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حتذير فرنسي من اشتعال لبنان وقرطباوي يطلب رفع احلصانة عن املرعيب

طرابلس ـ الضحية :هدوء املدافع  ..يضاعف املخاوف

جنديان يف دبابة للجيش خالل دورية يف التبانة (عمر إبراهيم)
نعرف هشاشة التوازن
من
وقربه
اللبناني،
سوريا ،ولكن نريد ان
ينأى لبنان بنفسه عن
احلريق» (السوري).
وهذا الواقع عرب عنه

Patisserie

La Galette

مطلوب معلمو حلويات للعمل يف حلويات
La Galette

جميع منتجاتنا حالل ..تجدونها يف

www.southwestbuilders.com.au

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186
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من ذلك».
وقال فابيوس يف مؤمتر
صحايف يف باريس ردا
على سؤال حول احداث
طرابلس« :ينبغي العمل
ملنع اشتعال لبنان ،وحنن

خربة طويلة وصدق يف التعامل

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 2, 90 Mountview Rd, Lalor VIC 3075, Tel/Fax:(03)94659992

طرابلس هادئة نسبيا
ولكنها خائفة ويعزز خوفها
السالح املنتشر بال مرجعية
واجليش املنتشر بـ»احلوار»
والسياسيون الذين أخرجوا
أنفسهم من املعادلة برغم
ضجيج تصرحياتهم وتوالي
اجتماعاتهم املفتوحة.
وإذا كانت القيادات
الطرابلسية على اختالفها
اخلطر
تستشعر
بدأت
احملدق باملدينة وحتاول
ابعاد كاس التفجري ،فإن
املشهد الشمالي ابرز
اخلشية الدولية من متدد
نريان االزمة السورية اىل
كل لبنان ،وهو ما عرب عنه،
أمس االول ،وزير اخلارجية
الفرنسية لوران فابيوس
بقوله «ان هناك جمموعات
يف سوريا ولبنان تعمل
على نقل العدوى السورية
اىل لبنان وينبغي منعها

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

 Colesو  Woolworthsوأكرب السوبرماركات املستقلة
Full details on page 18

02 9637 4441

رئيس

احلكومة

جنيب

التتمة صفحة 31

فابيوس :ال يوجد قرار بالتدخل يف سوريا
مشاورات أمريكية تركية حول التصعيد . .وأوروبا تنتظر

ال قرار بالتدخل العسكري
يف سوريا .هذا ما أكده
وزير اخلارجية الفرنسي
لوران فابيوس ملراسل
«السفري» فالبريوتية يف
باريس حممد بلوط .فرنسا
األوروبيون،
وحلفاؤها
اعتربوا من جتربة ليبيا
دبلوماسيا
واختاروا،
وعسكريا ،انتظار انقضاء
األمريكية،
االنتخابات
ومترير الوقت باالبقاء
على ورقة ضغط متمثلة
بـ»دراسة» خطة حظر جوي
جزئي على سوريا.
أما األمريكيون واألتراك،
فانشغلوا أمس االول ،بأول
اجتماع معلن «لتخطيط
العمليات» يتمحور حول
«اخلط األمحر» الكيميائي

الذي حتدث عنه الرئيس
األمريكي باراك اوباما،
فيما أكدت روسيا حصوهلا
سورية
ضمانات
على

بعدم استخدام األسلحة
الكيميائية يف خمزونها.
يف املقابل ،أكد نائب

التتمة صفحة 31

واشنطن تعيد «ستينيس» إىل املنطقة
والوكالة الذرية تنشئ فريقاً خاصاً بإيران
يف خطوة نفى األسطول
األمريكي اخلامس أن تكون
حشدًا للقوات يف اخلليج،
قررت البحرية األمريكية
إعادة حاملة الطائرات
«يو أس أس جون سي.
ستينيس» إىل الشرق
األوسط اعتبارًا من األسبوع
املقبل.
الدفاع
وزير
وقال

األمريكي ليون بانيتا« :من
الواضح أن إيران أحد تلك
التهديدات اليت جيب ان
نكون قادرين على الرتكيز
عليها .وهناك االضطرابات
يف سوريا .وحنن طبعًا
نتابعها عن كثب أيضًا».
وكان مقررًا ان يكون
االنتشار املقبل حلاملة

التتمة صفحة 31

مؤسسة املكاري للدواليب
األوىل يف فكتوريا
تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات كانت وما زالت
مؤسسة املكاري تقدم أفضل الخدمات مع وستبقى كما عودتكم
على الخدمات
التسهيالت
اختصاصيون يف الفرامل Wheel ،املمتازة والصدق يف
املعاملة
 Alignmentوغيار زيت

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004
WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

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

صفحة 2

السبت  25آب 2012

Saturday 25 August 2012

Page 2

Advertisements

بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع مجموعات كبرية

من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervisionاآلن يف ملبورن

www.intervisiontv.com.au
أكثر من  29حمطة راديو عربية

عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان فقط ...

 450دوالرا «مر ّكب» فقط يف  Sydney & Melbourne CBDمع سنتني كفالة wireless Adapter
 400دوالر تتضمن  wireless Adapterاضافة اىل كابل عالي الجودة مع سنتني كفالة بدون تركيب
 380دوالرا مع كابل عالي الجودة وسنتني كفالة بدون تركيب

رسم التوصيالت  15دوالرا

)Tel: 1300ZAAPTV (1300922788

B3 / 460 VICTORIA Street Brunswick 3056 - Tel: 03 99420879

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط.

متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من خالل االنترنت

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.

لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا

على أحد األرقام التالية:

قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

We can offer you
unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $69.69
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

S p e c i a l i s e i n I T c o m p u t e r, w i r e l e s s ,
Te l e c o m m u n i c a t i o n a n d n e t w o r k i n g
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satellite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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بــــادارة
جو دياب والشيف جنيب
دجاج على الفحم مدهون على
النار على الطريقة اللبنانية

شيش طاووق على الفحم
بالنكهة اللبنانية
كباب ،سانبوسك ،كفتة ،تبولة،
محص ،فالفل وتشكيلة واسعة من
السلطات واملأكوالت اللبنانية تناسب
مجيع االذواق
نؤمن طلبيات كافة انواع املناسبات

توصيالت جمانية يف املنطقة احمللية
متتعوا جبلسة رائعة واستمتعوا بالربامج
عرب شاشات تلفزيونية كبرية
خربة طويلة  -اسعار ال تنافس جلسة هادئة
مع االركيلة
خدمة ودودة ونظافة تامة
نفتح  7ايام يف االسبوع من االثنني حتى اخلميس
من  10،00صباحا حتى  9،00ليال
اجلمعة ،السبت واالحد من  10،00صباحا حتى  10،00مساء
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N.S.M
املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي
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

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.Mتصل اىل املستهلك قبل اشهر عدة ورمبا سنة
طحينة  N.S.Mتباع يف احملالت االسرتالية الكبرية والرائدة

طحينة  N.S.Mتتحدى االحسن
92 - 96 Henkel Street -Brunswick - Vic 3056

Tel: (03) 93808789
www.nsm.com.au

علب الفالفل

بعض اآلالت

فالفل جاهزة

علب الطحينة
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لبنانيـــات
زاسبكني  :سوء فهم حيال تنحي األسد وندعم هيئة انتقالية

الكالم على الكيميائية ميهّد للتدخل وتفاهمات ضمنية حول لبنان

عاد السفري الروسي الكسندر
زاسبكني من زيارة «طويلة» اىل
موسكو استمرت حنو شهرين.
وهو «دشن» عودته بلقاءات
علنية وغري علنية مع االطراف
«حدث» خالهلا مواقف
اللبنانيني
ّ
بالده حيال الشرق االوسط
عموما وتطورات «الربيع العربي»
خصوصا ،عقب استحقاقات عدة
شهدتها العاصمة الروسية،
ابرزها اللقاء الدوري العام
الذي مجع السفراء الروس
يف العامل مع الرئيس فالدميري
بوتني حيث جرى تقويم لالوضاع
ووضع النقاط على حروف
توجهات السياسة اخلارجية
الروسية ،فضال عن االجتماعات
املتتالية اليت شهدتها القيادة
الروسية مع الرؤساء الغربيني
واالطياف السورية .وخالصتها
«مواصلة النهج املستقل خارجيا
والتواصل على اساس الشرعية
للعالقات
كضمان
الدولية
املتساوية يف العامل» .وروسيا
اليت تلعب اوراقها كاملة يف
«الربيع العربي» تنظر اىل
النتائج البعيدة االمد هلذه
التحوالت كما يردد زاسبكني« ،
واالهم هو تكوين النظام العاملي
اجلديد يف املنطقة والذي تؤيد
فيه موسكو الطموحات الشعبية
حنو االصالحات وترتيب البيوت
العربية سريعا وحل النزاعات
سلميا» .ويف ما يأتي احلوار
الذي جرى يف السفارة الروسية
يف بريوت:
¶ وجهت موسكو والصني
رسالة إىل واشنطن حيال
احتمال التدخل عسكريا بعد كالم
الرئيس االمريكي باراك اوباما
عن «خط أمحر» يف استخدام
االسلحة الكيميائية .ما هي
خلفية التحذير؟
 تعترب التصرحيات من هذاالنوع تهديدا بدون ادلة ومتهيدا
للتدخل اخلارجي وذريعة على
غرار سابقة العراق .واذا كانت
هناك اي وقائع حول امكان
استخدام سالح الدمار الشامل،
فيجب التوجه فورا اىل جملس
االمن ملناقشة املوضوع .اما
اذا كان املقصود اخلوف من
استيالء اجملموعات االرهابية
على السالح الكيميائي ،فهذا
امر خطري ويشكل داللة اخرى
على ضرورة عدم تقديم

السفري الروسي متحدثاً إىل
"النهار" البريوتية يف السفارة
الروسية يف بريوت
املساعدة للمعارضة املسلحة.
¶ تقول روسيا انها تتمسك
بالقوانني الدولية فيما تواصل
تسليحها النظام رغم ارتكابه
جرائم ضد االنسانية وفقا لتقارير
االمم املتحدة؟
 االتهامات االممية ليستموجهة اىل النظام فحسب
وامنا اىل اجملموعات املسلحة
ايضا .اما التعاون العسكري مع
سوريا ،فقد كررنا ان ال توريد
جديد والتعاون يعود اىل العهد
السوفياتي.
¶ هل روسيا مستعدة ملواجهة
ابعد من حدود سوريا وقد الحت
معاملها يف اكثر من منطقة ،يف
حال التدخل العسكري؟
 التصرفات الروسية سياسيةوال نقصد مواجهة عسكرية على
املستوى السوري.
¶ نالحظ مواجهات بالواسطة
سواء يف تركيا او لبنان او
االردن؟
 روسيا ال تقوم بأعمالختريب مباشرة او بالواسطة».
¶ لكنها تدعم نظاما يرعى هذه
االعمال واملنظمات؟
 ال ندعم النظام السوري يفاالعمال العسكرية وال معلومات
لدينا عن رعايته اعمال ختريب.
¶ استخدمت روسيا الفيتو
ثالث مرات متتالية يف جملس
االمن .هل ميكن ان تواصلوا حتمل
مسؤولية عرقلة احلل السوري؟
 املسؤولية تتعلق باالطرافاليت تقرتح مشاريع غري متوازنة
ال يساعد اقرارها يف حل االزمة.
لدينا حلول واقعية للتقدم حنو
احلل السياسي.
¶ هل هذا الكالم ما زال ممكنا
ال سيما بعد فشل املبعوث االممي
 العربي املشرتك كويف انان؟ هذا ممكن ولكنه يتطلبتعامال اجيابيا بني االطراف
اخلارجية اليت تؤدي دورا يف

مدرّسة جامعية للغتني الفرنسية
والعربية
خربة طويلة يف مجال التدريس الخاص
ضمان مستويات عالية لطالبها

لالتصال0420907914 :

تشجيع االطراف السورية على
وقف العنف وترتيب احلوار.
صحيح ان املبادرات السابقة مل
تتحقق وكانت بعض االطراف
تتنازل عن االتفاقات اال ان
خطة انان وبيان جنيف ليسا
ميتني وما زاال قائمني وال نرى
داعيا للتخلي عنهما .ومع تغيري
ظروف بعثة املراقبني وتعيني
مندوب جديد ،نرغب يف ان
تدعو االطراف اخلارجية املؤثرة
السلطات واملعارضة السورية
اىل تطبيق بنوده ( )...ال
نرى خمرجا معقوال سوى التأثري
على اطراف النزاع لوقف العنف
وحتقيق تسوية سياسية .مثة
برنامج الحد فصائل املعارضة
وهي جلنة التنسيق الوطنية شبيه
باتفاق جنيف وميكن االفادة منه
للبدء بعملية املصاحلة.
¶ هل من وعود ضمنية وراء
تلميح نائب رئيس احلكومة
السوري قدري مجيل ومن موسكو
اىل االستعداد ملناقشة تنحي
األسد؟
 انطالقا من ردود فعلاالوساط الغربية ،نشعر بأن
مثة سوء فهم هلذا املوقف.
االمر يتعلق بتعيني مفاوضني
وتشكيل هيئة ادارية موقتة
صالحياتها
حتدد
انتقالية
باالمجاع .ال حديث عن تنحي
االسد .موضوع الرئاسة شأن
داخلي سوري ومناقشة مسألة
الرئيس من جانب اطراف
خارجية تؤثر على االوضاع يف
سوريا ،وتعد االقاويل عن تنحي
الرئيس حتريضا للمعارضة كي
تتخذ مواقف اكثر راديكالية».
¶ حذر مجيل ومن موسكو
من فرض مطلب رحيل األسد
وامكان تكرار السيناريو ذاته يف
بلدان أخرى .هل حتاكون الدول
العربية؟
 االقاويل عن تنحي الرئيسمتثل نوعا من التدخل يف
الشؤون الداخلية .حنن مهتمون
باال حتصل يف سوريا وال يف اي
دولة اخرى.
¶ يواصل الفرنسيون حتركهم
النشاء جتمع واسع لقوى
املعارضة ،ويضم ممثلني عن
«اجليش السوري احلر» وسط
توجه العالن حكومة انتقالية يف
اخلارج .هل يتكرر السيناريو
اللييب؟
 نريد توحيد اوساط املعارضةللمشاركة يف احلوار مع السلطة،
اما الكالم عن حكومة يف املنفى
فنعتربه غري مفيد للتسوية.
العمل
جمموعة
¶ بدأت
االمريكية-الرتكية عملها يف
انقرة .هل يتم التحضري حلظر
جوي؟
 ال تفاصيل حول هذهاجملموعة .نعترب ان جمموعة
جنيف اضافة اىل اململكة العربية
السعودية وايران تشكل االطار
اخلارجي الذي يساعد على تسوية
ودعونا اىل اجتماعها وتوجيه
الدعوة اىل السوريني لوقف
العنف واملصاحلة الوطنية.
¶ لكن الظروف تبدلت منذ

حزيران ،فالنظام ال يسيطر على
سوى  30يف املئة من البالد وفقا
لرئيس الوزراء املنشق رياض
حجاب واالنشقاقات تزداد،
واملعارضة العسكرية تتقدم؟
 النظام يسيطر على جزءكبري من االراضي ومثة جزء آخر
تسيطر عليه اجملموعات املسلحة.
الوضع يتبدل باستمرار .املبادرة
اآلن يف يد اجليش النظامي .ال
معلومات عن انشقاقات مهمة.
¶ هل تؤكد انشقاق نائب
رئيس اجلمهورية فاروق الشرع
ونقل ماهر االسد او رئيس
املخابرات اجلوية ميتا من موسكو
اخريا؟
 هناك شائعات وهي جزءمن احلرب االعالمية ولن ارد
عليها.
¶ هل ختشى انفجارا يطاول
دول اجلوار انطالقا من تفجري
عينتاب يف تركيا
غازي
واالشتباكات يف االردن ولبنان؟
وهل تؤيد قيام مناطق آمنة
للنازحني؟
 نعترب ان املناطق اآلمنة اواحلظر اجلوي متس سيادة الدولة
السورية ونرفضها .حنن ضد
استخدام املسائل االنسانية
لالعمال
للتمهيد
ذريعة
العسكرية .خنشى متدد النزاع
السوري اىل االراضي االخرى
ونعده توجها خطريا ()...
¶ لكن املروحيات السورية
قصفت احلدود الشرقية مع
لبنان .اال يشكل ذلك تعديا على
السيادة؟
 جيب حل احداث احلدود بنيسوريا ودول اجلوار على اساس
ثنائي ،واذا برزت خماطر كبرية،
التوجه اىل جملس االمن».
¶ هل انت قلق حيال احداث
طرابلس وهل ميكن ان تؤدي اىل
فرز مذهيب؟
 حنن قلقون حيال االشتباكاتوجيب وضع حد هلا .ال مصلحة
الي طرف يف زعزعة الوضع
(.»)...
¶ من يقف وراء ظاهرة اخلطف
واجملالس العسكرية العشائرية؟
 اخلطف نوع من االعمالاالرهابية وعانينا منه ()...
نتمسك باالمن واالستقرار وندعو
اىل اطالق كل املخطوفني.
¶ اتهمت املعارضة اللبنانية
«حزب اهلل» بالوقوف وراء هذه
الظواهر؟
 حزب اهلل» مهتم باالستقرار( )...وننطلق من مبدأ ان كل
القوى السياسية كذلك».
¶ هل تعين ان املعادلة
االقليمية الدولية املتمسكة
باحلكومة ما زالت قائمة؟
 تدل االحداث االخرية علىان الصراعات جتري ولالزمة
السورية تأثري ،اال ان التصعيد
ال يتجاوز حدودا معينة والقاسم
املشرتك الدولي ما زال
قائما ومن املهم احلفاظ على
التفاهمات الضمنية انطالقا من
اولوية مصاحل الدولة اللبنانية
واملسؤولية املشرتكة يف هذا
الشأن».

االسد با ٍق ونصر اهلل رمز البطولة املؤمنة
والصهيونية ستتحطم على صخرة سورية

يبدو ان الصراع
يف هذا العامل ومنذ
االزل هو صراع
بني اخلري والشر...
يعين بني قوى اخلري
وقوى الشر ،وهذا
ما نراه يف هذه
االيام العصيبة اليت
تعيشها اجلمهورية
السورية
العربية
ومن يقف معها من
الشرفاء يف الوطن
العربي والعامل...
مع
تقف
جبهة

بقلم سعيد صيداوي

سورية...مع شعبها الصامد وقيادتها الواعية وجيشها البطل ،رجال
الشمس والعز...وبواسل الكرامة االنسانية يف اجملتمع السوري
العصي على املوت ،النه جمتمع حضاري له تارخيه وتراثه ،ويتميز
شعبه باالميان الكبري بكل قيم السماء واالرض يف تلك الربوع
املباركة من بالد الشام...
الشرفاء يف هذا العامل يؤكدون ان رئيس اجلمهورية العربية
السورية الدكتور بشار االسد ،باق يف مواقع القيادة احلكيمة للدولة
واجملتمع ،وهو سينتصر حتمًا على جحافل املرتزقة واالرهابيني الذين
ينفذون مؤامرة احلركة الصهيونية العاملية يف حرب كونية على
سورية ،تلك احلرب الكونية على سورية هي جبهة الشر بكل ارهابها
وطغيانها واحقادها  ،وان كل هؤالء مع العندليب الصهيوني «ابن
الصهيونية» باراك حسني اوباما ومن ّ
لف ّ
لفهم ،سيأتي يوم وهو
قريب حياكمون كمجرمي حرب وسيكون مصريهم العن بكثري من
مصري النازيني اجملرمني...
وان الكثري ممن يدعون االسالم والعروبة سينقض عليهم املارد
العربي احلقيقي وسيعود الصفاء للعروبة الواقعية ،عروبة الرتاث
والتاريخ ،عروبة االصالة والشموخ واملرؤة...
حنن ،مع كل شرفاء جاليتنا وشعبنا االسرتالي ومع كل شعوب
جبهة اخلري واحلق والعدالة والكرامة االنسانية يف هذا الكون،
نؤكد دعمنا لسورية ولرئيسها وقيادتها وجيشها البطل رجال العز
والعنفوان ،رجال املقاومة والتحرير ،يف حرب هي حرب وجود ال
حرب حدود...حنن يف جبهة اخلري نصارع من اجل البقاء ،وسيأتي
هذا الصراع كفعل ثوري حضاري انساني وعلى صخرة صموده يف
سورية ستتحطم الصهيونية وكل ادواتها ،وسينتصر اخلري الرادة
احلياة اجلديدة من تلك البقاع املقدسة يف كل سورية التارخيية
ووطنها العربي الكبري ،وانسانيتها التواقة لنصرة اخلري واحلق على
الشر والباطل....
اننا حنيي مجهورية الصني الشعبية وروسيا العظمى ،وايران
وامريكا الالتينية ،وحاضرة الفاتيكان ،الذين ادانوا هذه اهلجمة
الصهيونية العاملية على سورية وشجبوا العنصرية واالرهاب يف
هذا العامل ،انتصارًا لالنسان وانسانيته وحقه حبياة كرمية عزيزة
حرة...
هذا ونهيب بالشعب االمريكي الذي حنرتم ان ينقض لتحرير
البيت االبيض من العنصرية الصهيونية اليت حتتله من بابه اىل
حمرابه...وان يعود العامل اجلديد عامل جورج واشنطن وكل العظماء
يف القارة االمريكانية اىل االصالة االنسانية واالنتصار لالنسان
وحق الشعوب يف تقرير مصريها...
هناك مقولة علمية تؤكد ان اوالد الصهيونيات ينهبون ثرواتنا
ويقدموها لدعم حركات االرهاب لقتل االنسان وتدمري انسانيته
ليس يف بالدنا فحسب بل يف كل احناء العامل ،خدمة جلبهة الشر كما
ذكرنا اعاله...وان الذين يعملون هنا ويف بالدنا يف حقل االعالم
عليهم االلتزام بقضايا شعوبهم وناسهم وان ال يبيعوا اقالمهم
للصهيونية وعمالئها ،ألن اخليانة هي رذيلة ،وعلينا ان نقضي
عليها الن اجملتمع الذي حيتضن اخليانة مصريه اىل الزوال واملوت،
وحنن طالب حياة ومن امة عصية على املوت النها ترفض ان يكون
القرب مكانًا هلا حتت الشمس...
وحنن مع مقاومتنا الوطنية الباسلة يف لبنان النها اعادت لنا العزة
والكرامة  ،وحررت الوطن من اعداء االنسانية ولقطاء اآلفاق الصهاينة
اجملرمني ،وحولت املنطقة بأسرها اىل مقاومة شعبية انسانية ثائرة
على االرهاب والعنصرية والطغيان وجعلت من سيد املقاومة مساحة
الشيخ حسن نصراهلل رمز البطولة املؤمنة املؤيدة بصحة املفاهيم
اليت ننشرها ونزرعها ونرسخها يف اجيالنا الطالعة استجابة لرسالة
احلياة اجلديدة النقاذ هذا االنسان التائه يف عامل اليوم ...وعلى
الصحف واجملالت اليت ال تلتزم مصري وحياة شعوبها ،نقول عيب ال
متارسوا اخليانة والعار وتبيعون الوطن ورسالته للصهاينة بفضة من
الصهيونية الساكنة يف عقول وقلوب من ميولكم من هؤالء العمالء
واخلونة واجملرمون حبق لبنان وفلسطني وسورية والعروبة واالنسانية
مجعاء ...نعم جلبهة اخلري واحلق والعدالة يف هذا الكون ،والف ال
ولعنة التاريخ بكل اجياله على جبهة الشر وحركتها الصهيونية اليت
ستزول حمطمة على صخرة سورية ،ومن يعش ير...

صفحة 7

السبت  25آب 2012

Saturday 25 August 2012

Page 7

لـبنانيات
اجمللس الوطين لإلعالم حي ّذر اليوم مؤسسات تلفزيونية

شكوى تقابلها شكاوى ...لكن "هيبة الدولة ال ُتستَعاد مبعاقبة احملطات"

هو االمتحان الصعب الذي خيترب
اليوم العالقة بني املؤسسات
املرئية واملسموعة واجمللس
الوطين لالعالم ،على خلفية جو
من «االستياء السياسي» حيال
«تسيبًا اعالميًا» يف
ما ُيسمى
ّ
نقل االحداث .اليوم لقاء مباشر
سبقته قبل ايام مواقف حتذيرية
من رئيس اجمللس الوطين،
واستوجبت اخرى رافضة من
ممثلي مؤسسات لالتهامات
الرمسية ...ليفتح جمددا ملف
االعالم والتعامل الرمسي معه.
هل «ختطىء» حمطات يف ادائها
يف اطار تنافس اعالمي شرس،
ام تريد الدولة «استعادة هيبتها
املفقودة» على حساب االعالم؟
انه السؤال اجلدلي الذي قد
يفرض «ايقاعه» على اجتماع
اليوم .كل فريق سيقدم نظرته
اىل االمور ،وحتى دفاعه،
واالقتناع بوجهة اآلخر ليس
بالضرورة على االجندة .وما
سجله ممثلو مؤسسات اعالمية
ردا على اجلو الرمسي ُ
سرب
امل َّ
هو تهكم واستغراب ورفض.
فعندما ُيسأل رئيس جملس
اللبنانية
«املؤسسة
ادارة
لالرسال» بيار الضاهر عن
«االعرتاض» السياسي ،جييب:
«هل كامرياتنا تصرفت يف
شكل غري مسؤول ،فنزلت اىل
الشارع وخطفت الناس وقامت
بأعمال حربية غري مقبولة؟».
ويتدارك مازحا« :سنعد اضبارات
امنية باالرقام التسلسلية لكل
الكامريات ومصدر منشأها،
النها تشكل اعتداء على سالمة
الدولة .وسنتقدم بطلب من
فريق حيادي لنرى اي جهاز امين
سيحقق معها».
ساخرًا كان .وبسخريته يعطي
بعدا خمتلفا ،من وجهة
املوضوع ً
نظر اعالمية ...وصوال اىل
اجتماع اليوم.
«هل دعي اليه ايضا آل
املقداد وعشائر اخرى ام حنن
فقط؟ نرفض ان نشارك فيه من
دون ممثلني آلل املقداد وسائر
العشائر يف الوطن واملهجر.
ونتعهد ان ننقل االجتماع مباشرة
اذا حضر هؤالء».
البحث معه يف موقف احملطة
يف ما لو اعلمت بسحب الرتخيص
منها او بوقفها يوما عقابا ،يؤدي
اىل النتيجة نفسها ،اىل مزيد
من املزاح الساخر« .سنفتح
جناحا عسكريا» ،جييب الضاهر
ضاحكا .والسؤال عن تأثري
املنافسة الشرسة بني احملطة
وتلفزيون «اجلديد» وغريه على
«فقدان الضوابط االعالمية»
يزيده تهكما« :هل احملطتان
هما اللتان خطفتا الناس للقيام
بتغطية اعالمية؟ بدال من ان تعمد
السلطات اىل توقيف اخلاطفني،
يهددون االعالم؟!».
املسألة فيها أخذ ورد .ومن
وجهة نظر اكادميية هادئة،
ليس االعالم املسؤول وحده عما
يسمى «تسيبًا».
«فغياب الدولة ايضا يؤدي
اليه يف شكل رئيسي» ،يقول
رئيس قسم الصحافة يف كلية
االعالم يف اجلامعة اللبنانية

سيارات النقل املباشر امام مقر رابطة آل املقداد.

الدكتور جورج صدقة .يف
تقويم لالداء االعالمي ،جيد ان
«ليس كل االعالم سيئا ،وفيه
شق اجيابي هو انه يضيء على
التسيب يف البلد .فاذا كانت
هناك تنظيمات ختطف الناس
والدولة ساكتة ،فمن واجب
االعالم ان يظهرها ويظهر
التسيب احلاصل».
غري ان مثة «اخطاء مهنية
واخالقية» يتحمل مسؤوليتها
االعالم ،على ما يرى ،السيما
يف التعامل مع االسرى او
املخطوفني .فبث االعالم مقابالت
معهم «خطأ مهين واخالقي
كبري ،اذ انه باظهارهم على
الشاشة ،يكون االعالم يلعب
لعبة اخلاطف  -وذلك ال جيوز
 ويكون هناك اذالل للمخطوفاملسلوب االرادة واحلرية» .ومن
االخطاء ايضا« ،متجيد االعالم
للعنف على حنو غري مباشر».
كيف؟ «عندما تستضيف حمطات
جييب
وملثمني»،
خاطفني
صدقة .بالنسبة اليه« ،ليس
دور االعالم ان ميجد العنف،
او ان يعطي موقعا للخاطف.
احملطة
كأن
فباستضافته،
توحي انه مهم .واملشاهد ال
يقوم اهمية
يستطيع دائما ان
ّ
االحداث واالشخاص .وعلى
االعالم ان يقول له ان هذا
الشخص خاطف ،وجيب انتقاده.
واذا متت استضافته ،فيتوجب
على االعالمي ان يقول إن هذا
الشخص خارج عن القانون ،وما
يقوم به مرفوض كليا ،وان على
الدولة معاقبته».
امر آخر يتوقف عنده ،هو
تقويم اهمية احلدث وما اذا كان
يستوجب نقال مباشرا ام ال.
ويرى ان «هناك مبالغة
احيانا ،مبا يشكل اثارة وغشا
للناس بان يتم االحياء هلم ان
حدثا ما مهم بينما ال يكون
كذلك .وتأتي هذه املبالغة يف
اطار تنافس بني احملطات على
تسجيل «سكوب» ،حتى لو مل
يكن احلدث مهما».
املطلوب واضح يف رأي
صدقة« .الرقابة الذاتية ال بد
منها ،ولكن ليس تلك اليت تقدم
املصلحة العامة على املصلحة
الذاتية .ومن الضروري ايضا
وتقوم
وجود اجهزة رقابة تراقب
ّ
وتوجه وتنتقد .ولكن جيب اال
نقع يف الرقابة القامعة».
واذا اريد حتميل مؤسسات
اعالمية مسؤولياتها وتنبيهها
اىل اخطائها« ،فال بد من ذلك
ايضا ،ولكن يف شكل شفاف
ومن دون قمع».

سياسيون مستاؤون من
تسرب.
االداء االعالمي .هذا ما
ّ
لكن يف احلقيقة «االعالم هو
املستاء من السياسيني» ،تقول
مديرة االخبار والربامج السياسية
يف تلفزيون «اجلديد» مريم
البسام .واالستياء يشمل «كل
هذا االداء السياسي ،كل
صورة الدولة اليت من دون
هيبة» .وتتدارك« :اذا ارادوا
اخذ هيبة الدولة من االعالم،
فنقول هلم ان هذه اهليبة ال متر
من عندنا ،وليذهبوا الخذها من
امكنة اخرى».
يف اجتماع اليوم ،ترغب
البسام يف االطالع عن كثب على
الشكوى من االعالم« .مهنيا،
املفروض ان يطلبوا منا تزويدهم
اشرطة عن البث املباشر خالل
االيام املاضية املأزومة موضع
اجلدل ،كي حيددوا لنا اخللل يف
نقوم حنن بدورنا
االداء ،على ان ّ
اداءنا .هذه هي اآللية املتبعة،
ولكن ليس ان ندعى اىل اجتماع
ُ
هدد باالقفال .بهذه الطريقة
ون َّ
لن يصل احد اىل مكان».
والدفاع عن االعالم مشروع.
التنافس بني احملطات «صحة
وعافية ...وهو ليس على حساب
الناس ومصائرهم ،بل هو
خلدمتهم» ،تقول .وبديهي يف
رأيها ان «نسأل عن املخطوفني،
يف وقت تتقاعس الدولة عن
ذلك .فاذا مل ترد دخول بيت آل
املقداد او ان تستخدم قبضتها
االمنية لتطويقه ،فسندخله .حنن
منارس واجبنا كاعالميني ،خبالف
الدولة».
من عامل الصحافة املكتوبة،
ينظر كاتب االفتتاحية يف
الـ»اوريان لو جور» الصحايف
عيسى غريب اىل االداء االعالمي
بروية .حرية االعالم والكلمة هلا
املوقع االول دائما.
واذا كان يالحظ «بعض
الشواذ» يف االداء االعالمي،
يف اطار تنافس احملطات على
تسجيل سبق صحايف ،فربأيه
«ما كان هذا الشواذ ليقع ،لو
كانت الدولة ومؤسساتها تقوم
بواجبها».
ويتدارك« :لو مل يكن هناك
تقصري من الدولة ،ملا استباح
االعالم الساحة ،وذهب اىل
مالقاة اخلاطفني ،وحتى اىل
مفاوضتهم» .وحيال اي نية
لدى السلطات لـمعاقبة االداء
«املتسيب» ،يطلق
االعالمي
ّ
دعوة اىل الدولة «كي تصلح
نفسها او ً
ال ...وتثبت انها
دولة بالفعل ،قبل ان تصلح
االعالم».

