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التكليف يتق ّدم احلوار وكونيللي لعملية تشكيل «لبنانية»

البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي خالل رتبة «خميس الغسل» يف بكركي

احلادة حيال طبيعة تركيبة
احلكومة العتيدة وملف
قانون االنتخاب.
ومع أن أيًا من األفرقاء
السياسيني مل جيهر بعد

العريضة»
بـ»اخلطوط
خلياراته من حيث الرئيس
املكلف الذي يرشحه ،تشري
املعطيات املتوافرة اىل أن
األيام األربعة األوىل من

مطلوب للعمل

االسبوع املقبل اليت تلي
عطلة عيد الفصاح ستتسم
بأهمية إذ يتوقف على حركة
املشاورات اليت ستشهدها
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www.southwestbuilders.com.au
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املعارضة تتبنى اسقاط طائرة مدنية إيرانية يف مطار دمشق

موسكو ترفض «حبزم» منح مقعد سوريا يف االمم املتحدة
للمعارضة و هوالند يرتيث بشأن تزويدها بالسالح
فيما اعلن سفري روسيا
لدى االمم املتحدة امس
االول اخلميس ان موسكو
«تعارض حبزم» اي حماولة
اجلمهورية
مقعد
ملنح
العربية السورية يف االمم
املتحدة ملعارضني يقاتلون
نظام الرئيس بشار االسد،
كشف الرئيس هوالند إن
الوضع يف سوريا ما زال
غري مؤكد إىل حد مينع
البدء يف تزويد مقاتلي
املعارضة بالسالح وهي
فرنسا
تدعمها
فكرة
يف األجل األطول ،بينما
قالتالتفاصيل
صفحة 39انها
املعارضة
اسقطت طائرة ايرانية.
فقد اعلن سفري روسيا
لدى االمم املتحدة امس
االول اخلميس ان موسكو

الطائرة املنكوبة

«تعارض حبزم» اي حماولة
اجلمهورية
مقعد
ملنح
العربية السورية يف االمم
املتحدة ملعارضني يقاتلون
نظام الرئيس بشار االسد
فيتالي
السفري
وقال

تشوركني ان مثل هذا
التغيري «سيقوض مسعة
االمم املتحدة» جمددا تاكيد
تنديد روسيا جبامعة الدول
العربية اليت منحت مقعد

التتمة صفحة 31

Hamze Bros Fruit Market

أزمة النائب العام جتدد املواجهة بني
احلكم واملعارضة يف مصر

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

أظهر احلكم يف مصر
أمس متسكًا بالسري على
خط املواجهة مع معارضيه،

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..

بعدما حسم قراره بالطعن
حبكم بطالن تعيني النائب

تهنئة

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality
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نتقدم بأحر التهاني من الجالية املسيحية خاصة والعربية
عامة بمناسبة عيد الفصح املجيد اعاده اهلل على الجميع
بالخري والربكات وعلى اوطاننا باألمن والسالم
وكل عيد وانتم بخري

الهريالد

Attain your skills... the EASY way

Confined Spaces

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

pp: 255003 / 09613

لبنان يستقطب  52شركة عاملية للتنقيب عن النفط والغاز

حدد رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان «مهلة
وسطية» للكتل النيابية
والقوى السياسية الختيار
مرشحيها لرئاسة احلكومة
اجلديدة ،حبيث مدد هلا
فسحة التشاور واختاذ
املواقف النهائية اىل نهاية
االسبوع املقبل وألزمها يف
الوقت عينه بت توجهاتها
يف فرتة غري مفتوحة.
جدول
صدر
وإذ
النيابية
االستشارات
امللزمة لتسمية رئيس
اخلامس
يف
الوزراء
والسادس من نيسان
املقبل ،بدت الشكوك
سيدة املوقف حيال امكان
حصول أي توافق مسبق
على شخصية الرئيس
املكلف ،أسوة باالنقسامات

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

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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آدي سركيس وعائلته يهنئون

بعيد الفصح اجمليد

ADVERTISEMENT

Jason Clare MP
FEDERAL MEMBER FOR BLAXLAND

عيد الفصح هو االحتفال بتضحية السيد يسوع
املسيح بنفسه فداء لالنسانية
يتقدم عضو بلدية هولرويد

Wishing the
Middle East Herald
and all its readers all
the best for a very
Happy Easter
Office: Suite 7, Level 1,
400 Chapel Road
Bankstown NSW 2200
Phone: 9790 2466
www.jasonclare.com.au

آدي ســركـيس وعـائلته

بأحر التهاني من اجلالية املسيحية والعربية
وخاصة يف منطقة مرييالندز متمنني للجميع عيد
فصح جميد مليء باخلري والربكات والسالم

باربرة بريي تهنئ

Barbara Perry
MEMBER FOR AUBURN

Easter is a
time of peace,
love and
forgiveness..
May this
occasion be full
of joy, hope and
happiness for
you and your
families

يف هذه املناسبة العظيمة مناسبة عيد الفصح املجيد أتقدم بأحر
التهاني من ابناء الجالية املسيحية خاصة والعربية عامة وباألخص
يف منطقة اوبرن متمنية للجميع عيدا سعيدا مليئا بالخري والربكات
 وكل عيد وانتم بخرب..والسالم

54 -58 Amy Street, Regents Park NSW 2143
P: 9644 6972 - F: 9644 8290
E: auburn@parliament.nsw.gov.au

نائبة مقعد باراماتا الفيدرالي

جولي أوينز تهنئ

Julie Owens, MP
Federal Member
for Parramatta

Easter is a time
for hope, renewal
of spirit and
rekindling of
faith.
It is also a time to
reach out to our
loved ones. Happy
Easter to all!

.الفصح هو زمن األمل وتجدد الروح وبعث وإحياء االيمان
.انه ايضا وقت االجتماع ولقاء االحباء
عيد فصح مجيد للجميع
Shop 1/25 Smith Street, Parramatta NSW 2150
(Entry on Macquarie St, opposite the Post Office)

Ph: 02 9689 1455 Fax: 02 9689 3813
www.julieowens.com.au
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يتقدم رئيس
االتحاد
الفيدرالي
للمجالس
االسالمية
)(AFIC
Muslims Australia

الحاج حافظ قاسم

بأحر التهاني من الجالية اللبنانية والعربية عامة واملسيحية
خاصة بمناسبة عيد الفصح املجيد اعاده اهلل على الجميع بالخري
واليمن والربكات وعلى اوطاننا باألمن والسالم واالستقرار وعلى
اسرتاليا باالزدهار والتقدم ..وكل عام انتم بخري

غلني بروكس
يهنئ
عيد الفصح هو عيد قيامة
السيد املسيح وصعوده اىل السماء

وبهذه املناسبة اجمليدة
واملباركة يتقدم
نائب ايست هيلز
السيد

غلني بروكس

Glenn Brookes MP
Member for East Hills

من اجلالية املسيحية خاصة والعربية عامة وباالخص
يف منطقته االنتخابية بأحر التهاني متمنيا ان يكون
عيدا سعيدا مباركا للجميع
وكل عام وانتم خبري
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لبنانيـــات

اتصال حسني جعفر بذويه خفّف اإلحتقان كونيللي زارت بري وميقاتي وريفي :فرنسا تضح اجلناح العسكري
إطالق خمطوفني من عرسال مع حكومة صنع لبناني تع ّزز االستقرار لـ حزب اهلل» على الئحة
االرهاب االوروبية
و»املستقبل»على خط احللحلة
ساهم اتصال املخطوف حسني
جعفر من سوريا ورمبا يربود،
ذويه ليل األربعاء – اخلميس يف
والتوتر
ختفيف حدة االحتقان
االمنيني اللذين كانت شهدتهما
املنطقة خالل االيام األخرية،
مما ضاعف من حدة املخاوف ان
يكون املخطوف جعفر قد قتل
على ايدي اخلاطفني .كما ساهم
يف اطالق مساع جديدة يف اجتاه
الوصول اىل حل يعيد املخطوفني
اىل ذويهم ،وخصوصًا جعفر.
وكان «تيار املستقبل» دخل
على خط احللحلة بعد اجتماع جرى
بني احد وجوه آل جعفر ،ياسني
جعفر ،وامحد احلريري يف بريوت
الذي وعد باملساعدة لالفراج عن
حسني.
يف هذا الوقت ،أمثرت جهود
مفيت بعلبك واهلرمل الشيخ امين
الرفاعي يف قضية املخطوف
حسني كامل جعفر ،االفراج عن
املخطوفني مصطفى جنيب عز
الدين ومحزة حممد عز الدين،
بعدما استجابت عشرية آل جعفر
املساعي ومت تسليم عز الدين اىل
ذويهما يف دارة الشيخ الرفاعي
يف مدينة بعلبك .إضافة اىل اطالق
خالد امحد احلجريي الذي كان
خطف صباح امس ومت تسليمه اىل
القوى االمنية يف اهلرمل .واصبح
عدد املخطوفني الذين ال يزالون
لدى آل جعفر من اهالي عرسال
ثالثة فقط هم حسني رايد وحممد
رايد وحممد احلجريي ،بعدما أطلق
سعود رايد مساء.
واوضح الشيخ الرفاعي خالل
تسلم عز الدين ان اجلهود مستمرة
حتى االفراج عن مجيع املخطوفني،

غري ان اتصال املخطوف جعفر
بذويه ساعد يف االنفراج ،وتبينّ
ان اخلطف مرتبط بفدية مالية.
وشدد على انه «لن يسمح الي
تصرف فردي ان يؤثر على
العالقات الواحدة بني اهالي منطقة
بعلبك  -اهلرمل ،والسلم االهلي
ونثمن خطوة
مسؤولية اجلميع،
ّ
آل جعفر الطيبة» .وقال« :نؤكد
اننا نتعاون يف سبيل انهاء هذا
امللف وعودة مجيع املخطوفني اىل
اهلهم ،ووعدنا اهلنا آل جعفر بأن
املوضوع اىل حل ،ولن نرضى ألي
صوت نشاز ان يتقدم بل الصوت
املوازن الذي حيكم عالقات اهلنا
يف املنطقة .ومع تقديرنا لكل
القوى السياسية ،تركنا املوضوع
يأخذ الطابع العائلي والعشائري
واملناطقي لكي نصل اىل نتائج
سليمة بعيدًا عن اي جتاذب ميكن
ان ينشأ بني جهة واخرى ،واول
الغيث قطرة».
بدوره شكر املخطوف مصطفى
عز الدين كل من بذل اجلهود
يف سبيل اطالقه ،وطالب
خاطفي جعفر وعقالء اهالي بلدة
عرسال بأن يعملوا إلطالقه فورًا،
وخصوصا ان عملية خطفه متت
ضمن اراضي البلدة .كما طالب
قيادة اجليش حبماية احلدود
«اليت جتلب هذه املشاكل ملنطقة
بعلبك  -اهلرمل ،املتميزة بعيشها
املشرتك بني اهلها».
يذكر ان اهالي بلدة عرسال
اصدروا بيانًا طالبوا فيه اجليش
والقوى األمنية بتحمل مسؤولياتها
يف منع عمليات االعتداء على
أبناء البلدة ،والعمل لتحرير مجيع
املخطوفني.

ميقاتي مستقبال كونيللي
جددت السفرية االمريكية
مورا كونيللي دعم بالدها
لتشكيل حكومة جديدة ،وقالت
بعد لقاءين عقدتهما مع كل من
رئيس جملس النواب نبيه بري
ورئيس حكومة تصريف االعمال
جنيب ميقاتي «إن عملية تشكيل
احلكومة هي لبنانية وجيب ان
تكون كذلك».
كما أعادت تأكيد موقف
بالدها «أن الشعب اللبناني
يستحق حكومة تعكس تطلعاته
وتعمل على تعزيز استقرار
لبنان وسيادته واستقالله».
وشددت يف بيان صادر
عن السفارة على أن «العملية

الدميوقراطية يف لبنان هي
قيم للغاية ومبثابة مثال
إجناز ّ
للمنطقة ،خصوصًا خالل هذه
الفرتة من التغيري الدميوقراطي
يف الشرق األوسط».
وأعربت عن تقدير الواليات
املتحدة للجهود االستثنائية
اليت بذهلا رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ،والرئيسان
بري وميقاتي للتمسك باألطر
القانونية والدستورية يف لبنان
الجراء االنتخابات الربملانية
يف موعدها» .وبعد الظهر،
زارت املدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء أشرف ريفي يف
مكتبه بثكنة املقر العام.

حاصبيا والبياضة شيعتا الشيخ احلرفاني

حبزن وقلق شديدين ،ويف ظل
اقفال عام شيعت منطقة حاصبيا
يف خلوات البياضة ومعها ابناء
طائفة املوحدين الدروز من
مناطق عاليه والشوف واملنت
وراشيا ،احد مشايخ البياضة
سلمان توفيق احلرفاني (56
سنة) الذي اغتالته أياد عابثة
بالسلم االهلي الذي تعيشه

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

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

هذه املنطقة جبميع شرائحها
ومذاهبها الدينية والسياسية
منذ عقود طويلة ،داخل متجره
لبيع االقمشة يف حاصبيا ما
بني اخلامسة والسادسة مساء
االربعاء املاضي ،حيث اخرتقت
جسده ورأسه مخس رصاصات
من عيار  5ميلليمرتات ،دون
ان متس اغراضه الشخصية
وحمفظته او تسجل أي سرقة من
املتجر .هذا االمر أخذ التحقيق
يف اجتاهات اخرى ،ودفع
االجهزة االمنية اىل توقيف اكثر
من  20عام ًال غري لبناني لفرتة
وجيزة بغية التقاط صورهم
وضمها اىل ملف التحقيقات.
وقد شاركت خمتلف الفاعليات
السياسية والروحية يف التشييع
وتقديم العزاء ،حيث ووري
الراحل يف خلوات البياضة.
وأصدر مشايخ البياضة،
تعليقا على هذه اجلرمية البيان
اآلتي« :شعورًا جبلل املصاب
وفداحة اخلسارة ووقع اجلرمية
النكراء باغتيال الشهيد الشيخ
الناهض الدين التقي الورع
املرحوم الشيخ سلمان توفيق
االزهر
مشايخ
احلرفاني،
الشريف – البياضة ومجيع
اهالي املنطقة ،يستنكرون أشد
االستنكار استهداف شيخ رصني
عرف طوال حياته بأمانته ودماثة
اخالقه وصدق تعبده ليكون
ضحية غرر وظلم وعدوان .وهم
يهيبون بأبناء الطائفة كافة
اختاذ املوقف املناسب ،وحتمل
املسؤولية تداركًا للعواقب
الوخيمة ،فالفتنة اشد من القتل،
طالبني من السلطات املختصة
كشف خيوط هذه اجلرمية اخلطرية
وانزال اشد العقاب مبرتكبيها يف
وقت احوج ما نكون اىل التعقل
ووحدة الصف واجتماع الكلمة
صونا للوطن ،فان دم املؤمنني
املوحدين غال عند اهلل تعاىل
وعند عبيده «وسيعلم الذين
ظلموا اي منقلب ينقلبون».

طرأ تطور دولي جديد قضى
بتغيري فرنسا موقفها حيال
اإلحلاح األمريكي على وضع
«حزب اهلل» على الئحة اإلرهاب
األوروبية ،يف اجتاه القبول مببدأ
اعتبار اجلناح العسكري للحزب
«إرهابيًا».
وكشف مصدر فرنسي مطلع
على األوضاع يف الشرق
األوسط أن موقف فرنسا
إزاء وضع اجلناح العسكري لـ
«حزب اهلل» على الئحة اإلرهاب
األوروبية تطور اىل املوافقة على
هذا املبدأ بسبب «اجلرائم اليت
حصلت على األرض األوروبية
يف بلغاريا» ،ومشاركة احلزب
يف القتال اىل جانب النظام يف
سورية.
وقال املصدر إن املوضوع
مت التطرق إليه خالل فطور
بني وزيري خارجية الواليات
املتحدة جون كريي ونظريه
فابيوس
لوران
الفرنسي
يف اخلارجية الفرنسية يف
طريق عودة األول من جولته
يف الشرق األوسط .وأعرب
فابيوس لضيفه األمريكي عن
استعداد فرنسا للموافقة على
وضع اجلناح العسكري للحزب
على الئحة اإلرهاب األوروبية
على غرار القرار الربيطاني.
ولفت املصدر اىل أن التوافق
األوروبي يف البداية كان على
وضع املتهمني من عناصر
«حزب اهلل» من جانب القضاء
البلغاري على الئحة اإلرهاب
األوروبية من دون وضع اجلناح
العسكري على الالئحة ،إال أن
املوقف الفرنسي تطور بسبب
قتال احلزب مع النظام السوري
على األرض يف سورية.
واعترب املصدر أن هذه اخلطوة
ستكون ذات تأثري رمزي أكثر
منه فاع ًال ألن االحتاد األوروبي
لن يدرج املنظمة السياسية
للحزب على الئحة اإلرهاب
األوروبية .وأشار اىل أن كريي
أصر ،بكالم شديد اللهجة ،على
ضرورة مالحقة قنوات التمويل
والتبييض العاملة ملصلحة
«حزب اهلل».

ويف نيقوسيا حكمت حمكمة
قربصية أمس االول على لبناني
عضو يف «حزب اهلل» بالسجن
اربع سنوات الدانته بتهمة
املشاركة يف االعداد هلجمات
تستهدف مصاحل اسرائيلية يف
قربص الدولة العضو يف االحتاد
االوروبي.
االنباء
«وكالة
وافادت
القربصية» ان حمكمة ليماسول
اجلنائية حكمت على حسام
طالب يعقوب ،الذي حيمل
السويدية،
اجلنسية
كذلك
بالسجن اربع سنوات من
ضمنها مثانية شهور قضاها منذ
اعتقاله يف متوز (يوليو) 2012
يف فندق يف املدينة الساحلية
جنوب قربص.
وكان يعقوب اقر بالذنب
يف مخس تهم موجهة اليه ال
سيما املشاركة يف منظمة
جرمية واملشاركة يف عمل
جرمي وتبييض اموال وباالنتماء
اىل «حزب اهلل» ومجع معلومات
عن السياح االسرائيليني يف
قربص لكنه نفى االعداد هلجوم
عليهم.
واوضح ان عنصرًا جيهل
امسه من احلزب طلب منه
االستعالم عن وصول طائرات
من اسرائيل اىل قربص وتدوين
ارقام تسجيل احلافالت اليت
تنقل سياحا اسرائيليني.
كما اكد انه جيهل الغرض من
هذه املعلومات وانه اوقف قبل
ان ينقلها اىل شخص ال يعرفه
يف لبنان.
واكدت احملكمة ان «حزب
اهلل» طلب من املتهم تنفيذ
ست مهام يف قربص بني كانون
االول (ديسمرب)  2011وتاريخ
توقيفه وانه كوفئ عليها مببلغ
 4800دوالر .ومل يبد على
املتهم التاثر عند النطق باحلكم
اخلميس ،قبل ان يغادر قاعة
احملكمة مبرافقة الشرطة.
وقالت احملكمة انه «ال شك
على االطالق يف انها جرائم
خطرية ألن ارتكابها يهدد أمن
مواطنني اسرائيليني واهدافا
على اراضي مجهورية قربص».

اللواء حممد خري أميناً عاماً للمجلس
األعلى للدفاع
جاءنا من القنصل ماهر اخلري ما يلي:
َ
ٌ
حلظة
أرزة ال تقهرها الريح  ،سيد السالم
مشوخ اجلبال هو...
حد السيف
هبوب العاصفة ،ال تغلبه مكيدة وال تهزمه مؤامرةُّ ...
هو ...وهو الفاروق بني اخلري والشر ،بني النار والنور ،بني الضعف
والقوة ،بني اجلنب واجلسارة ،وبني املوت واحلياة...
املمتد من
الوردي
السد الدموي
هو العني اليت ال تنام ...هو
ُّ
ّ
ُّ
أقصى اجلنوب إىل أقصى الشمال...
قلب لبنان النابض هو..
ُ
ٍ
مئذنة وكنيسة...
الصدر اجلامع لكل
لكل صليب وهالل...
هو األرض  ،هو الوطن
هو اجليش اللبناني ،الشرف والتضحية والوفاء...
كل التحيات إلي اجليش اللبناني الباسل
ومربوك للواء حممد خري ،إبن املنية البار ،وابن طرابلس والشمال
وكل لبنان ،أمينًا عامًا للمجلس األعلى للدفاع.
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لبنانيــات

 52شركة عاملية من  25بلد تقدمت بطلبات التنقيب

قرطباوي أعلن قرارا مربما بصرف «حزب اهلل» املقاومة ثابتة أوىل يف أي
تسمية لرئيس احلكومة
أحد القضاة من اخلدمة

باسيل :لبنان يؤكد أنه أصبح بلداً نفطياً
وحيوز على إهتمام كل الشركات العاملية

أعلن وزير الطاقة واملياه
املهندس جربان باسيل أن 52
شركة من  25بلد معظمها من
البلدان الكربى يف العامل تقدمت
بطلبات للتنقيب عن النفط
والغاز يف البحر اللبناني ،وذلك
بعد إنتهاء مهلة تقديم الطلبات
للتاهيل املسبق للشركات الراغبة
بالتقدم على التنقيب عن النفط
يف املياه اللبنانية حيث كانت
قد بدأت العملية يف  15شباط
 2013واليوم األخري كان 28
آذار  2013عند الساعة الرابعة
بعد الظهر ،والنتائج تدل على
جناح باهر حققه لبنان بإستقطاب
الشركات ونقول أن لبنان يؤكد
اليوم مرة جديدة أنه أصبح بلدًا
نفطيًا وحيوز على إهتمام كل
الشركات العاملية.
وإذ أكد أن هذه العملية متت
بشفافية عالية أو ً
ال من خالل
جمرد حصوهلا وإن « لبنان حقق
جناحًا باهرًا باستقطاب الشركات،
الفتًا إىل أن «املوضوع مت بنزاهة
عالية ألنه حصل بشروط مسبقة
كما أن هناك إعالن واضح
لبدايتها وكان هناك نشر
ّ
يطلع
يف موقع اهليئة بشكل
عليه عامية الناس والشركات
الراغبة وإعالن عن اإلنتهاء»
متامًا عند الوقت املطلوب حيث
وصلت بعض الشركات عند
الدقائق األخرية من إقفال باب
إستقبال الطلبات ،وثالثًا أن
العملية شفافة ألنه قد وضع
وحمددة
هلا معايري واضحة جدًا
ّ
ً
ال حتتمل التفسري ،موضحا أن
« هناك شروط قانونية ومالية
أهمها أن املشغل جيب أن يكون

لديه موجودات مالية بـ  10مليار
دوالر ،والغري مشغل جيب أن
يكون لديه موجودات مالية بقيمة
 500مليون دوالر ،وشروط تقنية
أن يكون لدى املشغل عملية
تنقيب واحدة مثبتة وقائمة،
والغري مشغل عملية إنتاج نفطية
مثبتة والشروط البيئية ،الصحة
والسالمة العامة وحترتم املعايري
واإلجراءات والتدابري املثبتة
عامليًا وأوضح أن « اإلعالن
عن الشركات املقبولة سيكون
يف  18نيسان املقبل ،وليس
هناك أي عدد حمدد للشركات
لقبوهلا» ،قائ ًال موضوع إستقالة
احلكومة ال يؤثر على املوضوع
والدليل أننا نقوم بعملنا».
وختم أن جمرد مساع أمساء
الشركات يؤكد أن كربيات
ومعظم
العاملية
الشركات
الشركات الكبرية يف العامل من
كافة أحناء العامل تقدمت ،وهذا
يدل على الثقة بلبنان ،وإهتمام
ومصلحة نتيجة املوارد البرتولية
الواعدة ،ويدل على ثقة باإلدارة
اليت يتم بها امللف من قبل
احلكومة اللبنانية ووزارة الطاقة
وهيئة إدارة قطاع البرتول حيث
هناك معايري عاملية وإدارة جيدة
وقوانني وتشريعات وإجراءات
كلها توحي بالثقة ونضيف أن
الشروط املوضوعة بالتأهيل هي
شروط صعبة لذلك إن الشركات
اليت إهتمت وسحبت امللفات
هي أكثر من  200شركة إمنا اليت
تقدمت عددها  52ألن من يعرف
نفسه أنه ال يالقي الشروط مل
يتقدم وحنن نعتربه يومًا كبريًا
وتارخييًا للبنان.

وزير العدل شكيب قرطباوي
أعلن وزير العدل شكيب
قرطباوي أن اهليئة القضائية
العليا للتأديب املؤلفة من
الرئيس االول حملكمة التمييز
وعدد من أعضاء جملس القضاء
االعلى ،أصدرت يف  26آذار
قرارا أبرم قرار اجمللس التأدييب
للقضاة الذي كان قد قضى
بإنزال عقوبة الصرف من اخلدمة
حبق أحد القضاة.
ويأتي اعالن وزير العدل
استنادا اىل احكام املادة
 88من املرسوم االشرتاعي
رقم ( 83/150قانون التنظيم
القضائي العدلي) اليت تنص
على انه ال يعلن عن االجراءات
التأديبية حبق القضاة اال يف
حاليت الصرف من اخلدمة أو
العزل.
من جهة أخرى ،يضع قرطباوي

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

ووزير األشغال العامة والنقل
غازي العريضي حجر األساس
للمبنى اجلديد حملكمة عاليه،
احلادية عشرة قبل ظهر يوم
اجلمعة يف اخلامس من نيسان
املقبل ،وذلك يف العقار الذي
قدمه آل جابر لوزارة العدل
ختليدا لذكرى احملامي الراحل
أنيس جابر.
قرطباوي
يطلق
كذلك
ومكتبة صادر ناشرون برنامج
البوابة القانونية لوزارة العدل
الذي سيوضع على اجهزة
الكومبيوتر اخلاصة بكل قاض،
واليت تتضمن جمموعة القوانني
واملراسيم اللبنانية النافذة
والكثري من اجتهادات احملاكم
اللبنانية ،وقد وجهت الدعوة
إىل مجيع قضاة لبنان يف االوىل
بعد ظهر اإلثنني يف الثامن من
نيسان املقبل حلضور إطالق
الربنامج الذي سيوضع جمانا
بتصرف مجيع القضاة العدليني
وزارة
وكانت
واالداريني.
العدل ،استنادا اىل هبة من
االحتاد االوروبي ،قد وضعت
برنامج املستشار االلكرتوني
جمانا بتصرف مجيع القضاة
على اجهزة الكومبيوتر العائدة
هلم ،وهو يتضمن ايضا جمموعة
القوانني اللبنانية واجلريدة
الرمسية اللبنانية والكثري من
اجتهادات احملاكم اللبنانية.
وبذلك تكون وزارة العدل قد
جهزت كل قاض لبناني مبكتبة
متوسطة احلجم ،ان صح التعبري،
وستواصل العمل على تزويدهم
بالكثري من املؤلفات القانونية
اليت ستوضع تباعا على اجهزة
الكومبيوتر اخلاصة بهم.

قال عضو كتلة «الوفاء
نواف
النائب
للمقاومة»
املوسوي يف احتفال تأبيين
يف اجلنوب «إننا اليوم على
باب استحقاقني متزامنني
هما :استحقاق تسمية رئيس
للحكومة ومن ثم تأليف حكومة
واستحقاق االنتخابات ،وهما
ان كانا منفصلني من املنظور
الدستوري ولكل منهما مساره
الدستوري ،اال انهما يقفان
على ارضية سياسية واحدة».
وأكد ان «اي تسمية لرئيس
حكومة امنا تأخذ يف االعتبار
ثابتة املقاومة ،اما الثابتة
الثانية فهي ان تكون احلكومة
من خالل تشكيلتها ضمانة
لشركة فعلية لصناعة القرار
الوطين سياسيا واداريا ال ان

تكون الشركة شكليا وفخريا
وجزءا من زينة جتميلية حلكومة
ال تؤمن الشركة ،وجيب ان
يكون التمثيل يف هذه احلكومة
متثيال صحيحا وحقيقيا للمكونات
االساسية اليت تتألف منها
املعادلة السياسية الوطنية
اللبنانية على قاعدة الشركة
الفعلية».
وشدد على ان «اي حكومة
جديدة ان ترعى االستقرار
وتكون أمينة على انتخابات
تعكس التمثيل الصحيح حبيث
تتبنى قانونا لالنتخاب ال يكون
قانونا ميتا ومل يعد له وجود
كما اشارت اىل ذلك اهليئة
االستشارية العليا ،وامنا قانون
يضمن صحة «التمثيل ويرسخ
الوحدة الوطنية».

انتخابات الشرعي يف  14نيسان؟
صدر عن املديرية العامة
اآلتي:
االسالمية
لألوقاف
«انتهت املهلة القانونية لتقديم
النتخابات
الرتشيح
طلبات
اجمللس الشرعي االسالمي
االعلى اليت سوف جترى يف
املوعد الذي حدده مفيت
اجلمهورية اللبنانية الشيخ حممد
رشيد قباني االحد  14نيسان

 2013وذلك يف الدوائر الوقفية
يف بريوت واملناطق.
العامة
املديرية
ودعت
اعضاء
االسالمية
لألوقاف
اهليئة الناخبة للمجلس الشرعي
االسالمي االعلى للمشاركة يف
واجبهم يف انتخاب اجمللس
الشرعي اجلديد حتقيقا للمصلحة
االسالمية العليا».

إحباط حماولة إدخال خمدرات من
الربازيل عرب قطر إىل بريوت
أحبط رجال اجلمارك يف دائرة
املسافرين يف املطار حماولة
إدخال كمية من املخدرات من
الربازيل عرب قطر إىل بريوت.
ويف التفاصيل أن رجال
اجلمارك يف دائرة املسافرين،
اشتبهوا بأحد القادمني من
الربازيل عن طريق قطر ،وهو
لبناني ويدعى ه_.ش ،من

مواليد  .1986ولدى حتري
وتفتيش حقيبة سفره ،ضبطوا
يف داخلها كمية  7كلغ ونصف
من الكوكايني كان يضعها
داخل احلقيبة بطريقة مبتكرة.
وبعد مراجعة القضاء املختص،
مت توقيفه .وأحيل على مكتب
مكافحة املخدرات املركزي يف
بريوت ملتابعة التحقيق معه.

الطريان احلربي االسرائيلي حيلق يف
أجواء اجلنوب

سجل حتليق مكثف للطريان
احلربي االسرائيلي يف أجواء
اجلنوب على علو متوسط ،وال

تهنئة
مبناسبة قدوم عيد الفصح املبارك لدى الطوائف الكاثوليكية،

أتقّدم من أبناء اجلالية اللبنانية والعربية بأطيب التهاني والتمنيات،

أعاده اهلل على اجلميع بالصحة واخلري والعافية.

السفري اللبناني
جـان دانيـال

سيما يف أجواء القطاعني الغربي
واألوسط وقرى وبلدات قضاء
صور.

احلكم على عضو من «حزب
اهلل» بالسجن الدانته بالتآمر
ضد اسرائيل يف قربص
حكمت حمكمة قربصية بالسجن
الفعلي ملدة  4سنوات على
الناشط يف «حزب اهلل» حسام
طالب يعقوب ،بعد ادانته
بالتخطيط لالعتداء على أهداف
إسرائيلية يف اجلزيرة.

صفحة 6

Saturday 30 March 2013

السبت  30آذار 2013

Page 6

مــقاالت

سباق االستحقاقات :متديد اجمللس يتق ّدم تأليف احلكومة؟

إذا كان يقتضي كالرئيس جنيب ميقاتي انتظار  139يومًا ،وكالرئيس
سعد احلريري  135يومًا لتأليف حكومة ،فذلك يعين أنها لن تبصر النور
قبل متديد جملس النواب واليته مستبقًا نهاية الوالية احلالية يف 20
حزيران .يعين أن تأليفها ليس مستعج ًال ،وقد ال يكون يف مدى قريب

نقوال ناصيف

مر السنوات اخلمس املنصرمة من والية الرئيس ميشال سليمان،
على ّ
ألي من احلكومات الثالث املتعاقبة إال تأليفها بطريقة قيصرية.
مل ُيكتب ٍّ
كانت تلك حال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام  2008بعد تسوية
الدوحة ،وحكومة الرئيس سعد احلريري عام  2009بعد املصاحلة السعودية
ــ السورية ،وحكومة الرئيس جنيب ميقاتي عام  2011بعد انهيار املصاحلة
تلك.
ومبن ،ومع َمن؟
أما رابعتها ،فال أحد يعرف كيفَ ،
تكاد تربيرات عدم استعجال التأليف تكون القاسم املشرتك بني
األفرقاء املعنيني ألسباب شتى:
أوهلا ،أن رئيس اجلمهورية ليس مستعج ًال إجراء االستشارات النيابية
امللزمة لتكليف الرئيس اجلديد قبل أن يتيقن من وجود توافق عام على
احلكومة اجلديدة ومواصفاتها ودورها يف املرحلة املقبلة .ال يكفي توافر
الغالبية النيابية لتسمية الرئيس املكلف من دون التأكد من تعاون
فريقي النزاع ،قوى  8و  14آذار ،ملساعدته على تأليفها ،لئال يرتطم
جبدار االعتذار .وهو مغزى رغبة الرئيس يف التمهيد للتكليف ،ومن ثم
التأليف ،حبوار داخلي واتصاالت تفضي إىل إجناح مهمة الرئيس املكلف
أيًا يكن.
تقيده مبهلة
ال
الدستور
من
53
املادة
دامت
ما
سليمان
لدى
عجلة
ال
ّ
حمددة لدعوة النواب إىل استشارات ملزمة ،متامًا كاملادة  64اليت ال تلزم
مقيدة لتأليف احلكومة .منذ إقرار اتفاق الطائف مل
الرئيس املكلف مبهلة ّ
يستنفد أي من رؤساء اجلمهورية الوقت يف إجراء االستشارات النيابية
امللزمة ،وكانوا يسارعون يف الساعات التالية الستقالة احلكومة إىل إجراء
حتوطًا من إهدار الوقت .إال أن رئيس اجلمهورية
االستشارات امللزمة ّ
ّ
الشذ عن القاعدة وتأخري االستشارات إىل حني توافر مقومات
مييل إىل
تأليف حكومة مل يعد اختصاص الرئيس املكلف وحده ،بل يشاركه فيه
معظم األفرقاء ،تارة باختيارهم هم حقائبهم ،وطورًا بتسميتهم هم
وزراءهم ،وأحيانًا بتبادل استخدام الفيتو على توزير آخرين .ال يلف
الغموض مواصفات احلكومة املقبلة ،بل أيضًا دور رئيسها واألكثرية
اليت ستسميه.
والواقع أن رئيس اجلمهورية اجتهد قلي ًال يف استخدام الصالحية
املنصوص عليها يف املادة  53بعيد إسقاط حكومة احلريري يف كانون
حدد موعدًا الستشارات ملزمة سرعان ما أرجأه أسبوعًا
الثاني  2011عندما ّ
كام ًال كان كافيًا لقلب األكثرية من فريق إىل آخر وانتقال التكليف من

احلريري بعد ختلي النائب وليد جنبالط عنه إىل ميقاتي .حينذاك اتهم
سليمان بالتسّبب خبسارة احلريري التكليف يف وجه منافسه ميقاتي
مفسحًا يف اجملال ،يف أيام قليلة اقتضاها التأجيل ،أمام انتقال الغالبية
النيابية إىل قوى  8آذار وخروج احلريري من احلكم.
كانت تلك املرة األوىل اليت يستخدم فيها رئيس اجلمهورية ،جزئيًا،
مقيدة مبهلة،
عامل الوقت يف صالحية دستورية ملزمة له لكنها غري
ّ
ماحنًا نفسه ّ
حق االجتهاد يف التوقيت املالئم الستشارات ملزمة تفضي
إىل تسمية الرئيس املكلف .وال تعدو رغبته يف تأخري االستشارات ـــ
لعرف
إىل وطأة غموض املواقف ـــ إال أيضًا إىل تكريس سابقة مشابهة ُ
يعدون الوقت مسألة
راح يقتدي به الرؤساء املكلفون املتعاقبون عندما ّ
ثانوية يف مهمة التكليف .يستعجلون التكليف ويتباطأون يف التأليف،
ّ
وي ِ
التدخل إلنهاء املأزق.
فقدون من ثم رئيس اجلمهورية املبادرة يف
ُ
ال يسع رئيس اجلمهورية إرغام الرئيس املكلف على استعجال تأليف
احلكومة ،وال يسعه كذلك ـــ وخصوصًا ـــ انتزاع التكليف منه مبرور أشهر
توصل الرئيس املكلف إىل تأليف احلكومة .ال ميلك رئيس
من دون
ّ
اجلمهورية محل الرئيس املكلف على االعتذار عن عدم تأليف احلكومة،
وال استعادة جملس النواب ترشيحهم إياه .فإذا تأليف احلكومة أزمة
دستورية أكيدة عالقة بني يدي الرئيس املكلف.
ثانيها ،من اآلن إىل  20نيسان ،موعد بدء املهلة الدستورية إلجراء
انتخابات  2013يف الشهرين اللذين يسبقان نهاية الوالية ،لن يسع أي
رئيس مكلف تأليف حكومته اجلديدة حتت ثقل التناقضات اليت حتيط
مبواقف األفرقاء منها ،مواصفات ومهمات وتوزيرًا .يعين ذلك أيضًا أن
املشكلة ستمسي عندئذ بني يدي جملس النواب الذي يقتضي تدارك
نهاية واليته يف  20حزيران باالجتماع لتمديدها تفاديًا لفراغ دستوري
حتمي .وهو مؤشر مباشر إىل أن املستعجل الوحيد هو جملس النواب،
ال رئيس اجلمهورية وال الرئيس املكلف ،األمر الذي يرجح أولوية متديد
والية اجمللس على تأليف احلكومة.
يوح
ثالثها ،أن أيًا من األفرقاء املعنيني يف املواالة واملعارضة مل
ِ
بأنه يستعجل تأليف احلكومة قبل حتققه من الدور الذي ينتظرها وموقعه
فيها ،ومن موقف اخلارج منها ومن الرئيس املكلف احملتمل .بعد انقضاء
أسبوع على االستقالة ال أحد حتى اآلن يعرف َمن يكون الرئيس املكلف،
خالفًا لتقليد متبع منذ احلقبة السورية ـــ وال يزال ساريًا ـــ كان يفصح
عن اسم الرئيس املكلف قبل استقالة احلكومة ،ويف معظم األحيان يف
الساعات القليلة اليت تليها.
ويف معزل عن متديد والية جملس النواب ـــ وهو واقع حتمًا ـــ لن
يطول عمر احلكومة اجلديدة أكثر من بضعة أشهر تنتهي بانتخابات رئاسة
اجلمهورية اليت تبدأ مهلتها الدستورية يف مثل هذه األيام من آذار
 ،2014قبل شهرين من انتهاء والية سليمان يف  25أيار .مفاد ذلك

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

أن احلكومة اجلديدة ـــ عندما تبصر
النور يف األشهر الثالثة املقبلة بعد
متديد والية الربملان ـــ ستكون يف
مواجهة االستحقاق املقبل أشهرًا
قليلة قبل دخوله .األمر الذي
يضفي عليها صفة انتقالية ،ال
حكومة مصاحلة وطنية بني قوى
 8و 14آذار وال حكومة تسوية
سياسية.
رابعها ،أن األفرقاء احملليني
يتعاملون مع استقالة حكومة ميقاتي
بأعصاب باردة .بعد ساعات من
ردود فعل بعضها اتسم باالنفعال
والسلبية غضبًا أو ابتهاجًا أو تقليل
أهميتها ،استعادوا مجيعًا هدوءهم.
ختلى حزب اهلل والرئيس ميشال
عون عن معظم ما قااله يف أول
تعليق على مفاجأة ميقاتي .بدوره
ّ
يتلق االستقالة
تيار املستقبل مل
ّ
ٍّ
تصرف على
بتشف ومشاتة وال
ّ
أنه حقق مكسبًا سياسيًا كبريًا ،مع

يقينه بأن استقالة ميقاتي ال تعيد
احلريري والسنيورة إىل السرايا.
تيار املستقبل للرئيس
مل
يتعرض ّ
ّ
املستقيل ،وال ّ
بكر وحلفاؤه يف
املعارضة يف طرح الشروط.
تفض االستقالة إىل قلب
مل
ِ
األكثرية النيابية جمددًا من فريق
كرست أكثر من أي
إىل آخر ،بل ّ
وقت مضى خل ًال يف توازن القوى
يف اجمللس ،وقد أضحى فع ًال بال
أكثرية نيابية ،معلقًا بني أقليتني
كبريتني هما قوى  8و 14آذار،
وأقلية ثالثة جتمع ميقاتي وجنبالط.
مل تربح قوى  14آذار باستقالة
احلكومة الغالبية ،ومل تفقد قوى 8
آذار جنبالط متامًا .األمر الذي جيعل
ميقاتي صاحب احلظوظ األوفر
للبقاء يف رئاسة احلكومة.

