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انتخابات بدوائر صغرى ..جملس شيوخ ..وتعليق إلغاء الطائفية السياسية

الحريري مع مارسيل غانم خالل املقابلة
تأكيد من قبله على رفض
«االرثوذكسي»
القانون
الذي رأى أنه «يقسم
لبنان اىل  18طائفة ،ويف
كل طائفة هناك مذهب».
وجاء يف املبادرة:
اوال ـ إجراء االنتخابات

النيابية يف موعدها على
أساس قانون الدوائر
تضمن
اليت
الصغرى
صحة التمثيل لكل املناطق
واجملموعات
والفئات
الروحية.
ثانيا ـ إنشاء جملس

مطلوب للعمل

عليه.
ثالثا ـ معاجلة الشكوى
املزمنة من كل املناطق
والفئات اللبنانية بشأن
العوائق التنموية واإلدارية
اليت تعاني منها باعتماد
فوري ملا نص عليه
اتفاق الطائف خبصوص
اإلدارية
الالمركزية
املوسعة.
رابعا ـ تأمني الضمانة
الدستورية لالمجاع الذي
تضمنه إعالن بعبدا الذي
نص على حتييد لبنان عن
سياسة احملاور والصراعات
االقليمية والدولية وجتنيبه

التتمة صفحة 31

واشنطن حتذر سورية من نقل أسلحة إىل «حزب اهلل»

ايران وؤوسيا تدعمان املوقف
السوري وتدينان الغارة

العاصمة
ان��ش��غ��ل��ت
ال���س���وري���ة ب��ال��ب��ح��ث يف
تداعيات الغارة اليت شنتها
اسرائيل داخ��ل االراضي
ال��س��وري��ة ليل الثلثاء -
االربعاء ،واليت قالت دمشق
ان��ه��ا اس��ت��ه��دف��ت مركزًا
للبحوث العلمية يف ضاحية
مجرايا يف ريف العاصمة،
بينما اكدت مصادر امنية
وديبلوماسيون غربيون ان
اهل��دف كان قافلة اسلحة
كانت متجهة عرب احلدود
اىل لبنان وتقل صواريخ

م��ت��ط��ورة روس��ي��ة الصنع
مضادة للطائرات .وعزز
ه��ذه املعلومات التحذير
ال���ذي وج��ه��ه ب��ن رودس
مساعد مستشار الرئيس
باراك اوباما لالمن القومي
ال�����ذي ق����ال ان «على
سورية اال تزيد من زعزعة
االس��ت��ق��رار يف املنطقة
عرب نقل اسلحة اىل حزب
اهلل» .م��ن ج��ه��ة اخ���رى،
عقدت اهليئة السياسية لـ
«االئتالف الوطين» السوري

التتمة صفحة 31

طومسون يواجه  149تهمة احتيال

ّ التفاصيل صفحة 39

القوى السياسية يف مصر وقعت وثيقة لنبذ
العنف وجدولة احلوار ومبادرة من شباب الثورة
تبنّاها األزهر تشكّل ضربة ملرسي

وقعت ال��ق��وى السياسية املصرية على اختالف
توجهاتها أمس االول االول وثيقة لنبذ العنف وجدولة
احلوار الوطين يف مشيخة االزهر ،بعد أسبوع من العنف
أوقع  56قتي ًال يف كل حمافظات البالد.

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

e-mail: info@meherald.com.au
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احلريري يؤيد «الزواج املدني» ..ويشيد جبنبالط وال ميانع لقاء نصراهلل:
سعد
الرئيس
قدم
احلريري ،يف مقابلة مع
برنامج «كالم الناس» على
شاشة «أل.بي.سي» مساء
امس االول ،مبادرته حول
قانون االنتخابات ،داعيا
اىل أن «جتري االنتخابات
يف وقتها على أساس
صغرى
دوائر
قانون
لضمان صحة التمثيل
لكل املناطق» ،وإنشاء
«جملس شيوخ ميثل كل
الطوائف واملذاهب كما
نص اتفاق الطائف ،وذلك
بعد إجراء تعديل دستوري
يعلق شرط إلغاء الطائفية
السياسية ملدة يتم االتفاق
عليها».
وعدد احلريري بنود
سبقها
اليت
مبادرته

www.southwestbuilders.com.au

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

pp: 255003 / 09613

شيوخ ميثل كل الطوائف
واملذاهب يف لبنان كما
الطائف،
اتفاق
نص
وذلك بعد اجراء تعديل
دستوري يعلق شرط الغاء
الطائفية السياسية إىل
فرتة يتم التوافق عليها،
ويكون للعائالت الروحية
من خالل هذا اجمللس
وظيفة دستورية أساسية
تتعلق حبماية هوية لبنان
ودوره ورسالته احلضارية
والعيش املشرتك بني
أبنائه وحق النقض على
القرارات اليت تتناقض
مع هذه املفاهيم .وهذا
ما ميكن اجنازه فور االتفاق

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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
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محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

طومسون مغادرا محكمة وايونغ امس االول الخميس

اسرتاتيجية
تشهد
جوليا غيالرد االنتخابية
خماطر كبرية اثر توقيف
النائب العمالي السابق
كريغ طومسون بـ 149
تهمة احتيال ،مبا يف ذلك
استخدام أموال االحتاد

للدفع للعاهرات.
الشرطة
ألقت
فقد
النائب
على
القبض
طومسون ،أمس االول
اخلميس ،بسبب مزاعم
تقول أنه اختلس مئات

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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تهنــئة

الدكتور آميل شدياق يهنئ السفري روبري نعـّوم
يتقدم الدكتور آميل شدياق بأح ّر التهاني من
سعادة سفري لبنان االستاذ روبري نعـّوم لتعيينه
سفرياً للبنان يف كوبا
وهذا التعيني يد ّل على اعتماد مبدأ الكفاءة
والشفافية من قبل اخلارجية اللبنانية يف
التشكيالت الدبلوماسية ووضع الشخص املناسب يف املكان املناسب.
ومن املعروف ان سعادة السفري نعـّوم سبق وشغل منصب قنصل عام لبنان يف سيدني ملدة
مثاني سنوات كان خالهلا مثال الدبلوماسي الناجح واملميز اذ عمل على مكننة وأرشفة
ملفات القنصلية و ُع ِرف بوطنيته ونزاهته وعشقه لوطنه لبنان ..ألف مربوك
اول من علـّب فالفل  NSMالشهرية اليت تباع
يف مجيع احناء اسرتاليا
البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل
املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني

N.S.M

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

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

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

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

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

علب الفالفل

بعض اآلالت

فالفل جاهزة

علب الطحينة
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لبنانيـــات

سليمان استقبل نوابا والسفرية
االمريكية وماضي وندد بالغارة
االسرائيلية داخل االراضي السورية
ندد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان أمس االول،
بالغارة االسرائيلية على هدف
داخل االراضي السورية ،معتربا
ان اسرائيل تستغل االوضاع
القائمة يف سوريا لتنفذ
سياستها العدوانية غري آبهة
باملواثيق واملعاهدات واالعراف
الدولية واالنسانية.
واعترب الرئيس سليمان ان
ذلك ليس غريبا عن ذهنية حكام
العدو ،الفتا اىل أن مقاطعة
اسرائيل جلسة جملس حقوق
االنسان التابع لألمم املتحدة
أمس للتدقيق يف سجلها يف
جمال حقوق االنسان دليل
صارخ وقاطع اىل ازدراء العدو
لكل ما له عالقة باالنسانية
وحقوق االنسان.
وعرض الرئيس سليمان مع
كتلة نواب زحلة اليت ضمت
النواب :عاصم عراجي ،ايلي
ماروني ،طوني بو خاطر،
شانت جنجنيان وجوزف املعلوف
لألوضاع الراهنة وللمشاريع
واالقرتاحات االنتخابية املطروحة
قيد الدرس والنقاش راهنا.
ومت التشديد على أهمية اقرار
قانون عصري يضمن التمثيل
الصحيح ألوسع الفئات ويعكس
روحية الدستور وميثاقيته.
وتناول رئيس اجلمهورية

الشأن االنتخابي أيضا مع
النائبني عمار حوري وأمني
وهيب.
وحبث الرئيس سليمان مع
الوزير السابق جان عبيد يف
التطورات السياسية السائدة
يف لبنان وضرورة احلفاظ على
االستقرار السياسي واالمين يف
ظل الظروف الدقيقة اليت متر
فيها املنطقة.
واستقبل رئيس اجلمهورية
املتحدة
الواليات
سفرية
االمريكية مورا كونيللي وحبث
معها يف العالقات الثنائية
وبرنامج املساعدات العسكرية
وتطرق
للجيش.
االمريكية
احلديث اىل الغارة االسرائيلية
داخل االراضي السورية أمس
االول.
واطلع الرئيس سليمان من
املدعي العام التمييزي القاضي
حامت ماضي على عمل النيابات
وضرورة
والقضاء
العامة
تكثيفه من اجل االسراع يف
اجناز امللفات املطروحة امام
القضاء.
وزار بعبدا رئيس الصليب
االمحر اللبناني الشيخ سامي
الدحداح الذي اطلع رئيس
نشاطات
على
اجلمهورية
املؤسسة وخصوصا يف جمال
مساعدة النازحني من سوريا.

اجلميل نقل قلق هوالند من عدم احرتام فيصل كرامي رأى بعد زيارته بري ان
املواعيد الدستورية وتداعيات االزمة السورية الوضع االمن بطرابلس ال يزال مهتزا

نقل الرئيس امني اجلميل قلق
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
من احتمال عدم احرتام املواعيد
الدستورية .ومن انعكاسات
وتداعياتها
السورية
االزمة
االمنية والسياسية واالنسانية
على لبنان.
اجلميل
فقد عقد الرئيس
ّ
مؤمترًا صحافيًا يف مركز الصحافة
رد فيها على
االجنبية يف باريس ّ
أسئلة الصحافيني بدءًا بنتائج
فرنسوا
والرئيس
حمادثاته
هوالند .فقال ان الرئيس هوالند
أبدى أمامه اهتمامًا بالنقاش الدائر
يف لبنان حول النظام االنتخابي،
ّ
لكنه أعرب عن قلقه ازاء احتمال
عدم احرتام املواعيد الدستورية.
كما ركزت احملادثات مع الرئيس
الفرنسي على تطورات االزمة
السورية وتداعياتها على لبنان،
االنعكاسات
جلهة
خصوصًا
االمنية والسياسية واالنسانية
لالعداد الكبرية من الالجئني
املقدرة رمسيًا مبئيت الف الجىء،
وهي تتجاوز هذا الرقم اخلجول
للغاية.
وردًا على سؤال حول قانون
اجلميل :حنن
االنتخاب ،قال
ّ
يؤمن املناصفة
متمسكون بقانون ّ
الفعلية واملساواة احلقيقية بني
املسلمني واملسيحيني وفق
منطوق الدستور واتفاق الطائف،
علمًا أن هذه املناصفة كانت
رمزية يف قانون ال  ،2008وال

يستمر الوضع على هذا
ميكن أن
ّ
املنوال.
اضاف :ما نطرحه هو قانون
يضمن املساواة احلقيقية ال
الدفرتية ،وهذا ممكن بقانون
اخلمسني دائرة وفق النظام
االكثري الذي طرحته الكتائب،
او مبشروع اللقاء االرثوذكسي،
نصر
أو أي مشروع آخر ،وبقدر ما
ّ
على حسن متثيل املسيحيني،
نصر بالقدر ذاته على صحة متثيل
ّ
املسلمني.
اجلميل عن
وكشف الرئيس
ّ
عدد من االفكار اليت قد تشكل
مساحة مشرتكة الكثر من فريق
بينها اسناد مشروع اللقاء
االرثوذكسي اىل قاعدة النظام
االكثري بدل النسيب ،مع االنفتاح
على اية افكار تليب شرط صحة
التمثيل املسيحي.
اجلميل نفيًا
ونفى الرئيس
ّ
قاطعًا وجود اية بلبلة داخل قوى
 14اذار ،داحضًا احلديث عن أي
متوضع جديد لبعض هذه القوى
احلليفة.
ووصف لقاءه والرئيس سعد
احلريري بالبناء واملثمر ،متمنيًا أن
تتوسع مروحة التفاهم السياسي
لتشمل القوى االخرى.
وعن االصطفاف اللبناني
على خلفية االحداث اجلارية يف
اجلميل
سوريا ،جدد الرئيس
ّ
التمسك مبفهوم احلياد االجيابي
الذي تبناه اعالن بعبدا.

اجمللس الشيعي :ملناقشة هذا الطرح ومدى انسجامه مع الدستور والعقد االجتماعي

قبالن يدعو رؤساء الطوائف اىل تشكيل جلنة لدرس الزواج املدني
رئيس
نائب
استقبل
اجمللس االسالمي الشيعي
األعلى الشيخ عبد األمري قبالن
وفدا من املنظمات الشبابية
الطالبية اللبنانية الذي قدم له
التهاني لسماحته حبلول عيد
املولد النبوي الشريف ،وكانت
مناسبة جرى خالهلا التباحث يف
تطورات االوضاع يف لبنان

واملنطقة.
ورحب قبالن بالوفد الشبابي
الذي يشكل أمل لبنان يف
النهوض والتقدم ،فالشباب
مستقبل الوطن ولبنان سيبقى
كبريا بشعبه وشبابه ومثقفيه،
مطالبا إياه بتعزيز وحتصني
العالقة مع مجيع اللبنانيني
الن لبنان ال ينهض اال بوحدته

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق
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مدير التحرير :سامي مظلوم
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الوطنية وعيشه املشرتك،
وعلينا ان حنافظ على لبنان بلد
الوحدة والشراكة واحملبة بني
كل الطوائف.
وطالب الشيخ قبالن رؤساء
الطوائف يف لبنان بتشكيل
جلنة لبحث الزواج املدني
ودرسه بشكل مفصل مبا ال
خيالف الشرع ويرضي اهلل
وينفع الناس.
هيئة التبليغ
هذا ،وأصدرت هيئة التبليغ
الديين يف اجمللس اإلسالمي
الشيعي األعلى بيانا عن الزواج
املدني ،جاء فيه:
ان هيئة التبليغ الديين يف
اجمللس االسالمي الشيعي
االعلى تعرب عن أسفها الثارة
موضوع الزواج املدني يف هذه
املرحلة احلساسة اليت متر بها
البالد ،واليت تستدعي التشبث
بكل اسباب الوئام والوفاق،
واالبتعاد عن كل اسباب
اخلالف والتنافر ،دعما للجهود
اجلليلة اليت يبذهلا املخلصون
من القادة الدينيني والزعماء
السياسيني لتثبيت االستقرار
وترسيخ الوحدة الوطنية.
ان اهليئة ترى ضرورة
مواجهة طرح الزواج املدني
باملعاجلات املوضوعية اليت

تساعد على بلورة املوقف
الشرعي والوطين ،وتوليد
القناعات املشرتكة ،من خالل
اطالق حوار هادف يتشكل بني
املرجعيات الدينية والوطنية
والنخب الفكرية والثقافية،
وعدم استغالل هذا الطرح
يف املزايدات السياسية اآلنية
او االكتفاء بردود الفعل
احلادة ،ملا يف ذلك من خطر
التشتيت يف االراء واالبتعاد
عن املوقف اجلامع .وقالت ان
الزواج املدني مرفوض يف نظر
املؤسسة الدينية الشيعية.
وختمت ان هيئة التبليغ
الديين اذ تهيب باملرجعيات
الدينية والسياسية أن تتحصن
مبزيد من احلكمة يف طرح
مواقفها املؤيدة والرافضة
هلذا املوضوع اخلطري ،فانها
تدعو اىل خلق اطار حواري
وطين يتوىل معاجلة مثل هذه
مدى
ومناقشة
الطروحات
انسجامها مع الدستور والعقد
االجتماعي اللبناني ،او مدى
امكانية تطوير العقد االجتماعي
ولكن بامجاع وطين متهيدا الي
تطوير على مستوى التشريع
ال يتنافى مع اميان اجملتمع
اللبناني وثقافته التارخيية
وصبغته احلضارية.

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس االول يف عني
التينة ،وزير الشباب والرياضة
فيصل كرامي ،وعرض معه
التطورات وقانون االنتخاب.
وأكد كرامي بعد اللقاء التوافق
يف شأن قانون االنتخاب ،مشددا
على قول الرئيس بري ان أسوأ
قانون متوافق عليه أفضل من
أحسن قانون ال حيظى بتوافق.
ووصف كرامي الوضع االمين
يف طرابلس بأنه ال يزال مهتزا،
الفتا اىل معلومات عن انه جرى
توزيع ذخائر للبنادق والرشاشات
من اجل اطالق النار اثناء حديث
الرئيس سعد احلريري التلفزيوني
اليوم ،ومؤكدا ان مثل هذا االمر
ال جيوز ألن هذه املمارسات من
شأنها ان تساهم يف زيادة
التوتر يف املدينة وتؤدي اىل
استفزازات وردود افعال.
اجلوي
العدوان
واستنكر
االسرائيلي على سوريا ،معتربا
انه يندرج يف اطار استهداف
العدو لسوريا ودورها وسيادتها
وشعبها.
ثم استقبل بري االمني العام
لالحتاد الربملاني العربي نور الدين
بوشكوج ،وأطلعه على نشاطات

االحتاد ،وخصوصا التحضريات
النعقاد الدورة احلادية عشرة
لالحتاد يف الرباط ،يف اخلامس
من شباط احلالي.
هذا وأصدر تيار املستقبل
امس االول ،البيان اآلتي :أدىل
وزير الشباب والرياضة فيصل
كرامي ،امس ،بتصريح من عني
التينة حتدث فيه عن معلومات
عن أنه جرى توزيع ذخائر للبنادق
والرشاشات من أجل إطالق النار
أثناء حديث الرئيس سعد احلريري
التلفزيوني امس االول.
إن تيار املستقبل يؤكد أنه يف
طرابلس وسائر املناطق اللبنانية
غري معين بهذه املعلومات اليت
أوردها الوزير كرامي ال من
قريب وال من بعيد .ويهم التيار
التشديد على أن التعليمات اليت
جرى تعميمها على منسقيات
التيار وأنصاره يف طرابلس
ومجيع املناطق هي التشدد يف
عدم اللجوء إىل إطالق النار ،ال يف
هذه املناسبة ،وال يف أي مناسبة
أخرى .ويؤكد أن مناصري التيار،
يف كل املناطق اللبنانية ،هم
حمل إلتزام القوانني والتعاون مع
السلطات األمنية املختصة ملعاجلة
أي خروج عن القانون.

أول دعوى قضائية لتحصيل
أموال من احلريري

مدة ،يواجه صاحب
منذ
ّ
ّ
املصنف يف قائمة
املليارات،
أغنى  100رجل يف العامل،
احتجاجات صامتة ينفذها موظفو
تيار املستقبل العاملون يف شتى
اجملاالت ،بسبب عدم حصوهلم
على رواتبهم .يف املعلومات،
بدأ «الفرج» املالي يظهر على
سعد احلريري ،الذي باشر دفع
كل املستحقات املستحقة عليه،
ّ
يؤكد أكثر من موظف يف
كما
التيار ،لكن هذا االنفراج اجلزئي
يقتصر على التيار وموظفيه ،ومل
ينعكس على كافة املستويات.
فديون الرئيس احلريري املرتبطة
بعمله السياسي أو التجاري مل
ُت َس ّدد بعد.
والدليل على ذلك مل يعد
كالمًا يف اهلواء ،بل دعوى
قضائية هي األوىل من نوعها،
مرفوعة امام القضاء اللبناني.
فقد علمت الزميلة «األخبار»
البريوتية ان شركة نقل أردنية
تقدمت بدعوى قضائية أمام
ّ
قاضي التحقيق األول يف
بريوت القاضي غسان عويدات.
وهذه الدعوى اليت يتكتم عليها
واملدعى
واملدعون
القضاء
عليهم ،مرفوعة حبق الرئيس
احلريري شخصيًا ،ملطالبته بدفع
مبلغ ثالثة ماليني دوالر أمريكي،
تقول اجلهة املدعية إنها اجلزء
الثاني من املبلغ الذي وجب
على احلريري أن يدفعه هلا ،لقاء
خدمات نقل ركاب من اخلليج إىل
بريوت عام  .2009فحينذاك،
جرى االتفاق على أن تتقاضى
الشركة مبلغ  8ماليني دوالر،
لكنها مل تقبض سوى  5ماليني.

والالفت أيضًا يف منت الدعوى
أنها تضع اخلدمات اليت قدمتها
إىل احلريري عام  2009يف
إطار نقل مواطنني لبنانيني إىل
بريوت للمشاركة يف االنتخابات
النيابية اليت أجريت عامذاك،
درج بطبيعة احلال يف
وهو ما ُي َ
خانة الرشوى االنتخابية .مل حيدد
القضاء بعد اإلجراءات املنوي
اختاذها للسري بهذه الدعوى،
لكن مصادر حقوقية توقعت أن
حتدد جلسة للتحقيق فيها ،على
َّ
أن تتوقف إجراءاتها الحقًا ـــ إذا
مل ُتعقد تسوية بني الطرفني ـــ
عند حاجز احلصانة اليت يتمتع بها
احلريري ،بصفته نائبًا.
ويف السياق ذاته ،وبعد
عرض عدد كبري من العقارات
اململوكة آلل احلريري يف لبنان
للبيع ،علمت «األخبار» أن
شركة سعودي أوجيه (اململوكة
للرئيس احلريري وبعض إخوته)
عرضت للبيع عددًا من العقارات
اليت متلكها يف اململكة العربية
السعودية ،بهدف توفري سيولة
نقدية .وتأتي هذه اخلطوة يف
إطار خطة إعادة اهليكلة املستمرة
يف الشركة ،منذ أن حصلت على
قروض مشروطة من عدد من
املصارف الكربى يف العامل.
وإعادة اهليكلة هذه هي اليت
جرى التذرع بها من أجل طرد عدد
كبري من موظفي «اوجيه» ،بينهم
لبنانيون .أما املال السياسي
الذي ُي َ
خدم يف االنتخابات،
ست َ
فلن يصرفه احلريري من جيبه
مباشرة ،حبسب مصادر يف تيار
املستقبل ،بل ستتوىل اململكة
العربية السعودية تأمينه.
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لبنانيـــات

حزب اهلل دان العدوان االسرائيلي:
متضامنون مع سوريا قيادة وجيشا وشعبا
دان حزب اهلل العدوان
االسرائيلي ضد منشأة البحث
العلمي يف سوريا ،واوضح يف
بيان امس االول إنسجاما مع
روح العدوان واإلجرام املتأصلة
لديها ،وتطبيقا لسياساتها
اهلادفة حملاولة منع أي قوة
عربية أو إسالمية من تعزيز
وتطوير قدراتها وامكاناتها
العسكرية والتكنولوجية ،أقدمت
عدوان
إسرائيل على تنفيذ
ٍ
ٍ
منشأة سورية للبحث
همجي ضد
العلمي داخل األراضي السورية،
ما أدى إىل إستشهاد بعض
اإلخوة السوريني وجرح آخرين
وتدمري مبنى املنشأة.
اضاف :إن حزب اهلل إذ يدين
بشدة هذا العدوان الصهيوني
اجلديد على سوريا ،فإنه يرى
وبشكل
أن هذا االعتداء يكشف
ٍ
سافر خلفيات ما جيري يف
سوريا منذ سنتني ،وأبعاده
اإلجرامية اهلادفة إىل تدمري
سوريا وجيشها وإسقاط دورها
احملوري يف خط املقاومة
واملمانعة متريرا لفصول املؤامرة
الكربى ضدها وضد شعوبنا

العربية واإلسالمية.
واعترب البيان إن ما جرى
ٍ
إعتداء
يف سوريا باألمس من
إسرائيلي وحشي يستدعي
ٍ
أوسع وأقوى محلة شجب وإدانة
من اجملتمع الدولي وكل الدول
العربية واإلسالمية ،ولكن وكما
عودنا هذا اجملتمع دائما ،فانه
غالبا ما يبتلع لسانه ويصمت
عن توجيه أية إدانة أو إختاذ
أي موقف جدي ذي قيمة عندما
تكون إسرائيل هي املعتدية،
وال حنسب أن ما سيصدر
عنه سيشذ عن هذه القاعدة
اليت إعتادتها شعوبنا إىل حد
اإلمشئزاز وامللل.
موضحا إن حزب اهلل إذ يعرب
عن تضامنه الكامل مع سوريا
قيادة وجيشا وشعبا ،فإنه يؤكد
على ضرورة أن يعي البعض
خطورة اإلستهداف ضد سوريا
وجيعل من هذا العدوان مناسبة
ملراجعة مواقفه واعتماد احلوار
السياسي أساسا وحيدا للحل
حقنا لدماء السوريني ،وحفظا
لسوريا وصونا لدورها وموقعها
يف مواجهة األعداء.

رحال :لقانون انتخاب خارج القيد الطائفي
قال النائب رياض رحال ،اننا نشهد اليوم هسترييا بسبب اجلدل
حول قانون االنتخابات وكنت امتنى على جملس النواب ان يضع
قانونا انتخابيا خارج القيد الطائفي توزع املقاعد النيابية حبسبه
بالتساوي بني اللبنانيني مهما كان عدد املسلمني واملسيحيني
وتوزيعها يف املناطق بال طائفية.
وعن متديد عمل اللجنة الفرعية ملناقشة قانون االنتخاب قال
رحال يف حديث اذاعي :موقف  14اذار بعد اغتيال احلسن كان
بوجوب تشكيل حكومة حيادية تواكب االنتخابات وتعيد الثقة للناس
واللجنة الفرعية مهمتها التواصل بني االفرقاء للتوصل اىل قانون
االنتخاب وحنن نؤيد اجراء االنتخابات حبسب القانون احلالي اذا مل
يتم التوافق على القانون ونرفض تأجيل االنتخابات اذا مل تكن
هناك حالة امنية تفرض التأجيل.

كنعان :الدستور أعطانا  ٦٤نائبا ولن نقبل بأقل من ذلك
قال أمني سر تكتل التغيري
ابراهيم
النائب
واالصالح
كنعان ،اننا مل نر اي قانون
انتخاب عصري وقد عصرونا
طوال عشرين عاما ،معتربا
ان املرحلة احلالية غري كل
املراحل السابقة .ومن حقنا
حنن الذين نشعر باجحاف كبري
منذ التسعني ،ونعترب انفسنا
مبنفى عن النظام وان الشراكة
احلقيقية مفقودة ،فمن حقنا
ان نطمح ونأخذ املواقف وفق
مصلحتنا.
وقال :هناك ميثاق ودستور
يتحدث عن املناصفة الفعلية.
بالطرح
ملتزمون
وحنن
االرثوذكسي والدستور اعطانا
 64نائبا ولن نقبل بنائب واحد
اقل من ذلك.
واعترب ان من يغذي الشعور
الطائفي هو تيار املستقبل الذي
يرفض الطرح االرثوذكسي
الذي يشكل فرصة لتصحيح
اخللل التمثيلي .وحتى حلفاء
املستقبل ،من قوات لبنانية
باعطاء
يطالبونه
وكتائب،
االقرتاح
لوصول
الفرصة
اىل اهليئة العامة ،بدل خنقه
يف املهد واضاعة الفرصة
الساحنة.
وتابع :عندما يشعر مجيع
اللبنانيني ان حقوقهم مصانة
وان الشراكة احلقيقية مؤمنة يف
املال والدفاع والتنمية ،فذلك
يؤسس اىل وحدة وطنية حتمي
لبنان .واملمثلون احلقيقيون
لطوائفهم هم من يستطيعون
ان خيطوا خطوات فعلية حنو
االمام وتطوير النظام.
واشار اىل ان الصراع احلاصل
يفتح الباب على تغيريات غري
تقليدية منها ،ليس فقط قانون

Lucky Len . No1
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وكالة بيع اللوتو املحظوظة
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انتخاب ،بل توازنات جديدة
تسمح بالوصول اىل نظام
سياسي خمتلف عن الذي شهدناه
منذ الطائف وحتى اليوم .وقال:
ال نريد تعديل الطائف ،ولكننا
نريد تطبيق املناصفة الفعلية
اليت يقولون انها خط امحر لكنهم
يدوسون عليها ويتجاوزونها وال
يسمحون للمسيحيني بايصال
اكثر من بضعة نواب بأصوات
املسيحيني.
ورأى ان ما جرى يف ساحة
النجمة هو حد ادنى من املسار
الذي
الصحيح
التشريعي
يوصل اىل قانون انتخاب،
مشريا اىل ان اقرتاح قانون
اللقاء االرثوذكسي أخذ مساره
وسيصوت عليه يف  18شباط
املقبل سلبا ام اجيابا .وقال:
اعرتضنا على التمديد للجنة
الفرعية ،ولكن ما حصل ليس
بطاال .هناك تسوية حصلت وكنا
نرفضها حتى اللحظة االخرية،
ولكنها حددت موعدا للجان
املشرتكة وجلسات متواصلة
وهو امر يؤسس لشيء اجيابي.
رئيس
موقف
واستغرب
الطرح
من
اجلمهورية
االرثوذكسي ،مشريا اىل انه
ليس مقتنعا باملربرات اليت
اعطاها ملوقفه ،فنحن نعترب ان
اقرتاح القانون االرثوذكسي
ميثاقي ودستوري بامتياز.
وسأل :أمل يكن الطائف ليا
للذراع وهو الذي طبق بالدم
والقتل والدمار؟ ليعترب البعض
اليوم ان سلوك طريق املؤسسات
واجمللس النيابي القرار قانون
انتخاب يؤمن املناصفة الفعلية
هو لي للذراع؟.
وأشار اىل ان من كان خارج
اجمللس النيابي اليوم طرف
واحد هو تيار املستقبل .فهل
حيق له ان خيون مجيع اللبنانيني
ويتحدث عن ان هذا االقرتاح
انعزالي وتقسيمي؟ ،معتربا
ان تيار املستقبل يرفض اي
مشروع واي قانون ألنه يريد
االبقاء على قانون الستني
املعدل يف اتفاق الدوحة.
وقال :املسيحي مل يستطع
منذ الطائف وما بعده يف ان
يكون حالة او حضورا ،الن
القوانني االنتخابية فصلت على
قياس سواه وأحلقت الغنب به.
واملسيحي خسر مرحليا السلطة
يف ظل الوجود السوري ،فيما
البعض استفاد من الواقع وبنى
ثروات ،يف مقابل من سعى اىل
تغيري الواقع القائم وحنن منهم.
وحنن اليوم ،وعلى عكس كل ما
يقال ،نأخذ الطائفة اىل الوطن.
فاملسيحي كان يشعر طوال
عشرين عاما انه خارج النظام.
والتمثيل املسيحي ناقص يف
ظل غياب املناصفة الفعلية
والشراكة الفعلية .واملناصفة
الفعلية مل تتأمن بالقوانني
االنتخابية اليت تعاقبت منذ
التسعني وحتى اليوم .واليوم
حنن ندعو اىل تصحيح اخللل
لنخلق ما يسمى باجمللس
التأسيسي الذي ينشأ عن
انتخاب كل طائفة لنوابها .حنن

ال نريد اخافة الناس ،ولكن اذا
انتهت مفاعيل الطائف فستني
سنة عليه بعد ما شهدناه من
انقالبات عليه ،وال سيما انه
اتفاق ال يطبق اال يف حالة
الوصاية على لبنان.
وتابع :اناشد تيار املستقبل
وما ميثله ان لديه مسؤولية
تارخيية باإلقرار ان هناك طوائف
يف لبنان تشعر انها مغبونة.

لذلك على تيار املستقبل ،وملرة
واحدة ،االعرتاف بالواقع وتطبيق
الدستور وازالة اهلواجس من
خالل اعطاء الطرف الذي يشعر
بالغنب حقه ،لندخل يف مرحلة
تأسيسية قد تأخذ لبنان اىل
العلمنة رمبا .وما حيكى عن
املثالثة ال يعدو كونه تهويال
للهروب من اعطاء املسيحيني
حقوقهم.

السفرية االمريكية زارت مركز األمم
املتحدة لتسجيل النازحني
أعلنت السفارة االمريكية يف
بريوت ،يف بيان ان السفرية
األمريكية مورا كونيللي زارت
مركز التسجيل يف املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ( )UNHCRيف بريوت
واجتمعت مبمثلة املفوضية يف
لبنان نينت كيللي وبعائالت
سورية سعت إىل احلماية يف
لبنان من العنف املستمر يف
سوريا.
أضاف البيان :أكدت السفرية
كونيللي يف خالل زيارتها على
إعالن الرئيس باراك أوباما األخري
عن تقديم  155مليون دوالر
أمريكي إضافية من املساعدات
اإلنسانية لدعم الذين تأثروا
من األزمة يف سوريا ،مبا فيها
حوالي  29مليون دوالر أمريكي
إضافية للبنان .هذا اإلعالن
يرفع جمموع مساهمة الواليات
املتحدة األمريكية منذ بداية
النزاع يف سوريا إىل  365مليون
دوالر أمريكي ،منها  51مليون

دوالر تدعم جهود املساعدات
اإلنسانية لالجئني السوريني
والفلسطينيني يف لبنان .تبقى
الواليات املتحدة ملتزمة دعم
جهود لبنان جنبا إىل جنب مع
وكاالت األمم املتحدة واملنظمات
غري احلكومية الشريكة لتوفري
احلماية واملساعدة للذين فروا
من سوريا.
وتابع بيان السفارة :كما أثنت
السفرية كونيللي على احلكومة
اللبنانية وعلى كرم الشعب
اللبناني الستضافة ودعم حوالي
 230الف الجئ سوري فروا من
العنف الوحشي الذي ميارسه
نظام األسد .وشددت على
التزام الواليات املتحدة املستمر
بدعم اجملتمعات اللبنانية اليت
حباجة للتنمية ،خصوصا تلك
اليت تقوم باستضافة الالجئني
السوريني.
وجددت السفرية كونيللي
التزام الواليات املتحدة بلبنان
مستقر وسيد ومستقل.

الكتيبة االيطالية تدشن يف طريحرفا
مشروع االنارة على الطاقة الشمسية

مت تدشني مشروع االنارة
العامة على الطاقة الشمسية
يف بلدة طريحرفا ،برعاية قائد
القطاع الغربي يف اليونيفيل
اجلنرال أنتونيو بيتتيللي ممثال
بقائد الكتيبة االيطالية العاملة يف
اطار اليونيفيل يف جنوب لبنان
الكولونيل كافوريو ،املمول من
بلدية غروسيتو االيطالية واملقدم
عرب مكتب التعاون املدني
العسكري يف اليونيفيل للبلدة.
أقيم االحتفال يف حسينية
البلدة وحضره رئيس بلدية
طريحرفا ياسر عطايا ،رئيس
بلدية غروسيتو االيطالية الدكتور
اميليو بونفازي وضباط من
الكتيبة االيطالية وفاعليات.
بعد النشيد الوطين اللبناني
وااليطالي ونشيد االمم املتحدة
القى عطايا كلمة شكر فيها
للشعب االيطالي السيما بلدية
غروسيتو على املساعدة اليت
قدموها من خالل متويلهم
ملشروع االنارة العامة على
الطاقة الشمسية للطرق الرئيسية
للبلدة ،مقدرا الدور االنساني
للقوة االيطالية اليت هي من
نسيج الشعب االيطالي الكريم،
معتربا ان الكتيبة االيطالية
واليونيفيل بشكل عام ساهمتا

يف اعالء الشأن االمنائي للقرى
اجلنوبية اليت حرمت لعقود طويلة
من اللمسات اخلدماتية من قبل
الدولة بفعل االحتالل االسرائيلي
للمنطقة.
وشدد كافوريو على العالقة
اليت جتمع اليونيفيل باجملتمع
احمللي حيث اعترب اننا نعيش بني
اهلنا واخوتنا ،الن هناك تارخيا
جيمع بني لبنان وايطاليا ،الفتا
إىل أن اليونيفيل عملت من أجل
التنمية يف القرى واملدن اليت
تعمل ضمن نطاقها ،وأضحى هلا
يف كل قرية جنوبية معلم وصرح
يدل على ما قدمته ألبناء اجلنوب
الذين يستحقون ان يعيشوا بأمن
واستقرار.
بدوره اعرب بونفازي عن
سروره لوجوده يف لبنان وحضوره
حفل تدشني مشروع االنارة على
الطاقة الشمسية اليت قدمت
لبلدية طريحرفا من اجل تعزيز
الشأن االمنائي يف القرية.
بعدها قدم عطايا درعا تقديريا
لكل من كافوريو وامييليو
الذي بدوره قدم درعا تذكاريا
للمهندس عطايا.
بعده مت ازاحة الستار عن
اللوحة اليت حتمل اسم املشروع
يف الساحة العامة للبلدة.
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لبنانيــات

ميقاتي يدعو لفصل االقتصاد عن السياسة وعدم ضربه بهدف استهداف الوزارة

اهليئات االقتصادية تسلم رئيس احلكومة ورقتها لالنقاذ ووقف مسرية الرتاجع

دعا رئيس الوزراء جنيب
ميقاتي اىل فصل االقتصاد عن
السياسة وعدم ضرب االقتصاد
الوطين بهدف استهداف احلكومة.
وشدد على أننا يف لبنان ال
نزال حنافظ على حد مقبول من
األمن والنمو االقتصادي رغم
الظروف اليت متر بها املنطقة
واليت انعكست سلبا على كل
اقتصادات العامل.
موقف الرئيس ميقاتي جاء
يف خالل لقاء موسع مع اهليئات
االقتصادية برئاسة الوزير
السابق عدنان القصار عقد،
امس يف السراي ،يف حضور
وزير االقتصاد والتجارة نقوال
حناس ،وزير الصناعة فريج
صابوجنيان ووزير الدولة مروان
خري الدين.
يف مستهل اللقاء حتدث
الرئيس ميقاتي ،فقال :يسرني
يف هذا اللقاء معكم ،يف حضور
الوزراء املختصني ،متابعة حوارنا
حول اإلقتصاد ،ألن هدفنا هو
الوقوف على آرائكم وإقرتاحاتكم
بشأن املبادرات واإلجراءات
املطلوبة من احلكومة ،خصوصا
يف األمد املنظور ،يف اجملاالت
والقطاعات اليت متثلونها ،لوضع
منهجية كفيلة بدفع العجلة
اإلقتصادية يف ظل الظروف
اإلقليمية العسرية اليت تعصف
بإقتصاد دول اجلوار والعمل
على التقليل من تداعياتها على
اإلقتصاد اللبناني.
واضاف :لكي ننجح يف
ابقاء البلد واقفا على قدميه،
علينا العمل لفصل االقتصاد
عن السياسة ،وعدم ضرب
بهدف
الوطين
االقتصاد
استهداف احلكومة .السؤال
الذي أطرحه باستمرار ،هل
وجود هذه احلكومة هو الذي
يضر باألقتصاد أم هذه
التصرحيات اليت تصدر عن
بعض االقتصاديني؟.
وقال :حنمد اهلل أننا ال نزال
يف لبنان حنافظ على حد مقبول
من األمن والنمو االقتصادي
رغم الظروف اليت متر بها
املنطقة اليت انعكست سلبا
على كل اقتصادات العامل،
حيث أن بعض حكومات املنطقة
اعترب اخريا ان العام  2012كان
األسوأ على الصعيد االقتصادي
باملقارنة مع السنوات املاضية.
بدأنا نسمع يف اآلونة اآلخرية
تصرحيات القتصاديني تنعي
االقتصاد من باب ان احلكومة
فرضت ضرائب خيالية يف
املوازنات اليت اعدتها ،وهذا
الكالم غري صحيح على األطالق،
واحلكم جيب ان يكون على
النتائج النهائية وليس على
االقرتاحات واالفكار املعدة.
وأكد ميقاتي ان رؤيتنا
واضحة وهي ال ختتلف عن
رؤيتكم جلهة االفادة قدر
املستطاع من امكانات لبنان
البشرية وحتفيز القطاع اخلاص
لتحرير اقتصادنا الذي ال
يعمل إال جبزء من طاقاته.
ومن املواضيع األساسية اليت