ميقاتي بعد اجتماع سياسي وأمين موسع يف دارته بطرابلس:

كل األطراف أعطوا اجليش
الغطاء وال أحد يغطي مرتكباً

شدد رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي أن «كل األطراف أعطوا
اجليش الغطاء السياسي»
لضبط الوضع األمين يف
طرابلس ،وذلك بعد اجتماع
سياسي وأمين موسع ترأسه
يف دارته يف املدينة أمس
االول .وقال إن «اجليش يقوم
بدوره بكل تفان ،وال أحد
يغطي اي مرتكب ،وكلنا ثقة
باجليش .واكدنا يف بريوت
ايضا رفع الغطاء عن كل
املخلني باألمن» .وأضاف ردًا
على سؤال «إن الدولة تقوم
بواجبها كامال».
وعن عدم مشاركة األمني
العام لـ»احلزب الدميوقراطي
العربي» رفعت عيد يف االجتماع
قال «إن االجتماع ضم وزراء
طرابلس ونوابها ،واقتصر
االمر عليهم .أما بالنسبة إىل
االجتماع مع اهالي التبانة فوزير
الداخلية اختار ذلك ملتابعة
اتصاالته ومساعيه».
وردا على سؤال آخر ،قال
ميقاتي« :إن االجتماعات بقيت
مفتوحة منذ البداية ،والنائب
حممد كبارة عقد لقاءات عدة،
وانا تابعت معه هذا االمر».
وشارك يف اإلجتماع يف دارة
ميقاتي مفيت طرابلس والشمال
الدكتور مالك الشعار ،الوزراء:
مروان شربل ،فايز غصن،
امحد كرامي ،نقوال حناس،

حممد الصفدي ،فيصل كرامي
والنواب :مسري اجلسر ،حممد
كبارة ،بدر ونوس ،روبري
فاضل ،املدير العام لقوى
االمن الداخلي اللواء أشرف
ريفي ،قائد الدرك العميد
جوزف الدويهي ،رئيس جهاز
فرع االستخبارات يف الشمال
العميد عامر احلسن ،قائد
منطقة الشمال يف قوى االمن
الداخلي العميد حممود العنان،
قائد سرية طرابلس يف قوى
األمن الداخلي العميد بسام
االيوبي ورئيس فرع املعلومات
يف الشمال املقدم شئيم
عراجي.
«على
اجملتمعون
وhكد
بياناتهم السابقة وحبثوا يف
سبل اجياد حل جذري هلذه
املعضلة اليت اصبحت تشكل
تهديدًا للسلم االهلي يف
طرابلس وكل لبنان ،وهذا
ما ال ميكن القبول به خباصة
بعد كل املبادرات والدعوات
السلمية لوقف دورة العنف
اليت مل تنعكس اال خسائر
بشرية ومادية يدفع مثنها اهلنا
االبرياء خرابًا ودمارًا».
ابقاء
اجملتمعون
وأعلن
اجتماعاتهم مفتوحة ،ومثنوا
«دور اجليش والقيادات االمنية
وطلبوا منها العمل على فرض
االمن بكل الوسائل وتوقيف
مطلقي النار» .ومت الطلب

إىل القضاء «القيام بواجبه يف
اصدار االستنابات القضائية
يف حق كل خمل باالمن» ،وإىل
اهليئة العليا لالغاثة «التعويض
على اهالي الشهداء واجلرحى
واملتضررين» .ومتنوا على
املفيت الشعار «القيام مببادرة
جلمع األفرقاء لرتسيخ العيش
واكمال
والواحد
املشرتك
املصاحلة اليت بدأت عام
.»2009
بعد ذلك ،عقد ميقاتي لقاء
مع فاعليات منطقة التبانة يف
حضور وزير الداخلية شربل،
املدير العام لقوى االمن اللواء
ريفي.

حتضريات
واستعدادات
لزيارة البابا
التحضريات
تتواصل
الستقبال
واالستعدادات
البابا بينيديكتوس السادس
عشر يف لبنان منتصف أيلول
استعدادات
وهي
املقبل،
رمسية وكنسية ،فضال عن
التحضريات االمنية واللوجستية
اليت سرتافق الزيارة.
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العرب والعالم

مقتل  5جنود أتراك و 16متم ّرداً
كردياً وأنقرة تلمّح إىل تورّط
إيراني يف التفجريات
اعلنت السلطات الرتكية مقتل
 16متمردا كرديا يف عملية
جبنوب شرق البالد استهدفت
املقاتلني الذين شنوا هجوما
بقنابل على قافلة عسكرية
أسفر عن مقتل مخسة جنود.
واالشتباكات جزء من دائرة
عنف يتسع نطاقها يف إقليم
هكاري اجلبلي النائي املتاخم
للعراق وإيران يف ما ميثل تطورا
يربطه مسؤولون وحمللون أتراك
باشتداد الصراع يف سوريا.
وأرسل اجليش تعزيزات من
القوات وطائرات اهلليكوبرت
بعدما فجر مقاتلو «حزب العمال
الكردستاني» قنابل من بعد يف
اهلجوم على القافلة العسكرية
يف منطقة مسيدنلي بإقليم
هكاري ليل األربعاء  -اخلميس.
وقال مكتب حمافظ هكاري
يف بيان ان مخسة جنود
قتلوا وسبعة آخرين جرحوا يف
العملية.
ويف عالمة على تزايد قلق
أنقرة من تصاعد العنف يف
املنطقة اليت تسكنها غالبية
كردية ،وصل قائد القوات
الربية اجلنرال خريي كيفريك
اوغلو إىل هكاري يف مسعى
لطمأنة الرأي العام الذي
يطالب برد صارم على هجمات
املسلحني.
ونقل عنه موقع «األناضول»
االلكرتوني احلكومي ان «عملياتنا
ستتواصل يف املنطقة من دون
توقف ...نقف دوما إىل جانب
شعبنا .ينبغي أال يقلق شعبنا.

املسلحة
القوات
ستستمر
الرتكية يف واجبها حلماية أمن
الشعب واملنطقة».
ولقي اكثر من  45ألف شخص
حتفهم خالل الصراع الدائر بني
«حزب العمال الكردستاني»
والقوات الرتكية منذ ان محل
املقاتلون السالح قبل  28سنة
سعيا اىل إقامة وطن مستقل
لألكراد يف جنوب شرق تركيا.
ويرتكز الصراع يف املنطقة
اجلبلية املتامخة للعراق وإيران،
لكن «حزب العمال الكردستاني»
شن أيضا هجمات يف مدن
بعيدة .واتهمه مسؤولون بتفجري
سيارة االثنني اوقع تسعة
قتلى يف مدينة غازي عينتاب
قرب احلدود اجلنوبية الشرقية
مع سوريا .ونفى «حزب العمال
الكردستاني» مسؤوليته عن
هذه العملية.
ويف تطور الفت ،ملح نائب
رئيس الوزراء الرتكي بولنت
ارينج اىل احتمال ضلوع ايران
يف هجوم غازي عينتاب .وقال
يف حديث تلفزيوني ان التحقيق
ال يرتكز على احتمال ضلوع
املخابرات السورية فحسب،
بل ابقى احتمال تورط ايران،
حليفة االسد ،قائما.
ويتهم رئيس الوزراء رجب
طيب اردوغان الرئيس السوري
بدعم املتمردين االكراد وقد
لوح بالتدخل عسكريا يف سوريا
إذا استخدمت املنظمة األراضي
السورية يف شن هجمات على
تركيا.

مرسي ردّ على توقيف صحايف
بإلغاء احلبس االحتياطي يف جرائم النشر
أودع رئيس حترير صحيفة
«الدستور» املصرية املستقلة
اسالم عفيفي السجن االحتياطي
لدى بدء حماكمته بتهمة نشر
معلومات كاذبة والتحريض
على زعزعة االستقرار يف مصر،
ُ
بينما
اعتربت مالحقته قضائيا
«سياسية» ،على خلفية أجواء
التوتر بني الصحافة والرئيس
املصري حممد مرسي.
وقررت حمكمة جنايات اجليزة
يف القاهرة سجن عفيفي
احتياطيًا على ذمة الدعوى حتى
موعد اجللسة املقبلة يف 16
ايلول .وهذه احملاكمة األوىل
لصحايف مصري منذ تنحي
الرئيس السابق حسين مبارك
يف شباط .2011
احملكمة
رئيس
وغادر
املستشار حممد شاهني القاعة
مسرعًا بعد النطق بقراره .وهتف
صحافيون« :يسقط يسقط
حكم املرشد» ،يف إشارة إىل
حممد بديع املرشد العام جلماعة
اليت
املسلمني»
«اإلخوان
ينتمي اليها مرسي.
وصرح عفيفي قبل حبسه
احملاكمة
بأن
احتياطيًا
«سياسية» ،وان التهم املوجهة
إليه «دوافعها سياسية».
هذه»احملاكمة
ان
ورأى
ستكون اختبارًا حقيقيًا لواحد
من املطالب األساسية للثورة
املصرية وهي حرية التعبري.
أطالب مجيع أجهزة الدولة

القمع

حملاوالت
بالتصدي
وتكميم األفواه».
واستنادا اىل حمضر االتهام
الذي تلي يف بداية اجللسة،
يالحق الصحايف بسبب مقاالت
جاء فيها ان االنتخابات اليت
انتهت بفوز مرسي مزورة،
وان اراض بيعت يف شبه
جزيرة سيناء لفلسطينيني.
وكان أعلن عن مالحقة
عفيفي يف  16آب بتهمة
التحريض على «الفوضى»
ونشر «أنباء كاذبة من شأنها
زعزعة النظام العام» .وتزامنت
مع اتهام توفيق عكاشة رئيس
قناة «الفراعني» املصرية
قتل»
على
بـ»التحريض
مرسي.
ومنعت النيابة العامة املصرية
عكاشة وعفيفي من السفر
لوجود بالغات يف حقهما بتهمة
«اهانة رئيس اجلمهورية».
«وقف
السلطات
وقررت
بث قناة الفراعني الفضائية
املصرية مدة شهر وتوجيه
انذار اليها بسحب ترخيصها
إذا استمرت جتاوزاتها».
ويف وقت الحق ،صرح
الناطق الرئاسي ياسر علي بان
مرسي ،بصفته صاحب السلطة
احلبس
ألغى
التشريعية،
االحتياطي يف جرائم النشر،
وان هذا االلغاء سيشمل
عفيفي الذي سيطلق.
تنديد

صورة مؤرخة  13آب
 2012السالم عفيفي
رئيس تحرير صحيفة
"الدستور" املصرية املستقلة
ناشطون
يعتزم
واليوم
تنظيم
ملرسي
مناهضون
تظاهرات مناهضة له.
وقال نقيب الصحافيني
ممدوح الولي إنه «إذا استحال
إطالقه ،نسعى إىل إيداعه
مستشفى خشية تدهور حاله
الصحية» ،فهو مصاب مبرض
السكري.
وقال رئيس الشبكة العربية
اإلنسان
حقوق
ملعلومات
احملامي مجال عيد إن «إسالم
عفيفي ليس اهلدف من احلكم،
ولكن رسالة خوف يتم نشرها».
ووصف القرار بأنه «تعسفي»،
ذلك أن «مناخ اخلوف يبدأ
بالسيطرة على الصحافة».
وأضاف أن هناك ثالثة شروط
للسجن يف القضايا بصفة
عامة ،و»هي أال يكون له حمل

إقامة أو أن خيشى هروبه أو
أن يعبث باألدلة ،والثالثة غري
منطبقة على املتهم».
وندد املعارض أمين نور
باحلكم .وقال« :نرفض احلبس
االحتياطي على ذمة قضايا
النشر .وال مربر أو سبب واحد
قانوني من أسباب احلبس
االحتياطي موجود حبق رئيس
حترير الدستور».
واخلميس صرحت الناطقة
باسم وزارة اخلارجية االمريكية
فيكتوريا نيوالند ان «حرية
اإلعالم وحرية التعبري هما
األساسيتان
الركيزتان
الصلبة
للدميوقراطيات
والديناميكية ،وهما ما طالب
به املصريون الذين خرجوا
اىل الشوارع (العام املاضي).
نضم صوتنا اىل صوت الشعب
املصري الذي يتوقع ان تدعم
حكومته اجلديدة حرية الصحافة.
ولذلك حنن نتابع هذا األمر عن
كثب».
ويذكر أنه قبل حنو أسبوعني،
عني جملس الشورى الذي
تهيمن عليه مجاعة «اإلخوان
املسلمني» رؤساء حترير جددًا
لعدد من الصحف احلكومية
بينها «األهرام» و»األخبار»
و»اجلمهورية».
■ يف بيجينغ أعلنت وزارة
اخلارجية الصينية ان مرسي
سيقوم بزيارته الرمسية األوىل
له للصني االسبوع املقبل.

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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اسرتاليات

أسرتاليا :شكاوى الطاقة يف نيوساوث ويلز
وفكتوريا تستعد لفيضان من التذمر
تستعد إدارات شكاوى
الطاقة لسيل من الشكاوى
املتوقعة تزامنا مع بداية
تأثري االرتفاع الكبري يف
أسعار فواتري الكهرباء على
املستهلكني.
ويف نيو ساوث ويلز
قالت كلري بيرت أمينة
شكاوى الطاقة واملياه إنها
تتوقع زيادة  %30يف عدد
الشهور
خالل
الشكاوى
االثين عشر املقبلة ،جراء
صدمة ارتفاع فواتري الطاقة،
بينما قالت نظريتها يف
والية فكتوريا سينثيا غيربت
إن نسبة الزيادة التوقعة يف
شكاوى فكتوريا ترتاوح بني
.% 25 – 20
التوقعات
تلك
وتأتي
أسعار
لصعود
انعكاسا
الطاقة يف نيو ساوث ويلز
بنسبة  ،%18ويف فكتوريا
بنسبة .%14
وأضافت كلري بيرت« :
هنالك شعور متزايد بالقلق
يسري يف اجملتمع ،وبدأ
املستهلكون يف االستعالم
عن فواتريهم بشكل متزايد،
وهو ما سيزيد من حجم
الفواتري املتنازع عليها»،
وتوقعت أن متتد الشكاوى
إىل أمور تتعلق خبدمة
العمالء.
وعلى اجلانب اإلجيابي،
تابعت بيرت أن التنافس

بني شركات الطاقة يف
نيوساوث ويلز قد يصب
لصاحل املستهلكني ،إذ
سيتبارى اجلميع يف تقديم
أفضل العروض ،وهو ما
اتفقت معه سينثيا غيربت،
حيث أشارت أن شركات
التجزئة املختصة بالطاقة
أكثر استقاللية يف حتديد
األسعار مبا قد يصب إجيابا
يف مصلحة املستهلكني.
ويف ذات السياق ،قال
جون كونر الرئيس التنفيذي
ملعهد « »Climate Institute
البحثي إن التحكم يف
استخدام الطاقة ،واالستثمار
اجليد يف قطاع الطاقة تعد
وسائل جيدة جملابهة الزيادة
يف األسعار ،أو عرب االقتصاد
يف أوجه إنفاق أخرى حبيث ال
تزيد ميزانية فاتورة الكهرباء
عن  %2من إمجالي ميزانية
العائلة.
وميتلك مستهلكو الكهرباء
احلق يف شراء الكهرباء وفقا
لعقد ثابت السعر أو حسب
حبسب
السوق
متغريات
اختيارهم ،وكثريا ما خيتار
مستهلك ما التعاقد مع
أحد العروض ثم يفاجأ بأن
العرض مل يكن مثلما كان
يف خميلته ،مما يضطره
للجوء إلدارة شكاوى الطاقة
لبث مشاعر االستياء.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

عاملة اجتماع :األزواج املخلصني كاحليوانات
احلبيسة واخليانة مصدر للسعادة!!
قالت األكادميية كاترين
احلكيم الشهرية بآراءها
النظرة
إن
الصرحية
الالمتساحمة األجنلوسكسونية
جتاه اخليانة الزوجية من أهم
أسباب إفساد احلياة الزوجية
يف بريطانيا ،إذ تدفع
الزوجان للطالق بدال من
تقوية الروابط األسرية.
وأضافت كاترين عاملة
أن
الربيطانية
االجتماع
الصرامة اإلجنليزية املعتادة
جتاه اخليانة الزوجية سببت
مشاعر اإلحباط لكثري من
األزواج والزوجات ،وشبهت
األزواج والزوجات املخلصني
يف
احلبيسة
باحليوانات
أقفاصها ،مطالبة إياهم
عبودية
من
بالتحرر
اإلخالص.
وتابعت كاترين أن إقامة
الزوج والزوجة لعالقات
سرية جيب أن يصبح عادة
مستمرة ،مثل تناول الطعام
يف مطعم بدال من املنزل.
وطالبت كاترين الربيطانيني
باالحتذاء بالفرنسيني األكثر
حتررا يف مسألة اخليانة
الزوجية ،واألكثر بالتالي يف
مدى السعادة الزوجية.
وكانت كاترينا قد أصدرت
كتابا مثريا للجدل العام
املاضي حتت عنوان Honey
 Moneyوالذي طالبت فيه
النساء باستغالل إمكانياتهن

للحصول
اإلباحية
مبتغاهن يف احلياة.
وعالوة على ذلك ،فقد
وصفت كاترينا يف مؤلفها
احلديث» القواعد اجلديدة»
الزوجية
اخليانة
عالقات
بالعالقات املتوازية ،ناعتة
أطرافها باملرتافقني.
وادعت كاترين أن هنالك
ما يسمى ب «العالقة
الناجحة» واليت ال يعكر
فيها أي من الزوجني صفو
اآلخر ،وأثنت على أقطار مثل
فرنسا وباقي دول أوربا
اجلنوبية لقبوهلم مببدأ اخليانة
الزوجية ،وهو ما ينعكس
يف نسبة طالق أقل ،كما
أشادت باليابان اليت يتفشى
فيها اخلالعة واإلباحية بعكس
اجملتمع الربيطاني.
وأشارت إىل أن اجلنس
ليس قضية أخالقية ،وشبهت
إياه بتناول وجبة جيدة.
عامل
الكتاب
ويقتحم
مواقع املواعدة االلكرتونية،
ال سيما اخلاصة باألشخاص
املتزوجني الباحثني يف تلك
املواقع عن عالقات غرامية
تشبع غرائزهم ،وطالبت
األزواج والزوجات بقبول
اخليانة الزوجية بصدر رحب
من أجل الوصول للسعادة
الزوجية.

اسرتاليا تتصدى بقوة ملشاغيب املالعب

على

املصدر العنكبوت االلكرتوني

االحتاد
قال
سيدني-
االسرتالي لكرة القدم اخلميس
إنه عاقب رجلني أشعال ألعابا
نارية ،خالل مباريات جتريبية
قبل انطالق املوسم اجلديد
للعبة الشعبية يف البالد،
حبرمانهما من حضور أي
مباريات يف اسرتاليا طوال
مخسة أعوام.
وتصدت الشرطة ألعمال
شغب يف استاد ادنسور بارك
األربعاء ،بعد إلقاء ألعاب نارية
على املدرجات ،خالل املباراة
التجريبية بني فريقي وسرتن
سيدني ووريورز وسيدني
يونايتد.
وجاءت هذه األحداث يف
أعقاب شغب يف مباراة جتريبية
أخرى بني سيدني اف.سي
وماكارثر رامز يف استاد
كامبلتاون ،يف  14اغسطس/
اب اجلاري ،حيث أصيب طفل

حبجر ،خالل أعمال الشغب
اليت اندلعت إثر إشعال ألعاب
نارية.
باكلي،
بن
وقال
الرئيس التنفيذي لالحتاد
االسرتالي لكرة القدم ،يف
الذين
بيان»:املشاغبون
يشيعون الفوضى يف أوساط
اللعبة ،بأفعاهلم غري املسؤولة،
المكان هلم يف اللعبة».
وأضاف باكلي املنتهية
واليته قوله»:ما حدث يف
كامبلتاون وادنسور بارك
خالل األسبوع املاضي كان
من عمل محقى ،أرادوا إشاعة
الفوضى».
وقال االحتاد االسرتالي
لكرة القدم إنه بصدد معاقبة
مشجع آخر ،بسبب األحداث
يف ادنسور بارك ،كما قالت
شرطة والية نيو ساوث ويلز
إنها تواصل التحقيقات.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت

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

خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

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

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

ازيو :العديد من هجمات قراصنة الكومبيوتر مل يتم كشفها
حذر رئيس جهاز املخابرات
ديفيد
(ازيو)،
االسرتالية
إيرفني ،املصاحل واالعمال من
أنها قد تكون هدفا هلجمات
قراصنة الكمبيوتر والتجسس
على الشركات.
وقال السيد ايرفني ،ان العديد
من هجمات قراصنة الكمبيوتر
مل يتم كشفها من قبل وكاالت
األمن احمللية.
وجاءت تصرحيات رئيس جهاز
املخابرات االسرتالية بعد أسبوع
من سرقة  25مليون دوالر من
بطاقات االئتمان األسرتالية من
قبل قراصنة يف اخلارج.
وقال السيد ايرفني يف مؤمتر
لرجال االعمال يف كانبريا
يوم االثنني «سأكون مندهشا
للغاية إذا اكشفنا نسبة أكرب من
ذلك ..يف واقع األمر العكس
هو الصحيح ..هناك أعمال
جارية حاليا اكثر بكثري مما لدى
مصادر الوكاالت لضبطها ال
سيما يف القطاع اخلاص».
من ان شركات
وحذر
شركات
مثل
املعلومات،
التخطيط االستثماري ،هي
أهداف مستمرة للقراصنة.
وحث السيد ايرفني مسؤولي
الشركات االسرتالية الن تكون
أكثر نشاطا يف محاية معلومات
شركاتهم.
وقال رئيس جهاز املخابرات
االسرتالية ان «اإلدارة العليا
جيب أن تنظر بعناية اىل الثقافة
االمنية وتقييم التهديدات
واختاذ
احملتملة
واألضرار
اإلجراءات الالزمة».
واضاف يقول»إنهم (املدراء)
حباجة للجلوس والتفكري بامعان

ما

انهم حباجة

كبري يف
حلمايته».
وكشف السيد ايرفني عن
انه حتى اآلن من عام ،2012
مت اإلبالغ عن أكثر من 5000
حالة من هجمات قراصنة
الكومبيوتر إىل فريق االستجابة

لطوارئ الكومبيرت (Computer
Emergency
Response
) )Teamالتابع
(CERT

ملكتب املدعي العام.
وقال :اخ ْربنا منتدى جمموعة
الصناعة األسرتالية ان «هذه
التقارير مت تلقيها وهناك أكثر
من ذلك».
وحذر من ان عمليات التخريب
عرب االنرتنت ميكن أن تكون هلا
«آثار االجتماعية واالقتصادية
كبرية على أسرتاليا» ،موضحا
انه على سبيل املثال ،ميكن
للهجوم على شبكات االتصاالت
السلكية والالسلكية يف أسرتاليا
وقف املعامالت االلكرتونية اليت
تتم من خالل البنوك.
كما حذر السيد ايرفني من ان
البنية التحتية احليوية ،مثل
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شبكة الكهرباء والنقل وشبكات
نظام املالي الوطين ،ميكن أن
ُتغلق بسبب هجمات قراصنة
الكمبيوتر.
وقال رئيس ازيو ان املتسللني
ميكنهم تدمري قدرات البالد
العسكرية.
واعلن السيد ايرفني عن «إن
قدرة خوض احلرب من قبل
اجليوش األكثر تطورا يف مجيع
أحناء العامل تعتمد اآلن بشكل
غري عادي على عامل االنرتنت».
ويف الوقت نفسه ،كرر رئيس
ازيو وجهة نظر جهاز املخابرات
بأن خطر وقوع هجمات إرهابية
أصبح «يف الغالب حمليا ومت
تقييمه من قبل  ASIOوهو
ثابت وحقيقي وتقشعر له
األبدان».
وقال ان جهاز األمن يهدف إىل
الكشف عن مثل هذه اهلجمات
يف أقرب وقت ممكن.
وقال ايرفني «بقدر ما تسمحون
باستمرار التخطيط اإلرهابي،
يصبح من األرجح أن خيرج عن
نطاق السيطرة وان حيدث شيء
فظيع».

سدني

Master License No: 409566317

حزب االحرار يعلن ان على غيالرد تنقية
االجواء و «تنظيف اهلواء»

اعلنت نائبة زعيم املعارضة
جولي بيشوب ان رئيسة
الوزراء جوليا غيالرد مل تعمل
بعد على تنقية األجواء و»تنظيف
اهلواء» بسبب مزاعم تعود إىل
كونها يف ذلك الوقت حمامية
الصناعية.
صحيفة
نشرت
فقد
«االسرتاليان» يوم االربعاء
مقتطفات من نسخة تعود
لشهر ايلول /سبتمرب 1995
حيث كانت فيها اآلنسة
صناعية
حمامية
غيالرد،
مع شركة سالتر وغوردن
للمحاماة ،قائلة انها جيب
ان تفتح ملفها رمسيا بشأن
العمل الذي كانت تفعله الحتاد
العمال االسرتاليني (.)AWU
اليت
القانونية
فالشركة
اسستها اآلنسة غيالرد لرئيس
احتاد العمال االسرتاليني آنذاك
بروس ويلسون ،شريكها يف
ذلك الوقتُ ،زعم انها تلقت
أمواال من االحتاد ال ينبغي
تلقيها .ومل توجه اي تهم ضد
السيد ويلسون.
ونفت اآلنسة غيالرد ،اليت
استقالت من مكتب سالتر
وغوردن للمحاماة يف عام
 1996بعد أن جرى التحقيق يف
هذه املسألة داخليا ،باستمرار
ارتكاب أي خمالفات.
وذكرت الصحيفة انه وفقا
للنسخة ،قالت اآلنسة غيالرد
انها مسعت شائعات أنها
استفادت شخصيا من األموال
اليت استخدمتها لدفع تكاليف
جتديد منزل هلا يف ملبورن.
وردا على سؤاهلا حول الشركة
القانونية اليت أسستها الحتاد
العمال االسرتاليني قالت
اآلنسة غيالرد يف املقابلة:
«إنها ممارسة شائعة ،يف
الواقع كل احتاد لديه ما
يعود اليه كصندوق إعادة
و(،)slush fund
االنتخابات،
يضع فيه فريق القيادة املال
حتى يتمكن من متويل محلته
االنتخابية القادمة».
بدورها قالت اآلنسة بيشوب،
يوم االربعاء ان من غري املرجح
ان يثري االئتالف املسألة يف
الربملان وسيرتك األمر لرئيسة
الوزراء.
لكنها قالت انه يبدو ان
الشركاء يف سالتر وغوردن
فقدوا الثقة باآلنسة غيالرد.
غيالرد
اآلنسة
وصرحت
لراديو  ABCقائلة ان «األمر
مرتوك لرئيسة الوزراء لتنقية
األجواء».
العمالي
النائب
ورفض
مارك دريفوس هذه القضية
باعتبارها «ال تشكل ارضية
لقصة».
والحظ السيد دريفوس ،ان

بيشوب

الشريك االساسي يف ذلك
الوقت بيرت غوردن ،وشركة
احملاماة على حد سواء قالوا
انه ال يوجد دليل على وقوع
خمالفات.
وقال السيد دريفوس «على
الرغم من هكتارات من ورق
الصحف اليت جيب أن تكون
نهاية هلذه املسألة :ال يوجد
خطأ».

اجمللس االسرتالي لنقابات العمال يدعو
لزيادة  50دوالرا اسبوعيا على دفعة
الرفاهية (السنرتلينك)
دعا اجمللس األسرتالي لنقابات
العمال لزيادة  50دوالرا
يف األسبوع على مدفوعات
الرفاهية (السنرتلينك).
النقابات
مطالبة
وتأتي
مدفوعات الرفاهية
بزيادة
 50دوالرا يف األسبوع ،حبجة
ان املدفوعات احلالية بالكاد
تكفي للعيش.
األسرتالي
اجمللس
وقال
لنقابات العمال ()ACTU
ان منحة البداية اجلديدة

( )Newstart allowanceمل
ترتفع يف القيمة احلقيقية ملدة
 20عاما ،ومتثل اآلن  18يف
املئة فقط من متوسط األجر
األسرتالي.
وتأتي هذه الدعوة يف وقت
حذرت فيه الشبكة الوطنية
حلقوق الرفاهية من ان أسرتاليا
يف قبضة أزمة البطالة مع أكثر
من  105آالف شخص عاطل
عن العمل منذ أكثر من مخس
سنوات.
اجمللس
رئيسة
وقالت
األسرتالي لنقابات العمال غيد
كريني ان دفعة الرفاهية من
الصعب العيش منها ،ناهيك
عن تغطية تكاليف احلصول
على وظيفة الئقة ،وهذا يؤدي
اىل «ادخال الناس يف حالة
فقر ألمد طويل».
وقالت يف بيان هلا يوم
االثنني «نيو ستارت عنصر
أساس يقوم عليه نظام
أسرتاليا للحماية االجتماعية،
ولكنه يسمح لألفراد األكثر
ضعفا يف جمتمعنا الن يكونوا
يف أسفل القائمة».
ففي اقرتاحه للجنة احلكومة
يف
للتحقيق
الفيدرالية
اجمللس
دعا
البدالت،
األسرتالي لنقابات العمال اىل
زيادة بدل نيو ستارت 50
دوالرا يف األسبوع.
ويبلغ احلد األقصى للبدل
 489،70دوالرا يف األسبوعني
لغري املتزوجني وأكثر من ذلك
بقليل بالنسبة ألولئك الذين

لديهم أطفال حباجة العالة.
ويريد اجمللس أيضا زيادة يف
احلد األدنى لسحب دفعات
املستفيدين عند بدء العمل،
وإجراء حتقيق مستقل يف آثار
العمل غري اآلمن على نظام
الرعاية االجتماعية.
ويوافق البريوقراطيون الذين
يعملون مع حاالت العاطلني
عن العمل يف اسرتاليا إىل
حد كبري بأن الفوائد منخفضة
للغاية.
وقد أجرت وكاالت اجتماعية
واحتاد القطاع العام استطالعا
للرأي مع أعضاء يعملون حلساب
االدارة الفيدرالية للخدمات
اإلنسانية ( ،)DHSمن ضمنهم
موظفون من اخلطوط االمامية
يف سنرتلينك.
ووجد االستطالع ان ما يقرب
من ثلثي العاملني يف االدارة
الفيدرالية للخدمات اإلنسانية
يعتقدون أن دفعة نيو ستارت
احلالية غري كافية ،فيما يرى
 75يف املئة أن العمل غري
اآلمن ،مبا يف ذلك العمل
لوقت قصري االمد والعمل
لساعات غري نظامية ،جيعل
الناس يعتمدون على الرعاية
االجتماعية.
ورأت السيدة كريني انه «على
الرغم من أن معدل البطالة هو
يف املستوى األدنى له منذ
سبعينات القرن املاضي ،فان
العمل غري اآلمن ارتفع وان
العمل مبوجب عقود واتفاقات
والعمل بشكل متقطع ميثالن
القسم االكرب من العمالة اكثر
من أي وقت مضى ،مما يؤثر
اآلن على  40يف املئة من
القوى العاملة».
وقالت «حنن نعلم أن األشخاص
الذين يعملون يف وظائف
غري آمنة جيدون صعوبة يف
احلصول على قرض عقاري أو
التخطيط حلياتهم ،ولكن هذا
البحث اجلديد يؤكد اآلن ان
ذلك يدمر االشخاص االضعف
يف جمتمعنا».
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

ماكدونالدز وسومو ساالد ودومينوز بيتزا يف الغالء العقاري يضرب ملبورن ويدفعها
قائمة العار لنيوساوث ويلز!!
لالقرتاب من سيدني!!
دخلت بعض سلسلة مطاعم
الوجبات السريعة يف نيوساوث
ويلز أمثال ماكدونالدز وسومو
ساالد قائمة العار اليت تنشرها
حكومة الوالية لتشهر باملطاعم
املهملة من ناحية النظافة
نقص
عقب اكتشاف أوجه
يف شروط النظافة الالزمة إثر
محالت تفتيشية.
ومشلت القائمة سالسل مطاعم
دومينوز بيتزا يف كامربيدج
بارك ،و بيتزا هت يف أورانج،
وماكدونالدز يف ياس ،وسومو
ساالد يف ماكواري بارك.
ومشلت القائمة أيضا كولز
اكسربيس يف ويلوغيب لبيعها
منتجات قدمية تفتقد الطزاجة.
من جهتها ،علقت كاترينا
هودجكينسون وزيرة الصناعات
األساسية بوالية نيو ساوث
ويلز على القائمة بقوهلا:
«هذا يهدف إىل إرسال رسالة
واضحة ،أنه ال يتم التسرت

على أي خمالفات بغض النظر
عن مسعة املطاعم املرتكبة هلا
وحجم أنشطتها ،حيث يتم نشر
األمساء املخالفة على املأل يف
حالة عدم متكنها من االمتثال
الغذائية،
السالمة
لقواعد
العامة هلم كل احلق يف معرفة
منتهكي تلك الضوابط».
وتواجه تلك املطاعم املخالفة
غرامات تصل إىل  $1320عقابا
على عدم االمتثال لشروط
السالمة الغذائية.
بينما قالت متحدثة باسم
سلسة مطاعم دومينوز بيتزا
إن الغرامات املفروضة على
املطاعم ترجع حلمالت تفتيشية
متت يومي  3و 25مايو،
وأضافت أنها فرضت بسبب
محام مكسور مت إصالحه،
وليس هلا عالقة على اإلطالق
بالوجبات اليت تقدمها دومينوز
بيتزا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

طالب زواج
شاب عازب يف منتصف االربعينات
من العمر يود التعرف اىل آنسة فوق
الثالثني من العمر بقصد الزواج

لالتصـــــــال:
0406588804

Page 11

األم مونيكا هريمان مع طفلها الرضيع غاسبري يف منزلها بملبورن
تقول إنها ال تستطيع ترقية مستوى السكن نظرا للغالء العقاري
الذي يضرب ملبورن
اقرتبت ملبورن بشدة من
سيدني فيما يتعلق بصعوبة
شراء عقارات و دفع الرهون
العقارية وفقا لتحليل إحصائي
صدر مؤخرا.
وأظهر التحليل الذي قام به
بوب برييل من مركز التعداد
السكاني والبحوث احلضرية يف
جامعة موناش أن قيمة الرهون
العقارية يف ملبورن مقارنة
بدخل املواطن املتوسط قد
صعدت من  %23إىل  %31عرب
العشرة سنوات املاضية.
يأتي ذلك يف الوقت الذي حتتل
فيه سيدني ،املدينة األكرب يف
أسرتاليا ،املركز األول يف ذات
النسبة إذ بلغت  %35إال أن
النسبة شهدت استقرارا ملحوظا
يف الفرتة ما بني .2011-2006

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

وعلق الربوفيسور برييل على
النتائج قائال « :إنها مؤشر
واضح على أن ملبورن تقرتب من
سيدني حيث أصبحت املدينتان
ضمن قائمة أكثر املدن غالء يف
العامل» ،مضيفا أنه يتوقع أن
تتخطى ملبورن سيدني فيما
يتعلق بالغالء العقاري.
ومل يستطع أصحاب التطوير
العقاري يف سيدني يف العقد
األول من القرن احلالي بناء
مساكن بأسعار يف متناول
اجلميع مبا نتج عنه ركودا يف
النمو العقاري ،حتى أن عدد
التصرحيات السكنية اجلديدة
يف سيدني مل تتعد  226ألفا
منذ بداية األلفية الثالثة حتى
عام  ،2011فيما بلغ عدد
التصرحيات السكنية يف ملبورن
 345ألفا يف ذات الفرتة ،إال
أن الربوفيسور برييل توقع أن
ينخفض معدل النمو العقاري
يف ملبورن ،جراء ارتفاع تكلفة
البناء مع نهاية عام .2010
وقالت مونيكا هريمان ،اليت
لديها طفل يف الشهر الرابع
من العمر ،إن ارتفاع أسعار
املعيشة يف ملبورن والغالء
العقاري دفع أسرتها إىل
تقليص النفقات بقدر املستطاع
املعيشة،
مشقة
جملابهة
وأشارت إىل أن خطيبها مارك
فريال قد قام بشراء شقة حتتوي
على غرفيت نوم يف ملبورن منذ
 14عاما مضت ،وهو ما ال
يستطيع فعله اآلن ،وأضافت:
« حنن حمظوظون أنه متكن من
الشراء قبل الغالء الفاحش يف
األسعار» ،وأشارت إىل عجزها
عن ترقية مستوى السكن نظرا
للغالء العقاري الذي يضرب
ملبورن.
ويرى الربوفيسور برييل أن
حل أزمة الغالء العقاري ليس
سهال قائال إن سيدني وملبورن
متتصان أكثر من نصف معدل
اهلجرة القادمة إىل أسرتاليا،
األزمة
استمرار
متوقعا
العقارية.
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حمكمة أسرتالية متنح عاهرة احلق يف
جلب الزبائن إىل غرفتها الفندقية!!