لفظت واشنطن الرقم السري ...فاستقال ميقاتي
جان عزيز
مثة كليشيه شهرية يف سينما الثريللر .هي تلك اليت حتكي قصة
نوم مغناطيسيًا ،ليتحول بكلمة سر واحدة إىل «عميل
رجل طيبُ ،ي ّ
نائم» .كليشيه تقليدية ،قوربت يف الفن السابع بكل أوجهها ،بني
اجلد والتسلية وصو ً
ال إىل الباروديا أو «املسخرة» مع وودي ألن يف
«لعنة جوهرة العقرب» .شيء من هذا القبيل أصاب جنيب ميقاتي
يف تقديم استقالة حكومته يوم اجلمعة املاضي ،حبسب رواية قطب
سياسي مناوئ لرئيس احلكومة املستقيل .يقول القطب نفسه إنه
قبل أن يسافر ميقاتي إىل روما حلضور تنصيب البابا اجلديد ،كان
على تنسيق شبه يومي مع نبيه بري ،حول كل املدى الزمين املنظور.
وكان الكالم بينهما حول احتماالت املرحلة كافة :إذا مل يقر قانون
جديد لالنتخابات ،وإذا مل جتر االنتخابات نفسها ،وإذا وقع الفراغ
الربملاني ...ومل يكن بني الطرفني أي إشارة إىل استقالة أو شيء
قريب منها .بعدها سافر «الرجل الطيب» إىل الفاتيكان .كانت كل
املؤشرات حول ما ُحكي عن حصار حزب اهلل ،قد ظهرت قبل سفره.
فاألمني العام جمللس التعاون اخلليجي كان قد أبلغ بريوت ،يف 5
آذار ،فرمان «دميقراطياته العظمى» ،بأن على لبنان أن خُيرج حزب
اهلل من مكان من اثنني :إما من سوريا وإما من احلكومة .وكان اتهام
حزب اهلل بتفجري بلغاريا قد حصل .وكانت اإلدانة يف ملف قربص
قد صدرت أيضًا .وكان أوباما قد أفتى من «دميقراطية اسرائيل
النابضة» ــــ كما وصفها ــــ بأبلسة حزب اهلل ...كل ذلك كان قد
حصل قبل سفر جنيب ميقاتي إىل روما يوم األحد يف  17آذار ،وال
كالم عن استقالة أو من يستقيلون.
فجأة ،لفظت واشنطن كلمة السر التنوميية ،كما يزعم القطب
نفسه .إذ مل تكد طائرة جنيب ميقاتي حتط يف مطار دا فينتشي ،حتى
كانت األخبار تصل سريعة فورية من جرود عرسال إىل مبنى وزارة
اخلارجية األمريكية يف فوغي بوتوم يف واشنطن :غارة سورية على
ذلك الثغر االسرتاتيجي واحليوي بالنسبة إىل كل ابناء العام سام.
وفجأة أيضًا ،يتابع القطب ،أصدرت خارجية القرية الكونية األمريكية
بيانًا شديد اللهجة يدين الغارة .لكن الغريب ،أن عبارة الفتة وردت
يف البيان ،تقول على لسان مسؤول يف اخلارجية األمريكية« :حنن
نقف اىل جانب التزامنا الطويل األمد بقرار جملس األمن الدولي 1559
الذي يدعو إىل االحرتام التام لسيادة لبنان وسالمة أراضيه ووحدته
واستقالله حتت السلطة الوحيدة واحلصرية للحكومة اللبنانية على
مجيع األراضي اللبنانية» .هكذا لفظت واشنطن كلمة السر امليقاتية.
والكلمة يف العبارة املذكورة ليست مفردة ،بل هي رقم .إنه .1559
ففعلت فعلها كالسحر ،أو كالتنويم ،وبدأت آلية استقالة ميقاتي،
كما يروي القطب نفسه.
ملاذا ميكن لرقم مثل  1559أن يؤثر بهذا الشكل على رئيس
حكومة؟ جييب القطب نفسه :ألن هذا الرقم ليس جمرد أربعة أعداد.
بل هو السياق السياسي الفعلي الذي جاء بنجيب ميقاتي رئيسًا
للحكومة سنة  .2005يومها ،كانت قد مضت أشهر على صدور قرار
جملس األمن الذي حيمل هذا الرقم .وكان قد اصبح تيريي رود
الرسن مسؤو ً
ال عن متابعته وتنفيذه .وكان الشق األول املتعلق
بانسحاب اجليش السوري قد التزم به بشار األسد يف  5آذار .2005
وكان على الرسن متابعة شقني باقيني :الرد على التمديد إلميل
حلود ،ونزع سالح حزب اهلل .يف هذا السياق بالذات ،قيل إن الرسن
يومها هندس وصول ميقاتي إىل رئاسة احلكومة .كان يدرك أن
انقالب موازين القوى مل يكتمل بعد .وأن إعالن انتصار جون بولتون
يف بريوت قد يكون خطوة متسرعة .لذا ال بد من مرحلة انتقالية .جاء
ووهبت حقيبتا الداخلية والعدل للحريري .فبدأ انقالب
جنيب ميقاتيُ .
األجهزة والقضاءُ .أطلقت احملكمة الدولية .ذهب رؤساء األجهزة
األمنية إىل سجن زهري الصديق .ووصل فؤاد السنيورة حاكمًا مطلقًا،
ال دولة رئيس وحسب ،بل «رئيس الدولة» كما ُرفعت له الالفتات
قرب منزل ميقاتي بالذات.
ويتابع القطب املناوئ مليقاتي راويًا ،ان معرفة رجل األعمال
الطرابلسي بالدبلوماسي النروجي قدمية جدًا .فهي مل تبدأ سنة .2005
وال حتى سنة  2000حني ُكلف الرسن برتسيم اخلط األزرق .بل إنه،
كما يقول القطب ،منذ النصف الثاني من التسعينيات ،كان جنيب
ميقاتي ،يتوىل تعريف عدد من السياسيني واألمنيني اللبنانيني،
إىل الرسن ،يف إطار عطالت تنظم يف فندق جليدي يف البالد
االسكندينافية .وكان عنوانها االطالع على أوضاع املنطقة ،من أحد
أبرز مهندسي أوسلو .هكذا ،صار رقم  1559كلمة السر امليقاتية،
حبسب القطب املناوئ .الذي يضيف أكثر ،بأن لديه معلومات تفيد
بأن الرسن نفسه كان يف روما أيضًا ،يوم تنصيب البابا ...ماذا
يعين هذا الكالم؟ يعتقد القطب نفسه أن ذلك يعين نهاية املرحلة
االنتقالية امليقاتية الثانية ،بعد مرحلة  ،2005واليت بدأت يف كانون
الثاني  .2011تلك املرحلة اليت بدأت فعليًا ،يوم طلب محد بن خليفة
من بشار األسد ،يف تلك النزهة احللبية ،تسمية ميقاتي رئيسًا حلكومة
ما بعد احلريري االبن .انتهت ،ألن موازين القوى أو ً
ال قد تغريت.
وانتهت ،ثانيًا ،ألن أدوات هذه املرحلة االنتقالية وصلت إىل خطني
أمحرين :أو ً
بقانون يعيد احلريري أو
ال عجزها عن إجراء االنتخابات
ٍ
السنيورة حاكمًا مطلقًا كما حصل سنة  .2005وثانيًا عجزها عن
محاية الرتكيبة األمنية احمللية ،ذات الوظيفة اخلارجية اإلقليمية وحتى
الدولية ،اليت أرسيت سنة  2005أيضًا .صدرت كلمة السر التنوميية،
فاستقال جنيب ميقاتي ،متهيدًا الستمرار خمطط حيمل رقمًا واضحًا:
 .1559هل ُظلم جنيب ميقاتي يف قراءة القطب املناوئ؟ احلكم لآلتي
من األيام ،ومع اآلتي معها إىل احلكم.
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لـبنانيات

حتذيرات أمريكية لربّي وقهوجي من االغتــيال

املهل تفرض إعطاء األولوية لقانون االنتخاب

العمـاد عــون بعـد اجتمـاع التكتـل :أناشد النواب املسيحيني عدم تفويت
الفرصة الوحيدة اليت توفّر التمثيل الصحيح جلميع الطوائف املسيحية

عقد تكتل التغيري واالصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية
حتدث بعده العماد عون اىل
الصحفيني عن أبرز املواضيع
ّ
وأكد بداية أن
اليت طرحت،
هناك إمجاعًا لدى كل األطراف
إمكانية
على
والدستوريني
التشريع يف ّ
ظل حكومة مستقيلة،
الفتًا اىل أن هناك سوابق يف
وشدد على أن
هذا الشأن.
ّ
االستحقاقات واملهل تفرض
إعطاء األولوية لقانون االنتخاب.
ورد على القائلني إن التيار
هو اخلاسر األكرب باستقالة
ّ
مذكرًا إياهم بأن التيار
احلكومة
همه
مل يكرتث يومًا للعدد بل ّ
كان دائمًا اجلودة والنموذج يف
ممارسة احلكم ،ومشددًا على أن
املوقف واملبادئ أهم بكثري من
عدد الوزراء.
يف الشأن االنتخابي ،لفت اىل
أن قانون اللقاء األرثوذكسي هو
القانون الشرعي الوحيد املوجود
حتى اآلن ،وناشد النواب
املسيحيني عدم تفويت الفرصة
ّ
توفر
الوحيدة اليت ميكن أن
التمثيل الصحيح جلميع الطوائف
املسيحية كما للطوائف األخرى
كما نصت املادة  24من الدستور
ووثيقة الطائف.
العماد عون ختم بتوجيه الشكر
اىل الرئيس ميقاتي «الذي أعطى
أقصى ما ميكنه» ِ
وآمل أن يلتقي
معه بعد االنتخابات.
وقال :أه ًال وسه ًال بكم يف
لقائنا األسبوعي،
مل تكن املواضيع املطروحة
ّ
ولكننا
على طاولة البحث كثرية،
ّ
إمكانية التشريع يف
تكلمنا عن
ّ
ّ
ظل حكومة مستقيلة ،وكان هناك
أن احلكومة املستقيلة
إمجاع على ّ
ال تستطيع أن متنع جملس ّ
النّواب
ألن جملس
من القيام بالتشريعّ ،
النواب هو السلطة األوىل يف
ّ
أن هناك سوابق
الوطن ،كما ّ
ّ
تؤكد على
تارخيية واجتهادات
ّ
ّ
أنه من املمكن التشريع يف غياب
احلكومة.
أما املوضوع اآلخر فهو الكالم
ّ
الذي مسعناه بأن اخلاسر األكرب
باستقالة احلكومة هو التيار
ّ
وتكتل التغيري
احلر
الوطين
ّ
واإلصالح ألن لديه  10وزراء..
أن املوقف يفوق
حنن نعترب ّ
بأهميته عدد الوزراء ،وهذا األمر
ّ
األساسية ،وقد سبق
من مساتنا
ّ
وضحينا مبا هو أكرب من ذلك ،فقد
ّ
اجلمهورية من أجل
ضحينا برئاسة
ّ
ّ
ضحينا ّ
بكل
احلفاظ على مبادئنا.
ّ
شيء من أجل املبادئ .حنن ال
نكرتث للعدد ،مّإنا نكرتث للجودة
وللنموذج الصاحل يف ممارسة
ّ
ألننا ال نكسر القواعد
احلكم
األساسية لئ ّال خترب األمور كما
ّ
هو حاصل اآلن متامًا.
حبثنا أيضًا بقانون اإلنتخابات،
ّ
اللقاء
قانون
أن
ووجدنا
ّ
األرثوذكسي هو القانون ّ
الشرعي
الوحيد ،ومن هنا أناشد مجيع
والنواب املسيحيني
املسيحيني،
ّ
ٍ
باتاه
جّ
للدفع
خاصة،
بصورة
ّ
ّ
إقرار قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي

النواب ّ
ألنه القانون
يف جملس
ّ
يؤمن املناصفة
الوحيد الذي
ّ
ّ
ّ
للطوائف
الصحيح
والتمثيل
ّ
ّ
نصت عليه
حق
وهذا
ة،
املسيحي
ّ
ّ
املادة  24من الدستور ووثيقة
ّ
ّ
الطائف اليت دعت «لتمثيل
ّ
بنانية،
الل
الفئات
جلميع
صحيح
ّ
ولفعالية ّ
التمثيل».
ّ
إذًا ،عندما حيصل ثالثة
ّ
ّ
عكار
مرشحني مسحيني يف
على نسبة  %65من األصوات
املسيحية ،وخيسرون ،فيما يفوز
ّ
الذين حصلوا على  %30فقط
املسيحية ،فهذا
من األصوات
ّ
أن التمثيل ليس
يشري على ّ
صحيحًا ،حبسب مفهومي ّ
للغة
العربية ،على عكس ما يقوله
ّ
ّ
النّواب الذين يعتربون
بعض
ومشرعني،
ني
دستوري
أنفسهم
ّ
ّ
إذ يقولون «مبا أن هناك 64
مسيحيًا فهذا يعين أن
نائبًا
ّ
الدستور قد
املادة  24من
ّ
ّ
صحة التمثيل فهي
أما
رُ
ّ
احتمتّ ،
يدعون متثيل
أمر
ثانوي »..هؤالء ّ
ّ
الشعب ّ
اللبناني.
وأختم بشكر الرئيس ميقاتي
الذي أعطى يف احلكم أقصى ما
ميكن أن يعطيه ،وكان تعاونه
جيدًا ،آملني لقاءه من جديد بعد
ّ
اإلنتخابات.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
الرئيس ميقاتي
س :بعد
ّ
السنيورة وإقصاء
الرئيس ّ
وقبله ّ
عمر كرامي من رئاسة احلكومة،
هل ّ
مكونات  8آذار بعد
تتفق
ّ
أي سنيّ يف لبنان يؤمن أو
على ّ
يستطيع ّ
التعامل معها وتكوين
حكومة؟
جَ :
مل ال؟ ال توجد موانع،
هناك جتارب ناجحة وهناك جتارب
يكرروا إحدى
املهم أال
فاشلة،
ّ
ّ
ّ
التجارب الفاشلة.
أي جتربة جنحت؟
س:
ّ
ّ
كل احلكومات خدمت
ج:
معينةّ .
كل حكومات العامل
ملد ٍة
ّ
ّ
وتتكون حكومة مكانها
تستقيل
ّ
الدميقراطية .أحيانًا
وهذه قواعد ّ
ّ
َ
سنتني
ملدة
يظلون يف بلجيكا ّ
من دون حكومة .حتكم حكومة
تصريف أعمال ..إذ أينما كان
أزمات حكومية .يف
حتصل
ٌ
إيطاليا أيضًا ،هم مشهورون
باألمر .ليس موضوع من يفشل
حكومات
ومن ينجح ،هناك أحيانًا
ٌ
ٍ
معينة مع
أزمة
ناجحة تقع يف
ّ

جملس ّ
النواب فرتحل ..اجلنرال
ديغول كان راحبًا واستقال
من رئاسة مجهورية فرنسا ألن
باملعدل ّ
الذي
االنتخابات مل تأته
ّ
كان يريده .كان يريد فوق ال60
ّ
ولكنه مل
 %فجاءت  .52جنح
يقبل واستقال.
الرئيس
س :آملتم يف لقاء ّ
جنيب ميقاتي بعد اإلنتخابات،
هل حسمتم بعدم تسميته لرتؤس
حكومة جديدة؟
ج :كال مل أحسم ،ولكن يبدو
ّ
أنه هو أبدى رغبته بأن يرتاح
اآلن ،وهو من قال إنه لن
ّ
يرتشح على ّ
النيابة وهو رئيس
حكومة .هو يفصل بني إرادته
ّ
يرتشح على ّ
النيابة وعدمها.
أن
ّ
لكن مبا ّ
يرتشح على
أنه يريد أن
ّ
ّ
يتسلم
النيابة فهذا يعين إنه لن
احلكومة املقبلة.
ّ
مهمة
اللقاءات كانت
س:
ّ
بري ويبدو
الرئيس نبيه ّ
اليوم مع ّ
اتاهًا كما قالت بعض
أن هناك جّ
ّ
الصحافية لعقد جلسة
املعلومات ّ
للهيئة العامة يف  5نيسان.
بري
الرئيس نبيه ّ
ماذا سيطرح ّ
على جدول هذه اجللسة؟ هل هو
ّ
التمديد لقادة األجهزة األمنية
أو ً
ّ
اللقاء
ال أو اقرتاح قانون
ّ
ٍ
جهة أخرى،
األرثوذكسي؟ من
يضع فريق «املستقبل» شرطًا
ّ
ستتشكل يف
ألي حكومة جديدة
ّ
يتم ّ
التمديد لقادة األجهزة
حال مل ّ
األمنية يف جملس ّ
النواب أال وهو
تعيني ّ
اللواء أشرف ريفي ،ما
رأيك؟
ّ
كل هذه املواضيع مل
ج:
يتسن
طرح بالتفصيل بعد ،ومل
ّ
ُت َ
لنا الوقت ألن نبحث بها.
س :وماذا عن مسألة شرط
أي حكومة
«املستقبل» على
ّ
جديدة ،أي إعادة تعيني ّ
اللواء
ريفي؟
ج :ميكنه أن يشرتط ما يريده،
املهم أن يسمعه اجلميع أو القسم
ّ
يقرر مساعه..
الذي يقدر أن
ّ
ّ
اللعبة دميقراطية وفيها
طاملا
الدميقراطية يف القوانني
حد من ّ
ٌّ
املرعية اإلجراء فال بأس .ولكن
الدميقراطية رأيًا أو
إذا أخذت ّ
الدستور
موقفًا يتعارض مع
ّ
والقوانني ،فتسقط.
س :منذ أن استقالت احلكومة
حتى بدأت بورصة األمساء تتداول
إن كان – مع حفظ األلقاب –
قصار أو
بهيج طّبارة أو عدنان ّ
ّ
حتفظ
أي
غريهما ..هل عندكم ّ

على هذه األمساء ومن ّ
ترشح؟
ج :كال ،لكن األشجار ّ
اليت
ُت ِ
زهر باكرًا ال تعقد.
نوع من احلكومات
س :أي
ٍ
ّ
تكتل ّ
يفضل ّ
التغيري واإلصالح ال
ّ
تفضلون حكومة
سيما أنت؟ أهل
ّ
تكنوقراط أو حكومة إنقاذية
ّ
النائب سامي
أن
خصوصًا
ّ
تصريح له دعا
اجلميل اليوم يف
ٍ
ّ
إىل قيام حكومة أـقطاب لكي يتم
الدولة  ..هل حبثتم بنوع
إنقاذ ّ
احلكومة ّ
ّ
تفضلونها؟
اليت
َّ
نتحدث
حنن
كال،
ج:
ّ
ّ
بالتفاصيل ،ونريد يف البداية أن
ثم
لإلنتخابات
قانون
إقرار
يتم
ّ
ّ
نقوم بالبحث مبوضوع احلكومة،
ألن هناك
مهمة
فهي ليست
ّ
ّ
مؤرخة ضمن ُمهل
استحقاقات
ّ
معينة جيب إنهاؤها .لذا نريد أن
ّ
ّ
حنل موضوع اإلنتخابات وقانون
ثم نعود إىل موضوع
اإلنتخاب ّ
احلكومة.
س :هناك البعض يطالبون
أو ً
ال والبعض اآلخر
باحلوار
ّ
تتم اإلستشارات
بأن
يطالبون
ّ
ُ
ستشارك يف
يف البداية .هل
احلوار؟ وماذا سيكون مطلبكم
األساسي؟
ج :املشاركة مرتبطة باملوضوع
ّ
الذي سيتناوله احلوار ،فبحسب
املوضوع أقرر.
ِّ
ظل هذا الوضع
س :يف
قلت منذ قليل،
«اخلربان» كما
َ
أن لبنان سيذهب إىل
هل تعتقد ّ
ٍ
مزيد من الفوضى وسيكون هناك
ٌ
خوف من عودة اإلغتياالت؟
ج :الوضع يف لبنان يكون
أكثر هدوءًا عندما ال يكون
ولكن الصحافيني
هناك حكومة،
ّ
ّ
«يتعطلون» ّ
ألنه ال يكون هناك
ّ
والتصاريح تصبح
«شتائم»،
أكثر ليونة!.
قمة
س :شاهدنا اليوم يف ّ
الدوحة العربية شغل مقعد سوريا
ّ
السورية حتديدًا
من قبل املعارضة ّ
وغسان هيتو .هل
معاذ اخلطيب
ّ
ّ
هذا األمر يعين أن العرب بدأوا
يف مرحلة ما بعد ّ
بشار األسد؟
ج :ك ّال  ،ولكن بعض ما
مسعته ُ
وأ ِ
طلعت عليه من كالم
معاذ اخلطيب كان مقبو ً
ال،
ّ
فالنداءات ّ
ّ
وجهها عن احلوار
اليت ّ
جيدة ،فال بأس
والتفاوض كانت ّ
أن يتفاوضوا.
فعلى أساس اخلطاب ّ
الذي دعا
فيه إىل التخاطب ووقف القتال،
جيدًا
أرى يف هذا املوقف تطورًا ّ
جدًا .وهذا املوضوع سبق وحتدثت
ّ
به يف لقاء لي مع «اإلخبارية
السورية» وقلت ّ
«إننا كلبنانيني
ّ
ننصحكم انطالقًا من جتربتنا منذ
العام  1995إىل العام ،1990
ّ
ولكننا
حيث قتلنا بعضنا البعض
يف ّ
النهاية انتهينا باجللوس على
طاولة املفاوضات .لقد وجدنا
احلل على ّ
جيد أو
الطاولة ،حل ّ
سيئ ،املهم أننا وصلنا إىل حل،
واسرتجعنا االستقرار يف لبنان،
ّ
فتعلموا من جتربتنا».
جرب السوريون االقتتال،
لقد
ّ
وأمتنى أن «يهديهم اهلل»
ّ
ّ
ليحلوا
التحاور
فيعودون اىل
ُمشكلتهم.

الفراغ االمين والسياسي الذي تعيشه البالد قد يفتح اجملال امام
تداعيات أمنية خطرة ،حجمها حجم استخفاف بعض القوى السياسية
مبدى خطورة ما يرسم للبنان

هيام القصيفي
ال تشكل استقالة احلكومة منعطفًا سياسيًا فحسب .فخطورة حصوهلا
تسهل ،يف ظل االرباكات الداخلية السياسية
يف هذا الظرف أنها
ّ
وعلى مستوى األجهزة االمنية والتطورات السورية االمنية املتسارعة،
تعريض البلد الستهدافات كانت وال تزال على مستوى عال من
اخلطورة .فقد علمت «األخبار» البريوتية ان حتذيرات أمريكية ،وأخرى
تتقاطع مع اجهزة عربية وغربيةُ ،نقلت يف االيام االخرية حول عمليات
اغتيال ميكن ان تستهدف رئيس جملس النواب نبيه بري وقائد
اجليش العماد جان قهوجي .وقد تضمنت التحذيرات معلومات على
جانب كبري من االهمية وتفاصيل حمددة ُوضعت يف عهدة االجهزة
االمنية املختصة ملتابعتها.
وتأتي هذه التحذيرات لتؤكد معلومات أمنية سبق ان ُأبلغت اىل
كل من بري وقهوجي واحدى الشخصيات الرفيعة قبل اشهر ،ويف
ضوء تفاقم التطورات السياسية واالمنية االخرية .وقد اختذت تدابري
امنية ،على مستوى عال ،حتوطا ألي استهداف امين يشكل يف حجمه
برمته.
ومدلوالته صاعق تفجري للوضع اللبناني ّ
وخطورة ما حيصل ،يف هذا االطار ،ان مثة قوى سياسية قد حتاول
التقليل من اهمية هذه التحذيرات ،واجلزء االهم فيها امريكي املصدر،
ووضعها يف خانة الضغط والبازار السياسي ،او حتى يف اطار الكالم
عن التمديد لقهوجي وتأجيل االنتخابات النيابية فحسب .علمًا أن
شخصيات يف قوى  14آذار حتدثت بدورها ،يف االيام االخرية ،عن
خماوف من عمليات اغتيال تستهدف شخصيات بارزة فيها ،يف هذا
الظرف ،من اجل زعزعة االستقرار ودفع هذه القوى اىل الرتاجع عن
الضغط الذي متارسه لتشكيل حكومة جديدة وإجراء االنتخابات.
ويف احلالتني ،فإن ارتفاع منسوب التوتر يف لبنان ،اىل حد عودة
يرتد بقوة على الساحة اللبنانية،
شبح االغتياالت ،من شأنه ان
ّ
خصوصًا يف ضوء االنفالت االمين االخري من اجلنوب اىل الشمال
والبقاع .واملفارقة اليت تثري ارتياب اوساط سياسية بارزة ان مثة
منحى استخفافيًا حبجم االخطار االمنية احملدقة بلبنان حاليًا ،يف اكثر
من ملف:
1ــ التحذير من حماولة اغتيال بري وقهوجي ،يف املرحلة الراهنة،
يشكل يف حد ذاته عنصرًا خطرًا ،نظرًا اىل الدور احملوري الذي
يلعبه بري ممسكًا العصا من منتصفها بني قوى املعارضة واالكثرية
وضابط االيقاع يف عملية التوازن السياسي ،وادارة الفراغ برملانيًا.
كذلك االمر بالنسبة اىل قائد اجليش ،يف وقت تشتعل فيه بؤر التوتر
يف لبنان الذي يسري على حافة اهلاوية ،خصوصًا ان قهوجي ال يزال
ــــ رغم االستهدافات اليت طالت اجليش اخريًا ــــ ممسكًا بزمام االمور
مبا ّ
جينب املؤسسة والبلد خماطر غري حمسوبة ،ومنها عدم اخلضوع
للضغط إلقحام اجليش يف معركة عرسال .وقد حظي اخريًا بإشادة
عدد من الدبلوماسيني ،املدنيني والعسكريني ،بدور اجليش يف حفظ
االستقرار رغم كل التحديات .لكن ذلك ال مينع ان مثة قوى حملية
وخارجية تريد ،رمبا ،اللعب على التناقضات من خالل استهداف موقع
قائد اجليش ،فيما تستنزف االحداث املتنقلة قوة اجليش النتشاره
غري العادي يف كافة بؤر التوتر.
 2ــ ارتفاع منسوب التوتر الطائفي بعد التعرض لشيخني تابعني
لدار الفتوى ،وتطور حوادث اخلطف يف عرسال يف الساعات االخرية
(رغم خلفياتها املبنية على عمليات تهريب) .وقد حذرت مراجع أمنية
من أن استمرار هذا الشحن املذهيب ميكن ان يستجلب عناصر جهادية
اىل لبنان مع كل أدواتها ،وما ميكن ان يرتكه ذلك من آثار تتعدى
االحتكاكات اليومية املضبوطة االيقاع ،لرتتفع تدرجيًا اىل مستوى
عمليات ال ميكن ابدًا تطويق ارتداداتها املذهبية .وقد ختوفت هذه
املراجع من عمليات حمددة يف الزمان واملكان.
 3ـــ الفراغ على مستوى االجهزة االمنية ،سواء من خالل عدم
التمديد سريعًا لقهوجي واملدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء
اشرف ريفي ،او من خالل االستمهال يف ملء الفراغات االمنية وترك
بت هذا االمر اىل اللحظات االخرية ،كما حصل مع تعيني االمني العام
للمجلس العسكري االعلى اللواء حممد خري يف اجللسة االخرية جمللس
الوزراء بعدما تأكد ان ميقاتي مزمع على تقديم استقالته .وكما حيصل
حاليًا يف موضوع التمديد للعميد ادمون فاضل مديرًا للمخابرات ،الذي
مل يوقعه الوزير فايز غصن بعد .وقد حتدثت مصادر مطلعة عن اخلطأ
السياسي الذي ارتكب يف ادارة معركة التمديد لريفي ،مع العلم ان
بري كان من الداعمني هلذا التمديد ،كما ان اي تسوية ميكن ان تطرح
يف اطار احلل السياسي الشامل ال ميكن اال ان تشمل الحقًا ريفي،
وعلى رأس قوى االمن جمددا ،نظرا اىل متسك قوى  14آذار به .من
هنا الدفع حاليًا يف اجتاه العريضة النيابية .ويف اعتقاد هذه املصادر
أن وجود ريفي ضروري وحيوي يف هذه املرحلة ،نظرا اىل عالقاته مع
اجهزة االستخبارات العربية ،وال سيما منها املعنية مبلف االصوليني
واجلهاديني .يف حني ان كالمًا قيل يف االيام اليت سبقت استقالة
احلكومة ان قوى  14آذار ،رغم علمها باستحالة هذا االمر ،ميكن ان
تسمي ريفي رئيسا للحكومة اليت تشرف على االنتخابات نظرًا اىل
عالقته مع السعودية وقدرته على ضبط الوضع يف طرابلس ،وغريها
من امللفات االمنية احلساسة .وقد فوتح ريفي بذلك فع ًال ،قبل اشهر،
لكنه كان حريصًا على تسمية النائبة بهية احلريري رئيسة للحكومة،
رغم ان هذه االخرية تفضل خوض االنتخابات النيابية.

صفحة 8

Saturday 30 March 2013

السبت  30آذار 2013

Page 8

دوليات

بوتني يك ّرس إحياء تقاليد سوفياتية مبناورات مفاجئة يف البحر األسود

بدأ اجليش الروسي أمس
االول ،مناورات ضخمة يف
تكرس إحياء
البحر األسود،
ّ
تقاليد سوفياتية ،من خالل
عرض «عضالت عسكرية» يف
شكل مفاجئ ،ومن دون إبالغ
الدول اجملاورة لروسيا ،وسط
تكهنات بأن تثري اخلطوة قلق
أوكرانيا وجورجيا واهتمام احللف
األطلسي.
ويف سابقة مل تشهدها روسيا
منذ انهيار االحتاد السوفياتي
عام  ،1990أمر الرئيس فالدميري
بوتني ببدء املناورات فجأة ،أثناء
عودته فجرًا من زيارة جلنوب
أفريقيا حيث شارك يف قمة دول
جمموعة «بريكس».
وقال الناطق باسم الكرملني
دميرتي بيسكوف إن بوتني،
بصفته القائد العام األعلى
للقوات املسلحة الروسية« ،أمر
يف الساعة الرابعة من فجر
اخلميس ،بتنفيذ مناورات عسكرية
ضخمة يف البحر األسود» .وأشار
إىل أن املناورات هدفها «اختبار
مفاجئ للكفاءة القتالية للقوات»
الروسية ،موضحًا أن «وزير
ّ
تسلم
الدفاع سريغي تشايغو
تضمن أمر القائد
مظروفًا مغلقًا،
ّ
العام األعلى» (بوتني).
7
أن
بيسكوف
وأعلن
آالف عسكري مشاركني يف
املناورات ،إضافة إىل  36سفينة
ترابط يف قاعدتي سيفاستوبول
ونوفوروسيسك ،و 250مصفحة
و 50مدفعًا من عيارات عدة و20
مقاتلة ومروحية .وزاد أن موسكو
مل تبلغ أي جانب باملناورات،
بينها احللف األطلسي والدول
اجملاورة ،موضحًا« :األعراف
تنص على إبالغ
الدولية ال
ّ
الشركاء مسبقًا ،وبينهم احللف
األطلسي» مبناورات ال يتجاوز
عدد اجلنود املشاركني فيها
سبعة آالف.

الرئيس الروسي بوتني

وقالت مصادر عسكرية إن
ّ
لتنفذ
«السفن غادرت قواعدها،
إنزا ً
ال حبريًا يف ثالثة ميادين».
وأكد الكرملني أن سياسة
تنفيذ مناورات عسكرية مفاجئة،
ستتواصل يف الفرتة املقبلة،
و «ستكون تقليدًا دوريًا» ،يف
ّ
املتبع خالل
استعادة لألسلوب
العهد السوفياتي.
ومل يستبعد خرباء أن تثري
اخلطوة قلق الدول اجملاورة
لروسيا واحللف األطلسي الذي
ترابط سفنه قرب املنطقة،
خصوصًا أن موسكو كانت نفذت
مناورات مفاجئة أوىل باألسلوب
ذاته ،نهاية الشهر املاضي يف
وسط روسيا وشرقها.
ويرى خرباء عسكريون أن
قطعات روسية تلقت أوامر
مفاجئة بالتأهب وبدء مناورات
ضخمة ،مشريين إىل أن أجهزة
الرصد التابعة لألطلسي رصدت
حتريكًا لقوات نووية ،ما أثار قلق
احللف ودفعه للتأهب.
ورجح بعضهم أن تفاقم
ّ
املناورات اليت قد تستمر أيامًا،
تدهور العالقات مع جورجيا

روسيا
جارتي
وأوكرانيا،
املطلتني على البحر األسود ،علمًا
ّ
تطل
أن تركيا وبلغاريا ورومانيا
عليه أيضًا.
وأدى األسطول الروسي يف
البحر األسود ،والذي تقع قاعدته
الرئيسة يف ميناء سيفاستوبول
األوكراني ،دورًا حيويًا يف احلرب
مع جورجيا عام  ،2008بسبب
إقليمي أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا
ّ
وتشكل
االنفصاليني يف جورجيا.
النزاعات مع أوكرانيا ،بسبب
استمرار استئجار روسيا قاعدة
حبرية مطلة على البحر األسود،
قضية شائكة يف العالقات بني
البلدين.
وكان بوتني أكد أخريًا ،خالل
اجتماع مع قيادات عسكرية،
أهمية وجود جيش قوي خفيف
احلركة ،مشددًا على أن بالده
ستواصل تعزيز قدراتها يف
مواجهة حتديات جديدة.
وخالل  13سنة يف السلطة،
استشهد بوتني غالبًا بتهديدات
خارجية ،لدى حديثه عن ضرورة
روسيا
وحدة
عن
الدفاع
وسيادتها.

