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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تقارب إيراني - مصري ..والوفد السوري ينسحب لدى القاء مرسي كلمته 
أمل قمة طهران ... الرهان على روح »عدم االحنياز«

حركة  دول  قمة  ان  بدا 
السادسة  االحنياز  عدم 
يف  افتتحت  اليت  عشرة، 
طهران أمس االول، نفحت 
اليت  باحلركة  الروح  بعض 
دورها  رسم  اعادة  حتاول 
شلتها  بعدما  العاملي 
خالل  العاملية  التغيريات 

وحتول  املاضية  السنوات 
دوهلا  من  العديد  والء 
إىل  باإلضافة  الغرب،  اىل 
تعرض العديد من االعضاء 
او  احلروب  أو  للغزو 
التفكك او العقوبات، حتت 
أسلحة  من  خمتلفة،  ذرائع 
انتهاك  أو  الشامل  الدمار 

حقوق اإلنسان.
اليت  طهران،  وترغب 
االحنياز«  »عدم  ستدير 
ملدة 3 سنوات، يف العمل 
على إحداث نقلة نوعية يف 
برز  ما  وهو  احلركة،  عمل 
يف خطابات قياداتها، اليت 

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

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

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

التتمة صفحة 31

    Plumbing- Building- Electrical-
  Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 - Painting - Bricklaying - Mechanic
 - Cabinet Maker -  Concreting
-Demolition and many more

أدوات صــحية - بــناء-  كــهرباء -
تلييس   - تبليط   - خشب  نجارة 
)بريك(- حجارة  تعمري   - دهان   -

صب   - خزانات  تصنيع   - ميكانيك 
باطون- هدم منازل والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات

مؤسسة املكاري تقدم أفضل  الخدمات مع 
التسهيالت

 Wheel   ،اختصاصيون يف الفرامل
Alignment وغيار زيت

مؤسسة املكاري للدواليب 
األوىل يف فكتوريا

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004

WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

كانت وما زالت 
وستبقى كما عودتكم 

على الخدمات 
املمتازة والصدق يف 

املعاملة

الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد – اىل اليمني – والرئيس املصري محمد مرسي – اىل اليسار – لدى 
افتتاح قمة حركة عدم االنحياز يف طهران أمس )أ ف ب(

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

تكّبدت أوسرتاليا  أمس 
أفغانستان  يف  االول 
يف  الكربى  خسارتها 
قتالية  أعمال  يف  االرواح 
مبقتل  فيتنام،  حرب  منذ 
يف  جنودها  من  مخسة 
االمر  ساعة،   24 غضون 
الوزراء  رئيسة  دفع  الذي 
قطع  اىل  جيالرد  جوليا 
مشاركتها يف مؤمتر لزعماء 
اهلادئ  احمليط  منطقة 

والعودة إىل بالدها.
من  مسؤولون  وقال 
االوسرتالية  الدفاع  قوة 
األمنية  املساعدة   وقوة 
أفغانستان  يف  الدولية 
يقودها  اليت  »إيساف« 
إن  األطلسي  مشال  حلف 
ثالثة اوسرتاليني قتلوا يف 
األربعاء  أفغانستان  جنوب 

يرتدي  أفغاني  يد  على 
اىل  لريتفع  عسكريًا،  زيًا 
القوات  أفراد  عدد    45
سقطوا  الذين  األجنبية 

برصاص جنود أفغان.
مسؤولون  أعلن  والحقا، 
جنديني  مقتل  أوسرتاليون 
حتطم  حادث  يف  التتمة صفحة 31آخرين 

La Galette

02 9637 4441

Patisserie

مطلوب معلمو حلويات للعمل يف  حلويات
La Galette 

مقتل 5 من جنودها يف أفغانستان يف 24 ساعة

طائرة هليكوبرت يف  جنوب 
أفغانستان.

بدا  اليت  غيالرد  وقالت 
لصحافيني  التأثر  عليها 
كانت  حيث  كوك  جزر  يف 
جزر  لزعماء  منتدى  حتضر 
»هناك  اهلادئ:  احمليط 

فالفل N.S.M هي االفضل
طحينة N.S.M هي االجود
جتدونها يف السوبر ماركات

N.S.M

التفاصيل صفحة 2

دورية اسرتالية يف اوريزون حيث قتل الجنود االسرتاليون امس االول

التتمة صفحة 31

جملس األمن خيفق جمّدداً 

يف سوريا

املناطق العازلة أمر 
»بالغ التعقيد«

األمن  جملس  أخفق 
موقف  أي  اختاذ  يف 
سياسي خالل مناقشته 
العلنية لألزمة اإلنسانية 
يعانيها  اليت  اخلطرية 
السوري  الشعب 
آالف  تدفق  وتداعيات 
الالجئني يوميًا اىل دول 
واألردن  لبنان  اجلوار، 
اليت  وتركيا،  والعراق 
فيها  مسؤولون  حذر 
بالدهم  قدرات  أن  من 
بلغت  اإلستيعاب  على 
الذروة. وفيما تصاعدت 
الدعوات اىل اجياد حل 

اخلسارة الكربى ألوسرتاليا منذ حرب فيتنام
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علب الطحينةبعض اآلالتعلب الفالفل

اول من علـّب فالفل NSM الشهرية 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.M باشراف سعيد الصيداوي على احدث املاكينات ومن اجود انواع السمسم

طحينة N.S.M تصل اىل املستهلك قبل اشهر عدة ورمبا سنة

طحينة N.S.M تباع يف احملالت االسرتالية الكبرية والرائدة

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

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

فالفل جاهزة

N.S.M

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي
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بــــادارة 
جو دياب والشيف جنيب

نفتح 7 ايام يف االسبوع من االثنني حتى اخلميس
 من 10،00 صباحا حتى 9،00 ليال

 اجلمعة، السبت واالحد من 10،00 صباحا حتى 10،00 مساء

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  
خدمة ودودة ونظافة تامة

جلسة هادئة 
مع االركيلة

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 
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فرش منزل للبيع 
بداعي السفر

TEL: 0430999980

سيارة للبيع بداعي السفر
Holden Astra 2002 - full options - rego 6 

months - 2nd owner - 104000km - 
dark blue color - excellent conditions

 TEL: 0406887852 - 0430999980

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW 
2116

 رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق: مرياي رياشي

مكتب ملبورن: كميل مسعود

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

Contact Info 
 

Tel:(02) 8764 8186   
Fax:(02) 8764 8062

شارك رئيس اجلمهورية العماد 
افتتاح  يف  سليمان  ميشال 
السادسة  القمة  مؤمتر  اعمال 
دول  وحكومات  لرؤساء  عشر 
أعماله  بدأ  الذي  االحنياز  عدم 
طهران  االيرانية  العاصمة  يف 
مبشاركة مسؤولي اكثر من 120 

دولة.
الرئيس  وصول  ولدى 
سليمان اىل مركز املؤمتر، كان 
القاعة  يف استقباله عند مدخل 
الرئيسية نظريه االيراني حممود 
كبار  من  وعدد  جناد  أمحدي 
حيث  االيرانيني  املسؤولني 
ان يصطحبه اىل  به قبل  رحب 
قاعة جانبية انتظر فيها رؤساء 
قاعة  اىل  الدخول  قبل  الوفود 
من  بتالوة  افتتح  الذي  املؤمتر 
القرآن، ثم كانت كلمة للمرشد 
االسالمية  للجمهورية  االعلى 
خامنئي  علي  السيد  االيرانية 
ثم كلمة لرئيس القمة اخلامسة 
حممد  املصري  الرئيس  عشرة 
عن  ختامها  يف  أعلن  مرسي 
باالمجاع  جناد  الرئيس  انتخاب 
احلالية  للقمة  جديدا  رئيسا 
القمة  اعمال  عن  عرضا  وقدم 
حتى   2011 تاريخ  من  السابقة 