أحدث حكم قضائي جدال شديدا
يف قطاع الفنادق األسرتالي بعد
أن قضى بعدم قانونية اإلجراء
الذي اختذه صاحب فندق مبنع
عاهرة من حجز غرفة بفندق
تزاول عملها بداخلها.
وسبب احلكم حالة من الدهشة
الشديدة ألصحاب الفنادق
الذين كان يراودهم االعتقاد
بامتالكهم احلق يف اختيار نوع
املمارسات اليت تقام داخل تلك
الفنادق.
وكانت العاهرة اليت حتمل امسا
رمزيا «جي كي» قد احتكمت
حملكمة أسرتالية بدعوى تعرضها
للتمييز واالضطهاد بعدما مت
منعها من استئجار غرفة بفندق
«دروفرز ريست» يف مدينة
مورانباه الشهرية مبناجم الفحم،
بوالية كوينزالند.
وكانت العاهرة قد حجزت يف
الفندق  17مرة خمتلفة على مدار
عامني قبل أن يكتشف مالكوه
عام  2010أنها جتلب زبائنها
إىل غرفتها ملمارسة الدعارة،
ومن ثم صدر قرار مبنعها من
اإلقامة بالفندق.
وقالت العاهرة لصحيفة «ذي
أسرتاليان»« :على الرغم من
إال أن ذلك
كوني عاهرة،
ال مينحهم احلق يف معامليت
كمواطنة من الدرجة الثانية،
إنهم أرادوا إبعادي ،لكنين
عنيدة ولن أستسلم».
من جانبه ،قال حمامي الفندق
ديفيد ادواردز يوم األربعاء إن
احملكمة أبلغته بقبوهلا لدعوى
العاهرة ،مؤكدا أنها تبحث عن
تعويض قيمته  30000دوالر
الصحيفة
حبسب
أسرتالي
األسرتالية.
يأتي ذلك يف الوقت الذي مل
تصدر فيه احملكمة بعد احليثيات
اليت استندت إليها يف إصدار
مثل هذا احلكم الصادم.
وأضاف احملامي ادواردز أنه
يدرس االستئناف على احلكم
يذكر أن الدعارة من املهن
والية
يف
قانونا
املباحة
كوينزالند ،كما أن أي متييز
يستند على نشاط جنسي مباح
من األمور الغري جائزة قانونا
يف الوالية ،وتتدفق العاهرات
حنو املدن التعدينية النائية

مثل مورانباه جلنى أكرب قدر من
األموال يف ظل الطفرة التعدنية
الناجتة من الطلب الصيين
املتزايد على املواد اخلام.
من جهته ،قال ريتشارد مونرو
الرئيس التنفيذي ملؤسسة
Accommodation Association
 of Australiaإحدى مؤسسات
صناعة السياحة األسرتالية إن
حكومة كوينزالند وباقي حكومات
أسرتاليا جيب أن يعمدوا إىل
تغيري القوانني لضمان قدرة
أصحاب الفنادق على اختيار أي
نوع من األنشطة واملمارسات
متارس داخل تلك الفنادق،
واستطرد« :ليس منطقيا باملرة
أن تقوم مصففة شعر مثال
بافتتاح حمل يف فندق ودعوة
الزبائن لتصفيف الشعر رغما
عن صاحب الفندق ،الذي من
حقه متاما أن يأمرها بالتوقف،
وهكذا العاهرات ،ليس من
حقهن ممارسة عملهن داخل
الفنادق ،دون موافقة املالك،
الذي جيب احلفاظ على حقه يف
االختيار».
وتابع مونرو أن مؤسسته
ستبحث عن النصيحة القانونية
األمثل ملعاجلة األمر بعدما تطلع
على حيثيات احلكم ،مشريا
إىل أن السماح بالعاهرة جبلب
الزبائن لغرفتها ينطوي على
احتمالية إزعاج نزالء آخرين يف
الفندق إذا طرق الزبائن أبواب
غرف أخرى على سبيل اخلطأ.
بينما رحبت جانيل فوكس
لرابطة
التنفيذية
الرئيسة
عمال اجلنس األسرتالية Scarlet
القضائي
باحلكم
Alliance
واصفة إياه باالنتصار العظيم
لصناعة اجلنس يف أسرتاليا ،إال
أنها أشارت إىل وجود أشكال
أخرى من التمييز تتعرض له
العاهرات يف أسرتاليا ،غري أنها
أوضحت أن احلكم يعطي رسالة
بالغة الوضوح من أن أي متييز
ضد العاهرات لن يتم التسامح
معه.
ورفض صاحب فندق «دروفرز
ريست» التعقيب على ذلك
احلكم القضائي الذي أحدث
جدال كبريا.
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الدليل التجاري

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

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

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

أكثر من  30سنة خربة

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

753 Hume Hwy, Shop 28A

0414 983 608

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

ملحمة النجوم

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

بادارة آدي

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

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

لصاحبها رومانوس اسكندر
لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يومياً
غنم  ..بقر ..ماعز

نبيع بالجملة واملفرق

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جداً
زورونا مرة لتزورونا كل مرة

خدمة ممتازة  ..نظافة تامة ..صدق يف املعاملة
Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW
Tel: 9796 1326 - Mob: 0405 333 336

Lic: 185750C

BG

Glass & Glazing

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

For all your glazing needs

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

**Shower screens* Tables tops
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

للخياطة الرجالية

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

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

0407 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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

صفوت عرفان

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

طوني أبوت :أنا رجل عصري للغاية واتهامات كرهي للنساء كاذبة!! شركة سالتر وَ غوردن للمحاماة
تطرد جوليا غيالرد

أصر طوني أبوت زعيم
االئتالف الفيدرالي املعارض
على أنه « رجل عصري للغاية»
مضيفا أنه يشعر بالسعادة
عندما ترأسه النساء ،مفندا
االدعاءات اليت أطلقها حزب
العمال ،حيث اتهم أبوت بأنه
يقسو على النساء ويعاملهن
بشكل خيتلف متاما عن معاملته
للرجال.
وكان التكتل العمالي يف
جملس النواب قد استمعت
لشكوى ضد أبوت قدمها
نائب عمالي من الصفوف
اخللفية صباح الثالثاء يدعي
خالهلا أن زعيم االئتالف
املعارض يعامل نائبة رئيس
جملس النواب آنا بريك بشكل
يتباين كثريا عن الطريقة
اليت كان يتعامل بها مع بيرت
سليرب رئيس الربملان املتنحي
وهاري جنكينز رئيس الربملان
سابقا.
يذكر أن توني أبوت يعد
أول زعيم للمعارضة منذ
 26عاما يتم استبعاده من
«وقت االستجواب» الربملاني
عقب وصفه لرئيسة احلكومة
الفيدرالية جوليا غيالرد ب «
الكاذبة».
من جانبه قال أنتوني ألبانيز
يف
زعيم الكتلة العمالية
جملس النواب إن تصرفات
أبوت كانت ستكون أكثر
احرتاما إذا كان من جيلس
على كرسي رئاسة الربملان
بيرت سليرب أو هاري جنكينز،
واصفا أبوت بأنه يتحدى
الضوابط املنظمة ويتجاوز
كثريا يف حق رئيسة احلكومة
الفدرالية.
من جهتها ،قالت نيكوال
العام
املدعي
روكسون
الفدرالي إن طوني أبوت
ال يشعر بالراحة يف تعامله

طوني أبوت مع زوجته وابنتيه يف صورة أعقبت انطالق الحملة االنتخابية لالئتالف يف برزبني عام 2010

من النساء ذوات السلطة،
وأضافت أنهما يف تنافر
دائم ،وفسرت ذلك بقوهلا:
« إما ألنين امرأة ،أو ألنين
أدحض حججه يف املناقشات
اجلدلية اليت جتمعين معه ،إنه
ال يشعر بالراحة جتاه القيادة
النسائية».
بينما قالت الوزيرة العمالية
ونائبة الصفوف األمامية
تانيا بليربسيك لقناة « ايه
بي سي « التلفزيونية إن
توني أبوت يعامل كل من
رئيسة احلكومة الفدرالية و
نائبة رئيس جملس النواب
جبفاء مستمر ،واتهمته أنه
جيد صعوبة يف معاملة النساء
ذوات السلطة.
وعلى اجلانب اآلخر ،نفى
طوني أبوت صحة تلك
االدعاءات ،مشريا أنه يشعر
يتلقى
عندما
بالسعادة
تعليمات من النساء ،وأردف:
« دائما ما أنفذ تعليمات
زوجيت وبناتي ومديرة مكتيب،
أنا رجل عصري للغاية فيما

يتعلق بذلك الشأن».

استطالع %24 :من ركاب نيوساوث ويلز
يقضون  22يوما سنويا يف االنتقال ألعماهلم

كشف استطالع أجرته مؤسسة «ان آر
إم ايه» خلدمات السيارات أن %24
من ركاب نيوساوث ويلز يقضون
ما يناهز الساعة والنصف يوميا يف
االنتقال ذهابا وإيابا ملقار أعماهلم.
كشف استطالع حديث أن شخصا
من بني  4ركاب يف والية نيوساوث
ويلز يضيع وقتا سنويا للتنقل ذهابا
وإيابا إىل مقر عمله مبعدل زمين يفوق
العطلة السنوية املعتادة اليت يتحصل
عليها املوظفون.
ووفقا لالستطالع الذي أجرته مؤسسة
«ان آر إم إيه» خلدمات السيارات
على موقعها التفاعلي اجلديد على
شبكة االنرتنت  Live4فإن %24
من ركاب الوالية يقضون ما يناهز
الساعة والنصف يوميا يف االنتقال
ذهابا وإيابا ملقار أعماهلم ،وهو ما
يعادل سنويا  22يوما ،أي ما يفوق
بيومني كاملني العطلة السنوية اليت
يتحصل عليها معظم املوظفني.

معاناة جمندات اجليش األسرتالي :كامريات فيديو يف صناديق
أحذية وحترش واغتصاب!!
كشف تقرير حديث أن التصوير
السري والغري قانوني لبعض
جمندات اجليش األسرتالي وهن
ميارسن اجلنس يعد ظاهرة شائعة
داخل اجليش وليس جمرد حوادث
فردية وهو الوصف الذي أطلقه
مسؤول باجليش على فضيحة
السكايب العام املاضي.
وبدأ اإلعداد للتقرير يف أعقاب
فضيحة السكايب اجلدلية واليت
اتهم فيها عسكريون أسرتاليون
باستخدام االنرتنت لنشر مقطع
المرأة شابة وهي متارس اجلنس،
حيث كشف النقاب عن تعرض
جمندات داخل اجليش األسرتالي
النتهاكات مشابهة.
من جانبه ،قال احملقق العسكري
األسبق أندرو غونستون إن فضيحة
السكايب يف حالة ثبوت حدوثها
فإنها ستكون مبثابة « غيض من
فيض» مبعنى أنها قدر يسري يف
حبر من االنتهاكات اليت حتدث داخل
املؤسسة العسكرية األسرتالية،
مشريا إىل أن تلك االنتهاكات تتم
منذ التسعينات من القرن املنصرم
حيث كانت تتم تسجيالت جنسية

مصورة باستخدام كامريات فيديو
خمبأة يف صناديق األحذية.
وصدر التقرير أمس األول من قبل
اللجنة األسرتالية حلقوق اإلنسان
حتت عنوان « مراجعة حول معاملة
النساء يف اجليش األسرتالي»،
ونقل التقرير عن إحدى الضحايا
أنهم أخربوها أن « ما حدث خلف
األبواب املغلقة سيبقى خلف األبواب
املغلقة» ،يف إشارة إىل حرص
بعض املسؤولني على عدم كشف
تلك الفضائح على املأل ،وأضافت
أنها كانت خائفة من تصعيد األمر
لعدم رغبتها يف االنتقاص من
سجلها العسكري ،وأعربت عن
رغبتها يف أن ينال اجلاني عقابه
املستحق.
وكان أجنوس هوستون قائد قوات
الدفاع األسرتالية السابق قد علق
يف أبريل من العام املاضي على
فضيحة السكايب واصفا إياها
بالسلوك الفردي البغيض ،مشريا
إىل أن مثل هذه التصرفات ليست
شائعة داخل صفوف اجليش
األسرتالي ،إال أن السيد غونستون
قال إن هنالك العديد والعديد من

املصدر :العنكبزت االلكرتوني

االنتهاكات املشابهة يتم ارتكابها
منذ سنوات عديدة داخل اجليش عرب
جلب النساء إىل القواعد العسكرية
وتصويرهن سرا بكامريات خمبأة
يف صناديق األحذية ثم يتم انتشار
هذه املقاطع اجلنسية.
ورغم اعرتاف كل من غونستون
مفوضة
بروديريك
واليزابيث
التمييز اجلنسي ومؤلفة التقرير بأن
هنالك حتسنا ملحوظا داخل اجليش
األسرتالي فيما يتعلق بتحقيقات
التحرشات اجلنسية ،وسبل منعها،
إال أنهما طالبا بضرورة بذل املزيد
يف هذا الصدد ،وأضافت بروديريك
إن استخدام اهلواتف اجلوالة وإساءة
استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة
عمق من املشكلة وطالبت بعمل
دورات تدريبية إلرساء األخالق
داخل اجليش األسرتالي.
وأشار التقرير إىل وقوع العديد من
حاالت التحرش اجلنسي داخل اجليش
إال أن النقص يف قاعدة املعلومات
وثقافة الكتمان العكسرية ختفي
العديد من حاالت التحرش.

املصدر :العنكبزت االلكرتوني

وقال  %47من املشاركني يف
االستطالع أن أكثر األسباب اليت
تسبب هلم إحباطا وانزعاجا عند
ركوبهم وسائل املواصالت العامة
هو قيام بعض الركاب بالسعال
والبصق ،بينما قال  %45إن أكثر ما
يزعجهم هو اخنراط بعض الركاب يف
حمادثات جانبية بصوت مرتفع.
وعالوة على ذلك ،أشار  %62من
املشاركني إىل أنهم يفضلون االنتقال
إىل مقار أعماهلم بسياراتهم اخلاصة
إذا سنحت هلم الفرصة ،وقال %33
إن وسائل االنتقال ألعماهلم تسبب
هلم ضغوطا عديدة.

املصدر :العنكبزت االلكرتوني

قام مدراء يف شركة احملاماة
سالتر وغوردن باقالة جوليا
غيالرد خالل حتقيق سري داخلي
عام  1995يف عملية احتيال
مزعومة ارتكبها صديقها يف
ذلك الوقت رئيس نقابة العمال
االسرتاليني بروس ويلسون.
وفقا لبيان تسرب من الشريك
يف الشركة يف ذلك الوقت بيرت
غوردون ،نشر يوم الثالثاء يف
صحيفة «االسرتاليان» ،فان
عالقة اآلنسة غيالرد مع إدارة
الشركة كانت قد «انكسرت
والثقة تبخرت».
الشهري،
البيان
وكشف
الذي ظهر األسبوع املاضي،
تداعيات اكتشاف تورط اآلنسة
غيالرد القانوني يف إنشاء
مجعية اصالحية لنقابة العمال
االسرتاليني ملكان العمل كانت
ُتستخدم من قبل صديقها
بزعم اختالس مئات اآلالف من
الدوالرات املخصصة لالحتاد.
ومع ذلك ،أشار السيد غوردن
اىل ان رئيسة احلكومة كررت
نكران القيام باي تصرف
خطأ ،وقال انه شكل وجهة
النظر «أنه ينبغي قبول شرحها
وتفسريها».
ونفت اآلنسة غيالرد بشدة
قيامها باي خمالفة أو معرفة
بعملية احتيال مزعومة تورط
فيها صديقها يف ذلك احلني
السيد ويلسون.

ويأتي كشف هذه الفضائح يف
وقت اظهر فيه آخر استطالع
الزميلة
يف
نشر
لآلراء،
«االسرتاليان» الثالثاء ،ارتفاع
الدعم جلوليا غيالرد ليتعادل
مع الدعم لطوني أبوت كرئيسة
وزراء مفضلة وليصل اىل معدل
 38يف املئة.
كما ارتفع دعم االصوات االولية
حلزب العمال أيضا نقطتني
ليصل إىل  35يف املئة ،اما
الدعم لالئتالف فبقي دون
تغيري على  45يف املئة.
وتعرضت اآلنسة غيالرد لسيل
من االسئلة حول رحيلها من
شركة سالتر وغوردن للمحاماة
بعد ان كسر الشرك السابق
نيك براون صمتا عمره 17
عاما كاشفا ان اآلنسة غيالرد
تركت وظيفتها ألن الشركة
«كونت انطباعا خطريا جدا»
حول سلوكها.
ويكشف البيان اجلديد للسيد
غوردن ان الشراكة اخذت يف
االعتبار «إنهاء» عمل اآلنسة
غيالرد بعد النظر يف ما إذا
كانت متورطة عن سابق علم
ومعرفة بعملية االحتيال».
واضاف يقول «ومع ذلك،
كانت الشراكة مستاءة للغاية
من اآلنسة غيالرد باعتبار أن
اليقظة املناسبة مل ُتالحظ وأن
واجباتها وحسن النية لشركائها
مل تتحقق ايضا».

إقليم العاصمة األسرتالية يقر قانونا يسمح مبراسم
احتفالية ملزمة لزواج املثليني

عقب جلسة ماراثونية ،مررت
إلقليم
التشريعية
اجلمعية
قانونا
األسرتالية
العاصمة
يسمح بإقامة مراسم احتفالية
ملزمة لزواج مثليي اجلنس.
ويرجع الفضل يف مترير القانون
ملساندة اخلضر الكبرية له.
من جانبه ،قال سيمون كوربل
املدعي العام إلقليم العاصمة
األسرتالية إن مترير القانون
هو مبثابة إعادة لتشريع كانت
حكومة هاورد قد قامت بإلغائه،
واصفا مترير القانون بالعالمة
الفارقة الذي يلغي فكرة التمييز
ضد األزواج املثليني.
وأضاف املدعي العام« :سيسمح
القانون بإقامة مراسم احتفالية
ذات معنى لزواج املثليني،
يعرتف بها القانون ،دون أي
إحراج».
يذكر أن األزواج املثليني حيق
هلم القيد يف سجالت إقليم
العاصمة األسرتالية منذ عام
.2008
وحيل القانون اجلديد حمل «
قانون املشاركة االجتماعية
 »2008ويعيد بشكل كامل
الدور املهم الذي متثله املراسم
االحتفالية.

واستطرد كوربل قائال إن القانون
اجلديد خطوة هامة حنو إرساء مبدأ
املساواة يف الزواج.
ومل يكن تأييد اخلضر للقانون
بالشيء األكيد الشهر املاضي،
وسط خماوفهم من أن يؤدي إىل
صرف األنظر عن اجلدل الدائر
بشأن زواج املثليني ،الذي يقف
منه االئتالف الفدرالي موقف
املناهض.
من جانبها ،رحبت ايفيت
غونزاليس من مجعية Equal
 Love Canberraبالتغيريات اليت
أقرها القانون اجلديد ،قائلة إن
احلصول على شيء ما أفضل من
عدم احلصول على أي شيء ،إذ
يتيح القانون اجلديد االعرتاف
القانوني بذلك بزواج املثليني،
وإقامة مراسم احتفالية هلم
حيضرها األصدقاء ،واصفة ذلك
بالشيء البالغ األهمية.

وعلى النقيض ،قال جيم واالس
عضو « اللوبي األسرتالي
املسيحي» إن زواج املثليني
ليس من حقوق اإلنسان,
وأضاف « :الزواج جيب أن
يكون بني رجل وامرأة ،حبسب
الطبيعة البيولوجية ،وليس
لذلك أي صلة مبفهوم التمييز
أو االضطهاد» ،معربا عن ختوفه
من اضطهاد ونبذ كل من يرفض
التعامل مع املراسم االحتفالية
لزواج املثليني ،مثل املصورين،
ضاربا أمثلة لذلك يف مكسيكو
سييت.
وأضاف واالس أن مباركة
الكنيسة على زواج املثليني يف
الدمنارك أصبح شرطا أساسيا
لالعرتاف به ،مطالبا بعدم
تهميش دور الكنيسة والدين
يف مثل هذه اإلجراءات.

املصدر :العنكبزت االلكرتوني

العالناتكم يف اهلريالد:
0403482345
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

مساسرة «بيع» ...دوالرات مزوّرة

مزيفة من مكان عملهم يف مكتب
اختذ ثالثة مشتبه بهم برتويج عملة ّ
مزورة اىل أن ألقي
عقاري يف صيدا ،منطلقًا هلم لرتويج دوالرات ّ
مزور.
القبض عليهم وضبط حبوزتهم مبلغ  40ألف دوالر ّ
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أن معلومات توافرت
عن قيام أشخاص جمهولني برتويج عملة مزيفة يف مدينة صيدا.
وبنتيجة اإلستقصاءات والتحريات املكثفة ،متكن مكتب مكافحة
اجلرائم املالية وتبييض األموال يف وحدة الشرطة القضائية،
بالتنسيق مع شعبة املعلومات ،بتاريخ  2012/8/17من معرفة هوية
املشتبه فيهم وتوقيفهم يف مكان عملهم داخل مكتب عقاري يف
املدينة ،وهم كل من:
 هـ.ع 47( .عامًا) وس.م 50( .عامًا) والفلسطيين ك.م51( .عامًا) ،وضبط يف حوزتهم مبلغ  40ألف دوالر أمريكي مزيفة.
وبالتحقيق معهم ،اعرتف هـ.ع .انه استحصل على العملة املزيفة
من شخص جمهول اهلوية على طريق املطار (العمل جار لتوقيفه)،
وكان ينوي بيعها مببلغ  45مليون لرية لبنانية باالتفاق مع س.م.
وك.م .اللذين أنكرا معرفتهما بأنها مزيفة ،واعرتفا بأنهما كانا
يعمالن على بيعها لقاء عمولة.
وقد تبني أنه يوجد حبق ك.م .خالصة حكم جبرم تزوير ،وضبط مع
هـ.ع .مسدس حربي.
من جهة أخرى ،أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بريوت ،يف حملة
الرملة البيضاء ،حسن ل.د .الذي كان على منت دراجة نارية خمالفة،
وضبطت حبوزته كمية من حشيشة الكيف ودفرت لف سجائر .وسلم
املوقوف اىل الفصيلة املعنية الجراء املقتضى القانوني حبقه.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان انه «ضمن إطار
مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها،
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتواريخ  19-18و 2012/8/20من
توقيف  64شخصا إلرتكابهم أفعا ً
ال جرمية على األراضي اللبنانية
كافة ،بينهم 13 :جبرائم سرقة وسلب 12 ،جبرائم خمدرات 14 ،جبرم
دخول البالد خلسة ،اقامة غري مشروعة ودون اوراق ثبوتية 4 ،جبرم
حترش جنسي واستغالل قاصرات 3 ،جبرم ترويج وحيازة عملة مزيفة،
 3جبرم صدم وايذاء 2 ،جبرم حيازة سالح 2 ،جبرم سكر ظاهر2 ،
جبرم إطالق نار 3 ،جبرائم :طعن بسكني ،هوية مغايرة ،قيادة دراجة
نارية دون تسجيل ،و 6مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام
عدلية خمتلفة».
***

سلب بقوة السالح يف النبعة والسعديات
أقدم جمهوالن يستقالن دراجة نارية صغرية احلجم على اعرتاض
سبيل السوري معتصم أمحد أبو احلاج ( 19عامًا) ،يف النبعة بالقرب
من سنرت شويرت وسلباه ،بعد شهر مسدس بوجهه ،حمفظته اليت حتوي
مبلغ  20ألف لرية لبنانية وهاتفه اخلليوي وأوراقه الثبوتية وفرا باجتاه
منطقة اجلديدة.
ويف السعديات ،وأثناء انتقال أمحد حممد وهيب ديبو ( 43عامًا)
سريًا ،اعرتضته سيارتان األوىل نوع هوندا  -فضية والثانية نوع
شريوكي سوداء داكنة الزجاج وحاجبة للرؤية ،وأقدموا بعد أن ترجل
منها سبعة أشخاص على ضربه وسلبه بقوة السالح ما حيمل من
أموال نقدية ،قال إنها بلغت  175ألف لرية لبنانية .وقد أطلق أحدهم
عيارات نارية يف اهلواء قبل أن يستقل السالبون السيارتني ويفروا
باجتاه صيدا بسرعة فائقة.
***

عقار وهمي بـ 50ألف دوالر
ّ
وقع رجل أعمال ضحية احتيال شاب أوهمه انه خطيب فتاة ثرية
وانه ميلك عقارين يف منطقة جدرا يرغب ببيعهما ،وملا ُأعجب رجل
األعمال بالعقارين بعد معاينتهما قام بتسليم أمحد س 33( .عامًا)
مخسني ألف دوالر لتجهيز أوراق العقارين ،ليكتشف الحقًا انه ّ
سلم
املال حملتال وليس للمالك احلقيقي .وعرض ابراهيم م .يف شكواه

ان أمحد س .قد حضر إليه موهمًا إياه انه خطيب ابنة أحد رجال
األعمال املعروفني ،ومتكن من إقناعه انه ميلك مع شقيقه حممد س.
عقارين متالصقني يف منطقة جدرا العقارية ومبواصفات مميزة وانهما
يرغبان ببيعهما بسعر مغٍر ،وبالفعل ،انتقل برفقته إىل أرض العقارين
حيث عاينها وأعجب بها.
وعلى اثر ذلك طلب أمحد س .من ابراهيم مبلغ  50ألف دوالر
لالستحصال وجتهيز مستندات العقارين ،فقام بتسليمه املبلغ املذكور
مبوجب شكني مسحوبني على أحد املصارف بعد ان وثق بهّ ،
إال ان
ب
ت
أمحد استلم الشيكني وقبض قيمتهما وتوارى عن األنظار .وقد ينّ
فيما بعد ان العقارين موضوع البيع ليسا ملك شقيقه.
وبقي أمحد متواريًا عن األنظار طيلة فرتة التحقيق األولي
واالستنطاقي.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان عقوبة السجن حتى  3سنوات
ألمحد س .وإحالته للمحاكمة أمام القاضي املنفرد اجلزائي يف
شحيم.
***

«ض ّخ» مستندات مزوّرة إلنشاء مشروع يف العراق
استوىل اهلندي «زيد.خ» ( 64عامًا) على حنو  37ألف دوالر من
احدى الشركات يف لبنان ،بعدما أوهمها بتنفيذ مشروع جتهيز مضخات
يف العراق ،وأبرز هلا مستندًا زعم انه صادر عن وزارة الزراعة يف
بغداد وعليه ختمها يفيد ان املناقصة رست على الشركة (ح.أ.ش)
ملالكها «ر.ج لكن الشركة وبعد تسليمه املبلغ ساورتها شكوك بعد
ان راح املتهم يطالبها مببالغ إضافية ،فاكتشفت بعد إرساهلا شخصًا
مزور.
إىل بغداد للتأكد من صحة املستند ،انه ّ
وبينت التحقيقات ان لـ»زيد» شريكا آخر هو العراقي قيس .م
ّ
( 58عامًا).
وكانت الشركة املدعية «م.ش» تقدمت بشكوى مع اختاذ صفة
االدعاء الشخصي حبق املتهم زيد.خ أمام النيابة العامة االستئنافية
يف جبل لبنان ،مدلية بأنه عرض عليها تنفيذ مشروع جتهيز مضخات
يف العراق وأوهمها بتحقيق الكثري من األرباح ،وأبرز زيد مستندات
تؤكد أقواله ،ومنها مستند زعم انه صادر عن وزارة الزراعة يف بغداد
أمنه مفوض
وعليه ختمها ،يفيد أن املناقصة رست على املمول الذي ّ
الشركة وهي شركة «ح.أ.ش» وانها دفعت لزيد مبلغ  37000دوالر
مبوجب شيك مسحوب من مالك الشركة األخرية ألمر املدعية وجميرّ من
األخرية للمتهم املذكور وتعهد خطيًا بإعادة املبلغ املذكور يف حال
مل ُتعط شركة ح.أ.ش .ذلك االلتزام ،وتبني هلا الحقًا ان الشهادة
اليت أبرزها املتهم زيد واملنسوب صدورها عن وزارة الزراعة العراقية
مزورة ،وخلصت إىل طلب الزام املتهم بإعادة
وحتمل ختمها هي
ّ
املبلغ الذي استوىل عليه احتيا ً
ال والبالغ  37000دوالر إضافة إىل
مبلغني مماثلني كتعويض للمدعية وكعطل وضرر.
وتبني من صورة املستند املدعى تزويره واملرفقة الشكوى انه
عبارة عن افادة صادرة عن وزارة الزراعة بغداد اللجنة الفنية املركزية
للمناقصات ،وحتمل ختم وزارة الزراعة الشركة العامة للتجهيزات
الزراعية ،وتفيد أن اللجنة ارتأت إرساء جتهيز املضخات إىل شركة
ح.أ.ش/لبنان.
ولدى التوسع بالتحقيق أمام مفرزة اجلديدة القضائية ،وباالستماع
إىل وكيل املدعية كرر مضمون الشكوى وأدىل ان املتهم زيد هو
الذي استوىل منها احتيا ً
ال على مبلغ  37500دوالر ،وأبرز للمدعية
املزورة الصادرة عن وزارة الزراعة يف بغداد وان
الحقًا االفادة
ّ
ّ
شكت بتصرفات املتهم الذي
املدعية اكتشفت أمر التزوير بعد ان
راح يطالبها مببالغ إضافية ،فأرسلت إىل العراق للتأكد من ذلك
مزور.
املستند فتبني هلا انه ّ
وأدىل زيد أثناء استجوابه ان دوره اقتصر على استالم األموال
موضوع املناقصة من املدعية ودفعها يف العراق كرسوم أولية للدخول
يف املناقصة كونه عراقي اجلنسية وميكنه تسيري تلك اإلجراءات ،وان
املزورة موضوع الشكوى وانه
املتهم قيس م .هو الذي أبرز الشهادة
ّ
مزورة أم ال ،وأكد عدم عالقته باملستند
مل يكن يعرف ما إذا كانت ّ
املزور ،وأدىل ان خالفًا وقع بني شركة «ح.أ.ش» واملتهم قيس
ّ
الذي طالبها مببالغ إضافية أدى إىل خروج الشركة املذكورة من
املناقصة ،وأكد انه مل يستول على األموال اليت قبضها من املدعية
امنا دفعها فع ًال لالشرتاك يف املناقصة يف العراق.
وكرر أقواله األولية،
وأنكر زيد ما أسند إليه يف هذه الدعوى
ّ
وأدىل أن املتهم قيس هو الذي تابع أمر املناقصة يف العراق كونه
موظفا يف السفارة العراقية وهو الذي أحضر مستند للموافقة عليها،
وتعهد زيد بأن يدفع مبلغ  39000دوالر على قسطني متساويني بعد
خروجه من السجن بـ 6أشهر بالنسبة للقسط األول والثاني بعد مدة
مماثلة من األول ،وأكد انه مل يكن يعلم بأمر تزوير املستند موضوع
الدعوى ،وبأن قيس هو الذي ارتكب عملية التزوير واالحتيال.
ولدى استجوابه أمام احملكمة كرر زيد أقواله األولية واالبتدائية،
وأدىل انه تعهد بإعادة مبلغ  39000دوالر إىل ك.أ.ب النه شريكه
والنه املبلغ الذي استلمه من «ر.ج» (صاحب الشركة) الذي اشرتك
يف املناقصة ،وأنكر عالقته مبوضوع التزوير ،مؤكدًا ان قيس هو
ّ
وسلمه إىل «ر.ج» وصرح بأن املناقصة رست
الذي أحضر االيصال