بارزاني يربط ذهابه إىل بغداد بتوافر «ضمانات» حلل األزمة
أبدى رئيس إقليم كردستان
مسعود بارزاني استعداده للقاء
مسؤولني يف بغداد والبحث يف
إنهاء األزمة السياسية إذا توافرت
«ضمانات لتطبيق االتفاقات»،
وجه رئيس حكومة اإلقليم
فيما ّ
نيجريفان بارزاني رسالة اىل
احلكومة اإلحتادية يطمئنها فيها
إىل أن االتفاقات اليت ستعقدها
حكومته مع أنقرة ستكون يف
إطار الدستور العراقي.
وكان جنل شقيق الرئيس
العراقي جالل طالباني آراس
وجه رسالة إىل
شيخ جنغي
ّ
رئيس اإلقليم تدعوه إىل «إطالق
مبادرة تارخيية ،كي ال يقول أحد
مرة أخرى أن الشعب (الكردي)،
ال يستطيع أن يدير نفسه
بنفسه».
وقال« :أمتنى أن تتوجه إىل
بغداد من دون تردد ،وأن
ال تعود إىل إال بعد حل مجيع
اإلشكاالت».
ويف رسالة جوابية ،أعرب
بارزاني أمس االول عن عدم
ممانعته الذهاب «اىل اي مكان
يف العامل من اجل حتقيق مكاسب
للشعب الكردستاني ،إذا كان
مردودها إجيابيًا» ،وأوضح:
«معلوم أنين ذهبت مرات عدة
إىل بغداد وتلقيت وعودًا ،وأبرمنا
اتفاقات تصب يف صاحل اإلقليم
والعملية السياسية يف العراق،
إال أنهم (احلكومة العراقية) مل
حيرتموا تواقيعهم ،وتنصلوا من
تنفيذ تلك الوعود» .واختتم
بارزاني رسالته بسؤال عن
«الضمانات الكفيلة حبل اخلالفات
يف حال الذهاب اىل بغداد؟».
والنواب
الوزراء
ويقاطع
األكراد يف بغداد ،جلسات جملس
الوزراء والربملان منذ السابع من
آذار (مارس) اجلاري ،احتجاجًا
على مترير املوازنة بـ»الغالبية»،
يف انتظار قرار نهائي يصدر

عن اجتماع تعقده جلنة مشكلة
من رؤساء الكتل الكردية لرفع
تقرير إىل رئيس اإلقليم يتم فيه
تشخيص «األسباب ،والسلبيات
واإلجيابيات» يف حال االستمرار
يف املقاطعة أو العودة إىل
بغداد.
من جهة أخرى ،أكد نيجريفان
بارزاني خالل ترؤسه اجتماعًا
جمللس الوزراء عقب اختتامه زيارة
لرتكيا ،أن «أي تعاون أو اتفاق
جتريه حكومة اإلقليم مع تركيا
يف جمال الطاقة سيكون ضمن

إطار الدستور العراقي» ،يف
حماولة لطمأنة بغداد اليت ترفض
عقد صفقات بني الطرفني،
وأبرزها مد أنبوب للنفط من
اإلقليم باجتاه تركيا.وأكد أنه
التقى املستشارة األملانية أجنيال
مريكل خالل مشاركته يف مؤمتر
الطاقة األوروبي ودعاها إىل
«دعم السياسة النفطية اليت
تنتهجها حكومة كردستان يف
إطار الدستور العراقي» ،وأبدى
استعداد حكومته لتوفري الطاقة
ألوروبا عرب تركيا.

إسرائيل تعيد فتح املعابر املؤدية إىل غزة

أعلن اجليش اإلسرائيلي أنه أعاد
أمس االول فتح املعابر املؤدية
إىل غزة واملغلقة منذ أسبوع
بعد إطالق صواريخ من القطاع
خالل زيارة الرئيس باراك أوباما
إلسرائيل واألراضي الفلسطينية.
وقالت ناطقة باسم اجليش:
«أعيد فتح املعابر هذا الصباح»،
يف إشارة إىل معرب كرم أبو سامل
الذي يستخدم لنقل البضائع،
ومعرب «ايريز» حلركة الناس .ومل
تتمكن الناطقة من توضيح ما إذا

مت رفع القيود املفروضة على
املنطقة اليت يسمح بالصيد فيها
لصيادي القطاع.
وقلصت إسرائيل املنطقة اليت
يسمح بالصيد فيها من ستة أميال
حبرية إىل ثالثة فقط ،كما أغلقت
معرب كرم أبو سامل للبضائع،
وفرضت قيودًا على األشخاص
الراغبني مبغادرة القطاع ،كرد
مباشر على إطالق صاروخني على
جنوب إسرائيل أوقعا أضرارًا من
دون إصابات.

متطرفون يهود يقتحمون باحات األقصى
والشرطة تقيّد دخول املقدسيني للصالة

جدد متطرفون يهود امس
ّ
االول اقتحامهم باحات املسجد
األقصى املبارك برفقة حراسات
شددة من الوحدات اخلاصة،
ُم ّ
فيما فرضت شرطة االحتالل
املتمركزة على البوابات اخلارجية
شددة على
للمسجد إجراءات ُم ّ
دخول املواطنني املقدسيني
اليه.
وقالت مصادر فلسطينية إن
ما يزيد على  90مستوطنًا اقتحموا

باحات االقصى حتى اآلن ،وأن
توترًا شديدًا يسود يف حميط
املسجد وبواباته اخلارجية بفعل
وتقوم
االحتالل.
ممارسات
املتطرفة
اليهودية
العناصر
بالتجوال يف باحات ومرافق
املسجد املبارك ،خصوصًا يف
ُ
«احلرش»
املنطقة املعروفة باسم
اليت تقع بني باب االسباط
ُ
واملصلى املرواني ،وحتاول أداء
شعائر وطقوس تلمودية فيها.

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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تحليالت

جمموعة «الربيكس» ..قوة صاعدة ترعب «الشمال العجوز»

رفـض لعسكـرة النـزاع السـوري ومشـروع يهـ ّدد «البـنك الدولـي»
هيفاء زعيرت
يف العام  ،2001توقع كبري اقتصاديي مصرف «غولدمان
ساكس» جيم أونيل بأن اقتصاديات الربازيل وروسيا واهلند
والصني سوف تتفوق على اقتصاديات أمريكا والدول السبع
الكربى يف منتصف القرن.
ومع اندالع األزمة املالية العاملية بعد سبع سنوات ،حتققت
«النبوءة» .ومنذ ذلك احلني ،عندما أعلنت جمموعة «الربيكس»
من روسيا تأسيس نظام عاملي يواجه اهليمنة الغربية ،وحتى
اآلن يف جنوب أفريقيا يف القمة اخلامسة اليت اختتمت أعماهلا
أمس ،مسار اقتصادي ـ سياسي متصاعد تسلكه الدول اخلمس،
وسط حتديات يطرحها اخلارج والداخل على السواء.
ويف ّ
رص الصفوف اقتصاديًا
ظل سعي دول «الربيكس» إىل ّ
وسياسيًا ،تنظر أمريكا والدول الكربى بذعر إىل قدرات اجملموعة
«الناشئة» ..واخلطر الذي تشكله على اخلريطة اجليو ـ اسرتاتيجية
العاملية ،ال سيما أن االعتبارات السياسية واإلسرتاتيجية يف
حيزًا بارزًا.
املنطقة
العربية احتلت ّ
ّ

القمة اخلامسة :سوريا أو ً
ال ..وإيران

بدا الفتًا تزامن قمة «الربيكس» يف دوربن مع القمة العربية اليت
استضافتها الدوحة .من دوربن ،اليت حضر افتتاح قمتها الرئيس
الروسي فالدميري بوتني والصيين تشي جني بينغ ورئيس وزراء
اهلند مامنوهان سينغ ورئيسة الربازيل ديلما روسيف ورئيس
جنوب أفريقيا جاكوب زوما ،كان املوقف واضحًا :ال لعسكرة
األزمة يف سوريا .االستنكار ملا تشهده سوريا من انتهاكات
حلقوق اإلنسان ،دفعهم الختاذ قرار مماثل ،هكذا يقول البيان
الذي ناشد «كل األطراف» متكني الوكاالت اإلنسانية من إيصال
املساعدات.
روسيا تقود دفة القرار السوري يف «الربيكس» ،هذا ما أكده
نائب وزير اخلارجية الروسي سريغي ريابكوف قائ ًال إن «موقف
جمموعة الربيكس من األزمة السورية أقرب ما يكون إىل موقف
روسيا» .وكان الرئيس السوري بشار األسد دعا يف رسالة
وجهها إىل الرئيس اجلنوب أفريقي جاكوب زوما إىل «املساهمة
يف وقف فوري للعنف يف سوريا بهدف ضمان جناح احلل
السياسي الذي يتطلب إرادة دولية واضحة بتجفيف مصادر
اإلرهاب ووقف متويله وتسليحها» .وأتت الرسالة بعد زيارة
قامت بها املستشارة الرئاسية بثينة شعبان إىل كل من اهلند
وجنوب أفريقيا بهدف احلصول على دعم واضح من تلك الدول.

روسيف وزوما وجني بينغ خالل قمة مجموعة «الربيكس» يف دوربان ،االربعاء (أ ف ب)
وتشكل دول «الربيكس» بالنسبة لدمشق من بداية تشكلها خالل
العقد املاضي ثق ًال موازيًا للمحور الغربي الذي تقوده الواليات
املتحدة ،ويبسط سيطرته ونفوذه على منظمات دولية وإقليمية.
وفيما تظهر سياسة الدول اخلمس ،على خالف احملور املنافس،
عدم امليل للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،وال تقبل التورط
يف النزاعات ذات الطابع األهلي ،يبقى الرهان لدى مسؤولني
وديبلوماسيني ،حتدثوا مع مراسل «السفري» زياد حيدر ،على
وضعية هذه الدول يف احملافل الدولية حيث تبقى منسجمة
بوضوح مع السياسة الروسية اليت تبين على اتفاق جنيف،
وتفضل ممارسة دور بعيد عن التدخل املباشر.
ويف ما يتعلق بإيران ،عربت «الربيكس» عن قلقها إزاء خطر
التصعيد العسكري ،يف وقت أكدت أن «ال بديل حلل تفاوضي
لألزمة النووية اإليرانية»،
وعلى «حق إيران باستخدام
الطاقة النووية لغايات سلمية
يف إطار واجباتها الدولية».

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

«البنك الدولي» ..وداعًا؟
احتل مشروع إنشاء املصرف
احليز األكرب من
اإلمنائي
ّ
نقاشات دول الربيكس ،وهو
مشروع يفرتض أن يشكل
منعطفًا حقيقيًا يف مسار سحب
بساط السيطرة االقتصادية
«الشمال
يدي
بني
من
العجوز» حبسب وصف صحيفة
«لوموند» الفرنسية ،حيث
يساعد املصرف يف التخلص
من التبعية للبنك الدولي
واحتياطي صندوق النقد.
ويفرتض أن يبدأ املصرف
اجلديد برأمسال قدره  50مليار
دوالر حبسب الدراسات ،أي
 10مليارات لكل دولة.
وفيما مل خيرج عن القمة إقرار
نهائي لتأسيس الصندوق،
أعلن زوما «إطالق املفاوضات
رمسيًا يف سان بطرسربغ يف
أيلول املقبل ،لتأسيس مصرف
جديد خمصص حلاجاتنا الذاتية
يف البنى التحتية».
عده البعض فش ًال يف
ما سبق ّ
قدرة «الربيكس» على تأسيس
أجسام مشرتكة ،حيث اعتربت
بعض الصحف أن املصرف

سيبقى «رمزيًا» .وهو ما أشارت إليه جملة «فورين بوليسي»
عن االختالف يف منو الدول اخلمس ،حيث أن جنوب أفريقيا
ليست مصدر فائدة كربى أو إنتاجية بعكس اهلند أو الربازيل،
مع العلم أن اقتصاد روسيا ،وهي أصغر دولة يف «الربيكس»،
يتفوق بأربع مرات على جنوب أفريقيا ...ثم ما الذي قد يشجع
الصني على االستثمار يف مصرف إمنائي؟
لكن املعنيني رأوا يف التأجيل مسارًا طبيعيًا ملشروع بهذه
الضخامة .ويف السياق ،أشار مصدر ديبلوماسي روسي
لـ»السفري» إىل أن ترتيبًا مماث ًال ال ميكن ارجتاله يف فرتة
قصرية ،فهو يتطلب زمنًا معينًا ،للخروج مبصرف قادر على
مواجهة التداعيات االقتصادية العاملية .كما لفت املصدر إىل
ينسق التعاون االقتصادي بني
مشروع تأسيس جملس أعمال
ّ
البلدان اخلمسة ،وإىل أهمية الزيارة اليت قام بها الرئيس الصيين
إىل موسكو ،مشددًا على أن القمة كانت خطوة جديدة حنو تطور
جذري يف املنظمة اليت ابتعدت عن االجتماعات الشكلية.

مرسي و»اإليربيكس»

سعى الرئيس املصري حممد مرسي يف القمة الستعادة الثقة
املفقودة باالقتصاد املصري ،كما لتحسني العالقات املتوترة
منذ عقود طويلة مع أفريقيا .ويف خطوة مبالغة يف التفاؤل متنى
مرسي االنضمام ،عند حتسن الوضع االقتصادي ملصر ،إىل
اجملموعة ليتغيرّ بذلك امسها فتصبح «إيربيكس» .واستعرض يف
الكلمة اليت ألقاها أمام القمة رؤية مصر جتاه سبل تعزيز التعاون
بني الدول األفريقية.

ميزة «الربيكس» ..والتحديات
استطاعت جمموعة «الربيكس» خالل السنوات القليلة املاضية
أن تصنع لنفسها مكانة شديدة األهمية داخل اجملتمع الدولي.
فدول الربيكس هي أسرع دول العامل منوًا حاليًا وأقلها تأثرًا
باألزمة املالية.
وختتلف «الربيكس» عن غريها من االئتالفات الدولية ،إذ ال
يربطها شيء على املستويات السياسية أو االقتصادية أو
الثقافية ،فهي تأتي من أربع قارات خمتلفة ،فض ًال عن وجود
تباين واضح يف مستويات النمو بني أعضائها .لكن هناك رابطًا
مهمًا ترتكز عليه اجملموعة هو سبب نشأتها :رفض اهليمنة
الغربية على االقتصاد والسياسة العاملية .وهي تتبنى مواقف
مشابهة طرحتها يف القمة األخرية من سوريا والنووي اإليراني
وأفغانستان وقضايا الشرق األوسط.
ّ
يشكل جوهر حتدياتها.
مييز اجملموعة اهلجينة هو نفسه ما
لكن ما ّ
صحيح أنها جتتمع حول مواقف مشرتكة ،إال أن هناك فروقات
شاسعة يف سلم أولوياتها .وهنا يستحضر املراقبون ما تتعرض
له سوق الربازيل من إغراق باألحذية الصينية ،وجنوب أفريقيا
باملالبس الصينية ،وفرض اهلند رسومًا على بعض السلع
الصينية ،ووجود خالفات بني موسكو وبكني حول تسعري النفط
الروسي ..وغريها من معامل اخلالف.
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أبوت :حزب العمال يف حرب أهلية
وجيب إجراء االنتخابات اآلن

استطالع غاالكسي :رئيسة حكومة أسرتاليا بطة عرجاء!!
العمالية

كشف استطالع حديث للرأي
أجرته مؤسسة «غاالكسي» أن
زيادة االنقسامات حول قيادة
حزب العمال يضعف فرصة
رئيسة احلكومة الفيدرالية جوليا
غيالرد يف االحتفاظ مبنصبها
يف االنتخابات املقبلة.
وشارك يف االستفتاء 1005

اشخاص وأجابوا على سؤال:
« هل تعتقد أن فرصة غيالرد
يف الفوز قد تأثرت سلبا جراء
عدم االستقرار الذي يشوب
قيادة حزب العمال؟».
وأجاب  % 87من املشاركني
املنتمني لالئتالف و  % 56من
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العماليني املشاركني باإلجابة
«نعم» مؤكدين حدوث تأثري
سليب.
وقال  % 60من املشاركني
يف االستطالع إن غيالرد اآلن
أشبه ما تكون ببطة عرجاء،
مفضلني عودة كيفن راد

يف

لقيادة الدفة
انتخابات سبتمرب.
ولكن ظهر انقسام املشاركني
قويا حول مسألة الدعوة إىل
انتخابات مبكرة حيث أيد
الفكرة  % 47فقط أغلبهم من
الليرباليني.
ومن املنتظر أن تعلن جوليا
غيالرد اليوم تعديال وزاريا بعد
استقالة و تنحية بعض وزراء
احلكومة يف حماولة انقالب
فاشلة.
وال يزال مصري الوزير مارك
باتلر معلقا ،وسط تقارير تفيد
بنصائح وجهت جلوليا غيالرد
بعدم إقصائه.
احلكومة
رئيس
وكان
كيفن
السابق
الفيدرالية
راد قد صرح أمس أنه على
جوليا
ملساعدة
استعداد
غيالرد يف كوينزالند إذا رغبت
يف استغالل شعبيته إلنقاذ
حزب العمال من مذحبة قادمة
وشيكة.
االئتالف
رئيس
وخيطط
الفيدرالي املعارض لسحب
الثقة من حكومة غيالرد يف 14
مايو القادم ،وهو ما سيجعل
األسرتاليون يدخلون انتخابات
مبكرة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

غيالرد وأبوت أثناء وقت االستجواب يف الربملان
قال رئيس االئتالف الفيدرالي
املعارض توني أبوت إن احلرب
األهلية داخل حزب العمال سوف
تستمر.
وأضاف يف تصرحيات صحفية
من كانبريا  « :احلرب األهلية
ستستمر طاملا كيفن راد وجوليا
غيالرد يف الربملان».
وتابع« :أسرتاليا تشعر باخلزي
من األوضاع الفاشلة اليت آلت
إليها احلكومة».
واستطرد أبوت أن االئتالف جاهز
لتسليم خططه اليت ينتهجها
ألسرتاليا بأسرع ما ميكن ،ما
حتتاجه أسرتاليا يف ذلك الوقت
الصعب هو الدعوة النتخابات
عاجلة ،ال ميكن االنتظار حتى
سبتمرب .»2014

وأردف زعيم املعارضة « :إذا
كانت غيالرد تفكر يف مصلحة
أسرتاليا أكثر من التفكري يف
مصلحتها الشخصية جيب الدعوة
النتخابات عاجلة اآلن».
وأشار أبوت إىل أن جتربة
أسرتاليا حبكومة األقلية أثبتت
فشلها ،متسائال « :كيف ميكن
أن نستمر يف تلك الدائرة
املغلقة؟».
واتهم أبوت احلكومة العمالية
بعدم االكرتاث حبقيقة عجز
املوازنة الذي تنتظره البالد».
«
قائال:
أبوت
واختتم
األسرتاليون حيتاجون حكومة
قوية ومستقرة تساهم يف
ازدهار األوضاع».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الربملان سيكون حتت السيطرة الكاملة لنواب االئتالف

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

لن تكون هناك مساحة كافية
يف جملس النواب جلميع نواب
االئتالف للجلوس على مقاعد
احلكومة إذا تطابقت نتائج
انتخابات  14ايلول مع نتائج
استطالع الرأي الذي نشر
الثالثاء.
ففي استطالع نيوزبول نشرته
فاز
االسرتاليان
الزميلة
االئتالف بـ  50يف املئة من
األصوات األولية فيما حصلت
حكومة العمال على  30يف
املئة فقط..
االصوات
احتساب
وبعد
ستكون
اليت
التفضيلية
 58اىل  42لصاحل االئتالف
سيفوز االخري بـ  110من
مقاعد جملس النواب الـ 150
وفق االستطالع.
ومن املتوقع أن يضيق
اهلامش بني العمال واالئتالف
ليكون أقرب من ذلك بكثري
يف ايلول حيث ان هذه النتائج
قد تأثرت بشكل كبري بالتحدي
على الزعامة االسبوع املاضي
بني كيفن راد وجوليا غيالرد.
كما جاءت نتائج االستطالع
تبددت فيه
بعد اسبوح
طموحات كيفن راد القيادية
اىل االبد ،وتأمل غيالرد بان
تساعد وحدة احلزب احلكومة

على زيادة حظوظها االنتخابية.
وقد اجتهت رئيسة الوزراء
غرب
اىل
غيالرد
جوليا
أسرتاليا ،الوالية األكثر عداء
حلزب العمال مصطحبة وزير
املوارد اجلديد ،وهو من غرب
أسرتاليا ،غاري غراي ،كجزء
من حماولة االنتعاش.
نواب
هناك
ذلك،
ومع
عماليون وكثري من الناخبني
ال يصدقون بان البلبلة اليت
خلقها راد كانت السبب
الرئيسي ملشاكل احلكومة أو
لنتائج استطالع الرأي السيئة
للحكومة.

وإذا تطابقت النتائج االستطالع
على انتخابات  14ابلول /سبتمرب
فإن حزب العمال سيخسر 34
مقعدا ليتقلص عدد املقاعد
اليت يشغلها إىل  38مقعدا
فقط يف جملس النواب.
اما االئتالف فسريفع عدد
مقاعده بنسبة  37مقعدا ليصبح
عددها  .110اما املستقلون
الصغرية
االحزاب
ونواب
فسينخض عددهم من  7اىل
 2فقط ،ومن املمكن ان يكون
بينهم بوب خطار ونائب حزب
اخلضر آدم بيدنت .Bandt
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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وزراء يهبطون من سفينة رئيسة حكومة أسرتاليا

االحرار مل ينقذوا نيو ساوث ويلز من الفساد

أوفاريل حيارب عصابات
الدراجات النارية

أوفاريل

صراع جوليا غيالرد وكيفن راد
تعمقت األزمات اليت متر بها
حكومة غيالرد حيث هبط ثالثة
وزراء آخرين من سفينتها
الغارقة.
وقدم الوزراء الثالثة كريس
بوين ومارتن فريغسون وكيم
كار استقالتهم يف مؤشر
النهيار احلكومة الفيدرالية ،كما
دارت تكهنات حول رغبة الوزير
مارك باتلر يف االستقالة،
استنادا إىل أنه أحد الداعمني
لكيفن راد.
ورغم املأزق الذي متر به حكومة
غيالرد إال أن رئيس احلكومة

العمالية السابق كيفن راد
أعلن أنه لن يبحث جمددا عن
القيادة.
ولكن مع حضور جوليا غيالرد
حفل زفاف أحد مساعديها يف
«بايرون باي» بدأ يظهر تهديد
جديد يعرتض قيادتها.
وقال النائب املستقل كريغ
طومسون إنه سيكون هنالك
اجتماع مع زمالئه الربملانيني
إلقرار مصري احلكومة.
ومن املتوقع أن يقوم طوني
أبوت زعيم االئتالف الفيدرالي
املعارض بالتحرك لسحب الثقة

من احلكومة عند عودة الربملان
إلبرام ميزانية أيار /مايو.
وقال كريغ طومسون« :سنرى
كيف ستستقر عاصفة الغبار
قبل أن أدلي باملزيد من
التعليقات».
وتردد أن عضوي الربملان
املستقلني أندرو ويلكي وطوني
ويندسور قد اقرتحا يف سرية
الدعوة إىل انتخابات مبكرة،
بغض النظر عن احملرك لذلك
اهلدف.
وقال كل من ويلكي وويندسور
وروب أوكشوت إنهم يدعمون

مناقشات سحب الثقة ،لكنهم
مل حيددوا بشكل علين إىل من
ستذهب أصواتهم ،فيما عدا
ويندسور الذي أعلن أنه لن
يدعم إسقاط احلكومة.
وكانت حصيلة انقالب اخلميس
املاضي استقالة مخسة أعضاء
من حكومة غيالرد.
وشنت املعارضة هجوما عنيفا
على بوب كار وزير اخلارجية
ملساندته لكيفن راد بالرغم من
غيابه من الربملان.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

العميل بن زجيري ..من أسرتاليا إىل املوساد إىل القرب!!
 9ديسمرب  :1976ولد بن زجيري
يف ملبورن
 -1993خترج بن زجيري من مدرسة
يف
 Bialik Collegeاليهودية
هاوثورن مبلبورن
 -1994بدأ دراسة القانون يف
جامعة ملبورن
 :1995انتقل إىل إسرائيل،
وعاش يف كيبوتس غازيت،
وأكمل اخلدمة العسكرية
 :1998عاد إىل أسرتاليا
الستكمال دراسة القانون
 :2002أنهى مرحلة تدريب
قانوني يف شركة ديكونس
القانونية يف ملبورن
 :2003انتقل إىل تل أبيب ،وأخذ

يتدرب يف شركة Herzog, Fox
.and Neeman
 :2004قبلت منظمة االستخبارات
اإلسرائيلية «موساد» انضمام بن
زجيري ،وبدأ برناجما تدريبيا داخل
اجلهاز اإلسرائيلي الشهري.
 :2005عينه املوساد للقيام
بأنشطة يف أوربا ،يف حماولة
لتعضيد العالقات مع شركات
تقوم بالتعاون مع إيران وسوريا
 :2007عني يف مقر املوساد بتل
أبيب ،حيث شغل وظيفة مكتبية
يف قسم التحليل االستخباراتي
يدعي .Tsomet
 :2008يف وقت ما يف النصف
الثاني من العام ذهب زجيري إىل

أوربا الشرقية ملقابلة مسؤول
من حزب اهلل كان يأمل يف
جتنيده كعميل مزدوج.
 :2009عاد جمددا إىل ملبورن
للدراسة
 16مايو  :2009مت القبض على
زياد احلمصي املعروف باسم
اهلندي ،وهو جاسوس لبناني
عمل لصاحل املوساد ،وتبعه
اعتقاالت أخرى تتضمن مصطفى
علي املعروف باسم زوزي.
أكتوبر  :2009فريفاكس ميديا
ذكرت أمساء ثالثة مواطنني
أسرتاليني مزدوجي اجلنسية
يشتبه بعملهم لصاحل املوساد،
أحدهم بن زجيري.

ديسمرب  :2009فريفاكس ميديا
اتصلت بـ بن زجيري الذي أنكر أي
عالقة له باملخابرات اإلسرائيلية.
يناير  :2010استدعي زجيري إىل
إسرائيل حبجة محايته بعد أن
علم املوساد أن حزب اهلل علم
شخصية العميل بن زجيري الذي
يعيش يف أسرتاليا
 29يناير  :2010قامت وكالة
األمن الداخلي اإلسرائيلية شني
بيت باعتقال زجيري ووضعته يف
سجن أيالون جبوار تل أبيب
 15ديسمرب  :2010وجد زجيري
ميتا يف زنزانته
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

عصابات
قد يتم اعتبار
الدراجات النارية يف نيو
ساوث ويلز منظمات إجرامية
خالل شهور ،حيث تأمل
حكومة الوالية أن يتم مترير
حزمة من القوانني املناهضة
لعصابات الدراجات النارية
قبل عيد الفصح.
الوالية
حكومة
وتنتظر
قرار احملكمة العليا يف
كوينزالند بشأن اعتبار Finks
 motorcycleمنظمة إجرامية،
وسط جدل حول عدم دستورية
تلك اخلطوة.
وكانت احملكمة العليا األسبوع
املاضي قد أيدت شرعية بنود
معينة يف القانون الذي تعتزم
حكومة والية نيو ساوث ويلز
تقدميه.
وقدمت حكومة نيو ساوث
ويلز أمس االول اخلميس
املتعلقة
القوانني
حزمة
بالعصابات اإلجرامية.
من جانبه ،قال باري أوفاريل
رئيس حكومة نيو ساوث
ويلز « :حنن مصممون على
مترير حزمة القوانني اجلديدة
قبل عيد الفصح  ،لقد تصرفنا
حبكمة،وبعد الفحص احلذر،
قمنا بإجراء بعض التعديالت
كي تتفق مع الدستور».
وأردف أوفاريل« :حكومة
نيو ساوث ويلز مصممة
على القضاء على عصابات
الدراجات النارية ،واإلعالن
عن أنها منظمات إجرامية».
وأشار أوفاريل إىل أن
متنح
اجلديدة
التعديالت
الشرطة السلطة يف محاية
املواطنني من شرور تلك
العصابات اإلجرامية.
وقال املدعي العام بوالية نيو
ساوث ويلز غريغ سيمث إن
التعديالت اجلديدة وضعت
نصب عينها النموذج الذي
وضعته والية كوينزالند.
احلكومة
رئيسة
وكانت

الفيدرالية جوليا غيالرد قد
أعلنت يف وقت مبكر من
هذا الشهر خطط جملابهة
اإلجرامية،
العصابات
وأضافت أنها سوف تطلب
احلكومات
رؤساء
من
األسرتالية يف إبريل املقبل
سبل تنفيذ تلك اخلطط على
مستوى الواليات.
قال باري أوفاريل رئيس
حكومة نيو ساوث ويلز
إن اللوم يقع على احلزب
الليربالي بنيو ساوث ويلز
لعدم قدرته على حفظ
والية نيو ساوث ويلز من
وقائع الفساد الكبرية اليت
تناولتها حتقيقات مفوضية
مكافحة الفساد ،إذ تسببت
االنقسامات داخل احلزب
الليربالي يف السماح بتقلد
العماليني حكم الوالية.
على صعيد آخر ويف مقابلة
مبناسبة عامه الثاني على
فوزه برئاسة حكومة الوالية،
قال أوفاريل إن حتقيقات
مفوضية مكافحة الفساد اليت
تشمل العديد من األمساء
أبرزهم الوزيران العماليان
السابقان بالوالية ايدي عبيد
وأيان ماكدونالد تشري إىل
مدى التقصري والذنب الذي
ميكن توجيهه إىل احلزب
الليربالي للسماح للعماليني
بتولي رئاسة احلكومة يف
االنتخابات املاضية».
وتابع أنه على الرغم من أن
احلزب الليربالي غري مسؤول
عن األجواء داخل حزب العمال
بالوالية واليت أدت إىل تلك
املمارسات الفاسدة اليت
تنظر إليها مفوضية مكافحة
الفساد ،إال أنه مسؤول
لفشله يف الرتكيز على
«االحتياجات العامة» يف
الفرتة بني .2007 -1995
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
تسعرية مجانية
Park NSW 2143

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

بطاقات مكاملات خارجية بأرخص األسعار

الـبيع بالــجملة

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا على
الرقم:
87648186
لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

االتصال بـ برنار0407 666 190 :
PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

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

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

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

Glass & Glazing

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

Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

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

صفوت عرفان

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

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

استطالع :فتيات أسرتاليا
ضحايا للخمور!!

سيدني ووتر ختطئ يف تفسري
تلوث املياه

قالت «سيدني ووتر» إن القار هو سبب تلوث املياه
كشفت االختبارات اليت مت
إجراؤها على املاء امللوث الذي
الحظه سكان ضاحية « بوتاني»
يف ديسمرب املاضي أن القار
ليس سبب التلوث ،بعكس
تفسري شركة «سيدني ووتر».
وأوضحت حتقيقات أجرتها
«فريفاكس ميديا» تضمنت
عينات من املاء أخذت يف الليلة
اليت حدث خالهلا التلوث ،حيث

مت حتليلها يف معامل مستقلة،
وعرضت النتائج على خرباء
مستقلني ،أن التغري يف مذاق
ورائحة املاء سببه مادة غري
معروفة ،ورجحت أال تكون تلك
املادة قابلة للذوبان.
واشتكى سكان املنطقة من
وجود رائحة غريبة مثل الغاز
أو البنزين يف املاء ،مبا تسبب
يف حدوث حاالت تقيؤ ودوار

وختدير يف الفم لساعات عقب
شرب املياه امللوثة.
وكانت سيدني ووتر قد
أظهرت يف وقت سابق نتائج
عينات املياه امللوثة واليت
رجحت أن يكون سبب التلوث
نامجا من طبقة القار اليت تغطي
بطانة مواسري املياه ،أثناء أعمال
صيانة يف «روسبريي» ،ولكن
كريستوفر مكراي الكيميائي

أسرتاليا تشدد قبضتها على األعشاب الصينية

يطالب املنتقدون لتفشي
الطب الصيين يف أسرتاليا
بوضع ضوابط أكثر صرامة على
تلك الصناعة املمتدة منذ قرون
عديدة يف التاريخ.
وكانت اجلمارك األسرتالية
قد قامت يف أبريل املاضي
مبصادرة كمية كبرية من
أعشاب صينية الحتوائها على
مواد مثرية للحساسية ومسوم
ومكونات مت استخراجها من
فصائل حيوانات حممية.
وباستثناء والية فيكتوريا،
ال توجد والية أخرى متتلك هيئة
الصينية،
لألعشاب
منظمة
ولكن من املقرر أن يتغري ذلك
يف األول من يوليو املقبل،
وهو التاريخ الذي سيتم إلزام
كافة املمارسني للطب الصيين
بالتسجيل ،مع حد أدنى من
املعايري الدراسية والتدريبية،
واملتعلقة باللغة اإلجنليزية.
وقالت جودي جيمس الرئيسة
التنفيذية جلمعية الوخز باإلبر
الصينية والطب الصيين« :
حنن نرحب بضوابط التسجيل
بالفعل
املوجودة
اجلديدة،
يف والية فيكتوريا منذ عام
.»2001
يذكر أن عدد املمارسني
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جبامعة ماكواري استبعد متاما أن
يكون القار سبب التلوث واصفا
مزاعم سيدني ووتر بالرديئة.
من جهته ،قال آدم لوفل
املدير التنفيذي لـ «مجعية
خدمات املياه» يف أسرتاليا إن
بطانة القار يف مواسري املياه
ميكن أن تتسبب يف نسبة معنية
من اهليدروكربونات العطرية إذا
مل يكن املاء يف حالة تدفق.
واتهمت شركة سيدني ووتر
بالتسرت على السبب احلقيقي
لتلوث املياه حيث حدثت
الواقعة يف  28ديسمرب.
واعرتفت شركة «سيدني
ووتر مؤخرا «أن  4عينات من
املاء امللوث كشفت أن سبب
التلوث هي مادة غري قابلة
للذوبان.
وأضافت الشركة إنها مل تقم
أبدا بفحص اجلزء الداخلي من
أنابيب املياه املوصلة للماء.
وقال كيفن يونغ املدير العام
لشركة سيدني ووتر إن الشركة
كانت جتري إصالحات يف اجلزء
اخلارجي من األنابيب وقت
التلوث.
وتابع « :مل نفتح أبدا
األنابيب ،اليت تعاني من ضغط
عال طوال الوقت ،ومل يتم
التقاط أي صورة لألنابيب من
الداخل».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بيئة غري صحية..اقرتان املناسبات االجتماعية بتجرع الخمور
كشف استطالع حديث أن
اجلنس باإلكراه و اجلنس غري
اآلمن يتفشى بني متعاطي
اخلمور ومدمين املخدرات.
وقالت  % 25من املشاركات
الذي حيمل
يف االستطالع
اسم  Global Drugمبشاركة
 6605شخص إنهن تعرضن
لالستغالل اجلنسي حتت تأثري
املخدرات واخلمور اليت جتعلهن
يف حالة ضعف.
وقالت ساندرا جونز مديرة
الصحية
املبادرات
مركز
جبامعة وولونغونغ إن العديد
من الفتيات والنساء يلمن
أنفسهن إذا تعرضن للجنس
باإلكراه حتت تأثري اخلمور،
وتابعت« :حتاول بعض النساء

جتاهل ما حدث واعتباره ليس
اغتصابا ،لكنه اغتصاب بال
شك».
وأضافت الربوفيسورة جونز
إن تعاطي اخلمور جيعل من
املناسبات االجتماعية بيئة
خطرية ،واعتربت أن اقرتان
املناسبات االجتماعية باخلمور
من األمور اليت حتمل انعكاسات
سلبية.
قال
ويف ذات السياق،
توبي لي من املركز القومي
ألحباث اإليدز جبامعة نيو
ساوث ويلز إن ثلث ضحايا
االعتداء اجلنسي نتيجة اإلفراط
يف تناول اخلمور.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

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

للطب الصيين يف أسرتاليا يبلغ
حوالي  ،4000بينهم  1200يف
فيكتوريا ،كما أنه ال يتم اعتماد
أي ممارس إال قبل االنضمام
للجمعية املشار إليها.
من جهته ،قال د .ستيف
هامبلتون رئيس مجعية الطب
حاليا
«هنالك
األسرتالية:
جمالس طبية تضم كل منها
 10متخصصني ،يضعون معايري

صارمة ملمارسي الطب الصيين،
منها متضية  50ساعة على األقل
يف ممارسة املهنة سنويا».
وأضاف هامبلتون أن الطب
الصيين ميارس منذ 2000
سنة ،إال أنه اعتربه يقع يف
املنطقة الرمادية اليت ال تزال
حتتاج لرباهني قاطعة إلثبات
فاعليتها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

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

صفحة 14

Saturday 30 March 2013

السبت  30آذار 2013

اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

ضمن محلة تروجيية إلنعاش االقتصاد
مربمج أسرتالي خيرتع تطبيقا ميكن اآلباء
نيو ساوث ويلز تغري امسها إىل «والية من معرفة خمالفات أبنائهم يف القيادة

البيزنس اجلديدة»

بدأت محلة «نيو ساوث ويلز
اآلن» يف إعادة تسمية والية
نيو ساوث ويلز يف لوحات مطار
سيدني وعلى حدود فيكتوريا
وكوينزالند إىل « والية البيزنس
حيث تطمح حكومة
اجلديدة»
الوالية إىل تكثيف االستثمارات
االقتصاد
النتشال
الدولية
املتعثر من كبوته.
وتغريت الفتات مطار سيدني،
أو تلك املكتوبة على حدود
فيكتوريا وكوينزالند حبيث حتوي
العبارات التالية « :نيو ساوث
ويلز اآلن ،أهال بالوالية اجلديدة
للبيزنس».
وشهد مطار سيدني أول
الالفتات اجلديدة أول أمس،
حيث يرغب رئيس حكومة نيو
ساوث ويلز باري أوفاريل يف
انتشال املوازنة من العجز البالغ
 1.2مليار دوالر.
وقال أوفاريل « :محلة «نيو
ساوث ويلز اآلن» تهدف إىل بث
الطمأنة يف نفوس املستثمرين،
حنن نرغب يف أن تكون الوالية
للمستثمرين
األول
االختيار
احملليني والعامليني ،نيو ساوث
ويلز الوالية اليت تقود أسرتاليا،
والوالية اليت تعد حلقة وصل

أسرتاليا بالعامل».
وتابع أوفاريل « :نرغب يف أن
نطمئن كبار رجال األعمال يف
نيو ساوث ويلز وباقي أسرتاليا
وآسيا وسائر العامل أن نيو
ساوث ويلز أهل للثقة».
وتعرتف الوالية باحلاجة إىل
لتمويل
خارجية
استثمارات
مشاريع املواصالت والبنية
التحتية لديها.
وقال خبري التسويق روبرت
كروفورد إن محلة مشابهة كانت
مؤثرة وحققت نتائج جيدة يف
والية فيكتوريا يف التسعينات
من القرن املاضي.
ومن املتوقع أن تركز احلملة
على الفارق بني حكومة االئتالف
وبني
الوالية
يف
احلالية
احلكومات العمالية السابقة يف
جمال منو الوظائف ،والثقة يف
قطاع األعمال.
التصنيف
وكالة
وكانت
«ستاندرد أند بور» قد نصحت
حكومة الوالية يف أكتوبر العام
املاضي ،من أنها تواجه خطر
فقدان التصنيف «ايه ايه ايه»
إذا مل يتحسن معدل االقتصاد.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

من األمور اليت تدفع أولياء األمور
إىل القلق الشديد السرعة اليت
يقود بها أبناؤهم للسيارة.
ولكن تطبيقا جديدا يف أجهزة
السمارت فون سيمكن أولياء
األمور من معرفة سلوكيات
ألبنائهم،
اخلاطئة
القيادة
ويرسل إشارات جلواالت أولياء
األمور ،حيث يقوم التطبيق
بتسجيل أماكن حدوث املخالفات
املروية ،واملدى الذي جتاوز فيه
أبناؤهم للسرعة احملددة.
وقال املخرتع بيرت واتسون إن
التطبيق اجلديد جيعل أولياء
األمور كما لو كانوا «جيلسون
يف املقعد اخللفي لسيارات
األبناء» ،ويراقبون خمالفاتهم
املرورية.
وتابع أن التطبيق جيعل من
يقتنون رخصة احرتاف القيادة
يفكرون مرتني قبل اإلقدام على
أي خمالفات مرورية.