.2012
وكانت كلمات للرئيس احلالي 
للجمعية العمومية لالمم املتحدة 
املتحدة  لالمم  العام  ولالمني 
ولرئيس جمموعة ال77 والصني 
اجملموعات  ملمثلي  وبيان 
لرئيس  كلمة  ثم  االقليمية، 
القمة حممود أمحدي جناد رفعت 
بعدها اجللسة االفتتاحية وأخذت 

الصورة التذكارية.
لقاءات

القمة  أعمال  هامش  وعلى 
نظريه  اجلمهورية  رئيس  إلتقى 
وجرى  مرسي  حممد  املصري 
بني  الثنائية  للعالقات  عرض 
التضامن  تعزيز  وسبل  البلدين 
اجلامعة  عمل  وتفعيل  العربي 
معاجلة  يف  ودورها  العربية 
املطروحة  وامللفات  االزمات 

راهنا.
الدعوات  وجرى تبادل توجيه 
البلدين  بني  بزيارات  للقيام 

الذي  السنوي  القداس  عشية 
لراحة  اللبنانية  القوات  تقيمه 
أنفس شهدائها يف الباحة اخلارجية 
جعجع  مسري  احلزب  رئيس  ملقر 
شهداؤنا  عنوان  حتت  معراب  يف 
الغدر  حماوالت  وعلى  مستمرون، 
للضرورات  ونسبة  متمردون، 
األمنية اليت استدعت اقامة احتفال 
رمزي خمتصر بنحو ألف شخص من 
احلزبيني والرمسيني حرصًا على عدم 
تعريض احلشود الشعبية ألي خطر، 
اعتذار  رسالة  جعجع  الدكتور  وجه 
عنوان  حتت  الشهداء  عائالت  اىل 
ال  الوجدان  يف  خالدون  شهداؤنا 
يقوى عليهم نسيان وزمان، محلت 
كل نسخة اسم عائلة الشهيد. وجاء 

يف نصها اآلتي:
شهدائنا  بذكرى  اإلحتفال  اّن 
اليت  الثوابت  من  هو  وتكرميهم، 
تسمو فوق كل اعتبار، ألّنهم قّدموا 
القضية،  أجل  من  ميلكون  ما  أعّز 
فبذلوا حياتهم لتكون لنا احلياة من 
لربح وخسارة،  يأبهوا  بعدهم، ومل 
وإميان،  بشجاعة  املوت  واجهوا  بل 
فاستحقوا السماء لتبقى لنا األرض 
لبنان  األوضاع يف  لكّن  والكرامة. 
يرام،  ما  على  ليست  السنة  هذه 
شبه  وأحداث  توترات  وتشوبها 
مستمرة، وحتمل يف طّياتها خماطر 

كامنة.
لذلك، وخبالف السنوات السابقة، 

العالقات  تطوير  بهدف 
وتعزيزها.

كذلك التقى الرئيس سليمان 
للجمهورية  االعلى  املرشد 
علي  السيد  االيرانية  االسالمية 
التأكيد  جرى  حيث  خامنئي، 
اللبناني بني  على أهمية احلوار 
مجيع األفرقاء ودعم نهج احلوار 
ويقوده  أطلقه  الذي  الوطين 

الرئيس سليمان.
أهمية  على  التشديد  مت  كما 
االنعكاسات  لبنان  جتنيب 
املنطقة،  الحداث  السلبية 
االحنياز  عدم  مبادىء  وتطبيق 

بشكل افضل.
البحث يف سبل  أيضا  وجرى 
تعزيز العالقات الثنائية اجليدة 
الصعد،  كل  على  البلدين  بني 

ويف خمتلف اجملاالت.
سليمان  الرئيس  وكان 
أعمال  هامش  على  التقى، 
نظريه  القمة  رئيس  القمة، 
جناد،  امحدي  حممود  االيراني 
للعالقات  عرض  جرى  حيث 
الثنائية واستمرار التعاون بني 
البلدين. وتناول البحث الوضع 
آفاق  إىل  إضافة  املنطقة،  يف 
املطروحة  واحللول  املبادرات 
بني  والتعاون  السورية  لالزمة 
القوى املعنية من أجل اجياد حل 
العنف  من  بعيدا  األزمة،  هلذه 

والتدخل اخلارجي.
اجلمهورية  رئيس  وعرض 
الفلسطيين حممود  الرئيس  مع 
ال  الثنائية،  للعالقات  عباس 
سيما اوضاع الفلسطينيني يف 
لبنان، اضافة اىل االوضاع يف 

املنطقة.
سليمان  الرئيس  التقى  كما 
االمري  االردني  الوفد  رئيس 
يرتأس  الذي  طالل،  بن  حسن 
الثقافات  حبوار  تعنى  مؤسسة 
االمري  طلب  وقد  واحلضارات. 
بن طالل مساعدة لبنان يف هذا 
من خنب  خيتزنه  ما  عرب  اجملال 
ميثل  وكونه  وعلمية،  ثقافية 
خالل  من  للحوار  عمليا  خمتربا 
جرى  كما  املتنوعة.  تركيبته 
بني  الثنائية  للعالقات  عرض 

البلدين.

لبنانيـــات

سليمان شارك يف افتتاح 
قمة طهران والتقى خامنئي 
ومرسي وجناد ورؤساء وفود

املال  جلنة  جلسة  تنعقد  مل 
يف  مقررة  كانت  اليت  واملوازنة 
مشروعني  لدرس  النواب  جملس 

حمالني من وزارة املال.
النائب  اللجنة  رئيس  وأسف 
ثالثة  انتظار  بعد  كنعان  ابراهيم 
ارباع الساعة ومل حيضر وزير املال 
العام  املدير  وال  الصفدي  حممد 

للوزارة االن بيفاني.
عدم  نستغرب  كنعان:  وقال 
مربر  غري  غيابه  وان  الوزير  حضور 
علما ان اللجان النيابية تعمل على 
احالتها  قوانني  مشاريع  اقرار 
الناس  حبياة  عالقة  هلا  احلكومة 
مع  ال  يستقيم  ال  وهذا  وبهمومهم 
احلكومة وال  مع  النواب وال  جملس 
واملختصة،  املعنية  الوزارات  مع 
او  املال  وزارة  غياب  فان  لذلك 
اي وزارة اخرى غري مقبول، ونأمل 
أال يتكرر هذا االمر الن هناك قرارا 

جعجع وّجه رسالة اعتذار اىل 
أهالي الشهداء لعدم مشاركتهم 

بالقداس السنوي يف معراب

سنكتفي هذه السنة بقداس رمزي 
حبضور سياسي حزبي خمتصر، ولن 
كالعادة.  مجيعًا  اللقاء  من  نتمّكن 
يبقى أّننا سنتشارك الصالة، ونرى 
سينقل  القداس  ألّن  بعيد،  من 
التلفزيون  شاشات  عرب  مباشرًة 
وذلك  اإلعالم،  وسائل  وخمتلف 
عصر  من  اخلامسة  الساعة  عند 
أيلول   1 فيه  الواقع  السبت  يوم 

املقبل.
مع رجائي أن تقّدروا اإلعتبارات 
بالشكل  لقائنا  دون  حتول  اليت 
إليكم  أتوّجه  السنة،  هذه  املعهود 
والتقدير،  واحملبة  العزاء  خبالص 
معاهدًا إّياكم أن نتابع النضال حتى 
الغاية، وأن حنتفل معًا العام املقبل 
بذكرى شهداء املقاومة اللبنانية كما 
مجيعًا  مبشاركتكم  العادة،  درجت 
واألوفياء  واألصدقاء  الرفاق  مع 

لشهادتهم وللقضية.