نراها جديرة للطرح والنقاش
ما يتعلق بتعزيز ودعم قطاعات
الصناعة والزراعة والسياحة
والتجارة ،وخفض عجز امليزان
التجاري ،وحل مشكلة قطاع
الكهرباء ،واإلنطالق يف قطاع
النفط والغاز بدءا بعمليات
الرتخيص ،وإصدار املوازنة
وترشيد اإلنفاق وحتسني اجلباية
والرقابة على اجلمارك.
القصار
بعد ذلك حتدث القصار،
فقال :دولة الرئيس ،يهمنا
يف بداية هذا اللقاء أن نعرب لك
عن تقديرنا للجهد والعمل الذي
تقوم به ملصلحة لبنان ،وليس
لدينا أي اشكال مع دولتك يف
هذا االطار .وموقفنا كهيئات
اقتصادية واضح ،فنحن نعترب
أن اقتصادنا مميز ونشط وهو
االفضل بني اقتصادات دول
املنطقة ،مع اعرتافنا بوجود
امور ينبغي تصحيحها.
اضاف :لننظر اىل ما حيصل
من حولنا ولنعمل على التقاط
الفرص اليت حتمي اقتصادنا
وتنميه وتطوره .صحيح أن
السنة االقتصادية الفائتة مل
تكن األفضل ،ولكن يف خالل
لقائنا اخريا مع حاكم مصرف
لبنان تبني لنا ان شهر كانون
األول كان أفضل مما سبقه.
هناك وضع استثنائي يف
املنطقة علينا مجيعا التعاون
ملواجهة تداعياته على وطننا
واقتصادنا .مشكلتنا اليوم
هي يف التجاذب السياسي
والرتاشق االعالمي الذي ال
فائدة منه ،وال ميكن أن ندعو
االخوة العرب للعودة اىل لبنان
ونشجعهم على ذلك فيما بعضنا
ينعي اقتصادنا الوطين ويعتمد
اسلوب التهديم الذاتي .وطننا
ال يزال خبري وعلينا التعاون
النهاضه ومعاجلة املشكالت
اليت تعرتضنا.
ورقة اهليئات
بعد ذلك ،سلم القصار
الرئيس ميقاتي نسخة عن
اخلطوط العريضة لورقة عمل
اهليئات االقتصادية اليت أقرتها
يف اجتماعها األخري ،وجرت
مناقشتها .كما مت االتفاق
على عقد اجتماعات شهرية بني
رئيس جملس الوزراء والوزراء
اهليئات
وبني
املختصني
موعد
وحتدد
االقتصادية.
االجتماع املقبل يف  28شباط
احلالي.
وجاء يف نص الورقة :عودة
الدولة اىل إسرتداد هيبتها على
بعض اجلهاز االداري املنفلت
من أي قيد قانوني وخصوصا
املادة  15من قانون املوظفني
العام اليت حتظر على املوظف أن
يضرب عن العمل أو أن حيرض
غريه على اإلضراب ،أن ينظم
العرائض اجلماعية املتعلقة
يف الوظيفة أو أن يشرتك يف
تنظميها مهما كانت األسباب
والدوافع ،أو أن ينضم اىل
املنظمات أو النقابات املهنية
كما تنص املادة  65على أن

يعترب املوظف الذي يضرب عن
العمل مستقيال من اخلدمة.
 منع أعمال الشغب مهماكانت أسبابها من قطع الطرقات،
إحتالل مباني ومرافق وأماكن
عامة وتهديد مصاحل اقتصادية
لبنانية وأجنبية وعمليات السطو
واخلطف وطلب الفدية ،الغريبة
عن اجملتمع اللبناني.
 تأمني االستقرار األمين يفالبلد كمدخل إلزالة املقاطعة
السياحية العربية املفروضة
على لبنان واستمرار املساعي
مع دول اخلليج العربي لرفع
احلظر املفروض على سفر
رعاياها اىل لبنان.
 جتهيز البلد مبطار ثانلألسباب االقتصادية املربرة
واملعروفة وفق قرار جملس
2012/10/15
يف
الوزراء
خصوصا وأن البلد حباجة اىل
منافذ طوارىء دائمة ،تقوم
مكان املنافذ الرئيسية اليت
ميكن أن تتعطل ألي سبب
مناخي أو طبيعي أو إضطرابات،
حبيث ال يشعر زوار البلد من
سياح ورجال أعمال وكذلك
من لبنانيني شعور اخلوف من
انغالق مفاجىء ملنافذ اخلروج
عند حصول أي طارىء.
سحب السلسلة
 سحب سلسلة الرتبوالرواتب من التداول نظرا اىل
إنعكاساتها املالية والنقدية
واإلقتصادية املتوقعة واملدمرة
للرواتب
الشرائية
للقيمة
واألجور ،وذلك يف غياب
السليمة
التمويل
إمكانيات
يف ظل العجز الفادح للموازنة
واهلدر املتمادي يف معظم
اإلدارة العامة.
 وضع خطة متكاملة لإلصالحاإلداري املنشود والشروع يف
تنفيذها من دون إبطاء.
 إعادة إحياء عملية النمواالقتصادي عن طريق تفعيل
امليزات التفاضلية للبنان يف
خمتلف احلقول ،التقليدية منها
والناشئة ،من مالية ،وجتارية،
وصناعية ،وزراعية ،وخدماتية،
وسياحية تقليدية ومتخصصة:
على سبيل املثال ال احلصر
التطبيب
مؤمترات،
سياحة
والسياحة االستشفائية ،التعليم
وسياحة ثقافية ودينية.
 الوفاء بالوعود بتفعيلالشراكة بني القطاعني العام
واخلاص وإصدار النصوص
الالزمة لذلك.
 إعادة حكم القانون السرتدادالثقة بالسلع املوزعة يف لبنان
من أدوية وأغذية وسواهما
وإقرار قانون سالمة الغذاء
حفاظا على صحة املواطنني
ومسعة القطاع التجاري.
 إنشاء قرية ذكية للتكنولوجياوسواها من املشاريع احليوية
كمدينة االعالم ،تعطى منافع
املناطق االقتصادية احلرة،
إرساء ملوقع لبنان يف حقل
واألحباث
والعلم
احلداثة
والتطوير.
 -تعديل أصول احملاكمات

الرئيس ميقاتي
وتفعيل عمل القضاء واإلسراع
يف البت بالنزاعات وإصدار
األحكام.
 إصدار املوازنات العامة يفمواعيدها الدستورية وتضمينها
بنودا لإلنفاق االستثماري.
 اإلسراع يف اقرار مشاريعالربوتوكوالت املالية اجملمدة
يف اجمللس النيابي.
 معاجلة موضوع الكهرباءبالسرعة املرجوة نظرا ألهمية
هذا القطاع بالنسبة لكافة
القطاعات اإلقتصادية.
 إعادة تأهيل وجتهيز البنيةالتحتية.
 معاجلة مشكلة إزدحامالسري.
االسراع يف تفعيل عملاجمللس االقتصادي واالجتماعي
وتشكيل هيئته العامة وانتخاب
رئيسه وأعضائه.
 معاجلة قطاع اإلتصاالتوتطويره كي يفي حباجته اىل
التواصل بدون انقطاع وبالسرعة
املرجوة.
 حتديث وتطوير التشريعاتوالقوانني اإلقتصادية.
اإلستحقاقات
تقسيط
املالية للدولة من ضرائب
ورسوم وغريها وإلغاء مجيع
الغرامات والفوائد على الضريبة
على القيمة املضافة.
 دعم الشركات الصغريةواملتوسطة والشركات الصغرية
جدا خللق قيمة مضافة وفرص
عمل جديدة.
 إعادة إحياء قطاع السياحةوجذب املغرتبني اللبنانيني.
 إقرار قانون لوضع سقفلعجز املوازنة مرتبط بنمو الناتج
احمللي والتصنيف االئتماني
للبنان على أن تلتزم احلكومة
بأن ال يتجاوز عجز املوازنة 6
يف املئة من الناتج احمللي.
 إقرار قانون ضمانأوضاع
وإصالح
الشيخوخة
الضمان االجتماعي واملؤسسات
العامة اليت هي على صلة
مباشرة بالقطاع اخلاص.
 عدم زيادة العبء الضرييبألنه يزيد الركود يف وقت
حيتاج فيه االقتصاد اىل
التحفيز إلطالق حركة االنتاج
وزيادة النمو.
 تطبيق إلتزامات لبنانباالصالح كما جاء يف مؤمتر
باريس .3

 تفعيل املنطقة احلرة يفطرابلس.
تصريح القصار
وبعد االجتماع ،أدىل القصار
بالتصريح اآلتي : :كان لقاؤنا
مع دولة الرئيس جيدا ومثمرا،
رفعنا اليه ورقة عمل تتضمن
اخلطوط العريضة بشأن مطالب
اهليئات االقتصادية يف ما خص
االقتصاد ورؤية ملتطلباتها من
أجل النهوض من األوضاع
الصعبة اليت منر بها اليوم ،وحنن
نتطلع اىل خطة انقاذية بهدف
حتصني إقتصادنا واإلنتقال
به من هذه الفرتة اليت تشهد
تراجعا يف مسار التنمية اىل
فرتة نهوض مستدامة وقادرة
على خلق فرص عمل جديدة
للشباب الذين يهاجرون اىل
جانب قيام تنمية حقيقية.
أضاف :حبثنا يف كل هذه
األمور ،واستمع دولة الرئيس
اىل كل ما طرح وأبدى جتاوبا
حياهلا وتقرر متابعة اإلجتماعات
بشكل متواصل ،وسيعقد لقاء
آخر مع دولة الرئيس عند
الساعة اخلامسة والنصف من
مساء يوم األثنني املقبل ملتابعة
حبث كل هذه األمور املوجودة

يف الورقة اليت قدمناها اليوم
اىل جانب مطالب أخرى قد
تكون ضرورية.
وتابع :أعتقد أنه جيب
ان تتضافر مجيع اجلهود
لتحصني الوضع يف لبنان،
وعلى األطراف السياسية يف
البالد العمل على التخفيف من
التجاذبات واخلالفات ،ألنها هي
من حتدث الضرر األكرب .هذا
ما يهمنا تأكيده اليوم ،وعلينا
حتصني لبنان يف ظل الظروف
اليت حتيط به والتحلي باحلذر
والتوصل اىل نتائج اجيابية إذا
أمكن ،ألن الوضع يف لبنان هو
األفضل يف املنطقة.
وعما اذا كان الرئيس
ميقاتي متجاوبا حيال الطروحات
اليت تقدموا بها ،قال :طبعا،
أبدى جتاوبا واستعدادا لبحث
ما طرح ،وأكرب دليل على ذلك
هو االجتماع الذي سيعقد يوم
األثنني املقبل يف حضوره،
اجتماعات
هناك
وستكون
مستعدون
وحنن
متتالية،
للتعاون.
واستقبل ميقاتي سفرية
امريكا يف لبنان مورا كونيللي
وعرض معها اوضاع املنطقة.

نواب املستقبل:

مبادرة احلريري إنقاذية

كشف عدد من نواب كتلة
املستقبل أن مبادرة الرئيس
سعد احلريري هي مبادرة إنقاذية
ومبنية على اتفاق الطائف،
وذلك قبيل اعالنها يف حديث
تلفزيوني ليل أمس االول.
عمار حوري
فقد قال النائب ّ
أن مبادرة الرئيس سعد احلريري
ّ
هي أكثر من مبادرة لقانون
انتخاب ،الفتًا يف حديث اذاعي،
إىل انها مبادرة تتعلق مبستقبل
احلياة السياسية ،وبتفعيل
اتفاق الطائف وستشكل نقطة
اجيابية إىل األمام.
من جهته ،اوضح عضو كتلة
املستقبل عاصم عراجي ،ان
الرئيس سعد احلريري لديه
اقرتاحا متكامال بالنسبة جمللس
الشيوخ ولقانون االنتخابات،
وهو مبين على اساس الطائف
وصيغة العيش املشرتك.
وقال يف حديث اذاعي:
اقرتاح القانون الذي سيعلنه
الرئيس احلريري ،اليوم ،هو من
 36دائرة على النظام األكثري،
وتقسيم الدوائر موجود بشكل
املسيحي
للصوت
يعطي
التأثري الكبري يف إجناح اللوائح
واملرشحني.
اضاف :حلفاؤنا قدموا مشروع
اخلمسني دائرة ،وحنن وافقنا
منذ البداية على قانون الدوائر
الصغرى ،ولكننا يف طرحنا كربنا
الدوائر قليال حبيث اصبحت 36
دائرة بدل مخسني.
وبدوره ،قلل عضو كتلة
املستقبل النائب خالد زهرمان

يف حديث إىل إذاعة الفجر
من حظوظ إمكان الوصول إىل
قانون انتخاب توافقي ،مؤكدا
حضور تيار املستقبل اجتماعات
اللجنة الفرعية املقبلة.
ووصف مبادرة الرئيس سعد
احلريري باإلنقاذية ،رافضا إعطاء
مزيد من التفاصيل حوهلا ،آمال
أن تشكل نقطة انطالق للبحث
يف صيغة جدية ميكن التوافق
عليها.
واعترب أن املماطلة يف
الوصول إىل صيغة توافقية
ورفض إجرائها وفق قانون
الستني توحي بتهديد مبطن
مشريا
االنتخابات،
بتأجيل
إىل أن هذا األمر يرفضه تيار
املستقبل ،مشددا على ضرورة
إجراء االنتخابات يف موعدها
الدستوري.
وجدد رفض مشروع اللقاء
األرثوذكسي ،حمذرا من خماطره
بضرب صيغة العيش املشرتك
أهلية،
حلرب
والتأسيس
ومشددا على ضرورة أن تكون
أي صيغة توافقية حتت سقف
الطائف ،كما لفت إىل أن تأييد
حزب القوات والكتائب للمشروع
األرثوذكسي جاء نتيجة مزايدات
التيار الوطين احلر.
وعن حضور بعض مكونات
 14آذار جلسة اللجان املشرتكة
ومقاطعة املستقبل ،ذكر زهرمان
بأن البعض قاطع جلسات احلوار
يف السابق ،مؤكدا أن اخلالف
لن يؤثر على حتالف  14آذار
ومتاسكها.
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تحــقيقات

أطوار طرابلس  -لبنان :من زمن الدولة إىل زمن السيبة...
أصول السلفيّني وأسباب صعودهم ودور الزعامات والقيم التقليديّة ()2
(تتمة ما نشر يف العدد املاضي)
أي قطع؟
السلفيني
أن
واقع األمر
ّ
ّ
راديكاليني ،بل
ثوارًا
ليسوا ّ
ّ
ً
لفظيا على
يقدمون أنفسهم،
ّ
ّ
ّ
األقل ،بوصفهم متصاحلني
واملؤسسات
مع مجيع القوى
ّ
طاحمني
وأحيانًا
السائدة،
متأمل
إىل رضاها .وال ميلك
ّ
السلفيني ّ
إال أن يالحظ
املشايخ
ّ
ذاك امليل املوارب إىل التعويل
ّ
البتة،
سلفي
على ما هو غري
ّ
كونية بات ُينعت بها
عم ًال بوجهة
ّ
فالشهال الفخور
اإلسالميون.
ّ
ّ
اليسوعية يتعاطى
بدراسته يف
ّ
الـ «إي ميل» وإن ّ
كلف به
مساعدًا له ،فيما البكري يقول
ّ
يدرس ط ّالبه يف بريطانيا عرب
إنه ّ
اإلنرتنت .وحني يسخر الدقماق
ّ
أقل «علمًا» يقول
سلفيني
من
ّ
ّ
إنهم «يستفتون الشيخ غوغل
أما الشيخ رائد
والشيخ ياهو»ّ .
حليحل فأمامه كومبيوتر يعاود
النظر إليه والتحديق فيه .وهو
حيدثنا عن «فايسبوك» والـ
ّ
«واتس أب» كأدوات تواصل
السلفيون يف الدعوة
يستخدمها
ّ
إىل تظاهراتهم ومناسباتهم
الكربى ،وهذا بالطبع فض ًال
عن املساجد بوصفها «البيئات
يودعنا الشيخ
احلاضنة» .وإذ
ّ
أبوي
رائد ال ينسى إبداء اهتمام
ّ
بأهمية اإلعالم ،كما ال يفوته
ّ
إعالميني
تعليمنا كيف نكون
ّ
جيدين .وكمثل الباحث عن
ّ
شهادة حسن سلوك من بيئة
ّ
متهمة بسوء سلوكها ،يتشارك
فستق والدقماق يف التباهي
ّ
بأنهما شاركا يف جلسات «توك
وأن حماورهما
تلفزيونية،
شو»
ّ
ّ
ّ
الصحايف قال هلما ّ
إنهما غيرّ ا
السلفية.
رأيه يف
ّ
أن هذا االمتثال ،وكما
غري ّ
تقول جتارب ال حصر هلا ،ال
أن املمتثل سيبقى هكذا
يعين ّ
إىل ما ال نهاية .فحني يستكمل
باألفكار
املدجج
الضعيف،
ّ
قوي،
حتوله إىل
احلامسة،
ّ
ّ
ال يظهر منه ّ
إال تلك األفكار
توجه شفرتها إىل
احلامسة اليت ّ
أقوياء الزمن املاضي.
السلفية
أن
وهذا ال يعين أص ًال ّ
ّ
لكن ما تباشر
تنمو من دون قطعّ ،
العدو الضعيف،
القطع معه هو
ّ
الطرابلسي،
أي يف التأريخ
ّ
ّ
اليساري.
الفلسطيين -
العهد
ّ
يتحسسون
فأبناء ذاك العهد ال
ّ
فقط الغربة عن السياسة كما
السلفيون ،بل شيئًا
ميارسها
ّ
من فقدان املعنى الذي يوقع
صاحبه يف االكتئاب .هكذا
متفرع عن تلك
شاب
حدثنا
ّ
ّ
ّ
احلي
أن أهل
احلقبة
النضالية ّ
ّ
ّ
حييونه ويتقاطرون
الذين كانوا ّ
للسالم عليه قبل سنوات قليلة،
فقد لديهم ذاك االمتياز يف ّ
ظل
السلفي ،خصوصًا منذ
الصعود
ّ
السورية ،فصار
اندالع الثورة
ّ
أي عابر سبيل.
مير بينهم كمثل ّ
ّ
وقد يكون الشيخ إبراهيم
عينة أخرى ،ولو اختلفت
الصاحل ّ

قلي ًال ،عن الفئة هذه .فابن
شقيق الشيخ صبحي الصاحل
ّ
«منظمة العمل
الذي انتقل من
الشيوعي» إىل املشيخة ،على
ّ
جناح االنتساب إىل «حركة
إن املرحلة
التوحيد» ،يقول ّ
ّ
«صعبة
مشككًا
كثريًا»،
إسالمية»
بصالح تعبري «حالة
ّ
أن
يف طرابلس .ففي رأيه ّ
الثمانينات شهدت مثل هذه
جسدتها «مدارس
احلالة اليت
ّ
فكرية» كاإلخوان وحزب التحرير
ّ
وحزب الدعوة وأجواء الثورة
أما اليوم فال شيء من
اإليرانيةّ .
ّ
هذا .ذاك ّ
أنه منذ اغتيال الرئيس
رفيق احلريري يف  ،2005سيطر
اإلسالمي «خطاب
على الشارع
ّ
ّ
العاطفية» .وإذ
متوتر وشديد
ّ
غاب العقل ،صارت السياسة
ّ
تقتصر على ّ
بكل
سورية
اتهام
ّ
سورية ،يف نظر
أن
شيء ،علمًا ّ
ّ
تقصر يف اإلساءة
الشيخ ،مل
ّ
إىل طرابلس.
يتحدث
الذي
والصاحل
ّ
ّ
ويدخن
حديثة،
مبصطلحات
زي
يف
ويظهر
الغليون
ٍّ
جلدية
«مودرن» البسًا سرتة
ّ
أجنبية يف
أنيقةُ ،يقحم تعابري
ّ
أفكاره
ويستعرض
كالمه،
ضمنية
بدماثة ،مّإنا بصالبة
ّ
اليسارية
متيز طرق اجملادالت
ّ
ّ
القدمية .وهو لئن ّ
اتهمه خصومه
رد
بـ «عالقات مع حزب اهلل»ّ ،
متسكه بـ «املقاومة»،
بتأكيد
ّ
ّ
ّ
تبقى من
عما
وإعالن
حتفظاته ّ
لكن الصاحل
نظريات حزب اهلل.
ّ
ّ
السلفيني،
ميلك ،يف مواجهة
ّ
حججًا أخرى ،منها نسيانهم
موضوع فلسطني ،وعدم طرحهم
مسألة العدالة ،بل اقتصار
دعواهم على اخلالف السنيّ ّ -
العلوي .وهو إذ ُيلمح إىل «أوامر
ّ
يتقيد
األمنية»
مصدرها األجهزة
ّ
ّ
السلفيون ،يغازل التفسري
بها
ّ
التآمري بنفيه ّ
داخلي
كل عنصر
ّ
ّ
عن نشأتهم وإحالتها إىل حتريك
خليجي ،وإىل «قرار بتعطيل
ّ
ومرجعيته» .وألجل
دور األزهر
ّ
تعرضت طرابلس
أغراض كهذهّ ،
«خيالي»
مالي
وتتعرض لدفق
ّ
ّ
ّ
جتاوز املال الذي كان عرفات
يبذره يف املدينة.
لكن الصاحل ،الذي يرعى
ّ
«منتدى طرابلس» ،كان وحده
ّ
حضر لنا
من مضيفينا َمن
القهوة والشاي بنفسه ،من
دون أن يزعم النطق بلسان
خمبأة.
قوى
مجاهريية معلنة أو ّ
ّ
الطبقة السياسيـّة
ال يعمل سلوك الطبقة
ّ
إال
الطرابلسية
السياسية
ّ
ّ
يعزز الوجهة املقلقة.
كرافد
ّ
التقليدية ،وفق
فالزعامات
ّ
ّ
تقلصت
الشيخ بالل الدقماق،
مالية.
وحتول بعضها زعامات
ّ
ّ
ُ
املقدم ومحزة
سر
ّ
ذاك ّ
أن أ َ
سياسيًا
إما اندثرت
واألحدب ّ
ّ
أو انكمش نفوذها ،فيما تراجع
آل كرامي تراجعًا جيعل البعض
يعيرّ الوزير فيصل كرامي ّ
بأنه
ّ
«ممثل الشيعة يف احلكومة».

شعبية
أن الضمور يف
واحلال ّ
ّ
«تيار املستقبل» والرئيس
ّ
سعد احلريري ،اليت ال تزال
الشعبية األوىل يف الوسط
عد
ُت ّ
ّ
التقليدي ،بات واضحًا .فقد ّ
دل
ّ
ّ
التأبيين الذي
إليه هزال احلفل
أقيم ّ
للواء وسام احلسن ،األمر
ّ
يرده البعض إىل توقف
الذي
ّ
خدمات «املستقبل» يف املناطق
الشعبية قبل ثالث سنوات.
ّ
ّ
تبخر الوعود
فإذا أضفنا
باملشاريع اليت أطلقها الرئيس
سعد احلريري قبيل االنتخابات
سر االنكماش
العامة ،فهمنا
ّ
ّ
ذاك.
فحسب،
هذا
ليس
التقليديون
فالسياسيون
ّ
ّ
ال
السلفيني،
يسرتضون
ّ
باملواقف وحدها ،بل باألعطيات
أن
املالية أيضًا .والشائع
ّ
ّ
ميقاتي «أكثر من يدفع» ،فيما
لغويًا
«يدفع» مصباح األحدب
ّ
ّ
السن ّية والدفاع
برفعه اجلرعة
اإلسالميني يف
عن املساجني
ّ
املستقبلي
لكن النائب
كالمه.
ّ
ّ
كبارة أنشأ أيضًا «اللقاء
حممد ّ
التيارات
جلمع
اإلسالمي»
ّ
ّ
اإلسالمية فيه واالحتفاظ به
ّ
جسرًا يربطه ويربط «املستقبل»
بها .وبني الصفات القليلة اليت
السلفي
يوصف بها الشيخ
ّ
أن «املستقبل»
سامل الرافعي ّ
يغازله ّ
يهدد بسحب بعض
ألنه
ّ
شبابه إليه.
ونزعة االلتحاق هذه ليست
جديدة يف طبقة يصفها غابي
ّ
بأنها رضخت ،يف ما
سرور
مضى ،لكل املوجات املشابهة،
الناصرية إىل املقاومة
من
ّ
الفلسطينية إىل التوحيد ،واحتمل
ّ
التوحيد الذي أقام «إمارة» ال
تحُ تملّ .
التذمرات
فحتى لو كانت
ّ
ّ
السكان
تشمل  90يف املئة من
احملبني لألمن واالستقرار،
ّ
السياسية أسرية
تبقى الطبقة
ّ
املقدس .ولئن اعتصم
صمتها
ّ
أمام سراي طرابلس مئات
الشبان املطالبني مبدينة منزوعة
ّ
ّ
ظلت
فإن جهودهم
السالح،
ّ
ّ
يتطلبه إنقاذ
مما
أضعف كثريًا ّ
الطرابلسيني.
مئات آالف
ّ
الطرابلسية
أن الزعامة
واحلال ّ
ّ
االستقاللي
عرفت يف العهد
ّ
أي منهما على
طورين مل ينطو ّ
السياسي
فعلية بني
عالقة
ّ
ّ
واملسوس .فمع الرئيس الراحل
رشيد كرامي ،بدت السياسة،

ّ
ّ
حتى صعود املقاومة
أقله
الفلسطينية ،أشبه باحتكار
ّ
جترأ قليلون ،كاحملامي
مغلق
ّ
البعثي
قبولي الذوق والطبيب
ّ
عبد اجمليد الرافعي ،على
الوطيدة
والزعامة
حتديه.
ّ
والواثقة هذه مل تنهض فحسب
على التفويض الكامل للعهد
الشهابي الذي أبقى كرامي
ّ
رئيس حكومة لسنوات متتالية،
وال على التماهي الذي أقيم بني
والكرامية ،فض ًال عن
الناصرية
ّ
ّ
بنوة رشيد لعبد احلميد كرامي،
ّ
االستقاللية.
أحد زعماء احلقبة
ّ
فإىل ذلك ّ
الكرامية
كله ارتكزت
ّ
أن اإلفتاء يف
إىل حقيقة
ّ
طرابلس بقي يف بيتها طوال
أربعة قرون مديدة.
أما يف الطور الثاني الذي
ّ
العامية
احلركات
سادته
ّ
السياسي
واجلماهريية ،فصار
ّ
ّ
تابعًا وملحقًا ال يطلب ّ
إال االحرتام
اللفظي والبقاء على قيد احلياة
ّ
إىل أن «تتغيرّ الظروف» ،فيما
الظروف ال يغيرّ ها ّ
إال اهلل الذي
هو على ّ
كل شيء قدير.
اهلوية
وبالطبع لعبت مسألة
ّ
دورًا بارزًا يف هذا التبادل
الذي ّ
أولوية
مرة،
ّ
مرة بعد ّ
أحلّ ،
أولويات املدينة
القضايا على
ّ
ّ
فالتشنج املتوارث
ومصاحلها.
اللبنانية
والوطنية
حيال لبنان
ّ
ّ
الناصرية
كان خيلق تباعًا للعروبة
ّ
الفلسطينية واإلسالم
واملقاومة
ّ
قاوم ،وإن
النضالي سحرًا ال ُي َ
ّ
ّ
الطرابلسي نفسه
التفتت
كان
ّ
يبدد هذا السحر بأن
هو ما كان ّ
يرتمجه حارات متقاتلة وزعامات
متناحرة.
املتكررة مل
وألن التجارب
ّ
ّ
ّ
الطرابلسيني شيئًا ،نشأ
تعلم
ّ
ّ
للمدينة سياق آخر مستقل عن
باقي لبنان ،فيما نشأت هلا لغة
قائمة بذاتها ،وغدت املسافة
اليت تفصلها عن بريوت أكثر
كثريًا من  80كيلومرتًا .فإذا جاز
النقاش يف ما إذا كان لبنان
ّ
املؤكد
دولة فاشلة أم ال ،فاألمر
أن طرابلس مدينة فاشلة.
ّ
الديموغرافيا والثقافة
مل تصل طرابلس بني ليلة
وضحاها إىل احلالة اليت هي فيها
اليوم .وهي ما كانت لتبلغ هذا
التحوالت
الدرك لوال مجلة من
ّ
تتصدرها الدميوغرافيا.
اليت
ّ
فتاريخ املدينة ربمّ ا كان تاريخ
انتقال مديد ،مّإنا ّ
متصل ،من

دواخلها إىل ظاهرها.
العملية هذه
أن
ويبدو
ّ
ّ
بدأت يف النصف الثاني من
اخلمسينات ،حني أقيمت منطقة
«املنكوبني» بسبب فيضان نهر
أبو علي .هكذا توالت حركات
الداخلية
هجرة من األسواق
ّ
األمريكان
وساحة
وجوارها
«علية القوم»،
اليت غادرتها
ّ
املتعددة الطوائف.
ّ
وهناك ،إىل يومنا هذا ،عديد
املبنية
الشرقية البديعة
البيوت
ّ
ّ
يف القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين ،واليت غدت،
ّ
املقشرة وشرفاتها
جبدرانها
املتصدعة ونوافذها املتهالكة،
ّ
ماض
تنم عن
ٍ
أقرب إىل أطالل ّ
يزداد ابتعادًا .واألمر نفسه
حصل ،على نطاق أوسع،
يف السبعينات والثمانينات،
فانتقلت عائالت أخرى من منطقة
الزاهرية إىل شوارع املئتني
ّ
ثم
وعزمي اجلديدة واحلديثةّ ،
ومسيحية
هجرت عائالت مسلمة
ّ
الزاهرية لتقيم يف قضاء
ّ
الكورة .ودائمًا كانت األحياء
املرتوكة جتد يف ّ
سكان املناطق
ّ
السن ّية الوافدين إىل
الشمالية
ّ
طرابلس من ميألها.
أن قسمًا كبريًا
وهذا ما
يفسر ّ
ّ
طرابلسيني،
السلفيني غري
من
ّ
ّ
يعودون يف أصوهلم إىل
ّ
والضنية وإن سكنوا
عكار
ّ
سيما
يف مناطق طرابلس ،ال
ّ
ّ
يفسر
لكنه
التبانة.
منها باب
ّ
ّ
أيضًا ترييف القيم حبيث يقول
الطرابلسيني «القدامى»
أحد
ّ
مما آلت إليه األحوال
املتذمرين ّ
ّ
أن ثلثي النساء يف املدينة
ّ
أما الثلث غري
ّ
حمجبات اليومّ ،
احملجب فنسبة مرتفعة منه
ّ
املسيحية
تعود إىل األرياف
ّ
اجملاورة لطرابلس .وتندرج
يف قلب الرتييف هذا أسلمة
شعبية وجدت طريقها إىل
ّ
ّ
حل فيها
البلدية اليت
رئاسة
ّ
السيد نادر غزال ،املوصوف
ّ
«املستقبل»
مع
بالتعاطف
اإلسالمية» يف اآلن
و»اجلماعة
ّ
ذاته .فاليوم تنفتح أجهزة
للبلدية على
الكومبيوتر التابعة
ّ
وترن التليفونات
«اهلل أكرب»،
ّ
مصحوبة بالصالة.
ّ
الدميوغرايف
ويف هذا االختالط
تتحول طرابلس ،وفق
والقيمي
ّ
ّ
ّ
أنوس ،مكانًا
وصف سامر
األمريكي كما
شبيهًا بالغرب
ّ
تنقله أفالم الوسرتن .فالسالح
ميتد انكفاء
واألمن فالتان فيما
ّ
الدولة عن «عاصمة الشمال»
األمنية إىل
من غياب األدوات
ّ
ضمور اخلدمات مبا فيها إصالح
الطرق .وقد باتت هذه الصورة
توسع
أشد انقشاعًا مع
القامتة
ّ
ّ
شبان األحياء العاطلني من
رقعة ّ
العمل وانتشارهم يف املزيد من
شوارع املدينة ومناطقها.
لكن الوجهة هذه مل جتد
ّ
حيد منها .ففي
يف مقابلها ما ّ
التسعينات بدأ البناء يف منطقة
«الضم والفرز» اليت راحت
ّ

تقيم فيها ،منذ سبع سنوات
بورجوازية
عائالت
تقريبًا،
ّ
النشأة،
وحديثة
متوسطة
ّ
بعضها جنى أمواله يف اخلليج.
ّ
أن املنطقة اجلديدة هذه
إال ّ
تبدو شديدة املراعاة للقيم اليت
ال تبتعد كثريًا عن قيم الوافدين
الريفيني إىل طرابلس .وكما
ّ
حيصل عادة يف مناطق حديثة
النشأة ،أتى قاطنوها من
ّ
شتى ،يناط بالدعوات
أمكنة
ّ
اإليديولوجية الكربى أن تشكل
ّ
تعوض االفتقار
اللحمة اليت
ّ
إىل حياة وجتربة جامعتني.
«الضم والفرز» من
هكذا ختلو
ّ
ّ
لكنها
الكحولية،
املشروبات
ّ
ّ
أيضًا ختلو من ّ
ثقايف،
كل وجود
فال دور سينما هناك وال مسرح
أو مكتبات .فالفتيات هناك
ّ
يفضلن حجاب املوضة وتدخني
يسرحون
النراجيل ،فيما الشباب
ّ
ّ
«اجلل» ويقودون
شعورهم بـ
الرباعي .وحينما
سيارات الدفع
ّ
ّ
شبان قليلون على إحياء
أقدم
ّ
ثقافية حمدودة النطاق
أمسيات
ّ
يف مقهى صغري أمساه أصحابه
احلي
صور أهل
«طافش»،
ّ
ّ
ّ
بأنهم «غريبو األطوار
رواده
ّ
ومثليون».
ّ
أن طرابلس شهدت،
صحيح ّ
يف مطالع التسعينات ،ويف
احلريرية يف
تواز مع احلركة
ٍ
ّ
جتارية
جممعات
بريوت ،إنشاء
ّ
ّ
تضم دور سينما حديثة.
قليلة
ّ
ودورها
أن تلك
اجملمعات ُ
غري ّ
ّ
تبدو فارغة اليوم ،فال َي ّ
بث
فيها شيئًا من احلياة ّ
إال عامالت
أيام اآلحاد.
املنازل
الفيليبينيات ّ
ّ
الطرابلسيون الذين يريدون
أما
ّ
ّ
ألوقات فراغهم أن متتلئ بشيء
من الفرح فما عليهم ّ
إال السهر
املسيحي.
يف قضاء البرتون
ّ
بطبيعة احلال هناك اإلسالم
التقليدي يف طرابلس الذي
ّ
التمثيلية بني
ترتجح رموزه
ّ
ّ
وجنيب
املستقبل»
«تيار
ّ
لكن
ميقاتي ومصباح األحدب.
ّ
الطرابلسيني هؤالء جيمعون بني
ّ
عادية ال سياسة
استئناف حياة
ّ
فيها ،وال تستثين السباحة
املختلطة خارج مدينتهم ،وبني
العيش احملافظ واملندمج ،مبا
الدينية،
يف ذلك أداء الفروض
ّ
يف طرابلس ذاتها.
ّ
الثقايف مسة
وهذا الفصام
أن
مميزة .ذاك
طرابلسية
ّ
ّ
ّ
احلر ّية حتصل «هناك» ،يف
ّ
املرئي،
املكان البعيد وغري
ّ
فيما االمتثال واإلمجاع حيصالن
لكن ّ
احلر ّية ال
ملا كانت
«هنا».
ْ
ّ
ويتصدى
جتد من يدافع عنها
ّ
لطلبها «هنا»ّ ،
من ذلك عن خجل
ّ
باحلر ّية كما لو أنها ،يف قرارة
ّ
النفس ،شيء مرذول.
السلفيون
يكسب
هكذا
ّ
الثقافية يف طرابلس
املعركة
ّ
قبل أن تبدأ .هكذا جتين على
نفسها براقش.
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لـبنانيات

ال أحد ميكنه إقرار دستور ثم إيقاف آلية تنفيذه

العماد عون بعد اجتماع التكتل :غياب املتغيّبني لن مينع إقرار القانون وإحقاق احلق ال حيتاج اىل إمجاع

ّ
أكد العماد عون أن االمجاع
ال يكون لسلب حقوق اآلخرين،
ّ
وفند االتهامات اليت تطلق
حبق قانون اللقاء األرثوذكسي
واضعًا إياها يف خانة االبتزاز
السياسي؛ وردًا على «نغمة عدم
دستوريته» لفت اىل أن القانون
نص عليه
هو اآللية لتطبيق ما ّ
ينص على
الدستور ،والدستور
ّ
املناصفة احلقيقية .أما ردًا على
ّ
فذكر
«نغمة إذكاء الطائفية»
أن التنافس وفق هذا القانون
لن يكون بني طائفة وأخرى بل
داخل املذهب الواحد ،لذلك لن
داع للخطاب
يكون هناك من
ٍ
التحريضي الذي يذكي املشاعر
الطائفية.
وردًا على «نغمة العنصرية»
شرح أن العنصرية تعين تراتبية
وتفوق عرق على آخر ،أو
أعراق
ّ
رفض جمموعة من قبل جمموعة
أكرب منها ،أو متييز بني الرجل
واملرأة ..ويف مطلق هذه
التعريفات فإننا «حنن من حيق
لنا اتهامهم بالعنصرية» ودعا
ّ
تعلم
أصحاب هذه النغمة اىل
معاني الكلمات قبل النطق بها
«وعدم اتهام الناس مبا هو
فيكم وليس فيهم».
العماد عون الذي كان
يتحدث بعد اجتماع تكتل التغيري
واالصالح ،أمل أن تبدأ اللجان
املشرتكة بالعمل غدًا ،وأكد
على حضور وزراء التكتل ونوابه
وتوجه إىل نواب «تيار
اجللسة.
ّ
عما إذا
بسؤال
املستقبل»
ّ
كانوا يتعاطون العمل الربملاني
كطائفة سنية أم كنواب؟
مشددًا أنهم إذا كانوا نوابًا فال
حيق هلم املقاطعة ،إما إذا كانوا
طائفة ويريدون املقاطعة فهم
أحرار ،ودعاهم اىل احلضور اىل
اجمللس وااللتزام برأي األكثرية
الفتا إىل أنهم يعتقدون ان
غيابهم سيمنع اقرار القانون،
بينما هو لن يؤثر ،ألن قانون
االنتخاب ال حيتاج اىل امجاع.
وشدد أن ال أحد ميكنه إقرار
ّ
آلية تنفيذه.
دستور ثم إيقاف ّ
العماد عون كان قد استهل
حديثه بشكر السيد حسن
تدخله بدرجة عالية
نصراهلل على ّ
إلمخاد نتائج حادثة القتل اليت
وقعت على طريق وطى اجلوز
وتوجه بالتعزية اىل عائلة
ّ
الضحيتني.
وقال :أه ًال وسه ًال بكم يف
لقائنا األسبوعي.
عدة
اليوم
إستعرضنا
ّ
قضايا ،وعلى رأسها احلادثان
ّ
ّ
اخلضة
نوع من
اللذان ّ
أديا إىل ٍ
اإلعالمية ،وقد عادت اآلن األمور
أو ً
ّ
بالشكر
ال
إىل طبيعتها.
ّ
أتقدم ّ
للس ّيد حسن نصراهلل الذي ّ
تدخل
ّ
وساهم بدرجة كبرية يف إمخاد
نتائج حادث القتل الذي وقع
على طريق وطى اجلوز ،وأشكر
كذلك مجيع الذين ساهموا أيضًا
يف إمخاد نتائج هذا احلدث الذي
يؤدي إىل
كان من املمكن أن
ّ

بأحر
وأتقدم
وطنية .كما
فتنة
ّ
ّ
ّ
ّ
التعازي ألهل الضحايا سائ ًال
اهلل أن يرحم مجيع شهدائنا.
وباإلنتقال إىل موضوع ّ
اللجان
املشرتكة اليت جتتمع يوم غد
ّ
الفرعية،
اللجنة
لتالوة تقرير
ّ
ّ
وبالتالي للبدء بدراسة قانون
ّ
«اللقاء األرثوذكسي» الذي
ّ
األكثرية داخل اللجنة
حاز على
ّ
ّ
متثل
الفرعية ،واليت بدورها
ّ
ّ
نؤكد على
نيابية .وهنا
أكثرية
ّ
ّ

الس ّتني.
دفن قانون ّ
ّ
«اللقاء
بالعودة إىل قانون
األرثوذكسي» ،فقد أثري حوله
ٌ
جدل كبري ،بدءًا بكالم عن «عدم
وقدمنا
دستوريته» ،وسبق
ّ
ّ
براهني من خالل ّ
النصوص على
أن ال عالقة لقانون اإلنتخاب
ّ
آلية
ّ
بالدستور مّإنا هو عبارة عن ّ
الدستور وهي
لتنفيذ ّ
مادة يف ّ
حتدد توزيع عدد
ّ
املادة  24اليت ّ
ّ
ّ
الطوائف
النّواب على خمتلف
ّ
بنانية .إنطالقًا من هناُ ،يعترب
الل ّ
هذا السبب ساقطًا.
من ناحية أخرى ،مسعناهم
ّ
اللقاء
«إن قانون
يقولون
ّ
ّ
العصبيات
ي
يغذ
األرثوذكسي
ّ
ّ
ائفية»،
واملذهبية
ينية
ّ
والط ّ
ّ
الد ّ
أن هذه ّ
التقديرات
ولكن يبدو ّ
ال تستند ال على اخلربات وال
ألن ّ
على ّ
التنافس
النصوص،
ّ
ّ
«اللقاء
اإلنتخابي وفقًا لقانون
يتم بني
األرثوذكسي» ال
ّ
طائفة وأخرى ،وال ّ
حتى بني
مذهب وآخر ،مّإنا بني أبناء
ٍ
ّ
وبالتالي ال
املذهب الواحد،
يكون اخلطاب اإلنتخابي مرتكزًا
على شتم اآلخر ،مّإنا على إظهار
ّ
املرشح أمام طائفته
حماسن
ومذهبه .إذًا ،ملن يتناقلون
كعذر لتشويه قانون
هذا الكالم
ٍ
ّ
اللقاء األرثوذكسي ورفضه،

السبب ساقط
إن هذا
نقول ّ
ّ
أيضًا.
أما «النغمة» الثالثة املتداولة
ّ
هي «نغمة العنصرية» ،وقد
اتهمونا بها ..هذا الكالم هو
جزء من اجلهل يف موضوع
حتديد معاني الكلمات وجذورها
وأسباب ظهورها .هؤالء الذين
«عنصرية»،
يستعملون كلمة
ّ
جيهلون ال شك معناها!!..
تراتبية
العنصرية تأتي من
ّ
ّ
أن
هناك
األعراق.
نظرية تقول ّ
ّ
أعراق
رقيًا من
ٍ
هناك أعراقًا أكثر ّ
أخرى وهلا ّ
حق السيطرة على
اآلخرين ..ومما حيصل ،يبدو
املسيحيني يف لبنان ّ
ميثلون
أن
ّ
ّ
«العرق الواطي» ،أو «اجلنس
العاطل» كما وصفنا أحدهم...
أيًا كانوا ،بإمكانهم
ّ
وإن البقيةّ ،
أن يأخذوا ّ
منا حقوقنا!
من هنا ،إذا أردنا أن ّ
نتهم
أحدًا بالعنصرية فيمكن اتهام
اجلميع باستثنائنا حنن .إذًا،
بكل هدوء ّ
ّ
ومعلوم
أذكر اجلميع،
ٌ
عين« ،غضيب» على ّ
كل ما هو

خطأ ،وعندما أغضب ستكون
األمور خمتلفة .حتى اآلن نأخذها
مبزحة وبضحكة.

