمللية ومؤسسات
التصنيف اليت تدعم االستقرار
النقدي يف لبنان.
أضاف :حنن نتفهم صرخة
ومطالب
التنسيق
هيئة
املوظفني والعمال ،لكننا يف
نهاية األمر مسؤولون عن
احلفاظ على االستقرار النقدي
العام وال ميكننا اجملازفة بأي
قرارات مرجتلة او متسرعة
تضرب االقتصاد .هذا املوقف
أبلغناه اىل املعنيني يف هيئة
التنسيق النقابية ،منذ اليوم
األول للبحث معهم ،وأعدنا
التأكيد عليه االسبوع الفائت
يف إجتماعنا معهم.
ودعا اجلميع اىل الرتوي يف
مقاربة هذا املوضوع وعدم
إدخاله يف التجاذبات السياسية،
ألننا مجيعا معنيون حبماية وطننا
وعدم تعريض االستقرار النقدي
ألي اهتزاز ،ال سيما وسط حال
اجلمود واالنكماش اليت تشهدها
املنطقة ككل.
وختم :سنتابع يف جلسة مقبلة
جمللس الوزراء درس موضوع
ايرادات السلسلة بعد استكمال
االتصاالت الالزمة على امل
االسراع يف اجنازها ،ألحالتها
مع مشروع قانون السلسلة اىل
اجمللس النيابي.
النشاط الرمسي
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل
سفري فرنسا لدى لبنان باتريس
باولي وحبث معه يف الرتتيبات
النهائية لزيارته الرمسية اىل
فرنسا يف التاسع عشر من
الشهر احلالي.
وإستقبل الرئيس ميقاتي
املنسق اخلاص لألمني العام
لألمم املتحدة لدى لبنان
ديريك بالمبلي الذي قال:
عقدت لقاء جيدا جدا مع دولة

الرئيس ،ناقشنا يف خالله
العالقات الثنائية .لقد الحظت
أن لبنان شهد زيارات لعدد من
املسؤولني يف األيام الفائتة،
اكدت التعاون الوثيق مع لبنان
وأهمية دعمه يف هذه املرحلة.
كما إستقبل وزير االشغال
العامة والنقل غازي العريضي
وحبث معه يف شؤون وزارته،
ثم وزير الطاقة واملياه جربان
باسيل وتناول البحث بعض
امللفات املتعلقة بوزارته.
والتقى وزير الدولة لشؤون
التنمية االدارية حممد فنيش
الذي قال بعد اللقاء :احلكومة
جممعة على أن املطلوب هو
زيادة االنتاجية ،ومن أبرز
امللفات اليت تقع حتت هذا
العنوان ملف التعيينات املتصل
باالدارة ومصاحل الناس والبلد
واالقتصاد ،فهذا املوضوع
يشكل حمور اهتمام احلكومة،
ويقع يف صلب أولوياتها ،اال
أن هناك بعض االمور اليت
تستدعي املزيد من االنضاج
بعدما باتت يف مراحلها األخرية،
ونتمنى ان تسري االمور وفق ما
نريد.
هل تعتقد ان املطالبة
باستقالة احلكومة قد هدأت
بعض الشيء؟
 بإمكان اي مواطن أنيطالب بإستقالة احلكومة ،فكيف
اذا كانت هناك قوى سياسية
تطالب باألمر عينه .ليس املهم
املطالبة بل الوسائل اليت
نعتمدها لتحقيق ذلك ،فاذا كنا
نتبع وسائل دستورية ،ينص
عليها الدستور والقوانني،
عندها ال ميكن الحد االعرتاض
على ممارسة كهذه ،لكن مل
تعد املشكلة استقالة احلكومة
او عدمها بل تعطيل مصاحل
الناس ،فإذا كان املطلب
يقوم على استقالة احلكومة هل
نلجأ اىل تعطيل جملس النواب
ورفض املشاركة يف احلوار
والبحث يف عدم الوقوع يف
الفراغ؟ مل تعد املسألة تتعلق
مبطلب يراد حتقيقه ويؤمن
مصلحة البلد بل اصبحت وكأن
هناك من يريد القول انه يف
حال مل تفعلوا ذلك ،أي يف حال
مل تستقل احلكومة ،فسنعمد اىل
التعطيل.
وإستقبل الرئيس ميقاتي
مفيت طرابلس والشمال الشيخ
مالك الشعار يف حضور حممد
بركات وصالح سالم.
ومن زوار السراي رئيس
اهليئة العليا للتأديب القاضي
مروان عبود ،ثم مدعي عام
ديوان احملاسبة القاضي فوزي
مخيس.
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لبنانيـــات

جعجع التقى سفري اليابان ووفداً من جمدل عنجر سليمان تناول مع ماروني واحلوت التطورات
واطلع من فاضل على التدابري األمنية

استقبل رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف معراب،
السفري الياباني يف لبنان
سايشي أوتسوكا يف زيارة
تعارف ،يف حضور رئيس جهاز
العالقات اخلارجية يف القوات
بيار بو عاصي .واستعرض
اجملتمعون األوضاع السياسية
العامة يف لبنان واملنطقة
إضافة اىل العالقات الثنائية
بني البلدين.
اىل ذلك ،عرض جعجع مع
النائب السابق جواد بولس
التطورات السياسية الراهنة
وشؤون وشجون إمنائية ختص
منطقة زغرتا.
وكان الدكتور جعجع التقى
وفدا من جمدل عنجر برئاسة
خالد غنيم واملختار شعبان
العجمي واملختار ياسر حسني
والدكتور عمر غنيم واحملامي
امحد صربي يف حضور منسق
القوات يف زحلة شارل سعد.
وتطرق اجملتمعون لألوضاع
السياسية يف لبنان واملنطقة
إضافة اىل شؤون اجتماعية
وإمنائية.
وألقى خالد غنيم كلمة قال

فيها :او ً
ال ،ال بد من شكركم على
تشريفكم لنا بلقائكم واعطائنا
من وقتكم الكريم ،وايضا ال بد
من شكركم على جرأتكم وثباتكم
على مواقفكم على رغم ضراوة
احلرب اليت نتعرض هلا ،حرب
ّ
سفاح
يشنها علينا نظام جمرم
يغتال فيها قادتنا ومستقبلنا
ووطننا ،ونواجهه بدميوقراطية،
دميوقراطية قد رأينا بأم عيننا
كيف يرد عليها هذا النظام
يف شوارع سوريا مع اهله
وشعبه ،وعلى رغم ذلك ما زلنا
دميوقراطيني.
اضاف :شعب  14آذار ما زال
حيلم بأهداف ثورة االرز على
رغم كل اخلسارات والنكبات
اليت مين بها ،ويأمل ان عهد
التنازالت وىل وان االنتصار
بات قريبا ،لقد دفعنا امثانا
غالية ورجاالت كبارا ،وجيب ان
حنصل على وطن او منوت من
دونه.
وختم غنيم :ال بد من تفعيل
دور  14آذار بأقصى الطاقات
واجلهود وبكل املناطق حتى
يعود لدينا االمل باستعادة
وطننا.

سامي اجلميّل دعا ملصاحلة حقيقية باجلبل
رأى منسق اللجنة املركزية يف
حزب الكتائب اللبنانية النائب
سامي
اجلميل ،ان املطلوب اليوم
ّ
مقومات لعودة املهجرين اىل
قراهم ،كون العودة ال حتصل اذا
مت دفع  5أو  10ماليني او دفعنا
 15مليونا كتعويضات للمهجرين
ألن هذا ال يكفي .مشريا اىل
ان العودة لن حتصل اال عندما
تتوفر يف مناطق العودة مقومات
احلياة ،من مستشفيات اىل
جامعات ومدارس وحياة ترفيهية
ونواد لكي يعيش االنسان
بكرامته ،من دون ان يضطر اىل
النزول اىل بريوت للعمل التعلم
واالستشفاء.
أمام كوادر حزب الكتائب
يف منطقة الشوف وعاليه
تطرق
ّ
اجلميل اىل موضوعي العيش
ّ
املشرتك واملصاحلة يف اجلبل،
فقال :ان املصاحلة يف اجلبل
تتم من حتت اىل فوق وليس من
فوق اىل حتت ،اذ ال يكفي ان
يكون البطريرك قد قام مبصاحلة
تارخيية يف اجلبل لكي نقول أن
هذه املصاحلة متت ،بل هي بدأت
مع البطريرك صفري من خالل
املصاحلة التارخيية ،ولكن اذا
مل تتابع على االرض مبصاحلات،
وتصحيح العالقات مع جو اجيابي
يف القرى ،ال نكون عندها نقوم
مبصاحلة حقيقية.
أضاف :ما نطلبه مصاحلة
حقيقية ،من األسفل اىل األعلى،
ألننا حباجة الستعادة العيش

املشرتك يف اجلبل ،وكي يعود
هذا العامود الفقري الذي يسمى
جبل لبنان اىل متاسكه وتضامنه،
وهذا التضامن ال ميكن أن حيصل
على حساب أحد ،بل جيب ان
يشعر كل شخص انه حاصل على
كرامته ،وان رأسه مرفوع وحاصل
على حقوقه كافة ،واال يشعر أن
هناك ناس بسمنة وناس بزيت،
موضحا أن املصاحلة احلقيقية تكون
عندما يشعر كل فرد انه يسري يف
قريته ورأسه مرفوع ،وأنه حاصل
على حقوقه كغريه ،وانه يستطيع
أن يعيش حياته الطبيعية كغريه
واردف :بهذه الطريقة نكون قد
حققنا املصاحلة احلقيقية.
وعن موضوع الشراء اإلسرتاتيجي
حلزب اهلل ألراضي املنطقتني ،قال
اجلميل :يف منطقة الشوف وعاليه
ّ
يتم بيع االراضي بطريقة عشوائية
وهذا البيع جيب ان نواجهه،
وهؤالء السماسرة الذين حيصدون
املال على حساب مناطقنا وتارخينا
وشهدائنا
وارضنا
وهويتنا
ونضالنا ،جيب ان نواجههم،
وجيب ان نضع هلم حدا.
واوضح
اجلميل أنه يطرح
ّ
املوضوع بهذه الطريقة ألن هناك
جرمية ترتكب حبق ماضينا وقرانا
وتارخينا وشهدائنا ،وهذا املوضوع
ال ميكن السكوت عنه بعد اآلن ،ألن
هوية هذه املناطق تتغيرّ ويكون
البيع والشراء بطريقة اسرتاتيجية
لتغيري وجه املنطقة ،وهذا ما لن
نقبل به.

اجلمهورية
رئيس
تابع
العماد ميشال سليمان يف
القصر اجلمهوري يف بعبدا
امس االول اوضاعا سياسية
وأمنية وقضائية مع عدد من
زواره ،حيث عرض مع كل من
النائبني ايلي ماروني وعماد
احلوت للتطورات السياسية
السائدة راهنا واملشاورات
اجلارية إلجياد احللول املناسبة
للمشكالت املطروحة.
وتناول الرئيس سليمان
مع الوزير السابق روجيه ديب
االوضاع العامة.
واطلع من مدعي عام التمييز
القاضي حامت ماضي على عمل
النيابات العامة والقضاء وأهمية

تكثيف عمل القضاة يف احملاكم
للتعجيل يف اجناز امللفات
املوجودة.
كذلك اطلع رئيس اجلمهورية
من مدير املخابرات يف اجليش
اللبناني العميد الركن إدمون
فاضل على التدابري االمنية
والعسكرية املتخذة يف عدد
من املناطق وعلى املعطيات
املتوفرة يف شأن بعض امللفات
ذات الطابع االمين.
واستقبل الرئيس سليمان
مدير الدفاع املدني العميد رميون
خطار الذي اطلعه على عمل
املديرية ومسار اخلطوات اآليلة
اىل تطوير هيكليتها وتعزيز
قدراتها امليدانية والبشرية.

ابي رميا تقدم باقرتاح قانون إلقرار
بطاقة شبابية لتعزيز املساواة

تقدم عضو تكتل التغيري
واالصالح النائب سيمون ابي
رميا من اجمللس النيابي باقرتاح
قانون القرار البطاقة الشبابية،
وجاء فيه:
ملا كان اهلدف الدافع لإلسراع
يف إقرار اقرتاح القانون هو أن
الشباب اللبناني حباجة ماسة اىل
البطاقة الشبابية مبا حتمله من
منافع واهمها حثهم على العلم
والعمل وممارسة النشاطات،
وملا كانت هذه البطاقة
ستكون متاحة جلميع الشباب
على خمتلف انتماءاتهم ووضعهم
املعيشي من دون متييز طبقي،
ما يعزز املساواة يف ما بينهم،
وملا كان اقرار البطاقة
الشبابية سيتم على مراحل
عديدة وصوال اىل مرحلة
اصدارها بشكلها النهائي حبيث
تصبح مبتناول الشباب اللبناني،
مبعنى ان املؤسسة العامة
املعنية باصدار البطاقة ستأخذ
مهلة زمنية ال يستهان بها من
تأسيس وتأطري وحتديد مالكها
وتأمني موازنتها،
وملا كانت هذه البطاقة منتظرة
منذ سنوات عديدة خاصة وأنها
كانت موضع طلب دائم من
األجيال الشبابية املتالحقة.
وملا كانت نسب اهلجرة يف
تصاعد مستمر حبيث اضحت
االرقام خميفة وذلك عائد اىل
عدم توفري ما يتطلبه العنصر
الشبابي اللبناني داخل وطنه
ويف ارضه فيلجأ اىل دول
تتوفر فيها هذه اخلدمات،
وملا كان من غري اجلائز االبقاء
على هذا الوضع ارتأينا إعطاء

صفة العجلة هلذا القانون،
نتقدم باقرتاح القانون املعجل
املكرر املرفق راجني من رئيس
جملس النواب عرضه خالل أول
جلسة تعقدها اهليئة العامة
جمللس النواب وذلك سندا
ألحكام املادة  110من النظام
الداخلي جمللس النواب واعتبار
ما ورد يف األسباب املوجبة
مبثابة املذكرة التربيرية لطلب
االستعجال املكرر باالضافة اىل
ما ورد آنفا.
النص
وجاء يف النص الذي تضمن:
 -1تنشأ هيئة مستقلة حتت
وصاية وزارة الشباب والرياضة
باسم املؤسسة الوطنية الدارة
البطاقة الشبابية ،تعنى بإصدار
وادارة البطاقة الشبابية يف
لبنان اليت تعطى لقاء بدل
للبنانيني الشباب ذكورا وأناثا
الذين بلغوا سن اخلامسة عشرة
ومل يتعدوا التاسعة والعشرين
من العمر.
 -2يفوض وزير الشباب
إصدار
صالحية
والرياضة
القرارات والتعاميم اليت تنظم
نطاق عملها وإدارتها.
 -3متنح البطاقة حاملها القدرة
على االستفادة من سلة خدمات
يتم حتديد حمتواها وفقا ملقررات
اهليئة.
 -4حيدد مثن البطاقة ،ومدة
صالحيتها ،وكيفية جتديدها،
وشروط اكتسابها يف مراسيم
تطبيقية تتخذ يف جملس الوزراء
بناء على اقرتاح وزير الشباب
والرياضة.
يعمل بهذا القانون فور نشره
يف اجلريدة الرمسية.

شربل :الفاتيكان ينظر للبنان كقضية تستحق العناية وليس ساحة لتصفية احلسابات

واصل وزير الداخلية والبلديات
العميد مروان شربل زيارته اىل
روما ،والتقى على هامش االجتماع
الوزاري لالنرتبول الدولي املنعقد
يف روما ،أمني سر عالقات الكرسي
الرسولي مع الدول املونسيور
دومينيك مامربتي يف مكتبه يف
حاضرة الفاتيكان ،يف حضور

السفري لدى الكرسي الرسولي
العميد جورج خوري ،ومدير االدارة
املشرتكة يف وزارة الداخلية العميد
عبدو برباري واملسؤول عن ملف
الشرق االوسط يف الفاتيكان
املونسنيور أورتيغا ،حيث مت
عرض االوضاع العامة على الساحة
اللبنانية والتطورات اليت تشهدها

املنطقة.
من جهته اكد الوزير شربل ان
املباحثات مع املونسنيور مامربتي
كانت مفيدة وبناءة خصوصا وان
الدوائر الفاتيكانية تضطلع دائما
بدور اجيابي من اجل دفع االوضاع
باجتاه السالم واحملبة وتأمني
اخلري العام للشعوب ،الفتا اىل

ان العالقة بني لبنان والكرسي
الرسولي هي تارخيية وتأخذ دائما
يف االعتبار ليس فقط موقع لبنان
اجلغرايف وامنا دوره يف املنطقة
وعالقته مبحيطه والنموذج الذي
يقدمه على انه وطن رسالة سبق
ان نادى بها الطوباوي البابا يوحنا
بولس الثاني.

سفرية سويسرا «اجلماعة» يف عني التينة

بري عرض والصفدي الوضعني
املالي واالقتصادي
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري يف عني التينة امس
االول ،سفرية سويسرا روث
فلنت ،يف حضور املسؤول عن
العالقات اخلارجية يف حركة أمل
الوزير السابق طالل الساحلي
علي
اإلعالمي
واملستشار
محدان ،ومت عرض للتطورات
والعالقات الثنائية.
ثم استقبل وفدا من اجلماعة
اإلسالمية ضم رئيس املكتب
السياسي عزام األيوبي والنائب
عماد احلوت ،يف حضور رئيس
املكتب السياسي حلركة أمل
مجيل حايك.
وقال األيوبي بعد اللقاء:
كانت الزيارة لدولة الرئيس
األفكار
لتبادل
فرصة
واملقرتحات من أجل حماولة
اخلروج من األزمة اليت يعيشها
لبنان اليوم ،وخصوصا جلهة
املطالبات املتكررة بالتغيري
احلكومي ،على أن يكون هذا
التغيري بطريقة سلسة ال توقع
البلد يف الفراغ وال تبقي
االنقسام احلاد قائما بني القوى
السياسية اليت باتت تنذر بشر
كبري يف ما خيص لبنان والكيان
القائم يف هذا البلد ،وال سيما
مع ما جيري يف حميطه .ومن
دون شك ،فإن دولة الرئيس
يشكل مدماكا رئيسيا يف هذا
البلد يعول عليه ،وهذا ما دفعنا

اىل أن نكون اليوم يف هذا
اللقاء من أجل تبادل األفكار،
علنا نصل قريبا وبسرعة كبرية
اىل حل ينقل لبنان اىل منطقة
األمان اليت نتطلع اليها مجيعا.
كيف تنظرون اىل مقاطعة
احلوار من جهة ،ومقاطعة العمل
اجمللسي على مستوى اللجان
من جهة أخرى؟
 احلوار مبدأ أساسي ال ميكنأن نتنكر له ،ونصر عليه ألنه
السبيل الوحيد من اجل أن
نصل اىل حلول ترضي اجلميع
وتوصل البلد اىل منطقة األمان
اليت نتطلع اليها .وإن مقاطعة
جملس النواب مرفوضة بالنسبة
الينا ،أما مطالبة بعض القوى
السياسية مبقاطعة احلكومة فهذا
أمر سياسي ينبغي أن يوضع يف
قدره وال يتجاوزه اىل تعطيل
البلد أو عرقلة الوصول اىل
حلول وطنية ،وال أقول ملصلحة
فريق دون فريق آخر.
واستقبل بري بعد ذلك وزير
املال حممد الصفدي وعرض
معه لالوضاع الراهنة والوضعني
االقتصادي واملالي.
وتلقى الرئيس بري اتصا ً
ال
هاتفيًا من شيخ عقل الطائفة
الدرزية نعيم حسن مؤكدًا
ّ
البناء والضامن
على دوره
الستقرار لبنان ووحدته وعيشه
املشرتك.

اجلميل أكد انفتاح الكتائب على
كل الطروحات لوحدة  ١٤آذار

االتصاالت
اطار
يف
داخل
اجلارية
واملشاورات
قوى الرابع عشر من آذار لرأب
الصدع بني امانتها العامة وحزب
الكتائب بسبب التباين يف
وجهات النظر ،وعشية الذكرى
السادسة الستشهاد الوزير
بيار اجلميل ،زار رئيس حركة
التغيري عضو االمانة العامة
لقوى  14آذار احملامي ايلي
حمفوض رئيس حزب الكتائب
امني اجلميل يف بكفيا بعيدًا من
االعالم.
عما اذا
سؤال
على
وردًا
ّ
مت البحث يف مسألة مقاطعة
االمانة
الجتماعات
الكتائب
العامة ل  14آذار ،فشدد على
اهمية دور وحضور الكتائب ملا
له من تاريخ يف اطالق احلركة
السيادية ،خصوصًا انه من
املؤسسني حلركة  14آذار ،وهو

ومثن شربل دور الفاتيكان يف
منطقة الشرق االوسط وخباصة
لبنان الذي كان وال يزال حمط
اهتمام املسؤولني لدى الكرسي
الرسولي حيث حتديات احلاضر
واملستقبل تواجه بقوة القيم
الروحية واالجتماعية واالنسانية اذ
ينظر الفاتيكان اىل لبنان كقضية
تستحق العناية الفائقة وليس
ساحة لتصفية احلسابات.

قدم شهيدين يف ثورة االرز
ّ
هما :الوزير بيار اجلميل والنائب
انطوان غامن.
وقال وإن كان حزب الكتائب
غائبًا عن إجتماعات االمانة العامة
ل  14آذار منذ فرتة طويلة اال
انه موجود يف صلب حركة 14
آذار ،واملعاجلات جارية على قدم
وساق لتوضيح ما كان يعرتي
هذه العالقة من شوائب.
واوضح ان الرئيس اجلميل
جو املعاجلات،
ليس بعيدًا عن ّ
ومنفتح على كل الطروحات
ُ
وحريص على وحدة  14آذار
ومتجاوب اىل اقصى احلدود،
ُ
وهمه االساسي كيفية مواجهة
ّ
التطورات القادمة اىل لبنان،
مشريًا اىل ان االشكالية بني
الكتائب واالمانة العامة مل ولن
ّ
تؤخر حضور الكتائب ضمن 14
آذار.
واعلن حمفوض ردًا على سؤال
انه مل ُي ّ
كلف من االمانة العامة
بأي وساطة ،الفتًا اىل عالقة
قدمية جدًا تربط منسق االمانة
العامة النائب السابق فارس
سعيد بعائلة اجلميل وحتديدًا
الشهيد بيار ووالده الرئيس
اجلميل ،مؤكدًا ان هذه العالقة
ستدفع يف اجتاه التنسيق
الكامل ،والدكتور سعيد يعلم
ما يفعل يف هذا االطار.
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لبنانيــات

هيئة التنسيق النقابية تقرر خطوات تصعيد بعد اضراب شل االدارات العامة واقفل املدارس الرمسية
لبى موظفو القطاع العام
ّ
يف االدارات العامة والدوائر
الرمسية يف خمتلف املناطق
اللبنانية ،واملدارس الرمسية
امس دعوة هيئة التنسيق
النقابية اىل االضراب احتجاجا
على عدم إحالة مشروع قانون
سلسلة الرتب والرواتب اىل
جملس النواب ،فيما تفاوت
االضراب يف بعض املدارس
اخلاصة.
فقد أوصت هيئة التنسيق
هيئاتها مناقشة تنفيذ خطوات
اضرابات
من
تصعيدية
واعتصامات وتظاهرات وصوال
اىل االضراب املفتوح وشل
القطاع العام.
وعقدت هيئة التنسيق اجتماعًا
استثنائيًا درست خالله مفاعيل
وخلفيات قرار جملس الوزراء
تأجيل إحالة سلسلة الرتب
والرواتب إىل موعد الحق ،كما
قومت مسار االضراب العام
ّ
يف االدارات العامة والوزارات
والبلديات واملدارس والثانويات
الرمسية واخلاصة واملدارس
والتقنية
املهنية
واملعاهد
الرمسية .وخلص االجتماع إىل
إقرار ما يأتي:
أو ً
ال  -اعتبار تأجيل جملس
الوزراء إحالة سلسلة الرتب
والرواتب إىل اجمللس النيابي
إىل موعد الحق ،طعنًا ملصداقية
احلكومة وللوعود القاطعة اليت
أطلقها رئيس احلكومة وأعلنها
وزير العمل بعد االجتماع
األخري الذي عقداه مع هيئة
التنسيق النقابية نهاية االسبوع
املنصرم.
ثانيًا  -اعتبار جناح االضراب
العام امس وشل االدارات
كافة
والوزارات
العامة
واملدارس والثانويات الرمسية
واخلاصة واملدارس واملعاهد
املهنية والتقنية ،ليس سوى
مقدمة للخطوات التصعيدية

الالحقة اليت ستنفذها هيئة
التنسيق يف املرحلة املقبلة.
ثالثًا  -يف مواجهة املماطلة
االتفاقات
عن
والرتاجع
والتعهدات اليت قطعتها اللجنة
ّ
واللجنة
املصغرة
الوزارية
برئاسة
املوسعة
الوزارية
ّ
احلكومة والتعهد العلين الذي
أذاعه وزير العمل إثر اجتماع
هيئة التنسيق مع رئيس
احلكومة ،إضافة لقرار جملس
الوزراء بتاريخ 2012/10/31
الذي أكد إقرار إحالة السلسلة
يف جلسة جملس الوزراء يف
.2012/11/7

توصية بالتصعيد

بناء عليه ،تدعو هيئة التنسيق
ً
النقابية هيئاتها إىل مناقشة
التوصية التالية:
تنفيذ كافة أشكال التصعيد
املتاحة واملشروعة من اضرابات
واعتصامات وتظاهرات بدءًا من
إضراب ليومني ،وصو ً
ال إىل
اإلضراب املفتوح وشل كامل
للقطاع العام واإلدارات العامة
واملدارس والثانويات الرمسية
واخلاصة واملدارس واملعاهد
املهنية التقنية ،وذلك حتى
إحالة سلسلة الرتب والرواتب
املعجل إىل اجمللس
بصفة
ّ
النيابي دون تقسيط ودون
مساس باحملسومات التقاعدية
واملعاش التقاعدي ،وإنصاف
واملتعاقدين
املتقاعدين
واألجراء ودون ضرائب على
أصحاب الدخل احملدود.
رابعًا  -الرفض القاطع حملاولة
وزارة املال تغطية السلسلة
 500مليار ل.ل .من زيادة
احملسومات التقاعدية وضريبة
الدخل على املعاشات التقاعدية
وتعويضات الصرف من اخلدمة
وختفيض املعاشات التقاعدية
مبا يعين متويل السلسلة من
اموال املستفيدين منها على
قاعدة من دهنو سقيلو.

ويف هذا اجملال ،تؤكد
اهليئة أن متويل السلسلة جيب
أن يأتي من مكافحة الفساد
والتهريب واهلدر ومن ريوع
والنهرية،
البحرية
االمالك
والريوع العقارية واملصرفية.
خامسًا  -تأسف اهليئة لتصريح
وزير املالية املفاجئ بأن احلكومة
تتحمل إضراب يوم أو يومني
لكنها ال تتحمل انهيار البلد
اقتصاديًا ،علمًا أنه سبق وأن
أعلن أكثر من مرة أن السلسلة
واملعلمني،
للموظفني
حق
وإقرارها وإحالتها ضروري وهو
الذي أعد السلسلة وأكد أنها
ال تشكل خطرًا على االستقرار
املالي واالقتصادي.
سادسًا  -حتميل احلكومة
جمتمعة ورئيسها املسؤولية
الكاملة واملباشرة عن النتائج
املرتتبة عن اخلطوات التصعيدية
اليت ستعتمدها هيئة التنسيق
يف مواجهة سياسة املماطلة
والتسويف ولضمان احرتام
وتنفيذ احلكومة اللتزاماتها
وقراراتها.
سابعًا  -تعقد اهليئة اجتماعها
املقبل الرابعة من بعد ظهر
الثالثاء املقبل يف مقر نقابة
املعلمني -بدارو ،وذلك لتلقي
ردود اهليئات ،وإعالن املوقف
النهائي للخطوات التصعيدية
املقرتحة.
ثامنًا  -إبقاء جلسات هيئة
التنسيق النقابية مفتوحة ملتابعة
املستجدات واختاذ املواقف
املناسبة يف ضوءها.
وكان االضراب امس االول
مشل خمتلف املناطق:
ففي الكورة ،أقفلت املدارس
الرمسية واملهنية وكذلك يف
قضاء عاليه واملنت االعلى ،ويف
سراي عاليه ،حضر املوظفون
اىل مراكز عملهم من دون
تقديم اخلدمات اىل املواطنني.
كما أقفلت الدوائر واملصاحل

الرمسية يف سراي بعبدا.
ويف حمافظة النبطية نفذ
موظفو القطاع العام اضرابا
شل العمل يف االدارات يف
خمتلف الدوائر واالقسام ،كما
التزم القطاع التعليمي الرمسي
االضراب فتوقفت الدراسة يف
املدارس الرمسية.
ونفذ موظفو القطاع العام
واالدارات واملدارس الرمسية
واملهنية يف بعلبك دعوة هيئة
التنسيق النقابية إىل االضراب
احتجاجا على عدم إقرار سلسلة
الرتب والرواتب ،فتوقف العمل
يف املرافق العامة وتوقف

املوظفون عن استقبال معامالت
املواطنني يف خمتلف الدوائر
الرمسية.
استجابت
تبنني
ويف
املؤسسات الرتبوية يف قرى
قضاء بنت جبيل لدعوة هيئة
التنسيق النقابية ،واقفلت
كل املدارس واملعاهد الرمسية
ابوابها .اما املدارس اخلاصة
استأنفت الدروس ومل تلتزم
االضراب.
ويف طرابلس حضر املوظفون
يف السراي اىل أماكن عملهم
لكنهم امتنعوا عن العمل ،وحصل
تفاوت يف عدد املدارس اليت

جتاوبت مع االضراب الذي دعت
اليه هيئة التنسيق النقابية.
ففي حني ،اقفلت املدارس
الرمسية يف بريوت ،فتح عدد
من املدارس اخلاصة ابوابه
كاملعتاد.
ودعت اهليئة اإلدارية لرابطة
أساتذة التعليم الثانوي الرمسي
يف لبنان إىل عقد اجتماع جملس
املندوبني املركزي يف العاشرة
والنصف من صباح األحد املقبل
يف ثانوية عمر فروخ الرمسية
يف الكوال ،وذلك ملناقشة
التقريرين اإلداري واملالي
للرابطة.

وزير اخلارجية عرض وسفري الصني مبادرة بالده للحل يف سوريا
اخلارجية
وزير
عرض
واملغرتبني عدنان منصور مع
السفري الصيين وو جيشان
املبادرة الصينية اجلديدة
حيال االزمة السورية.
وبعد اللقاء قال السفري
جيشان :نقلت مرة جديدة
دعوة وزير اخلارجية الصينية
للوزير منصور اىل زيارة
الصني ،وذلك بعد الدعوة
اليت وجهها نائب وزير
اخلارجية الصينية خالل زيارته
االخرية للبنان يف اذار الفائت
ووعد الوزير بتلبيتها عندما
تسمح الظروف.
اضاف :منذ اسبوع تقريبا
اطلقت الصني مبادرة جديدة
تتعلق بسوريا تتضمن نقاطا
عدة ،وهي اآلتية:
اوال ،جيب على مجيع
األطراف السورية املعنية
بذل قصارى جهدها لتحقيق

وقف إطالق النار وأعمال
العنف ،وتتخذ خطوات فعالة
لتحقيق اهلدنة ،مبا يف ذلك
اهلدنة على املناطق واملراحل،
وتوسع نطاق اهلدنة ،علما ان
هذا االمر صعب.
ثانيا ،جيب على األطراف
السورية كافة تعيني وإيفاد
مفاوضيها الذين يتمتعون
بالتفويض الكامل يف أسرع
وقت ممكن ملناقشة وإعداد
لالنتقال
الطريق
خارطة
السياسي ،وتشكيل جهاز
إداري انتقالي ذي متثيل
االنتقال
ودفع
واسع،
األزمة
إلنهاء
السياسي
السورية يف يوم مبكر،
املمثل
مبساعدة
وذلك
األخضر
املشرتك
اخلاص
اإلبراهيمي واجملتمع الدولي.
وجيب احلفاظ على استمرارية
وفعالية مؤسسات الدولة من

أجل ضمان األمن واالستقرار
والسالسة للعملية االنتقالية.
ثالثا ،يتعني على اجملتمع
الدولي أن يقدم كل التعاون
والدعم جلهود الوساطة اليت
يقوم بها املوفد األممي والعربي
اىل سوريا األخضر اإلبراهيمي
باملزيد من اإلحساس باإلحلاح
واملسؤولية ،ويبذل جهودا
ملموسة لتنفيذ البيان الصادر
عن اجتماع وزراء خارجية
جمموعة العمل بشأن سوريا
يف جنيف وخطة كويف أنان
من ست نقاط وقرارات جملس
األمن الدولي ذات الصلة.
رابعا ،يتعني على اجملتمع
الدولي تعزيز جهود اإلغاثة
اإلنسانية للشعب السوري،
النازحني
إيواء
وضمان
السوريني يف اخلارج وإيصال
معونات اإلغاثة إىل احملتاجني
داخل سوريا يف حينه.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت

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

خربة سنوات
طويلة نضعها
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لبنانيـــات

ترو :لسنا ضد مصاحل الفئات الشعبية امنا مع سياسة
نقدية تؤمن دميومة االقتصاد

رد وزير املهجرين عالء
ّ
ترو عرب وكالة أخبار
الدين
ّ
اليوم على التعليقات حول
التقارب بني احلزب التقدمي
اإلشرتاكي وحزب اهلل بالقول:
ال يوجد خالص للبنانيني او
مفر إال بالتواصل والتحاور
ّ
يف ما بينهم ،واستمرار منطق
العالقات اجليدة بني اجلميع،
بغض النظر عن اإلختالفات
يف وجهات النظر السياسية،
ألنه ليس من املعيب ان
يكون هناك اختالف يف وجهات
النظر.
وتابع :نعرتف علنًا ان هناك
اختالفًا يف وجهات النظر مع
حزب اهلل حول بعض املواضيع،
إمنا هناك مواضيع اخرى نبحثها
بطريقة أقرب اىل اإلتفاق منها
اىل اإلختالف ،فهكذا جيب ان
يكون كل اللبنانيني ،فاإلتفاق
والتقارب بني اللبنانيني ليس
تهمة ،لكن اخلطر واملعيب
التباعد والتفرقة والعداوة
سواء بني املواطنني او القوى
السياسية.
وردًا على سؤال حول تفعيل
العمل احلكومي واإلعرتاضات
اليت تتم من داخل احلكومة،
اجاب ترو :من األساس نعلم
ان احلوار هو الطريق األسلم
للتواصل بني اللبنانيني من
أجل تشكيل حكومة جديدة،
ألن مترتس كل فريق خلف
مرتاس لن يوصل اىل نتيجة
يف اإلتفاق حول حكومة خاصة
يف هذا الظرف.
أضاف :املنطق ان تشكيل
حكومة او البحث يف تشكيل
حكومة قبل استقالة احلالية هو
غري دستوري ،نعلم ان البالد
مرت بتجارب مماثلة بعد اتفاق
ّ
الطائف حيث مت اإلتفاق على

رئيس مجهورية ورئيس حكومة
وكذلك يف اتفاق الدوحة وجئنا
وطبقنا هذه التفاهمات.
ّ
ترو اننا اليوم مع
وأكد
ّ
اجياد تفاهمات داخل جلنة
احلوار برعاية رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان ،وال
أحد يتمسك بهذه احلكومة،
إمنا نتمسك بها طاملا ان هناك
استحالة لتأليف حكومة جديدة
بالطرق الدميوقراطية العادية
املتبعة يف الظروف العادية
اليت متر بها بلدان أخرى.
ترو إذا تقدمت هذه
وسأل ّ
احلكومة باستقالتها ،وبعد
امتدت اىل اكثر من
الفرتة اليت
ّ
مخسة اشهر لتأليف حكومة كما
حصل مع احلكومة السابقة َمن
الذي سيضع قانون انتخاب ألن
البلد أمام استحقاقات دستورية
جيب ان تتم يف مواعيدها.
تفعيل احلكومة
واضاف :عندما نتفق مع
رئيس جملس النواب نبيه بري
او رئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي او مع حزب اهلل حول
تفعيل العمل احلكومي فهو
لتفعيل الشيء القائم وليس
حتديًا لفريق معينّ  ،فإذا كان
البعض يريد التعطيل كما فعل
اآلخرون عندما كنا نتهمهم
بالتعطيل فال جيوز ان ينسحب
التعطيل على كل األفرقاء.
ترو :كل
وردًا على سؤال قال ّ
املواضيع املطروحة اىل جملس
الوزراء نناقشها ونبدي رأينا
يف كل موضوع على حدة ،ألن
ليست كل املواضيع متشابهة
او موافقون او معرتضون
عليها ،فموضوع سلسلة الرتب
والرواتب حنن من البداية من
أقرها وقلنا انه
الفريق الذي
ّ
ال جيب ان تذهب السلسلة اىل

اجمللس النيابي دون اإلجراءات
الضريبية ،فالبارحة وزيرا املالية
واالقتصاد حممد الصفدي
ونقوال حناس ،وحاكم مصرف
لبنان ّ
حذروا من اإلستعجال يف
إرسال السلسلة اىل اجمللس
ّ
وحذروا ايضًا من بعض
النيابي
اإلجراءات الضريبية وتأثريها
على املالية العامة واالقتصاد
واملواطن اللبناني .وبالتالي
حنن لسنا ضد مصاحل الفئات
الشعبية والعمالية واملوظفني
واملعلمني ،حنن مع سياسة
تؤمن دميومة
نقدية اقتصادية
ّ
االقتصاد واملالية السليمة ال
نعرض البلد اىل انتكاسات
ان ّ
مالية يف ظل هذه الظروف
الصعبة اليت تعيشها املنطقة
ولبنان.
وعما إذا كان متخوفًا من نقل
التوتر من سوريا اىل لبنان يف
ظل اإلنقسام الداخلي ،قال:
العامل بأثره يريد محاية لبنان
من التداعيات اخلارجية وخاصة
التداعيات السورية ،باستثناء
اللبنانيني ننجر وراء اخلالفات
يف ما بيننا وتوظيف ما جيري
يف سوريا يف الداخل اللبناني
وتوظيف زيارات املوفدين
الرئيس
خاصة
األجانب
الفرنسي وما تقوله اخلارجية
األمريكية فكل هذه األمور ال
ختدم الداخل اللبناني.
ترو :حنن مع تفاهمات
وختم ّ
داخلية لبنانية ك إعالن بعبدا
نلتزم به مجيعًا ونأخذ البلد اىل
شاطئ األمان بعيدًا عما جيري
يف سوريا وعلى كل فريق عدم
حتميل الفريق اآلخر مسؤولية
عدم تطبيق اإلتفاقيات فنحن
مجيعًا تقع علينا املسؤولية يف
تطبيق اإللتزامات ملا فيها من
مصلحة وخري للبلد.

موفد البابا زار خميمات النازحني يف القاع وبعلبك وزحلة:

مهميت مزدوجة هدفها معاينة االوضاع واثبات اهتمام قداسته
قام الكاردينال روبرت سارة
موفدا من قداسة البابا بنيديكتوس
السادس عشر جبولة تفقدية على
خميمات النازحني السوريني .وكان
برفقته السفري البابوي يف لبنان
كابريال كاتشيا ،ورئيس كاريتاس
لبنان األب سيمون فضول،
ومسؤول كاريتاس البقاع طوني
حجيج ،وممثلو مجعيات إنسانية
وإجتماعية .وقد مشلت اجلولة معظم
خميمات منطقة البقاع ،من القاع اىل
اهلرمل وبعلبك ،واختتمت يف خميم
بلدة الدهلمية قضاء زحلة .الذي جال
بني خيمه الكاردينال متطلعا على
أوضاعه املعيشية وغريها خصوصا
ان نزالءه على أبواب الشتاء.
مستمعا اىل مطالبهم اإلنسانية
واعدا بتوفري ما هم حباجة اليه،
متمنيا عودة اهلدوء واإلستقرار اىل
بلدهم سوريا.
بعدها توجه الكاردينال سارة
والوفد مرافق اىل مطرانية زحلة.
وكان يف استقباهلم على مدخل
املطرانية ،رئيس اساقفة الفرزل
وزحلة للروم امللكيني الكاثوليك
املطران عصام درويش حييط به
كهنة األبرشية ،وتوجه اجلميع اىل
كاتدراتية سيدة النجاة حيث اقيمت
صالة خاصة ،ثم انتقل اجلميع
اىل صالون املطرانية حيث رحب
املطران درويش بالزائر الكبري
والوفد املرافق ومما قال:
شرف كبري لي أن ارحب يف
مطرانية سيدة النجاة باملوفد
البابوي الكاردينال روبرت سارا،
هو اتى ليشاهد حقيقة اوضاع
السوريني النازحني يف لبنان .
قداسة البابا يهتم بشكل خاص
بالوضع يف سوريا وهو يدعو دائمًا
للسالم يف كل العامل .وأتى قداسته
اىل لبنان ليخاطب الشعوب العربية
وخباصة املسيحيني ليعملوا من أجل
السالم ،ويتبعوا اسلوب احلوار بني
املسؤولني والذين حياربون يف
سوريا .
وتابع درويش اليوم نستقبل
الكاردينال سارا إلطالعه عن كثب
على اوضاع السوريني املسيحيني
 ،فأنا بإسم احلاضرين مجيعًا أرحب
بالكاردينال سارا متمنيًا له كل
التوفيق يف مهمته ،كذلك ارحب
بسعادة السفري البابوي يف لبنان
كابريال كاتشيا ،وبرئيس كاريتاس
لبنان األب سيمون فضول.