الدكتور جعجع

من جلنة املال واملوازنة ومن باقي 
اللجان بضرورة احلضور وهذا االمر 
مرفوض كليا، ولن نقبل بعد اآلن بأن 
يتم التعامل بهذا االستهتار وهذه 
اخلفة مع جملس النواب وجلنة املال 
واملوازنة. وهذا االمر نضعه برسم 
الرأي العام: حكومة حتيل املشاريع 
وال تتابعها، وبرسم جملس النواب 
االسبوع  وسنعقد  العامة،  بهيئته 
املقبل جلسات وسنرى كيف تتطور 
االمور وسيكون لنا موقف امجاعي. 
كان  االعمال  جدول  ان  اىل  ولفت 
يتضمن مشروعني حمالني من وزارة 
طائفة  كل  العفاء  االول  املال: 
واالشخاص  لبنان  يف  بها  معرتف 
املعنيني التابعني هلا من الضرائب 
التعديالت  عن  والثاني  والرسوم، 
على الضريبة على القيمة املضافة، 
أي القانون رقم 379، وان شاء اهلل 

سندرسهما االسبوع املقبل.

كنعان: لن نقبل التعامل خبّفة مع جملس النواب 

جلنة املال مل تنعقد لغياب الصفدي

النضال  »جبهة  رئيس  يرتك 
جنبالط  وليد  النائب  الوطين« 
احلرية  من  بها  بأس  ال  مساحة 
التقدمي  والقرار ملنظمة الشباب 
ويوافقها الرأي يف سلوك االجتاه 
من  عدد  حيال  به  تسري  الذي 
القضايا واملوضوعات وان كانت 
نهجه  اطار  عن  بالطبع  خترج  ال 
اذا  فكيف  السياسية،  وأدبياته 
مع  تضامنية  وقفة  اعالن  كانت 
الشعب السوري وجراحاته اليومية 
والدعوة اىل طرد السفري السوري 
علي عبد الكريم علي من بريوت 
وقطع العالقات مع نظام الرئيس 
بشار االسد، وهو الطلب الذي ال 
قوى  االيام حتركات  هذه  يفارق 
14 آذار على االرض والتصرحيات 

اليومية لقياداتهم؟
ومساء اليوم سيحل شبان من 
منظمة التقدمي واصدقاء هلم يف 
مسري  حديقة  يف  آذار   14 قوى 
رفضًا  بريوت  وسط  يف  قصري 
من  واملطالبة  السورية  للسياسة 
ارتفعت  وقد  علي.  بطرد  جديد 
احلماسة يف صفوف هذه القوى 
بعد  التقدمي  احلزب  جانب  اىل 
الكشف عن قضية الوزير السابق 
ميشال مساحة ونقله كميات من 
العبوات واملتفجرات بسيارته من 
دمشق اىل بريوت. واستغلت هذه 
مساحة،  عليه  اقدم  ما  االطراف 
العيار  من  هدية  فعلته  وسقطت 
املعارضة  افرقاء  على  الثمني 
واملختارة واليت مل تلتق ومساحة 
يف السياسة واالهواء واخليارات 
حتى يف  االخرية،  االعوام  طوال 
وقصر  جنبالط  بني  اهلدنة  ايام 

املهاجرين يف دمشق.
حضر  الفائت  شباط   22 ويف 
واىل  سيارته  يقود  وهو  جنبالط 
اىل  نورا  السيدة  زوجته  جانبه 
العالن  قصري  مسري  حديقة 
السورية  الثورة  مع  التضامن 
الذي  عمرو  بابا  وحي  ومحص 
دخل امسه املوسوعات العسكرية 

والقتالية. 
كلمة  آنذاك  جنبالط  وكتب 
صغرية  قصاصة  على  »محص« 
سيارته  مقود  امام  ووضعها 
مشعة  اضاء  منها  ترجل  وعندما 
السوريني.  الضحايا  ارواح  على 
مسري  حديقة  التقدمي  واختار 
اليت  الرمزية  اىل  نظرًا  قصري 
تتمتع بها على قول جنبالط بدل 
مبنى  يف  »املوجودة  االسكوا 
الدراسات  اال  ينتج  ال  مجيل 
والدراسات«. ويقول ان »احلرية 
ال تتجزأ«، ويتذكر قول الشهيد 
يف  حرية  ال  ان  قصري  مسري 
دون  من  استقرار  وال  سوريا 

جنبالط يدعم شباب حزبه يف 
مطالبتهم بطرد السفري علي ويتحّفظ 

عن رئاسة اجلامعة
حرية شعبها.

التقدمي  الشباب  وسيفعل 
ويف  نفسه  االمر  اليوم  مساء 
الضجيج  دون  ومن  ذاته  املكان 
الذي مارسته تظاهرة قوى 14 آذار 
امام وزارة اخلارجية يف االشرفية 
حيث طغت عليها أصوات وحناجر 
البعث  حزب  نظام  بني  متيز  مل 
والقيادة  االشرتاكي  العربي 
احلاكمة من جهة والشعب السوري 
سندان  بني  الواقع  املسكني 
العسكرية،  ووحداته  النظام 
احلر«  السوري  »اجليش  وبني 
وقوى املعارضة املطعمة بعناصر 

اسالمية متشددة.
اسابيع  منذ  جنبالط  ويسكن 
يف املختارة مستفيدًا من طقسها 
اللطيف وهواء اشجارها يف اجلبل 
واملناوشات  االحداث  من  وهربًا 
وضواحيها.  بريوت  يف  اليومية 
اليت  للحيوية  ارتياحه  عن  ويعرب 
حزبه  منظمة  شباب  بها  يتمتع 
ويفصل نشاطها عن حركة وزراء 
يف  الوطين«  النضال  »جبهة 
طالب  لو  حتى  ونوابه  احلكومة 
الشباب بطرد السفري علي، وهذا 

ما سيعلنونه.
التعليق على  ومل يشأ جنبالط 
للمنظمني  ترك  بل  التحرك  هذا 
حرية ما يقررونه يف البيان الذي 

سيصدر عنهم.
منظمة  دعوة  ستحصر  هل 
علي  طرد  اىل  الداعية  التقدمي 
اليوم  التحرك  هذا  بريوت  من 
وزراء  اىل  ستمتد  أم  فقط 
اىل  الوطين«  النضال  »جبهة 
حتى  ويبدو  الوزراء؟  جملس 
يف  ستنحصر  الدعوة  ان  اآلن 
يف  الشبابي  اجلناح  اوساط 
التقدمي  رئيس  ويوضح  احلزب. 
لـ«النهار« ان »ال عالقة للوزراء 

بهذه اخلطوة«.
وبعيدًا من هذا املوضوع يلمس 
لديه  ان  جنبالط  اىل  من يستمع 
اداء  على  املالحظات  من  رزمة 
يف  يضعها  ال  لكنه  احلكومة، 
اخلالفات  اثر  التخبط«  »موقع 
اقله  النظر  وجهات  يف  الدائرة 
بني وزراء حركة »امل« و«التيار 
املوضوع  على  احلر«  الوطين 
املنطقة  ملف  من  النفطي، 
االقتصادية اخلالصة اىل التنقيب 
وتسريبات  النفطية  املوارد  عن 
اعالمية ترافق هذا امللف الذي مل 
يصل بعد اىل خواتيمه السعيدة، 
يف نقيض ملا تقوم به احلكومتان 
اللتان  واالسرائيلية  القربصية 
بعملية  للبدء  الوقت  تستغالن 
استخراج النفط واالفادة من هذه 

الثروات يف البحر والرب.
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إستعداداتها  النبطية  أكملت 
الشعبية  »األمواج«  الستقبال 
تغييب  ذكرى  يف  املرتقبة 
بعدما  الصدر  موسى  اإلمام 
إختارها »حامل أمانته« الرئيس 
إذ  إلحيائها،  مسرحًا  بري  نبيه 
ورايات  اللبنانية  األعالم  رفعت 
عن  فضاًل  مداخلها  عند  »أمل« 
الفتات يف الشوارع كتبت عليها 

