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سوريا تنذر لبنان :أوقفوا اخلروق  ..وإالّ

النفس من جانب اجليش
تستمر اىل ما ال
السوري لن
ّ

نهاية .إما أن تقوم اجلهات
اللبنانية املختصة (اجليش

e-mail: info@meherald.com.au

فرنسيس يرسي منطاً
جديداً للبابوية:

قرار فرنسي  -بريطاني بتسليح املعارضة

موسكو :دمشق شكلت وفدها للحوار
الكنيسة دون املسيح برئاسة احللقي وعضوية  5وزراء
منظمة غري حكومية

احلدود

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

سيارة تقطر مدفع هاون لـ»الجيش السوري الحر» يف اتجاه الجبهة يف
بلدة بنش بمحافظة ادلب

دخلت االزمة السورية
امس سنتها الثالثة من

غري ان تظهر مؤشرات

التتمة صفحة 31

Hamze Bros Fruit Market

 25قتيالً و 50جرحياً يف تفجريات
منسقة بوسط بغداد

مطلوب للعمل

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

Tel: 87245800

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

اللبناني)

بضبط

www.southwestbuilders.com.au
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خطا البابا فرنسيس
خطواته االوىل أمس
السدة
يف
االول
البطرسية ،موجها يف
القداس االول الذي
كنيسة
يف
رأسه
سيكستني نداء من أجل
طهارة الكنيسة وطاعة
املسيح ،وحمذرا من
كنيسة تتحول منظمة
غري حكومية إذا مل تتبع
املسيح وترفض محل
صليبه.
االعظم
احلرب
وبدا
التفاصيل صفحة 39
االول املتحدر من أمريكا
الالتينية يرسي أسلوبا

وفد  14آذار أمام نصب الشهداء أمس االول يف وسط بريوت

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

pp: 255003 / 09613

جملس األمن قلق من «تسلّل املخربني»  ..و«مع انتخابات توافقية»
ارتفعت ألسنة النار
باألمس.
واحدة
مرة
الشرقية
احلدود
من
والشمالية ،حيث كانت
تدور أعنف االشتباكات،
منذ سنتني تقريبًا ،بني
اجليش السوري النظامي
املسلحني،
ومعارضيه
وتتساقط شظاياها عند
ختوم البلدات والقرى
اللبنانية يف عكار والبقاع
الشمالي.
ومن دمشق ،برزت،
أمس االول ،نربة غري
مألوفة منذ سنيت األزمة
السورية .تهديد سوري
بلسان وزارة اخلارجية
منه،
نسخة
وصلت
أمس ،اىل وزارة اخلارجية
اللبنانية :سياسة ضبط

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

قتل  25شخصا وجرح
حنو  30اخرين يف سلسلة
تفجريات منسقة رافقها
اقتحام جمموعة مسلحة

مبنى وزارة العدل بوسط
بغداد ،يف سيناريو بات
مكررا على غرار اقتحام

التتمة صفحة 31

انتقال سلس للقيادة السياسية يف الصني

«األمري األمحر» شي جينبينغ رئيساً للدولة
انتخب املؤمتر الوطين
شي
الصيين
الشعيب
جينبينغ رئيسا للدولة ،يف

تتويج لثاني انتقال منظم
للقيادة السياسية منذ ان

التتمة صفحة 31

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالند
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت
صدق  -أمانة  -نظافة  -استقامة

179 Merrylands Rd, Merrylands
التفاصيل صTel: 9760 1886 8

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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لبنانيـــات

انتخابات  : 2013سليمان يطعن بتمديد بال توافق
مل يعد اجلدل الدائر حول اقرتاح اللقاء األرثوذكسي أو اقرتاح القانون
املختلط يستحق العناء من أجل االتفاق على إنقاذ االنتخابات النيابية يف
موعدها .ال قانون سوى قانون  ،2008وال انتخابات يف ّ
ظله .مأزق حيتاج
األفرقاء إىل َمن ّ
خيلصهم منه ،من غري أن يبدوا حمرجني

نقوال ناصيف

بانقضاء املهل يومًا تلو آخر ،واإلقرتاب أكثر فأكثر من  9نيسان ،بدء
املقررين إلجراء االنتخابات النيابية ،تضيق معادلة
دخول مهلة الشهرين
ّ
النزاع الداخلي على انتخابات  .2013آخر ضحاياه اقرتاح قانون انتخاب
تيار
خمتلط يزاوج بني التصويتني النسيب واألكثري بتفاوت ،عمل عليه ّ
التقدمي االشرتاكي ورفضته قوى  8آذار .استخلص
املستقبل واحلزب
ّ

رافضوه أن اإلقرتاح يفضي إىل إعطاء قوى  14آذار  68مقعدًا يف
مقابل  60مقعدًا للفريق اآلخر ،وانطوت احلصيلة على تأكيد حتالف
معديه اللذين يستعيدان الغالبية النيابية
.انتخابي بني ّ
حاول اإلقرتاح أيضًا ّ
مل مشل حزبي الكتائب والقوات اللبنانية إىل
توسلها النتخاب  60يف املئة من املقاعد
تيار املستقبل بالطريقة اليت
ّ
ّ
بتصويت أكثري ،و 40يف املئة منها بتصويت نسيب .راعى حليفيه
املتذمرين بإبقاء دائرتي البرتون وبشري يف
احلزبني املسيحيني
ّ
التصويت األكثري ،وفصل دائرة املنت عن دائرة بعبدا خشية ابتالع
.الصوت الشيعي إياهما
على حنو إهدار الوقت بال طائل الذي يصرفه اقرتاح اللقاء األرثوذكسي
من دون أن يصل إىل جملس النواب إلقراره ،كذلك حال اقرتاح
ُ
عد ُ
صل التصويتان فيه كي ُيرفض .بل
القانون املختلط الذي أ ّ
وف ّ
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More information www.lycamobile.com.au

®

1300 854 607

www.lycamobile.com.au
)Logo’s for ATL advertising (not in store
Recharge
available:

Customer should have minimum $29 balance on the mobile account to activate once
the Super Saver plan is activated, we will deduct $29 from the existing balance. Any
remaining balance will be used for international calls, texts and premium service
numbers, A customer may have only ONE Super saver plan per mobile number at any
one time, The customer may NOT be able to cancel the plan once the plan is activated/
purchased, Customer may renew the Super Saver Plan by following the same process
on the 31st day from the previous purchase (Making sure that enough credit in the
account), Free calls, texts and data are valid for 30 days from the date of purchase,
Customers may use our standard recharge cards to recharge their mobile phones if they
do not have enough credit to activate or renew the Super Saver Plan.

®
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التقدمي اإلشرتاكي
تيار املستقبل واحلزب
ّ
يكاد يكون ّ
الوحيدين األكثر تعلقًا بقانون  ،2008واألكثر اهتمامًا
باستبعاد سواه مبا فيه اقرتاح قانون خمتلط بغية وضع
اجلميع ،عند انقضاء املهل ،وجهًا لوجه أمام خيار وحيد
.وحتمي ،هو إجراء االنتخابات وفق القانون النافذ
ال قانون جديدًا لالنتخاب حتى  9حزيران موعد إجراء
جدة باتت كاآلتي :انتخابات
االنتخابات ،واملعادلة األكثر ّ
.بقانون  2008أو ال انتخابات
كال اخليارين يصطدم بتوقعات متناقضة .معظم األفرقاء
يصرون على رفض إجراء االنتخابات وفق قانون 2008
ّ
مما يبقيه القانون النافذ
من غري االتفاق على بديل منهّ ،
يتمسكون باالنتخابات
حتى إشعار آخر .ومعظمهم أيضًا
ّ
ً
يف موعدها من دون أن يوفروا حقا مقومات إجرائها
.وخصوصًا التسليم بقانون 2008
يفصح هذا التناقض عن معطيات أخرى على صلة مباشرة
:مبآل انتخابات 2013
 1ـــ حبسب ما ُينسب إليه ،فإن رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان لن يكتفي مبراجعة اجمللس الدستوري إلبطال
أقره جملس النواب ،بل
قانون اللقاء األرثوذكسي إذا ّ
ميدد والية جملس
سيتقدم مبراجعة طعن يف قانون
ّ
ّ
.النواب
كان الرئيس أكد يف أكثر من مناسبة رفضه متديد
الوالية ،وإصراره على احرتام مواعيد االستحقاقات .إال
أنها املرة األوىل يبدي فيها استعداده إلبطال قانون
تصوت عليه الغالبية النيابية .واستنادًا إىل َمن
متديد
ّ
تلقف هذه اإلشارة ،يرى سليمان أن ال أسباب موجبة
ّ
ويفضل ـــ واحلال هذه ـــ توفري أوسع إمجاع
للتمديد،
وطين على مناقشة مصري انتخابات  2013من خالل طاولة
يتحمل األفرقاء مجيعًا
حوار وطين تلتئم برئاسته ،كي
ّ
وحيددوا خيارات
مسؤولية متديد والية اجمللس من جهة،
ّ
املرحلة املقبلة يف ّ
ظله مبا يضمن اإلستقرار من جهة
.أخرى
ال حكومة الرئيس جنيب ميقاتي جاهزة هلذا املخرج ،وال
الكتل النيابية اقرتحت هذا البديل ما دام ال يزال ّ
مثة
متسع من الوقت حتى ولوج املهلة الدستورية النتخاب
تكرسه
برملان جديد بدءًا من  9نيسان .من دون توافق ّ
ّ
يسلم رئيس اجلمهورية بالتمديد،
طاولة احلوار الوطين ،لن
وسيستخدم صالحيته الدستورية ملنعه .إال أنه يف املقابل
سيثابر على اختاذ كل التدابري القانونية اآليلة إىل إجراء
.االنتخابات يف موعدها
أعدها له وزراء
 2ـــ على وفرة االجتهادات املتناقضة اليت ّ
سابقون وقضاة ،ينحاز رئيس اجلمهورية إىل أحدها ويرى
تأليف هيئة اإلشراف على االنتخابات شرطًا الزمًا إلجراء
االنتخابات .وهو سيطرح تأليفها يف جلسة جملس الوزراء
ستصوت
يف  21آذار ،رغم معرفته بأن الغالبية الوزارية
ّ
بري موقفها عندما
ضده ،بعدما ّ
عزز رئيس اجمللس نبيه ّ
ّ
الرتشح،
انتقد مرسوم دعوة اهليئات الناخبة وفتح باب
وذهب أبعد من حلفائه وخصومه يف آن بإعالنه دفن
.قانون  2008من دون أن خيلفه قانون آخر بعد
إجراء
ال يعدو تأليف هيئة اإلشراف على االنتخابات إال
ً
مكم ًال اإلجراءين السابقني بغية الوصول إىل انتخابات
ثالثًا ّ
ً
بري سلفا جلسة  21آذار،
جُترى وفق قانون  .2008نعى ّ
رد فعله
.ومل يكشف سليمان عن ّ
:ميلك الرئيس ،بإزاء ذلك ،خيارات ثالثة
.ـــــ تعليق جلسات جملس الوزراء
(يرتدد أنه يقتصر على
ـــ سحب وزرائه من احلكومة
ّ
الوزير ناظم اخلوري فقط دون الوزيرين مسري مقبل
ومروان شربل اللذين تقاطع تعيينهما مع رئيس احلكومة
).جنيب ميقاتي والرئيس ميشال عون
ـــــ توجيه رسالة إىل جملس النواب عم ًال بالفقرة  10من
ّ
وحتضه على اختاذ
املادة  53من الدستور تشرح موقفه
.موقف
ـــ يستوي اهلاجسان السنيّ والشيعي يف قانون االنتخاب،
كما يف االنتخابات نفسها .كالهما ميلك حق النقض،
يصح أن
ويطّبق القياس نفسه عليهما يف آن .مثلما
ّ
ُ
ال قانون انتخاب ترفضه طائفة ،ال انتخابات ال توافق
طائفة أيضًا على إجرائها .مغزى القياس أيضًا :كما
ّ
السنة
يعده
يصح أن إقرار اقرتاح اللقاء األرثوذكسي
ّ
ّ
والدروز تهديدًا مباشرًا هلم ،فإن إجراء انتخابات وفق
قانون  2008يرفضه الشيعة واملسيحيون .على حنو
كهذا ،حتت وطأة التجاذب الداخلي وتصاعد اخلالف على
القانون واالنتخابات معًا ،يصبح متديد والية اجمللس خيارًا
.حتميًا يفرضه الوقت
الالفت يف األمر أن إقرار اقرتاح اللقاء األرثوذكسي
إجراء اشرتاعي ال يقتصر على الغالبية النيابية بل تعوزه
مشاركة الطوائف مجيعها فيه ،يف حني أن إجراء االنتخابات
وفق قانون  2008تدبري حكومي تنقصه الغالبية الوزارية
إلمراره .كال املؤسستني الدستوريتني منقسمة على
.نفسها على القانون واالنتخابات معًا
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خالل لقائه أبناء اجلالية يف السنغال

اعترب ان اجليش يعاجل موضوع صيدا مبا يراه مناسباً بغطاء من احلكومة

سليمان :هدفنا جتاوز األزمة يف ميقاتي :تعديل االستحقاق االنتخابي تأجيالً أو متديداً من صالحيات الربملان
سوريا من دون أن تتحول اىل
أزمة يف لبنان

اكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ضرورة اجياد
قانون انتخاب يعكس صيغة
لبنان وينسجم مع الطائف وليس
العودة اىل قوانني مذهبية.
وقال :إذا مل نستطع إجياد
قانون ينسجم مع الطائف فأنا
امتنى أن ال ينتخب املغرتبون
على أساس قانون مذهيب،
وعلى االقل أن نسمح للمغرتبني
بانتخاب مرشحيهم على اساس
غري طائفي .ودعااىل خفض سن
االقرتاع اىل  18سنة ،واىل ان
يكون االنتخاب الزاميا.
وشدد الرئيس سليمان على
أن لبنان جيب أن ال يكون ممرا
لالسلحة وال قاعدة لتدريب
املقاتلني ألي طرف انتموا،
واحلياد امر مفيد للبنان وسوريا.
واهلدف هو جتاوز ازمة سوريا
من دون ان تتحول اىل ازمة
يف لبنان .متمنيا ان حيل اهلدوء
ويتوقف العنف ويتم التوصل
اىل حل سياسي بإشراف االمم
املتحدة يكون ملزما للجميع
ويلتزمون تنفيذه.
لقاء الجالية

مواقف الرئيس سليمان جاءت
يف خالل كلمة ألقاها يف
لقائه ابناء اجلالية اللبنانية يف
السنغال ،خالل حفل استقبال
اقامه السفري اللبناني خليل
اهلرب يف قاعة Grand Theatre
 Nationalحيث القى كلمة رحب
فيها بالرئيس سليمان ونوه
برتابط ابناء اجلالية اللبنانية يف
السنغال ومتاسكهم ودورهم
الفاعل يف تنمية السنغال
وانهاض لبنان.
وأضاف الرئيس سليمان يف
كلمته :جئت لتوقيع اتفاقات
جديدة ،ولنجدد القدمية .جئنا
لنضاعف الزيارات التبادلية من
قبل اجملتمع املدني واملسؤولني
السياسيني ،وتطرقنا للعمل
على زيادة رحالت شركة طريان
امليدل ايست وختفيف الرسوم
على الركاب ،وسنزيد النشاطات
الثقافية من خالل الدورات يف
جمال التعليم والصحة وغريها.
إضافة اىل تطمني احلكومة

السنغالية على حسن معاملة
ورعاية السنغاليني املوجودين
يف لبنان .فعلى كل مواطن
ان حيرتم كل ضيف سنغالي.
فاللبنانيون هنا حمرتمون ،لذلك
علينا احرتامهم من املطار اىل
مكان عملهم .فممنوع اهانة اي
مواطن.
جئت اىل السنغال ألعرف واطلع
على اوضاعكم واشارككم القلق
على الوطن االم .فأنا أعلم
قلقكم على ما حيصل حول لبنان
واحلوادث الطائفية اليت حتصل
حوله ويف الدول العربية .أعداء
االمة ال يريدون دميوقراطية
صحيحة ،لذلك يبذلون جهودهم
لتتحول الدميوقراطية اىل عنف.
من هنا حماولة افساد اجملتمعات
ودفعها اىل عدم االعرتاف
ببعضها.
اضاف :جيب أن ال يدفع لبنان
الذي دفع مثن دميوقراطيته،
مثن دميوقراطية اآلخرين .نتمنى
حتول الدول اىل الدميوقراطية
وإجياد االنظمة املناسبة واخلروج
من العنف.لذلك اختذنا قرارا
يف هيئة احلوار الوطين هو
احلياد عن ازمات العامل العربي
وحتديدًا سوريا والقيام مبا ميكن
للمساعدة على حل هذه االزمة.
يبقى على االفرقاء التمسك
بإعالن بعبدا قوال وفعال .لبنان،
جيب أن ال يكون ممرا لالسلحة
وال قاعدة لتدريب املقاتلني
ألي طرف انتموا ،واحلياد امر
مفيد للبنان وسوريا.اهلدف هو
جتاوز ازمة سوريا من دون ان
تتحول اىل ازمة يف لبنان.نتمنى
ان حيل اهلدوء ويتوقف العنف
ويتم التوصل اىل حل سياسي
بإشراف االمم املتحدة يكون
ملزما للجميع ويلتزمون تنفيذه.
وكان رئيس اجلمهورية ،زار بعد
الظهر ،برفقة عقيلته السيدة
االوىل وفاء سليمان والوفد
الرمسي ،جزيرة غوريه اليت
اضحت رمزا للتحرر من العبودية،
بعدما كانت مكانا لرتحيل سكان
افريقيا وممارسة جتارة الرقيق،
وشاهدا على التاريخ االستعماري
للقارة االفريقية.
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قال رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي ان تعديل االستحقاق
االنتخابي تأجي ًال أو متديدًا من
مسؤوليات جملس النواب ،مشريًا
اىل أنه ورؤساء احلكومة السابقون
دعوا املفيت جلمع اجمللس الشرعي
األعلى السبت ويف ضوء ما
سيحصل سنعود اىل االجتماع
لدراسة األمر.
وأكد أن اجليش مكلف مبعاجلة
موضوع الشيخ أمحد األسري وفق ما
يراه مناسبًا وبغطاء من احلكومة،
معتربًا أن الوضع األمين ال يزال
مقبو ً
ال يف حده األدنى.
فقد استقبل الرئيس ميقاتي
جملس نقابة احملررين برئاسة
النقيب الياس عون ،االولفي
السراي ،ومت البحث يف شؤون
نقابية .ويف خالل اللقاء دار
حوار بني ميقاتي واعضاء اجمللس
تناول التطورات الراهنة.
بداية ،سئل عن موضوع االنتخابات
النيابية واالنتقادات اليت وجهت
له بسبب دعوة اهليئات الناخبة
وفق قانون الستني ،فأجاب :لو
مل تدع احلكومة اىل االنتخاب وفق
القانون املوجود ،لكانت احلمالت
شنت عليها بأنها تقاعست عن
االنتخابات
وطريت
واجباتها
اليت هي استحقاق دستوري من
مسؤولية احلكومة تنفيذه ،وأي
أمر آخر لتعديل هذا االستحقاق،
تأجيال او متديدا ،هو من مسؤولية
اجمللس النيابي .فاذا كان اجمللس
مل يستطع االتفاق على قانون
انتخابي جديد فليتفاهموا على ما
يرونه مناسبا من خطوات لتأمني
استمرارية التشريع وعدم الوقوع
يف الفراغ.
وعن إضراب هيئة التنسيق
النقابية قال :مطلبهم حق وحنن
نؤيده لكن االمكانات حتتم علينا
دراسة األمر برتو ،وانا اريد أن
نكون جسر عبور ما بني احلق
واالمكانات ،وان حنافظ على مالية
الدولة وقدراتها.
اضاف :هناك ثالثة ملفات نعمل
عليها يف آن معا هي قوانني
وحتسني
االداري
االصالح
االيرادات واجلباية وارقام سلسلة
الرتب والرواتب حبد ذاتها .وهذه
امللفات الثالثة ستدرج على جدول
أعمال اول جلسة مقبلة جمللس
الوزراء.
وردا على سؤال ،قال :يف جلسة
احلادي والعشرين من الشهر
احلالي سيدرج موضوع السلسلة
اضافة اىل موضوع هيئة االشراف
على االنتخابات.
وعن التمديد لقادة األجهزة
األمنية ،قال :ال مانع لدي يف
هذا االمر وهناك اقرتاح قانون يف
جملس النواب ننتظر ما سيحصل
بشأنه.
معالجة موضوع األسري
وعن حترك الشيخ امحد األسري
يف صيدا ،قال :اجليش يعاجل
املوضوع وفق ما يراه مناسبا
بغطاء من احلكومة ونأمل أن يهدي
اهلل اجلميع خلري البلد ومصلحة
اللبنانيني ،ألن أي خلل او تسرع
يف املعاجلة ميكن أن يأخذنا اىل
حسابات أخرى .احلل ليس دائما
امنيا بل هناك مقاربة سياسية-
أمنية جيب أخذها يف االعتبار حفاظا
على البلد ،وحنن على قناعة بأن ال
حل جذريا إال بالعودة اىل طاولة

احلوار ملناقشة كل املواضيع.
أضاف ردا على سؤال :على رغم
االشكاالت األمنية اليت تظهر يف
بعض االحيان ال يزال الوضع
األمين مقبوال يف حده األدنى
بالرغم مما حيصل حولنا يف سوريا
وتأثرنا به .وبصراحة مطلقة اقول
ان ما نقوم به منذ سنتني هو
بالدرجة األوىل محاية لبنان من
ترددات الوضع السوري.
وفد العمالي
وكان الرئيس ميقاتي استقبل يف
حضور وزير العمل سليم جريصاتي،
وفدا من االحتاد العمالي العام
برئاسة غسان غصن الذي قال:
حبثنا مع دولة الرئيس يف موضوع
الضرائب ،وخصوصا املادة  25من
مشروع قانون موازنة عام ،2013
واليت تضمنت زيادة على الضريبة
على القيمة املضافة من  10اىل
 15يف املئة ،واليت ال تشمل فقط
السلع الكمالية أو املرتفة ،ألن
املواطن احملدود الدخل لن يلتفت
اىل مسكة السومون أو الكافيار،
إمنا طالت األدوات الكهربائية،
مما يعين زيادة الضريبة على
القيمة املضافة على الغسالة
والثالجة وكل األساسيات يف
حاجات املستهلك اللبناني ،اىل
جانب قطع السيارات اجلديدة
واملستعملة ،وكذلك األدوات
اإللكرتونية واهلواتف اخلليوية
وغريها.
اضاف :إتفقنا مع دولة الرئيس
على حذف هذا األمر من موازنة
عام  ،2013وبالتالي لن يكون
هناك أي زيادة على الضريبة على
القيمة املضافة .األمر اآلخر الذي
حبثناه يعين املوظفني يف القطاعني
العام واخلاص ،وخصوصا ما
يتعلق بزيادة غالء املعيشة ،وكنا
اتفقنا سابقا مع دولة الرئيس
ومع اهليئات االقتصادية على أن
يصار اىل تصحيح األجور سنويا
حبسب مؤشر غالء املعيشة.
ويف اجتماعنا اليوم ،أكد وزير
العمل سليم جريصاتي أن األرقام
جاهزة وحتتاج اىل مناقشة بني
اإلحتاد العمالي العام واهليئات
االقتصادية لرفعها مبرسوم اىل
جملس الوزراء ،وبالتالي يصار
اىل إقرار الزيادة على غالء
املعيشة بنسبة  10،7يف املئة،
وذلك حسب طرح مديرية اإلحصاء
املركزي.
وتابع :أما األمر اآلخر الذي جرى
االتفاق عليه ،فيتعلق بدعوة
هيئة احلوار املستدام برئاسة
وزير العمل لالنعقاد من أجل
إقرار املرحلة األوىل من التغطية
الصحية للموظفني يف القطاعني
العام واخلاص ،وال سيما أولئك
الضمان
لقانون
اخلاضعني
االجتماعي ،حبيث يستمر العامل
املضمون يف االستفادة يف
التغطية الصحية بعد بلوغه سن
التقاعد ،وال يسقط عنه هذا
احلق .هذه األمور جرى االتفاق
بشأنها ،وهي يف اجتاه التنفيذ.
يبقى موضوع سلسلة الرتب
والرواتب الذي أكدنا يف أكثر
من مرة موقف اإلحتاد العمالي
العام منه ،جلهة أحقيته وضرورة
إيفاء احلق ألصحابه يف القطاع
العام ،سواء كانوا موظفني أو
أساتذة أو يف األسالك األمنية أو
العسكرية ،وكذلك األمر بالنسبة

اىل املتقاعدين أو املتعاقدين أو
الذين يعملون لقاء بدل الساعة
أو مياومني ،وهذا مطلب حق لكل
عامل يف القطاع العام ،وهو ليس
حمصورا ،وينبغي إيفاء هذا احلق
لكل العاملني يف القطاع العام،
حبيث يصار اىل تعديل سلسلة
رتبهم ورواتبهم وأجورهم ،خاصة
يف املؤسسات العامة واملصاحل
املستقلة حيث يكثر عمل املياومني
وكذلك من يعمل لقاء بدل الساعة
يف الوزارات ،وهذا مطلب حمق.
وقال :أكدنا ،دولة الرئيس
وحنن ،ضرورة اإلستعجال يف
بت هذا امللف يف جلسة جملس
الوزراء اليت وعد دولته مبناقشة
سلسلة الرتب فيها بهدف إقرارها
وإحالتها على اجمللس النيابي،
وذلك يف احلادي والعشرين من
آذار اجلاري ،لتلبية هذا املطلب
احملق لألساتذة واملعلمني وموظفي
القطاع العام ،وتأمني الضرائب
الالزمة هلا بعيدا عن جيوب ذوي
الدخل احملدود ،وهذا ما لفتت
اليه هيئة تنسيق روابط املعلمني
واألساتذة ،مؤكدة أنها اىل جانب
االحتاد العمالي العام يف رفض

متويل السلسلة من جيوب الفقراء
والعمال واملوظفني.
وكرر يف حضرة رئاسة جملس
الوزراء ،أن ال متويل للسلسلة من
جيوب ذوي الدخل احملدود ،وأي
حماولة يصار فيها اىل التسلل
اىل مشروع املوازنة بهدف فرض
ضرائب على كاهل املواطنني
والفئات الشعبية وذوي الدخل
احملدود وأعباء الضرائب هو أمر
مرفوض قطعا ،ولتفتش احلكومة
عن واردات ضريبية حيث هي
متوافرة ،وحنن ال نريد أن نكرر
مطالبتنا بفرض الضرائب على
األمالك البحرية والنهرية والربية
واألمالك العامة ،اىل جانب ضرائب
أخرى والضريبة التصاعدية على
األرباح ،وهذه أمور كلها تشكل
مطلبا .كان يفرتض بهذه احلكومة،
لدى طرحها إعادة النظر يف النظام
الضرييب يف بيانها الوزاري ،أن
تبدأ منذ عامني بإجناز التعديالت
الضريبية ،وكان من املمكن أن
يؤدي نظام ضرييب آخر اىل تعديل
الضرائب اليت تلقى على كاهل
املواطن اللبناني وترهقه وتأخذ
من راتبه املتدني.

التقى قائد اليونيفيل وعقد اجتماعات عسكرية مع قادة الوحدات

قهوجي :اجليش عازم على منع انعكاس
الصراعات االقليمية على لبنان
عقد قائد اجليش العماد جان
قهوجي يف الريزة ،على دفعات
متتالية ،اجتماعات مع أركان
القيادة وقادة الوحدات الكربى
وضباطها ،وعرض هلم شؤون
املؤسسة واالوضاع الدولية
واإلقليمية واحمللية ،ثم أعطى
توجيهاته يف ما يتعلق مبهمات
الوحدات يف املرحلة املقبلة ،ويف
مقدمها الدفاع عن الوطن ضد
التهديدات اإلسرائيلية ،ومكافحة
اإلرهاب واحلفاظ على السلم
األهلي.
ونوه قهوجي جبهود الوحدات
العسكرية وتضحياتها للحفاظ
على األمن واإلستقرار يف خمتلف
املناطق اللبنانية ،الفتا يف هذا
اإلطار اىل اإلجنازات اليت حققها
اجليش مع األجهزة األمنية يف
توقيف معظم أفراد عصابات
اجلرائم املنظمة ،وال سيما
عصابات اخلطف مقابل فديات
مالية ،داعيا اىل الضرب بيد من
حديد لكل من تسول له نفسه
االعتداء على أرواح املواطنني
وممتلكاتهم.
وأكد عزم اجليش أكثر من أي
وقت على منع انعكاس الصراعات
اإلقليمية على لبنان ،والتصدي
ألي جهة تسعى اىل إثارة الفتنة
املذهبية والطائفية بهدف النيل
من هيبة الدولة وضرب الوحدة
الوطنية ،وبالتالي إعادة إحياء
مشاريع التفتيت املدمرة ،اليت
عاناها الوطن طويال خالل مراحل
سابقة ،موضحا أن ظروف أحداث
عام  1976لن تتكرر أبدا،
وهذا يعود بالدرجة األوىل اىل
متاسك اجليش ومناعته وقراره

احلازم التصدي للفتنة والتفاف
اللبنانيني حوله بكل انتماءاتهم
وأطيافهم.
وشدد قائد اجليش على
التدخل الفوري للوحدات حلسم
اإلشكاالت األمنية اليت حتدث
بني احلني واآلخر ،وذلك بروح
احلزم والوعي والتجرد ،وانطالقا
من املصلحة الوطنية العليا
وليس حتت ضغوط التجاذبات
السياسية وحسابات هذه اجلهة
أو تلك ،مشريا اىل أن الرد على
الشائعات املغرضة واالفرتاءات
حبق املؤسسة العسكرية ،يكون
مبزيد من رص الصفوف وبذل
اجلهود ،والعمل بأقصى درجات
املناقبية واإلنضباط املعهودة
لدى العسكريني.
وختم قهوجي داعيا الضباط
اىل إبقاء وحداتهم على جهوز
تام ملواجهة خمططات العدو
اإلسرائيلي واإلرهاب واملواكبة
اإلستحقاقات
لكل
الدقيقة
املقبلة.
من ناحية أخرى ،استقبل قائد
اجليش امس االول ،يف مكتبه يف
الريزة ،قائد قوات األمم املتحدة
املوقتة يف لبنان اجلنرال باولو
سريا ،وتناول البحث األوضاع
يف املناطق احلدودية والتدابري
امليدانية املشرتكة بني اجلانبني
للحفاظ على األمن واإلستقرار يف
هذه املناطق.
ثم استقبل جرجس بشعالني
والد الرائد الشهيد بيار بشعالني،
يف حضور عدد من رؤساء بلديات
البقاع .واستقبل ايضا احملامي
ساسني ساسني وسجعان قزي،
وتداول معهما األوضاع العامة.
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لبنانيـــات

أعضاء من تكتل التغيري :االنتخابات حتماً اىل التأجيل
رأى نواب تكتل التغيري واالصالح
أن االنتخابات النيابية ذاهبة حتمًا
اىل التأجيل ،متحدثًا عن مفهوم
خمتلف للمناصفة بينهم وبني الفريق
اآلخر.
فقد اعترب النائب آالن عون أن نبأ
إنتخاب البابا اجلديد هو خرب سعيد
يف ظل األجواء القامتة اليت يشهدها
العامل ،إذ حيمل الفاتيكان رسالة
سالم ،وهو مؤسسة تلعب منذ مئات
السنوات دور بث األخوة واحملبة
بني البشر ،ونهنئ املسيحيني
بإنتخاب البابا اجلديد الذي أتى
إنتخابه من األرجنتني أي من خارج
القارة األوروبية كرسالة تشجيع
لكل مسيحيي العامل ،وحنن فرحني
بالتجدد الدائم ونأمل منح الدعم
املعنوي الدائم ملسيحيي الشرق.
وعن ذكرى  14آذار ،قال عون:
بدأت مسرية  14آذار منذ سنة 1989
توجت سنة  ،2005لكن البعض
ألغراض سياسية أخذ اإلسم والتاريخ
ورمى جبوهر الذكرى األصلية أي
روحية السيادة واإلستقالل ،إذ
رأينا تقلبات مواقفهم اليت ترتبط
باخلارج ،كما إنهم أبقوا على
تهميش املسيحيني وإنقلبوا على
العماد عون وحاولوا منع عودته
رباعي،
من فرنسا ثم قاموا بتحالف
ٍ
فتفكريهم إلغائي وهدفهم القضاء
علينا سياسي .خطفوا الذكرى
بفضل ضخامة مكيناتهم اإلعالمية
واإلعالنية ،وشهدنا حفلة تناقضات
على مر  8سنوات حتت إطار ما يعرف
ب 14آذار ،فيهامجون سالح حزب اهلل
ثم يعودون إلخراجه من التداول ،ثم
يهامجون سوريا وينزلون يف قصر
الضيافة ليعودوا ملهامجتها جمددا،
وتكلموا عن العبور إىل الدولة إأل
أنهم بنوا سلطة وإستخدموها لغايات
إنتخابية خاصة وزبائنية حيث جرى
شراء األصوات من أموال اهليئة
العليا لإلغاثة.

أضاف يف حديث تلفزيوني :ما
مجع فريق املستقبل وحلفاءه هو
العداء لفريق سياسي يف البلد
وتقاسم جبنة السلطة ،وشكل التيار
الوطين احلر جسما غريبا بالنسبة
هلم ،النهم مل يقدروا على إستيعاب
عودته بهذا احلجم بعد  20سنة من
تغييبه.
ويف مسألة القانون اإلنتخابي،
أشار عون إىل أن اللعبة السياسية
مشروعة ضمن قواعد مشروطة،
مشريا إىل وجود مفهوم خمتلف
للمناصفة بيننا وبني الفريق اآلخر
إذ نؤمن باملناصفة احلقيقية أما هم
باملناصفة الشكلية ،فال يعرتفون
بالتسوية اليت قام عليها إتفاق
الطائف.
وتابع :لتيار املستقبل دائما
احلجج على اي قانون انتخابي واذا
مل يقتنع مبفهوم املناصفة احلقيقية
فلن نتفاهم معه حكما ،وأحتدى من
قال أن التيار عرقل التفاهم حول أي
قانون خمتلط ،فليكفوا عن التضليل
وها هم يتشاورون اليوم ومل يتفقوا
بعد ،وما هذا إال دليل على أنه مل
يسبق أن توصلوا إىل إتفاق.
وقال ردا على سؤال :مسعت أن
أحد اخلالفات اليت تعوق اإلتفاق يف
ما بينهم ،هي مسألة تقسيم دوائر
النسبية ،كإشكالية ضم بعبدا إىل
املنت ،وهذ ما ترفضه الكتائب من
جهة ،أو ضمها إىل عاليه وهذا ما
يرفضه احلزب اإلشرتاكي من جهة
أخرى.
ولفت عون اىل أن دفن قانون
الستني نهائيا وقانونيا ال يتم إال عرب
اجياد قانون جديد لالنتخابات وباجراء
االنتخابات يف موعدها وإذا ال بد من
تأجيلها فألسباب تقنية فقط .وأكد
أن رئيس جملس النواب نبيه بري
يريد إعطاء فرصة إىل أقصى احلدود
قبل الوصول إىل حلول جذرية.
وقال :أعتقد ان األحداث ستتسارع

بعد جلسة احلكومة يف  21آذار ،وال
خالف مع بري حول اهلدف النهائي
بل هناك متاييز معه يف األسلوب
ويف السرعة للدعوة إىل إنعقاد
جلسة اهليئة العامة.
وقال :سنضغط كتكتل تغيري
وإصالح باجتاه حسم موضوع
السلسلة يف جلسة جملس الوزراء
يف  21من الشهر اجلاري ،واالزمة
السياسية شيء أما السلسلة شيء
اخر لذلك ال جيب ربطهما ببعضهما
البعض بالرغم من ان األزمة
السياسية ليست بسيطة.

رحمة

رأى النائب إميل رمحة أن
االنتخابات النيابية ذاهبة حتما إىل
التأجيل ،ألن املباحثات مل تفض إىل
نتيجة ملموسة.
اضاف يف حديث اذاعي :حتى لو
اتفقنا اليوم حنتاج لبعض الوقت
التقين .ورأى أن التمديد غري مرغوب
فيه أمام ما حيدث يف العامل العربي
من ثورات ،وليس مقبوال بأن جينح
لبنان حنو عدم احرتام استحقاقاته.
وقال رمحة ردا على سؤال حول
ما إذا كان تأجيل االنتخابات سيرتك
انعكاسات على الوضع األمين ،إن
من يريد أن يعبث باألمن ليس حباجة
إىل أي حجة ،معتربا أن الوضع األمين
متفجر بني حلظة وأخرى .
ويف الذكرى الثامنة النطالقة
قوى الرابع عشر من آذار ،قال
رمحة :نتوجه إليهم بالقول إننا على
خصومة مع أكثر من نهج سياسي،
ولكن نتمنى أال تتحول إىل عداء،
مضيفا :إن هذه اخلصومة حمقة لنا
وانتم تعتربونها حمقة ولكنها ليست
كذلك خصوصا يف موضوع قوة
لبنان املستندة على مثلث الشعب
واجليش واملقاومة ويف موضوع
املواجهة مع العدو اإلسرائيلي اليت
حصروها بالقرار .1701
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بدوره قال النائب ابراهيم كنعان:
ان التيار الوطين احلر سيكمل الطريق
حتى النهاية ،ولن حيبط عزميته قضاء
عاجز او مماطلة او التفاف سياسي،
ألنه يعرف ان االبراء املستحيل
يطاول جذور الدولة اللبنانية مبختلف
مكوناتها ،مشددًا على متابعة العمل
يف اجمللس النيابي ومن خالل حمكمة
الشعب ،واملساءلة بالنسبة الينا
ليست كيدية ،بل وسيلة اساسية
وضرورية وال رجوع عنها لالصالح.
أضاف خالل ندوة :كثريون
يعتقدون ان االبراء املستحيل ليس
سوى عمل سياسي على ابواب
االنتخابات .وحنن نقول ان السياسة
بالنسبة الينا ليست كناية عن
دمياغوجية او صفا للكالم بال بعد او
رؤية ،بل هي مضمون ومال وتربية
وصحة ودفاع ومؤسسات وامناء،
مشريًا اىل ان هذا الكتاب ليس ابن
ساعته ،بل نتيجة جهد متواصل منذ
اربع سنوات يف جلنة املال واملوازنة،
بعد تسلمنا لرئاستها ،مضيفًا بدأنا
فور وصولنا اىل اللجنة ،يف ارساء
منهجية جديدة العداد موازنة للبنان،
وقمنا جبهد متواصل قال فيه
املتابعون ان لبنان مل يشهد مثيال
له من قبل ،وحنن نقول اننا منثل
قدمنا من خالل متثيله
تيارا اصالحياّ ،
منوذجا جديدا.
نقدم االبراء
وتابع :حنن مل
ّ
املستحيل لنبقى فيه ،بل لننتقل
اىل االصالح املمكن واحملاسبة
االكيدة ،ومن دون اصالح ال بناء
للدولة واملؤسسات ،وذلك ال يتم
اال باحملاسبة ،الفتًا اىل ان البعض
احتفنا بنظريات بأن البلد فاسد
وكلهم حرامية وان التيار الوطين
احلر ما طلع بإيدو شي .وحنن نقول
هلم لريتاحوا ألنه خالل العشرين سنة
املاضية ،عندما كنا يف املنفى،
وكانوا هم يف لبنان ،مل يقوموا بأي
شيء على صعيد الرقابة الربملانية
واالصالح .حنن الذين نسأل سوانا
عما فعله وال نسمح ألحد بالتنظري
علينا.

شربل من السعودية :محاية السلم األهلي
بإبقاء لبنان مبنأى عن األحداث يف حميطه
أكد وزير الداخلية والبلديات
العميد مروان شربل ،خالل مأدبة
أقامها جملس العمل واالستثمار
اللبناني يف اململكة العربية
السعودية على شرفه والوفد
املرافق ،ان ال خوف على لبنان
طاملا هناك لبنانيون ،منتشرون
يف دول العامل وخصوصا يف
السعودية،
العربية
اململكة
يتعاونون ويساهمون باخالص يف
نهضة وطنهم والبلدان املقيمني
فيها .وكشف ان عددا من وزراء
الداخلية العرب الذين التقاهم
على هامش الدورة الثالثني
جمللس وزراء الداخلية العرب يف
الرياض أثنوا على أداء اجلاليات
اللبنانية ودورها يف تنمية بلدانهم
وازدهارها.
واعترب شربل ان املغرتبني
يشكلون العمود الفقري والعصب
االساسي لالقتصاد اللبناني الذي
كاد يسقط يف مراحل عدة من تاريخ
لبنان احلديث لوال مسارعتهم اىل
مد يد العون اىل أهلهم ودولتهم،
مشريا اىل ان اللبنانيني املقيمني
يف دول جملس التعاون اخلليجي
وال سيما يف السعودية هلم عمقهم
العربي االخوي ويقومون بدور
فاعل ،من خالل وفائهم اىل هذه
الدول ،يف تشجيع مسؤوليها على
دعم املؤسسات اللبنانية الرمسية
وجذب حركة االستثمار والودائع
اىل املصرف املركزي اللبناني.
وشكر خادم احلرمني الشريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وسائر
املسؤولني يف دول اخلليج على
ما يالقيه االنتشار اللبناني من
احتضان على هذه االرض الطيبة
واملباركة اليت يقدمون جهدهم هلا
كما الهلهم يف لبنان الذي لن
ينسى دور هذه الدول يف دعم

وحدته واستقراره ومساعدته يف
احملن اليت تعرض هلا.
مرحلة صعبة
وتطرق شربل اىل االوضاع على
الساحة اللبنانية ،ووصف املرحلة
بانها صعبة بسبب االنقسام
احلاصل حيال االحداث يف سوريا،
مشددا على ان مصلحة لبنان
العليا ومحاية السلم االهلي وابقاء
البلد مبنأى عن التداعيات السلبية
لالحداث اجلارية يف حميطنا
تستوجب على مجيع االطراف
االلتزام باعالن بعبدا ومتابعة
احلوار للمضي يف عملية بناء
الدولة احلاضنة للجميع واليت ال
خالص الحد من دونها.
واشار اىل ان معاجلة االشكاالت
االمنية يف ضوء هذا االنقسام احلاد
تقتضي ان تكون اوال باحلكمة ملنع
البلد من االنزالق اىل ما ال حتمد
عقباه ،مؤكدا ان االجهزة االمنية
ختطت مطبات أمنية عدة وبلغت
النتائج املرجوة يف هذه الظروف
الدقيقة اليت مير بها البلد.
وكان قد حتدث يف احلفل
امني سر جملس العمل واالستثمار
اللبناني يف السعودية غسان
محية ،نائب رئيس اجمللس فادي
قاصوف ،واملفوض القانوني
للمجلس واحد مؤسسيه احملامي
بطرس يونس الذي نقل باسم
اجمللس وفاء اجلالية اللبنانية
وشكرها اىل اململكة العربية
السعودية ،مشددا على دور لبنان
الرائد ورسالته وقيمه ،مشريا اىل
ان هذا البلد سيبقى صامدا طاملا
هناك مسؤولون صادقون يف
محاية الوطن واملواطن من أمثال
الوزير شربل.
ويف اخلتام قدم جملس العمل
اىل الوزير شربل هدية رمزية

انتخابات اجمللس الشرعي حنو التأزيم واملفيت ي ّدعي جبرم التزوير

رئيس احلكومة ينتظر ما سيحص ًل اليوم ليقرر اخلطوات مع أسالفه

يبدو أن أزمة انتخابات اجمللس
الشرعي االسالمي األعلى متجهة
حنو التصاعد بعد اليوم السبت
الذي حدده رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي ورؤساء احلكومة السابقني
موعدًا ملفيت اجلمهورية الشيخ حممد
رشيد قباني لدعوة اجمللس الشرعي
لالجتماع وانتخاب جملس جديد.
وردًا على سؤال من وفد نقابة
احملررين عن موضوع دار الفتوى
وبيان رؤساء احلكومة السابقني،
أجاب ميقاتي :يشهد اهلل أنين قد
سعيت بكل جهدي لرأب الصدع
ولعدم وصول االمور اىل ما
وصلت اليه ألني حريص على وحدة
املؤسسة الدينية اليت يفرتض
أن تكون بيتا لكل أبنائها ،وقد
زرت مساحة املفيت مرتني ومتنيت
عليه رعاية احلل الذي جيمع وحدة
الطائفة ولكن هذا األمر لالسف مل
حيصل.
وعن بيان رؤساء احلكومة الذي
مت تفسريه على انه مقدمة لعزل
املفيت ،قال رئيس احلكومة  :حنن
دعونا مساحة املفيت جلمع اجمللس
الشرعي السبت املقبل ويف ضوء
ما سيحصل سنعود لالجتماع لدراسة
األمر.
ويف هذا االطار استقبل رئيس
الوزراء مفيت جبل لبنان الشيخ حممد
اجلوزو مرتئسا وفدا من املشايخ.