الكاردينال سارا

وكانت للكاردينال سارا كلمة
شكر فيها املطران درويش على
حسن اإلستقبال ومما قال :آتي
اليوم اىل لبنان موفدًا من قداسة
احلرب األعظم لإلطالع عن قرب
على اوضاع النازحني السوريني
واإلستماع اىل مشاكلهم والبحث
يف امكانية مساعدتهم .
تعلمون ان األب األقدس قد زار
بلدكم يف ظل ظروف صعبة لكنه
مل يرتدد بالقيام بهذه الزيارة ألنه
مهتم بشكل خاص بالوضع القائم
يف سوريا ويف املنطقة ،وهذا
ما دفعه اىل زيارة لبنان ليتحدث
ليس فقط اىل اللبنانيني بل اىل
شعوب كل املنطقة.
وتابع الكاردينال سارا تعلمون
انه عقد يف روما سينودس
األساقفة حتت عنوان البشارة
اجلديدة لنقل اإلميان ،وخالل هذا
السينودس ابدى األب األقدس
رغبته العميقة بإرسال جلنة خاصة

اىل سوريا لإلعراب عن اهتمامه
وتعاطفه مع الشعب السوري،
وعن امله يف ان يعود السالم
اىل سوريا .لألسف هذه اللجنة
مل تتمكن من القدوم اىل سوريا
بسبب األوضاع القائمة هناك ،لكن
األب األقدس مل يفقد األمل وقرر
إرسالي اىل لبنان ألعرب للجميع
عن مدى اهتمام قداسته وتعاطفه
الشديد مع معاناتهم وصالته احلارة
من أجل كل العائالت واألشخاص
واألمم يف الشرق األوسط.
وأضاف سارا مهميت اليوم ذات
بعد مزدوج  :فهي تهدف او ًال اىل
معاينة اوضاع النازحني السوريني
بشكل مباشر والسعي للتخفيف
عنهم ومساعدتهم قدر املستطاع،
وكانت لنا الفرصة اليوم للنزول
على األرض وزيارة مدينة بعلبك
وبلدة القاع ومدينة زحلة  ،وخالل
هذه اجلولة التقينا بالنازحني
استمعنا اىل مشاكلهم ومعاناتهم
اليومية واخربونا عن ظروف تركهم

لبلدهم  ،وقد الحظنا ان هناك
حاجات ليست مادية وامنا حاجات
للمواساة والطمأنينة  ،هناك مآس
ال تستطيع املساعدات املادية
التخفيف من وطأتها  ،امنا اهلل هو
الوحيد الذي يعزي ويبلسم اجلراح.
وهنا ال بد من ان اشكر كاريتاس
لبنان لعطائها املتواصل بهدف
التخفيف عن النازحني وخباصة يف
جمال الطبابة واألدوية والنظافة
واملساعدات الغذائية .
انا اليوم ادعو مجيع األساقفة
والكهنة للصالة حبرارة من أجل
هؤالء النازحني لكي يعيد اهلل اليهم
السالم والطمأنينة.
واهلدف الثاني للزيارة هو
اثبات حضور قداسة البابا فيما
بني النازحني وحماولته التخفيف
من مأساتهم ومعاناتهم وخاصة
بصالته اليومية من اجلهم ونأمل
ان يستجيب الرب اإلله لصلواتنا
وأن يعود السالم اىل هذه املنطقة
قريبًا.

نواب الضنية يف كتاب مفتوح لسليمان:

باسيل يستغل منصبه خلوض االنتخابات
وجه النائب كاظم اخلري بإسم
نواب املنية والضنية كتابا مفتوحا
اىل رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان ،جاء فيه :حنن نواب قضاء
املنية والضنية امحد فتفت ،قاسم
عبدالعزيز وكاظم اخلري نتوجه اليكم
بهذا الكتاب ،كذلك اىل الرأي
العام اللبناني ،لنعطي مثاال صارخا
حول ما جيري من ممارسات تؤدي
اىل هدر املال العام.
اضاف :فخامة الرئيس ،يعلم
اجلميع ان منشأتي تكرير النفط يف
طرابلس والزهراني متوقفتان عن
العمل منذ عقود ،إال إننا فوجئنا
مبعلومات ،مت التداول بها مؤخرا،
تتناول إقدام وزير الطاقة واملياه
جربان باسيل على تعيني أشخاص
يف مراكز إدارية وهمية يف كل
من هاتني املؤسستني ومبا يرتب
عليهما أجورا مرتفعة ال تتناسب مع
ما يتقاضاه موظفو القطاع العام،
ويؤدي يف احملصلة اىل ترتيب
أعباء ضخمة على املال العام.
وتابع ان افعال وزير الطاقة
متت يف وقت تعاني فيه اخلزينة
العامة من عجز كبري مل يسبق
أن وصلت اليه يف املاضي،
ويف مرحلة تتحجج فيها السلطة
التنفيذية بضرورة تأمني املوارد
قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب
واليت تنصف املوظفني العامني.
إن ما أقدم عليه وزير الطاقة
واملياه جربان باسيل يف املاضي،
وما زال يقوم به حتى اليوم،
يشكل مثاال على استمرار هذا
الوزير يف هدر املال العام من اجل
تأمني مصاحل خاصة به وبالتيار
السياسي الذي ينتمي اليه ،ومن
دون األخذ يف اإلعتبار املصلحة
العامة.
وقال :فخامة الرئيس ،ان
الوزير باسيل أثبت للجميع انه
امتهن استغالل موارد الدولة
اللبنانية ألغراض ال ميليها تأمني
انتظام عمل املؤسسات العامة أو
حتسني انتاجيتها ،إمنا يأتي هذا
اإلستغالل الصارخ ملنصبه يف

سياق استعداد هذا الوزير خلوض
اإلنتخابات النيابية املقبلة.
استغالل املال العام
اضاف :فخامة الرئيس ،إننا
نتوجه اليكم مباشرة ألننا على
يقني أنكم مل تقبلوا يف املاضي
ولن تقبلوا اليوم استغالل املال
العام ألغراض انتخابية مشبوهة،
فضال عن خلوها من أي منفعة
عامة ،ال سيما ان التعيينات اليت
قام بها وزير الطاقة مل متر عرب
مباراة أجراها جملس اخلدمة املدنية،
إمنا متت بقرار منفرد من وزير يعلم
قبل غريه ان هذه التعيينات تتناول
مراكز ال حاجة لالدارة بها.اننا نضع
بني أيديكم هذا املوضوع الذي هو
ليس إال مثاال عن ممارسات هذا
الوزير الضاربة بعرض احلائط
مصلحة املواطنني ،آملني منكم
التحرك لوضع حد ألعمال وزير
الطاقة اليت ال تتوافق مع القوانني
واألنظمة املرعية اإلجراء ،وال ترمي
اىل انتظام عمل املرافق العامة.
وقال اخلري :يف الواقع ان
اعتصام اهالي املنطقة اصبح له
مثانية أيام أمام منشآت النفط يف
البداوي ،واىل اآلن الوزير باسيل
مل يقل أو يشرح يف اإلعالم أسباب
التوظيف الوهمي الذي أجراه ،إذ
ان هذا اإلجراء مت برواتب عالية
جدا ،حنن نتحدى وزير الطاقة أن
يقول لنا ما هي اسباب التوظيف
يف الزهراني ويف البداوي ،ويف
الوقت نفسه هو ملك املازوت
األمحر ،فهو يعرف ان اإلعتصام
سيوقف املازوت األمحر عن
البلد ،فنتمنى عليه أن يعاجل هذا
املوضوع ويعود عن قراره قبل أن
تعلو الصرخة يف لبنان.
وختم اخلري :اليوم نناشد
رئيس اجلمهورية وضع حد هلذه
املمارسات ،والواضح ان احلكومة
تتبع اسلوب يا رايح كثر من
القبايح ،ورأينا التعيينات ،واصبح
عملها هو توزيع احملاصصة ،لذلك
نطلب من رئيس اجلمهورية وضع
حد هلذه املمارسات.
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لـبنانيات

مقاطعة جملس النواب اغتيا ٌل للوطن وللشعب

العماد عون بعد إجتماع التكتّل :لسنا متفقني على املشكلة ،فعلى ماذا سنتحاور؟
عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية،
حتدث بعده العماد ميشال عون
ّ
اىل الصحفيني عن أبرز املواضيع
اليت طرحت ،وأكد على ضرورة
ليتم احلوار
حمدد
وجود موضوع ّ
ّ
عليه ،إذ ال ميكن احلوار بني
طرفني كل منهما يسري باجتاه
معاكس لألخر ،فريق يريد
املقاومة والدفاع وفريق يريد
االستسالم والقضاء على سالح
املقاومة.
واستغرب مقاطعة جملس
النّواب احتجاجًا على اغتيال اللواء
ّ
احلسن ،وتساءل عن الرابط بني
األمرين ،معتربًا هذه املقاطعة
اغتيا ً
ال للوطن وللشعب ألنها
توقف كل املشاريع احلياتية
والسياسية ،ودعا النقابيني
واملعلمني للتوجه اىل منازل
املقاطعني لسؤاهلم عن مصري
سلسلة الرتب والرواتب.
ويف سياق آخر أعلن العماد
ادعى على عدد من
عون أنه ّ
وعلى
االعالمية،
الوسائل
أمنيني ،يف موضوع التسريبات
ادعت مرارًا وتكرارًا
األمنية اليت ّ
أنه مل حيصل أي اطالق نار على
موكبه يف صيدا ،وأنه لفق
لدواع انتخابية..
األمر
ٍ
وقال:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
األسبوعي،
تناولنا يف اجتماعنا اليوم
جدًا
جيدة ّ
زيارتي لكندا ،وكانت ّ
وميكنكم متابعتها يوم اخلميس
قبل نشرة األخبار على قناة
«.»OTV
ثم تناولنا موضوع احلوار ،إذ
ّ
حُيكى كثريًا يف االونة األخرية
عن احلوار وعن مقاطعته.
ّ
بالنسبة لنا ليس هناك من
موضوع للحوار اليوم على
ٍ
ّ
كل ما ُيقال ،أو
الرغم من
َّ
ّ
ولكنها
باألحرى هناك مواضيع
ومر على تناوهلا على
متناقضةّ ،
ّ
لكل
طاولة احلوار أعوام ،وكان
ّ
منا رأي معاكس لرأي اآلخر.
وقسم ال
قسم يريد أن يقاوم
ٌ
ٌ
يريد أن يقاوم ،ومن ال يريد
املقاومة يريد نزع سالح من
يقاوم .إذًا لسنا ّ
متفقني على
أن هناك مشكلة مشرتكة وعلينا
ّ
حل هلا .هناك
مجيعًا إجياد
مشكلة خيار ،وعلينا أن خنتار،
فإذا أردنا اإلستسالمّ ،
نتفق
عندها على طريقة اإلستسالم
وكيفية إخراجه ،أما إذا أردنا
ّ
أن نقاوم ،فندرس طريقة
مقاومتنا ..ولكن ،أن يطالب
فريق باملقاومة فيما الفريق
اآلخر يرفضها ،فهذا يعين ّ
أننا
لن ّ
نتفق ،ولن يكون هناك
ليتم احلوار عليه.
حمدد
موضوع ّ
ّ
حبثنا أيضًا موضوع مقاطعة
ّ
جملس ّ
الساعة
وحتى
النّواب،
ّ
ال نعلم ملاذا حصلت هذه
املقاطعة!! إن كنتم تعرفون
سببها ،أرجو أن تطلعوني عليه.

هل حنن من قتل العميد احلسن
حيتجوا علينا؟! ملاذا جاءت
كي
ّ
عملية اغتيال
هذه املقاطعة بعد
ّ
العميد احلسن؟ موضوع مقاطعة
جملس ّ
النواب هو مشروع قتل
ٌ
الوطن؛ ّ
اغتيال للوطن،
إنه
للشعب ّ
ٌ
واغتيال ّ
اللبناني .هناك
ّ
قدمت
حقوق هلذا الشعب!!
ّ
قانونًا للبلديات ،وكان من
املفرتض أن ُي َقّر دفع عائدات
البلديات من وزارة اإلتصاالت،
وحتديدًا من عائدات اخلليوي،
يف اجللسة ّ
اليت كانت ستحصل
ّ
هذا األسبوع ،ولكن ذلك توقف
بسبب مقاطعتهم للجلسة .هناك
والرواتب،
الرتب
ّ
أيضًا سلسلة ّ
سيقرها يف جملس ّ
النواب
من
ّ
إذا كانت هناك مقاطعة؟ أهكذا
هي املسألة؟! هل حقوق ّ
الناس
ٌ
ملك هلم؟! َفليستقيلوا من
ّ
النيابة أفضل! هذه مقاطعة
حلقوق املواطنني.
هناك مشاكل اقتصادية،
ومشاكل اقتصادية-اجتماعية،
تواجهنا ،ولذلك ال جتوز
يتم إقرار
املقاطعة .إن مل
ّ
والرواتب يف
سلسلة الرتب
ّ
اجمللس بسبب مقاطعتهم،
ّ
املعلمني والنقابيني
فسندعو
للتوجه إىل منازل املقاطعني
ليطالبوهم بها! هناك موازنة،
هناك قانون اإلنتخابات أيضًا!
ّ
شل
ألي شرعة يريدون
وفقًا
ّ
البلد؟ تابعت باألمس جلسة
حوار أو نقاش على ال mtvحول
أن أحدًا من
اإلقتصاد ،ولفتين ّ
أن مقاطعة
املتحاورين مل يلحظ ّ
جملس ّ
النواب تعرقل القوانني
ّ
ّ
ً
مباشرة يف احلياة
تؤثر
اليت
اإلجتماعية-اإلقتصادية للمجتمع
ّ
اللبناني .لألسف ،يتجاهلون
ً
أن هناك أزمة عاملية
أيضا ّ
وهناك تراجع اقتصادي عاملي،
ّ
املتأثر الوحيد
وليس لبنان
بهذه األزمة؟ هل احلكومة وحدها
تتحمل مسؤولية هذه األزمة؟!
ّ
ويشيعون
نسمعهم ينتقدوننا،
ّ
أن لبنان يف
على الفضائيات ّ
خطر إقتصاديًا؛ ولكن عليهم أن
أن األزمة اإلقتصادية
يفهموا ّ
احملدقة بلبنان ليست بقدر
اإلقتصادية
األزمة احملدقة
ّ
بدول أوروبا؛ وحنن ورثنا هذه
ممن ينتقدوننا وهي
األزمة
ّ
ليست نتيجة لسياساتنا؛ هذه
األزمة تأتي من اإلرث ّ
الثقيل.
نريد أن ننتهي من هذه
يتحملون
املزايدات ،وإن كانوا
ّ
ّ
الشعب
جتاه
مسؤوليتهم
ّ
الذي انتخبهم ،ويعملون وفقًا
ّ
ّ
ملصاحله ،فليتفضلوا وليتوقفوا
عن املقاطعة ويشاركوا جبلسات
ّ
ّ
فإنهم
النّواب ،وإال
جملس
ّ
كل املسؤوليات:
يتحملون
ّ
ليس من هناك موازنة ،هم
يتحملون املسؤولية؛ ليس
ّ
هناك من قانون لإلنتخابات،
يتحملون املسؤولية؛ ليس
هم
ّ
هناك من سلسة رتب ورواتب،
يتحملون املسؤولية...
هم
ّ

دولة الرئيس العماد ميشال عون
ّ
متعلق مبحاولة
يف موضوع آخر
االغتيال اليت تعرضنا هلا يف
صيدا ،واليت فشلتّ .
أذكر أنين
حتدث عنها بعد وقوعها ،قرابة
ّ
منتصف ّ
إن حماولة
الليل ،وقلت ّ
إغتيال قد حصلت ،وكانت على
أن
ٍ
موكب وهمي؛ واحلمد هلل ّ
مر على خري .ولكن ،بعض
األمر ّ
الصحف يف اليوم التالي نشرت
ّ
أخبارًا نق ًال عن مصادر أمنية أن
احملاولة مل حتصل ،وأنها ادعاء
كاذب!! ومعلوم أن الصحف
تطبع قرابة ّ
الثالثة صباحًا ،أي
أن تلك الصحف ،نشرت بعد
مرور ثالث ساعات فقط على
تصرحيي ،معلومات عن التحقيق
أن هذه املسألة
وتأكيدات
ّ
كاذبة وليست صحيحة! هذا
ٍ
حلادث
حتقيق أجنز
بالفعل أسرع
ٍ
كهذا يف العامل!!.
ثم واصلت الصحف أكاذيبها
ّ
أيام ناسبة
وملدة عشرة
ّ
ّ
معلوماتها اىل مصادر أمنية
«مصادر أمنية ّ
تؤكد ّ
أنها حماولة
كاذبة»« ،هذه حماولة قام
بها العماد عون لإلستعطاف
ّ
النيابي» وغريها...
باجلرم
كشفناهم
اليوم
ألن النيابة العامة
املشهود،
ّ
أن احملاولة صحيحة
أثبتت
ّ
ّ
باإلتهام،
قرارًا
وأصدرت
فادعت على جمهولني .وحنن
ّ
ّ
ضللوا،
ادعينا على من
بدورنا ّ
ّ
ً
نتكلم عن
عادة
وسأذكرهم..
ّ
التضليل اإلعالمي من دون
ّ
املضللني ،وغالبًا ما يأتي
ذكر
كالمنا من باب املعاتبة ،ولكن
املرة لن نسكت إذ هناك
هذه
ّ
ّ
تتعلق
قضيٍة
قدح وذم يف
ٌ
ّ
بالقضاء.
أن
لقد قلنا يف
املرة األوىل ّ
ّ
القضاء هو ّ
سيتصرفّ ،
لكنه
الذي
ّ
استمروا باالستفزاز ،وعرب حمطة
 ،LBCطلبنا منهم اإلنتظار وترك
املسألة للقضاء حلني صدور
ّ
اإلتهامي ونرى نتائج
القرار
ّ
التحقيق .ولكنهم استمروا،
وما حصل كان ّ
وبناء
للتشهري،
ً
باإلدعاء على تلفزيون
عليه قمنا
ّ
املستقبل »MTV« ،و»،»LBC
وادعينا أيضًا على صحيفة
ّ
ّ
اجلمهورية،
اللواء،
النهار،

املركزية ،احلياة،
وكالة األنباء
ّ
الديار وجريدة املستقبل وموقع
ّ
األول
القوات ،وعلى املعاون
ّ
ّ
ابراهيم حمفوظ ،وعنصرًا يف
الدرك هو مصطفى املظلوم
ّ
ٌ
وجمهول من شعبة املعلومات،
ّ
شكل املصادر ّ
وهو ّ
اليت
الذي
أعطت هذه األخبار.
نأسف أن تنقل هذه املصادر
قدح وذم
أخبارًا كاذبة فيها
ٌ
ّ
حبقنا .ولكن حقوقي وصلتين
الدعوى،
من خالل إقامة هذه ّ
للرأي العام اللبناني أن
وأترك ّ
ُ
القضية.
هذه
حيكم يف
ّ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
س :هناك زيارات أجنبية
متكررة اليوم إىل لبنان وسط
ّ
احلديث عن تغيري يف احلكومة
واإلتيان بأخرى تعتمد سياسة
ً
سياسة هلا.
بعبدا أو إعالن بعبدا
هل أنتم اليوم يف هذه األجواء؟
وما هو موقفكم من ذلك؟
ج :ما هي سياسة بعبدا؟
س :إعالن بعبدا ّ
الذي خرج
عن طاولة احلوار..
ج :ما هو إعالن بعبدا؟! ما
أقرينا إعالن بعبدا،
دمنا قد
ّ
ملاذا إذًا نبحث عن احلوار؟
وعالم حنن خمتلفون؟! حنن مل
َ
ً
ّ
أقريناه هو
ما
كل
،
ا
شيئ
نقر
ّ
ّ
فلنطبقها ،وعندما ّ
نتفق
مبادئ.
ّ
على تطبيقها ،لن نكون حباجة
جمددًا.
للحوار ّ
س :احلوار كان له عنوان
وهو سالح املقاومة ،ملاذا ال
يتغيرّ هذا العنوان..
ج( :مقاطعًا) كان هناك
والسالح املنتشر
سالح املقاومة
ّ
والسالح
اللبناني
يف اجملتمع
ّ
املخيمات.
خارج
ّ
س :ملاذا ُوضعت طاولة
احلوار حتت هذا العنوان وهناك
ٌ
أزمة بني األفرقاء؟
ج :ما عالقة هذا األمر
النواب؟! ليس
مبقاطعة جملس
ّ
هناك من عالقة .وقع حادث
ّ
فتوقف على أثره
إغتيال،
احلوار وقوطعت جلسات جملس
النّواب .إسألوا ّ
ّ
الذين قاطعوا
اجمللس وليس أنا! يكفي ما
إلي  -هم وغريهم – من
ّ
وجهوه ّ

كالم يف وسائل اإلعالم كي ال
ٍ
أجلس معهم على نفس ّ
الطاولة
إىل األبد!! وحنن من جيب أن
يقاطعهم وليس العكس!!
هم من هدر أموال الدولة
وخرب البلد ،وباتوا اآلن يتعالون
علينا وال يريدون اجللوس معنا
على نفس ّ
الطاولة..
معيناً
ً
جتاهلت أمرا
س :لقد
َ
ّ
أن هناك
يف موضوع احلوار وهو ّ
ً
جمموعة من اللبنانيني اليوم
ً
ً
ّ
ترفض رفضا باتا استعمال
الداخل
السالح املقاوم يف
ّ
ّ
اللبناني..
السالح املقاوم
ج :أين هو
ّ
الداخل اللبناني؟؟ السالح
يف ّ
ّ
عكار ،وليس يف
نراه يف
اجلنوب ،إذهب إىل ّ
وتنزه
عكار
ّ
فيها وأطلعين على ما تراه!! لقد
استقبلت اليوم وفدًا كبريًا من
بلديات من عكار ،يطالبون
عدة
ّ
ّ
بأن ميسك اجليش اللبناني
األوضاع هناك ..ال جيوز أن
ّ
الطريقة
تدور املعارك بهذه
التبانة!!
بني جبل حمسن وباب
ّ
هناك أمور معقولة وهناك أمور
غري معقولة!!
الرادعة للبنان
ما هي
ّ
القوة ّ
إذا ألغينا املقاومة؟! أنا
لست أدافع عنهم ،بل أدافع
حتدث أبو مازن
عن نفسي.
ّ
(الرئيس الفلسطيين حممود
ّ
التخلي
عباس) باألمس عن
ّ
عن حق العودة للفلسطيننني.
أنظروا أين اصبحنا! عندما كنا
نتحدث منذ  5أو  6أعوام عن
ّ
موضوع رفض ّ
وأن
حق العودةّ ،
ّ
التوطني بات قريبًا ،فقال بعض
ّ
املسؤولني من رؤساء تكتالت
«فزاعة»
أن هذا األمر
ّ
ونواب ّ
ّ
يقوم بها اجلنرال!! أنظروا أين
«الفزاعة»!!!
أصبحت
ّ
إذا مل يكن لدى املسؤولني
ّ
يطلعون على
بعد نظٍر ،وال
ُ
التحوالت اليت جتري من حوهلم،
ّ
ال جيوز ومن غري املقبول أن
وعدم
سخافاتهم
حيملوننا
ّ
ملسؤولياتهم! يف ّ
كل
مباالتهم
ّ
مرة يقولون لي «لقد تبينّ لنا
ّ
ّ
أنك كنت على حق» ،ولكن ال
أريد أن يقولوا لي ذلك ،بل
ملرة
أريدهم أن يواكبونا ولو ّ
أمور كهذه ،كي مننع
ملعاجلة
ٍ
حدوثها.
حتدثتم ّ
أنه مبقاطعة
س :لقد ّ
عملية
النواب هناك
جملس
ّ
ّ
اغتيال للوطن ،أوليس يف
ّ
الشهيد وسام
اغتيال اللواء
ً
احلسن اغتيال للوطن أيضا؟
ج :أرجو ّ
السؤال
أال تطرحي
ّ
ٍ
بطريقة خاطئة ،فأنا لن أجيب
ُ
الرئيس
عن
ٍ
سؤال خاطئ .قتل ّ
معوض ومل ُيغتل الوطن،
رينيه ّ
ُ
اجلميل قبله
الرئيس بشري
ّ
وقتل ّ
الرئيس
ومل ُيغتل الوطن ،قتل ّ
كرامي ومل ُيغتل الوطن .امسحوا
ّ
للشهيد
لي ،ومع احرتامنا
الذي نعتربه رفيق سالح كونه
ضابطًا ،ال ميكن أن نقول اغتيل
الوطن عند اغتيال ضابط ،أو

أي شخص .أي اغتيال ال ميكن
أن يكون إغتيا ً
ال للوطن.
ثم ،هل جملس ّ
النواب هو
تتم مقاطعته؟!
من قتله كي
ّ
ملاذا تعطون مفهومًا خاطئًا
الرأي
ملرتكيب اجلرمية
ّ
وحتولون ّ
العام باتجّ اه سلطة ال عالقة هلا
باملوضوع؟! أتعرفون من هو
املسؤول األول عن اغتياله؟
رمحه اهلل ،لكن هو املسؤول
األول عن اغتياله.
س :كيف؟
ج :هو كان مسؤو ً
ال عن
األمن .كان مسؤو ً
ال عن أمين،
وعن أمنكم وعن أمنه هو .وهو
األمنية ّ
من خّ
اتذ ّ
اليت
التدابري
ّ
ّ
ال أعرفها أنا واليت ال يعرفها
رئيس الوزارة وال أحد يعرفها!!
ّ
ّ
التدابري األمنية
كل
وكذلك،
ّ
ّ
لكل اجملتمع اللبناني كانت يف
يده.
لألسف ،مل يقدر أن ّ
يتخذ
ّ
التدابري الالزمة حلمايته وهو
األول عن األمن
كان املسؤول
ّ
يف لبنان.
أمنية
س :هناك هواجس
ّ
عند من ي ّربرون مقاطعة جملس
ّ
معرضون
النواب ،فهم أيضًا
ّ
لإلغتيال ،وقد وصلت اليوم
رسالة تهديد ألحد ّ
النّواب إىل
منزله.
تعرضنا ملئة رسالة
ج :حنن
ّ
تهديد ،رسالة تهديد إىل «»OTV
أن
ولي شخصيًا .املستغرب ّ
ّ
التهديدات ال تظهر يف االعالم
ّ
إال عند اآلخرين ،فيما حنن نبلغ
الدفاع
القوى األمنية ووزارة
ّ
ّ
تهديد لنا
أن هناك
والكل ّ
ٌ
ّ
غريب أنهم
ولقناة «.»OTV
ٌ
ّ
التهديدات
ال يكتشفون إال
لآلخرين! َفليسمحوا لنا! عندما
أن هناك تهديدًا ألحد،
تكتشف ّ
يعين ذلك ّ
يهدد.
أنك تعرف من
ّ
إما تكون لعبة تسلية سياسية،
وإما تلقي القبض على من
يهدد.
ّ
تصريح لكم اليوم
س :يف
ٍ
«السفري» البريوتية قلتم
يف
ّ
إن ال تغيري للحكومة ولكن يف
ّ
التغيري
حال قد تقبلون بهذا
ّ
على احلكومة أن تكون مصغرة
وتضم رؤساء الكتل ّ
النيابية .ما
ّ
مدى جدية هذا ّ
الطرح وما مدى
موافقة شركائكم له؟
ّ
جدي ،ولكن
ج :نعم
الطرح ّ
ّ
املوضوعة
الشروط
ضمن
لتغيري احلكومة .جيب أن يكون
هناك ّ
اتفاق على عدم الفراغ،
إذ خيرتعون لنا «اخلربيات»
ويتحدثون عن حكومات إما
ّ
«حمايدة» وإما «تكنوقراط»..
من يستطيع أن يعينّ حمايد؟
أن
يستطيع
ومن
يعينّ
تكنوقراط؟ هل نضحك على
ّ
ليتفضل رؤساء
أنفسنا؟؟!! َف
الكتل ويشكلوا هم احلكومة،
وهكذا يصبح قرارهم مباشرًا
ويتحملون مسؤوليته ،وذلك
ّ
يتحمل املسؤولية
أفضل من أن
ّ
أشخاص بالوكالة.
ٌ
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عرب وعالم

تركيا فتشت طائرة ارمنية متوجهة اىل حلب

غول :حنتفظ لنفسنا حبق التسلح
يف مواجهة التهديد السوري

صرح الرئيس الرتكي عبد
اهلل غول امس االول ان تركيا
حتتفظ لنفسها حبق امتالك كل
انواع االسلحة للدفاع عن نفسها
يف وجه اي خطر سوري.
وادىل غول بهذا التصريح
ردا على اسئلة الصحافيني
حول املناقشات اليت جرت بني
تركيا وحلف مشال االطلسي
بشأن احتمال نشر بطاريات
صواريخ ارض جو وصواريخ
باتريوت املضادة للصواريخ
على اراضيها ،يف سياق تفاقم
النزاع يف سوريا.
وقال يف تصرحيات نقلها
التلفزيون اثناء زيارة اىل
مدينة جانكريي جتري مناقشة
صواريخ باتريوت داخل احللف
االطلسي .من الطبيعي ان نتخذ
مجيع التدابري الضرورية لضمان
الدفاع عن انفسنا.
ونفى غول ان تكون تركيا
ترغب يف شن حرب على
سوريا ،لكنه حذر دمشق من اي
سلوك متهور ميكن ان يستهدف
االراضي الرتكية.
وكشف وزير خارجية تركيا
امحد داود اوغلو خالل زيارة اىل
بروكسل االربعاء عن مناقشات
جتري بني تركيا وحلفائها
االطلسيني حول احتمال نشر
بطاريات صواريخ باتريوت
ارض-جو املضادة للصواريخ
على اراضيها .وقال حبسب ما
نقلت عنه وكالة انباء االناضول
انه مت حبث كل شيء.
تفتيش طائرة ارمنية

السلطات
وارغمت
هذا،
الرتكية طائرة ارمنية تنقل
مساعدات اىل سوريا امس على
اهلبوط يف تركيا واخضعتها
لعملية تفتيش روتينية دامت
بضع ساعات يف مطار ارضروم
قبل ان تواصل طريقها اىل
دمشق ،على ما افادت وكالة
انباء االناضول.
واوضحت الوكالة ان طائرة
شحن من طراز انطونوف ١٢
قادمة من يرفان ومتوجهة
اىل مدينة حلب هبطت يف
مطار ارضروم يف شرق تركيا
حيث باشرت فرق من الشرطة
والقوات املسلحة تفتيشها
مبساعدة كالب بوليسية .ونقلت
وكالة االناضول عن وزير النقل
الرتكي بن علي يلدريم قوله
انها عملية روتينية متت طبقا
لقوانني الطريان املدني الدولي
المن الشعب السوري.
دبلوماسي
مصدر
وافاد
تركي ان الشركة االرمنية
اعلنت انها تنقل  ١٥طنا من
املواد الغذائية ،وانها وافقت
قبل يومني عندما طلبت رخصة
عبور االجواء الرتكية على احتمال
اخلضوع اىل التفتيش.
اخلارجية
وزارة
واكدت
االرمنية ان التوقف يف تركيا
كان متوقعا .وصرح الناطق
باسم الوزارة تيغران بااليان
لفرانس برس انه هبوط كان
متوقعا ،والطائرة تنقل محولة
مساعدات انسانية لالرمن يف
حلف.

قوات االحتالل تعتقل شابني اطلقا النار على سيارة يف الضفة

استشهاد فتى فلسطيين بنريان مروحية اسرائيلية يف غزة
استشهد فتى فلسطيين يبلغ
من العمر  ١٣عاما برصاص
اطلقته مروحية اسرائيلية اثناء
عملية توغل يف شرق خان
يونس جبنوب قطاع غزة ،كما
افادت وزارة الصحة يف احلكومة
املقالة التابعة حلركة محاس اليت
تسيطر على القطاع.
وقال املتحدث باسم الوزارة
الطبيب اشرف القدرة ان الطفل
امحيد يونس ابو دقة البالغ
من العمر  ١٣عاما استشهد
مروحية
اطلقتها
برصاصة
اسرائيلية خالل عملية توغل
شرق بلدتي القرارة وعبسان
يف خان يونس .واضاف القدرة
ان ابو دقة اصيب برصاصة
قاتلة يف الراس ونقلت جثته
اىل مستشفى العسكري يف
بلدة عبسان.
واوضح شهود ان مروحية
اطلقت النار بعدما توغلت
دبابات اسرائيلية عدة صباح
اليوم قرب احلدود الشرقية بني
خان يونس واسرائيل .واضاف
الشهود ان مقاتلني فلسطينيني
اطلقوا قذائف هاون على
الدبابات االسرائيلية ،كما وقع
اشتباك مسلح لوقت قصري يف
نفس املنطقة ايضا.
واعلن جهاز االمن الداخلي
االسرائيلي شني بيت ان
فلسطينيني اثنني متهمني
باطالق النار على سيارة
اسرائيلية يف مشال الضفة
الغربية نهاية ايلول اعتقال مطلع
تشرين االول.

واوضح الشني بيت يف
بيان انه وبالتعاون مع اجليش
االسرائيلي اعتقل يف الثالث
من تشرين االول فلسطينيني
يبلغان من العمر  ٢٠و ٢٣عاما
متحدرين من قرية قرب نابلس.
واقر املشتبه بهما بالتهم
املوجهة اليهما وسيتم حتويل
ملفيهما اىل القضاء العسكري
االسرائيلي يف الضفة الغربية
خالل االيام املقبلة ،وفق البيان.
واضاف البيان خالل اهلجوم
الذي حصل يف  ٣٠ايلول ،مت
استهداف سيارة اسرائيلية
باطالق نار .كانت تسري على
طريق يف اجتاه مستوطنة كارني
شومرون ،مشريا اىل ان هذه
احلادثة مل تسفر عن اصابات اال
ان السيارة تضررت ،من
دون حتديد ما اذا كانت
السيارة املستهدفة مدنية.
وشارك عمال برنامج اجياد
فرص عمل مؤقتة مشروع املال
مقابل العمل وممثلو مكتب
املفوضية األوروبية للمساعدات
اإلنسانية واحلماية املدنية،
املزارعني يف قرية الوجلة قطف
الزيتون.
وشارك يف عملية القطف
نائب مدير عمليات وكالة
الغوث يف الضفة الغربية
ديفيد هنت ،ومديرة اإلعالم
واالتصال يف مكتب املفوضية
األوروبية للمساعدات اإلنسانية
واحلماية املدنية فدوى بارود،
وأعضاء من اجمللس احمللي
وعدد من موظفي ومنتفعي

برنامج إجياد فرص عمل مؤقتة،
بهدف مساعدة املزارعني الذين
تقع أراضيهم يف املناطق
احملاذية للمستوطنات واجلدار
وتعزيز صمودهم والتأكيد
على الصعوبات احلقيقية اليت
تواجهها الوجلة وغريها من
التجمعات بفعل مسار اجلدار.
وقد رحب رئيس اجمللس
القروي لقرية الوجلة ،عبد
الرمحن أبو التني والذي عرب
عن شكر أهالي قرية الوجلة
لوكالة الغوث على عملها يف
التخفيف من معاناة الناس من
خالل براجمها كما عرب عن أمله
بزيادة هذه املشاريع والربامج
اليت ستعمل بدورها على تعزيز
صمود الناس .وقال هنت :إن
مثل هذه املبادرات والتدخالت
اإلنسانية هي تدخالت ومبادرات
هامة حيث إنها ال تستجيب
للفرص الضائعة بل إنها تهدف
أيضا إىل خلق فرص وأنا مستمر
يف مالحظة ومشاهد مدى صمود
الالجئني الفلسطينيني.
واعرب االحتاد االوروبي عن
اسفه العميق لطرح اسرائيل
عطاءات جديدة لبناء وحدات
سكنية ملستوطنني يهود يف
القدس الشرقية احملتلة ،حمذرا
من انه لن يعرتف باي عمل
احادي اجلانب يف االراضي
احملتلة.
اخلارجية
وزيرة
واعلنت
االوروبية كاثرين اشتون يف
بيان عن االسف العميق لطرح
عطاءات لتوسيع مستوطنيت

راموت وبيسغات زئيف وبناء
اكثر من  ١٢٠٠وحدة سكنية.
االسكان
وزارة
وطرحت
االسرائيلية الثالثاء استدراج
عروض لبناء  ١٢١٣وحدة
سكنية استيطانية يف الشطر
الشرقي احملتل من القدس،
يف مستوطنيت بيسغات زئيف
وراموت .كما طرحت استدراجات
عروض ايضا لبناء  ٧٢وحدة
سكنية يف مستوطنة اريئيل يف
مشال الضفة الغربية.
وادانت تركيا امس االول
اعالن السلطات االسرائيلية
عن طرح عطاءات جديدة لبناء
مساكن ملستوطنني يهود يف
القدس الشرقية معتربة انه
انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأكد سفري دولة فلسطني
ومندوبها الدائم لدى اجلامعة
العربية بركات الفرا ،أن األمني
العام للجامعة العربية نبيل
العربي سيلقي كلمة متلفزة
عرب الفيديو كونفرنس ،ملناسبة
انطالق أسبوع الشباب الوطين،
والذي ستبدأ فعاليته يوم األحد
يف رام اهلل.
وقال الفرا يف تصرحيات له،
أن األمني العام أصدر توجيهاته
اىل مجيع العاملني باجلامعة
العربية للنزول يف ساحة اجلامعة
الداخلية صباح يوم األحد الساعة
 11صباحا بوقفة حداد للتضامن
مع الشعب الفلسطيين وشهداء
القضية الفلسطينية وعلى
رأسها الرئيس الشهيد ياسر
عرفات.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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االئتالف يطالب برتحيل طاليب اللجوء السريالنكيني

طالب سكوت موريسون وزير
اهلجرة يف حكومة الظل برتحيل
طاليب اللجوء السريالنكيني إىل
وطنهم مباشرة.
وتابع أنه يتعني على احلكومة
الفدرالية إعادة العشرات من
طاليب اللجوء السريالنكيني
الشواطئ
على
املتوافدين
األسرتالية
وكانت السلطات األسرتالية
قد اعرتضت وصول ثالثة
من قوارب طاليب اللجوء يوم
االثنني املاضي كانت حتمل 58
شخصا ،أعقبت وصول مخسة
قوارب أخرى خالل عطلة األسبوع
املنقضي محلت هي األخرى 300
شخص.
وتابع موريسون يف تصرحيات
أدىل بها يف بريث إن أسرتاليا
ال تزال متثل رهانا مضمونا
بالنسبة لطاليب اللجوء ،بسبب
عدم حسم احلكومة الفدرالية
جتاه مهربي البشر.

10
خالل
جمددا
رهانا

«وصول
واستطرد:
قوارب لطاليب اللجوء
مخسة أيام فقط يثبت
أن حكومة غيالرد متثل
مضمونا ملهربي البشر»
وطالب برتحيل طاليب اللجوء
الذين قدموا من سريالنكا إىل
وطنهم ،واصفا سياسة حكومة
هاورد جتاه اهلجرة بالرادعة
بعكس غيالرد املتساهلة.
وكان كريس بوين وزير
اهلجرة األسرتالي قد أعلن
التوصل إىل العضو األخري من
مجلة  15طالب جلوء سريالنكي
متورطني يف اختطاف قارب
باإلكراه يف املياه السريالنكية،
ومت ترحيلهم إىل سريالنكا.
أن
موريسون
واستطرد
كريس بوين نفسه يعرتف أن
طاليب اللجوء السريالنكيني
هم الجئون اقتصاديون وليس
سياسيون.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

احملكمة تربط اختفاء رمحة الضناوي جبرمية جنسية!
ال تزال حمكمة غليب للتحقيقات
اجلنائية تواصل جلساتها لكشف
غموض مالبسات اختفاء الطفلة
رمحة الضناوي ،الذي يعترب
لغزا مل يتم التوصل إىل حل
له رغم مرور سبع سنوات على
اختفائها.
وحددت الشرطة أمساء  19من
مرتكيب جرائم اطفال جنسية
كانوا يقطنون يف مناطق ليست
بعيدة عن منزل الطفلة يف
«لورني» وقت اختفائها.
ومت التحقيق مع شخص شهري
باشتهائه اجلنسي لألطفال وكان
يسكن بالقرب من منزل الطفلة،
كما كان متواجدا يف منزله ليلة
االختفاء.