مواقف للصدر وبري.
التنظيمية  اللجنة  وكانت 
ساحة  املنرب يف  بناء  أنهت  قد 
النادي احلسيين  عاشوراء قبالة 
إىل  تتوجه  أن  املقرر  من  حيث 
منذ  الشعبية  الوفود  الساحة 
ساعات الصباح األوىل من ثالثة 
النبطية،   – الزهراني  مداخل: 
إنصار، والنبطية  وأبو األسود – 
مواكبة  وسط  مرجعيون،   –
اإلنضباط  عناصر  من  تنظيمية 
يف حركة »أمل« والقوى األمنية. 
وأفادت مصادر أمنية »النهار« 
املغيب  اإلمام  »ذكرى  أن 
موسى الصدر ستواكب بتدابري 
األجواء  إىل  نظرًا  مشددة  أمنية 
اليت تعيشها البالدوستعمل قوة 
األمن  وقوى  اجليش  من  كبرية 
األجهزة  مع  بالتعاون  الداخلي 
أمن  تأمني  على  كافة  األمنية 

املهرجان«.
يف  بري  الرئيس  وسيلقي 
املهرجان كلمة يطلق يف خالهلا 
باألوضاع  تتعلق  مهمة  مواقف 

احمللية واالقليمية.
االعالمي  املكتب  ونظم 
لقاء مع  »أمل«  املركزي حلركة 

يف  النبطية،  يف  االعالميني 
الرادار،  يف  »النسيم«  مطعم 
االعالمي  املسؤول  حضره 
حاطوم،  طالل  للحركة  املركزي 
القليم  االعالمي  واملسؤول 
وشرح  دياب.  علي  اجلنوب 
اليت  التسهيالت  حاطوم 
واملعنيون  احلركة  ستقدمها 

بأمن املهرجان
»أمل«  نظمت  املناسبة  ويف 
االسالمية«  الرسالة  و«كشافة 
وأهليًا  كشفيًا  جتمعًا  صور  يف 
ختللته اضاءة مشوع على أرصفة 
يف  بري،  نبيه  الرئيس  جادة 
التنظيمي  املسؤول  حضور 
عامل  جبل  اقليم  يف  للحركة 
قيادة  من  ووفد  غزال  حممد 
االقليم. ورفعت نصب والفتات 
قضاء  بلدات  يف  املناسبة  يف 

صور.
حسني املوسوي

»الوفاء  كتلة  عضو  وأعلن 
حسني  للمقاومة«النائب 
النيب  يف  ندوة  يف  املوسوي 
»لكل  رفضه  )بعلبك(  شيت 
جرت  اليت  الباهتة  احملاوالت 
اإلمام  لكشف مصري  اآلن،  إىل 
سبب  »ما  وسأل:  ورفيقيه«، 
كشف  يف  املريب  التباطؤ 
»احملافل  منتقدًا  احلقيقة؟«، 
تتغافل  تزال  ال  اليت  الدولية 
القيادة  ومطالبًا  إظهارها«،  عن 
بـ«العمل  ليبيا  يف  اجلديدة 
مصري  كشف  أجل  من  احلثيث 
وتظهري  احلق  وإحقاق  اإلمام، 

العدالة«. 

»أمل« أنهت استعداداتها يف النبطية 
الستقبال احلشود يف مهرجان الصدر

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 

هل انتهى مفعول سياسة النأي بالنفس اليت كانت تهربًا من املسؤولية 
قتل  وأعمال  جمازر  من  وجيري  جرى  ما  حيال  للنفس  حتييدًا  منها  أكثر 

وتدمري يف سوريا منذ أكثر من سنة ونصف السنة؟
اجلانب  من  يربره  ما  له  يكن  مل  سوريا  جيري يف  ملا  الظهر  فإدارة 
سوريا  مع  لبنان  حدود  جعلت  هذه  الظهر  إدارة  ان  خصوصًا  اللبناني، 
سائبة، وسالكة وآفة لتهريب السالح والرجال إىل داخل احلدود السورية، 
اللبنانيني،  أيدي  بكثافة يف  القتل  انتشار األسلحة وأدوات  أتاحت  كما 
خصوصًا يف الشمال ويف طرابلس اليت ضربها إعصار ناري أخريًا مل ينج 

منه حي من أحيائها، وسقط جراءه العديد من الضحايا الربيئة.
وجاء ابتكار صيغة النأي بالنفس حيال املشهد السوري ليغطي االنقسام 
السياسي والطائفي واملذهيب بإزاء موجة االحتجاجات السورية اليت حتولت 
إىل صدامات مسلحة جراء إنكار النظام وجود معارضة هلا مطالبها والتعامل 
معها تاليًا بالعنف وما لبثت هذه الصدامات ان حتولت إىل حروب صغرية 
بفعل التدخل اخلارجي تسليحًا ومتوياًل لفئات معارضة اسرتخصت املوت 
فرصة  تعط  مل  حرة  إرادة  من  ينبثق  دميوقراطي  حكم  إقامة  سبيل  يف 
اليت  التربيرات  تكن  وأيًا  قرن.  من نصف  أكثر  منذ  نفسها  للتعبري عن 

قدمها النظام الستعمال السالح الثقيل يف مواجهة املعارضة 
املسلحة، فإن النتيجة هي واحدة: جيش يتواجه مع شعبه فيقتل من 

الطرفني سوريون يف »مهرجان جنون«.
ويا لألسف فإن سياسة النأي بالنفس والتلذذ مبشاهد جثث األطفال 
والنساء والشباب والشيوخ داخل منازهلم أديا إىل ما يشبه املشاركة غري 

املباشرة باجملازر.
رمبا من أجل ذلك على احلكومة اللبنانية أن تأخذ املبادرة إلنهاء سياسة 
النأي بالنفس، مظهرة تعاطفها مع الشعب السوري، انطالقًا من ترؤس 
لبنان جمللس اجلامعة العربية وان لفرتة ستة اشهر. وهذا سيتيح للحكومة 
كأننا يف  والتصرف  سوريا،  عما جيري يف  الغيب  التعامي  من  االنتقال 
فئاته  بكل  السوري  الشعب  مع  املتعاطف  موقع  إىل  األمازون,  أدغال 
والذي تنهمر دماؤه شالالت، فيما لبنان وعرب وُعربان كثريون يتفرجون 

عليه ويهرجون بال شفقة وال رمحة.
بالدور  التذكري  السوري،  الوضع  حيال  الرمسية،  اليقظة  أفاد  ورمبا 
1945، وهو  العام  تأسيسها  منذ  العربية  اجلامعة  التقليدي يف  اللبناني 
دور املوفق واملقّرب بني األفرقاء املختلفني، بداًل من الوقوف على احلياد 

والتصرف كمندوب اليمن سابقًا.
تقال  وفيليب  عمون  فؤاد  امثال  وزراء  أدوار  الذكريات  هذه  ومن 
وسواهم، يوم كان العرب عندما خيتلفون يلجأون إىل لبنان للتوفيق يف 

ما بينهم.
ومثل هذه العودة إىل الدور اللبناني التوفيقي رمبا يعرب عنها موقف 
الرئيس ميشال سليمان من مقررات مؤمتر عدم االحنياز املنعقد يف طهران 
والذي يتضمن فقرة تتعلق بسوريا تصلح للبناء عليها يف تصحيح مسار 
غري  موقفًا  البداية،  منذ  أخذ  الذي  وهو  لبنان،  برئاسة  اجلامعة،  جملس 
متوازن من األزمة السورية بتعليقه عضوية دمشق يف اجمللس، يف حني 
ورمبا يصحح  واملعارضة.  النظام  بني  املوفق  دور  يؤدي  ان  عليه  كان 
سليمان يف طهران املوقف الذي اختذه الرئيس جنيب ميقاتي يف قمة 
مكة اإلسالمية، باملوافقة على تعليق عضوية سوريا يف املؤمتر اإلسالمي، 
والذي قال إنه تشاور يف شأنه مع الرئيس ميشال سليمان الذي ال ميلك 