على األخري.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان عقوبة السجن ملدة سنتني
ونصف حبق زيد والسجن مخس سنوات أشغا ً
ال شاقة حبق قيس الفار
من وجه العدالة ،وقررت مصادرة أمواله.
***

طعن بالسكاكني يف النبعة نتيجة إشكال

أدى إشكال يف حملة النبعة اىل إصابة أحد املتعاركني بطعنات
بالسكني ،فيما أقدم آخر على خرق حرمة منزل وشتم زوجة أحد
املتخاصمني وسرقة سلساهلا الذهيب.
وكان وقع خالف بني رامي م .ومصطفى م.ع وميسم ق .من جهة
وحممد أ.هـ من جهة أخرى ،فأصيب األخري بطعنات عدة من سكني
يف أحناء جسمه.
ولدى التحقيق باحلادث ،أفاد حممد أ.هـ بأنه كان قد حصل مشادة
تطور اىل إشكال بينه من جهة وبني رامي
كالمية بينه وبني رامي،
ّ
ومصطفى ع.م وميسم ق .من جهة ثانية ونتج عنه إقدام الثالثة
اآلخرين على طعن حممد أ.هـ بسكني يف رقبته وظهره يف حني أفاد
كل من مصطفى وميسم بأنه صحيح بأن رامي ع.م هو الذي طعن
حممد أ.هـ بطعنات عدة يف أحناء جسمه ،غري أن ذلك كان قد حصل
بعد دخول األخري منزل مصطفى ع.م وعفيفة م.ب بشكل خرق حرمته،
وبدأ يشتم زوجة مصطفى كما استوىل على سلسال ذهب كان يف
عنقها ،فجاءت ردة فعل رامي على النحو املشار إليه ،األمر الذي أكده
األخري يف التحقيق االستنطاقي.
وقد أسقط فرقاء الدعوى حقوقهم الشخصية كل عن اآلخر.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان عقوبة السجن حتى  3سنوات
لكل من رامي ع.م وحممد أ.هـ وأحاهلما للمحاكمة أمام القاضي
املنفرد اجلزائي يف املنت ،األول جبرم الطعن والثاني جبرم خرق
حرمة منزل.
***
ّ
استعادت حقيبتها املنشولة ...بـ»جثة»

أرادت إحدى ضحايا النشل «اسرتجاع» حمفظتها ،فعمدت اىل صدم
الدراجة النارية للنشالني بعد مطاردتهما ،ما أدى اىل مقتل أحدهما.
ففي احلدث ،حملة جسر صفري ،وأثناء تواجد النا اخلوري داخل
سيارتها نوع «أوبل» ،أقدم القاصر ح.س ( 17عامًا) وبرفقته م.ح
على منت دراجة نارية صغرية ،على نشل حمفظتها من داخل السيارة
وحاوال الفرار لكنها طاردتهما وصدمت الدراجة ما ّ
مكن عناصر مفرزة
السري من توقيف األول ،فيما نقل الثاني ،الذي أصيب جبروح خطرة،
اىل «مستشفى بهمن» لكنه ما لبث أن تويف.
***

عدال عن شراء حاجياتهما ..بالسرقة

همام واسامة وهما يف طريقهما إىل احدى احملالت لشراء
عرج ّ
ّ
بعض احلاجيات ،إىل غرفة يف كنيسة جماورة وسرقا أكياسًا كانت
ومسجلة.
بداخلها ألعابًا وقرطاسية
ّ
همام ع .وأسامة ر .إىل أحد
السوريان
توجه
ويف نيسان املاضي
ّ
احملالت يف بلدة فتقا لشراء بعض احلاجيات سريًا على األقدام،
ومبرورهما قرب كنيسة مار سركيس وباخوس شاهدا أكياسًا موضوعة
داخل احدى الغرف املفتوحة فعمدا إىل سرقة قسم منها وبداخلها
كمية من األلعاب ثم عادا مرتني خالل النهار وسرقا باقي األكياس
املوجودة فيها وحتتوي ألعابًا وقرطاسية ومسجلة كهربائية ووضعوها
يف غرفة يقيمان فيها مع مواطنهما خليل ع .الذي مل يثبت اشرتاكه
معهما يف أعمال السرقة.
همام واسامة اعرتف كل منهما مبا أسند إليه امنا
ولدى التحقيق مع ّ
نفيا قيامهما بالسرقة بطريقة غري مألوفة.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان ،عقوبة السجن من  3إىل 15
همام ( 17عامًا) أمام حمكمة األحداث
عامًا لكل منهما وأحال القاصر ّ
وأسامة ( 18عامًا) أمام حمكمة اجلنايات للمحاكمة.
***

خالف عائلي يف السكسكية يوقع جرحى

أصيب مخسة أِشخاص على األقل جبروح يف االشكال الذي شهدته
بلدة السكسكية يف منطقة الزهراني مساء الثالثاء بني أفراد من
عائليت عامر ونصراهلل وتطور إىل اطالق نار.
وذكرت مصادر مطلعة أن االشكال بدأ على أثر خالف على موقف
سيارة بني شابني من العائلتني ،سرعان ما تطور إىل تضارب باأليدي
والكراسي قبل أن يتخذ شكل إشكال أمين.
وحبسب مصادر أمنية فقد نقل اجلرحى «قاسم درويش عامر وعلي
حممد عامر وعلي قاسم عامر والرقيب يف فرع املعلومات خضر نصراهلل
وشقيقه حممد» إىل مستشفيي عالء الدين وخروبي يف الصرفند ،فيما
سيرّ اجليش اللبناني وقوى األمن الداخلي دوريات هلما يف شوارع
البلدة وعلى مداخلها وعمال على مالحقة مطلقي النار ،وتوىل خمفر
درك عدلون التحقيق يف احلادث.
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اسرتاليات

رئيس بنك الطعام %10 :من سكان
أسرتاليا جائعون!

مع االرتفاع املطرد يف فواتري
الكهرباء ،اجتهت املزيد من
العائالت صوب اجلمعيات
اخلريية طلبا يف عبوات طعام
ووجبات جاهزة إال أن العديد
من تلك اجلمعيات مل يعد
قادرا على تلبية تلك الطلبات
املتزايدة.
ويشري تقرير « نهاية اجلوع»
الذي أصدره بنك الطعام إىل
أن مؤسسات اإلغاثة الغذائية
مل تعد قادرة على تلبية
االحتياجات املتزايدة.
يذكر أن بنك الطعام قدم العام
املاضي للجمعيات اخلريية
 24مليون كجم من التربعات
الغذائية العام املاضي مبا
يوازي  88ألف وجبة يوميا.
ويظهر استطالع أجراه بنك
الطعام على  668مجعية
خريية وجود زيادة قدرها 11
 %يف عدد األناس الباحثني
عن مساعدات غذائية العام
املاضي ،حيث ذكرت حوالي
 %70من اجلمعيات اخلريية أن
طلبات اإلعانة الغذائية اليت
تتلقاها قد زادت ،واشتكت

معظمها تقريبا من عدم وجود
ما يفي بتلك االحتياجات.
من جهته قال جريي أندرسون
الرئيس التنفيذي لـ «بنك
الطعام نيوساوث ويلز» إن
الكثري من العائالت أضحت
تتقشف يف النفقات الغذائية،
حيث يدفعون أوال األمور الواجبة
مثل مصاريف رخصة السيارة،
والرهن العقاري ،وفواتري
الكهرباء ،واإلجيارات السكنية،
والبنزين ،ثم خيصصون ما
يتبقى للطعام.
وكشف التقرير عن زيادة 54
 %يف أسعار الكهرباء منذ
عام  ،04-2003وزيادة %33
يف اإلجيارات السكنية خالل
ذات الفرتة ،كما أن الدوالر
األسرتالي املرتفع والذي يتيح
استرياد األطعمة بشكل أرخص
نسبيا مل يعد كافيا جملابهة
الصعود املستمر يف أسعار
املواد الغذائية.
على
الضغوط
وازدادت
اجلمعيات اخلريية لتلبية الطلب
املتزايد من احلليب والبقوليات
والفواكه واخلضروات وغريها

من املواد الغذائية ،حيث
عجزت تلك اجلمعيات عن مد
حوالي ثلثي احملتاجني بالغذاء
الكايف.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
قال فيه انزو أالرا الرئيس
التنفيذي ل «بنك الطعام
األسرتالي» إن حوالي  2مليون
أسرتالي مبا يعادل  %10من
التعداد السكاني يفتقدون
لألمن الغذائي ،وال جيدون
ما يكفيهم من طعام آمن
وصحي.
ومل تعد العجوز األسرتالية
املسنة سارة مردوخ كينغ90 ،
سنة ،تتحصل على ما يكفيها
من مساعدات غذائية رغم أنها
كانت تتحصل على الزبادي
والبيض والزبد واخلضروات،
إال أن النقص احلاد يف املواد
الغذائية قلص من نصيبها،
وأشارت إىل أن أكثر ما يقلقها
هو عجز بعض العائالت العائلة
ألطفال على احلصول على
طعام كاف.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

حمكمة أسرتالية تسجن شابا لتشهريه اجلنسي
بنساء بنديغو عرب صفحة فيسبوك!!
أصدرت حمكمة أسرتالية حكما
بسجن رجل من مدينة بنديغو
بوالية فكتوريا إثر قيامه بإنشاء
صفحة على موقع التواصل
االجتماعي» فيسبوك» متنح
تقييما لألداء اجلنسي للنساء
يف املنطقة اليت يقطن فيها
الرجل.
وقضت احملكمة بسجن ديفيد
ماكروي 22 ،عاما ،ملدة أربعة
أشهر ،استنادا إىل اجلزء
 10.6من قانون العقوبات
يف
وحتديدا
األسرتالي،
املقطع 474.17الذي جيرم
استخدام خدمة االنرتنت إلزعاج
ومضايقة اآلخرين ،كما جيرم
نشر مواد بغيضة على شبكة
االنرتنت.
واملثري أن هذا احلكم ليس
السابقة األوىل يف أسرتاليا،
فقد أصدرت حمكمة أسرتالية
حكما يف وقت سابق من هذا
العام بوضع رافشان عثمانوف
رهن اإلقامة اجلربية ملدة ستة
شهور لنشره صورا عارية
لصديقته السابقة ،كما حكم
على برادلي بول بالسجن
ثالث سنوات يف مارس من
العام املنصرم لقيامه بتشويه
صفحيت الفيسبوك اخلاصتني
بطفلني مقتولني ،ويف عام
 2010صدر حكم بالسجن مع
إيقاف التنفيذ يف حق جوستني
جونز لتشويه صفحة الفيسبوك
اخلاصة بامرأة مقتولة.
وعودة إىل ماكروي الذي حاول
حماميه تصوير ما فعله موكله

بأنه « غباء غري مقصود
وليس بدافع خبيث» إال أن
الغضب العام جتاه الصفحة،
واألضرار احملتملة لضحاياها
دفعت حمكمة بنديغو إلصدار
هذا احلكم ليكون مبثابة عربة
يتعظ منها اآلخرون.
األسبوع
احملكمة
وكانت

املاضي قد حكمت على
جوشوا ترينر 22 ،عاما ،شريك
ماكروي يف اجلرمية ،بالسجن
ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ،
باإلضافة إىل حرمانه من
استخدام الفيسبوك لعامني،
إال أنه استأنف على احلكم.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

رئيس بنك ايه ان زد يطالب بتقليص اإلعانات
االجتماعية لتسببها يف كسل األسرتاليني!
قال مايك مسيث الرئيس
التنفيذي لبنك «ايه ان زد»
إن امليزانية اليت ختصصها
احلكومة لإلعانات االجتماعية
جيب
مثل إعانة البطالة
احلكومة
تقليصها لتتمكن
العمالية من إنعاش االقتصاد
األسرتالي ،واالستفادة من
الطفرة التعدينية يف والية مثل
غرب أسرتاليا.
وأضاف مسيث أن استمرار
الوضع على ما هو عليه سوف
يزيد من حجم الضغوط على
االقتصاد والدوالر األسرتالي.
وأشار إىل أن الصعود يف
مقارنة
الدوالر األسرتالي
بالدوالر يضر كثريا بالسياحة
الصناعة
قدرة
ويضعف
املنافسة
على
األسرتالية
العاملية.
وتابع أن حمادثاته مع كبار
املستثمرين أقنعته بضرورة
تقليص خمصصات الرعاية
االجتماعية ،حمذرا من اخلمول

املرتبط باالعتماد على تلك
الدعوم  ،مفسرا ذلك بقوله:
«يف الواليات املتحدة ،إذا مل
تسعى وتتحرك ستفقد منزلك
وقوت يومك ،شبكة الدعوم
االجتماعية يف أسرتاليا ال متنح
املواطنني احلافز حنو التحرك».
إىل ذلك ،يرى بعض احملللني
إىل أن اخنفاض مثن العقارات
يف الواليات املتحدة تيسر على
األمريكان التنقل بني الواليات
املختلفة.
وبالرغم من ذلك ،فإن فكرة
إلغاء أو ختفيض إعانة البطالة
قد شهدت دفعة سياسية
مؤخرا ،إذ طرحت الفكرة
يف مايو املاضي من قبل
كريستيان بورتر وزير اخلزانة
السابق بوالية غرب أسرتاليا،
بغية إنعاش حركة التوظيف يف
مدن الساحل الشرقي احملبطة
مثل وولونغونغ.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

ارتفاع التكاليف قتل حلم بي هتش بي ( )BHPباملنجم
االوملبي البالغة كلفته  28مليار دوالر
تتوجه املالمة اىل ارتفاع تكاليف
التطوير وضعف أسعار السلع
األساسية يف اختاذ بي اتش
بي بيليتون قرارا بالتخلي عن
برناجمها بتوسيع املنجم األوملبية
بكلفة  30مليار دوالر امريكي
( 28،71دوالر اسرتالي).
وكانت الشركة قد اختذت قرار
التوسعة يف ذروة ازدهار قطاع
املعادن.
وتأتي أحدث ضحية للكلفة
الباهظة لبيئة االعمال والشركات
بعد أسابيع فقط من اعالن
شركة شل ( )Shellللبرتول
أنها ستؤجل بعض االستثمارات
املخطط هلا بكلفة  17مليار
دوالر يف أسرتاليا ،وإعالن
شركة وودسايد ()Woodside
عن تأخري قرار االستثمار يف
مشروعها حوض بروز (Browse
 )Basinبكلفة  40مليار دوالر
ملدة  12شهرا .
ولوحت وودسايد اىل ان مشروع
الغاز الطبيعي املسال يف والية
غرب أسرتاليا هو أيضا موضع
شك.
وأعلنت  BHPان خمططها
لتوسيع املنجم األومليب ،الذي
كان من املتوقع ان خيلق 8000

وظيفة بناء و  4000فرصة عمل
دائمة و  13ألف وظيفة مرتبطة،
اصبح معلقا إىل أجل غري مسمى
كما أنها تتطلع خلطط بديلة
ملنجم روكسيب داونز.
وقد اعلنت شركة التعدين
األكرب يف العامل عن هذا القرار
بعد اخنفاض  35يف املئة يف
أرباحها ملدة عام مالي كامل
كما قامت بتجميد اإلنفاق على
مشروع جديد للعام املالي
.2013
وقال الرئيس التنفيذي لـ
بي إتش بي بيليتون ماريوس
كلوبرز ،الذي كان القوة
الدافعة وراء التوسع يف املناجم
منذ جلبه من  WMCيف عام
 ،2005ان القرار كان «مالئما،
حكيما ومنضبطة».
وقال ان ارتفاع تكلفة التطوير
يف أسرتاليا ،يصاحبه دوالر
اسرتالي قوي ،كان السبب
الرئيسي خلطوة الشركة.
واضاف يقول «ماذا حيدث
إذا كنت تبين شيئا يف حني
أن الظروف االقتصادية اليت
كانت مهيأة لك تغريت».
ووجه السيد كلوبرز اللوم اىل
كارثة فوكوشيما النووية يف

اليابان العام املاضي اليت
أضعفت الطلب على اليورانيوم
واألسعار.
وكان من شأن التوسعة اليت
كانت مقرتحة للمنجم األومليب
ان ختلق منجم اليورانيوم
االكرب يف العامل ،وزيادة إنتاج
النحاس أربعة أضعاف تقريبا
إىل  750ألف طن سنويا.
كما كان من املتوقع أن تغري
هذه التوسعة «اللعبة» يف
اقتصاد والية جنوب اسرتاليا
املتعثر ،مضيفة حوالي 6
يف املئة على الناتج اإلمجالي
للوالية على مدى العقد املقبل.
وقال السيد كلوبرز ان BHP
ستدرس اآلن خيارات أقل
تكلفة لتوسيع املنجم ،ولكن مل
تصدر اي جدول زمين بعد.
ويشكل ذلك تراجعا مثريا
للشركة ،اليت قالت العام
املاضي انها تعتزم انفاق
ما يصل اىل  80مليار دوالر
امريكي يف مشاريع النمو ،مبا
يف ذلك  20مليار دوالر لتطوير
ميناء بورت هيدالند اخلارجي
يف غرب أسرتاليا و 10مليارات
دوالر ملشروع البوتاس جانسن
يف كندا.
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متفرقات

تطوير شبكية عني صناعية ميكن أن تعيد البصر للمكفوفني
من خالل فك شيفرة اإلشارات البصرية وإرساهلا إىل الدماغ
يف خطوة علمية جديدة واعدة ضمن اجلهود طويلة األمد حنو
تطوير تكنولوجيا ملساعدة املكفوفني على استعادة الرؤية ،متكن
مؤخرا باحثان من كلية طب ويل كورنيل يف مدينة نيويورك
والتابعة جلامعة كورنيل األمريكية ،من تطوير شبكية صناعية لديها
القدرة على استعادة الرؤية الطبيعية العادية ،وذلك من خالل فك
الشيفرة العصبية ( )neural codeلشبكية العني يف الفأر وإضافة
هذه املعلومات إىل جهاز صناعي جديد الستعادة الرؤية لفئران
عمياء ،كما أنهم متكنوا من فك شيفرة شبكية العني يف القرود،
واليت هي أساسا مطابقة لتلك اليت لدى البشر ،ويأمل الباحثان
يف أن يتم سريعا إعادة تصميم واختبار اجلهاز اجلديد الستخدامه
على املكفوفني من البشر ،وقد نشرت نتائج الدراسة يف عدد 13
أغسطس (آب) احلالي من جملة «وقائع األكادميية الوطنية األمريكية
للعلوم».
ويقول الباحثان إن األجزاء والشبكيات الصناعية احلالية ال تنتج
سوى جماالت بصرية أولية خام،
توفر للمستخدمني من املكفوفني
الضوء
من
وحواف
بقعا
ملساعدتهم على التنقل ،ولكن
ما مت تطويره يف هذه الدراسة
من جهاز صناعي جديد ،يوفر
شيفرة الستعادة الرؤية الطبيعية
العادية ،حيث يسمح للحيوانات
وبشكل دقيق جدا بالكشف عن
مالمح الوجه ومتييزها وتتبع
الصور املتحركة .وهذا النهج
اجلديد سوف يوفر األمل لنحو 25
مليون شخص حول العامل يعانون
من العمى نتيجة ألمراض شبكية
العني ،اليت تدمر املستقبالت
الضوئية احلساسة للضوء يف
شبكية العني (light - sensitive
.)photoreceptors
وفقا ملا نشر يف  13أغسطس احلالي على املوقع اإللكرتوني
لكلية طب ويل كورنيل ،تقول الدكتورة شيال نرينربغ عاملة
األعصاب احلسابية أو الكومبيوترية واألستاذة بقسم الفسيولوجي
(علم وظائف األعضاء) والفيزياء احليوية يف كلية طب ويل كورنيل
«إنها حلظة رائعة وحنن ميكن أن جنعل شبكية العني للفأر تتمكن
من الرؤية ،وحنن نتحرك بأسرع ما يف وسعنا لنفعل نفس الشيء
يف البشر» .وتضيف« :نتخيل يوما ما عندما يتمكن املكفوفون
من الرؤية بشكل طبيعي عندما يرتدون قناعا مماثال لتلك الذي
استخدم يف سلسلة اخليال العلمي (ستار تريك) التلفزيونية
األمريكية الشهرية ،فكامريا القناع سوف تأخذ الضوء ،ثم تقوم
رقاقة (شرحية) كومبيوترية بتحويله إىل شيفرة ميكن للدماغ أن
يرتمجها إىل صورة».
وتقول الدكتورة نرينربغ ،إن «األجهزة التعويضية والصناعية هي
خيار أفضل الستعادة رؤية املكفوفني يف املستقبل ،وما توصلنا
إليه يعد أول جهاز صناعي لديه القدرة على توفري رؤية طبيعية أو
شبه طبيعية ،ألنه يشتمل على شيفرة النبضات العصبية».
جدير بالذكر أن شبكية العني ( ،)Retinaهي الطبقة الداخلية
للعني ،وهي طبقة رقيقة من أنسجة حساسة للضوء تبطن السطح
الداخلي للعني ،والشبكية بنية معقدة تتكون من عدة طبقات من
اخلاليا واأللياف العصبية وخاليا املستقبالت الضوئية احلساسة
للضوء ،وهي مرتبطة ومرتابطة مع بعضها البعض عن طريق ما
يسمى «نقاط االشتباك العصيب» ( .)synapsesوتقوم املستقبالت
الضوئية يف الطبقة اخلارجية للشبكية باستقبال الضوء وشدة
اإلضاءة وأمناط األلوان ،وتنقسم إىل طبقتني هما :طبقة العصي أو
القضبان ( )rodsوطبقة املخاريط ( ،)conesوطبقة العصي حساسة
للضوء اخلافت ذي الشدة البسيطة ،فهي تدعم الرؤية الليلية
وتعمل على توفري رؤية األبيض واألسود ،بينما املخاريط تستجيب
للضوء ذي الشدة العالية ،فهي تدعم الرؤية بالنهار وتعمل على
إدراك باقي األلوان ،وتوقف حدوث أي خلل يف خاليا املستقبالت
الضوئية احلساسة للضوء يؤدي إىل حدوث العمى .ويف الشبكية
أيضا يوجد نوع من اخلاليا تعرف باخلاليا العقدية (retinal ganglion
 ،)cellsوهي نوع من اخلاليا العصبية تقع بالقرب من السطح الداخلي
لشبكية العني ،وتتلقى املعلومات البصرية من املستقبالت الضوئية
وختتلف من حيث حجمها واالتصاالت واالستجابات للتحفيز البصري
ولكنها مجيعا تشرتك يف خاصية وجود حمور عصيب طويل يشكل
العصب البصري الذي ميتد إىل الدماغ .وتعمل الشبكية على حتويل
األشعة الضوئية إىل نبضات عصبية يتم نقلها عرب العصب البصري
إىل مراكز البصر يف الدماغ ،فعندما يسقط الضوء على الشبكية
تبدأ سلسلة من األحداث الكيميائية والكهربائية اليت تؤدي يف
نهاية املطاف إىل نبضات عصبية يتم إرساهلا إىل مراكز عصبية يف

الدماغ من خالل ألياف العصب البصري.
يقول الباحثان ،إن «الرؤية الطبيعية العادية حتدث عندما يسقط
الضوء على املستقبالت الضوئية يف سطح الشبكية ،وبعد ذلك
تقوم الدوائر العصبية بالشبكية مبعاجلة اإلشارات من املستقبالت
الضوئية وحتويلها إىل شيفرة من نبضات عصبية ،ثم يتم إرسال
هذه النبضات إىل الدماغ عن طريق اخلاليا العقدية ،ويقوم الدماغ
بفهم هذه الشيفرة من النبضات العصبية وترمجتها إىل صور ذات
مغزى».
ويضيف الباحثان ،أن «العمى غالبا ما يتسبب نتيجة ألمراض
شبكية العني اليت تقتل خاليا املستقبالت الضوئية وتدمر الدوائر
العصبية املرتبطة بها ،واألجهزة التعويضية الصناعية احلالية تعمل
بشكل عام على اخلاليا الباقية على قيد احلياة .فاألقطاب الكهربائية
( )Electrodesاملزروعة يف عني املكفوف ،مع غريها من أجهزة
تعويضية تعمل على حتفيز اخلاليا العقدية بالشبكية ،لكنها ال تنتج
سوى جماالت بصرية أولية خام».
ويقول الباحثان ،إن «الكثري
من اجملموعات البحثية تعمل على
حتسني األداء من خالل وضع مزيد
من احملفزات ( )stimulatorsيف عني
املريض ،واألمل هو أنه مع مزيد من
هذه احملفزات ،سوف يتم تنشيط
كثري من اخلاليا العقدية يف األنسجة
التالفة ،كما سوف يتم حتسني جودة
الصورة .كما أن هناك فرقا حبثية
أخرى ،تعمل على اختبار استخدام
الربوتينات احلساسة للضوء (light -
 )sensitive proteinsباستخدام العالج
اجليين كوسيلة بديلة لتحفيز اخلاليا
العقدية يف شبكية العني».
لكن الدكتورة نرينربغ ،تشري إىل
أن هناك عامال بالغ األهمية ،وتقول
إنه ليس فقط من الضروري حتفيز
أعداد كبرية من اخلاليا العقدية ،ولكن أيضا التحفيز مع الشيفرة
املناسبة والصحيحة ( ،)the right codeوهي الشيفرة اليت تستخدمها
الشبكية عادة للتواصل مع الدماغ .وهذا هو ما اكتشفه الباحثان
وقاما بدجمه يف النظام التعويضي الصناعي اجلديد.
تقول الدكتورة نرينربغ« :أي منط من الضوء الساقط على الشبكية
ال بد من حتويله إىل شيفرة عامة (جمموعة من املعادالت) تعمل على
حتويل أمناط الضوء إىل أمناط من نبضات كهربائية ،ونعرف أنه كان
ال بد من أن تكون هذه الشيفرة عامة ،حبيث ميكن أن تعمل مع أي
شيء يراه الشخص سواء كان وجوها أو مناظر طبيعية».
وبينما كان الباحثان يعمالن على شيفرة لسبب آخر خمتلف،
إال أنهما قد أدركا أن ما كانا يفعالنه ميكن تطبيقه مباشرة على
األجهزة التعويضية الصناعية ،فقاما بتنفيذ معادالت رياضية على
رقاقة (شرحية) كومبيوترية ( )chipودجمها مع جهاز عرض مصغر
«ميين بروجيكتور» ( ،)mini - projectorومتت تسمية الرقاقة باسم
«املشفر» ( )encoderوالذي يقوم بتحويل الصور اليت تأتي يف
العني إىل تيارات من نبضات كهربائية ،أما جهاز «ميين بروجيكتور»
فيقوم بتحويل النبضات الكهربائية إىل نبضات ضوء ،ثم تقوم
نبضات الضوء هذه بالعمل على حث ودفع الربوتينات احلساسة
للضوء يف اخلاليا العقدية بالشبكية ،إلرسال الشيفرة إىل الدماغ.
تقول الدكتورة نرينربغ «إنه قد مت اختبار هذا النهج اجلديد
بالكامل على الفئران ،وقد مت بناء نظامني من األجهزة التعويضية
الصناعية ،أحدهما مع الشيفرة املستخدمة والنظام اآلخر من دونها،
والنظام مع دمج الشيفرة ،كان له تأثري كبري ،فقد قفزت الشيفرة
بأداء النظام إىل مستويات رؤية شبه طبيعية».
ويف سلسلة من التجارب الدقيقة وجد الباحثان أن أمناط النبضات
الكهربائية اليت تنتجها الشبكية يف الفئران العمياء ،كانت متطابقة
بدقة مع تلك اليت تنتجها شبكية العني يف الفئران الطبيعية
السليمة .تضيف الدكتورة نرينربغ:
«املشفر (جمموعة من املعادالت) كان قادرا على تقليد وحماكاة
التحوالت اليت حتدث يف الشبكية الطبيعية ،وذلك مع جمموعة واسعة
من احملفزات ،واليت اشتملت على املناظر الطبيعية اليت تنتج أمناطا
طبيعية من النبضات الكهربائية ،وحمفز الربوتينات احلساسة للضوء
القادرة على إرسال تلك النبضات الكهربائية والوصول بها إىل
الدماغ».
وتضيف« :شبكية العني الصناعية سوف ختضع لتجارب إكلينيكية
على البشر ،وال سيما الختبار مكونات العالج اجليين الذي يوفر
الربوتينات احلساسة للضوء».
يذكر أن هذه الدراسة قد مت متويلها من قبل املنح املقدمة من
معاهد الصحة الوطنية األمريكية ومعهد الطب احليوي احلاسوبي
جبامعة كورنيل األمريكية.