لكن الرجل أنكر ضلوعه يف
اختفاء رمحة ،مدعيا إنه كان
نائما يف منزله وقت اختفاء
الطفلة الصغرية.
من جهته ،قال روبرت بررميتش
املساعد
التحقيق
مستشار
للمحكمة إن الشبهات قوية
حنو اثنني من قائمة املشتبه
فيهم الـ  19ومت استدعاؤهما
للتحقيق.
وأحد هؤالء املشتبه فيهم
اتهم مرتني بارتكاب انتهاكات
جنسية جتاه طفلتني إحداهما يف
التاسعة ،كما اتهم بإغواء أطفال
للركوب يف سيارته.
وأنكر الرجل أمام احملكمة ضلوعه
يف قضية رمحة ،قائال « :مل
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وزير الطاقة األسرتالي..جيب حترير أسعار الكهرباء
طالبت احلكومة الفدرالية
بضرورة حترير أسعار التجزئة يف
الكهرباء ضمن محلة قومية للحد
من قيمة الفواتري الباهظة.
مارتن فريغسون
ووصف
وزير املوارد والطاقة الفدرالي
ارتفاع أسعار الكهرباء خالل
السنوات األخرية بأنه أضر
العائالت وأصحاب األعمال ،وأنه
« فاق االحتمال».
وطالب فريغسون الواليات
باتباع توصيات «ورقة الطاقة
البيضاء» اليت حتدد إصالحات
وتعديالت من شأنها السيطرة
على الصعود اجلنوني يف أسعار
الكهرباء ،كما أظهرت الورقة أن
ضريبة الكربون مل تتسبب سوى
بتأثري هامشي يف زيادة أسعار
الكهرباء.
وتابع فريغسون أن حترير سعر
التجزئة هو أحد أهم اإلصالحات
أكن أعرف أصال أن للضناوي
أبناء ،لقد كنت أشاهد التلفاز
ثم خلدت إىل النوم ،يف ليلة
اختفاء الطفلة».
وعلمت التحقيقات أن الرجل
أوصل التيار الكهربائي داخل
عقار جبوار منزل الطفلة قبل
شهور قليلة من ليلة اختفائها،
كما قام بإيداع  65ألف دوالر
يف حسابه البنكي قبل أسبوع من
اختفاء الرضيعة ،وقام باالتصال
بأحد مشتهيي األطفال جنسيا
يف صباح اليوم الذي شوهدت
فيه الطفلة للمرة األخرية.
لكن الرجل برر اإليداع املالي
بأنه حصيلة بيع  4دراجات
خبارية ،وبرر اتصاله بالرجل يف
الصباح بأنه كان مدينا له مببلغ
من املال.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

اليت سيتم عرضها على رؤساء
الطاقة يف الوزارات املختلفة
هذا الشهر ،ثم تعرض على
رؤساء احلكومات يف اجتماع
حكومي موسع الشهر القادم.
ويسمح حترير سعر التجزئة
باملزيد من املنافسة وسهولة
التحويل بني شركات الطاقة مبا
يصب يف صاحل املستهلك.
ويف خطابه الذي ألقاه أمام
االقتصادية
«التنمية
مؤمتر
ألسرتاليا» املنعقد يف ملبورن،
صب فريغسون جام غضبه على
حكومة كوينزالند الذي مجدت
التعريفات اليت يقوم عليها

 120.1مليار دوالر
إمجالي نفقات أمن
املعلومات عام 2017
من املتوقع أن حتظى قضية
أمن املعلومات بالنمو األسرع يف
قطع تكنولوجيا املعلومات خالل
فرتة ترتاوح بني  5-3سنوات،
حيث تعتزم العديد من الشركات
الدخول يف استثمارات واسعة يف
نظام محاية املعلومات اليت قد
تتوقف عليها مصائر الشعوب.
يذكر أن شركات أمن املعلومات
متر مبرحلة تطور للقدرة على جمابهة
كافة التهديدات.
ويكشف أحد التقارير العاملية
احلديثة املتعلقة الصادر حتت
اسم» سوق محاية املعلومات»
السيناريوهات اجلديدة املطروحة
يف هذا القطاع ال سيما يف ظل
زيادة االرتباط باالنرتنت السلكيا
يف عرب عشرات األنواع من األجهزة
املختلفة،

املصدر العنكبوت االلكرتوني

سعر التجزئة ،معتربا أن ذلك من

شأنه اإلضرار باالستثمارات
على املدى الطويل ،ويقلل
من معايري اخلدمات ،ويقتل
روح املنافسة ،وينعكس سلبا
يف النهاية على املستهلكني.
واستطرد أن من الضروري
أن جتد الواليات الشجاعة
سعر
لتحرير
السياسية
التجزئة ،باإلضافة إىل السماح
باملستهلكني بإدارة احتياجاتهم
من الكهرباء وفقا لألوقات
املستخدمة ،وحتفيزهم على
تقليل االستخدام يف ساعات
الذروة.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

اقرتاحات بتخفيض مراكز
التدريب املهين يف كوينزالند
أثريت حالة من اجلدل عقب
اقرتاح والية كوينزالند بإجراء
امليزانية
ختفض
تعديالت
املهين
للتعليم
املخصصة
وختفيضات يف ميزانية مراكز
التدريب املهين ،وهو النظام
التعليمي الذي يطلق عليه
.TAFE
كريس
من جانبه ،انتقد
ايفانز وزير املهارات بوالية
كوينزالند هذا االقرتاح واصفا
ذلك بالتهديد الكبري يف جمال
التدريب املهين.
وحث السناتور ايفانز حكومة
كوينزالند على ختفيف بعض
التوصيات اليت قدمها تقرير
« املهارات والتدريب يف

كوينزالند» الثالثاء.
وأوصى التقرير بتخفيض
مراكز التدريب املهين يف
الوالية من  82إىل .44
وقال ايفنز يف تصرحيات
أوردتها صحيفة األسرتاليان:
«إنه خلطر هائل على نظام
التدريب يف الوالية ،ألن
احلقيقة أننا حنتاج عمالة مدربة
يف كافة القطاعات».
من جهته ،قال جون بول
النغربوك وزير التعليم بوالية
كوينزالند إن حكومة الوالية سوف
تقوم بعمل توازن بني احتياجات
اجملتمع وبني التوصيات اليت
نادى بها التقرير.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

سدني

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

Master License No: 409566317
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

نيو ساوث ويلز تعرتف أنها تستثمر يف جمال التبغ
تدرس حكومة نيوساوث ويلز
الرتاجع عن استثمارات باملاليني
يف جمال التبغ ،بعد محلة التقريع
الشديدة اليت واجهتها من خرباء
صحة ،ومناهضني للتدخني.
واعرتفت احلكومة للمرة األوىل
بوجود استثمارات هلا حبوالي 30
مليون دوالر يف شركات التبغ،
يف إجابة على سؤال يتعلق

بامليزانية طرحه عضو برملان
نيو ساوث ويلز عن حزب اخلضر
جون كاي.
وقال مايك بريد وزير اخلزانة
بوالية نيو ساوث ويلز إن
الوالية متتلك على األقل 28.7
مليون دوالر استثمارات يف
جمال التبغ.
طيلة
احلكومة
ورفضت

اقرتاح بقطع التيار الكهربائي عن سكان نيو
ساوث ويلز يف أوقات الذروة

سيكون بوسع املستهلكني
يف نيو ساوث ويلز ختفيض
فواتري استهالك الكهرباء عرب
املوافقة على أن تقوم شركات
الطاقة بقطع الكهرباء عنهم يف
فرتات الضغط.
يأتي االقرتاح كجزء من حزمة
إصالحات فدرالية حكومية يف
جمال تسعري الكهرباء ،وهو ما
سيسمح للمستهلكني بتجنب
استخدام الكهرباء يف أوقات
الذروة والذي يكلفهم حنو 25
 %من قيمة الفواتري.
ويقرتح أن يكون النظام اجلديد
إلزاميا على كبار املستخدمني
من ناحية الكم ،بينما سيكون
اختياريا على ذوي االستخدام
املتوسط والقليل.
جاء ذلك يف إطار سعي
احلكومة الفدرالية للحد من
الزيادة املطردة يف فواتري
الكهرباء بوالية نيو ساوث ويلز
خالل الثالث سنوات األخرية.

وحدد تقرير جملس الشيوخ
عدة عوامل أدت إىل زيادة أسعار
الكهرباء يف الوالية أبرزها ما
يسمى ب» برنامج الطالء الذهيب
للشبكات» والذي أظهر خمالفات
عديدة تتضمن اهدارا للمال
العام ارتكبتها شركة أوسغريد
واليت أنشأت حمطات فرعية ال
جدوى منها مما انعكس على
زيادة قيمة الفواتري.
ورفضت احلكومة الفدرالية
اقرتاح عضو الربملان املستقل
روب أوكشوت بفرض هيمنة
فدرالية على تنظيم أسعار
الكهرباء حلل املشكلة ،حيث
خشيت احلكومة من عدم
دستورية ذلك االجتاه.
ومن املتوقع أن يصدر
االئتالف الفدرالي املعارض
تقريرا يوضح التأثري السيء
لضريبة الكربون ،تتضمن تأثريها
على ارتفاع فواتري الكهرباء.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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مايك بريد
شهور اإلجابة على أسئلة
تتعلق باستثمارات التبغ واليت
يتم إدارتها بواسطة إدارات
مستقلة.
وأكد كل من مايك بريد
ووزيرة الصحة بالوالية جيليان
سكينر اعتزام احلكومة مراجعة

تلك االستثمارات بعد فحصها
بدقة ،وإعطاء القرار النهائي مع
نهاية العام.
من جهته ،قال مايك دوب
مدير معهد «الدفاع عن الصحة
العامة» إنه شعر باالنزعاج من
أن يتم إنفاق أموال حكومة
الوالية يف استثمارات داخل
شركات التبغ.
وتابع« :ليس مقبوال بعد
مرور  60عام من معرفة أضرار
التدخني ،وموت مليون أسرتالي
جراء مضاعفات التدخني ،أن
تقوم حكومة الوالية باالستثمار
يف جمال التبغ ،جيب أن
تسحب تلك األموال على الفور،
وختصيصها يف متويل خطط
مكافحة التدخني.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

تامر الضناوي :ابن عمي
حسني مل يقتل ابنته رمحة
تواصلت حتقيقات اختفاء
الطفلة رمحة الضناوي اليت قام
والداها باإلبالغ عن اختفائها منذ
سنوات طويلة دون أن ُيعثر هلا
على أي أثر.
وعلمت احملققون أول أمس
االثنني أن أقارب للطفلة
املفقودة عربوا عن خشيتهم
من أن حتفر الشرطة يف مزارع
العائلة للبحث عن جثة الطفلة.

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

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

باملقابل ،وصف أفراد من
العائلة حتقيقات البحث عن
حقيقة اختفاء رمحة بـ « الفاشلة»
وتذمروا من أن الشرطة تتوجس
يف حسني الضناوي والد رمحة.
وقامت «حمكمة غليب «
بتشغيل بعض املكاملات اهلاتفية
املسجلة بني حسني الضناوي
وابن عمه تامر الضناوي ،واليت
تناولت خماوف من أن تقوم
الشرطة حبفر يف مزارع العائلة
للتوصل جلثة الطفلة ،وهو ما
برره تامر الضناوي بأنه كان
معروفا أن الشرطة قد تقرر
متشيط األصول اليت متتلكها
األسرة ،بينها عقار يف ضواحي
سيدني».
وتابع « :الشرطة تراودها
فكرة أن حسني قد قتل ابنته
رمحة ،لذلك بنيت توقعات أن
الشرطة ستأتي لتحفر كل شيء
متعلق بالعائلة».
وأتبعت املكاملة املسربة
االدعاءات اليت بدأت يف أبريل
املاضي ،حول قيام حسني
الضناوي بقتل ابنته يف نوبة
غضب ،ثم دفنها يف مزرعة
العائلة.
يذكر أن تاريخ اختفاء رمحة
يرجع إىل  10نوفمرب ،2005
وقامت الشرطة بوضع عدة
سيناريوهات ،إحداها أن تكون
قد مت اختطافها.وأنكرت عائلة
رمحة أن يكون هلا أي معلومات
ووصفت
اختفائها،
عن
التحقيقات بالفاشلة.
وتابع تامر الضناوي يف
شهادته أمام احملكمة « :جيب
أن تركزوا جهود البحث مبنأى
عن ابن عمي حسني ،حنن عائلة
حتب أطفاهلا بشدة ،إذا مرض
أحد أطفالنا نظل ساهرين جبواره
حتى الشفاء».
املصدر العنكبوت االلكرتوني

حييى اخلالد يرتك رفاهية أسرتاليا
ليساعد النازحني السوريني

قرر الشاب األسرتالي حييى
اخلالد ذو األصول السورية
اللبنانية السفر يوم السبت
القادم مع أسرته الصغرية إىل
لبنان ،ومنها ينطلق إىل احلدود
الرتكية مع سوريا ليساعد آالف
النازحني السوريني الذين
حيتاجون كافة جهود اإلغاثة
اإلنسانية.
ويدرس حييى( 25سنة)
االقتصاد يف جامعة غريفيث،
وقرر القيام بتلك الرحلة
حبياة
مضحيا
اإلنسانية
الرفاهية اليت حيياها يف
بريزبن لالنتقال للصفوف
األمامية للثورة السورية.
ومع استمرار الصراع يف
سوريا ملدة تزيد عن  18شهرا
دون وجود خمرج لألزمة ،زادت
نسبة سفر أسرتاليني من
أصول سورية ولبنانية إلغاثة
احملتاجني من السوريني.
وقال الشاب حييى خمربا
صحيفة األسرتاليان « :إذا
كنت متتلك قلبا ،فسرتغب يف
املساعدة بشكل أو بآخر».
السفر
ويعتزم حييى،
إىل بريوت حيث سيرتك
زوجته وأطفاله الثالثة يف

معية أصهاره ،ثم يطري إىل
اسطنبول ،ثم يتجه جنوبا حنو
مدينة غازي عنتاب على احلدود
الرتكية السورية اليت يتواجد
بها آالف النازحني السوريني
اهلاربني من جحيم األسد.
كما يستطيع التسلل من
هناك إىل املناطق الشمالية
السورية اليت أضحى يسيطر
عليها اجليش السوري احلر.
ورغم أن حييى قال إنه ذاهب
فقط للمشاركة اإلنسانية ،إال
أن وصول حاالت القتلى بني
مسلمني أسرتاليني ذوي جذور
عربية إىل ثالثة أشخاص بعد
أن سافروا إىل سوريا يبعث
على القلق.
واألشخاص الثالثة الذين
لقوا حتفهم يف سوريا هم
الشيخ مصطفى اجملذوب من
سيدني ،والذي كانت تصنفه
سلطات مكافحة اإلرهاب يف
أسرتاليا على أنه متطرف،
كما قتل روجر عباس بطل
الكيك بوكسينغ  ،منذ حوالي
أسبوعني ،كما قتل مروان
الكساب يف انفجار يف معمل
أسلحة بشمال لبنان.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

توقعات باستمرار اخنفاض أسعار البنزين

من املتوقع أن تنخفض
أسعار البنزين  4سنتا لكل
لرت خالل األسبوعني القادمني،
عقب اخنفاض مماثل األسبوع
املاضي.
من جهته ،قال سافانث
سباستيان االقتصادي مبؤسسة
«كومسيك» يوم االثنني إن سعر
البنزين اخلالي من الرصاص يف
سنغافورة قد اخنفض بنسبة 10
سنت\ لرت خالل الثالثة أسابيع
املاضية.
وتابع يف بيان :من احملتمل
أن تتواصل ختفيضات البنزين
يف أسرتاليا ،مبقدار  4سنتا\
لرت».
ووفقا للمعهد األسرتالي

للبرتول ،فإن السعر احمللي للرت
البنزين اخلالي من الرصاص
اخنفض  4سنتا يف األسبوع
املنتهي يف  4نوفمرب ليصل
سعره إىل  144.4سنتا.
وبلغ متوسط سعر لرت البنزين
يف عواصم الواليات 141.9
سنتا باخنفاض  5.7سنتا ،بينما
بلغ  149.7سنتا يف املناطق
اإلقليمية.
وكانت سيدني صاحب أكرب
نصيب من ختفيضات البنزين
اخلالي من الرصاص األسبوع
املاضي ،مبقدار  5.4سنتا\ لرت،
بينما مل ينخفض يف داروين
سوى  0.1سنتا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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مفوض جلنة مكافحة الفساد اليدي عبيد :ال تقاطعين أثناء األسئلة!! اتهامات لروزندال بتزييف مثن سيارة اهلوندا

أنكر ايدي عبيد الوزير العمالي
األسبق بوالية نيو ساوث ويلز
اتهامات تتعلق مبحاوالت رد
خدمات قدمها له وزير الطرق
األسبق بالوالية ايريك روزندال،
وأضاف أثناء مثوله أمام اللجنة
املستقلة ملكافحة الفساد بالوالية
االثنني املاضي أن القرارات اليت
اختذها روزندال كانت نابعة
من واجباته الوزارية ،وال حتمل
شبهات جماملة.
ويف ذات حتقيقات اللجنة بشأن
منح عائلة عبيد سيارة هوندا بثمن
خمفض لـ ايريك روزندال ،أجهشت
زوجة األخري أماندا روزندال
بالبكاء بعد أن سردت أمام اللجنة
تفاصيل حادث تعرضت له بعد
يومني من اقتناء السيارة اهلوندا
اليت أثارت اجلدل .عندما صدمت
سيارة أخرى صدمة بسيطة للغاية
وقامت باالعتذار لصاحبها وحتمل
التكاليف ،ورغم ذلك أبلغ صاحبها
الشرطة وادعى أنها مل تقف عقب
اصطدامها به.
واستمعت اللجنة إىل مالبسات
مشروعني حيمالن شبهة فساد
أحدهما مشروع تطوير طريق
باسيفيك السريع يف بورت
ماكواري والثاني هو مالبسات
تأجري مقاهي يف Circular Quay
واليت صبت لصاحل عائلة عبيد.
واستطرد ايدي عبيد أنه كان
مبنأى عن قضية حصول أماندا
روزندال على السيارة اهلوندا
مبقابل يقل  11ألف دوالر تقريبا
عن قيمتها السوقية.
وتابع عبيد « :كل هذه االتهامات

هراء ال أساس هلا من الصحة،
ايريك مل يقدم لي أي خدمات».
وتابع أن حتديثات طريق باسيفيك
السريع الذي يبعد أقل من  30كم
من أصول متلكها عائلة عبيد كانت
ملصلحة املواطنني الذين يعيشون
مبقربة من بورت ماكواري.
وفيما يتعلق مبقاهي Circular
 Quayقال ايدي عبيد أن املوضوع
متعلق بالعشرات من أصحاب
املقاهي ،وليس مقتصرا على

عائلة عبيد ،مشريا إىل أن ذلك
يندرج حتت بند واجبات روزندال
الوزارية آنذاك.
وقام مفوض اللجنة ديفيد ايب
بتعنيف ايدي عبيد أكثر من مرة
ملقاطعته أسئلة اللجنة ،حيث قال
لعبيد « :هنا ليس برملانا ،جيب
أن تتحلى باالحرتام وال تقاطع
أثناء األسئلة».

املصدر العنكبوت االلكرتوني

ال تعديالت يف ضريبة السلع واخلدمات

استبعدت األحزاب الفدرالية
الرئيسية يف أسرتاليا اعتزامها
عمل تغيريات تتعلق بنسبة الـ
 %10ضريبة السلع واخلدمات،
على الرغم من االحندار الذي
شهدته العائدات الضريبية
الذي يضر بكل من الكومنولث
وامليزانيات اليت تذهب لكل
والية.
نيك غراينر
وكان الليربالي
الرئيس األسبق حلكومة والية
نيو ساوث ويلز ورئيس هيئة
« البنية التحتية» بالوالية حاليا،
قد طالب يف تقرير له بإعادة
تقييم ضريبة السلع واخلدمات،
واصفا طريقة وضع الضريبة
احلالية بـ « الغبية».
بينما قال وزير اخلزانة الفدرالية
واين سوان يف تصرحيات أدىل
بها االثنني املاضي من املكسيك
على هامش حضوره لقمة وزراء

املالية جملموعة الـ  « :20حنن
نعتقد بأن توسيع نطاق ضريبة
السلع واخلدمات سيؤثر سلبا
على العديد من األسرتاليني».
مشريا إىل أن ذلك ليس من
أولويات احلكومة».
يذكر أن ضريبة السلع واخلدمات
ال تنطبق على األغذية الطازجة
والتعليم والصحة منذ أن مت
تقدميها عام  2000عندما كانت
حكومة االئتالف بقيادة هاورد
املمسكة بقيادة احلكم يف
أسرتاليا.
من جهته ،قال رئيس االئتالف
الفدرالي املعارض توني أبوت
يوم االثنني إن االئتالف ال ميتلك
أي خطط حنو تغيري نطاق أو
قيمة ضريبة السلع واخلدمات،
واصفا النظام احلالي بالنموذج
الذي جيب التمسك به.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

ايريك روزندال أمام اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد

كشفت حتقيقات اللجنة املستقلة
ملكافحة الفساد أن وزير الطرق
األسبق بوالية نيو ساوث ويلز
كان قد قدم معلومات خاطئة إىل
هيئة الطرق واملرور تتعلق بسيارة
هوندا سي آر يف يشتبه باحلصول
عليها بثمن خمفض مقابل خدمات
سياسية قدمها لعائلة الوزير
العمالي األسبق بالوالية إيدي
عبيد.
وكان روزندال( 50سنة) قد قام
بالتأمني على السيارة اهلوندا
مدعيا أنه دفع  43000دوالر مثنا
هلا ،بينما اشرتاها يف الواقع بـ
 34ألف دوالر،

واتهمت اللجنة عائلة عبيد بدفع
 10800دوالر كفارق للصفقة،
واصفة إجراءات متليك السيارة
املعقدة قبل أن تكتب باسم أماندا
روزندال زوجة ايريك بأنها وسيلة
خداع إلخفاء الصفقة.
من جانبه ،قال روزندال أن شراءه
للسيارة بقيمة أقل من مثنها هو
جمرد فرصة جتارية حتدث يف جمال
الشراء.
واعرتف روزندال أن ايدي وجنله
موسى عبيد كانا يرغبان يف أن
يساعدهما يف تذليل مصاحل
معينة ،لكنه رفض مساعدتهما.
وعلمت اللجنة أنه عندما أخذ

روزندال السيارة من تاجر يف
كامربداون يف  19يونية ،2007
مل يوقع أي عقد أو حتى يسأل
عن أوراق الرتخيص ،حتى أنه مل
يدفع أية أموال مثنا للعربية ملدة
عشرة أيام.
ومنا إىل علم اللجنة أن أماندا زوجة
روزندال قد قامت حبادث مروري
بعد يومني من اقتنائها ،و تسببت
يف إحلاق تلف بالسيارة األخرى،
ورغم واصلت طريقها دون اإلدالء
ببياناتها ،وهو ما جعل أماندا
جتهش بالبكاء قائلة إنها توقفت
آنذاك ودفعت مثن التلفيات.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

 VIP LUXURY LIMOUSINESلدينا افخم السيارات اليت
تناسب ميزانياتكم

نليب مجيع مناسباتكم
 ...اعراس ...
خطوبات ..
حفالت خترج  ...توصيالت من واىل
املطار واالوتيالت

MOB: 0499 98 98 98

Email: info@ vipluxurylimos.com.au - www.vipluxurylimos.com.au

نؤمن نقل الشخصيات
اهلامة
من واىل سائر
أحناء اسرتاليا

خربة طويلة  ..خدمة ودودة  ..معاملة جيدة  ..أسعار مدروسة
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الدليل التجاري

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

0414552715

Roses

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

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

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

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

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

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

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

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

BG

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

إحصائية 612416 :طفل أسرتالي ينتمون لعائالت عاطلة عن العمل

تكشف األرقام أن واحدا من كل
مثانية أطفال يف والية فكتوريا
يعيشون مع عائالت عاطلة ليس
لديها عمل ،وهو األمر الذي
أثار امتعاض احلكومة الفدرالية
وألقت بالالئمة جتاه سخاء برنامج
الدعوم االجتماعية الذي جيعل
املواطنني يتكاسلون عن البحث
عن وظائف.
وأظهرت أرقام حديثة أن 612416
طفل أسرتالي ينتمون آلباء
وأمهات ال عاطلني عن العمل
بينهم  137664طفل يف والية
فكتوريا اليت استأثرت بنسبة
 %12من النسبة اإلمجالية ،وفقا
لألرقام الصادرة من املكتب
األسرتالي لإلحصائيات.

وحذرت بعض مؤسسات احلكومة
الفدرالية من أن املتسبب
األساسي يف تلك الظاهرة هو
السخاء الذي يتسم به برنامج
الدعوم االجتماعية ،وهو ما
يثبط أولياء األمور عن البحث
عن وظائف ،حيث حيصل األب
األعزب الذي لديه طفل واحد
أو األم العازبة اليت لديها طفل
واحد على  30ألف دوالر سنويا
من خمصصات الدعوم االجتماعية،
وهو ذات األجر الذي يتقاضاه
بعض العاملني ،مبا يورث داخل
هؤالء اآلباء واألمهات شعورا
بالكسل عن البحث عن وظائف.
وحذرت  4مؤسسات فدرالية
بينها وزارة التوظيف ،ووزارة
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العائالت واخلدمات اإلنسانية
من سخاء الدعوم االجتماعية يف
طلب مشرتط قدمته لتحقيق يف
جملس الشيوخ.
يذكر أن احلكومة الفدرالية
قررت أن تطبق من يناير القادم
نظاما يفرض على األم العازبة أو
األب العازب االنتقال حتت الفئة
املستحقة لبدل البطالة بدال من
بدل رعاية األطفال إذا بلغ عمر
أصغر طفل مثان سنوات ،وهو
ما يقلل ما حيصدونه سنويا إىل
 25ألف دوالر لولي األمر العازب
الذي ميلك طفال واحدا ،بدال من
 30ألف دوالر سنويا ،وبالتالي
يزيد حافز البحث عن عمل.
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حزب العمال بنيوساوث ويلز يعلق عضوية روزندال
قرر حزب العمال بوالية نيوساوث
ويلز إيقاف عضو الربملان ايريك
روزندال وزير اخلزانة والطرق
السابق عن ممارسة مهام منصبه
على خلفية التحقيقات اليت
جتريها معه اللجنة املستقلة
واتهامات
الفساد
ملكافحة
الفساد املوجهة له.
وأرسل جون روبرتسون رئيس
املعارضة العمالية بالوالية خطابا
رمسيا إىل السكرتري العام
للحزب سام داستياري طالبا
منه تعليق عضوية إىل أن تسلم
اللجنة نتائج حتقيقاتها بشأن
صفقة شراء سيارة هوندا بثمن
أقل من سعرها من عائلة الوزير
العمالي األسبق ايدي عبيد
كمقابل خلدمات قدمها للعائلة
حسبما ورد يف التحقيقات.
كما سيتم حظر روزندال من
حضور اجتماعات اجملمع االنتخابي
حلزب العمال أو املشاركة يف
اختاذ قرارات تتعلق باحلزب
على مدى فرتة إيقافه.
يذكر أن جلنة مكافحة الفساد
قد استمعت إىل براهني تفيد
أن ايريك روزندال دفع 10800
دوالر أقل من سعر السيارة
اهلوندا سي آر يف وأن الفارق
يف السعر حتملته عائلة عبيد.
وأشارت التحقيقات إىل أن
عملية بيع السيارة املثرية
للجدل لروزندال مرت بعدة
خطوات للتغطية على الصفقة

املشبوهة.
وأنكر كل من روزندال وعبيد
حدوث ذلك السيناريو املتعلق
بشراء السيارة ،بينما اعرتف
روزندال بأن كل من ايدي
وموسى عبيد مارسا عليه ضغوط
لتسهيل بعض املصاحل.
وكتب روبرتسون خطاب إيقاف
عضوية روزندال أمس األربعاء
بعد يوم واحد بعد أن اتهمه
املستشار املساعد للجنة بتزييف
بيانات متعلقة بسعر السيارة
اهلوندا.

خالل
روبرتسون
واستطرد
خطابه « :ال يهدف تعليق
عضوية روزندال إىل استباق
نتائج جلنة مكافحة الفساد ،لكنه
تزامن مع عدد من االتهامات
اخلطرية املوجهة ضده».
ويتزامن اإليقاف مع تصرحيات
أدىل بها روبرتسون قبل أقل
من أسبوع من أنه لن يتسامح
مع ايدي عبيد وايريك روزندال
يف حالة ثبوت جتاوزات ،مشريا
إىل أنه سرياقب عن كثب مسار
حتقيقات اللجنة مع ايدي عبيد
الذي سيتم التحقيق معه أيضا
يف قضية تتعلق مبنح رخصة
استكشاف فحم يف أراضي
مملوكة لعائلة عبيد بعد فرتة
قصرية من شرائها ،وتشمل
حتقيقات تلك القضية اسم أيان
ماكدونالد وزير املوارد املعدنية
األسبق الذي كان مسؤوال عن
منح تلك الرخصات.
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حمطة قطار سنرتال املركزية األكثر
إجراما يف سيدني

خبري لياقة أمريكي :صحتكم أهم من جسد األسرتالية مرياندا كري!!

ركاب محطة سنرتال املركزية بسيدني

يجب االهتمام بتغذية جيدة من أجل الصحة وليس من أجل املظهر الخارجي أو الوصول لقوام العارضة األسرتالية مرياندا كري
تنص قاعدة التغذية الرابعة لرائد
اللياقة البدنية األمريكي توني
هورتون على اآلتي« :تناول
غذاء جيدا من أجل صحتك،
وليس من أجل مظهرك».
ووضع هورتون  11قاعدة
لتحسني اللياقة البدنية ،وهي
تعترب مبثابة لؤلؤات مثينة يقود
تنفيذها بدقة إىل الصحة
والسعادة ،إال أن العنصر األهم
يف تلك النصائح هو التأثري
اهلائل الذي تلعبه التغذية
اجليدة على الصحة.

وجتيب قواعد توني هورتون على
أسئلة مهمة أبرزها «ملاذا نأكل
وكيف نأكل؟».
وتنقسم القاعدة الرابعة السالف
ذكرها إىل ثالثة أجزاء تتعلق
بضرورة عدم وضع منوذج
أجساد العارضات ذوات القوام
النموذجي كهدف ال ميكن احلياد
عنه ،بل األهم هو االختيارات
اجليدة من الطعام ،فال جيب أن
ينصب تركيزك على مظهرك
اخلارجي ،بل إنك تأكلني
لتحسني صحتك ،وزيادة كفاءة

البنكرياس والربوستاتا والكبد
والكلى وغريها من األعضاء.
واجلزء الثاني من القاعدة الرابعة
تتمثل يف ضرورة عدم اإلفراط
يف تأنيب النفس إذا مل تلتزم
باألسلوب األمثل لنظام التغذية،
ألن مثل هذا التأنيب الزائد قد
يؤدي إىل نتائج وخيمة ،فال ميكن
جعل اإلفراط يف وجبة ذريعة
لفقر يف التغذية ميتد شهورا.
إن هنالك بعض املواقف احلياتية
اليت تفرض على املرء عدم
االلتزام بنظام غذائي صارم،

مثل أن تكون مدعوا يف مطعم
مع جمموعة من أصدقائك وال
يوجد فيما مت تقدميه من طعام
األنواع اليت تتفق مع نظامك
الغذائي ،ولكن التحلي باملرونة
مهم يف هذه املواقف ،لعدم
الوصول ملرحلة اجلوع أو فقر
التغذية الذي قد يؤثر سلبا
على الصحة .أما اجلزء الثالث
من القاعدة الرابعة هي «كن
صادقا مع نفسك» ،فيما يتعلق
بأنواع الغذء.
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كشفت األرقام أنه يتم إلقاء
القبض على أكثر من شخص
يوميا يف حمطة القطارات
املركزية بسيدني «سنرتال»،
وهو ما جيعل من احملطة أكثر
العامة
املواصالت
أماكن
خطورة.
شرطة
بدأت
أن
ومنذ
املواصالت اجلديدة مهامها يف
 1مايو املاضي ،قامت بإلقاء
القبض على  1250شخص عرب
شبكة املواصالت يف سيدني،
ومت القبض على سدس هؤالء
األشخاص من حمطة سنرتال
املركزية.
وتراوحت أسباب القبض على
 199شخصا باحملطة منذ مايو
املاضي من اعتداءات إىل حيازة
خمدرات وغريهما من التهم.
وألقت الشرطة يوم االثنني
املاضي القبض على ثالثة رجال
من فكتوريا بتهمة الشروع يف
إنشاء رسوم جرافييت على جدان
احملطة.
بينما مل يتعد عدد املقبوض

عليهم داخل حمطات القطارت
األخرى يف سيدني  75شخصا،
حيث احتلت حمطة قطار غوسفورد
املركز الثاني يف عدد من مت
إلقاء القبض عليهم إذ بلغ العدد
 ،62بينما خرج حمطات مرياندا
وبالكتاون وكامبلتاون وكرونوال
وليدكومب وبرانكستاون من
قائمة العشرة األوائل.
وأظهرت األرقام أن ركاب حمطة
بالكتاون هي األكثر ميال للدخول
يف سلوكيات عنيفة ،وجترعا
للخمور ،بينما اتسمت اجلرمية
يف حمطة « غرانفيل» بوجود
جمموعات شبابية عنيفة.
وميكن تفسري سبب تفشي
اجلرائم يف حمطة سنرتال
باعتبارها احملطة األكثر ازدحاما.
من جهته ،قال وزير الشرطة
بوالية نيو ساوث ويلز مايك
غاالتشر إن هنالك اجتاها لزيادة
عدد ضباط شرطة املواصالت
إىل  610حبلول عام .2014
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

حان الوقت لشد احلزام!!

غيالرد
حث عضوا الربملان املستقالن
توني ويندسور وروب أوكشوت
جوليا غيالرد رئيسة احلكومة
الفدرالية باختاذ قرارات حامسة
تتعلق بتخفيضات كبرية يف
املخصصات االجتماعية املمنوحة
للطبقة الوسطى ،وذلك خالل
اجتماع عقد مؤخرا ،أيد خالله
أيضا
املستقالن
العضوان
زيادة ضريبة السلع واخلدمات
 ،GSTوشهد االجتماع حضور
واين سوان وزير اخلزانة
الفدرالية.
وقال ويندسور خالل االجتماع
الذي عقد األسبوع املاضي
إن احلكومة الفدرالية جيب أن
تعيد النظر يف مسألة الدعوم
االجتماعية للطبقة املتوسطة إذا
كانت جادة يف فائض امليزانية
الذي وعدت به.
كما أبدى ويندسور دعمه
ملطالبة نيك غراينر رئيس هيئة
البنية التحتية بوالية نيو ساوث
ويلز بشأن ضرورة توسيع
نطاق ضريبة السلع واخلدمات،
وأشار عضو الربملان املستقل
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

طوني ويندسور جلوليا غيالرد:

لزيادة

الضريبة

إىل تأييده
بنسبة .%11
واستطرد ويندسور« :لقد آن
األوان للتيارات السياسية للكف
عن األفعال املفتقدة للنضج».
وكان غراينر قد قدم تقريرا
لواين سوان يوم اجلمعة ذكر فيه
أن الدخل الذي جتنيه احلكومة
من ضريبة السلع واخلدمات أقل
من مستوى التوقعات ،مقرتحا
توسيع نطاق الضريبة لتشمل
والصحة
الطازجة
األطعمة
واخلدمات التعليمية.
وأردف أن الوقت قد حان لـ
«شد احلزام» وإلغاء القسط
األكرب من الدعوم اليت أعلنت
عنها احلكومة الفدرالية للطبقة
املتوسطة.
وشهد االجتماع تأكيد غيالرد
على أن وزير املصادر والطاقة
الفدرالي مارتن فريغسون تراجع
عن رغبته يف مقاضاة أوكشوت
على خلفية انتقاداته احلادة
لضريبة التعدين يف صحيفة
سيدني مورنينغ هريالد.
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رخصات قيادة مرضى السكر
األسرتاليني يف خطر

يواجه حنو مليون من مرضى
داء السكري يف أسرتاليا خطر
خسارة رخصات القيادة إذا
خرجت مستويات السكر يف
الدم عن نسبة حمددة ،وفقا
لتغيريات جديدة قدمتها هيئة
الطرق األسرتالية AustRoads
وجلنة املواصالت القومية.
وتشرتط التعديالت اجلديدة
اليت مت تقدميها يف مارس
املاضي أن تقل قراءة نسبة
السكر عن  %9يف آخر ثالثة
شهور من تقدم الشخص بطلب
احلصول على رخصة القيادة أو
جتديدها.
من جهته ،قال غريغ جونسون
رئيس مؤسسة «داء السكري
يف أسرتاليا» إنه ال توجد براهني
طبية تفسر تلك التغيريات
اجلديدة ،نافيا أن تكون
مؤسسته قد مت استشارتها
بشأن تلك التعديالت.
وتابع جونسون« :املشكلة هو
أن التعديالت ال تستند على
براهني طبية ،كما ال يوجد
هلا مثيل يف العامل ،بل تعد
نوعا من التمييز ضد مرضى
السكر».
يذكر أن بعض مرضى السكر قد
فقدوا بالفعل رخصات القيادة
منذ بداية تفعيل التغيريات

اجلديدة.
وقالت مريضة السكر من النوع
األول تاهيال ويتل إن مستوى
السكر لديها يف الدم يرتفع
بشكل تلقائي عند تعرضها
للضغوط ،وختشى أن يزيد
املعدل خالل الثالثة شهور
السابقة لتجديد رخصة قيادتها،
وبالتالي يتم إلغاؤها وفقا
للتعديالت اجلديدة ،وتابعت:
«فقداني للرخصة يؤثر سلبا على
احلياة العملية واالجتماعية».
بينما طالب عضو الربملان يف
والية فكتوريا آالن تودغ الربملان
الفدرالي بإعادة النظر يف تلك
التعديالت مرة أخرى قائال« :
رخصة القيادة متثل أهمية كبرية
ملعظم األسرتاليني ،جيب أال
جنعل احلياة أكثر صعوبة على
 900ألف أسرتالي من مرضى
السكر».
وقالت جلنة املواصالت القومية
إنها استعانت بآراء طبية
متخصصة قبيل وضع التعديالت،
من بينها «مجعية داء السكري
األسرتالية» وأشارت إىل أن من
يتجاوز النسبة املقررة ال يفقد
رخصته على الفور ولكن خيضع
ملرحلة تقييم.