ال يستطيعون ابتزازنا من خالل
هذه ّ
التعابري ،وحنن لن نسمعها
وسنردها إىل أصحابها.
ُّ
ارتدعوا كي حتفظوا هذا
عافى،
الوطن ويبقى سليمًا ُم ً
بهلوانيات
أحد علينا
وال ميارس ٌ
ّ
ً
تارة أرنبًا من فوق
ويرمي
ّ
الطاولة وطورًا أرنبًا آخر من
ّ
حتت الطاولة.
حنن ال ُن ّ
غش وصلبون يف
ُ
موقفنا.
س :ممكن أن يكون اإلقرتاح
ُ
قدم من ّ
اجلميل
النائب سامي
امل ّ
ّ
ًّ
توافقيًا
حال
دائرة
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حول
ّ
ّ
اللقاء
أو بدي ًال عن قانون
َ
حيظ
األرثودوكسي إذا مل
العماد عون
ثان من العنصرية
هناك ٌ
نوع ٍ
وهو رفض جمموعة ضمن بيئة
أكرب منها ،رفضها وإظهار
زمن
العداء هلا ،كما حصل منذ
ٍ
مع اليهود ،كانوا يعيشون يف
نفس البيئةّ ،
مت رفضهم وحصل
ّ
حبقهم متامًا كما يفعل
متييز
ٌ
اليهود اآلن بالفلسطينيني ،أي
ّ
أنهم عكسوا األدوار.
نوع ثالث من العنصرية
هناك ٌ
والرجل ،التمييز
بني املرأة
ّ
حبسب اجلنس  ،Le sexisteأي
ّ
والرجل
مييز بني املرأة
أنه
ّ
ّ
ّ
أقل من
أن هلا حقوقًا
ويعترب ّ
متييز عنصري مرتكز
الرجل ،هذا
ٌ
ّ
على جنس اإلنسان .واهلل
يعلم من يقوم بهذا ّ
النوع من
ّ
التمييز.
إذن ،قليل من التهذيب،
ّ
وتعلموا معاني الكلمات قبل أن
الناس بها! إذ ّ
تنعتوا ّ
تتهمونهم
مبا ليس فيهم وهو فيكم.
بالنسبة ّ
ّ
للجان املشرتكة،
أما
فآمل أن يبدأوا غدًا بالعمل.
اجللسة،
وزراؤنا
سيحضر
ّ
اللجان يف
ومجيع أعضاء
ّ
التغيري واإلصالح أيضًا
تكتل
سيكونون متواجدين وطيلة
وقت اجللسات .إذ لقد جاءت
الدعوة جللسة غدًا قبل ّ
الظهر،
ّ
وأخرى بعد ّ
الظهر ،وجلسة أخرى
اخلميس قبل ّ
الظهر .نتمنى هلم
جيد.
التوفيق والقيام
ٍ
بعمل ّ
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
السجال حول
س :أين أنتم من ّ
الزواج املدني خصوصًا
مشروع ّ
بعد إصدار املفيت قباني فتوى
ّ
تكفر املسلمني ّ
الذين يقبلون
بهذا املشروع؟
ج :كالمه ال يعنيين أنا ،بل
ّ
الشيخ
السنية،
يعين الطائفة
ّ
السّنة ،وهذا
قباني هو مفيت
ّ
يتعلق بشأن داخل ّ
ّ
الطائفة
األمر
السّنية.
ّ
يتم البحث اليوم
س :هل
ّ
السياسية بطرح
داخل اجملالس ّ
حكومة جديدة؟ ّ
ألننا مسعنا اليوم
ّ
إن هذه
يقول
النائب فتفت
ّ
ّ
ستؤمن
احلكومة ليست هي اليت
ّ
إدارة اإلنتخابات.
ّ
ليصوت
ليتفضل ويأتي
جَ :ف
ّ

على اإلنتخابات! وهنا أسأل
نواب تيار املستقبل :هل
سنية أم نوابًا يف
هم طائفة
ّ
الربملان؟
هم أحرار باملقاطعة كطائفة
حق هلم خّ
سنية ولكن ال ّ
باتاذ
ّ
ُ
كنواب ،لذا
املقاطعة
موقف
ّ
ّ
فليتفضلوا إىل اجمللس ويلتزموا
تصرفهم هذا
األكثرية.
برأي
ّ
ّ
هو خروج عن كل املمارسات
الدميقراطية بدون أن يكون
ّ
سبب لذلك.
هناك
ٌ
أن غيابهم مينع
هم يعتقدون ّ
إقرار القانون ،ولكن أنا أقول
ّ
ّ
ّ
التفكري
يتبنى هذا
لكل من
إن غيابهم لن ّ
ألن قانون
يؤثر ّ
ّ

قانون عادي وال
اإلنتخابات هو
ٌ
يستطيع
ال
إمجاع.
حيتاج إىل
ُ
ً
ثم يعود
ا
دستور
قر
ٌ
ّ
أحد أن ُي َّ
آلية تنفيذه ..حنن نعترب
ويوقف ّ
ً
ّ
حبق الدميوقراطية
جرمية
ذلك
ّ
والدستور اللبناني..
ّ
سياسيون أم ال؟! هل
هم
ّ
هم يف اجمللس أم ليسوا فيه؟!
يف ّ
يقصرون يف أمٍر
مر ٍة
ّ
كل ّ
ما ،يديرون ظهورهم ويرحلون
ّ
ويعطلون العمل الربملاني،
وتكرر هذا األمر مرارًا معهم..
ّ
أو ً
ّ
نعطل اجمللس
ال ،حنن مل
ً
ّ
بري عطله
إطالقا ،الرئيس نبيه ّ
مرة ألنهم أرادوا مترير قانون
ّ
الدستور بعدما
خالفًا ألحكام
ّ
رفضوا مروره أمام رئيس
املادة
تنص
اجلمهورية كما
ّ
ّ
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ثانيًا ،إذا اتفق شخصان أو
ثالثة على سرقيت هل يصبح
ّ
احلق بذلك ألنهم أكثر
هلم
ّ
مين؟! هلم حق اإلمجاع إذا أرادوا
ضد من سرقين كي
الدفاع عين
ّ
أستعيد حقوقي ،ولكن ليس
ّ
حق اإلمجاع كي يسلبوا
هلم
شخصًا ّ
حقه ويتقامسوه.
ٌ
جرمية بالفكر.
هذا األمر هو
(وكما تعلمون ّ
أننا كمسيحيني
تحُ سب علينا جرمية أو خطيئة
الفكر أيضًا ،وهذا األمر هو
ٌ
خطيئة بالفكر وحيتاج إىل مغفرة
وقصاص كفارة).
إذًا ،فلينتهوا من نغمات
ّ
الطائفية
«اإلمجاع» و»تعزيز
والعنف» و»العنصرية» ..هم

هذا األخري بإمجاع ،كون فريق
املستقبل موافق على قانون
ال 50دائرة؟!
ج :األمر ال حيصل بالترّ ضية،

يقدمونه هو جوائز ترضية.
وما
ّ
يؤمن
قانون
لدينا
حنن
ٌ
ّ
للمسيحيني  64نائبًا .وأي
ٍ
تؤمن لنا  64نائبًا
صيغة أخرى ّ
مستعدون للسري والعمل
حنن
ّ
به .وغري ذلك فليس لنا سوى
هذا اإلقرتاح ،وأي قانون آخر
معدًا كي ينتزعوا ّ
منا
نعتربه
ّ
حصتنا.
من
هم
نوابًا
ّ
ّ
س :كيف ترى املواقف
ّ
املشككة وغري
الروسية األخرية
ّ
ُ
السوري
امل ّ
الرئيس ّ
تحمسة لبقاء ّ
السلطة يف سوريا؟
يف ّ
ج :لقد ّ
مت نشر نصف اخلرب.
إن حظوظ
ميدفيديف قال
ّ
الرئيس األسد يف البقاء يف
ّ
ّ
تتقلص ولكن يف ُمطلق
احلكم
فإن مصريه يبقى ُم ّ
علقًا
األحوال ّ
ّ
السوري وليس
عب
الش
بإرادة
ّ
يف روسيا أو أمريكا.

وديع اخلازن من الرابية :
عون يعترب األرثوذكسي أولوية
قال رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن إن رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب العماد ميشال
عون يعترب االقرتاح األرثوذكسي
أولوية ،وال يناقض مفهوم
امليثاقية التعددية يف وحدة
العيش املشرتك.
وقال اخلازن بعد لقائه العماد
عون يف الرابية أمس :تشرفت
بلقاء الرئيس العماد ميشال
عون وتداولنا يف شؤون
الساعة ال سيما مصري القانون
االنتخابي واجراء االنتخابات
يف موعدها الدستوري .لقد
أبدى الرئيس عون قناعته
الراسخة بأن مشروع قانون
اللقاء االرثوذكسي هو أولوية
للتمثيل املسيحي املناصف
مع سائر الطوائف املتكتلة يف
جتمعاتها ،واعتربه ال يناقض
مفهوم امليثاقية التعددية يف
وحدة العيش ،بل إنه خيرج من
لعبة التسرت اليت تلطت خلفها
عهود جعلت احلضور املسيحي
واملاروني حتديدا ،يرتاجع يف
احلياة السياسية والسلطتني
التشريعية والتنفيذية واالدارة
العامة ،والن لبنان يف هذه
احلال ،ال بد ان يعيش حقيقة
واقعه الطائفي بتوازن عادل
حتى تتاح لنا الفرصة ليتحول
النظام اىل علماني متحرر من
القيود الطائفية.
وقال :لقد تطرقنا أيضا اىل
الدور السريع الذي لعبه العماد
عون يف تطويق ذيول حادثة السا
لئال خترج عن نطاقها الفردي
وتسيء اىل روح احلوار والتآخي
القائم بني الطوائف .ثم كان
التخوف متبادال بيننا من اعاده
تدوير االحداث يف دول املنطقة
يف مصر والعراق وخصوصا
تسعري النار يف سوريا اليت

اوشكت نتيجة التأجيج اخلارجي
ان تالمس احلرب االهلية برغم
صمود النظام يف وجه العاصفة
اليت ضربت رحاهلا يف العمق
االسرتاتيجي حيث لسوريا دور
حموري متفاعل يف املنطقة سلما
او حربا .اما يف شأن النازحني
السوريني فمن احلكمة تنظيم
تدفق النازحني ملنع اي تسرب
بينهم درءا المتداد نار االحداث
اىل الساحة اللبنانية.
أهمية التواصل
وتابع اخلازن مؤكدا أهمية
التواصل مع رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان الذي اثار
هواجس موقعه الرئاسي احلارس
للدستور والضامن االول لسالمة
تطبيقه على قاعدة احلرص من
منطلق احملافظة على ميثاقية
العيش ،حتى ال يتضارب معها
أي قانون انتخابي جديد يكون
مدعاة الي اشكال يف مثل هذه
الظروف الدقيقة اليت يشكل
فيها الدستور مالذا آمنا جلميع
اللبنانيني.
تريسي شمعون
كذلك التقى عون ظهرا
السيدة تريسي مشعون اليت
قالت إن املوضوع االساسي
الذي حبثته معه هو قانون
االنتخاب.
وشددت على أهمية االستعجال
يف بت قانون االنتخاب ،على أال
مياطل فيه املسؤولون ويفرضوا
على الشعب اللبناني قانونا ال
يريده.
واعتربت مشعون أن القانون
النسيب مع الدائرة الكربى هو
املوضوع االفضل يف لبنان،
وطالبت اللجنة الفرعية اليت
تبحث يف القوانني بأن تبت
سريعا قانونا عادال يفضي اىل
متثيل صحيح على صعيد الوطن
والشراكة فيه.
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اجليش الفرنسي ينتظر القوة األفريقية إلرساء األمن يف كيدال
أعلن وزير الدفاع الفرنسي
جان ايف لو دريان ،أن قوات
بالده تنتشر يف مدينة كيدال
مشال شرقي مالي ،وتسيطر على
مطارها يف انتظار إرساء األمن مع
الوحدة األفريقية اليت ال تزال قيد
التجهيز وستضم حواىل  8آالف
جندي .وقال« :مل تتغري مهمة
القوات الفرنسية ،وهي املساهمة
يف استعادة وحدة أراضي مالي
وسيادتها ،ولكن ليس وحدها
بل مبشاركة قوات من مالي
وأفريقيا».
ويف حديثه إىل إذاعة «فرنسا
الدولية» ،رجح لو دريان وجود
الرهائن الفرنسيني السبعة الذين
خطفهم إسالميون يف النيجر ومالي
عامي  2011و ،2012يف جبال
ايفوقاس مشال كيدال ،مؤكدًا أن
هذا األمر «ال يغيب أبدًا عن أنظارنا
وذهننا وإحساسنا» ،لكنه مل
يقدم إيضاحات حول تقدم القوات
الفرنسية إىل هذه اجلبال ،من اجل
دحر املقاتلني اإلسالميني.
وتبنى تنظيم «القاعدة يف بالد
املغرب اإلسالمي» خطف أربعة
فرنسيني يف مدينة ارليت بالنيجر
يف أيلول (سبتمرب)  ،2011واثنني
آخرين يف همبوري مشال مالي يف
تشرين الثاني (نوفمرب)  .2011أما
احملتجز األخري فخطفته مجاعة «حركة
الوحدة واجلهاد يف غرب أفريقيا»
قرب نيورو غرب مالي يف تشرين
الثاني .2012
وكان الفتًا ،تساؤل رئيس
مالي بالوكالة ديونكوندا تراوري
حول اسرتاتيجية احلركات اإلسالمية
املسلحة ،وقال« :ملاذا مل تقع
معارك ،وما الذي يعده العدو الذي
انسحب من املدن الكبرية كي ال
يعلق ،لكنه مل يبتعد كثريًا عن هذه
املدن».
واعترب تراوري أن احلركة الوحيدة

اليت ميكن أن تتفاوض باماكو معها
هي «احلركة الوطنية لتحرير أزواد»
(طوارق علمانيون) ،شرط أن تتخلى
عن ادعاءاتها اجلغرافية ،علمًا أنها
تراجعت عن مطالبتها باستقالل
مشال مالي ،بعدما طردتها منه
اجلماعات اإلسالمية املسلحة يف
حزيران (يونيو) املاضي.
ورأى تراوري أن رئيس بوركينا
فاسو بليز كومباوري ،وسيط
جمموعة غرب أفريقيا يف أزمة مالي،
«خيطئ إذا اعتقد بأنه يستطيع
التفاوض مع حركة أنصار الدين»
اليت هامجت يف  10كانون الثاني
جنوب مالي ،ما أدى إىل تدخل
اجليش الفرنسي .وقال« :واضح
أن أنصار الدين فقدت صدقيتها،
ومل تعد مؤهلة حملاورة أي طرف،
رغم حماولة بعض عناصرها تغيري
قناعهم» ،يف إشارة إىل انشقاق
«حركة أزواد اإلسالمية» عن اجلماعة
ودعوتها إىل «حل سلمي».
وصادق الربملان املالي الثلثاء
املاضي على «خريطة طريق»
سياسية ملا بعد احلرب تنص على
إجراء حمادثات مع مجاعات مسلحة
تنبذ «اإلرهاب وتقسيم مالي ،يف
إطار مصاحلة وطنية».
التدخل األفريقي  -الدولي
يف غضون ذلك ،توقع قائد
الوحدة األفريقية اجلنرال النيجريي
شيهو عبد القادر ،خالل زيارته
متبكتو (مشال) ،إجناز انتشار جنود
الوحدة خالل أسبوعني ،يف حال
تأمني جسر جوي «بسرعة».
وقال« :وعدت املنظمات املاحنة
بتمويل اجلنود األفارقة وجتهيزهم،
ونأمل بأن يفعلوا ذلك بسرعة ،لكن
هذا األمر لن يعيق انتشارنا».
وأوضح أن االحتاد األوروبي
املتحدة
والواليات
وفرنسا
ستشارك يف هذا اجلسر اجلوي،
اضافة إىل عدد كبري من الدول

«رأت أننا حنتاج إىل ختليص مشال
مالي من التمردين».
وأكد أن «اإلرهاب ليس حكرًا
على أفريقيا ،بل ظاهرة تقلق
العامل ،لذا انضم اجملتمع الدولي
كله إىل أفريقيا للتخلص من هذا
التهديد».
وأعلن ديبلوماسيون أن جملس
األمن سيبدأ قريبًا يف حبث إرسال
قوة دولية حلفظ السالم إىل مالي،
رض املنظمة
رغم أن اخلطة مل ُت ِ
الدولية بالكامل سابقًا ،ما حصر
موافقة جملس األمن على التدخل
بنشر قوة أفريقية.
وأوضح هؤالء أن التدخل
العسكري الفرنسي يف مالي
بدءًا من  11كانون الثاني (يناير)
املاضي ،جعل اخلطة موضع نقاش.
وحتدثت السفرية األمريكية لدى
األمم املتحدة سوزان رايس للمرة
األوىل عن املوضوع خالل اجتماع
جمللس األمن األسبوع املاضي.
وقال ديبلوماسيون ومسؤولون يف
«أعضاء آخرين يف
األمم املتحدة إن
ً
اجمللس متحمسون للفكرة».
وسيتطلب نشر قوة حفظ سالم
تابعة لألمم املتحدة موافقة جملس
األمن ،فيما يتمثل اخليار الثاني
يف إرسال قوة يقودها االحتاد
األفريقي حتصل على دعم لوجسيت
وأشكال دعم أخرى من األمم
املتحدة ،على غرار بعثة االحتاد
األفريقي يف الصومال.
وأشار ديبلوماسيون إىل أن
واشنطن تؤيد فكرة بعثة من األمم
املتحدة أكثر من إرسال قوة من
االحتاد األفريقي .ولفتوا إىل أن
استمرار الصراع منذ  3أسابيع
جيعل نشر قوات حلفظ السالم
«أمرًا سابقًا ألوانه».
وأوضحوا أن قوة حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة ستتمتع
مبيزات مقارنة بالوحدة األفريقية،

بينها التمويل الواضح وسهولة
مراقبة مدى االلتزام حبقوق
اإلنسان ،كما ميكن أن ختتار األمم
املتحدة الوحدات الوطنية املشاركة
يف هذه القوة.
ويرجح أن تؤيد فرنسا هذه
الفكرة ،خصوصًا بعدما صرح
رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك
ارو أول من امس بأن بالده «تدعم
نشرًا سريعًا ملراقبني دوليني يف
مالي ،من اجل ضمان عدم انتهاك
حقوق اإلنسان».
وكانت واشنطن وجهت أول
نداء حضت فيه سكان
من امس
ً
املناطق احملررة مشال مالي على
جتنب األعمال الثأرية ضد الطوارق
أو باقي األقليات اإلثنية املتهمني
بدعم املسلحني.
ويف مقال نشرته صحيفة «ذي
غارديان» الربيطانية ،اعترب األمني
العام السابق لألمم املتحدة ،كويف
أنان ،أن التدخل العسكري يف مالي
«ليس كافيًا ولن يستأصل جذور
املشكلة فيها ويف املنطقة كلها،
رغم أن الوقائع أثبتت عدم إمكان
جتنبه» ،حمذرًا من احتمال أن يؤدي
التدخل إىل قلب التقدم احلقيقي
الذي حتقق يف هذا البلد.
وكتب« :تزداد أهمية غرب
أفريقيا كونها مصدرًا رئيسًا
للذهب واليورانيوم واملاس والغاز
والنفط والكاكاو والقهوة .كما
ستعتمد الواليات املتحدة وحدها
على املنطقة لتأمني  25يف املئة
من احتياجاتها من النفط حبلول
عام .»2015
وأضاف« :جيب أن تستثمر
حكومات املنطقة منافع التنمية
إلصالح القطاع األمين والبنية
والتدريب
والزراعة
التحتية
املهين ،والتعليم وتنظيم األسرة،
للحفاظ على املنطقة يف املسار
الصحيح».

«الكردستاني» قد يسحب مقاتليه يف
«النوروز» ...وتوقع انشقاقات يف احلزب

شدد رئيس الوزراء الرتكي
رجب طيب أردوغان أمس االول،
على حساسية وأهمية األيام
املقبلة ،يف ما يتصل بامللف
الكردي ومكافحة اإلرهاب ،وسط
أنباء عن إعالن وشيك سيصدره
الزعيم املعتقل لـ «حزب العمال
الكردستاني» عبداهلل أوجالن بوقف
العمليات العسكرية وبدء انسحاب
تدرجيي ألعضائه من تركيا إىل
مشال العراق.
وحض أردوغان مجيع احملافظني
(الوالة) يف البالد على االهتمام
بالتفاصيل وعدم إتاحة أي جمال
لعمليات أو نشاطات استفزازية،
تقوض مساعي احلكومة إلنهاء
قد ّ
«حقبة طويلة من اإلرهابّ ،
كلفت
تركيا خالل  30سنة أكثر من 400
بليون دوالر ،إضافة إىل أرواح
اآلالف من املواطنني» .وأضاف:
«لو استثمرت هذه املبالغ يف
الواليات اليت تعاني من اإلرهاب،
لكان وضعها اآلن أفضل بكثري».
أردوغان الذي كان يتحدث خالل
االجتماع السنوي للمحافظني ،اعترب
أن صورة احملافظ (الوالي) الذي
كان ّ
ميثل القبضة احلديد للحكومة
ّ
حتل
والدولة ،انتهت وجيب أن
حملها صورة احملافظ الذي يشعر
بهموم الناس ويكون واحدًا منهم،
يف إشارة واضحة ومباشرة إىل
احملافظات ذات الغالبية الكردية
يف جنوب شرقي تركيا ،واليت
شهدت دومًا نزاعات بني الشارع
الكردي واحملافظ الذي ّ
ميثل سلطة
الدولة الرتكية .وأكد أردوغان
رفضه «تقديم أي حلول وسط
لإلرهابيني» ،مبديًا يف الوقت
ذاته تصميمًا على تعزيز مسرية
الدميوقراطية وحكم القانون.
إعالن وشيك؟
تزامنت تصرحيات أردوغان مع
تقرير نشرته صحيفة «صباح»

املقربة من احلكومة ،أفاد باقرتاب
موعد إعالن أوجالن وقف العمليات
العسكرية حلزبه ،وبدء انسحاب
تدرجيي ألعضائه من تركيا إىل
مشال العراق ،وفق خطة ُ
ات ِفق
عليها مع جهاز االستخبارات
الرتكية.
وأشارت الصحيفة إىل أن
االستخبارات
وجهاز
احلكومة
يعكفان اآلن على حتديد أمساء
الشخصيات اليت ستزور أوجالن
يف سجنه ،بعد عشرة أيام ،واليت
ستنقل رسالته إىل حزبه لبدء
تنفيذ االنسحاب اعتبارًا من آذار
(مارس) املقبل ،وحتديدًا مع عيد
«النوروز» يف  21منه.
وأضافت الصحيفة أن احلكومة
حريصة جدًا على عدم إفشال هذا
املسار ،ولذلك تبدي اهتمامًا
باختيار الشخصيات اليت ستزور
أوجالن وتنقل رسالته ،إذ يصر
«حزب السالم والدميوقراطية»
حيدد الوفد الذي
الكردي على أن ّ
سيلتقي زعيم «الكردستاني» يف
تصر احلكومة
سجن إمرالي ،فيما
ّ
على اختيار الشخصيات من بني
محائم احلزب ،ال صقوره.
وكان أردوغان أعطى مسلحي
احلزب ضمانات بعدم تعقبهم أو
اعتقاهلم ،أثناء االنسحاب التدرجيي
الذي سيتزامن مع إقرار إصالحات
سياسية يف امللف الكردي.
لكن أوساطًا مقربة من احلكومة
الرتكية ّ
قللت من أهمية التصريح،
معتربة أن مثة من حياول عرقلة
املسرية ،كما مل تستبعد أن
يشهد «الكردستاني» انشقاقات،
مبساندة من دول إقليمية ترفض
نزع سالح احلزب ،خصوصًا أن
مثة اتفاقًا مع أوجالن على امتناع
اجلناح العسكري للحزب عن اإلدالء
بأي تصرحيات يف هذه الفرتة
احلرجة.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

مالي :حتركات للمسلحني على
أطراف املدن واجليش الفرنسي
«يرتيث» يف حترير رهائن
أشاد وزير الدفاع الفرنسي
جان إيف لودريان أمس االول،
بسرعة حترك اجلنود الفرنسيني
وفاعليتهم يف مالي« ،يف موازاة
حتلي الرئيس فرنسوا هوالند
بشجاعة اختاذ هذا القرار»،
مؤكدًا أنه «لوال ذلك ملا استمرت
دولة مالي ،والستبدلت مبعقل
إرهابي يسمح جلميع جهاديي
العامل بتنظيم أنفسهم لضرب
بلدنا وأوروبا».
لكن مؤشرات ظهرت أمس االول
لتحرك اإلسالميني املسلحني
على أطراف املدن الكربى مشال
البالد اليت استعادتها القوات
احلكومية والفرنسية يف األيام
األخرية ،إذ رصد سكان مقاتلني
يف بعض قرى منطقة بوريم
اليت تبعد  90كيلومرتًا من مشال
غاو ،ما حتم توجه رتل كبري من
املدرعات والسيارات الرباعية
الدفع الفرنسية  -املالية إىل
املنطقة .كما قتل جنديان ماليان
على األقل يف انفجار لغم لدى
مرور آليتهما بني مدينيت دونتزا
وهومبوري ،وقال مصدر أمين
«نشتبه يف أن اإلسالميني زرعوا
اللغم ،لكن ال نعلم إذا حصل
ذلك قبل رحيلهم أو بعده».
وكان الفتًا تساؤل الرئيس
املوقت ملالي ديونكوندا تراوري
أمس ،عن اسرتاتيجية احلركات
تعد
اإلسالمية املسلحة ،وماذا
ّ
بعد انسحاب مقاتليها بال معارك
من املدن الكبرية ،من دون أن
يستبعد ابتعادهم كثريًا عنها.
ورأى أن «باماكو ميكن أن
تتفاوض فقط مع احلركة الوطنية

لتحرير أزواد (طوارق علمانيون)،
أما مجاعة أنصار الدين املتشددة
ففقدت صدقيتها ومل تعد
مؤهلة حملاورة أي طرف ،على
رغم حماولة بعض عناصرها
تغيري القناع» ،يف إشارة إىل
انشقاق «حركة أزواد اإلسالمية»
عن اجلماعة ودعوتها إىل «حل
سلمي».
ويبدو أن احلذر من االسرتاتيجية
للمسلحني
املعروفة»
«غري
منع توسيع اجليش الفرنسي
انتشاره يف كيدال ،بعد يومني
من سيطرته على مطارها« ،يف
انتظار إرساء األمن مع الوحدة
األفريقية اليت ال تزال قيد
التجهيز» كما قال وزير الدفاع
الفرنسي الذي رفض أيضًا
توضيح احتمال تقدم قوات بالده
إىل جبال إيفوقاس مشال كيدال
لتحرير سبعة رهائن فرنسيني
خطفهم إسالميون يف النيجر
ومالي عامي  2011و.2012
وكشف لو دريان أن عدد
القوات الفرنسية سريتفع من 3
آالف إىل  4آالف جندي ،مشددًا
على أن مهمة هذه القوات ال
تزال منع تقدم «اجلهاديني»،
ومنح مالي فرصة استعادة
سيادتها ،مع احلرص على تسليم
الوحدة األفريقية مسؤولية تعزيز
وقدر الوزير الفرنسي
األمن.
ّ
كلفة األسابيع الثالثة األوىل من
العملية العسكرية الفرنسية يف
مالي حبواىل  ٥٠مليون يورو،
معلنًا تكبيد «اجلهاديني» خسائر
ملموسة« ،لكننا يف معركة مل
ِ
تنته».

طهران تس ّرع التخصيب يف ناتانز
وموسكو تطالبها بتجميد نشاطاتها

يف ٍ
حتد لقرارات جملس األمن،
أبلغت ايران الوكالة الدولية
للطاقة الذرية نيتها نصب أجهزة
طرد مركزي حديثة يف منشأة
ناتانز لتخصيب اليورانيوم ،ما
يسرع قدرة طهران على إنتاج
ّ
يورانيوم خمصب ُيستخدم وقودًا
يف مفاعل ،أو لصنع سالح
نووي.
وأطلعت الوكالة الدول األعضاء
على تلقيها رسالة من ايران ،يف
 23كانون الثاني (يناير) املاضي،
تفيد بأن «آالت طرد مركزي من
طراز آي آر  2أم ُ
ستستخدم يف
وحدة إي  22 -يف منشأة ختصيب
اليورانيوم يف ناتانز» وسط
ايران .وهذه الوحدة جديدة،
ّ
وستتسع لنحو  3132جهاز طرد
مركزي.
ومل حتدد طهران جدو ًال زمنيًا
لذلك ،لكن وكالة «أسوشييتد
برس» نقلت عن ديبلوماسي بارز
إن العمل مل يبدأ يف الوحدة،
مرجحًا أن يستغرق أشهرًا ،نصب
أجهزة الطرد اجلديدة وتشغيلها.
وأشارت الوكالة الذرية إىل أنها
ردت على الرسالة اإليرانية ،طالبة
مزيدًا من املعلومات التقنية.
وحتاول إيران منذ سنوات،
إنتاج أجهزة طرد مركزي أكثر
فاعلية من أجهزة من طراز «آي
صنعت يف سبعينات القرن
آرُ »1-
ّ
وتتعطل كثريًا .ولفت
العشرين،
ديفيد أولربايت ،مؤسس «معهد
العلوم واألمن الدولي» (مقره
واشنطن) ،إىل أن أجهزة الطرد
املركزي اجلديدة أكثر سرعة
خبمس مرات من تلك القدمية ،يف
ختصيب اليورانيوم.
وختصب ايران اليورانيوم بنسبة
ّ

 5يف املئة يف منشأة ناتاتز ،فيما
تستخدم منشأة فردو احملصنة
قرب مدينة قم ،للتخصيب بنسبة
 20يف املئة ،وحيث مثة حنو 3
آالف جهاز طرد ،يف مقابل أكثر
من  10آالف يف ناتانز.
ونقلت وكالة «رويرتز» عن
ديبلوماسي غربي بارز إن «زيادة
ّ
يشكل
أي قدرة للتخصيب،
ّ
ذكر وزير
استفزازًا» ،فيما
اخلارجية الروسي سريغي الفروف
بأن بالده «وكل الدول األعضاء
يف جملس األمن ،دعت إيران إىل
جتميد التخصيب خالل احملادثات»
بني ايران والدول الست املعنية
مبلفها النووي .لكنه اضاف أن
اإليرانيني «ينفذون كل عملياتهم
يف إطار اتفاق الضمانات» املربم
مع الوكالة الذرية.
واعترب اخلبري يف حظر االنتشار
النووي مارك فيتزباتريك من
للدراسات
الدولي
«املعهد
االسرتاتيجية» (مقره لندن) ،أن
حتديث أجهزة الطرد يف ناتانز
ّ
يشكل «تغيريًا يف اللعبة».
قد
وأضاف« :إذا ُنصبت آالف من
أجهزة طرد أكثر فاعلية ،سيصبح
أقصر بكثري ،اجلدول الزمين لقدرة
(ايران) على إنتاج مواد انشطارية
ُتستخدم إلنتاج سالح نووي».
وقد تعرقل خطة حتديث
أجهزة الطرد يف ناتانز ،مساعي
ايران والدول الست (اخلمس
الدائمة العضوية يف جملس
األمن وأملانيا) ،لالتفاق على
موعد ومكان للجولة املقبلة من
احملادثات بني اجلانبني .لكن
وزيرة خارجية االحتاد األوروبي
كاثرين أشتون أبدت «ثقتها» بأن
اجلانبني «سيلتقيان قريبًا».

يف غضون ذلك ،أعلنت
املفتشية العامة إلعادة إعمار
أفغانستان أن أموا ًال أمريكية
ُ
استخدمت لشراء وقود إيراني
ملصلحة القوات األفغانية ،يف
انتهاك للعقوبات اليت تفرضها
واشنطن على طهران.
أعده
وورد يف التقرير الذي
ّ
املفتش العام األمريكي اجلنرال
جون سوبكو ،أن واشنطن دفعت
بني  2007و 1.1 ،2012بليون
دوالر مساعدة السترياد الوقود

للجيش األفغاني .وأضاف« :كون
الواليات املتحدة دفعت السترياد
األفغانية
للقوات
حمروقات
وتسليمها ،مثة خشية من أن
ُ
استعملت
تكون أموال أمريكية
يف انتهاك للعقوبات االقتصادية
على ايران» .وزاد« :على رغم
حتركات وزارة الدفاع ملنع شراء
وقود إيراني بأموال أمريكية،
ما زالت هناك خماطر بانتهاك
العقوبات االقتصادية األمريكية»
على طهران.

غيالرد أبوت...معركة ثقة!!

يواجه كل من جوليا غيالرد
الفيدرالية
احلكومة
رئيسة
وطوني أبوت رئيس االئتالف
الفيدرالي املعارض حتديات
مشرتكة قبل انتخابات 14
سبتمرب للفوز بثقة الناخبني
الذين ال يولون ثقة جتاه أي
منهما.
لقد تسببت بعض مواقف غيالرد
وأبوت يف إثارة العديد من ردود
الفعل السلبية جتاههما.
وتشري استطالعات رأي إىل
تقدم ملحوظ لالئتالف إال أن
املشكلة تكمن يف زيادة نسبة
عدم املوافقة على شخص توني
أبوت مع نهاية .2012
ورغم املوقف الصعب الذي
تواجهه غيالرد إال أن ما يعضد
موقفها هو صمودها مع عدد من
التهديدات الداخلية واخلارجية
خالل آخر  12شهرا.
وكان من الواضح أن هدف
غيالرد وراء إعالن موعد حمدد
لالنتخابات هو حماولة جذب ثقة

الناخبني واستعادة املصداقية
وعدم وضع جمال للتخمينات
والتوقعات بشأن املوعد.
ومن املعروف أن طوني أبوت
يركز بشكل كبري على مهامجة
احلكومة الفيدرالية إال أنه
يتحتم عليه وضع إطار دقيق
يف كيفية ختفيض الضرائب
وزيادة كفاءة احلكومة يف حالة
جناحه يف االنتخابات املقبلة،
وكيف سيتمكن من احلد من
السيل يف قوارب طاليب اللجوء
القادمة إىل أسرتاليا.
ومن الناحية اجلغرافية تبدو
الصورة معقدة فخالل انتخابات
 2010كان الشعبية العمالية يف
كوينزالند وأسرتاليا الغربية
يف أدنى مستوياتها ،ولكن
اليت
الشديدة
االنتقادات
يواجهها حكومة نيومان يف
والية كوينزالند متنح أمال يف
توجه الناخبني حنو املعسكر
العمالي جمددا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

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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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل أول حوار مع أبوت يف السنة اجلديدة غيالرد تعلن موعد االنتخابات الفيدرالية
يف  14ايلول املقبل

على الرغم من الوعد السابق
الذي قطعه توني أبوت رئيس
االئتالف الفيدرالي املعارض
بتخصيص  1.5مليار دوالر
لصاحل متويل الطريق السريع
«ويست كونيكس» إذا قدر
لالئتالف الفوز يف االنتخابات
القادمة ،إال أنه قال مؤخرا إن
ذلك التمويل مرهون بالتزام
احلكومة ببناء امتداء طريق «ام
 4ايست» والذي مت إلغاؤه من
خمططات رئيس حكومة نيو
ساوث ويلز باري أوفاريل.
ويف أول مقابلة له يف السنة
اجلديدة ،كشف أبوت عن جزء
من املعركة االسرتاتيجية للفوز
مبقاعد غرب سيدني.
ويف حالة املوافقة على تنفيذ
رغبات توني أبوت سيعين ذلك
 3مليار دوالر إضافية للمشروع،
دون معرفة سبل متويله.
وقال أبوت يف مقابلة مع
صحيفة «الدايلي تلغراف» إنه
عاش يف « اميو بلينز» عام
 1986ملدة عام مشريا إىل أنه
استقل القطار للوصول إىل
املدينة مرات متعددة ،لكنه
كان مضطرا ليقود سيارته يف
مرات أخرى واصفا ذلك باملشقة
البالغة يف ظل عدم وجود طريق
سريع من سرتاسفيلد إىل
املدينة ،وتابع« :مشروع ويست
كونيكس ال يزال يف حسابات
االئتالف ولكننا نرغب أيضا يف
إنشاء طريق سريع يربط الغرب

توني أبوت رئيس االئتالف الفيدرالي املعارض
باملدينة.
كما دافع أبوت خالل املقابلة
عن حكومة هاورد وسياسة
التخفيضات الضريبية وبدالت
العائالت املضارة.
وأعرب أبوت عن ثقته يف فوز
االئتالف بثالثة مقاعد على

األقل يف غرب وجنوب غرب
سيدني ،وتابع« :أهالي غرب
سيدني أحواهلم يف احلضيض،
لديهم طموحات وتطلعات ،لقد
مت إهماهلم فرتات طويلة عرب
احلكومة العمالية».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

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

سوف يتوجه الناخبون إىل
صناديق االقرتاع يف 14
ايلول/سبتمرب من العام اجلاري
مما ميثل أطول محلة انتخابية
يف تاريخ اسرتاليا.
وجاء هذا االعالن عن موعد
االنتخابات يف خطاب ألقته
رئيسة الوزراء جوليا غيالرد
يف نادي الصحافة الوطنية
يف كانبريا.
وقالت رئيس الوزراء ان
إعالنها االنتخابات يف وقت
مبكر من شأنه أن يسمح
لرجال األعمال واملستهلكني
«التخطط لعامهم» ،ولكنه
يشكل أيضا حتديا للمعارضة
لتقديم تفاصيل سياستها
االنتخابية يف وقت أقرب،
محى احلملة
كما خيفف من ّ
االنتخابية.
وتابعت تقول «لن تكون
سنة من دون عاطفة ،ألن
االنتخابات هي وقت يف حياتنا
الوطنية حيث التأمل يف القيم
ومقارنة اخلطط البديلة والنظر
فيها».
وقالت «ال مفاجآت يعين
أيضا ال أعذار .االسرتاليون
ال يهتمون حبمالت دون
احملتوى ومبتذلة الغرض..
هناك اآلن بوضوح الوقت ...
للشعب واألحزاب املتنافسة
يف االنتخابات لوضع كشف
كامل الدقة عن تكلفة خططهم
املفصلة للينظر فيها الناخبون
يف الوقت املناسب».
وقالت السيدة غيالرد انها
ال تريد أن تبدأ األمة «أطول
محلة انتخابية».
وأكدت السيدة غيالرد انها
حتدثت مع نائيب نيو ساوث
طوني
املستقلني
ويلز
وندسور وروب اوكشوت حول
موعد االنتخابات قبل االعالن
عنه يوم االربعاء.
اوكشوت:
السيد
وقال
«أرحب بتأكيد موعد االنتخابات
الفيدرالية يف  14ايلول/
يعمل
الربملان
سبتمرب..
لفرتة كاملة وموعد االنتخابات
تأكد».
بدوره رحب نائب نيو ساوث
ويلز املستقل طوني ويندسور
باإلعالن عن يوم االنتخابات،
قائال ان اعالنه اآلن من شأنه
أن يوفر اليقني ،وقال يف
بيان له «يف املاضي ،كان
االسرتاليون حمبطني بشأن
موعد االنتخابات لفرتة طويلة
ّ
يعلق
من الزمن ،وكان هذا
عمل الربملان».
لكن السيد ويندسور اعرتف
بان اإلعالن املبكر يعين انه
يف االشهر الثمانية املقبلة قد
نرى بشكل جيد منوذج محلة
احلزبني الرئيسيني.
وقال عضو املقاعد االمامية