 15800طالب جلوء إىل أسرتاليا العام املاضي
زاد عدد طاليب اللجوء إىل
أسرتاليا مبقدار الثلث العام
بالزيادة
مدفوعا
املاضي،
املطردة يف األعداد القادمة
وأفغانستان
سريالنكا
من
وباكستان.
ويف عام  ،2012طلب 15800
شخص اللجوء إىل أسرتاليا
بزيادة  % 37عن عام ،2011
بينهم  3079أفغانيا و2345
سريالنكيا ،وصلوا إىل الشواطئ
األسرتالية طلبا للجوء.
عدد
يف
وكانت الزيادة
السريالنكيني القادمني إىل
أسرتاليا عرب مراكب متهالكة قد
جذبت اهتماما سياسيا وشعبيا
مكثفا يف أسرتاليا العام
املاضي.
وأغلب السريالنكيني طاليب
من
أسرتاليا
إىل
اللجوء
«تاميل» ،كما أنهم يضمون
السنهاليني واملسلمني ،كما
يصطحب طالبو اللجوء معهم
نساءهم وأطفاهلم.
جاء ذلك وفقا لإلحصائيات اليت
أصدرتها منظمة  UNHCRواليت
استبعدت القادمني إىل أسرتاليا
يف مراكب بعد  13أغسطس
 ،2012حينما أعادت أسرتاليا
نظام ترحيل طاليب اللجوء إىل
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مراكز احتجاز خارج أسرتاليا يف
جزيرتي ناورو.
اللجوء
طاليب
عدد
وزاد
السريالنكيني القادمني عرب
طرق غري مشروعة يف مراكب
من  211عام  2011إىل 6428
عام .2012
ولكن املنظمة أشارت إىل أن
معدل توافد طاليب اللجوء إىل
أسرتاليا يعد منخفضا باملقارنة
بالدول الصناعية األخرى ،حيث
استقبلت أوربا  355ألف طالب

جلوء العام املاضي ،واستقبلت
أمريكا الشمالية  103ألف طالب
جلوء.
وأوضحت األرقام أن احلرب يف
سوريا أسهمت يف زيادة عدد
الالجئني يف العامل.
واستمرت أفغانستان يف قائمة
صدارة عدد طاليب اللجوء يف
العامل العام املاضي ثم سوريا
ثم صربيا ثم الصني ثم
باكستان.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

وواتسون هو مطور برجميات
ووالد ألربعة أبناء حيث قال إنه
حتفز لتصميم ذلك الربنامج بعد
أن الحظ مدى استهتار السائقني
الشباب والرعونة اليت تتسم بها
قيادتهم للسيارات.
وأضاف أنه تساءل عندما رأي
سلوك قائد سيارة شاب:
«بالتأكيد ال يعلم والداه ارتكابه
ملثل هذه املخالفات املرورية».
ووفقا لإلحصائيات الرمسية،
فإن تلك الرعونة يف القيادة
تتسبب يف مقتل سائق كل
 6أيام ممن حيملون رخصة
احرتاف القيادة ،كما اعرتف 25
 %ممن حيملون تلك الرخصة
إنهم يتجاوزون السرعة معظم
األوقات.
ويعتقد واتسون أن التطبيق
اجلديد سيكون له آثار إجيابية
يف تقليل املخالفات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بوليصات التأمني على احلياة
يف متاجر أسرتاليا!

متاجر أسرتاليا رمبا تبدأ يف
عرض التأمني على احلياة
رمبا تعرض متاجر أسرتاليا
بوليصات التأمني على احلياة
لزبائنها.
ويقول اخلرباء إنه توجد خطط
يف أسرتاليا التباع نفس
اخلطوات اليت تسري عليها
األمريكية
املتحدة
الواليات
يف هذا الشأن ،واليت قامت
بطرح برنامج حيمل اسم pilot
 programالعام املاضي يتضمن
بيع املتاجر العمالقة بوليصات
تأمني على احلياة للمستهلكني.
وقال جون بروغدن املسؤول
بـ «جملس اخلدمات املالية» إن
اخلطط اجلديدة قد تقلل الفجوة
الكارثية يف اخنفاض مبيعات
التأمني على احلياة واليت ضربت
حاجز  8تريليون دوالر.
وتابع أن املشكلة يف اإلجراءات

املعقدة اليت تشوب التأمني
على احلياة ،مبا يستدعي احلاجة
إىل تبسيط اإلجراءات جلذب
املواطنني حنوه.
وتابع أن نظام التقاعد يتضمن
تأمينا على احلياة ،لكنه اعترب
ذلك ليس كافيا جلذب شرحية
كبرية من األسرتاليني.
يذكر أن سلسلة متاجر «كولز»
األسرتالية العمالقة تعرض
لزبائنها تأمينا على السيارات
واملنازل ،وأضافت أنها قد
توسع نطاق التأمني املعروض.
وقال جيم كوبر املتحدث باسم
كولز « :بينما ال يوجد لدينا أي
خطط يف الوقت احلالي لعرض
التأمني على احلياة ،لكننا دائما
نتطلع ألي فرص لتقديم عروض
جديدة لزبائننا».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

شرطة نيو ساوث ويلز تضرب األطفال باملسدسات الصاعقة
أثريت حالة كبرية من اجلدل
حول تقارير أفادت باستخدام
الشرطة للسالح الصاعق ضد
أطفال ومراهقني حتت السن
القانونية.
وكشفت إحصائيات أن عدد
استخدام السالح الصاعق ضد
مراهقني حتت السن يف والية
نيو ساوث ويلز بلغ  149مرة
منذ عام  ،2008حيث بلغ عمر
أصغرهم  10سنوات.
وكشفت اإلحصائيات أن
نصف هؤالء األحداث حتت 17
سنة ،وربعهم حتت  16سنة،
يف حني أن  18طفال حتت
 15سنة ،و 6أطفال حتت 13
سنة.
من جانبها ،قالت آنت براون
احملامية باملركز القانوني
حلقوق اإلنسان إن حادث
وفاة الطالب الربازيلي روبرتو
لوديسكو كورتي الذي مل يكن
يتجاوز عمره الواحد والعشرين
عند موته قتال بدفعات متعددة
من السالح الصاعق يف فرباير
العام املاضي يوضح حقيقة
أن هذا السالح الصاعق من
املمكن أن يتحول إىل آلة
مميتة ال سيما إذا وجهت

لذوي األعمار الصغرية.
بينما قال متحدث باسم
شرطة نيو ساوث ويلز إنه ال
توجد أي إشارة إىل استخدام
الشرطة لألسلحة الصاعقة ضد
مراهقني صغار بشكل منتظم،
معتربا أن استخدام الصاعق
يعتمد على طبيعية التهديد،
دون النظر للعمر.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
قال فيه مايكل غاالتشر
وزير الشرطة بوالية نيو
ساوث ويلز عرب متحدث
رمسي إنه يؤيد الشرطة يف
استخدامهم لألسلحة الصاعقة
ضد األحداث ،وتابع « :من
الصعب أن تسأل جمرما يفر

من أمامك عن عمره.
وحذرت مؤسسة Taser
 Internationalالشركة املنتجة
للسالح الصاعق من خطورة
استخدامه على املراهقني
الصغار ،ألضرارها النفسية
والبدنية عليهم ،واليت قد
تؤدي إىل الوفاة أو إصابات
خطرية.
وادعى طفل يف الثالثة
عشرة من عمره من كاسينو
أن الشرطة استخدمت ضده
سالحا صاعقا أثناء القبض
عليه يف تهمة سرقة سيارة
يف  5فرباير ،وهو االدعاء
الذي أنكرته الشرطة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الفنتانيل يقتل  136أسرتاليا يف  12سنة

الضحايا
عدد
وصل
تناول
األسرتاليني جراء
جرعات زائدة من مسكن
الفنتانيل إىل  136شخصا
خالل االثين عشر عاما
املاضية ،ومل يكن الدواء
موصوفا لنحو ثلثي الضحايا.
وكشفت دراسة أجراها املركز
القومي ألحباث املخدرات
والكحوليات أن ثالثة أرباع
ضحايا الفنتانيل يف الفرتة
بني عامي  2012 -2000أقل
من  50عاما ومعظمهم من
الرجال.
ووجد الباحثون أن الفنتانيل
وصفه للنساء فوق
مت

الثمانني عاما بشكل متزايد
مبا يدق ناقوس اخلطر جراء
املضاعفات اليت قد يسببها.
وكان الدواء املثري للجدل قد
أدرج للمرة األوىل يف قائمة
األدوية املدعمة حكوميا يف
أسرتاليا عام  1997لتسكني
ملرضى
املزمنة
اآلالم
توسيع
ومت
السرطان،
نطاق استخدامه عام 2006
ليشمل تسكني اآلالم غري
السرطانية.
وأشارت الدراسة إىل أن
نسبة وصف الدواء زادت
بشكل هائل منذ توسيع نطاق
استخدامه ،ال سيما لألشخاص

فوق الثمانني عاما ،حيث زاد
معدل وصف الدواء من 50
لكل  1000شخص عام 2006
إىل  250لكل  1000شخص
عام .2011
وقالت أماندا روكسربغ قائدة
فريق البحث إن الدراسة هي
األوىل اليت حتصر عدد ضحايا
الفنتانيل يف أسرتاليا بشكل
مفصل ،مبا جيسد احلاجة إىل
قرارات فورية لتعقب اآلثار
السلبية للدواء.
وأضافت« :جيب أن يتم
وصف الدواء بشكل يراعي
جتنب آثاره اجلانبية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حمامي ماكدونالد :كارثة منجم بيكونسفيلد وراء اختيار ميتالند
قال حمامي أيان ماكدونالد وزير
التعدين األسبق حبكومة نيو
ساوث ويلز إن حادث انهيار
منجم «بيكونسفيلد» عام 2006
كان سببا وراء اختاذ ماكدونالد
قرار مبنح رخصة إنشاء منجم فحم
إىل النقابي البارز جون ميتالند
إلنشاء منجم تدريب يف «هانرت
فالي» عام .2008
مكافحة
مفوضية
واستمعت
الفساد إىل أن منح الرخصة
مليتالند الرئيس السابق لنقابة
التعدين والطاقة مكنه من حتقيق
أرباح باملشاركة مع شريكني
آخرين بلغت  48مليون دوالر،
رغم أن املبلغ الذي تكبده ميتالند
مل يتجاوز  166ألف دوالر.
وقال أالن كوتس نائب املدير
العام السابق لوزارة التعدين إن
ميتالند كانت جتمعه عالقة وطيدة
مع ماكدونالد ساهمت يف منحه
رخصة منجم التدريب دون طرح
مناقصة.
بينما قال تيم هيل حمامي أيان
ماكدونالد إن قرار موكله بشأن
منح رخصة منجم تدريب «Doyles
 « Creeإىل ميتالند وشريكيه
كات دافعه جزئيا صدمة كارثة
منجم تسمانيا عام  ،2006واليت
أسفرت عن قتل شخص وحصار
شخصني ملدة أسبوعني.
بينما أنكر كوتس وجود أي
عالقة بني احلدثني ،معتقدا أن
عنصر األمان يف املناجم هو أبعد
ما يكون عن تفكري حكومة نيو
ساوث ويلز وعن وزارة التعدين

أيان ماكدونالد
مفوض مكافحة الفساد من أن
اليت كان ينتمي إليها.
يذكر أن أبشع حوادث املناجم موكله حرم من اإلجراءات العادلة،
يف أسرتاليا حدثت يف يوليو مشريا إىل أن اخلطاب االفتتاحي
عام  1972عندما حدث انفجار للتحقيق الذي ألقاه بيرت براهام
غاز هائل يف منجم «بوكس املستشار املساعد للمفوضية مل
فالت» جبوار «ريبلي»جنوب شرق يفصل االتهامات املوجهة ضد
والية كوينزالند ،وهو ما أسفر موكله.
عن مقتل  17عامال ،كما تويف من جانبه ،أخربه ديفيد إيب:
شخص آخر متأثرا بإصاباته بعد «هذا حتقيق وليس حماكمة،
الغرض األساسي منه استكشاف
احلادث بشهور.
وأشار كوتس إىل أن ميتالند ما حيدث».
كان يستطيع االتصال هاتفيا وكان براهام قد ذكر أن العالقة
مباكدونالد يف أي وقت على الوطيدة بني ماكدونالد وميتالند
حساب أولوية املتصلني ،ولكن ساهمت يف منح األول لألخري
جريمي كريك رخصة منجم التدريب دون طرح
حمامي ميتالند
نفى أن تكون هنالك عالقة مناقصة ،معتربا أن نفوذ ميتالند
وطيدة مجعت موكله مباكدونالد ،النقابي لعب دورا هاما يف هذا
معتربا أنهما ينتميان لفصيلني الشأن.
سياسيني خمتلفني.
واشتكى كريك إىل ديفيد ايب املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مرضى «اخلرف» يف فيكتوريا يفتقدون اجلنس
طالب أكادمييون أسرتاليون
بضرورة أن يكون اجلنس
جزءا طبيعيا من احلياة يف
مراكز رعاية كبار السن
بني مرضى اخلرف بوالية
فيكتوريا حبسب مقال نشر
يف «الدورية األسرتالية
لرعاية مرضى اخلرف».
واخلرف هو مرض ينتشر
بني كبار السن ،وينتج عنه
خلال يف القدرات اإلدراكية
والعقلية ،ومن أبرز أسبابه
اإلصابة بالزهامير.
وطالب التقرير أن يتم
وضع سياسات واضحة يف
تلك املراكز تسمح للمرضى
يف تلك املراكز مبمارسة
العالقات اجلنسية الطبيعية
يف أجواء آمنة وخاصة.
وكشف اخلرباء أن حنو
 % 20من مراكز رعاية
املسنني يف فيكتوريا لديها
سياسيات تتعلق بتنظيم
ممارسة اجلنس داخلها،
وفقا الستطالع حديث.
وأضاف اخلرباء خالل املقال:
« قد يثري اجلنس الذي
ميارسه مرضى اخلرف يف تلك
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سدني

املراكز السخرية واالمشئزاز
ويتسبب يف صراعات تؤدي
أحيانا إىل مغادرة املقيمني
تلك املراكز».
وتابع التقرير« :يف حاالت
موظفو
يقابل
متعددة،
املمارسات
املراكز
تلك
اجلنسية للمرضى بالضحك
واالستهزاء ،وأحيانا تتعرض

املريضات للتحرش».
وتابع التقرير أن على
موظفي مراكز رعاية كبار
السن إدراك احلق الكامل
ملرضى اخلرف املقيمني
يف تلك املراكز يف ممارسة
اجلنس.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Master License No: 409566317
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أحد مرتزقة أسرتاليا يف العراق يفضح أمريكا!!

صديق أم عدو.؟ من الصعب أن تجيب على ذلك يف الصحراء

تخيل أنك تحرس كل ذلك من عدو يبادلك العداء

الخطر كان محيطا يف كل مكان
إنه ال يزال يشم رائحة العراق،
ويتذوق طعمها الرتابي ،روائح
النفط منتشرة يف كل مكان،
روائح القاذورات اليت مل يتم
مجعها ،واألكثر من ذلك ،رائحة
املوت ،اليت تزكن األنوف.
وبعد عشر سنوات من بداية
احلرب العراقية ،ال يزال ديفيد
مقاول األمن األسرتالي(املرتزق)
الذي عمل مع اجليش األمريكي
غري قادر على حمو العراق من
ذاكرته وإحساسه.
لقد قضى ما يزيد عن العام،
لكنه كان كفيال بتغيري حياته
إىل األبد.
وقال ديفيد إن عدد مقاولي
األمن األسرتاليني يف حرب
العراق وصل زهاء األلف،
معتربا أنهم نفذوا أدوارا قتالية
غاية يف اخلطورة ،رغم أنها
مل تالحظ ،ومل يتم تقديرها
بالشكل الالئق.
ورغم متثيل أشخاص مثل ديفيد
اجليش األمريكي إال أنهم مل يتم

ترقيتهم أو منحهم ميداليات
الشجاعة ،رغم اعرتافهم باألجور
اجليدة اليت تقاضونها ،ولكنهم
ال يتلقون معاشا مستمرا ،كما
يتم وصفهم باملرتزقة ،وهو ما
يثري حنقهم.
وتابع« :تسميتنا باملرتزقة
تسمية خاطئة ،مل نكن هنالك
كي نقاتل ،ولكننا ذهبنا إىل
هنالك كي ندافع وحنمي قوات
التحالف ،إذا رأينا شخصا ما
يرغب يف إطالق النار علينا،
نقوم هنا بإطالق النار حلماية
أنفسنا»
ويعاني ديفيد اآلن من
اضطرابات ما بعد الصدمة،
حيث يعمل يف وظيفة مكتبية
يف مدينة أسرتالية رئيسية،
ولكن آثار حرب العراق ال تزال
تؤرق منامه.
وساهمت الكثري من العوامل يف
إصابة ديفيد بأمراض ،ألنه من
الصعب خوض حياة يومية مليئة
بالتهديدات واألخطار.

خطر واضح...القوات األمريكية يف العراق تحمل أحد القتلى

األطفال عانوا يف صمت من ويالت حرب العراق

وشعر ديفيد بالفزع ليس فقط
بسبب أصدقائه القتلى ولكن
بسبب ضحايا احلرب األبرياء،
وتابع « :لقد كنت أحد املسعفني
يف الوحدة العسكرية ،وجدت
أطفاال أبرياء قضوا حنبهم يف
معمعمة حرب العراق ،لقد كان

املشهد مأسويا حبق».
لقد أدرك ديفيد كم كانت
حرب العراق بال جدوى ،وأنها
مل جتلب للبلد العربي سوى
املزيد من الفوضى ،معتربا أنه
قد تعرض لعملية تضليل حول
أهداف احلرب.

كان من الصعب معرفة من يمكن الوثوق به

واعترب ديفيد أن جنراالت
الواليات املتحدة الذين كانوا
يقودون احلرب كانوا عطشى
للدماء ،وحيبون احلرب ،فيما عدا
كولن باول الذي حاول الوصول
حللول دبلوماسية.
ووفقا لديفيد ،فإن الشعب

العراقي سيطر عليه فكرة أن تلك
احلرب تعترب حماربة لإلسالم ،أو
املسيحية يف مواجهة اإلسالم،
مثل حرب أفغانستان ،مبا زاد
من وترية املقاومة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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 600ألف معاق يف أسرتاليا حتت خط الفقر!! احملكمة العليا تنظر دعوى ترافرز دانكان
ضد مفوض مكافحة الفساد

أكثر من  600ألف شخص
من ذوي اإلعاقة يف أسرتاليا
يعيشون حتت خط الفقر وفقا
ألرقام صادرة من «اجمللس
األسرتالي للخدمات االجتماعية».
وأشارت األرقام اليت صدرت
اجلمعة املاضية إىل أن أكثر
من ربع املعاقني يعيشون على
أقل من  600دوالر أسبوعيا،
وهو نصف متوسط دخل العائلة
األسرتالية أسبوعيا.
غولدي
كاسندرا
وقالت
للمجلس
التنفيذية
الرئيسة
إنه على الرغم من أن «اخلطة
الوطنية للتأمني على املعاقني»
واليت سيتم تقدميها يف الفرتة
بني  2018-2014ستصنع فارقا
كبريا ،إال أن العديد من املعاقني
يف أسرتاليا حيتاجون دعما فوريا،
وال يطيقون االنتظار.
وتابعت غولدي« :اإلحصائيات
جيب أن تكون سببا لالنزعاج
الشديد ،حيث توضح أن 27.4
 %من ذوي اإلعاقة يف أسرتاليا
يعيشون حتت خط الفقر،
حيث يعيشون على دخل مياثل
نصف متوسط دخل العائلة
األسرتالية».
وأضافت د.غولدي أن ذوي
اإلعاقة يف أسرتاليا يفتقدون
فرص العمل ،حيث ال يعمل منهم
سوى . % 45

كاسندرا غولدي « :املعاقني يف حاجة ماسة إىل الدعم»

وأردفت« :إنه الوقت املناسب
جدا لدراسة تقديم أهداف
وحصص معينة لذوي اإلعاقة،
لتحقيق مبدأ املساواة يف مسألة
التوظيف».
وتظهر األرقام أن حنو 824000
من ذوي اإلعاقة يف أسرتاليا

حيصلون على دعوم حتت مسمى
« معاش دعم ذوي اإلعاقة» بينما
حيصل  100000شخص على بدل
البطالة حتت مسمى Newstart
 ,allowanceالذي ال يتجاوز 35
دوالر يوميا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

بأت احملكمة العليا يف سيدني
بالنظر يف الدعوى املقدمة
من ملياردير التعدين ترافرز
دانكان الذي يتهم فيها ديفيد
ايب مفوض مفوضية مكافحة
الفساد بعدم احليادية ،ويطالب
مبنعه من مواصلة أي خطوات
يف حتقيقات حول رخصة تعدين
فحم مشبوهة يف هانرت هالي.
ويرغب دانكان يف جتريد ديفيد
ايب من سلطاته حول املضي
قدما يف التحقيقات اليت طالت
شخصيات عديدة بينها ترافرز
دانكان.
ويستند دانكان يف شكواه إىل
أن دانكان قام بإبالغ مسؤولني
يف حكومة نيو ساوث ويلز
بتضييق اخلناق على مشروعات
تعدين الفحم املشبوهة.
واستمعت احملكمة إىل أن
تصرف ديفيد ايب جاء قبل
أسبوع واحد من خطاب رمسي
أرسله رئيس حكومة نيو ساوث
ويلز باري أوفاريل إىل ديفيد
ايب يسأله فيه النصيحة املثلى
عما إذا كانت حكومة الوالية
ميكنها أن تبدأ إجراءات قضائية
ضد أي أفراد أو شركات تتعلق
ترافرز
بينهم
بالتحقيقات
دانكان وعائلة الوزير العمالي
األسبق ايدي عبيد.

كليفتون
القاضي
واستمع
هوبني إىل احملامي نويل هاتلي
ممثل صاحب الدعوى ترافرز
دانكان حيث قال إن ديفيد

ايب مل يكشف تلك املراسالت
الشفهية واملكتوبة مبا يسقط
عنه حياده.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

جودي مارش العارية :ريهانا
أمجل النساء على اإلطالق!!
قامت العارضة اإلنكليزية
جودي مارش بكشف أفضل
قيامها
أثناء
أصدقائها
بالتصور عارية يف صور
جديدة لصاحل جملة تي يف
ماغازين هذا األسبوع.
وكانت مارش اليت بلغت
العام الرابع والثالثني قد
تعرت لصاحل اجمللة يف سلسلة
من الصور اجلرئية ،وكشفت
عن تفاصيل شخصية.
تعليق الصورة الثانية:
جودي مارش تعتقد أن ريهانا
هي أمجل النساء
وردا على سؤال حول أكثر
الشخصيات شهرة يف قائمة
األمساء على جواهلا الشخصي،
أشارت جودي إىل سيمون
اإلنكليزي
املنتج
كويل

الشهري.
تعليق الصورة الثالث:
جودي مارش لن تنضم إىل
برنامج Essex
وتابعت أنها تعتقد أن
املطربة ريهانا دون أدنى شك
أمجل النساء على اإلطالق.
وأضافت جودي اليت سبق
هلا املشاركة يف برنامج «بيج
برازر» أنها ال ترغب يف
املشاركة حاليا يف أي برامج
مشابهة من برامج تلفزيون
الواقع ،وأشارت إىل أنها
حققت تقدما كبريا يسمح
هلا عمل براجمها اخلاصة،
اليت متنت أن تكون على
شاكلة برنامج Strictly Come
Dancing
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تراك قالّب للبيع

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

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

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

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

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا

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

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بحرية
Pizza - Pasta -

خربة  ..معاملة  ..ابتسامة ..
خدمة  ..نظافة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
Steak - Seafood

رسالة رئيس البلدية بعيد الفصح Lord Mayor’s Easter Message
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء اجمللس
البلدي واملوظفني يف بلدية باراماتا ،أمتنى لكم
ولعائالتكم عيد فصح سعيد وآمن.
الفصح هو وقت احلب والتسامح .ان موت وقيامة
الرب يسوع املسيح هما من املـناسبات واألحداث
األكثر اهمية يف األجنة الكنسية.
أمتنى للجميع عطلة عيد فصح ساملة مليئة
بالسعادة واألمل.
فليحفظكم اهلل مجيعا.

رئيس بلدية باراماتا
جون شديد

On behalf of the Councillors and staff at
Parramatta City Council, I would like to
wish everyone a happy and safe Easter.
Easter is a time of love and forgiveness,
when we observe one of the most
VLJQLíFDQWHYHQWVLQWKH&KXUFKªV
calendar, the death and resurrection of
the Lord Jesus Christ.
I wish everyone a restful, happy Easter
\EUHDNíOOHGZLWKMR
May God bless you all.

Councillor John Chedid
LORD MAYOR
PARRAMATTA CITY
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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:

Page 22

Saturday 30 March 2013

2013  آذار30 السبت

22 صفحة

مناسبات

Victorian Multicultural Festival

MR. CHIN TAN

HON.NICHOLAS KOTSRAS

HON. DENIS NAPTHINE

The Arabic Elderly Pensioners Group INC Senior Citizens Celebrations. The
Festival on Saturday the 23rd of March 2013 at 480 Lygon St. Carlton VIC 3053
Ground Floor from 11am to 5pm. The Festival funded from (V.M.C) only.
For all, Event is Free, Open Lunch, Music, Dance and many activities. Attendance
more people men, women and the young all very enjoyable.
The
president
and
the
group
would
like
to
thank.
HON DENIS NAPTHINE Premier of VIC. HON NICHOLAS KOTSRAS.The
Minister of Multicultural Affairs & citizenship. MR CHIN TAN Chairperson
(V.M.C) and all attendance.

LA MIRAGE

Cutting the cake Ms. Henritte Sabin-Cini-Ms.Lisa Russo- Senior
Citizens Club . Mr George Gini.Mr. Mohsen Wasef Mr Hamdia Ali
Of Carlton Housing Estate. Mr. Andrew Kennedy Leading Senior
Constable. Representative for Mr. CHIN TAN, Mr. Moustafa Abdalah,
Ms. Catherine Abdalah, Ms. Despina Kaloudis and Mr. Mowaffak
Kokab.

 اضافة اىل مسؤولني،أقامت الجمعية العربية للمسنني احتفاال حضره
 حشد كبري من ابناء الجاليات العربية واالثنية من مختلف،اسرتاليني
.الطوائف
كما شاركت يف االحتفال نخبة مميزة من رجال املال واالعمال واالقتصاد
حيث نوه الجميع بأهمية هذه الجمعية معتربين انها ضرورية مشددين
وال بد هنا.على استمراريتها الن الجميع وخاصة املسنني بحاجة اليها
من االشادة بكفاءة القيمني على هذه الجمعية يف ادارة شؤونها كما ان
املسؤولني االسرتاليني على اطالع دائم على كل نشاطاتها

بادارة جديدة وحلّة جديدة

ال مرياج

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

9305 4855 :للحجز واالتصال
:العنوان

HUME HWY
SOMERTON

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

االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل
تتوفر لدينا
تشكيلة
واسعة
ومميزة من
املفروشات
اخلارجية
واهلدايا
باسعار ال
تنافس

تنزيالت لغاية  %50بمناسبة االفتتاح
نفتح من االثنني حتى الجمعة
من  9صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى 4
بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد
الظهر

www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

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

Hatem

Electrical Contracting

حاتم

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

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

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

Mob: 0417 949 650

24 صفحة

ملبورن

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم
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Melbourne

خامت خطوبة جوزفني على نابليون بـ 900ألف يورو
بيع خامت اخلطوبة الذي قدمه
نابليون بونابارت إىل جوزفني دي
بوارنيه العام  1796بسعر 896400
يورو خالل مزاد كبري نظمته دار
أوسينا.
ويبلغ قطر اخلامت املصنوع من
الذهب  18ملمرتًا ،وهو مرصع
مباسة وزمردة زرقاء على شكل
اجاصة ،وكان سعره مقدرا يف
األساس بني  8آالف و 12ألف
يورو.
وقال جان كريستوفر شاتينييه
مدير قسم التذكارات التارخيية لدى أوسينا «يف تلك الفرتة مل
يكن بونابارت ميلك الكثري من املال ،واخلامت بسيط جدًا»
ويف  24شباط/فرباير  1796أعلن بونابارت خطوبته على جوزفني
أرملة الكسندر دي بوارنيه .وقد تزوج منها مدنيا يف التاسع من
آذار/مارس قبيل توليه قيادة احلملة على إيطاليا.
واخلامت آت من جمموعة األمري فيكتور نابليون ()1926-1862

وهو حفيد ملكني ،فجداه هما
جريوم ملك فيستفاليا شقيق
وفيكتور
األصغر،
نابليون
إميانويل الثاني ملك إيطاليا .وهو
ورث اجلزء األكرب من التذكارات
العائلية املرتبطة بنابليون على ما
أوضح شاتينييه.
ومن القطع األخرى اليت كانت
معروضة للبيع بورتريه لدوق
راخيشتات جنل نابليون األول
وزوجته ماري لويز يف سن
الثانية عشرة.
وهو يرتدي يف اللوحة البزة البيضاء التابعة لفيلق املشاة
اإلمرباطوري النمساوي ،وهو بورتريه قدمه له جده والد أمه
مبناسبة عيد ميالده ،وكان إمرباطور النمسا فرنسوا األول طلب
يف العام  1823بورتريه حفيده من الرسام بيرت كرافت.
وقد بيعت اللوحة بسعر  435600يورو ،أي ضعف سعرها
املقدر.

أفران ّ
عكار

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

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

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

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

88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

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

راغب عالمة :أشياء كثرية يف أحالم تستفزني وما لديها جتاوز الثقة بالنفس

مسعوديـــات

أخي
جوزيف

Page 26

قال أجلت ألبومي إىل الصيف ..وسأقدم مع نانسي دويتو «أنت مغرورة
كميل مسعود

يف صباح يوم اخلميس الواقع فيه  21آذار استلمت عرب
الربيد بواسطة جنلكم العزيز داني الكتيب وهو آخر انتاجكم
يف اخلط العربي لعام .2012
كم كان سروري كبريا وعظيما عندما علمت انك والعائلة
خبري وجنلكم داني املوجود يف ملبورن اسرتاليا هو ايضا
مع عائلته خبري.
لقد تصفحت الكتيب املرسل لي من قبلكم صفحة صفحة
وقرأت حمتوياته سطرا سطرا وكلمة كلمة ..بدءا من مدرسة
الليسة الفرنسية اللبنانية مرورا مبدرسة الفرير اىل ثانوية
العائلة وصوال اىل مدرسة راهبات الصليب.
لقد وجدت اهتمامكم العظيم الذي ال يقدر بثمن ليبقى
اخلط العربي قيمة حضارية وثقافية قبل ان يلفظ انفاسه
االخرية ويدفن.
هذا اخلط العربي االصيل بدأ باهلبوط واالحندار منذ اوائل
التسعينات وقد حل مكانه الكومبيوتر هذا ما حتدثت عنه عرب
وسائل االعالم العربية لدى زيارتك اىل اسرتاليا.
اني اؤكد لكم ان استمراريتكم باملطالبة باعادة تدريس
اخلط العربي يف املدارس والزيارات اليت تقومون بها اىل
هذه املدارس واطالع الطالب واملعلمني واملعلمات على
خط الرقعة الذي دام مئات السنني .فال بد من اعادة
النظر من قبل وزارة الرتبية يف اعادة تعميم هذا اخلط يف
املدارس.
اخي جوزيف حداد اخاطبكم عرب جريدة اهلريالد اليت هي
جمالي يف الكتابة.
اخاطبكم ليس من باب انت نقيب اخلطاطني يف لبنان
وانا كمسؤول عن جريدة اهلريالد يف فيكتوريا اسرتاليا،
امنا اخاطبك من اخ اىل اخ عزيز ...
لقد لفت انتباهي يف الكتيب عندما تقول لقد لقيت كل
ترحيب وتشجيع من قبل املسؤولني عن الصحف العربية
يف ملبورن وكان اللقاء االول مع االستاذ كميل مسعود
احد احملررين الكبار يف جريدة اهلريالد اللبنانية الصادرة
يف اسرتاليا  ...الذي استقبلنا يف منزله حبرارة بالغة ومل
اصدق ان هذا الرجل ،الذي مضى على وجوده يف اسرتاليا
ست وثالثني سنة ،ال يزال وكأنه حضر اليها باالمس
القريس وقد قدمت لنا زوجته اجلليلة ما قدمت ومحلتنا ما
محلتنا اياه من صنع يديها.
اخي جوزيف بصراحة ودون مواربة واحلقيقة اني مل اقم
بالواجب كامال وانا ال استحق كل الذي قلته عين الذي هو
نابع من شهامتكم ومروءتكم ورفعة اخالقكم .واىل اللقاء.

