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واشنطن تتهم
طهران بشن
هجمات الكرتونية

صحيفة
نشرت
تاميز»
«نيويورك
األمريكية تقريرًا أشارت
فيه إىل أن األمريكيني
يتهمون النظام اإليراني
بالوقوف وراء اهلجمات
اإللكرتونية اليت تتعرض
هلا مؤسسات مالية
ومصارف أمريكية على
نطاق واسع ،بسبب
السياسية
العقوبات
املفروضة عليها.
ويف هذا السياق ،قال
املسؤول السابق يف
وزارة التجارة األمريكية
األمن
يف
اخلبري
املعلوماتي يف مركز
الدراسات اإلسرتاتيجية
والدولية جيمس لويس،

التتمة صفحة 31

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

Fax:(02) 87648062

خربة طويلة وصدق يف التعامل
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«األرثوذكسي» يه ّز شباك األكثرية واملعارضة واللجنة النيابية أمام جلسة حامسة

الرئيس القربصي أجرى حمادثات مع املسؤولني اللبنانيني وتفاهم مع سليمان على التنسيق يف «النفط والغاز»

أكد رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان «ضرورة
ترسيخ عالقات الصداقة
لبنان
بني
والتعاون
وقربص ،وخصوصًا يف
ما يتعلق مبوضوع النفط
والغاز املتوافرين يف
البحرية» ،مشددًا
مناطقنا
ّ
على «أهمية زيادة وترية
التنسيق والتعاون بني
على
لالتفاق
البلدين
وآليات سليمة
مبادئ
ّ
تسمح باستخراج هذه
الثروة».
حيا رئيس
جهته،
من
ّ
مجهورية قربص دميرتيس
الرئيس
كريستوفياس
سليمان واحلكومة يف لبنان
على سياسة النأي بالنفس
حيال سوريا ومساهمة
لبنان يف مواجهة املأساة

الرئيسان سليمان وكريستوفياس يغرسان أرزة يف حديقة الرؤساء يف بعبدا ( .داالتي ونهرا)
اإلنسانية من خالل تقديم
املأوى لعشرات اآلالف
من الالجئني ،مؤكدًا أن
قربص ،كعضو يف االحتاد

مطلوب للعمل

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

Tel: 87245800

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

االوروبي «ستقوم بكل
ما يف وسعها داخل هذا
االحتاد لكي تزيد املساعدة
االوروبية للبنان من أجل
إعانة النازحني السوريني
إليه».
سليمان
حتدث
خالل
وكريستوفياس

القمة اللبنانية – القربصية
يف قصر بعبدا.
وكان الرئيس القربصي
وصل اىل القصر اجلمهوري
التاسعة والنصف صباح
أمس االول يف بداية
زيارة رمسية للبنان بناء
على دعوة وجهها إليه
رئيس اجلمهورية الذي
كان يف استقباله عند
املدخل اخلارجي للقصر.
وبعد مراسم االستقبال
 ،انعقدت قمة لبنانية –
قربصية تناولت العالقات
تطوير
وسبل
الثنائية

لالجيار
 Granny Flatيف غيلفورد
جديدة وواسعة ومنفصلة
عن املنزل ..ملن يهمه االمر
االتصال على:
0403482345

الشيخ اسماعيل الوحوح
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دمشق تنتقد موقف اإلبرهيمي من األسد
وموسكو39تدعو إىل ترك القرار للشعب السوري
واشنطن تؤي
ّدهصفحة
التفاصيل

أمس
دمشق
محلت
االول على املمثل اخلاص
املشرتك لالمم املتحدة
وجامعة الدول العربية يف
سوريا االخضر االبرهيمي،

نائب احراري يدعو
احلكومة اىل تسهيل انتقال
الشيخ الواوا اىل بلد آخر

متهمة اياه بـ»االحنياز
بشكل سافر» اىل جانب
«املتآمرين» على سوريا،
من غري ان تقفل الباب
على التعاون معه ،وذلك
غداة انتقاده طرح الرئيس
بشار االسد حلل االزمة
السورية املستمرة منذ 22
شهرًا .بينما دعت موسكو
يف بيان حازم القوى
العاملية اىل ان ترتك
للشعب السوري اختاذ
قرار يف شأن مستقبله،
مع حتضريها حملادثات
يف شأن االزمة السورية
مع نائب وزيرة اخلارجية
برينز
وليم
االمريكية
واالبرهيمي .أفاد ناشطون
املعارضة
مقاتلي
ان

التتمة صفحة 31

النائب ستيف سيوبو

اعلن النائب االحراري
الفيدرالي يف كوينزالند
ستيف سيوبو ()Ciobo
ان الشيخ الراديكالي
الذي دعا اىل ان تصبح
اسرتاليا دولة اسالمية
حيكمها قانون الشريعة
جيب ان يتلقى «صفعة»
املسلمني
قبل
من
املعتدلني
وكان الشيخ امساعيل
الوحوح ( )Wahwahوهو
رئيس حزب التحرير
االسالمي االصولي ،قد
قال يف خطبة له عشية
عيد امليالد انه جيب
اللجوء اىل اجلهاد لتطبيق
التعاليم املتشددة.

التتمة صفحة 31

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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®
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Please don’t litter

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

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

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

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

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

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

علب الطحينة

فالفل جاهزة

بعض اآلالت

علب الفالفل
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لبنانيـــات

الراعي اطلع من أبو فاعور على روزنامة عمل وزارته ميقاتي أكّد لسفراء االحتاد األوروبي :لبنان ملتزم بالقرارات الدولية
ومن الصندوق املاروني على مشروع  400وحدة سكنية

البطريرك
استقبل
املاروني الكاردينال مار
بشاره بطرس الراعي
يف بكركي أمس االول،
وزير الشؤون اإلجتماعية
وائل ابو فاعور يف زيارة
للتهنئة بعيدي امليالد
ورأس السنة.
وأطلع الوزير ابو فاعور
البطريرك على روزنامة
عمل وزارته للسنة الطالعة
وكانت مناسبة لعرض
األوضاع.
كذلك استقبل الوزير
السابق كرم كرم وعرض
معه األوضاع  ،ثم رئيس
حزب «الوعد» جو حبيقة
على رأس وفد ،للتهنئة
بعيدي امليالد ورأس
السنة.
ووجه حبيقة دعوة اىل
البطريرك الراعي إليفاد
ممثل منه اىل الذكرى

السنوية احلادية عشرة
الغتيال الوزير السابق
الياس حبيقة ورفاقه
اليت ستقام احلادية عشرة
والنصف قبل ظهر األحد
 27من اجلاري يف كنيسة
سيدة احلدت.
كذلك استقبل رئيس
«حزب احلوار الوطين»
فؤاد خمزومي وعرض
فوفدًا
األوضاع،
معه
من الصندوق اإلجتماعي
املاروني برئاسة املدير
العام للصندوق األب
نادر نادر الذي ألقى
البطريرك
شكر
كلمة
«جهودكم
على
فيها
البناءة وحضوركم الكنسي
والوطين والرسولي يف
وعلى
اجلميع،
خدمة
تشجيعكم ودعمكم لنا
لنستطيع تلبية طلبات
الكثريين للحصول على

منازل منجزة باتقان وضمري
حي ومواصفات تعزز عملنا
الكنسي لنعمل بتوصياتكم
متجيدا هلل وخدمة لألم
الكنيسة وأبنائها».
وأضاف« :ان مشاريعنا
اليت هي قيد التنفيذ يف
اجلنوب والبقاع والشمال
وجبل لبنان ستؤمن حنو
أربعمئة وحدة سكنية،
النعمة
على
معتمدين
اإلهلية وصلواتكم وبركتكم
ودعمكم األبوي لنا إلجنازها
يف أسرع وقت ممكن،
وإطالق مشاريع جديدة
تليب نداءات الكنيسة خلدمة
اجتماعية تليق باإلنسان».
كذلك استقبل املدير
العام يف رئاسة اجلمهورية
انطوان شقري ،فوفدا من
جلنة مهرجانات بيبلوس
برئاسة رئيسة اللجنة
لطيفة اللقيس.

خالل االجتماع
األوروبي ودوله األعضاء،
بشكل كبري حيال لبنان
واملنطقة ،وسوف تبقى
أهدافنا الشاملة من دون
أدنى شك هي احملافظة
على أمن لبنان واستقراره
ووحدته».
وسيادته
وقالت «شددنا على أننا
نتوقع أن يستمر لبنان يف
الوفاء بالتزاماته الدولية،
السيما ما يتعلق منها
بقرار جملس األمن الدولي
الرقم  1701وبالتعاون مع
احملكمة اخلاصة بلبنان.

سوف نستمر يف دعم
تعزيز مؤسسات الدولة
اللبنانية ،مبا فيها أجهزتها
األمنية ،وتطبيق حكم
القانون وإصالح القضاء،
واحرتام حقوق اإلنسان،
االنتخابي
واإلصالح
وإجراء االنتخابات النيابية
يف موعدها كجزء من
الدميوقراطية».
العملية
اخيهورست
وحثت
«احلكومة اللبنانية على
العمل على حتقيق تنمية
اقتصادية واجتماعية أكثر

Advertisement

,

الراعي مستقبال ابو فاعور

جدد رئيس جملس
الوزراء جنيب ميقاتي
«التزام لبنان القرارات
الدولية» ،ودعا «اجملتمع
الدولي اىل مؤازرته يف
مهمة تأمني االحتياجات
لالعداد
الضرورية
للنازحني
املتزايدة
السوريني»ّ .
وأكد لسفراء
االحتاد األوروبي «االلتزام
باملوعد احملدد إلجراء
النيابية»،
االنتخابات
جمددا الدعوة اىل «االتفاق
على وضع قانون جديد
لالنتخابات يؤمن صحة
التمثيل» .وشدد على
أن «االنتخابات النيابية
ثابتة يف موعدها وقانون
اإلنتخاب هو املتحرك».
وكان رئيس جملس
يف
استقبل
الوزراء
سفراء
وفد
السرايا،
االحتاد األوروبي لدى لبنان
برئاسة سفرية االحتاد
اجنيلينا اخيهورست اليت
ّ
أكدت بعد «التزام االحتاد

توازنا واستدامة وهذا أمر
اساسي بالنسبة إىل تقدم
لبنان».
وتابعت« :يف ضوء
التطورات يف سوريا،
االحتاد
سفراء
جدد
األوروبي والدول األعضاء
دعمهم لسياسة النأي
بالنفس اليت تعتمدها
احلكومة ورحبوا بالتزام
السلطات اللبنانية تلبية
الالجئني
احتياجات
السوريني وجددوا دعمهم
الكامل مبساعدة احلكومة
الدولية
واملنظمات
واملنظمات غري احلكومية
مساعدة
توفري
على
هلم».
فاعلة
إنسانية
وأثنت على قرار احلكومة
«ترك احلدود مفتوحة
واإلبقاء على مبدأ عدم
اإلعادة القسرية ،ودعونا
بإحلاح السلطات إىل إجياد
آلية إللغاء الرسوم على
الالجئني القادمني من
سوريا».

زهرا متنّى أالّ تكون التسوية
حباجة لـ  ٧أيار جديد أو دوحة ٢ -

شدد عضو كتلة القوات
ّ
اللبنانية النائب أنطوان
زهرا ،على أن ثبات القوات
اللبنانية على موقفها ببناء
الدولة الذي هو املشروع
اإلسرتاتيجي للمسيحيني
تارخييا هو ما قدمها على
غريها يف االحصاءات،
فاملسيحيون يتطلعون منذ
اإلستقالل إىل بناء دولة
قوية وقادرة ومتنع وضع
اليد عليها من أي فريق
يف الداخل واخلارج.
يف
البحث
وعن
االنتخابات قال :أعطيت
اللجنة أكثر من دورها ألن
ال صفة تقريرية هلا وهي
ليست من سيصوت على
القانون إمنا اهليئة العامة
جمللس النواب.
عول
أضاف :ان من
ّ
على هذه اللجنة للخروج
بقانون يكون غري متنبه ملا
جيري من انقسام ،مشريا
اىل أنه مت االتفاق يف

اللجنة على عدم العودة
اىل الستني أما االتفاق
على قانون يرضي اجلميع
فيحتاج اىل اهليئة العامة
جمللس النواب جبلسات
علنية ال جلسات معلن أنها
سرية ويتم تسريب كل ما
حيصل فيها.
ولفت اىل أن جل ما
يتمناه أال تكون التسوية
اليت يتكلمون عنها حباجة
ليوم جميد آخر ك  7أيار
أو دوحة  ،2وجيب أال نقع
كلنا يف عاصفة الكالم
يف هذا املوضوع ميكن أن
تسبب أضرارا على حتالف
 14آذار الوطين الكبري وأي
رأي يف موضوع قانون
اإلنتخاب ال ميكن أن يفسد
يف ود التحالف قضية.
وقال :الرئيس بري
لن
تقديري
حبسب
يدعو اىل هيئة عامة او
مناقشات مشاريع تتحفظ
عليها الطوائف .والنائب

وليد جنبالط وكتلته بدأوا
يبدون حلحلة يف موضوع
التمسك بالقانون احلالي
ال غري ،وبالتالي إن قل
عدد الدوائر ال 50قليال
فمن املمكن أن يكون هذا
القانون موضوع ترحيب من
النائب وليد جنبالط.

قتيلتان يف
حادث سري على
اوتوسرتاد الضبية
لقيت الفتاتان دارين
مفيد خمايل ،والدتها مريم
مواليد  1981وميشيل
سليمان يونس ،والدتها
جوزفني ،مواليد 1988
مصرعهما بعد اصطدام
سيارتهما ،وهي من نوع
رانج روفر ،بعامود حديدي
اىل جانب الطريق على
اوتوسرتاد الضبية قرب
لو مول.

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.
20/12/12 6:05 PM
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لبنانيـــات

بري استقبل ممثل اليونيسكو
وبالمبلي دعا لالنتخابات مبوعدها
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس االول يف عني
التنية ،املمثل اخلاص لالمني
العام لالمم املتحدة يف لبنان
ديريك بالمبلي ،يف حضور
املسؤول عن العالقات اخلارجية
يف حركة أمل الوزير السابق
طالل الساحلي واملستشار
االعالمي علي محدان.

مشعون
طالب بالعلمنة
وبناء دول
مدنية
حزب
رئيس
قال
الوطنيني االحرار النائب
دوري مشعون يف تصريح:
ان النواب الذين اجتمعوا
يف منزل النائب بطرس
رفضهم
اعلنوا
حرب
لالقرتاح االرثوذكسي الذي
يقسم البلد ويعيدنا سنوات
اىل الوراء بدال من قيادة
مشروعي العصرنة والتقدم،
وحنن نطالب بالعلمنة ،وندعو
دول الشرق االوسط اىل
بناء دول مدنية واالنفتاح
ورفض التعصب الديين،
بينما نذهب اىل الطائفية
إىل
مشريا
والتشرذم،
أن القوات والكتائب غري
ملزمني مبوقفنا.

وقال بالمبلي بعد اللقاء:
عقدت لقاء جيدا جدا مع رئيس
جملس النواب نبيه بري ،كما
كان لي لقاء جيد أيضا هذا
الصباح مع رئيس جملس الوزراء
السابق النائب فؤاد السنيورة.
وتطرق كال االجتماعني إىل
مواضيع عدة مبا فيها النزاع
املستمر يف سوريا وتداعياته
على لبنان ،وخصوصا بالنسبة
إىل الالجئني السوريني.
البحث
تناول
كذلك
اإلستعدادات لالنتخابات النيابية
اللبنانية هذه السنة .ويف
هذا الصدد ،رحبت باستئناف
املناقشات بني خمتلف األحزاب
السياسية ،بناء على مبادرة
رئيس جملس النواب ،حول
القانون اإلنتخابي .وأشرت
اىل أهمية إجراء اإلنتخابات يف
موعدها وفقا لالستحقاقات
الدستورية.
ثم استقبل بري ممثل
اليونيسكو يف لبنان وسوريا
ومدير املكتب االقليمي للرتبية
يف الدول العربية محد بن
سيف اهلامي ،واالختصاصي
يف الرتبية ادريس حجازي ،يف
حضور الساحلي ،وجرى عرض
لنشاط املنظمة.

يف لقاء حول مستقبل احلوار االسالمي  -املسيحي

القس جرجور :ملواجهة التطرف والتغيري يف العامل العربي
استضاف منتدى األربعاء يف
مؤسسة اإلمام احلكيم األمني
العام للفريق العربي اإلسالمي -
املسيحي القس الدكتور رياض
جرجور يف حوار عن مستقبل
احلوار اإلسالمي املسيحي يف
ضوء املتغريات ،يف حضور
حشد من الشخصيات السياسية
والديبلوماسية وعلماء الدين.
وقدم للقاء الصحايف علي
األمني الذي أشار إىل أن
املتغريات يف املنطقة العربية
أطلقت أسئلة حول االجتماع
السياسي العربي بعد سقوط
الديكتاتوريات ،فهل ما نشهده
من اشتداد العصبيات الدينية
حتول طبيعي ،وهل نشهد
بروز التيارات اإلسالمية كبديل
لألنظمة السابقة ،وهل حنن
أمام مشهد واحد أو متعدد،
وهل الثقافة العربية واإلسالمية
قاصرة عن منطق االعرتاف باآلخر،
وهل مثة انكفاء للدور املسيحي
واملسيحيني بسبب ما جيري من
متغريات .وهل مثة هجرة مسيحية
بعد املتغريات.

جرجور

ثم حتدث القس جرجور ومما
قاله :أمتنى أن يكون هذا اللقاء
حواريا يشارك فيه أركان احلوار
األستاذ حممد السماك والقاضي
عباس احلليب والشيخ حسني
شحادة واألستاذة رضوى صالح.
واضاف :ال شك عندما نتحدث
عن احلوار ،ال بد من اإلشارة
اىل وجود أزمة حقيقية اليوم
وال سيما على صعيد الوجود
املسيحي يف املشرق .أما أبرز
املتغريات ،فهي:
 -ما أحاط بالوجود املسيحي

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

يف فلسطني بسبب السياسة
الصهيونية اليت ساهمت يف
تهجري عدد كبري من املسيحيني
وال سيما مسيحيي القدس.
 ما حصل يف لبنان منذ احلرباألهلية  1990 - 1975واليت
أدت هجرة كبرية للمسيحيني
وإعادة صوغ الواقع اللبناني
وتوازناته السياسية والطائفية
والسكانية ،مما أدى اىل ضعف
الدور املسيحي ملصلحة السنة
والشيعة.
 بروز التطرف والتحريضالديين يف العديد من الدول
العربية واإلسالمية ورعاية بعض
األجهزة األمنية هلذه التيارات.
 ما حصل يف العراق بعداحلرب األمريكية عام  ،2003مما
أدى اىل هجرة املسيحيني يف
العراق ومل يعد هناك سوى 300
ألف من أصل أكثر من مليون.
وأضاف :ثم شهدنا املتغريات
العربية يف املنطقة عرب الثورات
الشعبية .وقد أدت هذه
املتغريات إىل نتائج عدة ،منها:
 خوف العديد من املسيحينيأن تكون الشريعة اإلسالمية
حصرا مصدر التشريع.
هجرة
ظاهرة
ازدياد
املسيحيني إىل الغرب خصوصا
إذا حصل تهميش لدورهم.
 حصول ضغوط علىاحلريات الدينية واحلريات العامة
وخصوصا على املسيحيني.
ورأى ان مسيحيي املشرق
العربي يعانون خماوف عديدة
بسبب الثورات العربية ،نظرا
اىل عدم وجود بديل واضح
للنظام االستبدادي ،وأن تؤدي
املتغريات اىل وصول اإلسالميني
إىل السلطة.
ولفت اىل ان هناك من يعتقد
أن اهلجرة املسيحية هي مطلب
بعض الدول الغربية وهدفها
من أجل إلغاء التنوع يف املشرق
العربي.

انعكاس التطورات

وعن انعكاس التطورات على
احلوار اإلسالمي املسيحي أوضح
أن هذا احلوار يعاني مشكالت
عديدة ،ولكن ال بديل له ،وهو
حاجة ملحة لتبديد املخاوف
واحلفاظ على العيش املشرتك.
ولذا ال بد من االبتعاد عن احلوار
العقائدي والرتكيز على احلوار
حول العيش واحلياة.
حنن نريد حوار احلياة ،وهذا
ما افتقدناه يف الوطن العربي.
وحنن نريد إعادة هذا احلوار
والبحث عن الوسائل واألساليب
لتعزيز احلياة املشرتكة واستلهام
النماذج .مل نعرف انقطاعا على
صعيد احلياة املشرتكة بني
املسلمني واملسيحيني .لكن
اليوم نشهد تأزما يف العديد من
املناطق وخصوصا ما جيري يف
سوريا من اخطار وأحداث أدت إىل
استهداف الوجود املسيحي .وأنا
أصبحت خائفا من عدم استمرار
العالقات احلقيقة بني املسلمني
واملسيحيني .وحنن نعمل إلعادة
هذه العالقات بالتعاون مع
العديد من الناشطني.

وأضاف :جيب العمل أيضا
على تصحيح العديد من املفاهيم
ومنها مفهوم األقلية واليت تعين
األقلية العددية.
لكن املسألة األكثر خطورة
أن تعيش أقلية ما يف ذهنية
األقلية وتبتعد عن احلياة العامة،
ولذا جيب تشجيع االندماج يف
اجملتمع وتعزيز ثقافة املواطنية
وعلينا أن نواجه ثقافة االنعزال
اليت تنتشر بني األقليات وتعزيز
ثقافة املواطنة وعرب ذلك تتفتح
آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي.
لقد طوينا مفهوم أهل الذمة،
لكن لألسف بعض املسيحيني ما
زالوا خيافون من هذا املفهوم.
ونريد أن تصبح العالقات يف
اجملتمعات العربية قائمة على
أساس املساواة واملواطنية،
والدميوقراطية الصحيحة هي
اليت حتقق اجلانب التنظيمي بني
خمتلف مكونات اجملتمع.
املسيحيني
على
وتابع:
العرب إقامة نوع من التحالف
مع املسلمني املتنورين لوضع
عقد اجتماعي جديد يقيم الدول
احلديثة القائمة على املواطنة

واملساواة .ولقد أعلن أخريا
يف العاصمة األردنية ميثاق
عربي اجتماعي جديد وفيه نقاط
إجيابية كثرية ،لكنه يتضمن
بعض النصوص اليت تثري
اخلوف لدى املسيحني وخصوصا
اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدرا
للقوانني من دون اإلشارة
اىل املسيحية كمصدر للقيم
والقوانني.
وهذا ما يثري القلق .وحنن
يف الفريق العربي اإلسالمي
املسيحي نعمل لتعزيز احلوار على
كل املستويات ملواجهة األجواء
السلبية يف الواقع العربي.
وختم :احلوار مل يعد مطلوبا
بني املسلمني واملسيحيني ،بل
بني السنة والشيعة ،والسنة
والعلويني ،وبني كل أتباع
املذاهب .واحلوار له دور مميز
واجلميع مدعوون اىل ترشيد
دعوات اإلصالح والتغيري يف
العامل العربي ومواجهة الطروحات
املتطرفة وخصوصا اليت تربز يف
الفضائيات.
ويف اخلتام ،كان حوار بني
احملاضر واحلضور.

املعلوف :ما جيمع  ١٤آذار
ال تزعزعه قوانني االنتخاب
عزا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جوزف املعلوف رفض بعض
االطراف ملشروع اللقاء االرثوذكسي اىل انه ينقض العيش املشرتك
ويصبح التعاطي يف اجمللس النيابي من منطلق طائفة ونوابها ال من
ُ
منطلق ان النائب ّ
ميثل االمة مجعاء ،على رغم انه القانون االنسب الذي
يؤمن  64نائبًا مسيحيًا ينتخبهم املسيحيون.
ّ
وقال :نامل ان يصل اجملتمعون يف اللجنة النيابية املصغرة لبحث
تؤمن ُحسن التمثيل ،مذكرًا بان
قانون االنتخاب اىل قواسم مشرتكة ّ
قسم لبنان اىل  50دائرة وهو
القوات والكتائب تقدما باقرتاح قانون ُي ّ
القانون االفضل بالنسبة الينا على رغم ّ
تبنينا مشروع اللقاء االرثوذكسي
يف لقاء بكركي .واذ اوضح ان تكتل القوات سيدعم املشروع االرثوذكسي
يف حال ّ
توفر التأييد الوطين له ،لفت اىل ان االولوية بالنسبة الينا هو
تقدمنا به اي ال  50دائرة.
االقرتاح الذي ّ
اضاف شئنا ام أبينا فإن النظام الداخلي جمللس النواب ُيشري اىل
ان القرار النهائي يف شأن اقرار اي قانون انتخاب يعود للهيئة العامة
للمجلس ،لذلك نآمل ان تؤدي كل املشاريع واالقرتاحات اىل قواسم
سهل عملية االقرار يف اهليئة العامة.
مشرتكة ُت ّ
واكد املعلوف ردًا على سؤال ان ما جيمع قوى  14آذار اكرب بكثري من
ان يزعزعه ما حيصل يف شأن مشاريع قوانني االنتخاب ،وما نتج اليوم
عن اجتماع املسيحيني املستقلني يف هذه القوى يف منزل النائب بطرس
صحة ألن الدميوقراطية داخل  14آذار فاعلة وهي ليست حزبًا
حرب دليل ّ
مشوليًا.

مقبل يطلع على االبنية القائمة على عقار يف بعبدا
من بينها املستشفى احلكومي وبناء غري جاهز

يف ضوء املهام اجلديدة اليت
أسندت اىل اللجنة الوزارية املكلفة
اقامة ابنية حكومية على عقارات
متلكها الدولة ،قام رئيس اللجنة
نائب رئيس جملس الوزراء مسري
مقبل ،يرافقه رئيس جملس االمناء
واالعمار نبيل اجلسر واملهندس
كريم كرم من اجمللس ورئيس
جملس ادارة مستشفى بعبدا
احلكومي فريد صباغ ،بكشف
ميداني على موقع العقار رقم 833
من منطقة بعبدا حيث يوجد عليه
مبنى قيد االنشاء متوقف العمل
به.

وخالل اجلولة اطلع مقبل من
رئيس جملس االمناء واالعمار على
الدراسات والطروحات والتصاميم
املوضوعة للعقار  833واليت
ستكون مدار درس وحبث خصوصا
وان عددا من الوزارات يطالب
بانشاء مبان خاصة بها.
وأكد مقبل ان الوضع احلالي مبا
خيتص مستشفى بعبدا احلكومي
حباجة اىل اهتمام جدي واىل االخذ
بعني االعتبار مجيع املستلزمات
لتوسيع وهدم بعض االقسام فيه
للوصول اىل نتائج مرضية تليب
احلاجات املطلوبة.
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لبنان :نقاشات اللجنة الفرعية بشأن قانون االنتخاب تتوقف عند العدد  ...انهيارات وفيضانات يف مناطق عدة ...وكثافة الثلوج
بعد تعليق آالن عون مشاركته لبنان :نقاشات اللجنة الفرعية بشأن قانون
وتشكل اجلليد ابقيا معظم الطرق اجلبلية مقفلة

االنتخاب تتوقف عند العدد  ...بعد تعليق آالن عون مشاركته

بعد أربع جلسات وصفت
باملنتجة واتسمت بالنقاش
املوضوعي للمشاريع واقرتاحات
القوانني اليت كانت مدرجة على
جدول أعمال اللجنة الفرعية
املنبثقة من اللجان النيابية
املشرتكة ،ضمن إطار املهمة
املوكولة اليها لبحث قانون
االنتخابات ،فوجئ أعضاء اللجنة
أثناء اجتماعها اخلامس يف
اجمللس النيابي قبل ظهر امس
لدى مناقشة بند عدد أعضاء
اجمللس الوارد يف املادة األوىل
من هذه االقرتاحات واملشاريع
املذكورة ،أي زيادة ستة
نواب ميثلون املغرتبني ،متهيدًا
لوضع خالصة بهذه املناقشات
يف حمضر ُيرفع إىل رئيـــس
اجمللس النيـــابي نـــبيه بري،
مبوقف الفت لعضو «تكتل
التغيري واإلصالح» النائب أالن
عون ،الذي ّ
علق مشاركته الحقًا،
وطلب «إقفال حمضر اجللسة
فورًا» ،رافضًا «مناقشة أي
شيء قبل ذلك والتصويت على
ما مت التوافق عليه».
وقالت مصادر اجملتمعني إن
عون لدى دخوله إىل االجتماع
وأصر على
«كان متشنجًا،
ّ
موقفه» ،عازين السبب إىل
«امتعاضه من االتصاالت بني
نواب «املستقبل» والنواب
آذار
14
يف
املسيحيني
واللقاءات اجلانبية اليت كانت
حتصل بني عدد من هؤال من
أعضاء اللجنة.
وتوجه النائبان أمحد فتفت
وأكرم شهيب إىل عون بالقول:
«هذا موضوع يعين كل الناس،
وهل ممنوع التواصل؟ وملاذا
مسيت اللجنة بلجنة تواصل؟
لدينا ثالثة قوانني للتوصل
إىل قواسم مشرتكة ،تقسيم
الدوائر ،وأي نظام انتخاب،

ومشروع احلكومة الذي يتضمن
ستة نواب زيادة للمغرتبني،
وهذا األمر جيب أن نناقشه،
وكيف يتوزعون ،هذه األمور
غامضة».
سجل رفض النائبني
وبعدما ُ
فتفت وشهيب ما اقرتحه عون
جلهة ختم احملضر وتضمينه
أي بوانتاج عن عدد الكتل عن
هذا املشروع ،على أساس
أن هذه اللجنة غري تقريرية
وال حيكمها التصويت ،علقت
اللجنة اجتماعها إلجراء بعض
املشاورات واالتصاالت كل
مع كتلته ،وعقد النواب جورج
عدوان وسامي اجلميل وعون
خلوة والتقطت هلم صورة أمام
عدسات الكامريات ،كما عقد
النائبان علي فياض وعلي بزي
خلوة جانبية ،فيما أجرى فتفت
اتصا ً
ال هاتفيًا تردد أنه مع
فريقه السياسي.
وأشارت املصادر إىل أنه كلما
حاول النواب مناقشة املواضيع
املطروحة ،كان النائب عون
يتدخل بالنظام ويطلب جوابًا
نهائيًا حول التصويت إلقفال
احملضر.
ورد عليه النواب بأن «ليست
مهمتنا التصويت إمنا رفع تقرير
عما نتوصل إليه».
ولفتت املصادر إىل أن
اهلدف من وراء موقف عون
«إظهار التيار الوطين احلر أنه
حقق انتصارًا من خالل املشروع
األرثوذكسي».
وقال شهيب« :توجد قوانني
وأفكار جديدة غري العدد
للمناقشة.
وحنن لن منشي بقانون يضمن
األكثرية ألي جهة مسبقًا وقبل
التوافق عليه» ،واصفًا اجللسة
بـ «األهدأ ،خبالف ما مت تسريبه
عرب وسائل اإلعالم ،لكن من

دون إنتاج».
وكان عضو اللجنة النائب
سامي اجلميل اقرتح زيادة
نائبني ،واحد عن السريان
والثاني عن الدروز .واقرتح
النائب نبيل دوفريج أربعة2 ،
عن السريان واألقليات و 2عن
املسلمني .فيما طرح النائب
شهيب باسم «جبهة النضال
الوطين» زيادة نائبني غري
الستة املقرتحني ،واحد لألكراد
وآخر لألقباط.
ودحضًا ملا أشيع عن سجال
دار بني أالن عون وعدوان
واجلميل من جهة ،وبني نواب
«االشرتاكي» و»املستقبل» من
جهة ثانية وصل خربه إىل النواب
يف رسائل قصرية عرب هواتفهم
اخلليوية أثناء االجتماع ،عقد
النائبان فتفت وعدوان مؤمترًا
صحافيًا مشرتكًا بعد انتهاء
اجللسة يف حضور شهيب ،نفيا
فيه حصول أي سجال أو خالف.
وقال عدوان« :بعدما حصل
سأتكلم بكل التفاصيل .بعد كل
جلسة كنت أطالب بالشفافية يف
الداخل ،وبأن يتم التصويت على
رفع السرية عن املداوالت».
وشدد على أن النقاشات يف
اجللسة كانت هادئة وهادفة،
الفتًا إىل أن «كان لدينا
موقف صريح بتأييد االقرتاح
األرثوذكسي ،والنائب فتفت
كان واضحًا مبعارضته ،وهذا
ال يعين إطالقًا املس بالتحالف
القائم مع تيار املستقبل،
ونستطيع حنن يف السياسة
وباملواضيع الوطنية مع تيار
املستقبل ومع آخرين ،أن نكون
على تفاهم كلي على املستوى
املشاريع
ويف
السياسي،
االنتخابية يكون عندنا وجهات
نظر ال نتفق معهم فيها .وأزيد
على ذلك أننا نستطيع أن نكون

مع أفرقاء لسنا معهم على توافق
سياسي ويكون عندنا التقاء
معهم يف املشاريع االنتخابية
يف نقاط معينة».
ونفى فتفت ما مت تداوله،
وقال إنه ال يستغرب «موقف
النائب أالن عون الذي رفض
مناقشة أي شيء يف اجللسة،
ولذلك سنناقش مساء موضوع
عدد النواب» ،مشريًا إىل أن
«عون طلب وكان يرفض
بالنقاط
بالبحث
االلتزام
املشرتكة وكانت هناك نية لعدم
إجياد توافق ،لكن النقاش كان
هادئًا وعون عطل عمل اللجنة».
وأكد عون لدى انتهاء اجللسة
قرار تعليق مشاركته ،وذلك
َ
اعرتاضًا على رفض ختم حمضر
اجللسة ،لإلشارة إىل مشاريع
القوانني اليت مت االتفاق عليها،
متحدثًا عن «مطبخ خارج اللجنة
يعمل على تعطيل ونسف ما
توصلنا إليه».
ولفت إىل أنه «ملس نوعًا من
املماطلة وراء هذا الرفض».
وكان رئيس اجللسة النائب
روبريغامن أشار إىل أن اللجنة
«استكملت البحث يف املشاريع
واقرتاحات القوانني وستنهي
هذا املساء (امس) مناقشة عدد
أعضاء اجمللس وستضع خالصة
مناقشاتها يف حمضر يرفع إىل
الرئيس بري ،مشريًا إىل «أننا
سنتابع البحث يف إمكانات وجود
أرضية مشرتكة الحقًا» ،معلنًا
نفيه تبلغه انسحاب عون من
اللجنة .وحتدث نواب عن مساع
واتصاالت سيجرونها لثين عون
عن موقفه «إلعادة مجع الشمل
واستكمال الدرس» ،لكن عون
مل حيضر اجللسة املسائية.

احنسرت العاصفة الثلجية
واملطرية اليت ضربت لبنان
لثالثة ايام ،ويتوقع ان تعود
احلرارة اىل االرتفاع على رغم
تكون اجلليد على الطرق اجلبلية
ّ
يف ساعات الليل والصباح.
العاصفة
هدوء
ومع
تكشفت احجام االضرار اليت
حلقت باملمتلكات واملزروعات
االنهيارات
اىل
باالضافة
والفيضانات.
ففي الشوف تراجعت حدة
العاصفة ملصلحة اجلليد الذي
ضاعف من املشكلة وجعل
مساكة الثلوج اليت وصلت
اىل حنو  70سنتمرتا تصمد بعد
احنسار العاصفة .لكن توقف
فعال يف
الثلج ساهم بشكل ّ
حترك جرافات وزارة االشغال
العامة اليت ضاعفت جهودها
من اجل فتح طرقات الشوف
االعلى الرئيسية ،لكن احلركة
بقيت مشلولة مع اقفال تام
لكل املرافق اخلاصة والعامة.
وادى استمرار العاصفة يف
ّ
منطقة الشوف اىل انهيارات
خطرية على طريق كفرنربخ -
وادي الست تسببت بطمر منزل
اخاله اصحابه وآخر اصابت
االتربة والصخور قسما منه،
اضافة اىل حماصرة اربعة منازل
وطمر البساتني واملزروعات يف
املنطقة .وناشد رئيس بلدية
وادي الست جوزف مقصود
اجلهات املختصة للعمل السريع
من اجل احلد من اخلطر الذي
يهدد كامل البلدة واملمتلكات.

عاليه

ويف عاليه تسببت موجة الربد
القارس بتجمد الثلوج ما أعاق
حركة السري وسبب صعوبات
كبرية للجرافات ،وأبقت الطرق

يف عاليه واملنت االعلى بدءا
من  800مرت وما فوق سالكة
للسيارات رباعية الدفع أو
اجملهزة بسالسل معدنية ،فيما
ظلت الطرق الفرعية مقفلة
بالكامل.
وقد المست الثلوج البلدات
اليت تعلو حنو  500مرت عن
سطح البحر ،إال أن املشكلة
األكرب اليت واجهت املواطنني
لليوم الثاني على التوالي،
متثلت يف االنقطاع املستمر
للتيار الكهربائي .وسجلت
درجات احلرارة مستويات غري
مسبوقة منذ حنو عشرين سنة،
إذ تراجعت لتالمس السبع
درجات حتت الصفر ،ما حرم
املواطنني من املياه جراء جتمد
املياه يف التمديدات املوصلة
اىل املنازل.

البقاع

وأطل يوم جديد على
مشسه
سطعت
البقاعيني
طيلة النهار ،كشفت فيه
بياض الثلج الذي غطى كافة
املناطق البقاعية ،بدءا من قمم
سلسلة جباله الشرقية إمتدادا
اىل السلسة الغربية .وحرارة
الشمس مل متنع تدني درجات
احلرارة اليت شكلت طبقات من
اجلليد أعاقت حركة جرافات
وزارة األشغال العامة لتبقى
البيدرالدولية
ضهر
طريق
مقطوعة بالكامل ألكثر من 24
ساعة.

عكار

ويف عكار ال تزال الطرق
مقطوعة اعتبارا من  450مرتا
وما فوق وتعمل جرافات تابعة
لوزارة االشغال العامة والدفاع
املدني واجليش على اعادة
فتحها.

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
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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لبنانيــــات

اهالي املخطوفني يف اعزاز اعتصموا
القضاء العسكري مل يتسلّم بعد جواباً من
سوريا وأبو غيدا أمام خيارات يف ملف مساحه امام السفارة القطرية ووزير الداخلية
وعدهم ببدء اتصاالت للمساعدة

املحكمة العسكرية
ينتظر ان يعقد قاضي التحقيق
العسكري االول رياض أبو غيدا
جلسة جديدة االثنني املقبل يف
ملف ضبط متفجرات يف سيارة
الوزير السابق ميشال مساحة يف
السابق من آب املاضي نقلت من
سوريا .واجللسة خمصصة لالستماع
اىل املسؤول األمين السوري اللواء
علي مملوك ( 67عامًا) ومساعده
العقيد عدنان ،بعدما كان القاضي
أبو غيدا قرر يف  12كانون األول
املاضي دعوتهما اىل دائرته يف
مبنى احملكمة العسكرية لالستماع
اىل افادتيهما بصفة مدعى
عليهما.
وعلم أنه ،وقبل أيام قليلة من
موعد اجللسة ،مل يرد أي جواب
على أوراق التبليغ اليت كان
وجهها احملقق العسكري األول
اىل السلطات السورية ،سواء
سلبًا او اجيابًا .وتتضمن دعوته
املسؤولني االمنيني السوريني
اىل حضور اجللسة اليت كان
وجهها احملقق العسكري االول
اىل السلطات السورية ،سواء
سلبًا أو اجيابًا .وتتضمن دعوته
املسؤولني االمنيني السوريني
اىل حضور اجللسة اليت حددها
يف  14كانون الثاني اجلاري
بعدما كان مفوض احلكومة لدى
احملكمة العسكرية القاضي صقر
صقر طلب من القاضي ابو غيدا
التوسع يف التحقيق واالستماع
اىل افادتي اململوك ومساعده.
وافادت املعلومات ان القاضي
أبو غيدا وجه اوراق التبليغ اىل
القضاء السوري بواسطة الربيد
املضمون ،وحتديدًا اىل قاضي
التحقيق األول يف سوريا ،تبعًا
ملا يشري اليه االتفاق القضائي
املعقود بني لبنان وسوريا العام
 ،1951والذي ينص على خماطبة
القضاء يف اي من البلدين يف
حاالت مماثلة.
وبإزاء عدم تسلم القضاء يف
رد من نظريه السوري
لبنان اي ّ
على أوراق التبليغ اجيابًا أو سلبًا،
وهو أمر كان يتوقع حصوله
باالستناد اىل أوساط سياسية،

مل يتبلور بعد املنحى القانوني
الذي ميكن ان يسلكه القاضي أبو
غيدا يف جلسة االثنني ،باعتبار ان
القانون يرتك غري خيار يف قرارات
مماثلة ،يف رأي مصادر مطلعة،
للقاضي الذي يتوىل امللف وهو
يعود هنا اىل القاضي أبو غيدا
وحده ومن دون استطالع راي
النيابة العامة العسكرية .واخليار
االول أن يصدر احملقق العسكري
االول مذكرة توقيف غيابية يف
حق اململوك بعدما تسلم القضاء
كامل هويته .وهذا اخليار سبق
واختذ يف ملفات عادية شهدها
القضاء وتعود اىل استنسابية
الرأي .واخليار الثاني ان يقرر
القضاء العسكري اعادة تبليغ
اململوك ومساعده .واصحاب هذا
الرأي يعتربون ان قانون أصول
احملاكمات اجلزائية اشار اىل جواز
تكرار دعوة املدعى عليهما اىل
جلسة ثانية حتدد بعد شهر طبقًا
للمهلة الزمنية املمنوحة قانونًا
لتبليغ لبنان مدعى عليه يف
املنطقة وقربص .ويف ضوء نتيجة
التبليغ الثاني ُيبنى على الشيء
مقتضاه.
ومثة خيار ثالث وأخري هو ان
خيتم قاضي التحقيق العسكري
االول حتقيقاته يف هذه القضية
وحييل امللف على مفوض احلكومة
لدى احملكمة العسكرية القاضي
صقر الجناز املطالعة يف األساس،
على أن يعاد هذا امللف بعدها اىل
القاضي أبو غيدا ليصدر قراره
االتهامي .وسيتضمن هذا القرار،
اىل ما سيتضمنه ،اصدار مذكرة
التوقيف الغيابية يف حق اململوك
وتسطري بالغ حبث وحتر عن العقيد
عدنان ما دام ان كامل هويته غري
متوافر للتحقيق .وتعترب املصادر
نفسها أن ك ًال من اخليارات الثالثة
تنتهي اىل النتيجة عينها باصدار
مذكرة التوقيف يف حق املسؤول
االمين السوري .ويف حال اختذ
القضاء هذه اخلطوة تكون االوىل
على مستوى مسؤول أمين بارز يف
سوريا يشغل حاليًا منصب رئاسة
مكتب األمن القومي.

اسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

املخطوفني
اهالي
نفذ
اللبنانيني التسعة يف اعزاز
السفارة
امام
اعتصاما
القطرية يف عني التينة ،وسط
اجراءات امنية مشددة لقوى
االمن الداخلي وشرطة مكافحة
الشغب ،بعدما انقضت املهلة
اليت طلبها وزير الداخلية
مروان شربل منهم من دون
حتقيق اي تقدم يف قضية
ابنائهم بعد انقضاء مهلة 9
اشهر على احتجازهم.
جتمعوا
االهالي
وكان
والنصف
السابعة
منذ
من صباح امس االول
امام مقر السفارة ومنعوا
الدبلوماسيني واملوظفني من
الدخول اليها ورفعوا على
مدخل املبنى الفتة كتب
عليها باسم الشعب اللبناني،
املخطوفني
اهالي
باسم
التسعة نغلق مكاتب السفارة
القطرية .وطالب االهالي
خالل االعتصام تركيا وقطر
على
بالعمل
والسعودية
اطالق ابنائهم ،مناشدين
احلكومة اللبنانية التفاوض مع
اخلاطفني عرب قطر على غرار
ايران الطالق ابنائهم.
حتركاتهم
ان
واكدوا
ستتواصل ضد السعودية
وتركيا وقطر وستتم دون
تنسيق مسبق مع اي من
حمملني
املعنية،
اجلهات
الدولة مسؤولية بقاء ابنائهم
خمطوفني بفعل عدم متابعة
قضيتهم وعدم اجلدية يف
التواصل مع الدولة االقليمية
املعنية.

لقاء مع شربل

واستمر اعتصام االهالي
حتى الساعة الثانية بعد الظهر
ختلله زيارة وفد منهم اىل
وزارة الداخلية للقاء شربل
بناء على طلبه .واثر انتهاء
االجتماع اعلن املعتصمون
فك اعتصامهم امام مبنى
السفارة وحتدثت بامسهم
حياة عوالي اليت اشارت اىل
ان كل االقطار ترفض اعتقال
الزائرين وتدينه فما هو موقف
قطر؟ .وقالت :نريد من هذا
التحرك ان يفهم املسؤولون
يف قطر ،وكل الدول الداعمة
للمعارضة السورية ،انها
تدعم جمموعات ختطف زوارا
ابرياء وهم بالتالي يتحملون
مسؤولية افعال هؤالء وال بد
هلم ان ميارسوا الضغط على
هؤالء الطالق سراح اهالينا.
ورأت انه اذا كانت قطر
ترفع
وتركيا
والسعودية
لواء القرآن ،ويدعون انهم
خري امة فليأمروا باملعروف
اللبنانيني
سراح
الطالق
التسعة والنهي عن املنكر
برفض اعمال اخلطف وكل ما
يتعارض مع اخالق وقدسية
الرسول االكرم الذي اختصر
رسالته الشريفة بامتام مكارم
االخالق.

وقالت :قطر اكرب داعم
باملال والسالح للمعارضة
لذلك ال بد ان تكون اول من
يضغط الطالق املخطوفني.
لن
االهالي
ان
مؤكدة
حترير
حتى
يستكينوا
املخطوفني ،مشرية اىل انه
يف جعبة االهالي الكثري من
التحركات ولكل مقام مقال.

زغيب

من ناحيته اوضح عضو
جلنة اهالي املخطوفني مهدي
زغيب انه بعد لقاء وفد من
االهالي مع وزير الداخلية
مروان شربل ،تبني انه مل
حيصل اي اتصال مع قطر
املخطوفني،
قضية
حلل
متسائال :اذا كان االتصال
باالتراك مل يأت بنتيجة وال
نعلم حجم ما مت اجنازه معهم،
ملاذا مل تطلق احلكومة مسعى
رديفا جتاه قطر او السعودية
او فرنسا وكل الدول الداعمة
للخاطفني ،ناقال عتب اهالي
املخطوفني على الدولة الن
حتركها حتى اليوم مل يكن على
املستوى املطلوب ،مذكرا مبا
قامت به اجلمهورية االسالمية
يف ايران من حترك ادى
اىل اطالق سراح احملتجزين
االيرانيني يف سوريا.
اضاف :حنن من حقنا ان
نعرف ما قامت به حكومتنا
املكلفة
الوزارية
واللجنة
متابعة هذا امللف ،ومن
حقنا ان يبدأوا بوضع اجندة
لالتصال بكل املسؤولني
الداعمني للخاطفني ويأخذوا
منهم مواقف واضحة فقطر
تدعم اذن متون وتركيا تدعم
فرتكيا متون ،مؤكدا استمرار
االهالي بالتحرك ،وان هناك
رصيدا كبريا من التحرك
سنظهره خطوة وراء خطوة.
ونفى زغيب ما اشار
اليه بعض وسائل االعالم
ان االهالي حاولوا اقتحام
وقال
القطرية،
السفارة
ما حصل هو جتمع سلمي
حضاري ،وكان هدفنا ايصال
رسالة ليس اكثر فنحن
اناس متأملون ننتظر منذ 9
اشهر االفراج عن اهالينا لقد
عشتم معنا عدة ساعات من
الربد القارس فكيف سيكون
وضع املخطوفني على احلدود
الرتكية ،فاملخطوفون اشخاص
كبار يف السن ومعظمهم
مريض فاملطلوب من اجلميع
تفهم هذا املوقف ومساعدتنا،
مطالبا القوى االمنية بالتعامل
بانسانية اكرب مع اهالي
املخطوفني ومحايتهم.
واوضح ان نتائج اللقاء
مع الوزير شربل اسفرت عن
تكليف مدير عام االمن العام
اللواء عباس ابراهيم باالتصال
بالسفري القطري لتحديد موعد
لزيارة قطر ملطالبتها بالتدخل
حلل ملف املخطوفني اللبنانيني
يف اعزاز.

جـورج عبـداللـه حـر 3 :عقـود ولـم ينحـن

اهالي القبيات يحتفلون بقرار االفراج عن جورج عبد اهلل
جورج إبراهيم عبد اهلل حر طليق
يف بريوت مساء االثنني املقبل.
جاك فرجيس ،حمامي الدفاع
عن املعتقل السياسي اللبناني،
قال إن وزارة الداخلية الفرنسية
طلبت منه احلضور صباح االثنني
املقبل إىل الوزارة إلبالغه رمسيا
قرار إبعاد موكله عبداهلل إىل
لبنان يف اليوم ذاته.
وخالل الساعات املقبلة يطوي
جورج إبراهيم عبداهلل ( 29عاما)،
نصف حياته تقريبا ،يف السجن
الفرنسي ،يف سبيل قضية
املقاومة الوطنية اللبنانية من
دون أن «ينحين أمام من أرادوا
االنتقام منه وإذالله بإطالة أمد
سجنه» كما قال حماميه فرجيس
«ألنه كان يدافع عن كرامته وألن
الكرامة ختيف يف عامل األقزام».
وأمام عبداهلل ثالثة أيام
فرنسية مملوءة ،قبل أن يشتم
نسائم احلرية بني عائلته وأهله
وأصدقائه الكثر يف لبنان
و»يالقي عائلته املؤلفة من تسعة
أشقاء وشقيقات» كما قالت
رئيسة محلة إطالق سراحه سوزان
لومونسو ،والذين منع من لقائهم
طيلة أعوام السجن ،ومل يقيض
له خالهلا سوى مقابلة والدته،
قبل وفاتها أما والده فقد تويف
من دون أن يتمكن من لقائه.
وقالت لومونسو إنه فور إبالغه
بالقرار بدأ ليل أمس بتوضيب
صناديق الكتب اليت قام بتجميعها
يف ثالثة عقود من السجن
«ليهب جزءا منها إىل بعض رفاق
السجن ،وأخرى حيملها إىل لبنان
الحقا» .وأضافت إن عبداهلل قد
ابلغ رمسيا مبوعد أخري مع احملكمة
اليت قررت إطالق سراحه وإبعاده
إىل لبنان و»طلبت منه احملكمة
أن يكون على أهبة االستعداد
لتلقي القرار رمسيا عند التاسعة
من صباح االثنني املقبل عرب لقاء
متلفز عن بعد» بني باريس،
حيث مقر احملكمة ،وسجن لنمزان
جنوب غرب فرنسا قبل إحضاره
إىل العاصمة.
ومن حيث املبدأ وفور إبالغه
القرار رمسيا سيتم نقل املعتقل
السياسي اللبناني من سجنه
الفرنسي صباح االثنني املقبل
يف طائرة من مطار «بو» إىل مطار
باريسي ،وينتقل إىل القنصلية
اللبنانية برفقة أمنية فرنسية
مشددة حيث يقوم القنصل يف
باريس بتسليمه «جواز مرور
مؤقتا» كوثيقة سفر ،كي تتمكن
السلطات الفرنسية من تنفيذ
قرار الرتحيل فورا إىل لبنان،
علما أن نص قرار إطالق سراحه
املتخذ يف الرابع والعشرين من

تشرين الثاني املاضي يشرتط
ترحيله قبل االثنني يف  14كانون
الثاني.
وحتى أمس االول مل تكن
السلطات القنصلية اللبنانية يف
باريس ،وال السفارة اللبنانية قد
تبلغت رمسيا طلبا من السلطات
«جواز
باستصدار
الفرنسية
مرور» للمواطن جورج إبراهيم
عبداهلل ،لتقوم بدورها بإبالغ
األمن العام اللبناني مبوعد وصول
املبعد إىل بريوت كإجراء تقليدي
يف حالة املبعدين .وتقول مصادر
إن «جواز املرور» قد يكون
وثيقة السفر الرمسية األوىل اليت
ستحمل اسم جورج إبراهيم عبداهلل
احلقيقي .وكان عبداهلل حيمل جواز
سفر جزائري مزورا لدى اعتقاله
يف ليون يف العام .1984
ونفى جاك فرجيس أن تكون
السلطات الفرنسية قد اقرتحت
نقله إىل اجلزائر أو أي بلد
آخر «نظرا إىل موافقة احلكومة
اللبنانية ،بل مطالبتها يف اآلونة
األخرية ،باستعادته إىل لبنان».
وكان رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان قد طرح قضيته أمام
السلطات الفرنسية ،كما دافع
عنها مرتني رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي .وقلما حدث أن تدخلت
احلكومة اللبنانية الستعادة سجني
لبناني ،وقلما أن عانى لبناني
من إجحاف ومطاردة قضائية
كما عانى جورج إبراهيم عبداهلل
الذي كان يقرتب من اختتام 30
عاما من السجن من اجل قضية
اللبنانية،
الوطنية
املقاومة
ونقلها إىل ساحة أوروبية بعد
اجتياح إسرائيل للبنان يف العام
. 1982
وكان عبداهلل قد أدين بتهمة
قتل الكولونيل األمريكي شارل
راي ،احد مسؤولي االستخبارات
األمريكية يف باريس ،وياكوف
بارسيمنتوف احد عمالء املوساد
يف العام  .1982لكن الفضل
الكبري يف إطالق سراحه يعود
إىل محلة تضامن يسارية فرنسية
ولبنانية عنيدة حولت عبداهلل إىل
رمز ملقاومة التعسف القضائي
يف فرنسا ،وتناوبت قلة منهم
على التظاهر حتت نوافذ وزارة
العدل والداخلية ،يف مناسبات
طلبات إطالق سراحه (الثمانية)،
منددة بسجنه من دون مربر بعد
انقضاء عشرين عاما عليه.
«القرار بإطالق سراحه يؤخذ
متأخرا كثريا» يقول فرجيس،
«عشرة أعوام أو أكثر بسبب جبانة
ونذالة حكامنا أمام األمريكيني
وخضوعهم للضغوط األمريكية
بعدم إطالق سراحه».
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لـبنانيات

الوحدة الوطنية تقوم على العدل واملساواة واملشاركة ال على عمليات ال ّسطو على ح ّصة اآلخرين

العماد عون بعد إجتماع التكتّل :لن نقبل بأقل من حقوقنا يف قانون اإلنتخاب
أكد دولة الرئيس العماد
ّ
ميشال عون على أن قانون
اللقاء االرثوذكسي ال يناقض
وثيقة الطائف كما يدعي
البعض ،ألن تلك الوثيقة تنص
ّ
التمثيل
«صحة
صراحة على
ّ
ّ
ّ
الشعب
لشتى فئات
السياسي
ّ
وأجياله ،وفعالية ذلك ّ
التمثيل»،
ّ
وذكر بالقوانني االنتخابية منذ
العام  1992اليت ألغت التمثيل
الصحيح للمسيحيني ،مشددًا
أن « الوحدة الوطنية تقوم
على ّ
على العدل ،على املساواة ،على
املشاركة! ال تقوم على عمليات
حصة اآلخرين».
السطو على ّ
ّ
العماد عون الذي كان
يتحدث بعد اجتماع ّ
تكتل التغيري
واإلصالح اعلن بوضوح أن ال
عقدة لديه يف الدفاع عن حقوق
املسيحيني ،فهم مكون من
ّ
وذكر
مكونات اجملتمع اللبناني،
ّ
السنة
«بأننا وقفنا وطنيًا مع
عندما اغتيل الرئيس احلريري،
ووقفنا وطنيًا مع الشيعة يف
حرب متوز ،واليوم نقف مع
املسيحيني يف حقهم بالتمثيل
الصحيح وموقفنا وطين وأقول
للجميع :لن نقبل بأقل من
حقوقنا يف قانون االنتخاب»
ّ
استهل حديثه
العماد عون
بالتعليق على ما ورد يف كالم
السنيورة مذكرًا إياه مبآثره
ومآثر فريقه السياسي وقال:
تابعت حديث الرئيس السنيورة
فتبينّ لي ّ
أنه جتاهل أو نسي ما
قام به عندما كان هو رئيسًا
ووزير مال .نسي ماذا
للحكومة
َ
ّ
ّ
شخص
وكأنه
يتكلم
ترك لنا.
ٌ
السماء
بريء أو مالك ينزل من ّ
وعوراتنا وخزينتنا
يكتشف علاّ تنا َ
ومشكالتنا .لقد أدهشين بالفعل
بهذا األداء «اجلميل» ّ
الذي
يظهره فع ًال شخصًا «بريئًا» من
ّ
كل ما ُ
ارت ِكب أثناء مسؤولياته.
ّ
فعندما نتكلم عن قانون
والوحدة
وعدالته
اإلنتخاب
أود أن ّ
أذكر ّ
اللبنانيني
الوطنيةّ ،
ّ
أنه يف انتخابات العام 1992
ّ
النواب ب%13
انتخب جملس
من اللبنانيني ،وهذه النسبة من
ٍ
االنتخابات الغية
املشاركة جتعل
يف مجيع قوانني العامل ،ومن
ّ
نواب،
ال%13
ركبوا جملس ّ
شرعوا فيه كما يريدون وكان
ّ
مثل اخلامت يف إصبعهم ،بينما
ّ
كل شيء أقيم على تشريعات
هذا اجمللس هو باطل ،وباطل
ٍ
األباطيل ّ
برعاية َدولية
استمر
أنه
ّ
الدولية هي
الرعاية َّ
أيضًا ،ألن ّ
دائنًا حتى ُت َّربر اجلرمية ،كما
نرى اليوم ما حيصل يف ّ
الشرق
دول أخرى.
األوسط أو يف
ٍ
ّ
أذكره ّ
أنه
أود أن
إذن ،أنا
ّ
منذ البداية قام حكمه باألساس
على الباطل .القانون كان قانون
الستني يومها .عام  1994كانت
ّ
هناك أربع حمافظات :اجلنوب،
ّ
الشمال ،البقاع ،بريوت ..أما
جبل لبنان ،حيث توجد الغالبية
ّ
ستة
فقسم اىل
املسيحية،
ّ
توزع املسيحيون
أقضية ،حتى
ّ
فيه إىل شراذم ّ
ألنه إذا بقي

دائرة كبرية فسيكون هناك
على األقل كتلة تفاهم ..وهذا
التقسيم ّ
كله كان من أجل أحد
ّ
النافذين يف حينه ..حنن اليوم
ال نريد أن خنلق سجاالت ولكن
نتوجه إىل املصدر
فقط نريد أن
ّ
ّ
باملوضوع..
يتحدث
الذي
ّ
ً
ّ
«تعيينا»
كانت
والنتيجة
للنواب ،وأتى املواطنون بعدها
ليصوتوا على ّ
التعيني ،إذًا هو
ّ
جملس ال نعرتف به أيضًا .أما
ِ
فأنعم وأكِرم ،كان
العام ،2000
قانون غازي كنعان ،طار قضاء
آخر يف اجلبل وهو قضاء عاليه!!
نصت عليه وثيقة
إذًا أين ما ّ
الوفاق الوطين؟ فقد جاء فيها ما
يلي« :جتري اإلنتخابات ّ
النيابية
مع مراعاة القواعد ّ
اليت تضمن
ّ
العيش املشرتك بني اللبنانيني
صحة ّ
السياسي
التمثيل
وتؤمن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الشعب وأجياله،
لشتى فئات
وفعالية ذلك ّ
التمثيل بعد إعادة
النظر يف ّ
ّ
التقسيم اإلداري يف
ّ
والشعب
إطار وحدة األرض
واملؤسسات».
ّ
هذه وثيقة الوفاق الوطين
ّ
ُ
قمتم باتفاق
اللبناني .حسنًا
ّ
الطائف ،أنا مل أوافق عليه
ّ
ولكنه صار أمرًا واقعًا ،فعلى
األقل إحرتموا نصوص الوفاق!
الدستورية
ثانيًا نعود للمواد ّ
ّ
ّ
تتعلق بهذا املوضوع:
اليت
نواب
أول جملس ّ
«مع انتخاب ّ
على أساس وطين ال طائفي،
ّ
ّ
ُي َ
تتمثل
للشيوخ
حدث جملس
ست َ
الروحية
فيه مجيع العائالت
ّ
وتنحسر صالحياتا يف القضايا
املصريية».
«البت»
إذن ،ال تزال روح
ّ
التمثيل ّ
هي من خالل ّ
الطائفي،
ّ
املكونات يف اجملتمع
كل
أي
ّ
ستساهم فيه ،من خالل جملس
ّ
الشيوخ ،هذا يف حال صار
انتخاب اجمللس على أساس
ّ
كل هذه
وطين .أقول لكم
األمور ّ
أن هناك من
ألني أمسع ّ
سيطعنون بالقانون إذا كان
قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي.
ً
ً
ّ
سأقرأ كل شيء بندا بندا:
ّ
ّ
النواب من
«يتألف جملس
اب منتخبني يكون عددهم
نو ٍ
ّ
وكيفية انتخابهم وفاقًا لقوانني
اإلجراء»،
املرعية
لإلنتخاب
قانون اللقاء االرثوذكسي إذا
ً
اعتمد سيكون قانونًا مرعيًا
لإلجراء ّ
مصدق عليه
ألنه مرسوم
ّ
من ِقَبل جملس ّ
النواب« .وإىل
أن يضع جملس ّ
النواب قانون
ّ
الطائفي،
انتخاب خارج القيد
النيابية وفقاً
ّ
ُت َو َّزع املقاعد
أو ً
ّ
بالتساوي
ال
للقواعد اآلتيةّ :
بني املسيحيني واملسلمني»،
مل ُت َطَبق أبدًا هذه الفقرة مع ما
قرأته من وثيقة الوفاق الوطين
ّ
تتطرق إىل الفعالية وإىل
اليت
ّ
التمثيل وغريهماّ ...
صحة ّ
ألني
ّ
ال أعرف أين هم املسيحيون يف
ظل هذه القوانني ّ ُ
ّ
جنَزت..
اليت أ ِ
ّ
أين متثلوا حسب رغبتهم؟ حسب
أي
ميلهم
السياسي؟! وال يف ّ
ّ
مكان! لقد وضعوهم ضمن
إغراق ال ّ
ميثلهم حتى لو كانوا من

دولة الرئيس العماد ميشال عون
الرأي ،فال عالقة لذلك.
نفس ّ
فالتشارك يف الرأي هو عمل
اختياري يقوم به املرء بإرادته،
كما قمنا به يف وثيقة ّ
التفاهم إذ
كانت عم ًال اختياريًا .حينها كان
حزب اهلل يف ّ
الرباعي
التحالف ّ
الرغم من
على
ضدنا.
وصوت
ّ
ّ
َّ
أن هناك مصلحة
وجدنا
ذلك
ّ
وطنية ومصلحة تفيد اإلستقرار
ّ
بالتفاهم حنن
يف لبنان فقمنا
وإياهم .مل يكن ذلك نتيجة
ّ
مصلحة انتخابية .نصحين األستاذ
عّباس هاشم يومها :تشاور
وحزب اهلل قبل اإلنتخابات..
ُ
وإياهم
فأجبته :كال سأتشاور
ّ
ضدنا،
توا
صو
اإلنتخابات.
بعد
ّ
ّ
خسرنا انتخابات بعبدا-عاليه
بسبب ذلك التصويت ،على
الرغم من ّ
أننا أخذنا  %70من
َّ
أصوات املسيحيني .إذًا هناك
أكثرية أرغمت املسيحيني على
عدم وصول ممثليهم الفعليني
إىل جملس ّ
النواب.
أيضًا يف هذا العهد «املزدهر»
يف انتخابات العام  ،2005أذكر
أن أخي «أبو نعيم» – رمحه
اهلل – كان يذهب دائمًا اىل
منطقة عكار وكان أهل القرى
استقبال
يستقبلونه
هناك
ّ
الذبائح..
امللوك ..وتقام له
ألنه «أبو نعيم» شقيق العماد
عون ،وكان يذهب إليهم نيابة
عين .عكار ّ
كلها قاتلت معنا يف
سبيل استقالل وسيادة لبنان.
كان أبناؤها يهربون من احلواجز
السورية حتى يأتوا ويلتحقوا
ّ
بوحداتهم ّ
اليت كانت تقاتل يف
املنطقة هنا .هؤالء استقبلوه
ّ
كلهم بالرتحاب ،ال أريد أن
أحتدث عن اخلدمات وعن العالقة
ّ
الطيبة ّ
ّ
اليت كانت معي هناك.
يف عكار هذه ،وخالل أسبوع
اإلنتخابات كان هناك  11جامعًا،
باإلضافة اىل مفيت طرابلس،
يشتموننا سياسيًا! وحيذرون
الناس من انتخابنا ،ويقولون
ضد ّ
الشريعة
إن العماد عون هو ّ
ّ
حتملنا ذلك ..يف
ّ
وضد اإلسالم! ّ
كسروا سيارات
يوم االنتخاب
ّ
ّ
التيار الوطين احلر..
ّ
يتكلم بالعيش املشرتك؟
من
ّ
كلما أرادوا
مس به؟!
ومن
ّ
ّ
يتكلموا يقولون «العيش
أن
املشرتك»! لكن أنتم من

يقضي على العيش املشرتك!!
ُ
بشكل طبيعي
تركتموه ينمو
لو
ٍ
ّ
مرة
َلتحقق! ولكنكم يف
كل ّ
تتلطون وراءه! إذا انتقدنا ّ
ّ
موظفًا
بسبب إساءة اخلدمة وكان من
الطائفة السنية يتهموننا بأننا
ّ
السنة،حنن ننتقد أداء
نهاجم
املوظف وال ّ
عرض إىل معتقده
نت ّ
نتعرض يومًا ألحد
الديين ،ومل
ّ
الديين ..بل
بسبب معتقده
ّ
ألنه أساء اخلدمةّ ،
ننتقده ّ
ألنه
فيتهموننا ّ
ّ
أننا
يسّبب مشكالت،
السّنة!! إذا انتقدنا رئيس
ّ
ضد ّ
احلكومة ّ
الذي ّ
كل صالحيات البلد
يف يده ،وصار أشبه بديكتاتور،
يتهموننا ّ
ّ
السّنة!! لكن
ضد
أننا
ّ
ّ
فع ًال هو أشبه بديكتاتور إذ ال
يوجد إال اجلمعيات األخوية ليست
حتت سلطته يف لبنان!
حسنًا من سننتقد؟ هل سننتقد
تشافيز؟! سننتقد مريكيل؟!
سننتقد رئيس حكومتنا إذا كان
هناك أمر ما عليه التباس أو هو
غري سليم! ولكن اإلنتقادات
ّ
حد
اليت
إلي وصلت إىل ّ
ّ
توجه ّ
ّ
الشتيمة ،ال انتقادات على
املوقف بل ّ
كلها شتائم على
ّ
الشخصي وال عالقة
الصعيد
ّ
ّ
هلا باملوضوع الذي أتناوله يف
أرد على
تصرحياتي ،ولست
ّ
ّ
يعقدني
أحد! أنا إنسان ال
ّ
«اللسان الفالت» ..وال ّ
الشتيمة
ّ
تعقدنيّ ،
ألني «أطري» على سقف
ال ُيطال ،فوق سقف األذى .وال
يهمين كل هؤالء الشتامني.
ولكن عندما تصبح املسألة على
املستوى ّ
الشعيب ،فذلك موضوع
آخر وغري مقبول .ماذا حصل يف
اإلنتخابات؟  12نائبًا ُق ِّدم بهم
الدستوري.
طعون إىل اجمللس ّ
ٌ
السنيورة ومجاعته
لكن ماذا فعل ّ
ّ
حلوا
الدستوري؟
باجمللس
ّ
يتم
الدستوري حتى ال
اجمللس ّ
ّ
ّ
ّ
ومرت األربعة
بالطعون!
النظر
ّ
أعوام ّ
ومتت لفلفة امللف .غيرّ وا
الدستوري ألننا إذا
اجمللس
ّ
انتزعنا  12نائبًا من األكثرية فال
يعود بإمكانهم أن ّ
حيلوه .فهل
ُي َ
أن يعزل املتهم القاضي
عقل ّ
ّ
بقاض آخر
الذي سيحاكمه ويأتي
ٍ
على هواه؟!! هذا األمر مل حيصل
السنيورة وهو يذكر
إال يف عهد ّ
ٍ
جلسة
جيدًا .قال لي يف
ذلك ّ
للحوار :ال تقلق ،سنعيد تشكيل

الدستوري كي ننظر
اجمللس
ّ
ّ
أن األمر طار
بالطعون ،فأجبته ّ
مسمى.
ألج ٍل غري
َ
ّ
ّ
بالنسبة لقانون غازي
أما
كنعان ،فانشطرت األشرفية
وصارت ثالثة أقسام ،فكيف
السنيورة وكيف
ضد
ستصوت
ّ
ّ
سرتبح؟! ألغوها من اخلريطة
ّ
كل املناطق
السياسية ،ألغوا
ّ
السياسية وتركوا
من اخلريطة
ّ
بعض األقضية ّ
الضعيفة.
قال إنين أنا من عاد من الدوحة
الستني! نعم ،أنا أقوهلا
بقانون ّ
ّ
بكل فخر ،لقد سايرتهم ولكن
ملرة واحدة ،ورحبنا  23نائباً
ّ
فخور باألمر ،إذ كان إجنازًا
وأنا
ٌ
يومها ّ
ألننا ُخيرِّ نا بني ّ
التعطيل
الدولة مع قبولنا بأن
واستمرار ّ
نضحي ،وقبلنا ،واستعدنا بعضًا
ّ
مرة
من حقوقنا وليس كلها .يف ّ
يهددوننا ّ
أننا إذا مل نقبل بإعطاء
ّ
ّ
مكونات
لكل
حصتنا
مقاعد من
ّ
ّ
ّ
ّ
نتهم بأننا
اللبناني،
اجملتمع
منس بالوحدة الوطنية؟!! الوحدة
ّ
الوطنية تقوم على العدل ،على
املساواة ،على املشاركة! ال
السطو على
تقوم على عمليات
ّ
حصة اآلخرين.
ّ
ّ
كله ،ولكي نضع
مع هذا
ّ
النقاط على احلروف ،يف
موضوع ال 15دائرة اعرتضوا
كرروا األمر .قالوا
واليوم
ّ
بأي قانون فيه
إنهم ال يقبلون ّ
نسبية! فمن أنتم كي تنكروا لنا
ّ
أن هذا القانون يرتك
حقنا؟! مع ّ
ً
ً
 14مقعدا نيابيا لصاحلهم ،أي
لصاحل ّ
الطوائف األخرى.
ّ
إذا كنت ترفض إعطائي حقي،
فإن ّ
حقي أكرب من ذلك بكثري،
ّ
ّ
نائب ولن أقبل
حيق لي ب64
ٍ
أحد
بأقل من ذلك وال
يستطيع ٌ
ُ
ٍّ
علي .لقد قبلت بأمٍر
أن يسطو
ّ
واقع .من وافقوا على ّ
اتفاق
ّ
ّ
ّ
وليتكلموا
فليتفضلوا
الطائف،
اآلن.
الدائمة يف
إذَا ،هذه املتاجرة ّ
موضوع قانون اإلنتخاب هي
إن من يريد
ثم ّ
غري مقبولةّ ،
ٍ
فئة أو فئتني
يتحدث عن
أن
ّ
أو ثالثة أو أربعة أو مخسة مل
ّ
باإلتفاق
يقبلوا بالقانون ،وقاموا
علي كي
بني بعضهم البعض
ّ
ال يقبلوا بهذا املوضوع ،فأنا
لن أمسح هلم بذلك .ليس هلم
احلق ال أخالقيًا وال قانونًا أن
ّ
بالسطو على
يتفقوا كي يقوموا
ّ
ٍ
ثالث يف الوطن .يف أي
فريق
ٍ
منطق ميكن استيعاب ذلك؟! أين
ٍ
مواثيق ّ
التفاهم؟! وثيقة الوحدة
تتأمن عندما حيرتمون ّ
النصوص،
ّ
وليس عندما يتأرجحون بني
املوافقة وعدم املوافقة كما حيلو
هلم.
حنن ال نعيش على مزاج فؤاد
ٌ
هدية كبرية
السنيورة ،وله
ّ
ّ
منا قريبًا إن شاء اهلل .هو ال
يستطيع القيام بشيء استباقي
أو « ،»preventifال يستطيع أخذ
ضد األمر ّ
الذي
«»prevention
ّ
نود أن نقوله ،فقد ّ
تأخر ّ
حتى
ّ
يأخذ التطعيم ،وهو باألساس مل
يكن لديه « »immuniteأو مناعة

على األشياء ّ
مست به أو
اليت ّ
الفريوس ّ
الذي التقطه أثناء
احلكم.
إنطالقًا من هنا ،حنن ال نقبل
ّ
بأقل من حقوقنا بقانون وهو
ّ
قانون اللقاء األرثوذوكسي.
من ال يريده فهو ليس من هذا
هديًة
الوطن .وهم مل يعطوا
ّ
للنواب ّ
الذين كانوا هناك ،وقد
ّ
أخربني يومها النائب الدكتور
بيار ّ
أن وزير اخلارجية
دكاش ّ
السعودي سعود الفيصل قال
ّ
له« :ما ّ
الذي ال ُيعجبك وقد
النواب».
أعطيناك نصف جملس
ّ
النواب كان على
نصف جملس
ّ
الورق فقط ولكن يف ّ
التوزيع
فقد ّ
مت إقصاؤهم.
سأعطيكم فكرة عن هذا األمر،
ففي طرابلس مث ًال هناك 1450
يصوت منهم حوالي
ماروني
ّ
ال 240إىل  250ليكون هلم نائبًا
واحدًا .ويف رميش الوقعة يف
بنت جبيل هناك  12642مارونيًا
أما يف اجلنوب
ليس هلم نائبًاّ .
جزين هناك  30863ناخب
خارج ّ
ماروني حتديدّا وليس مسيحي
ّ
بكافة طوائفهم ،فاملسيحيون
غري مذكورين فهناك
اآلخرون
ُ
أيضًا كاثوليك .هذا العدد ال
 30863غري ممثلني يف احلكم!
هم ليسوا ّ
ممثلني أو فاعلني يف
أي مكان! ملاذا هم غري فاعلون؟!
ّ
ملاذا املسيحيون غري فاعلني يف
أماكن تواجدهم اليوم؟!
األول ّ
الذي ارتكبه
اخلطأ
ّ
املسيحيون هو ّ
أنهم عايشوا مجيع
الطوائف ،فكانوا الصمغ ّ
ّ
الذي
ألصق الطاوئف بعضها ببعض،
الدروز
فقد عاشوا يف اجلبل مع ّ
والسنة.
وعاشوا مع الشيعة
ُّ
عاشوا مع مجيع ّ
الطوائف ،بينما
عملية
مل يكن « »phenomeneأو
ّ
التعايش موجودة بني ّ
الطوائف
اإلسالمية ،وهم اآلن يدفعون
مثن هذا التعايش إذ أصبحوا
أقلي ٍ
أي مكان!
ات يف ّ
ّ
ك ّال ،هم ال يزالون موجودين
وال يزال دورهم هو نفسه ،وحنن
ّ
نتخلى عن هذا األمر .إذا فالـ
لن
 30863ماروني املوجودين يف
ّ
التعبري
اجلنوب ال يستطيعون
عن أنفسهم ،وكذلك األمر يف
ّ
الشمال فهناك 34344
منطقة
األول يف
ماروني هلم نائبان،
ّ
طرابلس ينتخبه  1451ناخب أي
فعليًا ينتخبه  250ناخبًا واآلخر
ّ
يف ّ
عكار ينتخبه  23521ناخبًا،
موزعون
أما باقي املوارنة فهم
ّ
ّ
بنسبة  6آالف ناخب و3600
قسم منهم يف الكورة
ناخب
ٌ
الضنية ليس هلم
واآلخر يف
ّ
مقعدًا نيابي.
فإن األرثوذكس غري
أيضًا
ّ
ّ
ممثلني ،فهناك  11ألف ناخب يف
ّ
ولكنه
عدد مقبول
طرابلس هو
ٌ
ّ
الثانية فلذلك
ضمن الغالبية
أما يف ّ
عكار
هم ال يظهرونّ .
فهناك  31638أرثوذوكسي ُّ
حيق
هلم بنائبان وهم ال يستطيعون
ٍ
أحد منهما .هذه
احلصول على
أن
نتائج اإلنتخابات عندنا تظهر ّ
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عرب وعالم

اغتيال ثالث ناشطات كرديات يف باريس :جرمية
سياسية أم «تصفية حسابات» داخلية؟
تباينت التحليالت يف شأن
اغتيال ثالث ناشطات كرديات
يف مركز كردي يف باريس،
إحداهن عضو مؤسس يف
«حزب العمال الكردستاني»
ومقربة جدًا من زعيمه املعتقل
يف تركيا عبداهلل أوجالن.
أكراد
ناشطون
واعترب
اجلرمية «سياسية» ،ملمحني
تركيا
يف
أطراف
إىل
يعارضون مفاوضات سالم
جتريها أنقرة مع أوجالن،
لتسوية القضية الكردية.
لكن رئيس الوزراء الرتكي
رجب طيب أردوغان رجح
فرضية «تصفية حسابات» يف
«الكردستاني» ،أو «ختريبًا»
من أطراف ال يريدون تسوية
النزاع الكردي.
وعثر على جثث الناشطات
ُ
الثالث يف مركز اإلعالم
الكردي يف شارع الفاييت يف
الدائرة العاشرة يف باريس،
وهن رئيسة املركز فيدان
ّ
دوغان ( 28عاما) وليلى
سويلميز ( 25عاما) وسكينة
كانسيز ( 55عاما) ،وهي عضو
مؤسس يف «الكردستاني».
وقال ليون إيدارت ،وهو
مسؤول يف احتاد اجلمعيات
الكردية ،إن النساء الثالث
كن وحدهن يف املركز
ّ
األربعاء .وإذ تعذر االتصال
بهن هاتفيًا ،توجه أصدقاء
ّ
للضحايا إىل املركز بعد
منتصف الليل ،ورأوا آثار
دماء عند الباب ،فخلعوه

ودخلوا ،حيث عثروا على
اجلثث الثالث ،واىل جانبها
ثالث طلقات فارغةُ .
وقتلت
امرأتان برصاصة يف العنق،
والثالثة حتمل آثار رصاص يف
البطن واجلبني.
وأفادت الشرطة الفرنسية
الثالث
الناشطات
بأن
السلطات
لكن
تركيات،
الرتكية مل تؤكد ذلك.
الداخلية
وزير
واعترب
فالس
مانويل
الفرنسي
اجلرمية «إعدامًا خطرًا جدًا»،
وتعهد لدى زيارته املركز
«إلقاء الضوء على هذا العمل
الذي ال حُيتمل».
وأوكل التحقيق إىل شرطة
مكافحة اإلرهاب.
الفرنسي
الرئيس
أما
فرنسوا هوالند فاعترب مقتل
الناشطات «فظيعًا» ،مشريًا
إىل أنه يعرف إحداهن .ودعا
إىل انتظار نتيجة التحقيق،
جيد
يف شكل
«لنعرف
األسباب والفاعلني».
األكراد
مئات
وجتمع
أمام املبنى حيث املركز،
رافعني أعالمًا حتمل صورة
أوجالن ،والفتة ُكتب عليها:
«سننتقم».
كما هتفوا« :كلنا حزب
الكردستاني!»
العمال
و»األتراك قتلة! وهوالند
متواطئ معهم!».
وقال رمزي كارتال ،وهو
قيادي يف «املؤمتر الوطين
الكردستاني» الذي يضم

منظمات كردية يف أوروبا:
«هذه جرمية سياسية .بدأ
الرتكية
واحلكومة
أوجالن
عملية سالم ،ويريد (األتراك)
أطرافًا
مثة
لكن
حوارًا،
يعارضون تسوية القضية
الكردية ،ويريدون ختريب
عملية السالم».
وأشارت دوروتي مشيت،
مديرة برنامج تركيا يف املعهد
الفرنسي للعالقات الدولية،
إىل أن كانسيز كانت «مقربة
جدًا من أوجالن» و «ناقلة
لتعليماته» ،فيما كانت دوغان
«مسؤولة عن اجلالية الكردية
يف أوروبا».
وسبق لكانسيز اليت خضعت
لتدريب عسكري يف معسكر لـ
«الكردستاني» يف سهل البقاع
ُ
اعتقلت يف
يف لبنان ،ان
وعذبت ،ثم توجهت إىل
تركيا ُ
أملانيا ،بتعليمات من أوجالن.
واعتقلتها الشرطة األملانية
العام  ،2007ثم أطلقتها،
فانتقلت إىل فرنسا.
«فرانس
وكالة
نقلت
بريس» عن خبري يف احلركات
الكردية أن مثة فرضيات
للجرمية ،قد تكون تصفية
حسابات بني احلركات الكردية
أو عملية من حركة «الذئاب
الرمادية» اليمينية املتطرفة
الرتكية .ولـ «الكردستاني»
تاريخ من الصراعات الداخلية،
كما ُقتل ناشطون منه ،يف
عمليات ُنسبت إىل تركيا.
ونقلت «فرانس بريس» عن

ناطق باسم «الكردستاني»
يف مشال العراق أن احلزب
لن يعلن موقفًا من اجلرمية،
قبل إنهاء الشرطة الفرنسية
حتقيقها.
الدين
صالح
وطالب
دمريطاش ،رئيس «حزب
والدميوقراطية»
السالم
الكردي يف تركيا ،السلطات
الفرنسية بكشف أسباب اجلرمية
«بال تأخري ،يف شكل ال يرتك
شكوكًا» ،ودعا إىل التظاهر
ضد «اجملزرة» .أما غولتان
كيزاناك ،الرئيسة املشاركة
للحزب ،فرفضت احلديث عن
صراع داخلي« ،من دون
دليل» ،قائلة« :هذا اغتيال
سياسي وفخ ُوضع على طريق
تسوية القضية الكردية».
رجح أردوغان
يف املقابلّ ،
فرضية «تسوية حسابات» يف
مستدركًا:
«الكردستاني»،
«جيب انتظار اتضاح مالبسات
القضية ،وعدم التكهن».
وأردف أن ذلك قد يكون
أيضًا «عم ًال ختريبيًا» من
أطراف ال يرغبون يف تسوية
النزاع الكردي.
إرينتش،
بولنت
ودان
نائب رئيس الوزراء الرتكي،
لكن
«الفظيعة»،
اجلرمية
حسني تشليك ،نائب رئيس
والتنمية»
«العدالة
حزب
رجح فرضية «تصفية
احلاكم،
ّ
احلسابات» داخل «الكردستاني
الذي نعلم أن مثة انشقاقات
يف صفوفه».