يف حزب االحرار مالكومل
تورنبول« :نشعر خبيبة أمل
عميقة بتحديد جوليا غيالرد
موعد االنتخابات يف يوم
(Yom
اليهودي
الغفران
 )Kippurوهو اليوم الرمسي
واالكثر قدسية يف السنة
اليهودية».
وكانت رئيسة جملس الوزراء
قد بدأت خطابها ،يف نادي
الصحافة الوطين يف كانبريا
بتحديد أولوياتها لعام ،2013
من خالل اإلعالن بان معظم
االسرتاليني خيشون من ان
أطفالنا لن يعيشوا حياة
أفضل من تلك اليت يعيشونها
اليوم».
وأشارت السيدة غيالرد اىل
انعدام األمن بالنسبة للكثريين
يف أعقاب األزمة املالية
العاملية ،والضغوط اإلضافية
اليت جترب الناس على السفر
لوقت طويل للعمل على دفع
فواتري املنزل.
وقالت ان «هذا يعين أنه
ميكن أن يكون هناك كفاح
من أجل تغطية نفقاتهم وقد
يبدو أصعب بكثري املضي
قدما يف عامل ما بعد األزمة
املالية العاملية».
واستطردت تقول ان «هذا
يعين أننا أكثر عرضة من
ملواجهة
السابقة
األجيال
حتديات األبوة واألمومة ورعاية
كبار السن من اآلباء واألمهات
يف الوقت نفسه».
وقالت انه «جنبا إىل جنب مع
الوقت الذي يستغرقه السفر
للعمل ،وبالنسبة للبعض
القلق إزاء سالمة اجملتمع ،فان
احلياة ميكن ان تكون ضاغطة
جدا ..مع كل هذا ،حنن على
اتصال أكثر مع املعلومات
حول األحداث العاملية وأسباب
قلق اجملتمع اكثر من أي وقت
مضى».
وكشفت انه «مع مرور الوقت،
أدت الشكوك والضغوط اليت
نعيشها مع بعضنا اىل ان
نشعر بالقلق من أن أطفالنا
لن يعيشوا حياة أفضل منا».
وسلطت غيالرد الضوء يف
خطابها على ان العائالت
تشكل أولوية حلزب العمال،
سياسة
على
وركزت
اقتصادية اوسع يف انتخابات
هذا العام ،متعهدة على جعل
اجليل القادم «أقوى وأكثر
عدال وذكاء».
وقالت رئيسة الوزراء «كجيل
من االسرتاليني ،فان املهمة
األكرب لدينا ،والدعوة االمسى،
هو بناء مستقبل مشرتك
وفرصة أكرب واقل خطرا
للجيل القادم».
وتابعت تقول «أريد القضاء
على أي معنى بأنه ال ميكننا

القيام مبا نسعى الجنازه..
كأمة ،حنن أقوياء ونزهاء
الفطرة ،وأذكياء ..أنا أعرف
أن لدينا ذلك يف داخلنا
لضمان ان يكون اجليل القادم
من االسرتاليني أقوى وأكثر
عدال وذكاء .أنا متفائلة،
كل شيء حققناه كأمة يعزز
هذا التفاؤل ،كل شيء حنن
خنطط له يوصل لذلك».
ولكن السيدة غيالرد تنبأت
بتدابري موازنة صعبة -ما
وصفته بـ «تدابري ادخار
طويلة االمد»  -لدفع مثن هذا
األمن من خالل حتذير احلكومات
بأنها تواجه فرتات صعبة من
اإليرادات لعدة سنوات.
كما كان متوقعا ،اعلنت عن
زيادة متويل املدارس ووضع
خطة التأمني ضد العجز
وو ُجهات لكثري من
الوطين
ُ
املدخرات ،لكنها مل تكشف
يف كلمتها اين وكيف ستكون
االقتطاعات والتخفيضات.
وقالت رئيسة الوزراء ان
«إيرادات احلكومة لكل وحدة
من الناتج القومي كانت يف
أدنى مستوى له منذ أوائل
تسعينات القرن املاضي..
وبعبارة أخرى ،مقابل مبلغ
معني من الدخل االقتصادي،
فان ماال أقل سينتهي يف
اخلزانة العامة الستخدامه
للشعب األسرتالي».
وكشفت عن «اننا نشهد
اخنفاضا نسبيا يف اإليرادات
اليت يتم توليدها من أي كمية
معينة من الدخل االقتصادي.
هذا جزء من اجتاه يشعر به
مجيع أحناء العامل ..اآلن ،فان
األثر الفوري هلذا كان واضحا
من قبل نائب رئيسة الوزراء
(وزير اخلزانة واين سوان)
يف كانون االول /ديسمرب
املاضي».
«ضمن
انه
واعلنت
اسرتاتيجيتنا املالية املتوسطة
األجل ،االنفاق مقيد بإحكام،
اذ ان مقدار الضريبة احملصلة
من مجيع املصادر -خاصة من
ضريبة الشركات -أقل بكثري
من املتوقعني املستقلني أو
من توقعات وزارة اخلزانة».
وقالت رئيسة الوزراء انه
اإليرادات
مع
«باملقارنة
العامة اليت كانت متوقعة
عشية األزمة املالية العاملية
يف عام  ،2008ما مت بالفعل
مجعه من الضرائب كان ،يف
املتوسط ،أقل بكثري بنسبة
تزيد على  30مليار دوالر
سنويا ..حتى انه باملقارنة
مع ما كان متوقعا اثر انتهاء
أسوأ األزمات املالية العاملية،
فان اإليرادات السنوية اقل
بعشرات املليارات مما كان
متوقعا».
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قد تلحق الضرر حبزب العمال يف االنتخابات

تكهنات باتهام النائب طومسون

النائب كريغ طومسون
من املمكن أن تعاني محلة حزب
العمال االنتخابية من انتكاسة
يف ساحة املعركة الرئيسية
يف نيو ساوث ويلز ،مع تزايد
التكهنات بأن شرطة فيكتوريا
ستوجه قريبا التهم ضد النائب
كريغ طومسون (املستقل)
املعلقة عضويته يف حزب
العمال.
وتعتقد مصادر قانونية رفيعة
املستوى ان وحدة مكافحة
الغش واالحتيال يف فيكتوريا،
اليت أمضت أكثر من عام حتقق
يف قضية رئيس احتاد اخلدمات
الصحية السابق ،قد توجه اليه
اتهامات جنائية قبل نهاية
األسبوع احلالي.
وكان قد مت تعليق عضوية
السيد طومسون يف حزب
العمال ،ولكن اتهامات الشرطة
هذه اذا ما حصلت ،فان من
شأنها أن تلحق الضرر حبكومة
غيالرد ،بعد االتهامات اليت
وجهتها الشرطة الفيدرالية ضد
رئيس الربملان السابق بيرت
سليرب يف وقت سابق من شهر
كانون الثاني املاضي.
وعلم ان عناصر املباحث يف
ُ
فيكتوريا ،الذين حيققون يف
ادعاءات بأن السيد طومسون
انفق اآلالف من الدوالرات من
أموال االحتاد على عاهرات وامور
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شخصية األخرى ،قد انتهوا من
التحقيق الذي استمر لفرتة
طويلة.
وما زال النائب العمالي
السابق ،الذي علقت عضويته
العام املاضي يف حزب العمال
ينفي باستمرار ارتكابه أي
خمالفات.
ويزعم السيد طومسون أنه
استخدم بطاقات االئتمان التابعة
لالحتاد وايضا السحوبات النقدية
لدفع مثن اخلدمات املرافقة بني
عامي  2003و  2007حينما كان
يشغل منصب السكرتري الوطين
الحتاد اخلدمات الصحية وقبل
دخوله الربملان الفيدرالي.
واعلن حمامي النائب طومسون
السيد كريس مكاردل ،ليل
االربعاء ،انه «مل يسمع أي
شيء» من شرطة فيكتورية.
وقال السيد مكاردل انه واثق
أنه ستتم تربئة السيد طومسون
من ارتكابه أي خمالفات ،مضيفا
«إذا كانت هناك اتهامات جنائية
فستتم تربئته منها».
وقالت متحدثة باسم شرطة
والية فيكتوريا ان «التحقيق
مستمر وحنن لن تقدم تعليقا
سريعا».
وواصلت الشرطة مجع األدلة
ضد السيد طومسون لتقدميها
للمحكمة الفيدرالية.

اعالناتكم يف
اهلريالد طريقكم
اىل النجاح

ايست مرييالندز االبتدائية
تبدأ العمل بدوام دراسي جديد

بدأت ثورة تعليمية يف مدرسة
االبتدائية
مرييالندز
ايست
يوم االربعاء حيث انتهى اليوم
الدراسي األول حبدود وقت
الغداء.
وقد أدخل مدير املدرسة جون

غوه ( )Gohنظام البدء املبكر
واالنتهاء املبكر بالدوام الدراسي
كتجربة يف العام  ،2013وذلك
بدعم من معظم ،وليس كل،
اآلباء.
وهذا يعين أن املدرسة ،اليت
تضم  380طالبا ،ستبدأ باعطاء
الدروس الساعة الـ  8صباحا،
بدال من الساعة  ،09:00وينتهي
التعليم فيها الساعة 1:15
ظهرا.
فاالهل الذين يريدون بقاء
الدوام القديم اي حتى الساعة
 3من بعد الظهر هم الذين
يعملون ..ويوم االربعاء تبنى
ما يقرب من  40خيار البقاء اىل
وقت متأخر.
وقد نقل هاربريت كالرينتس
 Harpreet Kalrantsابنته أرني
( )Arneeالبالغة من العمر 9
سنوات من مدرسة رمسية قريبة
يف مرييالندز اىل مدرسة ايست
بسبب
االبتدائية
مرييالندز
التغيريات الوقت.
وقال السيد كالرينتس ان
«املدير قال ان االوالد أشد
انتباها يف الصباح».
وقد غادرت ارني املدرسة
الساعة 1:15ظهرا.
وقالت أرني «إن انتهاء الدوام
الدراسي مبكرا جيعلين اشعر
بشكل افضل الن بامكاني اجناز
فروضي دون الشعور بالتعب.
غري ان املسألة تبدو مغايرة
بالنسبة لعصمت  Zenelajالذي
كان مستاء من هذه التغيريات

حيث يدرس نقل ولده أربر Arber

( 10أعوام) من املدرسة.
فهذه التغيريات ال تناسبه
وزوجته بفعل نوبات العمل
سلكية
اتصاالت
كتقين
والسلكية مع اثنني من اوالده
يف مدرسة ثانوية بدوام دراسي
عادي.
وقال «حنن مستاؤون جدا من
هذا القرار ولكن أريد ابين أن
يبقى يف مرييالندز».
وقال مدير املدرسة السيد جون
غوه ( )Gohان  72يف املئة

من اآلباء يؤيدون هذا التغيري،
الذي مت تصميمه لالستفادة من
أوقات الذروة يف استيعاب
الدروس يف الصباح وجتنب
التعب بعد الظهر.
وقال ان جمموعة صغرية من
اآلباء واألمهات قد حتتج من
خالل االستمرار يف إرسال
أوالدهم حسب التوقيت القديم
اي الساعة  .09:00وسوف يتم
اعتبار هؤالء التالميذ غائبني اذا
اختار الوالدان هذا التكتيك.
وقال املتحدث باسم وزارة
الرتبية والتعليم ان العديد من
التالميذ تسجلوا يف ابتدائية
ايست مرييالندز وهذا يظهر
هلذه
القوي
االهل
دعم
التغيريات.

نقص حاد يف موظفي اللجنة األسرتالية
لنزاهة تطبيق القانون
تعمد إحدى هيئات مكافحة
األسرتالية إىل
الفساد
استعارة موظفني ومعدات من
املؤسسات اليت تشرف عليها
من أجل إجراء التحقيقات ،ال
سيما يف ظل ارتفاع عدد ضباط
اجلمارك الذين حتوم حوهلم
شبهات فساد.
وعربت عضوة الربملان العمالية
ميليسا بارك ،ومدير إدارة
الشكاوى السابق آالن أشر
عن قلقها من النقص الظاهر
يف «اللجنة األسرتالية لنزاهة
وطالبا
القانون»،
تطبيق
احلكومية الفيدرالية بضرورة
تدارك األمر.
يذكر أن خالفات حادة بني
الشرطة الفيدرالية واجلمارك قد
اندلعت عقب فشل األخرية يف
ضبط شحنة خمدرات يقدر مثنها
ب  230مليون دوالر كانت على
منت إحدى السفن القادمة إىل
أسرتاليا.
وكانت احلكومة الفيدرالية مت
مت حتذيرها يف تقرير عام 2010
حول الضعف والفجوات يف
نظام األمن املالحي قبل عامني
من فضيحة عصابة الفساد
اجلمركية مبطار سيدني.
وتذمر بعض الضباط العاملني
يف «اللجنة األسرتالية لنزاهة

تطبيق القانون» من نقص
املصادر واعتمادها على حمققني
وحتليالت املؤسسات األخرى
مثل الشرطة الفيدرالية وجلنة
اجلرائم األسرتالية واجلمارك
دون االعتماد على الذات
للوصول للمعلومات الصحيحة.
وقال مسؤولون أن ذلك
االعتماد على عناصر املؤسسات
األخرى يعد تضاربا يف املصاحل
ألن اللجنة يفرتض أنها مسؤولة
عن شفافية تلك املؤسسات.
وتضم اللجنة األسرتالية لنزاهة
تطبيق القانون حنو  30موظفا،
بينهم سبعة حمققون ،وميزانية
 6مليون دوالر ملراقبة أداء
 12700ضابط يف اجلمارك
وجلنة
الفيدرالية
والشرطة
كما
األسرتالية،
اجلرائم
سينضم إليها مخسة موظفون
جدد هذا العام لإلشراف على
ثالثة مؤسسات أخرى بينها «
أوسرتاك» لتحقيقات غسيل
األموال و» كراميرتاك» للسجالت
اجلنائية ،لكنها يف حاجة إىل
املزيد من التمويل واملوظفني
لتأدية مهامها على أكمل وجه
بدال من االستعانة باملؤسسات
األخرى.
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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

صفحة 13

Saturday 2 February 2013

السبت  2شباط 2013

اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Page 13

Australian News

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

استطالع :شراء منزل أول أولويات أفضل وأسوأ فنادق العامل :لندن يف املؤخرة وترتيب باهت ألسرتاليا
شباب أسرتاليا عام 2013

ألكسندرا غرين وتروي أبوت وضعا شراء أول منزل لهما أكرب أولوياتهما
عام 2013
وضع حنو ثلثي األسرتاليني
ذوي األعمار املرتاوحة بني
 24-18سنة شراء أول منزل
هلما أهم أولويات العام اجلاري
 2013حبسب استطالع جديد.
وأظهر استطالع أجراه موقع
«ريال ستيت .كوم» األسرتالي
أن شراء أول منزل كان
األولوية األوىل ملن مل ميتلك
منزل من قبل يف تلك الفئة
العمرية ،بينما أعرب أولئك
الذين ميتلكون منازل بالفعل
يف ذات الفئة العمرية عن
رغبتهم يف أن يتمكنوا من دفع
أكرب نسبة من الرهون العقارية
خالل العام اجلاري.
وقال حنو  % 60من املشاركني
يف االستطالع إنهم يرغبون يف
شراء عقار هذا العام بينما
قال الثلث إنهم يعتزمون بيع
عقاراتهم واالنتقال إىل عقارات
أكرب حجما.
ونفذ الزوجان تروي أبوت
رغبتهما
غرين
وألكسندرا

يف شراء أول منزل هلما يف
 ،2013بعد أن قاما بتوقيع
عقد لشراء منزل يف «ايسرتن
هايتس» مبنطقة «ابسويتش»
غرب بريزبن إال إن الرتوش
النهائية للصفقة ستتم األسبوع
املقبل.
وقالت غرين « :لقد ظللنا
نبحث عن منزل مناسب خالل
آخر عامني ،مل يكن ذلك باألمر
اهلني أن جند منزال يرضي كال
منا».
وتابعت« :لقد اخرتنا الوقت
فأسعار
للشراء،
املالئم
العقارات يف اخنفاض خالل
العامني املاضيني».
من جهته ،قال آرثر شارالفتيس
املدير العام للموقع الذي أجرى
االستفتاء إن هنالك حالة من
الثقة بني املشاركني يف
االستطالع يف أسعار السوق
العقاري.

إحصائية 65000 :دوالر تكلفة تعليم
طالب مدرسة حكومية يف سيدني

بالوالية منذ مثان سنوات كانت
فقرية التخطيط .
ولكن الدراسة اعرتفت ببعض
اهلامة اليت أحدثتها
املزايا
عمليات االندماج اجتماعيا وفيما
يتعلق مبوظفي هذه اجملالس.
ونوه التقرير إىل ضرورة
اختاذ قرارات صعبة مثل
تقليل عدد املوظفني لتقليل
النفقات وجين فوائد االندماج،
وتقليل التكدس الوظيفي
البريوقراطي.
يذكر أن جمالس بلديات نيو
ساوث ويلز تضم حنو 1500
من أعضاء اجملالس ،وحنو
 50000موظف.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قائمة أسوأ 10
املستوى الفندقي
 -100لندن الربيطانية
 -99ريو دي جانريو الربازيلية
 -98كوبنهاغن الدامنركية
 -97باريس الفرنسية
 -96أمسرتدام اهلولندية
 -95بروكسل البلجيكية
 -94بنما سييت البنمية
 -93فرانكفورت األملانية
 -92كييف األوكرانية
 -91لوس أجنلوس الواليات
املتحدة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

فصل عاملة التقطت صورا إباحية
داخل عيادة أسنان مبلبورن!!
مت فصل عاملة نظافة يف عيادة
أسنان عامة مبلبورن عن العمل
وجيرى التحقيق معها بتهمة
استخدام العيادة يف التقاط
صور إباحية ،باإلضافة إىل
قيامها بكشف السجل الصحي
املريضات
إلحدى
السري
املرتددات على العيادة.
وكانت العاملة اليت تعمل يف
عيادة أسنان حكومية تابعة
لـ «قطاع الصحة اجلنوبي
«ساوثرن هيلز» قد نشرت
صورا إباحية تظهر فيها عارية
متاما على أحد املواقع اجلنسية.
واطلعت صحيفة اهلريالد صن

على الصور وتظهر فيه عاملة
النظافة عارية يف عيادة األسنان
وتستخدم معدات األسنان يف
تلك الصور.
كما انتهكت العاملة أسرار
صحية ملريضة من ضاحية «
شيلتنهام» حينما تداولت سجلها
الصحي الذي يفيد أنها كذبت
بشأن إصابتها بالسرطان.
وأضافت األم اليت تقدمت
بالشكوى أن العاملة قامت
بزيارة زوجها وأطلعته على
السجل الصحي هلا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تضع اسرتاتيجية
وطنية لألمن اإللكرتوني

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تقرير :تكدس وظيفي يف
بلديات نيو ساوث ويلز املندجمة
حذر تقرير جديد حول اندماج
جمالس البلديات بوالية نيو
ساوث ويلز
من أن القوانني اليت تلزم
بعدم فصل موظفي البلديات
املندجمة ملدة ثالث أعوام
قد ختلق بريوقراطية زائدة،
باإلضافة إىل عدم القدرة على
التوفري.
وأضاف التقرير أن عمليات
االندماج اليت حدثت بني بعض
جمالس بلديات نيو ساوث ويلز
كانت ذات ختطيط فقري وأثر
سلبا على مشروعات البنية
التحتية وميزانية اجملالس.
وتابع البحث أن عمليات
االندماج اليت طالت  42جملسا

احتلت لندن صدارة أسوأ مدن
العامل يف اخلدمات الفندقية
ضمت أكثر
وفقا لدراسة
من  1400فندقا على مستوى
العامل.
وأجرى الدراسة املوقع السياحي
الربيطاني الشهري «تريفاجو»،
وقام بتصنيف مائة مدينة يف
العامل فيما يتعلق باخلدمات
الفندقية حبيث يكون رقم 100
يف القائمة هي املدينة األسوأ
ورقم  1هي األفضل.
وجاءت لندن يف املركز 100
باعتبارها األسوأ خدمات فندقية

ثم ريو دي جانريو املدينة
الربازيلية يف املركز  99وهي
ثانئ أسوأ مدينة يف العامل ،ثم
كوبنهاغن يف املركز 98فباريس
يف املركز .97
وفيما يتعلق بأسرتاليا ،مل
تستطع مدنها حتقيق مستويات
جيدة على مستوى الفنادق،
إذ احتلت بريزبن املركز 76
وسيدني  69وملبورن .60
بينما كانت أفضل املدن يف
القائمة مدينة دريسدن األملانية
ثم مدينة هانوي الفيتنامية ،ثم
مدينة بورتالند األمريكية.

أفضل عشر مدن يف املستوى
الفندقي
-1دريسدن األملانية
 -2هانوي الفيتنامية
 -3بورتالند األمريكية
 -4طوكيو اليابانية
 -5سانتياغو دي كومبوستيال
اإلسبانية
 -6غدانسك البولندية
 -7شيكاغو األمريكية
 -8سيتل األمريكية
 -9كراكاو البولندية
 -10بودابست اجملرية

مدن

على

تبلغ تكلفة تعليم طفل يف
املدارس احلكومية بسيدني
على مدار  14عاما عمر سنوات
دراسته حتى نهاية املرحلة
الثانوية حوالي  65ألف دوالر
حيث تزداد املصروفات عرب
رسوم الرحالت والتكنولوجيا
واألنشطة خارج إطار املنهج.
وبينما يفرتض أن يكون
التعليم احلكومي باجملان إال أن
املدارس تطلب من أولياء أمور
الطالب يف املدارس االبتدائية
والثانوية املساهمة يف الربامج
الرياضية والتعليمية ،كما قد
تفرض املدارس رسوما تتعلق
بشراء مواد خام تستخدم يف
تدريس مواد معينة.
ويقول أولياء األمور إنهم
يتكبدون كثريا يف الدفع
للرحالت والتكنولوجيا واألنشطة
غري املنهجية.

وتشري احلسابات اليت أعدتها
منظمة « املنح الدراسية
املصاريف
إن
األسرتالية»
الدراسية اليت تتكبدها عائلة
عاما
طالب على مدى 14
دراسيا من التعليم احلكومي
يف سيدني تبلغ  64349دوالر
بفرض أن السنة الدراسية
األوىل تبدأ هذا العام وملدة
 14عاما قادما ،بينما مل تكن
املصروفات جتاوز مستوى
 62496دوالر يف إحصائيات
العام املاضي.
وتابعت اإلحصائيات أن رسوم
الطفل الذي يلتحق بأول سنة
دراسية له يف مدرسة حكومية
يف سيدني تبلغ  1310دوالر
سنويا ،و 982للملبس والرحالت
والضروريات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

عمليات االحتيال اإللكرتونية
على شبكة اإلنرتنت ،وإعالنات
اجلاسوسية وغريها من القضايا
ستكون هي حمور اهتمام
خطة األمن اإلكرتوني الوطنية
اجلديدة ،يف أعقاب الصعود
اهلائل يف معدالت القرصنة
اإللكرتونية.
وتضع اخلطة تعريفا حمددا
ملصطلح «األمن اإللكرتوني»
مع وضع أطر واضحة للشراكة
بني احلكومات وقطاع األعمال،
باإلضافة إىل تبعات الصعود
بالنسبة
املستمر
األسيوي
ألسرتاليا.
وحتمل اخلطة اجلديدة اسم
«اسرتاتيجية أمن اإلنرتنت»
مع مقار جديدة للقائمني على
تنفيذها جتمع بني إمكانيات
مؤسسة االدعاء العام والدفاع
وازيو والبوليس الفيدرالي
وجلنة اجلرائم األسرتالية.
وما استدعى اإلسراع باخلطوة
هو صعود اهلجمات اإللكرتونية

بنسبة  % 42على مدى العامني
املاضيني.
ويقول التقرير الذي حيدد مالمح
اسرتاتيجية األمن اإللكرتوني
اجلديدة إن بقاء األمور كما هي
قد يقوض الثقة يف االستقرار
االجتماعي واالقتصادي.
وقالت رئيسة احلكومة الفيدرالية
جوليا غيالرد إن الرتكيز على
األمن اإللكرتوني هام للغاية ال
سيما يف ظل النمو املتواصل
لالنرتنت والتكنولوجيا ،خصوصا
مع االتساع الذي تشهده «شبكة
الربودباند»اليت تؤمن انرتنت
فائق السرعة.
ومتثل اخلطة اجلديدة طورا جديدا
من الرتكيز األسرتالي بعد أن
اهتمت خالل العقد املاضي
باملشاركة يف احلرب على
اإلرهاب يف أعقاب هجمات 11
سبتمرب الشهرية يف الواليات
املتحدة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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واليات أسرتالية تعرتض على مسودة أسعار الوثائق األسرتالية
قانون فيدرالي حلقوق اإلنسان املزورة على شبكة اإلنرتنت!!

واليات
حكومات
حذرت
أسرتالية من أن نطاق واسع
من قوانينها وضوابطها باتت
مهددة بفعل قانون مناهضة
التمييز املقرتح من قبل
احلكومة الفيدرالية.
وتقاتل احلكومات احملافظة
الثالثة؛ نيو ساوث ويلز
وفيكتوريا وكوينزالند لنيل
استثناءات واسعة من مسودة
قانون مكافحة التمييز الذي
أعدته حكومة غيالرد ،والذي
جيرم التمييز على أساس 17
عنصرا يرتاوح بني العمر إىل
التوجه اجلنسي إىل التاريخ
الطيب واجلنسية.
وتزعم الواليات أن القانون
الفيدرالي اجلديد من شأنه
أن يوقف العمل بالضوابط
العمرية اليت تضعها الواليات
لنيل رخصة القيادة ،كما
سيمنع الواليات من اإلصرار
على أن الوظائف العامة
تقتصر على األسرتاليني أو
املقيمني يف أسرتاليا بشكل
دائم.
ووفقا للقانون اجلديد يف
حالة إقراره ،فإن القضاة لن
ميكن إجبارهم على التقاعد،
كما ال ميكن عمل خصم خاص

لبعض الفئات مثل األطفال
يف املواصالت العامة.
وتضم مسودة حقوق اإلنسان
مخسة
التميز
ومناهضة
جمموعات من مقرتحات قوانني
فيدرالية تغطي جوانب النوع
واجلنس والعمر والعجز.
وتقول حكومة نيو ساوث ويلز
إن القوانني اجلديدة قد تبطل
شرعية قوانني الوالية اليت
تقوم بالتمييز على أساس
واجلنسية
واهلوية
النوع
واملواطنة.
كما ختشى حكومة الوالية من
أن تسفر التعديالت اجلديدة
عن حظر منع املعاقني ذهنيا
من امتالك أسلحة نارية.
كما قدم مكتب روبرت كالرك
املدعي العام بوالية فيكتوريا
قائمة من قوانني احلكومة اليت
ميكن منازعتها إذا ما مت إقرار
مسودة القانون اجلديد.
ويف سياق مشابه ،قام
املدعي العام بوالية كوينزالند
جارود بليجي مبهامجة مسودة
القانون الفيدرالي اجلديد
بداعي أنه سوف يناقض
بعض قوانني الوالية يف أمور
مثل العمر.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مطعم فرنسي باليابان يقدم
للزبائن أطعمة من الوحل!!

قام مطعم لألكالت الفرنسية
يف طوكيو بتقديم وجبات
تتكون حمتوياتها األساسية
من الوحل.
والطني املستخدم يف الوجبات
هو وحل أسود خاص يتواجد
يف مدينة كانوما بطوكيو ،ومت
خضوعه الختبارات صحية.
«توشيو
الطاهي
وقام
تاناب» الطاهي مبطعم « Not
 Ne Quittez Pasبإعداد قائمة
كاملة من األطعمة املصنوعة
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من الوحل ،بعد أن القت
«صلصة الوحل» اليت صنعها
الكثري من اإلشادة داخل
اليابان.
ويدفع مرتادو املطعم 110
دوالر للحصول على وجبة
افتتاحية من الوحل تتضمن
شوربة وحل ونشاء بطاطس
من وحل ،قبل أن حيظى
بوجبات رئيسية أصلها مجيعا
من الوحل.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جواز سفر أسرتالي مزور
انتشرت يف اآلونة األخرية
ظاهرة غريبة تتمثل يف شراء
جوازات سفر ورخصات قيادة
وشهادات عسكرية أسرتالية
مزورة عرب شبكة اإلنرتنت.
وقال غريغ نيوتون رئيس شركة
«فرييفاي» املتخصصة يف جمال
التثبت من صحة الوثائق إن
ظاهرة انتشار الوثائق املزورة
أضحت يف زيادة.
ويف موقع إلكرتوني حيمل امسا
« فولس دوكيميتس.سي
سي» أو «وثائق مزيفة» يباع
جواز السفر األسرتالي املزيف
بسعر  600يورو ،وتباع رخصة
القيادة املزورة بـ  200يورو،
وكذلك البطاقة الشخصية.
ويف موقع آخر حيمل اسم «
ديبلوماكامباني.كوم» يتم بيع
شهادة دبلومة جامعية أسرتالية
مقابل  249.99دوالر أمريكي،
كما يعرض املوقع تزوير أي
شهادات جامعية حسب الطلب.
كما يعرض موقع « ايباي ايه
بريتيش» شهادات عسكرية
أسرتالية متنوعة ميكن طبعها،
مع مراعاة وضع اسم املشرتي
والرتبة العسكرية اليت يرغب
يف وضعها وغريها من األمور.

ويرتاوح سعر الشهادة العسكرية
ما بني  7.5 -4.5دوالر.
من جانبه ،قال رون كوكسون
رئيس مجعية « مجعية احملاربني
األسرتاليني القدامى يف فيتنام»
إنه شعر باالمشئزاز من فكرة
تزوير الشهادات العسكرية،
مطالبا الشرطة بفعل خطوات
صارمة حيال تلك املواقع.
وأضاف نيوتون إن جواز السفر
املزيف أو رخصة السيارة املزورة
يتم استخدامها للحصول على
وثائق أخرى وتأسيس حسابات
بنكية وبطاقات ائتمان.
وقالت شرطة نيو ساوث ويلز
إن هؤالء الذين يستخدمون تلك
الوثائق املزورة للحصول على
مصاحل مالية يواجهون عقوبة
احلبس.
بينما تقول الشرطة الفيدرالية
األسرتالية إن املواقع اليت
تعرض وثائق مزورة هي مواقع
ليست أسرتالية ،لكنه حذر
األسرتاليني من مغبة التعامل
مع تلك املواقع واملسؤولية
اجلنائية اليت يتحملها أصحاب
الوثائق املزورة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مقتل  4أشخاص يف أسرتاليا جراء الفيضانات
لقي أربعة أشخاص من
ضمنهم صيب يف الثالثة
من العمر حتفهم وفقد اثنان
آخران يف أسرتاليا بسبب
فيضانات واجتياح عاصفة
هوجاء األنهار .
وطلب من السكان املقيمني
بالقرب من مصب نهر
“بوين” إجالء منازهلم حيث

هددت مستويات الفيضانات
بتجاوز مؤشر اخلطر الذي يعود
ملئة عام بعد أن شهدت مناطق
مبيناء غالدستون سقوط أمطار
مبعدل  400ملليمرت خالل 48
ساعة املنصرمة.
األشخاص
اآلف
وأمضى
ليلتهم الثالثة فى مراكز
اإليواء بعدما فقدوا منازهلم

اكتشاف كميات نفط هائلة يف أسرتاليا
قد حيوهلا إىل سعودية جديدة!!

إىل القول إن الواليات املتحدة
قد تتخطى السعودية وتنتزع
منها لقب أكرب منتجة للنفط
يف العامل.
من جانبه ،قال بيرت بوند
الرئيس التنفيذي لشركة
صاحبة
اينرجي»
«لينك
االكتشاف األسرتالي إن
صناعة النفط يف العامل قد
تنقلب رأسا على عقب جراء
االكتشاف اجلديد ،مشريا إىل
أن تكلفة استخراج النفط يف
تلك املنطقة قد تبلغ 200
مليون دوالر.
ومن املعروف أن النفط
الصخري أكثر تكلفه يف
استخراجه من النفط اخلام
التقليدي حيث يستلزم األمر
إحداث تصدعات للصخور
بشكل تقين معني واستخدام
خليط من املاء والرمل مع
حتت
الكيماويات
بعض
ضغوط هائلة.
وأضاف بوند أنه يف حالة
التمكن من استخراج 233
مليار برميل فإن أسرتاليا
ستضاهي اململكة العربية
السعودية.

مت اكتشاف ما يناهز  233مليار
برميل من النفط يف مناطق
نائية يف جنوب أسرتاليا،
وهو ما قد جيلب ألسرتاليا
تريليونات الدوالرات وحيوهلا
إىل مملكة عربية سعودية
جديدة غنية بالنفط.
وقامت شركة «لينك اينرجي»
باإلبالغ عن االكتشاف إىل
سوق البورصة ،واعتمد على
تقريرين أعدهما خرباء نفط،
إال أنه مل يتم حتديد اآللية اليت
سيتم انتهاجها الستخراج تلك
الثروة اهلائلة من النفط.
وأشار التقريران إىل أن 16
مليون فدان التابعة للشركة
يف جنوب أسرتاليا حتتوي
على ما يرتاوح بني -133
 233بليون برميل من النفط
مدفونة حتت الصخور.
ورغم ذلك من احملتمل أال
تتعدى كمية النفط اليت يتم
استخراجها فعليا  3.5مليار
برميل وهو ما يوازي 227
مليار دوالر باألسعار احلالية
للنفط.
امتدادا
االكتشاف
ويعد
لالكتشاف اهلائل للنفط
يف إحدى مناطق الواليات
املتحدة ،وهو ما دعا البعض

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وسياراتهم وممتلكاتهم فيما
يف أسوأ موجة فيضانات
تشهدها أسرتاليا.
خدمة
كيري
موري
الطوارئ“:حسنا ،فياضانات
غرافتون سجلت رقما قياسيا.
مل يسبق أبدا يف التاريخ وأن
سجلت هذه النسبة العالية.
أعتقد أنه علينا العودة اىل
الثمانينات للحصول على
فيضانات يف الواقع تصل
اىل  7.7أمتار حتى اآلن ما
يقرب  8.1أمتار هي أكرب

الفيضانات اليت شهدتها
غرافتون على االطالق”.
أما يف نيو ساوث استدعت
الفيضانات إجالء  7آالف
شخص وتسببت بعزل مخسة
آالف آخرين فثمة خماوف من
نهر كالرنس يف غرافتون
اليت يعيش سكانها حالة من
التوتر الشديد.
وتسببت األمطار الغزيرة كذلك
يف اانقطاع التيار الكهربائي
وتقطع خدمات اإلنرتنت يف
أماكن عدة.
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الفيضانات تغمر واليتني يف اسرتاليا وإجالء حرب األسعار بني «كولز» و»ولورث» تفتك
مببيعات متاجر أسرتاليا الصغرية!!
آالف السكان

إحصائية :املوظف األسرتالي
يعمل  32ساعة أسبوعيا

زيادة يف نسبة املوظفني بدوام جزئي أو بأجر يومي
متاجر كولز وولورث تبحثان عن مصادر إضافية لتنمية أرباحهما

أدت فيضانات صيفية غزيرة
إىل مقتل أربعة أشخاص على
األقل وإجالء آالف االشخاص
من بيوتهم يف أحناء متفرقة
اسرتاليتني
واليتني
من
وإىل تعطيل حركة الطائرات
والقطارات وتوقف إنتاج
الفحم.
وغمرت الفيضانات الغزيرة
اإلعصار
عن
الناجتة
االستوائي السابق أوزوالد
البالد بأمطار يزيد مستواها
عن  200ملليمرت يف بعض
مناطق والييت كوينزالند ونيو
ساوث ويلز على مدى األيام
الثالثة املاضية مما أدى إىل
ارتفاع منسوب املياه وإغراق
بلدات.
وكانت املناطق األكثر تضررا
حول بوندابرج وروكهامبتون
والية
يف
وإيبسويتش
كوينزالند وبلدتي جرافتون
وليسمور يف والية نيو ساوث
ويلز الشمالية.
وقام أسطول من  14طائرة
هليكوبرت بإنقاذ أكثر من ألف
شخص يف أحناء متفرقة من
كوينزالند الليلة املاضية
واستمرت جهود اإلنقاذ حتى
يوم الثالثاء.
وقالت رئيسة وزراء اسرتاليا
جوليا جيالرد «األحوال اجلوية
العاصفة يف أحناء كوينزالند
حطمت الكثري من القلوب».
ومن بني القتلى األربعة صيب
عمره ثالثة أعوام لقي حتفه
يف املستشفى بعد أن سقطت
عليه شجرة بينما كان مع أمه
يشاهدان مياه الفيضان يف
مناطق يف مدينة برزبني ثالث
كربى املدن االسرتالية.