اخوكم املخلص  -كميل مسعود

اعالن صادر عن مجعية سيدة زغرتا الزاوية يف ملبورن

دعت مجعية سيدة زغرتا الزاوية يف ملبورن اىل اجتماع
االسبوع املاضي عقد يف منزل نائب رئيس اجلمعية السيد
طوني شدراوي وحبضور رئيس واعضاء اجلمعية اضافة
اىل عدد كبري من ابناء زغرتا الزاوية وممثلني عن تيار
املردة وحركة االستقالل يف ملبورن.
ويف االجتماع وبعد مشاورات ومناقشات عدة مت االتفاق
بني اجلميع وبروح دميقراطية شفافة بعيدة عن االستغالل
السياسي على احرتام قوانني اجلمعية ودستورها وتقديم
كل عمل من شأنه ان يسهل عمل اجلمعية:
اوال :ان مجعية سيدة زغرتا بعيدة كل البعد عن اي عمل
سياسي من شأنه اخذ اجلمعية اىل حيث ال تريد.
ثانيا :ان اول واجبات اجلمعية مصلحة ابناء زغرتا الزاوية
بالدرجة االوىل وتاليا العمل اخلريي واالنساني.
ثالثا :لقد مت االتفاق بني اجملتمعني على انه لدى
حضور اي مسؤول من لبنان،سواء كان سياسيا او غري
سياسي عدم االنفراد من قبل احد بالعمل من اجله قبل
اعالم اجلمعية بذلك .عندها تعقد اجلمعية اجتماعا طارئا
وعلى ضوء ذلك تقرر اجلمعية ما جيب عمله.
كما مت االتفاق بني اجلميع على ان يبقى اسم اجلمعية
كما هو بال تغيري وال تبديل..
وقد وقع اجلميع على وثيقة شرف على كل البنود اليت
طرحت يف االجتماع..
واهلل ولي التوفيق.

قال املطرب راغب عالمة إن وجود نانسي عجرم يف جلنة حكم
برنامج «آراب آيدول» يف مومسه الثاني أفرحه كثريا؛ كونها تشبهه
يف أمور عدة إن يف الدقة أو الصرب ،موضحا أنها لن تكون مبثابة
حبة الدواء املهدئة بينه وبني أحالم؛ ألنه طاهلا ما طاهلا من هذه
األخرية أيضا خالل املؤمتر الصحايف الذي عقد ملناسبة انطالق
الربنامج للسنة الثانية على التوالي« ،قالت هلا بأن زوجها خبيل
وال يشرتي هلا اجملوهرات ،فردت عليها بالقول زوجي يعتربني
جوهرة حبد ذاتي».
وأوضح يف حديث خاص له أن أشياء كثرية تستفزه
بأحالم ال يستطيع حصرها مبوضوع واحد .وأضاف« :إنها
تضحكين أحيانا ،ولكنها يف غالبية الوقت تستفزني،
وأعترب أن ما لديها جتاوز الثقة بالنفس ..األمر الذي
ال أستسيغه لديها».
وراغب الذي سبق وأطلق عطره اخلاص بالرجال
الذي حيمل اسم «نوت دامور» يستعد حاليا إلطالق
آخر خاص بالنساء سيحمل امسا رومانسيا كما قال،
وهو مصنوع من زهرة نادرة تنبت بإحدى جزر أمريكا
الالتينية ،وسيشكل مفاجأة يف عامل العطور جلمال
رائحته وغرابتها.
وعندما سألته «الشرق األوسط»
لو خري له أن يقدم زجاجة عطر
ألحالم فأيهما خيتار هلا ،رد
مبتسما« :طبعا سأقدم
هلا العطر النسائي علها
تلني».
وعن سبب اعتباره
انطالقة املوسم الثاني
من برنامج «آراب آيدول»
ستكون صاروخية قال:
«لقد ملست عن قرب
مدى محاس الناس
ملشاهدة املوسم الثاني
منه ،كما أن املواهب
اليت تشارك فيه هذه
املرة مميزة ،وكان
من الصعب جدا علينا
أن خنتار بينها ،ولذلك
اضطررنا أن نرفع عدد
املشاركني إىل  27حتى
ال نظلم أحدا» .وأضاف:
«ال أنكر أبدا أن املوسم
الثاني سيكون أفضل
من األول على مجيع
األصعدة حتى بالنسبة لنا كلجنة حكم؛ إذ صرنا نتمتع خبربة أفضل
يف التحكيم» .وهنا سألته« :يعين هل أخطأمت يف خياراتكم العام
املاضي أو ظلمتم أحد؟».
فرد« :أبدا ..لقد فاز باللقب من يستأهله بكل تأكيد ،وقد
استحق ذلك جبدارة».
وعما إذا كان املشاهد سيكون على موعد مع حلقات نارية نسبة
إىل األجواء املتوترة بينه وبني أحالم ،رد قائال« :ال أدري ..عليكم
أن تتابعوها بأنفسكم لتكتشفوا ذلك».
ورفض راغب عالمة أن يتهم حبصره اختياره للمواهب على
الشكل اجلميل كما قالت عنه أحالم يف إحدى حلقات الربنامج ،فرد
موضحا« :إن مجال الصوت يأتي بالدرجة األوىل عندي ،ويتبعه
مباشرة احلضور القوي لصاحبه ،فنحن اليوم يف عصر الصورة،
ولذلك جيب أن يتمتع الفنان بهذين العنصرين ليحقق النجاح».
وعما إذا كان يتوقع تسليم شعلة الفن من قبله ومن قبل زمالء
له أمثال عاصي احلالني ووائل كفوري وغريهم ملواهب جديدة يف
طور تكوين شخصيتهم الفنية أجاب« :جيب أن ننتظر؛ ألنه دون
شك سيظهر من يستأهل ذلك ،فالساحة الفنية عمرها مل ُ
ختل من
األصوات اجلميلة والنجوم ،ولكن علينا أن ننتظر ونرى».
وردا على انتقاد بعض برامج اهلواة اليت استعانت بفنانني متلك
املواهب املشاركة فيها أصواتا أفضل منها قال« :أفهم متاما
من يقصدون بذلك ،ولكين أقول هلؤالء مع كل احرتامي هلم إن
جلان احلكم يف هذا النوع من الربامج مل تستعن يوما بنجوم الغناء
فقط ،بل كانت تلجأ إىل امللحنني والشعراء وغريهم؛ ألن األذن
املوسيقية والعني الثاقبة هما العنصران األساسيان يف اختيار
املوهبة وليس أي عنصر آخر».
وكان راغب عالمة قد أحيا مؤخرا حفلة غنائية يف مدينة أبوجا
يف أفريقيا ،حضرها عدد ال يستهان به من الشخصيات السياسية
والدبلوماسية فاجأه فيها مشاركتهم له يف ترداد كلمات أغانيه،
وقال معلقا« :مل أكن أتوقع أن تغين شخصيات سياسية موجودة
يف املقلب الثاني من األرض أغاني بهذا احلماس ..األمر الذي

أفرحين كثريا وأعتربه إجنازا جديدا حققته يف مشواري الفين».
وعن كيفية اختياره حلفالته قال« :يهمين من ينظم أي حفلة
غنائية لي أن يكون على قدر هذه املسؤولية ويليق بسمعيت
كفنان ،فخياراتي ال تتعلق بالبلد وأهله بتاتا؛ ألنين مستعد للغناء
لكل الناس ويف أي بقعة من األرض ،ولكن األهم يقع على من
سيحمل امسي لريوج له يف اخلارج».
ويروي حادثة حصلت معه منذ ثالث
سنوات يف مدينة عالية اللبنانية عندما
وافق على إقامة حفلة يف مكان ذي
اسم رنان ،وعندما وقف على مسرحه
صدم بالتقنية املستعملة وباملكان
حبد ذاته؛ إذ اكتشف أنه ال يشبه
امسه ال من بعيد وال من قريب،
فاعترب ذلك غلطة جيب أن ال تتكرر،
فأصبح منذ ذلك احلني متمسكا أكثر
مبوضوع اإلشراف على مكان أي حفلة
غنائية يقيمها من قبل الفريق العامل
معه.
وعن ألبومه الغنائي اجلديد «ما بهزرش»
الذي كان من املنتظر أن يطلقه هذا األسبوع
يف األسواق قال« :لقد مت تأجيل ذلك بسبب
األوضاع غري املستقرة يف املنطقة ،كما
أنين سأجري بعض التعديالت،
فأضيف أغنيات جديدة عليه ،وقد
أغري امسه ،وسيكون يف
األسواق نهاية الصيف
املقبل إذا ما مسحت لنا
الظروف بذلك» .وعما
إذا كان يقصد التحدي
يف عنوان ألبومه اجلديد
«ما بهزرش» قال:
«ال ..قصدت اجلدية
وليس التحدي».
أما فيما خيص الديو
الغنائي الذي حيضر له مع
نانسي عجرم بعنوان «انت
مغرورة» فأعلن أنه بصدد
التحضري له وأنه يف انتظار
الشاعر طوني أبي كرم
للقيام ببعض التعديالت
على الكالم ليتم تسجيله.
وعن الرسائل اليت يرغب
يف توجيهها لكل من أعضاء
جلنة حكم «آراب آيدول» قال« :لنانسي أقول نورت الربنامج،
وحلسن الشافعي مربوك على زواجك ،وألحالم إن الفرق بني احللم
وأحالم عالمة» .وعن احلركة اإلنسانية اليت أطلقتها مؤخرا ماجدة
الرومي حتت عنوان «ال للتطرف» وأعلن تأييده هلا مباشرة على
اهلواء قال« :إن التطرف يقف وراء مشاكلنا يف الشرق األوسط
والعامل ككل ،وعلينا حماربته بكل ما لدينا؛ ألنه يتسبب باألذية
للناس ،وبرأيي أن الفنان يلعب دورا كبريا يف هذا اجملال؛ ألنه
جيمع الناس من كل الطوائف واملذاهب ،فال شيء يتسبب بنقض
السالم إال التطرف ،وعلينا أن نعي ذلك متاما».
واعرتف راغب عالمة ردا على سؤال عن سر حمافظته على مجاله
وشبابه فقال« :األمر بسيط جدا ..فأنا أعرف ماذا جيب أن أتناول
من طعام ،ومتى أخلد إىل النوم ،وأن أرمي كل ما حيزنين خلف
ظهري».

ترقبوا
الحفلة السنوية لجمعية
سيدة زغرتا الزاوية يف
ملبورن يف صالة ال مرياج
تابعوا اعالناتنا
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الداعوق يف احتفال يف والية فيكتوريا:الرئيس سليمان والقيادات اللبنانية
احلكيمة سيجدون احللول للمسألة احلكومية من خالل احلوار الوطين
اإلثنني  25آذار  2013الساعة  08:53وطنية  -اقامت غرفة
التجارة والصناعة اللبنانية -األوسرتالية يف والية فيكتوريا
برئاسة فادي الزوقي احتفاال يف الذكرى الثانية على تأسيسها،
يف حضور وزير اإلعالم وليد الداعوق ممثال رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان وزعيم املعارضة الفيدرالية طوني أبوت.
شارك يف االحتفال ،رئيس اجمللس التشريعي كني مسيث،
رئيس حكومة فيكتوريا السابق ستيف براكس ،سفري لبنان جان
دانيال وعقيلته مرياي ،سفري اوسرتاليا يف لبنان ليكس بارتلم،
قنصل لبنان يف ملبورن غسان اخلطيب ،النواب فيليب رادوك،
بروس بيلسون ،بروس أتكنسون ،نيكوالس كوتسريس ،تلمو
لنغريو ومارلني كريوز ،عضوا اجمللس التشريعي نزيه األمسر
وخليل عيدو ،السيناتور سكوت راين ،القنصل أنطون بابيك،
مفوض الشؤون اإلثنية شني تان ،الرئيس الفخري لغرفة
فيكتوريا لويس فليفل ،رئيس اجمللس األوسرتالي العربي
للتجارة والصناعة روالند جبور ،رئيس غرفة التجارة اللبنانية
األوسرتالية يف سيدني جو خطار ،رئيس جملس ادارة جائزة
املصاحل االثنية جو عساف ،املونسنيور جو طقشي ،املونسنيور
يوسف توما ،املتقدم يف الكهنة جورج اخلوري ،مؤسسة مجعية بيت
لبنان العامل باتي هندي ،جو عساف ،املدير العام للبنك العربي
جو رزق ،رجل االعمال جورج غصني ،مدير املؤسسة اإلعالمية
للشرق األوسط الرائد املتقاعد رميي وهبة ،الزميالن انور حرب
وسايد خمايل ،ملكة مجال اوسرتاليا للعام  2012جيسيكا قهواتي
املرشحة مللكة مجال العامل هلذا العام ،ممثلو وسائل اإلعالم يف
سيدني وملبورن و حشد من رجال األعمال والشخصيات.
استهل االحتفال بالنشيدين اللبناني واالوسرتالي ،ثم قرأ
مقدم الربنامج مايك الركن رسالة تهنئة من رئيسة حكومة
اوسرتاليا جوليا غيالرد اليت حيت فيها رئيس الغرفة فادي
الزوقي واالعضاء ،ونوهت بالعالقات اللبنانية األوسرتالية
وبزيارة الرئيس سليمان اىل اوسرتاليا العام املاضي .
الزوقي
ثم ،كانت كلمة الزوقي الذي شكر الرئيس سليمان على تلبيته
الدعوة وتكليفه وزير اإلعالم وليد الداعوق متثيله يف االحتفال،
كما شكر وزير االعالم وسفري اوسرتاليا واحلضور من سيدني
وملبورن على مشاركة الغرفة يف احتفاهلا الثاني ،وحتدث عن
العالقات اللبنانية األوسرتالية داعيا اىل «تطويرها يف اجملاالت
االقتصادية والتجارية» ،وحتدث ايضا عن الزيارة اليت نظمتها
الغرفة اىل لبنان العام املاضي واللقاءات اليت عقدت مع كبار
املسؤولني من اجل تعزير العالقات.
ثم ،كانت كلمة ترحيب لفليفل الذي قدم أبوت الذي مثن بدوره
حضور الوزير الداعوق وحيا عددا من الشخصيات اللبنانية «اليت
لعبت وتلعب دورا أساسيا يف اجملتمع األوسرتالي ومن بينهم
ماري بشري وجو خطار وستيف براكس وجو عساف وأنور حرب»،
كما نوه بنشاطات غرفة ملبورن وغرفة سيدني وبدور اجلالية
اللبنانية البناء يف احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية
يف اوسرتاليا ،وحيا كل مغرتب قدم ألوسرتاليا افضل ما عنده،
وحتدث عن لبنان وأهمية دوره يف املنطقة وما تعرض له خالل
السنوات املاضية.
حتدث بعد روالند جبور وجو خطار وفيليب رادوك الذين وجهوا
الشكر لرئيس اجلمهورية والوزير الداعوق ونوهوا بدور الغرفة
يف جمال تعزيز العالقات اللبنانية األسرتالية.
واعترب الزميل حرب «ان هناك جمموعة من الشخصيات يف
اجلالية أسهمت وتسهم يف صناعة التاريخ األوسرتالي ومنهم
ماري بشري ،ستيف براكس ،فادي الزوقي ،جو خطار ،والي
وهبه ،جو رزق جو عساف ،ميشال الدويهي ،جورج غصني،
وسواهم من الشخصيات البارزة يف اجلالية اللبنانية».
دانيال
وقال السفري دانيال يف كلمته «ان حضور الوزير الداعوق
لتمثيل الرئيس سليمان دليل واضح على األهمية اليت يوليها
فخامته واحلكومة اللبنانية لتعزيز وتقوية العالقات االقتصادية
بني لبنان واوسرتاليا» ،معتربا «ان غرفة ملبورن برئاسة الزوقي
وغرفة سيدني برئاسة خطار ستسهمان مساهمة فاعلة يف عملية
تفعيل احلركة التجارية بني البلدين ،عن طريق تبادل الوفود
واخلربات وإقامة املعارض وغريها من املشاريع املنصوص عنها
يف نظام الغرفة».
واعترب «ان امليزان التجاري بني اوسرتاليا ولبنان ضعيف
جدا» ،داعيا اىل «وضع برنامج متكامل من قبل الغرفة يتم
تنفيذه بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اللبنانية يف بريوت

ومؤسسة إيدال وغريها من املؤسسات احلكومية واخلاصة ما
يدفع اىل مزيد من حركة التبادل التجاري بني البلدين».
السفري بارتلم
وأعرب السفري بارتلم عن سروره للمشاركة يف االحتفال،
واثنى على حضور الداعوق وعلى دعم الرئيس سليمان لتمتني
العالقات اللبنانية االوسرتالية ،وحتدث عن «الزيارة التارخيية
اليت قام بها الرئيس سليمان اىل اوسرتاليا يف العام املاضي
وعن تبادل الزيارت بني البلدين على اعلى املستويات ومنها
الزيارة اليت نظمتها الغرفة العام املاضي اىل لبنان».
واكد «ان العالقات الناصعة بني البلدين مل تكن يف اي
يوم كما هي عليه اليوم» ،ونوه ب «دور املغرتبني اللبنانيني
الذين اسهموا يف احلياة االوسرتالية مساهمة بارزة وشكلوا نقطة
ارتكاز اساسية ملتانة العالقات بني البلدين».
الداعوق
وألقى الداعوق كلمة باإلنكليزية اعرب فيها عن سعادته
واعتزازه لتمثيل الرئيس سليمان ومشاركة غرفة ملبورن يف
االحتفال ،وأثنى على إجنازاتها وخباصة الرحلة اليت قامت بها
اىل لبنان العام املاضي .كما هنأ الغرفة ورئيسها الزوقي على
ما تقوم به من إجنازات ناصعة يف سبيل تعزيز العالقات بني
اوسرتاليا ولبنان يف اجملاالت التجارية والتعليمية واالقتصادية
ويف جمالي االستثمار وتعزيز السياحة.
وحتدث عن النفط والغاز املوجودين يف لبنان حيث سيسهمان
يف تعزيز الوضع املالي معتربا «ان املغرتبني هم يف األساس
النفط والغاز االحتياطي للبنان وخباصة يف الظروف احلالية ويف
ظل الظروف اليت جتتازها املنطقة».
واكد «ان احلكومة اللبنانية ترى ان لبنان ال ميكن ان حيلق
إال جبناحيه املقيم واملغرتب» ،مثمنا «دعم املغرتبني ألهلهم
ووطنهم يف خمتلف اجملاالت السياسية والثقافية واالجتماعية».
وحتدث الداعوق عن زيارته ألوسرتاليا ثالث مرات يف 15
شهرا ،األوىل يف تشرين الثاني  2011حني افتتح مكتب الوكالة
الوطنية لإلعالم يف سيدني ،والثانية حني كان يف عداد الوفد
الرمسي خالل زيارة الرئيس سليمان التارخيية اىل اوسرتاليا.
وأعرب عن تقديره وحمبته للجالية اللبنانية والوسرتاليا
ولسياستها القائمة على التنوع وتعدد احلضارات والثقافات
«ما اسقط احلواجز والفوارق بني مكونات الشعب األوسرتالي
لتصبح اوسرتاليا دولة قوية بشعبها واحرتامها للحريات ومحاية
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص» ،معربا عن أمله
يف «ان يستعيد لبنان هذه الصورة من القيم اليت كان يتمتع
بها».
وأثنى على اوسرتليا «اليت فتحت أبوابها للبنانيني وأعطتهم
فرص النجاح والعيش الكريم ،ومنحتهم األمن االجتماعي يف ظل
نظام يقوم على احرتام احلريات الفردية».
وحول استقالة احلكومة ،قال« :اعلم أنكم تنظرون باهتمام ملا
جيري يف لبنان ،خباصة بعد استقالة احلكومة» ،مطمئنا اىل «ان
الرئيس سليمان والقيادات اللبنانية احلكيمة سيجدون احللول
للمسألة احلكومية من خالل احلوار الوطين وسيعود لبنان أقوى
من السابق».
وتطرق اىل موضوع االنتخابات والقانون االنتخابي ،معربا عن
ختوفه من «ان ال يتمكن املغرتبون من املشاركة يف هذه الدورة
يف اماكن وجودهم السباب لوجستية» ،مؤكدا «ان لبنان يسعى
الجناز قانون انتخابي عصري يؤمن العدالة ويصون الدميوقراطية
وبروحية اتفاق الطائف».
واعترب «ان لبنان على رغم كل الظروف املعروفة ،يتمتع بوضع
افضل بكثري من الدول اجملاورة» ،مؤكدا «ان النمو مل يصل يف
العام املاضي اىل  5يف املئة كما كان متوقعا ،بل وصل اىل 2
يف املئة ما شكل غرية من قبل الدول اجملاورة ،وهذا ما أكدته
مؤسسات التصنيف العاملية».
كما ،تطرق اىل موضوع الالجئني السوريني «الذين يصل
عددهم اىل حنو مليون الجئ ما يستلزم  870مليون دوالر لتقديم
اخلدمات األساسية والضرورية هلم».
وختم الداعوق ،قائال« :ان املغرتبني هم افضل سفراء لوطنهم
إذ أنهم يتسلحون بثقافة غنية وحضارة عريقة قائمة على احرتام
احلريات وحقوق اإلنسان» ،داعيا املغرتبني اىل العمل يدا واحدة
من اجل لبنان افضل لألجيال املقبلة».
هندي
وألقت هندي كلمة باسم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة
يف بريوت وجبل لبنان حممد شقري الذي حيا احلضور ،وأثنى على

«متانة العالقات اللبنانية األوسرتالية على رغم بعد املسافات»،
منوها ب «وقوف اوسرتاليا اىل جانب لبنان يف أحلك الظروف»،
وطمأن اىل متانة الوضع االقتصادي يف لبنان.
ثم حتدثت هندي باسم «بيت لبنان العامل» ،وقالت« :انتهت
كلمة غرفة التجارة والصناعة والزراعة اليت كان لي شرف متثيلها
باالنابة ،وارجو ان متنحوني دقائق قليلة اخرى من وقتكم الحتدث
باالصالة عن «مجعية بيت لبنان العامل» اليت لي شرف ترؤسها
واليت تهتم بالشأن االغرتابي وختوض منذ فرتة محلة صوتنا
للوطن بهدف اشراك املغرتبني يف االنتخابات».
وحيت الداعوق ،وقالت»:امحل اليكم من لبنان صرخة
مدوية :لبنانكم مهدد بوجوده ،فانقذوه .لبناننا يصارع الفتنة،
فاجندوه .لبناننا ينهار على كل املستويات السياسية واالمنية
واالقتصادية ،فاغيثوه».
اضافت« :مرة جديدة يراهن عليكم لبنان لتمدوا اليه يدكم
لتنشله من غرق حمتم ويعلق عليكم اللبنانيون اآلمال للدفاع
عن وجود لبنان .لبنان الذي نعرفه وحنبه مجيعا .ال حيتاج لبنان
اليوم منكم دعمكم املادي فقط وهو حيوي يف اقتصادنا ،لكنه
حيتاج خباصة اىل وقوفكم اىل جانبه ،كمناضلني ومدافعني عن
فكرته ووجوده فانتم الناجحون يف بلدان انتشاركم ،انتم الذين
تتنشقون هواء احلرية والسيادة ،انتم الذين اختربمت معنى االمن
واالمان ،معنى احرتام حرية الفرد وحقه باالختالف ،انتم ،ضمانة
استمرار لبنان الذي نريده وحنبه».
وتابعت« :والنكم كذلك ،النكم قادرون على التغيري والتأثري
خيافونكم وحياربونكم ومينعوننا ومينعونكم من حتقيق لبناننا الذي
نريد لبنان مدرسة احلرية يف الشرق ورائد االنفتاح والتعايش.
ولبنان الدولة ،ال الدويالت وال املربعات االمنية.لبنان
املؤسسات حيث ال مكان الي سالح غري سالح الشرعية اللبنانية
لبنان االزدهار والتنمية وفرص العمل.لبنان التجارة الذكية،
ِ
املنافسة ،واالستثمار اخلالق يف كل اجملاالت لبنان
والصناعة
الوجه الثقايف ،ملتقى احلضارات وارض حوار االديان .لبنان
االعتدال واملعتدلني ،مسلمني ومسيحيني وغري مؤمنني .لبنانكم
هذا ،هو لبنان الذي نريد لبنان الذي يف احالمكم وطموحاتكم،
نريدكم ان تنقلوا جتاربكم الناجحة اليه .نريد ان نتعاون لننشر
معا ثقافة السالم والتنمية واالزدهار .فمعكم ميكن ان نعيد بناء
الوطن الذي نستحقه».
وختمت« :لذا فان مجعية بيت لبنان العامل تتمسك حبقكم
البديهي بان تشاركوا يف االنتخابات املقبلة ،ويف كل انتخابات
الحقة من مكان اقامتكم ،من اوسرتاليا .نريد ان يصل صوتكم
اىل قلب لبنان وان حيدث الفرق ،فنحن نعرف ان صوتكم فوق
احلسابات الصغرية واحملسوبيات .صوتكم للدولة ،لالمن واالمان،
لالستقرار يف البلد ،لالقتصاد ،للثقافة للحرية وحلقوق االنسان.
صوتكم للجيش اللبناني ،الرزة لبنان .صوتكم للبنان .صوتكم
هو صوتنا .صوت االعتدال واالحنياز اىل الدولة ،صوتكم هو
ما ترفعه مجعية بيت لبنان العامل عرب محلتها املتواصلة ،محلة
«صوتنا للوطن» .الجل ذلك نريدكم معنا بالعقل والقلب والعمل
لدعم الدولة.الدولة اوال وثانيا وثالثا.الدولة اآلن قبل فوات
االوان وخسارة لبنان».
وكانت كلمة مللكة مجال اسرتاليا .
وختلل االحتفال ،عرض من الرتاث االبروجيين اي الشعب
األوسرتالي األصلي بقيادة ياداكي يولوغي وغناء قدمه كل من
ستيفن منصور تيموتي رينولد ولويس كتورا.
إشارة اىل ان تلفزيون املستقبل ارسل بعثة خاصة لتغطية
احلدث وإجراء مقابالت مع عدد من أبناء اجلالية بدعوة من
الغرفة برئاسة فادي الزوقي وضمت البعثة رئيس قسم اخلبار
االقتصادية باسل اخلطيب واملنسق اإلعالمي رشاد عرابي
واملصور مصطفى البابا.

ترفيع العميد حممد خري إىل رتبة لواء
وتعيينه أمينا عاما للمجلس العسكري
رفع جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة يف القصر اجلمهوري
يف بعبدا العميد حممد خري إىل رتبة لواء وعينه أمينا عاما للمجلس
العسكري.
يتقبل الواء خري وعائلته وشقيقه القنصل ماهر اخلري ،التهاني
يف منزله الكائن يف منطقة املعرض -طرابلس ،يوم األحد املقبل
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متفرقـــات

دحضن مقولة إمّا العمل أو العائلة
جنمات جنحن يف الف ّن ومل
يهملن األمومة
فيفيان عقيقي
ّ
الفنانات عليهن اإلختيار بني
على عكس ما يقال عن أن
مهنتهن وعائالتهن ،استطاعت الكثريات ّ
التوفيق بني اإلثنني
ّ
األول.
ويعتربن اآلن من جنمات
الصف ّ
ّ
ّ
فحققن
إنهن جنمات يف الفن واألمومة ،خضن اجملال الفين
أسسن عائلة واختربن مشاعر األمومة.
كما
واسعة،
شهرة
ّ
ّ
ّ
والشهرة مل مينعاهن عن األمومة اليت تعد أمجل ما
النجاح
ّ
ميكن ألي إمرأة أن حتصل عليه ،وهن يؤكدن يف العديد من
يوما ما استطاعت كلمة
تصرحياتهن أن النجومية مل ّ
تقدم هلن ً
«أمي» أن متنحه.
نيّ
ّ
الفنانات اللواتي جنحن يف اجملال الف ويف
ومن أبرز
األمومة واستطعن التوفيق بينهما من دون تقصري نذكر
الفنانة نانسي عجرم اليت دخلت عامل ّ
ّ
الشهرة يف سن
بداية
ّ
عربية واسعة،
وشهرة
ا
جناح
ق
حتق
أن
واستطاعت
صغرية
ً
ّ
وعندما كانت ال تزال يف مقتبل العمر ويف بداية مشوارها
الفنيّ فاجأت الوسط بإعالن خرب زواجها من الدكتور فادي
اهلاشم .بعد زواجها ،راهن كثريون على طالقها وانعكاس
الفنية ولكن نانسي أجنبت طفلتني ميال
ذلك على مسريتها
ّ
ّ
وتقدم هلما الرعاية الكاملة ،ومازالت حتتل املراتب
وإيال
ّ
العربية.
الفنية
الساحة
األوىل على ّ
ّ
ّ
ّ
الزغيب فهي من اللواتي دخلن اجملال
أما
الفنانة نوال ّ
ّ
ّ
الشهرة وهي مرتبطة وتسعى اىل تأسيس
الفنيّ وعرفن
ّ
فتمكنت نوال من ّ
التوفيق بني عائلتها وأوالدها وبني
عائلة،
ّ
إمكانية تضحيتها مقابل
فنها وعملها ،وهي لطاملا عبرّ ت عن
ّ
سعادة أوالدها الثالثة تيا وجوي وجورجي ،وبعد انتشار
ظاهرة مواقع ّ
التواصل اإلجتماعي تبينّ أن نوال ومن خالل
تهتم بتفاصيل حياة
تغريداتها وتواصلها مع املعجبني
ّ
والدقيقة ،كما تتابع دراستهم وتقوم بذلك
اليومية
أوالدها
ّ
ّ
ً
ّ
الفنانات اللواتي لديهن
أحيانا .وتعترب نوال من
بنفسها
ّ
ككل ،وهي تعيد ترتيب
شعبية على مستوى العامل العربي
ّ
دائما للمحافظة على ما وصلت إليه يف مهنتها.
أوراقها
ً
ّ
ورية أصالة اليت لديها أربعة أوالد،
نصل إىل
الفنانة ّ
الس ّ
األول أمين ّ
الذهيب واآلخران من زوجها
إثنان من زوجها
ّ
احلالي طارق العريان ،وترى أصالة اليت ّ
جنومية على
حققت
ّ
أهم املشاعر اليت
مستوى العامل العربي أن األمومة هي من
ّ
ميكن ألي أنثى أن ختتربها ،فهي ال تبخل بالعطف واإلهتمام
على أوالدها وكذلك ّ
وسعت دائرة نشاطها ومل
فنها ،إذ ّ
تكتف بالغناء اليت ّ
ِ
حققت فيه شهرة واسعة وجناحات الفتة
ّ
بل خاضت يف جمال تقديم الربامج وحقق «صوال» نسبة
مشاهدة مرتفعة وزاد إىل رصيدها.
ّ
الفنانة سريين عبد النور اليت دخلت
إضافة إليهن ،برزت
ّ
ثم خاضت
األزياء
عرض
جمال
خالل
من
الشهرة بداية
عامل
ّ
ّ
يف جمالي التمثيل والغناء حيث أبرزت مواهبها وحققت
ّ
ّ
الشهرة .عرفت
امسا يف عامل
رسخت هلا
جناحات الفتة
ً
سريين مشاعر االمومة من خالل إبنتها تاليا اليت رزقت فيها
حب
من زوجها رجل األعمال فريد رمحة اليت مجعتها به ّ
قصة ّ
ّ
وكللت يف ّ
بالزواج .رزقت
النهاية
جارفة دامت لسنوات
ّ
سريين بتاليا لتبدأ بعد ذلك بفرتة قصرية بتصوير مسلسلها
وتعد
الساحة بعد غياب،
بقوة إىل
«روبي» الذي أعادها
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
الفنانات اللواتي جنحن يف عملهن ومنزهلن
أيضا من
سريين
خاصة بإبنتها وبعملها ،ولو أنها تنزعج يف
تقدم عناية
وهي ّ
ّ
بعض األحيان من ابتعادها عنها بسبب العمل واإلرتباطات
الفنية.
ّ
ّ
ّ
الشهرة
الفنانة باسكال مشعالني اليت عرفت
كذلك تربز
خاصة يف عامل الغناء.
منذ أعوام مضت وحجزت لنفسها مكانة
ّ
ّ
امللحن ملحم أبو شديد وأجنبت
متأخرة من
تزوجت باسكال
ّ
ّ
ّ
وأكدت يف أكثر من
خاصة
قدمت له أغنية
إبنها إيلي الذي ّ
ّ
عوضها الكثري من احلرمان ومنحها سعادة مل
مناسبة أنه ّ
الفن تقدميها هلا ،ال تبتعد باسكال عن إبنها وترافق
يستطع
ّ
ّ
ولكنها يف املقابل مل تهمل عملها
مراحل منوه بتفاصيلها،
حاليا العديد من املشاريع اليت
عدة أعمال ولديها
وأصدرت ّ
ً
ستبصر ّ
النور قريًبا.

عن «ايالف»

العمال والتدمري الذاتي
كان االسبوع املاضي يف اسرتاليا اسبوعًا تارخييًا بكل ما حتمله
الكلمة من معنى ،ففي بداية االسبوع أعلن النائب ريتشرد طربيه
رئيس جملس النواب السابق يف نيو سوث ويلز عن استقالته
من احلياة السياسية والعامة ،فقد استقال من جملس النواب يف
الوالية حيث ميثل مقعد مشال تايبل الند ،واستقال من منصبه
كعميد جامعة نيو انكلند ،ويف نفس الوقت اجرب احلزب الوطين
طربية التخلي عن ترشيح نفسه عن املقعد الفيدرالي يف نيو
انكلند الذي يشغله النائب املستقل طوني ويندزر ومل يعلن
طربيه االسباب اليت دفعته لذلك ولكن الصحافة تعتقد ان
االستقالة عائدة الرتباطات له مع السنتور العمالي السابق ادوارد
عبيد الذي خيضع وزميله الوزير السابق ايان ماكدونلد لتحقيقات
املفوضية املستقلة ملكافحة الفساد.
احلدث الثاني البارز يف االسبوع املاضي كان االعتذار التارخيي
الذي قدمته اسرتاليا ألطفال التبين القسري والذي يبلغ عددهم
حنو  150الفًا وهذه املمارسة كانت متت يف مخسينات حتى
اواخر سبعينات القرن املاضي وكانت العملية تتم بالتنسيق بني
احلكومات والكنيسة الكاثوليكية وقد قدم االعتذار كل من رئيسة
الوزراء جوليا غيالرد وزعيم املعارضة طوني ابوت.
احلدث الثالث هو سحب احلكومة املشروع قانون االعالم املثري
للجدل من الربملان وطلب عدم التصويت عليه إلخفاقها باحلصول
على تأييد الربملان له وخصوصًا من النواب املستقلني الذين كان
اثنني منهما على األقل اعلنا رفضهما كليًا للمشروع وهما روب
اكشوط وغريغ طومسون ،بينما طالب بوب خطار تعديل بعض
البنود للتصويت مع احلكومة وهو ما رفضته احلكومة.
املفاجأة الكربى كانت قبيل ظهرية يوم اخلميس 2013/03/21
عندما دعى الوزير ساميون كرين اىل حتدي زعامة رئيسة الوزراء
حلسم امر زعامة احلزب بشكل نهائي ،واعلن عن تأييده لكيفن
راد.
بعد ذلك طردت رئيسة الوزراء كرين من منصبه الوزاري
وحددت الساعة الرابعة والنصف موعد للتوصيت على الزعامة
داخل جملس احلزب ( الكوكس) املؤلف من  102مندوب وكما
خيب كيفن راد اجملموعة الداعمة له وأعلن انه
صار معلومًا فقد ّ
لن يتحدى وقد مت اعادة انتخاب غيالرد ونائبها وزير اخلزينة واين
سوان بدون منافس.
السؤال الذي يتوجب طرحه اآلن ،هل ُحسمت فع ًال مسألة الزعامة
يف حزب العمال من هنا حتى االنتخابات الفيدرالية املقررة يف 14
ايلول القادم؟!
رئيس الوزراء السابق كيفن راد اعلن وبشكل قطعي انه
لن يتحدى جوليا غيالرد ،لكن رئيسة الوزراء سوف تواجه عدة
حتديات منها املعجل خصوصًا التعديل احلكومي املتوقع هذا
االسبوع بسبب استقالة مخسة من الوزراء ذوو اخلربة وتراجعهم
اىل املقاعد اخللفية وهم ساميون كرين ،كريس بوين ،كيم كار،
مارتن فريغسون والسكرتري الربملاني ريتشرد مارلز ،وقد ال تكون
املشكلة يف اختيار االشخاص امنا هل سيكون االختيار على ارضية
انتقامية من الذين عارضو زعامة غيالرد مما قد يؤدي اىل استمرار
األزمة الداخلية يف حزب العمال علما ان ابرز مؤيدي راد وزير
البنى التحتية انطوني البنيزي واحد زمالئه قررا عدم االستقالة

رغم توجيه االنتقادات له من النائب لوري فريكسون احد ابرز
مؤيدي غيالرد ،نشري هنا اىل ان غيالرد كانت قد اجرت اخر
تعديل حكومي قبل  7اسابيع.
هذا وقد اظهر اول استطالع رأي بعد حماولة االنقالب الفاشلة
على جوليا غيالرد ونشرته (ذي صانداي تلغراف )2013/03/24
ان  %47تفضل حتالف االحرار الوطين  %32للعمال  %12للخضر
 %9للمستقلني وغريهم وبعد فرز االصوات التفضيلية حصل
العمال على  %45واالحرار  % 55من األصوات وقد فضل %33
جوليا غيالرد كرئيسة للوزراء و %37طوني ابوت وقد حصل راد
على  %53من اصوات املستطلعني كزعيم مفضل حلزب العمال
وغيالرد حصلت على  %32وقد مشل االستطالع عينة من 1005
اشخاص واجري يومي اجلمعة والسبت املاضيني.
املهمة الثانية اليت تواجه العمال وخصوصًا رئيسة الوزراء هي
امليزانية العامة اليت ستقدمها للربملان يف اوائل ايار القادم وما
هي االرقام واملشاريع اليت حتملها وكيفية تقدميها للرأي العام
وهي سيستغل احلزب عطلة اخلريف الربملانية واليت تستمر 7
اسابيع لتسوية االمور الداخلية حتى يستطيع املواطن والناخب
ان يقول ان االمر قد حسم بشكل جذري ومن املفيد ان نشري
اىل انه رغم الدراما السياسية اليت عصفت حبكومة غيالرد منذ
 2010فإن احلكومة استطاعت اقرار  485مشروع قانون يف
الربملان (صن هريالد 2013/03/24ص .)28واالسبوع املاضي
وحسب (س م ه السبت  2013/ 3/ 23ص )4فقد اقر الربملان
عدة مشاريع قوانني مهمة لكنها تراجعت يف التغطية االعالمية
لصاحل االزمة السياسية داخل حزب العمال منها :مشروع التأمني
للمعاقني 4،5،مليون اسرتالي حصلوا على زيادة يف معاشات
الضمان والتقاعد بقيمة 17،6دوالر اسبوعيًا،مشروع قرار يعطي
للعمال واملوظفني احلق يف طلب ساعات العمل اليت تناسب
اوضاعهم االجتماعية،مشروع تعديل قانون التمييز ليشمل
املثليني،مشروع قانون يسمح ملفوضية االنتخابات ألستخدام
قاعدة املعلومات اخلاصة مبكتب الضريبة لضم املواطنني الغري
مسجلني اىل لوائحها وغريها.
من جهته زعيم املعارضة طوني ابوت ما زال يصعد من اسلوبه
اهلجومي على احلكومة وقال« :كنت اعتقد ان حكومة غولف ويتلم
اسوأ حكومة ولكن هذا غري عادل حبق ويتلم هذه احلكومة هي
األسوأ (صن هريالد  2013/03/24ص  )28واجلدير ذكره ان ابوت
ينوي ان يتقدم من الربملان بطلب حجب الثقة عن احلكومة بعد
عودة الربملان من عطلته.
اخريًا لقد احتفظت غيالرد مبنصبها واثبتت انها شديدة املراس
وصلبة لكن يبقى السؤال يطرح نفسه .هل سيوقف العمال
سلسلة التدمري الذاتي اليت بدأت باالنقالب على كيفن راد يف
حزيران عام  .2010ام انهم سيستمرون يف تقديم احلكومة لطوني
ابوت على طبق من فضة؟!
اجلواب ستحمله األيام واألسابيع القادمة اليت وبدون شك
ستكون حبلى بالكثري من احلراك السياسي واستطالعات الرأي
واليت اذا ما استمرت على نفس االيقاع فأن طوني ابوت سيبق
يصحك يف سره وعالنية.