وقال اجلوزو بعد اللقاء :لقد أتينا
لزيارة دولة الرئيس كي ننهي هذا
اخلالف الشكلي ،وهو ليس خالفا
جوهريا بني أصحاب الدولة ومساحة
املفيت ،وألن اإلعالم قد بالغ يف
تصوير األمور يف شكل غري طبيعي
وغري صحيح .حنن حريصون على
وحدة الصف اإلسالمي وعلى صيانة
كرامة هذه الطائفة ،وال ميكن أن
تكون أبدا كرامة طائفة متوقفة على
كلمة من هنا أو كلمة من هناك.
كذلك حنن حريصون على تذليل
العقبات حتى تسري األمور بشكل
صحيح .اإلنتخابات يف اجمللس
الشرعي اإلسالمي ستحصل بإذن
اهلل ،وأعتقد أننا سنحل املشاكل
اليت نتعرض هلا.
رسالة األمس كانت واضحة
لسماحة مفيت اجلمهورية بالنسبة
اىل إجتماع يوم السبت املقبل؟
 نستطيع أن مندد هذه املهلةبإعتبار أننا حناول التوصل اىل حل،
واحلل قد ال يأتي يف ساعات وأيام
فهو قد حيتاج اىل بعض الوقت.
من جهة ثانية قال الرئيس سليم
احلص يف بيان :إننا إذ نستغرب
اللغط احلاصل حول دار الفتوى
واجمللس الشرعي ومقام املفيت،
ويهمنا أن نؤكد احرتام زمن والية
املفيت وإجراء اإلنتخابات املزمع
إجراؤها يف  14نيسان املقبل،

ليكون جملس جديد يدير شؤون
املسلمني حبكمة ووعي وحسن أداء
يقينا من التفتت واإلجنرار وراء
الفنت العاصفة.

شكوى املفيت قباني

ويف هذا اجلو املأزوم ذكرت
الوكالة الوطنية لالعالم ان املفيت
قباني تقدم أمس بدعوى أمام النيابة
العامة االستئنافية يف بريوت ،ضد
جمهول ،جبرم تزوير حمضر جلسة
 2012/12/8واليت تتضمن التمديد
للمجلس الشرعي االسالمي.
وتعليقًا على هذه اخلطوة قال
الشيخ خلدون عرميط يف حديث
اىل املؤسسة اللبنانية لالرسال
مساء أمس :ان هذه من األخطاء
واخلطايا اليت يقوم بها مساحة
املفيت وكأنه حتد ألصحاب الدولة
رؤساء احلكومات.
واعترب الشيخ عرميط ان املفيت
قباني بات يضر بوحدة املسلمني،
وان اجمللس الشرعي االسالمي
االعلى بأكثريته املطلقة يدعو اهليئة
الناخبة بعد موافقة رئيس احلكومة،
حيث ترأس رئيس احلكومة اهليئة
الناخبة ويطرح االسباب املوجبة
لتقصري والية املفيت.
اضاف :وعلى اثر تقصري والية
املفيت جتتمع اهليئة الناخبة للمرة
الثانية برئاسة رئيس احلكومة،
وتنتخب مفتيًا جديدًا.
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لبنانيــات

مجهور  ١٤آذار سيبقى على العهد والوعد

غصن استقبل اجلنرال سريا:

حوري :لدينا حكومة هي حكومة حزب اهلل

رياح فتنة يف األفق

اعترب عضو كتلة املستقبل
النائب عمار حوري ،يف حديث
اىل اذاعة الشرق ،يف الذكرى
الثامنة ل  14آذار  14آذار
كان يوما تأسيسيا لالستقالل
السيادة
استقالل
الثاني،
واحلرية والكرامة ،استقالل
العبور اىل الدولة ،وكانت 14
آذار  2005هي البداية ،ويف
كل سنة تكرب وتكرب ،ويف كل
سنة تقرتب من حتقيق ما نصبو
إليه ،حنن يف ال  2005رفعنا
شعار انسحاب اجليش السوري،
ورفعنا شعار احملكمة الدولية
يف اغتيال الرئيس الشهيد
وباقي الشهداء ،وهذا حتقق،
ورفعنا شعار العبور اىل الدولة،
وحنن يف خضم هذه املعركة من
أجل حتقيق هذا اهلدف للوصول
اىل السيادة الكاملة على كل
األراضي اللبنانية ،وأن يكون
سالح الدولة هو الوحيد املوجود
على األرض واحلامي للبنانيني.
وعن حتقق كل اهداف 14
آذار ،قال حوري :بكل تأكيد
وعلينا أن منيز بني أمرين :األول
إن مبادىء  14آذار حددها الناس
يوم  ،14وإذا عدنا بالذاكرة
فالناس يف ساحة احلرية كانوا

بأكثريتهم الساحقة من غري
احلزبيني ،وكانوا غري منتمني
اىل حزب معني ،أما النقطة
الثانية نعم هناك إطار تنظيمي
ل 14آذار ،جنحنا يف مفاصل
معينة وأخفقنا يف مفاصل أخرى
ولكن الرتكيبة الشفافة ل14
تظهر هذه التباينات حني حتصل
على خالف ما حيصل مع الفريق
اآلخر ،وهي بإذن اهلل تتجه حنو
األفضل.
اضاف :وبداية أتوجه اىل
الرئيس الشهيد احلريري ألقول:
دفعنا الكثري من التضحيات
وأوهلا كان استشهادك ،وبعدها
سقط الكثري من الشهداء
األبطال على هذا الدرب من
أجل الوصول اىل لبنان سيدا
حرا مستقال ،مجهور  14آذار لن
يرتاجع يف أي وقت عن هذه
القناعات ومهما كانت الظروف
سنبقى على العهد والوعد وعلى
تصميمنا لتحقيق األهداف ،إن
قوى  14آذار حمكومة بالتوافق
واإلئتالف فيما بني مكوناتها
وقدرها اإلنتصار للبنان سيدا
حرا مستقال.
وعن شعار  14آذار بال
 ،2013قال حوري :هو نفس

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

العودة اىل اجلذور ،أخطأنا يف
مفاصل واليوم منلك الشجاعة
لنقول أخطأنا يف أكثر من مكان
ووعدنا جلمهورنا أننا نريد أن
نصحح ،كذلك سنقول للشهداء
خالل زيارتنا ألضرحتهم اليوم إن
قضيتكم حمقة وحنن من حيمي
هذه القضية وإن  14آذار على
درب كل الشهداء الذين سقطوا
حتت العناوين النبيلة.
وعن وجود إحباط بسبب
اخلالف على قانون اإلنتخاب
اعترب اننا اختلفنا حول قانون
اإلنتخاب يف قوى  14آذار وهذه
حقيقة لكن احلقيقة األهم أننا
جتاوزنا هذا اخلالف باجتاه مساحة
مشرتكة أكرب باجتاه قانون
خمتلط جيمع األكثري والنسيب،
بإجتاه قانون قابل للحياة ألنه
ببساطة حنن اعتربنا أن اقرتاح
ما يسمى اللقاء األرثوذكسي
مل تكن لديه الفرصة للحياة
ألن مبدأ قانون اإلنتخاب يف
أي بلد هو أهم تشريع سياسي
يتحكم مبستقبل احلياة السياسية
يف أي بلد ،لذلك ال بد من
الوصول اىل قانون له فرصة
احلياة أوال ،وثانيا قانون ميكنه
أن يعرب حبيادية عن رأي الناخب
اللبناني ،ميشرا اىل أن قوى 14
يف موقع الرأي املشرتك حول
هذا املوضوع وأيضا مع النائب
جنبالط ،وهناك تواصل عرب
الرئيس بري مع الفريق اآلخر
الذي يتفاوت موقفه بني رافض
العماد عون وملتبس كحزب
اهلل وبني موقف أكثر وضوحا
كالرئيس بري الذي هو أصال
قدم مشروعا خمتلطا يف مرحلة
سابقة وإن كنا خنتلف معه يف
بعض التفاصيل ،مؤكدا احلرص

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

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

على إجراء اإلنتخابات يف موعدها
وعلى اإلصرار على محاية حق
املواطن يف التعبري عن رأيه يف
نواب األمة ومحاية مبدأ تداول
السلطة وفق الدستور.
وعن اخلوف من اإلجنرار اىل
التطرف والسالح مقابل تطرف
السالح قال حوري :يف البداية
دعونا اىل بريوت منزوعة
منزوعة
وطرابلس
السالح
السالح وصيدا منزوعة السالح
وكل لبنان منزوع السالح إال من
سالح الدولة وسالح الشرعية،
ولكن منذ أن تفلت السالح
الذي كان يسمى سالح املقاومة
وتوجه اىل الداخل اللبناني
فقد هيبته واحرتامه وشرعيته
وأصبح ذريعة لآلخرين ليتملكوا
سالحا يواجهون هذا السالح
وبالتالي هنا أساس املشكلة
وهو السالح غري الشرعي القادر
على إحداث الفتنة والتسبب بها
وإن مل يعاجل تبقى األمور على
ما هي عليه مفتوحة على كل
اإلحتماالت ،وال يسأل من قام
بردة الفعل إمنا من قام بالفعل
وهو حزب اهلل الذي شرع لنفسه
ولغريه منطق الدويلة اليت تهزم
منطق الدولة.
ورأى أن هذا املنطق ال ميكن
أن يستمر رمبا يستطيع حزب اهلل
أن يفرض رأيه لكنه حتما على
املدى البعيد لن يستطيع أن
يفرض رأيه على كل اللبنانيني.
وعن صعوبة سحب السالح غري
الشرعي وعما إذا كانت أصعب
من انسحاب اجليش السوري
من لبنان قال حوري :أوال ألنه
لدينا حكومة هي حكومة حزب
اهلل والدليل الصارخ هو هذه
الصورة البشعة اليت رأيناها حني
ذهب مع األحزاب األخرى اليت
تدور يف فلكه للمباركة لوزير
اخلارجية على موقفه املتمرد
على الدولة وعلى احلكومة وعلى
سياسة النأي بالنفس ،مالحظا
أن حزب اهلل الذي يتبجح ويقول
هذه احلكومة ليست حكومته فهو
ميارس بهذا الشكل الصارخ
فرض رأيه على احلكومة.
أضاف هذه احلكومة غري قادرة
على مواجهة هذا الواقع وهلذا
دعونا من مدة اىل حكومة حيادية
تستطيع إعادة الثقة للبنانيني
حبكومتهم.
هل ميكن لرئيس احلكومة أن
يستقيل؟
 إن احلكومة يف مأزق كبريوبالعودة اىل املوضوع الشائك
اىل سلسلة الرتب والرواتب
فإن بداياته كانت يف عام 98
حني رفض الرئيس حلود التصور
الذي قدمه الرئيس الشهيد
واليت كانت تقرتن بإصالحات
معينة رفضها الرئيس حلود
ورفضها النهج املعادي للرئيس
الشهيد ووصلنا اىل ما وصلنا
إليه اليوم ،ويف نهاية عام
 2011مت طرح موضوع الزيادة
للقضاة ثم الزيادة للمعلمني يف
 2012وموقفنا أن هذه املطالب
هي حمقة ولكن يف املقابل على
احلكومة وضع سياسة واضحة
ملعاجلة كل امللفات ،مؤكدا أن
احلكومة يف وضع ال حتسد عليه
وكل اإلحتماالت واردة.

قال وزير الدفاع الوطين
فايز غصن ان الوضع برمته غري
مطمئن ،مشريا اىل رياح فتنة تلوح
يف األفق.
فقد استقبل الوزير غصن يف
مكتبه يف الوزارة ،قائد القوة
الدولية يف اجلنوب اجلنرال باولو
سريا ،وعرض معه الوضع يف
اجلنوب ،واملهمات اليت ينفذها
اجليش اللبناني بالتعاون مع
اليونيفيل .وأكد الطرفان وفق
بيان ملكتب غصن ،أهمية تعزيز
هذا التعاون ووجوب احلفاظ على
االستقرار يف اجلنوب ،وخصوصا
يف ضوء التطورات املتسارعة
واخلطرية اليت تشهدها املنطقة.
وخالل اللقاء ،أثار وزير الدفاع
االسرائيلية
اخلروق
موضوع
للسيادة اللبنانية ،مشددا على
وجوب الضغط على اسرائيل لوقف
اخلروق اليت ازدادت وتريتها يف
االيام املاضية.
اىل ذلك ،استقبل غصن السفري
الربازيلي اجلديد الفونسو ماسوت
يف زيارة تعارف.
وكان اللقاء مناسبة لعرض
التطورات يف املنطقة ،وكيفية
تعزيز العالقات الثنائية بني لبنان
والربازيل.
وزار وزارة الدفاع وفد ضم جورج
بشعالني ،والد الرائد الشهيد بيار
بشعالني ،ورئيس بلدية املرجيات
فيليب بشعالني ،اضافة اىل
رؤساء بلديات البقاع االوسط.
وأبلغ الوفد الوزير غصن الدعم
العسكرية،
للمؤسسة
الكامل
والتضامن مع اجليش وتأييده يف
كل ما يقوم به.
اللقاء
خالل
غصن
ونوه
بالتضحيات الكبرية اليت يقدمها
اجليش اللبناني ضباطا وعناصر،
وأبلغ الوفد أن دم الشهيدين
الرائد بشعالني واملعاون زهرمان
لن يذهب هدرا ،وان احلق سيظهر
مهما طال الزمن.
وقال :ان توقيف اجليش اللبناني
قبل ايام قليلة احد املتهمني
باالعتداء على دورية للجيش قبل
أربع سنوات ،مبثابة دليل واضح
على أن أحدا لن يتمكن من اإلفالت
من العقاب.
واعترب أن دم شهداء اجليش

أمانة يف أعناق مجيع املسؤولني،
وان متابعة ملف قضية عرسال
مستمرة ولن تتوقف حتى توقيف
كل الذين اعتدوا على اجليش.
من جهة أخرى ،أكد غصن أن
الوضع برمته غري مطمئن ،متحدثا
عن رياح فتنة بدأت تلوح يف
االفق ،إذ يعمد البعض عن قصد
أو عن غري قصد اىل تسريعها دون
تقدير نتائجها املدمرة على لبنان.
ورأى أن الوضع بات حيتاج اىل
جهد استثنائي من مجيع اللبنانيني
حلماية لبنان من براثن هذه الفتنة
اخلبيثة اليت حتضر له ،معتربا أن
ما يقوم به اجليش أكرب بكثري من
قدراته ،وهو رغم ذلك مل ولن
يتوانى عن القيام مبهماته على
أكمل وجه.
وأضاف :إن احلكمة اليت
يعتمدها اجليش يف معاجلته
للمستجدات ليست دليل ضعف
او عدم قدرة .وال يظنن أحد أن
يف إمكانه أن يلوي ذراع اجليش
مهما عال شأنه او ارتفع صوته،
وان تعامل املؤسسة العسكرية
مع أي تطور أمين ينطلق بالدرجة
االوىل من املصلحة الوطنية العليا،
ويصب يف خانة احلفاظ على االمن
واالستقرار وعدم السماح ألي فتنة
بالتغلغل يف النسيج اللبناني.
وأعرب غصن عن تفهمه لقلق
اللبنانيني وخصوصا جلهة ما
نشهده من مظاهر غريبة عن
جمتمعنا ،مبديا يف الوقت عينه
اطمئنانه اىل أن هذه املظاهر لن
جتد مالذا وحضنا يف لبنان القائم
أساسا على العيش املشرتك بني
مجيع أبنائه وطوائفه.
وإذ جدد التأكيد أن االمن
مسؤولية مجيع اللبنانيني ،نوه
بالتضامن وااللتفاف الذي يبديه
اللبنانيون حول املؤسسة العسكرية،
إلميانهم الراسخ بأن اجليش مصدر
األمن واألمان للجميع ،وهو
الضامن االوحد ملستقبلهم ،داعيا
بعض األفرقاء اىل الكف عن النفخ
يف االبواق الطائفية واملذهبية،
السياسي
باخلطاب
واالرتقاء
اىل مستوى املسؤولية الوطنية،
والعمل معا على وأد الفتنة اليت
إن اشتعلت فستحرق البلد برمته
ولن تستثين أحدا.

القوى األمنية أزالت خيماً لنازحني يف حممية صور
أزالت القوى االمنية يف حممية
شاطئ صور الطبيعية ،أكثر
من عشر خيم خمالفة لنازحني
سوريني.
وعلى الفور قام فريق من
مفوضية االمم املتحدة لالجئني
 UNHCRومجعية شيلد بتقديم
املساعدة للنازحني وتسجيلهم
يف اللوائح االمسية للمفوضية
من أجل تقديم املساعدة بشكل
دائم ،وجرى تأمني مساكن
بديلة هلم يف بلدات القليلة
وجبال البطم.
من ناحية أخرى ،تابع وفد
حركة املقاومة اإلسالمية محاس
برئاسة عضو القيادة السياسية
يف لبنان جهاد طه ومسؤول
اإلعالم يف منطقة صور حممود
طه جولته على فعاليات منطقة
صور ،والتقى رئيس البلدية

حسن دبوق ومدير خمابرات
اجليش اللبناني العقيد مدحت
محيد.
وأكد طه أن أمن واستقرار
املخيمات أولوية وطنية ،مشددا
على ضرورة تعزيز العالقة
األخوية اليت جتمع الشعبني
اللبناني والفلسطيين يف مواجهة
املشاريع واملؤامرات اليت تهدد
أمن واستقرار لبنان ،ومعتربا
أن هذه املشاريع لن تنال من
عزمية وإرادة املقاومة يف لبنان
وفلسطني.
ودعا كافة املؤسسات الدولية
واحمللية اىل التعاون لتخفيف
معاناة النازحني من خميمات
سوريا ،مستنكرا الصمت العربي
والدولي جتاه ما حيدث من جرائم
صهيونية حبق املقدسات يف
فلسطني.
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لبنانيات

سفراء أجانب ينصحون حبكومة حيادية برناجمها إنقاذ االقتصاد وتصحيح عالقات لبنان العربية
تتسارع االتصاالت الدولية
 اللبنانية الستكشاف طبيعةاملرحلة السياسية يف لبنان
يف حال تعذر إجراء االنتخابات
النيابية يف موعدها املقرر
يف  9حزيران (يونيو) املقبل،
خصوصًا أن الدول املعنية
بالوضع فيه بدأت منذ اآلن
تتحسب للتداعيات املرتتبة على
الفرضية القائلة بأن ال مفر من
تأجيلها ،على رغم أنها مل ترتك
مناسبة إال ودعت فيها اىل إجناز
االستحقاق الدستوري إلعادة
تكوين السلطة.
وكشفت مصادر وزارية ،أن
اجملتمع الدولي ميكن أن يغض
نظره عن تأجيل االنتخابات من
دون أن يكون له أي موقف
سليب من تأجيلها مشرتطًا
وجوب التشاور منذ اآلن يف
تشكيل حكومة حيادية تأخذ على
عاتقها إعادة ترتيب األولويات
يف لبنان على النحو اآلتي:
 إذا كان الثمن الوحيدلتأجيل االنتخابات يكمن يف
محاية االستقرار العام يف البلد
وعدم تعريضه النتكاسة تنعكس
سلبًا على جممل األوضاع فيه،
وحتديدًا من ارتدادات األزمة
السورية عليه ،فإن احلكومة
املعروفة
برتكيبتها
احلالية
مل تعد قادرة على النهوض
بالوضع االقتصادي املرتدي
الذي ميكن أن يزداد ترديًا يف
حال وافق جملس الوزراء على
سلسلة الرتب والرواتب يف ظل

غياب أي تصور واضح لتأمني
الواردات املالية لتغطية اإلنفاق
جراء البدء بسريان مفعوهلا على
القطاع العام.
مصرف
حاكمية
أن
لبنان ومجعية املصارف بدأتا
تلمسان من خالل مشاركتهما
يف املؤمترات الدولية ،دعوة
املؤسسات املالية من دون
تردد ،اىل ضرورة قيام حكومة
جديدة تعيد الثقة بلبنان.
 أن لبنان الرمسي يقفأمام مشكلة مع الدول األعضاء
يف جملس التعاون اخلليجي،
مع استحالة تصحيح العالقات
املتوترة ما مل يصر اىل تشكيل
حكومة جديدة تولي هذه املسألة
أهمية خاصة.
 -مل يتمكن لبنان الرمسي من

التطبيق احلقيقي لسياسة النأي
بالنفس حيال األزمة السورية،
بعدما متادى وزير اخلارجية عدنان
منصور يف اختاذ مواقف من
األحداث يف سورية أقل ما يقال
فيها إنها تقحم لبنان يف حمور
اىل جانب نظام الرئيس السوري
بشار األسد يف مواجهة الدول
العربية الداعمة للمعارضة ،وهذا
ما يتناقض مع «إعالن بعبدا»
الذي صدر أخريًا عن طاولة
احلوار الوطين برئاسة رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان.
نفسها
املصادر
ولفتت
اىل أن سفراء عدد من الدول
الكربى واالحتاد األوروبي بدأوا
يتخوفون على مصري االنتخابات
النيابية بسبب صعوبة توافق
الفرقاء اللبنانيني على قانون

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

انتخاب جديد ،وهذا ما دفعهم
اىل التشاور بعيدًا من األضواء
يف طبيعة املرحلة السياسية
املقبلة يف لبنان انطالقًا من
شعورهم باستحالة بقاء حكومة
الرئيس جنيب ميقاتي من أجل
إدارة البلد يف هذه املرحلة.
آلية التمديد
ومع أن هؤالء السفراء  -كما
تقول املصادر -ال يأخذون
على عاتقهم الدخول يف اآللية
الدستورية الواجب اعتمادها
لتأجيل االنتخابات ،سواء كان
تقنيًا ألشهر عدة أم متديدًا
لعامني ،يف اعتبار أن هذه
املسألة من صالحية السلطة
اللبنانية ،فإنهم أخذوا يدققون
يف صحة املعلومات اليت حتدثت
أخريًا عن أن قطبًا نيابيًا بارزًا
طلب ،على رغم انشغاله يف رعاية
االتصاالت اجلارية للتوافق على
قانون انتخاب خمتلط من دوائر
يف اجمللس النيابي ،تزويده
نسخًا عن اآللية الدستورية اليت
اتبعت يف التمديدات للربملان
منذ انتهاء واليته يف عام 1976
حتى العام  .1992األمر الذي
علق عليه أحد النواب بقوله:
«االحتياط واجب».
إضافة اىل أن ميقاتي كان أبلغ
أكثر من موفد دولي التقاه يف
األسبوعني األخريين نيته تقديم
استقالته من رئاسة احلكومة فور
توصل الربملان اىل إقرار قانون
جديد لالنتخاب ،ليتمكن من
خوض االنتخابات النيابية.
ويعين موقف ميقاتي يف
هذا اخلصوص -وفق املصادر-
أنه يدعم قيام حكومة حيادية
استثنائية تشرف على إجراء
االنتخابات ،لكن أكثر من شريك
له يف احلكومة من أقطاب  8آذار
بادر اىل اتهامه بأنه ينوي إطاحة
احلكومة استجابة لرغبة الواليات
املتحدة وبريطانيا.
وتردد أن ميقاتي أعرب
عن نيته االستقالة أمام وزير
اخلارجية الربيطاني وليم هيغ
لدى زيارته لبنان وكذلك أمام
سفرية الواليات املتحدة مورا
كونيللي ،مع أنه ربط استقالته،
ومبواقف معلنة ،بإقرار قانون
انتخاب جديد.
ومل تأخذ قوى  8آذار
بالتفسري الذي اعتمده ميقاتي
لتقديم استقالته ،وسارعت اىل
شن محلة عليه توالها بطريقة أو
بأخرى االئتالف الشيعي املؤلف
من «حزب اهلل» وحركة «أمل»
الذي كان وراء الرد على ما نسب
اىل ميقاتي من «اتهامات» بأنه
يريد االستقالة للمجيء حبكومة
أخرى يستبعد منها متثيل «حزب
اهلل» ،لذلك أصرت على حماكمة
ميقاتي على «النيات» وبالتالي
مررت إليه رسالة سياسية
مفادها أن من شكل احلكومة هو
من يقيلها ،قبل أن تبادر اىل
مللمة «التشظي» السياسي الذي
أصاب عالقة ميقاتي باالئتالف
الشيعي ،مع أن سبب احلملة
يكمن يف أن رئيس احلكومة جترأ
على انتقاد الوزير منصور على
خلفية موقفه يف جملس وزراء
اخلارجية العرب الداعي اىل إنهاء

تعليق عضوية سورية يف جامعة
الدول العربية.
ويف هذا السياق ،نقلت
مصادر نيابية عن أقطاب يف
 8آذار قوهلا إن منصور ليس
مقطوعًا من شجرة ،وإن التعرض
له هو خط أمحر .وقالت إن
االئتالف الشيعي أراد توجيه
رسالة لرئيس احلكومة مفادها
أن االستقالة ال تتخذ بقرار منه،
مع أنه أخذ يكرر منذ فرتة أن
احلكومة تفتقد إىل حد أدنى من
االنسجام والتعاون.
كما اعتربت مصادر وزارية أن
الوضعني املالي واالقتصادي
للبنان مل يعودا حيتمالن التآكل
الذي يستهدف مشروع الدولة
يف ظل استمرار التهريب الذي
أدى اىل تدني الواردات املالية
للخزينة ،إضافة اىل املزايدات
«الشعبوية» اليت حتاصر رئيس
احلكومة وآخرها إصدار أمر
عمليات يقضي بإقرار سلسلة
الرتب يف جلسة جملس الوزراء
يف  21اجلاري «وإال» .وسألت:
«هل يرتتب على احلكومة أن

تدفع أغلى «األمثان» بذريعة
أن هناك حاجة للحفاظ على
االستقرار؟».
لكن املصادر سألت ايضًا
عن موقف  8آذار من تغيري
احلكومة إذا ما سارت األمور يف
اجتاه تأجيل االنتخابات ،وهل
تستغين عن هذه الورقة؟ وما
الذي ستطلبه يف املقابل؟ وأين
يقف «حزب اهلل» من تشكيل
حكومة حيادية بربنامج سياسي
واقتصادي واضح؟
ورأت أن قيادة «حزب
اهلل» جترى مشاورات يف هذا
اخلصوص وإن كانت ستقاوم
مثل هذه الفكرة ما مل حتصل
على «ضمانات» يصعب على
حكومة «حيادية» توفريها يف
غياب أي تسوية سياسية مع
انقطاع التواصل بني احلزب
وقوى  14آذار ،اليت لن تسـلم
بشروطه إال إذا حصلت تطورات
غري متوقعة ميكن أن تضغط
ملصلحة مترير الوقت اىل حني
توافر الظروف السياسية إلجراء
االنتخابات.

زهرا واصل زيارته الوسرتاليا
والتقى ممثلي اجلالية يف الكمبا
واصل عضو كتلة القوات
اللبنانية النائب انطوان زهرا
زيارته اىل اسرتاليا ،حيث
ضم
جال والوفد املرافق الذي
ّ
مسؤول االنتشار يف القوات
انطوان بارد ورئيس مقاطعة
اسرتاليا طوني عبيد ورئيس
مكتب سيدني شربل فخري
واعضاء من املكتب على
املرجعيات الروحية والقنصل
اللبناني جورج بيطار غامن.
وزار على التوالي راعي ابرشية
طائفة الروم الكاثوليك املطران
روبري رباط ،راعي ابرشية
الطائفة املارونية املطران عاد
ابي كرم يف حضور رئيس
الرابطة املارونية توفيق كريوز
واألعضاء ،دير مار شربل حيث
التقى األب الرئيس الدكتور
انطوان طربيه يف حضور الدكتور
جان طربيه .ثم توجه الوفد اىل

القنصلية اللبنانية حيث التقى
القنصل جورج بيطار.
واطلع زهرا احلاضرين على آخر
التطورات على الساحة اللبنانية،
كما استمع اىل آرائهم حول
الشؤون اللبنانية ،وخصوصا
املقبلة
االنتخابات
موضوع
وامكانية مشاركة املغرتبني يف
هذه االنتخابات.
واستقبل زهرا يف مكتب
القوات يف الكمبا على التوالي:
وفد اليسار الدميوقراطي برئاسة
صائب ابو شقرا ،وفد اجلامعة
الثقافية برئاسة الرئيس العاملي
ميشال الدويهي ورئيس الفرع
يف الوالية وسام قزي ،وبعد
ذلك التقى وفد حزب الوطنيني
ضم امني عام
االحرار الذي
ّ
املغرتبني يف احلزب جو توما
واملفوض يف اسرتاليا كلوفيس
البطي واعضاء املفوضية.

ميشال افرام قاوم حماولة
خطفه  ...برشاش
تعرض مدير عام مصلحة االحباث العلمية الزراعية الدكتور ميشال
افرام العتداء مسلح ليل االربعاء ،بهدف اخلطف او االعتداء عليه.
احلادث وقع قرابة الساعة احلادية عشرة والنصف ليل امس
االول على طريق ضهور زحلة ،حني اعرتضته سيارة وبداخلها
مسلحان قام احدهما بكسر زجاج سيارة افرام بكعب مسدسه
والتعرض له بالضرب ،ثم اطلق عدة شتائم وحماوال انزاله من
السيارة ،وحاول رفيقه االخر مساعدته ،اال ان افرام الذي كان
متحسبا لعمل ما ضده ،بادر اىل استعمال رشاشه املرخص ،واطلق
النار يف كل االجتاهات وفر من املعتدين عليه ،وعمل على االتصال
باالجهزة االمنية اليت حضرت وباشرت حتقيقاتها ،ثم انتقل افرام
اىل خمفر زحلة وادعى على جمهولني.
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لـبنانيات

من يعرقل إقرار قانون اللقاء األرثوذكسي يدفع بالبلد حنو الفراغ

العماد عون بعد اجتماع التكتل :نطالب بإنشاء حمكمة خاصة للنظر يف اجلرائم املالية العامة
طالب العماد ميشال عون
بإنشاء حمكمة خاصة للنظر
يف اجلرائم املالية العامة،
ألنه «من الضروري أن
خيضع للمساءلة القضائية كل
مدوا يدهم على مالية
الذين ّ
الدولة».
ويف املوضوع األمين ،طلب
من جملس الدفاع األعلى
أن جييب عن تساؤالت
املواطنني وقلقهم بشأن
إمكانية إجراء االنتخابات يف
ّ
ظل األجواء األمنية املقلقة
اليت تشهدها البالد .ويف
متصل أعاد التحذير
سياق
ّ
من مسألة النزوح السوري
حد له
مطالبًا بضرورة وضع ّ
«وعدم استقبال اال من هم
حباجة لرعاية طارئة» الفتًا اىل
أن القوانني الدولية «تسمح
النازحني»
توزيع
بإعادة
تقدم
اليت
البلدان
اىل
خباصة
ّ
السالح والدعم للمقاتلني،
بتحمل العدد
فهي األجدى
ّ
االكرب من النازحني ،خصوصًا
وأن إمكاناتها املادية تسمح
هلا بذلك.
يف موضوع قانون االنتخاب
ّ
أكد العماد عون أن سقوط
وعدم
الستني،
قانون
التوصل اىل قانون آخر غري
قانون اللقاء األرثوذكسي،
ّ
حيتم السري يف عملية إقرار
هذا األخري ،أما املعرقلون
ومن يهددون مبقاطعة جملس
النواب فهم يسعون «إليصال
البلد اىل الفراغ» .ودعا اىل
احرتام املهل وعدم «حشر»
الوقت.
العماد عون الذي كان
يتحدث بعد اجتماع تكتل
تطرق
التغيري واالصالح،
ّ
اىل سلسلة الرتب والرواتب
وإضراب القطاع العام ،فطلب
من احلكومة أن تفي مبا وعدت
به ،معلنًا أن التكتل هو
بصدد إعداد الئحة باملوارد
املمكنة يف حال مل ترسل
احلكومة السلسلة جمللس
النواب إذ «ال ميكن ان يستمر
الوضع الضبابي ،وأن تبقى
الناس يف الشارع» ،ويف
السياق نفسه دعا العمال
واملعلمني وكل املطالبني
بزيادة الرواتب لدعم التكتل
يف مطالبته باحملكمة اخلاصة
باجلرائم املالية ،ألن ما حيصل
معهم اليوم من تأخري يف نيل
حقوقهم هو نتيجة وليس
سببًا؛ نتيجة لكل السياسات
املالية السابقة اليت أفلست
الدولة.
ً
ً
وقال:أهال وسهال بكم يف
لقائنا األسبوعي.ناقشنا اليوم
العديد من املواضيع وكان
على رأسها موضوع اجلرائم
العامة اليت حصلت
املالية
ّ
ّ
ّ
بنانية ،وانطالقًا
الل
ولة
الد
يف
ّ
ّ
من هنا ،نطالب بإنشاء حمكمة

خاصة ملعاجلة هذه اجلرائم.
ّ
أساسي لنا ،فقد
مطلب
هذا
ٌ
ّ
آن األوان ليخضع ّ
كل الذين
الدولة
مالية
تطاولوا على
ّ
ّ
ّ
وبالتالي
القضائية،
للمساءلة
ّ
يتحملوا نتيجة أعماهلم.
ألن
ّ
وهذا األمر ُيعترب سابقة يف
تاريخ الوطنّ ،
ألنه لطاملا ما
نفذ من تطاولوا على املال
العام بأعماهلم ،إذ كانوا
خيضعون للتحقيق ،فتصدر
ّ
رمزية ،أو
حبقهم أحكام
ّ
ّ
املوجهة
هم
الت
من
ؤون
ُي ّرب
ّ
ّ
يتم إعفاؤهم
ى
حت
أو
هم،
ضد
ّ
ّ
إن هذه املسألة
من العقابّ .
ّ
ألنها
األهمية
هي بغاية
ّ
ّ
الدولة وليس
تتعلق بأركان ّ
بأشخاص عاديني .نريد هلذه
ٍ
ألن
احملكمة أن تكون
خاصة ّ
ّ
اجلرم كبري ،ولذلك نريدها أن
املالية
تتناول فقط القضايا
ّ
ٍ
وقت
لكي ينتهي عملها خالل
زمنية
حمدد أو ضمن مهل
ّ
ّ
معقولة.
أما بالنسبة للوضع األمين
ّ
ّ
كل من
القائم ،فنطالب
الدفاع
القوى
األمنية وجملس ّ
ّ
األعلى بتقديم التطمينات
على
واإلجابة
للمواطنني
تساؤالتهم بشأن إمكانية
إجراء اإلنتخابات ضمن هذه
األمنية ،كي يطمئن
األجواء
ّ
الناس ،وكي نبدأ بالسعي
والتحضري هلذه اإلنتخابات.
هناك قلق عند املواطنني من
هذا املوضوع ،وهم ينقلون
ّ
بالتالي
قلقهم لنا ،وحنن
الدفاع
جملس
ننقل قلقهم إىل
ّ
يضم القيادات
األعلى الذي
ّ
ً
مباشرة عن األمن،
املسؤولة
فمنها من هم مسؤولون
عن القرار ومنها من هم
مسؤولون عن ّ
التنفيذ .نرفع
هذا القلق خصوصًا على ضوء
تنامي الدخول غري املراقب
ّ
بنانية ،وقد
على األرض
الل ّ
وصل ألعداد مل ُيعرف هلا
أي دولة من دول
مثيل يف ّ
إن عدد النازحني
العاملُ .يقال ّ
يقارب املليون ،وهذا يعين
ّ
سكان لبنان،
ما يعادل ربع
أي ما يعادل  75مليون يف
الواليات ّ
املتحدة أو  17مليون
و 500ألف يف فرنسا .هذه
«الز ّوار» على
هي نسبة
ّ
ّ
بنانية ،وانطالقًا
األراضي
الل ّ
ّ
التأكيد على
من هنا نعيد
احلد من
اقرتاحنا بضرورة
ّ
الدخول إىل لبنان ،وعدم
ّ
استقبال ّ
إال من هم حباجة
ألسباب
الصحية أو
للعناية
ٍ
ّ
طارئة .جيب العودة إىل
ولية اليت تسمح
القوانني ّ
الد ّ
بإعادة توزيعهم ،وخصوصًا
الدول اليت ّ
تغذي احلرب،
إىل ّ
ألن هذه األعداد الكبرية هي
ّ
العسكرية
ات
العملي
نتيجة
ّ
ّ
اليت تقوم بتسليحها بعض
ّ
تتحمل هذه
وبالتالي
البلدان،
ّ

املسؤولية األوىل
البلدان
ّ
أن
إليواء النازحني ،وخصوصًا ّ
املادية تسمح هلا
إمكاناتها
ّ
بإيوائهم على عكس إمكانات
املادية .أغدق اهلل
لبنان
ّ
على هذه البلدان الكثري من
ّ
وبالتالي،
املوارد واألموال،
هي تستطيع إيواء القسم
األكرب من ّ
النازحني.
أما يف موضوع قانون
اإلنتخاب ،قانون الستني
قد سقط ،وهناك استحالة،
كما هو ظاهر ،يف الوصول
إىل ّ
اتفاق على قانون آخر،
قر قانون ّ
اللقاء
لذلك ،إن مل ُي ّ
األرثوذكسي فنحن نعترب
أن ّ
كل من يعرقلون مساره
ّ
ّ
الشرعي ،هم بصدد دفع لبنان
إىل الفراغ أو هم حياولون خلق
أمر واقع وإجراء اإلنتخابات
يف ّ
الس ّتني ،وبهذا
ظل قانون ّ
يدفعون بلبنان إىل املشاكل.
يطمئن
إنطالقًا من هنا ،ولكي
ّ
ّ
الطريق
الرأي العام ،ولقطع
ّ
معينة
محاقات
أمام ارتكاب
ّ
من خالل اعتماد قانون
ّ
الناس يف
الستني وإدخال
ّ
أتون اجلداالت واملشاكل،
ّ
اللقاء
جيب إقرار قانون
األرثوذكسي ضمن املهل
مسؤوليات
ألن هناك
املعقولة ّ
ّ
ّ
ترتتب على املسؤولني.
لذلك ،وإلرساء الطمأنينة
عند املواطنني ،وكي ال ُي َ
فت َح
اجملال للسجاالت واجلدل ،جيب
السري يف املسار التشريعي
العتماد هذا القانون ،وجيب
قر هذا القانون ضمن
أن ُي َّ
املهل املعقولة .فال جيب
ُ
املهل ،وقد
التالعب بهذه
الوقت ُيداهم مجيع
أصبح
ُ
ّ
بت يف
الناس ،ونأمل أن ُي َّ
املوضوع بسرعة.
من املسؤول عن الفراغ إذا
حصل؟! املسؤول عنه هم
من يقاطعون جملس ُّ
النواب
وأيضًا هناك مسؤولية على
ّ
الذين ال يعرضون القانون
على التصويت ،وهو الذي
ومر يف ِّ
اللجان.
سبق
َّ
نتمنى أن ال يكون املوضوع
تضيق يف الوقت على
ِّ
أي
املواطنني كي يتم اعتماد َّ
مشروع ،ألن ذلك ّ
يولد ُمشكلة

كبرية.
ِّ
املعلمني،
أما يف قضية
ّ
فنحن نحُ ِّ
ضر الئحة املوارد
كي تقوم احلكومة بتأمينها
الرتب
إذا مل تعتمد سلسلة ِّ
والرواتب وترسلها إىل جملس
َّ
َّ
ُّ
ألنه ال يمُ كن هلذا
النواب،
َّ
والضبابي أن
الوضع املحُيرِّ
يستمر ويبقى املواطنون يف
ّ
فلي ِّ
َّ
نفذوا،
الشوارع .وعدوا،
ُ
ِّ
َّ
حنن عنهم.
ذ
نف
سن
وإال
ُ
ُ
قوانني
مشاريع
هناك أيضًا
َ
ُ
اإلصالح
كمشاريع
ُأخرى
جيدة ومشاريع
اإلداري وهي ِ
الواردات.
إذًا ،فال جيوز أن نتعامل
مع كل هذه األمور بال
مباالة وكسل جُتاه مصاحل
والدولة ،ال جيوز
املواطنني
َّ
أن تواجهنا دائمًا َّ
التعقيدات
ّ
اليت اصطدمنا بها يف مشاريع
الكهرباء واملياه وغريها.
يكفينا ويكفي املواطنني
حتمل هذا األذى.
ُّ
ندعو
حنن
وباملناسبة،
العمالية
املؤسسات
ّ
ّ
ّ
َّ
الذين يطالبون
واملوظفني
الرواتب ويلومون
بزيادة
َّ
احلكومة على «التقصري»
ندعوهم أن يسألوا أنفسهم
إذا كان هذا ّ
دفع
التأخري يف
ِ
ٌ
نتيجة أم سبب!
حقوقهم هو
ّ
لسبب ما.
بالتأكيد هو نتيجة
ٍ
السبب حنن نعاجله،
وهذا
َّ
والتصرف مبالية
وهو الفساد
ُّ
ومد
بشكل تبذيري،
الدولة
ِّ
ٍ
َّ
األيدي الطويلة على اخلزينة.
تنضم هذه
حنن نأمل أن
َّ
املؤسسات العمالية إلينا إذا
َّ
تظاهرنا أو إذا طالبنا بفتح
للبت باجلرائم
اخلاصة
احملكمة
ِّ
َّ
املاليةَّ ،
ألنه ال يكفي أن ُنطالب
ثم يف ِّ
مرة نعود
حبقوقنا َّ
كل َّ
ُ
كرر خصوصًا إذا كان الوضع
ون ِّ
ً
للدولة متدهورا وليس
املالي َّ
هناك من مال وموارد .جيب
أن ُيطالبوا بتحميل املسؤولية
الدولة إىل
ملن أوصلوا
مالية َّ
َّ
هذا النحو ُ
املتدهور.
هذا مع العلم أن هناك
حتسنًا ظاهرًا يف الوضع
املالي ،فكما وعدناكم ّ
أنه
الدولة
مع ظهور البرتول يف َّ
السوق
سيتحسن تصنيفنا يف ُّ
َّ