لكن مياه الفيضانات يف
ذروتها كانت دون مستوى
فيضانات مماثلة حدثت يف
عام  2011أغرقت برزبني
وتسببت يف أضرار بلغت
تكلفة إصالحها أكثر من 6.6
مليار دوالر اسرتالي (6.87
مليار دوالر أمريكي).
وأغرقت األمطار الغزيرة مناجم
للفحم يف شرق اسرتاليا
وغمرت مياه األمطار اليت بلغ
منسوبها حوالي  400ملليمرت
بوين بيسن يف كوينزالند
اليت توجد فيها مناجم مفتوحة
مملوكة لشركات بي إتش بي
بيليتون وميتسوبيشي كورب
وأنغلو أمريكان وبيبودي
إنرجي وشركات أخرى.
واضطرت جمموعة أوريزون
هولدجنز للنقل إىل وقف
تشغيل بعض قطاراتها اليت
تنقل الفحم مليناء جالدستون
وهو ميناء رئيسي للتصدير
على الساحل الشرقي.
ومن غري املتوقع أن يكون
للفيضانات تأثري كبري على
حماصيل السكر يف اسرتاليا
اليت مل تلحق بها أضرار
كبرية.
وألغت شركة إيرالين فريجن
اسرتاليا  20رحلة جوية على
طول الساحل الشرقي للبالد
بينما قالت شركة كوانتاس
للخطوط اجلوية إن مواعيد
رحالتها عادت تعمل بشكل
منتظم اليوم الثالثاء بعد
أن ألغيت مجيع رحالتها إىل
منطقة غولد كوست يف والية
كوينزالند يوم االثنني.
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مر عامان على إعالن متاجر
كولز حرب األسعار ضد متاجر
وولورث ،حينما خفضت سعر
احلليب إىل دوالر فقط.
ومع تصاعد أسهم أكرب متجرين
يف أسرتاليا خلمسة أضعاف ما
كانا عليه ،هل يستطيع الغرميان
مواصلة النمو مع الركود الذي
ينتاب السوق؟
إحدى اإلجابات على السؤال
السابق تتمثل يف مواصلة كولز
اآلن حرب األسعار ضد وولورث
حيث خفضت سعر «حليب
كولز» إىل دوالرين فقط يف
 600منفذ بيع ،كما خفضت من
سعر «خبز كولز» ،وهو ما وضع
وولورث يف ضغط لتخفيض
األسعار بشكل مماثل ،يف حرب
أسعار تعيد لألذهان احلرب اليت
اندلعت منذ عامني.
ولكن تلك احلرب أحدثت تأثريا
سلبيا على السوق بوجه عام إذ
توجه أغلب املستهلكني إىل

شراء احلليب واخلبز من املتجرين
بهذه األسعار الرخيصة مبا
أحدث اخنفاضا عاما يف القيمة
اإلمجالية ملبيعات املنتجني يف
املتاجر الصغرية األغلى سعرا
قدرت بـ  % 6للحليب و11
 %للخبز وفقا لتقرير اجلمعية
األسرتالية للمتاجر الصغرية يف
أسرتاليا.
تظهر نتائج الرسم البياني
التحديات اليت تواجه متاجر كولز
وولورث.
ورغم ذلك هنالك الكثري من
املتجرين
تواجه
التحديات
العمالقني ال سيما وولورث
حيث يتوقع أن يدخال جمددا
يف حرب أسعار عنيفة ال يعرف
مداها .وهما يبحثان باستمرار
عن مصادر إضافية لتنمية
أرباحهما.
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يعمل األسرتاليون مبتوسط 32
ساعة أسبوعيا وهي النسبة
األقل على مدار  30عاما حبسب
تقرير جديد أصدره املكتب
األسرتالي لإلحصائيات اخلميس
املاضي.
اإلحصائيات
هذه
ومتثل
تأكيدا على االنطباع املأخوذ
عن الشعب األسرتالي من أنه
شعب ال يعمل جبد ،ويعضد
ذلك زيادة نسبة املوظفني
بدوام جزئي ،باإلضافة إىل
زيادة نسبة الساعات املرنة،
ولكن تلك احلقيقة ليست كافة
األسباب.
من جهته ،قال االقتصادي
سافانث سيباستيان من مؤسسة
« كومونولث سيكوريتيس إن
الظروف االقتصادية اليت مرت
بها أسرتاليا خالل الفرتة من -12
 18شهرا املاضية كانت شديدة
الصعوبة ،مبا أحدث ركودا يف
النشاط االقتصادي ،ال سيما
يف قطاع التجزئة.
وأضاف « :نتيجة لذلك قامت
العديد من الشركات وأصحاب
األعمال بتقليص عدد املوظفني

العاملني بدوام كلي لتخفيض
النفقات.
ومقارنة باألقطار األخرى ،فإن
عدد ساعات العمل لألسرتاليني
تبدو يف مستوى متوسط،
حيث بلغ متوسط ساعات عمل
املوظف األسرتالي عام 2011
حوالي  1693ساعة سنويا ،أو
ما يوازي  32.5ساعة أسبوعيا
وفقا إلحصائية أصدرتها منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية.
وأظهرت اإلحصائية السالفة أن
متوسط عمل املوظف األملاني
أسبوعيا يالمس مستوى27.2
ساعة أسبوعيا ،بينما يعمل
األمريكي  34.4ساعة أسبوعيا.
وكشفت اإلحصائية أن املوظف
اليوناني يعمل  39.1ساعة
أسبوعيا ،بينما كانت املتوسط
األسبوعي لعدد ساعات عمل
املوظف يف دول املنظمة عام
 34.2 2011ساعة أسبوعيا.
وعودة إىل أسرتاليا ،إذ أشار
مكتب اإلحصائيات األسرتالي
إىل تسجيل رقم قياسي يف
عدد املوظفني فوق  65سنة.
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نادلة أسرتالية :جنم البوب زين مالك ضاجعين جنسيا!!
أعلنت نادلة أسرتالية تدعى
كورتين ويب( سنة) إنها
مارست اجلنس مع جنم البوب
زين مالك عضو فرقة « وان
دايريكشن» يف خيانة صرحية
بريي
املطربة
لصديقته
ادواردز.
وقالت ويب يف تصرحيات
لصحيفة «ذا صن «الربيطانية
أن مالك ضاجعها جنسيا يف
منزله بشمال لندن األربعاء
املاضي بعد أن أخربها كذبا
أنه غري مرتبط.
وادعت ويب أنها مل تكن
تعرف أن مالك مرتبط باملطربة
الشهرية بريي ادواردز إال
عقب اليوم التالي من اللقاء
اجلنسي الذي مجعها بنجم
البوب الشهري.
وتابعت بوب اليت أطلقت

عليها الصحافة الربيطانية
لقب «األسرتالية السهلة» إن
لديها صور التقطتها خلسة
ملالك.
وأردفت قائلة« :مبجرد أن
انتهينا من اجلنس أراد خروجي
من املنزل ،كان سلوكا يبعث
على االمشئزاز ،لقد عاملين
رخيصة».
جنسية
كأداة
وأردفت أنها غادرت املنزل
يف حالة انهيار كامل.
وأضافت ويب أنها أدركت أن
لديه صديقة عندما شاهدت
أدوات مكياج نسائية متناثرة
يف املنزل ،لكنه قال إن
صديقته يف جولة ،قبل أن
تدرك فيما بعد أن صديقته
هي املطربة الشهرية.
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أسرتاليا بصدد شراء  24طائرة
«سوبر هورنت»
يف احتمال شبه مؤكد ،ستضطر
أسرتاليا إىل شراء  24مقاتلة
جوية طراز «سوبر هورنت»
بتكلفة  2مليار دوالر لسد
الفجوة يف سالحها اجلوي بعد
التأجيالت املتعددة يف شراء
طائرات برنامج « جوينت
سرتايك فايرت».
ووفقا ملسودة مسربة من
«الورقة البيضاء للدفاع »2013
فإن طائرتني فقط طراز
«لوكهيد مارتن جوينت سرتايك
فايرت» سيتم تسليمها إىل
أسرتاليا حبلول  ،2020وهو ما
يشري إىل حاجة أسرتاليا امللحة
يف شراء صفقة طائرات طراز
«بوينغ اف/ايه 18-اف سوبر
هورنت» األرخص سعرا واألقدم
عمرا.
وأضافت مسودة الورقة البيضاء
لسياسة الدفاع األسرتالية« :مع
نهاية العقد اجلاري ،سوف
ستم تسليم ثالثة مدمرات،
وسفينتني هلبوط اهلليكوبرت،
وأول طائرتني من برنامج
«جوينت سرتايك فايرت».
وبينما سيكون التحول األسرتالي
إىل طائرات «سوبر هورنت»
ضربة للميزانية ،إال أن تكلفة
الطائرة الواحدة تناهز  40مليون
دوالر وهو أقل من تكلفة الطائرة

من الوارد أن تقوم أسرتاليا بشراء صفقة «سوبر هورنت»
بربنامج «جوينت سرتايك» ،لكن
إهدار املال سيتمثل يف تكلفة
عمليات تدريب وصيانة لنوعني
خمتلفني من الطائرات املقاتلة،
كما يقول بعض اخلرباء إن
بعض الدول اجملاورة ألسرتاليا
متتلك سالحا مقاتالت جوية
أكثر تقدما من تلك اليت تعتزم
أسرتاليا شراءها.
وأشارت مسودة الورقة البيضاء
إىل أن احلكومة تظل ملتزمة
بصفقة برنامج «جوينت سرتايك
فايرت» ،لكنها مل تتحدث عن
موعد حمدد لتسليم  12طائرة
كان يتوقع تسليمها إىل
أسرتاليا حبلول عام .2020

وقام وزير الدفاع األسرتالي
ستيفن مارتن بسؤال الواليات
املتحدة عن أسعار ومدى توفر
طائرات «سوبر هورنت».
من جهته ،قال ديفيد جونستون
وزير الدفاع يف حكومة الظل
إن احلكومة نقضت تعهدتها
يف الورقة البيضاء عام 2009
بشراء  100طائرة طراز «جوينت
سرتايكر فايرت».
وتابع أن اخنفاض عدد الطائرات
املستلمة إىل طائرتني فقط
وفقا للربنامج يؤكد عجز وزير
الدفاع على القيام مبهام حقيبته
الوزارية.

يقوم مدراء املدارس يف سيدني
باالستعانة مبحققني خصوصيني
لضبط أي أولياء أمور يقدمون
معلومات زائفة بشأن حمال
إقامتهم لضمان إحلاق أبنائهم
يف أفضل مدارس سيدني.
ومتكن احملققون اخلصوصيون
من ضبط  23ولي أمر زيفوا يف

العالناتكم
يف اهلريالد االتصال
على الرقم
0403482345

غوغل :تزايد«وظائف األمهات»
يف أسرتاليا إىل مستوى قياسي

أحدث قرار احلكومة الفيدرالية
بنقل األمهات العازبات واآلباء
العزاب من
بدل األبوة واألمومة إىل بدل
البطالة يف حالة وصول أصغر
األبناء لعمر الثامنة جدال كبريا ال
سيما مع بداية العام الدراسي،
إذ تسعى الكثري من األمهات
لاللتحاق بوظائف يف جماالت
التجزئة والضيافة واإلدارة
والصحة ،وظهر هذا يف
إحصائيات عمالق البحث غوغل.
وكان القرار قد أثر على حوالي
 64ألف أم عازبة(تتوىل رعاية
أبنائها مبفردها)بداية من 1
يناير اجلاري ،خبسارة مالية
تقدر بـ  60دوالرا أسبوعيا.
ونتيجة لذلك القرار تقدمت
الكثري من األمهات املضارات
بطلبات توظيف ،ال سيما وأن
حلول العام الدراسي يقلل من
أعبائهن املنزلية ومسؤولية
رعاية األطفال ،وجيعل هنالك
متسعا من الوقت ملمارسة
وظيفة لزيادة الدخل.
من جهتها ،قالت كيت سايكس
مديرة مؤسسة «كارير مامس»
لتوظيف األمهات إن فرتة الصيف
جاءت أكثر زمخا وظيفيا هذا

العديد من األمهات العازبات يبحثن عن عمل بعد القرارات األخرية

العام ،وأشارت إىل زيادة يف
معدل التسجيل لوظائف جديدة
بنسبة  % 65مقارنة بيناير من
العام املاضي ،ونوهت إىل
زيادة هائلة يف عدد االمييالت
واملكاملات اهلاتفية من نساء
أعربن عن حاجتهن امللحة للعثور
على وظيفة.
كما أظهرت اإلحصائيات على
عمالق البحث «غوغل» صعود
كبري يف البحث عن مجلة «
وظائف لألمهات» إذ وصل
األسبوع املاضي أعلى مستوى
له خالل عام.
ووفقا لـ «املكتب األسرتالي

لإلحصائيات» فإن نسبة النساء
بني أعمار  74-20عاما يف سوق
العمل مبا يرتاوح بني % 65-60
.
وقالت كيت ويتشمان املديرة
التنفيذية ملؤسسة «دريست
فور ساكسيس» يف سيدني
واليت تعرض خدماتها أيضا
يف ملبورن وبريزبن إن جماالت
رعاية الطفل ورعاية املسنني
والتجزئة والضيافة هي أكثر
الوظائف الالتي تقبل عليها
األمهات عرب املؤسسة.
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مدارس سيدني تستعني مبحققني
لكشف كذب أولياء األمور
بيانات إقامتهم العام املاضي،
وترتكز احلاالت املخالفة يف
الضواحي الشرقية وضاحية
مومسان.
يأتي ذلك يف ظل التكالب
الشديد من أولياء األمور على
إحلاق أبنائهم بأرقى املدارس
احلكومية أو اخلاصة مثل
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مدارس « »Cheltenham Girlsو
«كيالرا» و»ايبينغ بويز».
وكشف استطالع أسرتالي حديث
أن  % 60من أولياء األمور
قالوا إنهم بصدد تأجري أو
شراء منازل بالقرب من مدرسة
مرتفعة املستوى ،ليتمكنوا من
إحلاق أبنائهم بها وفقا للتقسيم
اجلغرايف.
وقال  % 17من املشاركني يف
االستطالع أنهم قد يستخدمون
بيانات خاطئة إلدخال أبنائهم
أفضل املدارس.
من جهته ،قال جون بريغسون
«Impact
مؤسسة
مدير
 »Investigations and Securityإن
شركته تندرج ضمن الشركات
املساعدة يف ضبط اآلباء
املخادعني ،وتابع أن زبائن
مدارس
يتضمنون
الشركة
حكومية وخاصة.
واستطرد بريغسون أن تكلفة
التحقيق الواحد تبلغ 5000
دوالر ،منوها إىل ضبط  23حالة
خمالفة العام املاضي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

سدني

Master License No: 409566317

صفحة 17

Page 17

Saturday 2 February 2013

السبت  2شباط 2013
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
األفضل يف القيمة الغذائية.
 -11جهاز املناعة عند املرأة
أقوى من الرجل

عناصر تفوق املرأة على الرجل
-1قدرة أفضل على التعلم

أظهرت دراسة من جامعة
سان دييغو أن املرأة أكثر
حرصا من الرجل على ترتيب
وتنظيف األماكن اليت تتواجد
فيها من الرجل ،وأقل تواجدا
للجراثيم والبكرتيا.
 -4املرأة تفوق الرجل يف
املقابالت

كشفت دراسة مت تنفيذها
جبامعيت جورجيا وكولومبيا أن
املرأة متتلك قدرة أفضل على
التعلم مقارنة بالرجل ،حيث
يتسع عقل املرأة بصورة أكرب
ليقبل املزيد من املعلومات،
كما أن املرأة أكثر نظاما
ومرونة مبا يتيح هلا تأدية
املهارات اليت تتعلمها بشكل
يتخطى قدرة الرجل.
 -2املرأة
الرجل

أكثر

ذكاء

من

كشفت دراسة عجيبة أجرتها
جامعة «كارنيجي ميلون» أن
نسبة موت الرجل يف حوادث
السيارات تزيد بنسبة % 77
عن املرأة.
 -7املرأة أفضل من الرجل يف
البحث عن وسائل الراحة

كشفت دراسة جديدة أجرتها
جامعة «ويسرتن أونتاريو» إن
النساء أفضل من الرجل يف
التعامل مع ضغوط املقابالت
تتطلب
اليت
الوظيفية
اهلدوء.

أوضح استطالع للرأي أجرته
مؤسسة « مايند» مبشاركة
 2000شخص أن املرأة
أكثر جنوحا من الرجل للبوح
قالت
حيث
مبشاكلهن،
 % 53من املشاركات يف
االستطالع إنهن اعتدن البوح
بكل ما يتسبب يف توترهن
مقابل 29
إىل األصدقاء،
 %فقط من الرجال الذين
يفعلون نفس الشيء.
 -8املرأة أقل تعرضا للفصل
من الوظائف من الرجل

 -3املرأة أكثر حرصا على
النظافة من الرجل

فسر العلماء ذلك يف أن
هرمون األسرتوجني لدى
املرأة جيعلها أكثر مقاومة
لألمراض والعدوى الحتوائه
على إنزميات خاصة مضادة
للبكرتيا والفريوسات

 -13املرأة لديها قدرة أفضل
على اإلدارة ال سيما يف
اجملال االقتصادي

 -14املرأة لديها مهارات
استثمار أقوى من الرجل

 -12عمر املرأة أطول من
الرجل

 -5املرأة تتطور بشكل أفضل
من الرجل

وفقا لدراسة عن اختبارات
الذكاء  ،فإن النساء حيصلن
على درجات أعلى يف تلك
االختبارات من الرجل ،حيث
قام البحث مبقارنة نتائج
اختبارات الذكاء يف الواليات
املتحدة وكندا ونيوزيلندا
واألرجنتني وأستونيا ووجد
درجات النساء أعلى من
الرجال.

أظهرت إحصائيات حديثة أن
املرأة أكثر قدرة من الرجل
على إكمال تعليمها يف وقت
أقصر
 – 10املرأة أفضل من الرجل
يف اختيار الغذاء الصحي
املناسب

بني
الرجل.

10-5

سنوات

عن

أشارت دراسة حديثة إىل أن
املرأة تكتسب مظهرا أفضل
عرب التطور مقارنة بالرجل،
واعتمدت الدراسة على تتبع
ما يزيد عن  2000شخص
على مدار  4عقود.
 -6نسبة جناة الرجل من
تفوق
السيارات
حوادث
الرجل

كشفت إحصائيات صادرة من
مكتب العمل األمريكي أن 80
 %من الذين فقدوا وظائفهم
منذ ديسمرب  2007رجال.
 -9املرأة أكثر قدرة وأقل
وقتا يف التخرج

وفقا ملسح أجرته جامعة
مينوسوتا األمريكية مشل
حوالي  14000شخص من
اجلنسني ،فإن املرأة أكثر
قدرة من الرجل على اختيار
الغذاء الصحية ،حيث مال
الرجال إىل اختيار اللحوم
والبيتزا بينما آثرت النساء
اختيار الفاكهة واخلضروات

كشفت إحصائيات أن املرأة
تشكل  % 85من األشخاص
الذين جتاوزت أعمارهم مائة
عام ،وبوجه عام فإن متوسط
عمر املرأة يزيد مبقدار يرتاوح

رمبا يرجع ذلك ألن املرأة
بطبيعتها أكثر حذرا وحرصا،
لذا فالقرارات االستثمارية
تكون مدروسة بشكل أفضل
من الرجل

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

صفحة 18

Saturday 2 February 2013

السبت  2شباط 2013

Page 18

مناسـبـات

الطرب والزجل واالصحاب اجتمعوا يف دارة الشاعر عصام ملكي العامرة

ملكي ،فرحات ،االب ربيع ،القنصل العام غامن ،االب مرجي ،دكان وحضور

الشاعر عصام ملكي يرحب بالضيوف

شدياق ،عويس ،مدام ملكي ،الفنانة غادة البادية ،احملامية ابو محد وحضور

الزميل ضناوي ،زريقة ،شدياق ،دكان ،االب مرجي القنصل غامن وحضور

القنصل غامن يتوسط ابو محد ،زريقة ،دكان و يبدو بعض احلضور

الزميل بو رزق ،فرحات ،القنصل غامن ،االب مرجي وحضور

الشاعر عصام ملكي ..كرمه تعدى االشخاص اىل الطيور
اقام الشاعر عصام ملكي مأدبة غداء يف دارته العامرة متيزت
بالكرم والضيافة وتزينت باالبتسامة احللوة والـ «اهال وسهال»
من صاحب الدار الشاعر عصام ملكي وعقيلته يوالنده.
وقد حضر املناسبة قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ
جورج البيطار غامن واالب ربيع واالب القاضي شاهر مرجي
والسيد سليم الشدياق واحملامية بهية ابو محد وفادي زريقة
والزميالن نبيل ضناوي وانطونيوس بو رزق اضافة اىل عدد
من املدعوين جتاوز اخلمسني شخصًا.
وقد مجعت املناسبة الطرب واملوسيقى اىل جانب الشعر
والزجل فعلى رنات عود الفنان القدير رياض الساعاتي والفرقة
املوسيقية ،اطلق الفنان الساعاتي العنان لصوته فأطرب اجلميع
واضفى على اجلو مسحة من الفرح والسعادة.
كما ّ
غنت الفنانة املميزة غادة البادية فنقلت احلضور اىل ايام
الطرب االصيل واظهرت مدى متكنها من فن الغناء.
وكان للزجل اللبناني حصة كبرية من املناسبة حيث افتتح
املناسبة صاحب الدار الشاعر عصام ملكي بقصيدة زجلية
رائعة وما جاء فيها:

الفنانة غادة البادية تغين ويبدو الشاعر جورج منصور
ورض���������وان مل����ا ات����ص����ل ف���ي���ي ع���ل���ى اجل�����وال
ق���ل���ل���ي احل�����ض�����ور االح��������د ب����دي����ارك����م كيفو
ج�����اوب�����ت ان������و اج������ا ال���ق���ن���ص���ل ب�����راح�����ة ب���ال
وك������ل م�����ن اج�����ان�����ا ش������رف ال����ن����ا بتشريفو
وكذلك القى قصائد كل من الشعراء جورج منصور ،مارون
طراد ،شكري فرحات ،طوني رزق وروميو عويس الذين قدمهم
الشاعر حنا الشالوحي كما حتدثت يف املناسبة احملامية بهية
ابو محد.

الشاعران جورج منصور ومارون طراد والفتان رياض الساعاتي وحضور
وقد متيزت املأدبة بالسخاء اذ ضمت ،اضافة اىل املشاوي،
انواعًا متعددة من املأكوالت اللبنانية اشرفت على حتضريها
سيدة الدار السيدة االجتماعية يوالنده ملكي.
وكالعادة غطى الكرم امللكي على الكرم احلامتي يف هذه
املناسبة كما يف غريها من املناسبات تتكرر كل شهر تقريبًا،
حيث اراد منها الشاعر عصام ملكي مجع االصدقاء واالصحاب
يف جو لبناني اصيل خيفف معاناة الغربة وقساوتها.
جعل اهلل ديارك عامرة يا رئيس عصبة الزجل يف اسرتاليا
شاعرنا عصام ملكي.
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تهــنئة

آل دكـّان يهنئون
االستاذ روبري نعـّوم بتعيينه سفرياً
كوبا
يف
للبنان
مبناسبة تعيني قنصل لبنان
العام السابق يف سيدني االستاذ
روبري نعـّوم سفرياً للبنان يف كوبا
تتق ّدم عميدة آل دكـّان السيدة
دالل دكـان (أم نزيه) واوالدها
بسـّام وجان وجوزيف دكـّان
والعائلة بأح ّر التهاني من سعادة
السفري االستاذ روبري نعـّوم
مبنصبه اجلديد
وهذا التعيني إن د ّل على شيء
فإنه يد ّل على ما يتحلّى به سعادة سفرينا من
وطنية وصدق وتضحية ومصداقية واميان السفري روبري نعـّوم
بلبنان الوطن جبناحيه املسيحي واملسلم متمنني
له مزيداً من التألـق يف مسريته الدبلوماسية الناجحة واملش ّرفة

جان دكـّان
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Advertisements

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

.com

NEW Free App
iPhone®, iPad® &
Android™

Online at
.com

Starting at

$4.59/Month*

On your TV with
Starting at

$16.67/Month*





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

Provided by:

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

.com

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

Customer Service:
Tel: +1 604.676.3812
1.866.294.8512

Join Our Team:
apply@glarab.com

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

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

10-11-0007

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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متفرقـــات

وجه
األسبوع

سيدني ريتشارد طنوس
من ابناء احلياة

اعداد :أكرم املغوّش

الدكتورة احلسناء

ايرين نوفل

العقل السليم يف اجلسم السليم
اجلمال هبة اهلل ويتكامل بالشكل والرتبية
والعلم والثقافة ليصبح مجا ً
ال صحيحًا وهنا
نتحدث عن الدكتورة الشابة احلسناء ايرين
نوفل اليت تنطبق عليها هذه املواصفات
وهي كرمية رجل االعمال جورج نوفل
والسيدة االجتماعية امل عمانوئيل نوفل
واليت تقوم بزيارة شقيقتها ريتا عقيلة رجل
االعمال الناشط الوطين واالجتماعي ريتشارد
طنوس.
ولدت الدكتورة ايرين يف بلدة ترتج -
جبيل يف بيت كريم وعائلة متعلمة حيث
شقيقتها ريتا جمازة يف العلوم الكيمائية
ومادونا معاجلة فيزيائية وماري روز مهندسة
تعمل يف باريس.
يف جامعة الروح القدس الكسليك ختصصت
بعلم النفس وعند عودتها اىل لبنان سوف
متارس العمل يف حقل اختصاصها.
وتقول الدكتورة ايرين :انا احب احلياة
اجلميلة واهوى السياحة والرياضة واملوسيقى
وقراءة الكتب الشعرية واالدبية ويطيب
لي ان اردد مع الشاعر الكبري نزار قباني
والسيدة فريوز :
ال تسألوني ما امسه حبييب
اخشى عليكم ضوعة الطيوب

واهلل لو حبت باي طرف
تكدس الليلك يف الدروب...
ترونه يف ضحكة السواقي
يف رفة الفراشة اللعوب
حماسن...ال ضمها كتاب
وال ادعتها ريشة االديب
....فلن ابوح بامسه حبييب...
واحلسناء ايرين تتقن اىل جانب العربية
االنكليزية والفرنسية وتتعلم حاليًا اللغة
االسبانية ويطيب هلا ان ترافق الكبار يف
علمهم واخالقهم وتردد :قل لي من تعاشر
اقل لك من انت.
حقًا يليق بها اختصاصها يف علم النفس
النها حتب اخلري الهلها ووطنها وللعامل امجع
وتقول للعابثني بارادة البشر :اذا دعتكم
قدرتكم على ظلم الناس...فتذكروا دائمًا
قدرة اهلل عليكم.
نبقى ان نقول ان الدكتورة احلسناء ايرين
نوفل وجه مشرق بالعلم والثقافة واالخالق
النها واثقة من نفسها وواثق اخلطوة ميشي
ملكًا.

رزق نائب رئيس التيار
الوطني الحر يف اسرتاليا
ريتشارد طنوس وعقيلته
الحسناء ريتا نوفل طنوس
مولودة جديدة يف يوم
اسرتاليا اسمياها سيدني
تيمناً بهذه املدينة الجميلة.
واملالك سيدني هي الثمرة
الثالثة يف شجرة الصديق
ريتشارد طنوس وعقيلته
ريتا العائلية بعد شقيقيها
ريتشارد ويوسف.
انطونيوس
الزميالن
بورزق واكرم املغوّش
وخالتها الدكتورة ايرين
وجدها وجدتها واخوالها
واعمامها وعماتها يتقدمون
من ريتشارد وريتا بأطيب
التهاني باملولودة الحبيبة
سيدني سائلني اهلل تعاىل
العمر املديد لها يف كنف
والديها وشقيقيها.

والف مربوك

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من

La Galette
Patisserie
02 9637 4441

حلويات La Galette

www.lagalette.net.au

يف مرييالندز

تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية
دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية
والبلجيكية للحلويات

خربة طويلة  -معاملة ودودة  -نظافة تامة
169 Merrylands Rd, Merrylands

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

مانشيين يبدي حزناً على رحيل “السوبر ماريو”
أعرب املدرب اإليطالي
ملانشسرت سييت اإلنكليزي
روبرتو مانشيين عن حزنه
ماريو
مواطنه
لرحيل
بالوتيلي إىل ميالن ،لكنه
اعرتف يف الوقت ذاته
بأن هذا اخليار هو األفضل
ملسرية “سوبر ماريو”.
وأكمل بالوتيلي (22
عامًا) انتقاله إىل ميالن
يف مقابل  20مليون يورو
بعد خضوعه للفحص الطيب
الروتيين والتوقيع على
شروطه الشخصية يف العقد
الذي يربطه بـ”روسونريي” ألربعة أعوام ونصف العام.
واعرتف مانشيين بعد التعادل املخيب لبطل إنكلرتا أمام مضيفه
املتواضع كوينز بارك رينجرز (صفر-صفر) يف الدوري احمللي ،بأن
قرار التخلي عن بالوتيلي كان صعبًا عليه ،لكنه اعرتف بأن األخري
سيستفيد من اللعب يف بلده .وأضاف مانشيين“ :نشعر باحلزن
ألن ماريو كان العبًا مهمًا جدًا بالنسبة إلينا .مع ماريو فزنا بلقب
الدوري والكأس خالل عامني ،لكن من املهم بالنسبة إليه أن يعود
إىل إيطاليا ،سيكون من اجليد له أن يكون إىل جانب عائلته ،وأن
يلعب مع ميالن” وتابع“ :أعتقد أن بإمكانه التطور ،وأنا سعيد ألنه
سيصبح أحد أفضل الالعبني يف العامل” .وواصل“ :حنب ماريو،
إلي ،كال (مل يكن
وهو يستحق أن حيصل على فرصته .بالنسبة ّ
مشكلة يف الفريق) .ماريو كان كواحد من أوالدي ،وكان يغضبين
يف بعض األحيان ،لكن يف نهاية املطاف هو شاب لطيف ،عندما
غادر الفندق ،كانوا (مجيع الالعبني) حزينني .ماريو شاب جيد”.
وعلى رغم أن سييت مل ِ
ينه متامًا تفاصيل العقد مع ميالن ،فإن
الفريق اإليطالي مل يرتدد يف إعالن ماريو العبه اجلديد ،عارضًا على
اجلمهور فرصة شراء قميص باسم الالعب السابق للجار اللدود إنرت
ميالن.وأعلن مدير ميالن أومربتو غانديين خرب التعاقد مع بالوتيلي
مساء الثلثاء يف مدونته على موقع التواصل االجتماعي “تويرت”،
َ
يبق سوى التوقيع على الشروط الشخصية.
مشريًا إىل أنه مل
وارتبط اسم بالوتيلي يف األشهر األخرية بانتقال حمتمل من سييت
بعد أن اكتفى بلعب دور البديل لألرجنتينيني سريخيو آغويرو
وكارلوس تيفيز ،وكخيار رابع يف اهلجوم بعد البوسين أدين
دزيكو .وتعزز إمكان رحيله عن “ستاد االحتاد” يف أوائل الشهر
اجلاري بعدما نشرت إحدى الصحف الربيطانية صورة تظهر دخوله
يف مشادة حامية مع مدربه مانشيين خالل التدريبات.
ونشر موقع صحيفة “دايلي مايل” صورة تظهر مواجهة حامية بني
قاس من األخري على زميله سكوت
مانشيين وبالوتيلي سببها تدخل
ٍ
سينكلري خالل التدريبات .كما ذكرت صحيفة “مانشسرت إيفنينغ
نيوز” أن بالوتيلي أثار حفيظة مانشيين بعد التدخل القاسي على
سينكلري ،فركض حنو مواطنه واحتك معه وحاول أن يرميه أرضًا،
قبل أن يتدخل الطاقم الفين ويبعد الرجلني عن بعضهما.
وعرف عن بالوتيلي مشاغباته يف أرضية امللعب وخارجها ،ووصل
به األمر إىل االحتكام إىل حمكمة االحتاد اإلنكليزي من أجل سحب
الغرامة املالية اليت فرضها عليه سييت املوسم املاضي بسبب
تصرفاته ،قبل أن يعود املهاجم اإليطالي الحقًا عن قراره.
واضطر سييت املوسم املاضي إىل خوض الكثري من املباريات
من دون بالوتيلي بسبب إيقافه ،حلصوله على بطاقات كثرية من
اللونني األمحر واألصفر ،ما دفعه إىل تغريم العب إنرت ميالن السابق
مبلغ  340ألف جنيه إسرتليين.واستأنف بالوتيلي هذه العقوبة أمام
إدارة بطل الدوري املمتاز للموسم املاضي لكنها رفضت طلبه،
ما اضطره إىل التفكري يف االحتكام لالحتاد اإلنكليزي من أجل
حماولة إلغاء هذه العقوبة ،مما كان سيعقد عالقته بناديه ،لكنه
عدل عن قراره ورضي بالعقوبة اليت فرضها عليه فريقه احرتامًا
منه ملانشيين واملشجعني والنادي.وأكد مانشيين أكثر من مرة أن
مشوار بالوتيلي مع سييت مل ينته ،لكن يبدو أن رغبته الشخصية
اصطدمت بالقرارات اإلدارية ،على رغم أن الـ”سيتيزينس” مل
حيصوا على مبلغ الـ 24مليون جنيه إسرتليين للتعاقد معه من
إنرت ميالن عام .2010ولعب التطور اجلديد يف احلياة الشخصية
لبالوتيلي دورًا يف تشجيعه على العودة إىل بالده بعد والدة طفلته
بيا من عارضة األزياء رافاييال فيكو.
وخاض بالوتيلي أحد جنوم منتخب بالده يف كأس أوروبا األخرية
يف أوكرانيا وبولندا عندما بلغ املباراة النهائية 14 ،مباراة فقط يف
“الربمييريليغ” هذا املوسم ،بينها  7أساسيًا ،ومل يسجل سوى هدف
واحد وكان يف مرمى بوروسيا دورمتوند األملاني من ركلة جزاء يف
مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وعمومًا خيب بالوتيلي آمال مجاهري سييت اليت ساندته بشكل
كبري املوسم املاضي عندما أسهم بفعالية يف إحراز النادي لقب
الدوري للمرة األوىل منذ عام  .1968وميين ميالن النفس بتشكيل
ثنائي بارز بني بالوتيلي وستيفان الشعراوي املصري األصل،
وكان الثنائي تألق بشكل الفت يف املباراة الدولية الودية نهاية
العام املاضي أمام فرنسا على رغم اخلسارة (.)2-1

 240مليون يورو لغوارديوال ينار“ :االحتاد األفريقي”
لتدعيم صفوف “البافاري” األكثر سعادة مبغادرة زامبيا

سرق نادي بايرن ميونيخ األضواء وسحب البساط من كل األندية
األوروبية ،اخلرب ليس تسجيل ليونيل ميسي “سوبر هاتريك” ،وال
تعملق كريستيانو رونالدو ،بل قبول خوسيب غوارديوال تدريب
الفريق البافاري العريق.
سبقت هذا االنتقال أحاديث كثرية أشارت إىل أن “بيب” إىل
مانشسرت سييت ...ال إىل تشلسي ،بل سيخلف إليكس فريغسون
يف تدريب مانشسرت يونايتد ،حتى وصل األمر إىل ترشيحه لتدريب
املنتخب الربازيلي! لكن العمالق األوروبي النائم خرج من القمقم
وسرق أمل وطموحات كل من أراده يف ناديه معلنًا “بيب مدربًا
لبايرن ميونيخ” .لكن هل هي مفاجأة أن يكون غوارديوال مديرًا
فنيًا لبايرن ميونيخ؟ بالطبع ال فهذا الفريق سبق وقدم للعامل فرانز
باكنباور وغريد مولر ولوتر ماتيوس وأندرياس برميه وكالوس
أوغنتالر وجنوم كثر ارتدوا قمصانه ،وصو ً
ال إىل كسب موهبة كأس
العامل  2006الفرنسي فرنك ريبريي ،ومن بعده اجلناح اهلولندي
أريني روبن ،وأخريًا احلارس العمالق مانويل نوير.
العمل يف مكاتب بايرن ميونيخ يشبه كثريًا أملانيا كدولة
اقتصادية عظيمة فالفشل ممنوع ،املدير الرياضي السابق يف
النادي كريستيان نريلنغر كان أحد أسباب والدة فكرة استقدام
غوارديوال إىل بافاريا ،لكنه لن يكون موجودًا حني تقديم املدرب
اإلسباني الشاب بشكل رمسي مع بداية العام املقبل ،فقد دفع
مثن فشله يف استقدام املواهب األملانية اليت اختارت اللعب يف
البيت “امللكي” املدريدي أي مسعود أوزيل وسامي خضرية ،إذ
مل يعجب إدارة بايرن ميونيخ أن ينتزع ريال مدريد هؤالء النجوم
من فوق أنفها ومن داخل أملانيا ،وحتى الظهري الربتغالي فابيو
كوينرتاو كان هدفًا للبايرن لكنه ذهب إىل مدريد ،فكان القرار
باالستغناء عن نريلنغر والتعاقد مع النجم الدولي السابق صاحب
الرأس األصهب ماتياس سامر مديرًا رياضيًا جديدًا يف الفريق.
أسئلة كثرية طرحت عن سبب اختيار “بيب” بايرن ميونيخ دون
سواه من األندية الكبرية ،لكن من يتمعن كثريًا يف شخصيته جيد
اجلواب سه ًال ،ألن األخري يفضل األجواء األسرية كما هي احلال يف
برشلونة .نعم هذه األجواء موجودة يف بايرن ميونيخ ،والدليل أن
العبيه يقاومون اإلغراءات للبقاء يف صفوفه ،وما رفض فرانك
ريربي للعروض الكبرية اليت قدمت له من عمالقة األندية األوروبية،
واإلصرار على البقاء يف ربوع بافاريا ،إال خري دليل .عشاق بايرن
ميونيخ ينتظرون ما سيقدمه غوارديوال ،وهل إذا ما كان فريقهم
سيلعب “التيكي تاكا” يف “البوندسليغا؟” ،نعم قادر بوجود العبني
مبستوى باستيان شفاينشتايغر وتوني كروس إضافة إىل اإلسباني
خايف مارتينيز.
خلايف مارتينيز قصة مع غوارديوال ،فهو كان يريده مع برشلونة،
حتى أنه أوصى خليفته يف الفريق الكتالوني تيتو فيالنوفا للتعاقد
معه ،لكن بايرن ميونيخ استطاع ضمه يف نهاية املطاف ،وهناك
من يرى أن أوىل خطوات قدوم اإلسباني لتدريب الفريق كان هذا
التعاقد.
خطة بايرن ميونيخ للعودة إىل القمة حمليًا وخارجيًا بدأت تتضح
مع اخلرب الذي نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية ،إذ كشفت أن
إدارة الفريق األملاني منحت غوارديوال موازنة ضخمة تبلغ 240
مليون يورو لتدعيم الصفوف ،وهو الذي وضع األوروغوياني
لويس سواريز على قمه أهدافه ،وقد يكلف ابن الـ 25ربيعًا خزانة
النادي البافاري حنو  40مليون يورو للخروج من ليفربول ،كما أن
البايرن اختار الدخول يف الصراع على الكولوميب راداميل فالكاو
الذي لن تقل كلفة قدومه عن  50مليون يورو ،ويبقى السؤال
املتكرر ،هل يصنع غوارديوال ربيع العمالق البافاري؟

اعترب مدرب منتخب زامبيا الفرنسي هريفيه رينار ،بعد فقدان اللقب إثر
التعادل السليب مع بوركينا فاسو يف اجلولة الثالثة األخرية من منافسات
اجملموعة الثالثة ضمن كأس األمم االفريقية الـ 29لكرة القدم املقامة يف
جنوب أفريقيا حتى  10شباط (فرباير) ،أنه من األفضل إحراز اللقب مرة
واحدة وعدم اخلروج من ربع النهائي كل مرة.
وقال رينار يف املؤمتر الصحايف بعد املباراة“ :من األفضل أن حنرز
اللقب مرة واحدة يف احلياة ،وأال خنرج من ربع النهائي يف كل مرة ،هذا
ال يربر الفشل ،لكن يف الواقع أنا فخور بالالعبني ،ويف اللحظات احلرجة
جيب القيام بأفضل التحاليل ،اجلميع حزين بالتأكيد لكن قدمنا ما استطعنا
يف هذه البطولة ،وهذه ليست نهاية العامل”.
واتهم االحتاد األفريقي من دون مواربة بأنه ال يريد أن متثل زامبيا
القارة األفريقية يف بطولة العامل للقارات عندما اختار العام  2013إلقامة
هذه النسخة بعد عام واحد على تتوجيها من خالل اعتماد األعوام الفردية
كي ال تتطابق مع كأس أوروبا وكأس العامل واأللعاب األوملبية.
وأوضح“ :االحتاد األفريقي سعيد جدًا اآلن ألن زامبيا لن تذهب إىل
كأس القارات” ،اليت تقام صيف العام احلالي يف الربازيل قبل عام من
استضافتها مونديال  ،2014ويشارك فيها إضافة إىل الدولة املضيفة
أبطال العامل وأوروبا (إيطاليا كون إسبانيا بطلة العامل وأوروبا) وآسيا
وأفريقيا وأوقيانيا والكونكاكاف وأمريكا اجلنوبية.
ومحل على االحتاد األفريقي أنه مل يفكر بإقامة مباراة فاصلة بني بطل
 2012وبطل  ،2013وقال“ :مل ختطر بباهلم هذه الفكرة ولو للحظة ،اختذ
قراره سريعًا بأن بطل  2013سيكون ممثله يف بطولة القارات ،ولسوء
حظنا أننا أبطال أفريقيا ملرة واحدة” .وعن مصريه مع املنتخب الزاميب،
قال رينار“ :زامبيا مثل الكثري من األماكن يف العامل ،رئيسي ذكي جدًا
(رئيس االحتاد الزاميب الالعب السابق كالوشا بواليا) .إذا كان يعتقد
بأنين املسؤول سيقول لي ذلك مباشرة ومن دون وسيط وسأتقبله منه
برحابة صدر ،لدي يف زامبيا أصدقاء وإخوة ،وهذه العالقة ستستمر بيننا”.
من جانبه ،رأى مدرب بوركينا فاسو البلجيكي بول بوت يف التعادل مع
زامبيا “انتصارًا تكتيكيًا ..انتصارًا من أجل التأهل .كنا نعلم أن زامبيا
ستمارس الضغط واهلجوم ،وعملنا يف اليومني املاضيني على تهيئة خطي
الوسط والدفاع”.
وأضاف“ :خسرنا اآلن تراوريه منذ البداية ( ،)10كانت لدينا خطة يف
البداية ،لكنها ما لبثت أن سقطت وبات علينا أن نتالءم مع الوضع القائم،
فاملباراة مل تكن مجيلة وإمنا واقعية جدًا ،ألن املهم هو التأهل”.
وختم“ :لقد قمنا بكل شيء ومل تسنح لنا فرص كثرية .لعب الزامبيون
كرات طويلة ،وكانت هذه فرصة لنا ،إنه أكرب جناح لبوركينا فاسو منذ
ّ
وحلت رابعة يف البطولة اليت استضافتها عام
أن بلغت نصف النهائي
.”1998

فتحي و “جدو” يرتكان األهلي ...وأبوتريكة يف الطريق
يف إشارة إىل أن مسابقة الدوري املصري لكرة القدم تواجه
مصريًا غامضًا وجمهو ً
ال هذا املوسم يف ظل االضطرابات السياسية
اليت تعيشها البالد ،قرر فريق األهلي التخلي عن بعض جنومه،
وذلك بعدما كشف مدير الكرة سيد عبداحلفيظ عن موافقة ناديه
على انتقال املهاجم حممد ناجي “جدو” واجلناح األمين أمحد فتحي إىل
هال سييت اإلنكليزي يف فرتة االنتقاالت الشتوية احلالية ،مشريًا
إىل أن املالمح النهائية للصفقة ستعلن رمسيًا يف وقت الحق.
كما أكد عبداحلفيظ أن جلنة الكرة ستحدد موقفها من عرض بين
ياس اإلماراتي املقدم لصانع األلعاب حممد أبوتريكة يف اجتماع
مرتقب مع اجلهاز الفين.
وقدم الفريق اإلماراتي عرضًا ألفضل العب حملي بأفريقيا يف
عام  2012لالنتقال إىل صفوفه على سبيل اإلعارة لـ  6أشهر يف
مقابل مليوني دوالر نصفها لالعب ،ولكن األهلي رفض العرض
وجدد تعاقده مع أبوتريكة ،قبل أن يعود بين ياس جمددًا رغبته يف
ضم أبوتريكة بعد احتمال إلغاء الدوري املصري.