اغتيال زعيم قبلي توسط بني احلكومة والقاعدة بكمني مسلح

نسف خط االنابيب يوقف ضخ النفط يف اليمن

قال مسؤولون حكوميون
وبصناعة النفط إن تدفق
النفط اخلام عرب أنبوب التصدير
الرئيسي باليمن توقف بعدما
قام جمهولون بتفجري اخلط
صباح امس.
كان اليمن قد استأنف ضخ
النفط يوم  31كانون األول
مبعدل حنو  70ألف برميل يوميا
بعد أحداث اصالحات يف خط
األنابيب الذي كان ينقل عادة
حنو  110أالف برميل يوميا من
خام مأرب اخلفيف إىل مرفأ
للتصدير على البحر األمحر
قبل سلسلة هجمات بدأت عام
 .2011وقال مسؤول أمين إنه
بعد عشرة أيام من استئناف
تدفق النفط فجر مهامجون
جمهولون اخلط جمددا بزرع
قنبلة قرب اخلط يف منطقة
صرواح مبحافظة مأرب بوسط
البالد .وأضاف أن التفجري
دفع احلكومة إىل وقف ضخ
اخلام من حقول النفط إىل مرفأ
التصدير.
وقال مصدر رمسي ومصدر
قبلي امس ان زعيما قبليا مينيا
توسط بني احلكومة والقاعدة
قتل امس يف كمني على طريق
حمافظة أبني جبنوب البالد.
وكان الزعيم القبلي املال
زبارة معروفا مبساعدته احلكومة
على اطالق سراح أفراد خطفتهم
القاعدة من بينهم نائب القنصل
السعودي الذي خطف يف عدن
العام املاضي .وقال املصدر
الرمسي قتل الزعيم القبلي
يف كمني .كان يف سيارته
عندما اطلق املسلحون النار
عليه .وقال املصدران الرمسي
والقبلي كالهما ان القاعدة
مسؤولة عن احلادث.

وتظاهر اآلالف من أنصار
احلراك اجلنوبي امس ،يف
عدة حمافظات يف جنوب اليمن
داعني إلحياء ذكرى مناسبة
التصاحل والتسامح املقرر أن
تتم يف ال 13من الشهر اجلاري
يف مدينة عدن.
وتظاهر حنو  5آالف من
أنصار احلراك يف مظاهرة راجلة
من حمافظة شبوة اىل منطقة
العرم جنوب مدينة عتق ب 45
كيلومرت يف الطريق اىل عدن
كربى مدن جنوب اليمن .وقال
أحد أنصار احلراك ،إن املظاهرة
انطلقت بأعداد تفوق املتوقع
وتفوق املقيدين يف كشوفات
أنصار احلراك ،مشريًا اىل أن
ضمت مشاركني
املظاهرة
ّ
من مديريات الصعيد وحبان
ورضوم
وعزان
والروضة
وميفعة وبالد هدى االقموش.
وشارك اآلالف من أبناء
حمافظة شبوة من خمتلف
مديرياتها يف مهرجان التصاحل
والتسامح اجلنوبي ،وخرجوا
مبظاهرة مجاهريية كربى غطت
شوارع رئيسة وفرعية مبدينة
عتق ،وتوقفت احلركة لعدة
ساعات .وانطلقت مظاهرة
مماثلة مبدينة جعار ،ثاني أكرب
مدن حمافظة أبني ،من شارع
الكهرباء شرق مدينة جعار،
وطافت شوارع املدينة ،رفع
املشاركون فيها الفتات كتب
عليها قادمون قادمون يا عدن
قادمون ،كما رفعوا صورًا
للرئيس اجلنوبي السابق علي
إياه
سامل البيض ،معتربين ّ
الرئيس الشرعي للجنوب،
باإلضافة اىل رفع أعالم دولة
اجلنوب اليت كانت مستقلة حتى
عام .1990

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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مفاجأة :رئيس برملان أسرتاليا السابق مدمن مخور!!
كشفت التحقيقات أن إدمان
رئيس الربملان السابق بيرت سليرب
للخمور دفعه إىل خمالفة القانون
فيما يتعلق بنظام فواتري الدفع
للسيارات األجرة الذي يطلق
عليه يف أسرتاليا .Cabcharge
وتشري وثائق حمكمة «ACT
 »Magistrates Courtإىل أن سليرب
أهدر  337دوالر يف إحدى جوالته
يف يناير  2012لالنتقال من
الربملان إىل بعض مصانع اخلمور
يف كانبريا مثل «كلوناكيال».
واتهمت الشرطة سليرب ،الذي
تنحى من منصبه كرئيس للربملان
يف تشرين االول /أكتوبر ،2012
بإساءة استخدام فواتري السيارات
األجرة يف أبريل ويونيو ،2010
وفقا لوثائق مكونة من تسع
صفحات.
كما اتهمته باستخدام بطاقة
« »Cabchargeرغم أنه مل يكن
مسموحا له استخدامه ،لكنه خرق
القانون يف  20يناير ،2010
عندما استخدم البطاقة للدفع
لتأجري سيارة من موقع الربملان
إىل مصانع مخور يف كانبريا،
وحتديدا «دونكونا وينريي» و
«كلوناكيال» و «ياس فالي»،
بتكلفة انتقال  337دوالر.
سليرب
الشرطة
واتهمت
بتزييف املعلومات حول الرحلة
عندما قام مبلء  4فواتري تصف
الرحالت أنها انتقال من ضواحي
إىل ضواحي ،أو من الربملان إىل
ضواحي خمفيا حقيقة رحالته،
باإلضافة إىل إخفائه حقيقة

استخدامه للبطاقة.
وعالوة على ذلك ،اتهمت
الشرطة سليرب باستخدام بطاقة
 Cabchargeللدفع مقابل تأجري
سيارة إىل مصانع اخلمور Jeir
 Creekو DoonkunnaوClonakilla
و.Poachers Pantry
ووجهت الشرطة اتهاما إىل
رئيس الربملان السابق باستخدام
البطاقة بشكل خمالف يف 27
يونية  ،2010ومن املتوقع أن
يتم النظر يف االتهامات يف
احملكمة االبتدائية  15فرباير
املقبل يف كانبريا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مشروع إسكاني يتجنب « الربا»
يثري جدال يف سيدني!!
إسكان
مشروع
تسبب
يف ضاحية « ريفرستون»
بسيدني يقوم على مبدأ جتن
الفوائد ،أو ما يطلق عليه يف
الشريعة اإلسالمية « الربا»
يف إثارة الكثري من اجلدل،
إذ اعتربه البعض متييزا لصاحل
املسلمني.
وعلى الرغم من إصرار الشركة
القائمة على املشروع بأن باب

الثوم يشفي مرضى الضغط املرتفع

كشف دراسة أسرتالية جديدة
أن فوائد الثوم ليست مقتصرة
على شفاء الربد وزيادة
احليوية ،لكنه يقلل أيضا من
الضغط املرتفع.
وأضاف البحث ،الذي مت
إجراؤه على مرضى ضغط مرتفع
يف مدينة أدياليد األسرتالية،
ونشرت نتائجه يف «اجمللة
األوربية للغذاء العالجي» إن
تناول حبتني يوميا من مستحضر
عالجي حيتوي على تركيز عالي
من الثوم املعتق يساعد على
ختفيض ضغط الدم.
وقالت قائدة فريق البحث
كارين ريد إن املثري يف األمر
هو قدرة الثوم على ختفيض

ضغط الدم املرتفع عرب حتفيز
أكسيد النيرتيك يف اخلاليا،
واليت توسع بدورها األوعية
الدموية ،مبا ينتج عنه تقليل
الضغط.
وتابعت ريد أن ما يصنع
الفارق لصاحل الثوم هو أنه ال
يعتمد على آلية واحدة لتخفيض
الضغطـ ،بعكس األدوية األخرى
اليت يقتصر نشاطها على آلية
وحيدة.
ومشلت الدراسة  80مريضا،
حدث هلم اخنفاض ملحوظ يف
الضغط خالل  12أسبوع من
تناول العالج.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

احلجز يف املشروع متاح للجميع
وليس مقتصرا على املسلمني،
إال أن مبادئ املشروع القائمة
على أن القروض حالل بنسبة
 ،% 100وفرصة لتجنب الربا
الذي حيرمه اإلسالم ،جيعل
املشروع يستهدف املسلمني
فحسب.
من جانبه ،قال راي ويليامز
عضو الربملان عن ضاحية
«هوكسبريي» إن املشروع من
شأنه أن يقسم األسرتالينب،
مدعيا أن كل من ميلك عقال
راجحا ،سوف ينبذ مثل هذا
املشروع.
ويف ذات السياق ،قال أالن
بنديلتون عضو جملس بالكتاون
إن الديانة اإلسالمية هي
الشرط األساسي للشراء يف
هذا املشروع اجلدلي.
وأصر مسؤولو الشركة على
أن املشروع للجميع ،وعلى أن
اقتصار استفادة املسلمني
به ال حيمل وجهة نظر بيزنس
سليمة.
وترتاوح مساحة األراضي بني
 800 -400مرت مبتوسط  85ألف
دوالر ،منها مقدم حجز يرتاوح
بني  ،% 35-30وتقسيط
الباقي على  30-24شهرا خالية
من الفوائد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تاريخ احلرب ضد التدخني
يف أسرتاليا!
ال شك أن قانون عبوات
السجائر املوحدة اخلالية من أي
شعارات تروجيية ،والذي طبقته
أسرتاليا بداية من  1كانون
االول /ديسمرب خطوة تارخيية
حبق ،حيث دفعت ست دول؛
نيوزيلندا وبريطانيا والنوريج
وتركيا وفرنسا واهلند ،إىل
حماولة تقليد السبق األسرتالي.
وكانت احلرب على التدخني
قد بدأت إبان العقود األوىل
من القرن املنصرم ،بعد أن
صدرت ثالث دراسات عن
عالقة التدخني بسرطان الرئة،
عام .1957
اجمللس األسرتالي
وكتب
يف القرن
ألحباث الصحة
املاضي إىل وزير الصحة حيثه
على ضرورة أن تقوم احلكومة
بتحذير غري املدخنني ضد عادة
التدخني ،لكن األمر احتاج إىل
 16عاما قبل أن يكتب حتذيرا
خجوال حبروف صغرية على
عبوات السجائر يف أسرتاليا ،ثم
تطور األمر تدرجييا إىل أن وصل
لذروته عام  2012بتطبيق قانون
العبوات الباهتة املوحدة.
وحاولت شركات السجائر
العمالقة بشتى السبل على مر
العقود إيقاف أي حتذيرات ضد
التدخني ،ففي عام  ،1978كتب
مسؤول يف شركة «بريتيش
أمريكان توباكو» لفرع الشركة

يف أملانيا قائال« :بكل وضوح،
جيب جتنب التحذيرات الصحية،
على كافة منتجات التبغ ،أطول
فرتة ممكنة».
التبغ
شركات
وسلكت
كافة السبل ،ضد قانون
العبوات املوحدة الباهتة الذي
أصدرته أسرتاليا ،حيث أنفقت
ماليني الدوالرات يف إعالنات
تليفزيونية هيستريية ،وأقامت
دعوي يف احملكمة العليا ،لكنها
مل حتظ سوى بتأييد قاض واحد
من قضاة احملكمة السبعة.
ظهرت
كوينزالند
ويف
ملصقات يتم شراؤها إلخفاء
العبوات
على
التحذيرات
اجلديدة ،وحتمل أشكال عديدة
مثل خريطة أسرتاليا ،بهدف
إنعاش مبيعات السجائر ،وقام
أحد رجال األعمال بالرتويج لتلك
امللصقات اجلديدة على مواقع
التواصل االجتماعي ،ال سيما
يف ظل وجود  2.8مليون مدخن
يف أسرتاليا.
كما ظهرت حماوالت تدعو
االلتفات
لعدم
املدخنني
للتحذيرات املوجودة على عبوات
السجائر وجتاهلها ،لتعويض
نقص مبيعات منتجات التبغ
منذ تطبيق القانون األسرتالي
التارخيي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

للبيـــع

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

0414600042
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

اسرتاليا يف أسبوع
سكة حديد خفيفة لسيدني سيتم اوكونور يعتذر من أبوت للتهكم
بناؤها دفعة واحدة

اعرتفت وزيرة النقل غالديس
برجييكليان بان مركز سيدني
التجاري سيشهد تعثرات وفوضى
مرور كبرية عندما يتم حفر جورج
سرتيت لبناء خطني للسكك
احلديدية اخلفيفة.
وأكدت وزيرة النقل يوم امس
اخلطني
االول اخلميس ان
سريبطان السريكيالر كي مبحطة
السنرتال يف سيدني ثم اىل
راندويك يف مرحلة واحدة بدال من
مرحلتني.
وكان من املتوقع يف البداية ان
يتم بناء خط الضواحي الشرقية
الذي يصل اىل ملعب الكريكيت
يف سيدني وجامعة نيو ساوث
ويلز ومضمار راندويك للسباق
ومستشفى برينس اوف ويلز قبل
بناء خط السوق التجاري األكثر
إثارة للخالف.
ولكن السيدة برجييكليان قالت ان
اخلطوط اآلن جيري التعامل معها
كمشروع واحد ،على الرغم من أنها
ستبنى على مراحل متالحقة لتقليل
التعطيل والفوضى املرورية.
ويهدف اخلط الذي سيكلف 1.6
مليار دوالر لتخفيف حدة االزدحام
يف املدينة وإعطاء الناس ركوبا
اسرع من احلافالت على طول
شارع جورج.
واالمتداد ما بني جورج سرتيت
وهنرت،
باتهريست
وشارعي
الذي يشكل حنو  40يف املئة من

الشريان الرئيسي ،سيتم إغالقه
امام حركة املرور العامة وفتحه
للمشاة.
وصرحت وزيرة النقل يف نيو
ساوث ويلز لراديو ماكواري ان
اهلدف هو التأكد من ان باالمكان
جعل الناس يستخدمون اخلط
كامال مرة واحدة فور إمتامه.
وقالت «إذا قررت أن تبين وصلة
جورج سرتيت أوال فسيكون لديك
اآلالف من الناس الذين ينزلون
يف السنرتال ليجري نقلهم من
هناك ،وكذلك لو بدأت بوصلة
الضواحي الشرقية أوال فسيكون
لديك اآلالف من الناس يف
السنرتال وليس بامكاننا نقلهم
بالسرعة الالزمة عرب جورج
سرتيت وأجزاء أخرى من السوق
التجاري».
جار
العمل
ان
الوزيرة
واوضحت
ٍ
على النموذج املفصل لتحديد
كيفية بناء خط يف أسرع
وقت ممكن مع أقل قدر من
االضطراب.
وقالت «ستكون هناك اضطرابات
مرور انا ال انكر ذلك ولكنين
مقتنعة انه من خالل التخطيط
بشكل صحيح ميكننا تقليلها
(االضطرابات)».
وقالت ان العمل سيبدأ يف العام
 2014وأعربت عن أملها ان يتم
انتهاء العمل بهذه اخلطوط يف
غضون مخس أو ست سنوات.

من تطوعه يف اطفاء احلرائق

اإلسكان،
وزير
وصف
بريندان أوكونور ،تطوع
زعيم املعارضة طوني أبوت
يف مكافحة احلرائق ،بـالعمل
«البهلواني» يوم األربعاء،
قبل ان يعود ويعتذر عن
ذلك يوم اخلميس.
فبعد ان ادىل السيد اوكونور
بهذه التعليقات عرب تويرت
عاد وحذفها مقدما اعتذاره
قائال «اعتذر عن أي اهانة.
أنا أحرتم واقدر العمل اجلاد
من مجيع عناصر االطفاء
املتطوعني مبن فيهم طوني
ابوت».
جاء هذا االعتذار بعد ان
أعرب نواب احراريون عن
استيائهم إزاء هذا التعليق.
وقال النائب االحراري جيمي
بريغز عرب تويتد «برندان
أوكونور سلط الضوء على
مدى احلملة السيئة والشريرة
حلزب العمال هذا العام».
ووصف رئيس الوزراء،
باري أوفاريل تعليق السيد
أوكونور بأنه «غري مفيد».
والسيد أوكونور حاليا يف
إجازة.
ويوم االربعاء قال مكتبه انه

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

ابوت
غري قادر على التعليق.

رجييم عصري الليمون األسوأ
يف أسرتاليا للعام الثاني على
التوالي!!

احتل نظام الرجييم املعتمد على
عصائر الليمون فحسب لقب
أسوأ احلميات الغذائية للعام
الثاني على التوالي وفقا آلراء
خرباء تغذية أسرتاليني.
وأجرى االستطالع «مجعية
خرباء التغذية يف أسرتاليا»،
حيث تبوأ رجييم الليمون لقب
األسوأ يليه رجييم األمحاض
القلوية.
وقالت ميالني ماكرايس إحدى
خبريات التغذية يف اجلمعية
إنها تأمل يف أن تؤدي نتائج
البحث يف تفكري األسرتاليني
مليا قبل اتباع أنظمة محية
غذائية.
وأضافت أن الرجييم املعتمد

على عصائر الليمون فقط هو
األسوأ ألنه يعتمد على مبدأ
احلرمان التام من الطعام،
واالعتماد على عصائر الليمون
فحسب ملدة ترتاوح بني -10
 14يوما.
واستطردت أن معنى احلمية
الغذائية يبعد متاما عن معنى
احلرمان واإلرهاق الذي يصيب
متبعي تلك احلمية.
وأعلنت اخلبرية الغذائية عن
رغبتها يف أن يتبع األسرتاليون
عام  2013أنظمة محية غذائية
بشكل عقالني ال يتسبب يف
أضرار صحية هلم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حتليل «دي إن إيه»...جتارة راحبة بدأت تتوغل يف أسرتاليا
عندما دفع الفضول كارول
كوشنري إىل إجراء اختبار يتعلق
بتحليل البنية الوراثية لديها،
صادمة،
فاجعة
اكتشفت
مفادها أنها معرضة بشدة
لإلصابة بسرطان الثدي ،كما
اكتشفت امرأة تدعى كارين
دوريت بعد إجرائها للتحاليل
أن والدها مزيف ،باإلضافة
إىل اشتباه يف إصابتها
بالسرطان.
وهاتان املرأتان هما اثنتان من
ضمن  180ألف شخص قاموا
بإجراء حتليل احلامض النووي
«دي إن ايه» عرب شركة
أمريكية تدعى  ،23andMeوهي
أكرب شركة يف العامل يف هذا
اجملال ،وتقوم بتقييم أكثر
من  200من الصفات اجلينية،
مع توقع األمراض اليت ميكن
أن تصيب الشخص اخلاضع
للتحليل.
ومن املتوقع أن يصعد عدد
زبائن الشركة بشكل متزايد
خالل العام اجلاري ،بعدما
خفضت الشركة اليت يقع مقرها
يف كاليفورنيا ،سعر التحليل
الواحد إىل  99دوالر.
واجلدير بالذكر أن اسم الشركة
مشتق من حقيقة أن اخللية
البشرية الطبيعية حتتوي على
 23زوج من الكروموسومات.
وختطط الشركة لزيادة عدد
زبائنها إىل مليون مع نهاية
العام اجلاري ,واكتساب سوق
هلا يف بريطانيا.
وبدأت الفكرة يف االنتشار يف
أسرتاليا على شبكة اإلنرتنت
عرب جمموعة من الشركات،
بسعر يبدأ من  300دوالر.
وأحدث ذلك االستغالل التجاري
للجينات الوراثية وعلم الوراثة
جدال هائال ،ما بني مؤيد
ومعارض ،حيث يرى املؤيدون
أن يف ذلك فجرا لعهد علمي

جديد ,حينما يعرف األشخاص
عناصر أساسية عن تكوينهم
اجليين ،وسبل محاية أطفاهلم
من خماطر األمراض الوراثية.
بينما يرى املعارضون  ،من
بينهم أطباء وعلماء وراثة أن
النتائج املتفتقة عن ذلك
التحليل مضللة وال يعتمد
عليها ،وطريقة تنبؤ فقرية
لألمراض القاتلة ،باإلضافة
إىل خطورة إصابة املواطنني
بصدمات مفزعة يف ظل غياب
األطباء املتخصصني.
كارين
اجلورجية
وخضعت
دوريت 53 ،سنة’ إىل اختبار
الـ «دي إن إيه» الذي كشف
هلا إصابتها بسرطان الثدي
يف مرحلة مبكرة ،باإلضافة إىل
مفاجأة أخرى مذهلة ،وهي أن
من اعتادت مناداته بـ «أبي»
هو والد مزيف ،وأخذت تتعقب

والدها احلقيقي واختها نصف
الشقيقة.
وأشارت إىل أن االكتشاف
املبكر لسرطان الثدي وقاها
من وصول الورم لألنسجة.
وتقول املواقع اإللكرتونية
للشركات اليت جتري حتاليل
الـ «دي إن إيه» إنها جمرد
مصدر إخباري بالتحليل الوراثي
للزبائن ،وال عالقة هلا بالفحص
الطيب ،أو منع األمراض،
باإلضافة إىل عدم تقدميها
استشارات طبية.
يأتي ذلك وسط حتذيرات من
أن يتم استخدام الـ «دي
إن إيه» الذي يرسله الزبائن
للتحليل ،من أحناء متفرقة من
العامل ،استخداما خاطئا به خرق
للخصوصية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جمالس البلديات يف أسرتاليا
تسعى لدعم فيدرالي مباشر
يناقش حتقيق برملاني األسبوع
القادم طلب جمالس البلديات
األسرتالية باالعرتاف بها يف
الدستور ،حتى يتسنى هلا
احلصول على دعم فيدرالي
مباشر.
وحتارب جمالس البلديات يف
أسرتاليا من أجل االستفادة
بدعم مباشر من احلكومة
الفيدرالية إلصالح الطرق ،رغم
أمام
الدعوتني القضائيتني
احملكمة العليا.
من جهتها ،قالت فيليسييت
احتاد
رئيسة
لويس
آن
اجملالس احمللية إن املنازعة

القضائية تهدف إىل منع أي
متويل فيدرالي مباشر جملالس
البلديات ،مبا سيعوق برامج
إصالح طرق هامة.
وتابعت أن جمالس البلديات
ال تعتمد بشكل أساسي على
متويل احلكومة الفيدرالية ،لعدم
إرهاقها بفواتري البنية التحية
الباهظة التكاليف ،وأردفت:
«ولكن إذا توفرت أموال ملاذا
يتم حرمان جمالس البلديات
من احلصول على الدعم بشكل
قانوني؟».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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تقرير :مؤسسة التعليم
يف جنوب أسرتاليا فاسدة اتهامات لبيرت سليرب خبيانة األمانة

أظهرت مراجعة حكومية وجود
حاالت فساد متعددة يف
مؤسسة التعليم بوالية جنوب
أسرتاليا ،وهو ما دعا املعارضة
الليربالية داخل الوالية إىل
احلث على ضرورة اختاذ مواقف
حامسة ملعاجلة سوء السلوك
املتفشي يف نظام التعليم
بها.
وكانت حكومة الوالية العمالية
قد صادقت على املضي قدما
يف التقرير الذي حيمل اسم
 ،Ernst and Youngاستعدادا
املستقلة
اللجنة
ملواجهة
ملكافحة الفساد ،حيث حدد
التقرير  10نواحي حتمل
شبهات فساد داخل مؤسسة
التعليم بالوالية.

وقال ديفيد بيسوني وزير
التعليم يف حكومة الظل
بالوالية الذي حصل على
التقرير مبوجب حرية تداول
املعلومات إن حكومة الوالية
يتعني عليها التدخل الفوري
لتنفيذ التوصيات اليت طالب
بها التقرير ،دون أي تكلؤ».
ومن بني التوصيات اليت
تضمنها التقرير عمل تقييم
مفصل لكافة خماطر الفساد.
وقالت متحدثة باسم حكومة
جنوب أسرتاليا إن أي مظاهر
فساد تضمنها التقرير تواجه
حتركا جادا وسريعا للقضاء
عليها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يرت سليرب ومساعده السابق جيمس أشبي
يواجه رئيس الربملان السابق
بيرت سليرب اتهامات مبخالفات
مالية تتعلق بفواتري سيارات
أجرة ممولة من الكومنولث
بعد أن خضع لتحقيق طويل
أجرته الشرطة األسرتالية
الفيدرالية.
وبعد أسبوع واحد من تربئة
احملكمة الفيدرالية لبيرت
سليرب من مزاعم التحرش
اجلنسي مبساعده جيمس
سليرب
سيضطر
أشيب،
الذي كان ذات يوم منتميا

للحزب الليربالي إىل املثول
جمددا أمام حمكمة يف كانبريا
الشهر املقبل.
وقالت الشرطة الفيدرالية
األسرتالية إنها استدعت
سليرب للتحقيق يف ثالثة
اتهامات تتعلق خبيانة األمانة
واإلضرار بأموال الكومنولث.
وتتضمن قائمة االتهامات
التضليل يف فواتري سيارات
األجرة ،وهي تهمة حتمل خرقا
للقانون اجلنائي للكومونولث،
ويواجه سليرب السجن ملدة 5

ملاذا جتذب أسرتاليا العاهرات وجتار املخدرات وجنوم الروك؟!
يتسبب االقتصاد األسرتالي
األسرتالي
والدوالر
القوي
املرتفع القيمة باإلضافة إىل
زيادة قيمة األجور يف جعل
أسرتاليا مقصدا جاذبا للجنس
واملخدرات وجنوم الروك.
وحتاول العاهرات األجنبيات
وجنوم
املخدرات
ومهربو
الروك االستفادة من األموال
األسرتالية بقدر املستطاع يف
بلد يبلغ معدل النمو االقتصادي
لديها  % 3.1بينما يتعثر
اقتصاد العديد من دول العامل
املتقدمة.
من جهته ،قال بول جيفتوفيك
املدير التنفيذي لـ «جلنة
اجلرائم األسرتالية» إن عصابات
إجرامية خارجية منظمة تستهدف
أسرتاليا ،نظرا القتصادها
املنتعش ا
أرباح املخدرات
وتكشف األرقام أن الشرطة
األسرتالية قامت ب 69600
عملية مصادرة ملخدرات منذ
بداية العام حتى  30يونيو،
وهو املعدل األعلى خالل عقد
من الزمان.
وخالل الشهور األخرية قامت
الشرطة بضبط شبكة تهريب

خمدرات ترتبط باليابان وفيتنام
وأسرتاليا.
ولعل أهم ما حققته الشرطة
يف جمال مكافحة املخدرات هي
إجهاضها حملاولة جلب  200كغم
من خمدر الكوكايني عرب احمليط
اهلادي قادمة من اإلكوادور
على منت أحد اليخوت.
توافد جنوم الروك
أضحت أسرتاليا مقصدا لنجوم
الروك من كافة أحناء العامل
بفعل الدوالر األسرتالي ذات
القيمة املرتفعة  ،ويكفي
معرفة أن النصف األول من
 2013سيشهد حضور العديد
من جنوم الروك إىل أسرتاليا
أمثال بروس سربينغستني
وبينك ورينغو ستار وثني ليزي
وفرقة ستيف ميلر وديب بريبل
وسانتانا وروبرت بالنت ونيل
يونغ وبول سيمون وغريهم.
وتتسبب أسعار التذاكر الباهظة
اليت حيددها جنوم الروك
يف أسرتاليا يف حنق بعض
األسرتاليني الذين يتساءلون
عن أسباب وصول قيمة
تذكرة أحد حفالت اجنم بروس
سربينغستني إىل  200دوالر

أعوام يف حالة ثبوت إدانته.

ومن املقرر أن ميثل سليرب
«كانبريا
حمكمة
أمام
ماجيسرتيت كورت» يف 15
فرباير املقبل.
السابق
املساعد
وكان
لسليرب جيمس أشيب قد
ادعى أن سليرب قام بالتوقيع
دون وجه حق على كوبونات
سيارات أجرة فارغة ممولة
من الكومونولث أثاء رحالته
إىل سيدني عام .2012
وقامت الشرطة الفيدرالية
إىل
بتحويل األمر برمته
النيابة العامة اليت أصدرت
بيانا يؤكد خالهلا االتهامات
اليت سيمثل سليرب مبوجبها
أمام احملكمة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أمل جديد ملرضى سرطان الدم

داعب األمل مرضى سرطان الدم
« لوكيميا» يف إمكانية الوصول
إىل عالج حاسم ،بعدما جنحت
جتربة دواء جديد يف حتقيق
نتائج واعدة للقضاء على مرضى
سرطان الدم بوالية فيكتوريا.
وتعتمد فكرة العقار اجلديد يف
جعل اخلاليا السرطانية املصابة
تدمر نفسها تلقائيا ،وهو
يستهدف القضاء على بروتني
حيمل اسم «بي سي إل »2
يعمل على تزايد منو اخلاليا
السرطانية ،إال أن العقار اجلديد
يقضي على ذلك الربوتني.
من جهته ،قال الربوفيسور
ديفيد هوانغ األستاذ مبعهد
«وولرت وإليزا هول» للكيمياء
احليوية إن العقار اجلديد حيمل

اسم «ايه بي تي  ،199-ومت
تصنيعه خصيصا للقضاء على
الربوتني السالف الذكر.
وكشف حبث جديد أوردته دورية
«»Nature Medicine journal
التأثري اإلجيابي للعقار اجلديد
على ثالثة مرضى مصابني
بسرطان دم مزمن ،حيث حدث
اختزال واضح للخاليا السرطانية
عقب تناوهلم جرعة واحدة من
الدواء اجلديد.
بينما علق الربوفيسور أندرو
روبرتس قائال« :النتائج درامية
للغاية ،لقد قتل الدواء عددا
كبريا من اخلاليا السرطانية ،لكنه
مل يقتل كل اخلاليا ،إنه يفتح
أمال جديدا يف معاجلة املرض».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حماكم نيو ساوث ويلز تضطهد
مراهقي «األبورجينز»!!

يف أسرتاليا بينما يكون مثن
التذكرة منخفضا وال يتجاوز 90
دوالرا إذا أقيمت يف الواليات
املتحدة.
جتارة اجلنس
تعترب أسرتاليا مطمعا للعاهرات
وجتار اجلنس يف العامل  ،حيث
يتوجه إليها العديد من النساء
من دول العامل بهدف العمل يف

جمال الدعارة.
وتكشف سجالت  2012يف نيو
ساوث ويلز صعودا ملحوظا يف
عدد العاهرات من تايالند وكوريا
اجلنوبية والصني ،كما أن % 53
من العاهرات الوافدات هن من
قارة آسيا ،و % 13.5ينتمني
ألقطار ال تتحدث اإلنكليزية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طالب حمامون جنائيون مبراجعة
عاجلة لضوابط عقوبات احلبس
بعدما صدرت إحصائيات حول
صدور أحكام باحلبس يف
حق أحداث أغلبهم من سكان
أسرتاليا األصليني «األبورجينز»،
وأكثرهم من قاطين والية نيو
ساوث ويلز.
وتصدرت ضاحية هانرت ومناطق
وسط الشمال يف نيو ساوث
ويلز قائمة أكثر املناطق اليت
تضم مراهقني صغار صدرت
ضدهم عقوبات باحلبس.
ويتزامن ذلك مع دراسة قامت
بها جامعة كوينزالند حول عدالة
القضاء ،حيث كشفت أن
احملاكم احمللية أكثر ميال إلصدار
عقوبات باحلبس يف حق األحداث،
دون النظر لعوامل مثل التاريخ
اإلجرامي هلؤالء املتهمني.

«اخلدمات
منظمة
وقالت
القانونية لألبورجينز» إن نتائج
التقرير مقلقة للغاية ،وتنم
على عدم العدالة االجتماعية يف
اجملتمع األسرتالي ،ال سيما يف
ظل عقوبات احلبس العنيفة اليت
تطال مراهقني حتت السن ينتمون
لسكان أسرتاليا األصليني.
وأظهرت األرقام أن فرصة صدور
أحكام باحلبس على املراهقني
األبورجينز تفوق األسرتاليني غري
األصليني مبقدار  31ضعف.
من جهته ،قال ستيفن لورانس
الناشط يف جمال الدفاع عن حقوق
«سكان أسرتاليا األصليني» إن
ثقافة عقوبات احلبس العنيفة
أضحت هي السائدة يف مدن نيو
ساوث ويلز الريفية اليت يرتكز
فيها سكان أسرتاليا األصليني.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

0414552715

Roses

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

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

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

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

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

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

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

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

BG

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

صفوت عرفان

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

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

اجتاه لفرض ضريبة سياحية جديدة يف ماكلني :أستطيع الع ْيش بـ  35دوالرا يوميا!!

استطالع % 5.7 :معدل البطالة يف
أسرتاليا نهاية 2013

نيو ساوث ويلز

انحسار متوقع يف النمو االقتصادي ألسرتاليا مع بداية تالشي «طفرة
التعدين»

دون بيدج وزير الشؤون املحلية

من املتوقع أن ينخفض النمو
االقتصادي ألسرتاليا حتت
متوسطاته الطبيعية ،مما سينجم
عنه صعود متوقع ملعدالت
البطالة سيكون األعلى يف
أسرتاليا منذ األزمة االقتصادية
العاملية.
ويأتي احنسار طفرة التعدين
على رأس أسباب هذا االخنفاض
املتوقع ،باإلضافة إىل استمرار
عجز املوازنة.
ويف استطالع رأي أوردته
«بيزنس داي» ضم 23
من خرباء االقتصاد ،تنبأ
مجيعهم باخنفاض معدل النمو
االقتصادي ألسرتاليا يف السنة
املالية احلالية ،إىل % 2.5
بعد أن المس النمو معدل % 3
العام املاضي.
كما تنبأ اخلرباء بزيادة يف
معدالت البطالة اليت ستالمس
مستوى  ،% 5.7يف ديسمرب
املقبل ،ويف حالة حتقق ذلك،
سيكون هو معدل البطالة األعلى

منذ األزمة االقتصادية العاملية
يف سبتمرب .2008
من جهته ،قال شني أوليفر إن
التدهور يف سوق العمل سيكون
املقياس احلقيقي الذي سيجعل
الناس يشعرون بعمق األزمة
االقتصادية.
وقال ثالثة خرباء فقط من
املشاركني يف االستطالع إن
مبقدور أسرتاليا حتقيق فائض
موازنة السنة املالية احلالية،
بينما تركزت أغلب التوقعات
على عجز متوقع مبتوسط 8.7
مليار دوالر.
وكان وزير اخلزانة الفيدرالي
واين سوان قد تنصل من
تعهداته بتحقيق فائض موازنة.
وانتقد الربوفيسور بيل ميتشيل
األستاذ جبامعة تشارلز داروين
النهج االقتصادي الذي تتبعه
احلكومة ،قائال إنه مل يتغري
حتى بعد تنصلها من تعهداتها
بتحقيق فائض موازنة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قال دون بيدج وزير الشؤون
احمللية يف والية نيو ساوث
ويلز إنه جيب السماح جملالس
بفرض
البلديات يف الوالية
ضريبة سياحية حتمل اسم» ضريبة
السرير السياحي» على أصحاب
الفنادق واملنشآت السياحية،
وختصيص تلك األموال لتوفري
البنية التحتية وخدمات النظافة
الالزمة ملواجهة الفيض اهلائل
من اإلقبال السياحي.
ومت طرح القضية يف أعقاب
الشكاوى اليت تقدم بها العديد
من مواطين مدينة « بايرون
باي» السياحية يف والية نيو
ساوث ويلز ،من الزيادة اهلائلة
يف عدد السائحني القاصدين
للمدينة ،وعدم قدرة الطرق أو
خدمات النظافة القائمة على حتمل
هذا الفيض الكبري.
وأضاف بيدج الذي يقطن يف
تلك املدينة السياحية إنه صدم
من الكم اهلائل من القمامة يف
املدينة ،ال سيما يف مناطق
سكانية.

ويقصد مدينة» بايرون باي»
سنويا حنو  1.5مليون زائر،
وأضاف بيدج « :لقد كنت
أمتشى يف شوارع املدينة غداة
ليلة رأس السنة ،وصعقت من
كم القمامة اهلائل ،والنقص
الكبري يف صناديق القمامة».
واستطرد بيدج يف تصرحيات
أدىل بها لراديو «إيه بي سي» إن
احلل هو فرض «ضريبة السرير»
ولكن جيب تعديل قوانني جمالس
البلديات للسماح لبلدية مثل
بايرون شاير بفرض الضريبة،
وتوجيهها حنو حتسني الطرق
وانتظار السيارات واحلمامات
العامة وخدمات النظافة وغريها.
احلالية،
للقوانني
ووفقا
يصعب على جمالس البلديات
فرض أي ضريبة إال بعد إظهار
فائدة مباشرة هلا ،ولذا حتاول
التعديالت اجلديدة أن تسمح
للمجالس بفرض ضرائب مع
إمكانية أن تكون الفوائد غري
مباشرة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أغنياء سيدني األكثر إفراطا يف احتساء اخلمور!!
كشف حتليل أجرته مؤسسة
«فريفاكس ميديا» أن سكان
الضواحي الثرية يف سيدني
هم األكثر إفراطا يف احتساء
اخلمور.
وتركزت احلاالت اليت مت نقلها
بسبب
املستشفيات
إىل
اخلمور بني سكان املناطق
الثرية يف سيدني.
اليت
إحصائيات
وتوضح
Health
منظمة
أصدرتها
إن
,Statistics
NSW
معدل الذين مت نقلهم إىل
املستشفيات للتداوي من
مضاعفات اخلمور قد زاد
بشكل ملحوظ بني عامي
 2011-2009فيما عدا «هانرتز
هيل»
من جانبه ،قال الربوفيسور
مايك دوب مدير معهد حقوق
الصحة العامة إن التحليل
كشف أن نسبة الوفاة بني
الفقراء تفوق األغنياء.
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وأوضحت اإلحصائيات أن
يف
أكثر من ربع النساء
اعرتفوا
تاون»
«كامبل
بالتدخني أثناء فرتات محلهن،
بينما بلغت النسبة  % 1يف
«ويلوغيب» اليت تبوأت قائمة
أكثر الضواحي يتمتع سكانها
بالصحة.
يأتي ذلك فيما قال الرئيس
التنفيذي ملؤسسة أحباث
الكحوليات مايكل ثورن إنه
جيب دراسة األسباب اليت
جتعل أثرياء سيدني األكثر
إفراطا يف اخلمور.
وتشري األرقام إىل أن
األشخاص فوق  40سنة
حيتسون اخلمور بشكل أكثر
ممن هم دون األربعني.
وكشف التحليل عن اختالفات
حادة بني صحة األغنياء
والفقراء يف سيدني ،حيث
تركز معدل اإلصابة بأمراض
السكري والقلب يف املناطق

األكثر فقرا يف املدينة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وزيرة شؤون العائالت جيني ماكلني
أثارت تصرحيات جيين ماكلني
وزيرة شؤون العائالت عاصفة
من االنتقادات بني املنظمات
االجتماعية ،بعد أن ادعت أنها
شخصيا قادرة على العيش بـ 35
دوالرا يوميا قيمة بدل البطالة
أو ما يطلق عليه Newstart
.allowance
يأتي ذلك تزامنا مع حتول
ما يربو عن  80ألف من اآلباء
العزب واألمهات العازبات من
مستحقني لبدل رعاية األطفال
إىل مستحقني لبدل البطالة يف
حالة بلوغ أصغر األبناء الثامنة
من عمره ،مما أفقدهم 110
دوالر أسبوعيا.
كما حثت ماكلني هؤالء اآلباء
واألمهات بالعودة إىل العمل،
وأشارت إىل أن ذلك سيكون
أفضل ،حيث سيشكلون منوذجا
أفضل أمام األبناء.
ويف معرض زيارة الوزيرة ألحد
مستشفيات ملبورن للرتويج خلطة
Dad and Partner pay scheme
اليت سيحصل مبوجبها اآلباء على
عطلة مدفوعة األجر عند استقباهلم
ملواليد جدد ،سئلت ماكلني عما
إذا كانت قادرة على العيش بـ
 246دوالر أسبوعيا قيمة بدل
البطالة أجابت« :نعم أستطيع».

وتتقاضى ماكلني أسبوعيا راتبا
وزاريا يبلغ  6321دوالر ،وهو
ما يعادل  25مرة قيمة بدل
البطالة.
كما يبلغ قيمة اإلجيار السكين
للفرد الواحد يف ضاحية
«إيفانهو» اليت تقطن بها
الوزيرة ما يزيد عن بدل البطالة،
حيث يزيد متوسط إجيار الغرفة
الواحدة عن  270دوالر أسبوعيا.
من ناحيتها ،قالت كاسندرا
التنفيذية
الرئيسة
غولدي
للمجلس األسرتالي للخدمات
االجتماعية إن ثالثة حتقيقات
برملانية أوضحت أن بدل البطالة
مل يزد خالل عقدين ،مبا جيعل
بعض متلقيه يعيشون يف فقر
شديد.وتابعت أن على الوزيرة
النظر إىل نتائج واقعية ألشخاص
حاولوا العيش بهذا البدل ومل
يفلحوا.
وتتناقض تصرحيات الوزيرة مع
تصرحيات الوزير بيل شورتن
الذي قال يف آب /أغسطس
املاضي إنه ينظر لقضية مدى
كفاية بدل البطالة ،بشكل جاد
للغاية ،معرتفا بصعوبة العيش
على ذلك البدل ،لكنه مل يتعهد
بزيادة البدل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تأثري ضئيل للتزايد السكاني يف أسرتاليا على قطاع اإلسكان

ال يعين ارتفاع عدد السكان
يف أسرتاليا زيادة الطلب على
اإلسكان ،ألن املنطق يقول
إن ذلك الصعود لن يكون له
سوى تأثري ضئيل ،على األقل
يف املستقبل القريب ،ولكن ما
يؤثر حقا هو الرتكيبة السكانية
وأساليب املعيشة.
لقد منا عدد سكان أسرتاليا
مبقدار  331ألف نسمة خالل
العام املاضي  ،2012يف حني
أن الزيادة كانت  254ألف نسمة
عام .2011
وتكشف األرقام أن عدد
املهاجرين إىل أسرتاليا قد
تضاعف خالل السنة املنصرمة،
ووصل العدد اإلمجالي خالل آخر
ثالثة شهور إىل  71ألف.