املالية ،وقد بدأنا اليوم
بالفعل بأخذ قروض أجنبية
فائدتها أدنى من الفوائد ّ
اليت
تضعها احلكومة على سندات
ُ
اخلزينة من لبنان.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
َّ
الصحافيني:
ِّ
السياسيني
س :خصومكم
ّ
َّ
بأن
يتهمونكم
كانوا دومًا
َّ
َّ
التحقيق يف األمور
موضوع
املالية وأخريًا موضوع اإلبراء
ُ
املستحيل ُهما مجُ َّرد شعار
َّ
طرح
هناك
ة
مث
اليوم
إنتخابي.
ٌ
جديد هو موضوع احملكمة ،ما
الطريقة ّ
ّ
اليت تحُ ِّو ُله إىل
هي
ً
عمليا؟ وهل هناك
واقع
أمٍر
ٍ
ّ
طرح إلعداد قانون أو إقرتاح
قانون يف هذا اجملال؟
حنن ُنطالب اآلن
ج:
ُ
ُ
ختصة ،فنحن
السُلطات
امل َّ
ُّ
حنتاج إىل إمجاع الوزراء
ثم
وصدور القرار يف البدايةَّ ،
تقنيًا وليس
سها القضاة
يدر ُ
َّ
ُ
ّ
رأي
فحتى لو كان لنا
أنا.
ٌ
ُ
وظيفتنا ان
بها ،ولكن ليست
تقنيًا.
نبحث بها
َّ
قر القانون
ي
أن
ه
ريد
ما ُن
ُ
ُ َّ
يدرس
فيما
املبدأ
ناحية
من
ُ
ُ
والقضاة مشروع
التقنيون
ُّ
القانون وطريقة تنفيذه أو
األمور اإلجرائية.
ربطت عملية إجراء
س:
َ
اإلنتخابات ّ
النيابية يف موعدها
أو ً
ال ،وقد
بالوضع األمين ّ
قلت ثانيًا ّ
إنه إذا مل ُي َقّر
َ
ّ
اللقاء األرثوذكسي،
قانون
ٌ
استحالة للوصول
فهناك
قانون آخر .كم تعبرّ هذه
إىل
ٍ
ّ
َ
أن
املواقف اليت أطلقتها عن ّ
اإلنتخابات ُ
ستجرى يف موعدها
ٍ
وقت يفصلنا عنها أقل
يف
من  60يوم؟
ج :هلذا مطلبنا حنن أن
ُيَبت يف هذا املوضوع يف
أقرب وقت ممكن حتى ال نقع
بالفراغ.
س :بني إجراء اإلنتخابات
«الستني»
قانون
على
ّ
الساري املفعول طاملا مل ُي َقّر
ّ
أي قانون آخر وبني ّ
التمديد
ّ
جمللس ّ
النواب أو مترير فرتة
يتم ّ
التوافق على قانون،
حتى ّ
أي احتمال ختتار؟
ّ
ج :لدينا حنن قانون
ّ
اللقاء
سي َقّر ،وهو قانون
ُ
األرثوذكسي ،وإال يكون
ّ
حبق البلد
اجلميع قد أجرم
ومسؤول عن الفراغ .هناك
ّ
اللجان،
قانون قد ُأ ِقَّر يف
ٌ
حتى اآلن حنن منزعجون من
بالبت فيهّ ،
ّ
ألننا نعطي
التأخري
ّ
ً
خيفقون
ألشخاص
ا
فرص
ٍ
حد الفراغ.
وسيوصلوننا إىل ّ
ّ
بالتمديد
س :هل تقبلون
النواب لغاية ّ
جمللس ّ
التوافق
على قانون جديد؟
ج .هناك مهل معينة جيب
نصوت على
احرتامها عندما
ّ
قانون ،إذ جيب أن ُي َ
رفع إىل

رئيس اجلمهورية وقد يعرتض
رجعه .ولكن جيب أن
وي ُ
عليه ُ
كل هذه ُ
رتم ّ
امل َهل.
تحُ َ
س :ماذا لو طلبت منك
هذه احملكمة ّ
َ
اقرتحتها
اليت
أن متثل أمامها يف القضايا
املادية ّ
اليت شابت حكمكم
عام 1990 – 1989؟
ج« :مجيلتهم على البحر»،
َفليسألوا ما يريدونه!! لو
كان ما تسأله صحيحًاَ ،لكانوا
سألوا منذ زمن .ملفي بقي
ملدة  15عامًا،
بني أيديهم
ّ
ورأيتم ماذا كانت ّ
النتيجة.
طلب أمريكي
سُ :ح ِك َي عن
ٍ
وزيري حزب اهلل من
إلقالة
َ
احلكومة ّ
ألنهما  -حسب هذا
ّ
مبلف ٍ
ّ
ات
متهمان
القول -
عديدة.
ج :هناك الكثري من الكالم،
مكان آخر.
ولكن احلقيقة يف
ٍ
س :هل نرى اليوم ّ
النار
السورية انتقلت إىل املخيمات
ّ
الفلسطينية؟
ج :منذ زمن انتقلت.
ولكن املشاكل يف املخيمات
ليست جبديدة ،دائمًا حتصل،
مع األحداث يف سوريا ومن
دونها أيضًا.
ّ
بالتمديد
س :هل تقبلون
ّ
للواء ريفي ولقائد اجليش
ُ
العماد قهوجي إذا ما طِرح
هذا املوضوع من كتلة
«املستقبل» يف اهليئة العامة
جمللس ّ
النواب؟
ج :عندما يصبح هناك هيئة
سنتحدث باملوضوع،
عامة
ّ
ولكن ،من ناحية املبدأ
التمديد ليس مقبو ً
ّ
ال ألن
لدينا مؤسسات وطنية كبرية
فيها كفاءات ،وال جيوز أن
نتالعب حنن جبدول األعمار.
األعمار ّ
اليت نعتمدها حنن يف
املؤسسات العسكرية واألمنية
ّ
تظل لدى اإلنسان
هي كي
رشاقته البدنية وجهوزيته
اجلسدية حتى يقدر أن ميشي
مع العسكر عندما ميشون أو
يقدر أن يشرف على عمليات
على األرض .ال جيوز أن يتقاعد
ّ
ّ
العكاز» بل
الضابط «على
جيب أن يبقى واقفًا ومتمتعًا
بصحة ورشاقة جسدية.
يومني ذكرى
س :بعد
َ
 14آذار ،ماذا تعين لك هذه
ّ
الذكرى؟
ّ
ج :تعين لي ّ
كل شيء ،نذكر
أن « 14آذار»
فيها املواطنني ّ
ّ
والشعار
هو مسروق ،هو
اخلاص به .ولكن على الرغم
من السرقة ،فأنا مسرور ألن
هذا التاريخ أصبح معتمدًا ،أي
أصبح شعار «حرية – سيادة –
إستقالل» مالزمًا هلذا ّ
التاريخ.
أن هذا ّ
الشعار
هم ال يعرفون ّ
مطبوع على لرية من ذهب
ٌ
ّ
الشعار
منذ عام  ،1992هذا
شعارنا ،ولكن لن نستاء إذا
استعملوا ّ
الشعار أو ّ
التاريخ.

صفحة 8

Saturday 16 March 2013

السبت  16آذار 2013

Page 8

دوليات

اجلزائر :مطالبة بـ «إسقاط الفساد»
واستجابة واسعة العتصام يف اجلنوب

مسلحون يقتحمون وزارة العدل العراقية
وبارزاني جيدد التلويح بانفصال األكراد
اضطرب الوضع األمين يف
العراق من جديد ،بعد سلسلة
تفجريات نفذت يف أماكن متقاربة
وسط بغداد ،متهيدًا القتحام وزارة
العدل.
يف غضون ذلك ،جدد رئيس
إقليم كردستان تهديده باالنفصال
إذا «فشلت الشراكة يف العراق»،
وأكد أن الشعب الكردي» يرفض
أن يكون تابعًا ألحد».
وقال مصدر أمين يف بغداد
أمس إن سلسلة هجمات بسيارات
مفخخة وقعت قرب وزارتي اخلارجية
والرتبية وأحد مداخل املنطقة
اخلضراء ،وكانت متهيدًا القتحام 6
انتحاريني مبنى وزارة العدل يف
حي الصاحلية.
وأكدت حصيلة أعلنتها مصادر
أمنية وصحية سقوط حنو 26
شخصًا وجرح  75آخرين.
وكانت وسائل إعالم حملية
أشارت إىل معلومات سربتها
جهات استخبارية عن نية جمموعات
مسلحة تنفيذ هجمات يف بغداد ،ما
استدعى تشديد اإلجراءات األمنية
بشكل الفت قبل حصول اهلجمات.
وأغلقت قوات األمن حي
الصاحلية وسط العاصمة من كل
جهاته قبل أن تنجح باقتحام مبنى
وزارة العدل الذي شهد تفجريًا
انتحاريًا.
وتأتي هذه اهلجمات وسط توتر
سياسي يزداد تعقيدًا ،يف ضوء
استمرار التظاهرات يف املناطق
السنية ،واستمرار مقاطعة وزراء
«القائمة العراقية» و «التحالف
الكردستاني» احلكومة.
وقال رئيس إقليم كردستان
مسعود بارزاني خالل افتتاحه
مؤمترًا دوليًا إلحياء الذكرى الـ25

لقصف مدينة حلبجة باألسلحة
الكيماوية ،إن العراق «يعيش أزمة
حقيقية خطرية على األصعدة كافة،
ال تنحصر بني اإلقليم واحلكومة
املركزية» ،وتساءل« :هل حنن
حلفاء؟ إذا كان الرد نعم فنحن
نريد أفعا ًال على أرض الواقع،
ألننا مللنا التعهدات والوعود ،أما
إذا كان الرد ال ،فكل طرف له
احلق يف أن يسلك الطريق الذي
يراه مناسبًا له» .يف إشارة إىل
خيار االنفصال .وأكد أن «الشعب
الكردي يرفض أن يكون تبعية
ألحد».
وتعكس تصرحيات بارزاني
تصاعد األزمة بني أربيل وبغداد،
على رغم معلومات عن وجود مساع
إلزالة اخلالف الذي تفجر قبل
شهور ،بعد تشكيل احلكومة قيادة
عمليات دجلة اليت متركزت قرب
مدينة كركوك ،وتفاقمت األزمة
بعد إقرار املوازنة يف غياب النواب
األكراد وعدم املوافقة على دفع
مستحقات شركات النفط العاملة
يف اإلقليم.
يف هذا الوقت أعلنت القوى
املنظمة لالعتصامات يف املدن
السنية ،باإلضافة إىل هيئات
دينية وشيوخ عشائر إقامة صالة
موحدة يف جامع أبو حنيفة النعمان
يف حي األعظمية ،مشال بغداد،
وإطالق اسم «مجعة نصرة اإلمام
أبو حنيفة النعمان» على تظاهرات
اليوم ،ردًا على منع قوات األمن
إقامة الصالة يف األعظمية اجلمعة
املاضي.
إىل ذلك ،أكد رئيس جملس
شيوخ عشائر األنبار الشيخ محيد
الشوكة أن «أحدًا من شيوخ العشائر
الذين التقوا رئيس الوزراء نوري

املالكي مل يشارك يف االعتصام»،
لكنه رأى أن «التواصل مع احلكومة
أمر ضروري ألنها منتخبة متثل مجيع
العراقيني».
وقال الشوكة إن «بعض أعضاء
الوفد الذي التقى املالكي كان يف
جملس احملافظة والبعض اآلخر من
شيوخ أطراف األنبار وحتديدًا من
حديثة والقائم» .وأضاف أن «لقاء
رئيس الوزراء مع أي وفد من شيوخ
األنبار خطوة إجيابية ،لكن أردنا أن
نوضح أن من التقوه ليسوا من
املشرتكني يف التظاهرات».
ودعا إىل «تشكيل وفد من
قادة املتظاهرين وشيوخ العشائر
لتقديم املطالب مباشرة إىل
احلكومة من دون وسطاء» ،مبينًا
أن «املطالب غري املشروعة وضعها
سياسيون».
وشدد على ضرورة أن «ال
يضم الوفد أي سياسي» ،متهمًا
السياسيني السنة بأنهم «فشلوا
يف تقديم خدمات أو حتقيق أي
شيء للناس لذلك هم يسعون إىل
تقسيم البالد من خالل االخنراط يف
أجندات خارجية».
ولفت إىل أن «بعض السياسيني
وقف سابقًا خلف مشروع ما يسمى
بإقليم األنبار وهم يريدون ركوب
موجة التظاهرات اليوم لتحقيق
مصاحل شخصية ضيقة أو استجابة
ألجندات خارجية تريد متزيق البالد»،
مؤكدًا أن «أهالي األنبار سيبقون
مع وحدة العراق ولن يسمحوا ألي
طرف باملس بهذه الوحدة».
وزاد أن «املطالب اليت ستقدم
إىل احلكومة هذه املرة شعبية
حقيقية ألننا ال نعرف كيف وصلت
املطالب الـ 13السابقة اليت ال متثل
سوى بعض السياسيني».

اعتصم اآلالف من الشباب
العاطلني من العمل ،قبالة مقر
بلدية ورقلة ( 900كلم جنوب
العاصمة اجلزائرية) استجابة
لدعوات إىل تنظيم تظاهرة
«مليونية» منددة بظروف التشغيل
يف اجلنوب .وبدأ املعتصمون
تظاهرتهم برتديد النشيد الوطين
اجلزائري ورفعوا شعار «الوحدة
الوطنية خط أمحر» ،يف ما بدا ردًا
على اتهامات ضدهم بوجود نزعة
«جهوية» وراء حتركهم.
وحققت دعوة االعتصام يف
مدينة ورقلة ،عاصمة النفط
اجلزائري ،استجابة واسعة على
رغم أنها ظلت بعيدة عن رقم
«املليونية» الذي كانت تأمل
به جلان تتحدث باسم العاطلني
من الشغل .وجرى االعتصام
باكرًا يف ساحة البلدية حبضور
اآلالف من العاطلني إضافة إىل
وجوه سياسية يف املعارضة مبا
يف ذلك وفد من جبهة القوى
االشرتاكية والتجمع من أجل
الثقافة والدميوقراطية.
وبدأ االعتصام برتديد النشيد
اجلزائري والتلويح بالعلم الوطين،
ردًا على انتقادات كثرية رأت يف
حترك العاطلني من العمل «تكريسًا
ّ
للجهوية» أو «تنفيذًا ملؤامرة
ّ
وعلق املتظاهرون
خارجية».
الفتة كبرية فوق مدخل البلدية
ُكتب عليها «الوحدة الوطنية خط
أمحر» وأخرى «الشمال واجلنوب
 ...اجلزائر يف القلوب» و «ال
للفنت يف أرض الوطن» ،ثم
ُأطلقت شعارات مدوية قال فيها
العاطلون من العمل «الشعب
يريد إسقاط الفساد».
وفضلت قوات األمن التموقع

بعيدًا عن التظاهرة اليت استقرت
يف قلب ساحة بلدية ورقلة،
تنفيذًا لتعليمات من مديرية
األمن يف العاصمة بعدم التعرض
للمتظاهرين خشية انفالت الوضع.
لكن تعزيزات أمنية أكرب كانت
حول مدينة ورقلة نفسها .وقال
شهود إن مئات املواطنني ُمنعوا
على مشارف ورقلة من اللحاق
بالتظاهرة وكان بينهم علي بن
حاج نائب رئيس اجلبهة اإلسالمية
لإلنقاذ (حزب منحل) .وأغلقت
احملال التجارية واملطاعم أبوابها
يف األحياء القريبة من موقع
االعتصام يف حني غادر كثريون
من الطالب مقاعد الدراسة بطلب
من بعض املسؤولني.
وبدا أن التظاهرة تفتقد
إىل جهة منظمة حقيقية تحُ ّرك
املشاركني فيها ،إذ تفرقت
الشعارات املرفوعة عرب جمموعات
ّ
املنظمني صعد
صغرية .لكن أحد
إىل أعلى مدخل البلدية وطلب
رفع االعتصام بعد منتصف
النهار .وحاول فريق من عشرات
املتظاهرين ترديد شعار «رحيل
الوزير األول» (عبدامللك سالل)،
فلم يتفاعل معها احملتجون
بقصد عدم إعطاء مطالبهم طابعًا
سياسيًا قد يؤجج خطاب بعض
األحزاب اجلزائرية املشككة يف
نيات العاطلني من الشغل.
واتهمت لويزة حنون زعيمة
حزب العمال اليساري عناصر
«مدربة يف اخلارج» مبحاولة
ّ
«زرع ربيع جزائري يف اجلنوب».
والقت أفكارها تنديدًا بالغًا من
احملتجني .وقد مُسعت هتافات
ضد الزعيمة اليسارية ،وأخرى
منددة بفضائح الفساد .وجاء

اسم وزير سابق يف أكثر من
شعار مرتبط بالفساد ،على رغم
أنه ليس متهمًا رمسيًا حتى اآلن
يف حتقيقات جُتريها السلطات
القضائية .وأجرت السلطات
احمللية لقاءات كثرية مع ممثلني
عن الشباب يف والية ورقلة قبل
انطالق املسرية ،كما ّ
حلت وفود
برملانية يف املنطقة حلض الداعني
إىل التظاهرة على إلغاء دعوتهم.
كما حل بورقلة عبداجمليد سيدي
السعيد زعيم االحتاد الوطين
للعمال اجلزائريني ،لكنه كاد
يتعرض العتداء جسدي من شبان
غاضبني حبجة أن التنظيم النقابي
«مل يعد مدافعًا عن الفئات
الضعيفة».
وكشفت تظاهرة ورقلة عن كثري
من املكبوت يف قلوب املعتصمني
املناهضني للمحاكمات اليت متت
يف حق ناشطني يف اعتصامات
سابقة .وقال أحد املتظاهرين «يا
للعار  ...حكومة تقاضي ّ
بطال»
(أي عاطل من العمل) ،وسرعان
ما حتول كالمه إىل شعار يردده
اجلميع .وأطقت احلكومة اجلزائرية
يف اليومني املاضيني حزمة من
اإلجراءات اخلاصة بسياسات
التشغيل يف اجلنوب ،وقررت
مراجعة سياسة توزيع املناصب
يف شركات النفط العاملة يف
احلقول اجملاورة ومؤسسات
املقاولة املتعاقدة معها .ومن
بني اإلجراءات إقرار قروض من
دون فوائد وإعطاء سكان املنطقة
أولوية يف املناصب املتوافرة إال
إذا تعلق األمر بتخصصات غري
متوافرة بني مواطين الواليات
املنتجة للنفط والغاز يف
اجلنوب.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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البابا اجلديد ...فرنسيس األول

انتخب البابا اجلديد جورجيو
ماريو برغوليو خلفًا للبابا
بينيديكتوس السادس عشر.
وقد اختار اسم فرنسيس
األول وهو أول بابا من أمريكا
الالتينية.
وكان قد اعلن االسقف جان
لويس توران امام حشود هائلة
جتمعت يف ساحة القديس
بطرس ان االرجنتيين جورجيو
ماريو برغوليو انتخب بابا
الكنيسة
ليقود
للفاتيكان
الكاثوليكية .وقال الكردينال
ان البابا اجلديد سيحمل اسم
البابا فرانسيس.
وانتخب الكرادلة بريغوليو
يف اليوم الثاني من اجتماع
سري الختيار خليفة للبابا
بينيديكتوس السادس عشر
الذي استقال الشهر املاضي.

وقال البابا يف أول ظهور له
عرب شرفة القديس بطرس من
املؤمنني احملتشدين يف ساحة
الفاتيكان« :كما تعلمون ،خالل
اجملمع ،يتم اختيار بابا روما .ان
اخوتي الكرادلة استدعوني من
آخر اصقاع االرض ،وها حنن.
اشكركم على ترحيبكم وترحيب
ابرشية روما باسقفها .قبل كل
شيء ،اريد ان اصلي من اجل
ابينا بنديكتوس السادس عشر.
فلنصل كي مينحه الرب النعمة
وحترسه السيدة العذارء( .تال
فرنسيس االول صالة االبانا
والسالم) .واالن ،فلنبدأ هذا
الطريق ،بابا وشعب .طريق
كنيسة روما اليت تسهر على
حمبة كل الكنائس .طريق اخوة
وحب وثقة يف ما بيننا .فلنصل
دائما لبعضنا البعض ولنصل

للعامل كي تكون فيه اخوة
شاملة .امتنى ان يكون طريق
الكنيسة هذا الذي سيساعدني
فيه مساعدي ،مثمرا من اجل
التبشري باملسيحية .اريد ان
اطلب منكم خدمة وقبل ان
امنحكم بركيت ،اطلب منكم
صالتكم اليت هي بركة الشعب
من اجل اسقفه (واحننى
للحصول على بركة املؤمنني).
غدا ،ساصلي للعذراء كي حتمي
مدينة روما .اىل الغد ،اىل اللقاء
قريبا ،تصبحون على خري».
الكرادلة
اجتماع
وكان
النتخاب بابا الفاتيكان الـ266
قد افتتح يوم الثلثاء  12آذار.
ويف عملية التصويت اخلامسة،
متكن الكرادلة من انتخاب
البابا .وقد شارك يف االجتماع
 115كارديناال.

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

نبذة
االرجنتيين جورجيو ماريو برغوليو ( 76عاما) الذي شكل انتخابه خلفا للبابا املستقيل بنديكتوس السادس
عشر مفاجأة ،هو يسوعي متقشف يصنف معتدال وصاحب منحى اصالحي.
وحبسب املعلومات اليت تسربت عن اجملمع االنتخابي االخري يف  ،2005كان برغوليو اخر كاردينال واجه
بنديكتوس السادس عشر قبل فوز االخري مبنصب البابوية.
وانتخابه كبابا جديد حتت اسم فرنسيس االول يشكل سابقة للكنيسة الكاثوليكية اليت مل يتول ادارتها
على االطالق احد اعضاء الرهبنة اليسوعية.
وهذا الرجل اخلجول والقليل الكالم اسقف بوينس ايرس ورئيس اساقفة االرجنتني ،حيظى باحرتام كبري
بني اقرانه الذين يقدرون اندفاعه ومنط عيشه اجملرد من اي تباه.
يف العام  ،2010عارض بقوة قانونا يشرع الزواج بني املثليني يف االرجنتني حيث االجهاض حمظور.
ومحل ايضا على احلق يف تغيري اجلنس يف سجالت االحوال الشخصية.
ويف ايلول  ،2012انتقد الكهنة الذين رفضوا منح سر العماد لالطفال املولودين خارج الزواج واصفا
اياهم بـ»املنافقني».
والبابا اجلديد ولد يف  17كانون االول  1936يف بوينس ايرس يف عائلة متواضعة .وهو جنل موظف يف
السكة احلديد من اصل ايطالي ،درس يف املدرسة احلكومية .وانهى دروسه بشهادة تقنية يف الكيمياء.
ويف سن الثانية والعشرين ،دخل الرهبنة اليسوعية حيث درس العلوم االنسانية ونال اجازة يف
الفلسفة .ثم درس الالهوت .وسيم كاهنا يف  13كانون االول .1969
وبعد اقل من اربعة اعوام ،اي يف سن السادسة والثالثني ،انتخب مسؤوال وطنيا لليسوعيني االرجنتينيني.
وسيتحمل هذه املسؤولية طيلة ستة اعوام.
وخالل الديكتاتورية العسكرية يف االرجنتني ( ،)1983-1976ناضل برغوليو للحفاظ على وحدة احلركة
اليسوعية.
وتوجه بعدها اىل فريبورغ يف املانيا حيث نال شهادة الدكتوراه .ولدى عودته ،استأنف نشاطه الرعوي
ككاهن حملي بسيط يف مدينة كوردوبا على بعد  700كلم مشال بوينس ايرس.
ويف  20ايار  ،1992عينه البابا يوحنا بولس الثاني اسقفا على اوكا واسقفا مساعدا يف بوينس ايرس.
وقفز سلم اهلرمية الكاثوليكية عندئذ يف العاصمة وارتدى اللباس االرجواني اخريا ككاردينال يف 21
شباط/فرباير .2001
ورغم من هذه املسرية ،بقي الرجل «متواضعا جدا» و»وديعا جدا» حبسب االب ماركو .ينهض يف
الساعة  04.30صباحا وينهي يومه يف الساعة .21.00
ليس لديه سيارة ويتنقل بواسطة وسائل النقل العام وختلى عن شغل مقر اقامة االساقفة الفخم يف
بوينس ايرس.
يقال عنه انه يولي عناية كبرية حلاجات مساعديه الذين ميكنهم ان يتحدثوا اليه يف اي حلظة عرب اهلاتف.
ال يعطي مقابالت على الرغم من انه قارىء منتظم للصحف.
واملعروف عنه ايضا انه قارىء نهم خلوسيه لويس بورغيس ودوستويفسكي ويهوى االوبرا وحيب نادي
كرة القدم يف بوينس ايرس سان لورانزو الذي اسسه كاهن.

من هو البابا فرنسيس خليفة بطرس السادس والستني بعد املائتني على رأس الكنيسة الكاثوليكية؟
خورخي ماريو برغوليو هو البابا اجلديد ،وقد خّ
اتذ
اسم «فرنسيس األول».
هو رئيس أساقفة بوينوس آيرس يف األرجنتني.
من مواليد السابع عشر من كانون األول العام
 .1936دخل الرهبنة اليسوعية ،وسيم كاهنا يف
الثالث عشر من كانون األول  ،1969وأسقفا يف
السابع والعشرين من حزيران عام .1992
ُعني رئيس أساقفة على بوينوس آيريس يف
الثامن والعشرين من شباط .1998
ترأس جملس أساقفة األرجنتني بني عامي 2005
ـ .2011وعينه البابا يوحنا بولس الثاني كرديناال يف
كونسيستوار يف احلادي والعشرين من شباط من
العام .2001
عضو يف اجملامع التالية :العبادة اإلهلية وتنظيم
األسرار؛ اإلكلريوس؛ معاهد احلياة املكرسة

ومجعيات احلياة الرسولية ،وهو عضو يف اجمللس
البابوي للعائلة.
ويعرف برغوليو مبواقفه الرافضة لالجهاض والقتل
الرحيم .وهو متمسك بتعاليم الكنيسة حيال املثليني
اجلنسيني على الرغم من دعوته اىل احرتام األشخاص
املثليني جنسيا .وقد عارض بشدة عام  2010مشروع
قانون تقدمت به احلكومة االرجنتينية لتشريع زواج
املثليني.
عند الساعة السابعة والدقيقة السادسة من مساء
يوم األربعاء املوافق تاريخ الثالث عشر من آذار
 ،2013انتخب الكرادلة يف كابلة السكستني البابا
اجلديد ،وما إن تصاعد الدخان األبيض من املدخنة
حتى بدأت أجراس البازيليك الفاتيكانية ُتقرع ابتهاجا
بانتخاب احلرب األعظم اجلديد ،خليفة القديس بطرس
السادس والستني بعد املائتني.
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اسرتاليات

Australian News

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

اسرتاليا يف أسبوع

هوكي :االئتالف يعتزم إلغاء تعويضات الكربون شخصيات عمالية لـجوليا غيالرد :نسألك الرحيل!
قال وزير اخلزانة يف حكومة
الظل جو هوكي إن االئتالف
عاقد العزم على إسقاط
ضريبة الكربون إذا وصل إىل
سدة احلكم يف أسرتاليا يف
االنتخابات القادمة ،باإلضافة
إىل إلغاء أي تعويضات تابعة
للضريبة نافيا األنباء اليت
ترددت حول عزم االئتالف
على بقاء الضريبة.
وأضاف هوكي أن إلغاء
ضريبة الكربون سيخفض
من أسعار الطاقة ،وبالتالي
ال حاجة إلبقاء تعويضات
ضريبة الكربون.
وتابع« :لنتحدث بوضوح،
إذا إلغيت ضريبة الكربون،
ال حاجة حينئذ للتعويض،
ألنه لن يكون هنالك ضرر
يستحق التعويض».
جاء ذلك مناقضا ملا ورد
على لسان رئيس االئتالف
الفيدرالي املعارض توني
أبوت يف صحيفة حملية
من احتمال بقاء تعويضات
الكربون ،وأنه ال داعي
لالفرتاض بأن نطاق الدخل
السنوي الذي يشمله اإلعفاء
الضرييب سيعود ملا كان
عليه قبل تطبيق ضريبة
الكربون.

جو هوكي

هوكي
تصرحيات
ولكن
املرشح ليكون وزيرا للخزانة
يف حكومة االئتالف إذا فازت
يف انتخابات سبتمرب قطعت
الشك باليقني ،إذ أكد هوكي
على إلغاء تعويضات ضريبة
متعلقات
وأي
الكربون،
حوهلا.

وكشف أحد املصادر أن
إلطالق
حيضر
االئتالف
شاملة
ضريبية
سياسة
بزيادة
االحتفاظ
تضمن
معاش التقاعد ،واحلد األدنى
من اإلعفاءات الضريبية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قال كون فاتسكاليس وزير
الصحة السابق يف املقاطعة
اجمللس
وعضو
الشمالية،
التشريعي احلالي إن العديد من
املنتمني حلزب العمال عرب أحناء
أسرتاليا باتوا يؤمنون بضرورة
حدوث تغيري يف قيادة احلزب
قبل انتخابات ايلول /سبتمرب
الفيدرالية.
وتأتي تلك التصرحيات مشابهة
ملا قالته أالنا ماك ترينان
املرشحة العمالية السابقة بوالية
غرب أسرتاليا ،واليت قالت إن
جوليا غيالرد جيب أن ترتك
منصب القيادة ،وإال سيواجه
حزب العمال الفيدرالي ورطة
أسوأ من تلك اليت واجهها
يف انتخابات والية أسرتالية
الغربية.
وقال فاتسكاليس يف تصرحيات
هليئة اإلذاعة األسرتالية «اي
بي سي « :أخشى أن تكون ما
قالته أالنا هو ما يدور يف عقل
العديد من حزب العمال»
واستطرد قائال« :أتفق مع
أالنا ،جوليا إنسانة مهذبة
جدا ،رغم أن توني أبوت زعيم

جوليا غيالرد
االئتالف الفيدرالي املعارض
واإلعالم يصورونها يف صورة
امرأة ليست جديرة بالثقة،
ولكن عموما على أي قائد أن
ينسحب إذا وجد املواطنني غري
مستعدين التباعه».
جاء ذلك وسط أنباء عن اجتماع
غيالرد مع قيادات عمالية يف
كانبريا حول مستقبل حزب
العمال.
وعقدت االثنني آخر جلسة

برملانية قبل إعالن املوازنة اليت
تصعب من مهمة غيالرد.
وكانت وكالة الرهان الشهرية
 Sportingbet Australiaقد قالت
االحد إن خسارة العماليني
النتخابات حكومة غرب أسرتاليا
اليت فاز بها االئتالف بقيادة
كولني بارنيت قد دفعت الكثري
للمراهنة على عودة كيفن راد
لقيادة الدفة العمالية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وزير خارجية أسرتاليا يبدأ حربا كالمية حول آدي عبيد!!

صدام بني موريس ييما وبوب كار حول آدي عبيد

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

نشب صدام بني بوب كار
وموريس ييما رئيسي حكومة نيو
ساوث ويلز السابقني حول مدى
مسؤولية كل منهما يف صعود
جنم الوزير العمالي األسبق
بوالية نيو ساوث ويلز ايدي
عبيد ،وسط مؤشرات تشري إىل
أن حتقيقات مفوضية مكافحة
الفساد ستؤثر سلبا على حزب
العمال يف االنتخابات الفيدرالية
املقبلة.
ووجه كار ،الذي يشغل حاليا
منصب وزير اخلارجية األسرتالي،
اتهامات إىل خليفته يف رئاسة
حكومة نيو ساوث ويلز موريس
ليما بارتكاب خطأ خطري عرب
السماح اليدي عبيد بتقلد مكانة
خاصة يف حكومة ليما.
وقال كار ،يف تصرحيات تبث
كاملة اليوم على شبكة ايه بي
سي األسرتالية« ،أنا متيقن
أن موريس ييما الذي يتسم

بالشرف واالحرتام ،ميكنه اإلقرار
باخلطأ اجلوهري يف السماح
إليدي عبيد يف أن يتقلد مكانة
خاصة ومميزات كبرية».
وتابع كار « :كما أن األشخاص
الذين أداروا حزب العمال بوالية
نيو ساوث ويلز ارتكبوا خطأ
هائال عرب منح وضعية خاصة
اليدي عبيد ،وأتساءل« :ملاذا
فعلوا ذلك؟ ماذا كان يستطيع
تقدميه؟».
ييما
استنكر
جهته،
من
تصرحيات بوب كار ،معتربا أن
عبيد مل يكن له مكانة خاصة
يف عهده ،وتابع « :كان اليدي
عبيد املميزات املتاحة ألي وزير
عمالي ،وهو املنصب الذي منحه
له بوب كار».
واستطرد « :ال أعرف أي وضع
خاص يشري إليه كار ،لقد كان
آدي عبيد وزيرا يف حكومة بوب
كار ،بينما كان عضوا للمقاعد

اخللفية يف حكوميت».
وكان ييما قد أدىل بشهادته يف
حتقيقات مفوضية مكافحة الفساد
اليت تبحث عن مدى استفادة
عائلة عبيد من مناقصة تعدين
فحم يف منطقة «بيلونغ فالي»،
وقتما كان أيان ماكدونالد وزيرا
للتعدين بالوالية.
وتطرق ييما يف شهادته إىل
الفصيل اليميين الذي كان
يقوده ايدي عبيد يف حزب
العمال بوالية نيو ساوث ويلز
حتت مسمى  ،Terrigalsوهو ما
منحه نفوذا وتأثريا على اختاذ
القرارات.
وأضاف ييما « :نفوذ عبيد تزايد
بعد خروجه من حكومة بوب كار،
أتذكر أن كار ذكر ذات مرة أنه
يرغب يف أن يتفرغ ايدي عبيد
إلدارة الكتلة االنتخابية حلزب
العمال بالوالية».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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وزير اهلجرة :نقص العمالة األسرتالية
شرط االستعانة باألجانب
قالت احلكومة الفيدرالية
إن زيادة عدد األجانب يف
أسرتاليا املالكني لتأشريات
قد يؤثرون
مهارية مؤقتة
سلبا على األجور اليت يتحصل
عليها العمال األسرتاليون يف
الوظائف املناظرة ،واعتربت أن
االستعانة باملوظفني األجانب
ال جيوز إال عند النقص يف
العمالة األسرتالية.
وكشف وزير اهلجرة بريندان
أوكونر أن الزيادة يف عدد
التأشريات املهارية املؤقتة
قد حتدث تعثرا يف األجور
املعلومات
قطاعات
يف
واالتصاالت والتكنولوجيا ،ال
سيما وأن املوظفني األجانب
يقبلون برواتب تقل مبقدار
يرتاوح بني 8300 -7200
دوالر ،وهو ما ال جيوز
قانونا.
وأضاف أوكونر أن نسبة
التأشريات
يف
الصعود
املهارية املؤقتة بلغت % 68
يف جمال تكنولوجيا املعلومات
خالل األربع سنوات املاضية،
وهو القطاع الذي شهد
الزيادة األكرب.
وأشار أوكونر إىل أن أجور
هؤالء األجانب اخنفضت بنسبة
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براندن اوكونور

ترتاوح بني  % 12-5خالل

ذات الفرتة بالرغم من منو
األجور يف أسرتاليا.
واستطرد أن هذا الوضع
خمالف قانونيا وقد يؤدي
إىل ختفيض رواتب املوظفني
األسرتاليني ،مشريا إىل أنه
من املفرتض أن يتساوى األجر
الذي يتحصل عليه صاحب
التأشرية املهارية املؤقتة
اليت حتمل اسم  visas 457مع
أجور املوظفني األسرتاليني،
كما ال جيب أن يتم االستعانة
باألجانب إال حالة وجود عجز
يف العمالة األسرتالية املناظرة
لتلك الوظائف.
وأوضح أوكونر أن اإلحصائيات
اجلديدة تغطي وظائف مطوري
الويب ومهندسي الربجميات
ومديري قواعد املعلومات
باإلضافة إىل متخصيني يف
أمن تكنولوجيا املعلومات.
وعلى النقيض ،قلل اينيس
ويلوكس الرئيس التنفيذي لـ
«جمموعة الصناعة األسرتالية»
من أهمية تلك التقارير نافيا
أن تكون التأشريات املهارية
املؤقتة متثل أي ضغوط على
أجور العمالة األسرتالية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

انتقادات لـ باري أوفاريل بسبب منجم فحم
مارس الليربالي نيك دي
لصاحل
ضغوطا
غريوالمو
الشركة املرتبطة باقرتاح مثري
للجدل بإنشاء منجم فحم،
بقيمة  800مليون دوالر ،وسط
اتهامات لباري أوفاريل رئيس
حكومة نيو ساوث ويلز بتغيري
موقفه بعد أن تقلد رئاسة
احلكومة.
ولكن أوفاريل يرفض أن
يفصح عن تفاصيل اتفاقه مع
دي غريوالمو حول إنشاء منجم
فحم يف «وااللرا» ،وحتديدا يف
«سنرتال كوست» ،رغم أنه
كان يف البداية يقف موقفا
مناهضا للمشروع عندما كان
قائدا للمعارضة يف الوالية،
ولكن تغريت وجهة نظره بعد
أن توىل رئاسة احلكومة.
العمالية
احلكومة
وكانت
السابقة بالوالية قد رفضت
املوافقة على إنشاء املنجم
قبل فرتة قصرية من انتخابات
مارس  2011يف أعقاب رأي
استشاري بشأن األضرار اليت
قد حيدثها املنجم.
وكانت جلنة تقييم املخططات
قد وضعت  40شرطا قبل أي
موافقة على املنجم.
إال أن احتاد الشركات املرتبط
مبشروع املنجم بقيادة شركة
«كوريس أسرتاليا» الكورية
اجلنوبية قد أعادت تقديم طلب
إنشاء املنجم يف يناير من
العام املاضي ،وسط تقارير

رئيس حكومة نيو ساوث ويلز
باري اوفاريل
أفادت بتشكيل دي غريوالمو

ضغوطا للموافقة ،وسط أنباء
عن اجتماع مجع بني و دي
غريوالمو حبضور وزير املصادر
بالوالية كريس هارتشر إلقناع
أوفاريل باملوافقة على مشروع
منجم الفحم.
والغريب أن الليونة اليت
أظهرها أوفاريل جتاه إنشاء
املنجم تتعارض مع موقفه
من املنجم عام  2009عندما
كان معارضا متاما إلنشائه،
لتأثرياته السلبية على املياه،
متعهدا بعدم السماح بإنشائه
إذا تقلد رئاسة حكومة الوالية.
ويتهم املعارضون إلنشاء املنجم
حاليا أوفاريل بتغيري مواقفه
ونكسه لتعهده االنتخابي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا رقم  1يف اإلصابة باملرض

دراسة أمريكية :األسربين مينع
سرطان اجللد

نقص مهارة التفاوض تهدد صفقات أسرتاليا العسكرية
القوات
مسؤولو
طالب
املسلحة مبساعدة من القطاع
اخلاص بعد االعرتاف بأن
املنظمة العسكرية ينقصها
للتفاوض
الالزمة
اخلربة
حول عقود معدات عسكرية
مبليارات الدوالرات مع شبكة
من مؤسسات صناعة السالح
األمريكية ،وغريها من شركات
األسلحة العمالقة.
وتأتي اخلطوة اليت طالبت
بها «هيئة العتاد الدفاعي»
 DMOالتابعة لوزارة الدفاع
بعد املراجعة اليت كشفت خلال
يف مواعيد تسليم الصفقات
واملشروعات العسكرية.
وكشفت املراجعة أن من بني
 29صفقة عسكرية بتكلفة
 47.3مليار دوالر ،واجهت 18
صفقة تعثرات يتعلق مبواعيد
التسليم.
وطالبت اهليئة باالستعانة
مبفاوضني خصوصيني من
ذوي اخلربة للقيام بعملية
التفاوض عند إبرام صفقات
لشراء معدات عسكرية جوية
وأرضية وحبرية.
وقال رئيس اهليئة وورين
كينج « :ال يوجد لدى اهليئة
من ميتلك فطنة التفاوض
الصفقات
إلبرام
الكافية

غرانت ماكاثر

الغواصة «كولينز كالس»
والفهم الكامل للتحديات
اليت تشوب صناعة املعدات
العسكرية».
وأضاف يف حماضرة عن
األمن القوي يف أواخر
فرباير املاضي أن التعطل
الصفقات
يشوب
الذي
واملشروعات التابعة للهيئة
يرجع بشكل أساسي إىل
النقص يف مهارة اجللوس

على مائدة املفاوضات.
ومشل التعطيل عدة صفقات
مثل مشروع طائرات مشروع
«جوينت سرتايك» بتكلفة 12
مليار دوالر.
وكانت أسرتاليا قد وافقت
على شراء  100طائرة طراز
اف 35-عام  ،2002على أن
يكون عام  15-2014موعدا
لتسليم أول طائريتني ،إال أن

املؤشرات تفيد التسليم يف
املوعد احملدد.
وتضم الصفقات أيضا اليت
تعاني من تعثر صفقة بتكلفة
 3.6مليار دوالر لشراء 46
طائرة هيليكوبرت متعددة
املهام ،باإلضافة إىل صفقة
لشراء  6غواصات عسكرية
طراز .Collins Class
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشف حبث جديد أن النساء
الالتي يتناولن األسربين أقل
احتماال للتعرض لسرطان
اجللد.
وحبسب دراسة أمريكية شارك
فيها حنو  60ألف امرأة تراوحت
أعمارهن بني  79-50سنة،
فإن النساء الالتي يتناولن
أقراص األسربين بانتظام
أقل عرضة لإلصابة بسرطان
اجللد يف فرتة زمنية بلغت 12
سنة ،مقارنة بالنساء الالتي
مل يتعودن على تناوله.
وكشفت الدراسة أن النساء
املنتظمات يف تناول األسربين
أقل عرضة بنسبة  % 21من
غري املعتادات على تناوله،
تزيد إىل  % 30إذا زادت
فرتة تناول األسربين إىل
مخس سنوات.
وراعى الباحثون بقيادة جان
تانغ العوامل األخرى اليت
تؤدي إىل اإلصابة بسرطان
اجللد مثل جلسات إكساب

البشرة للسمرة « التاننغ».
يذكر أن األسربين ينصح به
مرضى األوعية الدموية ألنه
مينع جتلط الدم.
ورغم ذلك قال األطباء إنه
ال يزال مبكرا اإلدالء بنصيحة
لتعاطي األسربين يوميا ،ألن
ذلك قد يسبب نزيفا كارثيا،
وقد يؤدي إىل اإلصابة مبرض
فقر الدم «األنيميا» ال سيما
عند كبار السن.
من جهته قال غرانت ماك آرثر
مدير مركز « بيرت ماكالوم»
للخدمات إن الدراسة تقدم
معلومات هامة حول تأثري
األسربين واألدوية الشبيهة
له على مرض سرطان الدم.
يذكر أن أسرتاليا هي صاحبة
أكرب معدل لإلصابة بسرطان
اجللد يف أسرتاليا ،إذ يصيب
املرض سنويا ما يزيد عن
 10000حالة جديدة ،و1400
من الوفيات سنويا.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

بطاقات مكاملات خارجية بأرخص األسعار

الـبيع بالــجملة

0414552715

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

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

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

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :

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

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

BG

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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استطالع غاالكسي :غيالرد تواصل االنهيار استطالع :األسرتاليون جيهلون خماطر داء السكري

يف ضربة أخرى موجعة أظهر
استطالع للرأي أجرته مؤسسة
«غاالكسي» اخنفاض نسبة
تأييد حزب العمال خالل الشهر
املاضي إىل  ،% 32واستمرار
تفوق االئتالف ،وصعود أسهم
الفيدرالي
االئتالف
زعيم
املعارض توني أبوت الذي بات
يف موقع الصدارة.
كما أوضح االستطالع انقساما
بني املشاركني حول الشخص

األفضل الذي يستطيع قيادة
الدفة العمالية ،وسط أنباء
عن وجود حماوالت داخل حزب
العمال لإلطاحة بغيالرد اليت
يبدو أنها مل تعد ورقة الرهان
الراحبة ،حيث قال  % 33إن
حزب العمال جيب عليه انتخاب
وجه جديد لقيادته ،مثل بيل
شورتن أو غريغ كومبيت.
وقال  % 32من املشاركني
يف االستطالع أن غيالرد جيب أن

تستمر يف رئاسة احلزب.
وكانت املفاجأة هي حصول
رئيس احلكومة العمالية السابق
كيفن راد على  % 26من تأييد
املشاركني ،وهو ما ينظر إليه
بعض احملليني على أنه انعكاس
لتأكيدات كيفن راد مرارا وتكرارا
بعدم اعتزامه خوض االنتخابات،
وعدم رغبته يف الدخول يف حتد
جديد ضد غيالرد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حرب العصابات حتاول اغتيال امرأة من
عائلة محزه
قواها
الشرطة
حتشد
املتزايد
العنف
جملابهة
للعصابات بعد حادث إطالق
النار على امرأة من «عائلة
محزة» إثر تعرضها إلطالق
النار االحد.
وكشفت صحيفة الديلي
تلغراف أن املرأة هي عمة
السجني بسام محزة ،حيث
استهدفها أحدهم برصاصات
بينما كانت تفتح باب منزهلا
يف «ألبورن» ،يف متام
الساعة  2:40ظهر األحد
املاضي.
وربطت الشرطة بشكل غري

رمسي تلك اجلرمية حبادث آخر
وقع بعدها بنحو  20دقيقة
يف ألبورن أيضا ،عندما
مت إطالق النار على املنزل
اجملاور ملنزل تاجر املخدرات
املدان هاكان جوكتاس.
وتعترب الشرطة أن اخلط
الرئيسي جملرى التحقيقات
يف حادثي إطالق النار يتمثل
يف تعاون جوكتاس مع
الشرطة عندما كان ضحية
حلادث إطالق نار غاضب
يف اب /أغسطس املاضي،
لكن مت القبض على مرتكب
احلادث بعد عدة أسابيع يف

والية كوينزالند ،ومت تسليمه
إىل سيدني.
وقال مصدر شرطي إن
املرأة يف احلادث األول
تلقت أربعة رصاصات بعد
أن فتحت بوابة منزهلا ،الذي
حيتوي جدرانه اخلارجية على
« ،« BFLوهي
احلروف
إشارة إىل عصابة الشوارع
 ، Brothers For Lifeلكنها
نقلت إىل املستشفى ،إذ
كانت حمظوظة بعدم استقرار
الرصاصات يف أماكن قاتلة
من جسدها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كشف تقرير حديث أن الغالبية
األسرتاليني
العظمى من
جيهلون املخاطر اليت يسببها
النوع الثاني من داء السكري،
بالرغم من التزايد الكبري يف
عدد املصابني به يف أسرتاليا.
جاء ذلك يف إطار استطالع
Australian
أجرته مؤسسة
 Medicines Industryمبشاركة
 5000أسرتالي يف أعمار ترتاوح
بني  66-32سنة حول آرائهم
يف عالقة املرض باملوت.
وكشف االستطالع أن % 90
من املشاركني ال يعتربون داء
السكري النوع الثاني ميثل خطرا
صحيا مقلقا.