ألكثر من شهرين ،كما أن مقربة
روكوود تواجه ازدحاما جيعلها
ليست قادرة على استيعاب
املزيد من املوتى بعد  5شهور،
ميوت سنويا يف نيو ساوث ويلز
حوالي  450مسلم ،وال تستطيع
بعض العائالت الفقرية حتمل
رسوم خدمات الدفن الباهظة،
رغم أن املوتى جيب أن يكون
هلم احرتامهم حيث يلزم اإلسالم
أن يتم تغسيل املوتى وتكفينهم
ودفنهم دون توابيت خالل 24
ساعة من الوفاة».
ونوه إقبال إىل قيام املؤسسة
مبناشدة اجلالية اإلسالمية يف
سيدني بالتربع باملزيد من
األموال ملشروع بناء مقابر
إسالمية بتكلفة  4مليون
دوالر.
وتابع إقبال « :حنتاج دعم

كوينزالند تسمح ألصحاب الفنادق
بطرد العاهرات
أعلنت والية كوينزالند عن
تعديالت يف قانون مكافحة
التمييز حبيث متنح ألصحاب
الفنادق احلق يف طرد العاهرات
إذا مارسن الدعارة داخل تلك
الفنادق.
وجاءت تلك اخلطوة كرد فعل على
قرار حمكمة كوينزالند للشئون
املدنية واإلدرارية واليت أدانت
صاحب فندق يف «مورانبا» بعد
أن طرد عاهرة دأبت على احلجز
يف الفندق وممارسة نشاط
الدعارة من داخل غرفتها ،ولكن
احملكمة اعتربت ذلك نوعا من
التمييز ضد العاهرة ،ومل يبت
يف مبلغ التعويض الذي ستناله
العاهرة ،بعد أن استأنف صاحب
الفندق على احلكم الصادم.
وكانت العاهرة اليت تنتمي
ملدينة غولد كوست الساحلية
بالوالية قد قامت باحلجز يف
الفندق  17مرة خالل عامني،
قبل أن يكتشف املالك مواعدتها
لزبائنها داخل الفندق.
وقدم جارود بليجي املدعي

العام بوالية كوينزالند التعديالت
اجلديدة مشريا إىل أنها ستمنح
أصحاب الفنادق احلق يف رفض
تأجري غرف للعاهرات أو طردهن
يف حالة االشتباه ،وهي اخلطوة
اليت تؤيدها حكومة نيومان.
ووصف بليجي التغيريات اجلديدة
بأنها وسيلة لتصحيح بعض
التضارب بني قوانني التمييز
العنصري والقوانني األخرى.
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«مدراء» نيو ساوث ويلز ذوو حميط
اخلصر األكرب يف الوالية
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مسلمو سيدني يواجهون أزمة مقابر
يعاني مسلمو سيدني من
االزدحام الشديد الذي أصبحت
عليه املقابر العامة ،واالكتظاظ
الذي جيعلهم غري قادرين
على إجياد قبور مناسبة ملوتى
إىل
باإلضافة
املسلمني،
ارتفاع أسعار الدفن ،وهو ما
حدا مبؤسسة إسالمية مناشدة
اجلالية اإلسالمية يف سيدني
للمساعدة يف تأسيس مقابر
خاصة باملسلمني يف سيدني.
Shahzeb
وتتطلع مؤسسة
 Janaaza Servicesاإلسالمية يف
 Mt Druittواليت تقدم خدمة
الدفن واجلنازة بأسعار منخفضة
إىل شراء حوالي  16هيكتار يف
غرب سيدني.
من جهته قال عثمان إقبال أحد
مسؤولي املؤسسة « :مل تعد
سعة مقابر ريفرستون تكفي
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املدراء يمتلكون أكرب محيط للخصر بني مختلف الوظائف األخرى

اجلالية اإلسالمية ،البد من
تنحية خالفاتنا جانبا ،التوحد هو
لب القضية ،جيب أن تتضافر
اجلهود لتكريم موتى املسلمني
بدفنهم بشكل الئق وكريم».
يذكر أن مؤسسة  Shahzebهي
مؤسسة غري رحبية ،يتطوع بعض

األشخاص للعمل بها للمساعدة
يف مراسم ما بعد الوفاة.
واستطرد إقبال أن املؤسسة
تعتزم شراء مقربة بسعة 16
هيكتار حبيث تكفي مسلمي
سيدني لسنوات عديدة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشف مسح بوالية نيو ساوث
ويلز إن «املدراء» ميتلكون
أكرب حميط للخصر بني الوظائف
املختلفة ،كما أن أوضاعهم
الصحية تندرج بني طائفة األسوأ
يف الوالية.
وأظهرت الدراسة أن املدراء
أيضا هم أقل الفئات الوظيفية
يف تناول اخلضروات ،وأن
حوالي  %70منهم يعاني من
خلل صحي ،كما أن حوالي %64
منهم زائدو الوزن أو بدناء.
وقاد فريق الدراسة الدكتورة
اليكسيس اس تي جورج اليت
قالت إنه ليس واضحا بشكل
حمدد أسباب تدهور صحة
املدراء ،ونوهت إىل أن لقب
«مدير» أصبح منتشرا بكثرة
يف العديد من مؤسسات العمل،

ورجحت أن تكون قلة احلركة
املرتبطة بوظيفة «مدير» سبب
التدهور الصحي.
وطالبت اس تي جورج بضرورة
شن محالت توعية صحية يف
بيئات العمل املختلفة ،وعمل
برامج لياقة بدنية للفئات
املختلفة من الوظائف.
وكان الباحثون من مركز حبوث
النشاط البدني والتغذية والبدانة
جبامعة سيدني قد صنفت أكثر
من  3مليون موظف بدوام كلي
وجزئي ،وقيمتهم حبسب بعض
العناصر مثل كتلة اجلسم وحميط
اخلصر والتدخني ومستويات
باستخدام
اللياقة،
ممارسة
اإلحصائيات
مكتب
بيانات
األسرتالي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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جرائم الفيسبوك يف كوينزالند :قتل ونصب واغتصاب !!
ختطت املنازعات املتعلقة مبوقع
التواصل االجتماعي «فيسبوك»
العامل اإللكرتوني إىل عامل
الواقع ،حيث أصبح اسم الشبكة
االجتماعية األشهر مقرتنا جبرائم
مثل القتل واالغتصاب.
وتشري اإلحصائيات إىل أن
شرطة كوينزالند قد سجلت يف
العام املنصرم حوالي 5000
تهمة مرتبطة بالفيسبوك ،وهو
ميثل زيادة  %50عن السنة
السابقة.
ومن ضمن اجلرائم اليت مشلت
اسم موقع التواصل االجتماع
قيام امرأة بلكم امرأة أخرى
إحدى حمطات احلافالت حيث
سبقت اللكمة بقوهلا« :مسعت
أنك تعتزمني مقاضاتي».
ويف جرمية أخرى ،قالت أم إنها
تعرضت العتداءات يف مركز
جتاري على خلفية مناقشات
حامية كانت قد خاضت فيها
على موقع الفيسبوك ،حيث
كانت املرأة تضع بعض منتجات
البقالة يف سيارتها عندما قام
شخص جبذبها من شعرها
وإلقائها على األرض ،وفسرت
األم الواقعة إن ابنتها دخلت يف
جدال عنيف مع إحدى مستخدمات
املوقع االجتماعي ،وأنها ،أي
األم ،اضطرت للتدخل ،مما
عرضها لويالت االنتقام.
كما أدى خالف آخر إىل قيام
امرأة بصدم امرأة أخرى
بسيارتها على خلفية تعليقات

على الفيسبوك.
كما أدى نزاع آخر إىل قيام
رجلني بضرب آخر وتهديده
قائال« :لدينا سكني ،وميكن
أن نطعنك به اآلن» ،ومتكن
الضحية من الوصول ملعلومات
تفصيلية عن الرجل املعتدي،
وأعطاها للشرطة.
ويف مايو  ،2013ذكرت
صحيفة الكورير ميل أن
مراهقا يف السادسة عشر طعن
صديقته( 14سنة) بعد انفصال
يف العالقة عرب الفيسبوك.
وحدثت جرائم أخرى ترتبط
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بالشبكة االجتماعية األكثر صيتا
من القتل إىل الدعارة والسرقة
واتهامات تتعلق باملخدرات،
واخلطف وغريها من اجلرائم.
وارتبط اسم الفيسبوك يف
كوينزالند ب 19جرمية و12
جرمية قتل ،و 728اعتداء ،و542
انتهاكات جنسية ،و 730قضايا
نصب.
واتهم رجل باغتصاب امرأة بعد
أن استدرجها داخل سيارته عقب
حمادثات على موقع الفيسبوك.
من جهته ،قال ايان ليفرز
مسؤول بشرطة كوينزالند إن

الفيسبوك أضحى مصدرا غنيا
تعتمد عليه الشرطة يف حتقيقات
اجلرائم املختلفة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صديق سابق :موسى عبيد كان
يظن نفسه وزيرا للمواصالت!!
قال بيرت فيتزهنري الصديق
السابق ملوسى عبيد جنل
الوزير العمالي األسبق بوالية
نيو ساوث ويلز ايدي عبيد
إن موسى كان يعترب نفسه
وزيرا للمواصالت على الرغم
من عدم إقدامه مطلقا على
ترشيح نفسه يف الربملان.
جاء ذلك يف إطار حتقيقات
ملكافحة
املستقلة
اللجنة
الفساد حول واقعة 2007
تتعلق مبنح موسى عبيد سيارة
هوندا سي آر يف اليريك
روزندال الذي كان وزيرا
للطرق بوالية نيو ساوث ويلز
آنذاك.
وعلمت اللجنة أن موسى عبيد
منح السيارة اليريك روزندال
كمكافأة على بعض اخلدمات
السياسية.
وقال فيتزهنري إن موسى عبيد
كان يعترب نفسه وكأنه يشغل
منصب « وزير املواصالت»،
نظرا لعالقاته املتشعبة مع

أشخاص ومؤسسات تتعلق
بقطاع السيارات يف الوالية.
وأضاف فيتزهنري إنه كان
يقطن جبوار منزل موسى
عبيد يف «اليزابيث باي» عام
 ،2005مشريا إىل أنه كانت
جتمعه عالقة صداقة وثيقة مع
موسى ،لكنهما ال يتواصالن
اآلن.
واستطرد فيتزهنري أنه قابل
أحد أصدقاء موسى عبيد ويدعى
روكو  Triuclioوالذي سجلت
السيارة اهلوندا باسم شقيقته
ناتا ري ،وتابع « :كنت أعتين
باحلديقة األمامية عندما عرفين
مرسى على روكو».
وتابع فيتزهنري إنه ساعد من
قبل يف شراء سيارة لزوجة
ايدي عبيد عرب تاجر سيارات
يدعي بوب كريغ.
ويعد فيتزهنري الشاهد األول
يف القضية اليت تشغل الرأي
العام بالوالية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ضباط شرطة نيو ساوث ويلز فوق القانون

15سنياً مسلحاً يطاردون علوياً يف ملبورن والتوتر الطائفي يتصاعد
حتقق شرطة مكافحة اإلرهاب
يف تصاعد طائفي حمتمل
داخل اجلالية السورية يف
الضواحي الشمالية من مدينة
ملبورن ،بعدما قامت جمموعة
سنية مسلحة مبطاردة صاحب
متجر يف «توماستاون» ينتمي
للطائفة العلوية املوالية لنظام
الرئيس السوري بشار األسد.
ووقع اهلجوم مساء اخلميس
املاضي ،ونفذه جمموعة مؤلفة
من  15رجل أحدهم كان مسلحا
مبسدس ،واآلخرون كانوا
مدججني بسكاكني ،حيث قالوا
لصاحب املتجر العلوي« :
سوف جنربك على غلق متجرك
أيها العلوي الكلب».
ويعتقد عدد من أعضاء
اجلالية العلوية الصغرية العدد
املوالية لنظام األسد إن هذا
اهلجوم مرتبط مبقتل بطل
الكيك بوكسر األسرتالي روجر
عباس يف سوريا.
وقال صاحب املتجر العلوي،
الذي طلب عدم ذكر امسه،
يف تصرحيات للشرطة إن
رجلني دخال متجره يف متام
الثامنة مساء اخلميس ،وغادرا
ثم عادا مبجموعة أخرى وصفهم
بأنهم « سلفيون متعصبون»

وتابع الرجل أنه هرب من
الرجال ،لكنهم طاردوه عرب
شارع مزدحم.
وهرعت جمموعة كبرية من
العلويني إىل املتجر فور علمهم
باهلجوم.
يذكر أن الصراع السوري
قد صاعد من التوتر داخل
اجلالية السورية يف أسرتاليا،
حيث يتشكك علويو اجلالية
من تأكيدات أسرة الراحل
روجر عباس من أنه كان يف
سورية ألعمال إنسانية ،وليس
للمشاركة يف احلرب ضد نظام
األسد.
وأيد تأكيدات عائلة روجر
عباس كل من « مجعية
السوريني األسرتاليني» و»
اجلمعية اإلسالمية يف فكتوريا»
حيث أكدوا أنه قتل يف سوريا
بينما كان يعمل متطوعا مع
إحدى املؤسسات اإلنسانية
يف سوريا.
بينما قال موزي دانتاشلي
املتحدث باسم « علويو
سيدني» إنه ال يوجد مثة
دليل على عمل روجر مع
إحدى املؤسسات اإلنسانية»،
متهما البطل الرياضي الراحل
بأنه دخل سوريا بشكل غري

شرعي».
وتابع « :اهلجمات الوقحة
على العلويني يف تصاعد يف
سيدني وملبورن ،تتضمن
اعتداءات مسلحة ينفذها بعض
املسلمون املتطرفون على
متاجر ميلكها علويون».
وكان أعضاء من اجلالية
العلوية يف أسرتاليا قد ادعوا
أنهم تعرضوا هلجمات وصفوها
بـ «اجلهادية»عقب مذحبة «
احلولة» يف سوريا واليت راح
ضحيتها  92رجل وامرأة وطفل
يف قرية احلولة.
وتضمنت ادعاءات اهلجوم
على العلويني يف أسرتاليا
إطالق النار على رجل يف
مرحلة الشباب يف مدخل
منزله بغرب سيدني ،واهلجوم
على مركز ثقايف يف North
ُ ،Coburg
وترك منشور ُكتب
فيه « :إن مل يتخل العلويون
عن ارتدادهم عن اإلسالم
سنحاربهم ونقاتلهم حتى
يشهدوا أن ال إله إال اهلل».
يذكر أن أسرتاليا تضم حوالي
 20ألف من العلويني معظمهم
من مواليد أسرتاليا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ضابط شرطة يلتقط صورة لتاكسي طراز المبورغيني مستخدما هاتفه الجوال يف طريق «نيو ساوث هيد» يف
Rushcutters Bay

تعترب الصورة السابقة دليال
دامغا على أن القوانني يتم
تطبيقها على البعض بينما
ال تطبق على البعض اآلخر
ويضربون بها عرض احلائط
دون مساءلة ،حيث حتظر
القوانني اليت بدأ تطبيقها
أمس اخلميس يف والية نيو
ساوث ويلز اإلمساك باهلواتف
اجلوالة أثناء القيادة ،ورغم
ذلك تظهر الصورة ضابط
شرطة وهو يلتقط صورة
لتاكسي المبورغيين مستخدما
احملمول.
ووفقا للقوانني اجلديدة،

فإن السائق يستطيع فقط
استخدام احملمول أثناء القيادة
شريطة أال ميس أي جزء منه،
مبعنى أنه قد يستخدم مساعة
أو ما شابه الستقبال مكاملات
أو ما شابه ،كما حتظر على
السائقني وضع اهلواتف
احملمولة بني األذن والكتف
للتحدث.
وعندما سأل أحد األشخاص
ضابط الشرطة عن أسباب
ارتكابه للمخالفة واستخدامه
للمحمول أثناء القيادة ،أجاب
الضابط بعدم اكرتاث « :حنن
ضباط الشرطة مستثنون من

تطبيق القوانني».
وأكدت متحدثة باسم شرطة
نيو ساوث ويلز أن ضباط
الشرطة بالفعل يسمح هلم
استخدام اهلواتف اجلوالة
شريطة أن يكون استخدامها
عامال مساعدا يف مهام
وظائفهم.
والواضح أن الضابط مل يكن
يلتقط الصورة يف إطار نطاق
العمل بل ألن التاكسي كان
حيمل إعالنا عن لعبة الفيديو
جيم اجلديدة Need For Speed
,Most Wanted
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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شطب مدرسني يف والية جنوب أسرتاليا الدانتهم
بامتالك مواد اباحية خاصة باالطفال!!
مت شطب  4من مدرسي والية
جنوب أسرتاليا ،ومنع مدرسني
آخرين نهائيا من التدريس
بعدما أدينوا بامتالكهم مواد
إباحية خاصة باألطفال ،أو
جنسية
باعتداءات
القيام
مرفوضة.
ويف وقائع أخرى مت تغريم
مدرسني أو تأنيبهم بشدة،
ووضع شروط ال جيب عليهم
جتاوزها ،وإال سيتم شطبهم
من سجالت املهنة.
تسجيل
«هيئة
وكانت
املدرسني بالوالية قد عقدت
 13حتقيقا يف الفرتة بني
يوليو  2011وسبتمرب ،2012
حيث أدانت  12مدرسا بتهمة
ارتكاب سلوكيات غري مهنية.
ومن ناحيتها ،رفضت وزيرة
جريس
بالوالية
التعليم
بورتوليزي االقرتاحات املطالبة
بضرورة نشر أمساء املدرسني
الذين تفرض عليهم شروط
الستمرار تسجيلهم كمدرسني،
وبررت ذلك بقوهلا« :لن يسمح
بأي مدرس مدان بتهم جنسية
تتعلق باألطفال باستمراره يف
مهنته ،وسيتم شطبه على
الفور».

واستطردت الوزيرة« :ولكن
على
يفرض
من
هؤالء
تسجيلهم شروط معينة هم
يف الواقع يرتكبون خمالفات
ال تستدعي إبالغ أولياء األمور
بها».
ومن ضمن الوقائع اليت
كشفت عنها اهليئة ما يلي:
مدرس تعاطى اخلمور
يف املدرسة وقام بالدخول يف
مشادات لفظية مع تالميذه

وهو مثل ،وحكمت عليه اهليئة
باإلدانة بتهمة ارتكاب سلوك
غري مهين ،ومت إلغاء تسجيه
كمدرس.
مدرس أقام عالقة
جنسية مع مدرسة يف أحد
املخيمات أثناء إشرافه على
معسكر طالبي ،ومت وقفه
عن العمل لكن مع حق
االستئناف.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جلنة املستهلك األسرتالية ترفض تغيري معايري جودة البَ ْيض
جلنة املنافسة
رفضت
األسرتالية
واملستهلك
البيض
«مؤسسة
طلب
األسرتالية» بإمكانية منح
عالمة اجلودة «مسافة حرة»
للبيض الذي يتم وضعه
يف ظل كثافة دجاج تزيد 13
مرة عن الكثافة احلالية.
املنافسة
جلنة
وترى
واملستهلك أن تنفيذ هذا
املطلب يعد تضليال متعمدا
عالمة
حول
للمستهلك
«مسافة حرة» اليت تعين
جودة البيض ،وتعين أن
البيض قد مت وضعه يف
بيئة ليست مكتظة بكثري من
الدجاج.
وتشرتط الضوابط احلالية
ملنح البيض شهادة «مسافة
حرة» أن يتم وضعه يف بيئة
ال يزيد عدد الدجاج فيها
عن  1500للهكتار ،لضمان
التغذية والتهوية اجليدة
للدجاج ،وبالتالي ضمان
إنتاج بيض مرتفع اجلودة،
بينما ترغب «مؤسسة البيض
األسرتالية يف زيادة عدد
الدجاج املسموح وجوده يف
اهلكتار للحصول على العالمة
إىل  20ألف دجاجة.
من جانبها قالت سارة كورت
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تفاصيل جديدة يف قضية موسى عبيد وايريك روزندال
واصلت اللجنة املستقلة ملكافحة
الفساد حتقيقاتها أمس اجلمعة
بشأن شبهات تتعلق مبنح عائلة
عبيد سيارة هوندا طراز سي آر
يف إىل وزير الطرق بالوالية عام
 2007ايريك روزندال ،حيث
تابعت اللجنة االستماع للشهود
لتقصي احلقيقة يف تلك القضية
اليت تشغل الرأي العام بالوالية،
يف ظل سيناريوهات متعددة
ومتباينة أدىل بها الشهود.
ومت إخبار اللجنة أن روزندال
حصل على السيارة بسعر أقل
 10آالف دوالر من قيمتها
السوقية يف ذلك الوقت.
كما منا إىل علم اللجنة إىل أن
عملية بيع السيارة متت عرب خطة
من ترتيب موسى عبيد جنل
الوزير األسبق بالوالية إيدي
عبيد ،مقابل بعض اخلدمات
السياسية اليت كان قد قدمها
روزندال لعبيد.
ومت إخبار اللجنة أيضا أن
روزندال اشرتى السيارة مببلغ
 34ألف دوالر عام  2007بعد
أيام فقط من قيام شريك
وصديق لعائلة عبيد يدعى
روكو تريولسيو بشراء السيارة
لقاء  44800دوالر.
ومرت ملكية السيارة بسلسلة
من التسجيالت قبل أن تؤول
ملكيتها يف النهاية إىل أماندا
زوجة ايريك روزندال.
وسألت اللجنة روكو تريولسيو
حول أسباب رغبته يف بيع
السيارة بعد أيام من شرائها،

فأجاب أنه فعل ذلك بدافع
الغضب من الشخص الذي باع
له السيارة اهلوندا ،ويدعى بيرت
فيتزهنري وهو شريك وصديق
أيضا لعائلة عبيد ،حيث نشبت
بينهما خالفات بشأن بيع سيارة
مرسيدس.
كما استجوبت اللجنة بول عبيد
جنل ايدي عبيد حول األسباب
اليت حدت بشقيقه موسى
للتدخل لبيع السيارة اهلوندا
اليريك روزندال بهذا اخلصم
اهلائل فأجاب بول أنه يتفق يف
أن سعر بيع السيارة لـ روزندال
كان منخفضا بشكل جنوني،
وأضاف أن عائلة عبيد تدخلت
لتهدئة اخلالف بني فيتزهنري
وتريولسيو ،حتى أنها حتملت
مبلغ  10800دوالر الذي خسره
تريولسيو يف بيع الصفقة،
وفسر ذلك أن األطراف كانوا
شركاء يف بيزنس مباليني
الدوالرات يف « إليزابيث
باي».
وأنكر بول عبيد أن يكون شراء
روزندال للسيارة بهذا السعر
مقابل خدمات سياسية قدمها
األخري لعائلة عبيد ،وأضاف:
«أي شخص قد يصادف
ويالقي فرصة شراء كهذه،
إنها كانت من حظ روزندال
الذي كان يف املكان املناسب
يف الوقت املناسب ليتمكن من
الظفر بالسيارة».
وحدثت مواجهة مثرية بني روكو
تريولسيو وجيفري واطسون

املستشار القانوني املساعد
للجنة مكافحة الفساد حينما
قال روكو إنه ال يعرف شيئا
عن ضلوع عائلة عبيد يف صفقة
السيارة اهلوندا ،أو أن روزندال
سيشرتي السيارة ،بعد أن مت
تسجيل السيارة باسم شقيقة
روكو وتدعى ناتا ري ،ولكن
جيفري واطسون اتهمه بالكذب
قائال « :لقد كان األمر اتفاقا
بينك وبني عائلة عبيد أن يتم
تسجيل السيارة باسم شقيقتك
ناتا ري ثم تنتقل إىل روزندال»
وأخرج له وثيقة مالية تثبت
ضلوع عائلة عبيد يف الصفقة،
وهو ما أنكره روكو قائال « :ال
أنا أنكر هذا».
كما استمعت اللجنة يوم اجلمعة
إىل ناتا ري شقيقة روكو اليت
أنكرت صلتها بتلك « الصفقة
املخزية» على حد قوهلا ،وفجرت
مفاجأة من العيار الثقيل عندما
قالت إن توقيعها املوجود على
أوراق ملكية السيارات مزور وال
خيصها ،وأنها مل تقم بشراء
تلك السيارة مطلقا.
يذكر أن بعض التقارير أفادت
أن روزندال مل يدفع شيئا يف
صفقة السيارة اهلوندا ،وأن
عائلة عبيد هي من حتملت
لبعض
كمقابل
الصفقة،
اخلدمات السياسية ،ومن املقرر
أن تستمر حتقيقات اللجنة يف
تلك القضية إىل أن تتوصل
للحقيقة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

احلكومة األسرتالية بصدد إطالق محلة « العمل من املنزل»

مفوضة اللجنة أن رفض
الطلب جاء ألن املستهلكني
يرغبون يف توصيف واضح
الذي
للبيض
ودقيق
أن
وتابعت
يبتاعونه،
تنفيذ االقرتاح يعد تضليال
للمستهلك ،وال يتوافق مع
التوقعات اليت يفرتضها
شراء
عند
املستهلكون
احتياجاتهم من البيض.
ورحبت منظمة « تشويس»
لشؤون املستهلك بقرار
بتوحيد
وطالبت
اللجنة،
معايري منح البيض عالمة

اجلودة «مسافة حرة».
يف
املستهلكون
وقال
استطالع أجرته « تشويس»
إن  20ألف دجاجة لكل
هيكتار ال يليب توقعاتهم.
يذكر أن نسبة مبيعات البيض
الذي حيمل عالمة اجلودة
«مسافة حرة» يشكل % 40
من إمجالي البيع املباع ،كما
تنفذ كمياته من األسواق
بشكل يفوق كثريا البيض
الذي ال حيمل العالمة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

من املقرر أن تطلق احلكومة
الفدرالية محلة خالل هذا
الشهر لتشجيع املزيد من
األسرتاليني على العمل من
املنزل( عن بعد) ،وفقا للخطة
االقتصادية الرقمية الوطنية
اجلديدة ،واليت ترغب يف
مضاعفة نسبة من يعملون
عن بعد إىل  % 12حبلول عام
.2020
يذكر أن أسرتاليا حاليا متتلك
حنو  %6من املوظفني الذين
يتفقون مع أصحاب األعمال
على القيام بالوظائف من
داخل املنزل يف بعض أيام
كشفت
ولكن
األسبوع،
إحصائية أجرتها جامعة ملبورن
إن نسبة العاملني عن بعد
تناقصت خالل العقد األخري.
وتعترب نسبة أسرتاليا من حيث
العمل عن بعد بدال من مقر
العمل ضئيلة بفارق شاسع
عن دول مثل أمريكا وكندا
وبريطانيا.
من جهتها ،قالت روبن كلوف
مدير املعهد األسرتالي إلدارة
السياسة العامة إن أسرتاليا
بطيئة يف معدل االنفصال عن
مقار العمل الرمسية والعمل
عن بعد ،بالرغم من الفوائد

العديدة لذلك النوع من العمل
مثل زيادة اإلنتاجية وتوفري
النفقات واحلد من االختناق
املروري.
وأضافت أن العمل من املنزل
غري مقبول يف أسرتاليا من
وجهة نظر تتعلق باملفهوم
الثقايف.
وعضدت هذا التوجه الباحثة
جبامعة سيدني كاترين رافاييل
اليت قالت« :هنالك اعتقاد يف
أسرتاليا بأن العمل من املنزل

ال يعد عمال حقيقيا ،على الرغم
من األحباث اليت تشري إىل أن
ذلك النوع من العمل أكثر
إنتاجا ،ويشعر أصحابه مبزيد
من الرضا والسعادة والقدرة
على التحكم».
وأظهر تقرير عام  2010أعدته
مؤسسة «سيسكو» عمالقة
التكنولوجيا إن  %69من
العاملني كانوا أكثر إنتاجا
عندما عملوا عن بعد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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لبنانيات

اسرتاليا يف أسبوع

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

استطالع غاالكسي :شعبية غيالرد وأبوت بني األسرتاليني يف احلضيض!!
كشف استطالع جديد نشرته
صحيفة الدايلي تلغراف مبعاونة
من مؤسسة غاالكسي أن حنو
ثلثي املشاركني يعتقدون بأن
رئيسة احلكومة الفدرالية جوليا
غيالرد قد كذبت عليهم بشأن
دورها يف االغتيال السياسي
جتاه سلفها كيفن راد الذين
يتطلع الكثري لعودته جمددا
للحياة السياسية.
كما أظهر االستطالع أن توني
أبوت رئيس االئتالف الفيدرالي
املعارض يعاني هو اآلخر من
أزمة ثقة ،حيث يرغب حنو ثلثي
املشاركني يف استبداله مبالكومل

محلة مدبرة لتدمري عائلة عبيد

ترينبول الذي الذي أطاح به
أبوت منذ ثالث سنوات.
وقال معظم الناخبني إن الضجر
أصابهم من احلروب السياسية
بني غيالرد وأبوت ،واليت
وصلت ملراحل ال تليق ،ال سيما
االتهامات اليت وجهت ألبوت
حول حتيزه ضد النساء.
وتعاني غيالرد من خسارة ملحوظة
للتأييد العام منذ أن كسرت
وعدها بشأن ضريبة الكربون ،
كما فقد أبوت تأييد الكثري حتى
داخل صفوف أنصار االئتالف.
ووفقا لالستطالع الذي شارك
فيه  1003شخص ميثلون كافة

حكومة أسرتاليا تطلق محلة
لتوعية املدخنات احلوامل

حملة لتوعية األمهات الحوامل من مخاطر التدخني

أطلقت احلكومة الفدرالية محلة
إعالنية تستهدف تقليل معدالت
التدخني بني النساء احلوامل وال
سيما املنتميات لسكان أسرتاليا
األصليني» األبورجينز.
وتكشف اإلحصائيات أن واحدة
من كل سبع نساء حوامل يف
تدخن أثناء احلمل،
أسرتاليا
ويزيد اخلطر بالنسبة للحوامل
املراهقات.
وأظهرت األرقام أن نصف النساء
احلوامل من سكان أسرتاليا
األصليني األبورجينز و Torres
 Strait Islanderمدخنات.
من جانبها ،قالت تانيا
بليربسك وزيرة الصحة يف
احلكومة الفدرالية إن احلملة
تهدف إىل مساعدة النساء على
اإلقالع عن التدخني ،وأضافت
يف تصرحيات صحفية أدلت بها
يف سيدني يوم األحد إن الدعم
والتوعية أفضل سبل مساعدة
املدخنني على اإلقالع.
وأردفت بليربسك « :متيقنة
من أن معظم املدخنات احلوامل
يرغنب يف اإلقالع»
وكانت احلكومة الفدرالية قد
تعهدت بتخفيض نسبة التدخني
يف أسرتاليا إىل  % 10من
التعداد السكاني حبلول عام
 ،2018ال سيما وأن 15000
أسرتالي ميوت سنويا جراء
التدخني وتتكبد الدولة 31.5
مليار دوالر سنويا إثر اخلسائر
اليت متنى بها بسبب التدخني.
وكانت احملكمة العليا قد
أيدت قرار احلكومة الفدرالية
بإجبار شركات التبغ على تعبئة
السجائر يف عبوات موحدة باهتة

اللون خالية من أي شعارات،
وهو القرار الذي سيتم تطبيقه
بداية من ديسمرب املقبل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

موسى أمام جلنة مكافحة الفساد:

أحناء أسرتاليا ،فإن حزب العمال
مهدد بفقد  20مقعد برملاني
إذا أقيمت االنتخابات الربملانية
اآلن ،حيث يتفوق االئتالف
بنسبة  %53مقابل  %47حلزب
العمال.
بينما بلغت نسبة تأييد حزب
العمال للفوز يف االنتخابات على
مقعد رئيس احلكومة إىل %35
مقابل  %47لالئتالف.
وبلغت نسبة الراغبني يف أن
يقود مالكومل ترينبول االئتالف

الفدرالي  %60مقابل %29
يؤيدون استمرار توني أبوت.
وتسببت أنباء ضلوع غيالرد يف
مؤامرة لإلطاحة بكيفن راد يف
احنفاض شعبيتها بشدة ،حيث
قال  %63إنها تكذب بشأن
دورها مع كيفن راد ،الذي
اعتربه  %49من املشاركني
األحق بقيادة حزب العمال،
مقابل  %34فقط من نصيب
غيالرد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قال موسى عبيد جنل الوزير
العمالي األسبق بوالية نيو
ساوث ويلز ايدي عبيد إن
ادعاءات ضلوع عائلة عبيد
يف منح ايريك روزندال وزير
الطرق األسبق بالوالية سيارة
هوندا خبصم خيالي نظري بعض
اخلدمات السياسية هو جزء من
محلة مدبرة لتدمري عائلة عبيد.
واتهم موسى عبيد يف إطار
مثوله أمام اللجنة املستقلة
ملكافحة الفساد أحد الشهود
الرئيسيني يف القضية بتزييف
أدلة تتعلق بعائلته.
وتابع عبيد « :ما حدث هو عمل
انتقامي خيص نزاع سابق حول
إحدى الصفقات بداخل « مارينا
سيدني».
وكان الشاهد الرئيسي بيرت
فيتزهنري الذي كان ذات يوم
صديقا لعائلة عبيد قد قال للجنة
مكافحة الفساد إن موسى عبيد
طلب منه إجياد سيارة مناسبة
لرزوندال كرد مجيل لبعض
اخلدمات السياسية اليت قدمها
روزندال لوالده ايدي عبيد.
وقام موسى عبيد يوم االثنني
بتكرار ادعاءات مفادها أن
روزندال ،عام  2007اشرتى
السيارة اهلوندا بعد أن قام
روكو تيولسيو صديق عائلة
عبيد بشرائها ،ثم رفض استالم
السيارة على خلفية مشاكل
بينه وبني فيتزهنري ،فاشرتاها

روزندال بسعر  34ألف دوالر،
أقل مبقدار  10800دوالر عن
قيمتها السوقية.
من جانبه وصف جيفري
واطسون املستشار القانوني
املساعد للجنة مكافحة الفساد
أن التفسري الذي أدىل به
عبيد هو تفسري سخيف ،وقدم
عقودا وإيصاالت دفع تثبت
أن السيارة كان مقررا أن تباع
لـأماندا زوجة روزندال كانت
املالكة ،غري أنها سجلت باسم
شقيقة روكو وتدعى ناتا ري،
ثم استقرت ملكية السيارة
باسم أماندا روزندال.
وهاجم موسى عبيد صديقه
القديم فيتزهنري متهما إياه
بزيف وثائق مصدرها تاجر
السيارات بيرت وارين»
على خلفية خسارة صفقة يف
.Elizabeth Bay Marina
وتابع واطسن « :إدراج روكو
وشقيقته ناتا ري يف قضية
اهلوندا كان يهدف للتغطية
على هدية يقدمونها اليريك
روزندال» ،وأجابه موسى عبيد
بقوله : :أرفض ذلك التأويل،
أنا أحب روزندال كثريا وكان
بالفعل وزيرا رائعا ،ولكين
أرفض ذلك التفسري ،كما أنين
مل أتلق أي خدمات من روزندال
وقتما كان وزيرا للطرق».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حمامية :الشرطة تفوهت بعبارات عنصرية ومناهضة لإلسالم يف بانشبول
تسبب قيام أم برتك رضيعها
يف السيارة ،ودخوهلا يف
متجر جبنوب غرب سيدني
حدوث أعمال
للتسوق يف
شغب ومشادات بني الشرطة
والعديد من األشخاص ،يف
الوقت الذي اتهمت فيه حمامية
الشرطة بالتفوه بتعليقات
عنصرية ومناهضة لإلسالم
أدى إىل تصاعد التوتر.
وقالت األم اليت مل تشأ ذكر
امسها ،إنها اعتذرت للشرطة
لرتكها رضيعها نائما يف
السيارة ،بينما كانت النوافذ
مغلقة.
وسردت األم ما حدث قائلة:
«لقد تعامل أول ضابطني بشكل
لطيف ،ولكن ضابطا ثالثا أخذ
يصرخ ويعنف شقيقي ،ودخال
معا يف مناقشة حامية ،دفع
بعدها ضابط الشرطة شقيقي
على األرض ،وألقى القبض
عليه».
من جهته ،قال بول ألبوري
القائم بأعمال قائد الشرطة
يف «  »Campsieإن الشرطة
تعاملت باحرتافية عندما قام
حنو  50شخص بالتعدي

أعمال شغب :الشرطة يف مشهد األحداث يف بانشبول

عليها ،وتابع« :سلوك هؤالء
األشخاص حنو الشرطة كان
مثريا لالمشئزاز وأسهم يف
التهاب األحداث».
واستطرد « :التحقيقات جُترى
على قدم وساق العتقال
شخص قام بلكم ضابط شرطة
يف وجهه».

من جهتها ،قالت احملامية
ريبيكا كاي إنها استمعت
إىل شهادات مثانية أشخاص
ممن تواجدا يف التصادمات،
واليت شهدها حوالي 100
شخص ،وأشارت إىل أن
من مت رشهم برذاذ الفلفل
سيتقدمون بشكوى رمسية،

التحقيقات جارية بشأن ما حدث يف بانشبول

وتابعت « :ما صعد التوتر هو
قدم  10سيارات شرطة إىل
املكان ،وقام أحدهم بإخراج
مسدسه الصاعق ،لقد عمدت
الشرطة إىل رش العديد من
املتواجدين برذاذ الفلفل،
الذي طال أمهات وأطفال
ورجال ومارة أبرياء ،لقد

استهدفوا اجلميع».
وأردفت احملامية« :كانت
بتعليقات
تتفوه
الشرطة
عنصرية ومناهضة لإلسالم،
 ،مثل هذه السلوكيات
تضر العالقات بني الشرطة
واجملتمع».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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متفرقات

الالجئون والبازار السياسي
تواجه اسرتاليا منذ فرتة زمنية غري قصرية
قضية الالجئني الذين يطلق عليهم» الالجئني
الغري شرعيني او الجئي القوارب» ،ويف هذا
التعريف هناك التباس حيث ال ميكن وصف من
يفر من احلروب واملوت بأنه الجئ غري شرعي،
اللهم اال اذا كان هذا الالجئ الجئ اقتصادي
ويف هذه احلالة فهذا الالجئ هو او هي ال يأتي
بالقوارب ويعرض نفسه وعائلته ملخاطر ركوب
البحر بقوارب متهالكة وغري صاحلة لألنتقال
يف اعالي البحار ،بل ان الالجئني االقتصاديني
يأتون على منت الطائرات وبتأشرية دخول
سياحية او عمل  ،ومن ثم يبقون يف البالد
ويتوارون عن انظار دائرة اهلجرة او يتقدمون
بطلبات جلوء .وقبل بضعة سنوات وجدت دراسة
نشرت يف صحيفة (ذي صنداي تلغراف) ان ما
يفوق  %90من الالجئني الذين يأتون عرب البحر
هم الجئون حقيقيون وتركوا بالدهم ألسباب
امنية او هناك خطر على حياتهم.
على مدار السنوات العشر األخرية كانت
مسألة الالجئني اىل اسرتاليا تتصدر املسرح
السياسسي يف البالد ،وتوارت عن صدارة
احلدث السياسي لفرتة زمنية بعد ان تبنت
حكومة رئيس الوزراء األسبق جان هاورد
االحرارية ما عرف باحلل الباسيفيكي .وكانت
حكومة هاورد يف العام  2006قد حاولت ان
تستثين الرب االسرتالي من منطقة اهلجرة حيث
حيرم الواصلون اىل األراضي من حقوقهم
القانونية بتقديم طلبات جلوء ودراستها يف
اسرتاليا حيث مبوجب تلك القوانني ميكن نقلهم
اىل مراكز االحتجاز يف جزر الباسيفيك.
لقي اقرتاح حكومة االحرار معارضة قوية
من حزب العمال واالحزاب الصغرية ووصف
ويظهر اسرتاليا بأنها تتنصل من
بأنه مشني ُ
مسؤوليتها يف ما يتعلق بقضايا الالجئني مبا
ان اسرتاليا وقعت على اتفاقية جنيف بشأن
الالجئني وجيب رفضه.
هذا كان يف العام  2006اما الشهر
املاضي(االربعاء  )2012/10/31فقد تغريت
الصورة وحبجة احلفاظ على اوراح طاليب اللجوء
تقدم وزير اهلجرة يف احلكومة العمالية كريس
بوين مبشروع قانون جيعل الرب االسرتالي خارج
منطقة اهلجرة وذلك لكي يتسنى للحكومة نقل
هؤالء اىل جزر الباسيفيك ويتضمن املشروع
فقرة تدعو اىل تبين احلل املاليزي كجزء من احلل
الباسيفيكي والذي مبوجبه تستطيع اسرتاليا
ارجاع  800الجئ اىل ماليزيا على ان تستقبل
اسرتاليا  4000الجئ من املوجودين يف ماليزيا
باالضافة اىل دعم مالي من احلكومة االسرتالية
لنظريتها املاليزية.الوزير بوين نفسه كان من
اشد معارضي مشروع هاورد عام  2006وعند
ّ
سؤاله عن تغيري موقفه يف برنامج ( ليت الين)
على شاشة (اي بي سي) قال :نعم لقد غريت
رأيي وكذلك حزب العمال غيرّ موقفه من اجل
احلفاظ على األرواح متذرعًا بأن املشروع تبنى
توصيات جلنة هيوسنت وهي جلنة ترأسها قائد
اجليش االسرتالي السابق انغس هيوسنت
إلجياد حل ملسألة الالجئني.
وأكد الوزير بوين احلفاظ على حقوق االنسان
مضيفًا ان التشريع ال خيرق التزامات اسرتاليا
جتاه القانون الدولي.
تضاربت املواقف جتاه املشروع وفيما اعلنت
املعارضة بلسان وزير الظل لشؤون اهلجرة
سكوت موريسون بأنها قد تصوت لصاحل
املشروع لكنه قال علينا ان ندرس املوضوع
او ً
ال ،وغمز من قناة الوزير بوين الذي عارض
املشروع عام ، 2006واتهم حزب العمال
بالنفاق أل ن املشروع يتعارض مع مبادئ حزب
العمال ،وبالنسبة للحل املاليزي فاملعارضة
ترفض الفكرة النه ال يؤمن محاية حقوق

االنسان والن ماليزيا غري موقعة على اتفاقية
جنيف للالجئينن.
جاءت املعارضة االقوى للمشروع من النائب
العمالي السابق الذي انتقل اىل صفوف النواب
املستقلني غريغ طومسون املتهم بقضايا
فساد اثناء توليه رئاسة نقابة عمال الصحة،
شن طومسون هجومًا الذعًا على زمالئه
فقد
ّ
السابقني ووصفهم باملنافقني الذين يبحثون
عن الصوت العنصري يف االنتخابات واضاف
ان األقرتاح سخيف فكيف تصبح ليست جزءًا
من اسرتاليا.
وكانت الناطقة بإسم حزب اخلضر سارا
هانسون يانغ قد هامجت املشروع يف بيان
اصدرته وقالت بأنه مييز ضد املساكني يف
دول اجلوار على اساس الطريقة اليت يدخلون
بها البالد ويعتقد اخلضر ان املشروع يقوض
حقوق الالجئني بطلب اللجوء يف اسرتاليا
وتعهدوا مبعارضة املشروع.
ال شك ان مسألة الالجئني دخلت البازار
السياسي واالنتخابي ،مهما حاول كال احلزبني
التلطي وراء محاية حقوق االنسان او احلفاظ
على ارواح البشر لتربير قراراتهم فاالنتخابات
اليت تقرتب كثريًا حيث يعتقد املراقبون
انها قد حتصل يف النصف االول من العام
القادم ،فلذلك يسعى حزب العمال الذي
ترتفع اسهمه يف استطالعات الرأي اىل دفن
املسألة واهالة الرتاب عليها ويظهر النفاق
حيث ترضخ احلكومة نفسها لضغوط الشركات
الكربى ألسرتاد عمال غري مهرة فكما مسحت
جلينا رينهارت يف ايار املاضي باستقدام
 1700عامل طالعتنا األخباراخريًا ان احلكومة
سوف متنح شركة شيفرون للطاقة الستقدام
 150عامأل من غري املهرة لتنفيذ احد املشاريع
يف غرب اسرتاليا ،اما املعارضة فلها اسبابها
فهي ال تستطيع رفض مشروع كانت تطالب
به خصوصًا يف وقت تتخبط فيه وال تستطيع
تقديم رؤيا مستقبلية للبالد حلكومة ائتالفية
قد تصل اىل احلكم العام القادم ،خصوصًا
بعدما جنحت احلكومة ورئيسة الوزراء يف كسب
املعركة الشخصية مع زعيم املعارضة الذي
ترتاجع اسهمه كرئيس مفضل للوزراء.
على كل حال فرغم كل االجراءات والتكاليف
واجلهود فإن مراكب الالجئني تواصل االحبار
باجتاه الرب االسرتالي وقد جتاوز هذا االسبوع
عدد القادمني  6000على منت اكثر من مئة
مركب منذ اقرار مشروع احلل الباسيفيكي آب
املاضي ،ورغم نقل احلكومة اكثر من 377
الجئ اىل جزر الباسيفيكي حيث تواجه احلكومة
مشكلة من نوع آخر حيث بدأ الالجئون اضراب
عن الطعام ويهددون مبواصلة اضرابهم حتى
املوت.
ال شك ان من حق اية دولة ان تعمل على
احلفاظ على حدودها وعدم السماح بالدخول غري
الشرعي اىل اراضيها ولكن التخبط يف تطبيق
القوانني وادخال املسالة يف زواريب السياسة
الضيقة تعطي نتائج عكسية تأتي على مسعة
البالد خصوصًا يف ما يتعلق باالتفاقيات
الدولية كاالتفاقية اخلاصة بالالجئني.
وقد خلص مأزق وختبط احلكومة واملعارضة
معًا  ،املقال الذي كتبه الصحايف واملعلق
السياسي يف صحيفة (صاندي تلغراف
االحد  2012/11/4ص )95بيرت فان اونسلن
بعنوان:اجملانني يديرون قضية الالجئني،العمال
واالحرار يتصرفون بغباء وبصورة خمزية
بشأن محاية احلدود -واآلن الالجئني ودافعي
الضرائب يدفعون الثمن.
عباس علي مراد
سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com