وكان نائب رئيس نادي بين ياس اإلماراتي مبارك بن حمريوم
ذكر أن إدارة ناديه ستدرس موافقة األهلي على رحيل أبوتريكة،
مشددًا على أن العرض اجلديد خيتلف عن القديم ،وقد يصل إىل
 20مليون جنيه مصري لنهاية املوسم.
على صعيد متصل ،ينتظر اجلهاز الفين يف األهلي وصول العب
الوسط الربازيلي “ليما” الختباره متهيدًا للتعاقد معه ،وذلك قبل
إغالق باب االنتقاالت الشتوية احلالية ،ويبلغ الالعب  25عامًا،
ويلعب يف الدوري الربازيلي ،ومل يسبق له االنتقال ألي ٍ
ناد
خارجي.
وكان املدير الفين حسام البدري شكر العب امللعب التونسي
العاجي “كواكو” لفشله يف إقناعه بقدراته إبان خضوعه لفرتة اختبار
ملدة  3أيام.
ويسابق البدري الزمن للتعاقد مع العب وسط مدافع خلالفة
حسام غالي الذي سيغيب حتى الصيف املقبل إلصابته بقطع يف
الرباط الصلييب.
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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
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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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دخلت زوجته من الباب فرمى صديقته من الشباك

مل يتوقع رجل مغربي عودة زوجته يف غري موعدها ،فدعا صديقته
إىل قضاء بعض الوقت .لكن عودة الزوجة على حني غرة أربكت

اخلضار والفاكهة تزيدك تفاؤالً
وجدت دراسة جديدة أن األشخاص الذين يتناولون الكثري من
اخلضار والفاكهة مييلون للتفاؤل أكثر بشان مستقبلهم.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية أن «الباحثني يف جامعة
هارفارد اكتشفوا ان لدى األشخاص املتفائلني مستويات عالية
من مركبات الكاروتينويد النباتية يف دمهم».
ّ
مركب «بيتا -كاروتني»
ومن مركبات الكاروتينويد املعروفة،
املوجود مبستويات عالية يف عصري الليمون واخلضروات الورقية.
وكانت دراسات سابقة أشارت اىل أن مستويات مضادات
األكسدة املرتفعة ،واليت تشمل الكاروتينويد ،هي مؤشر على
الصحة اجليدة .وقالت الباحثة املسؤولة عن الدراسة جوليا بويم ،ان
«األشخاص األكثر تفاؤ ً
ال مييلون ألن تكون لديهم مستويات أعلى
ّ
مركبات الكاروتينويد ،مثل الـ بيتا -كاروتني .انها الدراسة
من
األوىل من نوعها اليت تربط بني التفاؤل ومستويات الكاروتينويد
الصحية».

الرجل الذي فكر بضرورة التخلص من دليل اخليانة ،فقرر إلقاء
صديقته من نافذة منزله ،لتنتهي بها هذه املغامرة جرحية تتلقى
العالج يف أحد مستشفيات الدار البيضاء.
وحبسب شهود عيان ،فإن الفتاة اليت مل تتجاوز الـ  17من
عمرها كانت حمظوظة ،إذ ُألقى بها صديقها من الشقة الواقعة يف
الطابق األول ،كما أن سقوطها مل يكن على األرض بل على غطاء
بالستيكي حملل جتاري ،وفقًا لألنباء.
لكن حظ الفتاة مل ُيسعفها أكثر من ذلك ،ألن هول الصدمة
دفعها إىل الفرار من املكان .فراحت جتري يف الشارع إىل أن
اصطدمت جبدار بناية ،مما أسفر عن إصابتها جبروح خطريةُ ،
لتنقل
على الفور إىل أقرب مركز طيب لتلقي العالج.

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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ملبورن

Melbourne

كانت وما زالت وستبقى!
كاتب عربي
سنتان من احلرب على سوريا وعشر سنوات مضت على باني
سوريا احلديثة وسيد من اسيادها ونسر من نسور الكفاح
الوطين فيها والوطن العربي كله ،الرئيس حافظ االسد الذي
سجل اكثر من انتصار تارخيي عسكري وانتصارات سياسية
على مستوى العامل حتى قيل فيه الرجل االول عسكريًا يف
الشرق والرجل االول على مستوى راق سياسيًا يف العامل.
ولعل ابرز ما يف شخصيته هو جرأته ونظرته للبعيد والتعاطي
مع رؤساء الدول الكربى حبنكة ودهاء وما من شك ان هذه
الدول كانت تعريه االهتمام وتأخذ برأيه الصائب احلكيم
وتستشريه يف االمور الكبرية ويف احلك االوقات واصعبها
وقد منحه الغرب كامل الثقة نظرًا ملواقفه السياسية الشريفة
والشجاعة يف املنطقة.
كان خادمًا للحقيقة وعاشقها يف االوقات الصعبة واحلرجة
ومهما اشتدت فلن يهادن ولن يساير يف القضايا املصريية
منها القضية الفلسطينية وقد احتضنها من كل جوانبها مدافعًا
عنها يف اكرب احملافل الدولية حتى الرمق االخري من حياته.
كان صادقًا وصدوقًا وما من مرة غدر بصديق او حبليف ،كان
دائمًا يسدي النصائح حتى الخصامه السياسيني ومبمارسة
سياسته احلكيمة غري امللتوية كسب ثقة معظم دول العامل وقد
جعل من سوريا بلدًا منوذجيًا فريدًا من نوعه يف املنطقة.
ومن اهم افعاله يف سوريا هو انه اوقف االنقالبات اليت
كانت سائدة منذ االستقالل حتى وصوله اىل سدة احلكم يف
اوائل السبعينات فامسك مبفاصل الدولة بكامل مؤسساتها
خاصة العسكرية منها .ومن كان يراهن على خلخلة الوضع
السوري جاء االمر مستبعدًا وساقطًا يف حساب االذكياء او يف
غري حمله ،الن الرئيس حافظ االسد رمحه اهلل مل يكن حكمه
قائمًا على اساس عشائري او مذهيب فردي بل كان على
قواعد مؤسساتية اكتسب مناعة وصالبة طوال ثالثني عامًا
من قيادته.
الرئيس االسد كان قاسيًا وليس ظاملًا .لقد ادرك بعمق
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ان التساهل يف االشياء الصغرية تصبح كبرية وال ميكن
معاجلتها.
فكانت قبضته على كل مفاصل الدولة كي ال تتكرر االنقالبات
اليت كانت ويف كل مرة تعيد سوريا عشرات السنني اىل
الوراء.
عاشت سوريا يف عهد الرئيس حافظ االسد ثالثني عامًا ذهبية
وقد خلفه جنله الدكتور بشار االسد يف احلكم فانصرف اىل
تكملة مسرية والده النهضوية يف سوريا اليت كان والده قد
اجنز منها الكثري ومل يبق اال القليل.
فوجئ النظام باملعارضة الداخلية اليت تطالب باالصالح فسارع
االسد اىل اجناز ما هو غري متوقع فالغى حزب البعث واخلى
سبيل املساجني الذين بلغت اعمارهم السبعني عامًا وما فوق
والذين اعتقلتهم السلطات اثناء التظاهرات واقال احلكومة
وعني حكومة جديدة بديلة ومن ثم وضع قانونا جديدا لالنتخابات
تلبية لرغبات الشعب.
وبعد سنة وعشرة اشهر من القتال املدمر مع املعارضة اليت
حيارب يف صفوفها االالف من الغرباء عن سوريا من اجملرمني
املرتزقة الذين دخلوا من الدول العربية وتركيا ومن اقاصي
االرض ،جمهزين باحدث االسلحة اخلفيفة والثقيلة واستعملوها
ضد املواطنني االبرياء العزل من السالح.
وملا شعر الرئيس االسد ان القضية اكرب من كل االصالحات
اليت اجنزها يف سوريا قرر املضي يف القتال حتى تنظيف كامل
االراضي السورية من االرهابيني طاملا ان اجليش معه والشعب
معه الن االمر مل يعد متعلقًا بالثوار السوريني بقدر ما هو
متعلق بالغرباء الذين دخلوا سوريا باغرائهم باملال وغريه.
من هنا قرر االسد ان ال تنازل وال تفاوض وال قبول مهما
بلغت القضية من تضحيات للحفاظ على وحدة سوريا وابقائها
عنصرا فعاال ورقما صعبا يف خريطة الشرق االوسط ،النها
كانت وما زالت وستبقى قلب العروبة النابض ولن نقبل باقل
من ذلك.....

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

تدعو جلنة ملكة مجال لبنان

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

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

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

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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متفرقـــات

خريطة احلمض النووي تبعث على األمل
بشأن عالج مرض السرطان

دهون الكرش تضر بعظام الرجال
الرغم
على
االعتقادات
من
السائدة سابقا،
رمبا يواجه الرجال
الذين
البدناء،
دهون
لديهم
يف منطقة البطن
(الكرش) ،خماطر
كبرية تتمثل يف
هشاشة العظام،
والكسور ،مقارنة
البدناء
بالرجال
ترتاكم
الذين
على
دهونهم
واملؤخرة
الفخذ
كما تشري دراسة
حمدودة.
وكانت أحباث
سابقة قد أوضحت
الدهون
أن
على
املرتاكمة
منطقة البطن تضر
بعظام السيدات.
لذا عندما أشارت
دراسة حديثة إىل احتمال معاناة الرجال البدناء من كسور يف
العظام أكثر من الرجال غري البدناء أراد باحثون يف جامعة هارفارد
اكتشاف ،ما إذا كان نوع الدهون أمرا مؤثرا لدى الرجال أيضا أم
ال؟

تقنية تستخدم كثريا
يف اهلندسة امليكانيكية
لتحديد نقاط الضعف
يف املواد اليت تستخدم
يف تصميم اجلسور
والطائرات إضافة إىل
أمور أخرى» .وبسبب
حداثة استخدام التقنية
قي قياس قوة العظام،
ال يعلم الباحثون على
وجه اليقني األرقام
اليت ميكن النظر إليها
طبيعية.
باعتبارها
وتقول بريديال« :مع
ذلك ميكن القول إنه
كلما زادت الدهون
يف منطقة البطن ،زاد
ضعف العظام».
وتوقع الباحثون أن
يكون احتمال إصابة
الرجال البدناء الذين
لديهم دهون عميقة
يف البطن بكسور أكثر
بنسبة  25يف املائة
مقارنة بالرجال البدناء الذين لديهم دهون على املستوى السطحي.
كذلك اكتشفوا عالقة بني زيادة كتلة العضالت وزيادة قوة
العظام ،مع ذلك ال يوجد تأثري ملؤشر كتلة اجلسم وللعمر على
قوة العظام.

* ما اكتشفناه كان هو أن عظام الرجال البدناء الذين لديهم
دهون عميقة يف البطن ،تتسم بالضعف الشديد أكثر من الرجال
البدناء اآلخرين على حد قول الباحثة مرييام بريديال ،اختصاصية
األشعة يف مستشفى ماساتشوستس العام واألستاذة املشاركة
يف علم األشعة بكلية الطب جامعة هارفارد .ومل تثبت الدراسة
السبب والنتيجة .مع ذلك تقول مرييام« :ينبغي أن يدرك الرجال
أن زيادة دهون البطن من عوامل اإلصابة بأمراض القلب والسكري
وأيضا ضعف العظام» .ومت استعراض النتائج خالل االجتماع
السنوي جلمعية أمريكا الشمالية لعلم األشعة يف نوفمري (تشرين
الثاني) املاضي.

* ما الذي ينبغي على الرجال البدناء الذين ترتاكم الدهون لديهم
يف البطن عمله؟ حتدد العوامل الوراثية مناطق تراكم الدهون حسب
ما توضح مرييام بريديال ،لكنها تؤكد أن هذا جيب أن يدفع الناس
إىل حماولة احلد من وزنهم بشكل كبري يف املقام األول.

دهون البطن

البدانة تضر بالعظام
* وحسب املركز القومي إلحصاءات الصحة ،يعاني أكثر من 37
مليون أمريكي ممن تتجاوز أعمارهم العشرين من البدانة .وترتبط
البدانة بالكثري من املشاكل الصحية منها أمراض القلب والسكتة
الدماغية والسكري .وظل االعتقاد بأن البدانة ودهون اجلسم هلا
جانب إجيابي ،سائدا لسنوات؛ حيث كان يعتقد أنها تقوي العظام
وتقلل من احتماالت اإلصابة بهشاشة العظام وما ينجم عنها من
كسور على حد قول توماس لينك ،أستاذ األشعة جبامعة كاليفورنيا
بسان فرانسيسكو .ودحضت دراسة تربط بني البدانة وكسور
العظام هذا االعتقاد ،كما أشارت دراستان إىل وجود صلة بني
دهون اجلسم وضعف العظام واخنفاض كثافتها كما يوضح لينك.
وتدق الدراسة اجلديدة مسمارا يف نعش هذا االعتقاد وتنتقل
بالبحث إىل األمام على حد قول لينك.
ويقول لينك الذي مل يشارك يف الدراسة« :توضح الدراسة
أن املصابني بالبدانة ولديهم دهون كثيفة حول األمعاء والكبد،
يعانون ضعفا يف العظام ومعرضني ملخاطر اإلصابة بهشاشة
العظام والكسور النامجة عن هذا املرض».

تفاصيل الدراسة

* درست بريديال وزمالؤها  35رجال بدينا ،لكنهم أصحاء متوسط
عمرهم  34عاما .كان متوسط مؤشر كتلة اجلسم لديهم ،36.5
يف حني أن رقم  30فما أكثر يشري إىل السمنة .خضع الرجال إىل
تصوير بأشعة مقطعية على البطن والفخذ لتقدير كتلة الدهون
والعضالت.
ومت تقسيم الرجال إىل جمموعتني على أساس املنطقة اليت
ترتاكم بها الدهون ،فمجموعة تضمنت الرجال الذين كان لديهم
دهون يف البطن متغلغلة حتت نسيج العضالت ،واألخرى تضمنت
الرجال الذين تراكمت الدهون لديهم حتت جلد الفخذ واملؤخرة.
وأجرى الباحثون تصويرا باألشعة املقطعية عالية اجلودة على سواعد
الرجال ومعاصمهم .ومت استخدام تقنية كومبيوتر متطورة لقياس
قوة العظام وتوقع خماطر اإلصابة بكسور.
وتقول بريديال يف حديث نقله موقع «ميد ويب» الطيب« :إنها

خطوات الوقاية

وتفيد مترينات األثقال مثل
املشي السريع واأليروبيك كثريا
يف بناء عضالت قوية .كذلك
تعد مترينات املقاومة والقوة
مثل رفع األثقال وصعود السلم
مفيدة على حد قول بريديال.
مع ذلك ينبغي النظر إىل هذه
النتائج باعتبارها أولية؛ حيث
مل يتم إخضاعها لعملية مراجعة
يقوم خالهلا خرباء من اخلارج
بفحص وتدقيق البيانات قبل
نشرها يف جملة طبية.

توقع متخصصون بريطانيون أن السرطان سيصبح مرضا ميكن التحكم
به وليس حكما باإلعدام على من يصابون به بفضل عالج سيمثل ثورة
وسيكون متاحا يف غضون مخسة أعوام.
وذكرت صحيفة “ديلي تليغراف” الربيطانية أن “مجيع املرضى سيكون
لديهم احلمض النووي “دي إن إيه” للورم املصابني به متسلسال والذي
سيعد مبثابة الكود اجلينى ،ما ميكن األطباء من ضمان أنهم يعطون العقاقري
املناسبة متاما للسيطرة على املرض”.
وأشارت الصحيفة إىل أن “األطباء يأملون بأنها ستكون خطوة هامة
باجتاه حتويل بعض األنواع من السرطان إىل مرض مزمن ال مرض قاتل”.
ولفتت الصحيفة إىل أن “التقنية قد متكن املرضى املتوقع موتهم خالل
فرتة زمنية ليست بالكبرية متتد الشهر فقط ،االستمرار يف العيش لعقد
أو أكثر فى صحة جيدة نسبيا حبسب متخصصني يف معهد أحباث السرطان
املوجود يف لندن”.
ونقلت الصحيفة عن الربوفسور آالن أشورث كبري املسؤولني التنفيذيني
باملعهد قوله “جيب أن نطمح يف عالج السرطان لكن بالنسبة ملن تقدم
املرض لديهم سيكون األمر مسألة اعدادهم من أجل النجاة لفرتة أطول
 ألعوام كثرية”.ونسبت الصحيفة إىل أشورث ان “مرض السرطان يظهر غالبا لدى كبار
السن وإذا استطعنا إبقائهم أحياء ملدة أطول مبا يكفي حتى يتوفوا وفاة
طبيعية السباب اخرى ،فعندها نكون حولنا السرطان إىل مرض مزمن”.
وأشارت الصحيفة إىل أن “املعهد يريد بناء قاعدة بيانات للحمض
النووي من أجل حتديد هوية الكثري من اجلينات املسؤولة عن التسبب
مبرض السرطان”.

شاكريا وبيكيه يرزقان مبولودهما األول
رزقت املغنية شاكريا وشريك حياتها العب كرة القدم اإلسباني جنم
نادي برشلونة جريار بيكيه بطفلهما ،حبسب ما ذكر موقع «سبورتس»
املختص بأخبار النادي الكاتالوني .وكانت النجمة الكولومبية شاكريا أعلنت
عرب موقعها الرمسي عن خرب محلها من حبيبها بيكي وانتظارهما للمولود
اجلديد .وكتبت شاكريا آنذاك «تعلمون أنين وحبييب بيكيه نعيش حياة
سعيدة ،و ها حنن اآلن ننتظر مولودنا األول ،لذلك قررنا أن نؤجل كل
أعمالنا هذه الفرتة لنتفرغ هلذه اللحظة».

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجمة احلسناء نوال الزغيب:
للجالية العربية يف سيدني نكهة خاصة

ختلع كتفها مع كل عطسة
تشعر الفتاة الربيطانية لورين
هاري بالرعب الشديد بسبب
تعرضها خللع يف الكتف مع كل
مرة تتعرض لنوبة عطس .
وأوضح الباحثون أن «لوين
( 20عاما) عند تعرضها للعطس
تتعرض يف احلال خللخلة مفاجئة
يف الكتف تضطرها إىل الذهاب
إىل املستشفى ليتم إعادة عظام
الكتف مرة أخرى إىل موضعها».
وقالوا ان «املؤسف يف
االمر أن الفتاة الربيطانية ذات
العشرين ربيعا تتعرض للسعال
الكثر من مرة يف اليوم ما يعرضها
ملخاوف حقيقية يومية» .وأكدوا
أنه «وفقا لتارخيها املرضي فإن
لورين تعاني من عامل وراثي
يف هذا الصدد ،حيث تعاني من
ضعف مادة الكوالجني ،إحدى
املواد اهلامة واليت تساعد على
االحتفاظ بالعظام يف أماكنها».

النجمة نوال الزغبي والزميل اكرم املغوّش(ارشيف)

يف كل مرة تزور النجمة احلسناء نوال الزغيب سيدني كنت اجري معها حديثًا عن
نشاطها الفين واعماهلا ورحالتها اىل دول العامل اليت توجد فيها جاليات عربية
فتقول لي  :للجالية العربية يف اسرتاليا وخاصة يف سيدني نكهة خاصة الن
اجلالية متعلقة بالرتاث ومتفاعلة مع هذه البالد الكرمية ...
ما اروع الناس الذين يكرمون اوطانهم عرب فنانيهم يف بالد االغرتاب النهم قيمة
كبرية للوطن هكذا تقول النجمة الرائعة نوال الزغيب لكل حمبيها.
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ملبورن

جمعية سيدة زغرتا يف ملبورن تقيم قداساً على نية البطريرك الدويهي

االب اندراوس يتحدث عن البطريرك

املونسنيور طقشي يلقي كلمته

النائب نزيه االسمر يقرأ الرسائل باالنكليزية

رئيس الجمعية يقرأ الرسائل بالعربية

جانب آخر من الحضور

الدويهي وزوجته واالسمر وزوجته وطوق

جانب من الحضور

الراهبات وجوقة الكنيسة

دعت مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن ابناء اجلالية اللبنانية للمشاركة
يف القداس االهلي على نية البطريرك العالمة املكرم اسطفان الدويهي
وذلك يوم االحد املاضي يف كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ملبورن
وقد شارك اجلمعية حشد كبري من ابناء اجلالية بوجه عام وابناء زغرتا
بوجه خاص وفعالياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
كما شارك يف القداس النائب نزيه االمسر والسيدة هيام زوجته
والشيخ بشارة طوق رئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية والراهبات
االنطونيات وحشد من املواطنني وترأس الذبيحة االهلية قدس االب
االنطوني ادمون اندراوس رئيس دير مار شربل يف ملبورن وعاونه

كهنة الطائفة.
قرأ الرسائل بالعربية رئيس اجلمعية الشيخ رزق الدويهي وباالنكليزية
النائب نزيه االمسر ،كما قدم القرابني اعضاء اجلمعية.
االب اندراوس وبعد تالوة االجنيل املقدس القى عظة من وحي
االجنيل شارحًا بعض ما جاء فيه عن االبرار والصديقني وقال عندما
نصنع خريًا لالنسان يعين اننا نصنعه للسيد املسيح ومقطع آخر يقول
االجنيل املقدس متى رأيناك يا رب جوعانًا وعطشانًا وعريانًا ومل
نساعدك ،فأجابهم كل ما صنعتموه مع اخواني هؤالء فعلتموه معي.
وقال اننا نقدم صلواتنا وطلباتنا يف عيد اسرتاليا بلدنا الثاني واني

مع رئيس واعضاء مجعية سيدة زغرتا نقدم القداس االهلي على نية
البطريرك العالمة املكرم اسطفان الدويهي لينعم اهلل عليه ويرفعه اىل
مقام الطوباوية ومينح اسرتاليا يف عيدها االمن واالستقرار.
وختم كالمه قائ ًال اني وباسم رئيس واعضاء اجلمعية اشكر كل
الذين شاركوا اجلمعية يف هذه املناسبة.
املونسنيور جو طقشي القى كلمة باللغة االنكليزية مشابهة وهنأ
الشيخ بشارة طوق بالوسام امللكي الذي منحته اياه احلكومة االسرتالية
مبناسبة عيدها الوطين .وبعد القداس انتقل اجلميع اىل هول الكنيسة
للمشاركة يف الكوكتيل الذي أقامته اجلمعية.

ال مرياج

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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مناسبـات

امحد ديب يكرم السيناتور مسلماني واملسؤول يف حركة أمل الضيف حممد سالمة

النائب عيسى يسلم الجائزة للسيناتور مسلماني ويبدو ديب ومرعي

الحاج بزي يسلم الجائزة ملصطفى حامد ويبدو الحاج وجيه هوشر

الحاج هوشر يسلم الجائزة للسيد محمد سالمة ويبدو السيد أحمد ديب

السيناتور مسلماني يلقي كلمة

الضيف محمد سالمة يلقي كلمة

ناصيف يسلم الجائزة للؤي مصطفىويبدو ديب ،مرعي وطنوس

الحاج وجيه هوشر وعضو مجلس بلدية هولرويد آدي سركيس

ريتشارد طنوس ،محمد سالمة ،السيناتور مسلماني ،احمد ديب (وقوفا) وحضور

عدنان مرعي يقدم الربنامج ويبدو الحاج هوشر ،ريتشارد طنوس وفؤاد االشوح

جانب من الحضور ويبدو ايلي ناصيف ،ماما حريكي والنائب عيسى

الحاج حسني هوشر ،ايلي كلتوم ،وحضور

الحاج كامل مسلماني ،موسى مرعي ،عدنان مرعي وحضور

علي مراد ،مصطفى حامد ،الدكتور مصطفى علم الدين وحضور

اقام السيد امحد ديب وليمة سخية يف منزله العامر يف مرييالندز
تكرميًا لعضو اجمللس التشريعي يف الوالية احملامي شوكت مسلماني
واملسؤول يف حركة امل الذي يزور اسرتاليا حممد سالمة.
وقد حضر املناسبة اكثر من اربعني شخصًا منهم النائب طوني عيسى
واحلاج وجيه هوشر واحلاج حسني هوشر وعضو جملس بلدية هولرويد
آدي سركيس ونائب منسق التيار الوطين احلر يف اسرتاليا ريتشارد
طنوس واحلاج حسني بزي وفؤاد االشوح وايلي ناصيف وامني السر
يف تيار املردة ماما احلريكي وشقيقه حنا احلريكي والدكتور مصطفى
علم الدين وعضو بلدية ليفربول علي كرنيب والعديد من االصدقاء.
عرف املناسبة رئيس جملس اجلالية اللبنانية السيد عدنان مرعي
ّ
فهنأ السيد امحد ديب بتعيينه يف منصب العالقات العامة يف تيار
املردة وقدم احملامي مسلماني الذي حتدث عن ارسال حافالت من
الكراسي املتحركة لكل من لبنان وفلسطني والعراق وافغانستان
وسيتم ارسال حاوية من هذه الكراسي اىل مشال لبنان بالتعاون مع
مجعية حبنني اخلريية.

ثم قدم السيد سالمة الذي حتدث باختصار عن االنتخابات اللبنانية
والنازحني السوريني وما يشكلونه من عبء على الدولة واملواطن.
وحتدث السيد لؤي مصطفى بالتفصيل عن شحنات الكراسي
املتحركة واحلفالت اليت ستقام جلمع املال هلذه الغاية.
كما قدم السيد مرعي رئيس مجعية حبنني السيد مصطفى حامد
الذي حتدث عن ضم جهود وقدرات اجلمعية جلهود احملامي مسلماني
يف ارسال حاوية اىل مشال لبنان.
والقى السيد ادي سركيس كلمة قيمة باملناسبة نالت تصفيق
واستحسان اجلميع .بعدها قام النائب طوني عيسى بتقديم درع
للسيناتور شوكت مسلماني والقى كلمة باملناسبة كما قدم احلاج وجيه
هوشر درعًا للضيف حممد مسلماني وجرى تقديم دروع لكل من لؤي
مصطفى ومصطفى حامد وعلي كرنيب.
وجرت خالل املناسبة مببادرة مشكورة من السيد مرعي مصاحلة بني
علي كرنيب ومصطفى حامد السدال الستار على إشكال كان قد حصل
بني الطرفني يف مناسبة سابقة يف دار امحد ديب العامرة .ومتيزت

الصديق حنا حريكي وحضور

املناسبة مبائدة غنية باملشاوي وباصناف عديدة من املأكوالت اشرفت
على حتضريها عقيلة السيد امحد ديب وشقيقته.

صفحة 30

Saturday 2 February 2013

السبت  2شباط 2013

Page 30

متفرقـــات

أعادت اكتشاف نفسها كممثلة يف هوليوود الشرق

الميتا فرنجية :أعيش قصة حب

تزيدها ثقتها بنفسها مجاال وحضورا،
وتفوقها يف كل ما قدمته من أعمال فنية
جعلها تسعى اىل العاملية ،واألحداث
الساخنة اليت مير بها عاملنا العربي أكدت
 على حد قوهلا  -ضرورة مشاركة الفنانيف بناء وطنه.
حول رحلتها مع السينما التقت
“السياسة” املمثلة اللبنانية الميتا
فرجنية ،حول أعماهلا الفنية ،ورؤيتها
ملستقبل السينما العربية ،ورأيها يف
عمليات التجميل والعالقة بني املمثل
والصحافة.
* كيف كانت بدايتك الفنية?
بدأت كموديل لصعوبة حصولي على
فرصة للتمثيل يف ذلك الوقت ،ثم قمت
ببطولة مسلسل بعنوان “عصر احلريم”
وحققت من خالله شهرة واسعة يف
لبنان ،بعد ذلك اشرتكت يف مسلسل
آخر بعنوان “مجر الغضا” ،ورغم جناحي
يف لبنان اال أنه كان البد من القدوم
اىل مصر “هوليوود الشرق” حتى أثبت
موهبيت وقدرتي على التمثيل.
* هل وافق األهل على تلك اخلطوة?
وجدت التشجيع من اجلميع ويف مقدمتهم أبي وأمي واحمليطني
من أصدقائي ومن عمل معي ألنهم وجدوا بداخلي املوهبة ،ويعلمون
أنين كي أصبح جنمة معروفة يف العامل العربي البد أن أمر على
مصر أم الدنيا اليت تعترب احملطة األهم يف حياة أي فنان سواء
كان ممثال أو مطربا.
* من اكتشفك فنيًا?
اكتشفت نفسي ،وسيتعجب اجلميع من ذلك ،لكنها احلقيقة،
فعندما وجدت أن هناك استحسانا ممن يشاهد أدائي يف التمثيل
شعرت بالرضا عن موهبيت ،وكان البد أن أمني تلك املوهبة اليت
كانت جمرد هواية حتى تصبح احرتافا.
* ما الذي ساعدك يف التمثيل جبانب موهبتك?
أشياء كثرية معنوية ومادية ،فعلى املستوى املعنوي كان هناك
تشجيع األهل وحياتي املستقرة .أما املادية فكانت اجادتي لغات
وهلجات عدة ،فأنا أجيد احلديث باللهجة املصرية متامًا ،واللهجة
البدوية بشكل جيد ،وهذا سبب ترشيحي ألعمال عربية خارج
القاهرة وبريوت ،بل وأعمال عاملية يف أوروبا وأمريكا.
ما أول عمل سينمائي شاركت فيه يف مصر?
كانت البداية مع رامز جالل وحميي امساعيل يف فيلم “حد سامع
حاجة” ،وكان فريق العمل مميزا جدا ،وظهرت بشكل جيد نال رضا
اجلمهور يف مصر ،وشخصييت يف الفيلم تشبه اىل حد كبري حياتي
احلقيقية كفتاة من الطبقة الراقية متلك وتدير شركة كبرية.
* كيف كانت ردود الفعل حول الفيلم?
شعرت براحة نفسية كبرية وسعادة بالغة بعد رؤييت حب
اجلمهور املصري الذواق ،واعجابه بي ،كما عرضت علي بعدها
سيناريوهات كثرية ،رفضت الكثري منها ألنها دون املستوى.
واخرتت سيناريوهات مميزة منها “اال ربع” مع حممد رجب و”365
يوم سعادة” مع أمحد عز و”أنا بضيع يا وديع” مع أمين قنديل و”عمر
وسلمى  ”3مع تامر حسين ،وكلها جحت كثريًا.
* ماذا عن الدراما?
قدمت مسلسل “مسيو رمضان مربوك” مع حممد هنيدي ،ثم
توقفت ألنين مل أجد سيناريوهات جيدة تقدمين بشكل جديد.
ملاذا ابتعدت عن مصر?
قمت بتصوير جمموعة أفالم وثائقية يف بريوت تنشيطا للسياحة
اللبنانية ،اميانًا بدوري جتاه وطين كفنانة ،فالبد للفنان أن يشارك
يف صنع حضارة وطنه.
* ما جديدك يف الفرتة املقبلة?
شاركت يف فيلم سينمائي عاملي ،حيث قمت ببطولة فيلم
أمريكي من انتاج املنتجة الروسية الشهرية لوبا بالجوفا ،واخراج
املخرج الربيطاني األردني األصل حميي قندور ،وهو حيمل اسم
“ ”Facebook Romanceويدور يف قالب اجتماعي رومانسي.
* متى سيتم عرض الفيلم?
شارك الفيلم يف مهرجان “موناكو” ،وشكل مفاجأة سعيدة
حيث نضع اقدامنا على العاملية وبدأنا حنقق املكانة اليت نستحقها
كعرب ،اما العرض اجلماهريي فلم يتحدد بعد.
ماذا ينقص السينما املصرية حتى تلحق بالعاملية?
ال شك ينقصنا الكثري والكثري ،أوهلا االنتاج الضخم وثقافة
االنتاج الكبري مبعنى أن ننفق ببذخ شديد على العمل ،ومن خالل
ذلك جتين أرباحا أكرب بكثري من اليت أنفقت ،ثم الثقافة السينمائية

لدى مجيع العناصر اليت تعمل باحلقل
السينمائي من ناحية اخلدع البصرية
وأجهزة الصوت واالضاءة واملؤثرات
الصوتية واملونتاج ،أيضا وجود الطموح
لدى عناصر صناعة الفيلم للمنافسة،
وأخريا االبهار الشديد.
* هل ميكن أن حيصل فيلم عربي يف
يوم على جائزة األوسكار?
مل ال? أمتنى ذلك ،والبد من بذل
جمهود أكرب ودراسة أكثر حتى حنصل
على تلك اجلائزة.
* ما رأيك يف نقد الصحافة?
عالقيت بالصحافة متميزة ،وحنن نكمل
بعضنا البعض بشرط املصداقية يف
اخلرب ،ألنه ليس كل ما يكتب صحيحًا.
كما أحرتم جدًا النقد املوضوعي الذي
جيعلين أطور نفسي أما التجريح فال أقبله
أبدًا ،لذلك أحب أن أقول كل ما عندي
للصحافة احملرتمة حتى أغلق الباب يف
وجه الكذب واالفرتاءات.
* يرى البعض أنك عارضة أزياء
عاملية?
هذا شيء يسعدني ،فأنا دائمًا أتابع
كل جديد يف عامل املوضة وبيوت األزياء وأختار ما يناسبين.
* ما رأيك يف عمليات التجميل?
أكرهها ،ألنها جتعل االنسان شخصا آخر .وال أحب أن يقوم بها
أحد اال للضرورة القصوى ،ألن اهلل خلق لكل انسان شكال خاصا
خيتلف به عن غريه ،هلذا مل أقم بأي عمليات جتميل يف حياتي.
كيف تقضني حياتك بعيدًا عن األضواء?
انسانة عادية جدًا من مواليد برج “العقرب” املعروف باحلب
واالخالص ،وأحب اإلجازة اليت اقضيها مع األهل ،وأعشق فرنسا
ومكاني املفضل هناك باريس ،وأزورها كلما أتيحت لي الفرصة،
كما أتنزه يف شوارعها.
* هل ارتبطت عاطفيًا?
هناك شخص يف حياتي أمتنى مثل أي بنت يف الدنيا أن جيمعين
القدر به وأن اتزوجه ما دام ال يوجد مانع لذلك.
ما مواصفات الرجل املثالي بالنسبة لك?
ال توجد مواصفات حمددة أو خمتلفة عن أي بنت ،والرجل املثالي
هو الذي أشعر باالرتياح وأنا جبانبه وأن يكون توأم روحي.

األعمال املنزلية ختفض النشاط اجلنسي عند الرجال
كلما كرس الرجل املتزوج وقتا أكرب ملمارسة األعمال املنزلية كالطبخ
أو التسوق ،تراجع نشاطه اجلنسي ،هذا ما خلصت اليه دراسة نشرت يف
عدد فرباير املقبل من جملة علم النفس األمريكية ،لكن يف حال أمضى
الرجل وقتا أطول يف العناية بالسيارة أو احلديقة يزداد نشاطه اجلنسي.
حسب ما ورد يف الدراسة املعنونة بـ “املساواة واألعمال املنزلية وتواتر
العالقات اجلنسية يف الزواج” واليت تشري نتائجها إىل “أهمية األدوار
املخصصة تقليديا لكل من الرجل واملرأة يف تواتر العالقات اجلنسية يف
الزواج”.
ويقول املشرف على الدراسة الباحث سابينو كورنريتش أن“ :األزواج
يقيمون عالقات جنسية أقل إذا كان الرجل يشارك بشكل كبري يف املهمات
املخصصة تقليديا للمرأة ،بينما األزواج يقيمون عالقات جنسية أكثر يف
حال كان الرجل يهتم بشكل أكرب باملهمات املخصصة له تقليديا كاالعتناء
باحلديقة والسيارة وتسديد الفواتري”.
يف املقابل حذر باحثون من ان نتائج الدراسة اليت تستند إىل استمارة
مألها  7002شخص ال ينبغي أن تدفع الرجال إىل التخاذل يف ما يتعلق
باألعمال املنزلية .فرفض املشاركة يف األعمال املنزلية يؤدي إىل
مشكالت بني الزوجني وإىل عدم الرضا لدى الزوجة اليت هلا دور أيضا
يف النشاط اجلنسي.

برعاية صاحب السيادة املطران عاد أبي كرم السّامي اإلحرتام
تتش ّرف رعيّة مار مارون – ردفرن
باإلشرتاك مع جملسها الرعوي وجلانه

القديس مارون
بدعوتكم لإلشرتاك يف إحتفاالت عيد شفيعها
ّ
ّ
الكاتدرائية ويف مركز الرتاث
كل اإلحتفاالت يف
( ُتقام
ّ
املاروني)
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ّ
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ّ
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ات
األخوي
مع
اإلهلي
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القد
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:
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اإلثنني 4
ّ
ّ
ّ
املارونية ،يليه كوكتيل.
عايا
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ّ
من كافة ّ
ّ
ساعية مع الربكة
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6،30:
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ّ
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ثقافية عن “ املوارنة “ من تنظيم جلنة التثقيف
ندوة
مساء
7،30
ّ
الديين للبالغني
ّ
ّ
ساعية مع الربكة
الت
اإلهلي،
اس
القد
مساء
6،30
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شباط
6
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ّ
ّ
باأليقونة.
ترفيهية للشبيبة من تنظيم جلنة الشبيبة.
أمسية
مساء
7،30
ّ
الصاج ،املناقيش والفطاير من تنظيم
(طوال اليوم تأمني اخلبز على ّ
			
الرعية).
سيدات
ّ
ّ
ّ
ساعية مع الربكة
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اإلهلي،
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:
شباط
7
اخلميس
ّ
ّ
باأليقونة.
املرميية من كافة
ة
سولي
الر
للحركة
ة
تثقيفي
أمسية
مساء
7،30
ّ
ّ
ّ
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املارونية. .
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ّ
ّ
(طوال اليوم تأمني اخلبز على الصاج ،املناقيش والفطاير من تنظيم
عية).
الر ّ
ّ
سيدات ّ
القداس اإلهلي مع ط ّالب مدرسة
اجلمعة  8شباط  00،9 :صباحًا
ّ
مار مارون  -دلويتشهيل.
املقدس.
القداس اإلهلي يليه سجود للقربان
 6،30مساء
ّ
ّ
الصاج ،املناقيش والفطاير من
(طوال اليوم تأمني اخلبز على
ّ
عية).
الر ّ
تنظيم ّ
سيدات ّ
قداس العيد اإلحتفالي الذي يرتأسه
السبت  9شباط  7،00 :مساء ّ
السامي اإلحرتام ،يليه
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ّ
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الصاج ،املناقيش والفطاير من
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ّ
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الر ّ
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سيدات ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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احرتس 3 ...أمور لن تغفرها
لك زوجتك
مثة العديد من األخطاء اليت يرتكبها األزواج حبق زوجاتهم مما
جيعل الزوجة تشتاط غضبًا وجيعلها غري قادرة على أن تغفرها على
الرغم من أن املرأة متساحمة بطبعها.
ومن أبرز األشياء اليت يرتكبها الزوج ومن الصعب أن تغفرها
املرأة اخليانة ،ولكن املشكلة تكمن بأن مفهوم اخليانة يف عيون
املرأة خيتلف كليًا عن مفهومها لدى الرجل ،فاخليانة يف عيون
املرأة يندرج حتتها الكذب واخفاء األمور ،وجمرد التحدث مع زميلة
أو صديقة دون أخبارها ،وغريها مما ميكن أن يفعلها الرجل حبسن
نية ،وال ميكن أن خيطر بباله أنها خيانة للمرأة ،حيث أن اخليانة
من وجهة نظر الرجل هي اخليانة التقليدية ،وإقامة عالقة مع امرأة
أخرى .ومن األمور اليت تراها الزوجة إهانة لكرامتها وكربيائها هي
أن ميدح الرجل امرأة أخرى أمامها؛ فسواء كان الزوج يفعل ذلك
إلثارة غرية زوجته وأن يستشعر هذه الغرية ،أو أنه يفعل ذلك
دون قصد  ،ففي كل األحوال الزوجة ال تغفر لزوجها هذا األمر.
أما اجلرمية العظمى اليت ال تغفرها الزوجة لزوجها االهمال وقلة
االهتمام بها ،حيث أن الزوجة ترى أن احلب يعين االهتمام ،ومبجرد
أن يقل اهتمام الرجل بها تعتقد انه قد قل حبها يف قلبه ،ولذلك
ال تغفر له جتاهله هذا.

مهرجان تيار املردة اوسرتاليا

ترقبوا مهرجان تيار املردة اوسرتاليا يف سيدني السبت يف الثاني من اذار  2013يف
قاعة الويستيال الكربى يف ليدكمب .للمزيد من املعلومات الرجاء األتصال بالرقم:
0409638450
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تتمــات

ايران وسورية ...

تتمة املنشور الصفحة االول

السوري اجتماعًا كان مقررًا مسبقًا يف القاهرة جرت فيه مناقشة
املبادرة اليت اطلقها رئيس «االئتالف» معاذ اخلطيب ،واليت دعا فيها
اىل احلوار مع النظام بعد تلبيته عددًا من الشروط ليس من بينها تنحي
الرئيس بشار االسد.
وق��ال اللواء عبد العزيز جاسم الشالل القائد السابق للشرطة
العسكرية الذي انشق يف كانون االول (ديسمرب) لوكالة «اسوشييتد
برس» ان املوقع الذي مت استهدافه يف مجرايا هو مركز معروف
لتطوير االسلحة وال توجد فيه اسلحة كيماوية او غري تقليدية .واضاف
ان خرباء ايرانيني وروس يكونون عادة موجودين يف هذه املواقع.
وعلق بان كي مون األمني العام لألمم املتحدة على الغارة يف بيان
ملكتبه جاء فيه« :يالحظ االمني العام بقلق عميق التقارير عن ضربات
جوية اسرائيلية يف سورية» .وقال البيان ان «االمني العام يدعو كل
املعنيني ملنع التوترات او تصعيدها ...وان يلتزموا بصرامة بالقانون
الدولي وخاصة يف ما يتعلق بسالمة االراضي وسيادة كل الدول يف
املنطقة؟».
وكانت وزارة اخلارجية السورية استدعت امس االول قائد قوات
االمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يف اجلوالن اللواء اقبال سنغا،
وابلغته احتجاجًا رمسيًا «على االنتهاك االسرائيلي التفاق فصل القوات
لعام  1974وااللتزامات اليت يرتبها ذلك االتفاق» .وطالبت الوزارة
االمم املتحدة «باختاذ ما يلزم لوضع االطراف املعنية يف صورة هذا
االنتهاك االسرائيلي اخلطري والعمل لضمان عدم تكراره».
ويف الوقت ذاته بعثت اخلارجية السورية برسالة اىل رئيس جملس
االمن واالمني العام لالمم املتحدة ،اكدت على حق سورية يف الدفاع
عن نفسها وارضها وسيادتها يف مواجهة العدوان االسرائيلي.
ورد ناطق باسم األم�ين العام لألمم املتحدة بان كي مون على
الشكوى السورية ،وقال إن قوة حفظ السالم الدولية يف منطقة
اجلوالن مل تتمكن من التحقق من الشكوى من ان طائرات اسرائيلية
حلقت فوق اجل��والن .وأبلغ الناطق ادواردو ديل بوي الصحافيني
أن بعثة حفظ السالم «مل ترصد أي طائرات فوق املنطقة الفاصلة
وبالتالي مل تتمكن من تأكيد احلادث .وذكرت البعثة أيضا أن األحوال
اجلوية كانت سيئة».