عباس علي مراد  -سدني

كريستينا صوايا :أحرتم ندى بو فرحات رغم ردّها اهلجومي
املمثلة ندى بو فرحات التي انتقدت مسلسل «غزل البنات» ،قالت ّ
ردًا على ّ
املمثلة كريستينا
صوايا أنّها متفاجئة من ردّة فعلها ولكنّها برغم من ذلك تحرتم مسريتها الفنيّة ّ
الطويلة

ّ
مثيلية تشارك ملكة مجال
الت
يف ثاني جتاربها
ّ
السابقة ،كريستينا صوايا ،يف مسلسل «غزل
لبنان ّ
البنات» الذي تعرضه شاشة  ،LBCوهو مسلسل
لبنانيات
كوميدي خفيف حياكي واقع أربع فتيات
ّ
ّ
اخلاصة.
لكل واحدة همومها
ّ
األول الذي
وتقول كريستينا يف حديثها أن الدور ّ
دراميا وحيمل
قدمته يف مسلسل «ذكرى» كان
ّ
ً
متزوجة من أجنيب
إنسانية تعين كل إمرأة
رسالة
ّ
ّ
ومكافحتها يف سبيل احلصول على ّ
حقها بإعطاء
اجلنسية ألوالدها ،أما مسلسل «غزل البنات» فهو
ّ
خصوصا من
اللبنانية
كوميدي ينقل صورة الفتاة
ً
ّ
ّ
ولكنها ظاهرة يف
شخصيات خمتلفة
خالل أربع
ّ
اليومية وعالقتهن باجلنس
اجملتمع ،وحيكي أخبارهن
ّ
وكوميدية.
اآلخر بطريقة لطيفة
ّ
ّ
الشكر جلميع فريق العمل من الكاتبة نادين جابر
ووجهت
ّ
إىل املخرجة رندال قديح ،إضافة إىل شركة Online Production
وزميالتها يف العمل دارين محزة ،نادين جنيم وأجنو رحيان.
معربة
وردا على اإلنتقادات اليت طالت العمل باعتباره نسخة
ً
ّ
ّ
املمثلة
عن مسلسل  ،Sex in The Cityإضافة إىل تصرحيات

ندى بو فرحات اليت طالتها وقالت أنه من حسن
ّ
حظها مل تشارك يف مسلسل «غزل البنات» ومت
استبداهلا مبلكة مجال لبنان ،أشارت صوايا إىل أن
من ّ
السليب
الطبيعي أن
يتعرض أي عمل للنقد سواء ّ
ّ
أو اإلجيابي ،ألن العكس يعين عدم لفته لألنظار،
وتضيف« :نال العمل ثناء البعض ورفض البعض
إجيابية وحتسب له وتشري إىل
اآلخر ،وهذه نقطة
ّ
جناحه».
ّ
شخصيا ،قالت« :ال
يتعلق بانتقادها
أما فيما
ّ
ًّ
ردت
أعرف ملاذا انتقدتين ندى بو فرحات وملاذا ّ
اهلجومية تلك ،ربمّ ا كانت موعودة بدور معينّ ،
فعلها
ّ
ولكن منذ أن ّ
تكلمت شركة اإلنتاج معنا مل تشر إىل
أنها عرضت العمل على غرينا كما أنها كانت قد
شخصية يف العمل وانطلقنا فيه على هذا
قررت ملن ستسند كل
ّ
ّ
األساس».
ّ
والتصرحيات اليت صدرت
وتضيف« :لقد تفاجأت باملواضيع
وخصوصا بعد عرض نصف حلقات املسلسل ،ولكين يف ّ
النهاية
ً
ّ
وكل ما أجنزوه
الفنية
وأقدر مسريتهم
أحرتم ندى وغريها
ّ
ّ
ً
سابقا».
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ريــاضة

تصفيـات «مونديـال الربازيـل »2014

اإلكوادور تستعيد املركز الثاني وخسارة رابعة لألوروغواي
استعادت اإلكوادور املركز الثاني ضمن تصفيات امريكا اجلنوبية
لـ»مونديال الربازيل  »2014من كولومبيا بفوز األوىل الكبري على
البارغواي (4ـ ،)1وخسارة الثانية امام مضيفتها فنزويال (صفر
ـ ،)1ضمن اجلولة الثانية عشرة ،فيما واصلت االوروغواي رابعة
الـ»مونديال» االخري يف جنوب افريقيا تقديم عروضها املخيبة
وخسرت امام مضيفتها تشيلي (صفر ـ.)2
يف املباراة االوىل يف كيتو ،عمقت اإلكوادور اليت استبقيت يف
اجلولة املاضية جراح البارغواي صاحبة املركز االخري برباعية حققت
من خالهلا العالمة الكاملة على ارضها بالفوز السادس يف ست
مباريات يف العاصمة اإلكوادورية.
وكانت البارغواي السباقة إىل التسجيل عرب إدغار بينيتيز يف الدقيقة
 ،15وانتظرت اإلكوادور الدقيقة  38الدراك التعادل عرب املهاجم
فيلييب كايسيدو ،قبل ان تنتفض يف الشوط الثاني وتسجل
ثالثية تناوب عليها جيفرسون مونتريو ( 50و ،)75وكريسـتيان
بنيتيز (.)54
وثأرت اإلكوادور من البارغواي اليت كانت تغلبت عليها (2ـ،)1
ذهابا يف اجلولة الثالثة يف تشرين الثاني العام  ،2011واحلقت بها
اخلسارة السابعة يف التصفيات وحرمتها من مواصلة انتفاضتها
بعد مخس خسائر متتالية وحتقيق فوزها الثالث يف التصفيات بعد
البريو (1ـ صفر) ،يف  16تشرين األول الفائت.
ويف املباراة الثانية يف بويرتو اورداز ،استمرت العقدة الفنزويلية
مع كولومبيا وخسرت امامها بهدف مبكر سجله مهاجم «روبن
كازان» الروسي سولومون روندون يف الدقيقة .13
ومل تنجح كولومبيا اليت خاضت املباراة يف غياب مدافعها ماريو
ييبس املوقوف ،يف الفوز على فنزويال يف عقر دارها سوى مرة
واحدة يف سبع مواجهات حتى اآلن وكانت (2ـ صفر) ،يف العام
.1996
وحققت فنزويال فوزها االول على قواعدها منذ تشرين الثاني العام
 2011عندما تغلبت على بوليفيا (1ـ صفر) ،واوقفت االنتصارات
املتتالية للكولومبيني عند اربع ،وعوضت خسارتها القاسية امام
االرجنتني (صفر ـ ،)3يوم اجلمعة الفائت.
ويف املباراة الثالثة يف سانتياغو ،زادت تشيلي حمن االوروغواي
عندما تغلبت عليها بهدفني نظيفني سجلهما إستيبان باريديس
( ،)10وإدواردو فارغاس (.)77
وحققت تشيلي يف غياب جنمها مهاجم «برشلونة» اليكسيس
سانشيز املوقوف ،فوزها االول على ارضها منذ تغلبها على
البارغواي (2ـ صفر) ،يف تشرين الثاني من العام  2011كما
حققت الفوز االول على االوروغواي يف سانتياغو منذ العام ،1996
وارتقت اىل املركز الرابع املؤهل مباشرة اىل العرس العاملي حيث
باتت تتقامسه مع فنزويال.
يف املقابل ،فشلت االوروغواي يف وقف نزيف النقاط يف املباراة
السادسة على التوالي ومنيت خبسارتها الرابعة على التوالي خارج
القواعد ،وباتت خارج حسابات التأهل املباشر (االربعة االوائل)،
والدور الفاصل (صاحب املركز اخلامس مع خامس اسيا).
وضرب املنتخبان بقوة يف بداية التصفيات وبدا انهما يف طريقهما
اىل ضمان تأهلهما بسهولة بني االربعة االوائل يف الرتتيب كما ان
اشد املتشائمني مل يكن يتوقع ان حيتال املركزين الرابع والسادس
بعد إحدى عشرة جولة.
وتتصدر االرجنتني ترتيب اجملموعة بـ 24نقطة بفارق اربع نقاط امام
اإلكوادور اليت تقدمت بفارق نقطة واحدة عن كولومبيا علما بان
االخريين لعبا مباراة اقل من االرجنتني ،فيما تراجعت االوروغواي
اىل املركز السادس بعدما جتمد رصيدها عند  13نقطة تاركة
املركز الرابع لكل من تشيلي وفنزويال بـ 15نقطة .اما بوليفيا
فبقيت يف املركز الثامن قبل االخري بتسع نقاط بفارق نقطتني
خلف البريو اليت غابت عن هذه اجلولة ،وبفارق نقطة واحدة امام

سلة الدرجة األوىل للرجال :عمشيت فاز على جبّة
بعد وقت إضايف
فاز االربعاء عمشيت على مضيفه الرياضي جبة  92 – 98بعد وقت
اضايف (األشواط 98 ،80 – 80 ،55 – 65 ،42 – 46 ،21 – 30
–  ،)92يف املباراة اليت أجريت بينهما يف قاعة املدرسة املركزية
جبونية ،يف املرحلة السادسة ذهابًا لدور الثمانية «فاينال »8
من بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة االوىل للرجال.
وكان أفضل مسجل للفائز األمريكي اندريه امييت  44نقطة اىل
 14متابعة ومخس متريرات حامسة وأضاف صباح خوري  17نقطة
واألمريكي هربرت هيل  15نقطة اىل  14متابعة ،وللخاسر األمريكي
كوري وليامس  37نقطة وأضاف مواطنه هارولد جيميسون 25
نقطة اىل  21متابعة.
مثل الرياضي جبة :رامي عقيقي ،ياسر قاسم ،حممد العقاد ،ايلي
مطران ،جاد كبارة ،ابرهيم توالني ،بيار جنيم ،األمريكيان كوري
وليامس وهارولد جيميسون.
ّ
ومثل عمشيت :حممد فحص ،جاد بيطار ،حممد همدر ،انطوني
ميني ،كرم مشرف ،صباح خوري ،االمريكيان أندريه امييت وهربرت
هيل.
قاد املباراة احلكام الدوليون فوزي عشقوتي والسوري ياسر حناوي
والقازاقي اليكس ستيبانينكو.

فرحة العبي اإلكوادور بأحد أهدافهم الـ 3يف مرمى البارغواي (رويرتز)
البارغواي اليت بقيت يف املركز االخري بثماني نقاط.
وتقام اجلولة الـ 13يف السابع من حزيران املقبل ،فتلعب االرجنتني
مع كولومبيا يف قمة نارية ،وبوليفيا مع فنزويال ،والبارغواي مع
تشيلي ،والبريو مع اإلكوادور ،ثم تقام اجلولة الـ 14يف احلادي
عشر منه حيث حتل االرجنتني ضيفة على اإلكوادور يف قمة ساخنة،
وتلعب كولومبيا مع البريو ،وتشيلي مع بوليفيا ،وفنزويال مع
االوروغواي.
«كونكاكاف»
انتهت قمة املكسيك والواليات املتحدة على ارض ملعب «ازتيكا»
يف مكسيكو سييت بتعادل سليب ضمن اجلولة الثالثة من الدور
الرابع احلاسم (النهائي) ،من تصفيات منطقة الـ»كونكاكاف»
(امريكا الوسطى والشمالية والبحر الكارييب).
ويف بنما سييت ،فازت بنما على هندوراس بهدفني لتيخادا (،)2
وبرييز (.)75
ويف سان خوسيه ،فازت كوستاريكا على جامايكا بهدفني الومانا
( ،)22وكالفو (.)82
وتتصدر بنما الرتتيب بعد اجلولة الثالثة خبمس نقاط ،تليها
كوستاريكا والواليات املتحدة وهندوراس ولكل منها اربع نقاط،
ثم املكسيك بثالث نقاط ،وجامايكا بنقطتني.
وتتأهل املنتخبات الثالثة االوىل يف الدور احلاسم مباشرة اىل
النهائيات ،بينما خيوض صاحب املركز الرابع دورا فاصال مع
نيوزيلندا بطلة اوقيانوسيا.
وفشلت املكسيك يف استعادة توازنها بعد ان كانت فرطت بفوز
يف متناوهلا على مضيفتها هندوراس يف اجلولة املاضية حيث
تقدمت بهدفني نظيفني لنجم «مانشسرت يونايتد» خافيري هرنانديز
قبل ان تهتز شباكها يف مناسبتني ويف مدى ثالث دقائق وخترج
متعادلة (2ـ.)2
ومل تنفع املكسيك افضليتها التارخيية على جارتها الواليات املتحدة
اذ كانت تغلبت عليها  32مرة يف  60مباراة بينهما حتى اآلن،
مقابل  12تعادال و 16خسارة ،باالضافة اىل ان املكسيك مل ختسر
سوى مرة واحدة يف معقلها يف تاريخ تصفيات كأس العامل.
من جهتها ،حصدت الواليات املتحدة نقطة مثينة بعد ان كانت
نالت النقاط الثالث من مباراتها املاضية بفوزها على كوستاريكا
السبت الفائت.
وكان منتخب الواليات املتحدة بقيادة املدرب االملاني يورغن
كلينسمان خسر مباراته االوىل امام هندوراس.

الدوري األمريكي للمحرتفني بكرة السلة

«داالس» يعزز آماله يف الـ«بالي أوف»
عزز «داالس مافريكس» آماله يف التأهل اىل «بالي أوف» الدوري
األمريكي للمحرتفني بفوزه امس على ضيفه «لوس اجنليس
كليربز» ( 109ـ  ،)102بعد التمديد على ارض ملعب «امريكان
إرالينز سنرت» يف داالس وامام  20291متفرجا.
ويدين «داالس مافريكس» بفوزه اىل جنمه االملاني ديرك
نوفيتسكي صاحب  33نقطة بينها اول مثاني نقاط يف الشوط
االضايف وهي اعلى نسبة يسجلها العمالق االملاني هذا املوسم،
واضاف تسع متابعات.
وسجل البديالن فنس كارتر ودارين كوليسون  14و 13نقطة
على التوالي مع مخس متابعات لالول واربع متريرات حامسة
للثاني وساهما يف الفوز الثالث على التوالي والـ 35لـ»داالس
مافريكس» يف  71مباراة ،وبات على بعد مباراة واحدة من «لوس
اجنليس ليكرز» ( 36فوزا و 35خسارة) ،املنافس الثالث لـ»داالس
مافريكس» اىل جانب «يوتا جاز» ( 35فوزا و 36خسارة) ،على
البطاقة الثامنة االخرية للمنطقة الغربية.
وهي املرة االوىل هذا املوسم اليت ينجح فيها «داالس مافريكس»
يف الفوز على احد االربعة االوائل يف املنطقة الغربية وهي «سان
انطونيو سبريز» و»اوكالهوما سييت ثاندر» و»دنفر ناغتس»
و»لوس اجنليس كليربز».
يف املقابل ،فرض كريس بول نفسه جنما يف صفوف «لوس
اجنليس كليربز» الذي ضمن تأهله اىل الـ»بالي أوف» ،بتسجيله
 33نقطة ايضا وهي اعلى نسبة له هذا املوسم ،كذلك مع ست
متابعات ومخس متريرات حامسة ،واضاف كل من باليك غريفن
وكارون باتلر  14نقطة مع تسع متابعات لالول ،لكن ذلك مل جينب
فريقهما اخلسارة الـ 23يف  71مباراة.
وحسم «لوس اجنليس كليربز» الربع االول يف مصلحته بفارق
مخس نقاط ( 27ـ  ،)22ورد «داالس مافريكس» يف الثاني بفارق
سبع نقاط ( 28ـ  ،)21ليتقدم بفارق سلة واحدة يف نهاية الشوط
االول ( 50ـ  ،)48واشتدت املنافسة يف الربع الثالث وحسمها
الضيوف بفارق نقطة واحدة ( 25ـ  ،)24قبل ان يكسبوا الربع
االخري بالفارق نفسه ( 24ـ  ،)23وفرضوا التعادل ( 97ـ  ،)97يف
نهاية الوقت االصلي وبالتالي االحتكام اىل شوط اضايف كانت
الكلمة االخرية فيه الصحاب االرض ( 12ـ .)5
وعلى ارض ملعب «تي دي غاردن» يف بوسطن وامام 18624
متفرجا ،حقق «نيويورك نيكس» الذي ضمن تأهله اىل الـ»بالي
أوف» ،فوزا كبريا على مضيفه «بوسطن سلتيكس» ( 100ـ ،)85
بفضل تألق البديل جي آر مسيث صاحب  32نقطة وسبع متابعات
وكارميلو انطوني الذي سجل  29نقطة مع مثاني متابعات.
وهو الفوز الـ 43لـ»نيويورك نيكس» متصدر جمموعة االطلسي
الشرقية مقابل  26خسارة.
وبرز جف غرين يف صفوف «بوسطن سلتيكس» ثالث اجملموعة
نفسها ،بتسجيله  19نقطة مع عشر متابعات.
وهي اخلسارة  34لـ»بوسطن سلتيكس» مقابل  36فوزا.
وكان «نيويورك نيكس» صاحب االفضلية يف االرباع الثالثة االوىل
وكسبها ( 28ـ  ،)24و( 30ـ  ،)20و( 26ـ  ،)25على التوالي ،قبل
ان ينتهي الربع االخري بالتعادل ( 16ـ .)16
ويف مباراة ثالثة على ارض ملعب «ذا باالس اوف اوبورن
هيلز» وامام  16877متفرجا ،عاد «مينيسوتا متربوولفز» صاحب
املركز االخري يف جمموعة الشمال الغربية بفوز كاسح على مضيفه
«ديرتويت بيستونز» ( 105ـ  ،)82بفضل  18نقطة للصربي نيكوال
بتكوفيتش وإحدى عشرة متابعة ،فيما حصد اإلسباني خوسيه
كالديرون افضل مسجل يف صفوف اخلاسر  14نقطة.
وكسب «مينيسوتا متربوولفز» االرباع الثالثة االوىل ( 19ـ ،)16
و( 25ـ  ،)22و( 38ـ  ،)16على التوالي ليتقدم بفارق  28نقطة
كانت كافية لتحقيق فوزه على الرغم من افضلية «ديرتويت» يف
الربع االخري ( 28ـ .)23

«الفورموال  :»1كلري وليامس مساعدة لوالدها رئيس الفريق
أعلن فريق «وليامس» االنكليزي ،املشارك يف بطولة العامل للسيارات
«الفورموال  »1االربعاء ،تعيني كلري وليامس ( 36سنة) مساعدة لوالدها
مؤسس الفريق ورئيسه السر فرانك وليامس ( 70سنة) ،معتربا أن من
شأن ذلك ارساء خالفة واضحة للفريق وتعزيز مستقبله .وقال انه كان
مقررا اصدار هذا االعالن قبل انطالق بطولة العامل ملوسم  2013يف
أوسرتاليا يف  17آذار اجلاري ،لكنه تأجل بسبب وفاة الاليدي فريجينيا
وليامس زوجة السر فرانك ووالدة كلري.
وكانت كلري وليامس بدأت العمل يف الفريق عام  2002مسؤولة صحافية،
وهي تتوىل منذ سنة ادارة التسويق واالتصاالت املسؤولة عن تطوير
االسرتاتيجية التجارية للفريق واجياد موارد جديدة .ويف حال حلوهلا يوما
حمل والدها رئيسة للفريق ،فلن تكون املرأة االوىل يف موقع كهذا ،ذلك
أن مونيشا كالتنبورن ترأس فريق «ساوبر» ومقره يف سويسرا.
وعلق والدها على تعيينها مساعدة له« :أنا أعلم أن مستقبل وليامس
يف أيد بالغة االمانة».
ويذكر أن فرانك وليامس يدير الفريق الذي حيمل امسه من كرسي نقال
منذ أصيب بكسر يف عنقه يف حادث سيارة عام  .1986ويتضمن سجل
الفريق تسعة القاب لبطولة العامل للصانعني وسبعة القاب للسائقني
مجعها بني عامي  1980و .1997أما هذه السنة ،فهو حيتل املركز التاسع
بني الفرق الـ 11يف «الفورموال  ،»1ومل يسجل سائقاه الفنزويلي

باستور مالدونادو والفنلندي فالتريي بوتاس نقاطا بعد يف السباقني
األولني للبطولة.
وأفاد «وليامس» ان كلري وليامس ستتوىل منصب الرئيس املساعد
فورا ،مع احتفاظها مبنصبها احلالي مديرة جتارية.
ويرب – فيتيل
على صعيد آخر ،عبرّ أالن ويرب ،والد سائق فريق «رد بول – رينو»
االوسرتالي مارك ويرب ،عن توتر العالقة الشخصية بني ابنه ورفيقه يف
الفريق بطل العامل ثالث مرات االملاني سيباستيان فيتيل ،إذ صرح أول
من أمس يف ملبورن بأنه يعتقد ان استعادة فيتيل «االحرتام والثقة من
جديد» سوف يستغرق وقتا ،يف ضوء ما بدر منه حيال مارك خالل اللفات
االخرية من سباق اجلائزة الكربى ملاليزيا االحد املاضي.
وكان ويرب يف صدارة السباق يف اللفة الـ 46من  56عندما طلب منه
الفريق بواسطة الالسلكي ان خيفف سرعته وحيرص على عدم تآكل
اطارات سيارته ،بعدما بدا ان الفريق يف طريقه اىل االستئثار باملركزين
األولني .لكن فيتيل خالف تعليمات الفريق وجتاوز رفيقه وتوج بطال بدال
منه ،االمر الذي مل يكتم ويرب استياءه منه إذ أعرض عن فيتيل وملح اىل
انه رمبا كان عليه أن يعيد النظر يف مستقبله...
إال أن أالن ويرب أكد أن ابنه سيشارك يف سباق اجلائزة الكربى للصني
يف  14نيسان املقبل.
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متفرقـــات

ب الشباب :إرشادات ملنع التشوهات
َح ّ
إعداد الدكتور أنور نعمه
يعترب حب الشباب
األمراض
أكثر
من
اجللدية اليت تضرب جيل
الشباب ،خصوصًا يف
عمر املراهقة ،ففي هذه
السن قد ينقاد البعض
وراء عالجات تزيد الوضع
سوءًا ،فض ًال عن املشاكل
النفسية اليت يولدها
منظر احلبوب املتأججة
الذي ال يسر الناظرين،
إىل درجة أن البعض
يفضل أحيانًا عدم اخلروج
من املنزل ووجهه مليء
بالبثور واهلاالت احلمر.
وهناك أنواع من حب
الشباب ،األول يكون
على شكل بثور موزعة
هنا وهناك ،خصوصًا
والصدر
الوجه
على
والظهر .والنوع الثاني
يظهر على شكل أكياس
دهنية ملتهبة وكبرية
خيرج منها عند عصرها
سائل قيحي أبيض مسيك
كريه الرائحة .أما النوع
األخري فعلى شكل نوبات
متعاقبة تبقى لتختفي
الحقًا ،من دون أثر ،أو
أنها تعاود االنتكاس
مرة أخرى لترتك ندبات
أو تليفات أو تشوهات
واضحة للعيان.
إن حب الشباب يضرب كل األعمار ،لكنه حيدث يف شكل أكرب
لدى فئة الشباب واملراهقني .بعضهم ينتظر فال يشرع يف العالج
ظنًا منه أن املشكلة عابرة ستزول بعد فرتة قصرية ،وهذا هو اخلطأ
بعينه ،إذ ال ميكن بأي حال من األحوال التكهن بفرتة بقاء املرض،
عدا عن أنه غالبًا ما يبقى سنوات طويلة ،من هنا فإن تأجيل العالج
يعترب تصرفًا يف غري حمله يساهم يف تفاقم املشكلة ،فض ًال عن
االختالطات اليت ميكن أن حتصل.
وعلى نقيض الذين يرتددون يف وضع ملسات العالج يف الوقت
املناسب ،هناك من يركضون الهثني ليضعوه حيز التنفيذ بهدف
التخلص من احلبوب اليت غزت البشرة اليانعة ،لكنهم لألسف غالبًا
ما يقعون ضحايا عالجات معنونة بشعارات طنانة ،ليكتشفوا الحقًا
أن حاهلم أصبحت أكثر سوءًا.
إن عالج حب الشباب جيب أن يقوم على بضعة أسس ،تبدأ
بزيارة الطبيب املختص ،واستعمال األدوية املوصوفة حصرًا ،ومن
ثم تطبيق النصائح اليت يعطيها حبذافريها يف شأن اخلطة العالجية،
والصرب ثم الصرب حتى تبدأ تباشري الشفاء من حب الشباب نهائيًا.
وعلى رغم النية الطيبة يف تنفيذ العالج ،فإن هناك أخطاء ترتكب
عمدًا أو من غري عمد خالل مسرية العالج ،األمر الذي ينعكس سلبًا
على النتائج املتوقعة ،ويف السطور اآلتية عرض هلذه األخطاء.
 -1املبالغة يف فرك البشرة ،فمن أكرب األخطاء اليت نرتكبها حبق
البشرة هي تلك اخلدعة اليت تعلمناها من احمليطني بنا ،وهي فرك
الوجه بقوة حتى يصبح نظيفًا .واحلقيقة أن هذه الطريقة تسبب
إزالة الطبقة املرطبة الطبيعية العازلة والواقية عن بشرتنا ما يساهم
يف جفافها وتهيجها ،األمر الذي يزيد من حدة املشكلة وتفاقمها
حنو األسوأ .ال شك يف أن تنظيف البشرة يساهم يف إزالة الطبقة
الدهنية ،ويف فتح مسامات اجللد ،لكن جيب فرك البشرة بلطف،
وعدم املبالغة يف التنظيف.
 -2التوقف عن استعمال األدوية حال اختفاء احلبوب ،فكل أدوية
حب الشباب حتتاج من  4إىل  8أسابيع لتبدأ نتائجها يف الظهور،
ويف بعض األحيان قد يزداد األمر سوءًا قبل أن تظهر بوادر
التحسن يف نهاية األسبوع الثامن.
جيب أخذ العلم أنه يف حال وجود آفات قدمية فإن النتائج العالجية
تتطلب أشهرًا عدة كي تظهر إىل السطح .كما أن العالج قد يتطلب
وقتًا إضافيًا للشفاء من حبوب الصدر والظهر ألن هاتني املنطقتني
هما األبطأ يف االستجابة للعالج.
واألهم يف املوضوع هو أنه ال جيوز يف أي حال من األحوال
التوقف فورًا عن متابعة العالج حتى بعد انقضاء الفرتة األساسية
الستعمال األدوية ،بل جيب برجمة التوقف عن تناول األدوية بصورة
تدرجيية من خالل تقليص اجلرعة تباعًا ،كأن يؤخذ الدواء مرة واحدة

يف اليوم بد ً
ال من مرتني
لبعض الوقت ،ومن ثم
تقليل اجلرعة أكثر بعد
ذلك حبيث تؤخذ مرة
كل يومني ثم مرتني يف
األسبوع ،وهكذا دواليك
إىل أن يتم التوقف نهائيًا
عن تناوله.
 -3عدم التزام اجلرعات
الدوائية املقررة ،فهناك
مرضى حياولون زيادة
اجلرعة طمعًا بالوصول إىل
نتائج ملموسة يف أسرع
وقت ،فتكون النتيجة
زيادة الطني بلة ،فيزداد
جفاف البشرة ،وحتمر
البثور أكثر فأكثر .على
املرضى أن يضعوا يف
أذهانهم أنه ال ميكن حصد
نتائج عالج حب الشباب
بني ليلة وأختها ،ومن
الضروري التحلي بالصرب
واملثابرة على تناول
األدوية باجلرعات املقررة
حتى ظهور النتائج.
 -4عصر البثور ،يف
من
للتخلص
حماولة
حب الشباب يعمد معظم
الفتيان والفتيات إىل
لتفريغ
البثور
عصر
حمتواها من املفرزات
الدهنية للتخلص من
منظرها القبيح .غري أن
هذه الطريقة تفضي إىل نتيجة عكسية متامًا ،ألن إخراج املفرزات
الدهنية إىل سطح اجللد بهذه الطريقة يسهل دخول امليكروبات
املوجودة على البشرة إىل دهاليز قنوات الغدد الدهنية ،وبالتالي
حتدث العدوى بامليكروبات اليت تؤدي الحقًا إىل تشكل الدمامل،
والطامة الكربى هي عند حماولة تفجري تلك الدمامل بالضغط عليها
من جديد ،ما يؤدي إىل حدوث جروح يف اجللد ،وما أن تلتئم
جروح اجللد هذه حتى ختلف وراءها ندبات بشعة يف الوجه .لذا من
الضروري جدًا أن يعرف املصاب املضاعفات اليت ميكن أن ترتتب
على عملية العبث بالبثور.
 -5استعمال األدوية جبرعات أكثر أو أقل ،فبعضهم يلجأ إىل
اإلفراط يف استخدام األدوية أو إىل التقنني يف استهالكها ،سواء
تلك اليت تؤخذ من طريق الفم أو اليت توضع على اجللد ،ظنًا منه أن
ذلك يعجل يف رحيل حب الشباب ،لكن هيهات أن يتم ذلك ،هذا
إذا مل حتدث مضاعفات ليست يف احلسبان.
 -6استعمال األدوية يف شكل عشوائي ،وهذا األمر يقلل من
فاعلية العقاقري فال تعطي ما هو منتظر منها .إن جناح العالج
يعتمد على أخذ األدوية يف مواعيدها ألنها تعطي أقصى قدر من
الفاعلية.
-7استعمال أنواع خمتلفة من العالجات ،قد يلجأ املرضى املصابون
حبب الشباب إىل استعمال ما هب ودب من العالجات من أجل
تسريع الشفاء منه ،لكن هذا السلوك يؤدي دومًا إىل نتائج سلبية،
ألنه يسبب زيادة جفاف البشرة ويقود إىل تهيجها والتهابها.
 -8استعمال مواد التجميل ،إن اللجوء إىل هذه املواد ،خصوصًا
الدهنية منها أو تلك اليت تستخدم يف شكل بودرة ،يرتك مضاعفات
سلبية تعوق عمل العالجات املوصوفة ألنها بكل بساطة تساهم يف
قفل املسامات وتعرقل حترير املفرزات الدهنية.
إذا كانت هناك ضرورة قصوى تستدعي استخدام مواد التجميل
فإنه ينصح بأن توضع لفرتة وجيزة تزال بعدها باملاء والصابون
املناسب.
 -9استعمال منظفات الوجه التجارية غري املالئمة اليت تؤدي إىل
املزيد من جفاف اجللد ورمبا إىل إشعال احلساسية املوضعية وما
ميكن أن يسبباه من فشل على صعيد العالج .إن املنظفات جيب أن
تكون خالية من الزيوت والدهون.
 -10عدم استشارة الطبيب يف شكل دوري ،فكثريون من
املرضى يهملون املتابعة الدورية من قبل الطبيب مع أن هذه تعترب
مهمة جدًا يف جناح العالج .إن االستشارة الطبية الدورية تسمح
مبعرفة مدى جناعة العالج ،وكذلك رصد أي طارئ حيصل على صعيد
مسار حب الشباب وبالتالي اختاذ التدابري الالزمة اليت متنع حدوث
االختالطات.

املطران عـاد أبـي كـرم
برنامج القداسات يف أسبوع
اآلالم والقيامة اجمليدة 2013
 31آذار قداس نصف الليل  11:00صباحًا سيدة لبنان
هاريس بارك
 31آذار أحد القيامة  11:15صباحًا مار شربل  -بانشبول
 7نيسان األحد اجلديد  11:00صباحًا مار جريس  -ثورنلي

BISHOP AD ABIKARAM
HOLLY WEEK AND EASTER PROGRAM 2013

29 March Good Friday 10:30 am St Joseph’s
Croydon
31 March Midnight Mass 11:00 pm Our Lady Of Lebanon
Harris Park
31 March Easter Sunday 11:15 am-St Charbel’s Punchbowl
7April New Sunday 11:00 am St George’s-Thornleigh

يتقبل سيادة املطران عـاد أبـي كـرم السامي االحرتام التهاني بعيد
الفصح اجمليد نهار العيد  31آذار  2013من الساعة  7,00إىل الساعة
 9,00مسا ًء يف دار املطرانية – بيت مارون  -سرتاثفيلد.
105 The Boulevarde (PO Box 385) Strathfield NSW 2135
Phone 2 9642 0211 Fax 02 9742 5290
Email Chancery@maronite.org.au website: www.
maronite.org.au ABN 41 627 619 45

برنامج احتفاالت أسبوع اآلالم
والقيامة يف كنيسة مار شربل 24
آذار –  1نيسان
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 – – 11.15
 7.00 – 5.30باالنكليزية
االثنني ثاني العيد  1نيسان :2013
نظام القداسات 10.00 – 8.45 – 7.30 :باالنكليزية – 11.15
– 5.30

كثرة اجللوس قد تزيد خطر
اإلصابة بالسكري
رجحت دراسة نفذت مؤخرًا بأن
كثرة اجللوس قد يزيد احتمالية
اإلصابة بالسكري ،الذي يعانيه
حنو  350مليون شخص حول العامل.
واستنتجت أن جتنب اجللوس
لفرتات طويلة قد يكون أكثر فعالية
يف تفادي خطر اإلصابة بالسكري
مقارنة بالقيام مبمارسة املزيد من
التمارين الرياضية.
واكدت الدراسة وهي األخرية
ضمن سلسلة حبوث علمية أن احلركة
تساعد يف محاية الصحة وشددت
على ضرورة ممارسة التمارين
البدنية للمحافظة على الرشاقة وجتنب اإلصابة مبرض السكري
والبدانة ،وأشارت إىل أن التقليل من مدة اجللوس قد يقدم فوائد
صحية مجة .وأوضح جوزيف هينسون ،رئيس وحدة أحباث مرض
السكري جبامعة ليسرت «يبدو أن اجللوس لفرتات طويلة من الوقت
له تأثري سليب حقيقي على الصحة ككل».
وتتوقع منظمة الصحة العاملية ارتفاع معدالت اإلصابة بالسكري
حول العامل بواقع الثلثني خالل الفرتة من  2008و ،2030ويبلغ عدد
املصابني باملرض حاليًا قرابة  350مليون شخص ،طبقًا للمنظمة
األممية.
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تتمــات

موسكو ترفض..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

مقعد سوريا فيها ملمثلي معارضني مسلحني.
وكان معاذ اخلطيب رئيس االئتالف السوري املعارض دعا يف
كلمة له الثالثاء يف قمة جامعة الدول العربية يف الدوحة «الدول
الشقيقة والصديقة» اىل مساعدة ائتالفه على تولي مقعد سوريا يف
االمم املتحدة واملنظمات الدولية ليحل االئتالف حمل النظام السوري
الذي تزداد عزلته.
وقال دبلوماسيون ان دوال عربية حتضر حلملة من اجل منح مقعد
سوريا يف االمم املتحدة للمعارضة ،لكن بكل االحوال ال ميكن ان
حيدث اي تغيري قبل اجلمعية العامة املقبلة لالمم املتحدة يف ايلول
وقال تشوركني للصحافيني «حنن نعارض حبزم شديد (منح
مقعد سوريا للمعارضة) لكن ال اعتقد ان ذلك ميكن ان حيدث».
واضاف ان غالبية اعضاء االمم املتحدة هم اعضاء «مسؤولون ()..
وحريصون على هذه املؤسسة ،وهم يدركون انه اذا حصل شيء من
هذا القبيل فان ذلك يقوض مسعة االمم املتحدة».
واكد السفري الروسي «اعتقد ان عريضة مماثلة لن تنال الكثري
من الدعم يف االمم املتحدة».
ولدى تطرقه اىل قرار جامعة الدول العربية اعترب تشوركني انه
«يقوض» جهود املبعوث الدولي والعربي لسوريا االخضر االبراهيمي
وقال «انها تتحرك اكثر فاكثر كقوة سلبية وليس اجيابية».
على صعيد آخر قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند امس
االول اخلميس ،إن بالده ستخفض عدد قواتها يف مالي إىل ألفي
جندي حبلول يوليو وألف جندي حبلول نهاية العام من أربعة آالف
فرد حاليا ،وقال هوالند إن فرنسا مصممة على أن جتري مالي
انتخابات يف يوليو.
على جانب أخر ،قال الرئيس هوالند إن الوضع يف سوريا ما زال
غري مؤكد إىل حد مينع البدء يف تزويد مقاتلي املعارضة بالسالح
وهي فكرة تدعمها فرنسا يف األجل األطول.
وأضاف هوالند يف مقابلة مع تلفزيون (فرنسا  )2قائال «لن
نفعل ذلك ما دمنا ال نستطيع التأكد من وجود سيطرة كاملة
للمعارضة على الوضع».