اىل صديق اجلالية
جورج غصني
شعر:
عصام
ملكي
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فـــــن

وديع الصايف عالمة فارقة يف ساحة الغناء العربي
صاحب احلنجرة الذهبية الذي فاق الديك فصاحة

مل يكن وديع فرنسيس الشهري باسم وديع الصايف قد اكمل بعد
السنتني من عمره عندما اذهل خاله منر العجيل بقوة صوته ونقاوته .اذ
كان يطيب له ان ميسك بيده وجيول واياه يف احياء بلدة نيحا يف البقاع
حيث مسقط رأسه.
وعند مساع صياح الديك كان الطفل يتوقف لربهة ويصيح بدوره مقلدًا
الديك برباعة فريبت اخلال على كتفه اعجابًا وهو يتمتم «مش معقول ولد
بها العمر بيملك هالصوت» .وشاءت الصدف ان يردد العبارة نفسها
الراحل حممد عبد الوهاب عندما مسعه يغين اوائل اخلمسينات «ولو»
املأخوذة من احد افالمه السينمائية وكان وديع يومها يف ريعان الشباب.
فشكلت هذه االغنية عالمة فارقة يف مشواره الفين وتربع من خالهلا على
عرش الغناء العربي ،لقب بصاحب احلنجرة الذهبية وقيل عنه يف مصر
مبتكر «املدرسة الصافية» (نسبة اىل وديع الصايف) يف االغنية الشرقية.
انهالت العروض على وديع الحياء احلفالت ومتثيل االفالم وانقلبت حياته
رأسًا على عقب فصار ملك الغناء من دون منازع.
عاش وديع الصايف املولود عام  1921طفولة صعبة غري مستقرة.
عرف الفقر والعوز فهو االخ االصغر لتوفيق واالكرب لكل من ليندا وماري
وجاندارك وتريز وايليا وناديا املعروفة فنيًا باسم هناء الصايف ،واشتهرت
باغنية «يا بييت يا بوايتاتي» .تنقل وديع يف اكثر منطقة لبنانية بسبب
طبيعة مهنة االب ،الذي كان خيا ًال يف قوى األمن الداخلي ،والحقًا مد يد
العون لوالده وهو مل ينه بعد الثالثة عشرة من عمره عندما عمل مساعدًا له
يف املؤسسة األمنية نفسها.
ورغم ممانعة االم واالب خوض ابنهما املعرتك الفين ،فإن وديع وجد
مالذه عند خاله منر الذي كان يدربه على عزف العود بعد عودته من
«النوبطشية» .مثرة هذا التعاطف متثل بآلة عود اهداها له اخلال وما زال
وديع حيتفظ بها حتى اآلن.
الغزيل ...ابو الزلف وغريها من اغاني الفولكلور اللبناني،
العتابا...
ّ
كان ينشدها وديع جبدارة فلفت انتباه زمالئه واساتذته يف مدرسة
الضيعة (نيحا) حتت السنديانة ويف اهلواء الطلق وبعدها يف مدرسة اآلباء
املخلصني يف بلدة جون.
قيم تقاضاه يف بداية مشواره الفين كان مثاني لريات ذهبية
اول اجر ّ
من الست نظرية جنبالط والدة الزعيم الدرزي الراحل كمال جنبالط ،وذلك
لقاء غنائه هلا وهي طرحية الفراش وكان يومها ال يتجاوز احلادية عشرة.
عام  1938انتقلت عائلة فرنسيس اىل بريوت وهناك لعبت الصدفة
دورها .عندما دخل عليه شقيقه توفيق حيمل قصاصة ورق عن اعالن
ملسابقة غنائية تنظمها اذاعة لبنان الرمسية واملعروفة حينذاك باذاعة
الشرق االدنى.
شارك وديع يف املسابقة ونال اجلائزة االوىل يف الغناء من بني اربعني
متباريا ولشدة اعجاب جلنة التحكيم بصوته ومبقدمهم رئيسها اميل خباط
طلبت منه االنتساب رمسيًا اىل االذاعة واطلقت عليه اسم وديع الصايف
بدل وديع فرنسيس .استطاع الصايف ويف فرتة قصرية ابراز موهبته على
افضل وجه ،وكانت اول اغنية فردية له بعنوان «يا مرسال النغم» وهو
ال ينسى اليوم الذي اضطر فيه ان حيل مكان احد الشيوخ ليؤذن لصالة
العصر ،وانهالت بعدها االتصاالت والرسائل على االذاعة تسأل من هو
هذا الشيخ صاحب هذا الصوت الشجي؟.
مل تتسع بريوت للمطرب الصغري الباحث عن االفضل ،فسافر اكثر
من مرة حبثًا عن لقمة العيش وكانت بدايته مع احد متعهدي احلفالت من
آل كريدي ،وذلك اثناء احلرب العاملية الثانية عندما اختاره ليقوم جبولة

فنية يف دول امريكا الالتينية املزدهرة حينها بالصناعة والزراعة .استقر
يف الربازيل ثم عاد اىل لبنان ليكتشف ان االغنية اللبنانية ما زالت يف
بداياتها لولوج العامل العربي .وعندما عرف بالنجاح الكبري الذي حققته
اغنية الراحل فريد االطراش يف تلك االثناء «يا عوازل فلفلو» قرر ان
يغامر باغنية جديدة من نوعها بعنوان «عاللوما» ذاع صيت وديع الصايف
بسبب هذه االغنية اليت صارت تردد على كل شفة ولسان واصبحت مبثابة
التحية اليت يلقيها اللبنانيون على بعضهم بعضا ..وكان اول مطرب عربي
يغين الكلمة البسيطة وباللهجة اللبنانية بعدما طعمها مبوال «عتابا» الذي
اظهر قدراته الفنية.
على املستوى العائلي حافظ وديع على مكانته املهمة لدى اجلميع فهو
بنظرهم «زينة احملاضر» خفيف الظل ،صاحب حضور حمبب اىل القلوب،
ومن بني القلوب اليت دقت له بشدة قلب ملفينا فتزوجها وهي يف
الثالثني من عمرها وقد اختارتها له والدته اليت كانت تربطها صلة قرابة
بوالدة العروس اوديت ...وهو يعترب محاته والدته الثانية املؤمتنة على
اسراره وخزينة امواله ،اذ كان ميدها بالقروش الفائضة عنه بعيدًا عن نظر
والديه فتخبئها له ويشرتي بها فيما بعد بذلة ما او قطعة ثياب يرتديها
يف احدى حفالته الصغرية.
ورزق وديع بدينا ومارلني وفادي وانطوان وجورج وميالد .ومل يكن
لدى ابو فادي املتسع من الوقت لالهتمام باوالده فكان يغيب عنهم ايامًا
طويلة منشغ ًال بتمثيل فيلم او احياء حفلة ما خارج لبنان ،ولذلك عندما
رزق فيما بعد باالحفاد وعددهم حتى اآلن  15قرر التفرغ هلم للتعويض
عما فاته مع ابنائه.
مل يشجع ابو فادي اوالده على دخول مضمار الغناء اال انه باملقابل مل
جيربهم على العكس.

وغالبًا ما همس اىل املقربني منه ،ان الوحيد الذي ميكن ان يكون
خليفته هو ابنه انطوان اال ان «اخلليفة العتيد» الذي رافق والده يف
احلفالت واستوديوهات التسجيل منذ نعومة اظافره قرر البقاء على مسافة
من اجواء الغناء.
اراد وديع الصايف ان يثبت خطواته الفنية اكثر فاكثر ،فحاول ذلك
جاهدًا اوائل الستينات عندما عرض عليه نقوال بدران والد املطربة
الكسندرا بدران (باسم نور اهلدى) يف مصر .هناك تعرف الصايف اىل
ملحنني وممثلني مصريني ومكث حوالي العام ليعود اىل لبنان ويتبناه
هذه املرة حممد سلمان زوج املطربة جناح سالم .شارك وديع مع املطربة
املعروفة يف اكثر من فيلم سينمائي وبينها «غزل البنات» ومن ثم مع
«موال» و»نار الشوق» عام .1973
صباح يف ّ
جذب املطرب االجيال بصوته ،اطرب الكبار والصغار فغنى مئات
االغاني ،منها ما افرح القلوب مثل «لرميلك حالي من العالي» و»لبنان يا
قطعة مسا» و»جايني» ومنها ما حرك احلنني لدى املهاجرين كاغنية «عا
اهلل تعود عا اهلل».
ويقال ان اغنييت «ولو» و»ندم» كانتا مبثابة باب جديد تنطلق منه
االغنية العربية فاستوحيت منهما اغان كثرية بينها «ايظن» من شعر نزار
قباني ،اليت غناها حممد عبد الوهاب وبعده جناة الصغرية ،وتتمحور حول
قصة حتاكي املستمع وتداعب خياله.
ومل يشأ ابن االرز ان يستسلم يومًا للنمط العادي ،او يقف مكتوف
االيدي متأثرًا بزحف السنني اليت طالته فأحيا اكثر من مائة مهرجان يف
بعلبك ،صيدا وصور ودير القلعة .وشارك يف افتتاح اكثر من ليلة
لبنانية.
على ابواب الثمانني لبى الصايف رغبة منتج لبناني شاب يدعى ميشال
الفرتياديس الذي دعاه الحياء حفالت غنائية يف لبنان وخارجه ،مجعية
فريق غنائي كوبي ومبقدمهم خوسيه فرنانديز وكذلك املطربة حنني مل
يرتدد وحصد جناحًا منقطع النظري اعاد وهج الشهرة اىل مشواره الطويل
مطعمًا بالعاملية .مل يغب يومًا عن برامج املسابقات التلفزيونية الغنائية
قلبًا وقالبًا فوقف يشجع املواهب اجلديدة اليت رافقته وهو يغين اشهر
ريس» واملعروفة انها مثرة تعاون بينه وبني
اغانيه وبينها «عندك حبرية يا ّ
الراحل حممد عبد الوهاب.
عاش وديع الصايف فرتة طويلة رحالة ،يتنقل من بالد اىل اخرى وابرزها
الربازيل وفرنسا ،حيث بقي فيها طيلة فرتة احلرب اللبنانية .تعرض الكثر
من نكسة صحية منها عام  1979عندما اصيب مبرض باكتريي يف رئتيه
ومرة اخرى عام  1989عندما خضع اىل عملية قلب مفتوح .ومنذ حوالي
السنتني اضاء اللبنانيون الشموع من اجل وديع الصايف بعد ان اصيب
بوعكة صحية أملت بقلبه املتعب بقي على اثرها فرتة يف املستشفى.
كرمه اكثر من رئيس مجهورية ومحل اكثر من وسام استحقاق منها
ّ
مخسة اومسة لبنانية ناهلا ايام كميل شيمعون ،فؤاد شهاب وسليمان
فرجنية والياس اهلراوي .اما الرئيس اللبناني اميل حلود فقد منحه وسام
االرز برتبة فارس.
محل ثالث جنسيات املصرية والفرنسية والربازيلية ،اال انه يفتخر
باللبنانية ويردد ان االيام علمته بان ما اعز من الولد اال البلد ...وهو
مستعد للبسمة يف اي حلظة ويصفه ابنه انطوان انه «يضحك بالعرض»
اي من كل قلبه .من احب االغاني اىل قلبه «الليل يا ليلى» ...ووصيته
الدائمة الوالده ان يتسلحوا باحملبة« :لتكن احملبة زادكم اليومي وانتم
تعملون ...وانتم تأكلون وانتم تتحدثون وانتم تغنون».
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Advertisements

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
Advertisements

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  3000مرت 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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HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
WEDNESDAY THE 14th OF NOVEMBER, 6PM TO 9:30PM

HOT PRICES ON

COMPUTERS & ELECTRICAL

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE

AUBURN SUPERSTORE
SHOP with CONFIDENCE.

Ends 14/11/12. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

Shop online or mobile: harveynorman.com.au Pick up in store or have it delivered.

للبيـــع

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

0414600042

241075_AUB

• SUPPLIER BONUSES AND SPECIAL GIVEAWAYS ON THE NIGHT
• COOKING DEMOS WITH CELEBRITY CHEF PAUL JURD
• ENTERTAINMENT FOR THE WHOLE FAMILY
YOU DON’T WANT TO MISS THIS ONE!
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منوعـــات

بعد زواج دام أربعة أعوام
الفنانة هيفاء وهيب تعلن إنفصاهلا عن زوجها
رجل األعمال املصري أمحد أبو هشيمة

وجه
األسبوع

اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء بريسيال مكاري

اجلمال باالخالق وحمبة الوطن

الوجوه اجلميلة اليت حتيا باالخالق والرتبية
وتسعى اىل حتصيل العلوم هي الوجوه اليت
تبين الوطن وتتفاعل معه ،ومن هذه الوجوه
الشابة احلسناء يريسيال مكاري كرمية السيد
جوزيف والسيدة نورما مكاري...
ولدت بريسيال يف سيدني وترعرعت فيها
وما زالت تتابع دراستها يف جامعة مكواري
(اختصاصية يف نظام التغذية) كما انها من
بيت علم وثقافة حيث ان شقيقها جورج
جماز يف اهلندسة املدنية كما مجيع افراد
عائلتها ،وتعود جبذورها اىل مدينة زغرتا
املعروفة يف الشمال اللبناني واليت اعطت
لبنان العالمة الصهيوني والبطريرك القديس
اسطفان الدويهي والبطل يوسف بك كرم
والرئيس سليمان فرجنيه والرئيس الشهيد
رينيه معوض وقامات ساسية وفكرية وادبية
مرموقة وهي ايضًا من عائلة عريقة اجنبت
املؤرخ والوزير جواد بولس وحفيده النائب
الدكتور جواد بولس والقاضي انطوان
الراعي مكاري وامثاهلم.
تقول بريسيال انا سعيدة جدًا بدراسيت
وكل الشكر للرب والهلي وامتنى دائمًا
ان حنقق ما نصبو اليه لرفع اسم لبنان
احلبيب يف اسرتاليا احلبيبة وللجالية العربية
كل التوفيق يف تعليم االبناء والبنات الن
اجلمال باالخالق والعلم وحمبة الوطن.

ويطيب لي ان اردد مع الدكتور مجيل ميالد
الدويهي يف حمبتنا للبنان الغالي وطن اآلباء
واالجداد الذي امتنى ان ازوره ان شاء اهلل
للقاء االهل واالقارب والتمتع جبمال بالدنا:
لن تقلعوا شجرًا جتذر يف احلقول بدون
ماء
لن تهدموا وطنًا هو الشمس الوحيدة
والغناء
لن تقتلوا امرأة وال رج ًال وال طف ًال
تعود ان يعيش بال هواء.
ّ
احلسناء اجلامعية بريسيال مكاري وجه طافح
بالذكاء وحمبة الناس كما ّ
علمها اهلها ،الن
احملبة والوطنية متجذرة يف العائلة وتبقى
احملبة هي االساس الن اهلل حمبة.

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
بريوت :يف خطوة مفاجئة للوسط الفين
أعلنت الفنانة هيفاء وهيب إسدال الستار
على قصتها مع زوجها رجل األعمال املصري
أمحد أبو هشيمة بعد زواج دام أربعة أعوام
سبقته قصة حب إمتدت لسنتني ،وقامت
هيفاء بنشر خرب إنفصاهلا يف بيان مقتضب
عرب حسابيها الرمسيني على فيسبوك وتوتري
جاء فيه:
جانب الصحافة الكرمية ،يؤسفنا ان نعلن
حنن كآل من السيد امحد ابو هشيمة والسيدة
هيفاء وهبى عن قرارنا باالنفصال بعد قصة
حب وزواج استمرا ملدة  ٦سنوات.
ونود ان نوضح اننا وصلنا اىل قناعة باختاذ
هذا القرار مع التاكيد على استمرار عالقة
الصداقة و االحرتام املتبادل بيننا تقديرا
لسنوات العشرة الطيبة التى مجعتنا.
ولقد اخرتنا ان نعلن كالنا عن خرب انفصالنا
بصفة رمسية و مباشرة ألننا ندرك واجبنا
جتاه الناس و الصحافة الكرمية مثلما كنا قد
أعلنا من قبل  ٤سنوات عن خرب الزواج ،و
لذلك نرجو من حضراتكم احرتام خصوصية
هذا القرار.
التوقيع :السيد أمحد أبو هشيمة والسيدة

هيفاء وهيب واجلدير بالذكر أن زواج هيفاء
وأبو هشيمة كان حدثًا شغل وسائل اإلعالم
وحتول اىل مادة للنميمة واملبالغة حول
تكلفة العرس الذي وصف باألسطوري يف
حينها ،وبيقت أخبارهما تتصدر الصحف،
وتعرضت هيفاء للكثري من الشائعات
املسيئة اليت قاومها الثنائي بضراوة ،وبقيا
متماسكني أمام الرأي العام دومًا نافيني
أي خرب ينشر عن خالفات تعصف بالعالقة
بسبب ما يكتب ،لكن وحبسب مصادر مقربة
فإن تكرار ربط إسم هيفاء بشائعات مسيئة
حتى لو كانت مفربكة من أعدائها شكل
ضغطًا عصبيًا ونفسيًا على الزوجني ،وأضر
بالعالقة بينهما كثريًا ،وكان ملا نشر من
تلفيقات يف الفرتة األخرية عرب أحد وسائل
اإلعالم اللبنانية اليت عادت وإعتذرت عما
نشرته وكذبته مجلة وتفصي ًال ،أثر القشة
اليت قصمت ظهر البعري ،باإلضافة اىل أن
غرية الزوج الشديدة كانت من ضمن أسباب
اإلنفصال الودي والذي جاء بطلب من هيفاء
كما علمنا من أحد املصادر الذي مل يستغرب
وقوع اإلنفصال ألن هيفاء كانت تفكر به
منذ فرتة.

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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متفرقـــات

ما َ
فعلت مجيال

الشاعر السيد أمحد احلسيين

ي���ا َع� ُ
ف��ع��ل��ت مجيال
�����وف ت���ّب���ا م���ا
َ
وح��ب��ك��ت��ه��ا ب�ي�ن ال������ورى تضليال

ٍ
ألمح�����د ي����وم اللقا
م�����اذا ت���ق���ول
������م ّ
ب����ل����غ ال���ت���ن���زي�ل�ا
ب����غ����دي����ر خ� ٍ

ب���اي���ع���ت���ه وخ����ذل����ت����ه ب����أم����ان����ٍة
وك���ن���ت م���ن ب�ي�ن احل���ش���ود خبيال
َ
امل ت���ك���ن م��ت��ي��ق��ظ��ا يف ليثها
ع�����ار ان ي���ك���ون بديال
ف���ال���غ���در
ٌ
ان ت��ق��رع االس���ن���ان م��ن��ك ندامٍة
ت���رغ���ب ب��ع��ف��و ال��ن��اك��ف�ين ضئيال
اخل���ط���ب م��ن��ك فريسًة
ل��ي��ج��ع��ل� ّ�ن
ُ
وي���ش���ف�ي�ن ال����ده����ر م���ن���ك غليال
ّ

ان مل ت��ك��ن يف ي��وم��ه��ا متيقظا
��ح ان ي���ك���ون مجيال
ف��م��ح��ال ص���ف� ٍ
ش���ه���م واحل����ي����اة ك���رمي���ٌة
���ر
ٌ
ف����احل� ّ
��د ح���اش���ا ان ي���ك���ون خليال
وال���ع���ب� ُ
���امل
ال ت����ص� ّ
�ب�رن ع���ل���ى ف���ظ���اظ���ة ظ� ٍ
ت���ص���ح�ب�ن خم����ادع����ا ورذي���ل��ا
او
ّ
ك��ن��ت ت��ط��م��ع ان ت��ك��ون جبنٍة
ان
َ
ف��ال��ع��دل ي���أب���ى ان ت���ك���ون نزيال

وال��ص��دق يرفض ان تكون مذبذبا
ب����ذي وذي ان ُت��ك��ث��ر التأويال
ف��ع��ل��ي ف��ح��ل ال����رج����ال وسيدها
ّ
ويف احل�����روب ال��ف��اج��ع��ات سليال

ق���د ه����اج يف ه��ي��ج��ائ��ه��ا
متنمرا
ّ
واس���ت� ّ
��ل س��ي��ف ال��ش��اخم��ات صليال

م���ن ط���ال���ب او ه���اش���م ومنافها
ف��ض��ي��اء مش���س ال���ع���ارف�ي�ن دليال

القائد الفارس البطل ّ
معذى املغوّش شهيد ابن شهيد ووالد
شهيد «وسعوا املرجة لتلعب خيالنا»

بقلم اكرم برجس املغوش

فداء
البطل الذي يقدم نفسه
ً
لوطنه وامته هو اعظم الناس
واكربهم قدرًا وهنا نسجل
املالحظة الكربى واليت جيب
تصحيحها ان اعالمنا املنحاز
يقدم ناسًا على ناس وشهداء
وابطال والشهيد والبط ليجب
مييز عن سواه ولكن ان
ان ال ّ
ننكره فهذا قمة اخليانة حبق
والوطن
واملقاوم
الشهيد
بعض
عن
نتحدث
وهنا
احملطات التارخيية يف وطننا
الغالي احلبيب سورية اليت
تعاني اليوم من مؤامرة كبرية
تستهدف الوطن احلبيب يف
ناسه وتراثه وبنيته التحتية
وباالخص جيشنا وشعبنا البطل
ونعود ملوضوعنا وحنن نشاهد
على التلفزيون العربي السوري
برناجمًا عن ساحة املرجة بدمشق
تعرف مقدمة
(ساحة الشهداء)ّ .
الربنامج عن شهداء السادس
من ايار عام  1916وتعددهم
وتتغافل عن اول قافلة من
شهداء سورية يف شهر آذار
عام  1911الذين اعدموا على
يد سامي الفاروقي وهم من
زعماء الثورة العربية الكربى
وابطاهلا امليامني الشهداء
القادة ،ذوقان االطرش والد
القائد العام للثورات العربية
سلطان باشا االطرش والشيخ
املغوش والد
ابو طرودي محد
ّ
ّ
معذى
القائد الشهيد الشاعر
املغوش
املغوش وسليم بك
ّ
املغوش
وجد الشهيد سعيد
ّ
وشقيق الشهداء ابراهيم وحييى
والقاضي الشهري اجملاهد حممد
املغوش وابن عم الشهداء اسد
ّ
ويوسف وامساعيل املغوش وعم
اجملاهد الكبري الشيخ القاضي
املغوش
ابو ابراهيم خليل بك
ّ
وسواهم من املقاومني االبطال
وكذلك حييى ومزيد عامر وحممد
القلعاني وهزاع عز الدين...كما
ان القائد العام البطل سلطان
باشا االطرش هو اول من رفع
العلم العربي يف مساء دمشق
عام  1918والثوار االبطال
يرددون مع الشاعر القائد
ّ
املغوش ،حداءه الذي
معذى
ّ
حتول اىل اغنية تراثية ووطنية
قال فيها:
وسعوا املرجة...ترى املرجة لنا
وسعوا املرجة ...لتلعب خيلنا
كما ردد الثوار وهم يف نشوة
النصر حداءه املبارك بالنصر:
ع�������رش امل�����ظ�����امل ان����ه����دم
��������ب ب��ل��ادن�����ا
وال�������ع�������ز ط�
ّ
راح��������ت ع���ل���ي���ك���م ي�����ا عجم
خ�������وض امل������ع������ارك داب����ن����ا
ّ
ح�����ن�����ا مح�����ات�����ك ي������ا علم
ب������ارواح������ن������ا واك�����ب�����ادن�����ا
فيض
من
غيض
وهذا
ومقتطفات من تاريخ كان
ابطاله بين معروف املوحدين
الدروز يف سبيل سورية
الغالية واالمة العربية اجمليدة
ولن ننسى عندما توجه ثالثة
االف فارس بطل سار على
ّ
معذى
رأسهم القادة االبطال
املغوش واسد االطرش ومحد
ّ
الرببور وعبداهلل العبداهلل ليأتوا
توج ملكًا
باالمري فيصل الذي ّ

على سورية حيث خاطبه القائد
ّ
املغوش يف
معذى
الفارس
ّ
العقبة:
ي���ا م�ي�ر م���ا وده�����ا سكوت
الزم ت�����������زور ب��ل��ادن�����ا
ال ب�����د ع ج� ّ
����ل�����ق ت���ف���وت
������ج ط����رادن����ا
وت�����ش�����وف ع� ّ
����ي ثبوت
ع���ي���ال اجل���ب���ل ح� ّ
ي���ف�ن�ي ال����ع����دى ملكادنا
م���ن م��ص��ر ل��س��اح��ل ب�ي�روت
ل�����ن�����ج�����د ل������ب������غ������دادن������ا
الج����ل����ه����ا حن����ي����ا ومن������وت
وحن����م����ي مح�����ى اج�����دادن�����ا
رج���ال ال��ع��رب اه���ل البخوت
ب���ال���س���ي���ف ن���ب�ن�ي اجم����ادن����ا
يذكر ان هذ املعلومات اهلامة
وغريها وردت يف مذكرات
القائد اخلالد العظيم سلطان
باشا االطرش شيخ اجملاهدين
االكرب .كما ورد ايضًا يف
مذكرات قائدنا العظيم ان
عددًا من زعماء اجلبل انضموا
اىل اجلمعية العربية الفتاة
وهم االبطال اسعد مرشد
وحسني نايف االطرش ومحد
ّ
املغوش
ومعذى
الرببور وسليم
ّ
وعبداهلل العبداهلل وعلي امللحم
وحممد اجلرمقاني ومزيد ابو
عسلي كما ان الشيخ اجملاهد
الكبري القاضي خليل بك
املغوش كان اول من تلقى
ّ
الرسائل من االمري فيصل يف
الثورة العربية وقد آوى شهداء
السادس من ايار يف بلدته ام
حارتني مع ابن عمه سليم بك
املغوش يف خلخله مع كافة
ّ
آل املغوش االبطال وهم
عبد الغين العريسي وعارف
الشهابي وتوفيق البساط
وعمر محد وابراهيم هاشم قبل
ان يلجأ السفاح الرتكي مجال
باشا العدامهم يف ساحة املرجة
بعد اعدام القافلة االوىل اليت
ذكرناها وغيبوها مع االسف

يف اعالمنا الوطين الذي جيب
ان يصحح هذه املعلومات
ويستقي املصادر الصحيحة من
ينابيعها.
ونعود اىل متابعة نضاالت البطل
الشهيد الفارس ّ
املغوش
معذى
ّ
وصحبه االبرار االشاوس من
شهداء وجماهدين بقيادة قائدنا
العظيم سلطان باشا االطرش
الذي قاد املعارك املنتصرة
ضد العثمانيني والفرنسيني
النصر
وحقق
والصهاينة
لسورية ولبنان والعروبة.
اين العروبة اليوم من هذا
ورايات
املشرف
التاريخ
ّ
الصهاينة ترفرف فوق العديد
يا
العربية
العواصم
من
للعار!!!
املشرف
وحنن اذ نذكر تارخينا
ّ
ّ
معذى
نذكر بالبطل الشهيد
املغوش وهو حييي الثوار
ّ
ويقودهم يف املقرن الشمالي
ويفجر السكك احلديدية امام
املستعمر الفرنسي ويهتف
من على فرسه كالرعد متحديًا
جحافل املستعمر قائ ًال:
ي��ا ف��رن��س��ا ي��ا ح��ك��م الشنيع
ع���ل���ي���ك م�����������ردود ال���ن���ق���ا
وب���ل���ادن�������ا س��������ور منيع
ت��ص��ع��ب ع��ل��ي��ك��م يف اللقا
ح����ري����ب����ن����ا ب�����دم�����و ص���ري���ع
ع������دون������ا ي�����ن�����ال ال���ش���ق���ا
ل����ل����ذل م����ا ن����رض����ى نطيع
وامل��������وت خ��ي�ر م����ن البقا
تارخينا رائع ومشرف ملاذا يزوره
الذين ال تاريخ هلم؟ اال حيق
لنا ان نقول احلقيقة واحلقيقة
حتتاج جمللدات وجملدات مع
العذر من كافة الشهداء
الذين نعرف عنهم وحنفظهم
يف قلوبنا ...هيهات ان يعاد
كتابة التاريخ الصحيح ليعرف
القاصي والداني ان بين معروف
الدروز كانوا وما زالوا مع كافة

صور من تاريخ اجلالية

الشهيد البطل ّ
معذى املغوّش

احرار سورية ولبنان وفلسطني
واالردن واالمة العربية جمتمعة،
يف طليعة الثورة العربية اليت
ستقيم احلق وتعيد االراضي
املغتصبة ونؤكد ويؤكد معنا
االحرار ان امة اجنبت سلطان
باشا االطرش ومجال عبد
الناصر وكمال جنبالط وشبلي
العيسمي وعبد الرمحن الكواكيب
واالمراء شكيب وعادل ارسالن
 ،امة ال تقهر وان كبت اخليول
نبقى نردد مع الشاعر والقائد
صياح احلمود االطرش وصوت
امسهان املالئكي:
ي��ا دي��رت��ي م��ال��ك علينا لوم
ال تعتيب لومك على من خان
حنا روينا سيوفنا من القوم
ما نرخصك متل ال��ردي بامثان
ال بد ما تنجلي ليالي الشوم
ي��ع��ت��ز ج��ي��ش ق��اي��ده سلطان
تعدل حقنا املهضوم
وان ما
ّ
يا ديرتي ما احنا ال��ك سكان
كلمة اخرية ال بد منها نناشد
فيها اعالمنا العربي على قول
احلقيقة واملطالبة بالكشف عن
القائد العربي الكبري شبلي
العيسمي مؤسس البعث العربي
الن الوطنية ال تتجزأ وال يضيع
حق وراءه مطالب.
هكذا علمنا تارخينا الذي كتبه
ابطالنا بالدماء.

تقديم
أكرم املغوّش

رئيس الوزراء بول كيتينغ يشارك املطران يوسف حيت يف
افتتاح معهد سيدة لبنان  -هاريس بارك

الرئيس بول كيتينغ واملطران يوسف حتي واملونسييور ابو ملحم والزميل اكرم املغوّش(ارشيف)

منذ عدة سنوات شارك رئيس وزراء اسرتاليا السيد بول كيتينغ سيادة املطران يوسف حيت
بافتتاح املعهد الكبري يف سيدة لبنان يف هاريس بارك حبضور راهبات العائلة املقدسة ورجال
ً
احتفاال مميزًا وهو مثرة كفاح الراهبات اللواتي كانت
دين ودنيا وتالميذ سيدة لبنان حيث كان
ترأسهن االم كونستانس الباشا اطال اهلل يف عمرها وعمر من يكافح معها من راهبات ومعلمني
ومعلمات وخاصة االستاذ الشاعر الكبري شربل بعيين والذين ساهموا باعالء هذا الصرح العظيم.
نتمنى دائمًا ملعلمي اللغة العربية دوام النجاح والتقدم ملا فيه خري لنا مجيعًا.
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Hatem

Electrical Contracting

حاتم

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

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

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

Mob: 0417 949 650

24 صفحة

ملبورن

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

الطريق إىل نوم مريح يبدأ بتنحيف اخلصر

وجد باحثون من جامعة «جون هوبكنز» األمريكية أن األشخاص
ّ
الذين خيسرون ما يقارب  7كيلوغرامات من وزنهم،
وينحفون
حميط اخلصر قرابة  %15ينامون بشكل أفضل ،فيما يعاني
األشخاص ذو الوزن الزائد أو السمنة من مواجهة مشاكل يف
النوم.
ً
ً
واجريت على عينة تتكون من  77شخصا مصابا بالسكري،
مجيعهم يعانون الوزن الزائد أو السمنة ،وقد
قسموا إىل
ّ
جمموعتني .وخضعت اجملموعة األوىل من العينة إىل نظام
غذائي ومتارين رياضية ،يف حني خضعت الثانية لنظام غذائي
فقط .وعدد املشاركون مشكالت النوم ،مبا فيها األرق،
والتعب خالل النهار ،والنوم غري املريح ،والنوم املفرط،
واستخدام األدوية املساعدة على النوم .وقيس مؤشر كتلة
اجلسم ،وكمية الدهون يف منطقة البطن يف بداية ونهاية
الدراسة .وكشفت النتائج ان اجملموعتني خسرتا ما معدله
 6.8كيلوغرامات ،كما خسروا الكمية نفسها من دهون البطن.
وتبني أن نوعية النوم عند اجملموعتني
حتسنت بنسبة عشرين
ّ
يف املئة.
وكشفت دراسة سابقة أن النوم اهلادئ ليال ميكن أن

يساعد يف مكافحة البدانة وإن اإلرهاق جيعل الشخص
بدينا ألن قلة النوم تسبب اختالل توازن اهلرمونات اليت
تزيد الشهية وبالتالي تؤدي إىل زيادة يف الوزن وأن حتى
احلرمان اجلزئي من النوم عامل يف تنظيم وزن اجلسم وأن
تغيري الروتني اليومي للفرد ،مبا يف ذلك أمناط النوم خطوة
هامة يف املساعدة إلنقاص بعض الوزن.

أ فر ا ن ا أل ر ز

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
خبز أمسر وأبيض  -مجيع أنواع
املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش زعرت ،فطاير
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان
وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار
33 - 37 High St, Preston VIC 3072

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق
املعجنات
حلم بعجني ،منقوش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة
بالبيض وأصناف
أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

تقدم يوميا املنقوش بزعرت  -لحم بعجني -
فطاير بسبانغ وبجبنة  -كعك بسجق  -بيتزا
 فطاير لبنانية واجنبية  -سندويشات وجميعانواع املعجنات
اطباق متنوعة  ..لقمة شهية  ..خدمة سريعة
ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك فتجد اكثر
تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

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

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

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

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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الساعة  25يف ملبورن
طوني حلو واخالق االنتخابات

«فرق تسد» تلك هي املؤامرة املستمرة على
ّ
ناسنا منذ قرون...فهل يعقل ان تالحقنا اىل
حيث حنن يف عامل االغرتاب ،وطننا الثاني الذي
اخرتناه بكامل قوانا العقلية؟
انطالقًا من هذا املوجز ،ستالحق السلطات
املختصة كل الذين واللواتي خانوا احلفاظ على
ابسط قواعد اللعبة الدميقراطية يف اسرتاليا.
حنن لسنا يف مجهورية الطوائف واملذاهب
واالقطاع هنا....حنن يا سادة يا كرام يف
اسرتاليا النموذج الراقي لفعل حضاري
دميوقراطي رائد يف هذا العامل...
لقد انقلب السحر على الساحر ،ويف االيام
القريبة القادمة ستفتح سجون الوالية ابوابها
للذين خانوا املمارسة احلقة يف مسرية انتخابات
بعض جمالس بلديات مدينة ملبورن وبالرغم
من استهدافه الشخصي حصد املرشح املعروف
طوني حلو جمموعة كبرية من االصوات لكنه
خسر ،وخسروا.ويف مناسبة توديع الوفد البلدي
مع نادي الشرق حلوار احلضارات اكد احللو ان
اجلهل هو عدونا الوحيد يف هذه الديار ،وان
احلقد حطم طموحات الكثريين ،وشقف الكثري
من الوحدة الروحية بيننا كشعب واحد ولكن
اقول امامكم :اهلل يرحم تراب ابو الطيب «يا
امة ضحكت من جهلها االمم»
وحنن نقول لناسنا هنا املعرفة قوة ،وهي ام
الفضائل ،عودوا اىل ثقافة الوعي يا ناس.
*****
ال يا شيخ بو مازن ال!
حنن نعرف انك ال تريد العودة ،وال حق العودة
اىل مسقط رأسك مدينة صفد الفلسطينية
املغتصبة واحملتلة منذ  1948والنكبة االوىل...
مات بلفور وعاد ليفرخ من جديد...ولكن ارواح
الشهداء وناسها يف فلسطني وامة فلسطني،
ال ولن ترمحك يا حممود عباس!
حرام! ماليني الشهداء وماليني املشردين
وماليني التواقني للعودة اىل ربوع الديار
الفلسطينية...لكنهم عائدون حتمًا .امل نقل
هز
يوم استقال حممود درويش ،الشاعر الذي ّ
ضمري املاليني من العرب من منظمة التحرير
الفلسطينية :انها البداية!!! االستقالة كانت
اروع قصيدة له ،والعودة آتية حتمًا وبقصيدة
ستكون االروع....
*****
جملس اجلالية اللبنانية
جملس اجلالية اللبنانية يف ملبورن مؤسسة
مجعت يف صفوفها طالئع خنبوية من اجليل
اجلديد يف جمتمعنا االسرتالي...مؤسسة حتتضن
ّ
سين العطاء
شباب وصبايا اثبتوا خالل حفنة من
والتضحية ان اجلماعة املؤمنة الواعية املسلحة
باملعرفة والعلم هي الرد الوحيد على مرض
االنقسام والتشرذم الذي اصابنا بالصميم
من خالل «وباء قاتل» هو الطائفية واملذهبية
...بكل جدارة اثبت جملس ادارة هذه املؤسسة
ان سالح الوعي هو سياج دميومة اي مجاعة
انسانية يف هذا العامل..
املؤسسة ومن خالل نشاطها املميز استقبلت
هذا االسبوع وفدًا من بلدية الدكوانة يزور
اسرتاليا ،بدعوة رمسية لتحقيق تبادل معلومات
ووحدة تواصل بني بلدية الدكوانة يف ساحل
املنت الشمالي وبني بلدية مورالند يف ملبورن
وباراماتا يف سيدني ،رئيس بلدية الدكوانة
احملامي انطوان شختورة ونائب الرئيس
االستاذ جورج صادر مع الصحايف االستاذ ايلي
سرغاني رئيس نادي الشرق حلوار احلضارات
كانوا حمط حفاوة الئقة من ابناء اجلالية اللبنانية
يف ملبورن وخنص جملس اجلالية اللبنانية الذي
دعا وواكب كل نشاطات الضيوف الكرام.
الدكتور حممد خرياهلل رئيس اجمللس واالنسة
الدكتورة كاثي حممد صوفان مع املسؤولني
دعوا اىل عشاء تكرميي مساء
يف اجمللس
َ
االحد لالحتفاء بالوفد الزائر ،مجع خنبة كبرية
من فعاليات اجلالية واجملتمع االسرتالي بينهم
سعادة القنصل العام االستاذ غسان اخلطيب

ورجال االعالم والفكر واالعمال من خمتلف
شرائح اجلالية  ،جاء ذلك ليؤكد مصداقية نهج
جملس اجلالية واعضائه يف العمل يف العمل
اجلاد خلدمة اجلالية والدفاع عن حقوقها والسهر
على مصلحة حضورنا الفاعل يف اجملتمع
االسرتالي العظيم...
رحب بالوفد واحلضور الدكتور خرياهلل بكلمة
مفعمة بالواقعية جاءت معربة عن تطلعات
اجمللس واهتماماته يف التواصل بني وطننا هنا
والوطن الذي انبتنا هناك.
تكلم الدكتور خرياهلل باللغة العربية ثم حتدثت
الدكتورة كاثي صوفان باللغة االنكليزية مرحبة
بالوفد واحلضور واعطت اضاءة جيدة عن اجمللس
والغاية من وجوده واكدت ان اجليل الصاعد
بكل طاقاته سيعطي الصورة احلقيقية عن قيمنا
وتارخينا ،تلك هي الغاية من مؤسستنا...متنت
الدكتورة صوفان للوفد التوفيق يف زيارته
اهلادفة ،وللحضور حياة عزيزة تليق بناسنا
الطيبني بناة احلضارة االنسانية االوىل يف هذا
الكون...
رئيس بلدية الدكوانة احملامي انطوان شختورة
شكر جملس اجلالية اللبنانية قيادة واعضاء
وحيا اجلالية اللبنانية العظيمة باسم الوفد الزائر
ّ
واهل الدكوانة وبريوت الكربى ولبنان ،واكد
ان هذا النوع من التواصل االجتماعي ينبغي ان
يستمر ملا فيه مصلحة لبنان واسرتاليا واضاف:
انين وبكل احرتام احبكم مجيعًا واخص الدكتور
خرياهلل وجملس اجلالية اللبنانية وادعوكم مجيعًا
لزيارتنا يف الوطن على الرحب والسعة ويف
القلب....
حتدث رئيس نادي الشرق العاملي حلوار
احلضارات الصحايف ايلي سرغاني شاكرًا
اجمللس واجلالية بكل اطيافها على احلفاوة
والتكريم هذا وحتدث يف املناسبة سعادة
القنصل العام االستاذ غسان اخلطيب مرحبًا
بالوفد الزائر ومهيبًا بكل احلضور على ضرورة
التالقي ملا فيه خري لبنان واسرتاليا وتكلم
السادة علي خضر وطوني شربل وسامي
مظلوم وحممد صوفان وفادي الزوقي وبالل
البعريين.
بدورنا نتمنى للوفد الزائر ولكل ضيوفنا الكرام
اقامة طيبة ومفيدة يف اسرتاليا ونرفع حتية
اعجاب جمللس اجلالية اللبنانية على الدور
الريادي الذي يقوم به على صعيد اسرتاليا
خدمة جلاليتنا الكبرية بكل احناء هذه البالد
املضيافة.