كما قال  % 42من املشاركني
إنهم ال ميارسون الرياضة
بانتظام ،رغم أن ذلك من أهم
أسباب البدانة واإلصابة بداء
السكري من النوع الثاني.
وقال املتحدث باسم املؤسسة
د.بريندان شو إن االستطالع
كشف جهل األسرتاليني باآلثار
السلبية طويلة املدى اليت
تسببها البدانة.
يذكر أن  % 65من أمراض
القلب واألوعية الدموية حتدث
ألشخاص يعانون من داء
السكري.
وتشري اإلحصائيات إىل أن
عدد املصابني بداء السكري

يف أسرتاليا يبلغ  280يوميا.
وأظهرت نتائج االستطالع أن
األسرتاليني أكثر ميال التباع
نظام غذائي صحي بدال من
القيام بتدريبات بدنية منتظمة.
يذكر أن أعراض داء السكري
من النوع الثاني تضم النوبات
القلبية والسكتة الدماغية،
والفشل الكلوي والعمى وبرت
األعضاء.
األسرتاليون
واختار
املشاركون مرض السرطان
أكثر األمراض الباعثة على
اخلوف والقلق.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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سجينات سيدني موظفات وراء القضبان!! وزير أسرتالي سابق ال جيد وظيفة !!

تقوم إدارة السجون بدفع
 2دوالر لكل سجينة مقابل
تشغيلها يف مراكز اتصال من
خلف القضبان.
وتتضمن املهام اليت تقوم بها
السجينات تنظيف قواعد البيانات
تذكريية،
مكاملات
وإجراء
والتسويق عرب اهلاتف.
وقالت هيئة اخلدمات التصحيحية
بنيو ساوث ويلز إن الربنامج ال
ميثل أي تهديدات أمنية ،ال
سيما وأنه يتم االستعانة فقط
بالسجينات ذوات السلوك
املمتاز ،حيث يتم تدريبهن
كموظفات عرب اهلاتف.
ومت االستعانة بـ  30سجينة
ترتاوح اتهاماتهن بني النصب
والسرقة إلدارة مركز االتصاالت
يف سجن  Dillwynia jailيف
ويندسور بسيدني.
كما قامت هيئة صناعات
اخلدمات التصحيحية «سي اس
آي» واليت حققت أرباحا 24
مليون دوالر يف السنة املالية
الفائتة باالستعانة بسجينات
لتنظيف السماعات املتعلقة
بشركة كوانتاس ،وقال املدير
التنفيذي للهيئة ستيف ثروب
إن قيمة ما تتقاضاه السجينة

يف الساعة وفقا للربنامج اجلديد
 2دوالر يف الساعة.
قدرة
«تتفاوت
وأضاف:
السجينات احملبوسات يف جرائم
قتل على القيام مبهمة موظفة

مركز االتصال ،لكن بشكل
عام يتم اختيار سجينات ذوات
للقيام
سلوكيات ممتازة،
باملهمة».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

فضيحة يف أسرتاليا :ضفدع حي يف
عبوة سلطة وولورث!!

أصيب بن موليغان أحد سكان
ومفاجئة
بدهشة
سيدني
صادمة عندما وجد ضفدعا يف
عبوة سلطة اشرتاها من متجر
«وولورث الشهري»
وجود
موليغان
واكتشف
الضفدع احلي يف قاع الكيس
الذي حيتوي على السلطة ،بعد
أن قام بإفراغ مكونات السلطة،
وقام بغسلها ،إال أن وجود
الضفدع سبب له صدمة كبرية.
وعلى الفور قام موليغان بالتقاط
صور للضفدع داخل عبوة
السلطة األسرتالية ،وقام بنشر

فرانك سارتور
السابقة بالوالية يواجهون نظرة
عامة سلبية على خلفية حتقيقات
مفوضية مكافحة الفساد ،اليت
أذيعت وقائعها على اهلواء،
واليت حتقق يف مدى استفادة

الوزير العمالي األسبق بالوالية
ايدي عبيد من مناقصة رخصات
تعدين فحم يف منطقة بيلونغ
فالي.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

موقع أمريكي يشوه مسعة رجال من أسرتاليا!!

يقوم موقع « بريديتورس وورتش» بابتزاز بعض الرجال عرب مطالبتهم بدفع  99.95دوالر للضحايا ملسح
أسمائهم من قائمة الرجال ذوي السمعة الجنسية السيئة

مفاجأة غري متوقعة ضفدع يف الس َلطة
الصور على الصفحة الرمسية
لوولورث على موقع التواصل
االجتماعي «فيسبوك» ،مساء
االثنني املاضي.
وكتب موليغان حتت الصور« »:
يبدو أنكم نسيتم وضع الضفدع
ضمن مكونات السلطة املعلبة
اخلاصة بوولوث ،إنه أمر يثري
الغثيان ،لقد أكلت بعضا من
السلطة ،كنت سأموت».
أشعر
«
قائال:
وأردف
با ال مشئز ا ز  . .با ال مشئز ا ز  . .و ال
أزال جوعانا ،لقد اشرتيت
السلطة آلكلها ،ومل أشرت

رغم أن السرية الذاتية لفرانك
سارتور تتضمن تقلده منصب
وزير التخطيط بوالية نيو ساوث
ويلز ،ورئيس بلدية سيدني ،إال
أن ذلك مل يشفع له يف تقلد
وظيفة مبجلس بلدية غوسفورد.
وكان عضو الربملان العمالي
السابق سارتور يتأهب لالنتقال
لقضاء مخس ساعات عمل يوميا
يف وظيفة املدير العام جمللس
البلدية.
وقام سارتور جبس نبض
جملس البلدية املهيمن عليه
من قبل ليرباليني بشأن إمكانية
منحه الوظيفة ،واليت تضطره
إىل السفر  180كم يوميا من
«بيفرلي بارك يف جنوب
سيدني.
ولكن الشبهات اليت أحاطت
السابقة
العمالية
باحلكومة
بوالية نيو ساوث ويلز دفعت
جملس البلدية إىل رفض طلب
سارتور ،وذهبت الوظيفة إىل
بول أندرسون الذي كان يشغل
منصب مدير عام جملس بلدية
 Eurobodalla Shireعلى الساحل
اجلنوبي ملدة مخس سنوات.
يذكر أن أعضاء احلكومة العمالية

ضفدعا».
وخالل يوم واحد من نشر الرجل
للصور ،متت مشاركتها بني
زوار الصفحة أكثر من 650
مرة ،وحوالي  2000تعليق.
وقال متحدث رمسي باسم
«وولورث» إن الشركة حتقق يف
الواقعة ،قائال إن سالمة األغذية
من أهم األمور اليت تنظر إليها
الشركة ،وتابع « :حنن قلقون
للغاية من عثور أحد الزبائن على
ضفدع يف عبوة السلطة».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

يقوم موقع أمريكي حيمل اسم
« The Predators Watchبابتزاز
عشرات الرجال من أحناء العامل،
وبينهم أسرتاليون ،عرب إدراج
أمسائهم وتفاصيل شخصية
عنهم يف قائمة يزعم املوقع أنها
لرجال ذوي مسعة جنسية سيئة،
إال أن خرباء قانونيني أسرتاليني
قالوا إنه ال ميكن فعل شيء
حيال ذلك ،ألن املوقع املشبوه
يقع حتت مظلة ومحاية القانون
األمريكي.
وتضم القائمة املشبوهة اليت
أوردها املوقع أكثر من  180ألف
رجل حول العامل ووصفهم بأن
هؤالء الرجال هم « املفرتسون

اجلنسيون» ،وتنشر أمساءهم
الكاملة وصورهم الشخصية
وعناوين بريدهم اإللكرتوني
وغريها من التفصيالت اليت
زعم املوقع أنه حصل عليها من
بالغات من أشخاص يقيمون يف
املناطق السكنية هلؤالء الرجال.
ويقوم احملتالون القائمون على
املوقع املشبوه بابتزاز الضحايا
وذلك عرب طلب  99.95دوالر
من الشخص الواحد مقابل حذفه
من القائمة.
وتضم القائمة أكثر من 20
رجال من أسرتاليا ،أكثرهم يف
سيدني وبريث.
وقال أحد الضحايا ويدعى «

لونسستون» إنه مل يكن يعلم
بوجود امسه يف املوقع املشبوه
إىل أن قامت مؤسسة «نيوز
ليميتيد» باالتصال به وتنبيهه.
وتابع أن أصحاب املوقع املشبوه
استغلوا قيامه بكتابة تفاصيل
شخصية عنه على أحد املواقع
ونقلوها إىل املوقع املشبوه.
بينما قال الربوفيسور بيرت بالك
خبري قضايا السب والقذف
وتشويه السمعة إن وجود
املوقع حتت مظلة محاية القانون
األمريكي جيعل من الصعب على
الضحايا األسرتاليني املطالبة
حبقوقهم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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د .ليو فان دين هيوفيل يغادر عيادته
وغالديسفيل لنوع رخيص من
حقن «البوتيكس»املستخدمة يف
اجلراحات التجميلية عرب طبيب
يدعى ليو فان دين هيوفيل.
ويف عام  ،1999قامت «جلنة
شكاوى الرعاية الصحية» بإجراء
حتقيق حول العمليات اجلراحية

التجميلية ،ولكن حتى اآلن مل يتم
اختاذ خطوات الزمة لدرء العيوب.
وقالت مريضة رفضت ذكر امسها
إنها تبحث رفع دعوى قضائية بعد
أن أصيبت بعدوى وندبات عقب
إجرائها جلراحة جتميلية منذ عام.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أم أسرتالية :التدخني أثناء احلمل مل يضر أبنائي!!

دارت مناقشات حامية على
لصحيفة
الرمسية
الصفحة
اهلريالد صن على موقع
«فيسبوك» بشأن ضرورة بذل
املزيد من اجلهود ملنع النساء
األسرتاليات من التدخني أثناء
احلمل.
ومل ختل املناقشات من آراء
مناهضة للهجوم على النساء
املدخنات ،إذ قالت جيسيكا
أن
«يستحسن
بيسوتيل:
بآرائهم
األشخاص
حيتفظ
ألنفسهم ،إنها حرية شخصية
لألمهات».
وقالت أخرى وتدعى جونا
براكستون « :البعض يطالب
مبحاكمة األمهات املدخنات أثناء
احلمل ،أو حرمانهن من أبنائهن،
رغم أنين أنين كنت أدخن أثناء
احلمل ،ولدي طفالن يتمتعان
بصحة رائعة ،ومل يصابا بأي
أضرار».
كشفت
فيما
ذلك
يأتي
إحصائيات حديثة أن واحدة
من كل  7أسرتاليات ال تزال
تدخن أثناء احلمل ،على الرغم
من خطورة ذلك على صحة
املواليد.
وقال العديد من قراء الصحيفة
إنه جيب تفعيل جلسات
استشارية مكثفة ملساعدة
النساء احلوامل على نبذ التدخني
أثناء احلمل ،بينما قال البعض
إن األمر يندرج حتت بند احلرية
الشخصية.
وقالت القارئة ناتالي لي:
«أشعر باالمشئزاز عندما أرى
سيدة حامل تنفث دخان
السجائر ،دون مراعاة خلطورة
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أطباء أسنان جيرون عمليات تكبري الثديني!!
جيري بعض أطباء األسنان جراحات
جتميلية تتضمن عملية تكبري الثدي
نظرا للفجوة اهلائلة يف خلق أطر
قانونية لعمليات التجميل ،ما
تسبب يف تشكيل خطورة فائقة
على صحة املرضى.
وقال الدكتور هيو بارثو لوميز
عضو يف اجلمعية األسرتالية
للجراحات البالستيكية إن املرضى
أصابهم االرتباك يف ظل النظام
احلالي لعمليات التجميل ،والذي
يسمح ألي شخص ميتلك درجة
طبية ومسجل كطبيب بإجراء
عمليات جتميلية ،ومحل لقب
«جراح جتميل».
وتابع « :حنن يف وضع جند فيه
بعض أطباء األسنان والتخدير
جيرون جراحات جتميلية مثل
تكبري الثدي ،وشفط الدهون،
وشد الوجه ،بالرغم من افتقادهم
للتدريب التجميلي الالزم».
واستطرد قائال» مثة فجوة هائلة
تسمح حبدوث جراحات جتميلية
غري آمنة ،وحنتاج إلعادة تقنني
الوضع على مستوى الواليات
واملستوى الفيدرالي».
وكان فريفاكس ميديا قد
كشفت حول استخدام بعض
بادينغتون
يف
العيادات
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فصيلة الدم ..البديل العلمي لقراءة الكف!!

الكثري من الناس يعتقدون أن
نوع الدم املولود به يؤثر على
الشخصية واملستقبل العاطفي.
فلينس اجلميع النجوم وقراءة
الكف والبلورة السحرية وبطاقات
التارو ،إذ يبدو أن شخصيتك
ومهنتك وصحتك وقدرك وحظك
تتدفق كلها مع تدفق الدم يف
األوردة.
وكشف حتليل جديد أن دم
اإلنسان يكشف عما إذا كان
ودودا أو منعزال أو جادا أو
قلقا أو متشككا ،وغريها من
الصفات.
ويستند خرباء الصفات الشخصية
على أن نوع الدم يتحدد عرب جينات
الوالدين ،واليت من خالهلا يرث
اإلنسان كافة السمات الشخصية
ويعترب الشعب الياباني من أكثر
الشعوب اليت تضع أهمية كبرية

على النسب وصلة الدماء،
لذلك هم أكرب الشعوب املتيقنة
من العالقة بني الكيماء احليوية
والشخصية ،لذلك جتد اجملالت
والصحف اليابانية حتمل احلظوظ
املتوقعة لكل فصيلة دم على
حدة.
وتشري اإلحصائيات إىل أن 75
 %من اليابانيني يؤمنون بوجود
صلة بني فصيلة الدم والسمات
الشخصية.
يذكر أن فصائل الدم األساسية
هم أربع فصائل هم  0األكثر
شيوعا و ،Aو  ،BوAB
الشائعة
للمعتقدات
ووفقا
فإن كل من هذه األنواع يلعب
دورا يف نقل صفات معينة عرب
األجيال.
ويعد أكرب املروجني العامليني
لعالقة نوع الدم بالشخصية هو

العاملي توشيتاكا نومي الذي
سار على خطوات والده الراحل
ماساهيكو» ،الذي نشر كتابا
حول نظرية نوع الدم عام .1971
وفيما يلي أبرز صفات الرجال
والنساء والصفات العامة يف
فصيلة الدم O
بشكل عام :حيبون اإلشادة
واالعرتاف بأي عمم ،وتكون
وعقوهلم
واسعة،
أعينهم
متيقظة.
الرجال :رجال تلك الفصيلة
حيتاجون احلب مثلما حيتاجون
إىل الغذاء ،وقادرين على خوض
عالقة حب عميقة.
النساء :النساء يف تلك الفصيلة
ربات بيوت ممتازات ،إال أنهن
غري مقتصدات ،وينفقن ببذخ يف
املنزل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

سدني

ذلك على املواليد اجلدد».
بينما قالت قارئة أخرى تدعى
«جبانب
غيدينغز:
كريس
مسؤولية األم ،هنالك قصور
يف مسألة توعية األم مبخاطر
التدخني على األجنة».
واستطردت « :صور اآلشعة
فوق الصوتية للجنني توضح
مدى التأثريات الضارة اليت
حتدث للجنني بسبب دخان
السجائر أثناء احلمل».
وأظهرت إحصائيات حديثة أن
النساء احلوامل يف املستشفيات
احلكومية أكثر إبالغا عن قيامهن
بالتدخني أثناء احلمل ،مقارنة

يف

املستشفيات

باحلوامل
اخلاصة.
ويزيد التدخني أثناء احلمل خطر
الوالدة قبل األجل احملدد،
والوفاة املبكرة لألجنة ،جبانب
العديد من املخاطر الصحية
األخرى ،بينها تشوه األجنة.
وقال املعهد األسرتالي للصحة
والرعاية االجتماعية إن الفروق
واالقتصادية
اجليوغرافية
واالجتماعية تلعب دورا رئيسيا
يف تدخني األمهات أثناء
احلمل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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غيالرد تصطدم بسور الصني العظيم يف غرب سيدني!!
حاولت رئيسة احلكومة الفيدرالية
جوليا غيالرد أول أمس األربعاء
التودد إىل الناخبني يف غرب
سيدني ذوي األصول الصينية،
واملعروفني بتعلقهم بكيفن راد
رئيس احلكومة العمالية السابق،
يف ظل التهديدات اليت تواجه
العماليون خبسارتهم أصوات
الناخبني يف غرب سيدني إذا
استمرت غيالرد يف منصبها.
وكان شعبية حزب العمال قد
اخنفضت بشكل ملحوظ يف غرب
سيدني ،اليت يوجد فيها  200ألف
شخص من أصل صيين ،وهلم قوة
تصويتية ال يستهان بها.
وجذبت غيالرد األنظار حبضورها
حدث « أصدقاء أسيويون
للعماليني» أول أمس يف .Hay St
وقال أحد أعضاء الربملان العماليني
يف سيدني إن الناخبني ذوي
األصول الصينية هم السبب يف
تردي نسبة تأييد حزب العمال حتت
قيادة غيالرد ،مشريا إىل تعلقهم
الشديد بكيفن راد.
وقال عضو الربملان العمالي داريل
ملحم إنه دعا كيفن راد وبوب هوك
لدعمه من أجل االحتفاظ مبقعده
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كيفن راد محاط بأنصاره أثناء سريه يف «طريق فورست» يف «هريستفيل»
الربملاني يف دائرة « »Banksجنوب
غرب سيدني.
وظهرت غيالرد مع السفري
الصيين لدى أسرتاليا يومينغ
تشني يف افتتاح مركز الكربون
واملاء والغذاء» التابع جلامعة
سيدني ،بتكلفة  20مليون دوالر
يف ضاحية  ،Camdenيف خطوة
اعتربها املراقبون وسيلة للتقرب
من اجملتمع الصيين يف أسرتاليا.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم
مشرتك مع معهد البحوث الزراعية
يف بكني.
وأشار استطالع داخلي للرأي يف
غرب سيدني إىل أن أهم أسباب
انفضاض سكان غرب سيدني عن
غيالرد تتمثل يف ضريبة الكربون
املثرية للجدل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

منظمة اجتماعية يف أسرتاليا تقرتح
توفري  6مليار دوالر
حث اجمللس األسرتالي للخدمات
االجتماعية احلكومة الفيدرالية
على توفري حنو  6مليار دوالر يف
املوازنة ،عرب التخلص مما مساه
« نفقات مهدورة» و «فجوات
ضريبية» مثل ختفيضات التأمني
الضربيبة
والكسور
الصحي
اخلاصة مبعاش التقاعد.
وقالت كاسندرا غولدي الرئيسة
التنفيذية للمجلس إن سد هذه
الفجوات اليت تسمح لألثرياء بدفع
ضرائب أقل جيب أن حيتل أولوية
اهتمامات احلكومة.
ويطالب اجمللس بتخصيص جزء
من األموال اليت سيتم توفريها
لزيادة بدل البطالة الذي يطلق
عليه  ،Newstart allowanceمبا
يتناسب مع منو األجور.
وفند اجمللس أسبابه بشأن رغبته
يف إحداث تلك التخفيضات يف
املوازنة ،فقالت مثال إن ختفيضات
التأمني الصحي أضحت كرما زائدا
عن احلد لذوي الدخول املرتفعة.

وفيما خيص معاش التقاعد
 superannuationقالت رئيسة
اجمللس إنه ال بد من حدوث سد

فجوات تتيح للبعض دفع ضرائب
أقل.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

إجناز أسرتالي يف عالج اللوكيميا
أفادت وكالة األنباء األسرتالية "آيه آيه بي" بانه "فيما مل يكن
ينجو من ابيضاض الدم الليمفاوي احلاد قبل  10سنوات ،إال ثلث
األوالد الذين يصابون به ،فقد جنح باحثون اسرتاليون خالل جتربة
سريرية يف زيادة هذه النسبة إىل  75يف املئة يف ما يعد خطوة
كربى باجتاه جعل عالج السرطان يعتمد على كل حالة".
وارتفع معدل جناة كل املرضى ،وليس األوالد فقط ،إىل 83
يف املئة.
يشار اىل ان التجربة السريرية امتدت عقدًا كام ًال وقد بدأها
مستشفى األطفال يف راندويك وويست ميد ،وأجريت على مرضى
يف أسرتاليا ونيوزيلندا وهولندا.
وقال مدير مركز سرطان األطفال يف مستشفى "راندويك" غلني
مارشال ان "هذا البحث قد ينقذ حياة عشرات األوالد يف أسرتاليا
وحدها .تشخص سنويًا يف أسرتاليا إصابة ما يزيد عن  600ولد
بالسرطان أو اللوكيميا ،وحوالي  150منهم ال ينجون لألسف ".

خبري :عمليات التجميل يف أسرتاليا خطرية!! «عربات وردية» حلماية نساء نيو ساوث ويلز!!

قال رئيس أكرب هيئة أسرتالية
التجميلية
اجلراحات
يف
البالستيكية إن ممارسات
جتميلية خطرية حتدث يوميا،
مطالبا بتجريم إجراء أي جراحات
جتميلية يف أجواء تنذر خبطورة
صحية.
وأيد األطباء هذا الرأي ،حيث
قال مسؤول مبركز السياسات
الصحية التابع جلامعة ملبورن
إن عدد املرضى الذين يبلغون
عن خمالفات تعرضوا هلا
أثناء علميات جتميل هو جمرد
«غيض من فيض» من العدد
احلقيقي.
وقالت اجلمعية األسرتالية
للجراحات البالستيكية إنها
قلقة بشأن اإلجراءات الصحية
املرتبطة بعمليات جتميلية مثل
تكبري الثدي وشد الوجه،
وشفط الدهون ،وعمليات
املعاجلة بالليزر ،مشريا إىل
أنها جترى يف أماكن ليست
مهيأة طبيا بالشكل األمثل،
رئيس
تصرحيات
حبسب
اجلمعية هيو بارثوموليوز.
وتابع بارثوموليوز« :يتم إجراء
بعض العمليات عرب أطباء غري
متخصصني ،ويف غرف غري
معتمدة طبيا ،مبا ميثل خطورة
بالغة على املرضى».
واستطرد قائال« :ال توجد
إحصائيات حول عدد األخطاء
الطبية اليت شابت إجراء مثل
هذه العمليات».
ويف ذات السياق ،قالت
د .ماري بيسمارك األستاذة
جبامعة ملبورن« :مقابل كل
مريض يتقدم بشكوى ،هنالك

 12مريض يؤثر الصمت».
وقال جون فلني من كلية
اجلراحة األسرتالية إن بعض
أطباء التجميل يقومون بشراء
رخيصة
جتميلية
منتجات

من اخلارج ،ال ينطبق عليها
الالزمة،
الطبية
الشروط
على
بتجربتها
ويقومون
املرضى».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

قام «مركز أزمات االغتصاب»
بوالية نيو ساوث ويلز
األسرتالية بوضع خطة تتضمن
وردية
عربات
ختصيص
اللون لإلناث واألطفال يف
القطارات ،حلمايتهم ،وزيادة
درجة األمان.
وطالب املركز حكومة الوالية
بعمل فرتة فرتة جتربة للفكرة
حبيث يبدأ تطبيقها ملدة ثالثة
شهور من السابعة مساء إىل
منتصف الليل.
يذكر أن عدد حاالت االعتداء
اجلنسية
والتهم
اجلنسي
األخرى يف شبكة القطارات

بالوالية عام  2010بلغ 203
حالة ،كما أن اإلناث الالتي
ترتاوح أعمارهن بني -18
 29سنة هن أكثر ضحايا
االعتداءات اجلنسية.
وبالرغم من ذلك ،اعترب ويثر
برين مدير مكتب إحصائيات
وحبوث اجلرمية أن معدل
منخفض
اجلنسية
اجلرائم
قياسا لعدد الركاب.
بينما قالت كارين ويليس
املسؤولة بـ مركز أزمات
االغتصاب إن العديد من النساء
يرفضن ركوب القطارات ليال
لشعورهن بعدم األمان.

وتابعت ويليس أن تنفيذ
اقرتاح إنشاء عربات وردية
للنساء واألطفال سيزيد من
إحساسهن باألمان ،ويشجعهن
على التجول حبرية.
وقال بوب نانفا سكرتري
احتاد السكة احلديد والقطار
واحلافالت إن جتربة ختصيص
عربات للسيدات فقط حققت
جناحا يف الربازيل واليابان
ومصر واهلند وإندونيسيا
وإسرائيل وتايوان ،معتربا
أن جتربة الفكرة يف أسرتاليا
تستحق االعتبار.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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رئيس مؤسسة نيوز ليميتيد :حكومة غيالرد ترغب يف تكميم األفواه

قال زعيم االئتالف الفيدرالي
املعارض طوني أبوت إن احلكومة
العمالية ترغب يف ممارسة
البلطجة والرتويع جتاه املؤسسات
«نيوز
وخصوصا
اإلعالمية،
ليميتيد» ،يف حماولة إلجبار
اإلعالم على الصمت ،وأشار
أبوت إىل أن ذلك اهلدف الذي
تصبو إليه احلكومة حتاول تنفيذه
عرب التعديالت يف قطاع اإلعالم،
واليت مت نشرها اخلميس.
وأضاف أبوت يف تصرحيات
إعالمية« :التغيريات يف قطاع
اإلعالم تبدو حماولة عمالية سافرة
لرتويع اإلعالم ،وخصوصا «نيوز
ليميتيد جروب» وإجبار املؤسسات
اإلعالمية على التخفيف من
انتقاداتها للحكومة العمالية.
وتابع أبوت « :سنعارض بعنف
أي حماولة لفرض قيود إضافية
على اإلعالم»
وتابع بقوله « :إنها حماولة
شاذة من العماليني لتقييد حرية
اإلعالم».
من جهتها ،أنكرت رئيسة احلكومة
الفيدرالية جوليا غيالرد أن يكون
هدف التعديالت اجلديدة هو كبح
اإلعالم املستقل.
وأضافت غيالرد« :أنا ملتزمة
حبرية الرأي ،والسماح بتعدد
األصوات ،ولكن ما تهدف
احلكومة إىل تطبيقه هو وجود
ضوابط ذاتية على النشر ،دون
تدخل من احلكومة».

كيم ويليامز رئيس مؤسسة « نيوز ليميتيد» يصف التعديالت الحكومية
بأنها تهدف إىل كبح حرية اإلعالم

وتابعت غيالرد« :الشيء الوحيد
الذي ترغب احلكومة يف قوله
عندما جتتمع املؤسسات اإلعالمية
خللق ما يسمى « جملس صحافة»
يقوم بعمل منوذج للضوابط
الصحفية ،هو أن تلك الضوابط
جيب أن تتوافق مع معايري
معينة».
كما رفضت غيالرد ادعاءات
كيم وليامز الرئيس التنفيذي
ملؤسسة « نيوز ليميتيد» من أن
التغيريات اجلديدة هي أكرب هجوم
على حرية الصحافة منذ احلرب
العاملية الثانية.
وكان ويليامز قد قال يف
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تصرحيات شديدة العنف »:هذه
احلكومة ستدخل التاريخ باعتبارها
أول حكومة أسرتالية منذ فرتة
احلرب تهاجم حرية الصحافة».
يأتي ذلك يف الوقت الذي دافع
فيه وزير االتصاالت سيتفن
كونروي عن التغيريات اجلديدة
املقرتحة ،رافضا االتهامات بأنها
تضيق اخلناق على اإلعالم.
وأردف أن مصري تلك التغيريات
املقرتحة معلق إىل أن يستطيع
اخلضر
إقناع
العماليون
واملستقلني للتصويت لصاحل
التعديالت.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

احملكمة العليا تنظر يف خمالفات
ضريبية جلون ساميون

رغم الصورة اليت اكتسبها
جون ساميون رئيس مؤسسة
 AUSSIE Home Loanبأنه رجل
معتدل ،وبطل شعيب ،إال أنه
يواجه اآلن حماكمة يف خمالفات
ضريببية.
باستخدام
ساميون
واتهم
مكاسب قدرها  58مليون دوالر
دون دفع الضرائب املستحقة،
واستغل ذلك يف بناء منزل
شديد الفخامة يطل على
امليناء ،ويطلق عليه السكان
احملليون لقب Westfield Point
.Piper
واملنزل املذكور يتكون من
أربعة طوابق ،ومت بناؤه عرب
أموال تلقاها من شركته يف
الفرتة بني  ،2006-2003دون
دفع ضرائب ،حسبما استمعت
احملكمة العليا.
وكانت تفاصيل املكاسب
املعفاة من الضرائب قد ظهرت
كجزء من الدعوة القضائية
اليت رفعها ساميون ضد شركة
احملاماة بداعي أنها ضللته يف
قضية الضرائب.
وعلمت احملكمة أنه بعد قيام
مكتب الضرائب األسرتالي
يف فرباير  2007مبراجعة مالية
لساميون ،قام األخري بعرض
تسوية مع مكتب الضرائب،

حيث مت االتفاق يف ديسمرب
 2007على أن يدفع غرامة
قدرها  56850دوالر ،و5.7

مليون
رجعي.

دوالر

ضرائب

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الشيخ السديس يسبب أزمة يف أسرتاليا!!
انتقد السيناتور الليربالي
كوري بريناردي مؤمتر إسالمي
مزمع عقده يف أسرتاليا حيث
وصفه بأنه سوف يزيد نسبة
التطرف والكراهية ،يف ظل
انتقادات مناهضة حلضور
الشيخ السعودي عبد الرمحن
السديس للمؤمتر.
واملؤمتر حيمل اسم «مؤمتر
السالم اإلسالمي األسرتالي»
ويستغرق ثالثة أيام ،ومت
وصفه بأنه أكرب حدث
إسالمي يف تاريخ أسرتاليا،
ومن املقرر أن تبدأ فعالياته
يف ملبورن يف نهاية األسبوع
اجلاري.
حنو
انتقادات
ووجهت
أكادميية البحوث اإلسالمية
اجلهة املنظمة للمؤمتر لدعوتهم
الشيخ السعودي عبد الرمحن
السديس للحضور.
ويقول مناهضو املؤمتر إن
السديس كان قد دعا سابقا

إىل اجلهاد وعرب عن رغبته
يف تدمري وفناء اليهود.
وقال السيناتور برناردي
أن ضيوف آخرين باملؤمتر
كانوا داعمني لزعيم تنظيف
القاعدة الراحل أسامة بن
الدن.
وقالت متحدثة باسم وزير
اهلجرة بريندان أوكونر إن
السديس مل يتقدم بعد
للحصول على تأشرية لزيارة
أسرتاليا.
وقال أوكونر يف خطاب
وجهه إىل وزير اهلجرة
يف حكومة الظل سكوت
موريسون األسبوع املاضي
إن الوزارة سوف تدرس
تصرحيات السديس وكل ما
يتعلق بشخصيته يف حالة
قراره بالتقدم للحصول على
تأشرية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تراك قالّب للبيع

 Volvo F16,Good Condition.14 Speed .Gearbox and engine VolvoM&s body- bissaloy bin.Ready to be connected to trailer (available ring fitter).Dvd ,Navigation and reverse -camera in great
condition. CB RadioStereoTarps great condition.Very reliable truck...3 months rego-

Ready for work....

بأثر

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Make
Volvo
Model
F1689A
Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
Colour
WHITE
GCM
81000
GVM
26500
Registration
BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper
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Saturday 16 March 2013

السبت  16آذار 2013

مؤتمر صحفي

زهرا من سيدني :القانون االرثوذكسي هو االفضل لصحة التمثيل ولكنه مل حيظ
باإلمجاع السياسي وسبب التمديد اذا حصل سيكون التهديد بفرط الوضع االمين

النائب انطوان زهرا يتوسط رئيس املقاطعة طوني عبيد ،طوني بارد وشربل فخري
عقد النائب انطوان زهرا
مؤمترًا صحافيًا يف مكتب القوات
اللبنانية يف «الكمبا» حبضور
مسؤول قطاع االنتشار يف حزب
القوات اللبنانية الدكتور انطوان
بارد ورئيس مقاطعة اسرتاليا
طوني عبيد ورئيس مكتب
سيدني شربل فخري وممثلني
عن احزاب وقوى  14آذار.
باالعالميني
عبيد
ورحب
وقوى  14آذار واحلزب التقدمي
االشرتاكي ،وقال :لقد اعتدنا
ان نلتقي بكم يف الظروف
الصعبة حيث كنتم تنقلون دائمًا
الكلمة احلرة للوطن».
وحتدث زهرا عن جولته
االسرتالية يف ملبورن وكانربا
واداليد وقال« :اريد ان اسجل
او ً
ال كنائب يف الربملان اللبناني
غريتي الشديدة من السلطة
الرابعة الوحيدة القادرة على
ممارسة دورها يف هذا الزمن
الرديء يف لبنان.
اضاف« :حنن يف اجمللس
النيابي وبعد االنقالب االخري
الذي البس اللباس الدستوري
اثر االطاحة حبكومة الرئيس
احلريري مل نستطع يف حينه
وحتى اليوم ممارسة دورنا يف
الرقابة واملساءلة واحملاسبة
حتى ان دورنا كان حمدودًا يف
جمال التشريع واجناز املشاريع
املتواقف عليها قبل اغتيال
اللواء وسام احلسن ،لذلك فإن
الصحافة هي سلطة الرقابة
الوحيدة اليت تستطيع ان تقول
وتفعل».
وتابع« :مع تداعيات ما جيري
يف سوريا على الداخل اللبناني
ومع احساسنا بتصميم قوى 8
آذار املسلحة على تعطيل احلياة
الدميقراطية واستكمال سيطرة
حزب اهلل على البلد ،فإننا جند
يف لبنان اآلخر يف االنتشار لبنان
الناجح الفاعل واملتفاعل مع كل
احلضارات احلديثة فنجد فسحة
لتجديد األمل بأن نضالنا وعملنا
السياسي ال بد وان يؤدي اىل
نتيجة .وحنن حققنا االستقالل

الثاني ويبقى علينا بناء مشروع
الدولة وبناء مؤسساتها وبناء
دولة الكرامة والعدالة واحلريات
وحقوق االنسان».
ووجه حتياته اىل مجيع اركان
الديبلوماسية اللبنانية السفري
يف كانبريا والقنصل يف ملبورن
واهليئات الروحية والفاعليات
ومجيع مكونات ثورة االرز وابناء
اجلالية الذين التقاهم يف جولته
يف ملبورن واداليد وكانربا.
وحول عملية التسجيل قال:
«جيب ان نتعاون مجيعًا مقيمني
ومنتشرين وعلى املستويات
كافة من اجل ارغام الدولة على
امتام مسألة اقرتاع املنتشرين
من اماكن تواجدهم.
وردًا على سؤال حول القانون
االرثوذكسي وتأثريه على وحدة
 14آذار قال« :ان هذا هو حلم
عند البعض مل ولن يتحقق،
فقوى  14آذار هي خيار الشعب
اللبناني وقدرها بناء الدولة
واملؤسسات وليس بيد احد
مهما طمح احلاسدون ان تفتت
قوى  14آذار .اما بالنسبة
للقانون االرثوذكسي فقلنا عنه
انه افضل قانون لتأمني صحة
التمثيل مئة باملئة .
ولكن ليس افضل قانون
لتأمني اإلمجاع حوله وبالتالي
كان من املشاريع اليت طرحت
للدفع باجتاه صحة التمثيل،
واملهم ان كل املكونات
اللبنانية تقف اليوم بإجيابية
امام مسؤولية ضرورة تأمني
اجياد قانون توافقي يؤمن
صحة التمثيل ويؤمن الوحدة
الوطنية .واذا مل حيقق القانون
االرثوذكسي شيئًا سوى دفع
االطراف اىل التفكري جديًا
واجيابيًا مبناقشة قوانني جديدة
فهو قد ادى قسطه للعلى».
وحول عدم اقبال املرشحني
املسيحيني على الرتشيح قال:
«ان كل االحزاب مقتنعة بعدم
لرتشيح اىل انتخابات على
اساس قانون الستني مع

احرتامنا لضرورة قيام فخامة
رئيس اجلمهورية ودولة رئيس
جملس الوزراء ووزير الداخلية
ووزير املالية باحرتام املواعيد
الدستورية .وتوجيه الدعوة على
اساس القانون النافذ الذي ال
يلغيه سوى صدور قانون جديد.
ولكن نتيجة االمجاع السياسي
بأن ال عودة اىل انتخابات على
اساس قانون الستني فمن
الطبيعي ان يتخذ اجلميع قرارًا
بعدم الرتشيح انطالقًا من الدعوة
على اساس هذا القانون .واود
التأكيد انه ال يزال ممكنا اذا
صدقت النيات ان ينجز قانون
جديد واذا كان قانونًا خمتلطًا
على اساس األكثري والنسيب
سيستدعي ذلك تأجي ًال تقنيًا
لالنتخابات».
واعترب «ان الوضع احلالي
يضغط على مجيع االطراف لكي
ينجزوا قانونًا قبل الوصول اىل
اشكالية دستورية بالتأجيل
او التمديد للمجلس ومتسائ ًال
ما هو الداعي هلذا التمديد او
التأجيل».
وردًا على سؤال حول عدم
اقتناع حلفاء مسيحيي  14آذار
باالرثوذكسي يف حني ان
حلفاء مسيحيي  8آذار وافقوا
عليه اوضح« :هذا ما ظهر على
السطح وهذا نوع من املزايدات
بأن حلفاءه حريصون عليه
اكثر مما حيرص حلفاؤنا عينا.
وهذا غري صحيح ألن حزب
اهلل جيري حسابات سياسية
وال يقدم هدايا جمانية ومن
له مشروع اسرتاتيجي حبجم
االلتزام باملصلحة االيرانية على
املساحة اللبنانية والسورية
والعربية آخر همومه اذا كان
حلفاؤه مسيحيون ام ال .وحزب
اهلل اختذ املوقف مسايرة للتيار
الوطين احلر من اجل احراج
خصومه باالضافة اىل انه وجد
ان القانون يؤمن له مصاحله
السياسية .وحزب اهلل يدرك
جيدًا انه ال ميكن اقرار قانون

النائب انطوان زهرا يتوسط االعالميني
انتخابي يوجد عليه حظر من
طائفتني .وما فعله ال يتعدى
املناورة السياسية».
وردًا على سؤال بأن اخلالف
على احلصص ام على القانون
قال زهرا« :ال اشك ان اخلطأ
الكبري الذي ارتكب هو ان
احلكومة تركتنا اىل ان وصلنا
للوقت القاتل وطرحت مشروعها
لالنتخابات ومن احملرج جدًا ألي
يتبي
طرف ان يناقش قانونًا
نّ
انه سيخسر من خالله وميشي به
ولذلك طالبنا باهليئة املستقلة
لالنتخابات واليت قوبلت بالرفض
من حزب اهلل .اما ما ميكن فعله
قانونيًا ودستوريًا هو اجراء
انتخابات بالقانون النافذ ولكن
هناك امجاع وطين ضد قانون
الستني فال بد من اجياد قانون
فيه شيء من الغموض البناء
بالنسبة للنتائج وهذا الشيء
الوحيد الذي خيرجنا من الدوامة
ألن اي مشروع معروف النتائج
مسبقًا سيلقى من يعرتض عليه
ويعطله.
وردًا على سؤال آخر اكد
«ان القوات اللبنانية تنطلق
يف عملها من انفتاح سياسي
باملعلن واملضمر اي مع وحدة
لبنان واالنفتاح وختطي حدود
الطوائف ولكن شئنا أم أبينا
فإن الرتكيبة السياسية يف
لبنان مبوجب الطائف اوقفت
العد واكدت على املناصفة على
ان يشعر اجلميع بأنهم ممثلون
بشكل عادل يف السلطة
السياسية  .لذلك فإن القوات
اللبنانية عندما تسعى اىل صحة
التمثيل ال ميكن ان تسعى اىل
النيل من حق اآلخرين بالتمثيل
الصحيح .وطرحنا لألرثوذكسي
ليس من اجل الفرز الطائفي
وامنا من اصل تأمني صحة
التمثيل فقط .وحنن طرحنا
الـ  50دائرة ولكن لألسف
مل يناقش فمروا عليه مرور
الكرام بعدما رفض فريق 8
آذار مناقشته.