اسقاط طائرة ايرانية

اعلنت املعارضة السورية امس االول انها استهدفت طائرة ايرانية
«حمملة باالسلحة والذخائر» بينما كانت حتاول اهلبوط يف مطار دمشق
الدولي ما ادى اىل انفجارها على ارض املطار ،وذكرت ان السلطات
السورية اقفلت املطار بعد االنفجار وحولت حركة الطريان املدني اىل
مطار بلي يف ريف دمشق ،مع بقاء تشغيل غرفة املراقبة والتحكم
يف املطار الرئيسي.
وبثت وكالة «سانا  -الثورة» شريط فيديو يتضمن حلظة
استهداف الطائرة ،مشرية اىل انها كانت «حتمل ذخائر واسلحة
قادمة من ايران» .وجاء يف شريط الفيديو ان «ابطال لواء درع
اإلسالم اسقطوا طائرة حمملة باألسلحة والذخائر فوق مطار دمشق»،
وانفجرت الذخرية يف داخل الطائرة وادى ذلك اىل ارتطامها بطائرات
مدنية كانت متوقفة يف ارض املطار واحرتاقها ،وتسبب احلادث
حبرائق ضخمة وانفجارات متتالية وصلت إىل صالة االستقبال يف
املطار ،وأعلنت حالة اإلنذار ومت حجز املوظفني وإبعادهم عن املكان،
وفق ناشطني.
ونفت وكالة االنباء السورية الرمسية (سانا) ذلك ،وقالت ان
«العمل مستمر يف املطار بشكل عادي ومنتظم ويتواصل استقبال
الطائرات القادمة وإقالع (الطائرات) املغادرة يف شكل اعتيادي».
واكدت مصادر اخرى ان الطريق بني دمشق ومطارها الدولي اغلقت
امس بسبب اشتباكات حصلت بني مقاتلي املعارضة والنظام.
وكان مطار دمشق احد االمكنة اليت قصفها مقاتلو املعارضة
بقذائف هاون يف الفرتة االخرية ،اضافة اىل مساعيهم للسيطرة
على مطار حلب يف مشال البالد للضغط على النظام وتقييد حتركات
مسؤوليه .واستخدم كبار املسؤولني السورييني ،ومن بينهم وزير
اخلارجية وليد املعلم ،مطار بريوت يف بعض زياراتهم الرمسية اىل
اخلارج بدال من مطار دمشق.
اىل ذلك ،حصلت امس االول جمزرة جديدة لدى سقوط قذيفة
هاون يف مطعم كلية اهلندسة املعمارية يف جامعة دمشق .ومحلت
«سانا  -الثورة» النظام املسؤولية عنها ،ونفى مسؤولون يف
«اجليش احلر» اي عالقة بها.
يف املقابل ،افادت وكالة االنباء الرمسية عن سقوط قذيفة هاون
أطلقها «إرهابيون» على مقصف كلية اهلندسة املعمارية ،وقالت ان
عدد الذين قتلوا جراء ذلك بلغ  15طالبًا واصيب  29آخرون جبروح
بينهم اثنان يف حالة خطرة.
واتهم لؤي املقداد احد الناطقني باسم «اجليش احلر» النظام
بقصف كلية اهلندسة من احد املواقع العسكرية قرب حي دمر يف
دمشق لـ «ارهاب االهالي» يف العاصمة مشريا اىل ان املعارضة
اعدت «خطة حمكمة» تتضمن ان تقوم بـ»عملية جراحية» الستهداف
مقار أمنية وقصور رئاسية لـ «ارهاق النظام قبل البدء بتحرير
العاصمة» .وشبه معارضون ما حصل يف كلية اهلندسة بقصف
النظام جامعة حلب قبل اسابيع.
وشهدت العاصمة السورية يف االيام االخرية تصاعدا يف اعمال
العنف ،مع تكرار سقوط قذائف اهلاون على مناطق يف وسطها،
ال سيما بالقرب من ساحة االمويني اليت تضم العديد من املباني
الرمسية .ولوحظ امس عودة حتليق كثيف لطائرات «ميغ» يف مساء

دمشق ،حيث تعرض حي القابون لغارة ادت اىل نشوب حريق ضخم.
وقصفت مواقع عدة يف الغوطة الشرقية يف دمشق .وقالت «سانا
الثورة» ان طارات حربية القت امس االول «قنابل فوسفورية علىمنطقة مجعيات السبينة» قرب دمشق.
اىل ذلك لفت امس االول تصريح عضو جملس الشعب عن درعا
النائب وليد الزعيب يف مداخلة على شاشة التلفزيون الرمسي مساء
امس اخلميس ان مقاتلي املعارضة باتوا يسيطرون على مساحات
واسعة من حمافظة درعا يف جنوب سورية ،خصوصًا على الطريق
السريع الذي يصلها بدمشق.
واضاف «هكذا اصبحت حال مجيع املدن والبلدات يف حمافظة
درعا اليت مزقت اوصاهلا منذ ايام من غربها اىل شرقها عندما أخليت
بعض املواقع العسكرية رمبا ألمور تكتيكية ال نعلم ما هي ،وحل يف
هذه املواقع ارهابيون من النصرة قتلة عاثوا يف االرض فسادا».
وقال «هناك من يرسل تقارير بان اوتوسرتاد درعا آمن .ان
اوتوسرتاد درعا من نقطة خربة غزالة حتى معرب نصيب ُمسيطر عليه
متاما من مجيع املسلحني  ...ان قطع االوتوسرتاد ادى اىل سقوط
اهم نقطة عسكرية وال اريد ان امسيها كوني على اهلواء مباشرة.
لقد اصبحنا مكشوفني من جهة اجلنوب متامًا ومل يعد لنا سوى غطاء
واحد غربا هو اللواء .»61
وتوجه الزعيب اىل رئاسة اجلمهورية واحلكومة آمال «يف ان يصل
كالمنا هذا اىل اجلهات املعنية .منذ عشرين يوما وانا اعطي اجلهات
املسؤولة بعض املواقع اليت يتواجد فيها املسلحون ،ومل حنصل
على نتيجة».
من جهة اخرى اعترب وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف ان
قرار اجلامعة العربية باعطاء مقعد سورية لالئتالف الوطين جيعل مهمة
املبعوث الدولي  -العربي االخضر االبراهيمي موضع شك كبري .وقال
«ال استطيع ان اتصور كيف سيستطيع االبراهيمي ان يتابع مهمته
كممثل لالمم املتحدة وللجامعة العربية بعد قرار اجلامعة االخري».

أزمة النائب العام...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
العام طلعت عبد اهلل ،متجاه ًال تظاهرات تنوي املعارضة تنظيمها
اليوم أمام دار القضاء العال ،نالت تأييدًا من قبل «جبهة اإلنقاذ»
اليت نأت بنفسها عن غالبية االحتجاجات يف األسابيع األخرية.
وبدا أن قرار السلطة سيدخل البالد جمددًا يف حلقة جديدة من
صراعها مع القضاء ،إذ يعقد نادي قضاة مصر اليوم اجتماعًا للبحث
يف كيفية التعاطي مع احلكم الذي صدر أول من أمس وأثار جد ً
ال
بني فقهاء القانون حول حتمية نفاذه ،حتى يف حال الطعن به.
وكشف مصدر رئاسي أنه يتم اإلعداد للطعن حبكم بطالن تعيني
طلعت عبد اهلل ،يف حتد واضح ملطالب قوى املعارضة اليت تدعو
اىل تعيني نائب عام جديد عرب جملس القضاء األعلى .وأشار إىل أن
دوائر السلطة تنتظر حيثيات احلكم إلعداد مذكرة الطعن به وتقدميها
إىل حمكمة النقض .وأوضح أنه من حق رئيس اجلمهورية أو وزير
العدل أو اجمللس األعلى للقضاء أو النائب العام نفسه تقديم
الطعن ،لكنه رجح أن تضطلع هيئة قضايا الدولة بهذه املهمة،
مؤكدًا «استمرار طلعت عبد اهلل يف أداء مهام عمله كنائب عام»،
األمر الذي يفاقم األزمة.
وأوضح املصدر أن احلكم القضائي «حسم مسألة عدم عودة
النائب العام السابق عبد اجمليد حممود إىل منصبه ،إذ نص على
بطالن تعيني عبد اهلل ،ورفض باقي الطلبات (بطالن إقالة عبد
اجمليد)» ،وقال ان «األزمة اآلن يف استمرار عبد اهلل يف منصبه
وليس يف عودة عبد اجمليد اليت حسمها احلكم القضائي».
وخبصوص اجلدل حول نفاذ احلكم حلني صدور قرار حمكمة النقض،
رأى املصدر أن احلكم القضائي «غري مشمول بالنفاذ ،وإذا ظهر غري
ذلك يف حيثياته سيتم تقديم طلب إىل حمكمة النقض بوقف تنفيذ
احلكم إىل حني حسم الطعن» ،مؤكدًا ان الوضع سيبقى على ما هو
عليه حتى صدور حكم حمكمة النقض.
وأضاف انه يف حال ألغت حمكمة النقض حكم بطالن تعيني النائب
العام ،وهو ما توقعه املصدر ،سيستمر طلعت عبد اهلل يف منصبه.
أما يف حال أيدت حمكمة النقض احلكم فسيعود األمر إىل جملس
القضاء األعلى لرتشيح ثالثة يتم اختيار نائب عام جديد من بينهم،
حبسب ما ينص الدستور املصري اجلديد.
يف املقابل صعدت قوى املعارضة املصرية من حتديها للسلطة،
إذ أعلنت بعض اجلمعيات األهلية ،أبرزها نقابة الصحافيني ،رفضها
التعاطي مع النائب العام بعد حكم بطالن تعيينه .كما اختذ املوقف
نفسه نشطاء مطلوبون للتحقيق على خلفية أحداث العنف اليت
وقعت يف حميط مقر مجاعة «اإلخوان املسلمني» يف املقطم ،اجلمعة
املاضية ،فيما يتظاهر معارضون اليوم أمام مقر دار القضاء العالي
يف قلب العاصمة لرفض املالحقات القضائية لزمالئهم ،والضغط
باجتاه عدم استمرار النائب العام يف منصبه ،وهي التظاهرات اليت
أعلنت جبهة اإلنقاذ الوطين املشاركة فيها.

التكليف يتقدم احلوار..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

ستشهدها توصل كل من فريقي  14آذار و 8آذار والفريق
الوسطي اىل حتديد مرشحيهم يف استشارات التكليف وما اذا كان
مرشح ما سيحظى بغالبية متكن الرئيس سليمان من اصدار مرسوم

التكليف.
وقال متابعون حلركة االتصاالت اليت باشرها أمس الرئيس
سليمان بلقاء مع رئيس الوزراء املستقيل جنيب ميقاتي ان رئيس
اجلمهورية اتصل برئيس جملس النواب نبيه بري وتشاور معه يف
حتديد موعد استشارات التكليف .وأوضح هؤالء ان مثة رهانًا على أن
تكون املهلة الفاصلة عن موعد بدء االستشارات فسحة للتفاوض من
أجل االتفاق على حكومة ال تنطوي على التحدي ألي فريق .وعلم ان
املفاوضات ستجرى على ثالثة مستويات :مستوى احلوار بني رئيس
«جبهة النضال الوطين» النائب وليد جنبالط وقوى  8آذار ،ومستوى
احلوار بني جنبالط و»تيار املستقبل» ،ومستوى احلوار بني مكونات
 8آذار و»تكتل التغيري واالصالح» ،وقت ينصرف فريق  14آذار اىل
التهيئة لبت موقفه مطلع االسبوع.
كما فهم أن مثة اجتاهًا لدى قوى  8آذار اىل تسمية ميقاتي جمددًا
ولكن اذا كانت احلكومة اجلديدة حكومة انتخابات فان األخري لن
يرأسها.
وإذ بدا واضحًا أن حتديد موعد االستشارات حسم األولويات
وقدم امللف احلكومي على ما عداه بدليل طي الكالم عن حتديد أي
موعد قريب جللسة يعقدها جملس النواب ،أوضحت أوساط الرئيس
سليمان أن رئيس اجلمهورية مل يرتاجع عن الدعوة اىل احلوار بل أرجأ
هذا األمر ألن موضوع احلوار حمدد باالسرتاتيجية الدفاعية و»اعالن
بعبدا» ،وما عدا ذلك سيكون من مهمات احلكومة املقبلة وخصوصًا
يف ما يتعلق بقانون االنتخاب واجراء االنتخابات.
ولفتت مصادر مواكبة حلركة املشاورات اىل ان حتديد اخلامس
والسادس من نيسان موعدًا الستشارات التكليف يعين ان اخليارات
مفتوحة لتسمية رئيس احلكومة املقبلة وليس العتماد خيار واحد.
ورأت أن الرئيس سليمان اختار احلكومة أولوية تتقدم احلوار الذي
سيتحول حوارات ثنائية يف املرحلة املقبلة .كما أوضحت ان خيار
قوى  14آذار يبدو مرجحًا حنو حكومة حيادية تشرف على اجراء
االنتخابات بعد التوصل اىل تسوية لقانون االنتخاب.

 14آذار

وابلغت مصادر بارزة يف قوى  14آذار أن البحث اجلدي يف األمساء
سيبدأ الثلثاء املقبل ومتهد له جلنة مصغرة انبثقت من اجتماع نواب
 14آذار يف بيت الوسط قبل يومني برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة.
وستنطلق هذه اللجنة يف الساعات املقبلة يف اتصاالت ومشاورات
داخل مكونات  14آذار ومع الرئيس سليمان والشخصيات املستقلة
ملتابعة أربع قضايا يف شكل رئيسي :استشارات التكليف واملوقف
الذي سيتخذ فيها ،الدعوة اىل احلوار الوطين ،قانون االنتخاب،
والتمديد للواء أشرف ريفي.

بري

كذلك يأمل الرئيس بري يف اجراء مزيد من االتصاالت واملشاورات
قبل موعد بدء االستشارات ،وال حيبذ الدخول من اآلن يف اسم
الرئيس املكلف قبل اتضاح شكل احلكومة املنتظرة.
وقال بري يف هذا الصدد« :اذا كانت هناك حكومة انتخابات
فينبغي توافر رئيس هلا ميتاز مبواصفات معينة .اما اذا كانت هناك
حكومة انقاذ فلها رئيس آخر .ان االمور مفتوحة حتى اآلن».
والتقى بري مساء امس املعاون السياسي لالمني العام لـ»حزب
اهلل» حسني اخلليل يف حضور الوزير علي حسن خليل ،وجرى الرتكيز
على الظروف واملعطيات اليت تتحدث عن انعقاد اهليئة العامة جمللس
النواب وما سريافقها .ونقل اخلليل اىل بري وجهة نظر رئيس
«تكتل التغيري واالصالح» النائب العماد ميشال عون من اجللسة
ومشروع «اللقاء االرثوذكسي» وكذلك موضوع احلكومة.
كونيللي
وكانت السفرية االمريكية مورا كونيللي التقت امس االول بري
وميقاتي ك ًال على حدة ،كما زارت اللواء أشرف ريفي .واسرتعى
االنتباه يف بيان أصدرته تشديدها على ان «عملية تشكيل احلكومة هي
لبنانية وجيب ان تكون كذلك» ،مؤكدة ان «الشعب اللبناني يستحق
حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار لبنان وسيادته
واستقالله» .وأعربت عن تقدير بالدها «للجهود االستثنائية» اليت
بذهلا الرؤساء سليمان وبري وميقاتي «للتمسك باالطر القانونية
والدستورية يف لبنان الجراء االنتخابات الربملانية يف موعدها».
ويف سياق متصل بأزمة قانون االنتخاب لفتت أوساط مطلعة
اىل ان االنظار ستتجه اىل موعد انتهاء مهلة تقديم الرتشيحات
لالنتخابات النيابية مبوجب قانون الـ  60النافذ يف  9نيسان املقبل،
أي بعد ثالثة أيام من انتهاء استشارات التكليف ،مما يرتب على
وزير الداخلية املستقيل مروان شربل استخالص النتائج يف ضوء ما
سيتجمع من ترشيحات وليقرتح متديد والية اجمللس احلالي أو عدم
ّ
متديدها قبل الدخول يف مرحلة الفراغ التشريعي.

 52شركة

وسط هذه االجواء ،سجلت امس االول خطوة بارزة يف املسار
الذي بدأه لبنان للتنقيب عن النفط والغاز ومتثلت يف استقطاب 52
شركة نفطية عاملية من  25بلدًا قدمت طلبات للتنقيب عن النفط
والغاز مع انتهاء املهلة الرمسية احملددة لتقديم الطلبات.
واعترب وزير الطاقة واملياه املستقيل جربان باسيل هذه النتيجة
«جناحًا باهرًا للبنان» وقال انه «يوم تارخيي وعيدية للبنانيني وفعل
ثقة بلبنان» .واذ أوضح ان الشركات هي من أمريكا اجلنوبية
والواليات املتحدة وأوروبا وأوسرتاليا وآسيا ومنها شركة لبنانية
واحدة ،أفاد ان االعالن عن الشركات املقبولة سيكون يف 18
نيسان املقبل.
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متفرقـــات

ام
ـي
الشاعر السيد أمحد احلسيين
امي يا حكايات العمر الطويلة
امي يا حكايات اجملد اجلميلة
تنساب بني شقائق النعمان

ٍ
بسمات مهيلة فتداعب طفوليت

وجنات امي وتغدق من

ٍ
قبالت حنيلة
مراشفها

وتفجر حبها عاطفة اصيلة
عارضي
تلثم
ّ
َّ

ليل
امي يف ثياب الطهر
ُ
صلوات ٍ
ٌ
وأدعية جليلة

متحق من وجنتيها امل الليالي

امضى ساعديها من السمر الغوالي
قمر ياللي
يف بياض الطهر
ٌ
تسبح يف فم الزمان كلمات امي
مترح بني دقائق االثري كلمات

برق
امي ..يعانق فجرها وميض ٍ

ِ
حديثها قطر الدوالي
طيب
فينضح
ُ
ّ
املدفى
حديثها الشرع

Under the Patronage of
The Lebanese Ambassador to
Australia,
Dr Jean Daniel
and in the presence of
The Consul General of Lebanon
in New South Wales,
Mr George Bitar Ghanem
The Tannourine Charity
Association and the Harb
Association
cordially invite you to
A Ceremony in Honour of the
late poet Mr Edward Harb
Monday 1 April 2013 at 6.30pm
Mary MacKillop Hall, St
Charbel’s College
142 Highclere Ave, Punchbowl
(The event duration is 90
)minutes
This is a public and free
invitation
Please RSVP to Dr Jean Tarabay
on 0457 666 777

بيونسي خسرت  25كيلوغراماً بعد
الوالدة

حفل تكرميي للشاعر الراحل
ادوار حرب
تعي يا روح جربان الكرمية
كريم األصل عم يعزم كرمية
تا تسكري عامخرة عتيقة
ّ
عاملك وليمة
أنا بهالدير

الشاعر الراحل ادوار حرب
برعاية سفري لبنان يف اوسرتاليا
الدكتور جان دانيال
وحبضور قنصل لبنان العام يف نيو ساوث
ويلز

االستاذ جورج بيطار غامن
تتشرف مجعية تنورين اخلريية و رابطة آل حرب
بدعوتكم إىل حفل تكرميي للشاعر الراحل ادوار
حرب وذلك نهار اإلثنني الواقع فيه  ١نيسان
مساء يف قاعة القديسة ماري
 2013الساعة 6،30
ً
ماكيلوب يف معهد مار شربل على العنوان:
142 Highclere Ave, Punchbowl
(مدة اإلحتفال  30دقيقة )
الدعوة عامة وجمانية

الرجاء تأكيد احلضور باالتصال
بالدكتور جان طربيه
على الرقم 0457666777

أمحد راتب :مازلت حيًّا أرزق
وص ّحيت ممتازة

ّ
ٌ
مصفى
عسل
سيماؤها

ّ
مشفى
تبقى وحدها عطرا ووردا

أنس ُي ّ
وفى
امي يف غربيت
ٌ

تشحذ من همام السيف وصال
ومن ضلوع الصدر نصال

ومن ريشة العنقاء فصال

ايا طيب الغوالي عطر امي

ايا صلب املعالي عزم أمي
ايا وجع الليالي صرب امي

يغور
امي ختزن آهاتها دمعا
ُ
ويف زفراتها ٌ
هلث يثور
امي يا حلظة العمر البسيطة
تلف يف شاالتها طفال يئن
حين
ويف أحشائها
قلب ّ
ٌ
يكن
وتبقى وجعًا ال
ّ
امي هي هي االصيلة

السمراء
املطربة
تتصدر
بيونسي غالف جملة «»shape
يف جسد رياضي رغم وضعها
اخريا ابنتها «بلو ايفي كارتر»،
لتكشف يف لقاء مع اجمللة عن
كيفية خسارتها  25كيلوغراما.
واكدت املطربة اليت حتب
مشاركة معجبيها اسرار احلفاظ
على وزنها ان املزج بني احلمية
والرضاعة الطبيعية وراء انقاص
وزنها بهذه السرعة.
واضافت :الرضاعة الطبيعية
14
اول
بانقاص
تكفلت
كيلوغراما ،لقد انبهرت بسرعة
خسارتي للوزن كأنه يسقط
مين ،لكن كان علي العمل جاهدة
النقاص الـ  11كيلو املتبقية،
النين تعاقدت على حفل بعد 3
اشهر من الوالدة ،لكن اؤكد

انين لن افعل ذلك ثانية.
وفاجأت بيونسي معجبيها
بانها ال حتب الذهاب اىل النادي
الرياضي حيث قالت :بعض
الناس يفضلون صالة الرياضة
لكين اشعر بامللل مبجرد بداية
اجلري على اجلهاز الكهربائي.
على
التمرين
وتابعت:
استعراضات جوالتي الفنية دائما
جيعلين يف اجلسم املناسب ،لذلك
ليس علي ان اشعر بامللل من
اضطراري للنهوض والذهاب اىل
صالة االلعاب الرياضية .وعلقت
بيونسي انها تفضل جسدها يف
كليب « »crazy in loveقائلة:
كلما اردت ان احصل على جسد
رشيق ،اختيل جسدي يف هذا
الكليب يف ذهين ،هذا بالضبط
ما اهدف لتحقيقه.

انتشرت عرب مواقع التواصل
اإلجتماعي شائعة وفاة الفنان
املصري أمحد راتب إثر أزمة
تعرض هلا ،ومل
صحية مفاجئة
ّ
جتد من ّ
يكذبها سوى راتب نفسه
مؤكدا أنه حبالة جيدة.
ً
فوجئ
أنه
راتب
وقال
باتصاالت هاتفية منذ الصباح
الباكر من عدد كبري من زمالئه
من دون أن يعرف سببها ،ويف
كل مكاملة كان صاحبها يقول له
أنه يطمئن عليه وآخرهم املنتج
حممد العدل ،حتى عرف بالشائعة
بعد نزوله من منزله وذهابه
إلصالح سيارته.
وأضاف أن العديد من زمالئه

الفنانني إطمأنوا عليه وبعضهم
اتصل ببناته لإلطمئنان على
صحته من دون أن خيربوه
مؤكدا أنه شعر
بالشائعة،
ً
بالضيق الشديد من هذا األمر
خصوصا أن بعض زمالئه ربطوا
ً
بينها وبني الوعكة الصحية اليت
أخريا وألزمته الفراش
تعرض هلا
ً
ّ
عدة أيام.
ً
راهنا
يصور
وأضاف راتب أنه
ّ
دوره يف مسلسل «الداعية» مع
هاني سالمة وبسمة ،بينما يواصل
مشاركته يف مسرحية «احملروسة
واحملروس» على خشبة مسرح
أسبوعيا.
مرات
ً
ميامي ثالث ّ
عن «إيالف»
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متفرقات

من آمن بي وان مات فسيحيا
جورج حنا بشور يف ذمة اهلل

انتقل اىل رمحته تعاىل يف سيدني الفقيد

جورج حنا بشور

من كفر حزير  -الكورة ،وستقام مراسم اجلنازة
والدفن لراحة نفسه يوم الثالثاء الواقع يف  2نيسان
 2013الساعة  10،30صباحا يف كنيسة القديس
نيقوالوس  -بانشبول.
الداعون يف اسرتاليا:
والده حنا بشور ،شقيقه يعقوب بشور وعائلته،
شقيقاته لور زوجة اميل يونس وعائلتها ،لودي زوجة
طوني سعد وعائلتها ،جنوى بشور ،جهاد زوجة جورج
جبيلي وعائلتها ،كلري زوجة ادمون طوق وعائلتها،
غالديس بشور ،ابنتا عمه دنيا زوجة سامي جبور
وعائلتها ،كاترين زوجة نزيه عبيد وعائلتها.
يف لبنان
عماه انطون بشور وعائلته ونقوال بشور.
ّ
وعموم عائالت بشور وعطاهلل ومجيع االهل واالقارب
ومجيع ابناء بلدة كفر حزير يف الوطن واملهجر.
الرجاء التربع للكنيسة بدل اكاليل الزهر.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة
***

أنطونيوس بو رزق واكرم املغوش واسرة جريدة
اهلريالد اليت تربطها عالقة صداقة بآل بشور وخاصة
شقيقه يعقوب تتقدم بأحر التعازي من والده وشقيقه
وشقيقاته ومجيع االهل واالقارب طالبة من اهلل ان يكون
مسكنه يف االخدار السماوية ..رمحه اهلل واسكنه فسيح
جنانه واهلم اهله وذويه الصرب والسلوان.

الصني تواجه العامل بالقوة الناعمة وتدفع السيدة األوىل للمقدمة

تسعى الصني إلعالء شأنها عامليا من خالل الدفع بالسيدة
األوىل بنغ ليوان إىل املقدمة ،على غرار ما تفعله الدول الكربى
وعلى رأسها الواليات املتحدة اليت تتباهى بسيدتها األوىل
ميشيل أوباما ،وفرنسا اليت ظهرت فيها سابقا كارال بروني
بقوة.
يبدو أن الصني بدأت أخريا تعرتف مبوقع سيدتها األوىل
بنغ ليوان زوجة الرئيس الصيين اجلديد شي جن بنغ .والحظ
مراقبون صعودها اخلاطف والقيام بدور السيدة األوىل على حنو
متميز وظاهر مل ُيعرف يف الصني منذ عقود.
وللحقيقة والتاريخ فان بنغ ليوان ليست غريبة عن عامل
النجومية بعد ان كانت لفرتة طويلة مغنية سوبرانو تصدح
باألغاني الوطنية عادة .ويعين هذا انها معروفة على نطاق
واسع يف الصني سواء مبالبس جيش التحرير الشعيب املتواضعة
ذات اللون الزيتوني أو بفستان طويل حني تظهر أمام اجلمهور
لتقديم وصالت غنائية.
ولكن جنم بنغ ليوان ازداد تألقا مع صعود زوجها اىل
الرئاسة .وهي تتمتع بكل مؤهالت السيدة األوىل بوجه
«فوتوجينيك» وذوق رفيع يف امللبس وسجل حافل يف رعاية
قضايا انسانية خمتلفة .إذ كانت بنغ ليوان سفرية يف احلملة
ضد التدخني وجتارة التبغ عام  2009ويف عام ُ 2012عينت
سفرية للحملة الدولية ضد التدرن الرئوي ومرض األيدز.
وحني نزلت مؤخرا من الطائرة برفقة شي يف زيارة خارج
الصني تزاحم املصورون على أخذ لقطات ملعطفها األنيق
وتسرحية شعرها اجلذابة وحقيبة يدها من اجللد الفاخر دون ان
تظهر عليها اي عالمة جتارية معروفة.
وهذا كله ليس مصادفة حمضة بطبيعة احلال .فان شي
أدرج ضمن اهدافه إلعالء شأن الصني ومسعتها يف العامل ترويج
صورة السيدة األوىل  ،وهو أمر كان الصينيون ينتظرونه بعد
سنوات من االفتتان بسيدات اوائل أجنبيات من ميشيل اوباما
مرورا بكالرا بروني اىل شريي بلري.
ورغم تأكيد البعض من املهتمني بشؤون الصني ان بنغ
ليوان متثل بداية اجتاه جديد يعطي دورا متميزا للسيدة األوىل
فاحلقيقة ان لتقليد السيدة األوىل يف الصني تارخيا مديدا
حافال بالقصص يعود اىل مولد اجلمهورية الصينية يف عام
 .1911يضاف اىل ذلك ان لنظام الصني االمرباطوري القديم
تراتبية هرمية حمددة ابتداء من االمرباطورة ثم الوصيفة وليس
انتهاء باجلارية.
ولكن منذ عقد الثمانيات اصبحت سيدة الصني األوىل
ُتشاهد دون ان ُتسمع .وعلى سبيل املثال ان جو لن زوجة
دنغ شياو بنغ كانت كثريا ما ترافقه يف زياراته ورحالته خارج
الصني ولكنها كانت تبقى دائما يف الظل .وكانت وانغ
بينغ زوجة جيانغ زمني ُتشاهد حتى بدرجة أقل بسبب اعتالل
صحتها .ونادرا ما كانت ليو يونغ كنغ زوجة هو جينتاو ُتصور
وهي مل تكن تدلي بأي تصرحيات .وبالطبع فان الصينيني
يتابعون القيل والقال مثلهم مثل شعوب البلدان األخرى.
وتشري الشائعات اليت راجت عن عالقة جيانغ بأحدى املغنيات
الشهريات اىل ان القادة الصينيني يهوون نساء عامل الفن
مثلهم مثل رؤساء امريكيني من أضراب كندي  ،كما تالحظ
جملة فورين بولسي.
وال يعين هذا ان زوجات القادة الصينيني لسنا باملستوى
املطلوب .فان دينغ ينغ تشاو زوجة القائد الصيين شو ان الي
نائب ماو كانت قوة سياسية عن جدارة ال تقل ذكاء وحذاقة
وقبلها كان هناك تشيانغ كاي شيك
ودهاء عن زوجها.
وزوجته سونغ ماي ملغ اليت تعترب من ابرز السيدات األوائل
يف القرن العشرين بدراستها يف الواليات املتحدة وثروتها
وعائالتها املرموقة .وظهرت مدام تشيانغ على غالف جملة تايم
ثالث مرات .ويقول املؤرخ جونثان فنباي انها سحرت روزفلت
وتشرتشل خالل مؤمتر القاهرة عام  .1943وما زالت شقيقتها
الكربى زوجة القائد الثوري صن يات صن شخصية معروفة يف

الصني.
ولكن النساء اللواتي يتسلقهن اىل منصب السيدة األوىل
من عامل الفن ال يلقني نهاية سعيدة احيانا يف الصني .فان
جيانغ كنغ مدام ماو والنجمة السابقة يف ستوديوهات شنغهاي
السينمائية اثارت استغراب املناضلني بسبب عالقتها مع ماو
يف كهوف يونان حني كان الزعيم الصيين يقود كفاح احلزب
الشيوعي من اجل السلطة .ولكن املعرتضني كانوا يف الغالب
ذكورا متزمتني هاهلم ان يعشق الزعيم امرأة من عامل شنغهاي
الرتفيهي وكثريا ما كانوا ينددون بها بوصفها بورجوازية
منحطة .وسقطت مدام ماو يف النهائية مع رفاقها يف عصابة
األربعة بسبب انتهاكاتهم خالل الثورة الثقافية.
لكن الصني جتاوزت هذه املرحلة بعقود من االنفتاح االقتصادي
واصبحت سيدة الصني األوىل بنغ ليوان واكسسواراتها هاجس
اوساط واسعة من الصينيني .وكانت عبارة «حقيبة يد بنغ
ليوان» موضع حبث على احد املواقع االلكرتونية ذات الشعبية
الواسعة يف الصني أكثر من  8ماليني مرة حتى يوم االثنني
املاضي .واشارت جملة فورين بولسي اىل حجب أي عملية حبث
عن بنغ ليوان» على غوغل.
ورغم كل الشهرة اليت تتمتع بها بنغ فانها ينبغي أال
تتوقع إشادة علنية من زوجها .ذلك ان القادة الصينيني
نادرا ما يستخدمون الكليشهة الغربية املعهودة يف التعبري
بتصرحيات علنية عن الشكر لزوجاتهم أو عائلتهم (أو محد
اهلل) على جناحهم  ،كما الحظت جملة فورين بولسي .ويف
قاموس بكني فان احلزب يعوض عن األم واحلبيبة وغريهما
من عوامل جناح السياسيني .واحيانا يعرب القادة الصينيون
عن شكرهم اىل «الشعب الصيين» ولكن ذكر احلياة العائلية
امر ال ميكن حتى التفكري فيه بالنسبة للسياسيني الصينيني.
كما ينبغي أال تتوقع السيدة شي السماح هلا باالستغراق يف
الكالم والتصرحيات العلنية رغم شهرتها .إذ من املستبعد ان
تعود الصني اىل يوم كانت مدام تشيانغ ومدام صن تتبادالن
احلديث بال كلفة مع الصحفيني ال سيما وان القادة الصينيني
أنفسهم نادرا ما يتحدثون للصحافة األجنبية هذه األيام.
ولكن السيدة شن قد تكون من معدن خمتلف .فهي واثقة
وتعرف كيف تتعامل مع وسائل االعالم  ،كما يشهد على ذلك
قربها من زوجها لدى التقاط الصور وفساتينها حسنة االختيار
والتصميم .ومل تدل السيدة شي بتصرحيات علنية حتى اآلن
وقد ال تدلي بها ابدا ولكن حضورها املتميز يشري اىل ان
بنغ ليوان ستكون اقرب اىل مدام صن ومدام تشيانغ منها
اىل زوجات الزعماء الصينيني الذين سلموا مقاليد احلكم اىل
زوجها .وقد تكون االدارة احلالية اول ادارة صينية منذ عام
 1949تنجح يف توظيف القوة الناعمة للسيدة األوىل.