عريف موسى يف ذمة اهلل
انتقل اىل رمحته تعاىل املغفور له عريف موسى
بعد جلجلة طويلة من االالم ،هو ابن كفرصغاب
اليت تشكل مدينة كبرية يف بالد االغرتاب
وحتديدًا مدينة سيدني.
عائلة موسى املعروفة مبواقفها االنسانية
اهلادفة هنا يف اسرتاليا وهناك على ارض
الوطن احلبيب خسرت برحيل الفقيد الكبري اخًا
ووالدًا وصديقًا ورفيقًا كان القدوة يف جتسيد
قسم رسالته القومية االجتماعية الذي يقول:
انا اختذ تعاليم هذه الرسالة اميانًا لي وشعارًا
لعائليت وبييت واهلي وتربييت ومدينيت ووطين
واميت وانسانييت...
الرجل كان االنسان القريب من اجلميع يعطي
ويضحي ،تلك هي مسرية املرحوم عريف موسى.
اسرة جريدة اهلريالد يف سيدني وملبورن
وعموم اسرتاليا تتقدم من عائلة الراحل الكبري
باحر التعازي وختص زوجته واوالده يف الوطن
وابنته وعائلتها يف سيدني مع اخوانه واخواته
وعياهلم اهل كفرصغاب عمومًا وخنص بالذكر
الصديق الكبري شقيقه االمني عادل موسى
وعائلته والصديق عقل وعائلته وكل رفقائه
يف احلزب القومي واصدقاء عائلة موسى يف
مجيع واليات اسرتاليا ومعكم نردد رحم اهلل
الفقيد الغالي والبقاء لالمة.

ابو عمار...امنا للصرب حدود!
«حنن مل خنف من اسيادهم،هلق بدنا خناف
من كالبهم»؟
«هؤالء اخلفافيش باعوا انفسهم بفضة
من الصهاينة» اعداء االنسانية ...اخلمس
سنتات اليت دزوها يف مغلف حتفتهم الينا
نؤكد ان الشق اللي زمط ّ
منو ،هذا ،بدو
صاج تيغطيه مش مخس سنتات.
تلك هي الدردشة على شاطئ املوضوع الذي
فجر هذا احلديث مع شيخ املناضلني سعيد
ّ
صيداوي «ابو عمار».
قال الرجل وبصراحته املعهودة :منذ اكثر
من ثالث سنوات وهؤالء «الغلمان» يتحفوننا
برسائل اسبوعية فيها السباب والشتائم
والتهديد بالقتل اىل آخر موبقاتهم اليت وان
دلت على شيء فتدل بصورة واضحة لكل
الناس عن نفوسهم الصغرية اليت تفوح
برائحة احلقد والكراهية وهي قابعة يف
مستنقع الرذائل واملفاسد...
احلقيقة ،هؤالء ال عالقة هلم ال بالدين وال
بالوطن...انهم قلة من الناس الذين افلسوا
اخالقيًا وماديًا...النفوس الصغرية احلقرية
تعيش يف قبور مكلسة ،هؤالء ينتمون اىل
ثقافة القتلة والزناة واللصوص ،ال حتبل
ايامهم بغري الشر ،ولياليهم بغري الشهوات،
انهم حقًا الكذابون املراؤون ،يوزعون احلقد

وهم يدعون محل الناموس لوحًا صهيونيًا
عنصريًا وهم يتلطون وراء طوائفهم يف تنفيذ
خمططات اخليانة والتآمر...نعرفهم متامًا كما
اننا نعرف اسيادهم القابعني يف قبور ذواتهم
يف الوطن اجلريح لبنان ،ومنهم من يقبع يف
باريس والرياض وتل ابيب ،كل هؤالء اخلونة
املتصهينني مصريهم وقريبًا مزابل التاريخ.
انين كمسلم سين من مدينة طرابلس الفيحاء
قلعة العروبة والشموخ ،هكذا عرفت مدينيت
وهي ستعود اىل دائرة الضوء بفضل شرفائها
وهم كثريون وان شاء اهلل..
وانين موقن ان اسرائيل حفرت قربها بيدها
وان الصهيونية العاملية ستتحطم على الصخرة
السورية ومن يعش ير!
اكتفي بهذا واحتفظ حبقي القانوني بالدفاع
عمن امثلهم واعرب عن آماهلم وتطلعاتهم
ّ
وهم االكثرية الساحقة من شعبنا يف هذه
البالد باالضافة لكل الشرفاء اجملندين للدفاع
عن االنسانية وحق الناس بتقرير مصريها...
ونذكر ان رسالة وصلتنا منذ ايام تتناول
كبارا من ناسنا ورجال دين اعتربهم من اشرف
القادة يف هذا العامل ،وخاصة الكاردينال
العظيم بطريرك االنسانية مار بشارة بطرس
الراعي الذي احرتم واقدر كل ما يقدمه خلدمة
االنسانية .

همسة

قال النهر انا ابن الينابيع الصغرية
اليت اعلنت احتادها يف جسدي ...
وقال احلقل :ان الشجرة الواحدة لن تكون

بستانًا...ملاذا اذن نفرتق يا صديقي؟
اذا كنت ال تريد السري معي فامسح لي بالسري
معك ما دمنا متجهني حنو املدينة الفاضلة.
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سامي مظلوم يومل على شرف رئيس بلدية الدكوانه والوفد املرافق

سامي مظلوم وجورج غنوم

يزور ملبورن رئيس بلدية الدكوانه الدكتور انطوان شختورة
يرافقه وفد مؤلف من السادة نائب رئيس البلدية االستاذ
جورج صادر واملهندس جوزف شختورة واالستاذ جورج كوبالي
والزميل االستاذ ايلي سرغاني .وقد استغل املناسبة االستاذ
سامي مظلوم حيث اقام على شرف الوفد وليمة غداء ظهر يوم
السبت املاضي يف مطعم التوتوس مبنطقة كارلتون.
وحضر املناسبة سيادة املونسنيور يوسف توما ،شيح
املناضلني سعيد الصيداوي ابو عمار ،رئيس التجمع العكاري
السيد امحد البعريين (ابو نزيه) ،السيد حممد صوفان والسيد
جورج غنوم والسيد طوني حلو واالعالم املقروء واملسموع
وبعض املسؤولني يف اجلالية اللبنانية.
هذا وقدمت ادارة املطعم االطباق االجنبية واملشروب
بسخاء.
وقد جرى حديث بني احلضور تناول االحداث املتتالية يف
املنطقة وما يدور يف سوريا من قتال ولبنان الذي يعمل
سياسيا البعاد نار الفتنة عنه.
االستاذ سامي صاحب الدعوة رحب بالوفد القادم من لبنان
امجل ترحيب وجبميع املدعوين متمنيا للدكتور شختورة النجاح

املونسنيور توما ابو عمار ،البعريني ،خري اهلل وشختورة

الدكتور شختورة وسامي مظلوم

غنوم ،صوفان ،شختورة ،البعريني وابو عمار

شختورة وآل مظلوم وصورة تذكارية

يف مهمته.
وبدوره الدكتور شختورة رد بكلمة شكر فيها صاحب

الدعوة على مبادرته الطيبة وعند املساء غادر اجلميع حبفاوة
االستقبال.

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

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

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
خدمة  ..نظافة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
Steak - Seafood
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ال وسه ً
اه ً
ال بطه حسني!
كان بعض رجال الفكر يف مصر قد
تنادوا اىل اقامة حفلة تكريم لشاعر
القطرين خليل مطران وجاء من يريد
االستئناس مبوافقة امللك فاروق
الذي قال عندما قرأ اسم الدكتور
طه حسني بني امساء اعضاء جلنة
التكريم« :ايه االعمى ده؟» وعلم
طه حسني بكالم فاروق فقال« :مل
اكن اظن يف حياتي ان تنالين مثل
هذه االهانة ،ويف بلدي ،ومثل هذه
املناسبة ».واكتفى باالنسحاب من
جلنة التكريم....
يف ذلك الوقت كان الدكتور طه
حسني عميد االدب العربي ،واشهر
عميان القرن العشرين....وقدم يومًا
اىل لبنان ،فاكرمه ادباء وشعراء ذلك
الزمان ،مبا يناسب مكانته يف دنيا
الفكر ،ويتناسب مع تقدير اللبنانيني
للعلماء واالدباء واملفكرين.
وبلغه ان شعراء الزجل يف لبنان
يرجتلون الشعر الشعيب ويغنونه
حسب مقتضى احلال ،فطلب ان
خيترب االمر بنفسه ،وجيء به اىل
حيث كانت فرقة شحرور الوادي
تقيم احدى حفالتها...وما ان
اطل بطربوشه الطويل ونظارتيه
السوداوين حتى انتبه احد احلاضرين
وهتف اه ًال وسه ًال بطه حسني!
فأخذ املبادرة شحرور الوادي وقال:
اهال وسهال بطه حسني
ربي اعطاني عينني
ّ
العني الواحدة بتكفيين
ّ
وخلي عني
خدلك عني
وضجت القاعة
ّ
اجلميع يردد:

بالتصفيق

وراح

ّ
وخلي عني»
«خدلك عني
اىل ان وقف علي احلاج الشاعر الثاني
يف الفرقة وقال:
اهال وسهال بطه حسني
بيلزملك عينني تنني
تكرم شحرور الوادي
منو عني ومين عني
فتناول الردة انيس روحانا الشاعر
الثالث يف الفرقة وقال:
ال تقبل يا طه حسني
من كل واحد تاخد عني
بقدملك جوز عيوني
هديه ال قرضه وال دين
فاستدرك الشاعر طانوس عبده
الشاعر الرابع يف الفرقة وقال:
ما بيلزملو طه حسني
عني...وال اكرت من عني
اهلل اختصو بعني العقل
بيقشع فيها عامليلني
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لبنان مع ّرض لظواهر مناخية قاسية!!

أعلن وزير البيئة ناظم اخلوري «أن وزارة البيئة يف صدد إطالق مشاريع
جديدة تهدف اىل مكافحة تغري املناخ» ،وقال»:ما يثري القلق أن التغريات
املناخية هلا عواقب وخيمة على العامل العربي ،وعلى لبنان بالرغم من ضآلة
حجم انبعاثاته مقارنة باالنبعاثات العاملية» ،مشريا اىل أنه «قد تطرأ على
لبنان ظواهر مناخية قاسية وشديدة ،نذكر منها على سبيل املثال وليس
احلصر موضوع التغري يف أمناط هطول األمطار .فقد نشهد إما مواسم أمطار
كثيفة وإما فرتات جافة طويلة ،مما يدعونا مجيعا إليالء موضوع إدارة املياه
يف لبنان أهمية كربى وعاجلة».
ترأس اخلوري يف القاعة اخلضراء يف مقر وزارة البيئة حلقة نقاش عن
«تغري املناخ» مت خالهلا التداول حول موقف لبنان الذي سيقدم ويناقش
يف مؤمتر االطراف الثامن عشر الذي سيعقد يف الدوحة اواخر شهر تشرين
الثاني ،مبشاركة منسق احلملة املدنية عن تغري املناخ حبيب معلوف وممثلي
منظمات غري حكومية ومجعيات اهلية ومؤسسات اكادميية واعالمية.
بعد النشيد الوطين ،قال وزير البيئة»:يطيب لي بداية أن أرحب بكم
مجيعا يف هذا اللقاء ملناقشة موقف لبنان الذي سيقدم من قبل وزارة
البيئة ضمن املؤمتر الثامن عشر للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ والذي سيعقد يف الدوحة  -قطر بني  26احلالي
و  7كانون االول املقبل .إن املوضوع البيئي األكثر أهمية واألكثر تداوال
على الصعيد العاملي هو موضوع «تغري املناخ» وتأثرياته على كافة األنشطة
البشرية واالقتصادية».
وتابع»:برهن العلماء من خالل الدراسات والبحوث العاملية واملوثقة أن
ارتفاع درجة حرارة النظام املناخي لألرض أمر ال لبس فيه ،وفعال وبدءا من
العقد املاضي ،بدأنا نشهد ليس فقط بأن هذا التغيري يف املناخ حيدث
حقيقة ،بل أنه يتطور بوترية أسرع وأكرب مما كنا نتصور».
واشار اىل ان «ما يثري القلق ،أن هذه التغريات املناخية هلا عواقب وخيمة
على العامل العربي ،وعلى لبنان على الرغم من ضآلة حجم انبعاثاته مقارنة
باالنبعاثات العاملية ،وقد تطرأ على لبنان ظواهر مناخية قاسية وشديدة،
نذكر منها على سبيل املثال وليس احلصر موضوع التغري يف أمناط هطول
األمطار :فقد نشهد إما مواسم أمطار كثيفة وإما فرتات جافة طويلة ،مما
يدعونا مجيعا إليالء موضوع إدارة املياه يف لبنان أهمية كربى وعاجلة».
واضاف وزير البيئة»:إن املفاوضات اجلارية حول اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ هي ذات أهمية حامسة جلهودنا اجلماعية اليت
بذلناها ،وال نزال يف التصدي للتغري املناخي .فمن وجهة نظر صناع القرار،
ويف ما يتعلق باالحتباس احلراري العاملي رأينا انه من الضروري البدء
بتنفيذ اخلطوات التالية:
 -1تطوير خطط التكيف مع تغري املناخ.
 -2إدماج التكيف يف مجيع مشاريعنا الوطنية.
 -3بذل أقصى اجلهود للحد من االنبعاثات بأسرع وأقرب وقت ممكن.
 -4بذل اجلهود يف كل من البلدان املتقدمة والنامية للحد من
االنبعاثات.
وتابع»:اما بالنسبة للمفاوضات املستقبلية ،وكما تذكرون ،انه ويف مؤمتر
األطراف الذي عقد يف دوربان يف العام  ،2011فقد وافقت مجيع الدول
على بدء مفاوضات ضمن إطار جديد يناقش مرحلة ما بعد العام  .2020وهنا
نرى أيضا انه على الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها حتمل مسؤولياتها للحد من
االنبعاثات اليت تساهم يف ازدياد تغري املناخ ،وأن تتأكد يف الوقت عينه
بأن اجلهود اليت ستبذل ملكافحة تغري املناخ لن تعرض النمو االقتصادي
اللبناني للخطر».
مكافحة تغري املناخ
وقال»:هنا يسعدني أن ابلغكم اننا يف وزارة البيئة يف صدد إطالق
مشاريع جديدة تهدف اىل مكافحة تغري املناخ وذلك على الشكل التالي:
سيتم إطالق وحدة تنسيقية بعنوان ،Climate Change Coordination Unit
ستمول من قبل صندوق نهوض لبنان  Lebanon Recovery Fundكمنصة
لتعزيز التعاون بني الوزارات املعنية إلدارة ملف تغري املناخ يف لبنان
بطريقة أكثر فعالية ومشولية .سنطلق مشروع Low Emission Capacity
 Building Projectميول من االحتاد األوروبي واحلكومة االسرتالية ويهدف اىل
تأسيس األرضية املطلوبة وإعداد االسرتاتيجيات وإجراءات ختفيف االنبعاثات
املناسبة وطنيا لتمهيد الطريق حنو اقتصاد لبناني منخفض الكربون».
واشار اىل انه «باإلضافة اىل موضوع خفض االنبعاثات ،هناك حاجة أخرى
ستظهر قريبا وهي التكيف مع آثار تغري املناخ ،مما سيوجب علينا أيضا
االستثمار يف جماالت جديدة لتحقيق فهم أعمق يف علم املناخ ويف نقاط
الضعف لدينا كي نتمكن من وضع احللول املناسبة للتكيف حلماية القطاعات
املختلفة يف لبنان .وهنا فإن مشروع تقييم االحتياجات التكنولوجية العامل
يف وزارة البيئة حاليا ،قد قام بدرس وحبث عدد من تكنولوجيات التكيف
ذات الصلة بالقطاعات الرئيسية مثل املياه والزراعة والطاقة والنقل ،وإننا
وعند عودتنا من مؤمتر األطراف يف الدوحة سنعرض لكم بالتفصيل نتائج
هذا املشروع الذي سننتهي من العمل به قريبا كما ونتائج املشاريع األخرى
اليت نقوم بتنفيذها اآلن واليت سنبدأ بتنفيذها قريبا جدا».
وختم اخلوري «ال بد أن ندرك مجيعا أنه ال ميكن ألي دولة أن تعاجل
موضوع تغري املناخ منفردة ،مهما كانت قدراتها ،ولعل اإلعصار األخري الذي
ضرب الواليات املتحدة أكرب دليل .ففي العامل الصغري الذي نعيش فيه،
يتوجب على كافة الدول العمل معا وأن تعتمد كبريها وصغريها ،املتقدمة
منها والنامية ،اعتمادا كبريا على اجلهود اجلماعية بشكل وثيق ملواجهة هذا
التحدي العاملي .وال بد أيضا للبنان االستفادة من كافة الفرص اليت ستنشأ
عن تغري املناخ إن بشكلها السليب أو اإلجيابي ،واليت متكن اقتصادنا الوطين
من االستفادة من النمو األخضر ،ومن خلق وظائف للبنانيني ،وتعزز قدراتنا
يف جذب االستثمارات وحتسني مستوى أداء صناعاتنا احمللية.ال يسعين
اخريا إال أن أشكر لكم اهتمامكم وجهودكم ،فقط بتكاتف اجلهود بني مجيع
األطراف ،نتمكن من الوصول إىل اهلدف املنشود أال وهو محاية البيئة
وتأمني استدامة مواردها عرب احلد من خماطر تغري املناخ».
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ما هو سبب طالق هيفا
وهيب من ابو هشيمة؟!

نفي خرب الطالق مرارًا والتأكيد للصحافة ّ
بأنها تعيش مع زوجها رجل
بأن هيفا
احلديد املصري أمحد أبو هشيمة بسعادة وتصريح أبو هشيمة ّ
هي اهلواء الذي يتنفسه ،وقع أبغض احلالل بينهما .إذ أعلنت هيفا وأبو
هشيمة طالقهما عرب بيان صحايف وزعه مكتب هيفا وجاء فيه»:يؤسفنا
أن نعلن حنن السيد أمحد أبو هشيمة والسيدة هيفا وهيب عن قرارنا
باإلنفصال بعد قصة حب وزواج داما  6سنوات .ونود أن نوضح أننا
وصلنا اىل قناعة بإختاذ هذا القرار مع التأكيد على استمرار عالقة الصداقة
واإلحرتام املتبادل بيننا تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التى مجعتنا .ولقد
اخرتنا أن نعلن معًا عن خرب انفصالنا بصفة رمسية ومباشرة ألننا ندرك
واجبنا جتاه الناس والصحافة الكرمية ،مثلما كنا قد أعلنا منذ  4سنوات عن
خرب الزواج .لذلك نرجو من حضراتكم أن تتكرموا علينا بإحرتام خصوصية
هذا القرار».
ما هو سبب طالق هيفا وهيب من ابو هشيمة؟!
أنا هيفا أود أن أشكر كل من شاركنا فرحتنا يف فرتة زواجنا واليوم
تأثر خبرب إنفصالنا .البيان محل إمضاء هيفا وهيب وأمحد أبو هشيمة وإن
مل يتضمن أي تفاصيل عن الطالق ،فقد وقع الطالق قبل شهر تقريبا ،ومل
ترد هيفا اإلعالن عنه ،ما جعلها تسافر اىل الواليات املتحدة.
ويعود سبب الطالق اىل األخبار اليت نشرتها جريدة «الديار» اللبنانية
أن هيفا قامت باحياء حفلة خاصة على منت
قبل شهر تقريبًا ،إذ ذكرت ّ
باخرة تعود مللك البحرين ،حيث كان حيضر احلفل رئيس وزراء قطر،
ودب خالف بني هيفا وملك البحرين بعدما قام بـ»إزعاجها» ،وحصل
اشتباك بينهمّ ،
وأنها بصدد رفع دعوى .وعند نشر اخلرب ،صرحت هيفا
أن اخلرب ورد يف الكثري من الوكاالت العربية
ّأنها ستقاضي اجلريدة رغم ّ
وبتفاصيل أكثر.
حيث ان انتشار هذا اخلرب كان القشة اليت قصمت ظهر البعري ،وقال
املصدر أن املشاكل واخلالفات كانت مرتاكمة بني هيفا وزوجها ،ووصلت
اىل حائط مسدود عند انتشار هذا اخلرب ،فوقع الطالق .هيفا اختارت
االبتعاد هذه الفرتة اىل الواليات املتحدة ،مل تكن تريد إعالن خرب طالقها،
بل تركه معلقًا ،لكن بناء على رغبة أبو هشيمة نفسه ،رضخت لألمر وطلبت
أن يوزع مكتبها االعالمي اخلرب بعدما تلقت تهديدًا من زوجها السابق ّ
بأنه
إن مل تقم هي بنشر اخلرب ،سيقوم هو باعالن ذلك .لذا فضلت إصدار هذا
البيان املفاجئ واإلعالن عن خرب طالقها عرب حسابها على «تويرت» أيضًا.

بني طالق هيفاء وفوز اوباما ..فلكي
مصري يصيب بتنبؤاته لعام 2012
مع اقرتاب نهاية العام  2012يستعد الفلكيون إلعالن توقعاتهم
للعام اجلديد  .2013وقد أعادت األحداث األخرية اليت شهدتها
نهاية العام  2012األذهان إىل توقعات الفلكي املصري حممد
فرعون ،الذي تنبأ بفوز اوباما يف انتخابات الرئاسة االمريكية،
وحدوث كارثة طبيعية جتسدت يف إعصار ساندي الذي وقع
قبل اسابيع قليلة ،ووفاة فنان كوميدي حيث تويف الفنان أمحد
رمزي الذي قدم ادوارا عرفت خبفة الظل ،وطالق النجمة هيفاء
وهيب الذي حدث فعال قبل حوالي شهر واعلن عنه امس.
ومن بني توقعات فرعون اليت وقعت بالفعل حل جملس
الشعب املصري ،واالحداث والصدامات العنيفة اليت وقعت يف
مصر يف اجلزء االول من العام ،وسجن شيخ سلفي وهو ماحدث
يف ازمة الشيخ السلفي املصري علي ونيس الذي فر اىل
الكويت هربا من احملاكمة يف قضية اخالقية .فيما خابت توقعات
فرعون مبحاكمة االسد ،وقيام ثورة يف اجلزائر ،وجناح رئيس ذو
خلفية عسكرية يف انتخابات الرئاسة املصرية ،وحدوث انقالب
يف قطر ووفاة مبارك.
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

توقيف عصابيت سرقة ونشل
ومطلوبني جبرائم تزوير وخمدرات

يف الكنيسة واجلوار يف حماولة ملعرفة هوية السارقني.
كذلك ادعى لدى فصيلة األوزاعي يف قوى األمن الداخلي حممد
نور خالد عيتاني أنه أثناء انتقاله لي ًال سريًا على طريق املطار،
اعرتضته دراجة نارية صغرية احلجم وشهر سائقها مسدسا حربيا يف
وجهه وأجربه على تسليم حمفظته بعد تهديده بالقتل .وذكر أنها
حتتوي على مبلغ  900ألف لرية لبنانية وأوراقه اخلاصة كما سلبه
جهازه اخلليوي وفر يف األحياء الداخلية.
***

أعلنت مديرية املخابرات يف اجليش اللبناني عن توقيف حممد
عيسى اللهيب وشقيقه أمحد وديب أمحد اللهيب ،الذي يؤلفون
عصابة للسرقة أقدمت يف أوقات سابقة على القيام بعمليات سطو
يف حمافظة جبل لبنان مشلت :سرقة  14دراجة نارية من مناطق:
انطلياس الدكوانة بصاليم الزلقا برج محود والنبعة ،سرقة أجهزة
خلوية وحمفظات شخصية وسالسل ذهبية عائدة لعمال سوريني يف
عني سعادة والزلقا ،سرقة حديد خمصص للبناء من ورش يف عني
سعادة والزلقا والدورة ونهر املوت باإلضافة إىل تعاطي املخدرات
وتروجيها.
وقد أظهرت التحقيقات ان املوقوفني من أصحاب السوابق وقد
سبق ألحدهم أن كان موقوفًا بتهمة السرقة .وقد أحيل املوقوفون
إىل القضاء املختص بناء إلشارة النيابة العامة.
من جهتها ،أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان
هلا أنه بعد تكاثر عمليات النشل والسلب بقوة السالح يف مناطق
عدة من حمافظة جبل لبنان ( سن الفيل ،احلدث ،املرجية ،الكفاءات،
جل الديب) ،وبنتيجة املتابعة ،متكنت فصيلة درك سن الفيل ليل
 2012/11/3-2من توقيف شخصني باجلرم املشهود جيران دراجتني
ناريتني مسروقتني ،وهما :السوري م .غ .وأ .م( .وهو من أصحاب
السوابق).
وبالتحقيق معهما ،اعرتف األول بقيامه باإلشرتاك مع الثاني
جار لتوقيفهم) بالعديد من عمليات النشل والسلب
وآخرين (العمل ٍ
بقوة السالح يف مناطق عدة من حمافظة جبل لبنان ،وضبط معهما
مسدس خليب وسكاكني وعدة حديد يستخدمونها يف عمليات النشل
والسلب ،باإلضافة إىل الدراجتني الناريتني حيث سلمت إحداهما اىل
صاحبها والثانية حجزت إداريا لعدم قانونيتها.
وطلبت املديرية من الذين وقعوا ضحية أعماهلم أو أعمال مماثلة
احلضور إىل مركز فصيلة درك سن الفيل يف حملة سن الفيل قرب
كنيسة السيدة ،أو اإلتصال على الرقم 01/511989 :للتعرف اىل
املوقوفني ،متهيدا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف حقهم.
وأوقفت دورية تابعة لفرع املعلومات علي عادل هيثم الشحيمي
بعد االشتباه به بسرقة دراجة نارية يف سهل سعدنايل .وبعد توقيفه
تبني أنه مطلوب جبرم تعاطي املخدرات .وخيضع الشحيمي للتحقيق
يف مفرزة درك شتورا.
وكانت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت أوقفت أربعة سوريني
ولبنانيًا جبرائم خمتلفة.
ففي حملة الرملة البيضاء ،مت توقيف (حممد ب.ع .والسوري أنيس
ع.ش) وضبطت حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
كما مت توقيف السوريني (طريف م.خ.س وأنيس ص.ش) يف
احمللة نفسها ،وكانا على منت دراجة نارية صغرية احلجم ال حتمل
أوراقًا ثبوتية ومن دون إجازة سوق ولوحات ،وقد ضبط حبوزتهما
مسدس خليب أسود اللون وذلك لالشتباه بقيامهما بأعمال سلب.
ويف حملة النهر أوقف السوري (أمحد م.ن.ن) وقد ضبط حبوزته
كمية من حشيشة الكيف ودفاتر ّ
لف.
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  2012/11/5من
توقيف  48شخصا إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على األراضي اللبنانية
كافة ،بينهم 11 :جبرائم سرقة 4 ،جبرائم خمدرات 4 ،جبرم دخول
خلسة واقامة غري مشروعة 3 ،جبرم اشكال 2 ،جبرم صدم وايذاء،
 8جبرائم :احتيال ،حتريض على القتل ،استعمال بطاقة مصرفية
مزورة ،اساءة امانة ،تضارب ،عدم دفع نفقة ،دعارة ،و 16مطلوبًا
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

***

ادعى لدى فصيلة اجلديدة يف قوى االمن الداخلي املوظف يف
مؤسسة كهرباء لبنان عبد الرمحن خليل الربعة ،على جمهولني
لقيامهم بالدخول بالكسر واخللع اىل احد مكاتب املؤسسة يف حملة
فريج يف الدورة ،وسرقة أحد احملوالت وكابل كهربائي مساكة (240
ميللميرتا) .وقد حضرت اىل املكان االدلة اجلنائية وبدأت التحقيقات
ملعرفة املالبسات.
اىل ذلك ،سرق اللصوص سيارة نيسان ( Sunnyصنع )2011
كان اوقفها مالكها حبيب مسري القطار بالقرب من منزله يف حملة
النقاش قرب بيت املستقبل.
ويف بلدة قرنة احلمرا  -قضاء املنت ،أقدم جمهولون على دخول
كنيسة مار نهرا اليت كان بابها الرئيسي مفتوحا وحاولوا فتح صندوق
النذورات لسحب ما يف داخله لكنهم مل ينجحوا يف ذلك ،ما دفعهم
إىل مغادرة الكنيسة .وقد حضرت القوى األمنية إىل املكان ورفعت
البصمات وبدأت فصيلة بكفيا حتقيقاتها مستعينة بالكامريات املثبتة

بعدما ضاقت به الدنيا وساءت ظروفه املادية ،مل جيد فراس
ملشكلته إال السرقة ،وقد وقع اختياره هذه املرة على منزل أهل
زوجته .فبعدما تأكد من وجودهم خارج املنزل طيلة النهار ،عمد إىل
دخوله بعد كسر زجاج باب املطبخ وأقدم على سرقة خزنة حديدية
كانت موجودة على املتخت وكانت ّ
غلة الصهر..حرزانة.
تعرض للسرقة بواسطة الكسر واخللع أثناء
وكان منزل س.مّ .
سرق من داخل صندوق حديدي مثبت
انه
غيابه وعائلته عنه ،وتبينّ
ُ
بالباطون يف أرض املتخت وقد نزع من مكانه ،وبداخله ذهب عائد
لزوجة املدعي وأوالده بقيمة حواىل  11مليونا و 400ألف لرية ومبلغ
نقدي قدره  1600دوالر أمريكي.
التوسع بالتحقيق مع املدعي أفاد انه يسكن يف الطابق
ولدى
ّ
األرضي من البناء الذي تقيم فيه ابنته املتزوجة من ف.ع .علمًا ان
منزله قد تعرض للسرقة ثالث مرات سابقًا.
وصرحت ابنة املدعي ان زوجها هو عاطل من العمل وقد أبلغها انه
ّ
سوف يقوم بسرقة منزل ذويها ،فلم تقبل وعندما حضرت والدتها

سرقة «كهربائية» وحماولة فاشلة للسطو
على صندوق نذورات كنيسة

قتيل حبادث اصطدام على أوتوسرتاد البلمند

قضى عامل وجرح  11آخرون باصابات خمتلفة اثر اصطدام حافلة
ركاب تابعة لـ»شركة صقر» تقل عمال الشركة وموظفيها بعمود
كهربائي على أوتوسرتاد طرابلس  -بريوت قبالة مفرتق البلمند.
اىل ذلك (راشيا «املستقبل») ،احنرفت سيارة بيك أب يقودها
فاضل محص من بلدة عيحا قضاء راشيا ،عن الطريق العام بني
مثلث كفرمشكي وبلدة احلوش ،حيث استقرت على بعد أمتار اىل
جانب الطريق ،ما أدى اىل إصابة أحد عشر شخصًا ،جروح بعضهم
خطرة ،ومت نقلهم مجيعًا اىل مستشفى راشيا احلكومي.
واجلرحى هم سائق البيك أب ،وسعيد مشوط ،رئيفة مشوط ،وفاء
أبو كحل ،أمينة جديداني ،يوسف سلوم ،ناهية محص ،هيثم محص،
سعيد أبو لطيف ،امساعيل أبو لطيف ونصرالدين مشوط.
وقد حضرت عناصر من قوى األمن الداخلي وفتحت حتقيقًا
باحلادث.
***

فرار سجني سوداني من «مركز اليوسف الطيب» يف حلبا

متكن السجني السوداني ناجي أمحد أبو بكر آدم من الفرار أثناء
خضوعه للعالج يف مركز اليوسف الطيب يف حلبا ،بعد أن قام بنزع
نافذة الغرفة يف الطابق األول والقفز منها.
وكان آدم يقضي حمكوميته يف سجن حلبا بتهمة دخول األراضي
اللبنانية خلسة .وضربت القوى األمنية طوقًا يف املكان وتقوم
بأعمال الدهم لتوقيفه.
***

مسلح يكمن لسيارة أجرة سورية
ويسلب سائقها ولبنانية أمواهلما
ّ
مسلح داخل األراضي السورية ملواطنه سائق األجرة الذي
كم ْن
َ
كان يقل لبنانية وآخرين من منطقة شتورا وأقدم على سلب السائق
واللبنانية اليت ادعت لدى خمفر املصنع بأن املسلح الذي سلبهما
يدعى «خالد اجملدوب» وكان برفقته مسلحان آخران.
وأفادت ليلى عبداهلل مهدي أنه بعد ظهر أول من أمس واثناء
توجهها على منت سيارة نوع «شريي» لونها أصفر وأبيض جمهولة
باقي املواصفات ،بقيادة السوري حممد عزيزي جتهل باقي هويته
استقلتها من بلدة شتورة وكان على متنها شاب قال ان امسه
علي من بلدة جديتا .وكان على منت السيارة ايضا فتاة جمهولة
املواصفات واهلوية .وأفادت أنه بعد مغادرة منطقة املصنع ودخول
االراضي السورية بعد مسافة  2000مرت ،اوقفهم شاب طويل القامة
امسر اللون بيده بندقية ،وطلب من اجلميع الرتجل ارضا وضرب
املدعو علي الذي نادى للشخص املسلح «خبالد اجملدوب» ،كما
ضرب السائق وليلى ،وسلب من األول  300الف لرية ،و 6000لرية
سورية من الثانية
وكانت ليلى قد فقدت بطاقة تعريفها النها كانت ما زالت حبوزة
السائق بعدما انزلوها داخل االراضي السورية وسلكوا طريقا ترابية
برفقة علي والفتاة وسائق التاكسي .وكان يرافق السيارة 4
مسلحني على منت دراجتني ناريتني وفرا.

األقربون أ ْوىل ..بالسرقة

لزيارتها أبلغتها انها سوف تغادر املنزل مع والدها ولن يعودا قبل
املساء ،وكان زوجها يسمع احلديث.
وأضافت انه بعد ان تأكد زوجها من مغادرة ذويها للمنزل ،دخل
إليه عرب شرفة املطبخ بعد أن قام بكسر الزجاج ،وبعد فرتة عاد ومعه
املسروقات من مال ومصاغ ،وقد توجهت برفقته إىل منزل ذويه
حيث اخفى املسروقات يف رأس جبل منطقة عاليه.
وأكدت ان زوجها قد قام بالسرقة مبفرده وانها مل تبلغ عنه
كونه زوجها وأقدم على فعلته نظرًا للظروف املالية الصعبة اليت
مير بها.
اما املتهم فأكد انه عاطل من العمل وبسبب وضعه املادي
السيئ ،قرر سرقة منزل أهل زوجته الذين يقيمون يف ذات البناء
الذي يسكن فيه ،وانه بتاريخ حصول السرقة وبعد ان تأكد من
مغادرة أهل زوجته ،قام بتسلق شرفة املطبخ ،وعمد بواسطة قطعة
حديد إىل كسر زجاج باب املطبخ ونزعه ثم فتح الباب بواسطة
املفتاح املوجود يف قفل الباب يف الداخل ،وتوجه إىل املتخت وخلع
قفل الصندوق احلديدي وسرق املال واملصاغ.
وبعد أسبوع نقل املسروق ووضعه يف منزل ذويه دون علمهم
داخل غرفة النوم داخل جيب فستان أمحر وقد قام بتسديد بعض
ديونه علمًا انه أوقف سابقًا ملرتني جبرم السرقة.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان عقوبة األشغال الشاقة
بالسجن ملدة ثالث سنوات حبق ف.ع.
***

مدمن «جي ّر» رفاقه ..إىل السجن
كشف توقيف احد متعاطي املخدرات يف حملة عني الرمانة ،عن
تورط حنو اثين عشر شخصًا .وكانت دورية تابعة ملكتب مكافحة
املخدرات املركزي اوقفت ح.س .يف حملة عني الرمانة بعدما حاول
الفرار من امام عناصرها ،ومت العثور حبوزته على كمية ضئيلة من
مادة اهلريويني موضوعة داخل مظروف ورقي ،ومن ثم انتقلت
الدورية اىل حملة حتويطة فرن الشباك بناء على اتصال هاتفي من
ب.م .وح.س .طلبًا للمخدرات حيث مت توقيف ب.م .بعد حماولته
الفرار ،وبعد ورود اتصال هاتفي من خ.د.أ .اىل ح.س .طلبًا للمال
لشراء املخدرات انتقلت الدورية اىل حملة كنيسة مار خمايل واوقفته
وضبطت حبوزته كمية من مادة اهلريويني زنتها حوالي النص غرام.
ومت استدراج أ.ح .بناء على اتصال هاتفي من ح.س .حيث مت
توقيفه يف حملة عني الرمانة بعد هروبه من امام عناصر الدورية
وكان برفقته م.ق .وضبطت حبوزته ستة مظاريف حتتوي على سبعة
غرامات من مادة اهلريويني ،وبعد توقيف أ.ح .اوقف ج.ص .ور.ح.
وج.س .الذين حضروا اىل املكان بهدف شراء املخدرات من أ.ح.
وبنتيجة التحقيقات تبني ان املدعى عليهم مجيعهم يتعاطون
املخدرات ،وان ع.أ .وع.ج .وغ.أ .وح.س .وأ.ح .يتاجرون
باملخدرات ،كما تبني ان عالقة صداقة تربط بني ج.ص .ور.ح.
بسبب تدريب االول للثانية على العزف على الغيتار وقد تعاطيا معًا
املخدرات على سبيل «احلشرية».
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان زياد مكنا ،عقوبة االشغال
الشاقة املؤبدة للمتهمني بتجارة املخدرات وعقوبة االشغال الشاقة
بالسجن حتى  3سنوات لآلخرين.
***

توقيف عسكري ترك رفيقته عارية
عثر مواطنون عند احد املنتزهات على ضفاف نهر االولي على
الفتاة «هـ.د» ( 20عاما) عارية وممددة على األرض على ضفة النهر
فسارعوا البالغ اجلهات األمنية املختصة حيث حضرت على الفور قوة
من الدرك ،ومت نقل الفتاة اليت كانت حتت تاثري السكر الشديد اىل
خمفر صيدا القدمية الذي توىل التحقيق معها ،وأفادت الحقا انها من
احدى بلدات منطقة النبطية ،وانها كانت برفقة رجل امن يعمل حتريا
كان على عالقة معها واعتادا اخلروج معًا ،وانه تركها لي ًال يف تلك
املنطقة حني كانت حتت تأثري الكحول .وبعد التحقق من األمر اوقفت
القوى األمنية التحري املذكور وأبقي على الفتاة رهن التحقيق.
***

أمنيان «ينشغالن» بزفاف عن سالحيهما األمرييني

تعرض دركيان لسرقة سالحيهما األمرييني أثناء تنفيذهما مهمة
يف منطقة املصيلح.
ووفق مصادر أمنية فإن الرقيب «ج.ر» والعريف «ط.أ» وبعد
تكليفهما من قبل خمفر درك زفتا بتنفيذ مهمة تأمني السري على
طريق عام الزهراني النبطية يف حملة املصيلح بالتزامن مع حفل
زفاف كان يقام يف تلك املنطقة ،توجها إىل املكان احملدد للمهمة
وتركا سالحيهما األمرييني من نوع كالشينكوف وبندقية رشاشة يف
سيارتهما اخلاصة إىل جانب الطريق وانشغال لبعض الوقت حبفل
الزفاف ،ولدى عودتهما إىل السيارة وجدا أنها قد تعرضت لكسر
زجاجها وان سالحيهما قد سرقا من داخلها .وقد أوقف الدركيان
املذكوران من قبل قيادة قوى األمن الداخلي ومتت احالتهما على
التحقيق.
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رياضـــة

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني «ان بي آي»

شيكاغو أحلق خسارة أوىل بأورالندو
فتص ّدر ميامي جمموعته
أحلق شيكاغو بولز خسارة أوىل بضيفه
أورالندو ماجيك هذا املوسم ،فتخلى مليامي
هيت حامل اللقب عن صدارة جمموعة
اجلنوب الشرقي للمنطقة الشرقية ،حمققًا
فوزه الثالث يف مقابل خسارة واحدة - 99
( 93األشواط ،70 - 68 ،48 - 45 ،24 - 23
 ،)93 - 99يف املباراة اليت مجعتهما يف
قاعة «يونايتد سنرت» يف شيكاغو وشهدها
 21216متفرجًا .سجل للفائز الربيطاني
السوداني االصل لوول دنغ  23نقطة منها
 15يف الشوط الثاني والفرنسي جواكيم
نواه  20نقطة اىل تسع متابعات ،وللخاسر
الذي تقدم يف األرباع الثالثة األوىل آرون
أفاللو  28نقطة منها  19يف الشوط الثاني
اىل مخس متابعات ومخس متريرات حامسة
واملونتينيغري نيكوال فوسيفيتش  16نقطة
اىل  10متابعات وغلني ديفيس  16نقطة.
ويف قاعة «تشيزابيك انرجي أرينا» يف
أوكالهوما سييت ،وأمام  18203متفرجني،
فاز أوكالهوما سييت ثاندر على ضيفه
تورونتو رابتوز ( 88 - 108األشواط - 30
.)88 - 108 ،63 - 85 ،38 - 57 ،17
سجل للفائز راسل وستربوك  19نقطة اىل
مثاني متريرات حامسة واالسباني الكونغولي
األصل سريج ايباس  17نقطة وكل من
كيفن دورانت وكيفن مارتن  15نقطة،
وللخاسر الليتواني يوناس فاالنسيوناس
 18نقطة اىل ست متابعات.
العب أورالندو ماجيك
ويف قاعة «ببسي سنرت» يف دنفر،
وأمام  19155متفرجًا ،جتاوز دنفر ناغتس
سلسلة من ثالث خسارات وفاز على مضيفه
ديرتويت بيستونز الذي مين خبسارته الرابعة تواليًا ( 97 - 109األشواط
 .)97 - 109 ،76 - 85 ،41 - 58 ،21 - 24سجل للفائز اندريه ايغووداال
 17نقطة منها ست يف الدقائق الثالث االخرية وتاي الوسون  15نقطة
اىل تسع متريرات حامسة ،وللخاسر غريغ مونرو  27نقطة اىل  10متابعات.
وهكذا تفادى ناغتس أربع خسارات تواليًا  4 - 0للمرة األوىل منذ موسم
غرم مدرب نيوأورليانز هورنتس مونيت وليامس
 .1998على صعيد آخرّ ،
 25ألف دوالر النتقاده علنًا السياسة اليت تتبعها الرابطة الوطنية لكرة
السلة «ان بي آي» يف جمال االرجتاج املخي ،بعدما أخرج العب فريقه
انطوني ديفيس من املباراة ضد شيكاغو بولز السبت املاضي بدعوى
معاناته ارجتاجًا خفيفًا...
النتائج والرتتيب
وهنا النتائج ونذكر أوال الفريق املضيف:
شيكاغو بولز  - 99أورالندو ماجيك 93
أوكالهوما سييت ثاندر  - 108تورونتو رابتورز 88
دنفر ناغتس  - 109ديرتويت بيستونز 97
وهذا ترتيب الفرق:
املنطقة الشرقية
¶ جمموعة االطلسي:
 – 1نيويورك نيكس 0 3
 – 2بروكلني نتس 1 1
 – 3بوسطن سلتكس 2 1
 – 4فيالدلفيا 2 1 76
 – 5تورونتو رابتورز 3 1
¶ جمموعة الوسط:
 – 1ميلووكي باكز 0 2
 – 2شيكاغو بولز 1 3
 – 3انديانا بايسرز 2 2
 – 4كليفالند كافاليريز 2 2
 – 5ديرتويت بيستونز 4 0
¶ جمموعة اجلنوب الشرقي:
 – 1ميامي هيت 1 3
 – 2أورالندو ماجيك 1 2
 – 3تشارلوت بوبكاتس 1 1
 – 4أتالنتا هوكس 1 1

الدورات الدولية يف كرة املضرب

ماسرتز الرجال :فريير تغلَّب على دل بوترو
حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف اول فوزه الثاني
تواليا على الربيطاني اندرو موراي املصنف ثالثا ،3 - 6 ،6 - 4
 ،5 - 7يف افتتاح املرحلة الثانية من تصفيات اجملموعة االوىل
للدور االول من بطولة املاسرتز لكرة املضرب للرجال اليت تقام
يف لندن ويشارك فيها الالعبون الثمانية االوائل يف الئحة
التصنيف العاملي والبالغة قيمة جوائزها  8,420,000دوالر.
وكان ديوكوفيتش ،حامل اللقب عام ( 2008على حساب
الروسي نيكوالي دافيدينكو حني كانت البطولة يف شانغهاي)،
فاز يف املرحلة االوىل على الفرنسي جو  -ويلفريد تسونغا
املصنف سابعا ووصيف البطل املوسم املاضي .وحقق الالعب
الصربي فوزه الـ  27يف  30مباراة خاضها منذ خسارته املباراة
على املركز الثالث يف دورة االلعاب االوملبية الصيفية يف لندن
.2012
ويف ختام املرحلة االوىل من تصفيات اجملموعة الثانية ،تغلب
االسباني دافيد فريير املصنف رابعا على االرجنتيين خوان مارتن
دل بوترو املصنف سادسا .4 - 6 ،6 - 3 ،3 - 6
وهو الفوز السادس لفريير الذي احرز بطولة سبع دورات هذه
السنة آخرها االحد املاضي يف دورة باريس  -بريسي الفرنسية،
وهي آخر دورات املاسرتز التسع الكربى ،على دل بوترو يف
مباراتهما الثامنة منذ احرتافهما.
من جهة اخرى ،تستضيف لندن بطولة املاسرتز للرجال حتى
سنة  2015بعد متديد العقد سنتني .ونظمت املدينة الواقعة على
ضفاف نهر التيمز بطولة املاسرتز ابتداء من عام  2009وكان
مقررا ان ينتهي العقد سنة .2013
ومنذ تولت تنظيم البطولة بدل شانغهاي وصارت املدينة الـ
 14تستضيفها منذ انطالقها عام  1970يف طوكيو ،حضر عدد
كبري من املتفرجني مبارياتها بلغ أكثر من  750الفًا يف السنوات
الثالث االوىل.