للشهرة
مش للواجب

��ب���ق جناحو
ه��ل��ي غ������رورن ش� َّ
م��ن ال��واج��ه��ه م��ف��روض ينزاحو
ومعلوم ع��ا وزن اجل��ن��ون فنون
ت��ق�بر ال��ش��ه��ره س��اع��ة البتكون
ع��ا ضهر هلي ع��ا السما راحو
ع��ن��ا ب��س��دن��ي ش��ع��وب تلبيسه
عملت هل��ا م��ن وج��ودن��ا فريسه
ب��راح��ة فكر منشان جتمع ناس
القداس
ال��دع��وه اج��ت ع��ا رحي��ة
َّ
ت��ا يلقطوا اجل��اي��ي ع��ا الكنيسه
«ب��ط��رس» حمبه وم��ع��رف��ه دينو
خب��دم��ة زم��ان��و ش��ه��دت سنينو
دبو الصوت
بقول بلسان احلال ُّ
ال��ب��ي��ك� ِّ�رم االن��س��ان ب��ع��د املوت
��رم���و م���ن ق��ب��ل بيهينو
وم���ا ك� َّ
ب��دن��ا م��ت��ل ت���ا ن��ض��رب حسابو
ب��امل��خ��ت��ص��ر اط���ف���ال���ن���ا شابو
خب��ي��ط��ان دودة ق��ز ي��ا اخ���وان
طالع ع��ا بالو العاشق الوهلان
ب���آخ���ر زم����ان����و ي� ِّ
���رق����ع تيابو

وي���ا ف��اي��ش ب��ش�بر م��ن املويي
وق��ت الدفن ما قلت يا خطيي
بالطول عندك كنفشه وبالعرض
خت��م�ين زارع كلمتك ب���االرض
ت��ف��رخ شويه
ون��اط��ر ت��ا ح��ت��ى
ِّ
ال��ك��ل��م��ه اذا ب��ت��ك��ون منكمشه
عا وجودها ما بينصرف قرشي
التكريم نوعني ب�لا ق��ال وقيل
���دي ب�يرحب��ول��و مجيل
ت��ك��ري��م ج� ِّ
وت��ك��ري��م امس���و م��ن ب�ني متثيل
ل��و َّ
رك��ب��ول��و ج��ري��ن م��ا بيمشي
االخ������دو ع�ل�ام���ة ص��ف��ر عاميه
عليهم ت��ا ارم��ي س�لام م��ا فيي
ع��ن��دن ب��ق��ل ودل س�ين وميم
مت��اث��ي��ل ع��م��ا ي��ع��م��ل��و وتكريم
وب��ال��وزن مش عم يطلعو وقيه
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مـقابالت

املرشح املستقل لبلدية هولرويد آدي سركيس لـ اهلريالد:

املرشحة املستقلة لالنتخابات البلديةرميا سركيس لـ «اهلريالد»:

يف حال فوزنا سنعيد تصنيف العقارات والسماح مبزيد من
كمستقلني سنعمل على الغاء البريوقراطية يف اجناز
املعامالت البلدية وعلى احلد من حوادث اطالق النار برتكيب االبنية املتعددة الطبقات وسنعمل على جتميد رسوم االرض
ملدة سنة وحتسني برامج ازالة النفايات من الشوارع
املزيد من كامريات االمان وتكثيف دوريات الشرطة
رجل أعمال ناجح ..شخصية مثقفة ومتواضعة ..أبواب
مكتبه مفتوحة لكل طالب خدمة او مساعدة يف الشؤون
البلدية انه عضو بلدية هولرويد املرشح املستقل آدي
سركيس.
وعن سبب ترشحه كمستقل قال انه يريد كسر
سيطرة االحزاب الكبرية وإبعاد البلدية عن التجاذبات
السياسية.
وعن املشاكل التي تعاني منها املنطقة قال ان يف
مقدمتها حوادث اطالق النار وينبغي زيادة كامريات
االمان وتكثيف دوريات الشرطة.
وكشف السيد آدي سركيس عن ان اصحاب املعامالت
البلدية يعانون من البريوقراطية يف انجاز معامالتهم
وانه يجب تسهيل هذه االمور.
التقت الهريالد املرشح املستقل عن الدائرة الشرقية
 East Wardآدي سركيس وكان للزميل انطونيوس
املرشح املستقل آدي سركيس
بو رزق معه هذا الحوار:
حاوره الزميل انطونيوس بو رزق

*متى انتخب آدي سركيس
الول مرة يف بلدية هولرويد؟
 مت انتخابي الول مرة يف2004-3-27كما فزت يف الدورة
الثانية يف  13ايلول . 2008
*هل ترشحت يف الدورتني
االوىل والثانية مستق ًال ام على
الئحة احد االحزاب الكبرية؟
 يف املرة االوىل اليت انتخبتفيها جمللس بلدية هولرويد
ترشحت مستق ًال وحصلت على
نسبة عالية من االصوات ويف
الدورة الثانية وبعد ان ملس
حزب االحرار مقدار االصوات اليت
نلتها ومدى الدعم الشعيب الذي
احظى به اتصلوا بي وطلبوا مين
الرتشح على الئحتهم ،وهكذا
كان حيث فزت بنسبة كبرية من
االصوات.
*االنتخابات املقبلة ستجري
يف  8ايلول املقبل ،هل ما زلت
مرشحًا على الئحة احد االحزاب
يف هذه االنتخابات؟
االنتخابات
هذه
يف
اترشح مستق ًال الن البلديات
ليست
(احلكومات احمللية)
حكرًا على االحزاب السياسية
الكبرية ،فالبلديات ليست مكانًا
لسياسات االحزاب بل هي مكان
خلدمة املواطنني ورعاية شؤونهم
واالستماع اىل مطالبهم وحماولة
مساعدتهم يف كل ما يتعلق
بشؤون البلديات واعماهلا اذا
استوفت الشروط املطلوبة وقد
ترشحت مستق ًال حتى تكون لي
حرية التعبري والعمل وال اكون
مقيدًا بقرارات احلزب الذي
اترشح على الئحته فالرتشح
املستقل يعطي صاحبه هامشًا
اكرب للعمل واخلدمة وكذلك
يشكل حتديًا الثبات الذات.
املرشح على الئحة حزب ما ال
ميلك حرية التحرك والعمل.
*نعود اىل البداية ،فما هي
الدوافع اليت جعلتك ترتشح
للبلدية؟
 ان اتصاالتي واحتكاكيمع سكان املنطقة وكذلك
فهمي ملطالبهم واملسائل اليت
حيتاجون اليها  ،كل ذلك شجعين
للرتشح يف انتخابات البلدية
الكون صوت املواطنني الذين
وضعوا ثقتهم بي واوصلوني

من الوجوه الجديدة املرشحة كمستقلة عن
الدائرة الشمالية  North Wardيف بلدية
هولرويد السيدة ريما سركيس عقيلة عضو
البلدية السيد آدي سركيس.
ويف سؤال لها حول مدى توفيقها بني مهماتها
العائلية واملهمات البلدية يف حال فوزها قالت
ريما ان سكان املنطقة هم العائلة الكربى
بالنسبة لها وان بامكانها اعطاء هذه العائلة ما
تستحق من أهمية.
وكشفت السيدة ريما انه يف حال فوزها
ستعمل مع املستقلني على تجميد رسوم
االرض ملدة سنة وتحسني برامج ازالة النفايات
من الشوارع.
ورأت ان املنطقة تعاني من حوادث اطالق النار
وبحاجة اىل اعادة تصنيف للعقارات واملناطق.
ألتقت الهريالد املرشحة ريما سركيس وكان
للزميل انطونيوس بو رزق معها هذا الحوار:

املرشحة املستقلة ريما سركيس
حاوره الزميل انطونيوس بو رزق

املرشح املستقل آدي سركيس مع الزميل انطونيوس بو رزق

اىل اجمللس البلدي.
*خالل فرتة عملك البلدي هل
شغلت اي منصب آخر غري عضو
يف البلدية؟
 طبعًا ،لقد تسلمت منصبنائب الرئيس العوام 2005
و 2006و.2007
* ما الفرق الذي وجدته يف
شغلك هلذه املسؤولية؟
 الفرق هو مزيد مناملسؤولية والدخول يف جمال
الفعل والتنفيذ كما انه يف
حال غياب الرئيس كنت
اترأس اجمللس البلدي واتسلم
مسؤوليات الرئيس.
* كيف يتوزع اجمللس البلدي
يف الوقت احلاضر؟
هناك  4اعضاء حلزب االحرارو 4للعمال و 4مستقلني.
* عن اي دائرة يرتشح السيد
آدي سركيس يف انتخابات 8
ايلول املقبل وما هو ترتيبك
على الالئحة؟
اترشح مستق ًال عن الدائرة
الشرقية  East Wardحيث
اترأس الالئحة.
*ما هي املشاكل اليت يعاني
منها سكان املنطقة؟
 لعل اكرب مشكلة يعاني منهااملواطنون هي حوادث اطالق
النار اليت ترعب السكان وتقلق
راحتهم وجتعلهم يعيشون يف
جو من اخلوف والرعب واعتقد
ان مسؤولية اجمللس البلدي
اجلديد االوىل هي معاجلة
هذه احلوادث واحلد منها قدر
االمكان من خالل تركيب مزيد
من كامريات املراقبة وتكثيف
دوريات الشرطة.وهناك مشكلة
الوقت الطويل الذي يستغرقه

اجناز املعامالت يف البلديات
بسبب البريوقراطية اليت تؤخر
املعامالت وكمستقلني يف حال
فوزنا سنعمل لتسهيل عملية
البت بالطلبات قدر االمكان.
* ما هي املشاريع اليت ترى
ان املنطقة حتتاج اليها؟
 تعاني املنطقة من قلةعدد مواقف السيارات مما يؤثر
سلبًا على املصاحل واالعمال يف
املنطقة وخاصة يف مرييالندز
رود ،لذا ينبغي العمل على بناء
موقف جماني للسيارات متعدد
الطبقات.
ومن املشاريع امللحة ايضًا
اعادة تصنيف املنطقة لناحية
زيادة العقارات املسموح فيها
تشييد ابنية متعددة الطبقات
وهذا يؤدي اىل ازدهار املصاحل
واالعمال واجتذاب املتمولني
لالستثمار يف املنطقة.
* ما هي الكلمة االخرية اليت
تود توجيهها؟
 اناشد املواطنني ملءاستمارة التصويت بشكل صحيح
لئال تضيع اصواتهم هدرًا،
اي معرفة كيفية التصويت.
وباستطاعتهم احلكم علي من
خالل ما يزيد على مثاني سنوات
قضيتها يف اجمللس البلدي حيث
كانت ابوابي مفتوحة للخدمة
واناشدهم منحي ثقتهم المتكن
من متثيلهم يف اجمللس البلدي
والكون صوتهم فيه والضعاف
سيطرة االحزاب الكبرية على
اجمللس الن االحزاب تقدم
السياسة على اخلدمة واملصلحة
العامة.ومن يريد التصويت لي
ان يضع رقم ( )1يف اجملموعة
(سي) .Group C

املرشحة املستقلة ريما سركيس مع الزميل انطونيوس بو رزق

*السيدة رميا سركيس هل
هذه املرة الوىل اليت ترتشحني
فيها لعضوية البلدية وعن اي
دائرة تنافسني؟
 هذه هي املرة االوىل اليتاترشح فيها وانين أنافس
كمستقلة للمجلس البلدي وقد
دفعين اىل ذلك حيب للخدمة
مبساعدة
وشغفي
العامة
مواطين منطقيت وخاصة دائرتي
االنتخابية.
* احلياة البلدية تأخذ من املرء
قسطًا كبريًا من وقته وانت
تدركني ذلك من خالل زوجك
آدي الذي مضى عليه يف العمل
البلدي اكثر من مثاني سنوات
ومع ذلك ترتشحني لالنتخابات
البلدية ،ملاذا؟
 االنسان كائن اجتماعيوهذا يعين انه ال يعيش وحده
بل ضمن جمتمع يتفاعل فيه
ومعه وهذا التفاعل يكون
اقوى وافضل من خالل تسلم
مسؤولية يف احلكومة احمللية
اي يكون يف عضويتها ،كما
ان الفوز بعضوية البلدية يرتب
مسؤوليات كبرية على الفائز
الذي يشعر بارتباط اكرب مع
سكان املنطقة وقضاياهم .
* عن اي دائرة ترتشح
السيدة رميا سركيس؟
 اترشح عن الدائرة الشمالية North Wardيف بلدية هولرويد

اليت تشمل ضاحية غرايستاينز
وباندل هيل و تونغابي وباملواي
وضواحي اخرى.
* هل تعتقدين ان خدمتك يف
اجمللس البلدي يف حال فوزك
ستجعلك تقصرين جتاه عائلتك؟
 ال ،فلدي القدرة علىختصيص وقت لكل عمل،
فالعمل البلدي له وقته والشأن
العائلي واملنزلي له وقته
وانين اعترب ان سكان منطقيت
االنتخابية هم عائليت الكربى
ايضُا اليت انتمي اليها واشعر
بواجب خدمتها.
* ما هو ترتيبك يف الالئحة
االنتخابية؟
 انين انافس على الئحةالعضو البلدي املستقل الكثر
من  15سنة مارك بيغرام
وترتييب يف الالئحة هو الثاني.
* برايك ما هي املشاكل اليت
تعاني منها املنطقة؟
 يف حال فوزنا سنعمل علىمكافحة حوادث اطالق النار يف
املنطقة كما ان املتسوقني
يعانون يف اجياد مواف لركون
سياراتهم واحيانا كثرية ال
ميكطنهم اجياد موقف فيعودون
اىل منازهلم ويف احيان اخرى
يضطرون لركون سياراتهت
للحظات يف مكان ممنوع
فيتعرضون لغرامات سواء من
الشرطة او عناصر البلدية لذلك

ينبغي زيادة مواقف السيارات.
* ما هو برنامج عملك يف حال
فوزك؟
 سأعمل مع املستقلنيعلى:
املناطق
تصنيف
اعادة
واالراضي جلهة السماح مبزيد
من االبنية املتعددة الطبقات،
جتميد رسوم االرض (املرية)
ملدة سنة،
حتسني خدمات القطارات
والباصات،
حتسني برامج تشجري الشوارع
و
حتسني برامج ازالة النفايات
من الشوارع
* ما هي الكلمة االخرية اليت
تودين توجيهها؟
 اناشد ابناء منطقيتاالنتخابية عامة واجلالية خاصة
اعطائي فرصة متثيلهم يف
اجمللس البلدي يف هولرويد اذ
ان هديف هو خدمة املواطنني
ومساعدتهم يف كل مل يتعلق
بالشؤون البلدية كما اناشدهم
منح فرصة اكرب للمستقلني
لكسر سيطرة االحزاب الكبرية
اليت تقدم السياسة على اخلدمة
واخريًا اقول هلم  :اعطوني
خدمتكم
الستطيع
صوتكم
واناشد من يريد التصويت لي
وضع رقم ( )1يف  Group Bيف
الدائرة الشمالية .North Ward
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جميـع منتجاتنا
حالل

تجدونها يف Coles,
Woolworths
وأكرب السوبرماركات
املستقلة

Page 19

2012  آب25 السبت

Saturday 25 August 2012

19 صفحة

Advertisements

بيل سارافينوفسكي
وخليل ابراهيم مرشحا
الدائرة الثالثة يف
بلدية روكدايل
Bill Saravinoviski and Khalil Ibrahim:
Proud to serve the community
:مرشحا حزب العمال عن الدائرة الثالثة بيل سارافينوفسكي وخليل ابراهيم
فخوران بخدمة املجتمع

Bill Saravinoviski and Khalil Ibrahim:
Proud to serve the community
Rockdale Council elections Mayor Bill Saravinoviski and
Khalil Ibrahim are candidates for this ward
Elections to be held on Saturday the 8th of September

Mayor Bill Saravinovski from Rockdale
Council announces that he was standing
for re election at the Council elections in
September 2012.
Since 1982 I have been a Counsellor and
I have been proud that I have been your
mayor for the past 6 terms.
I have been proud of what the Lebanese
community has done in the City of Rockdale
and I am delighted to have on my team
Khail Ibrahim who is well respected in the
community for his community works.
Our plan for the next 4 years is simple
and that is to serve the community and
make Rockdale a better place to live.
Our contact details are;
Bill Saravinovski: 0414 139 068
Khail Ibrahim: 0403 129 777
printed and authorised by Bill Saravinoviski 22 Lenna St Banksia

يعلن رئيس بلدية روكدايل بيل سارافينوفسكي
) عن ترشيح نفسه النتخاباتSaravinoviski(
.2012  سبتمرب عام/البلدية يف شهر ايلول
لقد تم انتخابي لعضوية املجلس البلدي الول
ً وكان لي الفخر ان أُنتخـَب رئيسا1982 مرة عام
. دورات6 للبلدية لـ
اللبنانية
أن أُعلن
إبراهيم
لخدماته

انني أشعر بالفخر ملا قدمته الجالية
 ويسعدني،والعربية ملدينة روكدايل
ضمن الئحتي االنتخابية السيد خليل
الذي يحظى باحرتام كبري يف املجتمع
.وأعماله الخريية واالجتماعية

 القادمة بسيط وهو4 ان مخططنا للسنوات الـ
خدمة املجتمع وجعل روكدايل مكانا أفضل للحياة
.والعيش فيها
يرجى ممن لديه اي سؤال او استفسار
:االتصال
0414 139 068 :بيل سارافينوفسكي
0403 129 777 :خليل إبراهيم

اقرتعوا لالئحة
بيل
سارافينوفسكي
)Saravinovski(
لتكون صوتكم
يف مجلس بلدية
روكدايل
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LIVE TV CHANNELS | TV SERIES | MOVIES | RADIO | VOD | PAY-PER-VIEW

Offer Valid from July 10th to August 25th





Connect with us on:

Media Center
Video-on-Demand

Movies

Aburn
Zam Zam Market......................(+61) 431-207-576
Adellaid
Persian Grocery........................ (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution........................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400-466-484
IPTV Techheads ........................(+61) 413-240-342
Brisbane
Afshar Market .......................... (+61) 738-477-396

YouTube

Pay-Per-View

TV Series

Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................ (+ 61) 4-100-60-100
Geelong
Nima Satellite....................... (+ 61) 4-017-29-598
Melbourne
Ishtar Persian Bazar................ (+61) 393-549-212
Austech Telecom..................... (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers.......... (+61) 397-932-636
Super Gulf………................... (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication......(+61) 387-949-876

Parammata
Little Persia ................................ (+61) 29-630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........... (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite....... (+61) 423-631-129
Osborne Park Perth
Sid Satellite ................................ (+61) 415-406-500
Monterey
Digitech Sound & Vision ..................(+61) 29-593-2650
Thomastown
Professional system & network ....(+ 61) 452-233-002

Sydney
AVA Satellite............................. (+61) 401-491-546
Super Sahel.............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions......................... (+61) 402-666-555
Bullono.................................... (+61) 043-300-8974
Niavaran Market .................... (+61) 294-771-772
Broadcasting Australia Satellite ....(+61)298-91-2551
Sahibi Supermarket..................(+61)286-777-927
Padstow
Image for Computer ............... (+61) 450-296-121

agentsupport@glarab.com

.com

Customer Service:
Tel: +61-28-355-0162
1-800-1989-1989

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

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

10-11-0007

Radio


SHOUTcast

08-10-0033

TV Channels

Picasa
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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  3000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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بسام دكان يشارك يف اجتماع هام لـ  AMPيف ملبورن
ويشارك اليوم برسومه يف هولدن سرتيت فاستيفال

من ابناء احلياة

أندرسون جريميي غصن

بسام دكان مع املدير االداري الحدى الشركات جريارد ماكديرمونت

عقدت مؤسسة  AMPاجتماعا يف ملبورن  -فيكتوريا حضره العديد
من مسؤولي الشركة وعدد من مؤسسات اخرى مثل Suncorp
 Bankكما حضر من سيدني مدير عام مكاتب شركتي Eagle
 Valeو  SWPللتأمني.
وتأتي مشاركة السيد دكان هذه لالطالع على آخر املستجدات يف
قطاعات التأمني والخدمات املالية واملصرفية.
واملعروف ان السيد بسام دكان له تاريخ حافل من النجاحات يف
مجال املال والتأمني والخدمات اذ سبق وحصلت مكاتبه على الجائزة
الثانية للتأمني العام يف مؤسسة  AMPيف اسرتاليا وعلى الجائزة
االوىل يف نيو ساوث ويلز ألعوام  1999 ،1998و.2000
وهناك خدمات جديدة ومبتكرة ستظهر اىل العلن لشركتي Eagle
 Valeو  SWPللتأمني والتأمني على الحياة يف وقت قريب سوف

املالك اندرسون جرييمي بني والديه جوزيف وريتا غصن

انعم اهلل على السيد جوزيف فرج اهلل غصن والسيدة ريتا
عقيلته بمولود ذكر اسمياه اندرسون جرييمي هو الثمرة
االوىل يف شجرة حياتهما الزوجية.
وقد تمت الوالدة يف مستشفى ويستميد حيث غصت غرفة
بسام دكان يتوسط مدير  Suncorp Bankمايكل هوي ومدير السيدة ريتا بسالل الزهور وباالهل واالقارب واالصدقاء
االعمال املصرفية سيمون دويل
الذين توافدوا اىل املستشفى لتهنئة الوالدين جوزيف وريتا
باملولود البكر.
تستفيد منها الجالية خاصة واملجتمع االسرتالي عامة.
يتقدم صديق العائلة ايلي القاضي بأحر التهاني من الوالدين
فاستيفال
سرتيت
وسوف يشارك بسام دكان الفنان يف هولدن
جوزيف وريتا غصن باملولود املالك اندرسون جرييمي طالبا
رسومه
من
واسعة
الذي يقام يف  25آب الجاري (اليوم) بتشكيلة
من اهلل ان يكون من ابناء الحياة وان يعيش يف ظل ورعاية
على الحرير والزيتية.
والديه الصديقني جوزيف وريتا غصن ..ألف مربوك

ZAATAR RESTAURANT
مطعم زعرت
االول من نوعه يف فيكتوريا
لصاحبه شفيق شويري
واوالده
يقدم لكم أطيب وأشهى لقمة
منقوش ،حلم بعجني ،سجق ،سبانغ ،أقراص كبه،
تبوله ،فالفل ،محص بطحينه ،بابا غنوج ،سلطة
وانواع اخرى من املعجنات واملأكوالت
جلسة مريحة ،لقمة لذيذة ،خدمة
سريعة ،نظافة تامة

تعالوا اىل عامل املطاعم وأطلبوا ما ل ّذ وطاب

ǥȂȈǔǳơŉǂǰƬǳǲǔǨŭơǹƢǰŭơǂƬǟǃ

365 Sydney Rd. Coburg Vic 3058
zaatar@zaatar.com.au

Tel: 9939 9494
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مجعية أبناء الضنية اخلريية تهنئ
تتقدم مجعية أبناء الضنية اخلريية بأحر التهاني
من اجلالية االسالمية وابناء الضنية خاصة ومن
اجلالية العربية عامة مبناسبة

عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات
وعلى أوطاننا باألمن واالستقرار والسالم واالزدهار
وكل عام واجلميع بألف خري

ال مرياج

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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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

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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من آمن بي وإن مات فسيحيا
يقام قداس السنة لراحة نفس املأسوف على خصائله
املرحوم وجيه قبالن مقبل
من بلدة عشاش

ً
السادسة من مساء نهار األحد املوافق فيه
وذلك الساعة
 ،2012/9/2يف كنيسة سيدة
لبنان املارونية على العنوان
التالي:

230 Normanby Ave.
Thornbury

الداعون:
أرملة الفقيد :ماري رومانوس
قبالن
ولده :جوزاف قبالن وعائلته
بناته :غلوريا – سعاد – كاتيا
مع عائلتها ومي زوجة فادي
أبوزيد مع عائلتها.
وعموم عائالت مقبل –

رومانوس – أبو زيد – حصري – بعلبكي – جريج – بعيين – هرمز
– سعد – رستم ومجيع األهل و األصدقاء وأبناء بلدة عشاش يف
الوطن واملهجر.
الدعوة عامة
رحم اهلل فقيدنا الغالي ولكم من بعده طول البقاء

أ فر ا ن ا أل ر ز

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

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

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

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

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

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

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

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

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

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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عمالق الفن والطرب بديع مظلوم حييي ليلة من امجل الليالي

الفنانة دارين حدشيتي

بديع يغرد

ضيف الشرف فهمي بركات

عريف الحفل وسام زيدان

طوق ،هاشم وعبيد

ابو عمار ،مظلوم والقنصل الخطيب

املختار وزوجته وطوني شربل

سامي مظلوم والقنصل الخطيب

عائلة املختار ميالد الحلبي

داني طوق وزوجته فايدة واصدقاء

بخعازي ونسيب الهاشم ومارشا البايع ورستم

مساء السبت املاضي كانت اجلالية اللبنانية على
موعد مع الصوت واجلمال والتألق مع عمالق الفن
والطرب املطرب املبدع بديع مظلوم والفنانة املتألقة
دارين حدشييت والفنان فهمي بركات الذي كان
حاضرًا كضيف شرف وذلك يف صالة ليلى حيث
ضاقت على وساعتها باحلشد الكبري الذي جاء من
مجيع احناء والية فيكتوريا ليستمتع باجلمال والنغم
والتألق.
تقدم احلضور قنصل لبنان العام يف والية فيكتوريا
االستاذ غسان اخلطيب وحشد غفري من فعاليات اجلالية
اللبنانية السياسية واالقتصادية واالجتماعية .كما
وشارك يف املناسبة الشيخ بشارة طوق رئيس اجلمعية
اللبنانية االسرتالية والتيار الوطين احلر واملونسنيور
يوسف توما والزميالن طوني شربل وكميل مسعود
باالضافة اىل آل املظلوم وعلى رأسهم عميد العائلة
يف اسرتاليا االستاذ سامي مظلوم وشيخ املناضلني
سعيد الصيداوي.
شباب وصبايا حتدوا الربد القارس يف هذه الليلة
وحضر من سيدني رئيس مكتب التيار السيد نسيب
اهلاشم والسيدة مارشا البايع واملنسق العام يف
التيار روبري خبعازي.

خياط ،حلو وزيدان

قدم حلقات املهرجان الغنائي الشاعر وسام زيدان
والقى بعض القصائد الشعرية  .الفنانة دارين
حدشييت تألقت على املسرح بأكثر من اغنية حمببة
على قلوب اجلميع منها :مغرومة يا امي ومين دريانة
 مش عيب امللقى بالليل وغريها من االغاني.ومسك اخلتام كان مع عمالق الفن والطرب الفنان

يرقصون

الكبري بديع مظلوم اذ غنى  -يا لبنان دخل ترابك
وغريها الكثري ..شباب وصبايا مألوا املسرح ألكثر
ّ
ميلوا من الرقص على
من اربع ساعات متواصلة ومل
عود الفنان فؤاد حراقة.
وجيوز القول ان اجلالية اللبنانية امضت ليلة غنائية
بشيبها وشبابها وصباياها من امجل واروع الليالي.
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Melbourne

مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن حتتفل بعيد السيدة العذراء مريم

زياح العذراء مريم

املطران ابي كرم مع الكهنة

رئيس الجمعية الشيخ رزق الدويهي يقرأ الرسائل

انطوني دحدح يقرأ الرسائل باالنكليزية

الجمعية تقدم القرابني

اعضاء الجمعية يقرأون النوايا

جوقة الكنيسة

القنصل الخطيب والنائب االسمر والوزير سكوت وحضور

االخوية

الراهبات وحضور

القنصل الخطيب ،النائب االسمر وعقيلته والوزير سكوت وحضور

اعضاء جمعية سيدة زغرتا

كما يف السنوات املاضية كذلك هذه السنة تنفرد مجعية سيدة
زغرتا يف ملبورن يف اقامة قداس احتفالي مبناسبة عيد السيدة
العذراء مريم وذلك عند الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر يوم
االحد املاضي يف كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ملبورن.
هذا وضاقت كنيسة سيدة لبنان على وساعتها والباحة احمليطة
بها باملؤمنني وعائالتهم باالضافة اىل اعضاء اجلمعية وابناء زغرتا
الزاوية.
شارك يف املناسبة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ

غسان اخلطيب والنائب نزيه االمسر وعقيلته والشيخ بشارة
طوق رئيس اجلمعية اللبنانية االسرتالية والوزير روبن سكوت
وحشد كبري من فعاليات اجلالية اللبنانية السياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
ترأس القداس االهلي سيادة املطران عاد ابي كرم راعي االبرشية
املارونية يف اسرتاليا ونيوزيلندا وعاونه املونسنيوران جو طقشي
ويوسف توما واألبوان اجلليالن شارل حيت والن فارس.
قرأ الرسائل باللغة العربية رئيس اجلمعية الشيخ رزق دويهي

وباالنكليزية الشاب انطوني دحدح.
قرأ النوايا اعضاء اجلمعية وكذلك قدموا القرابني.
املونسنيور طقشي قرأ االجنيل باالنكليزية واالب الن فارس
بالعربية وبعد االجنيل املقدس القى سيادة املطران عاد ابي كرم
عظة من وحي االجنيل املقدس وختم عظته بتأثر قائ ًال انها الزيارة
االخرية اىل رعييت يف ملبورن حيث انين ذاهب للراحة ..وانتهى
القداس بزياح للسيدة العذراء مريم ،ومن ثم جرى تقبل اجلميع
التهاني.
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الساعة  25يف ملبورن
*اىل مصطفى الشامي*
الوطن ال حييا اال باحملبة ،والشعوب ال تبقى وال تدوم اىل االبد
اال بوعيها ومتسكها جبوهر االديان السماوية  ،وباملثل العليا
والوفاء لرسالة الوطن اليت كانت االساس يف متدن العاملني...
ال معنى لنا ولوجودنا يا اخي يف الوطن الواحد ويف االنسانية
الواحدة ،بدون ثقافة الوعي .جسدك يبقى هيك ًال من رخام اىل ان
ميتلئ باملشاعر والكلمة اجلميلة واللون االهلي .وبدون هذه القيم
ال معنى لوجودك مهما تفلسفت.
*****
بديع مظلوم تألق يف حفله السنوي ،اعطى وابدع يف ابداعه....
كان الرجل كفراشة الربيع على بيادر ضيعته اجلبلية البديعة .يبدو
ان كل شيء بديع ورائع ومجيل وخ ّالب يطل علينا من تلك الربوع
البديعة ،هو بديع ورائع...بورك العطاء ،وبوركت تلك الربوع
املباركة يف جبلكم االشم.
*****
سالم املثقفني من ناسنا ،سيكون حبجم طموحاتنا وحبجم حمبتنا
الرضنا ...ارض السالم ...هوذا سالمنا ومطلبنا احلقيقي.
لن نقبل بالباطل الننا اصحاب حق ،وال بسالم خملع وكسيح.
السالم الذي نصنع :ان يزول اثار العدوان ،وتعود االرض اىل
اصحابها ،وتقرع اجراس القدس ويرتفع اآلذان.

ثالث نساء عربيات ضمن قائمة
أقوى النساء يف العامل!!
احتلت املستشارة االملانية اجنيال مريكل رأس قائمة أقوى النساء
يف العامل للعام الثاني على التوالي يف تصنيفها السنوي للقائمة
اليت تهيمن عليها السياسيات وسيدات االعمال واالعالميات
البارزات .وجاءت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون يف
املركز الثاني ومن ورائها الرئيسة الربازيلية ديلما روسيف لتبقى
املراكز الثالثة االوىل يف القائمة دون تغيري عن العام املاضي.
وضمت القائمة امساء نسوة يعملن يف جماالت خمتلفة بداية من
صناعة القرار اىل قطاعات الرتفيه واالعالم والتكنولوجيا والعمل
اخلريي وغريها .وجاء تصنيفهن بناء على مدى تأثريهن ومقدار
ما يكسنب او يتحكمن فيه من املال ومدى تواجدهن عرب وسائل
االعالم.
وقالت مويرا فوربس رئيسة وناشرة فوربس وومان «هؤالء
النساء القويات ميارسن النفوذ بأشكال خمتلفة جدا وألهداف خمتلفة
جدا وكلهن هلن تأثريات خمتلفة جدا على اجملتمع العاملي» .واشارت
جملة فوربس إىل تصميم مريكل يف احلفاظ على االحتاد االوروبي
وتأثريها بشأن ازمة الديون املستمرة يف منطقة اليورو.
واشادت اجمللة بكلينتون لتعاملها مع ازمات مثل نشر موقع
«ويكيليكس» ألعداد هائلة من الربقيات الدبلوماسية السرية
االمريكية .اما بالنسبة لروسيف فقد اشارت اجمللة إىل قيادتها
لثامن اكرب اقتصاد يف العامل وإىل شعبيتها يف بالدها .واردفت
اجمللة قائلة ان متوسط اعمار اقوى مئة سيدة يف العامل واكثرهن
تأثريا والالتي ينتمني إىل  28دولة بلغ  55عاما .ولدى املئة
سيدة ما جمموعه  90مليون متابع على املوقع العاملي تويرت على
االنرتنت.
وجاءت مليندا جيتس الرئيسة املشاركة ملؤسسة بيل ومليندا
اخلريية وزوجة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس يف املركز
الرابع تلتها جيل ابرامسون رئيسة التحرير التنفيذي جلريدة نيويورك
تاميز .وحلت يف املركز السادس سونيا غاندي رئيسة حزب املؤمتر
الوطين اهلندي بينما جاءت السيدة االوىل االمريكية ميشيل اوباما
يف املركز السابع بعد ان كانت على رأس القائمة عام .2010
وضمت القائمة وجوها جديدة مثل املمثلة واملغنية جنيفر لوبيز
واملليارديرة احملبة لالعمال اخلريية لورين باول جوبز ارملة ستيف
جوبز مؤسس شركة آبل .اما املركز الثامن فقد كان من نصيب
العضو املنتدب لصندوق النقد الدولي كريستني الجارد .وتشغل
الوزيرة الفرنسية السابقة مكانا يف القائمة منذ بدء نشرها عام
. 2004
وضمت القائمة ثالث عربيات هن الكويتية شيخة خالد البحر مدير
عام البنك الوطين يف املركز  85والشيخة لبنى القامسي وزيرة
التجارة اخلارجية باالمارات العربية املتحدة وحلت يف املركز 92
والشيخة ميساء بنت محد آل ثاني رئيس جملس أمناء هيئة املتاحف
القطرية وجاءت يف املركز  .100جيدر ذكر كون الشيخة ميساء
ثاني أصغر امرأة يف قائمة املئة عن عمر  29عاما بعد املغنية ليدي
جاجا اليت تبلغ من العمر  26عاما وحلت يف املركز الرابع عشر.
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ال ،سورية لن تستسلم
تموز االسمر

ان يصادر «الكبار من صهاينة العصر» احالمنا..ان ّ
يدنسوا
تراثنا وقيمنا ومثلنا العليا...ان يشوهوا تارخينا كي يقضوا
على حقيقة وجودنا اجملتمعي واحلضاري واالنساني ،هذا ال
ميكنه ان يتحقق الن لشعبنا ذاكرة وجدانية ال متوت ....
نتذكر حمطات سيئة يف تاريخ وطننا املعاصر:
* معاهدة سايكس  -بيكو
*وعد بلفور
*حرب 1948
*هزمية 1967
*اجتياح الكيان الصهيوني للبنان 1982
*جمزرة صربا وشاتيال
*معاهدة  17ايار
* اتفاقيات العار والذل
*احتالل لبنان
*املؤامرة على سورية
*خريف العربان
وربيع احلياة املتجددة بقيادة انساننا اجلديد ،فنتذكر حلظات
مشرقة:
*يوسف العظمة بطل معركة ميسلون التموزية
*سعيد فخر الدين بطل معركة استقالل لبنان
*حرب 1973
*املقاومة الوطنية اللبنانية
*سقوط اتفاقية  17ايار
* اطفال احلجارة
*انتصار لبنان بالثالوث االقدس:
شعب وجيش ومقاومة يف الـ.2000
*حرب متوز واالنتصار السماوي بكل خريه وبركاته ومجاله
وعزه على جيش االحتالل واالغنصاب «قاهر انظمة عربية
من احمليط اىل اخلليج» ومغتصب امجل فتاة عربية امسها
فلسطني...
وبني هذا وذاك بقي االنسان ،االنسان املتعلق بأرضه،
املتشبث مببادئه ،الالهث وراء الوطن ،الساكن يف ذاكرة
الناس واالشياء...وبني هذا وذاك اكرب ،فيصبح لسنوات
العمر طعم ،ويصبح للكلمة املعلمة اليت اغتسلت كلماتي
بها ،نكهة الرباءة والبطولة والرسالة...وبني هذا وذاك
حنن يف جبهة اخلري واخلالص واالنقاذ ،نغامر...نقاتل...
نقاوم...وقد منوت ،ولكننا نبقى يف ذاكرة الرتاب واملطر
والعشب واشجار الربتقال وكروم الزيتون وارز وسنديان
وصنوبرات اجلبل ،ودمشق والقدس وبريوت ،والصالة يف
كنيسة القيامة واملسجد االقصى.
نعم اآلن...جيب ان نبدأ من جديد ،اآلن اآلن وليس غدًا
بدأ النضال!
ويف العيد نقول السالم على من اتبع اهلدى يف الصراط
الوطين املستقيم.