الالجئني
مسألة
وعن
السوريني ،اكد ان وضعهم
خيتلف عن وضع الالجئني
يؤثر
ولن
الفلسطينيني
على الوضع الدميغرايف وان
الالجئني السوريني سيعودون
اىل منازهلم عندما تنتهي االزمة
السورية.
ورفض احلديث عن انفصام
بني مجهور وقيادات  14آذار
وعدد االجنازات اليت حققتها
قوى  14آذار منذ العام 2005
وحتى اآلن.
واكد ان سبب التمديد اذا
حصل سيكون التهديد بفرط
الوضع االمين اذا حصلت
انتخابات ال تناسب سوريا
وحزب اهلل وحننا ابلغنا يف شكل
رمسي انه ممنوع االنتخابات على
اساس الستني ألنه ال يؤمن
غالبية حلزب اله وال يعين ذلك
انين ادافع عن القانون.
وحول مواقف وزير اخلارجية
قال :ان العامل لن حياسبنا
على ما يفعله السفهاء منا
واحتضان العامل للحكومة هو
نتيجة اخلوف من االضطرابات
االمنية اليت سيقوم بها حزب
اهلل اذا سقطت هذه احلكومة
وذلك نتيجة لآلجندا السورية
وااليرانية اليت ينفذها لتحويل
االنظار عما جيري يف سوريا.
وحول كالم قيل انه ختويين
جاء على لسان النائب كاظم
اخلري خالل زيارته السرتاليا
اكد زهرا انه ال يصدق ان
اخلري يقول مثل هذا الكالم.
ويف كل االحوال ان مواقف
تيار املستقبل يعرب عنها رئيس
التيار او البيانات الصادرة عن
كتلة املستقبل.
وحول امكانات التوافق بني
القوات والتيار الوطين احلر
يف االنتخابات اكد زهرا «ان
حتالفاتنا االنتخابية» تنطلق من
حتالفاتنا السياسية ومشروعنا
السياسي واذا تراجع العماد
عون عن تغطية سالح حزب

اهلل ومشروعه ودعم النظام
السوري ودعم املوقف االيراني
ضد دول اخلليج ال مانع من
التحالف .اما اذا كانت هذه
مواقفه السياسية فإن األكيد
ان ال شيء جيمعنا به سياسيًا
او انتخابيًا.
وعن املخاطر االمنية على
طريق معراب وهل اصبح الدكتور
جعجع يعيش يف سجن معراب
قال زهرا« :الدكتور جعجع مل
ً
مسجونآ ال يف معراب
يكن يومًا
وال يف سجن وزارة الدفاع فهو
حيلق بفكره النيرّ وانفتاحه على
الناس يف كل العامل .ولكن
لألسف فإن الوضع االمين
يتجول الدكتور
يقتضي ان ال
ّ
جعجع ومن يستهدفه نسي انه
بقي  11عامًا حتت االرض وهو
ّ
يفكر
حر .وطبعًا هناك فريق
بأحادية يف الداخل بإلغاء اآلخر
وهو مدعوم طبعًا من النظام
السوري وايران.
وعن عالقة الدكتور مسري
سليمان
بالرئيس
جعجع
اوضح
الراعي
والبطريرك
زهرا ان رئيس حزب القوات
اللبنانية من اشد احلريصني
على موقع الرئاسة بغض النظر
عن االشخاص فكيف اذا وجد
يف هذا املوقع َمن حيرص على
استعادة كرامة وسيادة لبنان
شوهوها لعقود ُ
وت ّّشن
بوجه َمن ّ
عليه احلمالت كلما اختذ موقفًا
سياديًا من موقعه كرئيس
للجمهورية.
اما صاحب النيافة والغبطة
فنأمل له التوفيق يف مهمته
كعضو يف اللجنة املشرفة على
االنتخابات البابوية وبكركي
كانت عندنا وما زالت مرجعًا
وطنيًا كبريًا وصرحًا ال ميكن
اال احرتامه يف املواقف الوطنية
واالشكاالت اليت حصلت كانت
نرد
حول اآلراء السياسية وحنن ّ
بالسياسة على السياسة اما
احرتام الشخص وموقعه فال
يرقى اليه الشك.
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اعالنات

بوب وفريق العمل يف خدمتكم

االفتتاح الكبري حللويات رويال يف غيلفورد
تشكيلة واسعة من احللويات العربية

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

نظافة تامة  -خدمة مميزة
معاملة جيدة وخربة طويلة

زورونا مرة وتصبحون من زبائن احملل

اول من علـّب فالفل  NSMالشهرية اليت تباع
يف مجيع احناء اسرتاليا
البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل
املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني

N.S.M

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

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

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

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

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

علب الفالفل

بعض اآلالت

فالفل جاهزة

علب الطحينة
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Advertisement

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

.com

NEW Free App
iPhone®, iPad® &
Android™

Online at
.com

Starting at

$4.59/Month*

On your TV with
Starting at

$16.67/Month*





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

Provided by:

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

.com

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

Customer Service:
Tel: +1 604.676.3812
1.866.294.8512

Join Our Team:
apply@glarab.com

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

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

10-11-0007

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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اعالنـــات

مطعم جربيل

ملك الفروج على الفحم

بمناسبة االفــتتاح
ومــغر
خـاص
ض
عــر
ٍ

الــفروج بـ $9.90
(تايك أواي فقط)

تشكيلة واسعة جداً من
املأكوالت اللبنانية:

مشاوي على انواعها  -تبولة-
فتوش -حمص  -تشيبس-
بابا غنوخ -برغر -فالفل
 كفتة -شيش طاووق -بيتزا- - Ribsسندويشات
وسلطات متعددة.
cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown
ن

ن

فت
ح
7

ؤم
ن
طل

أيا
م
يف

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

ا
السب

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

ت

مت

أخر
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كــتابات

حازم صاغية ..حتقيق روائي عن عذابات اخلدم االجانب
بريوت من جورج جحا :يف
مزيج من التحقيق والعمل
الكاتب
يكتب
الروائي
والصحايف اللبناني حازم
صاغية من خالل سيدة
سريالنكية قصة اآلالم اليت
يعاني منها اخلدم االجانب
يف عدد من البلدان العربية.
وقد اورد الكتاب حاالت
تعرضت فيها بطلته كوماري
للضرب والتجويع واالحتجاز
يف اماكن مغلقة وحرمانها
من اجرها واتهامها اتهامات
باطلة تشفيا وانتقاما .اال
انها ال تتحدث عن الناس يف
البلدان اليت عملت فيها باللغة
نفسها ..فهناك دائما عندها
اشرار وأخيار طيبون .الكتاب
الذي جاء يف  93صفحة
متوسطة القطع محل عنوان
«أنا كوماري من سريالنكا»
وصدر عن دار الساقي يف
بريوت .وحازم صاغية كاتب
سياسي ومعلق يف صحيفة
احلياة.
بالكتاب
تعريف
يف
وحمتوياته محل غالفه ما يلي
«كوماري سيدة سريالنكية
اضطرها العوز اىل مغادرة
بلدها والعيش يف اخلليج
ومصر ولبنان .كوماري ليست
رقما وال شيئا .انها مثل كل
انسان آخر حمكومة مبواصفات
وشروط .اال ان احلياة اليت
استقبلتها كانت تليق باالرقام

واالشياء اكثر مما بالبشر».
وخلص اىل القول «هذه
الصفحات حتقيق مطول عن
عذابات امرأة نلقاها ونتعامل
معها كل يوم ».يكتب حازم
وسهولة
ببساطة
صاغية
تنسجمان مع كون املوضوع
حتقيقا كما تنسجمان بقدر
كبري مع الشخصية او البطلة.
وقد جاء االمر عمليا رواية
فعلية وواقعية اذ متت له
عناصر روائية من عدة نواح
ورمبا باستثناء عنصر اخليال
من حيث خلق املوضوعات..
اذ ان موضوعات ما عاجله
الكاتب جاهزة ومتوفرة وعلى
عنها.
الكشف
الصحايف
ويبقى عمل اخليال هنا منصبا
على الربط بني التفاصيل
واختيار اسلوب ايراد االخبار
واملعلومات اليت يقوم عليها
التحقيق.
يبدأ الكاتب معرفا بالبيئة
االجتماعية اليت جاءت منها
موردا
فيقول
كوماري
املعلومات يف قالب قصصي
يف
1971
يف
«ولدت
ماتيلي ..تلك القرية القريبة
من مدينة كاندي يف وسط
بالدي سريالنكا .هناك يعيش
بوذيون وهندوس ومسلمون
ومسيحيون ينقسمون مجيعا
اىل سنهال وتاميل .ولئن
كان البوذيون االكثر عددا يف
قريتنا فاملسلمون عموما هم

صور من تاريخ اجلالية

االغنى كما انهم املعروفون
بوجوههم الفاحتة اليت تقل
مسرة عن سواها.
الديانات
اتباع
«بعض
يسكنون حارات وأحياء منفصلة
يف ماتيلي لكن بعضهم االخر
يتجاورون يف السكن ويف
البيوت فيما تبقى العواطف
والعادات مسألة اخرى بعضها
يبعد يف ما بيننا وبعضها
ّ
وحنن
فالتاميل
يقرب..
ّ
منهم حيبون اهلند النهم من
اصول هندية ».والسنهال
هم االغلبية وهم احلاكمون
يف سريالنكا .وقالت «على
انين مل االحظ يف صغري ان
الناس يتحدثون يف الدين
على النحو الذي صاروه الحقا
ورمبا هم مل يكونوا يتحدثون
فيه اصال .كذلك مل يكن
اخلوف سلعة يتبادلونها يف
ما بني اديانهم وطوائفهم.
ذاك ان الكل فقراء والكل
متشابهون يف جوانب اساسية
عديدة من حياتهم ».امتت
املرحلة الدراسية املتوسطة
لكن الفقر حال بينها وبني
اكمال دراستها .عملت يف
القرية يف زراعة الشاي ثم
يف تعبئته بأكياس النايلون
ويف نقل مياه الشرب لبعض
الناس وغري ذلك من اعمال
قبل ان يتقرر ان تسافر
لتعمل يف اخلارج بعد االخبار
عن املال الذي جناه بعض من

تقديم
أكرم املغوّش

الدكتور مصطفى مجيل علم الدين يكرم نائب املنية االستاذ احملامي صاحل كاظم اخلري

عملوا يف اخلارج.
دفعت مبلغا من املال لقريب
هلم احتال عليهم وذلك ليحصل
هلم على جواز سفر وتراكمت
بسبب ذلك ديون على امها.
ابلغهم القريب ان هناك عمال
جيدا يف الكويت .اال انه وضع
صورة امرأة غري كوماري على
ما يفرتض انه جواز سفرها
مما تسبب هلا يف مشكالت
الحقا .عملت يف البداية
لدى زوجني .عند اكتشاف
قضية جواز السفر اخذتها ربة
املنزل اىل مكتب االستخدام
حيث ضربها رجل بعصا على
اصابعها .وما لبثت املرأة ان
اتهمتها زورا بأنها حاولت
تسميم العائلة بينما هي اليت
دست السم يف الطعام ويف
النهاية حرمتها من قسم من
اجرها.
طلبت من املكتب العمل عند
غريهم فانتقلت اىل اخرين
كانوا افضل منهم .ثم عملت
لدى امرأة مصرية عاملتها
معاملة حسنة وبعد مدة اخذتها
معها اىل مصر لكنها اضطرت
اىل تركها هناك دون اوراق
قانونية والعودة اىل الكويت.
دبرت عمال يف مصر وعوملت

باحرتام .عملت سنتني دون
اقامة شرعية .مرضت امها
فأرادت العودة اىل بلدها
وبسبب وضعها غري الشرعي
اضطرت اىل دفع رشى باهظة
لتستطيع السفر .يف بالدها
احبت رجال وأحبها فتزوجا
ورزقا بابنة وكان جيدا معها.
اال انها اكتشفت ان له زوجة
وعائلة .صارت زوجته تهددها
وتثري فضائح ورفعت دعوى
تعدد زوجات على الرجل.
ساءت عالقتهما وافرتقا يف
النهاية .هذه املرة سافرت
اىل لبنان .استقبلها خمدومها
وهو قاض بدا طيبا لكنه
يعيش مع امه الرهيبة يف
معاملتها لكوماري .عانت
الكثري اىل ان هربت ووصلت
اىل منطقة فقرية يقيم فيها
سريالنكيون وآخرون حيث
سكنت مع سريالنكية شريرة
وتسيء
تسرقها
صارت
معاملتها .تعرفت اىل منري
وهو رجل لبناني مسلم كان
طيبا معها وما لبثا ان تزوجا.
إال أنه بعد مدة غرق يف شرب
اخلمر وتعاطي املخدرات.
تسرد علينا كوماري سلسلة
عذاباتها وحياتها البائسة.

وتقول يف اخلتام «هكذا
اعيش االن .اتوق اىل سهرة
هادئة امام التلفزيون بعد
يوم عمل مضن .اتوق اىل
حنان وإىل حب وإىل عامل
اوسع قليال مينعين عنه منري.
اتوق خصوصا اىل بيت يكون
لي .سأعود عاجال او آجال اىل
سريالنكا .هناك اعمر االن
بيتا لي والبنيت اليت اصبحت
يف اخلامسة عشرة نعيش فيه
معا .بييت الذي يكلفين 150
دوالرا يف الشهر قريب من
بيت اهلي لكن اكالفه فاقت
كثريا ما كنت اتوقع.
نفسي
ضيعت
«لقد
يف
كثريون
وشاركين
عن
وتتحدث
تضييعها».
ابنتها فتقول «فأنا من اجلها
فعلت ما فعلته .من اجلها
عشت خارج بلدي وال ازال
كما تعرضت للتجويع واحتملت
وأحتمل اىل اليوم اناسا
كثريين ال حيتملون .اشكر
ربي كل يوم على ان احلياة
مل تكن قاسية معي اىل احلد
الذي كانته مع كثريات مثلي
ممن اغتصنب وأحرقن وشوهن
وانتهى بعضهن منتحرات».

عن ايالف

National

Strata Management

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

النائب الخري والدكتور مصطفى وعارف علم الدين واملحامية ابو حمد والزميل اكرم املغوش (ارشيف)
كعادته يف اندفاعه لالعمال اخلريية والوطنية واالجتماعية كرم الدكتور مصطفى مجيل علم
الدين رئيس جملس اجلالية اللبنانية آنذاك النائب احملامي االستاذ صاحل اخلري حبضور شخصيات
رمسية اسرتالية وفاعليات لبنانية وعربية .استهل الدكتور مصطفى مرحبا بالنائب اخلري ابن
مدينته املنية :حنن يا معالي النائب العزيز نفتخر بتكرميكم النكم اهال للتكريم فأجاب النائب
اخلري وحنن يا دكتور مصطفى تفتخر ونعتز بك وبأمثالك النكم فخر للبنان ووطننا العربي
واسرتاليا لك يا دكتور منا كل التقدير واالحرتام ملا تقوم به من اجل لبنان واجلالية العربية
واجملتمع االسرتالي املتعدد الثقافات واحلضارات.

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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ملبورن

Melbourne

Hatem

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical Contracting

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

حاتم

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

ال مرياج

Page 24

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
خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة ..كفالة يف
العمل

نعمل  24/24ساعة يف اليوم

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

Mob: 0417 949 650

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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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

طفل يتزوج من امرأة ستينية
تزوج طفل يبلغ من العمر  8سنوات من جنوب افريقيا امرأة تبلغ
من العمر  61عاما ،معلال ذلك بطلب أجداده املتوفني .ووافقت
أسرة الطفل على الزواج ختوفا من انتقام العامل اآلخر.
ويدعى العرسان اجلدد سانيلي ماسيليال وهيلني شابانغو .وقد
دفعت بيشينس ماسيليال أم الطفل البالغة من العمر  46عاما مبلغ
 750دوالر نقدا للعروس وصرفت مبلغ  1500دوالر إلقامة حفل
الزواج.
وحسب قول والدة العريس فان سانيلي قد مسي على شرف جده
الذي طلب بعد وفاته ،وانتقاله إىل العامل اآلخر من حفيده الزواج
من هيلني ألنها أعجبته.

االوقات املناسبة لتفاحتي زوجك
مبوضوع يزعجك
لذلك اخرتنا أن نقدم لك بعض النصائح لتعريف ما هي األوقات
املناسبة اليت ميكنك أن تكلمي فيها زوجك عن موضوع يزعجك:
 ال تتحدثي معه و هو مندمج يف مشاهدة التلفاز أو مباراة لكرةالقدم أو حتى عندما يشعر باجلوع  ،و طبعا ال تتجرئي على فتح
موضوعك و هو يف حالة نفسية سيئة أو عندما تكون لديه مشاكل
يف العمل أو أي مشاكل عائلية أو مادية...
من األفضل أن تفاحتيه باملوضوع و أنتما يف السيارة أو يف
الصباح.
– تكلمي معه بهدوء و ال جتعليه يشعر بأنك عنيدة و أنه ال جدوى من
مناقشتك  ،فال جيب أن تتسرعي يف إصدار األحكام قبل أن تسمعي
كل كالمه .

– و باملقابل ال حتسسيه أنك إنسانة ضعيفة و ال تستطيع
االعتماد على نفسها  ،فالرجال ينفرون من هذه النوعية  ،فمن
حقك أن تطليب من زوجك أي شيء لذا ال تشعريه أنك تتوسلني
إليه.
– ال تفاحتيه يف املوضوع حتى تكوني متأكدة من كل كالمك
و استنتاجاتك و تكوني مستقرة على رأي واحد حتى ال يتهمك
باملراوغة و بالتالي يرفض أن يأخذ كالمك على حممل اجلد.

“الفياغرا” ال يفيد املصابني بقصور القلب

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يومياً
نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء
254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

وذكر موقع “هلث دي نيوز” األمريكي أن “باحثني يف مركز مايو
الطيب يف روشيسرت وجدوا من خالل جتارب عدة أن الفياغرا الذي
يستخدم يف عالج العجز اجلنسي عند الرجال وبعض أنواع ارتفاع
ضغط الدم الشرياني ،ال يفيد أبدًا املصابني بقصور القلب”.
وقالت الباحثة املسؤولة عن الدراسة مارغاريت ردفيلد ان “نتائج
وخميبة لآلمال .كنا نأمل بأن جند شيئًا يساعد
دراستنا كانت مفاجئة
ّ
هؤالء املرضى ،لوجود خيارات قليلة حاليًا للعالج “.
وعاجل الباحثون خالل الدراسة مرضى يعانون من قصور قليب
انبساطي ،حيث أن قدرتهم على التمارين حمدودة جدًا ولديهم
مشكالت يف بنية القلب ووظيفته ،بالفياغرا ملدة  244أسبوعا.

fm
88.6الساعة حمالت اهلدى
مساء كل يوم أربعاء من
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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النائب انطوان زهرا يف ملبورن ممثال
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور مسري جعجع

النائب انطوان زهرا يلقي كلمته

طوني عبيد يلقي كلمته

رئيس املكتب هاني طوق يلقي كلمته

طوني كرم يقدم الربنامج

النائب زهرا يقطع شريط االفتتاح

االحرار

الكتائب

املستقبل

جانب من الحضور

التقدمي االشرتاكي

طوني يعقوب وزوجته

زار ملبورن حاليا النائب انطوان زهرا ممثال الدكتور مسري جعجع
لرعاية احتفاالت القوات اللبنانية اليت ستقام يف والية فيكتوريا.
هذا وكان النائب انطوان زهرا قد وصل اىل مطار ملبورن صباح
يوم اخلميس من االسبوع املاضي قادما من لبنان .وكان يف
استقباله على ارض املطار القوات اللبنانية وقنصل لبنان العام
يف فيكتوريا االستاذ غسان اخلطيب والرئيس االقليمي للجامعة
اللبنانية طوني يعقوب ورئيس اجلامعة يوسف سابا وحشد كبري من
املواطنني والقواتيني وبعض املسؤولني يف اجلالية اللبنانية.
وعلى ارض املطار صافح سعادته مستقبليه فردا فردا شاكرا
حضورهم.
ويف املساء وعند الساعة السابعة شارك يف افتتاح مركز القوات
يف منطقة الرزرفوار حبضور قنصل لبنان العام يف فيكتوريا
والرئيس االقليمي للجامعة والنائبني نزيه االمسر ومارلني كريوز
واجلامعة اللبنانية ورئيس املقاطعة الكتائبية يف اسرتاليا ونيوزيلندا
جورج حداد وعدد كبري من املسؤولني يف اجلالية اللبنانية وحشد
كبري من املواطنني.
السيد طوني كرم استهل االفتتاح بالنشيدين االسرتالي واللبناني

ودقيقة صمت على ارواح شهداء القوات وثورة االرز .وقال لقد
كان حلما «اقله بالنسبة لي» ان اقف يوما وارحب بكم يف مركز
فيه حتلق ارواح شهدائنا وفيه نتعانق وعلم سقوه بدمائهم ليبقى
حملقا ولنبقى حنن ونستمر ...
يشرفين وباسم رئيس واعضاء مكتب ملبورن ان ارحب بكم يف
بيتنا ،يف بيتكم وبيت كل لبناني شعاره يف حده االدنى  ..لبنان
اوال  ...لبنان احلرية والسيادة واالستقالل ..بيت كل لبناني
بكى ولو مرة على قرب شهيد  ..بيت كل لبناني اقسم يف ساحة
الشهداء مسيحيني ومسلمني اىل ابد االبدين ...
كما يشرفين وبامسكم مجيعا ان ارحب بضيف عزيز يزورنا للمرة
الثانية وهو سعادة النائب انطوان زهرا ممثال لرئيس حزب القوات
اللبنانية الدكتور مسري جعجع كما ارحب برئيس املقاطعة االسرتالية
الرفيق طوني عبيد ورئيس مكتب سدني الرفيق شربل فخري كما
اود ان اتوجه بالشكر باسم رئيس واعضاء املكتب اىل كل من
ساهم وقدم وشارك وبارك يف اجناح هذا احلفل.
والننا كالنحلة تنتقل من زهرة اىل زهرة فاننا نتوجه بالشكر من
كل زهرة استقبلتنا واستضافتنا يف يوم من االيام وامسحوا لي

ان اخص بالشكر رابطة بشري اخلريية اليت فتحت لنا ابوابها لسنني
عدة فاىل رئيسها واعضائها وناسها اتوجه باسم املكتب جبزيل
الشكر والتقدير واالحرتام ولي مع بشري قصيده كاملة سأكتفي
ببيت من ابياتها:
بشري وناسها ع الشهامة متوجة
وارز الرب عا كتفها صوجلان
كلمة رئيس املكتب السيد هاني طوق رحب فيها باحلضور وحتدث
عن القوات اللبنانية وتضحياتها يف سبيل الوطن والشهداء الذين
سقطوا على االرض ليبقى لبنان.
رئيس املقاطعة السيد طوني عبيد شكر مجيع احلضور ورحب
بسعادة النائب انطوان زهرا وقال مربوك هذا البيت ليس للقوات
فحسب بل لكل لبناني.
كلمة النائب انطوان زهرا استهلها مرحبا بالقنصل اللبناني العام
االستاذ غسان اخلطيب وبالنائبني نزيه االمسر ومارلني كريوز
وجبميع احلضور.
وحتدث النائب انطوان زهرا بوجه عام عن لبنان وما آلت اليه

صفحة 27

Saturday 16 March 2013

السبت  16آذار 2013

Page 27

ملبورن

النائب انطوان زهرا يف ملبورن ......

رابطة شباب بشري تقدم لوحة تذكارية للنائب انطوان زهرا

القنصل الخطيب واملونسنيور توما واالب اندراوس
االوضاع السيئة من خالل عدم التفاهم على قانون انتخاب وحنن
كقوات لبنانية مع قانون جديد حيفظ حقوق اجلميع مبنأى عن اي
تدخل خارجي الن الوطن مير مبرحلة حرجة علينا مجيعا ان نلتف حول
الوطن النه بالنهاية هو لنا مجيعا .وختم كالمه متمنيا على مجيع
الرفاق ان يكون هذا املركز اجلديد ليس للقوات فحسب بل جلميع

اللبنانيني بصرف النظر عن معتقداتهم السياسية والدينية.
ويوم اجلمعة استقبل سعادته يف مركز احلزب وفودا شعبية
من خمتلف املناطق يف والية فيكتوريا منها وفد اجلامعة اللبنانية
واستمع اىل مطالب اجلميع على مدى ثالث ساعات.
وخالل االفتتاح وبعده قدمت املأكوالت واملشروبات والفواكه
واحللوى.

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

يقطع قالب الحلوى مع الرفاق

جانب من الحضور
وانتهى احلفل حيث قطع النائب انطوان زهرا قالب احللوى حييط
به الرفاق.

احتفال القوات
وبهذه املناسبة اقامت القوات اللبنانية يف ملبورن حفال ساهرا
مساء يوم السبت املاضي  2013/3/9يف صالة انرتناشيونال
يف مدينة ملبورن حبضور النائب انطوان زهرا ممثال رئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع .كما وحضر احلفل قنصل لبنان العام
يف فيكتوريا غسان اخلطيب والنائبان االمسر وكريوز  ...اجلامعة
اللبنانية والرئيس االقليمي للجامعة السيد طوني يعقوب وتيار
املستقبل ،حزب الكتائب اللبنانية ،حزب الوطنيني االحرار وبعض
اجلمعيات اخلريية والنوادي الرياضية واملؤسسات االجتماعية
واالقتصادية واالعالم العربي وحشد كبري من املواطنني ووفد
قواتي من سدني يرأسه طوني عبيد.
السيد طوني كرم افتتح احلفل بالنشيدين االسرتالي واللبناني
ونشيد القوات ومن ثم دقيقة صمت على ارواح شهداء ثورة االرز
والقى كلمة معربة عن زيارة النائب زهرا اىل اسرتاليا.
السيد هاني طوق رئيس حزب القوات يف ملبورن القى
كلمة ترحيبية باحلضور ثم حتدث عن املناسبة واهميتها بالنسبة
للقوات وتطرق يف كلمة اىل اكثر من موضوع .وكانت كلمة لتيار
املستقبل.
النائب انطوان زهرا القى كلمة استهلها مرحبا باجلميع وقال
اهلل سبحانه وتعاىل خلق الكون واملياه واالشجار واالزهار واالنسان
وبقعة امسها لبنان..
ثم حتدث عن الوضع السياسي العام يف لبنان واملنطقة العربية
وقالت بالطبع هناك انظمة تظلم شعوبها لن نتدخل يف شؤونها اما
لبنان فقد اوصلت هذه احلكومة البلد اىل الدرك االسفل وال شيء
ال للوطن وال للعمل حكومة طمأنت الناس باالمن واالستقرار اما
بالواقع فال امن وال استقرار.
لبنان اليوم هو حباجة اىل مغرتبيه اكثر من اي وقت مضى اذ
اننا نعمل وبكل جهد لنؤمن لكم كمغرتبني املشاركة الفعلية يف
الوطن.
كما اشدد على ال تسكتوا عن السالح غري الشرعي فالدولة اليت
حترتم نفسها ال تقبل بسالح خارج عن نطاق الدولة.
وختم كالمه اني اعدكم باسم شهدائنا من كمال جنبالط اىل
وسام احلسن انه لن مير قانون الستني.
واخريا اوصيكم ان حتافظوا على هذا البلد الذي استضافكم
وأمن لكم سبل احلرية والعيش الكريم.
الربنامج الفين احيته خنبة مميزة من الفنانني يف ملبورن هذا
ودام احلفل اىل ساعة متأخرة من الليل.
تصوير استديو عبوشي
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قنصلة لبنان العامة  -ملبورن

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

القنصل العام -غسان الخطيب

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

تدعو جلنة ملكة مجال لبنان

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

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

سابقة علمية :شفاء رضيعة من اإليدز
أعلن فريق من الباحثني يوم األحد عن أول حالة «شفاء عملي»
لطفلة حديثة الوالدة مصابة بفريوس «اتش .أي .يف» املسبب
ملرض نقص املناعة املكتسبة «إيدز».
وقدم الباحثون نتائج عملهم يف مؤمتر علمي يف مدينة أتاالنتا،
عاصمة والية جورجيا االمريكية .وقال الباحث الرئيسي ،عامل
الفريوسات ديبورا بريسود من مركز جون هوبكنز لعالج األطفال
يف بالتيمور ،مرييالند ،إن العالج السريع املضاد للفريوسات
لألطفال حديثي الوالدة والذي يبدأ يف غضون أيام من اخلروج
للحياة ،يساعد األطفال يف الشفاء من الفريوس وحيقق هدوءا
طويل األمد ،دون احلاج لتلقي العالج مدى احلياة.
ومت عالج الطفلة «واليت يبلغ عمرها عامني االن» عندما كانت
حديثة الوالدة بعقاقري مضادة للفريوسات االرجتاعية يف غضون
 30يوما من الوالدة.
ويعتقد الباحثون أن العالج املبكر غري املعتاد للرضيعة ،اليت
كانت أمها مصابة بالفريوس دون أن تعلم،رمبا منع تكوين ما
يسمى «خزان الفريوسات» وهي خاليا كامنة ميكن أن تغذي
العدوى ،واليت جتعل من املستحيل عالج املرض ،عالج املرض.

طبيب أسرتالي مدمن يواجه
السجن بسبب اإلهمال
صدر حكم بالسجن ملدة  14عاما حبد أقصى اليوم اخلميس ضد
طبيب أسرتالي مدمن للمخدرات كان قد اعرتف باإلهمال والتسبب
يف إصابة  55مريضا بعدوى التهاب الكبد الفريوسي «سي» يف
وحدة لتنظيم النسل مبدينة ملبورن.
وعلمت احملكمة أن أخصائي التخدير جيمس بيرتز  63عاما كان
حيقن نفسه مبخدر الفنتانيل املسكن لآلالم واملهدئ،قبل أن
يستخدم نفس احلقنة يف إعطاء الدواء ملرضاه.
يذكر أن بيرتز،الذي يتوقع أن يقضي عشرة أعوام من
عقوبته،مدمن للمخدرات منذ  18عاما ومتزوج من مدمنة للهروين.
والتهاب الكبد الفريوسي «سي» ،الذي ال يوجد لقاح له،هو
مرض معد وينتقل عن طريق الدم وميكن أن يؤدي إىل الفشل
الكبدي .وينتقل املرض يف الغالب عن طريق تبادل احلقن بني
شخص وآخر.

هيفاء تتذيل قائمة مجيالت العرب
رغم شهرتها الواسعة ومجاهرييتها العريضة بني جنمات الغناء
واالستعراض يف العامل العربي ،يبدو ان الفنانة اللبنانية هيفاء
وهيب بدأت تفقد بريقها كواحدة من أمجل جنمات العرب ،حيث
حصلت على مركز متأخر يف استفتاء اجلميالت أجراه موقع» »mbc
وأورده موقع «غود نيوز».
احتلت هيفاء املركز اخلامس عشر بني املشاركات بعد أن حصلت
على أقل نسبة تصويت وتنضم بذلك اىل قائمة اخلطر اليت ضمت
 15فنانة من املقرر استبعادهن اذا مل تتغري نتائج التصويت
 ،وتضم قائمة جنمات السينما والدراما العربية اجلميالت حسب
الرتتيب :كندة علوش  -سورية ،منة شليب -مصر ،مي عز الدين -
مصر ،دميا قندلفت  -سورية ،جيين اسرب -سورية ،زينب العسكري
 البحرين ،نادين الراسي  -لبنان ،صفاء سلطان  -األردن ،يسرااللوزي  -مصر ،حورية فرغلي  -مصر ،اينت عامر  -مصر ،غادة
عادل  -مصر ،هبة نور  -سورية ،وشيماء سبت  -البحرين ،ويف
املركز اخلامس عشر حلت هيفاء وهيب.

صباح االم بكت وانهارت عندما
صفعت ابنتها هويدا على وجهها!

استمرارًا لنشر صور الفنانات األمهات مع أوالدهن يف شهر آذار/مارس،
مبناسبة عيد األم ،نشرت صورًا للفنانة صباح مع ابنتها هويدا من زوجها
أنور منسي .وتعترب عالقة صباح بهويدا شائكة سادها الكثري من املد
ّ
أول
واجلزر لسنوات
وشكلت مادة دمسة للصحافة .وكذلك تعترب صباح ّ
عربية ّ
غنت البنتها يف «حبيبة أمها» ،اليت تدندنها األمهات لبناتهن
فنانة
ّ
حتى اليوم ،وهي من أحلان املوسيقار فريد األطرش وغنتها صباح يف
فيلم «الليالي الدافئة».
يف بداية حياة هويدا ،اجتهت إىل عامل التمثيل ،حيث شاركت والدتها
صباح يف بطولة فيلم «نار الشوق» عام  1970مع رشدي أباظة ووديع
جتسد يف العمل دور مطربة تدعى صباح ولديها
الصايف .وكانت صباح
ّ
ابنة امسها هويدا كما هما على احلقيقة.
ومن املواقف اليت جرت أثناء التصوير مشهد مجع صباح وابنتها ويتطلب
من األوىل أن تصفع هويدا على وجهها صفعة قوية ،حني جتدها خممورة.
وهنا قامت صباح بصفع هويدا صفعة خفيفة ،فطلب منها املخرج أن
تعيد املشهد وتصفعها بقوة ،قائ ًال هلا« :إذا أردت أن تكون ابنتك ممثلة
قديرة ،انسي ّ
أنها ابنتك واصفعيها بصدق» ،حسب «انا زهرة» .حاولت
صباح مرات عدةّ ،
وتوسلتها هويدا أن تفعل ذلك
لكنها عجزت عن ذلك
ّ
فاستجابت هلا وصفعتها بقوة .وقبل انتهاء املشهد ،انهارت صباح باكية
أن الصفعة مل تؤملها ،واحتضنتها صباح
واقرتبت منها هويدا تقسم هلا ّ
أن املشهد املقرر يف سيناريو الفيلم كان يقتصر
وواصلت البكاء .ورغم ّ
أن املخرج أضاف إليه حلظة انهيار صباح وبكائها.
على الصفعة ،إال ّ

التدخني بعد برنامج احتفاالت أحد الشعانني وأسبوع اآلالم والقيامة
يف كنيسة مار شربل  24آذار –  1نيسان
سن اليأس يزيد

فرص فقدان
االسنان
وجتدر اإلشارة إىل أن التدخني
قد ارتبط منذ فرتة طويلة بفقدان
األسنان ،لكن الدراسة احلديثة
أشارت إىل أن النساء بعد سن
اليأس حتديدًا ،كن أكثر عرضة
لفقدان األسنان مقارنة بأقرانهن
من الرجال.
ووفقًا ملا ورد يف موقع
« »sakshipostتقول الباحثة املشاركة
يف الدراسة اليت ُن ِشرت نتائجها
يف دورية مجعية طب األسنان
األمريكية ،ومشلت  1106امرأة ،أنه
بغض النظر عن املمارسات اليت يتم
القيام بها للحفاظ على صحة الفم
واألسنان ،مثل تنظيف األسنان
بالفرشاة واخليط وزيارة طبيب
األسنان بشكل متكرر ومنتظم،
فإن النساء بعد سن اليأس يكن
أكثر مي ًال لفقدان األسنان ،مقارنة
بالرجال ممن هم يف نفس السن.
وأشارت الباحثة إىل أنه «خالل
هذه الدراسة ،مت حتديد املدخنني
الشرهني بأنهم من يتناولون على
األقل علبة سجائر يوميًا على مدى
 26عامًا .وكشفت النتائج أن هؤالء
األشخاص كانوا عرضة لفقدان
األسنان مرتني أكثر ممن ال يدخنون
على اإلطالق».

أحد الشعانني  24آذار 2013
قداس أول
		
7.30
قداس ثاني وزياح الشعانني
		
8.45
قداس الشعانني يليه الزياح (باللغة اإلنكليزية)
10:00
 11.30قداس الشعانني يليه الزياح (باللغة العربية)
 5.30قداس وزياح الشعانني
 7.00قداس وزياح الشعانني (باللغة اإلنكليزية)
االثنني  25آذار 2013
 7.30صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
 6.00صالة املساء ،رتبة الوصول إىل امليناء وزياح الصليب مع عظة
 8.00درب الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
الثالثاء  26آذار 2013
 7.30صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
 6.00صالة املساء وزياح الصليب مع عظة
 8.00درب الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
األربعاء  27آذار 2013
 7.30صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
 6.00رتبة القنديل ومباركة الزيت وقداس وزياح الصليب  -مع عظة
 8.00زياح الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
 8.30عرض فيلم آالم املسيح يف الكنيسة
اخلميس  28آذار  :2013مخيس االسرار
 7.30صالة صباح أسبوع اآلالم مع قداس
 6.00رتبة الغسل و القداس  -السهر مع القربان -أبواب الكنيسة مفتوحة طيلة الليل
 7.30زيارة سبع كنائس
اجلمعة  29آذار  :2013اجلمعة العظيمة
 7.30رتبة السابق تقديسه (رسم الكأس) ومناولة
درب الصليب يبدأ من Roberts Park
9.00
 10.30رتبة سجدة الصليب والزياح يف -St Charbel’s Multi-Purpose Hall
 3.00بدء تساعية الرمحة االهلية
رتبة سجدة الصليب باللغة االنكليزية مع الزياح
3.30
 6.00صالة املساء وطلبة اآلالم "أنا األم احلزينة"

رتبة سجدة الصليب -مركز القديس نعمة اهلل – Appin
3.00
السبت  30آذار  :2013سبت النور
 7.30صالة الصباح
 11.00صالة ورتبة الغفران مع إعرتافات.
قداس مساء عيد القيامة
5.30
 12.00قداس عيد القيامة مع رتبة السالم (نصف الليل)
األحد  31آذار  :2013أحد القيامة
نظام القداسات 10.00 – 8.45 – 7.30 :باالنكليزية –  7.00 – 5.30 – 11.15باالنكليزية
االثنني ثاني العيد  1نيسان :2013
نظام القداسات 10.00 – 8.45 – 7.30 :باالنكليزية – 5.30 – 11.15
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السبت  16آذار 2013

متفرقـــات

الدعارة يف لبنان ممنوعة ولكن موجودة

الدعارة من أقدم املهن وهي ممنوعة يف معظم الدول ،ولكنها
موجودة بالفعل والواقع ويقر اجلميع بذلك .ويف لبنان الدعارة
ممنوعة قانونًا بشكل صريح ،ولكن هناك بعض املهن املشرعنة
واملنظمة قانونًا تؤدي اىل امتهان الدعارة ولبنان بلد سياحي
وال ميكن منع الدعارة كليًا ،ألنها أصبحت يف عامل اليوم مالزمة
للسياحة .خصوصًا وأن لبنان يتصف بانفتاح وحرية تفتقدها معظم
جمتمعات ودول املنطقة ما جعله مقصدًا للباحثني عن النساء.
هذه الدراسة أعدتها «الدولية للمعلومات»:

الفتيات اللبنانيات

تنخرط مئات الفتيات اللبنانيات (ورمبا أكثر) يف ممارسة الدعارة
بعضهن كمهنة أساسية والبعض اآلخر كمهنة اضافية وهؤالء
الفتيات يعمدن التواصل مع الزبائن إما مباشرة من خالل التواجد يف
بعض املقاهي أو املطاعم أو الطرق أو من خالل سائقي التاكسي
والعاملني يف الفنادق أو من خالل شبكات منظمة وأعداد قليلة
من خالل العمل يف بعض املالهي الليلية .وعمل هؤالء الفتيات ال
خيضع لرقابة ،إذ ميكنهن اخلروج مع الزبائن يف أي وقت وزمان
بناء التصال هاتفي فقط ،أما التعرفة فرتاوح بشكل عام ما بني
 100ألف لرية و 200دوالر لقضاء عدة ساعات وقد يرتفع املبلغ
إذا كانت الفتاة تتمتع مبواصفات مجالية عالية وامتد اللقاء لفرتة
طويلة ،أما أماكن وجود هؤالء الفتيات ففي منطقة بريوت الكربى
بشكل عام وميكنهن ايضًا االنتقال اىل مناطق أخرى.

الفتيات السوريات

من املعروف ان املواطنني السوريني (الذكور واإلناث) يدخلون
اىل لبنان من دون احلاجة اىل تأشرية دخول ،بل فقط مبوجب
بطاقة دخول عادية خيتمها األمن العام عند احلدود متكن حاملها من
االقامة يف لبنان مدة  6أشهر .وتوجد شبكات تعمد اىل اصطياد
الفتيات السوريات واستقدامهن اىل لبنان للعمل يف الدعارة أما
من خالل عدد من املالهي الليلية املخصصة للسوريات حصرًا حيث
ميكن للزبون احلضور اىل امللهى واخلروج مع الفتاة اليت خيتارها،
أو حتى ممارسة اجلنس معها داخل امللهى حيث تتوافر غرف فيها
عدد من األسرة ،أو ميكنه إحضار الفتاة اليت يريد اىل أحد الفنادق
أو اىل منزله.
كما توفر هذه الشبكات منازل إلقامة الفتيات ويتم إحضارهن
اىل الزبون بناء التصاله اهلاتفي اىل املكان الذي خيتاره .وكما
هي احلال بالنسبة للفتيات اللبنانيات فعمل الفتيات السوريات غري
خاضع لرقابة.
أما األسعار فرتاوح بشكل عام ما بني  200 – 100دوالر لقضاء
ساعة أو ساعة ونصف .و 100ألف لرية لقضاء حنو نصف ساعة داخل
امللهى .وبعض الفتيات وبعدما تقضي فرتة يف لبنان وتكتسب
عددًا من الزبائن حتاول التخلص من الشبكة اليت أحضرتها لتعمل
بشكل مستقل كون الشبكة تستفيد من حنو  %70مما حتصله الفتاة
لقاء ما توفره هلا من محاية ومأوى.
ونتيجة األزمة السورية احلالية تكاثرت أعداد السوريات اللواتي
يشتغلن يف الدعارة.