سلة الدرجة األوىل للرجال :فوز
ثان للرياضي وأول هلوبس
جوش ماك روبرتس محاو ً
ال انتزاع الكرة من العب شيكاغو
بولز لوول دنغ ،يف شيكاغو.
0

2

 – 5واشنطن ويزاردز
املنطقة الغربية
¶ جمموعة اجلنوب الغربي:
 – 1سان انطونيو سربز 0 4
 – 2داالس مافرييكس 1 3
 – 3ممفيس غريزليس 1 2
 – 4هيوسنت روكتس 1 2
 – 5نيوأورليانز هورنتس 1 2
¶ جمموعة الشمال الغربي:
 – 1مينيسوتا تيمرب وولفز 1 2
 – 2أوكالهوما سييت ثاندر 2 2
2 2
 – 3بورتالند ترايل باليزرز
3
1
 – 4يوتاه جاز
3 1
 – 5دنفر ناغتس
¶ جمموعة اهلادي:
 – 1غولدن ستايت ووريورز 2 2
 – 2لوس أجنلس كليربز 2 2
 – 3سكرامنتو كينغز 3 1
 – 4فينيكس صنز 3 1
 – 5لوس أجنلس اليكرز 3 1
برنامج اليوم
وهذا برنامج مباريات اليوم ونذكر أوال الفريق املضيف:
تشارلوت بوبكاتس  -فينيكس صنز.
ميامي هيت  -بروكلني نتس.
أتالنتا هوكس  -انديانا بايسرز.
بوسطن سلتكس  -واشنطن ويزاردز.
ميلووكي باكز  -ممفيس غريزليس.
مينيسوتا تيمرب وولفز  -أورالندو ماجيك.
هيوسنت روكتس  -دنفر ناغتس.
نيوأورليانز هورنتس  -فيالدلفيا .76
داالس مافرييكس  -تورونتو رابتورز.
يوتاه جاز  -لوس أجنلس اليكرز.
سكرامنتو كينغز  -ديرتويت بيستونز.
غولدن ستايت ووريورز  -كليفالند كافاليريز.
لوس أجنلس كليربز  -سان أنطونيو سربز

فاز الرياضي بريوت على ضيفه بيبلوس جبيل بفارق 18
نقطة ( 73 – 91االشواط 91 ،52 – 72 ،31 – 48 ،14 – 21
–  )73يف املباراة اليت أجريت بينهما يف قاعة صائب سالم
الرياضية للنادي الرياضي يف املنارة ،يف املرحلة الثانية من
بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة االوىل للرجال .وكان أفضل
مسجل للفائز امحد ابرهيم  31نقطة واالمريكي لورن وودز
 19نقطة ،وللخاسر مازن منيمنة  16نقطة واالمريكي مايكل
فرايزر  12نقطة.
وهذا الفوز الثاني للرياضي والتعثر االول لبيبلوس.
مثل الرياضي بريوت :وليم فارس ،امحد ابرهيم ،االمريكي
لورن وودز ،علي حممود ،جان عبد النور ،ميغيل مارتينيز،
أمري سعود ،عمر الرتك ،بالل طبارة ،وائل عرقجي ،عزت
قيسي.
ومثل بيبلوس جبيل :مازن منيمنة ،االمريكيان جامسني يونغ
بلود ومايكل فرايزر ،علي بردى ،حييى صربا ،عمر االيوبي،
جيمي سامل ،ميالد ابو جودة ،طوم عمار.
قاد املباراة احلكام الدوليون مروان ايغو وفوزي عشقوتي
ونقوال معلوف.
هوبس – أبناء أنيبال
ويف جممع ميشال املر الرياضي بالبوشرية ،فاز هوبس على
ضيفه أبناء أنيبال زحلة بفارق سبع نقاط ( 70 – 77االشواط
 .)70 – 77 ،51 – 55 ،38 – 36 ،19 – 23وكان افضل
مسجل للفائز االمريكي الري بريد  33نقطة اىل مثاني متابعات
وحسن اللقيس  12نقطة ،وللخاسر جوزف عكاوي  25نقطة
اىل سبع متابعات واالمريكي شادني غراي  21نقطة.
وهذا الفوز االول هلوبس والتعثر الثاني ألبناء أنيبال
زحلة.
مثل هوبس :االمريكيان الري بريد ولوكا ارسيد ،أمري عيد،
حسني قانصوه ،علي فخر الدين ،حسن اللقيس ،حسني توبة،
وسيم ابو الزلف.
ومثل أبناء أنيبال زحلة :طارق عموري ،االمريكيان دان
جونسون وشادني غراي ،بشري سعد ،جوزف عكاوي ،جوزف
أبي خرس ،أالن اندراوس.
قاد املباراة احلكام الدوليون زياد طنوس ورباح جنيم
وعادل خويري.
وتقام اليوم مباراة واحدة :الساعة  19:00انرتانيك بريوت –
الرياضي جبة يف قاعة االول بسنرت دمريجيان يف النقاش.
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تتمــات

جنبالط :مثن سالح ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

الرمسية والرتبوية ،اول غيث التصعيد النقابي احتجاجًا على عدم احالة
مشروع السلسلة اىل جملس النواب.
وأظهرت املعطيات أن ال أفق ألية معاجلات ،ذلك أن رئيس احلكومة اعلن
تفهمه مطالب النقابات اال انه اكد يف املقابل اولوية احلفاظ على التوازن
املالي والبحث اهلادئ عن افضل سبل لتأمني ايرادات للسلسلة.
ويف املقابل ،رفضت النقابات ما أمسته «سياسة اهلروب اىل االمام»،
وقال رئيس «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب لـ»السفري» ان تأجيل
السلسلة له معنى وحيد هو الغاء السلسلة وتراجع احلكومة عنها .وأضاف:
«هم فرضوا علينا املعركة وسنخوضها واذا اعتقدوا انهم سيكسرون
احلركة النقابية أو يشقونها ،فهم واهمون .لتكن معركة وليتحملوا النتائج.
وال شيء لدينا لنخســره».
واشار غريب اىل ان كل خياراتنا مفتوحة من االضرابات ،اىل االعتصامات
وصوال اىل شل القطاع العام والقيام بتظاهرات مفتوحة «ويف االيام القليلة
التحرك يف االجتاه التصعيدي املناسب».
املقبلة سيتم حتديد خطوات
ّ
يف هذا السياق ،أطلق رئيس «جبهة النضال الوطين» النائب وليد
جنبالط صرخة عرب «السفري» الربوتية معلنا أن زمن البحبوحة االقتصادية
قد وىل ،ورأى أن خماطر الوضع االقتصادي «تضاهي املخاطر على السلم
األهلي» .ودعا اىل اعتماد سياسة تقشفية سريعة تنقذ لبنان مما ينتظره،
خاصة يف ظل توقعات تشري إىل أن غياب السياح اخلليجيني قد يطول،
أضف إىل أن الدول العربية أو الغربية مل تعد مستعدة لتقديم فرص
إنقاذية جديدة كباريس  2أو  ،3وهو ما يعين ان لبنان سيكون وحيدًا،
ومضطرًا إلنقاذ نفسه بنفسه.
واذ شدد على عدم السماح بوقوع فتنة يف لبنان ،دعا جنبالط اجلميع
إىل السري برؤية الرئيس ميشال سليمان لالسرتاتيجية الدفاعية ،مبديًا
اعتقاده أنه على تيار «املستقبل» أن يدرك جيدًا أنه عندما حيني الوقت،
فإن مثن تسليم «حزب اهلل» لسـالحه «لن يكون أقل من طائف جديد».
واكد جنبالط ان ال خيار إال التالقي حول طاولة واحدة ،يتم خالهلا
االتفاق على حتييد لبنان بشكل فعلي عن كل الصراعات اليت حتيط به.
وقال« :من يرد فع ًال إسقاط احلكومة وتشكيل أخرى فعليه أن يقبل باحلوار
وبال شروط».
ورأى جنبالط ان ال مربر لتأجيل االنتخابات حتى لو صار قانون الستني
أمرا واقعا ،وقال إن إجراء االنتخابات بغض النظر عن القانون الذي
جترى على أساسه هو حكمًا أفضل من تأجيلها ،خاصة أنه بغض النظر
عن األكثرية اليت ستنشأ بعد االنتخابات ،فإن أحدًا ال يستطيع أن يغري
املعادالت الداخلية القائمة.
وبالتزامن ،شكلت بكركي «حمجة سياسية واقتصادية» واحتضنت
خليطا سياسيا حتت عنوان تهنئة البطريرك املاروني بشارة الراعي بالرتبة
الكاردينالية ،وتزامن ذلك مع تهنئة تلقاها الراعي من العاهل السعودي
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز نقلها اليه السفري السعودي يف لبنان علي
عواض العسريي.
وإذا كانت زيارة رئيس تكتل االصالح والتغيري النائب ميشال عون ،قد
متيزت بتأكيده ان االستقرار لن ميس ،واعالنه التوصل اىل نظرة متوافقة
مع البطريرك حول سبل معاجلة االزمة السياسية اليت يعيشها لبنان حاليا،
فإن زيارة وفد قيادي من «حزب اهلل» لبكركي اليوم ،ستشكل مناسبة
الستكمال ما بدأه الراعي من مشاورات يف األيام األخرية اليت أعقبت
وصوله من روما ،حيث بدا متجاوبا مع فكرة التغيري احلكومي ،لكن على
أساس االتفاق املسبق على البديل ،وكرر الراعي ،أمام العماد عون ،ان
«احلكومة ليست منزلة ولكن احلل باحلوار وليس بالفراغ» .وملس زوار
بكركي محاسة بطريركية حلكومة حيادية من التكنوقراط ال تضم مرشحني
لالنتخابات.

االسد حيذر من ..

تتمة املنشور الصفحة االوىل
لفصائل املعارضة السورية اليت تسعى اىل االتفاق على مظلة جديدة
تضم اجلماعات املسلحة يف الداخل واملعارضة يف اخلارج ،وسط تصاعد
الضغوط الدولية عليها لتنظيم نفسها واالستعداد ملرحلة ما بعد االسد.
وقال مصدر من داخل االجتماع املغلق إن رئيس الوزراء القطري وزير
اخلارجية الشيخ محد بن جاسم بن جرب آل ثاني حض املعارضة السورية
على تنحية خالفاتها جانبًا وتوحيد صفوفها .ونقل عنه املصدر مطالبته هذه
املعارضة بالتحرك بسرعة من أجل احلصول على االعرتاف الدولي.
ووجه وزير اخلارجية الرتكي امحد داود اوغلو دعوة مماثلة ،اذ نقل
عنه املصدر قوله« :نريد متحدثا رمسيًا واحدًا ال أكثر .نريد شركاء ذوي
كفاية فقد حان وقت الوحدة».
ويف نص رمسي خلطاب القاه وزير الدولة القطري للشؤون اخلارجية
الشيخ خالد حممد العطية امام التجمع ان الشعب السوري ينتظر منهم
الوحدة ال االنقسامات وان اتفاقهم اليوم سيثبت للمجتمع الدولي ان
على موقف اجملتمع الدولي من
هناك وحدة وهذا سينعكس اجيابًا
قضيتهم.
وانتقد احللفاء الغربيون والعرب بشدة «اجمللس الوطين السوري»
الذي ميثل مجاعة املعارضة الرئيسية ووصفوه بأنه غري فعال ويديره
معارضون منفصلون عن واقع االحداث يف سوريا وخاضع هليمنة مجاعة
«االخوان املسلمني».
لكن خطة انشاء ما اطلق عليه املعارض البارز رياض سيف «هيئة
املبادرة الوطنية السورية» ميكن اعتباره يف نهاية املطاف حكومة ظل قادرة

على كسب االعرتاف الدولي واحلصول على مزيد من الدعم العسكري،
واجهت مشكلة مبجرد اقرتاح سيف هلا.
ويتعثر االجتماع حتى اآلن نتيجة اجلدل يف شأن متثيل «اجمللس الوطين
السوري» وعدد املقاعد اليت ستحصل عليها اجلماعات املنافسة ومنها
االسالميون واليساريون والعلمانيون .وقال سيف انه يأمل يف التوصل
إىل اتفاق يف هذا الشأن اخلميس (امس) ،لكن احملادثات قد تستمر
إىل اجلمعة (اليوم) .واضاف »:لقد متت مناقشة املبادرة (اليت يقودها)
بالتفصيل ويبدو ان هلا االن حظوظ جناح كبرية»« ....جيب االن االتفاق
على قيادة سياسية او هيئة عامة وطنية تتوىل بعد ذلك درس كل
اخليارات».
وقال القيادي يف تنظيم «االخوان املسلمني» صدر الدين البيانوني:
«كل منا اعطى مالحظاته ثم صاغت امانة سر االجتماع مشروعا يلخص كل
االراء وزعوه علينا وسنعود الحقا البداء الرأي فيه».
وقال العضو البارز يف «اجمللس الوطين السوري» برهان غليون ان
املشاركني يف االجتماع يف طريقهم اىل االتفاق وان االجواء اجيابية وان
اجلميع ال يريدون اخلروج من االجتماع من دون اجناحه.
وتهدف مبادرة سيف إىل انشاء جملس عسكري أعلى وجلنة قضائية
وحكومة انتقالية من اخلرباء على غرار «اجمللس الوطين االنتقالي» اللييب
الذي متكن من حشد الدعم الدولي ملعركته الطاحة نظام معمر القذايف.

الفروف

* يف موسكو  ،صرح وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف بإن
روسيا ترى وجوب أن يأخذ العرب زمام املبادرة حلل األزمة السورية،
موضحا أن روسيا تؤيد ما اقرتحه الرئيس املصري حممد مرسي يف هذا
اجملال.
وقال لوكالة «نوفوسيت» وصحيفة «موسكوفسكيي نوفوسيت» وجملة
«روسيا يف السياسة العاملية» أن روسيا ترفض أي قرار يعرب فيه جملس
األمن عن تأييده ألحد طريف النزاع السوري.
وأوضح أن الذين يدعون روسيا اىل تأييد قرار منتظر ،يصرون على
رحيل الرئيس السوري بشار األسد وعلى أن تواصل املعارضة مقاومتها
له ،الفتًا إىل أن روسيا تستطيع أن تؤيد القرار الذي يدعو كال الطرفني
على حنو سواء إىل وقف القتال والعنف .وأكد إىل أنه مل يتم إعداد مشروع
أي قرار حتى اآلن.
واعترب أن حل املشكلة السورية من دون مساعدة السعودية وتركيا
ومصر وجريان سوريا وكذلك إيران والعديد من الدول األخرى أمر
صعب.
وحتدث عن «انطباع لديه ان انطباعا بأن موقف الغرب حيال املعارضة
السورية قد تغري بشكل ملحوظ خالل االسبوعني االخريين» ،وذلك نتيجة
خيبة أملهم من فشل املعارضة يف االحتاد والقلق املتزايد من أن القوى
اليت ختتلف متامًا عن تلك اليت غامر بها الغرب يف بداية االزمة بدأت تسود.
وقال« :اذا كانت اولويتهم(املعارضة) رأس االسد ،فان على داعمي
توجه كهذا ان يدركوا ان الثمن سيكون حياة السوريني ،وليس حياتهم...
بشار االسد لن يذهب اىل اي مكان ولن يرحل ابدًا ،مهما قالوا .ال ميكن
اقناعه باختاذ خطوة كهذه».
* يف لندن ،صرح السفري االمريكي لدى بريطانيا لويس سومسان بأن
األسد جيب أن يقدم اىل احملاكمة ال أن خيرج من سوريا بشكل آمن.
وقال لصحيفة «إيفنيننغ ستاندارد» الربيطانية« :أعتقد أنه جيب أن
يرتك الرئيس بشار احلكم ...ومن وجهة نظري جيب أن يواجه العامل أمجع
بسبب اجلرائم اليت إرتكبها».
ويعد سومسان من املقربني من الرئيس األمريكي باراك أوباما.

اوباما حياول ..

تتمة املنشور الصفحة االوىل
اجل جتنب «اهلاوية املالية» اليت قد تغرق االقتصاد االمريكي اهلش
جمددًا يف االنكماش.
وتواجه الواليات املتحدة هذا اخلطر اذا مل يتوصل الدميوقراطيون
واجلمهوريون اىل اتفاق يف الكونغرس حبلول  31كانون االول ،األمر الذي
سيؤدي اىل دخول خطة تلقائية من االقتطاعات يف املوازنة والزيادات يف
الضرائب حيز التنفيذ من أجل خفض العجز يف املوازنة العامة ،وهو ما
يهدد بتقويض االنتعاش االقتصادي اهلش يف القوة االوىل يف العامل.
وسيتعني ايضا على الكونغرس االتفاق على رفع سقف الدين الذي
قد ميكن بلوغه حبلول نهاية السنة ،ملنع تعثر الواليات املتحدة يف ايفاء
مدفوعاتها.
واتصل أوباما بزعماء يف الكونغرس موجها رسالة مفادها أن اولويته
هي حماولة انهاء املأزق يف دورة الكونغرس اليت تسبق تنصيبه يف 21
كانون الثاني .2013
وأفاد مسؤول يف البيت االبيض أن «الرئيس كرر التزامه اجياد
حلول لالنقسام احلزبي من اجل خفض العجز بطريقة متوازنة وخفض
الضرائب على عائالت الطبقة الوسطى وأصحاب الشركات الصغرية واجياد
وظائف».
اال ان اجلمهوريني رفضوا زيادة اية ضرائب ،واصروا على خفض
االنفاق على الربامج االجتماعية اليت يؤيدها عدد كبري من الدميوقراطيني.
وحدد رئيس جملس النواب اجلمهوري جون بوينر شروط اجلمهوريني
بسد
للتفاوض يف شان االزمة املالية ،وقال الوباما انهم سيقبلون
ّ
الثغرات ،لكنهم لن يقبلوا برفع الضرائب لزيادة الواردات.
وحقق أوباما فوزه التارخيي على رغم معدل بطالة يعترب االعلى سجل يف
أية والية رئاسية منذ عهد الرئيس الراحل فرانكلني ديالنو روزفلت عام
 ،1936وصار ثاني دميوقراطي يفوز بوالية ثانية بعد بيل كلينتون.

بطريرك موسكو ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

الروسية ،الضامن األول لألرثوذكسية يف العامل ،يصل اجلمعة (امس)
إىل القدس ،يف زيارة تارخيية تكتسب دالالت كبرية ،بالنظر إىل طابعها
الروحي الذي جيدد حضور الكنيسة الروسية يف املشرق العربي ،بعدما
أفل جنمها يف الديار املقدسة منذ اندالع احلرب العاملية األوىل وانتصار
الثورة البولشفية يف العقد الثاني من القرن العشرين ،وبالنظر أيضًا إىل
رمزيتها السياسية يف الوقت الذي تسعى فيه «روسيا – بوتني» إىل
تعزيز حضورها السياسي يف املنطقة العربية بشكل عام.
وسيحل البطريرك كرييل يف هذه الزيارة ضيفًا على بطريرك الكنيسة
األرثوذكسية يف القدس ثيوفيلس الثالث ،الذي ميثل اكرب مجاعة مسيحية
يف األراضي املقدسة .وخالل إقامته سيزور البطريرك كرييل املواقع
املسيحية الرئيسية يف القدس وبيت حلم والناصرة وطربية.
ويف حديث له ،قال رئيس املكتب اإلعالمي للكنيسة الروسية ألكسندر
فولكوف إن «زيارة بطريرك روسيا كرييل لفلسطني خمطط هلا منذ فرتة
طويلة ،وهي تندرج يف إطار التقاليد اليت تشمل زيارة رئيس الكنيسة
األرثوذكسية الروسية للكنائس األرثوذكسية يف العامل».
وأوضح فولكوف انه «استنادًا إىل هذه التقاليد ،زار البطريرك كرييل
القسطنطينية يف العام  ،2009واإلسكندرية يف العام  ،2010وأنطاكية
يف العام  ،2011والكنيسة األرثوذكسية البلغارية والبولندية والقربصية
خالل العام احلالي».
ويقدر عدد أتباع الكنيسة األرثوذكسية الروسية يف فلسطني احملتلة
اليوم مبا بني  250و 300ألف شخص ،من بني حواىل  150مليون شخص
ينتمون إىل هذه الكنيسة ،اليت تعترب أكرب كنيسة أرثوذكسية شرقية
يف العامل.وحبسب فولكوف فإن «احلدث األهم خالل هذه الزيارة هو
عبور البطريرك درب السيد املسيح وصوال إىل نهر األردن ،وزيارته
إىل األماكن املقدسة» ،مشددًا على أن «هذا ما يشكل اهلدف األساسي
والرئيسي من الزيارة».
أن «جدول أعمال البطريرك ولقاءاته خالل
املتحدث الكنسي أشار إىل ّ
هذه الزيارة غين باحملطات الدينية والسياسية» .وعلى املستوى الرمسي،
أوضح املتحدث أن البطريرك كرييل سيلتقي الرئيس اإلسرائيلي مشعون
برييز والرئيس الفلسطيين حممود عباس.
ومل حيدد فولكوف ما إذا كان اللقاء مع السلطات الفلسطينية
واإلسرائيلية سيتناول مسألة النزاع يف الشرق األوسط والصراع
الفلسطيين اإلسرائيلي ،بل اكتفى بالقول إن «أجندة اللقاءات كبرية
وتفتح اجملال أمام أي موضوع يطرح».
ولعل احلديث عن «جدول أعمال غين» يتجاوز الديين إىل السياسي،
يعكس األهمية التارخيية للزيارة البطريركية ،خصوصًا ان هذه الزيارة تأتي
حترك جديد من قبل موسكو باجتاه املشرق العربي على املستويني
يف سياق ّ
السياسي والكنسي.
ومن الثابت تارخييًا ،أن العامل الديين كان احملرك األول للسياسة اخلارجية
الروسية ،خصوصًا جتاه املشرق العربي ،إذا ما استثنينا احلقبة السوفياتية،
اليت تراجع فيها العامل الديين ملصلحة العامل األيديولوجي املاركسي ـ
اللينيين وتوازن القوى يف إطار احلرب الباردة.
ّ
ولعل من أبرز الدالالت على هذا الرتابط بني الديين والسياسي ،انه عقب
ً
اعتناق روسيا رمسيا الدين املسيحي مبذهبه األرثوذكسي قبل ألف عام،
كانت أول بعثة دبلوماسية يرسلها األمري القديس فالدميري هي بعثة العاصمة
القدمية كييف إىل الديار املقدسة.
وبعد ذلك بنحو قرن ،زار كبري الرهبان دانيال فلسطني برفقة جمموعة
مع الرهبان الروس ،لتبدأ منذ ذلك احلني رحالت احلج إىل الديار املقدسة،
تبدى
اليت كانت حتتل أولوية مطلقة يف السياسة اخلارجية الروسية ،وهو ما ّ
خصوصًا يف عدد من اتفاقيات السالم اليت أبرمتها روسيا القيصرية مع
السلطنة العثمانية.
لكن احلج مل يكن االهتمام الوحيد لألرثوذكس الروس يف مقاربتهم للوضع
يف املشرق العربي ،إذ غالبًا ما كانت الكنيسة الروسية تقدم العون للكنائس
األرثوذكسية القدمية ،وهو ما حدث على سبيل املثال يف القرن السادس
عشر ،وحتديدًا يف عهد القيصرين إيفان الثالث وإيفان الرابع (الرهيب)،
حيث كانت ترسل إىل القدس تربعات ضخمة لدعم البطريركيات األرثوذكسية
يف األراضي املقدسة.
هذا التوجه بلغ ذروته يف النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،حني
بلغ الوجود الروسي يف فلسطني ذروة ازدهاره ،حتى أن بعض املؤرخني
يؤكدون أن اللغة الروسية كانت اللغة الثالثة يف األراضي الفلسطينية بعد
العربية والرتكية.
توج بقرار أصدره
العصر الذهيب للحضور الروسي يف األراضي الفلسطينية ّ
القيصر نيقوال األول يف العام  1847بإنشاء البعثة الروحية األرثوذكسية إىل
القدس (وقد أصدر اجملمع املقدس مرسومًا بتشكيل هذه البعثة اليت وصلت
إىل القدس يف شباط العام  ،)1848ومن ثم بتأسيس اجلمعية الفلسطينية
األرثوذكسية اإلمرباطورية ( )1882بدعم مباشر من العائلة املالكة ،واليت كان
من مهامها تعزيز احلضور الروسي يف املشرق العربي وتطوير العالقات بني
روسيا وشعوب املنطقة يف سائر اجملاالت الدبلوماسية والدينية والعلمية
والثقافية واالجتماعية.
ويف الداخل الروسي ،شرعت اجلمعية اإلمرباطورية يف الرتويج لزيارة
األراضي املقدسة ،وتسهيل أمور احلجاج ،حيث عمدت هلذا الغرض إىل القيام
حبركة بناء واسعة النطاق ،فشيدت العديد من األديرة والكنائس والفنادق،
وامتد نشاطها إىل حقلي التعليم والصحة حيث أنشأت عشرات املستشفيات
واملدارس ،حتى بلغ جمموع ممتلكات البعثة الروحية واجلمعية اإلمرباطورية
من أراض ومبان ما نسبته 1،5ـ  2يف املئة من مساحة فلسطني.
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مأمت حاشد للفقيد عريف
موسى يف سيدني ولبنان

يوم ملبورن كاب تحت عنوان «نحنا لبعض»

االب بيار يلقي كلمته

الحفلة العامرة

الطاولة الرسمية

الحفلة العامرة

تويف حبادث سري اليم
الفقيد الغالي عريف موسى
بعد ان عانى كثريًا وقد سبقته زوجته املرحومة ريتا رمحه موسى
حيث توفيت على اثر احلادث املفجع وقد اقيم للفقيد الغالي قداسًا
يف كنيسة سيدة لبنان حضره مجهور كبري من ابناء بلدته كفرصغاب
والشمال اللبناني ورفاقهم يف احلزب السوري القومي االجتماعي
واالصدقاء من ابناء اجلالية اللبنانية والعربية كما اقيم للمرحوم
مأمتًا حاشدًا يف كفرصغاب يف لبنان وبهذه املناسبة االليمة يتقدم
الزميل اكرم املغوش من اشقاء وشقيقات الفقيد الغالي وزوجته
الغالية وخنص االعزاء االمني عادل موسى واملناضل عقل موسى
وابنة الفقيد والفقيدة  ،العزيزة ربى وزوجها العزيز حبيب حلود
كما نتقدم من القاضي والشاعر االستاذ طربيه رمحه ومن عموم آل
موسى ورمحه وحلود واهالي كفرصغاب وبشري باصدق التعازي
القلبية سائلني اهلل الرمحة للفقيد الغالي عريف موسى وزوجته
املرحومة ريتا رمحه موسى وان يتغمدهما بواسع رمحته ويسكنهما
فسيح جنانه ويلهم اجلميع الصرب والسلوان.

الدهون املتحولة ال ترفع نسبة السكر يف الدم

لجنة السيدات
مبناسبة اسبوع ملبورن كاب لسباق اخليل ،اقام االب الفاضل
بيار خوري خادم كنيسة سيدة لبنان هاريس بارك مع جلنة سيدات
سيدة لبنان وبالتنسيق مع مجعية من حقي احلياة يف لبنان وحبضور
املونسينيور بشارة مرعي واالب برنار عاصي واالب بول جبري وحركة
املناضل خلدمة الكنيسة السيد فريد ،وقد غصت الصالة حبضور
مجع كبري من سيدات الرعية ليشاركوا يف هذا النهار اجلميل متمنني
احلظ للجميع .حفلة غداء عامرة يف هول كنيسة سيدة لبنان ختللها
الطرب والرتفيه من الشاعر انطون انطون الذي قدم الربنامج مع امجل
االغاني الشعبية واالشعار اجلميلة على انغام الفرقة املوسيقية للفنان
مالك نعيم وجورج احللو كما يعودج ريع احلفلة ملساعدة اطفال حننا
لبعض وهم االطفال االيتام والفقراء واحملتاجني يف لبنان.
بارك احلفل والطعام االب برنار عاصي والقى االب بيار خوري كلمة
رحب فيها باجلميع وحتدث عن املناسبة ،حضوركم اليوم زينة املناسبة
وزينتكم فاقت زينة اآلخرين وهي مساعدتكم واحتضانكم لكل طفل
مريض متأمل ومعاق ويتيم ،فنجاح هذا احلفل هو تشجيعكم ودعمكم

وحمبتكم حننا لبعض ،وان مل يكن هماك سالم فذلك الننا نسينا اننا
اخوة لبعضنا البعض ،نعم اخوتي باملسيح ربنا -العامل يصبح صحراء
اذا مل يتعاون البشر مع بعضهم البعض وميدوا يد العون لبعضهم
البعض وانطالقًا من مجعيتنا اليوم حنن نتواصل يف عمل اخلري واحملبة
وما نقوم به اليوم هو اكرب دليل على غنى احملبة اليت متسح دموع
اطفال كثرية وختفف وجعهم ونسأل الرب يسوع بشفاعة امه العذراء
ان يعطي كل شخص منكم اضعاف ما ساهم فوطننا حباجة ماسة اىل
حمبتنا فوطن بدون ابناء اصحاء بالنفس واجلسد هو ليس بوطن ننعم
به فالشكر للرب اننا يف كيان وطن ثان اسرتاليا وال ننسى وطننا
واخريًا شكر مجيع احلضور وكل من ساهم يف اجناح هذا احلفل والذين
قدموا اهلدايا متمنيًا هلم احلظ السعيد وقد جرى سحب متبوال على عدة
جوائز قيمة وزعت على الراحبني وكان اجلميع يتابع سباق اخليل على
شاشة تلفزيونية كبرية بانتظار احلظ السعيد وهكذا امضى اجلميع
نهارًا ممتعًا مع املأكوالت الشهية وكل عام وانتم خبري مع احلظ
السعيد.

ذكرت دراسة امريكية انه على الرغم من الدهون املتحولة او غري املشبعة
اليت تتعرض النتقادات كثرية ترفع مستويات الكوليسرتول»الضار» فانه
ليس هلا تأثري دائم على مستويات السكر يف الدم.
وكتب باحثون يف دورية التغذية السريرية االمريكية ان كال من السكر
يف الدم واالنسولني وهو اهلرمون الذي حيافظ على ضبط مستويات
السكر يف الدم كان متشابها بصرف النظر عن كمية الدهون املتحولة اليت
تناوهلا الشخص .ونقال عن رويرتز ،هناك قبول واسع النطاق للصلة بني
الدهون املتحولة وارتفاع مستويات الكوليسرتول ولكن يوجد عدم وضوح
بشأن تأثريها على السيطرة على السكر يف الدم .
وقال كريستوس مانتزوروس من كلية هارفارد الطبية يف بوسطن
انه»على الرغم ان االدلة من جمموعة دراسات اشارت اىل ان استهالك
احلمض الدهين املتحول رمبا بكون مرتبطا مبقاومة االنسولني والسكري فان
جتارب اعطاء ادوية وهمية بشكل عشوائي اسفرت عن نتائج متضاربة».
وتوجد الدهون املتحولة يف املنتجات احليوانية والزيوت النباتية
املهدرجة .ويف رد على الدراسات اليت ربطت بني زيادة تناول هذه
املواد وزيادة خطر االصابة مبرض القلب الزمت االدارة االمريكية لالغذية
والعقاقري شركات صناعة االغذية بالكشف عن الدهون املتحولة يف
بطاقات املواد الغذائية.
وحظرتها بعض املدن والواليات يف املطاعم او املدارس.
ومجع مانتزوروس وزمالؤه هذه النتائج من سبع جتارب مشلت 208
اشخاص .ويف مخس من هذه الدراسات جرت مراقبة مستويات السكر
واالنسولني والكوليسرتول يف دم املشاركني لعدة اسابيع مبوجب محية
غذائية تضمنت استهالك كمية كبرية من الدهون املتحولة ومرة اخرى
لعدة اسابيع عندما مت استبدال الدهون املتحولة بدهون اخرى مثل زيت
النخيل وزيت الصويا.
وقارنت اثنتان من هذه الدراسات اشخاصا تناولوا وجبة اشتملت على
دهون متحولة باخرين تناولوا وجبة دون دهون متحولة.
وقالت جمموعة مانتزوروس انه مل حيدث تغيري يف مستويات السكر
بالدم او االنسولني اثناء الوقت الذي تناول فيه االشخاص الدهون
املتحولة باملقارنة مع الوقت الذي تناولوا فيه دهونا اخرى.
ولكن الباحثني وجدوا انه خالل اسابيع تناول الدهون املتحولة اخنفض
الكوليسرتول»احلميد» كما ارتفع مستوى الكوليسرتول»الضار».
وقال مارك برييرا وهو خبري يف الصحة العامة والتغذية يف مجعية
مينيسوتا يف مينابوليس «لقد رأوا ما كنتم تتوقعونه فيما يتعلق
بالكوليسرتول وهو ما يثبت ان تلك الدراسات متت بشكل جيد».
واضاف ان هذا ليس دليال قاطعا على ان الدهون املتحولة ميكن ان
تؤثر على مستويات السكر بالدم.
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متفرقـــات