وفيما يتعلق بوالية كوينزالند،
فقد بلغ النمو السكاني 76000
نسمة عام  2012مقابل  49ألف
.2011
وعندما نتأمل األرقام جند أن
ثلثي معدل الزيادة السكانية يف
أسرتاليا يرجع إىل زيادة حركة
اهلجرة من اخلارج ،وأكثرهم من
نيوزيلندا( 30ألف مهاجر) ،ثم
الصني 20ألف ،ثم أوربا ثم
اهلند.
ويقول املهتمون بالقطاع
العقاري إن قطاع اإلسكان لن
يتأثر كثريا ،وسيقف صامدا يف
وجه الزيادة السكانية.
ويف كوينزالند ،كانت الزيادة
السكانية يف املاضي تعتمد على
اهلجرة الداخلية ما بني الواليات،

حيث كان ينزح إليها أسرتاليون
بغرض االستقرار ،ويقومون ببناء
منازل جديدة ،أما يف الفرتات
األخرية فمعظم من يتهافتون

على الوالية نتاج اهلجرة القادمة
من اخلارج.
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بروفيسور :تشخيص اإلجهاض يف اخلضر يقودون اجلهود لزيادة
بدل البطالة
أسرتاليا قد يقتل أجنة أصحاء

قال خبري أسرتالي يف جمال
املوجات فوق الصوتية إن
التشخيص اخلاطئ لإلجهاض
املبكر ،والذي يؤدي إىل قرار
إنهاء احلمل مبكرا يؤدي إىل
وفاة أجنة أصحاء.
وختضع العديد من النساء
إجهاض،
لعمليات
احلوامل
يتبعها ما يطلق عليه علميا اسم
 curetteأوعملية إزالة بقايا
احلمل ،لكن أحد البحوث احلديثة
أشار إىل أن التشخيص اخلاطئ
يشمل واحدا من كل  200عملية
إجهاض.
من جهته ،قال جورج كوندوس
األستاذ املساعد يف جامعة
سيدني إنه جيب وضع إجراءات
أكثر حتفظا للتأكد من أن
تشخيص اإلجهاض يف أسرتاليا
ليس خاطئا.
وكانت كلية أطباء النساء التوليد
امللكية األسرتالية النيوزيلندية
قد نفت ادعاءات وجود أخطاء
يف تشخيص اإلجهاض املبكر.
ويتم فحص احلاالت اليت

تستدعي اإلجهاض يف الطور
األول من احلمل عن طريق
قياس املوجات فوق الصوتية
للكيس اجلنيين وحجم اجلنني،
ومدى إمكانية مساع نبضات
قلبه.
وأضاف الربوفيسور كوندوس
أن اختالف معايري القياس فيما
يتعلق باإلجهاض خيلق نوعا من
االرتباك ،حول مدى منو اجلنني
بشكل صحيح؟
وأضاف أن حنو ربع حاالت
احلمل تنتهي باإلجهاض ،باتباع
قواعد صارمة الختاذ هذا القرار
الصعب الذي حيدث آثارا سلبية
متعددة للمرأة اليت تفقد جنينها
قبل أن يظهر للنور.
وعلى النفيض ،قال مايكل
بريميزل رئيس كلية أطباء
النساء التوليد امللكية األسرتالية
النيوزيلندية إنه من اخلطأ أن
نبعث القلق يف نفوس النساء
من أن تشخيص اإلجهاض قد
يكون خاطئا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أمهات كوينزالند خيشني من اختطاف أبنائهن!
كشف استطالع أجرته مؤسسة
أسرتاليا»
«أوكسفارم
مبشاركة  1000أم أسرتالية
من كافة الواليات إن إمهات
كوينزالند أكثر قلقا بشأن
إمكانية تعرض أبنائهم إىل
االختطاف.
وأوضح أن واحدة من بني
كل  4أمهات يف كوينزالند
قالت إن أكثر ما يقلقها هو
تعرض ابنها لالختطاف ،بينما
قالت  % 35من النساء إن
أكثر باعث للقلق هو أن يقدم
األبناء على إحلاق الضرر
بأنفسهم.
وترجع هذه النتائج يف والية
كوينزالند إىل التأثري الذي
أحدثته قضية غياب دانيال
موركومب مراهق «صن شاين

كوست» الذي مت قتله بعد
اختطافه من حافلته املدرسية
عام  ،2003وظل ملدة 8
سنوات مفقود األثر.
وعلى مستوى أسرتاليا ككل
قالت  % 18من النساء
األسرتاليات إنه أكثر هاجس
بالنسبة إليهن هو تعرض
أبنائهم لالختطاف.
وعلى الرغم من ذلك اخلوف،
قالت  % 40من النساء يف
أسرتاليا يرتكون أبناءهم يف
املنزل دون رقابة.
كما وضعت األمهات حوادث
الطرق والبلطجة واملخدرات
واخلمور مبثابة أكثر بواعث
للقلق على األبناء.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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يسعى اخلضر يف السنة اجلديدة
لرفع بدل البطالة مبعدل 50
دوالرا أسبوعيا ،حتت شعار أنه
حان الوقت الختاذ قرارات جادة
والكف عن الكالم النظري.
ومن املقرر أن تقدم سيناتور
اخلضر راشيل سيورت خطة
الزيادة إىل جملس الشيوخ
يف الربملان ،يف فرباير املقبل،
وعلقت سيورت على اخلطة
بقوهلا« :إنها خطة واقعية،
وقابلة للتحقيق ،إذا كنا حقا
جمتمعا يهتم بأحوال الضعفاء».
بينما قال مكتب املوازنة
الربملاني إن اخلطة اجلديدة
ستكلف احلكومة حنو  7.4مليار
دوالر حتى عام .17-2016
وتأتي تلك التطورات بعد
أسبوع من املنافشات حول مدى
كفاية بدل البطالة ،ال سيما
لفئة األمهات العازبات واآلباء
العزب ،حيث حتولت هذه الفئة
من مستحقة لبدل األبوة أو
األمومة إىل بدل البطالة.
وكانت جيين ماكلني وزيرة
شؤون العائالت قد أثارت غضب
املنظمات االجتماعية بعد قوهلا
إنها تستطيع العيش بالقيمة
الزهيدة لبدل البطالة.
وكانت السيناتور سيورت قد
قررت العام املاضي جتربة
العيش ملدة أسبوع بقيمة
مساوية لبدل البطالة ،وعلقت
يف نهاية التجربة إنها تيقنت
من أن قيمة البدل منخفضة
للغاية وال تكفي االحتياجات،
وتابعت « :احلكومة مصرة على
جتاهل املأساة».
وكان وزير اخلزانة الفيدرالي
واين سوان ووزيرة الصحة تانيا
بليربسيك قد نوها هذا األسبوع
إىل أن أولوية احلكومة تكمن يف
دفع العاطلني إىل سوق العمل،
حيث قالت وزيرة الصحة:
«حتاول احلكومة إيصال رسالة
حول أهمية العمل ،وصعوبة
العيش على بدل البطالة ،لذلك
مل نقم بزيادة ذلك البدل ،إلقناع
مستحقيه أنها مرحلة مؤقتة،
حلني احلصول على عمل».
وكانت تصرحيات وزيرة شؤون
العائالت حول قدرتها على

العيش بـ  35دوالرا يوميا قد
مت حذفها من البيان الصحفي
الصادر من مكتبها.
من جهته ،قال آدم باندت نائب
رئيس اخلضر إنه سيقضي
أسبوعا يف جتربة العيش بـ 35
دوالرا يوميا ،داعيا ماكلني
لالنضمام إليه يف التجربة.
وتشري اإلحصائيات الرمسية إىل
أن الفئة العمرية بني  34-25و
 44-35هما األكثر تلقيا لبدل
البطالة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أولياء أمور املعاقات يف أسرتاليا
يطلبون استئصال أرحامهن!!
يعمد الكثري من أولياء أمور
بأمراض
املصابات
الفتيات
عقلية إىل إجراء عمليات تعقيم
هلن ،وجعلهن غري قادرات على
اإلجناب ،للتحكم يف الدورة
الشهرية ،وضمان منع احلمل،
حسبما خلصت إليه نتائج حتقيق
برملاني يف جملس الشيوخ.
من جانبها قالت الربوفيسورة
سونيا غروفر أخصائية أمراض
النساء يف مستشفي Royal
 Childrenمبلبورن خالل شهادتها
للجنة االستماع بالربملان إنها شعرت
بالفزع الشديد نتيجة لطلبات تقدم
بها والدو فتيات معاقات ذهنيا
الستئصال أرحامهن ،وأشارت إىل
أن احللول ال ميكن أن تأتي بتلك
الطريقة الوحشية ،ولكن مبساعدة
هؤالء الشابات على ضبط الدورة
الشهرية ،ووضع وسائل ملنع
احلمل ،وليس استئصال الرحم
برمته.
وأردفت أن هؤالء الشابات
املصابات بأمراض عقلية ميكنهن
خوض غمار عالقات جنسية ممتعة
مع جتنب خماطر احلمل ،إذا كانت
أوضاعهن الصحية ال تسمح هلن
بتحمل مشقة رعاية األطفال.
ووفقا للقانون األسرتالي ،يتعني
على اآلباء واألمهات الراغبني يف

تعقيم بناتهن املصابات بأمراض
عقلية جيب أن يتقدموا بطلب
حملكمة األسرة.
وتعجبت د .غروفر من وحشية من
يلجأ إىل تعقيم هؤالء الفتيات،
وعربت عن ذلك بقوهلا « :ال جيب
أن نلجأ لتعقيم فتاة عاجزة».
وبدأ حتقيق جلنة الشيوخ حول
التعقيم الذي يتم إجراؤه على
صاحبات العجز يف شهر سبتمرب
املاضي بعد سلسلة من املطالبات
من األمم املتحدة ،إلنهاء ممارسات
التعقيم اليت تتم دون موافقة
الضحايا.
ويف ذات السياق ،قالت كارولني
التنفيذية
املديرة
فرومادير
ملنظمة «نساء أسرتاليا العاجزات»
إن أولياء األمور هؤالء الشابات
العاجزات ال يعرتفن بأساليب
مثل تنظيم األسرة أو التحكم يف
الدورة الشهرية ،ألنهم يعتقدون
أن اجلنس ال يصح مع املرأة
العاجزة عقليا ،وهو مفهوم خاطئ
للغاية.
ويف إحدى احلاالت ،مت تعقيم
فتاة معاقة ذهنيا يف كوينزالند
بعد أن بدأت الدورة الشهرية،
ونزل منها دم احليض بغزارة،
حيث مت استئصال الرحم.
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الزي اجلديد يثري غضب موظفي السكة احلديد
يف «نيو ساوث ويلز»

أعلنت املوظفات اإلناث يف
قطاع السكة احلديد بوالية نيو
ساوث ويلز تذمرهن من خطط
تهدف إىل إجبارهن على ارتداء
مالبس تشبه موظفات اخلطوط
اجلوية ،يتألف من «بلوزات»
قصرية األكمام وتنورات.
كما شعر املوظفون الرجال
بالغضب من عدم متكنهن جمددا
من ارتداء «شورتات» وفقا
للخطة اجلديدة اليت وضعتها
غالديس بريجيكليان وزيرة

النقل بالوالية لفرض النظام
على مؤسسة السكة احلديد.
وأكدت حكومة الوالية أن
التغيريات ختص عمال اخلطوط
األمامية الذين يتعاملون مباشرة
مع الزبائن ،بينما تعتقد النقابة
أن التغيريات ستكون أكثر
توسعا ،حتى أن البعض نشر
تصميمات لألزياء املقرتحة.
وقالت بعض املوظفات النساء
إنهن مل يسبق هلن ارتداء
تنورات أثناء العمل ،وطالنب

النقابة بالتدخل.
من جانبه قال ميك كارت رايت
مسؤول النقابة إن التغيريات
اجلديدة هي تعدي على احلرية،
وإجبار للموظفني على ارتداء ما
ال حيلو هلم.
وتابع أن ارتداء املوظفني الذكور
لسراويل طويلة يف الصيف لن
يكون مالئما يف ظل احلرارة
الشديدة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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تقرير حكومي :وزارة اهلجرة األسرتاليون واألسرتاليات غيالرد :العيش بـ  35دوالرا
يوميا صعب للغاية
واملواطنة األسرتالية فاشلة يتكاسلون عن اختبارات

حذرت مراجعة مستقلة من األداء
الفقري لوزارة اهلجرة يف التعامل
مع األزمات املتعلقة باهلجرة،
حيث تتفشى يف املؤسسة
اتهامات التخوين ،كما أن جهل
املديرين التنفيذيني باألمور
املالية حيمل خماطرة كبرية.
ومت إعداد هذا التقرير بواسطة
جلنة حكومية ومتخصصون يف
إدارة األعمال ،واليت قالت إن
عدم الشعور باملسؤولية هو
السمت األساسي داخل جدران
وزارة اهلجرة.
وأشرف على املراجعة «جلنة
اخلدمات العامة احلكومية»،
واليت وجدت قصورا شديدا
يف  10مناطق قامت مشلهم
التقييم ،ومل حتظ قيادات
وزارة اهلجرة واملواطنة اليت
يعمل بها  10آالف موظف سوى
بالقليل جدا من اإلشادة يف
التقرير.
وتابع التقرير أن الوزارة فشلت
يف التعامل مع االحتجاز غري

القانوني لألسرتاليتني كورنيليا
رو وفيفيان سولون.
من جانبه ،قال أندرو ميتكالف
سكرتري وزارة اهلجرة السابق
إنه يتفق مع نتائج التقرير،
مشريا إىل أن الوزارة ينقصها
العديد من التحسينات.
وقال فريق املراجعة الذي قاده
كني ماثيوز إن الوضع يف
مؤسسة اهلجرة سيء للغاية،
ويقل كثريا عن أداء الكثري من
املؤسسات األخرى.
واستنبط التقرير سببا للفشل
وعدم وجود مظاهر ابتكار أـو
إبداع داخل مؤسسة اهلجرة إىل
اعتماد سياستها على سياسة
رد الفعل.
وأشار التقرير إىل أن بعض
موظفي اخلدمات العامة ينظرون
بشيء من االستخفاف ملسؤولي
ويتهمونهم
اهلجرة،
وزارة
بالتقصري يف إدارة دفة األمور
على النحو األمثل.
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السرطان

الطاقة املتجددة.
يذكر أن الزيادة املتوقعة ستمثل
أعباء إضافية على املستهلكني
الذين أرهقتهم ضريبة الكربون
بزيادة يف الفواتري.
وطالبت بعض شركات الطاقة
الكبرية بضرورة التقليل من
هدف  % 20للطاقة املتجددة.
ولكن بعض الشركات األخرى
اليت بدأت بالفعل يف االستثمار
املكثف يف جمال طاقة الرياح،
ترغب يف توسيع أفق استثمارات
الطاقة املتجددة.

املرض يف وقت مبكر قد ينقذ
حياتهم ،حيث يرفض حنو 50
 %اخلضوع للفحص لسرطانات
األمعاء والعنق والثدي.
وتشري البيانات األخرية إىل أن
 % 40فقط من الـ  3مليون
من األسرتاليني فوق عمر
اخلمسني قد خضعوا الختبار
سرطان األمعاء يف أول 5
سنوات من الربنامج احلكومي
املبكر
لالكتشاف
اجملاني
ألكرب عدد ممكن من اإلصابة
باملرض.
يأتي ذلك رغم أن الباحثني
يقدرون عدد احلاالت اليت
ميكن إنقاذها أسبوعيا بني 20
–  30حالة إذا خضع عدد كبري
للفحوصات.
وباملثل ،ختضع  % 55من
النساء الختبار سرطان الثدي
بشكل دوري ،و % 57الختبار
سرطان العنق ،حبسب آخر
تقديرات وزارة الصحة يف
جلنة حتقيق برملانية مبجلس
الشيوخ.
من جهته ،قال الربوفيسور
أيان أوليفر رئيس جملس
أمراض السرطان إن معدالت
واألسرتاليات
األسرتاليني
الذين خيضعون الختبارات
السرطان تسبب اإلحباط،
مشريا إىل أن اهلدف هو
الوصول بالنسبة إىل .% 70
املبكر
«االكتشاف
وتابع:
للمرض حيسن من احتماالت
الشفاء من السرطان ،إذا مل
ختضع لالختبارات فإنك حترم
نفسك من فرصة منع اإلصابة
باملرض».
يذكر أن اختبار سرطان الثدي
ينصح بإجرائه كل عامني
للنساء بني عمر  69 -50سنة،
بينما ينصح بإجراء سرطان
العنق للنساء بني عمر 69 -18
سنة كل عامني أيضا.
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يتجنب العديد من األسرتاليني
واألسرتاليات القيام باختبارات
السرطان رغم أن اكتشاف

احتمال رفع التوسع يف الطاقة املتجددة
فواتري الكهرباء!

من املتوقع أن ترتفع فواتري
الطاقة مبقدار  64يصل إىل
دوالر سنويا يف حالة التوسع
يف جماالت الطاقة املتجددة
يف أسرتاليا.
وكانت التقرير النهائي الذي
أصدرته هيئة التغري املناخي
بشأن أهداف الطاقة املتجددة
قد حدد هدف الوصول خللق
 % 20من الكهرباء من الطاقة
الشمسية أو طاقة الرياح حبلول
عام  ،2020وفقا القرتاح
«اخلضر».
ونصح التقرير احلكومة الفدرالية
بضرورة ختفيض الدعوم اليت

تتحصل عليها الشركات اليت
تركب ألواح الطاقة الشمسية،
وحذرت من أن اإلفراط يف
تركيب ألواح الطاقة الشمسية
قد يشوه أسعار الكهرباء بشكل
متزايد.
والحظ التقرير أنه خالل الثمان
سنوات القادمة سرتتفع فواتري
الطاقة ما بني  64 -12دوالر
سنويا لتغطية التكلفة املتزايدة
للطاقة املتجددة.
وأرجع التقرير ذلك التوقع
إىل أن شركات الطاقة تقوم
التكلفة
املستهلك
بتحميل
اإلضافية لتوفري املزيد من

قالت رئيسة احلكومة الفيدرالية
جوليا غيالرد إن العيش ب 35
دوالرا يوميا قيمة بدل البطالة
من األمور الصعبة للغاية ،لكنها
جتنبت اإلجابة على سؤال عما
إذا كانت تستطيع العيش بهذا
املبلغ الزهيد.
ووفقا لتعديالت جديدة ،فإن
األمهات العازبات واآلباء العزب
ينتقلون من مستحقني لبدل
الرتبية إىل بدل البطالة إذا بلغ
أصغر األبناء الثامنة من عمره.
وكانت وزيرة شؤون العائالت
جيين ماكلني قد أغضبت
املنظمات االجتماعية عندما
قالت إنها تستطيع شخصيا
العيش ب  35دوالر يوميا أو
 246دوالر أسبوعيا قيمة بدل
البطالة يف إطار دفاعها عن
التغيريات اجلديدة.
وقالت غيالرد يف تصرحيات
أدلت بها أمس السبت بعد أن
سؤلت عما إذا كانت تستطيع
العيش بـ  35دوالرا يوميا:
«سيكون من الصعب للغاية أن
يكون الشخص ال يعمل ويعتمد
بشكل أساسي على هذا البدل،
لذا فالبحث عن وظيفة هو احلل
األمثل يف هذه احلالة».
وأردفت غيالرد أنها مل تتحدث
إىل ماكلني بشأن تعليقها الذي

أثار جدال كبريا وأثار غضب
األمهات العازبات يف أحناء
أسرتاليا ،ووصفت ماكلني
بالوزيرة الرائعة اليت تؤدي
وظيفتها بشكل مدهش.
من جهته ،قال وزير اإلسكان
بريندن أوكونر يف تصرحيات
لراديو إيه بي سي إن جملس
الشيوخ بصدد دراسة قضية
بدل البطالة بشكل تفصيلي،
لكنه طالب بضرورة الوعي
لكافة اآلثار املرتتبة على زيادة
البدل ،وأسوأها تربية األبناء
يف ظل أولياء أمور عاطلني أو
عاطالت ،وهو ما اعتربه مأساة
تنعكس سلبا على األطفال.
وكان اخلضر قد أشاروا إىل
رغبتهم يف زيادة البدل،
حيث قالت السيناتورة راشيل
سيورت إنها ستتقدم مبشروع
قانون لزيادة البدل مبقدار 50
دوالر أسبوعيا ،ليقرتب من بدل
التقاعد وأشارت إىل أن الزيادة
ستكلف  2مليار دوالر سنويا.
بينما قال كيفن أندروز وزير
شؤون العائالت يف حكومة
الظل إن االئتالف سيدعم زيادة
النفقات يف قطاع التدريب،
ليتسنى للعاطلني البحث عن
وظيفة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

احلكومة تدرس زيادة بدل
بطالة األفراد  50دوالرا أسبوعيا

الفيدرالية
احلكومة
تدرس
بقيادة جوليا غيالرد خطط
لزيادة بدل البطالة لألفراد
مبقدار  50دوالر أسبوعيا.
وكانت منظمات اجتماعية قد
عقدت اجتماعا مع مستشاري
وزير التوظيف «بيل شورتن
يف أوخر العام املاضي لدراسة
اخليارات ،واحللول األمثل ملعاجلة
مشكلة ضآلة بدل البطالة.
ُ
ونقل عن الوزير الذي يقضي
عطلة هذا األسبوع قوله إنه
يدرس الزيادة جبدية.
كما ال تعارض وزيرة شؤون
العائالت جيين ماكلني الزيادة،
بالرغم من تصرحياتها املثرية

على

للجدل ،حول قدرتها
العيش بقيمة بدل البطالة.
وكانت ماكلني قد قامت جبولة
تفقدية ملقابلة األشخاص ذوي
العجز على خلفية الرتويج لـ «
اخلطة الوطنية لتأمني العجز».
وعربت وزيرة الصحة تانيا
بليربسيك عن صعوبة العيش
ببدل البطالة ،وأضافت يف
تصرحيات لشبكة «ايه بي
سي» « :ال أعتقد أنه من
السهل العيش بهذا البدل،
أفضل ما نفعله هو معاونة
األشخاص على إجياد وظائف
مالئمة».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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 10قضايا حتكم مصري انتخابات أسرتاليا

من سيفوز؟ جوليا غيالرد أم طوني أبوت؟

دق العد التنازلي لالنتخابات
األسرتالية اليت تقام العام اجلاري
 ،2013ويتحتم على احلكومة
العمالية احلالية أن تقنع الناخبني
أنها تستحق والية ثالثة ،بينما
يستوجب على االئتالف الفيدرالي
املعارض اليت يقودها رجل ليس
حمبوبا بالدرجة الكافية إقناع
الناخبني بأهمية الناخبني.
وفيما يلي  10قضايا رئيسية
قد تهيمن على املشهد االنتخابي
الذي يتبارى فيه كل من جوليا
غيالرد رئيسة احلكومة الفدرالية
وتوني أبوت زعيم
العمالية,
االئتالف الفيدرالي املعارض:
-1إدارة األزمة االقتصادية
يعترب االقتصاد هو العنصر األول
يف أي انتخابات ،ويرتبط بعناصر
مثل الثقة والكفاءة ،وتكمن
أهميته يف أن الناخبني حيسون
بنتائجه يف إطار حياتهم اليومية،
رغم أن معظم ال يقرأ املوازنات
التفصيلية ،لكنهم يشعرون بها
من خالل أسعار فواتري الكهرباء
والرهون العقارية وغريها من
األعباء.
ومن املتوقع أن ترتكز تصرحيات
غيالرد ووزير خزانتها واين سوان
على متكن احلكومة من خفض نسبة
البطالة ،وختفيض أسعار الفائدة،
وتقليص التضخم ،بالرغم من
الظروف االقتصادية السيئة اليت
تضرب العامل.
وعلى اجلانب اآلخر ،تشري
االستطالعات إىل أن االئتالف
هو املتفوق فيما يتعلق باإلدارة
االقتصادية ،حيث يتوقع أن يركز
أبوت وفريقه على فشل احلكومة
العمالية يف تنفيذ وعد فائض
امليزانية  ،كما سيحاولون إظهار
احلكومة العمالية مبظهر الضعيف
غري القادر على إدارة دفة األمور
اقتصاديا.
 -2القدرة على متويل الوعود
االنتخابية
مع العجز املستمر يف امليزانية
يف نهاية السنة املالية احلالية،
ميكن توقع محلة انتخابية للحكومة
العمالية تروج لسياسة التقشف.
اإلصالحات
تنفيذ
وحيتاج
التعليمية اليت وردت يف « تقرير
غونسكي» باإلضافة إىل اخلطة

الوطنية لتأمني العجز إىل متويالت
كبرية.
أما االئتالف فسريكز على فشل
احلكومة العمالية يف حتقيق فائض
امليزانية ،باإلضافة إىل تركيز
متوقع على الوعود الفاشلة لتلك
احلكومة العمالية.
-3التعليم
يعد التعليم أحد األساسيات املهمة
اليت حتدد املسار االنتخابي يف
أسرتاليا ،ويتميز العماليون عادة
يف قطاعي التعليم والصحة،
بينما يتميز الليرباليون يف جمال
الدفاع وأمن احلدود ،ومتلك
احلكومة العمالية ميزة املبادرة
فيما يتعلق بالتعليم ،عقب صدور
تقرير غونسكي الذي يتضمن عدة
توصيات إلصالح التعليم.
سيتبنى االئتالف رؤية
بينما
عملية جتاه قطاع التعليم ،مع
حماولة التفاوض مع الواليات.
 -4الصحة
متتلك احلكومة العمالية فرصة
أفضل فيما يتعلق بقطاع الصحة،
ال سيما مع وجود خطط صحية
مهمة مثل اخلطة الوطنية لتأمني
العجز ،وحبسب سيمون بانكس
مدير منظمة « هوكر بريتون»
فإن «خطة التأمني ضد العجز
وتوصيات غونسكي تذكري جيد
على قدرة احلكومة العمالية على
صنع فروق إجيابية يف حياة
املواطنني.
بينما سيحاول االئتالف إظهار
سلبيات القطاع الصحي خالل
اخلمس سنوات املاضية.
 -5طالبو اللجوء ومحاية احلدود:
تشغل قضية محاية احلدود
اهتمام الناخبني  ،ويف انتخابات
 ،2010شن االئتالف محلة عنوانها
«أوقفوا القوارب»  ،ويتوقع
أن يكون شعار االئتالف هو «
سياسات أكثر شدة من أجل حدود
أكثر أمنا».
ويف نوفمرب املاضي أعلن أبوت
أنه يف حالة انتخابه لن ينفذ
االئتالف سياسة احلكومة العمالية
بزيادة قدرة استيعاب الالجئني
من  13750إىل  20ألف الجئ.
ومن املتوقع أن يكون أداء
احلكومة العمالية يف قضايا اللجوء
نقطة سلبية هلم يف االنتخابات
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القادمة
 -6ضريبة الكربون وتأثريها على
املعيشة
استغل أبوت ضريبة قضية ضريبة
الكربون على مدار الثالث سنوات
الفائتة ،منتقدا هلا ،مشريا إىل
تأثريها السليب يف مناحي احلياة،
ووعد بإلغائها يف حالة فوزه
باالنتخابات.
والبد من اإلشارة إىل أن العديد
من الناخبني لن يغفروا لغيالرد
كذبها عليهم يف مسألة فرض
الضريبة رغم مبالغة أبوت يف
التخويف من آثارها.
 -7البنية التحية
الطرق من القضايا االنتخابية
اهلامة ،ملا هلا من تأثري مباشر
على حياة املواطنني.
ومن املتوقع أن يعتمد العماليون
على الرتويج لشبكة طرق واسعة
النطاق ،وهي الفكرة اليت حتظى
بتأييد أغلبية املصوتني ،بينما
وعد توني أبوت العام املاضي
بتخصيص  2.08مليار دوالر
الباسيفيك»
«طريق
لتمويل
يف
السريع يف حالة فوزه
االنتخابات القادمة.
 -8التمييز اجلنسي
ال يعترب أبوت حمبوبا بني النساء
بسبب حدته ،وهو ما حياول
العماليون استغالله الستقطاب
األصوات النسائية.
ويتوقع أن يتم اللعب على جنس
الناخبني من اجلبهتني.
 -9ختفيضات كوينزالند
عندما فاز كامبل نيومان بانتخابات
والية كوينزالند يف مارس املاضي
كانت مبثابة إحدى أسوأ اهلزائم
اليت منيت بها حزب العمال.
ولكن بعد قرار نيومان بتخفيض
 14ألف وظيفة يف قطاع اخلدمات
العامة ،استغل العماليون ذلك،
االئتالف ككل،
وسحبوه على
حمذرين من أن سياسة االئتالف
ستنتهج مثل هذا األسلوب.
-10العالقات الوظيفية
مل حتتل قضية عالقات املوظفني
مبؤسسات العمل األهمية القصوى
لدى العماليني أو االئتالف ،ولكن
يتوقع هلا أن تطفو على السطح
مع اقرتاب االنتخابات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

غضب يف كوينزالند بعد زيادة أسعار املواصالت العامة
من املقرر أن يتكبد ركاب
بوالية
العامة
املواصالت
كوينزالند زيادة يبلغ متوسطها
 560دوالر لكل منهم خالل
العامني املقبلني .وفقا للزيادة
الكبرية يف أسعار املواصالت
العامة.
ورغم أن احلزب الوطين الليربالي
يف كوينزالند  LNPقد خفض
نسبة الزيادة إىل  % 7.5بعد أن
كان مقررا هلا  % 15إال أن حتليال
أوردته صحيفة الكورير ميل قد
وجدت أن الزيادة سرتهق جيوب
مواطين كوينزالند.
وعلى الرغم من هذا الصعود
امللحوظ يف أسعار التذاكر اليت
يتم تطبيقها من اليوم االثنني إال
أن دافعي الضرائب يف الوالية
مستمرون يف حتمل الدعم اخلاص
بالتذاكر واخلدمات.
من جهته ،اعرتف وزير النقل
بالوالية سكوت اميرسون بأن
الزيادة يف أسعار املواصالت
العامة مرتفعة لكنه قال إنه ال
نية للرجوع عن القرار.
وخالل العامني القادمني سيضطر
الركاب الذين يقطنون بالقرب
من منطقة األعمال املركزية يف
كوينزالند إىل دفع ما يرتواح
بني  150-120دوالر لالنتقال مبا
يوازي منطقتني فقط.
وسوف تتسبب الزيادة يف أن
الراكب من
يبلغ ما يتكبده
ضاحية  Weekdayإىل منطقة

روبرت داو رئيس منظمة Rail Back on Track

األعمال املركزية بكوينزالند إىل
 3300دوالر حبلول عام .2014
من جانبه ،قال روبرت داو رئيس
منظمة  Rail Back on Trackإن
أسعار املواصالت العامة يف
كوينزالند مرتفعة من األساس،
ومل تكن تتحمل ارتفاعات أخرى،
وعلق على قرار ختفيض الزيادة
من  15إىل  % 7.5بقوله« :

إن ذلك يشبه من يقدم على
تعذيب أحد األشخاص ،فيقول
له سأقطع لك قدما واحدة بدال
من القدمني».
املواصالت
وتندرج أسعار
العامة يف كوينزالند بني األكثر
غالء يف العامل ،حتى أنها تفوق
نيويورك وباريس وطوكيو.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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منافذ لبيع السجائر تتحايل
على قانون نيو ساوث ويلز
وجهت احلكومة الفيدرالية
اتهاما إىل منافذ بيع منتجات
«توباكو
الشهرية
التبغ
ستيشن جروب» أو «تي اس
جي» واليت متتلك  300متجر يف
أسرتاليا بانتهاك قانون والية
نيو ساوث ويلز عقب قيامها
مبنح املشرتين أغلفة كرتونية
جمانية مصممة لتغطية الرسوم
اليت حتذر من أضرار التدخني
يف حماولة للحد من تأثري
العبوات املوحدة اليت ختلو من
أي شعارات تروجيية.
وحتتوي األغلفة الكرتونية
اليت توزعها املنافذ على لوجو
الشركة وموقعها اإللكرتوني.
وقالت وزارة الصحة األسرتالية
إنها فتحت حتقيقا يف األمر
ملعرفة مدى خرق القوانني
الفيدرالية للقانون.
ووفقا لقانون الصحة العامة
يف نيو ساوث ويلز ،2008
فإنه ليس مسموحا للمتاجر
بتقديم هدايا للزبائن عند
شرائهم ملنتجات تبغية حتت
أي مسمى.
واعرتفت «تي اس جي»
بعرض األغلفة الكرتونية يف
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كافة منافذها ،وأشارت إىل
أن اهلدف يتمثل يف أن يعرف
املستهلكون هوية عبوات
السجائر ،ونفت أن تكون بهذا
التصرف قد اخرتقت القانون.
وال تعد هذه هي السابقة
األوىل اليت حتقق فيها احلكومة
الفيدرالية يف وقائع حتايل
على رسوم اجلرافيك التحذيرية
على عبوات السجائر ،واليت
مت تعميمها مع تطبيق قانون
عبوات السجائر املوحدة يف
أسرتاليا أول ديسمرب املاضي،
حيث سبق وأن قامت شركة
شركة تبغ بتصنيع ستيكر
خاص حييط بعبوات السجائر
اجلديدة وبه الشعار « :إنها
عبوتك ،إنها اختيارك» وبها
العلم األسرتالي ،وصور لنساء
ورجال شبه عرايا.
وقالت تانيا بليربسك وزيرة
الصحة األسرتالية يف مؤمتر
صحفي إن احلكومة الفيدرالية
ستقاوم أي حماوالت لاللتفاف
على القوانني الصارمة املتعلقة
بالسجائر.

جدل بشأن سعي حكومة كوينزالند إللغاء التصويت اإلجباري وغيالرد
حزب الطنني االحرار بتنفيذ مصاحل منظمات مغرضة
احلكومة
رئيسة
اتهمت
غيالرد
جوليا
الفيدرالية
احلزب الليربالي مبحاولة جعل
الدميقراطية ألعوبة يف أيدي
منظمات مغرضة ،بعد أن فتحت
حكومة كوينزالند الطريق إللغاء
التصويت االنتخابي اإلجباري.
عمالية
شخصيات
وقامت
بارزة بانتقاد رئيس حكومة
نيومان
كامبل
كوينزالند
أمس اخلميس بعدما قامت
حكومته بإصدار ورقة ملناقشة
تعديالت انتخابية تتضمن بندا
يلغي التصويت اإللزامي.
وقالت غيالرد يف تغريدة
على حسابها مبوقع التواصل
االجتماعي «تويرت» « :قاوموا
خطط رئيس حكومة كوينزالند

إللغاء التصويت اإلجباري،
ال تدعوا الليرباليني جيعلون
الدميقراطية ألعوبة يف أيدي
منظمات مغرضة».
كما وجه وزير اخلزانة الفيدرالي
واين سوان انتقادات حادة،
مشبها خمطط رئيس حكومة
كوينزالند بأنه مياثل الفساد
الذي كان متواجدا يف عهد جو
بيرتسون يف كوينزالد ،كما
قارن ذلك مبمارسات حركة «
حزب الشاي األمريكية» ،مدعيا
أن تلك اخلطوة تهدف لصرف
االنتباه عن االنتقادات املوجهة
لنيومان بعد أن قامت حكومته
بتقليص  14ألف وظيفة.
من جهته ،قال املدعي العام
يف والية كوينزالند جارود

الوزير السابق آرثر غيتزلت..هل كان
والؤه ألسرتاليا أم للسوفييت؟
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الذي أصدر ورقة
بليجي
االقرتاحات املثرية للجدل إن
الوالية مل تتوصل بعد إىل
قرار نهائي بشأن التصويت
اإلجباري.
وال تتضمن الورقة توصيات
بإلغاء التصويت اإلجباري يف
الوالية ،لكنها تساءلت « :هل
جيب بقاء التصويت اإلجباري
يف كوينزالند؟» ،ونوهت إىل
أن حتقيقا برملانيا فيدراليا عام
 1996طالب بإلغاء التصويت
اإلجباري ،الذي يتعارض مع
الدميقراطية.
ومن ناحيته ،أيد قائد االئتالف
املعارض يف جملس الشيوخ
إلغاء التصويت اإلجباري بداعي
أنه يقوض احلريات الشخصية،

لكنه أشار إىل أن هذه الرؤية
شخصية حبتة ،وال تعرب عن
رأي االئتالف بالضرورة.
كما أيدت جولي بيشوب نائبة
رئيس االئتالف الفيدرالي
جعل
اقرتاحات
املعارض
التصويت االنتخابي اختياريا.
بينما قال آدم باندت نائب
إن
اخلضر
حزب
رئيس
جيعل
اإلجباري
التصويت
الناس تفكر جيدا فيمن يستحق
متثيلهم ،مشريا إىل رغبته يف
البعد عن النموذج األمريكي،
الذي تصرف فيه أموال
إلقناع املواطنني للذهاب إىل
صناديق االقرتاع.
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مليون أسرتالي سينتقلون إىل
مناطق شاطئية خالل  3سنوات

حبث أسرتالي مينع اإلصابة باجلنون!!

وزير قدامى املحاربني األسبق آرثر غيتزلت

قد يتفادى مليون أسرتالي
اإلصابة مبضاعفات مرض العته
أو اجلنون إذا جنحت نتائج أحد
البحوث اجلديدة يف حترير أدمغة
األسرتاليني من السموم.
وركز البحث على التغيريات
املخية املرتبطة مبرض العته
الذي يؤثر على  300ألف
أسرتالي ويتوقع أن يصيب 900
ألف آخرين حبلول عام .2050
واحتاج الباحث جبامعة موناش
جوزيف نيكوالزو  281500دوالر
لفحص سلسلة من عمليات ضخ
الدم يف حاجز الدم الدماغي،
واليت تقل وتريتها بشكل
ملحوظ مبا جيذب مادة األميلويد
الربوتينية السامة إىل املخ،
وهو ما يتسبب يف قتل خاليا
عصبية.