مثل هذه الصالحية املنوطة حصرًا مبجلس الوزراء جمتمعًا.
»الطائف  ظل  يف  العربية،  اجلامعة  يف  اللبناني  الدور  تقزيم  وكان 
السوري«، انعكاسًا لغياب القرار اللبناني احلر ابان فرتة الوصاية السورية 
على لبنان، والتحاق ديبلوماسيته بالديبلوماسية السورية. وهذا األمر كان 
مفرتضًا ان ينتهي يف 26 نيسان 2005 مع انسحاب اجليش السوري من 
لبنان، لكنه استمر مع الفريق احلريري الذي حكم لبنان بعد تلك الفرتة، 

ويا لالسف، يف غياب التمثيل الديبلوماسي بني لبنان وسوريا.
الدور  شأن  يف  اجلديد،  اجليل  لذاكرة  خصوصًا  للذاكرة،  وإنعاشًا 
الديبلوماسي اللبناني يف احلقبة السابقة ألحداث السبعينيات وما تالها، 
ننقل عن وزير اخلارجية األشهر يف تاريخ الديبلوماسية اللبنانية الدكتور 
فؤاد عمون، انه كان مع الرئيس رياض الصلح يف اجتماع األمم املتحدة 
يف باريس العام 1948، »وكانت حرب فلسطني على أشدها، وهي سجال 
اجتمعت  وقد  االجنبية«.  القوى  عصاباتهم  تساند  واليهود،  العرب  بني 
الدول العربية »وكان رياض الصلح اشبه برئيس هلا مجيعًا غري منازع. 
جانب  إىل  لبنان  أنا  فيه  وامثل  الغد،  األمن سيجتمع يف  وكان جملس 
نائب رئيس وزراء مصر  اخلوري مندوب سوريا، وحممود فوزي  فارس 
)...( فإذا برياض الصلح يتقدم حنوي ويلقي بيده على كتفي، ثم يقول 
بهدوء وثقة: »تكلم غدًا يف جملس األمن أنت اللبناني مسيحي« )...( 
استغرب اجلميع هذا األمر الول وهلة. وعال صوت يهتف: كيف ذلك يا 
وزير  لصوت  الوقع  من  يكون  مبا  منوهًا  رياض  فأجاب  الصلح؟  رياض 
خارجية مسيحي يرتفع للدفاع امام الدول الالتينية عن األرض املقدسة. 

فأذعن احلضور«.
وأضاف عمون: تكلمت بصفة كوني لبنانيًا، عربيًا مسيحيًا. وكان للكلمة 
األثر الذي توقعه رياض الصلح، وإذ التقى به رئيس جملس األمن جوزي 
أرسي بادره قائال: »كدنا ندمع وحنن نستمع إىل مندوبكم«. فأجابه رياض 
الصلح على الفور: »اننا ال نريد منكم دمعة تذرفونها، بل حقًا لن نرضى 

عنه بدياًل«.
واختصر عمون، األسس اليت قامت عليها السياسة اخلارجية اللبنانية يف 
حماضرة له يف الندوة اللبنانية، 25 كانون الثاني 1965، قال: »تلك نتفة 
من ذكريات تضيء مذاهب التاريخ. وقد جتلت فيها سياسة لبنان العربية 
بوجهيها املشرقني: استقالل راسخ يف النفوس والعقيدة، تعاون عربي 
يستمد من هذا االستقالل، روحه، ومضاءه، وجدواه«. مشريًا إىل »ان 
حكام لبنان جيب ان يستوحوا مواقفهم وتصر فاتهم من هذه السياسة 
األصيلة، ومنها أيضًا يقتبسون خططهم يف جمال التعاقد الدولي من اجل 

املصاحل العربية والقضايا العامة«.
ولو عاش فؤاد عمون أكثر لكان عّلمنا أكثر وأكثر، وقال معنا: »كفى 
تفّرجًا على مأساة شعب شقيق وقع يف شرك لعبة األمم. سوريا لست 

وحدك، وما جيري فيك كفر وجنون«.

ادمون صعب

كفى سوريا كفراً وجنوناً!

مجيل  الركن  اللواء  استذكر 
ذكرى  آب   30 »تاريخ  السيد 
اعتقال الضباط األربعة زورًا يف 
الشهيد  الرئيس  اغتيال  جرمية 
رفيق احلريري«. وقال يف بيان 
ملكتبه االعالمي: »بصرف النظر 
عن كون لعنة رفيق احلريري ال 
تزال تالحق ابنه )الرئيس( سعد 
من  إخراجه  خالل  من  احلريري 
السلطة)...( وبصرف النظر عن 
خروج القاضي سعيد مريزا اىل 
التقاعد من دون ان ينام قرير 
العني حتت وطأة مذكرة التوقيف 
واملالحقة اليومية لوضعه، فإن 
الضابطني  أن  للعيان  املؤكد 
العام  لألمن  العام  )املدير 
و)رئيس  ريفي  أشرف  اللواء( 
وسام  العميد(  املعلومات  فرع 
العربة من  احلسن مل يستخلصا 
املزيفني  املخربين  تركيب 
املاضي  يف  الزور  وشهود 
تكرار  اىل  اليوم  يعودان  حبيث 
االساليب ذاتها يف التحقيقات 
والتسريبات على حساب القضاء 
حساب  وعلى  التحقيق  وقاضي 

احلقيقة والعدالة«.
واعترب ان« هذه التسريبات، 
وآخرها تسريب حماضر التحقيق 

العام  الرأي  لكسب  األولية 
كافية  ذاتها  حبّد  هي  غوغائياًّ، 
احلسن  وسام  ملف  أن  لإلثبات 
ومليء  ملف ضعيف  هو  وفرعه 
وانهم  والعورات  بالثغرات 
وشعبّيًا  إعالمّيًا  لدعمه  يسعون 
وسرية  القضاء  أصول  خارج 
متامًا  الدفاع،  وحقوق  التحقيق 
املاضي  يف  زورًا  فعلوا  كما 
احلريري،  رفيق  قضية  يف 
بأن  املّرة  هذه  متسّلحني  لكن 
الوزير )ميشال( مساحه قد جرى 
يف  ما  خطأ  الرتكاب  استدراجه 

مكان ما«.
أشرطة  هي  »أين  وسأل: 
الكاملة وغري اجملتزأة  التسجيل 
مساحه  استدراج  ُتظِهر  اليت 
خالفًا للقانون قبل العشرين من 
متوز 2012؟ وملاذا جرى تهريب 
املخرب امللك ميالد الكفوري من 
حممد  تهريب  غرار  على  لبنان 
يتم  مل  وملاذا  الصديق؟  زهري 
باجلرم  واملخرب  مساحه  ّضبط 
بناية مساحه  ملجأ  املشهود يف 
دام  ما  املتفجرات  تسليم  عند 
علم  على  كان  املعلومات  فرع 
من  نفسه  اليوم  يف  مسبق 

املخرب؟«. 

السيد: تسريب حماضر التحقيق مع 
مساحه كاٍف إلثبات أن ملف احلسن ضعيف

حوري  عمار  النائب  اعترب 
أوال  أمرين  نتوقع  زلنا  ما  أنه 
اللبناني  الشعب  سراح  إطالق 
سراح  إطالق  الثاني  واألمر 
هيبة الدولة اللبنانية، معتربا ان 
هذين املعتقلني ما زاال سجينني 
املرير،  الواقع  هذا  غياهب  يف 
تتخلى  احلكومة  أن  إىل  الفتا 
أي  ترى  والدولة ال  عن دورها 
وال  هيبتها  فقدان  يف  مشكلة 
ترى اي مشكلة يف عدم الدفاع 
عن شعبها وناسها وأهلها لذلك 
نرى  أن  الطبيعي  من  أصبح 
أجنحة عسكرية لعائالت وعشائر 
من  سراح  إلطالق  وابتهاجات 

ارتكب أعماال هنا وهناك.
أضاف، يف حديث اىل اذاعة 
أصبح  اخلطأ  ان  لبنان:  صوت 
خطأ  أصبح  والصواب  صوابا 
واملعايري واملفاهيم إنقلبت يف 
ظل  ويف  الالحكومة  حكومة  ظل 

دولة الالدولة ويف ظل القوانني 
املهدورة والكرامات املهانة.