همسة
الباطل :ان الزرازير ملا
قام قائمها توهمت انها
نسور
الحق :ويف الزرازير جنب
وهي طائرة ويف النسور
شموخ وهي تحتضر
واننا نشهد وبعد ستني
سنة ونيـّف ،واىل ستة
آالف سنة ونيأّف ،انه ال
قيمة لوطن ساكنوه عبيد
حتى ولو كان هذا الوطن
يف الجنة!
من هنا كانت «وقفة
العز» ومنها سيكون
للعز والبطولة وقفات
وجوالت...حتى النصر
الذي ال مفر لنا منه.

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﺭﺍﻛﺲ  -ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻔﻼﺗﻜﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﺳﻜﻢ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺍﳴﺼﻮﺭ ﺃﺭﺍﻛﺲ

PH: 0419 247 261 - 02 9682 3269

سهرة وداعية لآلنسة منتهى يونان
والشاب سعد يونان

جو يونان واالقارب

اقام السيد جو يونان وعقيلته مأدبة عشاء وداعية على شرف
اآلنسة منتهى يونان والشاب سعد يونان القادمني من لبنان
لزيارة االقارب.ومبناسبة عودتهما اىل حصرون وردة اجلبل اىل
الوطن احلبيب حبضور االهل واالقارب يف مطعم طوني للعائالت
حيث امضى اجلميع امجل سهرة عرمرمية وداعًا لآلنسة منتهى
والشاب سعد يونان ،محل اجلميع كباية الفرح والطقش والفقش
متمنني هلما عودة محيدة وسفرًا سعيدًا والوصول بالسالمة.

عودةالسيد محرز عنرت اىل اسرتاليا

عاد من لبنان بعد زيارة دامت ستة اسابيع صاحب حمل
 Fresh Cut Flowersالسيد حمرز عنرت وعقيلته السيدة امرية وقد
امضيا وقتًا سعيدًا يف ربوع اهدن حيث التقيا مع االهل واالشقاء
واالصدقاء  .وكانت فرحتهما كبرية بوجودهما يف اهدن .
اه ًال وسه ًال حمرز وامرية بعودتكما اىل اسرتاليا.

انطوان يمني

خباخ يؤخر نضوج املوز وحيفظ لونه
كشف علماء أمريكيون عن اخرتاعهم خباخًا ميكنه أن يؤخر نضوج
املوز واحلفاظ على لون قشرته صفراء بد ً
ال من التحول بسرعة إىل
اللون البين .وذكر العلماء باجتماع للجمعية الكيميائية األمريكية
يف فيالدلفيا انهم توصلوا إىل حل ملشكلة طويلة وهي نضوج
املوز بسرعة قبل أكله.
وأوضحوا انه بفضل الكيمياء مت تطوير خباخ يؤخر نضوج املوز
وحيافظ على لون قشرته الصفراء ملدة أطول.

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

من اليسار اىل اليمني :مارتن كول ،راي سابا (بلوزه) ،سام كوره (حدشيت)،
جان خوري (راسكيفا) ،رالف شيبان (حدث الجبة) وبول لحود (كفرصغاب)

أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج
222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:9413 2711

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377
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األحد الثاني عشر بعدالعنصرة

مشكلــــــــة الغنــــــــي
( متى )26 -16 :19

تصور كل
تصور مركبًا يلطم صخرة كبرية ويبدأ بالغرق.
ّ
ّ
ً
راكب يعمل جاهدًا ألخذ ما ميكنه قبل أن يرتكه .أخريا تغمره
املياه وخيتفي وكل ما عليه وفيه.
هذه هي احلياة وهذا قدر من يعيش على حافتها .الكثري يؤمن
خطأ بأن احلياة هي باخرة تغرق وبدون قبطان؛ الغرق
يقسم
ِّ
الباخرة إىل قطع يستعملها الغارقون كل حسب إمكانياته لنجاة
نفسه .لكن يف وسط هذا التزاحم على ما ميكنهم أخذه من
الباخرة الغارقة ،يظهر فجأة قبطانها معلنًا بأنه املسؤول وأن
املركبة ال تغرق ولكن يبدوذلك للذين نظرهم ضعيف واجلهلة
الذين دخلوا السفينة منذ وقت قصري .كان فيها قبطانها منذ
البداية يهتم باملسافرين .يعرف من أين أتت الباخرة وإىل أين
ذاهبة ،يعرف الطريق وأمواج البحر ال خُتيفه.
مادًا
هذا القبطان هويسوع املسيح .ينزل بلطف إىل املياه ّ
يده إىل الغارقني ،إىل الذين أيديهم نظيفة ،هؤالء يتجاوبون
معه حا ً
ّ
املخلصة .مل يستجب له اآلخرون
ال ويمُ سكون بيده
ألنهم ال يثقون به .ينظر إىل جهلهم ويقرأ عدم إميانهم وضعف
َّ
نفوسهم ،يتوجه إىل
املخلصني ويقول هلم « :أقول لكم بأنه
من الصعب أن يدخل غين ملكوت السماوات »....لقد كرر
نفس التعليم يف مناسبات خمتلفة ،وها هواليوم يعود
ليشدد
ّ
عليه.
ً
يا
وسأله،
ا
شاب
د
السي
من
م
تقد
«
سيد ماذا ينبغي أن أفعل
ّ
ّ
ّ
ألرث احلياة األبدية» ؟
يتكلم اإلجنيليان متى ومرقس عنه كونه شاب غين ،ثم
يضيف اإلجنيلي لوقا بأنه كان حاكمًا .ما إن ظهر
السيد على
ّ
الطريق العام حتى اقرتب منه هذا الشاب الغين ،فسجد له
وسأله رأيه باملوضوع احلياتي األهم املتعلق باحلياة األبدية
تقدم من
وكيفية احلصول عليها( مرقس . )17 :10
السيد
ّ
ّ
جربوه .كان
لي
إليه
نية وليس كالفريسيني الذين أتوا
حبسن ّ
ُ
ّ
يشعر جبوع روحي وفقر باإلضافة إىل غناه األرضي.
« أيها املعلم الصاحل» نادى الشاب يسوع ،ماذا جيب أن
أفعل؟ ال شك بأنه كان يعين « ماذا يفعل بغناه « ألن األغنياء
عادة ال ميكنهم الفصل بني غناهم املادي وأنفسهم ،وال ميكنهم
التفكري بأنفسهم دون ممتلكاتهم .ماذا ميكنين أن أفعل بغناي
حتى أحصل على احلياة األبدية؟
قال له يسوع « :ملاذا تدعوني صاحلًا؟ ليس من صاحل ّ
إال
اهلل« .يسوع
السيد كان يعرف ما يف قلب السائل وكان يقرأ
ّ
ما يف عقله .كان يعرف بأن هذا الشاب ما كان يدري َم ْن
ّ
الذي يتكلم معه لكنه نظر إليه كرجل صاحل
جيد .لذلك
ومعلم ّ
قصد
السيد جبوابه أن يثري تفكريًا جديدًا يف عقل هذا الشاب.
ّ
إذا كنت إنسانًا عاديًا فلماذا تدعوني صاحلا؛ وإذا كنت تعرف
السيد بانه ليس
من أنا فلماذا ال ُتعلن ذلك بوضوح؟ مل يعين
ّ
صاحلًا ،وال أنه إنسان عادي ،مائت .إذ اني الوحيد الذي ميكنك
حقًا أن تدعوه صاحلًا.
بعد هذه التفسريات أخذ
السيد جييب على أسئلة الشاب« :
ّ
إن أردت أن تدخل احلياة ،إحفظ الوصايا .أي وصايا؟ « إنها
شروط دخول امللكوت .لكن الغين ما كان يسأل عن كيفية
الدخول إىل احلياة ولكن كيف ميكن أن حيصل على حياة ،أن
يرثها.
دعوني أعود لشروط دخول امللكوت ،حيث سنسمع من
فم املعلم اإلهلي احلقيقة ،فيما يتعلق بشروط اخلالص .فما

هي شروط الدخول إىل امللكوت إىل احلياة األبدية؟ « إحفظ
الوصايا « « ،أي وصايا ؟ «
كل الوصايا :أو ً
ال تلك اليت متنع األفعال الشريرة ،ثم تلك
اليت تدعوألعمال اخلري حسب نبؤة النيب داود (مزمور )14 /34
شدد السيد أو ً
ِ
«ح ْد عن الشر واصنع اخلري»  .لقد
ال على
ّ
الناحية السلبية ثم اإلجيابية :ال تقتل ،ال تزني ،ال تسرق،
أخل ...أربع وصايا سلبية ،ثم يتحول إىل اإلجيابي « :أكرم
أباك وأمك ِ
وأحب جارك « ،الوصايا اإلجيابية واليت تقضي بفعل
ُ
اخلري .فإن مل تتحقق الوصايا األوىل فال ميكن حتقيق األخر .إنه
السيد ما كان التشديد
لواضح من كتابات اإلجنيلي بأن قصد
ّ
على اخلمس أوالست وصايا املذكورة ،ولكن هدفه كان تذكري
الشاب بكل الناموس.
ذكرها
اليت
إن كل الوصايا
السيد للشاب الغين هلا معنى
ّ
خاصًا داخليًا « ال تقتل « ألن اإلهتمام الزائد باجلسد يعين قتل
النفس « .ال تزني « يعين بأن النفس هي عروس زوحها،
فإذا خُّ ِ
ات َذت حبب اجلسد والعامل ...تصبح زانية ضد زوجها
األبدي « ...أكرم أباك وأمك « أي ال تكرم نفسك فقط ،بل
كرم أباك وأمك اللذين جلباك إىل هذا العامل حتى تعطي إكرامًا
ّ
هلل الذي منه خرجت مع والديك.
فأجاب الشاب « :لقد حفظت كل هذه األمور منذ صغري،
فماذا يعوزني؟» إن كل الوصايا كانت معروفة منه منذ صغره،
وحققها خارجيًا حسب املفهوم املوسوي .كان هذا الشاب،
ظن بأن ما قاله
السيد له ليس
وللمرة الثانية ،خيدع نفسهّ .
ّ
فلوجرب هذا الشاب أن حيقق الوصايا من قلبه
فيه من جديد.
ّ
وعقله ،وليس خارجيا كما يفعل الفريسيون ،لتحرر بالروح من
السيد سهل التحقيق.
غناه وألصبح ما يقوله له
ّ
« يعوزك واحدة «  ،شعر الشاب بأنه على عتبة اخلالص،
فسأل
السيد راجيًا أن يصف له وصايا جديدة سهلة .فنظر
ّ
البسيط،
اإلنسان
هذا
إىل
املتمسك بالناموس خارجيًا وأحبه.
ّ
بأن
مرقس
اإلجنيلي
يقول
السيد نظر إليه وأحبه ( .)21 :11
ّ
ملاذا أحبه
السيد؟ بسبب حبه الظاهري للناموس ومل يكن
ّ
كالفريسيني والكتبة شريرًا ،لكنه كان بسيطًا.
وجه
السيد كالمه إىل قلب
«إذا أردت أن تكون كام ًالّ »...
ّ
حرر ذاتك من عبودية األرضيات ،من حتت غبار العامل،
الغينّ « :
من أوهام الغنى وتعال واتبعين .ماذا سينفعك غناك كله بعد
أن ترتك هذا العامل»؟ « وتعال اتبعين « .مسع الشاب بانتباه.
لكن ما مسعه مل يرق له .فحزن ،ألنه كان غنيًا.
الغنى حبد ذاته ليس شرًا ألن اهلل قد خلقه ،لكن عبودية
اإلنسان له هوالشر ،وما يسببه حلب اجلسد ،الزنى ،السكر،
العجرفة ،حب الذات ،اإلزدراء بالفقراء ،إهمال اهلل ،هم الشر.
ثم من الصعوبة على الغين أن يصوم ،وبدون الصوم ال
يمُ كن لجَ ْ م اجلسد وال تواضع وال صالة .لذلك قول
السيد بانه
ّ
ألسهل أن يدخل مجل يف ثقب إبرة من أن يدخل غين ملكوت
السماوات.
لقد أعطى اهلل لكل إنسان حرية اإلختيار .أمام كل فرد
طريقني مفتوحتني :طريق اخلالص وطريق اهلالك .حرية اإلنسان
تعين بأن الغنى ميكن أن ِّ
خيلص صاحبه أوالعكس ،كما الفقر
ّ
يمُ كن أن
خيلص صاحبه أوأن يهلكه .يستطيع الكلي القوة
ِّ
خيلص كل الذين يطلبون اخلالص ،بالرغم من ضعفهم.
أن
ّ
وليس باستطاعته فحسب ولكنها رغبته أن خيلص الكل.
آميــــن

املرتوبوليت بولس صليبا

تيار املردة اوسرتاليا
يهنىء بعيد الفطر

يتقدم تيار املردة اوسرتاليا من اجلالية العربية واللبنانية عامة
واالسالمية خاصة بأطيب التهاني مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك،
أعاده اهلل على اجلميع باخلري والصحة والسالم .وكل عام وانتم
خبري.
صادر عن تيار املردة اوسرتاليا

مجعية مرياطة اخلريية أوسرتاليا
تتقدم مجعية مرياطة اخلريية أوسرتاليا حبلول عيد الفطر السعيد
من االمة االسالمية قاطبة بأحر التهاني والتربيكات سائلني املوىل
عز وجل ان يعيده على املسلمني خاصة واالنسانية عامة باخلري
واليمن والربكات وان يعم السالم واالمان مجيع احناء املعمورة...
وكل عام وانتم خبري

االدارة

يقتل زوجته وطفليه
ويرتك رضيعاً وينتحر

قالت الشرطة األملانية أمس إن أربعة اشخاص قتلوا يف برلني
عندما قتل رجل زوجته وطفليهما وانتحر .بينما أكد مستشفى قريب
جناة طفلة رضيعة لألسرة إذ ألقاها األب يف صندوق املستشفى
لألطفال غري املرغوب فيهم .وذكرت وسائل اإلعالم أن الرجل
مهندس ( 69عامًا) ترك أسرته يف بافاريا لينشئ أسرة جديدة يف
برلني مع سكرتريته السابقة اليت تبلغ من العمر  28عامًا .وأنه كان
مثق ًال بالديون .وقالت الشرطة إن اجلريان اتصلوا خبدمة الطوارئ
بعد أن الحظوا أن سيارة األسرة مل تتحرك من مكانها أليام عديدة
وأن هناك نافذة مفتوحة منذ أيام عدة.

الشمس ملعاجلة الربو

أن نقص الفيتامني «دال» الذي
خلصت دراسة حديثة إىل ّ
أشعة الشمس يزيد األمر سوءًا بالنسبة ملرضى
يسمى فيتامني
ّ
ّ
الربو ،حيث ّ
يؤدي إىل اخنفاض بارز يف وظائف الرئة عند هؤالء
انه ّ
املرضى ّ
االستنشاقية.
حتى بعد العالج الطويل بالستريوئيدات
ّ
فاعلية األدوية اليت يتناوهلا مريض الربو
ان
واشارت النتائج اىل ّ
ّ
االستنشاقية -تبدو حمدودة
للتخفيف من األعراض  -الستريوئيدات
ّ
احلد من األعراض وحتسني عمل الرئة عند املرضى الذين
يف
ّ
ال يولون اهتمامًا ملستويات الفيتامني «دال» ،وهو الفيتامني
أشعة الشمس ومن بعض األطعمة كالسمك
يتم اكتسابه من
ّ
الذي ّ
والبيض.
يف الدراسة اليت مشلت أكثر من ألف طفل مصاب بدرجات
متوسطة من الربو ،أظهر األطفال الذين يعانون من
خفيفة أو
ّ
ّ
أقل يف وظائف الرئة بعد سنة من
حتسنًا
نقص الفيتامني دال
ّ
االستنشاقية مقارنة باألطفال الذين
العالج بوساطة الستريوئيدات
ّ
أن الدور
كانت مستويات الفيتامني دال
طبيعية يف دمائهم .يذكر ّ
ّ
منو العظام وتقويتها حبيث
املعروف علميًا للفيتامني دال يكمن يف ّ
عظمية خطرية.
يؤدي نقصه إىل أمراض
ّ
ّ

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
*تعويضات أرباب العمل للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت
بموعد مسبق
نصائح مختصة من االتصال بـ داني دكان على:
0414 309 360
شركة AMP

165C Wattle Street Bankstown Call us Today: 02 9707 3077
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

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

50 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

صفحة 31

السبت  25آب 2012

Saturday 25 August 2012

Page 31

تتمــات

طرابلس  -الضحية :هدوء املدافع...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
ميقاتي بتأكيده أن عناصر التفجري موجودة و»لكن نسعى إىل
ابعاد هذه الكأس عن طرابلس» ،ومتنى بعد االجتماع املوسع
الذي عقد يف منزله يف طرابلس امس االول ،على مفيت طرابلس
والشمال مالك الشعار «اطالق مبادرة الكمال املصاحلة اليت بدأت
يف العام .»2009
وأكدت مصادر عسكرية لبنانية أن أحدا ال يريد مصادرة دور
القيادات السياسية ،إال أن املسؤوليات امللقاة على املؤسسة
العسكرية تدفعها بعض األحيان اىل اختاذ مبادرات من نوع حماورة
الكوادر والقيادات املتحاربة على األرض.
وأشارت املصادر اىل أن قيادة اجليش ستسعى بداية اىل وقف
دائم الطالق النار ،ثم العمل على تهيئة األجواء املالئمة لكسر
احلواجز النفسية واملعنوية املرفوعة بني التبانة وجبل حمسن ،ومن
ثم عقد لقاءات مشرتكة مصغرة بني كوادر وفاعليات ما يعرف
بـ»فوق (اجلبل) وحتت (التبانة)».

اجمللس يتسلم طلب رفع احلصانة

من جهة ثانية ،تقدم االشتباك السياسي بني قيادة اجليش
وعضو كتلة «تيار املستقبل» النائب معني املرعيب اىل واجهة
احلدث الداخلي ،عرب احالة وزير العدل شكيب قرطباوي طلبا اىل
جملس النواب لرفع احلصانة النيابية عن املرعيب متهيدا حملاكمته
على خلفية محالته املتتالية على املؤسسة العسكرية واتهامه باثارة
النعرات الطائفية.
والالفت لالنتباه ان «قوى  14آذار» ،وحتديدا «تيار املستقبل»،
قابلت طلب قرطباوي حبملة دفاعية عن املرعيب وهجومية على
وزير العدل واصفة خطوته بانها «غري دستورية» ،وطالبت رئيس
اجمللس النيابي نبيه بري برد الطلب.
واوضح قرطباوي ان االجراء الذي اقدم عليه يأتي انفاذا للمادة
 91من النظام الداخلي جمللس النواب ،مشريا اىل انه تلقى كتابا
بهذا اخلصوص من النائب العام التمييزي يبني االفعال املنسوبة
اىل املرعيب باالضافة اىل املواد القانونية اليت تقع حتت احكامها،
وما قام به هو احالة الكتاب على اجمللس النيابي ألخذ االذن
باملالحقة .واشار اىل ان وزير العدل ملزم باحالة الطلب وال حيق
له التدخل يف اساس الدعوى.
وقال رئيس اجمللس نبيه بري انه سيدرس شخصيا طلب رفع
احلصانة عن املرعيب ومن ثم يأخذ هذا الطلب مساره القانوني وفق
االصول اىل هيئة مكتب اجمللس النيابي وجلنة االدارة والعدل،
ملناقشته واختاذ ما يلزم يف شأنه.
ويفرض النظام الداخلي جمللس النواب يف حالة طلب رفع
احلصانة ان يدعو رئيس اجمللس النيابي هيئة مكتب اجمللس وجلنة
اإلدارة والعدل اىل جلسة مشرتكة لدرس الطلب ،على ان تقدم
اهليئة املشرتكة من هيئة املكتب واالدارة والعدل تقريرا يف
شأنه يف مهلة أقصاها أسبوعان (املادة  .)92وإذا مل تقدم اهليئة
املشرتكة تقريرها يف مهلة األسبوعني ،وجب على رئاسة اجمللس
إعطاء علم بذلك للمجلس يف أول جلسة يعقدها ،وللمجلس أن يقرر
منح اهليئة املشرتكة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافيًا أو وضع
ً
مباشرة ( املادة .)93
يده على الطلب والبت به
وبينما وصف املرعيب طلب رفع احلصانة عنه بـ»طق احلنك»،
ودعا قائد اجليش العماد جان قهوجي إىل االستقالة للخضوع إىل
احملاكمة معا ،قالت مصادر عسكرية رفيعة املستوى ان افرتاءات
املرعيب تتخطى التعبري عن الرأي اىل ما هو ابعد بكثري ،ويف
كل األحوال هذا املوضوع سلك اطاره القانوني ،واملؤسسة قيادة
وضباطا وافرادا حتت سقف القانون.

بري وميقاتي :حرص متبادل

من جهة ثانية ،تبادل بري وميقاتي التأكيدات على متانة العالقة
الشخصية بينهما.
وقال ميقاتي ان عالقته بربي حمكومة «باحملبة واالحرتام والود
واملعزة ،وحنن متفقان على تنظيم االختالف السياسي إذا ما
ّ
وقع ،وعلى أن نفصل كل األمور السياسية وغريها عن اجلانب
الشخصي» .وأضاف ان اي خالف مع بري «مهما كان حجمه ،ال
يفسد يف الود قضية بيننا».
من جهته ،قال بري انه ال توجد اي مشكلة شخصية مع ميقاتي
بل العالقة بيننا جيدة.
وحول انتقاده احلكومة ،قال بري»:كانت لدينا مالحظات يف شأن
اداء احلكومة وعدم مواكبتها للملفات كما هو مطلوب ،وعلى سبيل
املثال التأخري يف ادراج مشروع حتديد املنطقة االقتصادية اخلالصة
يف جدول اعمال جلسة جمللس الوزراء ،ففي الوقت الذي نتباطأ
حنن يف حسم هذا امللف ،ها هي قربص قد اجنزت كل التحضريات
اليت جتعلها تبدأ بانتاج النفط اعتبارا من العام .»2017
ويف هذا السياق ،قال وزير اخلارجية عدنان منصور ان الوزارة
انهت وضع تقرير مفصل حول املنطقة االقتصادية اخلالصة يف
اطار اللجنة الوزارية املعنية ،ورفعته منذ قرابة شهر اىل االمانة
العامة جمللس الوزراء ،مستغربا عدم ادراجه يف جدول اعمال جملس
الوزراء ،خاصة ان اهمية هذا املشروع تكمن يف انه يتيح للحكومة
اللبنانية ان تنطلق من اسس ثابتة وعلمية للتفاوض مع اية جهة
حول احلدود البحرية.

مشاورات امريكية تركية
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وزير اخلارجية السوري فيصل املقداد على دعم دمشق ملهمة
املبعوث املشرتك األخضر االبراهيمي ،داعيا إياه إىل العمل على
«عقد حوار وطين» سوري يف أسرع وقت .كما وجه املقداد اتهاما
واضحا لرتكيا بدعم املسلحني يف سوريا وفتح الطريق أمام مقاتلي
«القاعدة».
وقال فابيوس على هامش مؤمتر صحايف يف الكي دورسيه «إنه
ال يوجد اي قرار من هذا النوع بصدد سوريا» ،ردا على سؤال
حول التدخل العسكري .أما عن املشاورات األمريكية الفرنسية
الربيطانية بعد إثارة قضية األسلحة السورية الكيميائية ،فقال
«إنها مشاورات عادية جدا» .وأضاف «وهذا أمر جيد ،ليس بني
هؤالء الزعماء فحسب وامنا مع اآلخرين ال سيما اجلامعة العربية،
خصوصا أن األمر يتعلق بسوريا اليت يدور فيها نزاع ترتتب عليه
نتائج خطرية على دول اجلوار ،ومن املفيد التنسيق».
واعترب وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان ان اقامة منطقة
حظر جوي يف قسم من االراضي السورية هو اقرتاح «يستحق
الدرس».
وردا على سؤال عرب قناة «فرانس  »24التلفزيونية عن امكان
اقامة منطقة حظر جوي متتد «من احلدود الرتكية حتى حلب»،
استبعد الوزير الفرنسي اوال اقامة منطقة حظر جوي «شاملة» يف
سوريا.
واضاف ان هذا االمر يعين «منع اي حتليق فوق االراضي السورية،
ما يعين ابقاء الطريان السوري على االرض ،ما يعين الدخول يف
حرب .ال ميكن القيام بذلك اال اذا توافر حتالف دولي قادر على هذا
االمر .وحتى االن هو غري متوافر» .يف املقابل ،اوضح لو دريان
ان «اقرتاح منطقة حظر حمددة ،هذا االقرتاح الذي طرحته هيالري
كلينتون (وزيرة اخلارجية االمريكية) يستحق الدرس .لكنها املرة
االوىل اليت تتبنى فيها الواليات املتحدة هذا اخلطاب».
وبدأ مسؤولون اتراك وامريكيون سلسلة اجتماعات «لتخطيط
العمليات» يهدف اىل انهاء نظام الرئيس السوري بشار االسد.
وجرى خالل االجتماع تنسيق الردود العسكرية واالستخباراتية
والسياسية.
وناقش املسؤولون يف االجتماع الذي عقد يف انقرة خطط
الطوارئ اليت ميكن تطبيقها يف حال ظهور تهديدات مثل قيام
النظام السوري بشن هجوم كيميائي وهو ما اعتربته واشنطن «خطا
امحر» .وقاد الوفد الرتكي نائب وزير اخلارجية الرتكي هاليت
جيفيك بينما قاد الوفد االمريكي السفرية االمريكية اليزابيث
جونز .ويتألف الوفدان من رجال استخبارات ومسؤولني عسكريني
ودبلوماسيني ،حسبما افاد مصدر يف وزارة اخلارجية.
واعلنت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون ونظريها
الرتكي امحد داود اوغلو يف  11آب احلالي عن مثل هذه االلية
لعقد االجتماعات لتسريع انهاء االطاحة بالنظام السوري.
وذكرت صحيفة « لوس أجنلس تاميز» األمريكية أن وزارة الدفاع
االمريكية وضعت خطة سرية ترمي إىل احليلولة دون وقوع السالح
الكيميائي السوري يف أيدي «إرهابيني» .وتقضي اخلطة بتشغيل
وحدات القوات اخلاصة وسالح اجلو األمريكي لتنفيذ العملية.
صرح نائب وزير اخلارجية الروسي غينادي غاتيلوف،
من جهته،
ّ
بأن نظام الرئيس السوري بشار األسد قدم «ضمانات أكيدة»
لروسيا بأن األسلحة الكيميائية خمزنة يف امان تام .وقال غاتيلوف
يف مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» األمريكية لألنباء «تلقينا
ضمانات اكيدة من دمشق بان امن هذه الرتسانات الكيميائية
مؤمن بشكل كامل».
إال أن املسؤول الروسي حذر دمشق من خطر وقوع هذه االسلحة
«بأيدي اإلرهابيني» ،مشريا إىل أنهم حبثوا مع اإلدارة السورية
سبل جتنب هذا احملظور.
من جهة أخرى ،دعا غاتيلوف جمددا الدول اليت وقعت بروتوكول
جنيف الذي حيظر استخدام الغازات اخلانقة او السامة او غريها من
الغازات اىل «احرتام التزاماتها» ،مؤكدا على أنهم يتفقون متاما مع
اإلدارة األمريكية حول ضرورة عرقلة استخدام مثل تلك األسلحة.
وقال املقداد بعد لقاء وداعي مع رئيس بعثة املراقبني الدوليني
يف سوريا اجلنرال بابكر غاي باللغة االنكليزية «ابلغنا االمم املتحدة
موافقتنا على تعيني» االبراهيمي و»حنن نتطلع اىل ...معرفة
االفكار اليت سيقدمها حللول حمتملة للمشكلة هنا» .واضاف
«سنتعاون بالتاكيد مع السيد االبراهيمي كما تعاونا مع البعثة
العربية والبعثة الدولية».
واضاف املقداد ردا على اسئلة الصحافيني بالعربية «لن اقول
لالبراهيمي قبل وصوله ما جيب ان يفعله ،فالرجل خبري دولي.
لكنين اعتقد ان فهما دقيقا جملريات االزمة بدون ضغوط دولية
عامل اساسي».
واضاف «اعتقد ان االبراهيمي سيعمل على عقد حوار وطين
يف اسرع وقت ممكن النه لن يكون هناك منتصر ممن يراهن
عليه الغرب يف سوريا .سوريا هي اليت ستنتصر بشعبها وقائدها
وحكومتها وحبكمة من يتعاملون مع هذا امللف الصعب».
واشار املقداد اىل ان «جزءا اساسيا من املشكلة يف سوريا يعود
اىل التدخل اخلارجي يف االزمة السورية» ،مشددا على وجوب «ان

تتاح الفرصة للسوريني وبقيادة سورية لكي حيلوا مشاكلهم».
وتابع قائال ان على االبراهيمي ان «ميارس دورا فاعال يف حتديد
االطراف اليت ال تريد حل االزمة السورية وبشكل خاص االطراف
اليت تسلح ومتد االرهابيني واملتطرفني والسلفيني بكافة الدعم
املالي والعسكري ،باالضافة اىل دور دول اجلوار» .واكد ضرورة
اغالق امللف السوري «الن لدينا مهام اخرى يف سوريا يف جمال
التنمية ومواجهة االعداء احلقيقيني لشعبنا وامتنا».

واشنطن تعيد
تتمة املنشور الصفحة االوىل
الطائرات يف احمليط اهلادئ يف نهاية  ،2012لكن موعد عودتها
وتقرر قطع اجازة طاقمها بسبب التوتر
قدم أربعة أشهر
اىل اخلدمة ّ
ّ
يف اخلليج والتهديد اإليراني املتكرر بإقفال مضيق هرمز.
يف غضون ذلك ،قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنشاء
فريق خاص بإيران يضم  20خبريًا يف تقنيات األسلحة والتحليل
االستخباري واملواد املشعة وحقول أخرى .وقد متكنت من مترير هذا
اإلجراء بعد تبديد املعارضة الروسية يف جملس حكام الوكالة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية يف فيينا أن إيران ركبت مزيدًا
من أجهزة الطرد املركزي لتخصيب األورانيوم يف منشأة فوردو
احملصنة حتت األرض قرب قم ،األمر الذي قد ميهد الطريق لتوسع
كبري يف الربنامج النووي خُيشى أن حيمل جوانب عسكرية.
وأمام الرئيس حممود أمحدي جناد ووزراء ،دعا املرشد األعلى
للجمهورية اإلسالمية آي اهلل علي خامنئي إىل اعتماد «اقتصاد
املقاومة» الذي «سيجعل البالد أكثر قوة يف مواجهة مؤامرات
األعداء» ،وخصوصًا بعدما ظهر أثر العقوبات على االقتصاد
اإليراني مع تراجع الصادرات النفطية وتضييق اخلناق على القطاع
املصريف.