ويعلق الدكتور نيكوالزو على
نتائج البحث قائال« :بشكل عام
فإن احلد من مادة األميلويد قد
يقي من اإلصابة مبرض العته.
وأشار إىل أن البحوث اليت
أجريت على مرض الزهامير
الذي يعد النموذج األقرب
ملرض العته من حيث تدمري
الذاكرة ومهارات اإلدراك قد
تركزت على سبل إيقاف مادة
األميلويد.
وتعاون الباحث مع جامعة
واشنطن لبحث كيفية جعل ضخ
الدم يطرد تلك املادة السامة
خارج نسيج املخ ،مشريا إىل أن
تركيزه هنا يرتكز على املنفذ
الذي متر منه السموم.
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يف شباط /فرباير  ،1983وقبل
أسبوعني فقط من التنصيب
الرمسي حلكومة هوك ،كانت
تنتاب وكالة االستخبارات األمنية
األسرتالية «ازيو» هواجس بشأن
املرشح لتقلد وزارة احملاربني
القدامى آرثر غيتزلت ،حيث
ارتابت يف عضويته السرية
للحزب الشيوعي األسرتالي ،
حتت حتكم خارجي من االحتاد
السوفيييت.
وبعد شهور من تقلد غيتزلت
املنصب ،قام أحد عمالء ازيو
السريني باإلبالغ عن حمادثة
مسجلة بني لوري آرونز وجو
باالمدا قائدي احلزب الشيوعي،
أكدا خالهلا أن غيتزلت ال
يزال عضوا باحلزب الشيوعي،
وأنه يعقد لقاءات مستمرة مع
آرونز.
وكانت وثائق سرية تابعة
لوكالة «ازيو» قد كشفت أن
غيتزلت 92 ،سنة ،كان على
صلة وثيقة باحلزب الشيوعي،
أثناء عمله الوزاري.
وأضافت الوثائق اليت يعود
زمنها إىل  18فرباير  1983أن
هنالك احتمال كبري بأن يكون

الوزير غيزلت حتت سيطرة
وتوجيهات االحتاد السوفيييت،
وخيدم مصاحلهم باعتباره كان
يتقلد منصبا حساسا.
ويف مقالبة مع رئيس احلكومة
األسرتالية األسبق بوب هوك
قال خالهلا« :أنا ال أعتقد أنه
من املالئم لرئيس حكومة أسبق
تفاصيل احلوارات
مناقشة
اليت مجعتين مع مسؤولي
أزيو» ،مشريا إىل أن إخالص
غيتزلت ألسرتاليا كان واضحا،
باإلضافة اللتزامه التام مببادئ
حزب العمال.
وكانت «ازيو» قد أعدت ملفا
استقصائيا متكامال عن غيتزلت
كان جاهزا يوم  3مارس 1983
قبل يومني من انتخابات 5
مارس اليت اكتسحها حزب
العمال بقيادة بوب هوك.
كما كشف ملف سري يرجع
تارخيه إىل عام  ،1982وحتديدا
يف عصر حكومة فريزر أن
ارتبط
السيناتور غيتزلت
باحلزب الشيوعي األسرتالي يف
الفرتة بني  1976و.1981
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توقع حبث جديد أن ينتقل
حوالي مليون أسرتالي للسكن
يف مناطق شاطئية ،بعيدا
عن قلب املدن املكتظ خالل
السنوات الثالثة القادمة.
وأظهر البحث الذي أورده
موقع Sea Change Success
أن حنو  350ألف شخص يفكر
يف االنتقال ملنازل متامخة
للشواطئ سنويا ،ولكن 20
 %فقط من ينفذون ذلك
فعليا.
وقال  % 80من الذين انتقلوا
فعليا إىل احلياة اجلديدة إنهم
سعداء باختاذهم تلك اخلطوة.
من جهته ،قال آالن ستوكس
املدير التنفيذي ملؤسسة
National Seachange
«
 Taskforceإن أفكار االستقرار
الدائم يف منازل قريبة من
البحر تراود األشخاص عادة
أثناء قضائهم عطالت يف
حيث
الساحلية،
املناطق

يتمنون االستقرار الدائم يف
تلك املناطق الساحلية بدال
من االكتفاء بالذهاب إليها
كمصطافني ،وحيفزهم على
ذلك رغبتهم يف اهلروب من
الضغوط اهلائلة يف املدن
غري الساحلية.
وأضاف ستوكس أن شراء
منزل يف جمتمع ساحلي
أرخص مثنا من الشراء يف
ضواحي ساحلية فاخرة يف
حميط املدن الرئيسية.
وأردف ستوكس أنه من
املهم ملن يرغب يف خوض
تلك احلياة اجلديدة أن يدرس
خيارات العمل ،وأساليب
احلياة يف اجملتمع اجلديد قبل
اختاذ القرار النهائي ،حيث
االنتقال
يستطيع البعض
بنفس وظائفهم إىل األماكن
اجلديدة ،بينما ال يتوفر هذا
اخليار للبعض اآلخر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 18

Saturday 12 December 2013

السبت  12كانون االول 2013

Page 18

ريــاضة

السلة األمريكية :الكندي ناش ختطى
حاجز الـ 10آالف متريرة حامسة

ختطى الكندي ستيف ناش حاجز الـ 10آالف متريرة حامسة خالل
املباراة اليت خسرها فريقه لوس اجنلس ليكرز امام هيوسنت روكتس
 ،125 112ضمن الدوري االمريكي لكرة السلة للمحرتفني.
وبات ناش خامس العب يف تاريخ الدوري االمريكي للمحرتفني
حيقق هذا االجناز .وجنح صانع االلعاب يف  10متريرات حامسة (و10
نقاط) ليبلغ عدد التمريرات احلامسة يف مسريته  10005متريرة
وذلك يف  1162مباراة خاضها.
ومنذ انطالق مسريته االحرتافية ،لعب ناش ( 38عاما) يف
صفوف فينيكس ( 1998 - 1996ثم من  ،)2012 - 2004وداالس
( )2004 - 1998قبل ان ينضم اىل ليكرز مطلع املوسم اجلاري .اما
الرقم القياسي يف عدد التمريرات احلامسة فبحوزة جون ستوتكتون
( )15806متقدما على جايسون كيد ( ،)11969ومارك جاكسون
( )10334وماجيك جونسون (.)10141
وبالعودة اىل جمريات املباراة ،فقد حقق هيوسنت فوزه اخلامس
على التوالي علما انه ختلف بفارق  14نقطة يف الشوط االول ،لكن
جاميس هاردن وتشاندلر بارسوز تألقا يف صفوفه ليقوداه اىل
الفوز بتسجيل االول  31نقطة والثاني  20نقطة .يف املقابل ،كان
وورد بيس افضل مسجل يف صفوف ليكرز ( 24نقطة) ،واضاف
كوبي براينت  20نقطة .وخاض ليكرز املباراة يف غياب ثالثيه
دوايت هاوارد و باوغاسول وجوردان هيل بسبب االصابة.
وقال ناش عن اجنازه« :بصراحة ،من الصعب االستمتاع بهذا
االجناز ،الن تركيزنا منصب حاليا على اخلروج من النفق الذي دخلنا
فيه والبحث عن الفوز يف احدى املباريات» .يذكر ان اخلسارة
امام هيوسنت هي الرابعة لليكرز على التوالي وهو حيتل املركز
احلادي عشر يف اجملموعة الغربية.
وتغلب انديانا بايسرز على ميامي هيت يف مباراة تفوق فيها
جنم االول بول جورج على جنم الثاني ليربون جاميس ،إذ سجل
االول  29نقطة وجنح يف  11متابعة ،يف حني اكتفى الثاني بـ22
نقطة و 10متابعات .لكن افضل مسجل يف املباراة كان دواين
وايد ( 30نقطة) .وكان الفريقان التقيا يف بالي اوف املوسم
املاضي وتفوق ميامي على انديانا  .2 - 4وخاض ميامي هذا
املوسم  14مباراة خارج قواعده ففاز يف سبع وخسر مثلها.
ويف البواقي ،فاز بروكلني نتس على فيالدلفيا سفنيت سيكسرز
 ،89 - 109وميلووكي باكس على فينيكس صنز ، 99 - 108
ومينيسوتا متربوولفز على اتالنتا هوكس .103 - 108
وهنا برنامج مباريات اليوم :انديانا بايسرز  -نيويورك نيكس،
بورتالند ترايل باليزرز  -ميامي هيت ،ساكرامنتو كينغز  -داالس
مافريكس.

األمن العام يرفض تسليم
جوليان خزوع جواز سفره
رفضت املديرية العامة لألمن العام تسليم العب ارتكاز نادي
احلكمة بريوت جوليان خزوع ،الذي سبق له ان لعب يف الدوري
االسرائيلي بكرة السلة ،جواز سفره الذي كانت سحبته منه لدى
عودته من اسرتاليا اليت حيمل جنسيتها.
ويف معلومات خاصة ان من مصدر مسؤول يف نادي احلكمة
بريوت ان امني سر نادي احلكمة ووكيل الالعب خزوع احملامي
جان حشاش تقدم قبل ظهر الثلثاء بكتاب اىل الدوائر املختصة يف
األمن العام يطلب فيه استعادة جواز سفر خزوع .وعند الظهر قصد
حشاش مبنى املديرية بناء على اتصال هاتفي ليتبلغ قرار شفهي
صادر عن املدير العام لألمن العام اللواء عباس ابرهيم بإمتناعه
عن تسليم خزوع جواز سفره من دون تعليل األسباب.
وكان خزوع غادر بريوت اىل دبي يف جواز سفره األسرتالي
ضمن بعثة فريق احلكمة املشارك يف دورة دبي الدولية بكرة
السلة .لكنه لن يتمكن من اللعب مع فريقه بسبب عدم حصوله
على جواز سفره اللبناني كما تنص شروط الدورة.

العراق «يقهر» الكويت...
ويبلغ «نصف النهائي»
حجز منتخب العراق مقعده يف دور نصف النهائي بعد أن حقق
فوزه الثاني على التوالي يف جمموعته الثانية ،وذلك بعد أن
تغلب على نظريه الكوييت بهدف من دون مقابل ،متصدرًا بذلك
جمموعته.
شهدت جمريات الشوط األول من مباراة منتخيب الكويت والعراق
أداء تنافسيًا يف منتصف امليدان من حيث اجلمل الفنية واالنضباط
ً
التكتيكي ،إال أن أحداث هذا الشوط خلت من الفرص احلقيقية من
اجلانبني ،نتيجة التنظيم الدفاعي يف املنتخبني ،وجاءت بدايات
الشوط األول حتفظية خباصة من املنتخب العراقي الذي حبث عن
معرفة أسلوب منافسه ،غري أن «أسود الرافدين» متكنوا من فرض
أسلوبهم الفين ،وكانوا األكثر استحواذًا بعد مرور الدقيقة (.)20
واعتمد املدير الفين ملنتخب العراق محيد شاكر على األسلوب
الضاغط على مستحوذ الكرة يف املنتخب املقابل ،مع االلتحام
القوي مستغلني القوة اجلسمانية اليت ميتازون بها عن املنتخبات
املشاركة يف هذه البطولة ،يف الوقت الذي عجز فيه العبو «األزرق»
عن صناعة فرصة حقيقية ،وطالب قائد املنتخب العراقي يونس
حممود بركلة جزاء ،إال أن حكم اللقاء نواف شكر اهلل أشهر البطاقة
الصفراء لالعب.
ومتكن الالعب محادي أمحد من تسجيل هدف العراق األول،
مستغ ًال اخلطأ الدفاعي املشرتك من الالعبني فهد األنصاري وحممد
راشد واحلارس نواف اخلالدي ،بعدما وصلته متريرة يونس حممود
( ،)29وعجز العراقيون عن إضافة هدف أخر على رغم السيطرة
امليدانية ،إذ مل تسنح بعدها فرصة أخرى ،بينما كانت حماوالت
غري جادة من املنتخب الكوييت إلدراك التعادل ،إال أن الدفاعات
العراقية منعت تلك احملاوالت.
وأضاع املهاجم أمحد ياسني فرصة هدف ثان للعراق بعد أن
تلقى كرة يف داخل منطقة الـ 18وطوح بالكرة عاليًا ( ،)37وسدد
الالعب الكوييت يوسف ناصر كرة من مسافة بعيدة مرت جبوار
القائم األمين ملرمى العراق (.)39
وواصل العراقيون تفوقهم امليداني من حيث االستحواذ
واستالم زمام املبادرة يف الشوط الثاني ،مركزين على التوازن
الدفاعي واهلجومي ،وجنح احلارس الكوييت يف صد كرة صوبها
العب الوسط علي عدنان ( ،)48وأهدر الالعب عبداهلادي مخيس
فرصة هدف التعديل بعد متكن احلارس العراقي نور صربي يف
إبعاد الكرة إىل ركلة زاوية (.)50
وكاد أن يسجل فهد األنصاري هدف يعادل الكفة من إحدى
الكرات اخلاطئة بيد أن احلارس العراقي متكن من صدها (،)56
وزج املدرب العراقي بالعب الوسط نبيل صباح على حساب املهاجم
أمحد ياسني يف إشارة إىل رغبة اجلهاز الفين على املساندة وتفعيل
دور العيب املنتصف ،يف حني أشرك مدرب الكويت غوران الالعب
وليد علي عوضًا عن طالل نايف.
وحتسن أداء املنتخب الكوييت وسيطروا على جمريات اللعب ،ما
أضطر املنتخب العراقي للرتاجع ملنتصف ملعبهم واالعتماد على
اهلجوم املرتد ،ورمى (غوران) بورقتيه اهلجومية األخرية بالزج بالالعب
عبدالعزيز سامل وفهد الرشيدي بد ً
ال من فهد العنزي وعبداهلادي
مخيس ،واستمرت السجاالت من دون فرص أمام املرميني حتى
أعلن حكم اللقاء عن نهاية اللقاء ،باستثناء تسديدة يوسف ناصر
منعتها عارضة مرمى منتخب العراق من هدف كوييت.

باب «السامبا» مفتوح أمام رونالدينيو وكاكا
ترك املدرب اجلديد ملنتخب الربازيل يف كرة القدم لويز فيلييب سكوالري
الباب مفتوحًا امام رونالدينيو وكاكا ،مشريًا اىل امكان استدعائهما اىل
التشكيلة يف كأس القارات  2013ومونديال  2014اللذين تستضيفهما
الربازيل .ووصف سكوالري الذي قاد منتخب بالده اىل الفوز بكأس العامل
عام  2002يف كوريا اجلنوبية واليابان ،رونالدينيو ( 32عامًا) الذي يعيش
حاليًا افضل ايامه مع فريق اتلتيكو مينريو ،موضحًا ان دعوته اىل املنتخب
مرتبطة «بالتزامه» بهذا املستوى.
واملح سكوالري يف مقابلة اىل ان حالة كاكا ( 30عامًا) «ستدرس»،
علمًا بأنه ال يلعب كثريًا مع فريقه احلالي ريال مدريد االسباني.
وشدد سكوالري على انه ال يولي اهمية كبرية لسن الالعبني واالندية
اليت يدافعون عنها ،خالفًا ملا كان عليه سلفه مانو مينيزيس الذي عمل
على «تشبيب» املنتخب من خالل االعتماد على الشباب الواعدين مثل
نيمار ولوكاس.
واكد سكوالري الذي خلف مينيزيس يف تشرين الثاني (نوفمرب) وقال
انه ميلك قائمة اولية من حنو  40العبًا« ،مجيع الالعبني يف الربازيل
وخارجها الذين ميكن ان يكونوا مفيدين للمنتخب وان يساهموا يف نتائج
جيدة ،سيتم استدعاؤهم».
وختم قائ ًال« :ان العبني يف سن  30و 31او حتى  33عامًا يستطيعون
بكل سهولة ان خيوضوا كأس العامل».
وسيعلن سكوالري يف  22كانون الثاني (يناير) احلالي التشكيلة اليت
ستواجه انكلرتا وديًا يف  2شباط (فرباير) يف لندن.

تنس سيدني:
رادفانسكا وسيبولكوفا
إىل نصف النهائي

واصلت البولندية انييسكا رادفانسكا املصنفة اوىل انتصاراتها
اليت بدأتها منذ مطلع هذا العام ،وذلك عندما تغلبت امس ،على
االيطالية روبرتا فينتشي  4 - 6و 5 - 7يف ربع نهائي دورة
سيدني الدولية املختلطة للتنس ،والبالغة جوائزها  690الف دوالر
للسيدات و 495الف دوالر للرجال.
ويف نصف النهائي ،ستلعب رادفانسكا مع الصينية لي نا
املصنفة رابعة والفائزة على االمريكية ماديسون كيز الصاعدة
من التصفيات  6 - 4و )2 - 7( 6 - 7و .2 - 6وبلغت الدور
نصف النهائي ايضا السلوفاكاية دومينيكا سيبولكوفا بفوزها على
االيطالية االخرى ساره ايراني املصنفة ثالثة بسهولة تامة 2 - 6
و.1 6
ولدى الرجال ،خرج االمريكي جون ايسنر املصنف او ً
ال من
الدور الثاني اثر خسارته املفاجئة امام مواطنه راين هاريسون
الذي كان قد ختطى االسباني روبرتو باوتيستا اغوت  1 - 2ثم
باالنسحاب .ويلتقي هاريسون يف مباراته املقبلة مع الفرنسي
جوليان بينيتو الذي تأهل اثر انسحاب التشيكي راديك ستيبانيك
املصنف سادسا .وخرج من الدور عينه االسباني فرناندو فريداسكو
واالملاني فلوريان ماير املصنفان رابعا وخامسا على التوالي اثر
خسارة االول امام االوزبكستاني دنيس ايستومني  6 - 3و،6 - 3
والثاني امام االسرتالي برنارد طوميتش  )7 - 4( 7 - 6و.6 - 2
وبلغ االيطالي اندرياس سييب املصنف ثالثا الدور ربع النهائي
بفوزه على االسرتالي جون ميلمان  2 - 6و 6 - 3و ،3 - 6ليضرب
موعدا يف مباراته املقبلة مع االسباني مرسيل غرانولريز الثامن
الفائز على االيطالي اآلخر فابيو فوغنيين  2 - 6و.)4 - 7( 6 - 7
وتأهل ايضا االفريقي اجلنوبي كيفن اندرسون بفوزه على االسباني
فيليثيانو لوبيز  3 - 6و ،4 - 6والفنلندي ياركو نييمينن بفوزه
على السلوفاكي ايفو كليتش  3 - 6و.1 - 6

تنس :كارلوس مشص
الـ 14آسيوياً

ّ
احتل العب التنس اللبناني الناشئ كارلوس مشص املركز الـ14
يف الرتتيب العام لالئحة تصنيف الالعبني (فئة حتت الـ 14سنة)
اليت يصدرها االحتاد اآلسيوي دوريًا ،بعدما ّ
احتل مركز الوصافة
يف إحدى الدورات اليت أجريت يف العاصمة القطرية الدوحة يف
اآلونة األخرية.
يذكر ان مشص هو الالعب العربي الوحيد الذي حيتل مركزًا بني
العشرين األوائل يف الرتتيب العام ،وبالتالي فإن ترتيبه هو األول
على الصعيد العربي يف فئته.
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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Advertisements

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

.com

NEW Free App
iPhone®, iPad® &
Android™

Online at
.com

Starting at

$4.59/Month*

On your TV with
Starting at

$16.67/Month*





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

Provided by:

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

.com

Parammata
Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Prospect
Huuur computer......................(+61) 448-606060
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
St Clair
Unicom by Nabil Wissa..........(+61) 421 892 041

Customer Service:
Tel: +1 604.676.3812
1.866.294.8512

Join Our Team:
apply@glarab.com

Sydney
AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546
Super Sahel............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555
Bullono..................................... (+61) 0433008974
Niavaran Market .................... (+61) 294771 772
Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551
Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927
Thomastown
Professional system & network (+ 61) 452-233002

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

10-11-0007

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
Blacktown
Dishnet Electrical ..................(+61) 439-445-733
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396
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اعالنات ملبورن

Mama Alice Holding P/L
حمالت ابو هيال
للتموين العائلي
تقدم لزبائنها الكرام افخر منتوجات الشرق االوسط
معمل حديث لتحميص مجيع انواع املكسرات على يد املعلم ايلي مجيع
انواع احلبوب و الزيوت واملعلبات

حمالت ابو هيال
اكرب من سوبر ماركت

نستورد ارز بسماتي "النجف"
يوجد يف مؤسستنا مجيع انواع الفواكه اجملففة
نفتح  7ايام يف االسبوع ومبناسبة االعياد السعيدة

امليالد اجمليد
ورأس السنة املبارك
يتقدم السيد ايلي ابو هيال
ومجيع املوظفني والعاملني يف املؤسسة
من ابناء اجلالية اللبنانية والعربية الكرمية بأصدق
مشاعر التهاني مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس
السنة املبارك سائلني اهلل ان يعيدها على اجلميع بالصحة
والسعادة وعلى وطننا الثاني اسرتاليا بالرفاهية وعلى
وطننا لبنان والعامل العربي باالمن والسالم واالزدهار

تم خبري
عام وان
وكل

Tel: 03 – 94646375

Fax: 03 – 94641395
344 Station St – Lalor – Vic 3075
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توقعـات

توقعات 2013

ميشال حايك :ميقاتي يستقيل وبري
وقهوجي هدفان للقاعدة

تكون
قد
توقعات ميشال
حايك من أكثر
اليت
االمور
ينتظرها اللبنانيون
ويشخصون اليها
ليلة رأس السنة،
مع
سيما
ال
التطورات األمنية
والسياسية اليت
تتسابق لتشغل
حتى
اهتماماتهم
يف أدق تفاصيل احلياة اليومية.
وكما بات معهودا ،فإن التوقعات ال تقتصر فقط عند الصعيد
احمللي ،سياسيا وأمنيا واقتصاديا ،إمنا تتخطاه للصعيدين اإلقليمي
والدولي ،فبعض التوقعات لعام  2013طالت امللك السعودي عبد
اهلل بن عبد العزيز والرئيس األمريكي باراك أوباما.
ويف ما يلي ،نبذة عن أبرز ما كشف عنه حايك للـ mtvليلة رأس
السنة ،مع األمل أن تتحقق كل التوقعات االجيابية واملرحية.
 قائد اجليش ونبيه بري هدفان للقاعدة ظهور أدلة على وجود القاعدة يف لبنان ميقاتي يعلن إستقالته بشجاعة بعبدا تستقبل عدد من رسائل اخلطر حماوالت فاشلة لزعزعة وحدة اجليش اللبناني تفجريات اجرامية تطال شخصيات لبنانية واستعمال الرماية منبعد يف إحدى العمليات
 العمل على تصوير عمليات اإلغتيال قبل وأثناء وبعد حركة نزوح سياسي من مطار بريوت إشكال يف حرم املطار ال تقتصر أضراره على املاديات خطوط متاس يف أحد شوارع بريوت تعصب درزي يستيقظ يف اجلبل يفرض نفسه يف اجلبل إندالع معارك داخل عدد من املخيمات الفلسطينية تشديد اخلناق من اجليش اللبناني على مراكز فلسطينية وأهمهايف الناعمة
 اللينو يف خطر مغادرة علي عيد طرابلس بطريقة غامضة بصمات حزب اهلل وبكركي على اإلنتخابات القادمة اليت خييمعليها قانون «فؤاد بطرس»
 بصمات «أسريية» يف اإلنتخابات املقبلة رد من اجليش واملقاومة على حماولة إسرائيلية لوضع اليدعلى حقل نفطي حبري
 املوساد يبذل جهودا لرصد وفيق صفا القيادي يف حزباهلل
 حماولة للتعتيم على نشاط الوزير جربان باسيل رغم قدومالبواخر
 تضييق اخلناق من قبل اجليش اللبناني على مركز فلسطيين ظاهرة تشبه نهر البارد وشاكر العبسي تعود إىل األذهان سعد احلريري يظهر من بريوت يف أكثر من مشهد وئام وهاب «يتصدى» ويتلقى أكثر من دعوة للظهور علىالشاشة
 بري يعلن عدم رغبته برئاسة اجمللس إال إذا... الياس الفرزلي وروبري غامن يف التداول لفرتة معينة إسم الكاردينال الراعي يرتدد يف الفاتيكان وبكركي يغمرهاسيل من اإلطمئنانات
 شارل أيوب أمام جدول من اإلستحقاقات وأمنيات ختص جريدةاألخبار
 سيؤتى مبوقويف أعزاز وفد تركي رفيع املستوى يزور لبنان يف زيارة معربة -إحتجاجات وتظاهرات وانتقام من مبنى صحي وأحد األطباء

 التعامل مع ملف املعتقل جورج عبداهلل يف فرنسا جبدية حماولة خرق لـ»كيان» بيار الضاهر رغم التفجريات املعاول واأليادي تبين وتزرع وتعمر إزدهار الزراعة يف لبنان وسطح املدينة تتلون باألخضر نعم مساوية للبنان وإسم القديس شربل إىل مزيد مناإلنتشار
تقدم ملحوظ يف االقتصاد اللبناني بعد مرور مرحلة صعبة
ّ
سياسيًا وامنيًا واللرية اللبنانية ستكون مستقرة وسعر العقارات
ثابت
من جهة أخرى ،ويف ما خص امللف السوري ،فقد أعلن حايك أنه
يرى «الواقع السوري اىل تغيري» ،الفتا اىل ان االنظار ستتوجه حنو
القصرالرئاسي السوري الذي يشهد دخانا أسود نتيجة نار ودمار
وأخرى بيضاء من أحد نوافذه حيث ستطل شخصية معروفة العالن
مفاجآة للعامل».
حتدث حايك عن بروز تصاعدي لشخصية
أما بالنسبة ملصر ،فقد ّ
حكومية مصرية بأسلوب حيظى بتأييد الرأي العام.
فنيًا ،توقع حايك ان تكون زعامة املمثل املصري عادل إمام
برسم التهديد.
وإعالميًا حتدث عن حصول ضغط شديد من ِقبل جهات معينة
ملقاضاة االعالمي عمرو أديب.
ويف اململكة العربية السعودية« ،سيقرتن اسم امللك عبداهلل
باألبوة العربية» ،وإن مستجدات طارئة ستستدعي
بن عبد العزيز
ّ

ّ
فتتمثل
اجتماعًا للعائلة املالكة يف السعودية .أما نتائج االجتماع
باطالق ورشة تغيري عالية يف اعلى املناصب ،و»تطعيم احلكم
بنفس شبابي جديد» .ويضيف احلايك «ان بعض اخلاليا املزروعة
مرتني :املرة
يف اململكة العربية السعودية سوف تستيقظ ملرتني ّ
االوىل لاليساءة للمملكة والعبث بأمنها ،والثانية ملواجهة قبضة
سعودية من حديد لسلخها من جذورها».
ويشري اىل أن «اململكة العربية السعودية سوف تشهد اجنازات
رياضية وانتصارات ملفتة».
يف الكويتُ ،
ستمنح املرأة الكويتية حقوقًا مل تكن تتمتع بها من
قبل ،كما اشار اىل اهتزاز كيان شخصية حكومية كويتية.
يسهل
قطري على العامل
انفتاح
وحتدث ميشال حايك عن
هذا
ّ
ّ
ٍ
ٍ
خمربة بالتسلل إىل أمن البلد .أما بالنسبة
جمموعات
أمام
الطريق
ّ
إلمارة أبو ظيب فبحسب ميشال حايك سوف تسرق األضواء «فع ًال
ال وهمًا».
ويف القسم الثاني من العامل ،أشار حايك اىل أن الرئيس
األمريكي باراك أوياما سيكون ُع ً
رضة حلوادث متالحقة ال حتدث
غالبًا للرؤساء ،كما توقع أن حتصل مواجهات حادة داخل فريق عمل
اوباما ينجم عنها قرارات تغيريية .أضاف حايك بأن اوباما سوف
حيظى يف ما بعد بعاطفة شعبية تنشله من االزمة لفرتة زمنية
قصرية وحمدودة.
هذا باالضافة اىل توقعات بأن تقع عمليات ارهابية خطرة يف
املطارات االمريكية.

**********************************

توقعات مايك فغالي للعام 2013

 سقوط أنظمة وراثة يف العامل العربي نشوء دول جديدة وسقوط دول أخرى حروب وانقسامات تصيب الشعب الواحد يف أكثر من دولة فرنسا ستشهد مظاهرات وحرق ممتلكات إغتيال رجل دين يهز العامل فضائح يف العامل العربي ال تستثين أحدا باألمساء واملكانات السياسية أحداث مشابهة لقضية ميشالمساحة
 جماعات وعطش تصيب مناطق لطاملا كانت مزدهرة صدور قانون جديد يعرف اإلرهاب الطب يكتشف مضادات حيوية ألمراض لطاملا كانت تعتربمزمنة
 قطع عالقات ديبلوماسية بني دول كربى وأكثر من فك لتحالفبني الدول
 شغب ومظاهرات يف املغرب تسونامي يضرب أكثر من منطقة من العامل حسب التقويم اليهودي النهاية تبدأ أيار 2013 الدم للركب يف تركيا وفضائح كبرية يف قطر كوارث طبيعية يف أمريكا قد تؤدي لسقوط بعض النجوم منالعلم األمرييكي
 بداية نفور حقيقي يف الدول اليت تعترب نفسها مبنأى عناألحداث ( السعودية ،الكويت ،املغرب)...
 السعودية اليوم غري السعودية  2014حكمًا وجغرافيًا أحد الشخصيات الكويتية الكربى يف اخلارج يستغيث باخلارج الدم جيري كالنهر يف السعودية والكويت فضائح يف قطر تعيدنا بالذاكرة إىل فضائح ما قبل إستالممحد احلكم
 الواليات املتحدة االمركية مجهوريات مفككة فرنسا تسبق بريطانيا بدعم اإلرهاب وتقع يف شر اعماهلا أشهر  6،7،8من اخطر األشهر على العامل ماديًا وأمنيًاوإقتصاديًا وتهجري للمسيحيني
 قصر الرئاسة السورية يكون من أهم القصور يف العامل وإحدىنوافذه تطل على العامل
 إلغاء بعض االحزاب يف لبنان أكثر من حماولة إغتيال فاشلة و 3اغتياالت ( املنت ،الشوف،الشمال يف حداد)
ً
مستهدفة العماد عون ستبوء بالفشل
 -أكثر من حماولة إغتيال

 أحد املخيمات الفلسطينية يف مواجهة مع اجليش البنانيواملقاومة
 شخصيات سياسية ومدنية وروحية لإلطمئنان على شخصيةكربى
 اجليش اللبناني يف مهمات تبسط سلطته من الشمال علىاجلنوب سياسيًا وعسكريًا ويدخل القصور قبل غريه
 مطار بريوت يف خضة كبرية :طريان عربي مرموق يتعرضللقرصنة واإلرهاب
 قوى أمنية كربى تكون داخل حرام املطار موكب وهمي يتعرض حملاولة إغتيال يعود لشخصية دينيةمسلمة
 أمانة  14اذار يف خطر الشهيد احلي شهيد اإلعالم اللبناني يف خطر كبري :قنوات معرضة لإلقفال وقناتنييف حداد ملدة  3أيام
 آل اجلميل التاريخ يعيد نفسه ( حادثة تذكرنا بإغتيال الرئيسالشهيد بشري اجلميل ولكن عائلة اجلميل لن تتأذى)
 شخصية إعالمية (ذكر) يف حماولة إنتحار أهل الفن يف الربملان اللبناني يف الدورة املقبلة جنم هيفاء وهيب إىل السطوع عكس ما يشاع -جوليا بطرس مهرجانات كربى وتكريم بأكثر من بلد عربي.
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توقعـــات

توقعات ليلى عبد اللطيف  :مناوشات
يف طرابلس والناعمة وبريوت
ّ
أطلت ليلى عبد اللطيف
ليلة رأس السنة على
شاشة الـ LBCIمطلقة
من
جديدة
سلسلة
التوقعات .
أما أبرز هذه التوقعات
فكانت :
لبنان :
ال حرب أهلية يف لبنانامنا بعض املناوشات يف
صيدا وطرابلس والبقاع
والناعمة.
العالقة مع اسرائيل اىل توتر سياسي ال عسكري ومناوشاتصغرية على احلدود.
وسائل االعالم واجليش والقوى االمنية تهرع اىل مطار بريوت يفحدث بالغ االهمية.
احلكومة باقية اىل االنتخابات النيابية والرئيس جنيب ميقاتييتحالف مع أخصام سياسيني.
ال متديد للرئيس ميشال سليمان الذي سيتخذ قرارات حامسةبقضية الوزير السابق ميشال مساحة والتفاف شعيب ودعم خارجي
للرئيس.
قلقة على النائب عقاب صقر الذي عليه احلذر.مبادرات ومفاجات من الرئيس سعد احلريري ومصاحلات قد تفاجااجلميع.
الرئيس نبيه بري سيعود ليفتح أبواب اجمللس النيابي وسيقومبزيارة الفتة الحد الدول اجملاورة وسيتدخل ملنع حصول فتنة وسط
بريوت.
كارثة انسانية يف أحد اجلبال اللبنانيةاسرار تكشف للمرة االوىل بقضية مساحة-مملوك وشخصيتانسياسيتان بارزتان قد حتاكمان يف هذا امللف
أزمة مالية خانقة يف بعض احملطات االعالمية-هزة أرضية يف البحر وهزات مهمة يشعر بها لبنان وقد يتأذى

بها البعض
حزب اهلل يودع احدى ابرز شخصياتهجتدد املظاهرات أمام كازينو لبنان وهجوم على مدير الكازينوخضة كبرية على أدوية االعشاب تهز الرأي العاماملزيد من اخلضات يف دار الفتوى واملفيت حممد رشيد قبانيحبال انزعاج
انفلونزا الطيور تعود اىل لبنان وفريوس يصيب اخليول وعودةأمراض قدمية مثل الطاعون
النائب سليمان فرجنية يف الشارع قرب الناسشعبية العماد ميشال عون لن ترتاجع وسيفجر مفاجأة لن ختطرعلى بال أحد.
عدة اشكاالت يف الشمال والنائب السابق مصباح االحدب يسعىللتهدئة.
العماد جان قهوجي سيؤمن للجيش سالحا نوعيا حلماية لبنان وهوباق وال خوف عليه
وجه اخر للشيخ أمحد االسري وعروض غري مسبوقةشعبية كبرية للنائب سامي اجلميل وخروجه من دائرة اخلطر.حتالف وشيك بني النائب زياد بارود وجهة حزبية.حتالف رباعي جديد يف لبنانانهيار مباني يف عدة مناطق من لبنان وانتشال جثث. النائب وليد جنبالط وسطي حتى االنتخابات وابنه تيمور بعيد عنالسياسة يف املدى املنظور.
النائب ايلي ماروني ترتفع اسهمه وارتباط قادمالسيد حسن نصراهلل حتت ضوء الشمس علنا ويستقبل شخصيةشبابية من  14اذار
التفاف مسيحي حول الدكتور مسري جعجع مما سينعكس اجيابا يفاالنتخابات
افالس بعض املؤسسات وخضة يف مصرف ستهز الرأي العامهبوط يف اسعارالعقارات يقابله ارتفاع أسعار االجيارات والنفطوالذهب

مصر :

صحافيون يف السجون واغالق بعض احملطات االعالميةثورة على الثورة وهجرة بعض الشخصياتاشكال بني الرئاسة والقوات املسلحة وخطف واغتياالت-الفوضى تعم من جديد وأمن مرسي مهدد مبحاولة اغتيال

سوريا :

عام التسوية وخصوصا يف االشهر االوىل-ال تنحي للرئيس بشار االسد واملعارضة لن ترتاجع

National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

مناوشات مع اسرائيل ودور للمراقبني الدولينيليبيا :
ال حماكمة عادلة ملصطفى عبد اجلليلخطاب الحد ابناء معمر القذايفمزيد من سفك الدماءمواجهات بني الشعب واجليش-مليونية القذايف ستعود

اليمن :

مزيد من التظاهرات وعلي عبد اهلل صاحل خارج البالدالرئيس اخلالي يف املستشفىحتسن يف االوضاع املعيشيةفلسطني :
مزيد من سفك الدماءاحلذر حملمود عباس وخالد مشعل-الطريان االسرائيلي فوق اجلوالن

الكويت :

مظاهرات ومشاكل وحبكمة أمري الكويت متر االمور بسالماالمارات :
 ال خطر على االمارات ومزيد من االزدهار والسياحة يف دبي وأبوظيب

ايران :

عام أزمة اقتصادية تتحول الزمة سياسية لن تهدأ اىل حني وصولاالصالحيني اىل احلكم
مؤامرة على ايران وأعمال شغبالسعودية :
أمطار غزيرة وثلوج ومزيد من االستثمارات واالستقرار-تغيريات لصاحل الشعب

العراق :

زيادة يف هجرة املسيحينيتوقيف شبكات تعمل لصاحل دول كربىتسوية تركية عراقية-دولة لالكراد مبساعدة دولية

قطر:

قطر يف الطليعة ودور كبري يف الشرق االوسط ولبنانالواليات املتحدة :
أوباما لن يستطيع اجياد حلول لالزمات االقتصادية-حماولة جدية الغتيال الرئيس باراك أوباما-كوارث طبيعية كبرية
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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

ممارسة اجلنس تسبب الصداع ...للرجال
حسب دراسة نشرتها اجمللة الربيطانية لألطباء ،فان الرجال
يصابون بصداع بعد املمارسة وذلك بشكل اكرب بثالث او اربع
مرات من النساء .ويرتكز هذا األمل يف مقدمة الدماغ وميكن ان
يصبح مؤملا يف وقت بلوغ النشوة حسب الدراسة.

التنفيس عن الغضب ..ضرورة صحية

ممارسة اجلنس يرفع املعنويات ويساعد يف حرق السعرات
احلرارية .ولكن اجلنس يؤدي ايضا اىل صداع مؤمل .واذا كانت
النساء تتهربن من ممارسة اجلنس حبجة آالم الرأس ،فان الصداع
يصيب الرجال خالل وبعد العملية اجلنسية.

ليس هناك شخص يتمتع مبعنويات مرتفعة على الدوام ،ولكن هناك
الكثري من األسباب املعقولة إلصابة اإلنسان حبالة مزاجية سيئة ،حسبما
قال توماس برونته ،اخلبري النفسي يف مدينة هامبورغ األملانية ومن
هذه األسباب فقدان األحباء والشكوى واإلقصاء ،والشعور بالسخط،
واجلور على احلقوق ،أو شغله وظيفة غري مرضية.
ويقول برونته عندما تكون يف حالة مزاجية سيئة ،فإن احلالة اليت
ترغب أن تكون عليها ال تتفق مع حالتك الفعلية والضوء التحذيري هو
إشارة للتوقف للحظة والتفكري يف ما جرى .ويرى أن من املهم أن
تدع من حولك يعلمون أنك تشعر بالضيق وال تعرف السبب على وجه
التحديد وتريد أن يرتكوك وحدك ،وبذلك جرى حتذيرهم مسبقا ولن
يزعجوك ولو سهوا .كما أنه من املهم يف أي حالة أن تدرك حجم غضبك
وتأخذه على حممل اجلد ،إذ ال ميكن ألحد أن يقوم بهذا نيابة عنك .ويرى
أن املشكلة هي عادة نقص يف حاجة أساسية مثل اإلدراك أو العاطفة
أو اإلحساس باألمان.
من جهتها ،تقول كريستني ريفيول رئيسة قسم علم النفس املهين
والتنظيمي مبنظمة توف زود للتوثيق التقين ،جيب أن يسأل املرء نفسه
عما جيول يف رأسه ،إذ إن إدراك سبب غضبك خطوة كبرية بالفعل
لألمام .وميكن للمرء أن يسأل نفسه عن طبيعة اليوم الذي ينتظره،
حسبما تقرتح ريفيول هل هناك مهمة معينة يشعر بأنه ال يود القيام
بها ،أو بعدم الرغبة يف القيام بعمله بشكل عام؟.

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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مقابلة ملبورن

جوزف حداد نقيب اخلطاطني يف لبنان لـ اهلريالد:

أناشد وزارة الرتبية اعادة ادراج اخلط العربي مادة اساسية يف املناهج التعليمية
املبدع هو أية ربانية تتجسد يف صورة اهلل الذي هو االنسان.
حنن يف منربنا نرحب بكم يف اسرتاليا ويطيب لنا ان نستضيفكم نورًا ابداعيًا
خبطوطكم الرائعة.
يقول نقيب اخلطاطني جوزف حداد لقد عاش اخلط العربي عصرًا ذهبيًا استمر
مئات االعوام عندما كانت للخطاطني قيمة معنوية كبرية حيث كانوا جيالسون امللوك
والسالطني يف دواوينهم يكتبون هلم خبطوطهم الرائعة قصائد املديح اليت كانت
تقال فيهم.
وتطور اخلط العربي حتى اصبح مع مرور الزمن مهنة يعتاش منها اخلطاطون فدخل
اخلط العربي اىل معرتك الطباعة والدعاية واالعالن وراحت الصحف واجملالت تستعني
خبطاطني يكتبون هلا (مانشيتات) صفحاتها االوىل والداخلية وكذلك اجملالت ومن
ثم املطابع وشركات الدعاية واالعالن يف لبنان وبالطبع يف كل البلدان العربية.
دام هذا العز للخط العربي حتى اوائل التسعينات من القرن املاضي حيث ظهرت
آلة الكومبيوتر وكانت القشة اليت قصمت ظهر البعري كما يقال حني راحت الصحف
واجملالت تستغين عن خطاطيها.
جاء دور املطابع وشركات االعالن اليت ختلت هي االخرى عن اخلط اليدوي مستبدلة
اياه حبروف الكومبيوتر اليت عملت على تشويه بعض حروف اخلط العربي ومن
ً
دوال عربية اشتهرت باعالم برعوا يف كتابة اخلط
املؤسف ان تعم هذه الظاهرة
العربي وعن هذا املوضوع وتشعباته كان لنا هذا اللقاء مع نقيب اخلطاطني يف
لبنان جوزف حداد الذي يزور اسرتاليا يف فرتة االعياد ليحتفل بها مع ولده
*م��ت��ى ب����دأت ال��ع��م��ل يف
جمال اخلط العربي؟
_بدأت العمل يف منتصف
ال��س��ب��ع��ي��ن��ات م����ن ال���ق���رن
املاضي.
*مع اي جريدة تعاملت؟
_بداية كتبت عناوين جريدة
اخلواطر االسبوعية ثم انتقلت
ب��ع��ده��ا اىل ج��ري��دة البريق
وه��ن��اك كنت اك��ت��ب احيانًا
عناوين جريدة العمل واالحرار
ك��م��ا كتبت ع��ن��اوي��ن جريدة
ال��دن��ي��ا ال�ت�ي ك��ان��ت تصدر
ظهر ًا وبعدها يف العام 1977
انتقلت اىل ج��ري��دة االن���وار
حيث عملت فيها على مدى
اثنيت عشرة سنة متواصلة
وك��ان العمل يتم يف الليل
طبعًا كنت خالهلا اتابع عملي
امل��ع��ت��اد ن���ه���ار ًا يف مكتيب
ك��خ��ط��اط ي��اف��ط��ات وارم����ات
وطباعة واع�لان اض��اف��ة اىل
ت��دري��س اخل���ط ال��ع��رب��ي يف
بعض املدارس.
يف ن��ه��اي��ة ال���ع���ام 1989
ت��رك��ت ال��ع��م��ل يف االن����وار
بعد قرار ادارتها استبدالنا
حينها
الكومبيوتر
مباكينة
عدت بقوة اىل عامل التدريس
وب��دأت ب��اص��دار سلسلة من
دفاتر اخلط العربي توزع على
املدارس واملكتبات.
* وما كانت النتيجة؟
_لقيت ه����ذه السالسل
اس��ت��ح��س��ان�ًا م��ن ال��ع��دي��د من
امل��دارس خاصة وان��ي كنت
ازور امل��درس��ة ال�ت�ي كانت
تعتمد ه��ذه ال��دف��ات��ر القامة
يف اخلط
دورة ت��دري��ب��ي��ة
ال��ع��رب��ي ملعلمي ومعلمات
اللغة العربية فيها واجراء
مسابقات لطالبها يف كتابة
اخل��ط اجلميل وامل��ق��روء حتى
نهاية ع��ام  2012كنت قد
زرت اكثر من مئة ومخسني
م��درس��ة يف ك��اف��ة املناطق
ا للبنا نية .
*م���ا ه��ي امل��ش��اك��ل اليت
تعرتض اخلط العربي اليوم؟
_اهم املشاكل اليت تعرتض

اخل��ط واخلطاطني اليوم هي
تكاثر اع���داد امل��ك��ات��ب اليت
تعتمد قص أح��رف الفيسيل
بواسطة آل��ة الكومبيوتر مما
اعاق عمل اخلطاط وترك اثر ًا
سلبيًا على مهنته ودفعه اىل
االنتقال اىل اعمال اخرى.
* ه���ل م���ا ي�����زال للخط
العربي اليوم مكان مع تطور
ا لتكنو لو جيا ؟
_يف احلقيقة ال ي��زال هناك
بعض االهتمام باخلط العربي
من قبل االدارات الرمسية اليت
ال تزال تعتمد اخلط اليدوي يف
مراسالتها وهناك من ال يزال
يرغب بطباعة بطاقات االفراح
ب��اخل��ط وب��ع��ض دور النشر
وامل��ؤس��س��ات ال�تي ال تزال
تعتمد خطوط بعض اخلطاطني
احملرتفني.
*م����اذا ع���ن ت��ع��ل��ي��م اخلط
ال����ع����رب����ي يف امل�������دارس
ا للبنا نية ؟
_منذ العام  1997ويف اول
لقاء مع وزير الرتبية حينها
االستاذ جان عبيد طرحت معه
موضوع اخلط وضرورة اعادته
م���ادة اس��اس��ي��ة يف املناهج
الرتبوية نظر ًا حلاجة الطالب
اىل تعلم الكتابة خبط واضح
ومقروء وقد القى هذا الطرح
جت���اوب���ًا م���ع م��ع��ال��ي��ه ولكن
التنفيذ ذهب ادراج الرياح
م��ع تشكيل ح��ك��وم��ة جديدة
غ��اب فيها ال��وزي��ر عبيد يف
العام  ،2002وبعد انتخابي
نقيبًا للخطاطني زرت مع وفد
من النقابة معالي الوزير عبد
الرحيم مراد وما مسعناه من
م��راد سبق لنا ومسعناه من
عبيد وكانت النتيجة ذاتها
مع االسف وانتقلت بالفكرة
اىل م��ع��ال��ي ال��وزي��ر اجلديد
خالد قباني وكانت لنا عدة
اجتماعات ولقاءات اصبحت
كلها يف ذم��ة اهلل ك��م��ا ان
ال��وزي��ر االخ�ي�ر يف احلكومة
احل���ري���ري���ة االخ���ي��رة حسن
منيمنة ،ه���ذا ال��وزي��ر طبق
فينا ما غنته مطربتنا الكبرية

داني وعائلته.