وعن حتركات الرابع عشر من 
آذار يف شأن التعديات السورية 
على لبنان، قال: حكومتنا تقوم 
بدور الدفاع عن النظام السوري 
وتقوم بتربير كل التعديات يف 
البقاع والشمال وأكثر من ذلك 
خلية  ترى مشكلة يف كشف  ال 
ترى  ال  ورمبا  مملوك.  مساحة 
املخطط  ذهب  لو  حتى  مشكلة 
اجلهنمي باجتاه التنفيذ الفعلي.

مع  حصل  ما  أن  إىل  ولفت 
طالب الرابع عشر من آذار هي 
يف  ستستكمل  أوىل  صرخة 
الفعل  ردود  أما  الحقة  خطوات 
من الطرف اآلخر ممن من أمساهم 
متوقع  أمر  فهذا  باهلوبرجية 
وعادي ومل يتغري طوال عقود. 
حنن نقوم خبياراتنا الوطنية وهم 

يقومون بالتزاماتهم.

حوري رأى أن احلكومة تتخلى عن دورها 
والدولة ال ترى مشكلة بفقدان هيبتها

التحرير  كتلة  عضو  عّلق 
والتنمية النائب ميشال موسى 
مساء  آذار   14 تظاهرة  على 
امس االول، قائاًل: مع احرتامي 
لكن  الرأي،  عن  التعبري  حلرية 
ملثل  أبدًا  مناسب  غري  الظرف 

هذه التحركات.
ويف حديث اىل وكالة أخبار 
اجلميع  موسى  دعا  اليوم، 
النأي  بسياسة  اإللتزام  اىل 
اىل  الدخول  قائاًل:  بالنفس، 
األزمة السورية من منافذ خمتلفة 
الوطنية،  باملصلحة  يضّر  أمر 
على  احملافظة  علينا  حني  يف 
هذه  مثل  وبالتالي  شؤوننا، 
بل  ال  جمدية،  غري  التظاهرات 

تشّنج الساحة الداخلية.
وعن التظاهرة اليت سينفذها 
غدًا احلزب التقدمي االشرتاكي 
ايضًا حتت عنوان املطالبة بطرد 
السفري السوري، شّدد موسى 
على ضرورة ان تلتزم احلكومة 
هلا  املكّونني  الفرقاء  كل  او 
اليوم  للبنان  مصلحة  ال  بأن 
اىل  الشكل  بهذا  الدخول  يف 
الداخل  يف  اخلالفية  املواضيع 

ويف اخلارج.
وعن السجال الذي حصل يف 
باألمس  الوزراء  جملس  جلسة 
حسن  علي  الصحة  وزير  بني 
واملياه  ووزيرالطاقة  خليل 

جربان باسيل على خلفية ملف 
استخراج النفط، أوضح موسى 
ان هذا األمر تقين، وال خالف 
النفط،  ملف  بشأن  الرأي  يف 
اإلسراع  ضرورة  على  مشددًا 
يف بت كل ما يتعلق به، الفتًا 
يف  وطنية  مصلحة  وجود  اىل 
ظل  يف  سيما  ال  األمر،  هذا 
اخلالف مع اسرائيل، وبالتالي 
جيب ان يبت هذا امللف سريعًا 
من أجل احلفاظ على كل احلقوق 
اللبنانية، كما حصل إسراع يف 
إقرار قانون النفط يف جملس 
مباشر  بتدخل  وذلك  النواب 
ضمن  بري  نبيه  الرئيس  من 
واليوم  الدستورية،  صالحياته 
القيام  احلكومة  على  بات 

بدورها يف هذا الشأن.
وردًا على سؤال حول مواقف 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
يتعلق  ما  ميشال سليمان يف 
بالشأن السوري، شّدد موسى 
الفعلي  التنفيذ  ضرورة  على 
األمر  بالنفس  النأي  لسياسة 
املناسب جدًا هلذه املرحلة اليت 

متّر بها املنطقة.
أما عن الوضع األمين، نفى 
ختّوف  لديه  يكون  ان  موسى 
معتربًا  امين،  انزالق  أي  من 
يف  حصلت  اليت  احلوادث  أن 
اىل  ترتقي  ال  األخرية  الفرتة 

موسى دعا اىل االلتزام بسياسة النأي بالنفس:
الدخول اىل األزمة السورية يضر باملصلحة الوطنية

املطلوب  ولكن  خييف،  ما 
عدم  على  مشددًا  ضبطها، 
توّفر إرادة سياسية خللق مناخ 
بتهدئة  مطالبًا  معنّي،  امين 
يف  خاصة  السياسي  اخلطاب 
يف  الكربى  باألمور  يتعلق  ما 
البلد، واإلتاحة لألجهزة األمنية 
القيام بكل ما يناسب من أجل 

التعاطي مع هذا الوضع.
رفع  حول  سؤال  على  وردًا 
النائب  عن  النيابية  احلصانة 
موسى  أوضح  املرعيب،  معني 

ان الرئيس بري ما زال يدرس 
ان  اىل  مشريًا  املوضوع، 
اجمللس  مكتب  هيئة  اجتماع 
كان  اللجان  ومقّرري  ورؤساء 
أمور  يف  للبحث  مسبقًا  حمددًا 
بشكل  التطّرق  ومت  جملسية، 
واقرتاحات  باملشاريع  أساسي 
القوانني املطروحة على اللجان، 
مل  املرعيب  موضوع  وبالتالي 
أجل  من  بري  قبل  من  ُيدرس 
إجراء  او  املعنية  اللجان  دعوة 
املقتضى يف املرحلة القادمة.
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عون  ميشال  العماد  اعترب 
أّن هناك 30% من اللبنانيني 
األمن  بسبب  اهلجرة  يتمّنون 

أواًل ثم البطالة ثم الظلم.
األمين  املوضوع  يف  وأشار 
الرئيسي  السبب  أن  اىل 
أن  هي  األمنية  للمشاكل 
باألمن  املوجلني  املسؤولني 
يرتكون األمور تتفاقم قبل أن 
ناحية  ومن  باملعاجلة،  يبدأوا 
عما  بالنفس  النأي  إن  ثانية 
حيصل يف سوريا حتول اىل نأي 
بالنفس عما حيصل يف املناطق 
اللبنانية. وذكر بقول الرئيس 
ال  لبنان  »إن  الصلح  رياض 
لإلستعمار  يكون  أن  جيوز 
أّن  معتربًا   ،« مقرًا  وال  ممرُا 
عماًل  طرابلس  يف  حيصل  ما 
اجليش  أن  ومؤّكدًا  انفصاليًا، 
لبنان  يف  ينقسم  من  آخر  هو 
وأول من يلتئم ألنه ترّبى على 

الوحدة الوطنية.
السياق إىل  وأشار يف هذا 
أن الدولة فقدت صدقيتها يف 
كما  للمواطنني،  األمن  حفظ 

يف حماسبة اجملرمني.
وقطع  اخلطف  موضوع  ويف 
األزمة  إّن  قال  املطار،  طريق 
مل تبدأ مع آل املقداد وال مع 
 11 فهناك  الطريق،  اقفال 
لبنانيًا خطفوا منذ ثالثة أشهر، 
قامت  اللبنانية  واحلكومة 
األمر  وتركت  سياحية  جبولة 
ابراهيم  أبو  وصار  لألهالي، 
شوطًا  يضع  تلفزيونيًا  جنمًا 
ُخطف  ثم  التلفزيون،  على 
مقتل  خرب  وجاء  املقداد،  ابن 
مشاعر  فانفجرت  املخطوفني 