شربل ألهالي املخطوفني يف سوريا:
ال زيارة ثانية لرتكيا بدون إجيابيات
استقبل وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ،يف مكتبه امس
االول وفدا من اهالي املخطوفني اللبنانيني الـ 11ومعهم الناطق
بامسهم الشيخ عباس زغيب يف حضور املدير العام اللواء عباس
ابرهيم.
استهل شربل اللقاء باالشارة اىل ان «الغاية من االجتماع هو اطالع
اهالي املخطوفني على نتائج االتصاالت اليت بدأت من اليوم االول
خلطف اللبنانيني ،وهي مستمرة ولن تتوقف» ،موضحا انها املرة
االوىل جيتمع فيها مع وفد من اهالي املخطوفني.
وقال« :هذا امللف خطفنا وخطف لبنان منذ ثالثة اشهر ،وال ألوم
االهالي ألنهم مل يكونوا مطلعني على ما نفعل .لقد اجتمعنا رئيس
احلكومة جنيب ميقاتي ووزير اخلارجية واملغرتبني عدنان منصور
وانا مع وزير خارجية تركيا داود اوغلو واملسؤول االمين يف تركيا
وحتدثنا مدى ساعتني يف القضية .كان ذلك منذ شهرين ونصف
تقريبا ،واتفقنا بكل صراحة ان يكون التفاوض مع االتراك بعيدا
من االعالم».
وأكد ان «احلكومة مل ترتك هذه القضية وال تزال تتابع هذه املسألة
وستتابعها حتى اطالقهم» ،واشار اىل ان رئيس اجلمهورية ميشال
سليمان «مل يرتك فرصة اال طرح فيها املوضوع .وخالل جلسة
جمللس الوزراء اضطر الرئيس اىل مقاطعة اجللسة للتحدث اىل
رئيس احلكومة الرتكية يف هذه القضية .كذلك يتابع املوضوع
الرئيس ميقاتي ورئيس جملس النواب نبيه بري ووزير اخلارجية
منصور ،ووزير الداخلية ،اضافة اىل مفاوضات جيريها الضباط
االمنيون».
ونقل عن االتراك ان «املفاوضات السرية واهلادئة اليت اجروها
مع االيرانيني امثرت باالفراج عن ايرانيني معتقلني ،وبهذا
االسلوب يستطيعون املساعدة يف رأيهم .التزمنا الصمت حيال
هذا املوضوع الجناح املفاوضات النه االجدى واالفضل يف هذه
الظروف .وصدقوني ان اللبنانيني جبميع اطيافهم يتلهفون الطالق
مجيع هؤالء املخطوفني اللبنانيني االبرياء».
اضاف« :عدت مع اللواء ابرهيم من زيارة تركيا متفائال اكثر من
املرة السابقة ،وقد مت تعيني ضابط ارتباط للمتابعة وملست جدية
يف التعاطي مع هذا املوضوع .والدولة اللبنانية لن ترتك اي
خمطوف لبناني فهي مسؤولة عن مجيع رعاياها يف مجيع دول العامل
وأينما وجدوا .لدينا امل حيال هذه القضية وعندما اصل اىل طريق
مسدود ال مسح اهلل ،فلن أتأخر يف االعالن عن االمر .وليس صحيحا
ان الدولة اللبنانية حتركت عندما مت اختطاف الرتكيني فهي بادرت
على الفور وأكبت على معاجلة القضية بهدوء وحكمة».
وامل يف «ان تكون الزيارة املرتقبة لرتكيا منتجة بعدما تبادلنا
املعطيات مع اجلانب الرتكي وحنضر ملعطيات اخرى .لن نرتك
هذا املوضوع مهما كلفنا من جهود وتضحيات الطالق املخطوفني.
وحتى لو اضطرنا االمر للذهاب ليس اىل تركيا بل اىل الربازيل
لتقديم املساعدة فلن نتأخر ،ولن احتدث اكثر من ذلك .واعلم ان
احملادثات يدخلها العامل السياسي وعوامل اخرى ،ولن تكون هناك
زيارة ثانية لرتكيا من دون خطوات اجيابية».
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رياضـــة

ذهاب الدور احلاسم من مسابقة أوروبا ليغ

الكأس السوبر اإلسبانية:

ميالنو
وإنرت
ليفربول
«كالسيكو ـ  »1بني
أرضها
خارج
ومرسيليا
برشلونة والريال

مهاجم يف اف بي شتوتغارت البوسني فيداد ايبيسيفيتش مسجال اصابته
الثانية لفريقه يف مرمى دينامو موسكو  ،0 – 2يف شتوتغارت
ختوض فرق ليفربول االنكليزي وانرتناسيونالي ميالنو
االيطالي وأوملبيك مرسيليا الفرنسي ،اليت سبق هلا أن احرزت
لقب دوري االبطال االوروبي لكرة القدم ،مباريات خارج ارضها
يف ذهاب الدور احلاسم من مسابقة اوروبا ليغ (كأس الدوري
األوروبي) املؤهل لدوري اجملموعات.
وحيل ليفربول على هارتس االسكوتلندي ،وانرتناسيونالي
ميالنو حامل اللقب ثالث مرات ،وهو رقم قياسي ،مشاركة مع
مواطنه جوفنتوس تورينو وليفربول ،على فاسلوي الروماني،
وأوملبيك مرسيليا على شريف ترياسبول.
وهنا الربنامج ونذكر او ً
ال الفريق املضيف:
أجني ماخاتشكاال (روسيا) – أزد الكمار (هولندا).
نيفتشي باكو (أذربيجان) – ابويل نيقوسيا (قربص).
ترومسو (نروج) – بارتيزان بلغراد (صربيا).
ايكراناس بانيفيزيس (ليتوانيا) – شتيوا بوخارست
(رومانيا).
سلوفان ليبرييتش (اجلمهورية التشيكية) – دنيربو دنيربو
برتوفسك (اوكرانيا).
ايك سولنا (اسوج) – سي أس ك ا موسكو (روسيا).
مولده (نروج) – اس سي هريينفني (هولندا).
ليجيا فرصوفيا (بولونيا) – روزنبورغ تروندهايم (نروج).
اتروميتوس اثينون (اليونان) – نيوكاسل يونايتد (انكلرتا).
شريف ترياسبول (مولدافيا) – أوملبيك مرسيليا (فرنسا).
دينامو بوخارست (رومانيا) – ميتاليست خاركيف
(اوكرانيا).
بورسة سبور (تركيا) – اف سي تونيت انشكيده (هولندا).
اف سي لو سرين (سويسرا) – راسينغ جنك (بلجيكا).
فينورد روتردام (هولندا) – سبارتا براغ (اجلمهورية
التشيكية).
طرابزون سبور (تركيا) – فيديوتون (اجملر).
اف  91دودالنج (لوكسمبور) – هابويل تل ابيب (اسرائيل).
اف سي ميدتييالند (الدامنارك) – يونغ بويز برن (سويسرا).
ديربيسني (اجملر) – اف سي بروج (بلجيكا).
لوكريين (بلجيكا) – فيكتوريا بلزين (اجلمهورية التشيكية).
باوك سالونيك (اليونان) – رابيد فيينا (النمسا).
مذرول (اسكوتلندا) – ليفانيت (اسبانيا).
هارتس (اسكوتلندا) – ليفربول (انكلرتا).
النجم االمحر بلغراد (صربيا) – جريوندان بوردو (فرنسا).
سالسك فروكالف (بولونيا) – هانوفر ( 96املانيا).
فاسلوي (رومانيا) – انرتناسيونالي ميالنو (ايطاليا).
أثلتيك بلباو (اسبانيا) – اتش جي كاي هلسنكي (فنلندا).
ماريتيمو فونشال (الربتغال) – ديال غوري (جورجيا).
مورا (سلوفينيا) – الزيو روما (ايطاليا).
زيتا (مونتينيغرو) – بي اس يف ايندهوفن (هولندا).
هورسنز (الدامنارك) – سبورتنغ لشبونة (الربتغال).
ويف مباراة متقدمة ،فاز مساء أمس يف اف بي شتوتغارت
االملاني على دينامو موسكو الروسي ( 0 - 2الشوط االول 0
  )0سجلهما البوسين فيداد ايبيسيفيتش ( )2يف الدقيقتني 72و.90

		
يستضيف ملعب «نوكامب» ،مباراة «كالسيكو» مبكرة بني القطبني
برشلونة وريال مدريد يف ذهاب الكأس السوبر االسبانية لكرة القدم.
وتنتقل املواجهة اىل ملعب «سانتياغو برنابيو» يف مدريد ملواجهة
االياب يف  29آب اجلاري يف التوقيت عينه.
وسبق ان تواجه الفريقان يف املسابقة املوسم املاضي وفاز برشلونة
باللقب بعد ان تعادال ذهابا  2 - 2يف مدريد قبل ان يفوز ايابا على
ارضه  2 - 3بفضل ثنائية لالرجنتيين ليونيل ميسي ،كما ازاح برشلونة
غرميه من الدور ربع النهائي ملسابقة الكأس بالفوز عليه ذهابا يف
مدريد  1 - 2قبل تعادهلما ايابا  .2 2اما يف الدوري فتبادال الفوز
خارج قواعدهما إذ حسم برشلونة لقاء الذهاب  1 - 3يف مدريد ،قبل
ان يفوز ريال ايابا يف كاتالونيا .1 2
وستكون املواجهة االوىل بينهما يف الدوري يف السابع من تشرين
االول/اكتوبر املقبل يف برشلونة .وتشكل الكأس السوبر حمطة مهمة
يف بداية املوسم لتحديد شكل الصراع بني الفريقني ،فربشلونة يريد
استعادة لقب الدوري الذي انتزعه منه غرميه ريال مدريد ،واالخري
يسعى لتأكيد احقيته بالرتبع على عرش الليغا .ومل تطرأ تعديالت
جوهرية على معسكري الفريقني اللذين يضمان افضل جنوم العامل
حاليا ،االرجنتيين ميسي يف برشلونة ،والربتغالي كريستيانو رونالدو
يف ريال مدريد ،فضال عن ترسانة مهمة من العيب منتخب اسبانيا
املتوج بطال لبطولة اوروبا  2012واملنتشرين بني الغرميني.
وكشف النادي الكاتالوني اهدافه بقوة يف بداية املوسم بقيادة
مدربه اجلديد تيتو فيالنوفا مؤكدا انه مل يفقد شيئا من السحر الذي
كان يقدمه حتت اشراف مدربه السابق خوسيب غوارديوال الذي قرر
الرحيل نهاية املوسم املاضي .ففي اول مباراة رمسية له حتت قيادة
فيالنوفا ،اكتسح برشلونة ريال سوسييداد خبمسة اهداف تناوب
تسجيلها كارليس بويول وميسي ( )2وبدرو رودريغيز ودافيد فيا،
مقابل هدف .يذكر ان فيا يعود اىل املالعب للمرة االوىل منذ اواخر
العام املاضي بسبب تعرضه لكسر يف عظمة الساق خالل مشاركة
فريقه يف كأس العامل لالندية ،وغاب فيا عن منتخب بالده يف بطولة
اوروبا االخرية يف اوكرانيا وبولندا واليت توج بلقبها للمرة الثانية
على التوالي والثالثة يف تارخيه .كما تزخر صفوف برشلونة بالعبني
مؤثرين جدا امثال خابي هرنانديز واندريس اينييستا واملهاجم الدولي
التشيلياني اليكسيس سانشيز ،انضم اليهم مدافع فالنسيا خوردي
البا ،والعب االرتكاز الكامريوني الكسندر سونغ القادم من االرسنال
قبل يومني.
وقال فيالنوفا عن الكأس السوبر اليت جتمع بطلي الدوري والكأس:
«ال اعتقد انها مسابقة هامشية .انها بطولة جيدة ونريد الفوز بها .قد
ال تكون باهمية البطوالت االخرى لكن كل مباراة مهمة بالنسبة لنا .انها
مباراة رمسية وستكون ضد ريال مدريد».
اما ميسي فقال عن املوقعة املرتقبة اليوم« :املباراة ستكون معقدة
الن ريال مدريد فريق يتمتع بالكثري من اخلربة» ،مؤكدا ان فريقه «ال
يزال يلعب بالفلسفة عينها حتى بعد رحيل غوارديوال وحلول مساعده
فيالنوفا بدال منه» .ورأى ميسي ان مفتاح الفوز لفريقه سيتحقق
«عرب املشاركة الفاعلة جلميع الالعبني من اجل ان نتمكن من تسجيل
االهداف .حنن نلعب معا منذ فرتة طويلة جدا وحنن نتمرن يف التدريب
على ما نريد القيام به يف املباريات».
يف املقابل ،فان ريال مدريد اهدر نقطتني يف بداية محلة الدفاع
عن لقبه يف الدوري حني تعادل مع فالنسيا  ،1 - 1لكن يشفع له
انها واحدة من املواجهات القوية اليت اوقعتها قرعة البطولة يف اجلولة
االوىل .ريال مدريد الذي انهى املوسم املاضي برقمني قياسيني بـ
 121هدفا و 100نقطة بفارق  9نقاط امام برشلونة مل يطرق باب
االنتقاالت حتى اآلن ،وما يزال مدربه الربتغالي جوزيه مورينيو يعول
على نفس الالعبني بقيادة رونالدو واالرجنتينيني غونزالو هيغواين
واخنل دي ماريا والفرنسي كريم بنزميا ،فضال عن الدوليني الفارو
اربيلوا وراوول البيول وسريجيو راموس وخابي الونسو.

«سلة جونز» :فوز أول للبنان بعد  4خسارات
ّ
حقق منتخب لبنان للرجال فوزه االول ضمن كأس «ويليام
جونز» لكرة السلة املقامة يف تايبه الصينية بعد اربع خسارات،
وجاء الفوز على تايبه «ب»  13 - 22( 67 - 88و25 - 39
و.)51 - 59
من جهة ثانية ،خسر منتخب لبنان للناشئني حتت  18سنة امام
نظريه الياباني ضمن الدور الثاني لبطولة آسيا الـ 22للناشئني
املقامة يف منغوليا وبنتيجة  18 - 22( 94-82و 36 - 50و71
.)56 -

لوزان املرحلة الـ  11من الدوري األملاسي أللعاب القوى

الليلة بولت يف الـ 200
وباليك يف الـ  100مرتاً

البطل األوملبي الجامايكي أوساين بولت خالل مؤتمر صحايف عقده يف لوزان
بسويسرا
تشهد مدينة لوزان السويسرية مساء اليوم دورة «أتليتيسيما»
وهي املرحلة الـ 11من  14من الدوري االملاسي أللعاب القوى
ملوسم  .2012ومن ابرز املشاركني يف الدورة البطل االومليب
ست مرات يف سباقات الـ 100والـ 200والبدل  100×4مرت
اجلامايكي أوساين بولت ومواطنه ووصيفه يف سباقي الـ100
والـ 200مرت ورفيقه يف سباق البدل  100×4مرت يف دورة
االلعاب االوملبية الصيفية يف لندن  2012يوهان باليك .إال أن
العداءين لن يلتقيا يف السباق عينه ،ذلك ان بولت سيخوض
سباق الـ 200مرت ،وباليك بطل العامل سباق الـ 100مرت ،وينتظر
ان يفعال كذلك يف دورتي زوريخ السويسرية يف  30آب
وبروكسيل البلجيكية يف  7ايلول وهما املرحلتان  13والـ14
االخرية من الدوري االملاسي ،ورمبا تبادال املسافتني.
ومعلوم أن أوساين بولت امللقب «السهم» قد جدد يف لندن
 2012فوزه يف السباقات الثالثة اليت أحرز بطولتها يف بيجينغ
 ،2008وقرن فوزه يف البدل  100×4مرت مع يوهان باليك برقم
قياسي عاملي جديد للفريق اجلامايكي  36:83ثانية .ويذكر انه
حيمل ايضا الرقمني القياسيني العامليني لسباقي الـ 100مرت
( 9:58ثوان) والـ 200مرت ( 19:19ثانية) .وأمس أعلن منظمو
دورة لوزان ان العداء االمريكي جاستني غاتلني ،احلائز امليدالية
الربونزية يف لندن  2012لسباق الـ 100مرت والذي كان مقررا
ان يشارك يف هذا السباق اليوم ،اىل جانب باليك ومواطنه
تايسون غاي الذي حل رابعا يف الدورة االوملبية ،قرر االنسحاب
وانهاء مومسه والعودة اىل الواليات املتحدة ،بعدما عانى آالما
يف املعدة وحرارة عوجل بسببهما يف مستشفى بالنمسا هذا
االسبوع.
ومن املرتقب مشاركتهم يف الدورة ايضا البطل االومليب
لسباق الـ 110أمتار حواجز االمريكي أريس مرييت ،الطامح
اىل حتطيم الرقم القياسي العاملي للكوبي دايرون روبليس
 12:87ثانية ،والروسي ايفان أوخوف البطل االومليب للوثب
العالي ،والفرنسي رينو الفيليت البطل االومليب للقفز بالزانة،
وبطل العامل للناشئني لسباق الـ 3000مرت موانع الكيين الصاعد
كونسيسلوس كيربوتو ( 17سنة) ،اىل حامالت امليداليات
االوملبية الثالث لسباق الـ 100مرت ويف مقدمهم اجلامايكية
شيلي – آن فريزر – برايس.
الربنامج
وهنا برنامج املسابقات بتوقيت بريوت:
  :18:30رمي القرص للرجال.  :19:40الوثبة الثالثية للسيدات.  :20:00رمي الرمح للسيدات.  :20:10رمي الكرة احلديد للسيدات.  :20:50القفز بالزانة للرجال.  400 :21:03مرت حواجز للسيدات.  1500 :21:12مرت للرجال.  100 :21:22مرت حواجز للسيدات.  :21:25الوثب العالي للرجال.  400 :21:23مرت للرجال.  :21:35الوثب الطويل للسيدات.  100 :21:40مرت للسيدات.  3000 :21:48مرت موانع للرجال.  110 :22:02أمتار حواجز للرجال.  800 :22:12مرت للسيدات.  100 :22:20مرت للرجال.  3000 :22:28مرت للسيدات.  200 :22:42مرت للرجال. :22:50البدل  100×4مرت للسيدات.
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منوعــات

االغراء «فن» ..له اسلوبه ومراحله وأسراره

الرجل ال ميل من اإلغراء ..فهل تتقنني هذا الفن؟!

كل إنسان يتمتع جباذبية ومقدرة على إجتذاب اآلخر كل واحد على
طريقته اخلاصة.
لكن االغراء الناجح يكمن يف القدرة على إبراز نقاط الشخصية امللفتة
واحلسنة واليت تشد أحاسيس الناس دون ان يسيطروا على إرادتهم
فيشعرون بسحر ،وكأنه تنويم مغناطيسي فيتساءلون :كيف يستطيع
شخص عادي ان يسيطر عليهم بهذه الطريقة؟!
لكل طبع صفاته وأسراره ..فما هي طباع املرأة اليت متارس اإلغراء؟
ومن خالل التفصيل لكل من هذه الشخصيات سوف تتمكين من اكتشاف
نوع اإلغراء الذي متارسيه على زوجك..
احلورية ..تبدل القوي إىلولد
طباع احلورية هو األقدم يف
التاريخ واآلهلة أفرو دايت هي
اليت متثله .إنها املفضلة لدى
الرجل ألنها تقدم له عاملًا بال
حدود ،إنها خطرية وهلا القدرة
بأن تفقد الرجل السيطرة على
نفسه ،اىل حد تبديل رجل
مسؤول وقوي اىل ولد مطيع،
فهي تعمل على الرجل احلاد مثل
العسكري او البطل.
-2األنيقة ..ال ختضع لعناد
الرجل
األنيقة تدهش الرجل ألنها
ال تصنف نفسها ،إنها تعيش
حرية مطلقة .األنيقة ُتشعر
الرجل باحلرية واللهفة،تشده
بشخصيتها الغريبة ،هذا املزيج من األنوثة ومن اجلمال واألشراق من
جهة ،واإلستقاللية من جهة أخرى .األنيقة ختتلف عن باقي النساء كونها ال
ختضع دائمًا لعناد الرجل ،فهي ايضًا لديها رأيها وطباعها وهذا ما جيذب
الرجل حنوها
-3الطبيعية ..روح الطفولة
الطفولة كل واحد منا يتمنى لو يعيشها من جديد ،الطبيعية تعيد روح
الطفولة بعفويتها وصراحتها ُتشعر الرجل بالراحة التامة وتشعره برجولته
ولديها إحساس بوجوب محايتها .إنها صورة الرباءة اليت تستطيع ان
حتتفظ بها بالرغم من صعوبات احلياة .إنها منفتحة على كل جديد بروح
طفولية  ،وال حتمي نفسها من التجارب املؤملة كباقي النساء .
-4احلبيبة املثالية ..وطموحات الرجل
كل رجل حيمل بداخله طموحًا ويرغب بتحقيقه ،هذا الطموح يولد منذ
الطفولة ناتج عن كل ما افتقده يف حياته او كل ما ُحِر َم منه .الرجل بانتظار
املرأة اليت سوف تساعده على إخراج طموحاته والبوح عنها.
-5اجلذابة..الكاريزما املثرية
املرأة اليت تتمتع بكاريزما او اجلذابة والكاريزما مثرية للغاية تولد مع
اإلنسان إنها ثقة بالنفس .الكاريزما تضفي إشراقًا على صاحبها فيبدو
للغري وكأنه مهم جدًا .املرأة اليت تتمتع بكاريزما تتقن فن اإلغراء يف
اجملتمع واملناسبات الكربى ،كما أنها تربع يف فن الكالم إنها متكلمة من
الطراز األول.
-6النجمة ..ال تعرف احلدود
الترسم النجمة حدودًا للرجل مما يعطي جما ًال ملخيلته ،فهي تعمل على
الالوعي عنده ،حترك حشريته ،وتهتم املرأة النجمة بصورتها النها هي
اليت تربز واليت سوف جتذب األخر فعليها ان تكون عصرية متجددة لكن
بعيدة ومثالية.
-7الساحرة ..تلعب على الوتر احلساس
السحر ،اغراء بدون جنس والساحرة تسلط اإلنتباه على هدفها الرجل
وليس على نفسها وتشعره بأهميته وكيانه ،ويف نفس الوقت تفهم
شخصيته وتشعر بأمله .وتتأقلم مع طباعه عندها يكون براحة تامة مع
نفسه .الساحرة ال جتادل ،التعارض وال ختاصم ،هذا التصرف جيذب
الرجل الذي يقرتب اكثر منها ومع الوقت وبدون ان يشعر تسيطر عليه
كليًا فهي تلعب على وتر حساس جدًا عند الرجل ،كربياؤه وعنفوانه.
تتصرف بلباقة وتشعره بأنه جنم.
-8املغناج ..تتصرف بذكاء
هي اليت تؤجل الشعور باإلكتفاء عند الرجل  ،فيبقى ضحيتها ،هذا
ما يشده فيقع يف حباهلا واليستطيع اخلروج .املغناج تلعب مثل امليزان
تعطي ومن ثم ترتاجع فالرجل ال ميل ،بل يبقى متأم ًال باحلصول على
الباقي .تعمل على املدى الطويل ،إغراؤها خيدم أكثر من باقي النساء
ألنها تنصرف بذكاءُ .تشعر الرجل بأن هناك رج ًال آخر يف حياتها  ،فيولع
بالغرية واليت بدورها حترك عنفوانه وروح التحدي ويزداد رغبة باحلصول
عليها .
مراحل اإلغراء
اإلغراء عملية تتطلب وقتا وصربًا وجمهودًا وعليك ان تدخلي اىل عمق
شخصية اآلخر وختططي لكل خطوة تقومني بها.
مير اإلغراء بأربعة وعشرين مرحلة  ...تقسم هذه املراحل اىل ثالثة
ابواب ولكل باب هدف:
* الدخول اىل عواطف الزوج باختيار اوقات ممتعة.
* العمل على الالوعي عند الزوج وإخراج كل ما هو مدفون يف قلبه.
* جعل اآلخر يستسلم.
كيف تدخلني لعواطف زوجك وتعملني على الالوعي عنده ..وتعطينه

احلب بذكاء ..وتشعرينة بالشوق الدائم:
اآلن اصبح رجلك بني يديك ،رغبته بالتقرب منك تنمو يوما بعد يوم،
لكن تعلقه بك مازال ضعيفًا لذلك عليك ان تتعاملي معه بذكاء ،تعطيه
احلب على جرعات لكي يطالب باملزيد.
كما جيب ان حتيطي نفسك ببعض الغموض ،وتشعري الرجل بالشوق
ِ
لك وهذه األمور تساعدك يف الدخول اىل عواطفه وخلق اوقات مجيلة
معًا:
* ال تنسي عنصر التشويق
عندما يشعر زوجك بالذي ينتظره منك او كيف ستتصرفني ،تفقدين
سيطرتك وسحرك وسلطتك عليه.
لذلك دعيه يف حالة قلق دائم،
يتساءل ماالذي سيحصل اآلن؟
وكأنه يشاهد فيلمًا ،ويتشوق
ملعرفة النهاية ،مثل شهرزاد
عندما تزوجت من امللك شهريار،
وراحت تروي عليه القصص
وتؤجل النهاية لليلة املقبلة
وهكذا دواليك لكي ال يقتلها،
وذلك ملدة ثالث سنوات فعفى
امللك عنها.
* ليكن كالمك موسيقى ال
ضجيجًا!..
من الصعب جدًا حث اآلخر
اىل اإلستماع إليك ،ألن كل
إنسان مأخوذ بأفكاره ورغباته.
الجتذابه عليك التحدث اليه
بأمور تستهويه وتهمه تكلمي
معه بإحساس ،اجعلي كالمك معسو ًال ،هكذا يفقد كل رغبة ملقاومتك
وعليك اختيار نوعية كالمك .الفرق بني الكالم العادي والكالم املغري متامًا
مثل الفرق بني الضجيج واملوسيقى.
* اهتمي بسحر البساطة
اإلغراء ال يتطلب جمهودًا
كبريا ،التلويح البسيط هو الذي يسحر ويدخل
ً
القلب ،عليك لفت انتباه زوجك برقة وخفة ،بتقديم اهلدايا الشخصية،
تبني مدى الوقت الذي قضيته يف اختيارها .التفاصيل هي األهم ،فهكذا
يشعر مبدى اهميته عندك ،عندما يراك تتصرفني بلطف ودقة.
* حركي طيبته وحنانه
كل املراحل اليت سبق ان تكلمنا عنها ،تعترب حتايالت ،بإمكانها ان تولد
الشك عند الرجل ،حركي طيبة الرجل وحنانه ،دعيه يساعدك وحييطك ،من

ثم حولي هذا االهتمام اىل حب.
دعي انوثتك تتعاطى مع األمور على
طبيعتها وضعفها ،هذا ما يغري
الرجل ،التقاومي هذا الضعف،
وحوليه اىل سالح قوة وإغراء
لكسب زوجك.
* الرغبة والواقع والوهم
ميضي االنسان معظم وقته حيلم
بأوقات مجيلة ومغامرات ممتعة
بالنجاح والرومانسية لكي يهرب من
واقعه ومن مصاعب حياته اليومية.
حاولي أن يعيش زوجك احالمه من
خاللك ،عندئذ سوف يستسلم كليًا
لك .جيب ان تبدأ العملية بهدوء،
ومينحك ثقته ،ثم تبين األحالم اليت
تتوافق مع رغباته ،حاولي الوصول
اىل امنياته اليت طاملا دفنها يف
قلبه .اىل حد أن يتساءل اذا كان
فع ًال يعيش الواقع ام إنه جمرد
وهم !
* للدخول اىل الالوعي عند الزوج
وإخراج كل ما يف قلبه عليك التقيد
باخلطوات التالية:
 :كوني املنقذ-
الرجل حيب االغراء بطبيعته ،لكن
اذا الحظت انه يقاوم جمهودك،
فالسبب هو انك مل تثبيت له
اىل اي مدى ميكنك ان تتحدي
من أجله .عليك بذل جهودك اىل
اقصى حدود ،ال تأبهي لألقاويل
واإلعرتاضات ،واجهي بالتحدي
والقوة والثبات ،عندما تشعرين
انه ما زال لديه شك حنوك ،عندها
اختاري ظرفا صعبا ومعقدا ،يبني
مدى اجملهود الذي سوف تبذلينه
للتخلص من هذا الظرف .فاخلطر
مغٍر جدًا كوني املنقذ ،فالشعور
الذي يرتتب عن هذه العملية ميكنه

التحول اىل احلب.
عيشي معه طفولته:الرجل الذي عاش حالة ما يف املاضي واستمتع بها ،سوف حياول
عيشها
جمددا .الذكريات األكثر لذة اليت تنحصر يف الذاكرة هي املتعلقة
ً
بالطفولة .لذا ،عليك إعادة الرجل اىل ماضيه واىل وضعه الطفولي،
وأنت تأخذين مكان األهل ،ومن ثم بدلي األدوار ،دعي زوجك يلعب دور
األب وكوني الطفلة الصغرية ،سوف يشعر نفسه بأنه اقوى منك ،وعليه
احملافظة عليك ومحايتك.
 مجال الروح أمجل:كل إنسان لديه شكوك وشعور بعدم الثقة ،جبسده وحياته اجلنسية،
وال يعرف كيف يقيم نفسه ،فإذا ركزت سحرك على الشكل فقط ،سوف
تثريين هذه الشكوك واملخاوف عند الرجل .لذلك ،استعملي سحر الروح،
هكذا سوف تبهرين الرجل.
 بني الربودة واحلرارة:الغلط األكرب يف اإلغراء ،يكمن يف ان تظهري كامل طيبتك للرجل .يف
البداية هذه الطيبة تسحر اآلخر ،لكن مع الوقت سوف ميل ،لذلك احيطيه
بلطفك ،ثم غريي االجتاه وال تهتمي به ،ميكنك خلق فراق ،وسوف يشعر
بفراغ يف حياته ،ومن ثم مصاحلة واعتذارًا ،جيب ان يكون يف ارتباك
دائم ،مابني اخلوف من خسارتك ،والفرح بوجودك تأرجحي بني الربودة
واحلرارة هكذا تشغلي افكاره واحاسيسه.
 اإلغراء اجلسدي:هناك خطر اخليبة من جهة الرجل ،يهدد كل العمل الشاق اليت قمت به.
إذا كنت تريدين اإلستمرار بالعالقة مع زوجك اعتمدي اإلغراء املتواصل.
 البعد عنه سوف يالحقك:دعيه يشعر بأنك مللت ،دون البوح له بشيء ،حركي غريزته الرجولية
لكي يعود اليك بأقصى سرعة .اهلدف ،هو ان تدعيه يعود بكامل إرادته
مبجرد ان يفكر بأنك تراجعت ،تتحرك بداخله روح اإلمتالك وغريته .اعملي
فقط على احاسيسه النائمة حبضورك املثري.
 اإلبداع املربمج:بعض األحيان تشعرين بأن زوجك يرغب بك فعال  ،لكنه ليس مستعدًا
بعد لتقبل الفكرة ،هنا عليك ان تنسي طيبتك ولطفك وفروسيتك ،وان
تعتمدي على القهر باحلركة اجلريئة .ال تدعي اآلخر يفكر بالنتائج ،ال
ترتاجعي ،عليك ان تهامجي وان تكوني ساحرة وليس ديبلوماسية .هذا
التصرف جيب ان يكون سريعًا وغري مربمج ،لكي تؤدي اخلطوة اىل النتيجة
املرجوة.
 اختيار التأثري الالحق:يتبع اإلغراء الناجح ،خطر عندما ترتفع املشاعر اىل درجة عالية يف معظم
األحيان تنقلب اىل اإلجتاه املعاكس .احذري املبالغة اليت تثري عدم األمان
عند الرجل وسوف يتعذب الطرفان من جرائها.
ويف النهاية نقول لك هذه كلها جمرد حماوالت إلثارة عواطف زوجك،
وننصحك دائمًا «باالهتمام بزوجك» فهو شريك حياتك ،ووالد أطفالك،
وملك متوج على مملكتك اليت ترتبعني على عرشها ،مملكة احلب والوئام
والسعادة .وكل املوضوع الذي اثرناه هو لصاحل «حرارة العالقة الزوجية»
ولتبقى مشتعلة يف قلبيكما معًا فنحن نعلم جيدًا أن برود احلب بني
الزوجني من أهم أسباب املشاكل والطالق واخليانة.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغوّش
سعادة سفري لبنان الدكتور جان دانيال
يكرم السيناتور احملامي شوكت مسلماني

سعادة السفري الدكتور دانيال يتوسط السيناتور احملامي مسلماني والزميل اكرم املغوّش (ارشيف)
يف احلفل الذي اقامه سعادة سفري اجلمهورية اللبنانية لدى اسرتاليا ونيوزيلنده الدكتور اخللوق
جان دانيال يف كانبريا وحبضور اعضاء السلك الدبلوماسي العربي وشخصيات رمسية اسرتالية رفيعة
وحضور حشد من ابناء اجلالية اللبنانية والعربية كرم سعادته السيناتور احملامي شوكت مسلماني
نظرًا خلدماته السرتاليا املتعددة احلضارات والثقافات عامة وابناء اجلالية خاصة.
حتية اىل سعادة السفري العزيز صاحب املسرية الوطنية الرائدة الدكتور جان دانيال وحتية اىل
السيناتور العزيز املناضل شوكت مسلماني امري اخلدمات واملواقف الوطنية.
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Surging costs kill BHP’s $28bn Olympic dream

South Australian Premier Jay Weatherill responds yesterday to BHP Billiton’s decision to abandon its expansion of
Olympic Dam. Picture: Tricia Watkinson Source: The Australian

CRIPPLING development
costs and weak commodity prices have been
blamed for BHP Billiton’s
decision to shelve its
$US30 billion ($28.71bn)
Olympic Dam mine expansion, in the latest
sign the resources boom
has peaked.
The latest casualty of
Australia’s
high-cost
business environment
comes just weeks after
Shell announced it would
delay some of its planned
$17bn investment in Australia, and the announcement of a 12-month
delay to Woodside’s investment decision on
its $40bn Browse Basin
project.
Woodside’s
flagship
$14.9bn Pluto liquefied
natural gas project in
Western Australia is also
in doubt.
BHP announced its plans
for the Olympic Dam expansion - which was expected to create 8000
construction jobs, 4000
permanent jobs and
13,000 associated jobs were on hold indefinitely
as it looked to alternative plans for its Roxby
Downs mine.
The world’s largest miner made the announcement while reporting a