نقيب الخطاطني جوزف حداد متحدثاً مع الزميل كميل مسعود

اجرى احلوار الزميل كميل مسعود

صباح «وصلتونا لنص البري
وقطعتوا احلبلة فينا» وصو ً
ال
اىل الربوفسور حسن دياب
وزير الرتبية والتعليم احلالي
يف احلكومة امليقاتية الذي
مل يكن احسن من غريه وحنن
ال نزال منذ سنة ننتظر اجابة
على طلبنا والتكرم والسماح
ل��ن��ا مب��ق��اب��ل��ت��ه ل���ط���رح هذا
املوضوع مع معاليه.
ول��ل�ان����ص����اف اق������ول ان
املدرسة اخلاصة كان هلا يف
ال��س��ن��وات اخل��م��س االخ�ي�رة،
وبعد مراسالتي هلا ،جتاوب
كبري ومشكور مع هذا املوضوع
بعدما ملست حجم املشكلة

املتمثلة بسوء خطوط طالبها
اليت دفعت بهم احيانًا كثرية
اىل الرسوب يف االمتحانات
الرمسية.
واخ��ي�ر ًا اق���ول ان جتاوب
وزارة ال�ترب��ي��ة م��ع مطالبنا
ب��اع��ادة ادراج اخل��ط العربي
كمادة اساسية يف املناهج
التعليمية يفتح ب��اب العمل
ام����ام ش���رحي���ة واس���ع���ة من
اخلطاطني الذين سيعودون
اىل لعب دوره���م الطبيعي
ك���أس���ات���ذة ل��ل��خ��ط العربي
ي���درس���ون ال���ط�ل�اب كيفية
ال��ك��ت��اب��ة خب��ط ع��رب��ي واضح
ومقروء ،فاذا مل يسمع احد

نداءنا فان هذا اخلط العربي
س��ي��ل��ف��ظ وال ش��ك انفاسه
االخرية قريبًا ونكون قد قمنا
بدفن تراثنا العريق بأيدينا.
*كلمة اخ�يرة م��اذا تقول
فيها للسياسيني يف لبنان؟
_اشكرك اخ��ي كميل على
استضافتك لنا على صفحات
ج��ري��دة اهل�يرال��د ال��غ��راء كما
واني اشكر رئيس حتريرها يف
سيدني االستاذ انطونيوس
ب���ورزق وال��ع��ام��ل�ين م��ع��ه يف
احل��ق��ل االع�ل�ام���ي ع��ل��ى هذا
ال��ت��ج��اوب ول���و ك���ان بدون
اي م��ع��رف��ة ش��خ��ص��ي��ة معه
وامتنى على السياسيني يف

لبنان وخاصة املسؤولني ان
ي��أخ��ذوا ه��ذا امل��وض��وع بعني
االعتبار وعلى حممل اجلد قبل
ان يصبح اخل��ط العربي يف
خرب كان.
وحن���ن ب��دورن��ا يف جريدة
اهل�يرال��د ن��ض��م ص��وت��ن��ا اىل
ص���وت���ك مب���ن���اش���دة ال���دول���ة
وج���وب اع���ادة االع��ت��ب��ار اىل
اخل��ط العربي ال��ي��دوي واىل
اخل��ط��اط�ين ال��ع��رب وضرورة
اع��ادة اعطائهم ال��دور الذي
يستحقونه للعمل على ابقاء
هذا الفن اجلميل ومحايته من
االندثار الن خطوط الكومبيوتر
ال روح فيها وال حياة.

مايا دياب :أستمتع بنجاح كلييب ..وكثريون حيسدونين على عالقيت بزياد الرحباني
قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب إن كليب أغنيتها اجلديدة
«شكلك ما بتعرف» سيشكل دون شك عالمة فارقة يف حياتها الفنية
وسيبقى بالنسبة هلا من أهم األعمال اليت قامت بها .وأوضحت
يف حديث لـ»الشرق األوسط» أن فيلمها القصري هذا (كما مسته)
علم يف حياتها ،خصوصا أنه ال يشبه أي كليبات مصورة سابقا يف
العامل العربي ،وقد استغرق تصويره  27ساعة متتالية؛ ملا فيه من
تفاصيل دقيقة وبراعة يف التصوير ويف الفكرة ككل ،مؤكدة أنها
مل تكن لتقدم على هذه اخلطوة لو مل تتمتع بهذا املستوى الرفيع
على صعيدي الصورة واإلخراج.
وتضمن الكليب الذي تصل مدته إىل مثاني دقائق ،مشاهد خارجة
عن املألوف ،إن من حيث الفكرة اليت تدور يف فلك حرب النجوم
اخليالية أو من حيث إطاللة الفنانة شخصيا حبيث مل تتوان مايا دياب
عن الظهور فيه حليقة الرأس وهي املعروفة جباذبيتها وباهتمامها
يف مجاهلا من رأسها حتى أمخص قدميها ،وتعلق عن هذا املوضوع
قائلة« :مل أكن أريد أن أطل كمجرد امرأة مجيلة ترفض االستغناء عن
أنوثتها ،بل كامرأة تؤدي دورها يف الفيلم كما جيب ،وعندما أخربت
خمرج العمل سعيد املاروق عن فكرتي هذه فوجئ ،وأخذ يضحك
ويقول لي :هل أنت متأكدة من ذلك؟» ،وأضافت« :كل شيء كان
غريبا وغري مستهلك يف هذا الكليب حتى إنين طالبت بأن يكون
فريق الرقص بإدارة الكوريغراف (مصمم الرقص) هادي عواضة
وأن يرافقين فيه الرجال وهم يرتدون حذاء ذات الكعب العالي حتى
إننا استقدمنا من اخلارج فريقا خاصا من جنوب أفريقيا ،سبق أن
قام بنفس املهمة مع جنوم من هوليود ،للقيام باحلركات البهلوانية
من قفزات يف اهلواء وغريها املطلوبة يف مشاهد األكشن ،وبعد مدة
تدريب معهم استمرت ليومني ،ولشدة محاسي ،قمت بهذه احلركات
بنفسي دون تردد».
وعما إذا كانت أفكار أعماهلا تعود عادة إليها ،قالت« :يف هذا
العمل ،كنت مصرة على كوريغرافيا عاملية وعلى ظهوري حليقة
الرأس وعلى أدائي مشاهد أكشن ،وما تبقى منه يعود لسعيد
املاروق نفسه ،الذي راح يزرع ويوزع هذه األفكار على أرضية من

ابتكاره» .وأكدت أنها مل تشعر بصعوبة العمل ،بل كانت تنتظر
االنتهاء منه لتستمتع به ولتتلقى التهاني ،كاشفة عن أن هذه
األفكار تتلقفها عندما تنام وتدونها على دفرتها عندما تستيقظ من
النوم لكي ال تنساها ،وأنها حاليا حضرت أفكارا مسبقة لعمل مصور
جديد ستنفذه يف املستقبل.
ومن يتابع كليب أغنية «شكلك ما بتعرف» (كلمات وأحلان سليم
عساف) املليء باإلثارة واملشاهد السريعة ومجال الصورة وأداء عال
املستوى ملايا دياب نفسها اليت مثلت دور الفتاة اليت حتاول إنقاذ
حبيبها من األشرار  -ال بد أن يتبادر إىل ذهنه فكرة إمكانية دخول
الفنانة اللبنانية عامل السينما من بابه العريض ،إال أنها ترد موضحة:
«عندما عرضت اإلعالن الرتوجيي للكليب يف مصر وشاهده عدد من
املنتجني ،هناك انهالت علي العروض السينمائية ،ولكين مل أقبل
أيا منها ألنين أريد أن أستمتع حاليا بنجاح عملي هذا ،وبعدها لكل
حادث حديث».
واملعروف أن الفنانة مايا دياب ابتكرت خطا فنيا خاصا بها،
فشغلت العامل منذ إطاللتها األوىل يف برنامج «هيك منغين»
على قناة الـ»إم تي يف» الذي تصور حلقات جديدة منه للموسم
التلفزيوني املقبل ،فصارت متثل صورة حمببة لشرحية ال يستهان بها
من املعجبني بها يف لبنان وخمتلف الدول العربية ،مما دفع ببعض
النساء إىل تقليدها ،إن بلون بشرتها الربونزي أو حباجبيها الكثيفني
وشعرها األشقر الطويل .كما حصلت بعد الشهرة اليت حققتها يف
الربنامج املذكور على عدة ألقاب ،من بينها أفضل مقدمة برامج،
والنجمة األكثر جاذبية وغريها .وعن طبيعة عالقتها بالفنان زياد
الرحباني (جنل السيدة فريوز) ،قالت« :عالقيت به تعود إىل سنني
طويلة ،وحنن مقربون جدا بعضنا من بعض» ،وهنا سألتها مقاطعة
إياها عن سبب عدم تعاونها معه يف عمل غنائي ،فردت موضحة« :ال
أعلم ،رمبا ألن عالقيت بزياد مميزة متفردة بنوعها ،حتمل الكثري من
اخلصوصية ،نتبادل األحاديث بني كل فرتة وأخرى وأصغي ملا يقوله
لي ،فهناك احرتام متبادل بيننا ،وال أذيع سرا إذا قلت إن كثريين
حيسدونين على هذه العالقة».
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ملبورن

Melbourne

التيار الوطين احلر يف ملبورن حيتفل باالعياد اجمليدة

منذ ان تأسس التيار الوطين احلر يف ملبورن وهو حيتفل كل
مناسبة من مناسباتنا الوطنية والدينية ولن يتخلى عن العادات
والتقاليد اللبنانية االصيلة.
ويف كل عام مع حلول االعياد اجمليدة ،امليالد ورأس السنة
اجلديدة ،يقيم التيار الوطين احلر حف ًال باملناسبة يف مركز التيار
يف منطقة كوبرغ .وهذه السنة وكعادته يف السنوات الطويلة
السابقة ،اقام حف ًال كان مميزًا شارك فيه حشد كبري من االصدقاء
واملؤيدين مع عائالتهم يف اجواء لبنانية عربية كعائلة واحدة.
اعضاء التيار رحبوا باحلضور متمنني هلم عيدًا سعيدًا مع عائالتهم
وسنة جديدة حتمل اليهم كل تباشري اخلري ولوطننا احلبيب لبنان.
طاوالت مألى باملأكوالت اللبنانية الشهية اضافة اىل خروف
حمشي من افران االرز لصاحبه الشيخ بشارة طوق واصناف متعددة
من املشروبات والفواكه واحللوى.
ويف هذه املناسبة وجه املنسق العام للتيار يف اسرتاليا السيد
روبري خبعازي كلمة شكر فيها احلضور وحتدث عن نضال التيار
يف خمتلف مراحله السياسية واالقتصادية واالجتماعية مشددًا على
جتديد املسرية النضالية اليت نعيش من اجلها ،مسرية نضالنا كي
يبقى لبنان سيدًا حرًا مستق ًال وعلى ان نكون امناء على بلدنا الثاني
اسرتاليا.
وامضى اجلميع ليلة لبنانية مليئة بالفرح والسعادة وقد شرب
اجلميع كأس اسرتاليا ولبنان.
وبعد ذلك تقبل احلضور تهاني العيد ويف ساعة متأخرة من الليل
غادر اجلميع شاكرين التيار الوطين احلر على بادرته الطيبة.

رزق الدويهي
يعود من لبنان

عاد من الوطن لبنان الشيخ رزق الدويهي رئيس مجعية
سيدة زغرتا بعد زيارة دامت ثالثة اسابيع ،تفقد خالهلا
االهل واالقارب هناك وكان موقع حفاوة واكرام.
وبالرغم من االختالف السياسي بني كافة االطراف قال
باق كما كان وسيبقى درة الشرق والعيش
ان لبنان
ٍ
املشرتك بني مجيع طوائفه.
اه ًال وسه ًال بالشيخ رزق بني افراد عائلته واصدقائه
الكثر.

اعاله بعض اللقطات
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عميد العائلة زخيا مسعود حيتفل باالعياد اجمليدة

صاحب الدعوة واالهل

االطفال بانتظار بابا نويل

برناديت ومنى وجيزال مسعود

زخيا مسعود وسام مرشاق

اقارب واصدقاء عائلة مسعود

العائلة وشجرة امليالد

خطاب السالم
بقلم تموز االسمر

يسوع املسيح يف والدته كان اخلطاب االبلغ واالمجل واالبهى
بني كل خطباء االرض...النه يف والدته ،صار للتواضع نكهة
كالورود ،وللمحبة حجم كالبحار ،والنه يف والدته ،قاد العصاة
ضد الذين حيتكرون العامل والنه يف خطابه هذا جعل امللوك
والرعاة يسجدون له ،يف مساواة هي حمور العامل....
حول
فماذا ميكن خلطيب ان يقول اكثر مما قاله الطفل الذي ّ
االقماط اىل وشاح والتنب اىل سرير ملوكي ،واملغارة اىل
قصر ،واجلوع اىل شجاعة ،والربد اىل دفء ،هذا الطفل الذي
بني راحتيه تنمو حقول اليامسني فيعبق العامل بكل خري ،وعلى
مفارقه يتوقف الفرسان!
طفل اخرج هريودس من دهاليز الصمت ،ليقتل اطفال بيت
حلم والناصرة وكل فلسطني....
طفل لعنهم منذ االزلية ،لعن االرهاب ومن يدعمه وميوله...
لعن العنصرية بأمها الصهيونية ،لعن االعراب الذين قالت
فيهم السماء هم اشد كفرًا ونفاقًا وعهرًا على هذه االرض
املباركة...
وبعد لعنة يسوع لكل هؤالء هل جيوز ان خنافهم؟ كال حنن
مقاومون يف طريق جلجلة الثائر االول عليهم ،حنن معك يا حق
يف وجه الشر وكل اعماله االرهابية!

احلكاية العربة

احتفل عميد عائلة مسعود
السيد زخيا مسعود والسيدة
برناديت زوجته بعيدي امليالد
ورأس السنة اجلديدة وذلك
مساء يوم االثنني  23كانون
االول  2012ليلة عيد مولد
السيد املسيح وذلك يف دارته
العامرة يف منطقة كوبرغ .وهذا
اليوم خمصص للعائلة واالقارب
واالصدقاء منذ اربعة وثالثني
عامًا ،اال ان هذا العام اقتصر
احلفل على االوالد واالخوة
وعياهلم وبعض اصدقاء العائلة
بسبب وجود عدد منهم خارج
ملبورن.
السيدة برناديت مسعود قدمت
ما لذ وطاب من االطباق الشهية
واملشاوي واملشروبات الروحية
املتعددة والفواكه واحللوى.
وقد جتمع االحفاد حول جدهم
زخيا وجدتهم برناديت بفرح كبري
وفجأة وصل بابا نويل وعلى
ظهره كيس من هدايا العيد
وجلس يف باحة املنزل الواسعة
والتف حوله االطفال حيث وزع
اهلدايا عليهم.

قالت عجوز سورية من مدينة حلب ،انا ارمنية سورية ولدت يف
هذه االرض املباركة وال ميكن ان اتركها ابدًا...
سأموت هنا ...االرهابيون املرتزقة قتلوا ابين الوحيد مع
اوالده االربعة ،ابنيت سيلفيا يف كندا مع عائلتها ،زوجي مل ير
هذه احلرب مات منذ سبع سنوات...
انا يف الثمانني من عمري ومستعدة ان اموت دفاعًا عن مدينيت
حلب .لقد حررها محاة الديار من االرهابيني ،حنن مل نرفع العلم
االبيض الننا مل نستسلم لالرهاب ،الرئيس اخلالد حافظ االسد
قال يومًا« :وال مرة يف تاريخ االمة السورية قدميًا وحديثًا رفع
علم ابيض الننا امة حرة »...وحنن وطنيون شرفاء نرفع اعالم
النصر خمضبة بدمائنا....
شهداؤنا وجيشنا الباسل يعرفون تلك اللحظات املشرقة اليت
تفصل بني موتهم او موت الوطن ،فال خيافون وال يساومون
وال ينحنون...بل دائمًا وجوههم اىل الشمس ليكتبوا مالحم
جديدة.
شكرًا للرئيس بشار «ابو حافظ» الذي قال وهو االمني على
رسالة والده «ال اعالم بيضاء يا ابناء االفاعي كما وصفهم
قبل الفي عام السيد املسيح».
ان ارادة االنسان السوري هي املنتصرة ...هي القضية ....
هي حنن وهي القضاء والقدر ...
يا يسوع يف ميالدك العجيب ّ
خلصنا امجعني...

ام هاكوب ....حلب

همسة
وجه مجيل لسيدة مقاومة ،هي اريج سنديانة جنوبية عتيقة
طاهلا االحتالل الصهيوني بناره احلاقد لكنها هزمته...وهي جتدد
صباها مع كل صياح النور ،مع كل والدة وميالد...مع كل معلم
وخملص ونيب ورسول واله...
امل يكن االنسان الغاية يف الصناعة السماوية؟
خسئت اكاذيب يهوا ويشوع بن نون ،وهريودس وكل الكتبة
والفريسيني وكل احالم واوهام النفاق والفساد والرذيلة!
خسئتم فاالنسان هو الغاية النه يف قلب االله اخلالق وليس
العكس.

ويف ساعة متأخرة من الليل
تقبلت العائلة تهاني العيد كما

بابا نويل يوزع الهدايا لالطفال

تقبل االطفال القبالت .هذا وغادر
اجلميع دار السيد زخيا مسعود

شاكرين اياه والسيدة عقيلته
على هذه احلفاوة واالستقبال.

لجميع اعالناتكم يف ملبورن
اتصلوا بمدير مكتب
ملبورن الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
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ملبورن

املئات تقاطروا للقاء الشهيدة احلية
املناضلة سهى بشارة
اتسمت اعياد امليالد ورأس
السنة اجلديدة هلذا العام
بزيارات نوعية  ،كان اوهلا
زيارة االم الراهبة ايناس
الصليب ،املقاومة بكلمة الرب
لكل اشكال االرهاب والعربدة
والفساد يف بالدنا وحتديدًا
ما يدور على الساحة السورية
من شرور احلركة الصهيونية
العاملية ومن يدور يف فلكها
من االعراب التكفرييني يف
وطننا العربي وباسم ما يسمى
بال «الربيع العربي».
ويف غمرة االحداث وعجقة
االعياد هبطت علينا من مساء
الوطن الشهيدة احلية والبطلة

قداس وجناز االربعني لراحة نفس املرحوم
ديب الياس اخلوري

الكهنة اثناء الذبيحة االلهية

سهى بشارة تروي قصتها مع سعد حداد

سهى بشارة مع سامي مظلوم

آل الفقيد

جانب من الحضور

جانب من الحضور

توفى مؤخرًا يف لبنان  -كفرعقا الكورة االستاذ

ديب الياس اخلوري

جانب من الحضور

املقاومة سهى بشارة فكانت حقًا هدية االعياد لكل الشرفاء يف
هذه اجلالية ،لكل اللبنانيني الذين ذاقوا القهر والعذاب ،ذاقوا
طعم االحتالل واالغتصاب الصهيوني الذي دمر احلجر والبشر يف
وطننا احلبيب.
وهكذا وبدعوة من رئيس منظمة احلزب الشيوعي اللبناني
السيد خليل الراسي الذي ّ
زف على اهلنا يف اسرتاليا خرب زيارة
البطلة سهى بشارة وكان اللقاء التارخيي يف صرح قاعة الكنيسة
االنطاكية كنيسة القديس جاورجيوس ،اليت تقاطر اليها يف عشية
العيد املئات من ابناء اجلالية لريحبوا بكبرية من بالدنا ،من وطن
االرز ،وطن االنسان والرسالة :املناضلة الشهيدة احلية سهى
بشارة.
يف تلك العشية امليالدية كان لنا شروق جميد ووالدة جديدة مع
الكلمة  -املقاومة ،مع هذه السيدة الكبرية ،سهى بشارة .اطاللة
مؤثرة رصينة هادئة حتتضن يف حناياها بطولة مؤمنة واعية انها
سهى بشارة تزور اسرتاليا لتعمم ثقافة الوعي والفكر املقاوم لكل
اهلنا وناسنا.
وكأني بها بشارة من بيت حلم وجوارها تطل من جليل القضية نورٍا

ونارٍا وبريق عيون قاومت خمارز االحتالل وصرعت تنني االغتصاب
على ارض اجلنوب ،جنوبها فهي ابنته ،وهي فعل حقيقي ملقاومة
هزت العامل وهزمت االحتالل.
ّ
قدمها للحضور الكبري والنوعي السيد خليل الراسي
سهى بشارة ّ
بكلمة مفعمة بالعز والكرامة ،خليل الراسي اتسمت كلمته مبعاني
البطولة والشموخ ومبنطق الرجل العارف مقلع الرصانة واهلدوء،
وخندق الثورة املقاومة اليت حتدثت عنها سهى بشارة وهي املتمكنة
فكرًا ولغة وخطابة وشهادة فجاءت كلمتها تعبريًا صادقًا وارادة
مصممة نشرت وزرعت من خالهلا ثقة وقوة ،احوج ما نكون اليه يف
زمن احملن والصعاب الذي منر به مقيمني ومغرتبني
لن نقول تألقت فهي املتألقة ابد االنسان ،لن نقول قوية فهي
القوة اليت فعلت وتفعل وستفعل يف دروب حترير كل حبة تراب
من ارضنا املباركة.
شكرًا لك ايتها البطلة الشهيدة فانت يف عيوننا وقلوبنا رمز
الشهادة والبطولة ولفارس النضال االستاذ خليل الراسي حتية
احلياة على الدوام وكل عام وحنن على لقاء مع امهات كبريات ويف
كل صباح وعشية مع ميالد صبية كسهى بشارة.

اثر حادث مؤسف مل يرحم شبابه فيما كانت العائلة تستعد خلطوبة ابنته
مساء ذلك اليوم وانقلبت االفراح اىل احزان.
فبينما كان الفقيد يهم بالصعود اىل سيارته ليجلب املاء اجتاحته
سيارة مسرعة اودت حبياته وقد كان هلذا اخلرب املؤمل واملفجع الذي سقط
على قلب الزوجة واالوالد واالخوة واالخوات واالقارب واالصدقاء واهالي
كفرعقا وكل من عرفه سقوط الصاعقة وباالخص شقيقيه يف ملبورن
الدكتور حنا وفيكتور اخلوري غري مصدقني اخلرب خاصة يف هذا الوقت.
االستاذ ديب اخلوري عرفته بلدته كفرعقا كما عرفته الكورة االنسان
املثالي بقلبه الطيب الكبري وباخالقه العالية ومبحبته للجميع ووطنيته
الصادقة وقد ربى عائلة مبساعدة زوجته كانت فخر اجملتمع اللبناني.
وما ان تلقى االخوة يف ملبورن اخلرب املشؤوم حتى طار شقيقه فيكتور
اىل لبنان ليكون اىل جانب العائلة يف هذا الظرف العصيب وقد تعذر على
شقيقه الدكتور حنا احلضور لظروف قاهرة.
ويوم االحد بتاريخ 2012/12/23وعند الساعة العاشرة والنصف صباحًا
اقيم للفقيد الغالي املرحوم ديب اخلوري قداسًا احتفاليًا لراحة نفسه يف
كنيسة القديس جاورجيوس االنطاكية االرثوذكسية يف ملبورن ترأسه
قدس االب املتقدم يف الكهنة جورج نصر وعاونه كهنة الطائفة وقد
شارك فيه حشد كبري من ابناء اجلالية اللبنانية والعربية وفعالياتها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وبعد تالوة االجنيل املقدس القى االب جورج نصر عظة من وحي االجنيل
املقدس قال فيها ان اخانا ديب اليت تقام الذبيحة االهلية لراحة نفسه
ربى مبساعدة زوجته عائلة مسيحية حقيقية
كان مؤمنًا بربه ومتعبدًا له وقد ّ
ومن كان مؤمنًا باهلل فاهلل لن يرتكه وابواب السماء مفتوحة امامه ثم قدم
تعازيه وتعازي الكهنة اىل العائلة يف الوطن واالغرتاب كما تقبلت العائلة
التعازي يف هول الكنيسة وتناول اجلميع لقمة الرمحة .
اسرة جريدة اهلريالد اليت تربطها بالعائلة صداقة اخوية وباالخص
الدكتور حنا وعائلته ،تتقدم من ارملة الفقيد يف الوطن واوالده ومن
شقيقيه يف ملبورن الدكتور حنا وفيكتور اخلوري ومن بنات وابناء اعمامه
حنا ،الياس ،اميل ،جرجس واخلوري وخملوطة واندراوس وعبد النور وعبد
الوهاب واسعد وكلش ورزق ومن ينتسب اليهم يف الوطن واملهجر
باصدق مشاعر التعزية سائلة اهلل ان يتغمد الفقيد الغالي بواسع رمحته
ويلهم عائلته وذويه الصرب والعزاء.
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

توقيف فلسطيين اعرتف بعملييت قتل يف صيدا
واملصيطبة
كشفت مصادر امنية يف مدينة صيدا ان التحقيقات مع
الفلسطيين مسري ابراهيم السايس املتهم يف قضية مقتل املسنة
الصيداوية بدرية السن ( 90عامًا) يف تعمري عني احللوة وسرقة
مصاغها قبل حنو عشرة ايام ،قادت اىل اكتشاف جرمية قتل ثانية
ارتكبها اجلاني نفسه قبل حنو ثالثة اشهر يف حملة املصيطبة يف
بريوت استهدفت حياة املصري وبعد سرقة مصاغها أيضًا وهي
قريبة املغدورة السن.
وكانت شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي متكنت وحتت
اشراف القضاء املختص من كشف خيوط لغز مقتل املسنة بدرية
السن الذي شغل األجهزة األمنية والقضائية طيلة اكثر من اسبوع،
واعرتف الفلسطيين السايس باقدامه على سرقة مصاغ السن
ودفعها ما تسبب بسقوطها وارتطام رأسها جبسم صلب ووفاتها
على الفور ،وتبني ان السايس البالغ من العمر  26عاما ،مقيم يف
صيدا القدمية وكان على معرفة بعائلة السن ،وبعد ارتكابه اجلرمية
توجه مبا سرقه اىل منطقة جزين وقام باخفاء املسروقات «بدفنها»
يف الرتاب يف حميط منشآت كفرفالوس املهجورة.
وكان املتهم السايس اوقف قبل حنو مخسة ايام من قبل
خمابرات اجليش اللبناني يف صيدا ومن ثم احيل اىل الشرطة
القضائية يف قوى األمن الداخلي ومنها اىل شعبة املعلومات قبل
ان يعرتف بارتكابه هذه اجلرمية بدافع السرقة.
ويف هذا السياق ويف اطار متابعتها اليومية لسري التحقيقات
يف هذه القضية ،اعربت النائب بهية احلريري عن ارتياحها لكشف
مالبسات مقتل وسرقة السن وتوقيف اجلاني ،مثنية على اجلهود
اليت بذلتها القوى األمنية والعسكرية وال سيما شعبة املعلومات
وخمابرات اجليش من اجل كشف هذه اجلرمية .ونوهت احلريري
بشكل خاص جبهود احملامي العام اإلستئنايف يف اجلنوب القاضي
طارق منيمنة الذي اشرف على التحقيقات يف هذه القضية،
متوجهة بالتعزية اىل عائلة املغدورة السن.
***

توقيف «رجل أعمال» مزعوم نفّذ عمليات احتيال
أوقفت مديرية املخابرات يف اجليش سامي ميشال غامن ،القدامه
على القيام بعدة عمليات احتيال من خالل انتحال صفة رجل أعمال،
وطلب االموال من بعض املراكز الدينية يف جبل لبنان حبجة
مساعدة آخرين ،وقد أودع املوقوف القضاء املختص.
كما أعلنت قيادة اجليش أنه يف إطار احلفاظ على األمن
واإلستقرار ومكافحة اجلرائم املنظمة على أنواعها ،وبنتيجة
التدابري األمنية اليت اختذتها وحدات اجليش يف خمتلف املناطق
اللبنانية ليل  2012/12/31و ،2013/1/1أوقفت هذه الوحدات
 19شخصا من جنسيات خمتلفة ،بعضهم مطلوب للعدالة مبوجب
مذكرات توقيف ،والبعض اآلخر الرتكابه جرائم وخمالفات متعددة،
تتعلق بالتجوال داخل األراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية،
وحيازة أسلحة حربية خفيفة ،وقيادة سيارات ودراجات نارية من
دون أوراق ثبوتية .وقد مشلت املضبوطات  5سيارات وكمية من
األسلحة الفردية والذخائر .ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات
اىل املراجع املختصة إلجراء الالزم.
من جهتها ،اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان
انه «ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة
اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي
 2012/12/31و 2013/1/1من توقيف  63شخصا إلرتكابهم أفعا ً
ال
جرمية على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 15 :جبرائم سرقة5 ،
جبرائم خمدرات 5 ،جبرم إقامة غري مشروعة 3 ،جبرم شيك دون
رصيد 3 ،جبرم إطالق نار 4 ،جبرم عدم حيازة أوراق ثبوتية3 ،
جبرم ترويج عملة مزيفة 3 ،جبرم حماولة قتل 2 ،جبرم تزوير2 ،
جبرم إعتداء على قاصر 2 ،جبرم حماولة رشوة و 12جبرائم  :شهر
سالح ،حتريض وأعمال شغب ،نشل ،إساءة أمانة ،دخول البالد
خلسة ،تسول ،تضارب ،خمالفة بناء ،نقل أسلحة حربية ،صدم
وتسبب بوفاة ،و 4مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية
خمتلفة.
***

«رمى» تهمة رمي قنبلة يف الطريق اجلديدة
على صديقه الفار
الضو صديقه الفار حممد ماجد برميه قنبلة يف حملة
اتهم محزة
ّ
الطريق اجلديدة ،فيما اقتصر دوره على نقله بدراجته النارية،
زاعمًا بأنه مل يكن يعلم أن حبوزة ذلك الصديق القنبلة.
وباستجوابه أمام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن
الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي حممد
درباس وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين ،أفاد
الضو حبضور وكيله احملامي مهدي حيدر أنه يعمل سائقًا لدى أحد
ّ

األشخاص قبل توقيفه إنفاذًا حلكم غيابي صدر حبقه بتهمة إلقاء
قنبلة يدوية لي ًال ،موضحًا بأنه يسكن يف شارع بربور.
وسئل عن صديقه الفار حممد ماجد فقال :هو الذي رمى القنبلة
وأنا اعرتفت حتت الضرب نافيًا ما أدىل به صديقه اآلخر احملكوم
الضو) هوالذي قام بذلك .وبسؤاله أفاد
حممد محدان من أنه (أي
ّ
أنه كان يتعاطى املخدرات من نوع حشيشة الكيف وكان ذلك يف
العام  .2009وأضاف بأنه ال يرى حممد محدان إال نادرًا فيما ماجد
موجود حاليًا يف السويد.
الضو ،أن ماجد طلب منه إيصاله على
أوضح
وردًا على سؤال
ّ
دراجته النارية اىل منطقة الطريق اجلديدة وقال :بوصولنا رمى
ماجد القنبلة وأنا مل أكن أعلم أنها كانت حبوزته وإال ملا كنت
أوصلته .وأضاف :ال أعرف نوع القنبلة وال لونها فأنا مل أرها يف
األساس.
ّ
أبلغ
وعن سبب عدم مثوله سابقًا للمحاكمة قال :أنا مل
موعد اجللسة وكنت موقوفًا يف سجن رومية منذ عام «بسبب
مشاكل»..
الضو
حبق
االتهام
مواد
تطبيق
العامة
النيابة
ممثل
طلب
وبعد أن
ّ
سندًا للمادتني  5و 6من قانون اإلرهاب واملادة  72أسلحة ،ترافع
ملمحًا اىل
وكيله فأكد أن موكله ال ينتمي اىل أي حزب أو حركةّ ،
أن املتهمني اآلخرين عمدا اىل «إلباس» موكله التهمة كونه كان
قاصرًا وسيلقى بالنتيجة حكمًا خمففًا .وقال إن القنبلة هي قنبلة
صوتية ومل حُتدث أضرارًا يف املكان .وانتهى اىل طلب األخذ
يف االعتبار عدم وجود أسبقيات حبق موكله ،وكذلك عدم إحداث
أضرار نتيجة رمي القنبلة ،ومنح موكله أسبابًا ختفيفية باالكتفاء
مبدة توقيفه.
الضو فطلب يف كالمه األخري الشفقة والرمحة .وأصدرت
أما
ّ
الضو أقدم على نقل
أن
اعتربت
بعدما
القضية
يف
حكمها
احملكمة
ّ
القنبلة فقط ،وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر وألزمته بتقديم
قنبلة صوتية.
***

«أخت الرجال» ..يف السلب واخلطف

جنحت إمرأة على مدى  3أشهر يف استدراج سائقي سيارات أجرة
حديثة الصنع ،اىل البقاع ،حيث كان دورها ينتهي عند هذا احلد،
ليبدأ دور شركاء هلا يف سلب تلك السيارات.
واستطاعت م.ز اليت تبلغ من العمر الثالثني من سلب سيارة من
مزورة.
نوع جيب بعدما استأجرتهما بأوراق ّ
ومل يتوقف «نشاط» تلك الثالثينية عند عمليات السلب بل
ختطاه ليشمل عملية خطف الفتى حسني وسام مساحة ( 10أعوام)
مع شركائها مقابل فدية مالية من بلدة مشسطار البقاعية ،يف 25
تشرين الثاني املاضي ،والذي مت حتريره من دون دفع أي فدية
مالية.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه
يف األشهر الثالثة األخرية من العام  ،2012قامت إمرأة جمهولة
اهلوية بإستدراج أصحاب ثالث سيارات أجرة حديثة الصنع إىل
منطقة البقاع ،حيث مت سلب السيارات باالشرتاك مع أشخاص
آخرين.
وبنتيجة املتابعة والرصد والتعقب متكن مكتب مكافحة جرائم
السرقات الدولية يف وحدة الشرطة القضائية ،من حتديد مكان
تواجدها وتوقيفها بعد دهمها يف حملة حي السلم ليل 2012/12/31
وتدعى م.ز ( 30عامًا).
وبالتحقيق معها بناء إلشارة القضاء املختص اعرتفت أنها
أقدمت باالشرتاك مع آخرين على سلب السيارات املذكورة إضافة
إىل جيب هيونداي  ،2011بعد استئجارها بواسطة مستندات مزورة
من إحدى شركات تأجري السيارات يف حملة بئر حسن.
كما اعرتفت بإقدامها باالشرتاك مع آخرين ،منذ حوالي الشهر
على خطف الطفل :ـ ح.س .من بلدة مشسطار ،وإبتزاز ذويه
وأعادته إليهم .ومت توقيف شريكها خ .س 27( .عامًا) بتاريخ
 2013/1/2يف حملة حتويطة الغدير ،فيما العمل جار لتوقيف سائر
املتورطني.
من جهة أخرى ،أوقفت مفرزة استقصاء بريوت أربعة أشخاص
وحترش.
جبرائم خمدرات
ّ
ففي حملة سامي الصلح بدارو ،مت توقيف حسن.ق بعدما ضبط
حبوزته كمية من حشيشة الكيف.
التحرش
على
إلقدامه
أ.أ
مرهج
توقيف
ويف حملة سوق األحد ،مت
ّ
بفتاة.
كما أوقف يف حملة الكوال حممد ت.ض جبرم ترويج خمدرات
وتبينّ أنه مطلوب مبوجب بالغ حبث وحتر جبرم جتارة خمدرات صادر
عن مكتب مكافحة املخدرات يف اجلنوب.
وأوقف يف احمللة نفسها أمحد ت.ض جبرم تعاطي املخدرات.
ومتكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ  2013/1/3وضمن
إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،من توقيف  36شخصا الرتكابهم أفعاال جرمية على األراضي
اللبنانية كافة ،بينهم 8 :جبرائم سرقة 5 ،جبرائم خمدرات 4 ،جبرم
تزوير 3 ،جبرم إقامة غري مشروعة 3 ،جبرم حترش جنسي 2 ،جبرم

تهديد 2 ،جبرم دون أوراق ثبوتية 4 ،جبرائم :
اطالق نار ،شك دون رصيد ،سكر ظاهر ،سلب و 5مطلوبني
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

«غلّة» اللصوص تفوق الـ 55مليون لرية
ِ
«غنم» اللصوص يف الساعات املاضية ما يفوق اخلمسة ومخسني
مليون لرية من منازل ومستودعات يف مناطق عدة.
ففي بلدة عبدين  -قضاء بشري ،اقدم جمهولون بالكسر
واخللع على الدخول اىل منزل شربل العلم ،وسرقوا من داخله
جموهرات وبعض االثاث قدرها صاحبها مبا يزيد على  10آالف
دوالر أمريكي.
ويف حملة املعمورة  -برج الرباجنة اقدم جمهول على دخول منزل
عدنان زيون بالكسر واخللع وسرق من داخله مبلغ  7االف دوالر
أمريكي.
برو غروب يف قضاء
ويف حملة الفنار  -الطريق العام  -بناية ّ
املنت اقدم جمهولون بالكسر واخللع على الدخول اىل مستودع
شركة «ساكوتيل لالتصاالت» لصاحبها ريشار احلصن ،وسرقوا
من داخلها بعض املعدات والكابالت قدرت مبا يزيد على 15/
مليون لرية لبنانية.
ويف حملة املزرعة شارع زريق يف بريوت اقدم جمهول بالكسر
واخللع على الدخول اىل منزل السورية شريين املوصللي ،وسرق
من داخله جموهرات بقيمة  2600دوالر أمريكي ،ومبلغا نقديا بلغ
 6االف دوالر أمريكي ،و 850الف لرية لبنانية.
اىل ذلك ،دخل جمهول بالكسر واخللع اىل مستودع شركة حصر
قدر مثنه
التبغ والتنباك يف بعلبك وسرق من داخله مولد كهرباء ّ
بأربعة ماليني ونصف املليون لرية لبنانية.
***

«تسعرية» تاكسي  ..باهظة
تعرض سوري لعملية سلب مسلح اثناء حماولته االنتقال بسيارة
أجرة من حملة شتورا اىل منزله يف بلدة بر الياس البقاعية .فكان
ان دفع «تسعرية» باهظة ،رغم ذلك مل يصل اىل منزله..
وكان السوري حممد سارم مسري القاق 19( ،عاما) حياول توقيف
سيارة اجرة عند حملة شتورة للذهاب اىل منزله يف بر الياس،
فتوقفت سيارة بيضاء اللون ،بداخلها  3شبان ،فصعد جبانبهم.
وبعد السري لفرتة وجيزة ،شهر احدهم مسدسًا يف وجهه،
وسلبوه مبلغًا قدره اربعماية الف لرية لبنانية وألف لرية سورية
وجهازه اخللوي نوع «أي فون» ،ثم أنزلوه على الطريق.
***

«عرض» أزياء أمام ..القضاء
إختلف منتج فين ومصور فوتوغرايف معروف على أتعاب األخري
املادية ما دفع باملصور إىل تقديم شكوى مباشرة بوجه األول
إتهمه فيها جبرم اإلحتيال وعدم تسديد أتعابه.
عرض املدعي»د.ع» يف شكواه ّ
بأنه يتعاطى األعمال الفنية
وله خربة واسعة يف هذا اجملال السيما على صعيد اإلنتاج وأعمال
التصوير وإدارة الفنون وقد قصده املدعى عليه «ط.ي»موهما
إياه أنه يرغب بالتعامل معه إلنتاج عمل فين ضخم وذلك عن
طريق إمداده بتجهيزات كهربائية ومولد كهربائي وكل ما خيتص
بأعمال التصوير كما اتفقا على أن يقوم املدعي بتظهري الصور
الفوتوغرافية اليت سيقوم املدعى عليه بالتقاطها ليلة احلفل.
وبالفعل فقد نفذ املدعي ما طلبه منه وبلغت قيمة املدفوعات اليت
قدمها  15750دوالرًا أمريكيًا نظمت بها فاتورة سلمت للمدعى
بأن املدعى عليهما متنعا عن
عليها «ج.س» ليفاجأ املدعي الحقا ّ
دفع مستحقاته.
وقد نفى املدعى عليه لدى استجوابه صحة ما أورده املدعي يف
شكواه املباشرة وأكد أنه تعاقد مع املدعي الذي يعمل كمصور
أن خالفا نشب
فوتوغرايف لتصوير حفل عرض لألزياء نظمه ،إال ّ
مع املدعي على أجرة التصوير اليت قدرها املصور بثالثني ألف
دوالر يف حني أن القيمة احلقيقية كما أخربه ال تتجاوز الستة عشر
أو السبعة عشر ألف دوالر وقد جرى دفعه بالفعل وأضاف أن ال
عالقة لوالدته «ج.س» باملوضوع السيما وان دورها اقتصر على
استالم قرص مدمج من املدعي بطلب منه.
وقد نفت املدعى عليها أي عالقة هلا باملوضوع وأكدت أنها
استلمت قرصا مدجما حيتوي على صور سبق أن التقطها حلفل
عرض أزياء وقد طلب منها املدعي توقيع ورقة تفيد استالمها
للقرص املدمج ففعلت دون أن تعرف ماهية الورقة اليت اتضح
الحقا ّ
أنها فاتورة كونها ال جتيد قراءة اللغة اإلنكليزية.
وقد منع قاضي التحقيق يف جبل لبنان حممد بدران احملاكمة
عن املدعى عليهما لعدم توافر عناصر اجلرم خصوصا وان ال عالقة
تعاقدية ربطت املدعي باملدعى عليه والن النزاع يتسم بطابع
مدني.
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تتمــات

دمشق تنتقد...