ايران وروسيا تدينان الغارة

والتقت كل من ايران وروسيا على دعم املوقف السوري ،وادانة
الغارة .اذ اعتربها وزير اخلارجية االيراني علي اكرب صاحلي «عدوانا
عنيفا» ،وقال انه «يتماشى مع سياسة الغرب والصهاينة الرامية اىل
حجب جناحات شعب وحكومة سورية يف استعادة االستقرار واالمن
يف البالد» .كما يربز «تطابق اهداف اجملموعات االرهابية مع اهداف
الصهاينة».
واعتربت روسيا ان الغارة اجلوية االسرائيلية على املركز العسكري،
«اذا صحت» ،تشكل انتهاكا للسيادة السورية» .واض��اف بيان
اخلارجية الروسية انه «يف حال تاكدت صحة هذه املعلومات ،فهذا
يعين اننا امام عملية اطالق نار من دون مربر على اراضي دولة ذات
سيادة ،يف انتهاك فاضح وغري مقبول مليثاق االمم املتحدة».
ويف القاهرة ،ناقش اجتماع اهليئة السياسية لإلئتالف الوطين لقوى
الثورة واملعارضة السورية ،برئاسة أمحد معاذ اخلطيب ،تصرحيات
االخري املتعلقة باحلوار مع النظام.
وأوض��ح احد املشاركني يف االجتماع أنه كان مفهومًا «أنه رأي
شخصي وليس مبادرة أو اقرتاحًا بأن االئتالف يقبل احلوار» .وأشار
إىل أن املبدأ األساسي لإلئتالف عندما أعلن يف الدوحة هو العمل على
إسقاط النظام بكل مرتكزاته ورفض احلوار معه.
وكشف املشارك أن اخلطيب أعلن يف اجتماع اهليئة أن ما قاله هو
رأي شخصي يف هذا اجملال وليس مبادرة .وشدد املصدر على أن
االئتالف لن يتبنى هذا الرأي ،اذ انه «رأي شخصي مل يلق القبول ألنه
خروج عن املبادئ االساسية لالئتالف» .وقال املشارك إن «اخلطيب مل
يرتاجع عن قضية التغيري أو اسقاط النظام» و»حنن نفهم اآلن الدوافع
واألسباب من غريته على الدم السوري ،على البلد ،والوطن».
وأوضح عضو «اجمللس الوطين» جرب الشويف ،والذي شارك رئيسه
ج��ورج صربا يف االجتماع ،أن اخلطيب قد يكون اعترب طرحه مبثابة
«تكتيك سياسي ناجح مع هذا النظام» و»لكنه اآلن فهم أنه أمر صعب
وأن عرض احلوار حتى املشروط سيكون هدية للنظام».
وق��ال إن اجتماع اهليئة كان مقررًا سلفًا لبحث األوض��اع داخل
اإلئتالف وعالقاته اخلارجية وحضوره على املستوى اإلقليمي والدولي
فيما درس توزيع املساعدات واالغاثة ،الفتًا إىل أن االجتماع تزامن
مع تصرحيات اخلطيب املثرية للجدل .وحتدث الشويف عن نتائج مؤمتر
الكويت مطالبا بتوضيحات عمن يتسلم املعونات املقررة وكيف سيجري
ايصاهلا للشعب السوري.
وقال إن جامعة الدول العربية هي اليت أقرت اجتماع الكويت ووجهت
الدعوات ومل تدع أي تشكيل رمسي للمعارضة ومل تدع االئتالف للحضور
وأكد ان االئتالف غري راغب يف التعليق على املوضوع وال ميانع يف كل
يد طيبة متتد ملساعدة الشعب السوري ،ولكنه شدد على أننا نسمع
كثري من الكالم وقلي ًال من الفعل.
ويف واشنطن ،أكد مسؤول يف البيت األبيض أن نائب الرئيس
األمريكي جوزيف بايدن سيلتقي اليوم السبت وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف على هامش مؤمتر ميونيخ لألمن الدولي ،كما سيجتمع
بايدن مع كل من رئيس «االئتالف» الوطين معاذ اخلطيب واملبعوث
العربي الدولي األخضر ابراهيمي.

وأش��ار املسؤول اىل أن بايدن الذي غادر واشنطن أمس االول
يف جولة ستشمل أملانيا وفرنسا وبريطانيا ،سيجتمع بالفروف اليوم
السبت ،وستتصدر املباحثات امللف السوري واملفاوضات حول
تقليص الرتسانتني النوويتني الروسية واألمريكية اىل جانب قضايا
تعاون أخرى بني موسكو وواشنطن.
ويعترب لقاء بايدن مع معاذ اخلطيب أرفع لقاء لرئيس املعارضة
السورية مع اجلانب األمريكي .وتعكس لقاءات بايدن مع اخلطيب
واالبراهيمي أولوية أكرب للملف السوري يف والية أوباما الثانية،
وتطلعا حلل سياسي هناك ،كما يستعد مستشار أوباما لشؤون األمن
القومي توم دونيلون للتوجه اىل موسكو خالل أسابيع.

احلريري يؤيد ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

االنعكاسات السلبية للتوترات واألزمات االقليمية وذلك حرصا على
مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه األهلي ،ما عدا ما يتعلق بواجب
التزام قرارات الشرعية الدولية واالمجاع العربي والقضية الفلسطينية
احملقة مبا يف ذلك حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل أرضهم
وديارهم وعدم توطينهم».
وقال ان «هذه الضمانة الدستورية تتمثل يف أن يصبح «إعالن
بعبدا» جزءا ال يتجزأ من مقدمة الدستور ،وذلك مبا يؤكد على ما ورد
يف االعالن أيضا من «العمل على تعزيز مؤسسات الدولة وتشجيع
ثقافة االحتكام إىل القانون واملؤسسات الشرعية حلل أي خالف أو
إشكال طارئ».
وشدد احلريري على أن «التواصل مع احللفاء مهم جدًا» .وأوضح
أن «النائب وليد جنبالط صديق وال يزال صديقًا ولن ننسى حلظات
وقوفه معنا بعد اغتيال رفيق احلريري» .وقال :هناك مراحل بالسياسة
خنتلف انا ووليد جنبالط واختلف مع (رئيس حزب «القوات اللبنانية»)
مسري جعجع ومع اي انسان آخر ولكن ليس معنى ذلك ان احللف او
الصداقة او االخوة املوجودة بيننا تؤدي بنا اىل الفرقة.
وقال احلريري« :حنن ذاهبون اىل قانون انتخاب دوائر صغرى،
وهذا اقرتاح مسري جعجع ايضا ومل أتنكر هلذا القانون ،ونوافق على
اي قانون ميثل اللبنانيني متثيال حقيقيا ،ونتكلم من منطق املناصفة
بني املسلمني واملسيحيني ،فبعد الثورة كلها وكل ما عشـناه يريدوننا
ان نذهب اىل ما قبل لبنان الكبري».
واضاف «ال شك أن هناك هواجس لدى املسيحيني واملسلمني
أيضا» ،وتابع« :ال ميكنين إال أن أعرتف أن هناك ظلما عند املسيحيني
واملسلمني أيضا ،والتطرف الذي ينشأ هو ناجم عن الظلم املوجود،
وحنن نريد االعتدال عندما نقول للناس إن التطرف والسالح ال يفيدهم
بل أن نعيش كلنا سويا».
ولفت النظر اىل «اننا نريد معاجلة اهلواجس بعقالنية وليس مبغاالة
مذهبية ،احلل جيب أن يكون عقالنيًا وليس بتمزيق جمتمعنا وأن ننسى
ما حصل يف السنوات االربعني اليت مرت على لبنان».
وشدد على االستعداد للذهاب الي قانون انتخاب وطين يرضي
اجلميع.
وأكد احلريري أن ال حرب عليه يف السعودية لتحجيمه ماليًا« ،وهذه
متنيات للبعض الذين حيبون التذاكي» ،وقال« :أنا مسامل وسأبقى
مساملا ،ولكن عليهم اال يستفزوني».
وعن إمكان إعادة انتخاب رئيس اجمللس النيابي نبيه بري ،اجاب
احلريري« :هل هو انتخبين او مساني؟».
وأعلن انه سيكون يف لبنان قبل اجراء االنتخابات .ويف موضوع
احتفال  14شباط ،رجح ان ال حيصل احتفال شعيب ،الفتا النظر اىل ان
مثة تهديدا امنيا «لذا جيب ان نكون يف هذه املرحلة حريصني».
وعلى صعيد العالقة مع «حزب اهلل» ،اعلن ان «لدي مشكلة شخصية
معهم الن لديهم متهمني بقتل أبي وهو رئيس حكومة لبنان ،وليقولوا
عن احملكمة ما يقولون لكن ليسلموا املتهمني».
وأعلن رفضه لكالم مفيت اجلمهورية حول الزواج املدني ،مشددا
على ان تكفري الناس ممنوع .ومتنى ان يكون هناك قانون للزواج
املدني يف لبنان شرط ان خيضع املوضوع للحوار.
واعلن انه ال يريد عزل املفيت« ،وهناك رئيس حكومة
فليتصرف».
واعلن انه حيرتم رئيس اجلمهورية ميشال سليمان والطريقة اليت
يفكر فيها.
وحول طرحه لالنتخابات قال ان «عنواننا لالنتخابات هو ان كل ما
تقوم احلكومة به سنفعل عكسه».
وعن احتمال اجتماعه مع االمني العام لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصراهلل قال :ان كان ذلك ضحكا على الناس فليس له داع ولكن ان
كان هناك نتائج طبعا.

واعترب ان «سقوط النظام السوري يف لبنان هو فرصة للبنانيني
ليتحدوا ولبنان سيبقى بشعبه وجباله وسيقوم غصبا عن اجلميع».
وكان احلريري وجه برقية إىل وزير اخلارجية األمريكي جون كريي،
مهنئا بتعيينه يف منصبه اجلديد.

واضاف :ال اعرف ان كان «حزب اهلل» سيتخلى عن سالحه او
سيتمسك به ،ولكننا ندعوهم للحوار ،واالكيد اننا لن نتعامل معهم
كما عاملونا يف وجود النظام .هم فضلوا النظام على شركائهم يف
لبنان.

القوى السياسية ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

يف ما يعد ضربة قوية للرئيس املصري حممد مرسي الذي رفضت
املعارضة يف مصر دعوته اىل احل��وار قبل ثالثة أي��ام ،حضر قادة
جبهة االنقاذ الوطين ،االئتالف الرئيسي للمعارضة املصرية ،حممد
الربداعي ومحدين صباحي وعمرو موسى اجتماعًا انعقد يف مشيخة
االزهر يف حضور سعد الكتاتين رئيس حزب احلرية والعدالة ،الذراع
السياسية جلماعة «االخوان املسلمني» ،ونائب املرشد العام للجماعة
حممود عزت وممثلون للكنائس املصرية واحزاب مصرية والسلفيني،
وذلك استجابة ملبادرة عدد من شباب الثورة.
وشكل االجتماع اللقاء االول جلبهة االنقاذ مع «االخوان املسلمني»
منذ انضواء ابرز القوى املعارضة حتت لواء هذه اجلبهة يف تشرين
الثاني املاضي.
وتوصل االجتماع اىل وثيقة من عشر نقاط تعرب عن اتفاق القوى
السياسية على التزام املبادئ الوطنية والقيم العليا لـ»ثورة  25يناير»
(نصها يف مكان آخر).
وسعى االزهر اىل البقاء فوق الصراع السياسي ،وجاء تدخله بعدما
ّ
حذر وزير الدفاع القائد العام للقوات املسلحة الفريق أول عبد الفتاح
السياسي من ان الصراع السياسي يف البالد يهدد بانهيار الدولة.
ويف كلمة له لدى افتتاح االجتماع ،شدد امام االزهر الشيخ امحد
الطيب على «جعل احلوار الوطين الذي تشارك فيه كل مكونات اجملتمع
املصري من دون اي اقصاء ،الوسيلة الوحيدة حلل اية اشكاالت او
خالفات .فاحلوار هو السبيل اىل التعارف والتعايش والتعاون على
انهاض هذا الوطن ليحقق طموحات سائر املواطنني».
وخاطب ق��ادة املعارضة الليربالية واسالميني وح��رك��ات ثورية
التنوع واالختالف «ميثل
ومستقلني وممثلني لالقباط ،الفتًا اىل ان
ّ
الضمانة ضد االنفراد بالقرار الذي يؤسس لالستبداد».
وغابت رئاسة اجلمهورية واحلكومة عن االجتماع ،كما عن الوثيقة اليت
وصفها احلضور بأنها تارخيية.
ويوجه التئام القوى السياسية يف حرم االزهر الشريف ضربة قوية
اىل الرئيس املصري ومؤسسات الدولة ،بعد ثالثة ايام من رفض
جبهة االنقاذ الوطين املعارضة دعوة مرسي اىل حوار وطين.
وعلى رغم توقيع مجيع االطراف والقوى السياسية الوثيقة ،فإن
ترمجة نصوصها على االرض يبقى موضع تساؤل .وال ميكن القول
ان ايًا من القوى السياسية يف مصر حترك فع ًال املتظاهرين الذين
يشتبكون مع قوى االمن على االرض يف حنو تسع حمافظات مصرية
منذ اجلمعة املاضي.
وصرح رئيس حزب الدستور املعارضة حممد الربادعي ،يف مؤمتر
صحايف بعد االجتماع« :خنرج من هذا االجتماع بنوع من التفاؤل...
نعلم ان امامنا حتديات صعبة ،ومع ذلك ،كل واحد منا يعتقد ان مصري
مصر على احملك ،وان كال منا سيبذل ما يف طاقته حبسن نية من اجل
بناء الثقة مرة اخرى بني فصائل الشعب املصري».
ورأى الكتاتين انه «باحلوار وباحلوار وحده نستطيع ان نصل بالوطن
اىل بر االمان ...ال يوجد اي موضوعات غري خاضعة للحوار».
وقال رئيس حزب الوسط ابو العال ماضي ان «االجتماع والوثيقة هلما
رسالتان ،االوىل ان العنف منبوذ وليس له غطاء سياسي ،والثانية ان
احلوار هو الوسيلة الرمسية الدارة خالفتنا».
واكد ممثل الكنيسة «اننا ال نريد احلرية ملطخة بالدماء».
وكانت جبهة االنقاذ الوطين اعلنت االثنني رفضها دعوة الرئيس
مرسي اىل حوار وطين وصفته بانه حوار «شكلي» وطالبته بضمانات
لـ»اجلدية» ،يف مقدمها تأليف حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور
واقالة النائب العام ،داعية يف الوقت عينه اىل تظاهرات جديدة يف
احناء البالد اجلمعة.

طومسون يواجه ..

تتمة املنشور الصفحة االوىل
آالف الدوالرات من أموال االحتاد الوطين للخدمات الصحية
سكرتريا له.
وتأتي هذه التهم ،اليت وجهها اليه حمققو مكافحة الفساد يف
فيكتوريا ،على خلفية ادعاءات بان السيد طومسون أنفق أكثر من
 7000دوالر من أموال االحتاد على خدمات احلراسة اضافة اىل تهم
اخرى كثرية.
وقد خرج السيد طومسون يف احملكمة وايونغ  Wyongيف وقت
متأخر من امس االول اخلميس ،بكفالة ،شرط عدم االتصال بشكل
«مباشر أو غري مباشر» بأي شخص يزعم تعمل تورط معه خبدمات
جنسية.
وسيتوجه السيد طومسون اىل ملبورن االسبوع املقبل للمثول
امام احملكمة متعهدا «الدفاع بقوة» ضد التهم املتعددة املوجهة
اليه.
وقال النائب املتهم «كما قلت من البداية ،مل ارتكب اي
خمالفات وهذا ما سيتم اكتشافه يف هذه املسائل».
وادعى السيد كريس مكاردل ،الذي ميثل طومسون ،ليل
امس االول ان حراس السجن جردوا موكله من مالبسه وقاموا
بتفتيشه.
(مزيد من التفاصيل يف الداخل)
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

أحشاء ..خم ّدرة
اختار مربي دواجن جتارة املخدرات وسيلة أفضل لكسب املال
الوفري ،وقد ّ
جند هلذه «املهنة» عددًا من األشخاص كان يتوىل
باالشرتاك مع آخرين على تسفريهم إىل «كوراساو» حيث يتم
تزويدهم «بتحاميل» من الكوكايني كانوا يقومون بابتالعها لتصل
زنة احلمولة يف أحشاء املهرب بني النصف كيلو والكيلو الواحد.
وكانت توافرت معلومات ملكتب مكافحة املخدرات املركزي عن
قدوم «عصام ر ».إىل مطار رفيق احلريري الدولي من كوراساو
على منت شركة الطريان اهلولندي ،وهو ينقل كمية من مادة
املخدرة داخل أحشائه لصاحل «حممد ص ».و»علي ع».
الكوكايني
ّ
اللذين ينتظران الستقباله يف املطار .وبناء على هذه املعلومات
توجهت دورية من املكتب املذكور إىل املطار ،حيث تبني أن
«عصام» سيصل عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ،وقد متت
عملية تنسيق مع القوى األمنية يف املطار ملراقبة «عصام» الذي
وصل فع ًال لكنه تأخر باخلروج بسبب فقدان حقيبته ،ومتت مراقبته
حيث تقدم شخص لنقله إىل منزله ،فأوقف االثنان معًا وهما
مزور
«عصام ر ».و»حممد صُ ,».
وعثر مع األخري على إخراج قيد ّ
باسم «أمحد جودت فرحات» وعليه رمسه الشمسي ،كما عثر معه
على تسهيل مرور على اخلط العسكري باجتاه سوريا ،صادر عن
شعبة املخابرات السورية ،وتبني أن األخري كان معه سيارة «ديو»
مستأجرة من مطلقته .وبسؤال «عصام» ،اعرتف أنه حيمل بأحشائه
املخدرة ،فأعطي
داخل معدته ،ستني حبة فيها مادة الكوكايني
ّ
كمية مخسني غرامًا من مادة زيت اخلروع وبدأ بعد ساعة بإخراج
احلبوب بشكل متقطع من معدته ،وقد بلغ عددها أربعة وستني حبة
ووزنها سبعماية ومخسة وأربعني غرامًا قائمًا.
كما اعرتف «عصام» بأنه ُأرسل إىل كوراساو بغية إحضار كمية
املخدرات مقابل مبالغ مالية ،وعند االتفاق حضر إليه شخص
من
ّ
امسه أبو علي ،يتكلم «اللهجة البعلبكية» ويقود سيارة جيب
شريوكي ذهبية اللون واستلم منه جواز سفره وأنه طلب منه أن
جيهز نفسه بعد عشرة أيام وبالفعل سافر بعد عشرة أيام بعد أن
استلم مبلغ ألف دوالر أمريكي .وعندما وصل إىل كوراساو تقدم
منه شخص لبناني وأخذ منه حقيبته ووضعها داخل سيارة وتوجه به
وزوده بهاتف خلوي كي يتمكن من االتصال به
إىل شقة مفروشة
ّ
كل يوم حيث بقي يف هذه الشقة ملدة أسبوع ثم انتقل مع املدعو
«أبو حسني» الذي كان قد استقبله يف املطار إىل شقة أخرى،
يزوده حببوب على شكل «حتاميل» حتوي مادة الكوكايني من
وراح ّ
أجل بلعها ،وقد ساعده يف ذلك األمر املدعو «حممد س ».الذي
كان موجودًا مع «أبو علي ح ».وقد أوصله األخري إىل املطار حيث
توجه منه إىل لبنان.
وأفاد «حممد ص ».انه أثناء وجوده يف بلدة والدته ،البقاعية،
التقى باملدعو «عبد اهلل» املعروف «بأبو حممد» الذي عرض عليه
العمل يف قضايا املخدرات فوافق على ذلك وسافر إىل كوراساو
بعد أن ّ
حضر له املدعو «عبد اهلل» كل ما هو مطلوب وهناك مكث
يف شقة ملدة مثانية أيام برفقة «أبو حسني» إىل أن أحضر األخري
كيسًا فيه  50حبة حتتوي على مادة الكوكايني ومتكن من بلع ستة
الكرة وأحضر إىل لبنان مرة ثانية كمية من
وأربعني حبة ،ثم عاود
ّ
احلبوب (حتاميل) بعد أن ابتلعها كما قام بتهريب الكوكايني داخل
حقيبتني (زنتها  2كيلو) وعاد إىل لبنان عن طريق مطار دمشق
حيث استقبله شخص يدعى «أبو هاني» وانتقل برفقته إىل مزرعة
ّ
وسلمها هناك بعد ان وعده «أبو حسني» بأن يدفع له
يف البقاع
 6آالف دوالر أمريكي ،لكنه مل حيصل منه إال على  5آالف دوالر
على دفعتني ،وأضاف ان عالقته توطدت بـ»أبي هاني» الذي
يعمل يف تربية الدواجن واملواشي وقد عرض عليه األخري تأمني
أشخاص لتسفريهم إىل كوراساو والحضار احلبوب املخدرة ،كما
انه تعرف على شخص أحدهما يدعى «األبرص» والثاني «أبو أمحد»
وكانا يقومان ببيع احلبوب أيضًا ،كما قام هو بتأمني شخص يدعى
«جهاد غ ».للسفر ونقل خمدرات «ألبو هاني» وآخر ُيدعى «عصام
ر ،».وقد تبني ان أبو هاني هو «علي ع.».
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي هنري
وغرمته 50
اخلوري عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة باملتهم علي ع.
ّ
مليون لرية بعد إسقاط احلكم الغيابي الصادر حبقه.
***

«فرسان» ..يف السلب والسرقة
بعدما متكنوا من «قطع احلواجز» اليت صادفتهم يف عملياتهم
استطاع اللصوص من تنفيذ سلسلة من عمليات السلب والسرقة
ّ
ٍ
«غلة»
ناد للفروسية ،فكانوا ان حصدوا
اليت مشلت هذه
باملاليني.
ففي حملة األشرفية  -شارع فسوح دخل جمهول منزل املواطنة
افلني برصا وسرق من داخله مبلغا من املال ومصاغا قدرت قيمتها
مبا يزيد على  20الف دوالر امريكي.
ويف حملة جسر الباشا دخل مسلح صيدلية قبطي يف حي القلعة

وشهر مسدسا بوجه املوظفة وبعد تهديدها بالقتل سلب صندوق
الصيدلية وفر على منت دراجة نارية كان أوقفها على بعد أمتار من
الصيدلية .وقد أعطت املوظفة مواصفاته وهو موضع مالحقة.
ويف حملة صربا دخل جمهول بالكسر واخللع حمل دينيز فاضل
املعد لبيع األلبسة وسرق من داخله البسة وجهاز كمبيوتر نقاال
وقدرت قيمة املسروق مبا يزيد على  15مليون لرية لبنانية.
ويف سن الفيل ،دخل جمهول بالكسر واخللع منزل تريزيا موسى
أثناء غيابها عنه وسرق مبلغا نقديا بلغ  2200دوالر أمريكي.
ويف حملة الزعزين يف قضاء املنت دخل جمهول بالكسر واخللع
نادي الفروسية لصاحبه فادي فرنسيس وسرق من داخله مولد
كهرباء وبعض املعدات .قدر املسروق بـ  5آالف دوالر أمريكي.
من جهة ثانية ادعى السوري ح.ح لدى خمفر السعديات انه وأثناء
عمله كناطور بناء داخل بناية محيداني يف حملة اجلية أقدم ثالثة
جمهولني ،على سلبه بقوة السالح ،هاتفه اخللوي ومولد كهربائي
عائد للمبنى وفروا.
وقد أعطى مواصفات السالبني الذين هم موضع مالحقة.
ويف حملة الدكوانة  -تل الزعرت أقدم جمهوالن يستقالن سيارة
رباعية الدفع سوداء اللون على انتحال صفة أمنية وسلبا السوري
م.ح حمفظته واليت حتوي على ما ذكر مبلغ  420دوالر أمريكي
وأوراقه الثبوتية وفرا.
***

السجن لعصابة متخصصة خبطف السياح وابتزازهم

طلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان رامي عبداهلل عقوبة ترتاوح
بني السجن سبع سنوات واألشغال الشاقة املؤبدة للبنانيني «بالل
أ ».و»طارق م ».و»حممد ق ،».بعدما اتهمهم بـ»انتحال صفة
أمنية وتشكيل عصابة مسلحة بقصد التعدي على الناس واألموال،
السياح وتهديدهم بالقتل
وارتكاب أعمال السطو املسلح ،وخطف
ّ
وابتزازهم ماديًا بينهم الكوييت يعقوب مال اهلل ،وإطالق سراحهم
بفدية مالية باهظة» .وأحاهلم على حمكمة جنايات جبل لبنان
حملاكمتهم.
وأوردت وقائع القرار الظين الذي أصدره القاضي عبداهلل أنه
«لدى انتقال الكوييت يعقوب يوسف علي مال اهلل بعد منتصف
ليل  18أيار من العام املاضي بسيارته على أوتوسرتاد املنت
السريع اعرتضه ثالثة أشخاص على منت سيارتني وقطعوا الطريق
عليه ،وترجلوا وسحبوا أسلحة وسكاكني وزعموا أنهم عناصر أمن
(حتٍر) ،وقد اقتادوه بالقوة من سيارته وعصبوا عينيه وربطوا
يديه خلف ظهره ،ونقلوه اىل كاراج لتصليح السيارات يف منطقة
بعبدات ،وجردوه من هواتف خلوية وحمفظته وأوراقه الثبوتية
وبطاقات إئتمان مصرفية ومبلغ مخسة آالف دوالر ،ثم طلبوا منه
ثالثة ماليني دوالر كفدية لقاء اإلفراج عنه ،فأعلمهم أنه ال ميلك
هذا املبلغ ،عندها نقلوه اىل منزل «بالل أ ».وجرت مفاوضات
مت االتفاق بنهايتها على مبلغ  350ألف دوالر ،بعدها نقلوه اىل
مصرف «ستاندارد تشارترد» يف الضبية ،حيث نظم هلم شيكًا
باملبلغ وسلمه اىل مدير البنك طالبًا منه صرفه خوفًا على حياته،
وقد أعطى بالل مبلغ عشرين ألف دوالر لزميله طارق وعشرة آالف
اىل حممد قبل أن يفرجوا عن الرهينة ،الذي توجه اىل مركز ألمن
الدولة وقدم بالغًا مبا حصل معه».
وتبينّ أن أفراد العصابة من أصحاب السوابق يف عمليات اخلطف
ّ
املسلح.
والسطو
***

لصوص «ين ّظفون» الريغارات

يف «جولة» هلم على طرقات بلدة املنارة يف البقاع الغربي،
ّ
«نظف» اللصوص البلدة من أغطية البنى التحتية (ريغارات)
املصنوعة من احلديد الثقيل ،حيث سرقوا  18منها.
وفتحت القوى األمنية حتقيقًا ملعرفة الفاعلني.
***

أ.ح .وبرفقته م.ك ،والفلسطيين أ.ذ .وبني سيارة نوع هوندا
يقودها م.ن ،.ما أدى اىل تعطلها بينما تابع البيك أب سريه .ويف
هذه األثناء صودف مرور «فان تويوتا» يف املكان يقوده م.ح،
وبرفقته السورية أ.ب .وط.ر .فصعد سائق «اهلوندا» بالفان
طالبًا املساعدة ،وحلقوا بالبيك أب حيث شاهدوه متوقفًا على
جانب الطريق عند نفق الكوكودي باجتاه بريوت .ولدى االقرتاب
منه بادرهم أ.ذ بإطالق النار باجتاههم بواسطة سالح كالشنكوف،
ما أدى اىل مقتل كل من م.ح .وأ.ب .على الفور وأصيب ط.ر
جبروح يف قدمه ،كما أصيب شريكه أ.ب .عن طريق اخلطأ.
ونقل املصابون اىل املستشفيات فيما فر مطلق النار مع م.ن.
تاركني خلفهما البيك أب حمم ًال بدراجتني ناريتني من دون لوحات،
تبني الحقًا أنهما مسروقتني من بلدة بشامون.
بنفس التاريخ ،وبنتيجة املتابعة أوقفت مفرزة الضاحية اجلنوبية
القضائية قسم املباحث اجلنائية اإلقليمية يف وحدة الشرطة
القضائية م.ك ،.بينما أوقفت خمابرات اجليش اللبناني أ.ذ .حيث
سلما اىل فصيلة املرجية اإلقليمية يف وحدة الدرك الستكمال
التحقيق.
***

«إسقاط القناع» عن عصابة سلب مسلح

شكل تسعة أشخاص بينهم مخسة فلسطينيني عصابة سلب
مسلح استهدفت عما ً
ال سوريني يف حمافظيت جبل لبنان واجلنوب،
مستخدمني أقنعة يف عملياتهم ،وكانوا يبيعون «مغامنهم» يف حملة
صربا ،ويتقامسون األمثان.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا انه
وبنتيجة املتابعة والرصد واالستقصاءات املكثفة متكنت شعبة
املعلومات من توقيف كل من الفلسطينيني أ.خ وم.خ .واللبنانيني
أ.ح .وم.أ .وم.ش .وح.ب.
وبالتحقيق معهم يف مفرزة صيدا القضائية ،قسم املباحث
اجلنائية اإلقليمية بوحدة الشرطة القضائية اعرتفوا باالشرتاك مع
كل من الفلسطينيني أ.ك .وع.ح .وأ.ص .يف أمكنة سكنهم ضمن
حمافظيت اجلنوب وجبل لبنان ،حيث كانوا يدخلون لي ًال إىل منازل
ّ
(مقنعني) ،عرب ايهامهم بأنهم من اجلريان ،فيعمدون
ضحاياهم
إىل تكبيلهم ووجوههم إىل احلائط ويسلبونهم أمواهلم وهواتفهم
اخللوية مستخدمني أحيانًا سكاكني ،عصي ،بندقية بومب أكشن،
مسدس ّ
خليب ،ومن ثم يقوم كل من أ.ح .وأ.ك .ببيع اهلواتف
املذكورة يف حملة صربا ويوزع مثنها على اجلميع.
وطلبت املديرية من األشخاص الذين وقعوا ضحية أعمال
مماثلة احلضور إىل مركز مفرزة صيدا القضائية أو االتصال على
أحد الرقمني ،07/754309 07/754308:متهيدًا الختاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة.
من جهة أخرى أوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت ثالثة
أشخاص بينهم فلسطيين حبوزتهم حشيشة الكيف.
ففي الرملة البيضاء مت توقيف الفلسطيين م.ح.ح وقد ضبط
حبوزته كمية من حشيشة الكيف ودفرت لف سجائر.
خوات وضبط
ويف حملة سبريز ،مت توقيف ط.ع.ن .جبرم فرض ّ
حبوزته كمية من احلبوب املخدرة وقنينة «تينر».
ويف حملة الزيدانية مت توقيف أ.ع.ر.أ بعدما ضبط حبوزته سكني
وكمية من مادة حشيشة الكيف.
إىل ذلك ،أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان
انه «ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة
اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ
 2013/1/29من توقيف  39شخصا الرتكابهم أفعاال جرمية على
األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 9 :جبرائم سرقة 8 ،جبرائم خمدرات،
 4جبرم اقامة غري مشروعة 2 ،جبرم خطف 8 ،جبرائم  :شيك دون
رصيد ،تهديد ،حماولة انتحار ،ضرب وايذاء ،مقاومة رجال قوى
األمن ،اطالق نار ،بناء على أمالك عامة ،أعمال منافية للحشمة ،و8
مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

حادث سري ينتهي جبرمية قتل مزدوجة

***

قبضت مفرزة الضاحية اجلنوبية على أحد املتورطني جبرمية قتل
مزدوجة وقعت قبل يومني يف حملة الكوكودي فيما متكنت مديرية
املخابرات من إلقاء القبض على آخر متهم يف اجلرمية نفسها.
وكان حادث سري قد وقع على طريق مطار رفيق احلريري الدولي،
بني سيارة بيك أب وسيارة هوندا .وقد عمد سائق السيارة األوىل
إىل الفرار ،فيما أراد الثاني اللحاق به ،حيث انتظر مرور سيارة
ملالحقة سائق البيك أب.
وصودف مرور سيارة فان «تربع» سائقها بنقل سائق اهلوندا
للحاق بصادم سيارته ،فكان أن لقي حتفه مع امرأة كانت برفقته،
حيث عاجلهما راكبو البيك أب بإطالق الرصاص ليتبني الحقًا أن
ركاب البيك أب كانوا عائدين من «مهمة» سرقة يف بشامون.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه
أنه عند الساعة الثانية من فجر  27اجلاري حصل حادث اصطدام
على اوتوسرتاد املطار آخر النفق بني بيك أب يقوده الفلسطيين

ألقت القوى األمنية القبض على سوري أقدم على طعن ستينية
يف منطقة ضبية بقصد سرقتها.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بالغًا عن احلادثة
جاء فيه« :الساعة  12,40من تاريخ ّ 2013/01/29أدخلت املواطنة
ت.ج( .مواليد  1949لبنانية) اىل مستشفى «هارون» بواسطة
الصليب األمحر اللبناني حبالة حرجة إثر تعرضها لطعنة سكني يف
رقبتها .وبنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة وبالتنسيق مع
فصيلة درك انطلياس متكنت دورية من شعبة املعلومات الساعة
 16,00من التاريخ ذاته من توقيف املشتبه به ،وهو ط.ب.
(مواليد  1996سوري) .وبالتحقيق معه اعرتف بإقدامه على حماولة
قتل املدعوة ت .بواسطة سكني بقصد السرقة داخل منزهلا الكائن
جار
يف حملة الضبية ،كما مت ضبط األداة املستعملة ،والتحقيق ٍ
بإشراف القضاء املختص».

طعن ستينية بقصد السرقة يف الضبية
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يف حوار مجالي تطرقت فيه اىل األبراج وعالقتها باملوضة

ماغي فرح :املظهر اجلميل دليل على الرقي ورجاحة العقل
حتدثت اإلعالمية ماغي فرح عن تأثريات الفلك واألبراج على
طريقة إختيار األزياء بشكل عام ،وقالت إنها ال حتب املرأة
ُ
امل ِ
هملة اليت ال تعتين بشكلها ونظافتها ،وأشارت اىل أنها
كالسيكية خبياراتها ،حتب اجملوهرات وضد اجلرأة يف اللباس،
ألن الثياب تعبرّ عن شخصية املرأة ،وال ميكن إلمرأة ترتدي
جدية.
ثيابًا فاضحة ومثرية أن تكون ّ
إعالمية لبنانية من الطراز األول ،واحدة من أشهر علماء الفلك
وأول من أصدر كتابًا لألبراج يف العامل العربي.
وصلت شهرتها اىل كافة أقطار الوطن العربي على مدى ثالثني
عامًا ونيف ،حيث ينتظر صدور كتابها سنويًا آالف املتابعني.
ّ
متيزها اإلعالمي والثقايف ،تتميز ماغي فرح بطلتها
اىل جانب ّ
ّ
اجلذاب.
األنيقة وحضورها
ويف حوار مجالي هنا نصه:
ِ
إستطعت التوفيق بني العصرية والكالسيكية يف
بداية ،كيف
ِ
أزيائك؟
كوني متابعة جيدة للموضة ،أختار منها ما يتناسب مع كالسيكييت
ومع شكل جسمي وسين .وبعد خربتي التلفزيونية الطويلة إكتشفت
االلوان ،اجملوهرات واألكسسوارات اليت تالئمين.
هل من فارق معني بني األزياء اليت ترتدينها للظهور أمام
الكامريا وبني األزياء األخرى؟
الفارق كبري ،فالكامريا حتب األقمشة الالمعة ،اجملوهرات وكل
ما يشع بريقًا ،بينما األقمشة غري الالمعة أختارها عندما أكون خارج
االضواء.
ما هي الوانك املفضلة؟
أحب األسود كثريًا وغالبًا ما اجلأ اليه يف إطالالتي االعالمية،
لكن هذا ال يعين أنين بعيدة عن االلوان اجلريئة ،فأنا أحب األخضر،
النبيذي ،الربتقالي وكل مشتقات األمحر .التغيري ضروري وأختار
االلوان اليت تناسب لون بشرتي ألنه يعترب أولوية.
باحللي واجملوهرات؟
سر إرتباطك الوثيق
 ما هو ُّّ
لدي ضعف جتاه األحجار الكرمية وحتى األكسسوارات واالحجار
ّ
ّ
أتسوق ال أبذخ كثريًا على األزياء ،لكنين ال أستطيع
املصنعة .عندما
ّ
أن أقاوم شراء قطعة ّ
حلي مميزة مهما كان مثنها.
كيف تصفني ذوقك بشكل عام؟
ذوقي كالسيكي منذ الصغر ،وهذا األمر يعود لوالدتي اليت
علمتين كيف أختار ثيابي بدقة وأناقة .واليوم أعمد اىل إختيار
القصات والتصاميم ،ثم أضفي عليها
املالبس البسيطة من حيث
ّ
مجالية خاصة بوضع الوشاح املناسب أو اجملوهرات اليت تالئمها.
وهنا تأتي عملية االختيار الدقيق لشكل االكسسوارات املعتمدة،
فالقبة املربعة مث ًال ال يناسبها العقد القصري املستدير ،والقماش
اللماع وال ّرباق ال تناسبه األكسسوارات القوية كالسرتاس مث ًال بل
جيب أن تكون بسيطة وغري المعة كاللؤلؤ ،والعكس صحيح مع
القماش غري الالمع .أما االلوان الغامقة ،واألسود بشكل خاص،
فتناسبها مجيع اجملوهرات واألحجار املشعة .بإختصار التوازن
واحللي وإال النتيجة ستكون عكسية.
ضروري بني القماش
ّ
ِ
أنت مع اجلرأة يف اللباس؟ وهل تعبرّ املالبس عن هوية
هل
املرأة؟
ضد اجلرأة يف اللباس وطوال حياتي مل أظهر بأي قطعة
إنين
ّ
ختدش العني أو تقلل من قدري كسيدة بالدرجة األوىل وكإعالمية
جدية وكالسيكية.
بالدرجة الثانية ،وهذا يعود لنمط حياتي كامرأة
ّ
كما أنين أميز يف إنتقاء ثيابي بني إطاللة سياسية أو إطاللة حوارية
عادية ،فمقولة “لكل مقام مقال” أتبعها على الدوام.
أما اذا كانت الثياب تعبرّ عن شخصية املرأة ،فهذا أمر صحيح
جدية .وأكثر
وال ميكن المرأة ترتدي ثيابًا فاضحة ومثرية أن تكون ّ
ما يزعجين ،وهذا رأيي الشخصي ،النساء اللواتي يلبسن ثياباً
ال تناسب ّ
سنهن ومقامهن ،فاملرأة املتصابية ال ميكن أن تتمتع
بالنضج الكايف والعقل الراجح.
ِ
قصتك
حباسة شم قوية ،أخربينا عن
املعروف عن ماغي متتعها
ّ
مع العطور وهل ِ
أنت وفية لعطر معني؟
كنت منذ وقت طويل وفية لعطر واحد وهو عطر “إيرتنييت” من
كالفن كالين وبات إرتباطي بهذا العطر معروفًا بني أصدقائي
ومعاريف .أما اليوم ومع طفرة العطور اجلديدة أصبحت اميل لتجربة
عطور جديدة ،مع العلم أن إختيار العطر يرتبط بنوعية البشرة.
شم دقيقة ختولين تقديم النصح لكل سيدة بنوعية
وأمتلك حاسة ّ
العطور اليت تالئمها .
ما الذي يلفت ماغي فرح بالرجل؟ وهل ِ
أنت مع موضة االلوان
والصرعات للرجال اليت برزت مؤخرًا؟
إلي .فمن عينيه ميكن
نظرات العينني هي هوية الرجل بالنسبة ّ
إكتشاف درجة الذكاء اليت يتمتع بها .كذلك الصوت الدافئ من
أبرز عوامل جاذبية الرجل .هذا مبا خيص املضمون ،وهو األهم
طبعًا .أما من حيث الشكل اخلارجي ،وكوني امرأة كالسيكية،

اجلدي والكالسيكي .أحب أن يرتدي السرتة مع ربطة
جيذبين الرجل
ّ
العنق خاصة بعد سن االربعني.
من املمكن للشاب املراهق إرتداء الصرعات وااللوان اجملنونة،
كحد أقصى ،على
لكن بعد سن اخلامسة والعشرين أو الثالثني
ّ
الرجل أن حيدد هويته والـ”تصابي” ال يليق بأي كان مهما كان
جذابًا.
متر جلسة مع ماغي فرح دون التطرق لألبراج ومدى
أن
ميكن
ال
ّ
عالقتها بطريقة إختيار املالبس .أخربينا قلي ًال عن هذا االرتباط
الفلكي؟
بالطبع يوجد إرتباط مباشر بني شكل اللباس وعامل الفلك والربج
الذي ينتمي إليه كل فرد .فاالبراج اهلوائية مث ًال (اجلوزاء ،امليزان
والدلو) متيل اىل اللباس الكالسيكي لكن مع ملسة خاصة جتعلهم
ّ
وجذابني رغم بساطة اللباس .نساء هذه االبراج ّ
نراهن
قلما
مميزين
ّ
نزواتهن.
على
املسيطر
هو
عقلهن
كون
وفاضحة
جريئة
ثياب
يف
ّ
ّ
أما االبراج النارية (احلمل ،االسد والقوس) فهي االبراج اليت
متلك حب الظهور ولفت االنظار لذا نرى غالبية نساء هذه اجملموعة
يرتدين بشكل غريب وخصوصًا املرأة األسد .والغريب هنا ميكن
أن يكون مميزًا يف كثري من االوقات ،كما ميكن أن يصل بهن
يف بعض احلاالت اىل اإلحنراف بغية لفت األنظار .لكن ال ميكن أن
نشمل مجيع صاحبات هذا الربج ،ألن هناك إستثناءات.
واالبراج الرتابية (الثور ،العذراء واجلدي) فهي أبراج التخفي.
نساء هذه اجملموعة ميلن اىل االلوان الداكنة يف الغالب ويفضلن
االزياء اليت تبقيهن يف أمان ومعزل عن كلمات اإلطراء ،خصوصًا
أمًا من سن الطفولة وختتار مالبسها
املرأة اجلدي اليت تعترب نفسها ّ
على هذا االساس.
لكن االبراج املائية (السرطان ،العقرب واحلوت) حتب االزياء
اخليالية واإلستعراضية بشكل عام وخصوصًا احلوت.
من هي صاحبة الذوق األرفع من بني مجيع االبراج؟
ال توجد صاحبة ذوق أرفع ،صحيح أن لالبراج تأثريًا كبريًا على
األذواق ولكن يبقى للبيئة اليت تعيش فيها كل امرأة وللمستوى
الثقايف الذي تتمتع به التأثري األكرب على إختيار األزياء .كذلك ال
جيب أن ننسى أن اجلمال نسيب ،فما جيذبين ويلفت إنتباهي ميكن
أن يكون عاديًا بالنسبة لغريي والعكس صحيح.
ِ
نصيحتك لكل امرأة ُمهملة حبق نفسها؟
يف ختام لقائنا ،ما هي

نروجيي يطلب مليون «اليك»
كي ميارس اجلنس مع صديقته
نشر الشاب النروجيي بيرت كيفرننغ على صفحته يف موقع
«فيسبوك» صورة يظهر فيها اىل جانب صديقته وهو حيمل الفتة
ُكتب عليها»:صديقيت كاثرين وعدتين مبمارسة اجلنس اذا متكنت
هذه الصورة من احلصول على مليون اليك  ..من فضلكم اعملوا
شري واليك».
ومل يكد مير يوم كامل حتى مجع الشاب العدد املطلوب من
املعجبني و»فاعلي اخلري» الذين أرادوا مساعدة الشاب البالغ من
العمر  20عامًا بتحقيق حلمه مبمارسة اجلنس مع صديقة طفولته
كاثرين جوهانسن اليت تصغره بعام واحد.
وبعد مرور  18ساعة على نشر الصورة قام بيرت حبذفها ،كي ال
يشاهدها والد كاثرين .وتعليقًا على األمر قال الشاب النروجيي
ان األمر بدأ كمزحة« ،ولكنين أعتقد بأن هناك وعدًا جيب ان يتم
اإليفاء به».