الفنانات األجنبيات

حتت تسمية فنانات تدخل اىل لبنان آالف الفتيات من دول
أوكرانيا ،مولدافيا ،رومانيا ،روسيا ،أوزباكستان وتونس واملغرب
والدومينيكان للعمل يف املالهي الليلية املنتشرة يف بريوت
واحلازمية وسن الفيلم وجونيه (بشكل كبري وأساسي) ،وذلك
مبوجب عقود عمل ملدة  3أو  6أشهر جيب بعدها على الفتاة املغادرة
اىل بالدها واالقامة لفرتة مماثلة قبل السماح هلا بالعودة جمددًا.
يف حال رغبت بذلك .وطوال مدة وجود الفتاة يف لبنان تكون
حمددة يف مكان إقامتها ومكان عملها حبيث ال ميكنها اخلروج من
مكان االقامة (غالبًا ما يكون فندقًا) إال ما بني االوىل بعد الظهر
والسابعة أو الثامنة مساء وعليها الوجود يف مكان عملها يف امللهى
الليلي ما بني الساعة العاشرة لي ًال وحتى اخلامسة فجرًا .وعملها يف
امللهى يقتصر على الرقص أحيانًا وعلى جمالسة الزبائن واحلديث
معهم حيث يدفع الزبون مبلغًا يراوح ما بني  60-40ألف لرية
للنصف ساعة ويصل اىل  100ألف و 130ألف لرية لفرتة ساعة
ونصف الساعة وخالل فرتة اجملالسة يتم االتفاق على اللقاء خارج
امللهى يف اليوم التالي أو يف أي يوم آخر خالل فرتة أسبوع ،وكي
تتمكن الفتاة من اخلروج جيب أن تكون فرتة اجملالسة ساعة ونصف
أو أكثر (أي أن يدفع الزبون مبلغ  100اىل  130ألف لرية).
وتتقاضى الفتاة لقاء عملها يف امللهى الليلي أجرًا شهريًا يراوح
ما بني  800-600دوالر باالضافة اىل عمولة عن كل جمالسة ،أما
خروج الفتاة برفقة أحد الزبائن فتتقاضى عليه من الزبون مباشرة
مبلغًا يراوح ما بني  100دوالر و 200دوالر أو أكثر تبعًا ملواصفات
الفتاة (من ناحية العمر ،اجلمال ،اجلاذبية وغريها).
أما يف املالهي ،السيما الكربى منها اليت متلك مكانًا خاصًا بها
إلقامة الفنانات فيمكن للزبون احلضور مباشرة ما بني الساعة
االوىل بعد الظهر والسادسة مساء واختيار واحدة من الفتيات اليت
مل خترج (لعدم وجود زبون اختارها يف امللهى) واخلروج معها بعد
أن يدفع للملهى ما بني  100و 130ألف لرية ،ومبلغ  100دوالر أو
 200دوالر أو أكثر للفتاة ملمارسة اجلنس معها.

أماكن ممارسة الدعارة

تشكل الفنادق والشقق املفروشة أماكن ملمارسة الدعارة ،ففي
ظل حال الكساد السياحي وتراجع نسبة األشغال الفندقي أصبحت
أكثرية الفنادق من خمتلف املستويات تستقبل الزبائن والفنانات
بعدما كانت يف فرتات سابقة متتنع عن ذلك .وتراوح االسعار يف
هذه الفنادق ملدة  4-2ساعات ما بني  20و 60دوالرًا تبعًا ملستوى
الفندق وتصنيفه وهناك فنادق أصبحت خمصصة فقط هلذا النوع
من الزبائن.

املالهي الليلية

يبلغ عدد املالهي الليلية املرخصة من وزارة السياحة حنو 50
تتوزع بشكل أساسي ما بني احلمراء ،واحلازمية ،وسن الفيل،
وجونيه ،واملعاملتني ،وبعد املالهي الصغرية تعمل بها  6-4فنانات
وبعضها اآلخر أكثر من  15فنانة ،ويقدر عدد الفنانات األجنبيات
العامالت يف املالهي بنحو  800اىل 1000فنانة تبعًا ألشهر السنة.

زاوية من التاريخ

اجلزء االول

صدر حديثا كتاب «زاوية من التاريخ» اجلزء
االول لالستاذ حنا بركات ضمن سلسلة كتب
تارخيية تعنى بقرى الزاوية و»اجلرية».
مت توثيق البحث التارخيي للقرى بني دفيت
كتاب من  432صفحة من قياس  17x24سنتمرتا
املقوى) للقرى
بغالف ملون من الكرتون (الورق
ّ
التالية:
أيطو ،اسلوت ،اجبع ،البحريي ،احلرف ،أفقه،
حبويتا ،بسلوقيت ،توال ،محيص ،راسكيفا،
زغرتغرين ،سرعل ،عيمار ،عني طورين ،عربة
قزحيا ،عردات ،كفرفو ،كرمسدة ،كرم املهر،
كهف امللول ،مزرعة التفاح ومزيارة.
يتعمق الكاتب مبا يلي:
 -1اسم ،موقع ،مساحة ،حدود ،صناعة
وجتارة.
 -2أمساء رهبان ،راهبات ،كهنة ،اخويات،
مشايخ ،خماتري ونواطري.
 -3مياه ،طرقات ،مجعيات ومؤسسات.
 -4أمساء ابناء القرى الواردة يف أرشيف
اسطنبول .1571 - 1519
 -5سبب انتقال العائالت وتاريخ قدوم كل
منها اىل هذه القرى ومكان سكنها االول.
 -6آثار ،تاريخ تأسيس وترميم الكنائس
واملدارس ومن خدم فيها.
 -7صور ،وثائق ولوائح (اليورغو) الضرائب
املدفوعة عن االعناق واالرزاق واالحصائيات
( 1854م) واملهاجرون.
مراسالت املشايخ واحلكام واالتفاقات
-8
والنزاعات بني القرى وضمنها (عشور ،عقود بيع
وشراء،شكاوى ،شرطيات ،لوائح تنسيب ،أوراق
جلب ،معاهدات صلح ،إشرتاك مبعارك).
 -9التنظيمات البشرية من العهد العثماني اىل
الفرنسي فاالستقالل (بالصور والوثائق).

صفحة 30

Saturday 16 March 2013

السبت  16آذار 2013

Page 30

متفرقـــات

الصوم يف حياتنا
قدمته
حتى االن تكلمنا عن الصوم كما ّ
لنا الكنيسة ،مبدئيًا ،يف ِ
اخل َدم الصومية...
دعوني أبدأ بطرح بعض السؤاالت:
نطبق هذه التعاليم
 -1كيف ميكن أن
ّ
يف حياتنا؟ كيف ميكن أن جنعل الصوم
ال جمرد عام ًال سلبيًا بل عام ًال فعا ً
ال يف
حياتنا؟ إن مفعوله لشعوب اليوم خيتلف
عن مفعوله لشعوب القرون املاضية عندما
كتبت الرتاتيل ،القوانني ،واخلدم .كان
املؤمن يعيش يف حميط صغري ،ريفي عامة
وأورثوذكسي ،حتى وقع احلياة نفسها قد
صيغ يف الكنيسة .نعيش اليوم يف حميط
مدني واسع ،جمتمع تكنولوجي متنوع يف
إميانه الديين وعلماني يف نظرته للعامل
واألورثوذكس يشغلون قسمًا صغريًا منه.
مل يعد الصوم « واضحًا « كما كان يف
روسيا قب ًال أو اليونان .لذلك نسأل سؤا ً
ال
أساسيًا :كيف ميكننا ،بعد إضافة رمز أو
رمزين ،جعل الصوم حقيقة؟
إنه لواضح أن األكثرية الكربى من املؤمنني ال تشرتك يف
ِخ َدم الصوم اليومية خالل األسبوع .يذهبون إىل الكنيسة نهار
األحد ،ونعرف أن الليتورجيا اإلهلية خالل آحاد الصوم ،على
األقل ،يف شكلها اخلارجي ،بالكاد جتعل املؤمن يشعر بنموذج
العبادة الصومية اليت ال تعكس وال تعبرّ عن املعنى األساسي
الذي يوصلنا بروح الصوم .ومبا أن الصوم ليس قسمًا مهمًا
يف احلضارة اليت نعيش فيها ،فإنه من غري املستغرب أن
يكون مفعوله « سليب « أي أنه مرحلة من السنة منتنع فيها عن
تناول بعض املأكوالت وحضور بعض املناسبات اإلجتماعية...
ضحيت
السؤال الشعيب الذي نسمعه خالل هذه الفرتة هو شو
ّ
ها الصوم؟ والذي يعبرّ بوضوح عن املقاربة السلبية .أما من
سنتمم واجباتنا
الناحية اإلجيابية ،يعترب الصوم املرحلة اليت بها
ّ
السنوية مثل اإلعرتاف واملناولة .إذا ما ّ
متمنا هذه الواجبات
املرحلية ،ستخسر باقي أيام الصوم معناها اإلجيابي.
نرى مما سبق فقلناه بأن تناقضًا قد تطور ما بني روح أو
«نظرية « الصوم ،من جهة ،واليت عملنا إليضاحها بعالقتها
ِ
باخل َدم الصومية ،ومن جهة ثانية مفهومها الذي غالبًا ما يتوافق
عليه ويشجعه العلماني وبعض رجال اإلكلريوس .إنه ِ
مل َن
حنول شيئًا روحيًا إىل شيء شكلي من أن نفتش
السهل أن ّ
عن الروحي وراء الشكلي.
ميكننا القول دون املبالغة بأن الصوم ال زال موجودًا يف
حياة الكثري من املؤمنني لكنه قد فقد الكثري من التأثري على
حياتهم ،مل يعد طريقًا للتوبة والتجديد كما أرادت منه الكنيسة
أن يكون يف ليتورجيتها وتعاليمها الروحية .فهل ميكننا أن نعود
ونكتشفه وجنعله جمددًا قوة فاعلة يف حياتنا الروحية اليومية؟
اجلواب على السؤال يتعلق ،بالدرجة األوىل ،على إرادتنا وإذا
كنا نريده أن يكون مهمًا يف حياتنا .فبالرغم من التغيريات
احلياتية الكثرية وبالرغم من الصعوبات والعقبات املقامة يف
وجهنا من عامل اليوم ،فإنه ال ميكن اعتبارهذه العقبات مطلقة
وليس ألي منها إمكانية جعل الصوم «غري ممكن»..وإن أسباب
خسارتنا ملعنى الصوم لعميقة جدًا.
فللديانة اليت مبعرفتنا أو رغم معرفتنا ،رموز جمرد سطحية،
جديًا.
رموزعابرة القصد منها شرح أفكارنا وتربيرعدم أخذها
ّ
ميكننا القول بأن هذا اإلختزال هو امتياز األورثوذكسية .عندما
يواجه املسيحيون الغربيون ما يعتربونه « غري ممكن « يغيرّ ون
كيفوها بشروط جديدة ليجعلوها « عملية «
الديانة نفسهاُ ،ي ّ
حلياتهم .نرى مث ًال ان الصوم قد غاب تقريبًا يف الغرب عامة.
إنه ملن حسنات األورثوذكسية بأنها « ال تتأقلم « مع املتطلبات
السفلى للمجتع وال تبغي أن ختلق ديانة سهلة ترضي أفكار كل

«الوقوع يف احلب» ينمي
الذاكرة والتعلم
كشفت نتائج دراسة أن «ممارسة العالقة احلميمة بشكل متكرر
ومنتظم ال يعمل على خفض معدالت اإلجهاد واالكتئاب فحسب،
بل يقوم بتعزيز قوة املخ ,فاجلنس يعمل على حتفيز منو خاليا
املخ يف منطقة (قرن آمون) اليت تعد مركز التعلم والذاكرة يف
مخ اإلنسان» .وأشارت اختبارات الدم اليت أجريت على األشخاص
الذين وقعوا يف احلب اخريا إىل أنهم تعرضوا ملستويات عالية من
منو اخلاليا العصبية ،حيث قام الباحثون بفحص عينات دم لثالث
جمموعات خمتلفة من االشخاص ،االوىل لألشخاص الذين وقعوا
اخريا يف احلب ،والثانية تشمل االشخاص املرتبطني بعالقات
طويلة األمد ،وتتضمن الثالثة جمموعة من العزاب».

فرد أو جمموعة .إنه فخر األورثوذكسية
وليس األورثوذكس .وجد املؤمنون من
سنوات بعيدة طرق توفق بني متطلبات
الكنيسة املطلقة وضعافاتهم ،دون أن
ولكن بزيادة
يشعروا بأي «إحراج»
املربرات للحفاظ على ماء الوجه وراحة
الضمائر .أما الطريقة هي أن ُن َت ّمم
الواجبات رمزيًا ،والرمز يوجه اليوم أكثر
مراحل حياتنا الدينية .مث ًال ،سريفض
األورثوذكس فكرة زيادة أو نقصان
كلمة على الليتورجيا (المسح اهلل) ،لكنه
نادرًا ما حيضر دقائق قليلة خالل اخلدم
األخرى.
ما هوالصوم؟ ما هوالصيام؟ نرضي
أنفسنا ببعض الرموز الصومية املنشورة
يف نشرة األحد أو الوعظة مع بعض
الوصفات الطهوية لصحون لذيذة.
ويمُ كن أن جتمع الرعية بعض األموال
اإلضافية بدعايتها لبعض األصناف الرعوية .الكثري من
األمور يف كنائسنا ُتفسررمزيًا وتعترب مهمة ،ملونة ،وتقاليد
وعادات نافعة وجيدة ،أمور ال توحدنا مع اهلل واحلياة اجلديدة
ولكن مع املاضي وعادات األجداد حيث يصبح من الصعب
متييز هذه الفولكلورات من الديانة احلقيقية .أنا لست ضد
حبد ذاتها ،عندما يكونون املعنى والتعبري الصحيح
التقاليد
ّ
للديانة الرصينة ،إذا مل يكونوا الرمز بل احلياة نفسها .الذي
حدث هو أنه تغيرّ ت نظم حياتنا وأصبحت أقل تأثرًا باحلياة
الروحية يف كليتها .هناك بعض العادات الي ُحفظت كرموز
وكطريقة حياة قد نساها الوقت .والذي بقي حيًا هوالعادات
ذات اللون اجلميل واألقل صعوبة .اخلطر يف هذا املفهوم
هو أن املؤمن سيفهم الديانة نفسها كطريقة ورموز وعادات
عوضًا من أن يفهمها حتديات للتجدد الروحي .الوقت الطويل
الذي يقضيه البعض يف تهيئة األكالت الصومية ألكرب بكثري
من الوقت الذي نقضيه يف الصوم واإلشرتاك يف حقيقة
الفصح .هذا يعين أنه ما دامت العادات والتقاليد غري متصلة
بكل املفهوم العام للديانة اليت أوجدتهم وما دامت العادات
« جديًا « ستبقى الكنيسة منفصلة من
والتقاليد مل تتخذ
احلياة وليس هلا من مفعول إجيابي عليها .فعوضًا من ترميز «
تراثنا «  ،علينا أن نبدأ بدجمه حبياتنا احلقيقيةّ .
لنتخذ الصوم
جديًا يعين أن نعتربه أو ً
ال على املستوى األهم ،حتديًا روحيًا
ّ
يتطلب جوابًا ،قرارًا ،خطة وجهد مستمر .هلذا السبب خصصت
الكنيسة األسابيع اخلمس اليت تسبق الصوم للتهيئة .هذا هو
وقت اجلواب والقرار والتخطيط ...أما الوسيلة األسهل لذلك
هي اتباع تعليم الكنيسة يف قراءاتها أناجيل اآلحاد اخلمس
اليت تسبق الصوم .ليس اهلدف من األناجيل اإلستماع هلا
يف الكنيسة ،اهلدف األساسي هو محلها إىل البيت والتأمل
بها بالنسبة حلياتي العائلية ،مهنيت وواجباتي ،قلقي باألمور
املادية ،عالقيت باألنسان الذي أعيش معه ...ميكن للمؤمن
أن يضيف ملا ذكرت الصالة « إفتح لي أبواب التوبة يا
معطي احلياة »...عندها سيفهم املتعبد ماذا يعين أن يشعر
مع الكنيسة وكيف ستصبح املرحلة الصومية قسمًا فعا ً
ال من
احلياة اليومية .بنفس الوقت من الضروري قراءة كتبًا دينية،
سيساعد ذلك على تطهري عقولنا ،وزيادة معرفتنا.
النقطة املهمة يف الذي ذكرته عن مرحلة ما قبل الصوم أننا
ننظر إليه وكأنه أعطيناه من بعيد ،أتى إلينا من اله نفسه،
كفرصة للتغيري ،للتجدد ،للتعمق ،حتى أننا نهار أحد املغفرة،
ميكننا عيش ما ذكر مساء السبت:
«ال تصرف وجهك عن عبدك ،فإني فقري»....
آميـــــــــــن  -املرتوبوليت بولس صليبا

ضحك بصوت عال فسجن
ان
احملامي
وقال
«الشرطة اصدرت طليب
استدعاء ملوكله روبرت
عاما)
(41
شيافيلي
إلخالله بالسلم بالضحك
من نافذة منزله يف
روكفيل سنرت جبزيرة
لونج ايالند يف نيويورك
يف  12و 13شباط
املاضي».
اضاف ان «جاره دأب على السخرية من إعاقة يعاني منها وان
افضل رد عليه هو الضحك .يسخر مين طوال الوقت والشيء
الوحيد الذي ميكنين فعله هو الضحك».

النساء حباجة اكثر
للنوم من الرجال
وذكر موقع «ذي انكويسرت» األمريكي أن «الباحثني يف جامعة
دوك راقبوا  210رج ًال وامرأة ،وسألوهم عن شعورهم وأخذوا منهم
عينات دم ،وتبينّ أن النساء اللواتي يفتقدن للنوم الكايف أكثر
ّ
حدة يف الطبع مقارنة بالرجال مثلهم ،وأكثر عرضة لإلصابة مبشكالت
صحية خطرية».
ّ
وظهر أن النساء اللواتي ال يأخذن قسطًا وافيًا من النوم يعانني
من زيادة يف خطر اإلصابة باالكتئاب وسكتات الدماغ.
وتبينّ أن قلة النوم مسؤولة عن زيادة اإلجهاد النفسي وارتفاع
مستويات املؤشرات احليوية املرتبطة بأمراض القلب والنوع الثاني
من السكري .وكانت مستويات اآلثار اجلانبية لقلة النوم عند الرجال
ضئيلة مقارنة بالنساء.
ووجد العلماء أن النساء يعانني أكثر من الرجال عند االستيقاظ
وخصوصًا عندما ال يأخذن ما يكفي من النوم.

مارسا اجلنس يف مطعم من دون عقاب
متكن رجل وامرأة أمريكيان من ممارسة اجلنس على طاولة يف
مطعم أمام أعني الزبائن اآلخرين وبينهم أطفال ،من دون أي
عقاب.
وقالت شرطة أورالندو يف فلوريدا ان «طوم موريف مدير مطعم
«بادي موريف» يف أورالندو اتصل بالشرطة بعد أن قام جريميي
كالو ( 32عامًا) وصديقته مبمارسة اجلنس على الطاولة يف وسط
املطعم بينما الزبائن اآلخرون وبينهم أطفال يتناولون طعامهم «.
وحني طلب مدير املطعم منهما التوقف عن ذلك ،أجابه كالو بأن
«من الغري املمكن التوقف يف هذه اللحظة».
وقال موريف ان االثنان توقفا حني اتصل بالشرطة ولكن عناصر
الشرطة اعتقلوا كالو ألنه تشاجر مع املدير بعد رفضه دفع فاتورته
وقيمتها  101دوالر «.
ولكن مل توجه أي تهم للثنائي ملمارستهما اجلنس يف مكان عام،
يدل بإفادته للشرطة .
ألن أيًا من الزبائن املوجودين مل
ِ

أقدم إنسان بالعامل عمره  340ألف عام
توصل باحثون أمريكيون إىل حقيقة تؤكد أن أقدم إنسان عاش
على كوكب األرض منذ  340ألف عام يف إفريقيا ،وذلك بعد إجراء
حتليل اجلينات الوراثية ملواطن أمريكي من أصول افريقية بعد
وفاته ،بناء على طلب عائلته.
ويذكر أن كافة األحباث السابقة كانت تؤكد وجود كروموزم «»Y
جبميع التحاليل البشرية ،والذي يعود تارخيه إىل 60ألف عام ،غري
أن النتائج الثورية األخرية واليت نشرتها صحيفة اجلينات الوراثية
األمريكية ،قد أكدت بدورها عراقة اجلنس البشري وال سيما يف
القارة السوداء.

املاغنزيوم يف البقول واملك ّسرات...
للوقاية من أمراض القلب
أكد باحثون أن نقص مستوى املاغنزيوم يف اجلسم هو أحد األسباب
الرئيسية يف اإلصابة بأمراض القلب ،وليس زيادة مستوى الكولسرتول
أو الدهون املشبعة.
وقامت الباحثة أندريه روزانوف مبراجعة دقيقة لنتائج حبوث أمراض
القلب مستعينة بدراسات تعود إىل عام  ،1937وال سيما الدراسات اليت
بدأها العامل ميدريد سيليد ،وحبث خالهلا العالقة بني املاغنزيوم وأمراض
األوعية الدموية ألكثر من  40عامًا.
وأوضحت الدراسات السابقة وجود صلة بني ّ
تدني مستوى املاغنزيوم
باجلسم ومجيع عوامل اخلطورة املرتبطة بأمراض القلب ،مثل زيادة
ّ
وتكلس األنسجة الرخوة وزيادة
وتكون البقع يف الشرايني
ضغط الدم
ّ
ّ
وتصلب الشرايني .وقالت روزانوف« :حبلول عام
الكولسرتول يف الدم
السبب الرئيسي يف
 ،1957اتضح أن خفض مستوى املاغنزيوم هو ّ
ّ
وتكلس األنسجة الرخوة .إال أن هذه الدراسة مت جتاهلها على
تعصد
ّ
الفور ،ليصبح الكولسرتول واألطعمة الغنية بالدهون املشّبعة هما اجملرم
املكمالت الغذائية
الذي جيب حماربته» .كما أوضحت الدراسات أن تناول
ّ
للكالسيوم بشكل غري متوازن مع تراجع مستوى املاغنزيوم ميكن أن يرفع
خماطر اإلصابة بأمراض القلب.
ّ
وخاصة الوجبات السريعة ،على كميات
املصنعة
وحتتوي معظم األطعمة
ّ
املهمة .ويرجع ذلك
الغذائية
العناصر
من
وغريها
قليلة من املاغنزيوم
ّ
ملا تفقده هذه األطعمة من فوائد أثناء مرحلة الطهو .ويرتاجع مستوى
واملكسرات ،واألخرية
املاغنزيوم يف القمح واخلضراوات .ويزيد يف البقول
ّ
ميتنع الكثري عن تناوهلا اعتقادًا بضررها ،يف حني أنها حتتوي على دهون
تعد مصدرًا رئيسيًا للماغنزيوم.
صحية ومفيدة ،كما ّ
ّ
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تتمــات

موسكو :دمشق...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

سياسي ،بينما يستمر نزف الدم الذي اسفر حتى االن عن سقوط
اكثر من  70ألف قتيل وتشريد أكثر من مليون اىل دول اجلوار ،فض ًال
عن نزوح املاليني يف الداخل وخسائر اقتصادية مبئات املليارات .ويف
حماولة على ما يبدو لكسر حال املراوحة ،اعلنت باريس ولندن عزمهما
على تسليح مقاتلي املعارضة السورية سواء وافق االحتاد االوروبي
على ذلك ام مل يوافق .ويف حني سارع «االئتالف الوطين لقوى الثورة
واملعارضة السورية» املعارض اىل الرتحيب بالقرار الفرنسي-الربيطاني،
اعتربت دمشق انه ينطوي على «انتهاك فاضح» للقانون الدولي.
ويف موسكو ،قال نائب وزير اخلارجية الروسية غينادي غاتيلوف يف
موقع التواصل االجتماعي «تويرت»« :يبدو ان اجلميع يتحدثون اآلن عن
ضرورة بدء عملية التسوية السياسية يف سوريا ...لكن ما يثري قلقنا هو
أن بعض العواصم الغربية تعلن يف آن واحد نيتها تسليح املعارضة».
وصرح الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش
بأن قرار منح املعارضة مقعد سوريا يف جامعة الدول العربية قد يفتح
اجملال أمام تشريع تزويد املقاتلني املعارضني السالح ،حمذرًا من ان
ذلك سيكون ملصلحة «جبهة النصرة».
ونقلت عنه وكالة «نوفوسيت» الروسية لالنباء أن هذه اخلطوة تشري
إىل «إمكان تزويد الثوار السالح بطريقة يقال عنها إنها شرعية ،من
دون اللجوء إىل طرق «مشكوك فيها .وأعرب عن اعتقاده أن املساعدات
العسكرية اليت يعد األطراف اخلارجيون ومنهم األوروبيون بتوفريها
للمعارضة املسلحة يف سوريا ال بد أن تصل يف النهاية إىل «جبهة
النصرة».
وقال« :ال يصعب فهم َم ْن سيتلقى هذه املساعدة يف النهاية،
علما بأن جبهة النصرة هي القوة الرئيسية اليت تقاتل اجليش النظامي
السوري» ،ووصفها بأنها جمموعة «إرهابية».
ولفت اىل ان سوريا تواجه «أزمة داخلية حادة» منذ  15آذار 2011
عندما انطلقت تظاهرات االحتجاج.
وأعلن مصدر يف وزارة اخلارجية الروسية أن سوريا عينت وفدًا
برئاسة رئيس الوزراء وائل احللقي للتفاوض مع املعارضة .ونقلت عنه
قناة «روسيا اليوم» أن السلطات السورية عينت وفدها للتفاوض مع
املعارضة ،مشريا اىل انها تنتظر تعيني املعارضة ممثليها للتفاوض.
وقال إن وفد دمشق يتكون من مخسة وزراء برئاسة احللقي.
وكان وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف قد دعا السلطات
السورية واملعارضة اىل احلوار ،مشريا اىل ان روسيا تنتظر من املعارضة
السورية ان تشكل يف وقت قريب فريقًا للتفاوض مع احلكومة.

ايران تكثف مساعداتها

ونسبت وكالة «رويرتز» اىل ديبلوماسيني غربيني يف االمم املتحدة
ان ايران كثفت بشكل الفت دعمها العسكري لنظام الرئيس بشار
االسد يف االشهر االخرية عرب طرق عدة بينها العراق وتركيا ولبنان .لكن
مسؤولني عراقيني واتراكًا نفوا هذه االنباء.
وقال ديبلوماسي غربي بارز ان «االيرانيني يدعمون بشكل شامل
النظام ...وقد زادوا يف االشهر الثالثة اواالربعة األخرية دعمهم عرب
االجواء العراقية واآلن يستخدمون الشاحنات .والعراقيون يديرون
وجوههم اىل ناحية اخرى» .واضاف ان «ايران تلعب االن دورًا حامسًا،
وان «حزب اهلل» بالكاد خيفي الدعم الذي يقدمه للنظام السوري».
واشار اىل ان احلرب السورية «تصري اكثر فأكثر طائفية» مع قدوم
السنة باعداد كبرية من العراق للقتال ضد النظام يف سوريا.
بيد ان الناطق باسم احلكومة العراقية علي املوسوي نفى ان تكون
االسلحة متر عرب االجواء او االراضي العراقية.
كما نفى الناطق باسم البعثة االيرانية يف االمم املتحدة علي رضا مري
يوسفي ارسال اسلحة اىل سوريا .وقال« :نعتقد ان سوريا ال حتتاج اىل
أي مساعدة عسكرية من ايران».
وقال مصدر ديبلوماسي تركي« :هذه مسألة حساسة بالنسبة اىل
تركيا ،وحنن متأكدون من ان هذا ال اساس له من الصحة».
ويف بريوت ،نفى مسؤول طلب عدم ذكر امسه لـ»رويرتز» االتهامات
بنقل اسلحة ايرانية اىل سوريا عرب مطار بريوت الدولي.

 25قتيال و 50جرحيا...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

كنيسة سيدة النجاة واملصرف املركزي وسجن مكافحة االرهاب.
ويعد اهلجوم الذي ال يبعد كثري عن املنطقة اخلضراء احملصنة ،االعنف
منذ حنو شهر ،ويأتي قبل ايام من الذكرى العاشرة للغزو االمريكي
للعراق.
ومل تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه ،لكنه على ما يبدو اسلوب «دولة
العراق االسالمية» الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة» يف اهلجمات.
تشن يف وضح النهار خماوف على األمن
وتثري اهلجمات اجلريئة اليت
ّ
اهلش للعراق الذي يتعرض لضغوط متزايدة وقت يهدد تصاعد الصراع
الطائفي يف سوريا التوازن السين  -الشيعي فيه .ويقول خرباء أمنيون
إن متشددين مرتبطني بتنظيم «القاعدة» يعيدون تنظيم صفوفهم يف
حمافظة األنبار ويعربون احلدود إىل سوريا للقتال إىل جانب املعارضني
املسلحني ضد قوات الرئيس السوري بشار األسد.
واوضحت مصادر يف وزارة الداخلية واخرى يف وزارة الصحة ان عدد
القتلى بلغ  25بينهم سبعة من رجال الشرطة و 15مدنيا وثالثة مهامجني.
وأصيب  50شخصا آخرون .

وسجلت التفجريات قرب وزارتي اخلارجية والثقافة ومعهد االتصاالت
املقابل لوزارة العدل يف حي العالوي بوسط بغداد .وروى شهود ان
اطالق نار كثيفا أعقب التفجريات الثالثة ،فيما ارتفعت اعمدة دخان
قرب مبنى الوزارة.
وطوقت قوات امنية من جهاز مكافحة االرهاب وعمليات بغداد املكان
ومنعت الصحافيني من التصوير.

«األمري االمحر»...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

توىل احلزب الشيوعي السلطة عام .1949
وصرح املسؤول يف احلزب الشيوعي ليو يونشان« :اعلن آالن ان
الرفيق شي جينبينغ اختري رئيسا جلمهورية الصني الشعبية».
وخيلف شي هو جني تاو على رأس ثانية كربى القوى االقتصادية يف
العامل .ومن املفرتض ان يعني لي كيكيانغ رئيسا للوزراء اليوم ليخلف
ون جياباو.
وعند انتخاب شي على رأس احلزب الشيوعي الصيين يف تشرين
الثاني  ،2012بات من املؤكد انه سيتوىل رئاسة الدولة مبا ان كل
املؤسسات الرمسية خاضعة للحزب.
وعلى وقع املوسيقى يف قصر الشعب بوسط ساحة تيان ان مني،
ادىل شي ،الذي ارتدى بدلة قامتة مع ربطة عنق محراء ،بصوته.
ومن املقرر ان يقوم الرئيس اجلديد برحلته االوىل اىل اخلارج يف نهاية
السنة عندما يقوم بزيارة رمسية ملوسكو ،تليها جولة يف افريقيا.
وعلى عكس خلفه ،توىل شي فور انتخابه امينا عامًا للحزب رئاسة
اللجنة العسكرية املركزية .لكنه ،على تعدد مسؤولياته ،مضطر اىل
التنسيق مع نظرائه داخل املكتب السياسي للحزب.
وشي هو الزعيم االول يولد بعد تأسيس ماو تسي تونغ النظام عام
 ،1949وهو جنل احد «ابطال الثورة» وبهذه الصفة هو احد «االمراء
احلمر».
وكان شي اقر سابقا بأن الفريق اجلديد «يواجه مسؤوليات ضخمة»
و»حتديات كبرية» اوهلا الفساد املتزايد يف صفوف احلزب والذي «يهدد
بتقويضه» .وطمست الرقابة ما كانت كشفته وكالة « بلومربغ» من ان
ثروة اقرباء لشي تقدر بـ 376مليون دوالر.
وال يزال يتعني على شي ان يثبت ارادته التخلص ليس فقط من
االشخاص «الثانويني» الفاسدين بل من املسؤولني الكبار.
كذلك انتخب املؤمتر لي يوانشاو ( 62سنة) نائبا للرئيس ،متقدما
املرشح االوفر حظا ليو يونشان احملافظ واملسؤول عن الدعاية منذ عشر
سنني.

الكنيسة دون..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

أسلوبا جديدا للبابوية ،خمتلفا متامًا عن منط حربية بينيديكتوس الـ.16
يف الشكل ،احتفظ بصليبه الذي كان يضعه إذ كان أسقفًا ،بعدما ختلى
االربعاء عن الرداء االمحر الذي لبسه خلفه عند انتخابه عام  ،2005وآثر
عليه اجلبة البابوية البيضاء.
ويف املضمون ،كانت عظته املقتضبة واملرجتله أكثر بساطة بكثري
من اخلطاب الطويل واملكثف الذي ألقاه سلفه يف قداسه االول عام
.2005

سوريا تنذر...

تتمة املنشور الصفحة االوىل

احلدود اللبنانية ـ السورية ..وإال فإن اجليش السوري سيقوم بالرد
اجملردة من مواقع قواتنا».
جتمعات «مشاهدة بالعني
عسكريًا على ّ
ّ
من نيويورك ،خرجت جلسة جملس األمن الدولي عن مضمونها احلدودي
اجلنوبي (القرار  ،)1701ليخرج أعضاء جملس االمن الدولي اخلمسة عشر،
ببيان باإلمجاع يعربون فيه عن «عميق قلقهم ازاء تداعيات االزمة يف
سوريا على استقرار لبنان» ..واألهم هو دعوة اللبنانيني عن «االمتناع
عن الضلوع يف األزمة السورية».
ومن عاصمة الشمال اللبناني أيضًا ،ارتفعت ألسنة اللهب ليل أمس
االول ،بإحراق مناصرين لبنانيني للمعارضة السورية ،عددًا من صهاريج
احملروقات اليت تعمل بني لبنان وسوريا ،وببلوغ منسوب التوتر امليداني
والسياسي بني «املتحاربني» يف عاصمة الشمال مستوى غري مسبوق
يف األسابيع األخرية ،وآخر فصوله سقوط جرحيني يف ساعة متأخرة من
ليل أمس يف جبل حمسن بفعل قذيفة «أنريغا» ،سبقها القاء قنبلة يدوية
يف حملة «البقار» يف القبة ،فض ًال عن رصد أعمال تدشيم على «احملاور
التقليدية» يف املدينة.
ومن الشمال اىل احلدود اجلنوبية ،حيث كان الطريان احلربي
اإلسرائيلي ينفذ ،طوال نهار أمس االول ،سلسلة طلعات مكثفة بلغت
أجواء العاصمة بريوت وعمق البقاع يف حماذاة االجواء السورية ،وترافقت
مع حشود اسرائيلية مدرعة كبرية تضم عشرات اآلليات واجلرافات
واحلفارات ودبابات الـ»مريكافا» ،دفع بها العدو اىل املواقع املتقدمة
يف مزارع شبعا ويف اجلوالن الســوري احملتل.
ومل تنف مصادر متابعة احتمال أن تكون احلشود االسرائيلية مقدمة
ملناورات عسكرية واسعة النطاق سيجريها العدو على اجلبهة الشمالية،
وهي متصلة بالوضع السوري بالدرجة األوىل ،وأكد ان هذه التحركات
فرضت حالة من االستنفار الشديد يف صفوف اجليش واملقاومني.
بينت للمعنيني يف بريوت ولعواصم
كل هذه التطورات املتسارعة ّ
عدة يف املنطقة والعامل ،أن األزمة السورية ،اليت تدخل اليوم سنتها
الثالثة ،تواجه منعطفًا سياسيًا وديبلوماسيًا وميدانيًا ،يتمثل يف قوة

دفع دولية وإقليمية ،جلعل املعارضة املسلحة حتقق إجنازًا نوعيًا على
األرض ،وخاصة يف منطقيت القصري وريف دمشق ،ويف الوقت نفسه،
فرض «هيئة تنفيذية» تتوىل التفاوض باسم املعارضة السورية.
والالفت لالنتباه أن اندفاع القطريني واألتراك ومعهم باريس ولندن،
يف هذا االجتاه ،قابله موقف أمريكي ،عرب عنه الوفد األمريكي الذي زار
بريوت على مدى ايام ،بإبالغه «قوى  14آذار» أن االدارة األمريكية
«لن تقوم بتسليح املعارضة السورية» ،وهي الرسالة األبرز اليت تلقفها
حلفاء واشنطن يف لبنان.

مذكرة احتجاج سورية للبنان

ومل متض ساعات قليلة على إعالن السفري السوري يف لبنان علي عبد
قدمت مذكرة احتجاج جديدة اىل وزارة اخلارجية
الكريم علي ،أن بالده ّ
اللبنانية ،أمس االول« ،احتجاجًا على اعتداءات املسـلحني على بلدة
تلكلخ يف اليومني املاضيني ،انطالقًا من األراضي اللبنانية» ،حتى
بادرت دمشق اىل التهديد للمرة األوىل ،بقصف جتمعات ملا أمستها
«العصابات املسلحة» يف لبنان إذا استمر تسللها عرب احلدود.
وقالت اخلارجية السورية يف بيان هلا ،قبيل منتصف ليل أمس االول
إن «جمموعات ارهابية مسلحة قامت خالل الـ 36ساعة املاضية وبأعداد
كبرية بالتسلل من االراضي اللبنانية اىل االراضي السورية» ،مشرية اىل
ان القوات السورية قامت «باالشتباك معها على االراضي السورية وما
زالت االشتباكات جارية».
وشددت الوزارة على ان «القوات العربية السورية املسلحة ال تزال
تقوم بضبط النفس بعدم رمي جتمعات العصابات املسلحة داخل االراضي
يستمر اىل
اللبنانية ملنعها من العبور اىل الداخل السوري ،لكن ذلك لن
ّ
ما ال نهاية».
وأشارت إىل أن «سوريا تتوقع من اجلانب اللبناني إال يسمح هلؤالء
باستخدام احلدود ممرًا هلم ألنهم يستهدفون أمن الشعب السوري
وينتهكون السيادة السورية ،ويستغلون حسن العالقات األخوية بني
البلدين».
واكد البيان ان «حشود هذه اجملموعات اإلرهابية ما زالت مستمرة داخل
مشاهدة بالعني اجملردة من مواقع قواتنا اليت
األراضي اللبنانية وهي
َ
مارست حتى اآلن أقصى درجات ضبط النفس باالمتناع عن استهدافها
على أمل أن تقوم اجلهات اللبنانية املختصة ببذل جهودها يف ضبط
احلدود مع سوريا حرصًا على األمن يف البلدين ومحاية ألرواح املواطنني
األبرياء وعدم التصعيد الذي تهدف إليه هذه اجملموعات اإلرهابية».
وأوضحت الوزارة أن «تدفق املسلحني واالسلحة بدأ بشكل الفت منذ
صباح  12آذار من االراضي اللبنانية اىل االراضي السورية يف منطقة
القصري وجوسية وحتى تارخيه (امس االول) ،وكذلك الدعم اللوجسيت
الواضح من االراضي اللبنانية».

جملس األمن النتخابات «توافقية»

ومن نيويورك ،أفيد أن جملس االمن دعا لبنان اىل االمتناع عن التدخل
يف االزمة السورية.
ويف جلسة مغلقة لبحث التقرير االخري لالمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون ،حول القرار  ،1701أبدى اجمللس «قلقه البالغ إزاء تبادل
وختوفه من عمليات خطف
اطالق النار على احلدود اللبنانية – السورية،
ّ
وتهريب األسلحة عرب احلدود فضال عن االنتهاكات احلدودية األخرى».
واذ شدد اجمللس على االحرتام الكامل لسيادة لبنان ووحدته وسالمة
اراضيه ،رحب جبهود الرئيس ميشال سليمان للحفاظ على وحدة لبنان
واستقراره .وحث مجيع األطراف يف لبنان على اجراء االنتخابات الربملانية
«على اساس توافقي ضمن األطر القانونية والدستورية».
وأعرب اجمللس عن قلقه ازاء «تورط بعض العناصر اللبنانية يف
الصراع الدائر يف سوريا» ،معتربًا ذلك «خمالفًا لسياسة النأي بالنفس
اليت اختذها لبنان».
ودعا اعضاء اجمللس لبنان اىل اختاذ موقف حيادي من األزمة السورية
ومراقبة احلدود قدر اإلمكان ملنع تهريب األسلحة وتسلل املخربني
اىل الداخل السوري ،وحثوا الزعماء اللبنانيني على ابقاء لبنان خارج
الصراعات اخلارجية وذلك مبوجب «إعالن بعبدا».
وشددت معظم الوفود على وقف االنتهاكات االسرائيلية لألجواء
اللبنانية واليت تعترب خرقًا للقرار  1701وطالبت بضرورة االنسحاب
(االسرائيلي) من مشال قرية الغجر.
ورحب اعضاء اجمللس باهلدوء على طول «اخلط األزرق» ،وحثوا
األطراف على ضمان احلفاظ على وقف االعمال العدائية.
واذ اعرب اجمللس عن قلقه من آثار األزمة على استقرار لبنان ،ناشد
اللبنانيني احلفاظ على الوحدة الوطنية ،واشاد بالدور الذي تلعبه القوات
األمنية يف لبنان للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته.