تتمة املنشور الصفحة االوىل
سيطروا على نصف مطار تفتناز العسكري يف حمافظة ادلب.
ونقلت الوكالة العربية السورية لالنباء «سانا» عن مصدر مسؤول
يف وزارة اخلارجية ان «سوريا تستغرب بشدة ما صرح به االخضر
االبرهيمي خلروجه عن جوهر مهمته ،واظهاره بشكل سافر احنيازه
اىل مواقف اوساط معروفة بتآمرها على سوريا والشعب السوري».
وقال ان سوريا «ما زالت تأمل جناح مهمة االبرهيمي وستواصل
التعاون معه الجناح هذه املهمة يف اطار مفهومها للحل السياسي
لالزمة السورية».
ووجهت الصحف السورية انتقادات الذعة اىل االبرهيمي .وكتبت
صحيفة «الوطن» القريبة من النظام ان االبرهيمي نزع «قناع النزاهة
واحليادية الذي ارتداه منذ تعيينه خلفا لكويف انان ،وكشف عن وجهه
احلقيقي الذي يرى االزمة السورية بعني واحدة تالئم أسياده».
وقالت «البعث» ان سوريا ترفض «كل مساعدة مزعومة او ملغومة
على طريقة الدول اليت تدعي ظاهريا حرصها على حل االزمة السياسية،
وتعمل يف السر على اذكاء نارها عرب االستمرار يف تصدير االرهاب
اىل سوريا ومتويله ،او على طريقة  ...االبرهيمي».
ويف واشنطن جددت االدارة االمريكية دعمها ملهمة االبرهيمي يف
سوريا ،ورأت ان تصرحياته اليت انتقد فيها خطة االسد واتهامه اياه
بالطائفية ،تعكس مواقف السوريني من خمتلف االطياف السياسية
والقاتلة «بأن  40سنة من حكم عائلة االسد تكفي» .وصرحت
الناطقة باسم وزارة اخلارجية فيكتوريا نيوالند بأنه على هذا االساس
سوف يلتقي برينز اليوم يف جنيف نظريه الروسي ميخائيل بوغدانوف
«لنرى ما ميكن ان نفعله لدعم جهوده».
وتطرقت اىل جولة السفري االمريكي روبرت فورد املسؤول عن امللف
السوري يف وزارة اخلارجية ،يف املنطقة واليت مشلت االردن حيث
ناقش مع املسؤولني سبل مواصلة مساعدة الالجئني السوريني،
وقالت انه التقى ممثلني للمعارضة السورية خالل وجوده يف االردن،
ثم توجه اىل تركيا حيث التقى مسؤولني يف املعارضة وضباطًا يف
«اجليش السوري احلر» ،قبل ان ينتقل اىل لندن للمشاركة يف مؤمتر
حول التحضري ملرحلة ما بعد االسد.
وعن القتال يف القاعدة اجلوية يف تفتناز يف مشال سوريا ،قالت
نيوالند« :ما نعرفه هو ان املعارضة املسلحة شنت هجومًا كبريًا يف
تفتناز ...وخسارة القاعدة اجلوية سوف تكون مبثابة ضربة كبرية
لقدرة نظام االسد على اعادة امداد قواته يف الشمال» .وبعدما
أشارت اىل استمرار القتال ،خلصت اىل أن «هذا يعكس ازدياد قوة
املعارضة ،وكيف أن أولوياتها اآلن هي يف تعطيل سالح اجلو ألن
القصف اجلوي هو االكثر فتكا واالكثر ترويعيا للمدنيني».
وصرح وزير الدفاع االمريكي ليون بانيتا بأن تأمني االسلحة
الكيميائية سيكون أولوية يف حال سقوط االسد .لكنه أضاف ان
واشنطن لن تكون يف صدد ارسال قوات للقيام بهذه املهمة.
ويف وقت سابق ،أفاد «املرصد السوري حلقوق االنسان» الذي
يتخذ لندن مقرا له أن اشتباكات عنيفة تدور داخل حرم املطار «بني
القوات النظامية ومقاتلني من جبهة النصرة وأحرار الشام والطليعة
االسالمية وكتائب أخرى» ،وأن املقاتلني «سيطروا اليوم (أمس)
على مستودع لألسلحة» .وقال ان القوات النظامية قصفت بالطريان
املطار وحميطه وبلدة تفتناز.
وروى ناشطون آخرون ان مقاتلي املعارضة سيطروا على أكثر من
نصف املطار .وقال أحدهم إن النظام قصف املطار من اجلو يف حماولة
يائسة البعاد املعارضني الذين سيطروا على عدد من املروحيات.
وظهر يف شريط فيديو أورده الناشطون يف موقع «يوتيوب» دخان
يتصاعد من مروحيات رابضة على مدرج املطار .ومسع صوت مسجل
يقول إن هذا نتيجة القصف اجلوي للمطار.
ويف ريف دمشق ،سجل قصف واشتباكات يف مناطق عدة ،وال سيما
يف داريا وحميطها حيث تقول مصادر النظام إن اجليش يستكمل
«تطهري» املدينة من املسلحني.
ويف بروكسيل ،صرح مسؤول يف حلف مشال االطلسي بأنه مت
«رصد اطالق صاروخ باليسيت قصري املدى (االربعاء) يف سوريا»
بعد اطالق مماثل «يف  2كانون الثاني و 3منه» .وأوضح ان كل
الصواريخ أطلقت من داخل سوريا وطاولت مشال» البالد» .وندد
باستخدام مثل هذه االسلحة «الذي يدل على ازدراء تام يف حياة
السوريني».

نائب احراري...

تتمة املنشور الصفحة االوىل
وقال النائب االحراري الكوينزالندي ستيف سيوبو ان على الشيخ
اعتناق القيم األسرتالية ،قيم التسامح والفرص العادلة للجميع أو

«فليحزم امتعته ويرحل» (.)pack up and ship off
واضاف يقول «بصراحة ،لدينا جمموعة من الناس الذين حيرضون
على الكراهية ويريدون الغاء املبادئ األساسية يف هذا البلد» على
حد قوله.
ورأى ان «هذا الشيخ الواوا حيتاج إىل «صفعة» من املسلمني
املعتدلني الذين يدركون أنه ال يوجد مكان يف أسرتاليا هلذه األنواع
من املواقف».

وكان الشيخ امساعيل الواوا قد قال ألنصاره ان من واجبهم
«محل نور اإلسالم إىل بقية العامل  ...ليس مع الزهور .جيش
املسلمني كان قد بدأ املدينة املنورة ،ووصل إىل الصني واهلند
واملغرب العربي.
وقال انه يف ظل حكومة إسالمية ،سيتم حظر الكحول ،وفرض
قانون اللباس الصارم جلميع األسرتاليني ومنع اللغات غري العربية
يف املدارس.
وقال السيد سيوبو اذا كان الشيخ الواوا حيمل جنسية مزدوجة
فعلى احلكومة أن تسهل انتقاله إىل بلد آخر يروق له أكثر.
وقال انه « ال فرق اذا كانت اخلطبة امام  5أشخاص او 5000
شخص».
وتابع يقول «ال يستغرق األمر اال واحد أو اثنني من اجملانني
للعمل برسالته اجلهادية والتسبب مبشاكل».
وقال النائب سيوبو «إذا كان يبشر برسالة أن يدخل هذا البلد
يف إطار قانون الشريعة فعليه أن يذهب إىل املكان الذي ميكن أن
يعيش يف ظل الشريعة االسالمية وهذا البلد ليس يف أسرتاليا».

الرئيس القربصي...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

التعاون بني البلدين ،اضافة اىل التطورات االقليمية والدولية.
ودون الرئيس الضيف كلمة يف السجل
ثم صار تبادل هدايا،
ّ
الذهيب ،وانتقل الرئيسان اىل قاعة جملس الوزراء حيث عقدا لقاء
موسعا حضره عن اجلانب اللبناني وزراء :اخلارجية واملغرتبني عدنان
منصور ،الطاقة واملياه جربان باسيل ،الدفاع فايز غصن ،الداخلية
والبلديات مروان شربل ،الصناعة فريج صابوجنيان ،االتصاالت نقوال
صحناوي ،املدير العام لرئاسة اجلمهورية انطوان شقري ،مستشار
رئيس اجلمهورية للشؤون االقتصادية ايلي عساف ،رئيس مكتب
االعالم يف رئاسة اجلمهورية اديب ابي عقل.
وشارك عن اجلانب القربصي :وزيرة اخلارجية إيراتو كازاكو
ماركوليس ،وزير الدفاع دميرتيس إلياديس ،وزير التجارة والصناعة
والسياحة نيوكليس سيليكيوتيس ،سفري قربص هومر مافروماتيس،
مدير مكتب رئاسة اجلمهورية كريستوس كريستوفيديس ،مستشار
الشؤون الدولية والدفاع يف وزارة الدفاع اجلنرال جيورجيوس
جيورجيو ،مدير الشؤون الديبلوماسية يف رئاسة اجلمهورية
مينياليوس مينيالو ،رئيسة مكتب االعالم ريانا ماجيدو.
ويف ختام احملادثات ،توجه كريستوفياس برفقة رئيس اجلمهورية
اىل حديقة الرؤساء يف القصر اجلمهوري حيث غرس أرزة الصداقة
اللبنانية – القربصية.

مؤمتر صحايف

وعلى األثر ،عقد سليمان وكريستوفياس مؤمترًا صحافيًا مشرتكًا
يف قاعة  22تشرين الثاني .وألقى الرئيس سليمان يف مستهله
بيانًا أعرب فيه عن سروره باستقبال الرئيس القربصي وشكره على
الدولية ويف االحتاد
«الدعم املستمر للبنان وخصوصًا يف احملافل
ّ
األوروبي الذي رأست جملسه يف الشهور الستة املنصرمة .وهو
ّ
«جتلى يف استقبال قربص العديد من اللبنانيني خالل سنوات
دعم
أيام األزمات واحملن ،وخصوصًا يف
جانبه
إىل
ووقوفها
احلرب،
ّ
مواجهة تداعيات عدوان متوز  ،2006ودعمها لتنفيذ قرار جملس
األمن الدولي الرقم  1701والتزامها مهمة اليونيفيل» .وكرر
مجهورية قربص واستقالهلا ووحدتها
سليمان «دعم لبنان لسيادة
ّ
وحرمة أراضيها» .وأعرب عن األمل يف استمرار اجلهود الجياد ّ
حل
القربصية ،يف إطار املساعي
شامل ودائم ومتوافق عليه للمشكلة
ّ
احلميدة اليت يقوم بها األمني العام لألمم املتحدة».
وأضاف« :أولينا اهتمامًا خاصًا ملوضوع النفط والغاز املتوافرين
البحرية ،واتفقنا على زيادة وترية التنسيق والتعاون
يف مناطقنا
ّ
وآليات سليمة وراسخة تسمح لبلدينا باستخراج
مبادئ
على
لالتفاق
ّ
الطبيعية واستثمارها بانتظام وأمان وبالسرعة املمكنة
الثروة
هذه
ّ
(.»)...
ثم ألقى الرئيس القربصي كلمة أعرب فيها عن سعادته وارتياحه
اىل زيارة لبنان ،وأضاف»:خالل حمادثاتي مع الرئيس سليمان
سنحت لنا الفرصة لتأكيد املستوى املتميز للعالقات الثنائية ()...
وأعربنا عن قلقنا املشرتك بإزاء استمرار حالة عدم االستقرار وإراقة
الدماء يف سوريا ،ونأمل يف أن تستقر األمور يف القريب العاجل،
وفقا إلرادة الشعب السوري.
حنن حنيي سياسة فخامة الرئيس واحلكومة يف لبنان بالنأي بالنفس
يف ما خيص األزمة اليت تعانيها سوريا اجملاورة ،ومساهمة لبنان يف
مواجهة املأساة اإلنسانية من خالل تقديم املأوى لعشرات اآلالف من
الالجئني .وأود أن أضيف أنين أكدت أن قربص ،كعضو يف االحتاد
االوروبي ،ستقوم بكل ما يف وسعها داخل هذا االحتاد لكي تزيد
املساعدة االوروبية للبنان من أجل إعانة النازحني السوريني إليه.
ومن جانبنا ،فإن قربص سرتسل اىل لبنان كمية من االدوية يف
القريب العاجل (.»)...
وكان الرئيس القربصي وصل ليل األربعاء – اخلميس اىل لبنان،
وكان يف استقباله يف مطار رفيق احلريري الوزيران منصور
وصابوجنيان وعدد من الشخصيات.

يف عني التينة

ومن بعبدا توجه والوفد املرافق اىل عني التينة والتقى رئيس جملس
النواب نبيه بري يف حضور الوزيرين منصور وصابوجنيان ورئيس
جلنة العالقات اخلارجية النيابية النائب عبد اللطيف الزين.

يف السرايا

كذلك زار السرايا احلكومية والتقى الرئيس جنيب ميقاتي الذي
كان استقبله يف باحة السرايا مع أعضاء الوفد اللبناني نائب رئيس
جملس الوزراء مسري مقبل ،والوزراء :عدنان منصور ،جربان باسيل،
فريج صابوجنيان ،نقوال حناس ،األمني العام جمللس الوزراء سهيل
بوجي وكبار املوظفني واملستشارين.
ثم عقدت جلسة حمادثات موسعة بني اجلانبني واختتمت مبأدبة غداء
تكرميًا للرئيس الضيف.

نصب الشهداء

ويف الثالثة بعد الظهر ،وضع رئيس اجلمهورية القربصي اكليال على
نصب الشهداء يف ساحة الشهداء وسط بريوت.
¶ استقبل وزير العدل شكيب قرطباوي وزيرة اخلارجية القربصية ايراتو
كازاكو ماركوليس ،وحبث معها يف االوضاع العامة.
ومساء زار كريستوفياس كاثوليكوسية األرمن االرثوذكس يف
انطلياس والتقى الكاثوليكوس آرام االول ،يف حضور الوزراء
والنواب االرمن واملطارنة ورؤساء االحزاب االرمنية.

«األرثوذكسي»

هل تطيح العقبات اليت اصطدم بها مشروع «اللقاء االرثوذكسي»
مهمة اللجنة النيابية الفرعية املكلفة درس مشاريع القوانني
االنتخابية يف سعيها اىل بلورة مشروع توافقي يرضي مجيع االفرقاء
السياسيني؟
الواقع ان االنسحاب املفاجئ أمس ملمثل «التيار الوطين احلر» النائب
أالن عون من اجتماعات اللجنة قبل أن تفرغ من درس جدول أعماهلا
وتزامن هذا االنسحاب مع اتساع دائرة الردود الرافضة ملشروع
«اللقاء االرثوذكسي» ّ
خلفا انطباعات عن عودة ملف قانون االنتخاب
مبجمله إىل «املربع األول» لالنقسامات السياسية ،وان يكن أكثر من
طرف معين بهذا امللف نفى العودة اىل نقطة الصفر.
ولعل ما يعزز هذا االنطباع أن «التفاهم الرباعي» الذي توصلت اليه
جلنة بكركي النيابية اليت تضم ممثلني لـ»تكتل التغيري واالصالح»
وتيار «املردة» من جهة وحزبي الكتائب و»القوات اللبنانية» من
جهة أخرى على تبين املشروع االرثوذكسي بدا يف اليوم الثالث من
اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية كأنه تسبب خبلط أوراق جنمت
عنه موجة ردود حادة مل يكن حجمها متوقعًا أو حمسوبًا بالقدر الذي
حصل.
ومل تقتصر هذه الردود على التمايزات القوية اليت برزت داخل
صفوف  14آذار ،بل ان الفريق األكثري أيضًا الذي يضم قوى
 8آذار ضربته «اهلزة» بدوره بعدما ختلى فريق  8آذار نفسه عن
مشروع القانون الذي أحالته احلكومة على جملس النواب واصطف
اىل جانب املشروع االرثوذكسي.
ويف هذا السياق نقل أمس االول زوار رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان عنه عتبه على من سار يف تبين صيغة «اللقاء االرثوذكسي»
لقانون االنتخاب يف بكركي وعتبًا مماث ًال على من شارك يف اقرار
مشروع قانون النسبية للحكومة دون التشاور معه وأخذ رأيه يف
هذا اجملال .وقال هؤالء لـ»النهار» إن الرئيس سليمان يؤكد أمام
زواره ان موقفه من مشروع «اللقاء االرثوذكسي» ورفضه إياه
ليسا نابعني من هذا العتب بل ينطلقان من مبدأ عدم ميثاقية هذا
املشروع وتناقضه مع روحية الدستور.
وعلم ان الرئيس سليمان أوضح لرئيس جملس النواب نبيه بري
موقفه من هذا املشروع خالل لقائهما مساء أمس يف قصر بعبدا
حيث عرضا املناقشات اجلارية يف شأن مشاريع قوانني االنتخاب،
قبيل العشاء الرمسي الذي أقامه رئيس اجلمهورية على شرف
الرئيس القربصي دمييرتيس كريستوفياس.
كذلك عرض سليمان هذا املوضوع مع نائب رئيس الوزراء السابق
النائب ميشال املر الذي أعلن عقب زيارته لقصر بعبدا ان «ال شأن
له وال عالقة مبا يسمى املشروع االرثوذكسي» مؤكدًا عدم موافقته
عليه «خوفًا من نتائجه املستقبلية على حقوق املسيحيني» ،قائال:
«لن أغامر حبقوق املسيحيني املكتسبة او الدخول يف نفق أجهل
نتائجه».
كذلك أعلن لقاء الشخصيات املسيحية املستقلة يف منزل النائب
بطرس حرب موقفا حادا من رفض هذا املشروع حمذرين من انه «من
أخطر الطروحات املتداولة ويتضمن يف طياته خماطر تطال الكيان
والوحدة الوطنية والنظام السياسي ويؤسس الطاحة مبدأ املناصفة
يف اجتاه املثالثة واالكثرية العددية املدمرة لوحدة لبنان».

واشنطن تتهم...

تتمة املنشور الصفحة االوىل
جيمس لويس ،للصحيفة إن «احلكومة األمريكية واثقة من أن إيران
تقف وراء هذه اهلجمات».
وحبسب خرباء يف األمن املعلوماتي ،أدخل القراصنة فريوسات على
مركز ختزين املعلومات ،وشنوا هجمات الكرتونية على نطاق واسع.
واعترب نائب رئيس مؤسسة «ريدوير» املتخصصة يف احللول األمنية
كارل هربرغر أن «القراصنة يطورون كثريًا األدوات اليت يستخدمونها
يف هجماتهم .وهذا إجناز جديد بالنسبة إليهم».
وتعرضت املصارف العشرين الرئيسية يف الواليات املتحدة أمس
االول ،إىل موجة ثالثة من اهلجمات سبق كل واحدة منها إعالن جمموعة
تطلق على نفسها اسم «قراصنة عز الدين القسام للمعلوماتية»،
مسؤوليتها عنها.
وحبسب «ريدوير» ،اليت كلفت التحقيق يف هذا امللف ،فإن هذه
اهلجمات بدأت يف شهر أيلول من العام املاضي.
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ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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جلنة جديدة للمجلس التجاري
االسرتالي العربي

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269
اجمل اعراس املوسم

العروسان فضل اهلل الحالني وعائشة الحولي يف القفص الذهبي
الرئيس والهيئة االدارية مع النائبة بريي

العروسان فضل اهلل الحالني وعائشة الحولي

دخلة العروسان واالهل

الويستيال االسم الذهيب الذي يفتخر به ابن اجلالية باقامة
حفالته ومناسباته واعراسه لتبقى ذكرًا ابديًا يف دفرته...لذلك
اختار العروسان فضل اهلل احلالني وعروسه اجلميلة عائشة
احلولي هذا االسم والصالة اجلميلة واحتفال بفرحة زواجهما يف
صالة الويستيال الفخمة حيث دخل الشاب املهذب فضل اهلل
متأبطًا يد عروسه احلسناء عائشة على قرع الطبول ولعب السيف
والرتس من فرقة الرشاد االسالمية مع دخلة االهل واملدعوين
واستقبلهم الفنان جوزف حقالني بامجل ترحيب باللغة العربية

واالنكليزية مع وصلة غنائية رائعة  .هذا العرس البعلبكي اعاد
ذكريات الضيعة البعلبكية وعمت الفرحة قلوب اجلميع على
انغام املطرب حممد االمسر واملطرب لؤي احلولي وكريستني
خطار.
وكان والد العريس علي احلالني ابو اسعد لولب احلركة
واالستقبال والوجه البشوش الذي القى كلمة رحب فيها جبميع
احلضور شاكرًا هلم حضورهم وخاصة القادمني من ملبورن
متمنيًا ان تعم االفراح ديار اجلميع.
وخالل احلفلة العامرة وعلى اشعاع فالش اراكس قطع
العروسان فضل اهلل وعائشة قالب الفرحة ونثرت الورود مع
رقصة احلب والوفاء للعروسني وتقبال التهاني من اجلميع والف
مربوك.

العروسان نسيم زريقة والحسناء
كاملة الرفاعي

العروسان عمر رستم
واسمهان حمزه

املهندس علي حمود والرئيس حسن موسى وحضور

الرئيس التنفيذي للبنك العربي جو رزق وعقيلته مورين وحضور

العروسان نسيم زريقة وكاملة الرفاعي

موسى وكوثراني مع الزميل اكرم املغوش وعدنان موسى وعقيلته

كتب اكرم املغوّش

العروسان عمر رستم واسمهان حمزه

العريس مع عمومته واخواله
بفرح كبري وعرس مجيل مت
زفاف العروسني الشاب االديب
نسيم احلاج حسن عبداهلل زريقة
على ذات الصون والعفاف االنسة
كاملة احلاج مصطفى الرفاعي
حبضور االهل وحشد كبري من
االقارب واملدعوين وبفرحة كربى
عمت قلوب اجلميع ومشاركة

فرقة ارز لبنان الفلكلورية بقيادة
الفنان ايلي عاقوري .وخالل
الفرحة العامرة قطع العروسان
قالب الفرحة وتقبال التهاني من
اجلميع كما ان والد العريس احلاج
حسن زريقة وعائلته يشكرون
كل من شاركهم فرحتهم وعقبال
االفراح بديار اجلميع.

بفرحة كربى دخل العروسان الشاب اللطيف عمر خالد رستم
واحلسناء امسهان حسن محزه القفص الذهيب على قرع الطبول
واالضواء النارية وقد مت زواجهما يف صالة ستار بالس قصر
االفراح لصاحبه اجلنتلمان مجال دباغ واستقبلهم مع االهل
واملدعوين الفنان املطرب جوزف حقالني بامجل الكالم باللغة
العربية واالنكليزية ومع وصلة غنائية رجت االرض من حتته
بالرقص والدبكة والطرب واشرتك بلبل املسارح املطرب غازي
نصوح بوصلة شعبية رائعة .عم الفرح قلوب مجيع احلضور
واالهل وخالل الفرحة العامرة واخلدمة السريعة املمتازة من
ادارة القصر وعلى اضواء فيديو باراديس وعدسة زينب
واشعاع فالش اراكس قطع العروسان عمر وامسهان قالب
الفرحة ونثرت الورود وتعالت االضواء النارية مع رقصة احلب
للعروسني وتقبال التهاني من اجلميع والف مربوك.

عقد اجمللس التجاري االسرتالي العربي مؤمتره السنوي العام يف قاعة
الفونتانا حبضور ومشاركة الوزيرة والنائبة احملامية باربرا برييومدير عام
البنك العربي جو رزق وعدد من اعضاء البلدية واالساتذة علي كرنيب
وحممود حواط وغسان بلوط ومدير العالقات العامة يف اهلريالد وتلفزيون
املغوش واعضاء اجمللس وناشطني يف اجلالية...
الغربة الزميل اكرم
ّ
قدم املناسبة عضو اجمللس آن بزي واحملامي سيمون دياب
واشرف االستاذ جو رزق على االنتخابات كما قدم امني الصندوق ادي
شهاب تقريرًا ماليًا وعرض الرئيس السابق االستاذ رضوان بركات
محدانالنشاطات العامة للمجلس وتكت عملية االقرتاع وجاءت النتيجة على
الشكل التالي:
االستاذ حسن موسى رئيسًا
املهندس علي كوثراني نائبًا للرئيس
االستاذ زاك الرفاعي امينًا للسر
االستاذ ادي شهاب امينًا للصندوق
احملامية تيا سيد والدكتورة فريونيكا سعد واالساتذة عيسى الشويش
ورامي عبداهلل وفريد زكي اعضاء اداريني
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الظهور اإلهلي ،عماد السيد املسيح
( متى )17 -13 :3

“ ُيعلن جمد الرب ويراه كل البشر ألن فم الرب يتكلم “
(أشعياء .)5 :40
سيعلن ذاته مبجد عظيم .مسع اإلنسان
قدميا ،وعد اهلل بأنه ُ
ذلك ،لكنه مل يلبث أن نسي ما قيل له.
مل حُي ِدث جميء املسيح حشرية يف العامل .مشى ببطئ يف
وسط اجلموع حتى وصل إىل نهر األردن.
مل جيلب انتباه أي إنسان ،مل يهتم به أحد.
كان واحدًا من اجلمع ،سار مع التالميذ واجلموع من اجلليل إىل
األردن ،يأكلون ويشربون معه وكأنه واحد منهم.
لقد سبق للنيب أشعياء أن رأى كل ذلك فكتب يف إصحاح
 2 :53ما يلي ... ”:ال صورة له وال مجال فننظر إليه وال منظر
نشتهيه “.
عب النيب بهاتني الكلمتني عن تواضع وطاعة
“ محل اهلل “:
رّ
املسيح .متواضع كحمل ،ومطيع كحمل ...لذلك دعاه يوحنا
املعمدان “ :محل اهلل “.
ثم أضاف عليهما “ احلامل خطايا العامل “ .كيف حيمل املسيح
خطايانا على عاتقه؟ مبحبته ،وبتواضعه .والواحدة ال ميكن فصلها
عن األخرى؛ ليس من حب حقيقي بدون تضحية وال تضحية
حقيقية بدون حب .مبحبته أتى املسيح إىل العامل األرضي بسلطة
وليس جسدًا ضعيفًا .كان ذلك تضحية كبرية من قبله ألخذه
جسدًا بشريًا و تضحيته خبضوعه لقوانني الوقت .وعلى الصليب
ومزق كل سلوك اخلطيئة ،وعلى
وضع اخلتم على تضحيته
ّ
الصليب أظهر لنا فظاعة اخلطيئة البشرية وحمبة اهلل الكاملة ،حمبة
ال تقف عند التضحية بالذات فحسب ولكنها ستبدأ من املعمودية
اجلسدية “ حيث انفتحت السماوات ،وصوت اآلب سمُ ع والروح
القدس ظهر بشكل محامة”  .شعرت البشرية بذلك ورأته بعيين
مندوبها ،يوحنا السابق.
يصف اإلجنيلي متى العماد يف نهر األردن كما يلي “ :حينئذ
جاء يسوع  ...إىل يوحنا ليعتمد منه ،لكن يوحنا ،رفض ”...عرف
يوحنا املسيح ،لكنه مل يكن يدري بربناجمه خلالص البشرية .كان
عمد اخلطأة ملغفرة خطاياهم .لكن ها هو العادم اخلطيئة
يوحنا ُي ّ
عمد .عندما وقف أمامه وجهًا لوجه ،عرفه ،وأشار
لي ّ
واقفًا أمامه ُ
إليه باليد قائ ًال ”:هذا هو محل اهلل”  .فطلب منه املسيح أن
يقوم بواجبه .أن يعتربه واحدًا من اخلطأة وأن يعمل له ما يعمله
عمدهم .أنهى املسيح طلبه
عمده يوحنا يف النهر كما ُي ّ
لآلخرينُ ،ي ّ
نكمل كل بر” “ .حينئذ
فجأة جبملة خمتصرة “ :هكذا يليق بنا أن ّ
عمده “ .وكاني بالسيد يقول ليوحنا :لنضع جانبًا احلديث عن
ّ
ومن منا أعظم من اآلخر وأقوى .هذا
استحقاقي أو استحقاقك َ
اليوم ليس ملثل هذه األفكار لكنه لشيء آخر .علق جاروم على
هذه العبارة قائ ًال ”:هناك ثالثة أسباب لعماد السيد من يوحنا:
 -1كونه ُولد كإنسان فيتمم كل ما مطلوب من البشر حسب
الناموس.
 -2بعماده يثبت معمودية السابق.
 -3ليقدس مياه األردن بنزوله مع الروح القدس خالل عماد
املؤمنني.
“ فلما اعتمد ...صعد للوقت من املاء “ .مل ينزل الروح القدس
عليه خالل وجوده يف املاء ،ولكن عندما صعد منه .تبغي حكمة
اهلل أن تعلمنا بأن النعمة املقدمة ال تنزل على اإلنسان القديم،
الذي هو عائش للخطيئة ومائت هلل ،بل على اإلنسان املولود
روحيًا ،املائت للخطيئة واحلي هلل.
نزل الروح القدس على السيد بشكل محامة ،ليست محامة
متجسدة كما هو املسيح ،ولكن بشكل محامة فقط .فظهور الروح
القدس بهذا الشكل يعلمنا بأنه يمُ كن أن يظهر بأشكال خمتلفة.
إذ نزل على الرسل كألسنة نارية؛ وكريح عاصفة (أعمال 2 :2
و تكوين .)211
“ وصوت من السماء”  :انفتحت السماء ،والروح بشكل محامة،
واألن صوت من السماء .هكذا جند أن معمودية املسيح مليئة
باملعاني؛ فلم تظهر مالئكة فحسب ،ولكن الثالوث األقدس
نفسه؛ األب؛ واإلبن؛ والروح القدس.
“ هذا هو ابين احلبيب؛ الذي به سررت “ بهذه الكلمات ُيعلن
األب بصوته وبنفسه بأن املسيح ابنه.
جند يف هذه الكلمات حمبة األب وسروره بابنه.
معمودية املسيح يف األردن مرتبطة بظهور الثالوث األقدس
أهم من هذه الرؤية .وضع السيد
لإلنسان .ليس هناك من رؤية ّ
السر األعظم يف السماء وعلى األرض.
ختمه يف األردن ،على
ّ
سر عماد السيد عيد “ الظهور األهلي “ “ -رؤيا
لذلك ُيدعى
ّ
اهلل“.
إن كل ما حدث خالل معمودية السيد يف األردن يتحقق أيضًا
كله يف معمودية كل منا .فبتغطيسنا يف املاء ،منوت مع املسيح،
وبصعودنا منه ّ
نتحد باملسيح اهلل احلي.
فلنجهد بإميان صاف وأعمال حسنة وشراكة أخوية إلفراح
واآلالم كل قريب بإميان ،بأعمال حسنة ،بتواضع وطاعة
لإلله احلي ،لنعود إىل تلك الطهارة اليت لبسناها باملعودية.

آ ميــــــن
املرتوبوليت بولس صليبا

الطبيعة أفضل لتجنب اآلثار اجلانبية ألدوية سقوط الشعر

متشيط الشعر بالعنف وتكرار تعرضه للحرارة يضاعفان من سقوط الشعر

تساقط الشعر ،مشكلة صحية تؤرق بال
الكثريين ،وتتعدد أسباب سقوط الشعر حبسب
املرحلة العمرية سواء لدى االطفال أو عند البالغني
من الشباب والشابات والرجال والنساء.
وإىل جانب الصلع الوراثي فإن سوء التغذية
واألمراض اجللدية وبعض األمراض املناعية
والعوامل النفسية تعد من ابرز أسباب تساقط
الشعر الذي يعتمد يف عالجه على مواجهة السبب
نفسه بالتغذية السليمة واملتكاملة وعالج األمراض
املسببة لسقوط الشعر وصوال إىل زرع الشعر
سواء كان طبيعيا أو صناعيا.
ويف هذا التحقيق ،نتعرف من خالل خرباء
التجميل وأطباء األمراض اجللدية على أبرز أسباب
تساقط الشعر بالتفصيل وأهم وأبرز طرق
ووسائل العالج.
تقول خبرية التجميل وفاء سعفان :عادة ما تسقط  50إىل 100شعرة
يوميا ،ويتم استبداهلا بشعر جديد مباشرة ،ويعد هذا جزءا من الدورة
الطبيعية لنمو الشعر ،واليت ختتلف من شخص آلخر ،ولكن إذا زاد معدل
التساقط عن هذا احلد ،فإن هناك مشكلة جيب عالجها.
وتساقط الشعر مشكلة تواجه كل األعمار بالرغم من ارتباطها قدميا
بالعمر املتقدم ولكن اآلن جند كثريا من الفتيات يعانون من تساقط
الشعر وبغزارة وهذا يرجع لعوامل عدة ،أهمها ،سوء التغذية واالعتماد
على األغذية السريعة وألن التغذية السليمة للشعر تكون من الداخل
أكثر منها من اخلارج فالبد من االهتمام بتناول اخلضراوات والفاكهة
الطازجة وخباصة امللونة منها مثل الطماطم واجلزر والبقدونس واملشمش
والتفاح ألن هذه األطعمة غنية بالفيتامينات واألمالح املعدنية اليت حيتاجها
اجلسم .أيضا الكبد والسبانخ والعسل األسود غنيه باحلديد ومحض
الفوليك الالزم لتقوية بصيالت الشعر  -وكذلك األطعمة التى حتتوي
على البيوتني مثل فول الصويا والثوم واجلينسينغ والشوفان والشعري
والذرة والفجل .فالغذاء الصحي يلعب دورا أساسيا يف تغذية الشعر من
جذوره وإعطائه الشكل الصحي ما مينع تشققه وتساقطه .عند الذهاب
إىل طبيب اجللدية فإنه يصف للمريض مكمال غذائيا وهو األساس يف
العالج لذا جيب االهتمام بتناول الفيتامينات واملعادن من الطبيعة .ومن
العادات اخلاطأ التى تتسبب يف تساقط الشعر متشيطه بعنف من أعلى
ألسفل وعمليات الشد املتكرر للشعر (مثل عمل ذيل احلصان والضفائر
املشدودة) وتعرضه للحرارة بشكل مبالغ فيه مثل استعمال «السيشوار»
بشكل يومي .وتغطية الشعر لفرتات طويلة وهو مبلل بإيشارب غري قطين
يعمل على عدم تهوية الشعر ما يسبب سقوطه  -فإذا كنت حمجبة عليك
باختيار «بندانة» من القطن المتصاص الرطوبة من شعرك وجيب التأكيد
على أن احلجاب ليس السبب يف سقوط الشعر وإمنا اخلطأ يف اختيار
األقمشة مع عدم االهتمام بالشعر ،ومن املفضل للمرأة ان تقوم بعمل محام
كريم مرة أو مرتني أسبوعيا بعد احلمام لتحافظ على نعومة شعرها وملعانه.
والبد من االهتمام بقص األطراف املتشققة مرة كل شهر لتحسني مظهر
الشعر ،وإذا كان الشعر من النوع اجلاف ،فيفضل استعمال شامبو بالبيض
ملزيد من التغذية .وجتنب الشد املتكرر واحلرارة العالية لفرد الشعر،
وضرورة احلرص على معاجلة مشكلة فروة الرأس مثل القشرة وذلك
بتدليك الفروة ما جيعل الدم يتدفق ويغذي البصيالت فتكون أكثر قوة،
وزيت جوز اهلند مصدر غذائي جيد للشعر.
وإلعطاء الشعر مظهرًا ناعمًا ممتازا ،وإلطالة بقاءه يف فروة الرأس
إىل أكرب فرتة ممكنة تستخدم جمموعة من الزيوت املعروفة باسم الزيت
اخلماسي ،وجيب حتضريها طازجة بنفسك حيث نأخذ مقادير متساوية من
زيت الزيتون وزيت اخلروع وزيت اللوز املر وزيت اجلرجري وزيت جوز اهلند
ومتزج جيدًا وتوضع داخل زجاجة قامتة.
وطريقة االستعمال أن تؤخذ قطرات من الزيت اخلماسي وتوضع على
فروة الرأس وليس على الشعر ثم يدلك بأطراف األصابع من دون عنف
وملدة عشر دقائق دلكًا متواص ًال على أن يكون هذا اإلجراء قبل النوم
مباشرة ثم ميشط الشعر مبشط متسع األسنان وبهدوء ويغطي الرأس بغطاء
مناسب حتى الصباح .ثم يغسل يف الصباح ،وإن ترك بدون غسل فال
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0415 41 42 43

ضرر من ذلك والتدليك ملدة عشر دقائق يعطي
فرصة لتحسني الدورة الدموية يف فروة الرأس
ومتتص جذور الشعر وتقويه .هناك أيضا بعض
األمراض اليت تسبب تساقط الشعر مثل أمراض
الغدة الدرقية وهي فرتة موقتة يعود بعدها الشعر
يف الزيادة مبجرد ثبات واستقرار احلالة الصحية
وأيضا أدوية السرطان تسبب سقوط الشعر.
وهنا جيب االشارة إىل أن بعض العالجات
الطبية وخباصة األسرباي الذي يوصف لوقف
تساقط الشعر يكون مفعوله موقتا وينتهي مبجرد
التوقف عن استعماله البد من التوقف عن استعماله
بالتدريج .ومن أكثر اآلثار اجلانبية ألدوية سقوط
الشعر أنها تساعد على منو شعر اجلسم وهو أثر
غري مرغوب فيه عند السيدات .لذا حناول أن
نتجه إىل الطبيعة يف حماولة آمنة للبعد عن اآلثار
اجلانبية لألدوية فنجد أن الزجنبيل من املواد احلارة اليت تدفع الدم لتغذيه
فروة الرأس (تؤخذ ملعقة من مسحوق الزجنبيل وختلط مع زيت السمسم
وزيت الزيتون ومتزج جيدا ويدلك بها فروة الرأس يومًا بعد اآلخر وأيضا
استخدام الصبار واخلروع والزجنبيل كعالج أساسي لتساقط الشعر ،وذلك
عن طريق استخدام قلب نبات الصبار كدهان لفروة الرأس أو ميكن خلطه
مع زيت الزيتون ،ونضعه على الشعر كحمام له ملدة ساعتني ،وميكن
استخدام الصبار كشامبو منظف للشعر وذلك عن طريق خلطه مع لنب جوز
اهلند وزيت جنني القمح.
سقوط الشعر وعمر املريض
يقول الدكتور زكريا مهران ،استشاري األمراض اجللدية والتناسلية
والعقم ومدرس األمراض اجللدية والتناسلية جبامعة األزهر :سقوط
الشعر من أهم األمراض اليت بسببها يرتدد املرضى على عيادات اجللدية
والتناسلية ،وختتلف األسباب وطرق العالج باختالف عمر املريض.
بالنسبة لألطفال فإن أهم أسباب سقوط الشعر تعود إىل ضعف التغذية
العامة وعدم تنوع الغذاء ،أو االرتفاع الشديد يف حرارة اجلسم «مثل بعض
أمراض احلمى بصرف النظر عن أسبابها» ،كما يرجع سقوط الشعر عند
األطفال أيضا إىل التهابات بفروة الرأس سواء فطرية أو بكتريية ،إضافة
إىل األمراض اجللدية اليت تصيب فروة الرأس مثل الصدفية واالكزميا
الدهنية والثعلبة وتتمثل طرق عالج تساقط الشعر عند األطفال إذا كان
بسبب سوء التغذية من خالل التغذية الصحيحة وبعض الفيتامينات واذا
كانت بسبب الفطريات فمن خالل مضادات الفطريات أما إذا كان سقوط
الشعر بسبب االلتهابات البكتريية فيتم العالج باملضادات احليوية ،ومن
خالل عالج األمراض اجللدية «الصدفية ،االكزميا» باألدوية مثل الشامبوهات،
مع إعطاء بعض الفيتامينات ،وبالنسبة للثعلبة يتم إعطاء بعض األدوية
التى تساعد على منو الشعر.
اما سقوط الشعر عند البالغني فيعود ألسباب عدة من أبرزها نقص
نسبة اهليموغلوبني وذلك بسبب الدورة الشهرية واحلمل املتكرر والرضاعة
عند السيدات.
أما األسباب العامة عند الرجال والنساء فتعود إىل األنيميا ،إضافة
إىل سقوط الشعر اهلرموني «الصلع الوراثي» والثعلبة واالكزميا الدهنية،
وكذلك األمراض املناعية مثل الذئبة احلمراء ،ومرض التهاب العضالت
واجللد ،وبعض األمراض النفسية ،وبعد العالج اإلشعاعي والكيماوي
لبعض األمراض.
وتتمثل أهم طرق العالج يف تساقط الشعر عند البالغني من خالل معاجلة
األسباب العامة لسقوط الشعر بالتغذية السليمة والفيتامينات والعناية
بفروة الرأس ،أما سقوط الشعر اهلروموني «الصلع الوراثي» فيمكن
عالجه من خالل مضادات اهلرمون الذكري «التستوسرتون» ،وبالنسبة
للثعلبة فيتم عالجها من خالل احلقن املوضعي بالكورتيزون أو «االسرباي»
أما سقوط الشعر غري معلوم السبب فيعاجل مبادة امليزوثريابي ،أما سقوط
الشعر الناتج عن األمراض املناعية ،فيتم عالج املرض األساسي واألمراض
املثبطة جلهاز املناعة.
أما بعض احلاالت اليت ال يستجيب فيها تساقط الشعر للعالجات العادية
فيتم االستعانة بعمليات زرع الشعر سواء كان طبيعيًا أو صناعيًا.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