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

ال أحب املرأة ُ
املهملة واليت ال تعتين بشكلها ونظافتها ،فعليها
أن تتعلم كيف ختفي عيوبها ،فال تلبس اخلامت اجلميل على أظافر
مسرح بطريقة
مكسرة أو األقراط الرباقة مع شعر أشعث مث ًال ،وغري
ّ
أنيقة .وأقول لكل سيدة أن املظهر اجلميل والعناية بالشكل اخلارجي
دليل على الروح الراقية والعقل الراجح ،واإلستخفاف بهذا االمر
واحد من أبشع صفات املرأة.

تأثري حبوب الـ”فياغرا” على العالقة اجلنسية
اعلنت دراسة أن استعمال العقاقري لعالج الضعف اجلنسي مثل
حبوب الفياغرا ،تسهم يف االرتفاع احلاد يف األمراض املنقولة عن
عاما ،حيث أن
طريق االتصال اجلنسي لدى األشخاص فوق سن ً 45
الفشل يف ممارسة اجلنس اآلمن يف منتصف العمر أدى إىل ارتفاع
األمراض اجلنسية يف بريطانيا مبعدل الضعف منذ  10سنوات.
ّ
أعدادا متزايدة من األشخاص العازبني يف
وأكد الباحثون أن
ً
منتصف العمر يستخدمون املواقع االجتماعية على شبكة اإلنرتنت
للعثور على شركاء جدد ،لكن الكثري منهم يغفلون استخدام الواقي
الذكري.وشدد الباحثون على أهمية ممارسة اجلنس اآلمن للحد من
ّ
حاالت اإلصابة باألمراض اجلنسية ،بعد االرتفاع الكبري يف معدالت
اإلصابة بأمراض الزهري والكالميديا والسيالن يف بريطانيا بني
عاما.
األشخاص من الفئة العمرية  45إىل ً 64
وأوضحت الدراسة أن اإلقبال الواسع على استخدام العقاقري
ملكافحة العجز اجلنسي ،مثل الفياغرا ،ساهم يف زيادة النشاط
اجلنسي للرجال ،وبالتالي أسفر عن ارتفاع حاد يف األمراض
املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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متفرقات

الظهور اإلهلي ،عماد السيد املسيح
( متى )17 -13 :3

« ُيعلن جمد الرب
ويراه كل البشر ألن فم
الرب يتكلم « (أشعياء
.)5 :40
قدميا ،وعد اهلل
سيعلن ذاته مبجد
بأنه ُ
عظيم .مسع اإلنسان
ذلك ،لكنه مل يلبث أن
نسي ما قيل له.
جميء
حُي ِدث
مل
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 املسيح.
« محل اهلل « :رّ
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
ومزق كل
لقوانني الوقت .وعلى الصليب وضع اخلتم على تضحيته
ّ
سلوك اخلطيئة ،وعلى 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
عمد
املسيح ،لكنه مل يكن يدري بربناجمه خلالص البشرية .كان يوحنا ُي ّ
عمد.
لي ّ
اخلطأة ملغفرة خطاياهم .لكن ها هو العادم اخلطيئة واقفًا أمامه ُ
عندما وقف أمامه وجهًا لوجه ،عرفه ،وأشار إليه باليد قائ ًال »:هذا هو
محل اهلل»  .فطلب منه املسيح أن يقوم بواجبه .أن يعتربه واحدًا من
عمده يوحنا يف النهر كما
اخلطأة وأن يعمل له ما يعمله لآلخرينُ ،ي ّ
عمدهم .أنهى املسيح طلبه فجأة جبملة خمتصرة « :هكذا يليق بنا أن
ُي ّ
عمده « .وكاني بالسيد يقول ليوحنا :لنضع جانبًا
حينئذ
«
بر».
كل
ل
نكم
ّ
ّ
ومن منا أعظم من اآلخر وأقوى.
احلديث عن استحقاقي أو استحقاقك َ
هذا 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 :2و 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 لإلنسان.
أهم من هذه الرؤية .وضع السيد ختمه يف األردن،
ليس هناك من رؤية ّ
سر عماد السيد
على
السر األعظم يف السماء وعلى األرض .لذلك ُيدعى ّ
ّ
عيد « الظهور األهلي « « -رؤيا 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

املسبحة

إذا أردنا ترمجة كلمة “ ”Rosaryأي مسبحة بالعربية ـ فهي تعين
“جمموعة من األزهار” .وقد ظهرت بصورتها احلالية يف القرن
اخلامس عشر يف أوروبا .وهلذه العادة منشئ قديم جدًا بقدم
ترديد الصلوات والتعبد عند اإلنسان األول الذي كان يريد أن
حيصي عدد صلواته يف عدد سحري معني لذا كان يلزمه ما يعينه
على ذلك ،لذا أبتكر خيط بعقد متعددة أو مشكوك باخلرز وتعود
أقدم مسبحة يف التاريخ إىل كهنة اهلنود يف فرتة ما قبل عام
 500ق  .م .

ǅơƾǫ
ȃǂǯƿ
śǠƥǁȏơ
يقدم قداس ذكرى االربعني لراحة نفس املرحومة

اجنول جرجس فياض سعد

ارملة املرحوم الياس احلصين

وذلك نهار االحد  3شباط  2013الساعة احلادية عشر قبل الظهر
يف كنيسة مار شربل بانشبول .ويذكر معها زوجها املرحوم
الياس احلصين وابنهما املرحوم الدكتور ميشال احلصين.
الناعون :ابناؤها وبناتها يف اوسرتاليا:
ناديا زوجة باخوس بوفرنسيس وعائلتها
•
طنوس احلصين وعائلته
•
الزميلة امال زوجة طوني بومسرة وعائلتها (رئيسة حترير
•
جملة مارونيا ومديرة املالية للمطرانية املارونية يف اوسرتاليا)
يف لبنان:
• ماري ارملة املرحوم ناصيف بوفرنسيس وعائلتها يف لبنان
واوسرتاليا
• هند زوجة طوني بوفرنسيس وعائلتها
• شهيد احلصين وعائلته
• جورج احلصين وعائلته
• االنسة روز احلصين
• االنسة صباح احلصين
• سركيس احلصين وعائلته
• باخوس احلصين وعائلته
• مجيلة زوجة مسعان الرزي وعائلتها
• سايد احلصين وعائلته
يف فرنسا:
• عائلة املرحوم الدكتور ميشال احلصين
اشقاؤها:
• عائلة شقيقتها خضرة ارملة ساسني بوفرنسيس
• عائالت اشقائها فريد وموسى وفرنسيس وجرجس بوفرنسيس
ابناء محيها:
• عائالت املرحومني :جرجس وميخائيل احلصين يف لبنان واالنتشار
• حنا احلصين وعائلته يف لبنان واالنتشار
• عائالت ّ
حنة ولطيفة ومجيلة وندمية يف لبنان واالنتشار ومجيع
ومسوح وبوفرنسيس وجعيتاني ومعوض
واحلصين
سعد
عائالت:
ّ
ورزي وشديد وفريال ( )Féralوبومسرة،
وايوب ّ
ومسلم ّ
ومجيع اموات حرف اردة وزغرتا ورميلة اردة ورشعني يف الوطن
واملهجر( .تقبل التعازي على باب الكنيسة)

قصيدة رثاء ملثلث الرمحات املغفور له
غبطة البطريرك اغناطيوس الرابع
هزيم مبناسبة ذكرى االربعني

ي����ا ب����ط����رك ال����ع����رف����وك ك�����ل ال����ن����اس مني
وب����ع����ه����دك امل����ي����م����ون زادو امل���ؤم���ن�ي�ن
حن���ن���ا ي���ا ب��ط��رك��ن��ا ال���ل���ي خ��ل��ف��ك سايرين
ع����رف����ن����اك م����رش����د م����ن ك����ب����ار امل���رش���دي���ن
ومل�������ا ي����س����وع ال����ن����اص����ري ش����اف����ك أم�ي�ن
ت�����ا ي�����زدل�����ك ال�������وزن�������ات زودل����������ك سنني
ومل�������ا ال������ش������رق ع�������اش ب������ظ������روف مقلبني
ب����ق����ي����ت دغ�����������ري ال مش����������ال وال ميني
وب������رغ������م اوض������������اع ال������ب���ل��اد امل���ق���ل���ق�ي�ن
ك����ن����ت ب��ص��ل��ي��ب��ك ت����رس����م ال���ن���ص���ر املبني
ومل�������ا ال����ق����م����ح ب���امل���ط���ح�ن�ي حت�������ول طحني
اخل�����م�����رت ك�����ل العجني
ك����ن����ت اخل�����م��ي��ري
ّ
ي����اس����ي����دي ال����ب����ط����رك ي���اس���ي���د املخلصني
حن�����ن�����ا ب�����أخ��ل��اص�����ك ط�����ري�����ق�����ك س���ال���ك�ي�ن
ي���س���وع���ن���ا ال����ل����ي ق������ال ك����ون����و ص���ادق�ي�ن
وح����ب����و ع����م����وم ال�����ن�����اس ح����ت����ى املبغضني
ومل�������ا ط����ل����ب م����ن����ك ت����ا وزن������ات������ك تزين
ت�����ب�����ارك�����و ال��������وزن��������ات ط����ل����ع����و راج����ح��ي�ن
وس����اع����ة م����ا ق���ل���ك ك������ون رم������ز الصاحلني
ن���ق���ل���ك ع����ل����ى اجل���ن���ي ان����ت����ق����ال مقدسني
وحن�����ن�����ا ب����ي����س����وع وب����ال����ق����ي����ام����ي قانعني
ي����ا ب����ط����رك ال���ب���ع���روق���ن���ا زرع��������ت احلنني
ع����رف����ن����اك ب�����اجل��ن��ي وب���ق���ي���ن���ا ح���اي���ري���ن
وب���غ���ي���ب���ت���ك ص�������ار ال�����ش�����رق ك����ل����و حزين
����وش ل����س����ان املغرضني
ع����ا ق�����د م����ا ي�����ش� ّ
حن����ن����ا ب����ي����س����وع ال�����ن�����اص�����ري متمسكني
ب�����ت��ت��رح�����م ع�����ل�����ي�����ك ال������رع������ي������ي ك���ل���ه���ا
وف��ض��ل��ك ع���ا ك����ل ال��ط��اي��ف��ي م����ش ناسيني
ي�������ا ب����ط����رك����ن����ا ال��������رق��������ادك مت ه�����ادي
ّ
ح��������زن��������ا ع����ل����ي����ك ف�����������وق االع������ت������ي������ادي
ألن�������������و ب������ع������ه������دك امل�������ي�������م�������ون ك���ن���ا
م�����ع�����ك ان���������ت ال�����ك�����ن�����ت ل����ل����خ��ي�ر ه�������ادي
ك��������ل م��������ن ع�������رف�������ك ب������ص������دق������ك ت���غ���ن���ى
ك�����ن�����ت ل����ل����م����ج����ت����م����ع ص�������اح�������ب م�����ب�����ادي
ه������������زت وط����ن����ا
وس��������اع��������ة م��������ا احل������������رب
ّ
ل���ع���ب���ت دورك م������ا ك����ن����ت ع����ل����ى ح����ي����ادي
وع������ن������دم������ا احل������������رب ع�������ا ب������ل�����ادك جت���ن���ى
ص������رخ������ت ص������رخ������ة حم����ب���ي ب�����ك�����ل ن��������ادي
عنا
رح������ل������ت
ب����ي����ف����ك����روك
ال�����ب�����ع�����ض
وان�������ا ع�������م ح����س����ك ب���ع���ق���ل���ي وف�������ؤادي
ال�����ل�����ي ع�����م�����رو ق����������ارب ال����س����ت��ي�ن منا
رب���������ي ع������ا وع�������ظ�������ك ال�����ك�����ل�����و إف��������ادي
ت���ه� ّ
��ن���ى
ط�����ل�����ع ع�����ا ج����ن����ت����و وف�����ي�����ه�����ا
وت�������رب�������و والدي
ال�����ع�����اص�����وت�����و رب������ي������ت
ّ
ّ
ت���ك���ن���ى
وم�����ت�����ل م������ا ك����ب��ي�رن����ا ب�����وع�����ظ�����ك
م�����ا رح ي����ن����س����اك ط���ف���ل ال�����ع�����م ي������دادي
غبنا
ب����غ����ي����اب����ك
امل������������وت
وم����ه����م����ا
خالد
وال�����ع�����ق�����ل
ب���ال���ق���ل���ب
ب���ت���ب���ق���ى
ب��ل��ادي
ري����������س
م�����ا ق������اهل������ا
م�����ت�����ل
وهذا ما قاله فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية ميشال سليمان
يف اثناء تشييع غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم .
ً
راسخة يف القلوب والعقول .
ستبقى ذكراك

دمعة رثاء من رجل اآلعمال الشاعر مجيل نقوال احلايك

Page 36

Saturday 2 February 2013

2013  شباط2 السبت

36 صفحة

News

New death threat against Aussie hostage Warren Rodwell

A photo allegedly posted on Facebook by terrorists, dated January 25.

Kidnapped Australian Warren Rodwell as he appeared in a
video released to YouTube.

TERRORIST group Al
Harakatul Al-Islamiyyah has
said it will kill Australian
hostage Warren Rodwell, in
the latest threat to the Australian government.
The threat was accompanied by a new photograph
of Mr Rodwell surrounded
by masked gunmen.
According to social media
website Rappler, a post on
Facebook from Tuesday
by the al-Qaeda-linked terrorist group Al Harakatul
Al-Islamiyyah shows the
gaunt figure of the Australian hostage.
The message contained
a threat to kill Mr Rodwell
if ransom money was not
paid to the group immediately.
In the photo Mr Rodwell is
holding a copy of the Philippine Daily Inquirer, dated
January 25, 2013.
The Facebook message is
directed at the Australian
Government and says: “We
will give you a chance to
save his life before it’s too
late.”

“To the Australian government, in behalf of the majlisus Shura of Alharakatul
Islamiyya in southern Philippines, we officially inform
you that your citizen Warren Rodwell is in our custody and control since he
was abducted at Ipil, Sibugay Province, Mindanao
Philippines last December
5, 2011 and now facing Islamic sharee’ah,” the group
said.
“If you have concerned
(sic) with your men, we will
give you a chance to save
his life before it’s too late,
as soon as possible time
(sic), otherwise he will suffer unusual way of Death,”
the group added.
Foreign Minister Bob Carr
told ABC radio this morning the Federal Government was continuing to
work to secure the release
of Mr Rodwell. He said the
Philippines government
was leading the response
and had devoted significant resources to securing
Mr Rodwell’s release.

The Federal Government
has a policy not to pay kidnapper ransoms with taxpayer dollars.
But the Department of
Foreign Affairs and Trade
(DFAT) last year agreed to
implement Senate recommendations that families
are “made aware of the option of engaging a private
kidnap and ransom consultant”.
“If a family chooses to engage a kidnap and ransom
specialist, DFAT will continue to provide the family
and their representatives
with as much information
as possible bearing in mind
national security and privacy concerns,” DFAT said.
Currently there are four other foreigners being held for
ransom in the Philippines.
The last ransom hostage to
be executed by his captors
was a Peruvian American in
2001.
There is a possibility the
terrorists may not be politically motivated.
In December 2012 the terrorists released a proof-oflife video of Mr Rodwell,
who was kidnapped at gunpoint on December 5, 2011,
and has been held hostage
in the jungles of the southern Philippines since.
A video clip released in December last year on YouTube by the group shows
the 54-year-old retired soldier looking thin, haggard
and depressed.
“This video clip is to say

that I’m alive. I am waiting
to be released,” Mr Rodwell
says before adding a few
seconds later: “I personally
hold no hope at all for being released.”
The Homebush-born man
says on the video - which
runs for one minute 58 seconds and is believed to be
authentic - that he is being
held in isolation while negotiations for his release
are under way.
Mr Rodwell was taken from
his Southern Philippines
home by suspected extremists on December 5,
2011. He was living in the
area with his wife.
DFAT’s Smart Traveller
website recommends Australians do not visit the area
of the Philippines where Mr
Rodwell was living.
Here is the full Facebook
post re-published on the
website Rappler:
In the Name of Allah,
the Merciful, the Compassionate.
All praise is for Allah,
the Lord of the Universe.
May Allah bestow peace
and blessings upon our
Leader
Muhammad,
Leader of those who
strive in Allah’s way and
Imam of the pious. May
He also bestow peace
and blessings upon his
family and his companions, and all those who
strive for the Sharee’ah
until the Day of judgment.
We the Alharakatul Islamiyya in southern
Philippines, Our Jihad
will continue with the
permission of Allah
azza wa jalla, we will
raise the flag of Islamic
Sharee’ah and we would
not be perturbed by the
people who dispute with
us and also not the people who aggress us, until
you witness the dignity
and the supremacy in
our Ummah, or we will
be meeting Allah azza
wa jalla while in the
advance and not in retreat.
To the Australian government, in behalf of
the majlisus Shura of
Alharakatul Islamiyya
in southern Philippines,

we officially inform you
that your citizen Warren
Rodwell is in our custody
and control since he was
abducted at Ipil, Sibugay Province, Mindanao
Philippines last December 5, 2011 and now facing Islamic sharee’ah, if
you have concerned with
your men, we will give
you a chance to save his
life before it’s too late,
as soon as possible time,
otherwise he will suffer
unusual way of Death.

To our brothers in Islam
we would like to make it
clear that our activities
like this are not for personal interests or just to
gain money for personal
use, let it be known to
everyone we are on war
against the forces of
shaytan in the Philippines, its allies and supporters, and whatever
we gain from this war is
to be used for our future
operations and other necessities.

Punters put money on
Coalition

Illustration: Rocco Fazzari
The Coalition may soon
hit Black Caviar odds of
winning the election, with
Sportsbet.com.au spokesman, Haydn Lane, saying
the odds of a win to the
opposition had shortened
in the hours following the
election announcement.
“The Coalition were at
$1.30, but by late in the
afternoon they were at
$1.25, so punters would
get a 25¢ return for every
dollar bet.
“They’ll be hitting Black
Caviar odds in the near
future if this keeps up,
with the thoroughbred installed at $1.15 for its race
in February.”
Labor was at $3.75 yesterday afternoon.
Bets on which month an

election would be called
had stagnated until early
this morning, when there
was a flurry of bets on
September, its odds shortening from $1.67 to $1.50.
“Clearly, some people
were in the know,” Mr
Lane said.
Meanwhile the Sportingbet Australia chief executive, Michael Sullivan,
said Tony Abbott’s odds
of winning were slashed
from $1.26 into $1.22 on
Wednesday.
“We actually thought there
would be some support
for the ALP after the announcement but they’ve
drifted from $3.75 to $4.15
and we can’t find anyone interested in backing
them,” Mr Sullivan said.
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Speculation that ALP MP Relax, it’s not even day one of the election
Craig Thomson will be
charged
campaign, says PM
JULIA Gillard has told
people to take a chill pill,
playing down the idea of
an eight-month election
campaign.
But the Prime Minister
has already identified the
economy, jobs, education and the NDIS as key
issues ahead of the Sep-

Craig Thomson last year. Picture: Kym Smith Source: The Australian

LABOR’S election campaign could suffer an
early setback in the key
battleground of NSW,
with heightened speculation that Victorian police
will shortly lay charges
against suspended ALP
MP Craig Thomson.
Senior legal sources believe the Victorian fraud
squad - which has spent
more than a year investigating the former Health
Services Union boss could announce criminal
charges before the end of
the week.
Mr Thomson is suspended from the Labor Party,
but any police charges
would be damaging for
the Gillard Government
and would follow on from
charges being laid against
former Speaker Peter
Slipper earlier this month
by the Australian Federal
Police.
It is understood Victorian
detectives - who have
been investigating allegations that Mr Thomson
spent thousands of dollars in union funds on
prostitutes and other personal items - have concluded their long-running
inquiry.
The former Labor MP who was suspended last
year from the ALP Caucus
- has consistently denied
any wrongdoing.
He is alleged to have used

union credit cards - and
cash withdrawals - to
pay for escort services
between 2003 and 2007
while he was HSU national secretary and before
he entered federal parliament.
On wednesday night,
the MP’s Sydney lawyer,
Chris McArdle, said he
had “heard nothing” from
the Victorian police.
He is confident that Mr
Thomson will be cleared
of any wrongdoing.
“If there is criminal charges, he will be acquitted,”
Mr McArdle said.
A spokeswoman for Victoria Police said: “The investigation is ongoing and
we will not be providing a
running commentary.”
On wednesday, the FWA
filed a further subpoena
in the Federal Court as it
continued to gather evidence against Mr Thomson.
The subpoena drags in
the NSW ALP which twice
- in 2007 and 2010 - preselected Mr Thomson for
the central coast seat of
Dobell.
Among the documents
sought by the industrial
watchdog included “any
application or nomination” by Mr Thomson for
preselection and information relating to a series
of payments made by the
HSW to the ALP’s Dobell
campaign.

tember 14 poll, and made
it clear the Government
will hammer the Coalition
on policy and costings.
‘’Relax, relax, relax. This
is not day one of the election campaign,’’ Ms Gillard told the Today Show
in one of two morning TV
interviews.

Go-home bell at lunch for
8am starters at Merrylands
East Primary School
AN education revolution began at Merrylands
East Primary School On
wednesday - with the first
school day of the year
over by lunchtime.
Principal John Goh has
introduced an early start,
early finish trial timetable
for 2013, with the support
of most, but not all, parents.
It means the school’s 380
students start lessons after breakfast at 8am, instead of 9am, and finish
at 1.15pm in time to go
home for lunch.
For those who want to
stay at school, there’s a
homework club until the
old finishing time of 3pm.
Yesterday, almost 40 took
up the stay-late option.
Harpreet Kalrants moved
his nine-year-old daughter
Arnee from nearby Merrylands Public School to
Merrylands East because
of the time changes.
“The principal said kids
are more alert in the morning,” Mr Kalrants said.
Arnee finished school at
1.15pm.
“It feels way better to finish early because I can do
my homework at home,
and I don’t feel so tired,”
Arnee said.
It was a different story
for Ismet Zenelaj. He was

so upset about the time
changes he is considering removing his 10-yearold son Arber from the
school.
Working shifts as a telecommunications technician and with two children
in high school doing normal hours, the changes do
not suit him and his wife.
“We are very upset about
the decision but I want
my son to stay at Merrylands,” he said.
Mr Goh said 72 per cent
of parents supported the
timetable change, which
was designed to capture
peak learning times in the
morning and avoid afternoon fatigue.
“The nine to three (with
the homework club) still
operates and we have a
breakfast club,” Mr Goh
said.
He said a small group of
parents might protest
by continuing to send
their children at old time
of 9am. Those children
would be marked absent
if the parents chose that
tactic.
An Education Department
spokesman said 14 “walkup” students had enrolled
at Merrylands East yesterday and this demonstrated strong parental support for the changes.

‘’I made it perfectly clear
yesterday what I wanted
to do was cut out all of
the silly nonsense that
goes with election date
speculation... and also
give enough notice so
everyone contesting the
election can put all of
their details and properly
costed plans before election day.’’
Announcing she would
today tour the flooded
Queensland city of Bundaberg for emergency
briefings, she said: ‘’For
now, these are the days of
governing.’’
‘’I’ve got work to do as
Prime Minister, serious issues of governing.’’
That serious work included strengthening the
economy, making sure
people had jobs, improving education and starting
the NDIS, she said.
Ms Gillard also gave a
glimpse of how she will
tackle Tony Abbott’s mantra that the election is
about trust and her broken carbon tax promise
shows Labor cannot be
trusted.
‘’I always wanted to tackle
climate change ... so the
case I will be putting to
people is climate change
is real, the best way of
tackling it is pricing carbon and we’ve got that
done,’’ she said.
‘’Our economy is still
working well, all of the horror claims and all the rest
that people had to listen to
have not come true.
‘’So we’ve got that job
done, we should leave it
being done and get on with
the rest of what we’ve got
to do as a nation.’’
She said claims her election date announcement
was geared to cement
her leadership and make
a Kevin Rudd comeback
more unlikely was wrong.
‘’Oh look, you know, what-

ever to all of the flipperdy
gibbard politics that goes
on in newspapers and beyond,’’ she said.
Ms Gillard also dismissed
suggestions she should
have told her Labor colleagues she planned to announce the election date,
rather than just giving a
heads-up to the Greens
and Independents.
Mr Abbott followed Ms Gillard’s morning show appearances, identifying the
economy, boats, the carbon tax and the issue of
trust as key issues.
He said he would disband
the carbon tax and its compensation scheme as Prime
Minister, if he won.
And he would put income
tax cuts in place.
‘’We have got to fund the
tax reductions through
reducing
unnecessary
and wasteful government
spending,’’ he told the Today Show.
‘’Now that’s a challenge,
but it’s a challenge that
the Coalition is up to and
in good time before the
next election, everyone will
know exactly what the fiscal position will be under
the Coalition.’’
He said people could ‘’trust
us to deliver in a way they
can’t trust this government’’.
‘’I think the choice is very,
very clear on September the
14 and I think people will
make a resounding choice
on that day,’’ he said.
But he would not be drawn
on whether he thought he
would win, saying that was
up to the voters.
Asked about Ms Gillard’s
new look, he told Sunrise:
‘’As someone who wears
glasses to read in poor
light, I appreciate that the
Prime Minister has now got
to the same position but I’d
be the last person to comment on people’s looks and
style.’’
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Julia Gillard announces federal election date

Julia Gillard has announced an election for September 14. Picture: Ray Strange

VOTERS will go to the
polls on September 14
in what will mark the longest election campaign
in the nation’s history.
In a speech at the National Press Club Prime Minister Gillard confirmed
the election date.
The Prime Minister said
her early announcement
would allow business and
consumers to “plan their
year”. But it was also a
challenge to the Opposition to deliver policy detail sooner than it might
want.
“The benefit of fixing the
date now is not just the
end of speculation about
election timing. It gives
shape and order to year,”
she said.
“And it enables it to be
one, not of fevered campaigning but of cool and
reasons deliberation.
“Not a year without passion – because elections
are the time in our national life where values
should contend, where
alternate plans should

be compared and considered.
No surprises also means
no excuses. Australians
aren’t interested in campaigns without content,
platitudes devoid of purpose.
“There is now clearly the
time … for the people and
parties contesting the
election to lay out their
fully-detailed
costed
plans for the timely consideration of voters.”
Ms Gillard said she did
not want to start the nation’s “longest election
campaign”.
“It should be clear to all
which are the days of
governing, and which are
the days of campaigning.”
Ms Gillard has confirmed
she spoke with NSW Independents Tony Windsor and Rob Oakeshott
about the election date
before making the announcement on wednesday.
Mr Oakeshott said: “I
welcome the certainty of

a September 14 federal
election date announced.
Parliament runs full term,
election date confirmed.”
Federal NSW Independent MP Tony Windsor
welcomed the announcement of the election day,
saying calling it now
would provide certainty.
“In the past, Australians
have been frustratingly
on ‘election alert’ for
long periods of time and,
in this ‘hung’ parliament,
on the brink of an election from day one if you
believe the Opposition
Leader and some sections of the media,” he
said in a statement.
But Mr Windsor admitted
the early announcement
would mean the next
eight months might well
see both majorparties in
campaign mode.
Liberal
frontbencher
Malcolm Turnbull said:
“Deeply disappointed
that Julia Gillard chose to
hold the election on Yom
Kippur - the most solemn
and sacred day of the

Jewish year.”
Queensland marginal Labor backbencher Graham
Perrett appeared keen,
despite his slim margin.
“Bring it on. Bring it on.
Bring it on!” Mr Perrett
said.
The Prime Minster began her speech, which
outlined her priorities for
2013, by declaring most
Australians fear our children will not lead a better
life than themselves.
“I want this audience to
feel all the force of that
concern. I most certainly
do, the Prime Minister
told the National Press
Club in Canberra.
Ms Gillard pointed to insecurity for many following
the global financial crisis,
and extra pressures fro
the ordeal of long commutes to work to paying
household bills.
“It means it can be a
struggle to make ends
meet and it can seem far
harder to get ahead in
the post-GFC world,” she
said.

“It means we are more
likely than earlier generations to face the challenges of parenting and
caring for older parents
at the same time.
“Combined with the
travel time to work and,
for some, concern about
community safety, life
can be very stressed and
pressurised.
“Through all this, we are
more connected with information about world
events and causes of
community anxiety than
ever before.
“Over time, the uncertainties and pressures we live
with have led some of us
to be concerned that our
children won’t live a better life than us.”
The speech highlighted
families as a priority for
Labor and the focus of
broader economic policy
this election year with
the Prime Minister pledging to make the next generation “stronger, fairer,
smarter”.
“As a generation of Australians, our greatest
task, our highest calling, is to build a future of
greater shared opportunity and less risk for the
next generation,” said Ms
Gillard.
“I want to eradicate any
sense we can’t get this
done. As a nation, we are
strong, fair by instinct,
smart.
“I know that we have it
within us to ensure the
next generation of Australians is stronger, fairer, smarter. I am an optimist; everything we have
achieved as a nation reinforces that optimism, everything we are planning
delivers on it.”
But Ms Gillard foreshadowed tough Budget measures - what she called
“long-term saving measures” - to pay for that
security by warning that
governments were facing

their toughest revenue
raising periods for years.
As expected, she nominated increased school
funding and creation of a
National Disability Insurance Scheme as the destinations for much of the
savings, but did not in
her speech say where the
cuts would be made.
The Prime Minister said
government revenue per
unit of national output
was at the lowest since
the early 1990s.
“In other words, for a given amount of economic
income generated, less
money is finishing in the
public purse, to be used
for the Australian people,” she said.
“We are experiencing a
proportional reduction
in the amount of revenue
being generated from
any given amount of economic income. This is
part of a trend which is
felt worldwide.
“Now, the immediate effect of this was made
clear by the Deputy
Prime Minister (Treasurer Wayne Swan) last December.
“While within our medium-term fiscal strategy,
spending is tightly constrained, the amount of
tax collected from all
sources - particularly
from company tax - is
significantly lower than
independent forecasters
or the Treasury have anticipated.
“Compared to the public revenue which was
forecast on the eve of
the global financial crisis
in 2008, what has actually been collected in tax
since is far lower - on average, lower by more than
$30 billion every year.
“Even compared to what
was forecast once the
worst of the global financial crisis had passed,
annual revenue is tens of
billions of dollars below
what was expected.”
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بلدية بانكستاون حتتفل بـ «يوم اسرتاليا» وتوزع جوائز
احتفلت بلدية بانكستاون بيوم
اسرتاليا يوم السبت يف 26
كانون الثاني املاضي يف صالة
Dunc Gray Velodrome
يف باسهيل بحضور النائبني
غلني بروكس وتانيا ميهايلوك
وسفري يوم اسرتاليا واعضاء
من املجلس البلدي منهم جيم
دانيال وناجي نجار وعدد كبري
من سكان بانكستاون.
بدأ الحفل بالنشيد االسرتالي
الذي انشدته كل من الشابتني
املوهوبتني ماديسون نيوباي
ونيكول ثورتن فصفق لهما
الحضور.
وقد تم تكريم صاحب أطول
خدمة اجتماعية يف غرب
سيدني ،والشاب امللهم
والقدوة للشباب ،واملتطوع
دون تعب وكلل يف املجتمع
الفيتنامي واثنني من نجوم
الرياضة املتفوقني الذين فازوا
بجوائز يوم أسرتاليا.
كما قدمت الجنسية االسرتالية
لـ  15مواطنا جديدا يف حفل
خاص استضافه رئيس البلدية
كال عصفور لتبدأ بعدها
االحتفاالت بيوم اسرتاليا.
وقال رئيس البلدية السيد كال
عصفور ان «الفائزين بجائزتنا
هم األبطال املجهولون يف
مجتمعنا الذين قاموا بعمل
رائع وهم مصدر إلهام لنا
جميعا ..اليوم فرصتنا لنقول
لهم شكرا جزيال».
والفائزون بالجوائز هم:
مواطن العام  -تيم كارول
تلقى تيم الجائزة لعمله على
مدى  20عاما يف خدمة تنمية
شبيبة بانكستاون وهذه املدة
هي األطول لعامل يف خدمة
املجتمع يف غرب سيدني..
شجع تيم وادار أكثر من
 120من مشاريع الفنون
والثقافة يف املدينة ،ودعم
الفنانني الشباب .طوّر تيم

رئيس البلدية كال عصفور يلقي كلمة

الصف الخلفي :رون داكوورث (نادي ار اس ال فرع باسهيل) ،رئيس البلدية كال عصفور ،سفري يوم
اسرتاليا بيرت وين ،نائب رئيس البلدية سكوت باركر ..يف الصف الوسطي :كيم هيون ..يف الصف
االمامي :جاشوا ابراهيم ،تيم كارول ،بن هيسليب ودوغالس والرثر

سفري يوم اسرتاليا بيرت وين يلقي كلمة

من اليمني :جيم دانيال ،النائب غلني بروكس ،ادال اينغليش وناجي نجار

بيئة آمنة وداعمة للشباب يف بانكستاون وقام بدور فعال يف
تقديم الفنون ألجيال من سكان بانكستاون ولوال امثاله ملا
اتيحت الفرصة لكثريين.
املواطن الشاب لهذا العام دوغالس والثر 20( ،عاما من
بانانيا).
أثبت دوغالس مهارة يف القيادة منذ قيامه بتدريب فرق
رياضية وهو يف 12سنة من عمره ليصبح كابتن كرة القدم
يف نادي املحاربني القدامى يف بانانيا .كان كابتن املدرسة
يف ثانوية بيكنيك بوينت ،انتخب مؤخرا رئيسا للجنة
االستشارية للشباب يف بانكستاون وتلقى جائزة Long Tan
 .leadershipيف وقت فراغه ساعد املسنني من خالل قص
االعشاب لهم مجانا ،وهذا الشيء ما زال يفعله منذ ان كان يف
سن  11عاما.
خدمة املجتمع (فرديا)  -كيم هيون ( )Kim Huynhمن
بانكستاون
ساهمت كيم يف إحداث تغيري كبري يف املجتمع الفيتنامي خاصة
يف املجال الصحي .ساعدت على بناء النصب التذكاري لالجئني
الفيتناميني واسمه ( .)Saigon Placeكيم هي عضوة يف لجنة
اإلدارة يف شبكة النساء املسنات يف بانكستاون وكذلك يف
اللجنة االستشارية املتعددة الثقافات التابعة لبلدية بانكستاون
وايضا يف لجنة مهرجان العام القمري الجديد لبانكستاون.

من الشمال اىل اليمني :نائب رئيس البلدية سكوت باركر ،دوغالس والرثر ،بن هيسليب ،سفري يوم
اسرتاليا بيرت وين ،تيم كارول ،رئيس البلدية كال عصفور ،جاشوا ابراهيم ورون داكوورث (نادي ار
اس ال فرع باسهيل)

خدمة املجتمع (منظمة)  -فرع باس هيل للمحاربني القدامى
()RSL
منذ إنشائه يف عام  1953دعم فرع باس هيل للمحاربني
القدامى خدمة رجالنا ونسائنا العائدين .وهو يدعم تسع
مدارس ابتدائية محلية يف احتفاالت يوم االنزاك ( )ANZAC
ومسريات كوكودا السيّارة التذكارية ونادي كرة القدم التابع
لفرع باس هيل للمحاربني القدامى .وقد استفاد من نشاطاته
للرفاهية العديد من كبار السن يف دار العجزة يف ياغونا
( ،)Yagoona Nursing Homeودار العجزة يف باس هيل،
و ( ،)Georges Manorو ( )Ern Vine Villageوقرية جيش
الخالص ( )the Salvation Army Villageيف هيل باس.
التطوع الرياضة  -بن هيسليب (  17( )Ben Heaslipعاما)
من شيبينغ نورتون
قام بن بالتنسيق على مستوى الوالية يف برنامج مهارات لعبة
الكريكيت يف بانكستاون للسنوات الثالث املاضية لألطفال
من عمر ثالث إىل تسع سنوات .وقد لعب  13موسما لنادي
ريفزبي للكريكيت ّ the Revesby Workers’ Cricket
ومثل
املنطقة للعامني املاضيني يف فريق Bankstown 19/the U
.Durham Shield Team
اإلنجاز الرياضي  -جوشوا إبراهيم (،)Joshua Ibrahim
( 15عاما) من ياغونا

جانب من الحضور

كان جوشوا يمارس الغطس والسباحة منذ سن الرابعة
واللعب على الرتامبولني من سن التاسعة .وقد قام بتمثيل نيو
ساوث ويلز وأسرتاليا يف العديد من مسابقات يف الغوص
والرتامبولني.
كما تحدث سفري يوم اسرتاليا بيرت وين ( )Peter Wynnعن
اهمية هذه املناسبة وما ترمز اليه وكذلك عن تجربته عندما كان
العبا يف فريق كرة القدم يف باراماتا (.)Parramatta Eels
وكانت هناك مائدة غنية باملأكوالت الخفيفة واملرطبات.

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

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

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

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