أل حسون وكوثراني وخليفة يشكرون
لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

يتقدم املهندس امحد حسون (ابو علي) وعموم آل حسون
وكوثراني وخليفة بالشكر من مجيع الذين واسوهم مبصابهم االليم
بوفاة عميدتهم احلاجة الوالدة بهية خليفة حسون (ام علي) رمحها
اهلل وحبضور املشايخ تاج الدين اهلاللي ويوسف نبها وجهاد
امساعيل للفقيدة الغالية الرمحة ولكم العمر والبقاء ..وانا هلل وانا
اليه راجعون.
كما يتقدم الزميل اكرم املغوش وعموم آل املغوش واحلاج
مصطفى خضر صاحب حمالت ابو حسني يف عرانفيل والدكتور
كريم العبيدي وعائلته وعموم االصدقاء من احلاج املهندس امحد
حسون واملهندس علي كوثراني وخليفة باصدق التعازي القلبية
وانا هلل وانا اليه راجعون.
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية
«العسكرية» دانت  6بإدخاله واملرتشي بقي جمهوالً
مقدح كهربائي يف سجن رومية لـ «صيانة» ...حفرة للفرار
يف سجن رومية املركزي ،كان شيء مسموح إدخاله لقاء املال،
هواتف ،خمدرات ،سكاكني ،أدوات حادة ،وحتى مقدح كهربائي .إذًا
حرة» يف السجن ،فلكل فئة من املساجني زنزاناتهم ،ولكل
«سوق ّ
زنزانة إمارة هلا زعيمها ،وهلا «مجاعات» ذات امتداد خارج القضبان.
مل يكن مستعملو املقدح يريدون استخراج املياه من باطن أرض
السجن ،بل أحدثوا حفرة للفرار بواسطتها واليت تؤدي إىل خارج أسوار
السجن ومنها إىل أحد األحراج اجملاورة .ورغم خطورة هذا األمر ،فإن
حتقيقًا عشوائيًا جرى حول القضية «من دون الوصول إىل نتيجة
اجيابية» ،أجنز املسؤولون حتقيقاتهم رفعّا للمسؤولية ،ورموا امللف يف
«أحضان» احملكمة العسكرية الدائمة ،فارغًا حتى من املقدح موضوع
القضية «ليظهر» هذا املقدح بعد عملية تفتيش جرت مؤخرًا يف السجن
بإشراف مفوض احلكومة املعاون القاضي داني الزعين.
اعرتف املوقوف خالد يوسف برشوة أحد العسكريني مببلغ مئيت دوالر
فقط إلدخال املقدح «الشهري» ،لكنه «ال يعرف امسه» .وأدخل حتت ستار
صيانة وجتهيز عيادة األسنان يف السجن ،ذهب يوسف يف اعرتافاته
أمس أمام «العسكرية» إىل حيازته يف هذه املرحلة جهازًا خلويًا واحدًا،
فأي شيء أطلبه من أي عسكري ينفذ» ،وكأن يوسف يقول «األمر لي»
داخل السجن.
استدعي آمر سجن مبنى «ب» آنذاك حيث «املوقوفون اإلسالميون»،
أمام «العسكرية» أمسّ ،
عله من شهادتهُ ،ينري املسألة إلدراك احلقيقة،
فزاد من غموضها حتى كاد يطلق عليه «شاهد ما شافش حاجة» ،فال
علم له بإدخال مقدح وال حتى الفرتة الزمنية ،اليت جرى فيها ذلك .أكد
الشاهد فقط على «عدم تعرضه ألي ضغوط طوال فرتة عام من توليه
مهماته».
«احلمد هلل على السالمة»ّ ،
الطيار
علق رئيس احملكمة العميد الركن
ّ
عب عن استغرابه الشديد من
خليل ابراهيم على تأكيد الشاهد ،بعد أن رّ
مسألة عدم إجراء حتقيق شفاف ،حتقيق وصفه بـ»االستخفاف» كون
املرتشي بقي جمهو ًال ،فض ًال عن عدم معرفة تواريخ إدخال املقدح وكذلك
بدء احلفر.
متواز مع اكتشاف احلفرة أما اكتشاف
أكد الشاهد على إجراء حتقيق
ٍ
دوى صوته يف أرجاء املبنى.
فتم بعدما ّ
وجود مقدح يف السجنّ ،
حاول رئيس احملكمة مع مستشاريه ،أمام هذا الواقع ،إحداث فجوة
تكشف عمق القضية ،وتوصل إىل حكم قضى حببس كل من خالد يوسف
وايهاب العجمي وفادي العجمي وموسى عالم وأمين هنداوي مدة شهر
فيما أعلنت براءتهم من جرم املادة  353لعدم الدليل واليت تعفي الراشي
أو املتدخل من العقوبة إذا باح باألمر للسلطات ،كما حكمت على حممود
العدوي بالسجن  10أيام مع براءته من جرم املادة املذكورة أو التدخل
باجلرم.
يف مستهل اجللسة استجوبت احملكمة العدوي فأكد عدم معرفته
باملقدح ،موضحًا انه كان مكلفًا من دار الفتوى لتأهيل وصيانة يف
السجن ضمن مشروعها وذلك بالتنسيق مع إدارة السجن .وقال إن خالد
يوسف طلب منه قطعة كهربائية أحضرها له.
وأضاف :إن دار االفتاء تولت األمور بشكل قانوني« ،حيث كنا بصدد
تأهيل عيادة األسنان داخل السجن» ،وقال« :أثناء التأهيل كان هناك
حاجة إىل املقدح وكان يوجد آخر داخل السجن امنا ال يعمل ،فطلب منا
عمال الصيانة تصليحه إمنا إدارة السجن رفضت إدخال أو إخراج أي
مقدح» ،وأضاف« :كانوا حباجة لقطعة لتشغيل املقدح ،وخالد يوسف
طلب ذلك عرب دار الفتوى .وهنا انتهى دور دار الفتوى ،غري أن القطعة
ير أي مقدح إمنا علم
استعملت خارج الغاية اليت مت إدخاهلا .وأكد انه مل َ
جد
بوجوده يف السجن .وأوضح ان القطعة اليت أحضرها ليوسف هي ّ
صغرية ،وأفاد اهلنداوي أنه ال علم له بوجود حفرة ،موضحًا ان ألواحًا
من اخلشب كانت تغطيها.
وقال :مل أر مقدحًا بني السجناء امنا كنت أعرف بوجوده ،وأنا موقوف
يف الطابق الثالث املبنى «ب» ومل يتحدث معي إيهاب العجمي أو خالد
يوسف بشأن املقدح.
وقال موسى عالم إن إيهاب ّ
سلمه املقدح خارج السجن ومل خيربه
بشيء ،امنا اتصل به هاتفيًا وطلب منه ان يقصد املشرفية حيث
سيتسلم املقدح من شخص .وكان املقدح موضوعًا يف علبة مقفلة.
أما إيهاب العجمي فأفاد أن شقيقه اشرتاه مببلغ  120دوالرًا ،وهو
الذي ّ
سلمه إىل عالم يف املشرفية .وقال« :رافقت شابًا ال أعرفه وقال
أدله على طريق السجن فنقلته على الدراجة النارية».
لي أخي أن ّ
ويقول فادي العجمي إنه هو الذي اشرتى املقدح بناء على طلب «أبو
الوليد» الذي أعلمه حباجته إليه من أجل الصيانة .وقال إنه أدخل أيضًا
 4هواتف إىل السجن دفعة واحدة بناء على طلب الشباب واشرتاهم مببلغ
 1690دوالرًا.
وباستماع احملكمة إىل افادة مقدم يف قوى األمن أوضح انه كان
آمر مبنى «ب» «للموقوفني اإلسالميني» وقال ردًا على أسئلة الرئاسة
حول املقدح« :مل حيصل أي تنسيق مع دار الفتوى بشأن إدخال قطعة
لتشغيل املقدح ،فال يوجد أي من ذلك حبوزة السجناء» ،وباستيضاح
العدوي حول ما أفاد به الشاهد قال« :كان يوجد مقدح بيد السجناء
وهو قديم».

وعاد الشاهد ليقول« :ال علم لي بإدخال أي قطعة ،وأنا مل أكن أمسح
بإدخال أي قطعة حديد ولو صغرية احلجم».
ولكن القطعة ُأدخلت سأله رئيس احملكمة ،فأجاب« :قد يكون بواسطة
ورد حول ما إذا كان يتم إدخال
عامل صيانة أو احد ما من دون علمناّ .
أي شيء بناء على طلب مسبق ،بالقول« :كان يوجد طلب حول جتهيز
عيادة األسنان وليس بشأن املقدح».
وأردف الشاهد قائ ًال« :هذه قصة كبرية».
فوجئ رئيس احملكمة جبواب الشاهد وهو املسؤول عن املبنى وسأله
عما إذا أجرى حتقيقًا يف األمر فأجاب« :بعد أن مسعنا صوتًا يشبه صوت
مقدح ،أجرينا حتقيقًا بالتوازي مع اكتشاف الفجوة».
سئل :يقول خالد يوسف إنه دفع  200دوالر لدركي إمنا جيهل امسه،
فأجاب« :أجرينا حتقيقًا ،وال أذكر إذا حققت مع هؤالء املتهمني».
سئل :أنت آمر مبنى وهناك مقدح أدخل إىل السجن فأجاب« :أجرينا
حتقيقًا ومل نتوصل إىل نتيجة إجيابية».
سأله رئيس احملكمة ،إمنا أدخله دركي مل تعرف هويته وأنت مسؤول
فأجاب« :لو أن لدينا تاريخ إدخال املقدح ّ
لكنا توصلنا إىل نتيجة».
وبسؤاله قال« :مل يكن لدي علم بوجود مقدح ثان ،هناك مصنع يف
السجن وأنا طلبت إجراء تفتيش كامل».
عاد رئيس احملكمة ليبدي دهشته حول أقوال الشاهد ،ورأى يف األمر
استخفافًا ،يف عدم التوصل إىل هوية املرتشي ،ووصول امللف إىل
احملكمة وهو فارغ.
فرد الشاهد ليقول هناك  120عسكريًا يف كل مبنى وإذا توسعنا يف
التحقيق ميكن أن نصل إىل نتيجة.
سئل :لكن ذلك مل حيصل ،فأجاب« :استعنا مبكتب معلومات».
وعما إذا كان يعترب بأن حتقيقًا جديًا قد حصل فقال« :لو كان لدينا
لتم ذلك».
إمكانيات متوفرة داخل السجن ّ
وسئل :هل أمرت بإدخال أي شيء من دون تفتيشه أو تعرضت
ألي ضغط مقابل إدخال ممنوعات ,فأجاب« :أكيد كال ،الكل يعلم
حتى املوقوفني اإلسالميني اني ال أتعرض ألي ضغوط .وأنا استمريت
ّ
فعلق رئيس احملكمة ممازحًا« :احلمد هلل
يف مهماتي مدة عام كامل،
عاالسالمة».
وباستماع إفادة شاهدين آخرين من الدرك ،أفاد األول بأن ال عالقة له
يدون تقارير ويرفعها إىل آمر السجن ،اما إذا كان يوجد
بالتفتيش امنا ّ
ممنوعات بني السجناء فهم يعمدون إىل ختبئتها .وحتدث الشاهد الثاني
عن الفجوة اليت اكتشفت يف غرفة وكان ُوضع عليها ألواح خشبية وقال
بأنها تؤدي إىل مبنى احملكومني ومنه إىل حرم السجن ،حيث ميكن من
ذلك املكان عبور الطريق اليت تؤدي إىل أحد األحراج اجملاورة.
ويف رده على سؤال للنيابة العامة قال خالد يوسف« :من خالل مكانيت
يف السجن فإن أي شيء أطلبه من أي عسكري يتم تنفيذه».
وسأله رئيس احملكمة عما إذا ما زال حبوزته  3هواتف خلوية وفق ما
ننسق مع اإلدارة وليس
أكد سابقًا فأجاب« :اآلن معي جهاز واحد ،وحنن ّ
مع آمري السجن».
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد االتهام حبق املتهمني،
ترافع احملامون هالة محزة وعلي احلريري وتغريد احلاج وخالد عيتاني عن
املتهمني فطلبوا إعالن براءتهم من جرم الرشوة ومنحهم أسبابًا ختفيفية
من جرم خمالفة األنظمة اإلدارية .أما املتهمون فطلبوا الرباءة.
***

«مزحة ثقيلة» حتوّل شابني إىل متهمني بالتعامل
«مزحة ثقيلة» أوصلت شابني إىل السجن عرب مكاملة هاتفية أجراها
أحدهما من خط هاتف صديقه ،الذي زعم انه أراد من ذلك توجيه الشتائم
إىل مرسل رسالة نصية ،يطلب فيها معلومات عن جنود إسرائيليني.
وحولت هذه «املزحة» الشابني جالل مصطفى وعادل إدليب إىل
ّ
متهمني باالتصال بالعدو اإلسرائيلي على رقم بريطانيُ ،
فمثال أمس أمام
الطيار
احملكمة العسكرية الدائمة اليت استجوبتهما برئاسة العميد الركن
ّ
خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي حسن شحرور وحبضور
نصار.
ممثل النيابة العامة القاضي كمال ّ
أيد مصطفى افادته
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي حسنني مرادّ ،
األوىل وأفاد انه كان يسهر مع أصدقائه من الشباب «وصارت القصة
مزحة» ،حيث وردته رسالة نصية على هاتفه ،فقام صديقه عادل بإجراء
االتصال على الرقم الذي ُأرسلت منه الرسالة املذكورة.
وبسؤاله قال« :ان أصدقائي أرادوا املزاح من هاتفي ،فرد اجمليب
الصوتي عندما اتصل عادل ،الذي بدأ يوجه الشتائم عرب اهلاتف».
سئل :يظهر حصول  7اتصاالت من هاتفك على الرقم الربيطاني
ومجيعها متت بعد منتصف الليل وفجرًا ،فأجاب :يف املرة األوىل مل يدم
ثوان وان هاتفي يستعمله أكثر من شخص .أما أنا
االتصال أكثر من
ٍ
شخصيًا فلم يتصل بي أحد من ذلك الرقم.
وبسؤاله أوضح مصطفى انه أجرى اتصا ًال بالرقم ثم أعطى هاتفه
لصديقه عادل إدليب ،حيث أبلغه املتصل انه من جلنة حقوق اإلنسان
أو ما شابه.
وماذا عن حمتوى الرسالة النصية ،أجاب :تتعلق مبعرفة مصري جنود
إسرائيليني مفقودين.
أيد بدوره
وباستجواب إدليب حبضور وكيلته احملامية مرينا فرحّ ،
افادته األولية وأكد أن «كل ّ
يللي حكيتو شتائم» .وأضاف« :حلظة فتح

اخلط بدأت اشتم ومل يتحدث أحد معي ،واستمر االتصال حواىل عشر
ثوان ثم أقفلت اخلط».
ٍ
وسئل عن سبب إجرائه االتصال من هاتف جالل فقال« :ألن ّ
خطه
ثابت» ،وهذا كل ما حصل.
وبعدما استمهلت وكيلة إدليب للمرافعة قررت احملكمة رفع اجللسة إىل
الثامن من نيسان املقبل للمرافعة واحلكم.
من جهة أخرى ،أرجأت احملكمة إىل احلادي والثالثني من أيار املقبل
حماكمة املقدم يف اجليش غزوان شاهني جبرم التعامل بعد أن طلب أحد
وكالئه احملامي منيف محدان دعوة أحد الشهود من الضباط وشاهدين
خبريين اللذين نظما تقريرًا حول موضوع فتح  USBضبطت حبوزة شاهني.
كما طلب ممثل النيابة العامة إيداعه نسخة عن التقرير املذكور ،ملناقشة
مضمونه يف اجللسة املقبلة.
كذلك ،أرجأت احملكمة إىل التاريخ عينه ،حماكمة جالل أبو دياب مرافق
الوزير السابق وئام وهاب املوقوف جبرم التعامل ،بعد أن تقدم وكيله
احملامي يوسف حلود بالئحة تضمنت شهوده ومطالب أخرى.
وإىل التاسع عشر من حزيران املقبل أرجأت احملكمة حماكمة املقدم يف
اجليش ضاهر جرجوعي جبرم التعامل ،إلبالغه لصقًا ،بعد فراره.
وكانت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وحبضور
ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر أصدرت أحكامًا جبرائم تزوير
ونقل أسلحة ومقاومة أمنيني.
وأصدرت تسعة احكام جبرم نقل سالح حربي دون ترخيص واطالق
النار يف مكان مأهول قضى االول غيابيًا بسنة وشهر حبسًا حبق (ح.ط)
وتقديم بندقية حربية وقضت الباقية وجاهيا مباييت ألف لرية غرامة
حبق كل من (ك.م) و(ح.س) و(ر.ن) و(ع.خ) والزام كل منهم تقديم
بندقية حربية ومباية ألف لرية وبأربعماية ألف لرية غرامة حبق (ف.د)
ومصادرة املضبوط وبشهر حبسًا حبق (و.ر) ومصادرة املضبوط.
ويف عشرة احكام جبرم نقل سالح حربي وحيازته ونقل ذخرية حربية
دون ترخيص قضى ثالثة منها غيابيًا بسنة وشهر حبسًا حبق كل من (ع.ع)
و(ج.ح) وع ).ومصادرة املضبوط وقضت الباقية وجاهيا بعشرة ايام
حبسًا حبق (ح.ش) وباالكتفاء مبدة توقيف (ح.ش) ومصادرة املضبوط
ومباية ألف لرية غرامة حبق كل من (ب.ك) و(ح.س) و(خ.ش) ومباييت
ألف لرية غرامة حبق (م.ز) وخبمسني ألف لرية غرامة حبق (ك.ف)
ومصادرة املضبوط للجميع.
وقضى حكم وجاهي جبرم سرقة مبلغ من املال عائد لرفيقه بثالث
اشهر حبسًا حبق (ا.م) وماييت ألف لرية غرامة.
ويف حكم غيابي جبرم انتحال صفة عسكرية بارتدائه سرواال عسكريا
وحذاء رجنر ومقاومة عناصر اجليش مقاومة سلبية قضى بسنة وشهر
حبسًا حبق (ر.ع) وماية ألف لرية غرامة ومصادرة املضبوط.
كما دانت يف ستة احكام جبرم معاملة عناصر عسكرية بالشدة
ومقاومتهم مقاومة سلبية قضى االول منها غيابيًا برد اعرتاض (م.ح)
وتثبيت احلكم الغيابي القاضي بعشرة ايام حبسًا ومخسني ألف لرية
غرامة ،وقضت الباقية وجاهيا بشهر حبسًا حبق كل من (و.ع) و(خ.ع)
و(ع.ل) وباالكتفاء مبدة توقيف (ج.ح) وبأسبوع حبسًا حبق (م.ق)
وخبمسني ألف لرية غرامة حبق (ح.س) ومباية ومخسني ألف لرية غرامة
حبق (م.ق) ومباية ألف لرية غرامة حبق كل من (أ.م) و( ح.م).
وأصدرت حكمًا جبرم التدخل يف تزوير اوراق خاصة قضى غيابيًا
برد اعرتاض (ق.ب) وتثبيت احلكم الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسًا
ومليون لرية غرامة ،كما قضى وجاهيا بشهر حبسًا حبق (ر.ب) وماية
ألف لرية غرامة.
وقضى حكم وجاهي جبرم حيازة اعتدة عسكرية مباية ألف لرية غرامة
حبق (م.ح) ومصادرة املضبوط.
ويف حكم وجاهي جبرم التضارب مع آخر والتسبب بتعطيل عن العمل
قضى بعشرة ايام حبسًا حبق (ا.ع).
ودانت يف حكم جبرم ضرب وايذاء والتسبب بتعطيل دركي واالحتفاظ
مبسدسه االمريي قضى وجاهيا بشهر حبسًا حبق كل من (م.ع) و(ع.ع)
وقضى غيابيًا مبثابة الوجاهي بستة اشهر حبسًا حبق (ر.س).
كما أصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم ضرب تلميذ ضابط وشخص مدني
والتسبب بإيذاء وتعطيل كل منهما وشتمهما وحتقريهما وسرقة جهاز
خلوي ونقل آالت حادة واملس بسمعة املؤسسة العسكرية قضى بثالثة
اشهر حبسًا حبق (م.م) واربعماية ألف لرية غرامة وتقديم سكني ،وقضى
ايضا بشهرين حبسًا حبق (ح.م) وماييت ألف لرية غرامة وتقديم بوكس
حديد.
وقضى حكم وجاهي جبرم التصرف بأدوية دون ترخيص بأسبوع حبسًا
حبق (م.أ).
ويف حكم وجاهي جبرم حيازة هاتف خلوي واستعماله قضى مباية ألف
لرية غرامة حبق (ع.هـ) ومصادرة املضبوط.
ودانت يف حكم وجاهي جبرم حيازة مسدس حربي وذخرية دون
ترخيص قضى خبمسني ألف لرية غرامة حبق كل من (م.ح) و(ص.ح)
ومصادرة السالح املضبوط.
وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم تهديد رتيب بالقتل قضى بشهر حبسًا
حبق (ز.د).
كما أصدرت حكمًا غيابيًا جبرم ارتداء سروال عسكري مرقط قضى
بسنة وشهر حبسًا حبق السوري (و.زعل) ومصادرة املضبوط .ويف حكم
غيابي جبرم االقدام على الشهادة امام هيئة احملكمة العسكرية فجزمت
بالباطل قضى بسنة وشهر حبسًا حبق (و.ب).
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Angry voters dump Labor over Rudd farce as PM’s approval rating dives

LABOR’S ranks would be
cut in half if the election
were held now, with support for the Government
plunging to a 12-month
low and Julia Gillard’s approval rating tumbling after last week’s leadership
turmoil.
With six months to the
election, voters have embraced Tony Abbott and
condemned the ALP for
the farce that ended in a
leadership spill that Kevin
Rudd did not contest.
Today’s Newspoll, published in The Australian,
shows the Coalition with a
massive 20-point lead on
primary vote with its support up six points to 50
per cent.
Labor fell four points to 30
per cent and the Greens
were down a point to 10
per cent.
After preferences, it puts
the Coalition ahead 58 to
42 per cent.
That would mean an eightpoint swing from the last
election and, if repeated
across the board on September 14, Labor would
lose 35 seats and have
only 37 MPs left in the
House of Representatives
- even worse than Paul
Keating’s 1996 defeat.
Newspoll shows Ms Gillard’s satisfaction rating
dived six points to a 13month low of 26 per cent
but her dissatisfaction rating soared eight to 68 per
cent.
Mr Abbott’s ratings were
his best since September
2011, with his approval
rating up three points to

39 per cent and dissatisfaction rating down five to
50 per cent.
Mr Abbott’s approval rating is 13 points ahead of
Ms Gillard’s.
He also jumped in front as
preferred PM, rising five
points to 43 per cent as
Ms Gillard crashed seven
points to 35 per cent.
Ms Gillard this afternoon
said she did not comment
on opinion polls.
‘’I don’t comment on opinion polls but I don’t think
anybody in the country
needs an opinion poll to
tell them Labor had a truly
appalling week,’’ she said.
‘’For us that week is over,
the government has always had a sense of purpose, now it has a sense
of unity.’’
Foreign Minister Bob Carr
believes voters don’t want
a Coalition government
led by Tony Abbott, despite the Newspoll showing otherwise.
‘’But they are being driven
into the Liberal camp and
into Abbott’s column by
Labor’s behaviour,’’ he
told Sky News from New
York.
The challenge for Labor
was to put the events of
last week ‘’thoroughly behind it’’ and have a conversation with the Australian people.
Senator Carr cited the government’s achievements
including the creation of
nearly one million jobs, a
$2.2 billion commitment
to mental health and historically-low inflation that
meant cash in the pock-

ets and bank accounts of
families.
‘’We just need to ram
home these achievements
and the risk to them from
a change of government in
September.’’
Finance Minister Penny
Wong today said she is
not surprised Labor is
trailing the Coalition.
‘’If you have a week like we
had, where you are clearly
focused on your internals
and not doing what’s best
for Australians then voters will indicate their view
about that,’’ she told ABC
radio.
‘’I share their view.
‘’It was not the best week
the government’s ever
had,’’ she said.
New cabinet minister Gary
Gray, a former ALP national secretary, said Labor
was in a similar predicament in late 1992.
That was when the country
had become ‘’completely
fascinated’’ by then Opposition Leader John
Hewson and his Fightback
policy.
‘’What the Labor Party did
was retreat to its own core
values, produce its own
policy framework and win
in 1993,’’ he told ABC radio.
Mr Gray said it was true
last week was a terrible
one, with Ms Gillard again
forced to fight for her job.
‘’The Prime Minister’s
own leadership and her
strength and her unquestioned leadership of the
Labor Party is a great asset for our party,’’ he said.
Cabinet minister Craig

Emerson said recent internal destabilisation played
a role in Labor’s poor
standing with voters.
‘’I’m not going to say that
every opinion poll is exclusively the result of destabilisation,’’ he told Sky
News.
‘’But I can say this ... it
doesn’t help at all.’’
Now the leadership crisis
was behind it, Labor had
an opportunity to re-enter
‘’the contest of ideas’’ with
the Coalition.
But Senior Liberal George
Brandis dismissed that
view, saying sacked cabinet minister Simon Crean
was still publicly voicing
his concerns about the direction of the party.
Last week the government
was ‘’chaotic, divided and
dysfunctional’’ and the
disunity was wearing on
the electorate.
‘’The public get one of the
basic truths of politics,’’
Senator Brandis said.
‘’If you can’t govern yourselves, you can’t govern
the country.’’
Ms Gillard yesterday unveiled her new front bench,
vowed there would be “no
tolerance” for any disloyalty and declared she was
appalled by self-indulgent
disunity.
“Like Australians around
the nation, I was appalled
by the events of last
week,” Ms Gillard said.
“My political party, the Labor Party that I love very
dearly, was self-indulgent
... it was an unseemly display but out of that has
come clarity.”

Ms Gillard’s sixth reshuffle in three years sees a
record 10 women in the
ministry of 30 with Ballarat MP Catherine King,
Sharon Bird from NSW and
Jan McLucas from Queensland promoted as junior
ministers and getting a
pay rise from $238,187 to
$300,116.
The Cabinet was cut from
21 to 20, with extra roles
for Craig Emerson, who
adds Tertiary Education
to Trade, and Rudd supporter Anthony Albanese
adding Regional Development to Infrastructure and
Transport.
Two new Cabinet faces are
former Woodside executive Gary Gray, who takes
Resources and Energy,
Tourism and Small Business, and Jason Clare,
who has the same portfolio of Home Affairs and
Cabinet Secretary. They
get a $28,582 pay rise.
But a sign of the political
carnage Labor has suffered over the past five
years is the 10 ex-Cabinet
ministers sitting on the
back bench.
Victoria loses three ministers who backed Mr Rudd
- Martin Ferguson and Simon Crean from Cabinet,
who will have their pay
slashed from $328,698 to
$190,550, and junior minister Kim Carr.
Ms King becomes Minister for Regional Services,
Local Communities and
Road Safety, while Melbourne Ports MP Michael
Danby is promoted to parliamentary secretary for

the arts.
Attorney-General Mark
Dreyfus, has been given
extra Cabinet duties as
Special Minister of State.
The federal Coalition says
Labor’s latest cabinet
reshuffle is a sign of an
‘’end-stage government’’
that has run out of capable
people to fill crucial positions.
Liberal senator George
Brandis says the PM has
resorted to forming ‘’super
ministries’’ and heaping
responsibility on a few senior MPs because of a lack
of talent.
Bundling together trade
and education, two of the
‘’great departments of
state’’, because of a lack of
‘’heavyweight people’’ for
the roles was a mistake, he
added.
Senator Brandis said Dr
Emerson had effectively
become a ‘’part-time’’ trade
minister.
The promotion to the junior ministry of senators
Don Farrell and Jan McLucas and MPs Sharon Bird
and Catherine King sent a
message.
‘’None of these people were
capable of being promoted
to cabinet,’’ Senator Brandis told Sky News today.
‘’This is what happens to
an end-stage government
- you just run out of people.’’
But Ms Gillard said she
was ‘’spoilt for choice’’
when considering the reshuffle.
‘’Fortunately, federal Labor
has a depth of talent,’’ she
told ABC radio.
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House of Reps too full for Coalition MPs GLENN BROOKES MP SUPPORTS MUCH Droopy eye repair among non urgent
NEEDED SKILLED WORKING VISAS

Tony Abbott speech on Afghanistan in the house of reps. Picture:
Ramage Gary

There will not be enough
room in the House of
Representatives for all
Coalition MPs to sit on
the Government benches
if the September 14 election repeats the results
of an opinion poll out today.
That’s the magnitude of
the landslide the Government could in theory face
in six months.
The Coalition has 50 per
cent of the primary vote
and the Labor Government just 30 per cent,
according to a Newspoll
published in The Australian.
The Coalition would win
110 of the 150 seats in
the Lower House according to an authoritative
analysis of the poll findings which saw the twoparty preferred vote split
58/42 to the Coalition.
There are 90 seats on the
Government benches,
including 24 ministers
along the front row.
That means a 110-member Coalition government would haver to spill
over into the Opposition
benches across the aisle
and Liberal and Nationals MPs would have to sit
alongside the 38 remaining Labor members and
two cross bench MPs.
The extraordinary prospect of a landslide so big
Parliament House could
not handle it follows as
week in which Labor, according to Prime Minister
Julia Gillard, was appalling and self indulgent.
The margin between La-

bor and the Coalition
is expected to be much
closer in September,
and the Newspoll is a response to the events of a
particular week. But the
likelihood of Government
victory is shrinking.
It also was the week in
which Ms Gillard saw off
Kevin Rudd’s leadership
ambitions for good and
she is hoping a sense of
unity will help the Government revive its electoral fortunes.
The Prime Minister is
heading for Western Australia, the state most hostile to Labor with her new
Resources Minister, West
Australian Gary Gray, as
part of the recovery attempt.
However, there are Labor
MPs and many voters
who do not believe the
Rudd instability was the
major cause of the the
Government’s problems,
or of the crushing opinion poll findings.
The post-election carveup forecast was made by
the ABC’s top election
analyst Anthony Green
http://bit.ly/ZmYlAA .
If the Newspoll findings
apply on September 14
the Labor Party would
lose 34 seats and be reduced to just 38 memes
in the House of Representatives.
The Coalition would see
its numbers boosted by
37 MPs to 110. The cross
bench would be cut from
seven to two, possible
Bob Katter and Green
Adam Bandt.

Member for East Hills and
Chair of the Lebanese
and Vietnamese Ministerial Consultative Committee Glenn Brookes today
confirmed the NSW Government’s support for
the skilled migration program that helps address
specific skill shortages in
the State.
Last week Premier Barry
O’Farrell spoke out after Prime Minister Julia
Gillard’s Federal Labor
Government launched an
attack on the 457 skilled
migration visa program.
The 457 visa is the most
common way for employers to temporarily
sponsor skilled overseas
workers to work in Australia. Visa holders may
be employed for a period
of between three months
and four years.
“As the Member for East
Hills I am blessed to have
in my community people
in all walks of life from
Vietnamese, Lebanese
and many other backgrounds” Glenn said.
“We don’t want to see a
situation where people
who can make significant
social, cultural and economic contributions to
NSW are shut out due to
Federal Labor’s desperate re-election efforts.”
Mr. Brookes said, despite

record nurses and doctors being trained, the
NSW Health system still A PREGNANT asylum seek- December 2009 and was
relied heavily on 2,800 er deemed a security risk rejected as a refugee after
lawful 457 visas holders. by ASIO was offered free Department of Immigration
“More than 1,000 are
doctors and 1,600 are
nurses,” he said.
“This means more doctors and nurses in Bankstown Hospital that serve
the local community.
“Julia Gillard and Federal
Labor’s attack on 457 visas would put a wrecking
ball through our public
hospitals.
“If you take those highly
skilled migrants out of our
health system it would
quite simply collapse.
“It’s extraordinary that
Julia Gillard and Federal
Labor would seek to attack hardworking legal
migrants while failing to
stop illegal migrations.
“I call on Daryl Melham
and Jason Claire to clarify
where they stand on this
issue and to back legal
and skilled migration.
“This is a nation built
on immigration and the
NSW Liberals & Nationals
Government will always
stand up for hard working
migrants that are committed to Australia,” Glenn
Brookes said.
MEDIA - JIM DANIEL
0408 461 952

Hockey says low rates ‘temporary’
SHADOW treasurer Joe
Hockey says current low
interest rates are a “temporary feature” of the
Australian economy.
Mr Hockey, in responding
to questions about his
home mortgage, said he
spent less than a quarter
of his income on repaying his loan.
“I, like others, have taken
advantage of the lower interest rates to try to pay
down the principal,” he
told ABC radio in Brisbane on Thursday.
“But I know, like everyone else, that that’s just a
temporary feature.”

medical treatment provided to asylum
seekers detained

Mr Hockey reiterated his
pledge to hold a broadranging financial services
inquiry if a Tony Abbottled coalition government
was elected in September.
He said banks needed to
be like airlines - “profitable and safe” - and an
inquiry could lead to
more competition.
“You need to change a
whole lot of infrastructure in financial services
to encourage competition
in lending and we need
more overseas banks active in the Australian market,” he said.

domestic help and childcare
while another detainee has
had drooping eyelids fixed
by taxpayers.
An array of non urgent medical treatment provided to
detainees has been revealed
including a suspected war
criminal who had his impacted wisdom teeth removed at
no cost to him.
Details of treatment were
contained in Ombudsman’s
reports on long term detainees and come as the government announced the latest
asylum boat detected yesterday had 147 passengers
on board, the biggest arrival
since October last year.
Most of the detainees who
have been given everything
from free glasses and orthotics to dietary counselling to combat high cholesterol, have been rejected as
refugees and are exhausting
appeals or have received a
negative ASIO security assessment.
In August last year immigration official offered the pregnant 33-year-old, whose
third son was born in January, free “domestic assistance, occasional childcare
support and assistance with
(her daily) routine” on the
advice of an occupational
therapist and a psychologist.
The woman, who had attended ante-natal appointments
at Fairfield Hospital while
living in residential housing
in the Villawood complex,
rejected the offer.
She and her two sons arrived by boat in May 2010
and were in community detention, where she married
her husband in April last
year, until her release was
revoked in April after ASIO
delivered an adverse security assessment.
A 27-year-old Tamil Tiger
had his impacted wisdom
teeth extracted in June at
Whyalla in South Australia,
two months after he complained of dental pain.
He has been in detention
since arriving by boat in

officials found “serious reasons for considering (the
man) had committed a war
crime or a crime against humanity.”
A Department spokesman
declined to comment on the
man’s case.The 38-year-old
with drooping eyelids overstayed a business visa before being rejected as a refugee, prompting attempts to
remove him.
While he has been in detention in Sydney, the man has
had three rounds of surgery
between December 2009
and January 2011 to correct
his eyelids.
A Department spokeswoman said surgery was never
provided for “purely cosmetic reasons.”
Other cases include a 35year-old with two wives who
has been treated for everything from hearing problems
to reflux and insomnia since
arriving by boat in 2009.
“These cases, especially
that of that of a suspected
war criminal will do more
than test the patience of the
Australian public,” Opposition Immigration spokesman
Scott Morrison said.
A spokeswoman for the Department of Immigration said
it had a “non delegable duty
of care” to ensure the health
and welfare of detainees and
that care “is funded by the
Australian Government.”
She said treatment had to be
clinically recommended by
“health professionals such
as GPs, dentists and medical specialists.”
Meanwhile, the government
is reportedly considering a
plan to move families out of
community detention onto
bridging visas to save money in the May budget.
Families would be treated
the same as single asylum
seekers who receive about
$440 a fortnight and some
rent assistance to live in the
community.
Prime Minister Julia Gillard
would only say yesterday
that a decision had not been
taken.
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Easter is a celebration of the
sacrifice
Jesus made out of love for humanity.
May we be inspired by his
compassion for others.

عيد الفصح هو االحتفال بتضحية السيد يسوع املسيح بنفسه حبّا
باالنسانية وفداء هلا
فلنستلهم حبه ورمحته وتضحيته يف تعاملنا مع اآلخرين

Clr Khal Asfour

Mayor of Bankstown

يتقدم سعادة النائب يف برملان
فيكتوريا عن املنطقة الغربية
مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده
بأح ّر التهاني من اجلالية العربية عامة واملسيحية خاصة مبناسبة
عيد الفصح اجمليد أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات

وكل عام وأنتم بألف خري
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Ned Attie

Mayor of Auburn Council

Easter is a significant day in the history of
Christianity. Owing to its historical and religious
importance, it is now celebrated as a festival
amongst the entire Christian community across
the globe. Here in Auburn, we are a tolerant
multicultural and multi faith society who recognise
and accept each other’s beliefs. On behalf of
Auburn City Council, I wish you all happiness
and prosperity and ask the Christian and Arabic
communities to join as one to celebrate this
important time of the year.

، وبفعل اهميته التارخيية والدينية حيتفل به املسيحيون يف العامل أمجع،عيد الفصح هو حدث هام يف االجندة املسيحية
.وحنن يف اوبرن جمتمع متعدد احلضارات واملعتقدات ومتسامح يعرتف ويقبل كل منا معتقد اآلخر
بالنيابة عن بلدية اوبرن أمتنى لكم كل السعادة واألمل واطلب من اجلاليات املسيحية والعربية ان تكون فردا واحدا يف
.االحتفال بهذه املناسبة املباركة واهلامة من العام

Brian Robson

Mayor of Canterbury
City Council

Easter is a period of peace and
forgiveness..
May this occasion bring joy and love for
you and your families.
The Mayor of the City of Canterbury,
Cr Brian Robson, General Manager Jim
Montague, Councillors and staff wish
you and your family a Happy Easter.

باالصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي يف اجمللس البلدي ملدينة كانرتبري أتقدم من اجلالية املسيحية خاصة والعربية
 وكل عيد وانتم خبري..عامة وباألخص يف منطقة كانرتبري بأحر التهاني متمنيا للجميع اخلري والربكات والسالم

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
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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
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