األهالي.
اخلطف  أبرر  »ال  وأضاف: 
وال اخلطف املعاكس وال قطع 
حيق  ال  ولكن  املطار،  طريق 
إذا  الفعل  ردة  استنكار  ألحد 
ال  أساسًا،  الفعل  يستنكر  مل 

وبل كان مؤيدًا له«.
دولة  »تركيا  تابع:  ثّم 
والسعودية  وقطر  صديقة 
بإمكانهم  أليس  أشقاء، 
»املونة« على اجليش السوري 
وداعموه،  ممولوه  وهم  احلر 
حفاظًا  املخطوفني  يـرتك  أن 
على اإلستقرار يف لبنان الذي 
يقولون دومًا اّنهم يريدون له 

االستقرار؟«
مساحة  ميشال  قضية  عن 
قال: »لبنان هو ساحة مفتوحة 
أبرئ  لن  الدولية،  للمخابرات 
للقضاء  وأترك  أتهم  ولن 
حمذرًا  بواجباته«،  يقوم  أن 
ومن  التضليلي  »اإلعالم  من 

االستغالل السياسي«.
السوري  املوضوع  يف  أما 
فوصف العماد عون ما حيصل 
أن  اىل  الفتًا  باالنتفاضة، 
اجملتمع السوري يتمتع باحلرية 
الدينية واحلرية االجتماعية، أما 
كانت  اليت  السياسية  احلرية 
ممكنًا  فكان  املشكلة  هي 
ومن  بهدوء  اليها  التوصل 
دون اللجوء اىل العنف، وذّكر 

:OTV العماد عون يف لقاء خاص عرب قناة

ما حيصل يف املنطقة سينتهي إما بعودة التوازن الدولي بني الشرق 
والغرب وإما بتفجري حرب إقليمية ورمبا عاملية
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النظام  يف  تغيري  اىل  بدعوته 
العنف  طريق  عن  ليس  ولكن 
القوة والسالح  القوة جتر  ألن 
جير السالح. وتساءل إذا كانت 
حقوق االنسان يف سوريا هي 
وأوروبا  ألمريكا  الفعلي  اهلّم 
تدعم  اليت  العربية  والدول 
باملال  احلر« وتزوده  »اجليش 

والسالح واملقاتلني.
واعترب أن النظام يف سوريا 
وليس  علمانيًا  يبقى  أن  جيب 
من  العديد  تضم  ألنها  دينيًا 
وألنها  الدينية،  اجملموعات 
الزجاجة  تقفل  اليت  »الفلينة« 
روسيا  اىل  توصل  اليت 
احلل  ان  اىل  الفتًا  والصني، 
السياسي الذي سيتم التوصل 
اليه هو الذي سيحدد من يبقى 
ومن يرحل، وهذا القرار مرتبط 
أن  ورأى  السوري.  بالشعب 
ملصلحة  هو  املعركة  مسار 
الغرب  أن  اىل  مشريًا  النظام 
حرب،  يف  الدخول  عن  عاجز 
مرتٍد  االقتصادي  وضعه  ألن 
تدهورًا،  ستزيده  واحلرب 
ومعتربًا ما حيصل يف املنطقة 
التوازن  بعودة  إما  سينتهي 
والغرب  الشرق  بني  الدولي 
إقليمية  حرب  بتفجري  وإما 
بالنسبة  أما  عاملية.  ورمبا 

ملصري لبنان فاعترب أن مصريه 
سيتقرر يف نهاية هذه األزمة، 
الدولي  التوازن  انتصر  فإذا 
سيبقى لبنان كما هو، أما إذا 
الشرق  ومشروع  أمريكا  رحبت 
األوسط اجلديد فسيكون لبنان 
على  املنطقة  دول  كل  كما 
وسيحصل  اسرائيل،  قياس 

فيه الكثري من التهجري.
العماد عون توجه اىل األقلية 
أول  بأن  اياهم  مذكرًا  احلالية 
يف  املسيحيني  هجرت  دولة 
واعترب  إسرائيل،  هي  العامل 
ان حكم االخوان والدميقراطية 
هو نوع من اخليال ألن حكمهم 
رجعة  ال  واي«  »وان  هو 
فشرعتهم  بالدم،  إاّل  منه 
وتعتربها  الدميقراطية  ترفض 
موضوع  الشريعة.ويف  ضد 
الداخل ال  أن  اعترب  االنتخابات 
وإن  االنتخابات  تعطيل  ميكنه 
فسيكون  حصل  إذا  التعطيل 
حصول  حال  يف  اخلارج  من 
يف  مما حيصل  متخوفًا  حرب، 
تأثريه  ومن  وطرابلس  عكار 
اىل  وصواًل  االنتخابات  على 

تعطيلها.
بالقانون  يتعلق  وفيما 
طرح  بكركي  لقاء  أن  ذّكر 
مشروعني، اللقاء االرثوذكسي 

والدوائر الوسطى مع النسبية، 
النسبية  على  مت  االتفاق  وأن 
الصحيح  التمثيل  تؤّمن  اليت 
للجميع وخصوصًا للمسيحيني، 
بعض  رفض  مستغربًا 
على  يدل  ما  هلا،  املسيحيني 
أخرى  غايات  وعلى  تواطؤ 
وشراء  وبيع  مادية  ومصاحل 
مؤكدًا أن أمن اجملتمع املسيحي 
املسيحيني  متثيل  بصحة  يبدأ 

يف احلكم.
بالتعطيل  يتعّلق  ما  يف  أما 
عدم  فاستغرب  احلكم،  يف 
خصوصًا  بالتعيينات  املباشرة 
جاهزًا،  بات  منها  قسمًا  أن 
كما استغرب تأخري آلية النفط 
وتأخري استغالله وفتح السوق 
النفطية عازيًا ذلك اىل ضغوط 
دولية على السلطات بهدف منع 
اقتصاديًا  النهوض  من  لبنان 

وإيصاله اىل اإلفالس,
اللبنانيني  بدعوة  وختم 
خصوصًا  واملسيحيني  عمومًا 
بضرورة  يقولون  الذين 
توحيد الصف، اىل السري معًا 
وحماربة  اإلصالح  طريق  يف 
اىل  أيضًا  ودعاهم  الفساد، 
تهدد  اليت  األخطار  مناقشة 
رؤية  اىل  للوصول  لبنان 

مشرتكة وموقف موحد.

جان  العماد  اجليش  قائد  حّذر 
قهوجي من أن اجليش لن يسمح 
بوجود بقع أمنية ومناطق يف لبنان 

خارج سلطة الدولة.
احتفااًل  اجليش  قيادة  أقامت 
املتقاعدين،  للضباط  تكرمييا 
وزارة  يف  اجليش  عيد  ملناسبة 
الدفاع امس، حضره عدد من كبار 
ضباط القيادة ومجع من الضباط 
رئيس  فيه  حتدث  املتقاعدين، 
املسلحة  القوى  قدامى  رابطة 
ابرهيم  املتقاعد  العماد  اللبنانية 
االعباء  »ازدادت  قال:  طنوس، 
السنة،  هذه  خالل  اجليش  على 
وتوالت املهمات واستدعت االمور 
ما  كل  ألن  التضحيةـ  من  املزيد 
العربية،  حولنا يف بلدان املنطقة 
اآلراء  وتضارب  بالصراخ  يعج 
والتغيريات السياسية واالجتماعية 
نكون  ان  ميكن  ال  وحنن  اهلائلة، 
حيصل  ما  تداعيات  عن  بعيدين 
بسبب انفتاح جمتمعنا على العامل 
أحداثه،  مبجريات  وتأثره  بأسره، 
وهذا ما استدعى ان تواجه وحدات 
االجهزة  مع  بالتعاون  اجليش، 
متالحقة  احداثا  االخرى،  األمنية 
ومتشابكة، مل تغب عنها املظاهر 
على  االعتداء  واعمال  املسلحة، 
التشنجات  اىل  اضافة  احلريات، 
االعالمي  والتسابق  السياسية 