الوحدة الوطنية تقوم على العدل واملساواة واملشاركة ال على عمليات ال ّسطو على ح ّصة اآلخرين

العماد عون بعد إجتماع التكتّل :لن نقبل بأقل من حقوقنا يف قانون اإلنتخاب
تتمة املنشور على الصفحة 7

األكثرية مل مُت ّثل أرثوذكسيًا،
ّ
يتمثلوا
وكذلك املوارنة فهم مل
بأكثريتهم .إذًا ،هناك إرغام
على متثيل منوط.
أنا ّ
أمثل مجيع املواطنني ولست
أدافع عن حقوق املسيحيني
فقط ،ولكن نظرًا لإلنتشار
عدة ،يف
املسيحي يف مناطق ّ
والسنة
أن أماكن الشيعة
حني ّ
ّ
ٌّ
كل منهم يتمركز يف مكان
حمدد ،فقد أصبح هناك إفساد
ّ
للتمثيل املسيحي يف األماكن
ّ
كأقليات.
اليت يتواجدون عليها
ّ
مل يعد هناك دميوقراطية بني
طائفتني موجودتان يف املنطقة
سمى باإلمجاع
نفسها .هذا ما ُي ّ
والكتل الكبرية ،بينما حنن
ذهنيتني ،فنحن نتفاهم
منارس
ّ
السين
مع
ونتفاهم
الشيعي
مع
ّ
ولكن اآلخرين ال يتفاهمون إذ
السنة
أحد من
ال يتفاهم معي ٌ
ّ
أحد من ّ
الشيعة مع
وال يتفاهم ٌ
غريي.
الوطنية ،حنن
الوحدة
هذه
ّ
قمنا بتأمينها نصفية وقد
ّ
السنة ،فقد
حاولنا تأمينها مع
بقينا عامًا ونصف العام حناول
ّ
تيار املستقبل
التحاور مع
ّ
احلريري،
سعد
بشخص
ٌ
ّ
نزعة
ألن لديه
ولكنه رفض،
ّ
للسيطرة ،ال يقبل بالشراكة
عالقة أخرى ّ
ٍ
إال
بأي
وال يقبل
ّ
ّ
«تفضل كل
وكما يقول املثل:
فإن
ولكن احلمد هلل
واشكر»،
ّ
ّ
قابليتنا ضعيفة ،نعيش على
ّ
الفطام.
إذًا ،عندما نريد أن نكون
ّ
نشخص
منصفني ،جيب أن
ّ
ونشخص العالج ،وحنن
املرض
ّ
شخصنا العالج ،وهذا نا
قد
أما أن يأتي
حيصل.
أـن
جيب
ّ
ويصدر بيانًا ،فليضع بيانًا
ٌ
أحد ُ
«يقم بنقعه ويشرب زومه».
هذا القانون ّ
الذي أمحله بني
سيتم التصويت عليه يف
يدي،
ّ
الغد ،وعلى أساسه سنعرف من
هم أصحابنا ومن هم خصومنا،
من يكون صادقًا معنا ومن
يكون كاذبًا معنا.
هذا يكفي ،جيب أن تنفصل
ّ
شخص ما
كل
األمور ويعرف
ٍ
هو موقعهّ ،
ألنه يف هذه احلالة
ٍ
عدالة وإنصاف.
قضية
هناك
ّ
محيع الناس جيب أن تكشف
أوراقها معنا.
حتملنا الكثري يف
حنن
ّ
خياراتنا الوطنية ،كما اخليار
مع الفلسطينيني كي ينسجم
السنة
املسيحيون مع ثقافة
ُّ
ضد
املتعصبني
والعرب
ّ
ّ
اسرائيل ،وكان ّ
تعصبنا
منا أن
ّ
مثلهم وأكثر منهم ّ
حتى ،وقد
السنة
مع
وطنيًا أيضًا
سرنا
ُّ
ّ
عندما ُقتل رفيق احلريري،
ّ
الشيعة كذلك عندما
وسرنا مع
تعرضوا إىل عدوان ّ
متوز ال2006
ّ
يف اجلنوب ،إذًا ملاذا ال جيب
أن أسري مع حقوق املسيحيني
اليوم؟!
أحد أن يقول لي
ال يستطيع ٌ
ّ
وطنيًا! أنا ال أخسر
أنين لست
ّ

أي
ّ
وطنييت ،فأنا أدافع عن ٍّ
قضي ٌة
كان عندما يكون هناك
ّ
محُ ّقة ،فهذا األمر ال ُي ّ
عقدني.
ّ
ولكنين أدافع عن
أنا مسيحي
مكونات الوطن.
مجيع
ّ
الرئيس
نعود اآلن إىل دولة ّ
السنيورةّ ،
حتدث
الذي
فؤاد
ّ
ّ
عن اإلدارة ّ
أنه جيب إصالحها
وال جيوز الفساد فيها .ولكن
من أين جئت أنت يا دولة
الرئيس؟! من أين جئت ومن
ّ
حيمي املخالفني اليوم؟! أوليس
ّ
والضغط
استمرارك يف اإلدارة
ّ
الذي متارسه أنت ومجاعتك
السر
على رئيس احلكومة يف
ّ
بدعم من حلفائك
أو يف العلن
ٍ
الغربيني كي ال يقوم بتغيري
َ
ّ
مسؤؤولني؟!
موظفني كبار
من كان حيمي املخالفات
دعوى إىل
غريك؟! هل أقيمت
ً
ّ
تتعلق
جملس اخلدمة املدنية
املقربني إليك ومل تضغط
بأحد
ّ
على رئيس ّ
التفتيش املركزي
الدعوى؟!
إليقاف ّ
من هو املسؤول عن هدر
األموال؟! من هو املسؤول عن
 17مليار دفعناهم عجزًا عن
الكهرباء وأوصل مصلحة كهرباء
ثم قمتم
لبنان إىل احلضيض؟! ّ
حبملة كاذبة على وزير ّ
ٍ
الطاقة
ّ
ّ
خطةً
قدم لكم
واملياه الذي ّ
للكهرباء وافقتم عليها دون أن
تصرفوا قرشًا من أجلها ،ورحتم
الصحف واإلعالم!
جتاهرون يف ّ
أتعتقدون ّ
أننا نغرق يف
أي
أكاذيبكم؟! ك ّال ليس هناك ُّ
ٍ
أن اهلل
شيء حيرقنا ،فاحلمدهلل ّ
ً
ً
أعطانا ضمريا وجسما «»pyrex
ضد النار ،وحنن
ال يحُ رقان ،
ّ
نعوم بسهولة على سطح املاء
أحد أن يغرقنا،
وال يستطيع
ٌ
حذار من يعتدي علينا!
ولكن
ِ
من ّ
رخص للتكفري واهلجرة،
السلطة
العمل احلر احملمي من
ّ
خالفًا جلميع القوانني؟! أليس
ثم
أنت يا دولة
الرئيس؟! ّ
ّ
ّ
ٍ
ساعة وأخرى
كل
تظهر يف
أنك ّ
لتقول لنا ّ
متثل اإلعتدال
التطرف ،ولكن ألست
وضد
ّ
ّ
التطرف يف بيئتك
ربيت
أنت من ّ
ّ
قوى ثانية؟!
كي تعادل فيه مع
ً
وتقوم اآلن بإخافتنا به ما مل
نقم باملوافقة على نهجك!
ك ّال ،ملاذا جيب أن نوافق
على نهجك؟! إذا كنت أنت
ّ
بالتمثيل.
القوي فستأتي
ّ
ضد أن يتمثل
أنا لست
ّ
أي فئة ،إن كان
السنة يف ّ
ُ
ختوهلم احلكم.
قوة
شعبية ّ
هلم ّ
ّ
أكانوا إسالميني أو معتدلني أو
أحب
أيًا يكن إنتماؤهم ...أنا
ُّ
ّ
ّ
املمثل احلقيقي
أن أتعاطى مع
ّ
ممث ٍل هلم
للسنة وليس مع
ُّ
باإلستعارة .ملاذا جيب أن أدعم
ّ
ّ
فليتفضلوا مجيعهم
الضعيف؟!
نتحدث
قبة الربملان ،حيث
ّ
حتت ّ
معهم هناك .مل جيب أن نرتاشق
ّ
ّ
والتهم؟! فلنتواجه
بالتصاريح
ً
وجها لوجه يف اجمللس ّ
النيابي،
أه ًال وسه ًال بهم.
ضد
شيء
أي
ّ
ليس لدي ّ
ٌ
هناك
ولكن
اإلسالميني،

ُ
أن ّ
مثة أمور ال
أريد أن أفهمم ّ
يستطيعون قوهلا ّ
ألنين موجود،
وعندها حيرتمون وجودنا دون
ّ
كلما
أحد علينا
حيرضه
أن
ٌ
ّ
ّ
نتعرف إليهم
تنفسنا .نريد أن
ّ
عن ُقْرب .فأه ًال وسه ًال بهم يف
جملس ّ
النواب يف الغد.
حنن ال خناف أحدًا ّ
ألننا مل نقم
أن تربيتنا
بأذية أحد ،وتعرفون ّ
ّ
احملبة واحرتام الغري
تقوم على
ّ
فليسامح اهلل من
والتسامح.
ُ
أخطأوا اآلن ،فباإلمكان بعد
ّ
التصحيح .إذًا حنن ال خنشى
ً
شيئا.
واآلن سأعرض أمرًا خطريًا
جدًأ ،فقد ورد يف جريدة األخبار
ّ
معينة يف -21
نق ًال عن مصادر
ّ
ّ
 2012-12مقا ً
ووقعت
ال كتبته
عليه غدي فرنسيس تقول فيه
ّ
أنه لديها وثائق عن  3سفن
ُ
ً
حمملة باألسلحة أفِرغت يف ميناء
ّ
طرابلس وبإشراف قوى األمن
ّ
ّ
اللواء
اليت استلمتها وتوقيع
أشرف ريفي ،ولديها مستندات
حترك
بذلك .انتظرنا لكي نرى ّ
ألن لبنان قد نأى
النيابة العامةّ ،
بنفسه عن األحداث ّ
اليت حتصل
عما
نتحدث
يف سوريا .لن
ّ
ّ
قالته عن املرحوم وسام احلسن
ّ
فاحلق
رمحه اهلل ،فهو قد تويف،
يسقط عن اإلنسان عند الوفاة،
ّ
اللواء احلسن سقط
وبوفاة
احلق عنه ،وحنن ليس لنا حقّ
ُّ
شخصي عليه.
ملاذا سكتوا عن هذا املوضوع
اآلن؟! والفتاة ّ
اليت كتبت املقال
حية ُترزق؟! إذًا ،حنن نريد جواباً
ّ
من ّ
النيابة العامة ونريد جوابًا
السلطات األمنية املسؤولة
من
ّ
عن هذا األمر ،أي من وزير
ّ
حمبة« ،فأنا ال
وبكل
الداخلية
ّ
ّ
ّ
أريدك أن تعترب أنين أهامجك يا
ّ
ولكنك املسؤول
معالي الوزير
املباشر عن األمن» ،إذًا فنحن
نسأل معالي الوزير أن يقول
لنا إذا ما رأى مثل هذا األمر،
النيابة العامة ،فإذا مل
ونسأل
ّ
يكن هلا علم بذلك،بإمكانهم
اعتبار كلبامي إخبارًا  .وهناك
ٌ
سؤال آخر :أين بات موضوع
«لطف اهلل »2؟ بتنا حباجة إىل
لطف من اهلل لكي نقوى على
متابعة املوضوع .إذا كان لطف
اهلل هكذا ،ماذا لو وصلنا إىل
غضب اهلل؟؟ (مازحًا).
ّ
كل هذه املواضيع
نطرح
تامة .طرحنا موضوع
جبدية
ّ
ّ
السوريني إىل لبنان،
النازحني
ّ
ومحلونا
وقد «شقلبوا» خطابنا،
ّ
«مرامي» مل تكن «مرامينا» ومل
تكن نوايانا كما أشاعوا ،ولكن
ّ
مبسؤولية ،وال جيوز
نتكلم
حنن
ّ
ً
أن يضعوا ولدا «»anarchiste
الرأي
مركز
يف
ٍ
إعالمي لتوجيه ّ
ّ
العام .ال جيوز تسليم إدارة
ّ
حمطة أو صحيفة لولد .ال جيوز
اهلامشيني يف مراكز
وضع
ّ
السلطة .إن قلت هلامشي
ّ
«هذا ّ
اللون أبيض» يقول لك
«كال هذا اسود» ،وإن قلت
له «هذا ّ
اللون اسود» ،يقول
علي،
لك «ال ميكنك أن تضحك
ّ

هذا ّ
اهلامشيون
اللون أبيض».
ّ
يف اجملتمع موجودون أيضاً
يف اإلعالم ،وهم يقولون ّ
إننا
عنصريون .حنن عنصريون؟؟
بالعنصرية ّ
هل ميكن ّ
ألننا
إتهمانا
ّ
نريد أن حنافظ على أمن هذا
الولد الذي ّ
بالعنصرية.
يتهمنا
ّ
هل يفهم بعلم اإلجتماع؟؟
الدكاترة يف
لدينا الكثري من ّ
علم اإلجتماع ،وبإمكانكم أن
جمتمع
تسألوهم ماذا حيصل يف
ٍ
شعبية
ما ،إذا دخلت إليه موجة
ّ
كبرية ومل يستطع أن يهضمها؟
أمل نعش جتارب كهذه يف
مير على العامل
السابق؟ أمل
ّ
بأسره جتارب تشري إىل طريقة
لشعب معينّ ؟
شعبية
كتل
إزالة
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
األشقاء،
نتكلم هنا بلغة
حنن ال
تتحمله يف
ألن أخاك ال ميكن أن
ّ
ّ
منزلك مع زوجتك وأوالدك .قد
ليوم أو ليومني ،ولكن
تستقبله
ٍ
ماذا ستفعل بعد ذلك؟ هل
نستطيع إستقبال ّ
كل ّ
النازحني
ّ
انية
نظرًا لقلة الكثافة
ّ
السك ّ
ً
يف لبنان؟ (ساخرا) .هل
قدرات قوى األمن يف لبنان
ختوهلا مراقبة مئات اآلالف
ّ
من ّ
النازحني إىل هذه البقعة
الصغرية من األرض .من طلب
ّ
إقفال احلدود؟ هل طلبنا إقفال
احلد من العدد؟
احلدود أم طالبنا ّ
كثريون من ّ
النازحني أتوا من
مناطق آمنة يف سوريا .ملاذا
الساخنة
أتوا؟ أين تقع املناطق ّ
ّ
سكانها
يتوجه
يف سوريا لكي
ّ
ّ
نتكلم مع
إىل هنا؟ جيب أن
ورية .أم ّ
أنه طاب
احلكومة
ّ
الس ّ
هلم اجمليء إىل هنا حيث ميكنهم
احلصول على املساعدات .هل
تستطيعون أن تقولوا لي أين
الساخنة يف سوريا؟ هل
البقع
ّ
ّ
ّ
حتققون
مت حتديدها؟ ملاذا ال
من أين أتى ّ
النازحون؟ ملاذا
يأتون من إدلب إىل لبنان فيما
الرتكية؟
إدلب تقع على احلدود
ّ
يتوجهون إىل تركيا؟
ملاذا ال
ّ
تؤمن هلم املساعدات
تركيا
ّ
املخيمات قبل
أمنت هلم
وقد ّ
ّ
السورية.
أن يغادروا األراضي
ّ
العربية اليت تطالب
الدول
أين ّ
ّ
ّ
بالثورة؟ ملاذا ال تساعد هذه
ً
ّ
ّ
إنسانيا؟ إن خففت هذه
الثورة
ّ
ّ
الدول تقديم السالح ،ستخفف
ّ
عملية النزوح .فرحنا
حتمًا
ّ
عودية
الس
أن
عندما مسعنا
ّ
ّ
ّ
ّ
احلل
إن
والدول
ّ
العلربية قالوا ّ
ّ
يتم عرب ّ
التفاوض،
يف سوريا
ّ
ونأمل أن ُيقرن القول بالفعل.
ّ
ّ
احلل الوحيد ،وقد
التفاوض هو
كررت ذلك يف األسبوع املاضي
ّ
حياولن أحد
وأكرره اآلن .ال
ّ
ّ
اخلروج عن هذه املعادلةّ ،
ألنه
إما تغادر
ال جيوز القول ألحدهم ّ
ّ
يتمتع على
وإما نقتلك .جيب أن
ّ
ّ
ّ
يتمتعون
أقل تقدير باحلقوق اليت
يتنبه اجلميع
بها .نأمل أن
ّ
العنصرية
ألحاديثهم ،وما هذه
ّ
ّ
العنصريني ،وقبل
إال من صنع
ّ
أن يقوم أحدهم برشقهم دفاعاً
يقومون برشقه هجومًا .وألريد
أن ما
أن أقول هلم وأطمئنهم ّ
ألن ال ذنب
من شيء قد يربكنا ّ

على ضمرينا وال بأفعالنا على
ّ
كل ذلك
يهمنا
األرض ،وال
ّ
جيداً
ّ
حرش .يعلمون ذلك
ّ
الت ّ
من خالل تعاطيهم معي ،فمنذ
العام  2005ولغاية اليوم،
قامت ّ
الصحف بشتمنا على
كل
ّ
ّ
الصعيد الشخصي ،وقد رحبنا
ّ
ّ
الدعاوى اليت رفعناها
كل
ّ
ّ
ّ
ّ
حبقهم .كل ما يتطلبه األمر هو
الصحيفة إىل احملامي ما
إرسال ّ
تتعدى على
سيئة
ّ
إن أقرأ أمورًا ّ
فليبدلوا هذا األسلوب.
شخصي.
ّ
أشفق على صحيفة «L’Orient
ّ »Le Jour
ألنه ما إن نرتك العمل
أي شيء
السياسي ،لن يبقى ّ
لتنشره ،وستعلن إفالسها.
حنن مصدر رزقها( .ضاحكًا).
خيتص بالترّ شيحات على
ويف ما
ّ
النيابية ،سأطالب ّ
كل
اإلنتخابات
ّ
املرشحني على ّ
ّ
ضدي
اللوائح
ّ
بـ» »Commissionمن األموال
اليت يقبضونها ملواجهيت ،ألنين
السياسية لن
إن تركت احلياة
ّ
يدفع هلم أحد األموال .جيب
ّ
أقل تقدير أن حنصل على
على
ً
حصة من األرباح( .ضاحكا).
ّ
وردًا على سؤال عن ّ
التأييد
ّ
لقانون ّ
اللقاء األرثوذكسي لفت
أن الكتائب
العماد عون إىل ّ
أيدوا القانون وكذلك
ّ
والقوات ّ
فعل حلفاؤه ،مشريًا إىل ّ
أنه
ّ
الثبات يف هذا
املهم
يبقى
ّ
ّ
يتم التصويت
املوضوع إىل أن ّ
عليه يف اجمللس النيابي .كما
إن
ّ
رد على األصوات اليت تقول ّ
القوات أو البعض من حلفائه
ّ
فعليًا القانون معتربًا
يؤيدوا
ّ
لن ّ
ّ
التصويت يف اجملحلس
أن
ّ
النيابي هو اإلمتحان الذي
ّ
سيظهر احلقيقة وسيظهر كذلك
نوايا ّ
كل األفرقاء.
ِّ
ً
ُ
س :هل ُبلغتم رمسيا من
حلفائكم أي من حزب اهلل
ّ
وأمل ّ
اللقاء
أنهما مع قانون
األرثوذكسي؟
ج :لقد بدأت اجللسة ّ
الثانية
ّ
الظهر
عند اخلامسة من بعد
وسنرى ما هو موقفهم.
ّ
ظل املعارضة
س :يف
تيار
ومعارضة
اجلنبالطية
املستقبل هلذا القانون ،من
مير
أن القانون لن
الواضح ّ
ّ
يف جملس ّ
النواب .هل هناك
بديل؟
لدي .ما هذه
ج :أنا ال بديل
ّ
الوقاحة أن يقول لي أحدهم:
نوابك
إذا مل تعطين قسمًا من ّ
منجزًا ،فهل
لن أجعل القانون
َ
خوة؟! حنن نعطي ّ
ٍ
واحد
كل
هي ّ
ّ
أي
حقه! لسنا ننزع من ّ
الدرزي ّ
نيّ
أي
مقعد ،وال
الس ننزع منه ّ
ّ
مقعد ،وال ّ
الشيعي ...ملاذا هم
يريدون نزع مقاعد هي لنا؟!
ما هذا املزاح؟! ملاذا يريدون
أي َ
نزعها ّ
عقل هذا األمر؟
منا؟ ُ
س :لقد وافقت يوم أمس
الكتائب والقوات على املشروع
نواب
األرثوذكسي ولكن اعترب ّ
مسيحيون آخرون من  14آذار
أن مشروع ّ
اللقاء األرثوذكسي
ّ
حلرب أهلية.
ممه ٌد
ٍ
ّ
ج :ملاذا؟ ّ
ألنهم يريدون أن

يأخذوا حقوقهم كاملة ،أم ّ
ألنهم
سيسقطون الحقًا يف اإلنتخابات؟
«بلطجية»
فأجل إذا كانوا
ّ
ّ
وقطاع طرق فسيقيمون حاجزًا
ّ
النار علينا
عندها ويطلقون
وينتزعون ّ
منا ما منلك ،أما إذا
كانوا «أوادم» ويؤمنون ّ
أنه
جيب أن يكون لديهم صفة
نوابًا
متثيلية كي يصبحوا
ّ
فسيسكتون أو ينزلون إىل
وإياهم
حقل املبارزة ،فنتبارز
ّ
ّ
سلميًا .هؤالء ّ
يتكلمون
الذين
تصوروا كيف
الدميقراطية،
عن ّ
ّ
وكأن
هي «دميقراطيتهم»!
ّ
مفهومهم أصبح« :إما أن
حبرب
أصبح نائبًا ،إما أن أقوم
ٍ
أهلية»!! عن غري استحقاق
أيضًا! كال طفح الكيل ،ولعنة
ّ
التاريخ ستكون على هؤالء ،من
أول فرصة
سيعارضون .هذه ّ
ّ
التمثيل
نصحح
ساحنة كي
ّ
ّ
النيابي ،فريفضون أن يكونوا
نوابًا بشرف ،ويريدون أن
ّ
نوابًا مذلولني؟!
يكونوا ّ
س :هل ترمون كرة ّ
النار اليوم
على ّ
النائب وليد جنبالط وأيضًا
على فريق تيار املستقبل؟ أي
هل ّ
كل هذه بإطار املزايدات
وصو ً
ال إىل رمي الكرة عندهم
ّ
كي تقولوا هلم إنهم هم من
رفض القانون ،وبعدها العودة
الستني؟
إىل قانون ّ
ج :أنا ال أريد أن أرمي الكرة
على أحد .ما أقوله هو ّ
أني ال
ً
أريد أن أنتخب نائبًا درزيا،
ّ
سنيًا ..بل أريد
أو شيعيًا أو
ّ
أن يأخذ ّ
حق حقه .لن
كل ذي ٍّ
السّنة .هذا
أي نائب من
ننزع ّ
ّ
ً
أكثرية طاغية
القانون ال يرتك
ّ
الطائفة حتى لتأخذ ّ
كل
ضمن
أن املعارض ضمن
شيء ،أي ّ
ّ
حصة.
أيًا كانت -له ّ
الطائفة – ّ
هناك عدالة متثيل مئة باملئة.
ّ
للطوائف بني
هناك عدالة
بعضها البعض ،وهناك عدالة
يف ّ
حدى .ماذا
كل طائفة على
ً
يوجد أفضل من هكذا ميزان؟!
إذا أحدهم حصل على ،%30
أال حيق له أن حيصل على من
ّ
يتم
ميثله بال%30؟! عيب أن
ّ
شجار على األمر!! من الواضح
ختلف عقلي عند ّ
أن هناك ّ
الذين
ّ
ّ
وإياهم! إذا هذه املعادلة
نتكلم ّ
بسيطة وال يعرفونها ،إذًا هم
ّ
متخلفون عقليًا!!
بررت كتلة املستقبل
سّ :
أن هذا القانون ّ
طرح
ّ
الذي ُي َ
ّ
الطائف،
ضد مشروع
اآلن هو
ّ
ّ
يفسرون أين وملاذا.
ولكنهم ال
ّ
كما ّ
ّ
النسبية.
أنهم يرفضون
أي مشروع
إذن سريفضون ّ
مرتكز على ّ
النسبية.
ّ
الطائف
ينص اتفاق
ج :ال
ّ
على عدم ّ
النسبية .قلنا هلم:
ّ
ُ
سرقتم اخلزينة ونربهن
إنكم
لكم ذلك عرب وثائق حتمل
تواقيعكم! لكن حنن أين هي
ّ
اليت تديننا؟! هذا
الوثائق
الكالم وهذه األالعيب جيب
ّ
تتوقف! عليهم أن يضعوا
أن
أقدامهم على األرض وينظروا
إلينا.
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Homes lost as fire nightmare continues

RFS fire fighter Adam Skennar of Tabourie RFS brigade puts out flames near Princess Highway
Shoalhaven - NSW Rural Fire Service fire fighters hold the line of the Shoalhaven fire at Princess
Highway near Sussex Inlet. Picture: Craig Greenhill Source: News Limited

FIREFIGHTERS, emergency
services and volunteers are
working miracles as they
fight fires across Australia,
Prime Minister Julia Gillard
says.
Ms Gillard, says she is
amazed by the community
spirit on display in areas hit
by fires.
“I certainly did see that on
display in Tasmania and
having our firefighters and
police and all of the SES
and volunteers absolutely
work a miracle in fighting
these fires around the nation,” she told Fairfax Radio on Wednesday.
Ms Gillard said many people
had lost treasured possessions such as photographs
that were irreplaceable.
“It is so much to take in,
isn’t it, so overwhelming,”
she said.
“It is one thing to intellectually understand that your
house is gone, but another
thing to really process
through all of the emotions
and all of the loss that that
means.
“And I’m sure for days and
days afterwards you, you
know, startle yourself or
wake up in the middle of
the night thinking about
something you’ve lost that
was in that house.”
Ms Gillard said the federal
and state governments
were working together in
the recovery effort and to
support victims.

“Firstly, it’s all hands on
deck fighting the fires, dealing with the emergency,
and then we move into the
recovery phase,” she said.
Meanwhile, there are still
30 uncontrolled fires burning in NSW .
A bushfire is burning out
of control close to a power
station in the Hunter region.
The Rural Fire Service says
the bushfire is one to two
kilometres from the Bayswater power station near
Muswellbrook.
The fire is burning out of
control near the New England Highway.
NSW Rural Fire Service
Commissioner Shane Fitzsimmons said the greatest
concern was at Bookham,
and further down east at
Cooma. “We’ve also got
the fire in the Shoalhaven
that continues to burn,” he
said.
In Victoria, an emergency
warning has been issued
for a fire near Wallan.
Houses lost in Snake Valley fire
An historic homestead
is among the houses destroyed near Ballarat as
fires continue to burn
across Victoria
The blaze is travelling north
towards Old Sydney Road,
Sky News is reporting.
The Bureau of Meteorology
forecasts a return to hot
conditions across NSW to-

morrow, with maximums in
the low-40s in some parts
of the state’s south and
west on Saturday.
Campers are being evacuated as a bushfire continues to burn on Bribie Island
north of Brisbane.
Police say all camp grounds
on the island are being
closed as firefighters battle
the blaze, which is burning
in a pine plantation.
No properties are currently
under threat, but people
are being urged to reconsider the need to travel to
the island for recreational
purposes.
In Victoria, Eight homes
and up to 1000 livestock
have been lost in a grassfire that swept through Victoria’s central west and the
figure could rise as emergency services continue
mopping up after the blaze.
A Country Fire Authority (CFA) spokesman said
police had confirmed that
the number of homes destroyed by the 1150-hectare blaze had doubled from
four to eight by midday
(AEDT), including the 120year-old Carngham Station
homestead.
The number of livestock
lost was between 600 and
1000, but losses could increase as emergency services continue assessing
damage after the blaze,
which saw the farming
community of Carngham

evacuated on Tuesday.
The CFA spokesman said
two hay sheds had also
been confirmed as destroyed as well as 12 pieces of farming machinery.
CFA operations officer Ian
Morley said a farmer’s ute
being used for harvesting operations in a paddock was believed to have
sparked the blaze, which
was brought under control
on Tuesday night, allowing
residents to return to their
homes.
Investigations were continuing, but the cause was
believed to be accidental,
he said.
Mr Morley said cooler conditions today had brought
relief to firefighters who
would work through the
day to build mineral earth
breaks to fully contain the
fire ahead of warmer temperatures forecast for Friday.
At least six people, including a Carngham father and
son who suffered radiation burns to their face and
hands, were admitted to the
Ballarat Base Hospital for
treatment.
A 6651-hectare bushfire
at Kentbruck in Victoria’s
far southwest continues to
burn, but is not threatening
any communities.
The CFA said light rains
overnight allowed firefighters to take a well-deserved
break from fighting the
blaze, which started in pine
plantation on Friday.
They will resume backburning on today in anticipation
of wind changes and pending warmer temperatures, a
spokeswoman said.
In NSW, the RFA continues
a nervous watch for new
fires.
“We will have building impact analysis teams working with locals right across
the fire grounds,’’ NSW
Rural Fire Service Commissioner Shane Fitzsimmons
said this morning.
He said the bushfire threat

was also making its way towards northern NSW.
“Right now we’ve also got
that other challenge today
of very hot dry windy conditions causing severe to
above fire danger ratings
for most of the northern areas of NSW,’’ he said.
“We are going to see severe fire dangers extending
from the Greater Hunter all
the way to the Queensland
border and all the way out
to our western areas in
places like Moree.
“Accordingly we have a
statewide total fire ban in
place and people need to
heed that advice.’’
Meanwhile, the Berkendale farm manager reported
as not seen since Tuesday
during a fire east of Bungendore, near the Kings
Highway, has been found
safe and well. The 10,000ha
fire has also been brought
under control.
In Tasmania, authorities
say the bushfire threat in
the south east of the island remains high, despite
cooler conditions across
the state.
The fires have destroyed at
least 128 homes across the
state since last Friday, with
the damage concentrated
on the Tasman Peninsula,
east of Hobart.
There have been no confirmed deaths, but police
are conducting propertyby-property searches for
human remains in affected
areas.
Up to 100 people were
feared missing and many
have been accounted for.
Victoria police have sent
20 officers to Tasmania to
aid in the search efforts.
Temperatures were much
cooler in southern Tasmania on Wednesday, with
Hobart only expected to
reach a top of 16 degrees
and snow forecast for
mountainous areas.
A watch and act alert remains in place for the Forcett fires, which continues

to burn out of control.
The Tasman Peninsula is
still isolated from the rest
of the state, with the Arthur Highway and several
other major thoroughfares
closed.
Hundreds remain at evacuation centres in Nubeena
and at the Port Arthur historic site.
Energy supplier Aurora
says thousands of staff are
working to restore power to
the area, but have warned
residents could be in blackout for weeks to come.
Tasmanian Premier Lara
Giddings says the disaster
is one of the state’s worst
since the devastating fires
of February 1967, when 62
people lost their lives and
thousands of homes were
destroyed.
“People have lost everything. We can’t comprehend
that devastation unless we
are in their shoes,” Ms Giddings said on Tuesday.
Ms Giddings has established an interim bushfire
committee to help co-ordinate the early stages of
recovery and to appoint a
taskforce with a full time
chair.
The fires have consumed
over 80,000 hectares
since last week - more than
one per cent of the island
state’s total land mass.
The Victorian police will be
in Tasmania until at least
the weekend.
Acting police commissioner Scott Tilyard said more
than 700 properties had
now been searched.
He said those regarded
as missing may have just
moved to different areas
without registering their
details with the National
Registration Inquiry System.
“It’s important to note that
at this stage, police have
no official missing persons
reports,” Mr Tilyard said.
“At this point, more than
2200 individuals have been
identified as safe and well.
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Plan for Muslim housing enclave in Sydney suburbs

Qartaba Homes, computer image of a Muslim only housing estate. Source: The Daily Telegraph

The Riverstone site of the proposed Muslim real estate development / Pic: Matthew Sullivan Source:
The Daily Telegraph

AN interest-free housing project aimed at the
Muslim community and
boasting 100 per cent halal housing has sparked a
major row, with critics labelling it a discriminatory
plan that could lead to a
Muslim enclave.
Qartaba Homes’ plan offers “100 per cent Halal
housing to the growing
Muslim community of
Australia” in the heart of
the northwestern Sydney
suburb of Riverstone.
While the company has
insisted people from all
religious backgrounds
are free to take up the
offer, it advises that the
loans are “100 per cent
Halal” and a “chance to

escape Riba (interest)”
because interest is a sin
under Islamic law.
Qartaba Homes director
Khurram Jawaid said it
was the real estate deal
of a lifetime, open to Australians of all faiths and
backgrounds, but the
state MP for Hawkesbury
Ray Williams said the
project was divisive.
“I can only imagine the
repercussions if a developer were to advertise
a new Judeo-Christian
housing estate; they
would be hung, drawn
and quartered,” Mr Williams said.
AUSTRALIA’S multicultural society is an example of how people from

diverse backgrounds can
combine to build a peaceful, strong nation.
“I hardly think the advertisement for a 100 per
cent halal Muslim housing community is inclusive; it’s very divisive
and I’m sure it will be
viewed that way by the
majority of fair-minded
Australians.”Blacktown
councillor Alan Pendleton said the community
was concerned it could
turn into an enclave.
“There’s great concern
about ... what they consider could be an enclave. (There’s a belief)
you have to be a Muslim,
otherwise they won’t sell
you a site,” Mr Pendleton

said.
The proposed development is on land bordered
by Riverstone Rd, McCulloch St and Cranbourne St with the company planning to subdivide
the land, along with a
smaller parcel in Gordon
St, Schofields.”Our philosophy is interest-free,
pay as you own,” Mr
Jawaid said.
“You don’t have to go to
a bank or a financial institution.
“It’s open to everyone.
“From the business point
of view, we can’t do it that
way (Muslims only).”
While subdivision plans
have yet to be presented
to Blacktown Council,
the company has already
“booked out” virtually all
of the proposed 150 lots
in Riverstone and 30 in
Schofields.
Land parcels range from
400sq m to 800sq m
and are being offered at
$85,000 plus charges, including a booking deposit of 30-35 per cent and a
24-30 month interest-free
payment plan.
Blacktown Council is investigating the deal, with
the mayor Len Robinson
saying there is no application before council
for a subdivision, but
pre-lodgment plans have
been given to council.
The company has bought
the land from various
owners, but Mr Jawaid
said Muslim take-up of
the offer was “not that
overwhelming”.
The aim is for work to
be finished by 2014, but
go-ahead is needed from
Blacktown Council and
Sydney Water, which has
yet to connect the land to
the water network.
A spokesperson for Fair
Trading Minister Anthony Roberts said the
department had found
no grounds for discrimination action against the
Qartaba Homes flyer.
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Apology after Abbott firefighting
‘stunt’ tweet

Volunteer … opposition leader, Tony Abbott, listens to a bushfire
briefing. Photo: Greg Wood

The Housing Minister,
Brendan O’Connor, described volunteer firefighting by the opposition
leader, Tony Abbott, as a
‘’stunt’’ on Wednesday,
before apologising for
the remark.
Mr O’Connor retweeted a
tweet Mr Abbott sent on
Tuesday about the fires
- ‘’I’m now on my way to
Sydney to be on standby
with my local fire brigade’’
- and added the hashtag
‘’standbystunt’’.
But Mr O’Connor soon
deleted the tweet and
apologised: ‘’Apologies
for any offence. I respect
and acknowledge the critical work of all our volunteer firefighters including
Tony Abbott.’’
This came as Liberal MPs
expressed their unhappi-

ness about the barb.
Advertisement
Liberal Jamie Briggs
tweeted:
‘’Brendan
O’Connor has highlighted just how nasty and vicious Labor’s campaign
will be this year.’’
The Premier, Barry
O’Farrell, called Mr
O’Connor’s tweet ‘’unhelpful’’.
But Mr O’Connor received
some support from a Brisbane Labor MP, Graham
Perrett. ‘’We all love his
[Mr Abbott’s] volunteering but [it’s] when we see
it through the prism of
his press release that the
queries start,’’ Mr Perrett
said.
Mr O’Connor is currently
on leave. On Wednesday,
his office said he was not
able to comment.

Premier’s clean-up call
THE Premier, Barry
O’Farrell, says people
who light fires should
have to clean up the damage, after three teenage
boys charged with lighting a fire in Sydney’s west
were released on bail.
Mr O’Farrell said the Yass
Shire mayor, Rowena Abbey, had suggested arsonists should be made
to help put down animals
injured in their fires.
‘’We now in this state
have graffiti offenders
out there removing their
vandalism,’’ he said in
Wagga Wagga while in-

specting the areas worst
affected by the fire emergency. ‘’The idea of ensuring arsonists have to
go out there and confront
what fires can do to properties, to animals and
regrettably to humans is
not a bad thing.’’
The 14-year-old and two
15-year-olds are to appear in Parramatta Children’s Court on January
29.
Mr O’Farrell said he was
angry and and shared the
community’s ‘’frustration’’ that the boys were
immediately released.
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Melbourne

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

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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مناسبــــات

صاالت ال مرياج تكرم موظفيها يف حفل مميز
بمناسبة االعياد املجيدة

صاحب الصالة سام يونان يلقي كلمته

موظفون وموظفات

عمال وموظفون

جوان مسعود ومرييال تابي

جانب من املشاركني

صاحب الصالة وبعض املشاركني

السيد سام يونان مع بعض املوظفني يف صورة تذكارية

اقام االستاذ سام يونان صاحب صاالت المرياج حف ًال
تكرمييًا للموظفني والعاملني يف صاالت المرياج مبناسبة
عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة اجلديدة وذلك مساء يوم
اخلميس  2012/12/27عربون وفاء وتقدير خلدماتهم اجلليلة
وتضحياتهم يف سبيل املؤسسة كي تبقى رائدة وزاهرة يف
مجيع مناسباتها.
سام يونان هذا االنسان اخللوق ومن عاداته الطيبة
واملتأصلة يف شخصه انه ومنذ سنوات ويف مثل هذا اليوم
يقيم حف ًال تكرمييًا للعاملني يف مؤسساته المرياج وال IGA
من اداريني وعمال.

العشرات من الشباب والصبايا عقدوا حلقات الرقص
الغربي الكثر من ثالث ساعات متواصلة بأجواء محيمة من
الفرح والسعادة.
وقد قدمت صالة المرياج وكعادتها طاوالت ضمت اطباقاً
عديدة من املأكوالت اللذيذة واملشروبات الروحية والفواكه
واحللوى .وقد كان احلفل مميزًا وظهر التفاف غري مسبوق
حول االستاذ سام يونان صاحب الصالة معربين عن حمبتهم
وتقديرهم واحرتامهم له.
وبدوره قدر السيد سام تلك العاطفة النبيلة وكل اجلهود
اليت يبذهلا العاملون والعامالت يف صالة المرياج يف خدمة

جانب آخر من الحضور

الزبائن وختم الكلمة معايدًا اجلميع .وشرب احلضور خنب
السيد سام شاكرين اياه على تلك البادرة الطيبة.
االحتفال كان مميزًا بكل جوانبه وقد امضى اجلميع سهرة
رائعة تعترب من امجل ليالي العمر.
ويف نهاية السهرة منح السيد سام بعض املوظفني
والعمال لوحات تقديرية نظرًا خلدماتهم واندفاعهم وتشجيعًا
هلم لتقديم االفضل.
وقد استمرت السهرة اىل ساعة متأخرة من الليل غادر
بعدها اجلميع شاكرين السيد سام يونان صاحب الصالة على
كرمه وحسن الضيافة واالستقبال.

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن
تضع العالم بني يديكم
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة
جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

0
0
6
$
ا
آل
 50ن بـ

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
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$
ف
ق
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Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية
مع
ABN & ASIC

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

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