 14آذار

أما على الصعيد الداخلي ،فقد خال املشهد السياسي من اي تطور بارز
يف شأن أزمة قانون االنتخاب اليت مل تغب عن بعض املواقف .
وفيما تستعد قوى  14آذار الحياء الذكرى الثامنة النتفاضة  14آذار
يف مهرجان تقيمه االحد يف جممع «البيال» ،قامت وفود من شخصياتها
ونوابها جبولة على ضرائح الشهداء الذين سقطوا يف االغتياالت اليت
سبقت االنتفاضة وتلتها ووضعت أكاليل من الزهر عليها .وكان ختام
اجلولة عند متثال الشهداء يف وسط بريوت حيث شدد الرئيس فؤاد
السنيورة على ان «قوى  14آذار ستنهض أقوى مما كانت».
وتطرق اىل ملف قانون االنتخاب فأكد ان «مثة خطوات ومساعي تبذل
على اكثر من صعيد» من اجل اجراء االنتخابات ،موضحًا ان املشاورات
اليت جيريها «تيار املستقبل» مع احلزب التقدمي االشرتاكي يف شأن
قانون االنتخاب «تتقدم ونأمل ان تثمر املساعي يف القريب العاجل».
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

القبض على  3سالبني
استخدموا صاعقاً كهربائياً يف عملياتهم

وفجرا ،واثناء انتقال السوري أمحد فايز العبود اخللوصي على
منت «فان أبيض» خمصص لنقل الركاب بداخله ثالثة أشخاص من
حملة الكوال قاصدا مدينة صيدا ،ولدى وصوهلم إىل حملة الدامور
شهر احد الركاب وبالتواطؤ مع الراكبني وسائق الفان مسدسا
حربيا يف وجهه وسلبه مبلغا من املال وهاتفه اخلليوي.
وسجل يف الساعات املاضية سرقة عدد من السيارات حيث
سطا اللصوص يف حملة السبتية يف قضاء املنت على سيارة هوندا
اكورد صنع  1980لون توركواز متلكها تقال بشارة بشارة كانت
اوقفتها قرب منزهلا.
ويف الدكوانة سرق جمهول سيارة هوندا اكورد صنع 1986
فضية ميلكها حييى امحد اللبان كان اوقفها قرب منزله.
ويف حملة حوش الرافقة يف بعلبك سرق اللصوص سيارة
مرسيدس  200صنع  1977زرقاء اللون حتمل اللوحة/115422ز
ميلكها املواطن حممد علي املقداد كان اوقفها قرب منزله .ويف
حملة حي السلم يف الضاحية اجلنوبية لبريوت ،اقدم اللصوص
على سرقة سيارة «ميتسوبيشي غاالنت» صنع  1989زيتية متلكها
مرينا نزيه صوان كانت اوقفتها قرب منزهلا.
وادعى فايز عبداهلل املكحل لدى فصيلة رياق ،بأن جمهو ً
ال أقدم
على سرقة سيارته نوع تويوتا كارينا لون أزرق بالقرب من مفرق
رعيت حارة الفيكاني.
***

استخدم ثالثة شبان صاعقًا كهربائيًا يف عمليات سلب استهدفوا
عما ً
ال أجانب يف مناطق عدة ،واستطاعوا القيام مبا يزيد عن
خالهلا ّ
 18عملية سلب بهذه الطريقة اىل أن ألقي القبض عليهم.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت
فيه أنه «حصلت يف اآلونة األخرية عمليات سلب عدة طالت
أشخاصا من جنسيات خمتلفة ضمن حمافظيت بريوت وجبل لبنان،
من قبل ثالثة أشخاص جمهولني يستخدمون سيارة أجرة خالل
تنفيذ عملياتهم.
وبنتيجة اإلستقصاءات والتحريات املكثفة والرصد ،متكنت
شعبة املعلومات بتاريخ  2013/3/2من توقيف الفاعلني ،وهم
كل من :و.ح ( 34عامًا) وم.س ( 34عامًا) وم.س ( 23عامًا).
وبالتحقيق معهم اعرتفوا بقيامهم مبا يزيد عن مثاني عشرة عملية
سلب ألشخاص من التابعيات :السورية ،السرلنكية ،الفيليبينية،
وغريهم ،يف مناطق :برج محود ،الدورة ،حميط سوق األحد،
واألشرفية ،وذلك عن طريق تهديد الضحايا بواسطة صاعق
كهربائي.
وضبطت السيارة املستخدمة يف عمليات السلب ،وهي نوع
«نيسان ساني» لون فضي حتمل لوحة عمومية مزورة ،وضبط
حبوزتهم :أجهزة هواتف خلوية ،أموال نقدية ،مصاغ من الذهب،
بطاقات إئتمان ،أوراق ومستندات شخصية ،أقنعة صوفية،
سكاكني وشفرات (كاتر) .كما تبني أنهم من أصحاب السوابق 		
جبرائم سرقة وسلب واغتصاب.
حبة
ُ
«مين» صاحب كمية كبرية من احلبوب املخدرة تفوق املليون ّ
وأودعوا مفرزة اجلديدة القضائية يف وحدة الشرطة القضائية «خبسارة كبرية» بعد ضبطها داخل بركة مياه جافة يف سهل بوداي
للتوسع بالتحقيق معهم ،بناء إلشارة القضاء املختص» .من جهة وموضبة للتصدير إىل اخلارج .وتبلغ قيمة املضبوطات حواىل مخسة
أخرى ،أعلنت املديرية يف بيان انه « ضمن إطار مهامها يف جمال ماليني دوالر أمريكي.
حفظ األمن والنظام
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أعلنت فيه
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ،متكنت قطعات قوى األمن انه على «إثر توفر معلومات لدى مكتب مكافحة املخدرات االقليمي
الداخلي بتارخيي 02و 2013/03/03من توقيف  128شخصًا إلرتكابهم يف البقاع يف وحدة الشرطة القضائية حول وجود كمية من احلبوب
أفعا ً
ال جرمية على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 24 :جبرم دعارة ،املخدرة يف حملة سهل بوداي ،ونتيجة للمتابعة احلثيثة والرصد،
 19جبرم دخول البالد خلسة 18 ،جبرائم سرقة 16 ،جبرم تزوير ،وبناء إلشارة القضاء املختص ،قامت قوة من املكتب املذكور عند
 16جبرائم خمدرات 7 ،جبرم ضرب وايذاء 4 ،دون أوراق ثبوتية ،الساعة الثالثة من تاريخ  2013/03/11بدهم املكان ،حيث متكنت
 4جبرم انتحال إسم 3 ،جبرم خطف 2 ،جبرم مقاومة رجال األمن 7 ،من ضبط هذه احلبوب وهي من نوع «كبتاغون» موضبة داخل /12/
جبرائم :احتيال ،حيازة مسدس ،حترش جنسي ،تعدي على أمالك كيسا من اخليش خمبأة داخل بركة مياه ترابية جافة ،وهي جمهزة
خاصة ،عدم دفع نفقة ،تسول ،صدم وتسبب بوفاة ،و 8مطلوبني للتصدير إىل خارج البالد ،وقد قدرت هذه الكمية حبواىل مليون
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
وسبعني ألفًا وأربعماية حبة ،وقيمتها املادية حواىل اخلمسة ماليني
دوالر أمريكي.
***
ومت ضبطها ونقلها اىل مركز املكتب املذكور ،والتحقيقات
مستمرة ملعرفة الفاعلني وتوقيفهم».

ضبط أكثر من مليون حبّة «كبتاغون»
بربكة مياه يف سهل بوداي

«تشليح» إيطالي يف املكلس وفشل «تشبيح»
سيارة على طريق املطار

حفلت التقارير األمنية بعمليات سلب وسرقة نتج عن احداها
جرح شاب بعد رفضه تسليم سيارته للسالبني الذين عمدوا إىل
اطالق النار عليه واصابته خباصرته.
كما سجلت سرقة عدد من السيارات.
وادعى ساري ايلي حداد ،امام فصيلة برج محود انه اثناء
وجوده قرب كنيسة مار يوسف يف الدورة ،اقدم مسلحان على
شهر مسدسني حربيني بوجهه وهدداه بالقتل وسلباه مبلغ150/
دوالرًا امريكيًا /وهاتفه اخلليوي الذي حيمل الرقم (76/301522
وسلساال من الذهب) كان يف رقبته واوراقه الثبوتية ،وفرا عرب
احد الزواريب الضيقة يف املنطقة من دون ان يتمكن من اللحاق
بهما.
وادعت لدى فصيلة اجلديدة الفيليبينية (اليزا فالنتينو
فيسكوندي) انها اثناء انتقاهلا يف حملة سد البوشرية يف قضاء
املنت  -املدينة الصناعية ،اقدم جمهوالن على اعرتاض سبيلها،
وشهر احدهما بوجهها سكينا مهددا اياها بذحبها ،وسلباها
حمفظتها اليت حتوي مبلغا من املال واوراقها اخلاصة وهاتفها
اخلليوي ،وفرا.
وعلى اوتوسرتاد املطار واثناء مرور (حممود حممود شحادة)
بسيارته ،اعرتض طريقه اربعة مسلحني على منت سيارة غولف
زيتية ،وبعدها شهروا مسدسات بوجهه بعد ان طوقوا سيارته
وحاولوا سلبه السيارة ،لكنه متكن من التملص منهم ما دفعهم
اىل اطالق النار باجتاهه فاصيب برصاصة يف خاصرته وقد مت نقله
اىل مستشفى الساحل للمعاجلة وفر السالبون .ويف حملة السفارة
الكويتية أقدم مسلحان على منت سيارة أجرة على اعرتاض سبيل
زهرية امحد مجال الدين وشهر أحدهما مسدسا بوجهها وهددها
بالقتل وسلبها مبلغ  1400دوالر امريكي.
ويف حملة املكلس ،وأثناء مرور االيطالي سامويل فرانيكو
كوفانو على منت سيارة مستأجرة من نوع رينو صنع  2011رمادية
اعرتض طريقه مسلحان وشهرا بوجهه مسدسني حربيني وحتت
وطأة التهديد بالقتل ،سلباه مبلغا من املال وفرا.

***

إدمان على  ..الضرب
كشفت حتقيق قضائي يف قضية ضرب شاب يف العقد الثالث
من العمر لوالدته ،عن تورطه بتعاطي املخدرات ال سيما مادة
اهلريويني وقد كشف املدمن أنه كان يشرتي حاجته من حسن
صادق وهيب الصادرة حبقه  166مذكرة توقيف.
وكان ر.ل أقدم على ضرب والدته وعلى حتطيم بعض أثاث
املنزل يف حملة جبيل وبالتحقيق الفوري معه من قبل فصيلة
درك جبيل اعرتف مبا أسند إليه وقد أسقطت املدعية حقوقها
الشخصية.
وبالتوسع بالتحقيق معه من قبل مكتب مكافحة املخدرات ،اعرتف
بتعاطي اهلريويني وبشرائها من «أبو علي وهيب» يف بريتال حيث
يقصده اىل احمللة املذكورة بعد أن يتصل به على رقم هاتفه

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

اخللوي ،وتبني أن أبو علي وهيب هو حسن صادق وهيب وحبقه
 166أسبقية ترويج وإجتار باملخدرات.
وباحلقيق االبتدائي اعرتف ر.ل مبا أسند إليه وكرر إفادته
األولية وبالتحقيق مع حسن صادق وهيب من قبل رئيس اهليئة
االتهامية أنكر ما أسند إليه.
وجرمت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل
ّ
حيدر حسن صادق وهيب وأنزلت به عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة
وغرمته  25مليون لرية وأنزلتها اىل األشغال الشاقة املوقتة مدة
ّ
مثاني سنوات والغرامة اىل مليوني لرية ،وأدانت ر.ل بتعاطي
وغرمته مليون لرية.
املخدرات واكتفت مبدة توقيفه
ّ
***

ثالث عمليات سلب داخل سيارات أجرة
سجلت التقارير األمنية حصول أربع عمليات سلب يف عاليه
وبريوت ،ثالثة منها طالت سيارات أجرة ورابعة عما ً
ال يف ورشة
بناء ،فض ًال عن سرقة منزل يف اللبوة.
ففي حملة حبمدون أقدم ستة من ركاب داخل فان خمصص
للنقل العام على سلب (حسني علي حيدر) و(أمحد مصطفى
الصلييب) ما حيمالن من أموال بعد أن شهروا سكاكني بوجهيهما
وأجربا سائق الفان على التوقف اىل جانب الطريق وفروا منه اىل
جهة جمهولة.
ويف حملة ضهور العبادية دخل مسلحان ورشة بناء وعمدا بعد
شهر مسدسني على سلب العامل السوري (محدان احلسن) ما
حيمله من أموال قال إنها بلغت  100/دوالر امريكي /و 300/لرية
سورية /وفرا.
ويف حملة املصيطبة ادعت (وفيقة أمحد رمضان) أنه وبطريقة
احتيالية قام سائق سيارة أجرة بسحب جموهرات منها كناية عن
سوار وخامت ذهبيني قدرت قيمتها حبواىل 150/دوالرًا أمريكيًا./
ويف حملة الطريق اجلديدة سلب سائق تاكسي املواطنة (اميان
وهيب) خامتني وسوارًا ذهبية بعد أن هددها بسكني وأنزهلا عنوة
يف أحد الشوارع الداخلية اليت حنا اليها وقدرت قيمتها مبا يزيد
على 4000/دوالر أمريكي.
من جهة ثانية ،ادعى لدى خمفر اللبوة حممد راتب أمهز ،أن
جمهو ً
ال أقدم على دخول منزله يف اللبوة بواسطة الكسر واخللع،
أوان منزلية وحتف وثريات قدرت قيمتها بـ8
وسرق من داخله
ٍ
آالف دوالر.
***

إشكال يف الدكوانة وتوقيف املتورطني
وقع إشكال يف حمطة وقود يف الدكوانة عندما كان أحد
األشخاص من آل مشص يقوم بتعبئة إطار سيارته باهلواء ،وبدأ
بتوجيه اإلهانات للعامل املصري فتصدى له األخري ،فغادر مفتعل
اإلشكال ليعود بعد قليل ومعه  8أشخاص من عائالت مشص
ومليحي وعالء الدين وقاموا بضرب العامل املصري ،فتصدى هلم
أحد األشخاص اللبنانيني الذي صودف وجوده يف احملطة.
وعلى الفور حضرت قوة من خمابرات اجليش يف املنت وأوقفت
املتورطني يف احلادث.
***

جثة داخل شقة يف الزلقا
عثر ليال يف احدى الشقق يف عمارة شلهوب يف منطقة الزلقا
على ب.س ( 39عامًا) مضرجة بالدماء ومصابًا بعدة طعنات سكني.
وبعد الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي أشار إىل أن الوفاة
حصلت قبل  24ساعة والتحقيقات جارية ملعرفة املالبسات.
وحبسب التحقيقات األولية فإن ب.س .قد حضر إىل لبنان من
الواليات املتحدة األمريكية منذ شهر.

* 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

يورغو شلهوب :أنا األكثر قسوة يف نقد أعمالي
للمرة الثانية ،يطل املمثل اللبناني
يورغو شلهوب مع املخرج واملنتج
إيلي معلوف .العام الفائت ظهر
يف مسلسل “األرملة والشيطان”
فحي املشاهدين يف الشخصية،
رَّ
أو باألحرى يف الشخصيتني اللتني
أداهما ،وحاليًا يطل عرب شاشة “أل
بي سي” األرضية يف مسلسل
ٍ
شخصية
“عندما يبكي الرتاب” يف
أخرى ال تقل جذبًا للجمهور.
األصداء اليت يسمعها عن الدور
وعن املسلسل جيدة،
أصداء مسعناها
على رغم أن
ً
ترتدد يف أوساط بعض النقاد
تقول إن العمل ميكن أن يكون
أفضل يف بعض جوانبه“ .ال ميكنين
ٍ
نقد مل ُيكتب بعد،
أن أجيب عن
ولكن أحرتم حق كل شخص بإبداء
رأيه” ،يقول يورغو ،الفتًا إىل
أنه ال يأخذ يف االعتبار إال النقد
البناء ،ألن “بعض النقاد اليوم،
مبسلسل درامي إما ألن
يشهر
ٍ
عنده مشكلة شخصية مع املنتج أو
املخرج أو الكاتب أو أحد املمثلني.
أنا أنتظر النقد البناء ،خصوصًا ذلك
الذي ينتقد أدائي ،علين أستفيد
منه ،علمًا أنين الناقد األكثر قسوة
مع نفسي”.
ويسارع شلهوب إىل استباق
سؤالنا فيجيب قبل أن حنظى بفرصة للكالم“ :ال تطلب مين أن
عرض على
أنتقد نفسي اآلن أو أن أنتقد املسلسل ،ألنه ما زال ُي َ
عمل حُيتمل أن يكون فيه بعض الثغرات
اهلواء” .ويوضح أن كل
ٍ
اليت يسببها ضيق الوقت أو مشاكل تقنية ،ويشدد على أن فريق
العمل ميكن أن يرى تلك الثغرات أكثر من غريه ،ألنه يعرف ماذا
حصل أثناء التصوير.
ويتمنى يورغو على املنتقدين أن يزوروا املخرجني واملمثلني
خالل تصوير املسلسالت ألن “من السهل جدًا أن جيلس املرء يف
منزله ويطلق النظريات واملالحظات ،لكن تطبيق تلك النظريات
بواقع يتأثر بالظروف اإلنتاجية وبأسعار احللقات اليت
يصطدم
ٍ
حددتها احملطات التلفزيونية للمسلسالت الدرامية اللبنانية”.
“الدراما اللبنانية أثبتت جناحها رغم كل الظروف اليت متر بها،
آن للمعنيني يف احملطات التلفزيونية
ورغم قلة الدعم هلا ،لذلك َ
شكل ِّ
ميكنها من الذهاب أبعد من
أن يعطوها حقها ويدعموها يف
ٍ
دون أن خياف املنتج من االستثمار أكثر” ،يقول يورغو ،مضيفًا أن
الدراما اللبنانية ليست يف حاجة إىل أن تدق األبواب وتستعطي
ً
طالبة شفقة أصحاب احملطات ،فهي قادرة على متويل نفسها
بنفسها من خالل اإلعالنات الكثرية ونسبة املشاهدة العالية.
الدراما ال حتتاج ،وفق شلهوب ،إال ألن ُتعطى حقها ،فال ُيوضع
مسلسل ضخم يف اخلانة ذاتها مع مسلسل صغري يشارك فيه أربعة

ممثلني ويصور يف موقع تصوير
واحد! السؤال الذي يفرض ذاته
يف هذا اإلطار :أليس من الغريب
أن يكون مجيع الناس واعني أهمية
الدراما اللبنانية وجناحها ،ما عدا
املسؤولني يف احملطات؟ “أعتقد
بأن املسؤولني واعون متامًا لنجاح
الدراما” جييب يورغو“ ،لكن املشكلة
هي أن “القاضي راضي” كما نقول
يف هلجتنا اللبنانية ،فلماذا جيربون
أنفسهم على دفع أسعار أعلى ما
دام ال أحد جيربهم على ذلك؟”.
ويشدد شلهوب على ضرورة
أن يتوحد املنتجون .وال يرى مانعًا
من املنافسة الفنية بني املنتجني،
ولكن هناك مشكلة كبرية تتفاقم
بسبب املنافسة املادية يف
األسعار.
عن واقع التمثيل ،يقول يورغو
أن عددًا كبريًا من املمثلني
يضطرون إىل أن “حيرقوا” صورتهم
بكثرة املشاركة يف مسلسالت
ُتعرض يف الفرتة ذاتها ألنهم يف
ٍ
مردود مادي يعيشون من
حاجة إىل
خالله حياة حمرتمة“ .هل تظن أنهم
سعيدون بذلك؟” يسأل يورغو“ .هل
تعتقد بأنهم مسرورون بالركض
من تصوير مسلسل إىل آخر ،من
دون يوم راحة ،بد ً
ال من أن يرتاحوا
دور واحد يعطون فيه أفضل ما لديهم؟” .بهذين
ويركزوا على
ٍ
السؤالني يعرب شلهوب عن املشكلة األساسية اليت يعاني منها
املمثلون ،ويرى أنهم عالقون يف دائرة مفرغة ال ميكن اخلروج منها
إال عن طريق دعم الدراما اللبنانية بكامل عناصرها.
يورغو ال حيرق صورته ،وخيتار أعماله بهدوء ،فهل ميكن أن
نستنتج أن مشاركته الثانية على التوالي مع املخرج واملنتج إيلي
معلوف تعين دخوله إىل “الدائرة احلصرية” اليت يرمسها أحيانًا
املنتجون اللبنانيون؟
“ال أؤمن بتلك الدوائر املغلقة ،لكن أؤمن بوجود منتجني وخمرجني
ّ
وكتاب يرتاحون يف العمل بعضهم مع بعض ،والراحة
وممثلني
النفسية هي أساس التعاون الناجح” ،جييب شلهوب ،الفتًا إىل أنه
ارتاح للعمل مع إيلي معلوف ونشأت بينهما عالقة صداقة تتخطى
اإلطار املهين الضيق.
يف حديث سابق مع شلهوب أخربنا أنه يعتزم الظهور يف جمال
الدراما يف إطار جديد ال حُي ُد يف التمثيل فحسب ،فأين صار هذا
“املشروع-املفاجأة”؟ جييب“ :يف الواقع ليس األمر مفاجأة ،فأنا
أملك حسًا قويًا يف اإلخراج ،انطالقًا من دراسيت اجلامعية ومن
خربتي يف التمثيل ،وأنتظر اللحظة املناسبة ألقوم بهذه املهمة”.
وخيتم قائ ًال إنه يفضل إخراج األفالم ال املسلسالت ،وسيسعى إىل
تصوير تيليفيلم أو ً
ال ،بعدها ينتقل إىل مشروع سينمائي كبري.

الفراولة والكرز والعنب ...متنع أمراض القلب

يؤكد اخلرباء ان تناول الفراولة والكرز وعنب الدب ثالث مرات او
اكثر يف االسبوع حيمي من االصابة بامراض القلب والشرايني واالزمات
القلبية.
وقد اجريت التجارب على جمموعة من املمرضات الالتي يعملن يف
املستشفيات االمريكية الكربى ويزاملن كبار االطباء وكان اهلدف من
اختيار املمرضات تأكد الباحثني من ان التجارب جترى على سيدات
وآنسات يتميزن بالوعي الصحي ويلتزمن بالسلوكيات الصحيحة وبهذه
الطريقة ميكن للباحثني فحص احلاالت وتسجيل النتائج بدقة وهلذا حيمل
التقرير الذي اعده الباحثون بهذا اخلصوص العنوان “دراسة صحية اجريت
على املمرضات” واملعروف ان املمرضات ميارسن اعماهلن يف بيئة طبية
ويعملن مع االطباء يف العيادات واملستشفيات واملستوصفات الصحية
وهلذا اكتسب البحث اهمية خاصة نظرًا لالعتماد على بيانات صحيحة
موثوق بها.
مشل هذا البحث املتعلق بصحة القلب والشرايني واالوعية الدموية
عشرات املمرضات يف الواليات املتحدة وبريطانيا ومت الرتكيز اكثر على
الشابات والسيدات يف منتصف العمر ونشرت نتائج البحث يف جملة
اجلمعية االمريكية للقلب يف عددها الصادر يف  13نوفمرب  2012وشاركت
كلية الصحة العامة يف االشراف على هذا البحث كما شاركت فيه ايضًا
جامعة الست اجنليا باململكة املتحدة.
استمرت هذه الدراسة الكثر من  18عامًا ,واشرتكت فيها 93600
ممرضة ترتاوح اعمارهن بني  25و 42سنة وجرى التنبيه عليهن بتناول

الكرز والفراولة وعنب الدب وهي فواكه حتبها النساء ومن السهل تكرار
تناوهلا اسبوعيًا.
اتضح من النتائج ان الالتي تناولن الفاكهة املذكورة ثالث مرات يف
االسبوع او اكثر اقل تعرضًا لالصابة بامراض القلب بنسبة  32يف املئة من
السيدات الالتي مل يتناولن هذه الفاكهة او تناولنها بكميات اقل.
ولوحظ ايضًا ان حاالت االصابة باالزمات القلبية وامراض القلب
والشرايني واالوعية الدموية ترتفع لدى الالتي اعتدن التدخني واالسراف
يف تناول الكافيني واملشروبات الضارة كالكحوليات واالتي ترتفع لديهن
معدالت ضغط الدم.
هذا يعين ان خماطر االصابة باالزمات القلبية وامراض القلب والشرايني
واالوعية الدموية تقل مع زيادة استهالك الفراولة والكرز وعنب الدب هذا
مع ممارسة الرياضة واالنشطة احلركية بانتظام.
وجاء يف التقرير ان تلك الفاكهة تفيد الرجال ايضًا فهي صحية للقلب
واالوعية الدموية بصفة خاصة واجلسم كله بصفة عامة واتضح من البحث
كذلك ان تلك الفوائد الصحية توجد ايضًا يف فواكه اخرى وان كانت
بنسب اقل كما توجد يف بعض احلبوب والبقول وكلما كانت احلبوب
 كاللوبيا والفاصوليا والفول والذرة  -ازهى لونًا كانت الفائدة اكربوامشل.
لوحظ ان تلك الفواكه واحلبوب تعمل على توسيع الشرايني واالوردة
واالوعية الدموية بصفة عامة ،كما لوحظ كذلك انها تقوي النظر وحتافظ
على سالمة العينني وتقاوم االصابة بااللتهابات وتنشط اجلهاز العصيب.

اللبنانيات ضحايا وسائل اإلعالم ...أيضاً
الصورة النمطية املتداولة عن املرأة اللبنانية هي ذاتها منذ سنوات :مجيلة،
متحررة اىل أقصى احلدودّ ،
وتتعمد لفت النظر إليها .ويكفي البحث
مدللة
ّ
ّ
حمرك البحث “غوغل” ّ
حتى تظهر عشرات الصور
عن كلمة “امرأة لبنانية” عرب ّ
ّ
لكن الواقع يتناقض متامًا
لفنانات وعارضات أزياء بنت خيتصرن نساء لبنانّ .
نساء مناضالت يسعني إىل انتزاع حقوقهن يف
مع هذه املظاهر ،ففي لبنان
ٌ
نساء ّ
للتحرر
معنفات وضعيفات يبحثن عن طاقة أمل
كل امليادين .كما هناك
ٌ
ّ
احلقيقي من الظلم ،ونساء أخريات يعانني من فقدان املساواة مع الرجل على
تقدمهن يف اجملتمع .هذه ّ
كلها
صعيد احلقوق السياسية واملهنية ،ما يعيق ّ
مناذج لنساء لبنانيات ال ميكن تصنيفهن ضمن إطار الصورة النمطية ذاتها اليت
تعمق عملية تهميش املرأة واستبعادها عن مواقع صناعة القرار.
ّ
«تخ ّلف» يف حماية حقوقهن
منذ حنو سنتني ،يشهد لبنان سلسلة من التظاهرات والوقفات االحتجاجية
ّ
ومنظمات اجملتمع املدني للمطالبة
املستمرة اليت تطلقها اجلمعيات األهلية
أهمها ّ
حقها يف إعطاء اجلنسية اللبنانية
بتحصيل حقوق املرأة اللبنانية ،ومن ّ
احلد من العنف األسري ،إضافة اىل الكوتا النسائية
ألوالدها وإقرار قانون
ّ
وغريها من املطالب .وهذه االحتجاجات ُتبنى على تاريخ طويل من نضال احلركة
النسائية اهلادف اىل كسر الصورة التقليدية ُ
املناطة باملرأة اللبنانية ودفعها
اىل املطالبة حبقوقها البديهية .وتؤكد الناشطة واملديرة التنفيذية للمركز
ّ
“مهمة النضال يف
أن
الدولي للتنمية والتــــدريب
مروة ّ
وحل النزاعات رويدا ّ
ّ
الشأن العام وقضايا حقوق اإلنسان ال يشمل فقط القوانني ،بل أيضًا الصور
النمطية املنتشرة حول شكل املرأة ومضمونها”.
املسوقة عرب
أن املناضالت اللبنانيات يعانني من الصورة
مروة اىل ّ
ّ
وتلفت ّ
وسائل اإلعالم اللبنانية والعربية واألجنبية للمرأة اللبنانية اجلميلة واألنيقة،
ألن ذلك يظهرهن فارغات من الداخل.
وذلك ليس خلجلهن من أنوثتهن بل ّ
ّ
التخلف
وتشدد مروة على التناقض احلاصل واقعيًا بني هذه الصورة وحقيقة
ّ
أن “حال التونسيات
على صعيد محاية حقوق املرأة يف لبنان ،فهي تشري اىل ّ
واملغربيات أفــضل ّ
مدونات األسرة الضـــامنة حلقوق املرأة،
منا يف ما
ّ
خيص ّ
ّ
حتتل مراتـــــب قيادية
عدة متنح املرأة جنسيتها ألوالدها أو
ويف دول عربية ّ
مهمة” .وذلك على نقيض ما حيصل يف لبنان ،حيث تكون “وجوه النساء يف
الربملان اللبناني دائمًا بدي ًال من نائب راحل” ،وفق مروة.
أما احلمالت االحتجاجية احلاصلة اليوم من جانب الناشطات النسائيات،
ّ
ّ
تتخلى عن الشكل التقليدي لالعتصام
تطور مستمر ،وهي
مروة ّأنها يف ّ
فرتى ّ
ضجة يف
املطولة والشعارات والالفتات حنو إحداث
والتظاهرة باخلطابات
ّ
ّ
املكان الذي حتصل فيه ،كـ “التطبيل على الطناجر” والرقص والغناء بهدف
جذب انتباه اإلعالم وحتريك الرأي العامّ .
أن احلراك،
لكنها تشري أيضًا اىل ّ
على رغم جديته ،مل ّ
حيقق أي مطلب نسائي بعد يف لبنان“ ،فال محاية للمرأة
من العنف اجلسدي واملعنوي واللفظي ،وال تعديل لقانون العقوبات يف ما
واملتحرش جنسيًا .كما هناك انتهاكات جسيمة ما
خيص عقوبة املغتصب
ّ
ّ
زالت املرأة تعاني منها يف إجراءات الطالق واحلضانة وإجازة األمومة” .وترى
الناشطة احلقوقية أن السلطات الرمسية غري مهتمة حبقوق املرأة ،فـ “جملس
النواب يقف
تقر أي آلية تنفيذية حلماية النساء ،فيما
ّ
ّ
متفرجًا” واحلكومة مل ّ
تطغى الصراعات السياسية والطائفية على النقاشات اجلادة حول املطالبات
النسائية.
 ...وصو ًال اىل اإلضراب عن الطعام
ملواجهة حالة تسويف حقوق النساء اللبنانيات والتأجيل املستمر إلقرارها،
ّ
ّ
أن لبنان شهد خالل
تتجه
املنظمات النسائية اليوم حنو التصعيد ،خصوصًا ّ
شهر واحد فقط أربع جرائم أودت حبياة نساء على خلفية عنف أسري .فقد
ِّ
أن الناشطات سيعملن على
أكدت
معوض ّ
مؤسسة جمموعة “نسوية” نادين ّ
احلد من العنف األسري يف
قر قانون ّ
إعالن إضرابهن عن الطعام يف حال مل ُي ّ
 19آذار (مارس) اجلاري ،حني ُتعقد جلسة تشريعية يف الربملان اللبناني.
وتشدد معوض على املطالبة بإقرار القانون يف صيغته األصلية ،أي من
ّ
أما السبب وراء
دون “التشويهات” اليت قامت بها اللجنة النيابية الفرعيةّ .
بأن “الطرق
جلوء الناشطات اىل اإلضراب عن الطعام حتديدًا،
فتفسره معوض ّ
ّ
التقليدية ليست نافعة ،وجيب حتريك الرأي العام يف هذه القضية النسائية
حتديدًا كي ميارس الضغط على الطبقة السياسية”.
التحركات النضالية اليت تعلن عنها جمموعة “نسوية” وغريها من
هذه
ّ
ّ
املسوقة
ردًا على الصورة النمطية
املنظمات النسائية ،ترى فيها
معوض ّ
ّ
ّ
ّ
تتغنى بها النساء يف لبنان “زائفة”.
أن احلريات اليت
للمرأة اللبنانية ،معتربة ّ
تروج دائمًا لقالب معينّ من النساء من خالل
كما تلفت اىل ّ
أن وزارة السياحة ّ
لكن ذلك ال يعكس أبدًا الواقع الذي
إعالناتها جلذب السياح للسهر والسياحةّ ،
بأن لبنان من أكثر البلدان ّ
ختلفًا يف جمال حقوق املرأة .إال
ميكن اختصاره ّ
متمسكة باألمل ،إذ ّأنها تالحظ نشوء جيل جديد من الشابات
أن معوض تبقى
ّ
ّ
اللبنانيات املناضالت يعملن حبماسة للقضايا النسائية ،ما ميكن أن ّ
حيقق
تطورات إجيابية يف هذا اجملال.
ّ
الهمّ اإلقتصادي أيضاً
التحديات اليت تواجهها النساء يف لبنان ال تقتصر على هضم احلقوق
ّ
اإلنسانية فقط ،إمنا هناك واقع اقتصادي سوداوي تكشفه األرقام .فوفق
أعدتها “دائرة اإلحصاء املركزي” حتت عنوان “واقع املرأة يف لبنان
دراسة ّ
باألرقام” ،وهي الدراسة األوىل اليت تربز اإلحصاءات الرقمية اخلاصة باملرأة،
تتعدى نسبة  23يف املئة،
أن مشاركة النساء يف احلياة اإلقتصادية ال
ّ
تّبني ّ
أن هناك  77يف املئة من النساء اللبنانيات غري ناشطات اقتصاديًا .وذلك
أي ّ
على رغم التحاق الفتيات باملؤسسات التعليمية بنسب عالية ،حبيث تتقارب
نسبة النساء اجلامعيات ونسبة الرجال احلاصلني على مستوى تعليمي جامعي.
مهم جدًا
أن “التمكني اإلقتصادي للمرأة
وحول هذه املشكلة ،تقول مروة ّ
ّ
لتحررها وحتريرها من القيود االجتمـــاعية ،وليكــــون هلا كيان أساسي خاص
ّ
أن الرقم خميف ،وهو
بها بصرف النظر عن الرجل الشريك” .وتؤكد مروة ّ
أن املرأة اللبنانية ما زالت بعيدة جدًا من املشاركة يف التنمية
يشري اىل ّ
حتصل حقوقها اإلجتماعية
اإلجتماعية واإلقتصادية لوطنها .فهل ميكن املرأة أن ّ
ّ
ّ
املنظمات احلقوقية
تتمتع باإلستقاللية املادية أو ًال؟ سؤال تواجهه
إذا مل تكن
بأن الطريق إىل حترير املرأة ال يخُ تصر يف حركة
اليوم ،وهي األكثر دراية ّ
احتجاجية واحدة ،إمنا حيتاج اىل سنوات من النضال والدعم من خمتلف الفئات
النسائية ...لكي خيرجن من دائرة التبعية االقتصادية واالجتماعية.
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األهلي تفرد بـ «الصدارة» ...رغم اهلزمية ..البايرن إىل
واهلالل قفز لـ «الوصافة» الربع نهائي يف دوري األبطال

تصدر األهلي فرق اجملوعة الثالثة يف مسابقة دوري أبطال
آسيا ،أثر تغلبه على مضيفه النصر اإلماراتي بهدفني يف مقابل
هدف ،رافعًا رصيده إىل  6نقاط متفردًا باملركز األول ،فيما
حقق اهلالل فوزه األول على حساب ضيفه الريان القطري بثالثة
أهداف يف مقابل هدف ،متقامسًا وصافة اجملموعة الرابعة مع
العني اإلماراتي الذي خسر أمام االستقالل اإليراني بهدفني من
دون رد.
النصر – األهلي
أظهر األهالويون نواياهم اهلجومية باكرًا ،إال أن النصر فاجأهم
بتسجيل هدف التقدم من أوىل هجمة عرب ركلة ركنية أبعدها الدفاع
قبل أن تصل إىل احملرتف الكوري مولي موتو الذي وجد نفسه
أمام املرمى مل يتوانى يف تسديدها قوية داخل الشباك (، )12
مل يتأخر الرد األهالوي كثريًا نتيجة الضغط املستمر ،بعد أن قدم
تيسري اجلاسم كرة على طبق من ذهب للمنطلق منصور احلربي
الذي أرسلها بدورها إىل عماد احلوسين أسكنها األخري الشباك
(.)16
ودخلت املباراة منعطف أخر ،بعدما أشهر حكم املباراة البطاقة
احلمراء حملرتف النصر الربازيلي ليوناردو ليما ،أثر دخوله العنيف
على حمرتف األهلي بالومينو ،ما منح األهلي فرصة بسط نفوذه
بشكل أكرب ،وجنح الضيوف يف استثمار النقص العديد ألصحاب
الدار باكرًا ،بعدما سجل العماني عماد احلوسين اهلدف الثاني
لفريقه (  ،)35وحاول النصر العودة إىل نقطة البداية يف الدقائق
املتبقية من الشوط األول من دون جدوى.
ويف الشوط الثاني ،حترك أصحاب الضيافة إىل املناطق األمامية
حبثًا عن إدراك التعادل ،وركز هجماته من اجلهة اليمنى ،وحتصل
ملهامجيه فرصة عدة مل يكتب هلا النجاح ،قبل أن يعاود األهلي
السيطرة امليدانية ،وتسابق عماد احلوسين وفيكتور وعبدرالرحيم
اجليزاوي على أهدار الفرصة السهلة ،اليت كان من شأنها أن
حتسم املوقعة ملصلحة األهلي قبل صافرة النهاية.
الهالل  -الريان
اندفع العبو اهلالل باكرًا صوب اخلطوط األمامية ،بغية تسجيل
هدف باكر ،إال أن سوء التنظيم وغياب صانع اللعب احلقيقي بدد
جهود الالعبني يف منتصف امليدان ،إذ كثرت األخطاء الفردية قرب
مناطق اخلطر ،وكاد الكولوميب بوليفار أن يهدي الضيوف فرصة
تسجيل اهلدف األول ،إال أن حمرتف الريان الربازيلي فرنانديز
سدد جبوار القائم األيسر ،وأتبعه سلطان البيشي خبطأ مماثل،
تدخل ماجد املرشدي يف اللحظة األخرية ،وأنقذ املوقف.
ويف املقابل ،اعتمد الريان على اهلجمات املرتدة مع إغالق
املناطق اخللفية بأكثر عدد من الالعبني ،ما صعب املهمة الزرقاء
يف االخرتاق من العمق ،ويف الربع ساعة األخرية ،أحكم اهلالل
على جمريات اللعب ،وتوالت الفرصة املهدرة ،إذ أضاع ياسر
القحطاني فرصة مواتية جهزها له ويسلي ،إال أن القحطاني سدد
خارج امللعب ،قبل أن يعود برأسية ارتطمت بالعارضة (،)32
وحاول ماجد املرشدي بكرة أخرى تصدى هلا احلارس برباعة (،)35
وحتصل سلمان الفرج على كرة داخل منطقة اخلطر ،فشل يف
متريرها للربازيلي ويسلي ،مهدرًا فرصة مثينة.
ويف الشوط الثاني زاد اهلالل من ضغطه اهلجومي ،وكاد ياسر
القحطاني يكسر احلصون الدفاعية ،برأسية مرت جبوار القائم ،ثم
أتبعه ويسلي بتسديدة رائعة واصل معها احلارس عمر باري تألقه
وأمسك الكرة على دفعتني ( ،)50قبل أن ينفرد عبداهلل الزوري
حبارس املرمى ،إال أنه سدد بكل عشوائية خارج امللعب (.)52
السيطرة اهلاللية أجربت العيب الريان كافة على الرتاجع إىل
اخلطوط اخللفية ،واالكتفاء بالذود عن مرماهم ،مع بناء هجمات
خجولة ،مل تشكل اخلطورة احلقيقة على املرمى األزرق ،ووسط املد
واجلزر بني اهلجوم األزرق والدفاع األمحر ارتقى ياسر القحطاني
جتد معها
فوق املدافعني وغمز الكرة برأسه على ميني املرمى مل ْ
حماوالت احلارس عمر باري لتسكن الشباك هدفًا أول ( ،)58وجاء
رد الريان سريعًا عندما أرسل احملرتف الربازيلي نيمار كرة زاحفة
يف حلق املرمى ،إال أن راية احلكم املساعد أوقفت فرحة الضيوف،
وألغت اهلدف حبجة التسلل (.)59
ختلى مدرب الريان عن قناعاته الدفاعية ،وطالب العبيه بالتقدم
للخطوط األمامية ،وهو ما أحدث ضغطًا كبريًا على دفاعات اهلالل،
واضطر اهلالليون إىل االعتماد على اهلجمات املرتدة ،وأهدر نواف
العابد فرصة مثينة يف مواجهة املرمى ( .)69املدرب اهلاللي زالتكو
استشعر خطورة موقف فريقه ،وهو ما جعله يزج مبحمد القرني يف
حمور االرتكاز عوضًا عن عبداهلل الزوري ،مع إعادة سلمان الفرج
إىل خانة الظهري األيسر( ،)70ووسط عنفوان الضيوف ينطلق
نواف العابد من اليسار متجاوزًا املدافع حامت إمساعيل ،وجهز
الكرة أمام املندفع ياسر القحطاني الذي مل جيد صعوبة يف تسجيل
اهلدف الثاني (.)74
وشهدت الدقائق اخلمس األخرية أحداثًا مثرية ،عندما جنح حامد
إمساعيل يف تقليص الفارق ( ،)85إال أن اهلالل عاد مباشرة،
وسجل اهلدف الثالث عن طريق حممد الشلهوب (.)86

صعد بايرن ميونيخ البعيد عن مستواه اىل دور الثمانية يف
دوري أبطال اوروبا لكرة القدم األربعاء رغم هزميته -2صفر أمام
ضيفه ارسنال االنكليزي يف االياب ليتفوق بفضل قاعدة تسجيل
أهداف أكثر يف أرض املنافس .وسجل اوليفييه جريو اهلدف األول
الرسنال بعد ثالث دقائق فقط من البداية ليمنح فريقه أمال مبكرا
يف تعويض هزميته  1-3يف ذهاب دور الستة عشر يف ظل سعيه
ألن يصبح ثالث فريق فقط ينجح يف التعايف من هزميته على أرضه
ذهابا يف أدوار خروج املغلوب .وسجل لوران كوشيلين اهلدف
الثاني يف الدقيقة  86بضربة رأس ليشعل الدقائق األخرية من
املباراة لكن ارسنال فشل يف إضافة هدف ثالث كان سيمنحه مكانا
يف دور الثمانية .وخبروج ارسنال أصبحت كرة القدم االنكليزية بال
ممثل يف دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا ألول مرة منذ موسم
 1996-1995رغم أن ارسنال اصبح أول فريق اجنليزي يهزم بايرن
يف ميونيخ منذ فعلها نوريتش سييت يف موسم .1994-1993
ورغم سلسلة من غيابات الالعبني ومن بينهم املهاجم لوكاس
بودولسكي وجاك ويلشري بدأ ارسنال بقوة وجنح يف تسجيل هدف
مبكر حني انطلق ثيو والكوت داخل منطقة اجلزاء ومرر الكرة عرضية
إىل زميله الفرنسي جريو الذي سددها بقوة يف الشباك .وحافظ
بايرن على هدوئه وسيطر تدرجييا على اللعب مستفيدا من أخطاء
ارسنال يف التمرير وحصل لويس جوستافو على فرصة للتسجيل
لكنه سدد الكرة فوق العارضة من خارج منطقة اجلزاء يف الدقيقة
العاشرة .وجرب توني كروس حظه أيضا بتسديدة بعيدة املدى
بينما بذل دفاع ارسنال القوي الذي ضم الظهري األيسر كريان
جيبس جهدا كبريا إلبعاد خطورة العيب بايرن عن املرمى .وزاد
بايرن من سرعة اللعب يف الشوط الثاني واقرتب ارين روبن
الذي حل حمل فرانك ريربي املصاب من تسجيل هدف التعادل
بعد استئناف اللعب مباشرة لكن احلارس لوكاس فابيانسكي
تصدى لتسديدته األرضية .وعاد فابيانسكي الذي شارك بدال
من فويتشيك تشيسين الذي تركه املدرب ارسني فينجر يف لندن
قائال إنه يعاني من إجهاد ذهين لينقذ حماولة أخرى من روبن
الذي شق طريقه إىل داخل منطقة اجلزاء ومنع احلارس حماولته
قريبة املدى .وكانت لبايرن معظم احملاوالت على املرمى رغم
افتقاده للخطورة املعتادة واهتز بشدة حني ارتقى كوشيلين عاليا
ليضع الكرة برأسه يف املرمى إثر ركلة ركنية من سانيت كازورال.
وبتعادل الفريقني  3-3يف جمموع املباراتني صمد بايرن يف ثالث
دقائق هي عمر الوقت احملتسب بدل الضائع لكن دون أي خطورة
كبرية على مرماه ليتأهل لدور الثمانية لكن ليس بالطريقة اليت
كان يتوقعها كثريون.