35 per cent drop in fullyear profit and a freeze
on new project spending for the 2013 financial
year. BHP Billiton chief
executive Marius Kloppers - who has been the
driving force behind the
mine expansion since it
was bought from WMC in
2005 - said yesterday’s
decision was the “appropriate, prudent and disciplined” course of action.
He said the high cost of
development in Australia, magnified by the high
dollar, was the primary
cause of the company’s
move.
“The decision is almost
wholly associated with, in
the first instance, capital
costs,” Mr Kloppers said.
“What happens if you
build something while
those conditions are in
place is you effectively
lock in the economics
of the project in an unfavourable way.”
Mr Kloppers also blamed
last year’s Fukushima
nuclear disaster in Japan
for softening uranium demand and prices.
The proposed expansion
of the Olympic Dam mine
would have created the
world’s largest uranium
mine, and increased copper output almost four-

fold to 750,000 tonnes
a year. It was expected
to be a game-changer
for the ailing South Australian economy, adding
about 6 per cent to gross
state product over the
next decade. Mr Kloppers
said BHP would now examine less expensive options to expand the mine,
but no timeframe has
been given.
It is a dramatic about-face
for the company, which
last year said it planned
to spend up to $US80bn
on growth projects, including the $US20bn Port
Hedland outer harbour
development in Western Australia and the
$US10bn Jansen potash
project in Canada.
The shelving of the expansion, flagged by The
Weekend
Australian
last month, provoked a
strong rebuke from South
Australian Premier Jay
Weatherill, who suggested the company could
not be trusted. “We’ve
been given to understand
that BHP were proceeding with an expansion
once; we’ve been given
to believe that BHP will
proceed with an expansion twice,” Mr Weatherill said.
“If they come to us and

seek permissions and
approvals on a third occasion, we will be taking
a different approach to
the negotiations. That’s
a prudent and natural approach to take, given our
experience, and I think
we would be unwise not
to.”
Mr Weatherill said the
state government had
first been notified that
the project might not go
ahead on Monday. The
government and the company will now embark on
discussions about the future of legislation covering the mine’s expanded
output, which expires on
December 15.
Escalating costs have
been putting pressure
on resource projects
throughout the country.
Minerals Council of Australia chief executive
Mitch Hooke said that in
the highly competitive
markets for coal, copper
and nickel, more than half
of Australia’s operating
mines had costs above
global averages.
“The cause is increased
labour, energy and transport costs, and a high
exchange rate,” he said.
“While our capital project
costs were previously
globally competitive, they

are now much higher than
global averages. Even in
iron ore, we have lost our
operating cost advantage
for all but established Pilbara projects.”
He said Australia’s declining competitiveness
was evident in global
market share.
Despite volume growth,
Australia’s market share
fell in most commodities
between 2000 and 2010.
“If Australia’s competitiveness continues to decline, we will fail to capture our share of growth,”
he said.
Tony Abbott seized on
BHP’s announcement as
evidence of the impact of
the Gillard government’s
carbon and mining taxes.
“BHP is massively affected by the mining tax, the
profitability is massively
affected by the mining tax,” the Opposition
Leader said.
“We’re going to maximise
the chances of this project going ahead by abolishing the carbon tax,
abolishing the mining tax
and giving big investors
the kind of confidence
that they need if they are
going to make multi-billion-dollar commitments
to our country.”
Resources Minister Martin Ferguson said the
abandonment of the
project was “completely
unrelated” to the taxes.
“This is a commercial decision, purely a commercial decision. It is no way
related to any regulatory
process in Australia,” Mr
Ferguson said.
Mr Kloppers denied the
mining tax was to blame.
“As you know, the tax
environment for this particular project has not
changed at all since we
started working on it six
or seven years ago,” Mr
Kloppers said.
“The MRRT only covers
coal and iron ore, not

copper, not gold and not
uranium. So the tax situation for this project has
not changed.”
The decision to pull back
on Olympic Dam comes
as a number of the nation’s other resource
projects remain under a
cloud.
This month Shell deferred a final investment
decision on its proposed
$20bn Gladstone liquefied natural gas export
facility until late 2014,
while the China-controlled coalminer Yancoal said it was reviewing expansion plans for
its coalmines in NSW and
Queensland amid expectations coal prices would
remain weak in the second half.
Miners are concerned demand from China, where
industrialisation has underpinned a boom in new
and expanded resource
projects, may have
peaked for now amid
slower - albeit still high economic growth.
Yesterday Shell Australia
president Ann Pickard
said costs in Australia
were becoming “very
worrisome” as resource
companies competed for
labour and infrastructure
to develop coal, iron ore
and gas projects in the
country.
Shell has already comitted to $30bn of projects
but wants to be sure of
the investment climate
before committing another $20bn to projects including the Gladstone facility. “I’m hoping we can
get some more projects
going but the costs here
are getting to be very
worrisome,” Ms Pickard
said.
But GE chairman Jeffrey
Immelt said yesterday
that Australia was at the
top of his list of countries
in which to develop projects
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Law firm Slater & Gordon’s Gillard yet to clear the air,
Liberals
axe over PM Julia Gillard say
PRIME Minister Julia Gil- up, Ms Gillard said in the

Former Slater & Gordon partner Peter Gordon. Picture: Peter Ward Source:
The Daily Telegraph

MANAGERS at law firm
Slater & Gordon considered sacking Julia Gillard
during a 1995 secret internal investigation into
alleged fraud committed
by her then-boyfriend and
Australian Workers Union
boss Bruce Wilson.
According to a leaked
statement from then-partner at the firm Peter Gordon, published on tuesday
in The Australian, Ms Gillard’s relationship with the
firm’s management had
“fractured, and trust and
confidence evaporated”.
The remarkable statement, drafted last week,
described the fallout of
the discovery of Ms Gillard’s legal involvement in
setting up the AWU Workplace Reform Association,
which was allegedly used
by her boyfriend to misappropriate hundreds of
thousands of dollars intended for the union.
However, Mr Gordon noted the Prime Minister’s repeated denials of wrongdoing, saying he formed
the view “that she should
be accorded the benefit of
the doubt and her explanation accepted”.
Ms Gillard has strenuously denied wrongdoing or
knowledge of the alleged
major union fraud involving her then boyfriend Mr
Wilson.
The revelations come as
the latest Newspoll, published in The Australian
today, revealed a bounce
in support for the Prime
Minister, bringing her level
with Tony Abbott as preferred prime minister on 38
per cent. Labor’s primary
vote has also climbed two

points, to 35 per cent. The
Coalition is unchanged on
45 per cent.
Ms Gillard has been
dogged by questions over
her departure from Slater
& Gordon after former equity partner Nick StyantBrowne broke a 17-year
silence to reveal Ms Gillard left her job because
the firm “took a very serious view” of her conduct.
The new statement from
Mr Gordon discloses the
partnership considered
“terminating” Ms Gillard
after considering whether
she was knowingly involved in fraud, but determined not to because
it was inherently unlikely.
“Nevertheless, the partnership was extremely
unhappy with Ms Gillard
considering that proper
vigilance had not been observed and that (her) duties of utmost good faith
to (her) partners especially as to timely disclosure
had not been met.”
“Ms Gillard elected to resign and we accepted her
resignation without discussion.”
Mr Styant-Browne told
The Australian yesterday:
“When I made public certain of the matters surrounding Julia Gillard’s
departure from Slater &
Gordon, I was meticulous
to ensure a balanced account of the facts was given. I did not ever contemplate that the world’s only
publicly listed law firm,
Slater & Gordon, would
spin the facts of her departure to the market in the
way that it did yesterday
so as to protect the Prime
Minister’s position.”

lard is yet to “clear the
air” over allegations dating back to her time as an
industrial lawyer, Deputy
Opposition Leader Julie
Bishop says.
The Australian newspaper
on Wednesday published
extracts from a September
1995 transcript in which
Ms Gillard, then an industrial lawyer with Slater &
Gordon, said she should
have formally opened a
file on work she was doing
for the Australian Workers
Union (AWU).
The legal entity Ms Gillard
set up for then-AWU boss
Bruce Wilson, her partner at the time, allegedly
received union funds it
shouldn’t have. No charges were ever laid against
Mr Wilson.
Ms Gillard, who quit the
law firm in 1996 after it
internally investigated the
matter and cleared her,
has consistently denied
any wrongdoing.
According to the transcript, Ms Gillard said she
had heard rumours she
had personally benefited
from funds being used to
pay for renovations to her
Melbourne house, but did
not believe them to be true,
the newspaper reported.
Asked about the AWU legal entity she helped set

interview: “It’s common
practice, indeed every
union has what it refers to
as a re-election fund, slush
fund, whatever, into which
the leadership team puts
money so that they can
finance their next election
campaign.”
Ms Bishop said on
Wednesday the coalition
was unlikely to raise the
issue in parliament and
would leave the matter to
the prime minister.
But she said it appeared
the partners of Slater &
Gordon had lost trust and
confidence in Ms Gillard.
“It is up to the prime minister to clear the air,” Ms
Bishop told ABC Radio,
adding it was not right for
Ms Gillard to argue she
had dealt with the allegations.
“Clearly she hasn’t.”
Senior Labor MP Mark
Dreyfus dismissed the issue as a “non-story” and
described it as muckraking.
Mr Dreyfus noted a senior
partner at the time, Peter
Gordon, and the firm both
said there was no evidence
of wrongdoing.
“And despite acres of
newsprint, that ought to
be the end of the matter:
no wrongdoing,” Mr Dreyfus said.

GLENN BROOKES CONGRATULATES LOCAL TEACHER SCHOLARSHIP WINNER
Member for East Hills,
Glenn Brookes, has congratulated local teacher
Olivia Rothwell on her receipt of a 2012 Premier’s
Teacher Scholarship for
her commitment to quality
education.
Olivia – a teacher at Wiley
Park Girls High School
within the Bankstown
LGA – was one of just 25
teachers from a diverse
range of schools from all
parts of the State who received the Scholarships.
They will each receive
$15,000 to further their
professional development
through an international
study tour.
Olivia’s was one of two
Premier’s Sport and Tourism Youth Foundation
Special Education Scholarships awarded. It will
enable her to study exemplary practice in teaching
students with disabilities,
learning or behavioural
difficulties.
“Olivia and the other 24
scholarship recipients will
use the scholarships to
visit some of the world’s
best schools and centres of education.” Glenn
Brookes said
“They will return to their
classrooms profession-

ally inspired and re-invigorated, ready to share
new knowledge, teaching
methods and skills.”
“Most people can recall the
special teachers we had
when we were in school
– those who sparked your
imagination and inspired
you with their enthusiasm
and passion.”
“That’s what we are fuelling through this program
– and ultimately it’s our
students who will benefit.”
Premier Barry O’Farrell
said “The scholarship
program is about making
our best teachers world
experts in education”.
“We already have some
of the best teachers in
the world in NSW – this
is about helping them become even better.”
All NSW teachers from
government and nongovernment schools and
TAFE NSW Institutes were
eligible to apply for the
scholarships. The 2012
program saw 304 teachers apply for the 25 scholarships awarded across
20 program areas. A full
list of all the scholarship
winners follows.
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

Many cyber attacks go undetected: ASIO
Australia’s spy chief, David Irvine, has warned
businesses to be on the
alert for cyber attacks and
corporate espionage.
Mr Irvine, who is the director-general of the Australian Security Intelligence
Organisation (ASIO), said
many cyber attacks were
going undetected by local
security agencies.
His comments come a
week after $25 million was
stolen from Australian
credit cards by overseas
hackers.
“I would be very surprised
if we, who are active in
this area, are picking up
the greater proportion of it
- in fact quite the reverse,”

he told a business conference in Canberra on Monday.
“There’s very much more
going on than it is within
the resources of the agencies to pick up, particularly in the private sector.”
Company information, like
planned investments and
potential weak points of
a business, were the constant targets of hackers,
he warned.
He urged Australian businesses to be more proactive in protecting their
company’s information.
“Senior
management
needs to consider very
carefully their security culture and assess the threat

and potential damage if
they don’t take action,” Mr
Irvine said.
“They need to sit down
and think very, very hard
about what it is they need
to protect.”
So far in 2012, more than
5000 cases of cyber attacks have been reported
to the attorney-general’s
Computer Emergency Response Team (CERT), Mr
Irvine said.
“That’s reports received,”
he told an Australian Industry Group forum.
“There are more.”
He also warned that cyber vandalism could have
“significant social and
economic impacts” on

Australia.
For example, an attack on
Australia’s telecommunication networks could halt
electronic transactions
made through banks.
Mr Irvine warned critical
infrastructure, like the
electricity grid, transport
system and national financial networks, could
be shut down by cyber attacks.
Hackers could also neutralise or destroy a nation’s
military capabilities.
“The war-fighting capacity
of most sophisticated militaries around the world
is now extraordinarily
dependent on the cyber
world,” he said.
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مناسبات

حضره قنصل لبنان العام والنائبة ميهايلوك ورؤساء واعضاء بلديات ورجال دين ومجعيات وشخصيات

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور يقيم افطارا رمضانيا

ميهايلوك ،عصفور ،القنصل غانم ،روبسون ،الحاج قاسم ،د علم الدين واعضاء بلديات وحضور
بلدية
رئيس
اقام
بانكستاون ،كال عصفور
حفل افطار عصر يوم
اخلميس يف -8 - 16
 2012يف صالة البلفيو يف
بانكستاون حضره قنصل
لبنان العام يف سيدني
االستاذ جورج البيطار
غامن ،نائبة بانكستاون
تانيا ميهايلوك ،رئيس
بلدية كانرتبريي براين
روبسون ،نائب رئيس
الن
بانكستاون
بلدية
وينرتبوتوم ،نائب رئيس
هشام
اوبرن
بلدية
زريقة واعضاء البلديات
وناجي
صاحل
خضر
جنار ومايكل تادروس
واليكس
وود
وغلني
كوسكوف وفدوى كيب،
رئيس االحتاد الفيدرالي
للمجالس االسالمية احلاج
رئيس
قاسم،
حافظ
مجعية الصداقة املسيحية
االسالمية الدكتور مصطفى
علم الدين وعدد من
املشايخ واآلباء ورؤساء
والروابط
اجلمعيات
وممثلي وسائل االعالم
العربي يف اسرتاليا.
وبعد ان القى ممثل دار
االفتاء يف اسرتاليا الشيخ
كامل زيدان كلمة من وحي
شهر رمضان ومعانيه
الدعوة
صاحب
حتدث
رئيس بلدية بانكستاون
كال عصفور ومما جاء يف
كلمته.
رئيس
بصفيت
بانكستاون اريد اعرتف
مبساهمة كل فرد وكل
ثقافة وعرق ودين اختاروا
بانكستاون بيتا هلم.
يشرفنا استضافة هذا
اإلفطار وهو الثاني لي
خالل تسلمي مسؤوليات
رئاسة البلدية.
رمضان هو وقت خاص
للنفس واألسرة انه رحلة

صورة تذكارية
وجرى يف املناسبة تكريم
الدكتور مصطفى علم
الدين لعطاءاته اخلدماتية
واالجتماعية
واالنسانية
الكبرية وقال:

رئيس البلدية عصفور ،يسلم الجائزة لللدكتور مصطفى علم الدين
روحية وهو وقت للتفكري
الفردي ..رمضان هو
وقت ملن حنبهم.
انه وقت يهيمن عليه
أمران هما األكثر أهمية يف
احلياة :األسرة واإلميان.
والقيم
اإلميان
واملعتقدات هي الدم يف
عروق جمتمع الئق.
وخالل شهر رمضان،
فان مدينتنا بانكستاون
هي مثال رائع على ذلك.
ايها األصدقاء ،حنن
عائلة من مجيع احناء العامل
حيث ان اكثر من نصف
سكان بانكستاون ولدوا
يف اخلارج.
حنن جمموعة من العقائد
والتقاليد ولكننا أيضا

نتشابه اىل حد بعيد
تربطنا االستقامة واحملبة
واخلدمة
واملسؤولية
العامة.
جمتمعنا
ساهم
وقد
اإلسالمي احمللي جبلب
كل من هذه القيم وأكثر
من ذلك بكثري.
بانكستاون،
يف
رمضان هو وقت للمجتمع
وللقيادة.
جتربة
هي
اإلفطار
مشرتكة يف نهاية املطاف
 ...انه اجملتمع يف أفضل
حاالته.
ان التزامكم اإلمياني
والعقائدي هو مثال حيذو
حذوه اآلخرون.
شكرا لكم.

مدينة
عن
بالنيابة
أن
أرجو
بانكستاون،
اجلائزة
هذه
تتقبلوا
كمقياس تقدير واحرتام.
كما كرمت مجعية ابناء

املنية اخلريية رئيس بلدية
بانكستاون.
الفنان
قدم
كذلك
بسام دكان رمسا بريشته
لرئيس بلدية بانكستاون
كال عصفور.
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مؤسسة املكاري لدواليب الشاحنات
لقد عودتكم مؤسسة املكاري على الصدق يف التعامل معكم وستبقى ترافقكم
يف حلكم وترحالكم على الطرقات وهي على استعداد تام الصالح شاحناتكم
يف مكان وجودها سواء كانت كبرية ،متوسطة أو صغرية واجراء الالزم.

دواليب ألضخم الشاحنات الكبرية واملتوسطة من
جميع أنواع املاركات العاملية
مبيع وتركيب دواليب جديدة ومستعملة
و  - Recapsتصليح دواليب
الكفالة قبل خروج شاحناتكم من املؤسسة

هذا هو
عملنا وهذا
هو مبدأنا

ال يمكن مقارنة
أسعارنا بأسعار
غرينا
شعارنا أوال وأخريا
الصدق واألمانة مع
الجميع

نؤمن تصليح االطارات على الطرقات
يف والية فيكتوريا
Tel; (03) 93360068

 Keilor Park VIC 3042و1/9 Translink Dr

Tel: 03 9336 0068 Fax: 03 9336 0039
email: worldoftrucktyres@hotmail.com

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

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

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

 لدينا افخم السيارات اليتVIP LUXURY LIMOUSINES
تناسب ميزانياتكم
نليب مجيع مناسباتكم
...  اعراس...
.. خطوبات
 توصيالت من... حفالت خترج
واىل املطار واالوتيالت

نؤمن نقل الشخصيات
اهلامة
من واىل سائر
أحناء اسرتاليا
 أسعار مدروسة..  معاملة جيدة..  خدمة ودودة.. خربة طويلة

MOB: 0499 98 98 98

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

Mobile / min

15¢
15¢
19¢
23¢
23¢

Landline / min

(1)

1¢
5¢
9¢
15¢
16¢

29¢

(2)

HORIZONTAL POS
In store POS
®

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

1300 854 607
(1) The new promotional rates are valid from 01/05/2012 until 31/08/2012. The new rates will only apply
to landlines unless otherwise stated above. 29c flagfall applies to international calls. The new rates are
not applicable for Special number or premium number calls.
(2) No flagfall applies for calls made from Lycamobile to Lycamobile in Australia. The promotion is valid
from 03/02/2012 and valid until 31/08/2012.

VERTICAL POS
In store POS
LM_AUS_Arabicc_18x26
2

03/08/2012 14:59
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لبنانيــات

لبنان يشارك يف قمّة طهران بأعلى الراعي :إلبراز وجه لبنان احلقيقي
ال لبنان حرق الدواليب والوجوه امللثّمة
مستوى وال يتأثّر بإمالء

يدأب لبنان على متابعة
يفوت
االستحقاقات اخلارجية فال ّ
قمة او اجتماعا لوزراء اخلارجية
يف صورة تناقض العجز الرمسي
عن معاجلة احلوادث االمنية اليت
تقع بني حني وآخر ،سواء يف
طرابلس او على طريق املطار او
غريهما .ففي شهر آب اجلاري
شارك لبنان يف قمة «التضامن
االسالمي» اليت عقدت يف مكة
وترأس رئيس الوزراء جنيب
ميقاتي الوفد الرمسي ،ويف
الثالثني منه يرتأس رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان الوفد
اىل قمة دول عدم االحنياز
السادسة عشرة اليت ستعقد
يف طهران .وقد شارك وزير
عدنان
واملغرتبني
اخلارجية
منصور يف االجتماع التمهيدي يف
مكة وسيتوجه بعد غد االحد اىل
طهران لتمثيل لبنان يف االجتماع
التمهيدي لوزراء اخلارجية الذي
حيضر الجتماعات القمة.
واستبعد مرجع بارز ان تسمح
القيادة االيرانية ألي دولة او
جتمع من الدول االعضاء بطرح
تعليق عضوية سوريا كما حصل
يف قمة مكة ،فال املوضوع على
جدول االعمال ،وال االتصاالت
اجلارية حتى اليوم تشري اىل
سعي يف هذا اجملال.
وحيرص الرئيس سليمان
على حضور القمم واالجتماعات
لتثبيت دور لبنان يف اجملالني
الدولي والعربي ،وهو منذ
تسلمه مهمات الرئاسة دأب
كل سنة على ترؤس الوفد
اللبناني اىل اجتماعات الدورة
العادية للجمعية العمومية لألمم
املتحدة ،لكنه لن يتوجه اىل
نيويورك يف ايلول املقبل ألنه
فضل املشاركة يف قمة دول
امريكا الالتينية اليت ستعقد يف
ليما عاصمة البريو ،وسيزور
االرجنتني وسواها لتفقد اجلالية
اللبنانية فيها.
ومل يتأثر لبنان بأي امالء
خارجي لعدم حضور القمة جتاوبا
مع املقاطعة احلادة اليت متارس
على ايران بسبب ملفها النووي
اضافة اىل العقوبات املفروضة
واملتصاعدة عليها ،مما يؤكد
رئيس
ينتهجها
استقاللية
اجلمهورية يف سياسة لبنان

اخلارجية بعدما كان خيضع ملا
تريده سوريا يف هذا اجملال.
يشار هنا اىل ان حركة عدم
االحنياز تعترب اكرب جتمع دولي
بعد منظمة االمم املتحدة ،اذ
تضم  138دولة ومنظمة دولية
من مجيع احناء العامل ،وقد تبلغ
لبنان ان الرئيس االيراني حممود
امحدي جناد سيتسلم رئاستها من
الرئيس املصري حممد مرسي،
علما ان مرسي هو اول رئيس
مصري يزور طهران منذ جناح
الثورة االسالمية يف عام .1979
ويف االحصاءات االيرانية ،ان 30
رئيس دولة وحكومة سيشاركون
يف اعمال القمة ،وستشمل 100
دولة من اصل  120من بينهم
اىل الرئيس سليمان ،امري قطر
الشيخ محد بن خليفة آل ثاني،
ومل يتأكد ما اذا كان العاهل
السعودي عبداهلل بن عبد العزيز
سيسمح له وضعه الصحي
باحلضور ،مع االشارة اىل ان
جناد شارك شخصيا على راس
وفد ضخم يف قمة مكة االخرية
للتضامن االسالمي.
كذلك سيحضر القمة االمني
العام لالمم املتحدة بان كي
– مون على رغم االعرتاضني
االمريكي واالوروبي ،وسيغتنم
فرصة وجوده يف طهران ليبحث
يف امللفني النووي االيراني
والسوري واخنراط ايران يف
دعم النظام السوري كما ان عدد
املشاركني من وزراء اخلارجية
بلغ  60ومعهم  7000مشارك
يف الوفود وقررت السلطات
املختصة بالتنسيق مع اللجنة
التنظيمية للقمة اعطاء فرصة
مخسة ايام جتنبا ألزمات سري
وتسهيال للمرور اىل مقر انعقاد
القمة اليت ستبدأ اعماهلا على
مستوى كبار املوظفني يف 26
من اجلاري ،واالثنني املقبل على
مستوى وزراء اخلارجية.
ويف املعلومات ان الوزير
منصور حيمل مشروعا يتضمن
االحتالل
باستمرار
تنديدا
االسرائيلي الجزاء من االراضي
اجلنوبية واستنكارا للممارسات
ال سيما اخلروق اجلوية وعدم
تقيد اسرائيل بتطبيق بنود قرار
جملس االمن  ،1701كما يتناول
الثوابت اللبنانية يف شكل عام.
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دعا البطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي مجيع
اللبنانيني اىل حتمل املسؤولية
إلبراز وجه لبنان احلقيقي الذي
يعرفه العامل «ال لبنان الذي
يطل اليوم على وسائل اإلعالم
حبرق الدواليب والوجوه امللثمة
والسالح».
استقبل البطريرك الراعي يف
الدميان أمس االول الرئيس
السابق للجامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل  -اإلنتشار عيد الشدراوي
وعقيلته أمينة الشؤون النسائية
يف اجلامعة هيفاء الشدراوي،
وحبث معهما يف «املشاريع اليت
تسعى اجلامعة اىل حتقيقها من
أجل تثبيت اللبنانيني يف أرضهم
وقراهم ،وسبل تفعيل تسجيل
املغرتبني يف السفارات ليتمكنوا
من استعادة اجلنسية اللبنانية
واملشاركة يف اإلنتخابات».
ثم استقبل وفدا من رعية روما
املارونية برئاسة املطران فرنسوا
عيد ضم اخلورأسقف طوني جربان
والكهنة جوزف صفري وروي زيبارة
وفريد صعب وعددًا من أبناء رعية
ميالنو من أصل لبناني.
وألقى اخلورأسقف جربان كلمة
وطلب «بركة غبطته ألبناء رعية
روما وميالنو وعائالتها وشبابها»،
سائ ًال اهلل «أن حيمي غبطتك ويبعد
عنك وعن الكنيسة االخطار وليبقى
صوتك ضمري لبنان الصارخ ضد
الظلم».
ورد الراعي بكلمة قال« :حنن
يف حاجة اىل أن ُنعرف يف اجملتمع
ويعرف تارخينا ودورنا.
اإليطالي ُ
حنن بدورنا نشكركم على اجلهود
اليت تقومون بها لتعيدونا اىل
الساحة .وعلى مستوى الفاتيكان
والكرسي الرسولي الذي هو كل
شيء وأساس كل شيء يف
عالقاتنا ،اصبحنا ايضا جمهولني،
ولذلك كان من الواجب أن يكون
فيها مطران مهيأ ويعرف البيئة،
من هنا كان اختيار املطران فرنسوا
عيد اإلنسان املناسب هلذا املوقع
(…) علينا مسؤولية كبرية جتاه
لبنان ودوره وقيمته اليت يفقدها،
ويطل اليوم بصورة جديدة على
اإلعالم :لبنان حرق الدواليب،
لبنان الوجوه امللثمة ،لبنان السالح
واحلرب ،فلبنان احلضارة ولبنان
الثقافة ولبنان القيمة أصبح اليوم
غري معروف .علينا أن نضاعف
عملنا ومسؤولياتنا ويرتبط بنا
املسيحيون يف العامل العربي فال
ميكن الغرب أن يتجاهلنا ،وحنن
نعلق عليكم وعلى سواعدكم آماال
كبرية».
وفد بلدية اليمونة

ثم استقبل وفدا من بلدية
اليمونة برئاسة حممد علي شريف،
يف حضور الشيخ روي عيسى
اخلوري .وأمل شريف بعد اللقاء
يف أن «تتحقق الوعود بإجياد حل
جذري لزراعة املمنوعات يف املنطقة
وضواحيها» ،شاكرا للبطريرك
ولوزير الداخلية والبلديات مروان
شربل والشيخ عيسى اخلوري
املتابعة من أجل حتقيق حلم أبناء
املنطقة إلجياد حلول بديلة وسريعة
بالتنسيق مع مكتب شؤون اإلمناء
يف البطريركية املارونية برئاسة
األب لويس مساحة.
ويف الدميان أيضًا وفد من
نقابة احملامني يف الشمال برئاسة
النقيب بسام الداية الذي أعلن
«تقدير الزمالء احملامني كافة يف
الشمال للدور الوطين الذي يقوم
به غبطته».
ثم استقبل القنصل الفخري
للبنان يف هاليفاكس  -كندا
وديع فارس الذي شكر للبطريرك
الراعي زيارته لكندا يف أيار
املاضي واليت «أعطت اللبنانيني
للتعلق
جديدا
دفعا
هناك
بأرضهم وكنيستهم» .وأشار
اىل ان «اإلغرتاب اللبناني هناك،
وخصوصًا أبناء الوادي املقدس،
يعولون على هذه الزيارة»،
معتربين ان «لبنان بات يف أيد
أمينة تسعى اىل النهوض بلبنان
املقيم واملغرتب».

جنبالط :حرب االستنزاف يف طرابلس
هدفها حتوير األنظار عن احلدث السوري
قال رئيس «جبهة النضال
الوطين» النائب وليد جنبالط يف
تصريح اىل املوقع االلكرتوني
للحزب التقدمي االشرتاكي:
«لقد آن االوان لكي يدرك كل
االطراف السياسيني املعنيني
ان املعركة الدائرة يف مدينة
طرابلس لن يكون هلا اي تأثري
على جمرى االحداث يف سوريا،
بل هي تهدف اىل اسرتهان
املدينة وحتويلها ساحة مشتعلة
لتحوير االنظار عن احلدث
السوري والتخفيف من وطأته
وضراوته».
وسأل« :ما هو ذنب املدنيني
االبرياء والفقراء الذين يقطنون
يف منطقيت باب التبانة وجبل
حمسن؟ وملاذا على هؤالء أن
يدفعوا مثن التجاذبات واخلالفات
والصراعات الكربى؟ لذلك،
ادعو مجيع االطراف والقوى
السياسية يف املدينة اىل وقف
كل اشكال التمويل والتسليح
والتحريض الذي ميارس بشكل
او بآخر وتنظيم خالفاتها بعيدًا
من اللجوء اىل العنف والرصاص
والقنص والقتل».
ورأى ان «حرب االستنزاف
هذه تتطلب معاجلة جذرية يكون
مدخلها من خالل الدعم املطلق
جلهود اجليش عمليًا وليس نظريًا
يف التصدي ملشروع جر طرابلس
والشمال اىل الفتنة واالقتتال،
ومن خالل رفع الغطاء بشكل

فليتشر زار بري :على اجملتمع الدولي
جتنيب لبنان الصراعات يف املنطقة
أكد السفري الربيطاني طوم فليتشر ان «على اجملتمع الدولي
مسؤولية عدم حصول تداعيات للتطورات والصراعات يف املنطقة على
لبنان».
جاء كالمه بعد زيارته رئيس جملس النواب نبيه بري امس االول يف
عني التينة ،يف حضور املستشار االعالمي علي محدان ،وعرض معه
التطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة.
وصرح بعد اللقاء« :عرضنا أهمية استمرار االستقرار يف لبنان ،ورحبت
خصوصا بتصريح دولته حول أهمية الدولة وايضا أهمية احملافظة على
استمرار فتح طريق املطار».
وأضاف« :ان لبنان يعيش اليوم حاال من القلق والضبابية نظرا اىل
الوضع يف املنطقة .وهذا ما جيعل من املهم جدا اليوم قبل أي وقت
آخر ان تتعاون كل االطراف والقيادات لتعزيز الوحدة بدال من االختالف.
وأعتقد أن من املهم للقيادات اللبنانية ان تقف مجيعها وراء سيادة
لبنان واستقراره واستقالله ،ومن املهم ايضا ان نبحث كيف ميكن
ان نساعد يف محاية هذا االستقرار .وأعتقد ان على اجملتمع الدولي
مسؤولية عدم حصول تداعيات للتطورات والصراعات يف املنطقة على
لبنان .ونستطيع أن نعمل من أجل مساعدة اجليش اللبناني على احلدود
وكذلك املساعدة يف مواجهة قضية النازحني السوريني وأن ندعم ايضا
العملية السياسية .ونأمل ايضا يف ان تلعب وسائل االعالم دورها يف
تشجيع رد الفعل اهلادئ حول ما جيري وتفادي اي شيء يشجع على
االنقسام واالختالف وسوء الفهم».
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بداعي السفر
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النائب وليد جنبالط

كامل عن املسلحني واملخلني
باألمن وتسليمهم اىل اجلهات
املختصة حملاكمتهم ،ووقف
استرياد املقاتلني املشبوهني
الذين قد خيدم البعض منهم
النظام السوري او غريه .وقد
استوقفين كالم الفت للنائب
السابق مصطفى علوش حول
اشكال استرياد املشكلة اىل
طرابلس واالطراف اليت تقف
خلفها ،وقد أثنيت على موقفه
هذا يف اتصال هاتفي اجريته
معه».
وأكد ان تطورات االحداث
يف طرابلس «تتطلب وعيًا
ويقظة سياسية للحيلولة دون
اللعب على الوتر املذهيب ،وهو
ما يستوجب من ابناء املدينة،
مبختلف اجتاهاتهم الطائفية
واملذهبية ،رص الصفوف ملنع
حتويل املدينة ساحة لتصفية
النزاعات والصراعات االقليمية
والدولية احملتدمة ،وللحفاظ
على امن طرابلس والشمال
التنوع السياسي فيها،
ومحاية
ّ
واحلفاظ ايضًا على اجليش الذي
ميلك كل احلرص على وأد الفتنة
ضرب
حملاوالت
والتصدي
االستقرار والسلم االهلي».
وخلص اىل انه «ال بد من
التوصل اىل مرحلة ندرك فيها
مجيعًا ان احلدث السوري ،على
اهميته ،يفرتض اال يلهينا عن
التنبه ملا جيري من قرع لطبول
احلرب يف اسرائيل وتعريض
لبنان جمددًا ملخاطر كربى ،وهو
ما سيكون لنا تعليق طويل
ومفصل حوله الحقًا».
ّ
تكريم السفري املصري
على صعيد آخر ،استقبل
جنبالط يف قصر املختارة،
السفري املصري حممد توفيق،
وأقام على شرفه مأدبة عشاء
تكرميية ملناسبة انتهاء مهماته
لبنان،
يف
الديبلوماسية
اقتصرت املشاركة فيها على
سفريي بريطانيا طوم فليتشر،
وتركيا اينان اوزيلديز ،بسبب
الظروف الراهنة .وختللها تبادل
لوجهات النظر حيال االوضاع
يف لبنان واملنطقة.
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