األحد اخلامس من توما
ألعازار والغين

كان غين يعيش حياة الرفاهية وفقري امسه العازار يعيش حياة العوز
واملرض .مات الغين ودفن ،ومات الفقري ومحلت نفسه املالئكة إىل
السماء.
أو ًال :من هو ألعازار؟ رجل ال يهتم به أحد من شعوب وقته وكان فقريًا
ومريضًا.
ماذا حدث بعد موتهما؟
رأى الغين ألعازار يف أحضان إبراهيم بينما كان هو حيرتق يف األمل
والعذاب .سأله الغين أن يرسل له ألعازار ليخدمه .أجابه ابراهيم :ال
ميكنين مساعدتك .تبع ذلك حوار بني من يسكن يف الفردوس والذي
يسكن يف اجلحيم.
إذا أردنا شهودًا أكثر حلقيقة قيامة النفس لدينا ههنا إبراهيم وألعازار
السيد املسيح نفسه.
والغين .واألهم منهم كلهم هو
ّ
السيد لألموات أن يشهدوا أمامنا مبا حنتاجه لكسب امللكوت.
لقد مسح
ّ
مسح لألموات أن يعلمونا مبا جيب أن نعرفه وهو أن ال نتصرف بال رمحة
كالغين ولكن بصرب ألعازار وبأميانه .وأن ال ننظر إىل أي شيء يف هذا
العامل بأنه ملكنا ،ولكن كل شيء هو”إعارة” من اهلل نستعملهم كوسائل
خلالصنا وخالص اآلخرين.
كانت نفس الغين مملؤة جبروح جسد ألعازار .كانت نفسه صورة حقيقية
عن جسد ألعازار وكان جسد العازار صورة حقيقية عن نفسه .وضع اهلل
شخصني لصورة واقعية لبعضهما ،الواحد يف القصر واآلخر عند بابه .غنى
الغين اخلارجي يعكس حالة ألعازار الفقريالداخلية؛ وحالة ألعازار اخلارجية
تعكس حالة الغين الداخلية.
ً
ويذكر يف
أترابه
بني
ا
جد
معروف
األول
اسم
األرض.
صورة رجالن على
ُ
كل أحاديثهم ،واسم اآلخر غري معروف وال من يهتم به .فجأة نرى تنعكس
الصورة  “ ،مات الفقري “ ومحلت املالئكة روحه إىل أحضان ابراهيم .ومات
ودفن .كالهما مات .ليس من خملوق مولود يعيش إىل األبد .مات
الغينُ ،
الغين وعيناه على العامل ومات الفقري ونظره إىل السماء .ماذا حدث بعد
فدفن وعادت
ذلك؟ محلت املالئكة روح ألعازار إىل السماء أما الغين ُ
املالئكة إىل امللكوت وأيديها فارغة.
نعم ،سارت أكثر شعوب القرى حول نعش الغين؛ محلوا األعالم ،ندب
وعدد املتكلمون فضائله وإحساناته وأعماله و ...بعد ذلك ُوضع
الندابون ّ
ّ
امل ّ
اجلسد ُ
كفن باألرجوان يف القرب ال لتلحسه الكالب ولكن ليأكله الدود.
ماذا حدث أللعازار الفقري؟ ال شك بأن البلدية أخذت جسده ودفنته يف
مكان ما خوفًا من الرائحة الكريهة واجلراثيم.
لكن ،يف اجلحيم رفع الغين عينيه ...فرأى ألعازار يف أحضان
إبراهيم ...ماذا يعين “بأحضان إبراهيم؟” إنه النعيم اهلادئ والسالمي
حيث يسكن الذين وهبهم اهلل مسكنًا بعد العواصف اليت واجهوها يف
حياتهم األرضية.
ماذا قال الغين عندما رأى ألعازار يف النعيم؟ صرخ يا أبيت إبراهيم:
ارسله ليبل طرف إصبعه يف املاء و يرطب لساني ...ليس من كلمات
مير به ذاك الرجل.
ميكن أن تعبرّ أكثر من هذه الكلمات عن العذاب الذي ّ
إذ أنه عندما جيوع اإلنسان يأخذ قلي ًال من الطعام فيمأل بها معدته .وإذا
عطش يأخذ كأسًا من املاء لريوي به عطشه؛ لكن الرجل طلب أن ّ
يبل
ألعازار طرف اصبعه فقط .لكن ابراهيم أجاب :تذكر بأنك يف العامل عشت
حياة الرتف وألعازار عاش فقريًا ومريضًا .كان جواب ابراهيم لطيفًا إذ
ِّ
ليذكر َمن هو
ناداه “ يا ابين “ .الذي يعين خلوامللكوت كليًا من الشر .و
من نفس األصل بأنه كان ماث ًال أمامه يف احلياة األرضية الكثري من األمثلة
ّ
خيلـص نفسه وال ينتهي إىل هذا
الصاحلة ،وكان بإمكانه
لويتمثل بها أن ِّ
املكان .أما اآلن فال ميكنه أن يستجيب لطلبه وذلك لسببني :أو ًال ،إن
احلالة يف هذا املكان تعتمد على عدالة السماء .وثانيًا ،ألنه ال يوجد يف
ذاك العامل جسور أو طرق ليعرب عليها البشر من حالة اجلحيم إىل حالة
النعيمّ .
ذكره بأنه كانت لديه الفرصة يف حياته األرضية فلم يستفيد
منها ومل يعط ولوقطعة خبز للفقراء أويسكب دمعة على جروحهم ،ليهيء
نفسه للحياة الثانية .بينما ألعازار خالل حياته ،عاش األمل واجلروح،
مشتهيًا احلصول على ما كانت الكالب حتصل عليه فلم ينجح ومل يساعده
على ملئ معدته.
ثم أتى الغين مبنطق آخر :أرجو أن ترسله إىل أخوتي ”...لقد أظهر
فجأة اهتمامه ورأفته حنو اآلخرين الذين مل يعطهم أي اهتمام خالل حياته
األرضية ،بل كان يشجعهم على حب العامل واملادة واجلاه و ...أجابه
ابراهيم “ :عندهم موسى واألنبياء” “ .لكن إن مسعوا من القائم من
املوت سيتوبون “ .ما كان باستطاعة ابراهيم أن يتجاوب مع طلبه الثاني.
ومقنعًا لذلك .ماذا سينفع إرسال ألعازار إليهم ما
فأعطاه سببًا وجيهًا ُ
دام عندهم موسى واألنبياء وآآلف القديسني الذين ّ
علموهم ما ينبغي أن
جرب منطق “ إذا قام واحد
جرب الغين ،دون نتيجة ،و ّ
يفعلوا ليخلصواّ .
من املوت” .لكن ابراهيم مل يستجب لطلبه الثاني مضيفًا :إذا مل يسمعوا
من ابن اهلل الذي أتى ّ
وعلم ومات وقام .فهل سيسمعون لأللعازار؟
لقد شاهد معاصروا املسيح عجائب وإقامة أموات ...ومع ذلك مل
يؤمنوا بل اتهموه بأنه بقوة الشياطني يعمل كل ما كان يعمله وانتهوا
بصلبه.
السيد املسيح هو من يقودنا إىل امللكوت ،الطريق اليت هو وحده
يعرفها .علينا أن نثق به أكثر مما نثق بعقلنا وأعيننا.
آمل أن يسكب الروح القدس ِن َع َمه علينا مجيعًا ليقودنا إىل بيته
األزلي.
آميـــــــن  -املرتوبوليت بولس صليبا

فريق الغوص اللبناني البيئي العلمي ومياه لبنان:

مشاريع توثيق وتصوير واكتشافات يف االعماق
إنصرف فريق الغوص اللبناني
البيئي العلمي هذه السنة إىل
العديد من املسائل اليت شغلت
باله ،فكانت حمور إهتمامه،
ّ
وبفضلها
متكن من إكتشاف
بعض ثروات مائية ،بعض
تعديات.
تغيرّ ات ،وبعض ّ
ّ
الغطاس
التغيرّ ات ،على قول
الدولي خالد املرعيب ،بدأت
داخل الفريق“ ،إذ أجنزنا النظام
الداخلي للجمعية” .وكان
اهلم
ّ
احملوري للفريق أن يدخل
ّ
دائرة اجلمعية
ليتمكن األعضاء
وفق املرعيب ،من أن ُينجزوا
أعماهلم بطريقة ُمتكاملة ُترضي
رؤيتهم للفريق ،ويف الوقت
عينه“ ،لنحصل على الدعم الذي
حنتاجه” .كما ّ
وقع الفريق على
“بروتوكول تعاون بيئي مع
مجعيات بيئية عربية ودولية”.
وعزز األعضاء رحالتهم يف
ّ
املدة األخرية إىل
حممية جزر
ّ
وهناك،
الطبيعية،
النخيل
عدة حتت
“وثقنا أنفاقًا وكهوفًا ّ
املياه مع لبنانيني وأجانب” ،كما
اكتشف األعضاء “مواقع غوص
جديدة تفيد سياحة الغوص يف
كل لبنان ،آخرها مغارة طوهلا
 50مرتًا يف منطقة البوار وعلى
عمق  28مرتًا”.
وأجنز املرعيب ورفاقه دراسة
كاملة عن “زراعة اإلسفنج
البحري .واجلدير بالذكر اننا منلك
 3أنواع من اإلسفنج البحري يف
املنطقة هي :اإلسفنج األبيض
واألصفر واألسود” .وأهمية
اإلسفنج تكمن ،على قوله
يف كونه“ ،يدخل يف تركيبة
طبية” .وألن
صناعات عدة ،منها ّ
الفريق أمضى الكثري من الوقت
يف مراقبة املتغريات البيئية
يف البحر ،الحظوا انه خالل هذه
السنة“ ،مل يزرنا قنديل البحر،
والسبب يعود إىل
التيار...
ّ
ولكن جاءنا بعض أنواع جديدة
من السمك ،منها الـ Catfishاليت
حتوي
السم .واألكيد انها أتتنا
ّ
من البحر األمحر وهي تتكاثر”.
كما يدخل مياهنا أنواع عدة من
القرش .وآخر ُمشاهدة له كانت
يف “عني املريسة وعلى عمق 7
أمتار .والنوع الذي زارنا ُيطلق
عليه إسم  ،Guitar Sharkكما
زارنا القرش الرملي النمري...
وجند العديد من أسنانه ،إذ ان
القرش معروف بقدرته على
تغيري أسنانه بغية جتديدها”.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

كما الحظ األعضاء“ ،عودة
حصان البحر يف أكثر من مكان،
وهذه نقطة إجيابية”.
ّ
ّ
متكنوا من أن
وقد
يوثقوا
 47نوعًا من السمك الدخيل من
احمليط اهلندي والبحر األمحر.
كما ان حرارة املياه تضاعفت.
ومن الناحية السلبية“ ،الحظنا
ّ
يتعلق
تضاعفًا يف ما
بالتعديات
ّ
البيئية على البحر ،من “اجملارير”
وصو ً
ال إىل
الصيادين الذين
ّ
يتوسلون نوعًا جديدًا من السم
لصيد السمك” .ويف الشمال
الساحلية
املناطق
وبعض
اجملاورة ،أمست مسألة عادية
يثبت
أن
الصياد شباكًا يف
ّ
ّ
املكان الذي خيتاره“ ،على أن
ُترتك يف مكانها طيلة أشهر
عدة ،ما
يؤدي إىل حصول ما
ّ
ُيشبه اجملزرة إذ ينفق عدد
هائل من احليوانات البحرية
اليت ال حاجة إليها بيد انها تعلق
يف الشباك...
والصياد يرتك
ّ
احليوانات اليت ال حيتاج إليها،
ويتوسل بها كطعم ألنواع أخرى
ّ
من األمساك” .ويف إنتظار
الفريق هذا السنة 25 ،محُ اضرة
واملدارس،
اجلامعات
يف
“نتحدث خالهلا عن الغوص
ّ
ّ
والبحر.
ونركز على البحر ،بني
ّ
الغوص والبيئة” .كما يحُ ضر
هذا الفريق النشيط ملعرض
“صور وأفالم من األعماق
البحرية يشرتك فيه العديد من
ّ
الغطاسني
املصورين .ويتضمن
ّ
ّ
الغطاس”.
جوائز عدة تفيد
ومثة مشروع ُمشرتك بني
الفريق ووزارة السياحة يتمحور
حول صور تشمل “أعماق البحار،
على أن يتم توزيعها متامًا

صور يف عمق البحر

كما
توزع الصور لبعلبك على
ّ
سبيل املثال...نريد أن يكون

حبر لبنان وأعماقه مدرجًا يف
السياحة”.

قداس وجناز لراحة نفس ليلىمسعان بو فرنسيس
توفيت يف لبنان الفقيدة

ليلى سمعان بو فرنسيس

أرملة املرحوم أنطون فريد صادق من حرف أردة
وسيقام قداس وجناز لراحة نفسها يوم غد االحد الساعة
الرابعة بعد الظهر يف كنيسة مار شربل يف بانشبول.
الداعون يف اسرتاليا شقيقاها يوسف ورينيه بو فرنسيس
وعياهلم .اوالد محيها رشيد وجورجيت وعياهلم .اوالد شقيقها
ساسني وسركيس وباخوس بو فرنسيس وعياهلم ،وعموم
عائالت بو فرنسيس وصادق ومجيع ابناء حرف أردة يف الوطن
واملهجر.
تقبل التعازي يومي اجلمعة والسبت (امس واليوم) من الساعة
 6مساء حتى الساعة  10ليال يف هول كنيسة مارشربل.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء.

الدعوة عامة

شكر على تعزية
بوفاة الطفل حسن حممد حنله
يتقدم السيد حممد حنله وزوجته وبناته وعمته
االستاذة نارميان حنله عواضه وزوجها املهندس وعضو
البلدية جو عواضه وعموم آل حنله وزريق اخوال الفقيد
الغالي وعواضه خبالص الشكر من مجيع الذين واسوهم
بفقيدهم الغالي الطفل
املالك حسن محمد نحله
رمحه اهلل واسكنه فسيح جنانه وانا هلل وانا اليه
راجعون.
كما يتقدم الزميل اكرم
املغوش من آل حنله وزريق
ّ
وعواضه باصدق التعازي القلبية وانا هلل وانا اليه
راجعون.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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متفرقــات

اآليس كريم
بدأت قصة اآليس كريم منذ عصور طويلة تعود إىل أكثر من
 3000عام يف الصني ،فقد كان أباطرة الصني هم أول من قاموا
بعمل اآليس كريم من ثلوج اجلبال خبلطها مع الفواكه املختلفة
باإلضافة إىل النبيذ والعسل ،وذلك خللق طعم ممتع يناسب أوقات
اسرتخائهم.
ويف عام  1295قام الرحالة ماركو بولو ،جبلب خلطة اآليس كريم
من الصني إىل إيطاليا ،حيث بدأ أغنياء إيطاليا يضيفون اللنب على
الثلج لينتج آيس كريم من اللنب املثلج .ويف عام  1533عندما
أصبحت األمرية الفلورنسية كاثرين ،ملكة فرنسا عقب زواجها من
امللك هنري الثاني ملك فرنسا ،انتقلت معها خلطة آيس كريم
اللنب املثلج من إيطاليا إىل فرنسا ،وبعدها أصبح عدد من طهاة
فرنسا ينتجون اآليس كريم بطعوم لذيذة.
وعندما قام امللك اإلجنليزي شارل األول بزيارة إىل فرنسا يف
عام  ،1600قدم إليه آيس كريم اللنب املثلج ،الذي أحبه كثريًا
فابتاع سر اخللطة من الطاهي الفرنسي الذي قدمها إليه ،وعاد
بها إىل إجنلرتا ومن هنا أصبح أغنياء إجنلرتا يتناولون تلك احللوى
املثلجة.
ويف عام  1851افتتح أول مصنع آيس كريم يف بالتيمور بوالية
مريالند األمريكية.

زيادة نسبة اخليانة عند النساء

اصبحت نسبة اخليانة عند النساء تقرتب من املؤشر ذاته لدى
الرجال ،حيث كان يفرتض منذ فرتة طويلة أن الرجال هم أكثر
اقباال للخيانة من النساء.
ومن بني الدراسات يف هذا اجملال االستطالع االجتماعي العام
الذي أجرته مؤسسة العلم الوطنية والذي أشار اىل اخنفاض نسبة
اخليانة عند الرجال من  21يف املئة عام  1991اىل  19يف املئة عام
 ،2010فيما ارتفع نسبة النساء اللواتي أبلغن عن خوضهن عالقة
خارج اطار الزواج من  11يف املئة إىل  14يف املئة يف الفرتة
نفسها .ومن أهم األسباب اليت تدفع املرأة للخيانة التحقق من
جاذبيتها ،والبحث عن العاطفة والتقدير ،والرغبة يف جتربة جديدة
المعة ،اضافة اىل دوافع أخرى كالسفر والسهر اىل وقت متأخر
يف العمل ومزيد من التعامل مع الرجل ما يعين املزيد من الفرص
واإلغراءات جليل جديد من النساء العامالت.
وباتت الشبكات االجتماعية تساهم يف اخليانة عرب توسيع دائرة
من الشركاء احملتملني .واصبح من السهل ترسيخ عالقة عاطفية
جديدة تقيمها املرأة عرب اإلنرتنت وهي قد تتحول اىل عالقة
محيمية.

امرأة تعاجل نفسها بأكل األشجار
اعرتفت امرأة بريطانية مسنة يف الـ  72من العمر كانت تعاني من مرض
ال شفاء منه ،بأنها أكلت حلاء األشجار سنوات طويلة.
وقالت صحيفة «صن» امس ،ان مارلني بارنز استخدمت حلاء األشجار
كعالج بعد معاناتها مدة  48عامًا من اعراض باألمعاء ُتعرف باسم مرض
(كرون) ،وكانت تقوم بتجفيفه وطحنه يف منزهلا بعد قطعه من األشجار
يف حديقة عامة».وأضافت أن «األطباء أكدوا اآلن أن مارلني شفيت متامًا
من املرض بفضل تناوهلا حلاء األشجار ملدة  10سنوات ،بعد أن كانوا
ازالوا جزءًا من قولونها إثر تشخيص اصابتها مبرض كرون».
ونسبت الصحيفة إىل مارلني ،قوهلا «حاولت كل شيء لوقف املرض
ولكن من دون فائدة ،ثم قرأت عن اخلصائص الطبية للحاء األشجار وشعرت
بأنه يستحق التجربة» .وأضافت املرأة الربيطانية املسنة «أكلت يف البداية
حلاء شجر البندق وشعرت وكأن عشرات من حيوانات القوارض تتقاتل يف
معدتي وظننت أنين سأموت ،ثم جربت حلاء أنواع أخرى من األشجار وكنت
على وشك تسميم نفسي مرات عديدة ،لكن صحيت حتسنت كثريًا وأشعر
بالراحة بفضل حلاء الشجر والذي كان معجزة حقيقية كعالج».

عاش  110اعوام بسبب
طبيعته الكسولة

اقيم يف مقاطعة داربيشري االنكليزية حفال عاما مبناسبة بلوغ
اقدم معمر بريطاني ،ريغ دين ،الـ 110اعوام ،وذلك رغم انه مل
يتمكن من حضور احلفل.
ويقول دين ان السبب يف كونه بلغ هذا السن يعود اىل انه ذو
طبيعة كسولة ،لكن اسرته تؤكد انه رمبا يكون السبب يف مشروب
جمهول تناوله يف اهلند.
وولد دين يف عام  1902يف منطقة ستافورشري لكنه عاش اغلب
حياته يف داربي شري ،حيث يقيم منذ عام  1947وحيث عاصر
حربني عامليتني و 24رئيسا للوزراء يف بريطانيا.
واكد ابنه كريستوفر ان «االسرة لديها نظرية خاصة لسبب
دميومته حيث انه تناول مشروبا ما اثناء وجوده يف اهلند قبيل
احلرب العاملية االوىل .لقد كان يف اهلند وقدم معروفا الحد
العجائز فقام هذا بدوره باعطائه مشروبا جمهوال وقال له «شرب
هذا وسوف تعيش على االقل  100عام».

أول فيل ناطق
بالرغم من أن اللغة الكورية ُتعد من أصعب اللغات اليت ميكن
تعلمها لغري الناطقني بها ،إال أن أحد األفيال استطاع أن يكسر
هذه القاعدة ،وجنح يف تعلم الكثري من الكلمات والنطق بها أيضًا،
مما لفت إليه أنظار اخلرباء من خمتلف أحناء العامل.
وميكن للفيل اآلسيوي «كوشيك» ( 22عاما) ،والذي يعيش
يف حديقة حيوانات «إيفرالند» ،قرب العاصمة الكورية اجلنوبية
سيول ،أن ينطق بكلمات مثل «مرحبًا» ،و»اجلس» ،و»أرقد»،
و»ال» ،و»جيد» باللغة الكورية.
وبدأت األنظار تتجه حنو الفيل كوشيك منذ سنوات ،عندما الحظ
مدربه ،كيم جونغ غاب ،أنه يردد بعض الكلمات اليت غالبًا ما
كانت تأتي يف صورة أوامر،
وظن يف بداية األمر أن الفيل
يكرر هذه الكلمات على سبيل
السخرية منه.
وأثارت قدرة كوشيك على
الكالم اهتمامًا بالغًا لدى الكثري
من العلماء واخلرباء املعنيني
النادرة
املمارسات
برصد
للفصائل احليوانية ،وعلى بعد
آالف الكيلومرتات ،وحتديدًا يف
النمسا بدأ فريق حبثي جبامعة
فيينا ،يف رصد ودراسة
تصرفات ما ُيعتقد أنه أول فيل
ناطق.

سقط من الطبقة
العشرين ..وجنا
مدينة
يف
رجل
جنا
فالديفوستوك بالشرق األقصى
الروسي من املوت بالرغم من
سقوطه من الطبقة العشرين
يف أحد املباني .وافادت
الشرطة ان الرجل هوى من
الطبقة العشرين يف أحد مباني
فالديفوستوك ولكنه جنا نتيجة
سقوطه على سطح سيارة بد ً
ال
من االرتطام باألرض .اضافت
ان «الرجل احننى من نافذة
ليدخن سيجارة ..فسقط لكنه
جنا ألنه سقط على سيارة
مركونة» .وأشارت إىل ان
سقوط الرجل تسبب بانطالق
جهاز اإلنذار يف السيارة اليت
خرج مالكها ليتفقدها وإذ به
يكتشف الرجل ويتصل بالشرطة
واألطباء .ويشكو الرجل من
عدة إصابات ،ووضع يف غرفة
العناية الفائقة.

توعية حول سرطان
الربوستات ...بالشوارب

«موفمرب» ،محلة تتكرر يف تشرين الثاني من كل عام يف
الواليات املتحدة وحول العامل تنتشر بسببها الشوارب عند آالف
الرجال ،ذلك لالسهام يف زيادة الوعي بقضية صحة الرجال،
خاصة سرطان الربوستات ،اليت كثريا ما يتم إهمال احلديث
عنها.
وبعد التسجيل يف موقع  www.movember.comيف األول من
تشرين الثاني ،يقوم املشاركون الذين يطلق عليهم اسم مو
بروز ( ،)Mo Brosحبلق شواربهم قبل إطالقها واالهتمام بها
والتفنن يف أشكاهلا حتى نهاية الشهر.
وبدعم من النساء يف حياتهم امللقبات مبو سيستاز (Mo
 ،)Sistasجيمع مو بروز األموال من خالل حبثهم عمن يدعم
جهودهم إلطالق شواربهم ،ويصبحون لوحات متحركة وناطقة
خالل  30يوما ،يساهمون خالهلا يف زيادة الوعي بقضية صحة
الرجال ،وخاصة مرض الربوستات.
ويف نهاية الشهر حيتفل «مو بروز» و»مو سيستاز» بإجنازاتهم
بتنظيم حفالت «موفمرب» اخلاصة بهم أو حفالت أخرى يف خمتلف
أحناء العامل تنظمها اجلهات القائمة على «موفمرب» .ويف الواليات
املتحدة تذهب األموال اليت يتم مجعها خالل الشهر لدعم
املبادرات والربامج اخلاصة بسرطان الربوستات ،اليت تديرها
«موفمرب» وشركاؤها املهتمني بصحة الرجال.
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مناسبات

حبضور رجال دين وخنبة من االدباء واملثقفني

الشاعر امحد احلسيين يطلق ديوانه «الغدير»

املهندس علي حمود

الشيخ كامل وهبي

الشيخ عاشور البدري

الدكتور احمد عبد املجيد

الشاعر شوقي مسلماني

الشاعر احمد الحسيني

املهندس علي حمود ،الشيخان كامل وهبي وعاشور البدري وحضور

املهندس علي حمود ،الشيخان كامل وهبي وعاشور البدري ،واملؤلف احمد الحسيني وحضور

صاحب ديوان الغدير يوقع احمد الحسيني يوقع الكتاب للسيناتور شوكت مسلماني

الحضور

امسى الفنون االدبية
....الشعر..
والشاعر هو الذي
حيرك املشاعر فينقل
احلالة
اىل
املتلقي
اليت عاشها يف عملية
اخللق الشعري...وهذا
ما فعله الشاعر امحد
احلسيين يف ديوانه

الغدير.
فعند الساعة الثالثة
من بعد ظهر السبت
املاضي اطلق الشاعر
امحد احلسيين ديوانه
الغدير حيث حضر اىل
صالة كورونايشن يف
ارنكليف العشرات من
متذوقي االدب والشعر

ملشاركة الشاعر امحد
احلسيين والدة مولوده
الشعري االول.
عرف املناسبة االديب
ّ
املهندس علي محود
بامجل ما يكون التعريف
الشعر
عن
فتحدث
احلياة
يف
واهميته
البشرية وعن الشاعر

احلسيين وديوانه الغدير
كما تكلم يف املناسبة
االديب الدكتور امحد
عبد اجمليد والشاعر
مسلماني
شوقي
والشيخ كامل وهيب
والشيخ عاشور البدري
فتحدثوا عن الشعر
حتريك
يف
ودوره

املشاعر منذ اجلاهلية
اىل عصر النيب حممد
وما بعد كما اشادوا
بديوان الغدير للشاعر
امحد احلسيين.
وختام الكلمات كانت
للشاعر امحد احلسيين
بعض
القى
الذي
ديوانه
القصائد من

الغدير القت استحسان
اجلميعوبعد ذلك جرى
توقيع الكتاب وكانت
غنية
مأدبة
هناك
باحللويات واملرطبات .
الف مربوك للشاعر
امحد احلسيين والدة
ديوانه «الغدير» واىل
املزيد من العطاءات.
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NEW FREE APP FOR CAR
BUYERS

NSW Fair Trading Minister Anthony Roberts today
launched a free app, My
Next Car, which helps consumers looking to buy a
car.
Mr Roberts said buying a
car is a significant purchase
and Fair Trading’s new app
will help consumers make
an informed decision.
“When buying a car, everyone worries they’ve picked
a lemon but this new Fair
Trading helps you do your
research and alerts you to
any potential issues with
the vehicle,” Mr Roberts
said.
The app allows users to
take a photo of cars they
like, record its details, use
an inspection check list,
compare cars side-by-side,
order a debt check on the
vehicle and calculate loan
repayments.
“If you are thinking of buying a second-hand car, the
app can link directly to a
national database where,
for a small fee, you can
check if there is any money
owing on the vehicle,” Mr
Roberts said.
“The last thing anyone
wants when they buy a
car is for a loan company
to turn up and repossess
it, because the previous
owner failed to pay off their
loan.”
Mr Roberts said My Next
Car joins ShopSmart and
Scam Buster as Fair Trading’s third free app.
“This is another example of
the O’Farrell Government
and Fair Trading connecting with the community and
providing consumers with
another great resource,” Mr
Roberts said.
The Minister launched the
free app to a group of senior high school students
at Granville Boys High
School during a Revved Up
session, a workshop run by
Fair Trading which teaches
high school students their
rights and responsibilities
when buying a car.
“During Fair Trading’s

Revved Up information sessions, students learn about
car finance, insurance,
warranties, registration,
running costs and they receive a useful pre-purchase
checklist.
“Students also receive
practical experience by
watching a Fair Trading expert inspect a vehicle,” Mr
Roberts said.
Mr Roberts said the free
mobile app reinforces the
information covered in the
Revved Up workshop and
is a great interactive tool
for car buyers.
“Fair Trading aims to reach
as many consumers as it
can through a variety of
methods to ensure they
have the information and
advice they need to become
well-informed car buyers,”
Mr Roberts said.
The app will be available
for android users later this
month and for consumers
who do not own a smartphone, Fair Trading has
advice for car buyers on
its website www.fairtrading.
nsw.gov.au

News

Rudd backs PM on slush
fund questioning
KEVIN Rudd has backed
Prime Minister Julia
Gillard>s handling of repeated opposition questioning over her past conduct as a lawyer, saying
he endured similar attacks
as leader.
Mr Rudd says the
coalition>s
continued
grilling of Ms Gillard
about a union slush fund
compares to that he faced
as prime minister over
the unfounded «utegate»
scandal in 2009.
«I had a lot of experience
of it some years ago, when
the opposition asked a
series of questions about
whether I was the corrupt
recipient of benefits concerning a ute, for goodness sake, in terms of
whether I have brought in
a national program in the
global financial crisis ... to
benefit a particular individual,» Mr Rudd told Fairfax Radio on Thursday.
«Did I like all of that? No.
Was it complete and absolute nonsense? Yes.

Was it proven to be utterly
fraudulent? Yep.»
Then-opposition leader
Malcolm Turnbull had alleged Mr Rudd misled
parliament and acted improperly on behalf of a
Queensland car dealer
who donated a ute to his
political campaign.
The claim was found to be
based on false information
from a treasury official.
Mr Rudd said Ms Gillard
had answered questions
«effectively» over allegations she helped set up a
union slush fund for her
former boyfriend at Slater
& Gordon in the 1990s.
«I believe the prime
minister>s account of this
period goes directly to
the questions which have
been asked,» he said.
«I believe she has provided a strong set of
statements in the press
conference that she gave
some weeks ago on this
subject, and responded
directly to the questions
which were put to her.»

“Nearly half of NSW households have already moved
away from standard regulated rates by shopping
around for the best deal.
“But until we are confident
competition in the energy
market has been found to
be effective - that is, giving
NSW customers the best
and cheapest price available - the government will
continue to provide a regulated price option.”
Mr Hartcher said it was “remarkable” the white paper
did not list the federal carbon tax as a key contributor
to rising prices.
“A convenient omission
given the federal government is the only government in Australia with a
specific policy to increase
electricity prices via a carbon tax,” he said.
The NSW government was
also opposed to the national rollout of smart meters,
because of the cost to con-

sumers, Mr Hartcher said.
“Energy businesses should
have flexibility to offer innovative products that customers want, not ones that
a government has forced
upon them,” he said.
“And when these products
are made available, customers should be entitled
to choose.”
The NSW Greens had called
on the state government
to stop moves to deregulate retail electricity prices,
saying it will jack-up power
bills.
NSW Greens MP John Kaye
says getting rid of standard
power contract prices in
NSW would not bring down
prices for consumers.
“Lifting the controls on
NSW’s standard contract
prices will not take the
pressure off households
and will inevitably see some
consumers pay a lot more,”
he said in a statement on
Thursday.

NSW will continue to regulate power prices

NSW says it will continue to
regulate power prices until
there is more competition
in the energy market, in its
response to the federal energy white paper.
Federal Energy Minister
Martin Ferguson on Thursday released the Gillard
government’s white paper,
with one of its critical reforms the need for price deregulation.
However, Mr Ferguson’s
NSW counterpart Chris
Hartcher said his state was
already moving towards partial deregulation, and would
continue to set prices until
competition in the energy
market had improved.
“From July 1 2013, some
businesses including pubs,
clubs, motels and large
strata plans will be entering the competitive market to access the best and
cheapest price available,”
Mr Hartcher said in a statement.
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COUNCIL GRATEFUL FOR
AQUATIC CENTRE FEEDBACK

Those attending the Open Community Consultation Workshop
viewed detailed information on the Aquatic Centre redevelopment options and had a say on their preferred outcomes.

Auburn City Council
thanks all those who provided feedback on concept plans to redevelop
the Ruth Everuss Aquatic
Centre at Lidcombe.
The community consultation period has been
an important time for the
community to have their
say on a key local asset and there were many
carefully considered responses, confirming the
importance of this asset
to the people of Auburn.
Auburn Mayor, Clr Ned
Attie, said that Council
recently undertook shortterm measures to ensure
the pool facilities remain
at the highest possible
quality leading into the
summer months and encourages continued use
of the pool facilities.
“We acted short-term to
ensure we meet and exceed standards in relation to safety, access and
public health and this has
helped us develop a longterm strategy to deliver
the best overall results for
the community”, he said.

All registered participants
that provided their email
addresses have now been
sent a response letter
with a copy of the report
on consultation findings.
This report is now available at the Aquatic Centre
on Church Street and on
the Council website.
The report contains findings of the consultation
workshop, community
briefing sessions, feedback survey and a summary of written submissions received.
Based on the community feedback, Council is
currently revisiting the
concept plans and will
continue to provide updates on this project via
our website, the Auburn
Review and the Ruth
Everuss Aquatic Centre
noticeboard.
Visit the Council website
to read the Consultation
Findings Report.
For further information,
please phone Council
on 9735 1222 or email:
auburncouncil@auburn.
nsw.gov.au.
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News

Qantas sacks 450 maintenance workers in Melbourne and Sydney

Qantas says it’s the only Australian airline to do its heavy maintenance
here and no jobs are being offshored.

QANTAS has sacked 450
maintenance workers this
afternoon, including 250
at its Victorian base at
Avalon.
The maintenance engineers were told at 1pm
that their work would
finish at the end of the
month.
The other 200 maintenance jobs will go from
Sydney.
The Avalon workers had
been refurbishing 747 aircraft but that work will be
completed this month.
The job losses were due
to overstaffing of line
maintenance positions at
Qantas’ Sydney base, and
the coming completion of
work on cabin interiors of
some aircraft, the airline
said on thursday.
There would also be cuts
to staff numbers at Qantas
Defence Services - which
maintains the Australian
Defence Force’s C130
Hercules aircraft - and
a consolidation of engineering training facilities
from Melbourne to an existing facility in Sydney,
Qantas said.
Qantas also said it was
adding up to 120 positions at its Brisbane
maintenance facility as
work was transferred
from its Tullamarine site
in Melbourne, which has
closed.
It has already added 100
positions in Brisbane
since May.
‘’The changes will result in a net reduction of
around 150 Qantas em-

ployees and 250 contractors from a workforce of
around 30,000 across
Australia,’’ Qantas said in
a statement on thursday.
Line maintenance is usually carried out on aircraft
daily, either in between
flights or overnight, and
includes minor repairs or
modifications and visual
inspections.
Qantas domestic chief Lyell Strambi said: “Aviation
is an extraordinarily competitive industry and we
have the added pressures
of a high Australian dollar
and high costs relative to
the rest of the world.”
He said newer aircraft
arriving into the fleet required less maintenance
than the older aircraft
they were replacing.
Mr Strambi said the airline’s fleet of more modern aircraft has provided
customers with a better
flying experience and had
reduced the amount of
maintenance required.
Affected staff would be
offered assistance to relocate to Brisbane, or redeployment to other roles
at the company, he said.
‘’I believe we have some
of the most highly skilled
and capable engineers in
the world,’’ Mr Strambi
said in a statement.
‘’Unfortunately we just
have too many for the
work we have right now
and the work we expect to
have in future.
‘’Knowing how long it
takes to build engineering skill and capability,

we have avoided making
these decisions for as
long as we could.’’
But Qantas said it was the
only Australian airline to
do its heavy maintenance
here and no jobs were being offshored.
The latest blow comes
after Qantas sacked 500
staff in May and closed its
Tullamarine heavy maintenance base.
Qantas announced it
would consolidate its
heavy maintenance facilities in Australia and modernise its engineering
systems and processes.
This first step saw the
consolidation of heavy
maintenance into two
Australian facilities - Brisbane and Avalon.
The airline closed down
its Tullamarine facility in
August, and plans eventually to consolidate all
its heavy maintenance
work for Boeing 737, 767
and Airbus A330 aircraft
on one site.
Opposition employment
spokesman Tim Pallas
said Premier Ted Baillieu
had questions to answer
over today’s job losses.
He said Mr Baillieu had
said in parliament after
the job cuts in May that he
had saved jobs at Avalon.
“He has overstated his
capacity and squandered
a lot of opportunities,” he
said.
“Unemployment in South
Barwon is 7.1 per cent,
almost 50 per cent higher
than the state’s average.”
John Erin, state Labor
MP for Lara, said the job
losses would hurt the region.
“We’ve had nothing but
bad news since this government came to power,”
he said.
“We have had bad news
at Alcoa, Ford, Avalon
and now there’s speculation about Shell letting go
of workers which would
put a lot of pressure on
the ports.”

Ferguson wants state co-operation

ENERGY Minister Martin
Ferguson says he’s determined to work co-operatively with the states to reform
the energy market, particularly on expanding the use
of gas.
“I’m not going to pick a fight
on this because this is too
important,” Mr Ferguson
told reporters after launching the federal government’s Energy White Paper
in Melbourne on Thursday.
Gas, along with electricity reforms, will be high on
the agenda at next month’s
Council of Australian Governments (COAG) meeting,
Mr Ferguson said.
Unless the governments
work together, win community support and attract gas
investment, “we are all losers”, he said.
“This is about supply and
demand and potential impact on price,” Mr Ferguson said.
Mr Ferguson, who’s called
for more privatisation in the
energy sector, says Australia’s energy sector remains
a lucrative investment opportunity for overseas investors.
“The private sector sees
Australia as a safe haven
for investment,” he said.
“We’ve got around $170
billion in LNG alone and
about $270 billion across
resources in energy.”
The minister said his recent
trip to an energy suppliers
and users conference in
Tokyo had affirmed his belief.
“There’s still a lot of interest in Australia,” he said.
Mr Ferguson also said while
nuclear power was a proven form of clean energy,
its high cost of production
meant it would not be on

the government’s agenda
any time soon.
“We’ve never had to think
about nuclear, because
how do you compete (with)
opportunities for coal-fired
power, and more recent opportunities for developing
the gas industry and now
the renewable sector,” he
said.
The minister released the
federal government’s energy white paper in Melbourne

earlier on Thursday, calling
it a roadmap for a transformation of the sector.
Mr Ferguson said competitive pricing, efficient resource allocation and innovation were key elements
of Labor’s commitments to
open and transparent energy markets.
“This is what will drive Australia’s economic and income growth, while ensuring we protect those who
are most vulnerable in our
society,” he told a business
lunch.
Among the white paper’s
recommendations are price
signalling for peak demand
and tools like smart meters
to influence consumers’
decisions about their power use.

A Sheikh and a retired
nurse facing charges over
the genital mutilation of
two young girls have failed
in their legal bid to have
their names kept secret
from the public.
Sheik Shabbir Mohammedbhai Vaziri, 56, and
nurse Helen Magennis, 68,
from Sydney’s Dawoodi
Bohra Muslim community,
have been charged over
the genital mutilation of a
six-year-old girl and sevenyear-old girl in separates
incidents between October
2010 and July this year.
Police say that Ms Magennis
carried out the procedures
on the two girls in suburban homes in Wollongong
and Baulkham Hills while
Sheikh Vaziri was allegedly
an accessory - harbouring,
maintaining and assisting
those involved.
It is also alleged the Sheikh
later instructed members
of the Dawoodi Bohar community to lie to police about
what had happened.
Six other members of the
close-nit Dawoodi Bohar
community, including the
parents of the two girls, are
also facing charges over
the alleged mutilations.

In Parramatta Local Court
today, the office of the Director of Public Prosecutions successfully applied
for a non-publication order
made on Sheikh Vaziri’s
name in September to be
overturned.
The DPP also successfully
defeated an application
by Ms Magennis to have
a non-publication order
placed on her name.
Lawyers for the accused,
David Randle and Elee
Georges, argued that the
publication of their client’s
names would prevent them
from getting a fair trial, and
could lead to the identification of the two girls.
But Magistrate Brian van
Zuylen rejected this.
“The court isn’t convinced
that identifying these people would lead to an inevitable tracing back and
identifying of the [alleged]
victims,” he said.
“Nor would it prevent the
proper administration of
justice or interfere with the
opportunity for a fair trial.”
All eight members of the
community charged in relation to the genital mutilations will re-appear in court
in February next year.

Sheikh and nurse accused of
genital mutilation
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ملبورن

جملس اجلالية اللبنانية يف ملبورن يكرم رئيس جملس
بلدية الدكوانة والوفد املرافق
مبناسبة وجود رئيس بلدية
انطوان
الدكتور
الدكوانة
املرافق
والوفد
شختوره
املؤلف من السادة :نائب
رئيس البلدية االستاذ جورج
جورج
واملهندس
صادر
جورج
واالستاذ
شختوره
كوبالي والزميل االستاذ ايلي
سرغاني يف مدينة ملبورن
بدعوة رمسية من جملس
اجلالية اللبنانية يف فيكتوريا
وكان الدكتور حممد خرياهلل
الرئيس السابق للمجلس قد
قدم الدعوة اثناء وجوده يف
لبنان وذلك بقصد التواصل
واالطالع على اوضاع اجلالية
اللبنانية.
وبناء للدعوة متت الزيارة
ً
واهلدف منها اقامة عالقات مع

القنصل غسان الخطيب مع الدكتورة صوفان

السيد بيل بعريني وحضور

الدكتور محمد خري اهلل يرحب بالضيوف
ويلقي كلمة

املؤسسات اللبنانية ولتوأمة بلدية الدكوانة وبلدية مورلند يف
فيكتوريا وبلدية باراماتا يف سيدني وباملناسبة اقام جملس
اجلالية اللبنانية حفل عشاء على شرف رئيس البلدية الدكتور
شختورة والوفد املرافق له وذلك مساء االحد عند الساعة
السابعة يف مطعم مازا مبنطقة برانزويك.
حضر املناسبةن باالضافة اىل احملتفى به والوفد املرافق،
قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ غسان اخلطيب ورئيسة
جملس اجلالية اآلنسة صوفان وبعض اعضاء اجمللس كما وشارك
كل من االستاذ فادي الزوقي رئيس الغرفة االسرتالية اللبنانية
للتجارة والصناعة واالستاذ سامي مظلوم والسيد علي اخلضر
واحملامي بالل البعريين واالستاذ حممد صوفان واالعالم املقروء
واملسموع وبعض املسؤولني يف اجلالية.
الدكتور حممد خرياهلل الرئيس السابق جمللس اجلالية اللبنانية
رحب فيها برئيس البلدية الدكتور انطوان شختوره
القى كلمة ّ
والوفد املرافق وبسعادة قنصل لبنان العام ومجيع الضيوف
شاكرًا لالستاذ شختوره تلبية الدعوة متمنيًا له التوفيق والنجاح

ال مرياج

السيد شختورة مع الدكتورة صوفان

يف املهمة اليت اتى من اجلها اىل اسرتاليا.
بدوره رد الدكتور شختوره بكلمة شكر فيها اجمللس وحتدث
عن العمل البلدي وقال ان حضوري بينكم اليوم هو من اجل
توأمة بلدية مورلند وبلدية الدكوانة وهذه التوأمة شيء مهم النه

السيد طوني شربل مع السيد شختورة

يغذي العمل البلدي بني لبنان واسرتاليا ،وتطرق اىل العمل يف
جمال الثقافة واالقتصاد قائ ًال حنن بالكم ما فينا نعمل شي نريد
ان تكون ايادينا مع بعضنا لنتمكن من اجناح اي عمل نقدم عليه
ويف ختام كلمته كرر شكره للدكتور خرياهلل على دعوته هذه.

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

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

Fax :02 87648062

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au
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iPhone, iPad, iPod Touch, Android
coming soon!

Connect with us on:

Media Center
TV Channels

Radio

Video-on-Demand

Movies

TV Series

Picasaa

50,000
SHOUTcast

YouTube

Pay-Per-View

.com
Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong
Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne
Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212
Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876

parammata
Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
Southport Gold coast
Sara & Sevda Persian Supermarket (+61) 756 970014
Thomastown
Professional system & network (+ 61) 452-233002

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
08-10-0033

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
IPTV Techheads .......................(+61) 413240 342
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396

Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927

.com

Customer Service:
Tel: +1-416-202-6608
1-800-1989-1989

Sales:
Tel: +1-604-293-1000
1-866-760-4000

Fax: 1-905-709-1910
email: info@glarab.com
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