توجيه االتهام رمسياً لتيفيز
بسبب القيادة غري القانونية
وجهت إىل املهاجم األرجنتيين ملانشسرت سييت االنكليزي كارلوس
تيفيز تهمة قيادة سيارة دون ان يكون مؤهال قانونيا للقيام بذلك،
حبسب ما ذكرت الشرطة الربيطانية اليوم األربعاء .وجاء يف بيان
للشرطة« :اتهمت شرطة شيشاير رجال بعمر التاسعة والعشرين من
الدرلي ايدج بارتكاب جنحة القيادة غري القانونية .أوقف الرجل يوم
اخلميس  7مارس وأفرج عنه الحقا بكفالة الشرطة ...مت اتهامه
اليوم رمسيا» .وأفرج عن تيفيز بكفالة وسيمثل أمام القضاء يف
 3ابريل املقبل حيث يواجه عقوبة السجن .وكانت الشرطة أوقفت
تيفيز ( 29عاما) اخلميس املاضي يف جنوب مانشسرت حيث يقيم
بسبب قيادته السيارة رغم انه حمروم قانونيا من ذلك ملدة ستة
أشهر اعتبارا من  16يناير املاضي .وال حيق للشرطة يف انكلرتا
ان تعلن عن هوية األشخاص الذين توقفهم دون ان توجه إليهم
أي تهمة .وحرم تيفيز من القيادة لستة أشهر ألنه مل يكن حيمل
رخصة قيادة بريطانية عندما أوقفته الشرطة يف نوفمرب املاضي يف
سيارته من نوع بورشه بانامريا ،وذلك ألنه سبق وان ضبط أيضا
وهو يقود بسرعة عالية يف أكثر من مناسبة.

نهوض ...على طريقة
برشلونة
وغيب املرض فيالنوفا ،وأثقل التقدم يف
رحل بيب غوارديوال،
ّ
السن من حركة القائد كارليس بويول ،فرتاجع األداء ،وغابت ما
ُتكنى بـ»التيكي تاكا» ،وخسر برشلونة يف كل املسابقات يف ظرف
شهر واحد ،فتحول سقوطه إىل حديث العامل.
ولكن ميسي جيري حتى هذه اللحظة ،وانييستا مل يتوقف عن
املراوغات ،وتشايف يستطيع أن يرمي الكرات ،وهذا رمبا ما غاب
عن أذهان الكثريين ،فـ»البالو غرانا» ما زال هنا ،مل يغادر أرض
التحدي ،ومل يرفع راية االستسالم ،وهدير الفرح ميأل إىل يومنا
هذا جنبات «كاتالونيا».
ميالن ُ
املدان« ،الكامب نو» هو امليدان ،برشلونة بكربياء أصدر
عقوبة قاسية «أربعة أهداف نسجلها ،شباكنا ال تقبل كراتكم،
بطاقة ربع النهائي سنقبض عليها ،ونكمل مسريتنا حنو اهلدف»،
فلم يكن من «الروسينريي» إال اخلنوع ،وتقبل اهلدف تلو اآلخر،
وترك كل فرص الصعود ألهل الدار و 90ألفًا وقفوا إىل جانبهم.
يظهر للعيان أن برشلونة يفوز بسهولة عندما يريد ذلك ،ويتضح
أنه ال يوجد خصم ميلك جرأة التطاول على فرسان «الكاتالن» عندما
يتلذذون بلعب الكرة ،هناك عروض آسرة قدمتها فرقة «الربشا»
للعامل أمجع بـ»اجملان» ،ودرس مثالي أهدته تلك الفرقة ملن أراد
أن ينهل الفائدة من حبر «ليونيل ورفاقة» ،فخسارة تلو اخلسارة
من الغريم ريال مدريد ،ووداع كأس إسبانيا ،وهزمية أمام ميالن
يف ذهاب البطولة األغلى ،ال يعين أن الطريق انتهى ،بل أن هناك
ما هو أمجل يف املنعطف ،فوز ساحق ،وأداء جبار ،ونهوض بطريقة
ال جييدها إال «البالو غرانا».

اإلنرت يف حاجة إىل «معجزة»
لتجاوز توتنهام
حيتاج إنرت ميالن اإليطالي إىل معجزة عندما يستضيف توتنهام
اإلنكليزي اليوم (اخلميس) يف إياب الدور مثن النهائي من مسابقة
يوروبا ليغ (الدوري األوروبي) لكرة القدم.
وكان الفريق اإليطالي ُمين خبسارة مذلة ذهابًا بثالثية نظيفة،
وعليه فهو حباجة إىل الفوز برباعية نظيفة أو بفارق  4أهداف
ملواصلة مشواره يف املسابقة الساعي إىل التتويج بلقبها للمرة
الرابعة بعد أعوام  1991و 1994و ،1998وبالتالي االنفراد بالرقم
القياسي يف عدد األلقاب فيها الذي يتقامسه مع مواطنه يوفنتوس
وليفربول اإلنكليزي واتلتيكو مدريد اإلسباني.
وعلى رغم اخلسارة املذهلة ذهابًا ،فإن العيب إنرت ميالن خصوصًا
الكتيبة األمريكية اجلنوبية بقيادة القائد املخضرم خافيري زانييت
( 39عامًا) أبدوا ثقتهم الكبرية يف قلب الطاولة على توتنهام وحجز
بطاقتهم إىل ربع النهائي.
ولن تكون مهمة الفريق اللندني اآلخر تشلسي بطل مسابقة
دوري أبطال أوروبا املوسم املاضي سهلة ،عندما يستضيف
ستيوا بوخارست الروماني على ملعب ستامفورد بريدج .وقد خسر
تشلسي (صفر )1-ذهابًا ،وهو يعول على عاملي األرض واجلمهور
واملعنويات العالية لالعبيه بعد التعادل الثمني مع مانشسرت يونايتد
( )2-2يف الدور ربع النهائي ملسابقة كأس االحتاد اإلنكليزي األحد
املاضي ،بعدما كان متخلفًا (صفر ،)2-لتذويب فارق اهلدف الوحيد
الذي خسر به مباراة الذهاب.
وتنتظر ممثل إنكلرتا الثالث يف املسابقة نيوكاسل مهمة صعبة
أمام اجني ماخاتشكاال الروسي الذي خيوض مثن النهائي للمرة
األوىل يف تارخيه .وعاد نيوكاسل الذي يلعب يف مثن النهائي
للمرة اخلامسة بتعادل مثني ذهابًا (صفر-صفر) ،وهي نتيجة غري
مطمئنة يف حال ما جنح الفريق الروسي يف هز شباكه ،وهو ميلك
العناصر القادرة على ذلك ،أبرزها الدولي الكامريوني صامويل
ايتو الذي سيخوض مباراته الـ 100يف الكؤوس القارية واملغربي
مبارك بوصوفة والعاجي السينا تراوريه ويوري جريكوف.
ويبدو التسيو مرشحًا بقوة لبلوغ ربع النهائي عندما يستضيف
شتوتغارت األملاني ويف جعبته فوز بثنائية نظيفة ذهابًا.
ويأمل التسيو بتكرار إجنازه يف الدور السابق عندما أزاح فريقًا
أملانيًا آخر هو بوروسيا مونشنغالدباخ بفوزه عليه (-2صفر) إيابًا
وتعادله معه ( )3-3ذهابًا.
وحيل بال السويسري ضيفًا على زينيت سان بطرسبورغ
الروسي بطل عام  2008يف مباراة قوية يسعى من خالهلا األخري
إىل استغالل عاملي األرض واجلمهور ،لتدارك املوقف بعد خسارته
(صفر )2-ذهابًا.
وتبدو احلظوظ متساوية يف لقاءات روبن كازان الروسي مع
ليفانيت اإلسباني (صفر-صفر) ذهابًا ،وفنربغشه الرتكي مع
بلزن التشيكي (-1صفر) ،وبوردو الفرنسي مع بنفيكا الربتغالي
(صفر.)1-
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Labor presses on with media law changes

A Senate committee and concerns by crossbench MPs could
scuttle proposed media law changes.

COMMUNICATIONS Minister Stephen Conroy insists the Labor government’s media reforms
are still on track, despite
his deadline to pass the
laws being snubbed by
the Senate.
The federal government
on Thursday introduced
a package of six bills in
the lower house to set
up a public interest media advocate and give
television networks a
discount on their licence
fees in exchange for
more Australian content.
The advocate would ensure the press council
receiving complaints
against print and online
publications meet a basic standard and run a
public interest test over
big media mergers and
acquisitions.
Senator Conroy has
threatened the changes
won’t proceed unless
the bills are passed by
parliament by the end of
next week.
The Senate has voted
not to meet the government’s proposed March
20 final reporting date
for an upper house communications committee
inquiry into the bills and
instead pushed the date
out to June 17.
But it’s understood there
will be an interim report
next Wednesday, after
public hearings on Mon-

day and Tuesday.
“The government is confident the media reforms
can be dealt with by next
week,” a spokesman
for Senator Conroy told
AAP.
Labor needs the support of the Greens in the
Senate and five of seven
crossbench MPs in the
lower house for the laws
- which the coalition oppose and would scrap
in government - to succeed.
Greens media policy
spokesman
Senator
Scott Ludlam told AAP
the minor party would
next week be willing to
pass bills dealing with
the ABC, SBS and a
community broadcasting channel.
But the Greens have
some concerns about
the public interest advocate measures.
“I think there will need to
be amendments,” Senator Ludlam said.
Independent MPs Craig
Thomson and Rob Oakeshott have confirmed
they would oppose the
bills as they stand, but
other crossbench members were reserving their
positions.
Liberal senator Simon
Birmingham said as it
stands, Senator Conroy’s deadline for the
bills to pass had been
“scuttled”.

Opposition communications spokesman Malcolm Turnbull told parliament on Thursday the
laws were “shambolic”
and would undermine
press freedom.
Mr Turnbull said diversity in the media had never
been greater, adding the
bills were Labor’s way
of getting back at media group News Limited
over its political coverage of the minority government.
Attorney-General Mark
Dreyfus accused the
coalition of “hysterical
rhetoric”.
Mr Thomson said the fact
Senator Conroy had earlier this week declined
to negotiate on the bills
meant they would fail.
“I think we need a much
broader discussion to
come up with proper re-

form in relation to this issue,” Mr Thomson said.
Meanwhile, a second
committee - comprising members on both
houses - was also set up
on Thursday to examine
whether the 75 per cent
rule - which limits the
audience reach of television networks - should
be dropped.
If it is, the decision will
be included in the reform
bills package.
The joint select committee on broadcasting
plans to meet on Monday at a venue to be decided.
Committee members include Rob Oakeshott,
Tony Zappia, John Murphy, Paul Neville, Malcolm Turnbull, Simon
Birmingham, Doug Cameron, Barnaby Joyce and
Matt Thistlethwaite.

REAL SOLUTIONS NEEDED FOR
WESTCONNEX
Liberal Candidate for Reid,
Craig Laundy, challenged
the Prime Minister and Labor
to stop playing politics with
infrastructure funding and
match the Coalition’s $1.5
billion untied commitment to
build the WestConnex, a vital piece of infrastructure to
alleviate traffic congestion
throughout Reid.
Tony Abbott and the Liberal/
National Coalition will contribute $1.5 billion to get the
WestConnex underway within
12 months of being elected,
with no ties or conditions.
This commitment will alleviate traffic congestion in the
electorate of Reid, where the
M4 ends and spills thousands
of cars on to our local roads.
“Labor have made a clayton’s
promise when it comes to
building the WestConnex,”
Craig Laundy said.
“Announcing funding tied to
a plan that is unwritten and
adds $8 billion to the proposal the NSW Government is already proceeding with, shows
that Labor is more interested
in a fight with a State Govern-

ment than getting this vital
road built,” Mr Laundy said.
“The Prime Minister’s announcement was made on
the M7, more than 25 kilometres away from the heart of
the problem, which is where
thousands of cars spill on to
our local streets where the M4
ends at Strathfield,” he said.
“Labor has stopped listening to the residents of Reid,
which is clear when they make
an announcement nowhere
near the heart of the problem
where the M4 ends.
“After listening to thousands
of local residents, I know that
traffic congestion is one of
the biggest issues in Reid, but
Labor is ignoring that concern
and is interested only in playing politics and not providing
real solutions for Reid.
“I challenge the Prime Minister and Labor to put politics
aside and join with us in committing $1.5 billion to getting
the WestConnex underway
with no strings attached,” Mr
Laundy said.
MEDIA: Scott Farlow 0414
698 118

Gillard accused of ‘desperate
vote-mongering’
Australian technology industry figureheads have
lashed out at Prime Minister
Julia Gillard for “desperate
vote mongering” over “outrageous” comments she
made accusing IT firms of
abusing the skilled migration scheme.
The scheme, known as 457
visas, was designed to allow
overseas workers to come
to Australia to fill skills
shortages.
There wouldn’t be an IT
industry in Australia if it
wasn’t for the fact that we
could draw from overseas
labour.
Matt Barrie
Ms Gillard says the scheme
is “riddled with rorts” while
a parliamentary committee
has recommended tougher
rules on companies looking
to employ foreign workers.
In a speech on Thursday
morning at an Australian
Council of Trade Unions
event, the Prime Minister accused IT firms of rorting the
scheme at the expense of
Australian workers.
“Fact: there is clear evidence that in some growing
sectors, importing workers
on 457 visas is a substitute
for spreading important economic opportunity to Australian working people,” she
said.
The IT industry is the largest sector for temporary
overseas workers outside
resource states Western
Australia and Queensland.
She said one in 20 temporary overseas workers in
Australia was doing IT work
in NSW alone.
“It is just not acceptable
that information technology
jobs, the quintessential jobs
of the future, the very opportunities being created by the
digital economy, precisely
where the big picture is for
our kids, should be such a
big area of imported skills,”
Ms Gillard said.
“This is work for which we
can and should train young
Australians.”
Immigration Minister Brendan O’Connor has previously criticised the IT industry
over its 68 per cent increase
in 457 visas “while vacancies for local IT workers are

decreasing”.
Sydney-based global enterprise software company Atlassian employs 320 of its
600 global staff in Australia
and says 19 per cent are
currently on a 457 visa.
An angry Atlassian co-founder Mike-Cannon-Brookes
described Ms Gillard’s comments as ridiculous and
said his firm would love to
hire more Australians but
“we don’t have the scale or
scope of talent here”.
He said Australia needed
more world class computer
science graduates and “Ms
Gillard should spend time
improving that today – because she didn’t do it yesterday or the day before that.”
Mr Cannon-Brookes said
the company was bringing
in some of the best talent in
the world from companies
such as Microsoft, Facebook
and Google. “Who on earth
do we want to immigrate to
Australia more than these
folks?” he said.
Mr Cannon-Brookes pointed to a tweet by Treasurer
Wayne Swan lauding Australia’s low 5.4 per cent unemployment rate, saying it
was nonsensical to claim
employment was at record
highs while complaining
about overseas workers taking jobs from Australians.
Temporary overseas workers often stay in Australia
and contribute to the economy, he said, and pointed out
that Ms Gillard’s family migrated from Wales in 1966.
“What if Ms Gillard had
never been allowed in?” Mr
Cannon-Brookes said.
Matt Barrie, CEO of Freelancer.com, who has been
campaigning for better IT
education in Australia for
some time, described the
Prime Minister’s comments
as “absolutely outrageous”
and “desperate vote-mongering”.
“There wouldn’t be an IT
industry in Australia if it
wasn’t for the fact that we
could draw from overseas
labour,” he said, adding
that Freelancer was always
looking for software engineers but received only one
local applicant a day on average.
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Parramatta Rd’s radical new plan of Abbott fights cut to baby bonus Defence abuse taskforce given exturning into ‘rock and roll central’ OPPOSITION Leader Tony tamper with the baby bo- tension
PARRAMATTA RD will
be turned into “rock and
roll central” under a radical new plan to overhaul
the urban wasteland into
a bustling strip of bars,
performance venues and
music shops.
Leichhardt mayor Darcy
Byrne will force a vote
to rezone Parramatta Rd,
where many properties
are listed as heritage conservation, as the first live
music precinct in Sydney’s history.
Allowing longer trading
hours and greater noise
levels would turbo-charge
Sydney’s struggling live
performance scene as
well as rejuvenating Parramatta Rd, he said.
Nine councils govern
Parramatta Rd, with Leichhardt governing about
three kilometres on one
side, from Camperdown
to Leichhardt.
“I have a vision for Parramatta Rd which will see it
become for Sydney what
Broadway and Tin Pan
Alley have been to New
York,’’ Mr Byrne said.
“By allowing late trading
hours, increased noise
and eliminating red tape
for new venues we can
transform this roadway
into rock-and-roll central.
“With Sydney’s live music industry under threat I
want to build a new homeland for performers and
music lovers in the inner
west and Parramatta Rd
is the place to do it.’’
Mr Byrne will tell the
council Parramatta Rd’s
proximity to the CBD and
status as a public transport artery with limited
existing residential frontage would make it the
ideal location for Sydney’s first live music cultural precinct.
It already has a number of longstanding live
music venues, a theatre
and comedy club as well
as musical instrument
retailers, repair shops,

teaching and recording
studios.
“The WestConnex motorway may take decades
to come to fruition but
the right planning laws
could resuscitate Parramatta Rd in matter of
months through a vibrant
late night economy,’’ Mr
Byrne said.
Councillors will be asked
to vote for an investigation into what policies
the council can bring to
nurture live music, comedy and theatre, small
bars and music industry
business at a meeting at
the end of the month.
Creating live music zonings would also mean
requiring “appropriate
sound insulation of new
residential and commercial developments’’
as well as allowing live
music venues increased
noise and longer trading
hours.
The
recommendation
would see Leichhardt call
on Sydney City Council,
Marrickville Council and
Planning Minister Brad
Hazzard to collaborate on
the policy.
It would also liaise with
Brisbane City Council
to use “successful elements’’ of the development control plan governing the Fortitude Valley
precinct.
The plan for a live music precinct follows last
week’s decision to adopt
a “good neighbour’ policy
to end the prosecution of
live music venues such
as the iconic Annandale
Hotel and Sydney City
Council’s establishment
of a live music taskforce
earlier this year.
“Making Parramatta Rd
a live music hub has the
potential to revitalise
the industry and rejuvenate an urban wasteland
through the introduction
of a vibrant late night
economy,’’ Mr Byrne
said.

Abbott has defended the
coalition’s decision to
fight the Gillard government’s proposed $500
million cut to the baby
bonus.
But he won’t guarantee
the bonus would return to
its current level under a
coalition government.
Shadow treasurer Joe
Hockey is understood
to have been rolled in
shadow cabinet after
he argued the cut was a
sensible way of getting
spending down.
The government wants
to cut the baby bonus for
second and subsequent
children from $5000 to
$3000, saving about $514
million over four years.
In parliament on Tuesday, opposition families
spokesman Kevin Andrews argued the bonus,
introduced by the Howard government in 2002,
should be retained because it was good for the
nation’s fertility rate.
Mr Abbott declined to
say whether Mr Hockey
had been rolled, but told
reporters in Queanbeyan
on Thursday the coalition
would never support a
government breaking its
promises.
“This government swore
until it was blue in the
face prior to getting elected that it was not going to

nus,” he said.
“This is the fourth time the
government of Australia
has dudded the families
of Australia by reducing
the baby bonus.”
However, Mr Abbott could
not guarantee the bonus
would be restored after
the September election.
“If this legislation is
passed by the parliament,
we give no guarantees
we will be able to restore
it because we are in a
very dire fiscal position
because of the $300 billion in debt that this government has saddled us
with,” he said.
Opposition frontbencher
Christopher Pyne said
there was no division
“whatsoever”
within
shadow cabinet on the
matter.
“It was the Peter Costello/
(John) Howard brainchild,” he said, adding the
bonus reflected the costs
new families faced.
Assistant Treasurer David
Bradbury said Mr Hockey
had been “embarrassingly overturned” by his
colleagues.
“This was the man out
there beating his chest
to curb the age of entitlement,” he said.
Mr Hockey would now
vote against a responsible budget saving, Mr
Bradbury said.

A TASKFORCE investigating allegations of sexual
and other abuse in the defence force is receiving so
many complaints it’s been
given an extra six months
to complete its work.
New complaints to the taskforce’s hotline had been
building steadily since it
opened last November,
Defence Minister Stephen
Smith told federal parliament on Thursday.
“In addition to the more
than 1000 DLA Piper cases,
the taskforce is receiving
approximately 15 new matters per week through the
hotline,” the minister said.
At March 4, there had been
1041 complaints.
Some 781 were made by
phone call and voicemail
messages while 260 were
sent by email.
There were 328 fresh
claims of abuse.
Taskforce chairman, retired
judge Len Roberts-Smith,
told Mr Smith there was
no realistic prospect of
its work being completed
within the initial 12-month
term.
So the government has
agreed to agreed to a sixmonth extension, with the
taskforce now due to conclude its investigations by
the end of May 2014.
As well, there will be an
end-of-May 2013 deadline
for new allegations to be
made.
Law firm DLA Piper was
commissioned to examine

a number of allegations
of abuse in the Australian
Defence Force, following
the Skype scandal at the
Australian Defence Force
Academy (ADFA) in 2011.
The firm uncovered 775
plausible abuse allegations
across every decade since
the 1950s. The earliest related to events in 1951.
The Defence Abuse Response Taskforce is examining individual allegations,
which if sufficiently substantiated could allow victims to claim up to $50,000
in compensation.
It is also considering
whether a full royal commission is needed to address outstanding allegations at ADFA in the 1990s
and allegations of sexual
and other abuse of naval
cadets at the former navy
training centre, HMAS
Leeuwin, which operated
from 1960-84.
The taskforce said it appeared the abuse at Leeuwin occurred in the 1960s
and 1970s.
“Much of the alleged bullying and violence appears to
have been unreported,” Mr
Smith said.
Opposition defence personnel spokesman Stuart
Robert said the coalition
fully backed the inquiry.
“We are satisfied that the
processes and procedures
that have been put in place
are appropriate and are
working to the fullest extent possible,” he said.

Ryan did nothing wrong: Vic premier
DUMPED police minister Peter
Ryan did nothing wrong in the
role, new Victorian Premier
Denis Napthine says.
Mr Ryan, who was removed
from the position on Wednesday, did a good job, Dr
Napthine said.
But he said Mr Ryan would
take on a new role developing
Victoria.
“Peter Ryan did nothing
wrong in police,” Dr Napthine
told Fairfax Radio.
“What Peter Ryan is doing,
is doing the job of developing the state of Victoria that

Peter Ryan

is what we are on about, and
that’s what Peter’s new role
is.
“Peter Ryan did a good job
as police minister and he has

now got a challenge in front of
him as minister for state development.”
Dr Napthine denied on
Wednesday that Mr Ryan had

been stripped of the police
ministry because of the political fallout from the plot within
his office to depose former
police chief commissioner Simon Overland.
Dr Napthine also praised former treasurer Kim Wells, saying he too did a good job.
He said Mr Wells’s new role in
police and emergency services was the right fit for him.
“I’m about putting the right
people in the right place,” he
said.
“It’s not about spin, it is about
what the reality is.”
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Gillard welcomes new Gillard throws a punch, but Abbott ducks
NT chief Giles
PRIME Minister Julia
Gillard says she looks
forward to working with
the new Northern Territory Chief Minister Adam
Giles.
She’s also welcomed
the fact Mr Giles is Australia’s first indigenous
head of government.
“I will seek to work with
Mr Giles and his new
team in the interests of
all territorians,” Ms Gillard said in a statement
on Thursday.
Mr Giles rolled Terry
Mills for the top job on
Wednesday while his

predecessor was in Japan.
There had been ongoing
instability in the party
for weeks and Mr Mills’
ousting came after he
had seen off two previous challenges in the
past month.
Opposition Leader Tony
Abbott also congratulated Mr Giles.
“I welcome the fact that
the first indigenous head
of government anywhere
in Australia is a member
of the Country Liberal
Party,” he said in a statement.

Govt gets tough on
election costings

THE federal government
is extending its plan to
make the cost of election commitments more
transparent, by including
private auditors hired by
political parties.
Treasurer Wayne Swan
will introduce legislation
to parliament on Thursday, requiring the Parliamentary Budget Office
(PBO) to publish a postelection report.
«This legislation means
there will be nowhere
to hide on costings,» he
told AAP.
Political parties will be
required to provide the
PBO with a list of their
election commitments.
Thirty days after an
election the office will
publish a report on the
commitments, including
their full impact on the
budget.
It will include an independent assessment of
the spending and tax
promises that political
parties make.
In a new move, the legislation will address the
situation where a political
party uses a private ac-

countant without budget
expertise to audit their
costings - something the
coalition did before the
2010 election.
Mr Swan said the public
relied on the goodwill
and honesty of political
parties to submit their
policies for costing in
good time so that they
could be released for
voters to see.
«Unfortunately, history
shows that cheap politics
can often win out over
goodwill,» he said, adding there had been too
many instances where
costings had either been
deliberately misused or
compiled with a total disregard for basic accounting standards.
Mr Swan cited the Treasury unearthing an $11
billion hole in the coalition costings weeks after the 2010 campaign,
and their auditors subsequently being found
guilty of professional
misconduct.
«At the end of the day,
those who have nothing
to hide have nothing to
fear,» he said.

Picking fights: Julia Gillard and Tony Abbott. Photo: Getty Images

Picking fights helps draw
attention to what Labor
wants to do, and - at least
in theory - might draw Tony
Abbott into debating the
issues Labor wants to talk
about.
Frustratingly for Labor,

the Coalition leader keeps
dodging the arguments it
is so desperately trying to
have.
Latest example: Gillard’s
announcement that the
government will insert, as
an additional objective of

Senate votes to tie up Stephen
Conroy’s media reforms

THE Senate has voted
to tie up Stephen Conroy’s media reforms in a
committee, possibly for
months.
Greens and Coalition
MPs voted to extend the
deadline for a committee
to report from March 20
to June 17, during the
long parliamentary winter break before parliament is dissolved for the
election.

The vote has blown Mr
Conroy’s pledge to have
the legislation before
parliament by the end of
next week.
He pledged if he was unable to have it dealt with
by the end of next week
with enough support, he
would drop a public interest media test and a
government appointed
enforcer of press standards.

the Fair Work Act, protection for penalty rates and
overtime payments paid to
employees working shift
work, overtime, unsocial,
irregular, or unpredictable
hours, or on weekends and
public holidays.
This, it says, will mean the
Fair Work Commission is
more obliged to take ‘’insecure work’’ into account
when setting minimum
awards than it is under the
current objectives, which
talk about a ‘’fair and relevant minimum safety net of
terms and conditions’’.
But more immediately it
ensured that the Coalition
was asked whether it backs
such a legislated objective.
Once again, Abbott refused
to oblige by not entering
into any detailed discussion. It was more of a ‘’gesture’’ than any real change,

Unemployment steady on ‘spectacular’ jobs growth
The unemployment rate
has remained steady at 5.4
per cent in February as the
Australian economy added
71,500 jobs, the biggest
monthly gain in 12 years.
Economists had expected
the jobless rate to lift slightly to 5.5 per cent last month,
after remaining flat at 5.4
per cent in January.
Data from the Bureau of
Statistics released today
showed the economy had
added 17,800 full-time
jobs and 53,700 part-time
jobs, taking the net gain to
71,500. Forecasts were for
only 10,000 new jobs in the
month.

The participation rate, which
is the percentage of people
working or looking for work,
increased from 65 per cent
to 65.3 per cent.
Brian Redican, senior economist at Macquarie Bank,
described the jobs growth
as “spectacular”.
“With that kind of employment growth, obviously
[RBA] policy makers would
be feeling pretty comfortable with the current [level
of interest rates],” he said.
The Australian dollar
jumped to a one-month
high after the release. The
Aussie added about half
a US cent to $US1.0357,

suggesting investors were
lowering their expectations
of further rates cuts in the
months ahead.
Financial markets were
pricing in only a 4 per cent
chance of a 25-basis-points
rate cut at the April meeting,
a fall from 16 per cent before the data release, and a
32 per cent chance of a 25basis-point cut in the year
ahead.
The unemployment rate in
NSW rose slightly to 5.2
per cent in February as the
participation rate lifted to
a seasonally adjusted 63.8
per cent.
In Victoria, unemployment

he said, and the Fair Work
Commission would continue to determine penalty
rates as it did now. For good
measure, he reassured, the
‘’pay and conditions of decent, hard-working Australians will be safe under the
Coalition’’.
The Coalition’s strategy has
consistently been to avoid
the fights Labor is seeking
to pick, or to change the
terms of the conversation.
Labor, for example, had a
fight with the conservative
premiers about disability insurance and schools
funding, highlighting its
policies and allowing the
government to question
the Coalition’s commitment
by association. The federal
Coalition insists it backs
the disability insurance
scheme, questioning only
the timing of its funding and
rejects the rationale for the
schools funding changes.
Labor ‘’cracked down’’
on 457 visas, setting up a
narrative in which the Coalition was on the side of
putting foreign workers
ahead of ‘’Aussie jobs’’.
The Coalition changed the
conversation to asylum
seekers, accusing Labor of
failing to ‘’stop the boats’’
but attempting to ‘’stop the
brains’’ of skilled workers
entering on 457 visas.
It’s a pattern of punching
and ducking, and it’s likely
to continue.
fell sharply from 6.1 per
cent in January to 5.5 per
cent last month, as the particpation rate rose to 65 per
cent.
In contrast, Queensland saw
a 0.3 per cent rise in the unemployment rate to 5.8 per
cent, while the participation
rate remained level at 66.2
per cent.
In South Australia, the unemployment rate slid down
to 5.8 per cent from 6.1 per
cent in January, with the
participation rate dropping
to 62.8 per cent.
Western Australia registered a 0.4 per cent lift in
the unemployment rate to
4.5 per cent as participation
rates remained steady at
68.9 per cent.
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كبري موظفي مكتب النائب غلني بروكس عضو بلدية بانكستاون جيم دانيال لـ «اهلريالد»:

نقدم كافة انواع املساعدة وخاصة يف جماالت االسكان الشعيب والعمليات
اجلراحية الطارئة والتعليم واالمن وأبواب مكتبنا مفتوحة خلدمة اجلميع
جار عليه الدهر ففقد والده وهو رضيع يف الشهر االول ..أدمته الكارثة
غري انها لم تدفع به اىل اليأس واالستسالم بل زادته تصميما على الكفاح
يف معركة الحياة وعزما على السعي لتحقيق االفضل ..انه كبري موظفي
مكتب نائب ايست هيلز ،عضو بلدية بانكستاون السيد جيم دانيال.
سافر مع والدته وشقيقته اىل اسرتاليا وهو يف الربيع السادس من العمر
مصمما على العمل لبناء مستقبل افضل حـُرم منه يف بلده..
منذ نعومة أظافره وحب العمل يف الخدمة العامة يمتلك كل حواسه ..فبعد
ان عمل على مساعدة اكثر من نائب احراري مجانا تطوع للعمل يف الحملة
االنتخابية ملرشح االحرار آنذاك نائب ايست هيلز الحالي غلني بروكس
الذي رأى فيه مثال االنسان النشيط واملندفع للخدمة والعمل فعرض عليه
وظيفة يف مكتبه يف ريفزبي وهذا ما كان.
انتسب اىل عضوية حزب االحرار يف العام  2004ايمانا منه بمبادئ
هذا الحزب االنسانية وسياساته الوطنية وخاصة لناحية االقتصاد وحماية
الحدود والنه تمكن من ادخال اكثر من  60شخصا يف عضوية فرع الحزب
يف ريفزبي قام الفرع برتشيحه لالنتخابات البلدية عن الدائرة الجنوبية
* هل لنا ببطاقة هوية لعضو
بلدية بانكستاون ،كبري موظفي
مكتب نائب ايست هيلز السيد
جيم دانيال؟
ولدت يف بلدة بساتنيالعصي قضاء البرتون يف
مشال لبنان ،توفى والدي
وانا ما زلت رضيعا يف الشهر
االول من اطالليت على احلياة،
سافرت مع والدتي وشقيقيت
اىل اسرتاليا وانا يف السادسة
من عمري ،وقد تلقيت
دروسي االبتدائية وقسما من
التعليم يف مدارس خاصة يف
وولونغونغ حيث استقرينا لدى
وصولنا اىل اسرتاليا واكملت
املرحلة الثانوية يف معهد مجيع
القديسني All Saints Collage
يف كاسوال .ثم تسجلت يف
التايف وتعلمت مهنة عملت
فيها حواىل ست سنوات.
* متى احسست ان لديك
ميال للعمل يف اخلدمة العامة؟
 منذ صغري كنت احبالعمل يف حقل اخلدمة العامة
حتى عندما كنت امارس العمل
يف مهنيت كنت آخذ عطلة كل
يوم مجعة ألساعد احد اعضاء
اجمللس التشريعي من حزب
االحرار.
بعدها توظفت  3ايام يف
االسبوع يف مكتب عضوة
جملس الشيوخ الفيدرالي
Conncetta Fieroranti- Wells
حواىل  7أشهر.
* متى انتسبت اىل حزب
االحرار وملاذا؟
 انتسبت اىل حزب االحراريف العام  2004اميانا مين
مببادئ هذا احلزب الذي يعمل
واملواطن
الوطن
ملصلحة
وخاصة لناحية السياسات اليت
ينتهجها بالنسبة حلماية احلدود
واحلد من تدفق قوارب الالجئني
حيث نرى اآلن انه يدخل اىل
اسرتاليا شهريا من هؤالء اكثر
مما دخل طيلة  12سنة تقريبا
من حكم جون هاورد ،واود ان
اشري هنا انه يف السنة االخرية

من حكم االئتالف مل يدخل
اسرتاليا سوى  7الجئني غري
شرعيني فقط.
كما ان حزب االحرار افضل
القتصاد البلد واكرب اثبات على
ذلك انه يف كل مرة يغادر فيها
االئتالف احلكم يرتك فائضا
يف اخلزينة بعشرات مليارات
الدوالرات فيأتي حزب العمال
ويبددها يف السنة االوىل او
السنتني األوليني من استالمه
احلكم ويضع االقتصاد حتت
عجز مبليارات الدوالرات.
ومن اسباب انتسابي اىل
حزب االحرار ان يكون لي
وللجالية موقع فعال ومؤثر يف
السياسة االسرتالية كي ال تضع
الدولة سياسات ال تصب يف
مصلحة اجلالية ولبنان والبالد
العربية .فكلما اقرتبت اكثر
من الوصول اىل مراكز القرار
اصبح بامكاني ان اعرتض على
السياسات اليت تضر مبصاحلنا
وعاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا،
مثل زواج مثليي اجلنس وغرف
احلقن وغريهما.
* متى بدأت العمل مع نائب
ايست هيلز غلني بروكس
وكيف تعرفت اليه؟
 يف العام العام 2011تطوعت للعمل يف محلة
االنتخابية ملرشح حزب االحرار
آنذاك النائب احلال غلني
بروكس حواىل  8اسابيع،
وبعد فوزه يف االنتخابات
النيابية وبعد ان اكتشف ما
لدي من مؤهالت واندفاع
يف العمل وادراكا منه للعدد
الكبري من ابناء اجلالية اللبنانية
والعربية الذي يسكن منطقته
االنتخابية ،كل ذلك اضافة اىل
اسباب اخرى عرض لدي العمل
يف مكتبه والنين اهوى واحب
العمل يف اخلدمة العامة منذ
نعومة اظافري كان من الطبيعي
ان اقبل هذا العرض.
* نعلم انك عضو يف اجمللس
البلدي يف بانكستاون ،فعن
أي دائرة ترشحت؟

كبري موظفي مكتب النائب غلني بروكس ،عضو بلدية بانكستاون
السيد جيم دانيال يتصفح الهريالد
حاوره أنطونيوس بو رزق

جيم دانيال والزميل انطونيوس بو رزق امام صورة النائب غلني بروكس
 عن الدائرة اجلنوبية South.Ward
* كيف مت اختيارك مرشحا
على الئحة حزب االحرار؟
 خالل فرتة زمنية قصريةجنحت يف ادخال اكثر من 60
شخصا اىل عضوية حزب االحرار
مما لفت نظر احلزب وقام
اعضاء الفرع يف املنطقة بدعم
ترشيحي على الئحة االحرار يف
االنتخابات البلدية عن الدائرة
اجلنوبية يف بلدية بانكستاون.
*من هم اعضاء حزب
االحرار يف اجمللس البلدي
يف بانكستاون واي دوائر
ميثلون؟
غلني وود ميثل عن الدائرةالغربية ،مايكل تادرس عن
الدائرة الشمالية ،ناجي جنار
عن الدائرة الشرقية وانا عن
الدائرة اجلنويبة.
واحب ان انوه هنا باجلهد
الكبري الذي بذله ناجي جنار
يف ايصال اعضاء الالئحة اىل
اجمللس البلدي.
* كيف تصف لنا نتائج هذه
االنتخابات وهل انت راض عن
النتائج اليت حققها مرشحو

االحرار؟
جاءت نتائج االنتخاباتالبلدية االخرية ممتازة ملصلحة
حزب االحرار وخاصة يف الدائرة
اجلنوبية والدائرة الغربية حيث
كان هناك تأرجح والول مرة
لصاحل احلزب.
*كونك كبري موظفي مكتب
النائب غلني بروكس ،ما
هي اخلدمات اليت تقدمونها
للمواطنني؟
 نقدم الكثري من اخلدماتوخاصة يف جمال االسكان
الشعيب حيث اننا نالحق املعاملة
شخصيا مع الدوائر املعنية
حيث اننا ال نرتكها للروتني
ولدهاليز البريوقروطية مما
يستغرق عدة اشهر او سنوات
للبت فيها .فنظرا لعالقتنا
الوثيقة مع مسؤولي وموظفي
دائرة االسكان الشعيب حيث
جنتمع معا شهريا يف مكتبنا
يف ريفزبي ،فاننا نقوم مبالحقة
املعاملة شخصيا ونكون مع
الصدق
مبنتهى
صاحبها
والصراحة واالستقامة .وقد
دفع ذلك املواطنني للتقدم
بطلباتهم عرب مكتبنا وهذا ما

ففاز بعضوية مجلسها البلدي.
وضع النائب غلني بروكس ثقة كبرية بكبري موظفي مكتبه السيد جيم
دانيال يف الكثري من املسائل والقضايا نظرا لكفاءته ومؤهالته واندفاعه
للخدمة العامة دون تمييز بني ابناء منطقة ايست هيلز وغريهم فأبواب
املكتب الذي يرأس وقلبه مفتوحان لخدمة الجميع.
ويساعد املكتب املواطنني يف الكثري من املسائل ويقدم لهم العديد
من الخدمات وخاصة يف مجاالت االسكان الشعبي حيث اصبح املواطنون
يقصدونه لتقديم طلباتهم التي يالحقها املكتب والسيد دانيال شخصيا مع
الدوائر املختصة.
كما يساعد يف االعفاء من محاضر مخالفات السري حيث يتم اعفاء اكثر من
 70يف املئة من الغرامات ،اضافة اىل مجال التعليم والرتبية واالمن والصحة
وخاصة لناحية تقديم مواعيد اجراء العمليات الجراحية الطارئة واملستعجلة
للمرضى.
قصدت «الهريالد» مكتب النائب غلني بروكس يف ريفزبي وكان لها مع
كبري موظفيه السيد جيم دانيال هذا الحوار الشيق:
اعطانا الكثري من املصداقية.
كما اننا نقدم املساعدة
والنصيحة الصحاب خمالفات
السري لناحية امكانية التخلص
من الغرامة اذا كانوا يستحقون
ذلك حيث ان ملكتبنا خطا خاصا
مع الدوائر املعنية ونقوم
بوضع صاحب املخالفة منذ
البداية يف الصورة احلقيقية
يف ما اذا كان باالمكان
اعفاؤه من الغرامة ام ال.
وهناك اكثر من  70يف املئة
من احلاالت جرى فيها اعفاء
اصحابها من الغرامات .وعلى
كل حال حتى انه اذا مل يتم
االعفاء من الغرامة فانه يتم
جتميدها حواىل الشهرين دون
دفع اي عقوبة.
كما ان مكتبنا يساعد غي
لناحية
اجلراحية
العمليات
تقريب مواعيد اجرائها يف
احلاالت الطارئة واخلطرة.
كذلك نساعد يف جمال
مدفوعات الطاقة جلهة التوسط
لدى الشركات حلسم مبلغ معني
من الفاتورة للمستحقني.
وايضا نقدم املساعدة يف
جمال املواصالت العامة يف
ما يتعلق باملنازل البعيدة
عن حمطات القطار وعن
اماكان مرور وتوقف احلافالت
(الباصات) حيث نكتب لوزير
يدرس
الذي
املواصالت
الوضع ويعطي التعليمات
بان تشمل خدمات الباصات
هذه الشوارع او احد الشوارع
القريبة.
اما جلهة االمن يف اماكن
معينة وخاصة قرب حمطات
القطار واالماكن العامة فاننا
نطلب من الشرطة تكثيف
وجودها يف هذه االماكن
ملنع االخالل باالمن الذي
يقلق السكان وخاصة اؤلئك
القاطنني قرب هذه االماكن.
التعليمي
امللف
ويف
والرتبوي فقد حصلنا على مبلغ
 14مليون دوالر لثانوية ايست
هيلز للبنني ،و 250ألف دوالر

لثانوية  Sir Joseph Banksيف
جورجز هول لبناء مطبخ جتاري
يستطيع فيه الطالب تعلم
فن الطبخ ،و 250ألف دوالر
Caroline Chislom
ملدرسة
للمعاقني العقليني لبناء منطقة
مسقوفة واصالح السقف..
ويف كل هذه احلاالت
اعطينا املبالغ ملدراء املدارس
للتصرف مبا يرونه مناسبا
وعدم انفاق املال يف غري
حمله .وكذلك ساعدنا عدة
مدارس.
وايضا ساهمنا يف جلب
مركز شرطة مراقبة القطارات
يف الوالية اىل بانكستاون
حيث يضم حواىل  600عنصر
مما يضخ املزيد من املال يف
اقتصاد املنطقة.
* هل للسيد جيم دانيال اي
طموحات سياسية بعيدة؟
الطموح جزء من طبيعةاالنسان الذي ال يقف عند
حد بل يسعى دائما لتحقيق
االفضل .وانا ما زلت يف مقتبل
العمر ( 27سنة) وبامكاني ان
اعمل لتحقيق الكثري .واعتقد
انه بوصولي اىل مراكز صنع
القرار يصبح بامكاني ان اخدم
اكثر ابناء جالييت وبلدي االم
وكذلك اجملتمع االسرتالي
الواسع.
* هل من كلمة اخرية تود
قوهلا؟
 اريد ان انوه باجلهد الذييقوم به نائب ايست هيلز
السيد غلني بروكس يف خدمة
املواطنني ،ومنهم اجلالية
اللبنانية والعربية ،ليس يف
دائرته االنتخابية فحسب بل
يف كافة دوائر بانكستاون
حيث شكل ذلك سببا من
اسباب عرضه لي للعمل يف
مكتبه ،كما اشكر ابناء اجلالية
الذين وضعوا ثقتهم بي
واوصلوني اىل اجمللس البلدي
يف بانكستاون واعاهدهم ان
اكون صوتهم يف البلدية وان
ادافع عن حقوقهم ومصاحلم.

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

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

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

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

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

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