املطرد يوما بعد يوم«.
»إن  قهوجي:  العماد  وقال 
واالمنية  السياسية  التحوالت 
بعض  على  نفسها  تفرض  اليت 
خماض  اىل  ادت  العربية،  الدول 
بلغت  دائرته حتى  اتسعت  عسري 
مهمات  علينا  فرض  ما  حدودنا، 
سواء  جديدة،  واجراءات  اضافية 
عبور  ومنع  احلدود  تلك  ملراقبة 
االوضاع  لضبط  او  املمنوعات، 
حبكم  الداخل،  يف  بها  املتصلة 
تدفق النازحني من جهة، وحصول 
اعمال خطف وخطف مضاد لغايات 
يف  االوضاع  عن  نتجت  خمتلفة 

شكل عام«. 
يف  اجليش  »يسعى  وأضاف: 
هذه املرحلة العصيبة اىل ان يكون 
على قدر التحديات، ولالسف فإن 
تعامله حبكمة مع االحداث االمنية، 
سواء عمليات اخلطف وقطع الطرق 
طرابلس،  يف  الوضع  انفجار  او 
البعض ضعفا، حماوال  اعتربه  قد 
واللعب  املؤسسة  التصويب على 
لكن  املواطنني.  مشاعر  على 
على  مصرة  العسكرية  املؤسسة 
جتاه  املسؤولية  حتمل  يف  نهجها 
اللبنانيني  وغري  اللبنانيني  ارواح 
تؤكد  وهي  لبنان،  يف  املقيمني 
خمتلف  مع  التعامل  يف  حزمها 
تهور  دون  من  االمنية،  امللفات 
يف  البعض  لرغبات  انصياع  او 
ملآرب  حتقيقا  هباء،  الدماء  اراقة 
حساب  على  ضيقة  سياسية 

املصلحة الوطنية العليا«.
واعلن »ان اجليش ملتزم دوره 
طرابلس  يف  االمن  ضبط  يف 
وقد  النار،  مصادر  على  والرد 
السياسيني  االطراف  مجيع  أبلغنا 
قدرته على حسم االمور، وتوجيه 
ضربات قاسية ومكلفة اىل مجيع 
انتموا  جهة  أي  اىل  املسلحني 
عن  أيديهم  يرفعوا  ان  بشرط 
اعالمية  مبواقف  املسلحني  هؤالء 

واضحة وليس بلغات مزدوجة«.
ملتزم  اجليش  »ان  وقال: 
تنفيذ خطته العسكرية يف الداخل 
امكاناته  رغم  على  يسعى  وهو 
املعابر  ضبط  اىل  املتواضعة 
ممرا  جعلها  وعدم  احلدودية، 
للفتنة من لبنان واليه. وبالتالي  
امنية  بقع  بوجود  يسمح  لن 
سلطة  على  خارجة  عازلة  ومناطق 
الدولة من شأنها ان تظهر لبنان 
طرفا يف صراع يعمل جاهدا على 
تفاديه. كذلك، لن يسمح اجليش  
ألي طرف سياسي بابتزازه يف اي 
الوقت  يف  حيرص  وهو  موضوع، 
مع  جيدة  عالقة  اقامة  على  عينه 
انطالقا  السياسية،  القوى  مجيع 
لبنان،  يف  بالتعددية  اميانه  من 
كما لن يسمح ألي طرف بالتلطي 
مواقفه  جتيري  حماولة  او  وراءه 
هذا  خانة  يف  ووضعه  ملصلحته 
الفريق او ذاك، ألنه يلتزم سلطة 

الدولة وحدها.
صمت  أن  بعضهم  فهم  لقد 
اللحظات  العسكرية يف  املؤسسة 
احلرجة خطأ، وان استيعابها ردود 
تلقى  اليت  واالتهامات  الفعل 
االعالم  واستخدام  حبقها  جزافا 
ومل  ضعف.  عليها،  للتصويب 
شعارها  ان  البعض  هذا  يدرك 
هو العمل بعيدا عن الضجيج. غري 
اليوم  بعد  ان اجليش لن يسكت 
عليه،  التطاول  او  استهدافه  عن 
كالميا او فعليا ومن اي جهة اتى 
اال  القضاء  اىل  وما جلوؤه  ذلك، 
املؤسسات  عمل  التزامه  لتأكيد 
ان  امل  على  القوانني  واصول 
تقتدي به مجيع القوى السياسية. 
واذا كنا حنرص اشد احلرص على 
وخصوصا  لبنان  يف  احلرية  مناخ 
فإننا  الرأي،  عن  التعبري  حرية 
القيمة  هذه  باستغالل  نرضى  لن 
بهدف  خلفها  واالختباء  الكربى 
واجياد  هدامة،  الفكار  الرتويج 
بيئة معادية للجيش وللمؤسسات 

الدستورية.
على  مقبل  الوطن  ان 
استحقاقات دستورية وقد تعهدنا 
املستوى  على  اجرائها  بضمان 
اليوم  جندد  ذلك  ووفق  االمين. 
بأن اجليش سيبقى حاميا  تعهدنا 
الدميوقراطية  والقيم  لالستقرار 
اقيم  ثم  والعدالة«.  واحلرية 

استقبال على شرف احلضور.

قهوجي: اجليش لن يسمح ببقع أمنية ومناطق عازلة
ولن يسكت بعد اليوم عن استهدافه أو التطاول عليه

العماد قهوجي متحدثا خالل الحفل
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حمالت محزة اخوان

 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
أجبان،ألبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، تمور، 
عصري، شاي، ماء زهر، ماء الورد، مساحيق غسيل، 

 لوحات فنية، هدايا وغريها ...
 الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

 أسعار مهاودة
 نظافة تامة .. خدمة ودودة... معاملة صادقة وأخوية..
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مقابل 
كنيسة 
مارشربل

أعلن املهندس إبراهيم حممود 
أن  السوداني،  الداخلية  وزير 
 56 وأصيب  توفوا  شخصا   68
وموسم  السيول  جراء  آخرون 
فاق  الذي  العام  هذا  األمطار 
املواسم السابقة وتأثرت به 16 

والية سودانية.
وقال الوزير يف تقريره،امس 
 47 أن  الوزراء  مبجلس  االول، 
فيما  تضررت،  قد  أسرة  ألف 
ألف   13 ل  كلي  انهيار  حدث 
منزل و إنهيار جزئي ل 32 ألف 
منزل، كما تضرر 616 مرفقا عاما 
و224 متجرا، فضال عن نفوق 36 
ألف رأس من املاشية وتلف 20 

ألف فدان من املزروعات. 
أن  الداخلية  وزير  وأضاف 
يقطنون  املتضررين  معظم 
واألمطار  السيول  جماري  يف 
موضحا  املنخفضة،  واألماكن 
وجه  الوزراء  جملس  أن 
هؤالء  لتحويل  ترتيبات  بإجياد 
واليات  خمتلف  يف  املواطنني 
األماكن،  هذه  من  السودان 
العمراني  التخطيط  عرب  وذلك 
اجليد بالتنسيق مع األجهزة ذات 

الصلة.
الرئيس  مساعد  وأعلن 
علي  نافع  الدكتور  السوداني 
توجه  بأي  بالده  ترحيب  نافع 
جاء   ، معه  للتطبيع  أمريكي 
املكتب  اجتماع  خالل  ذلك 
الوطين  املؤمتر  حلزب  القيادي 
امس  السودان  يف  احلاكم 
وحضور  نافع،  برئاسة  اخلميس 
األول  النائب  طه  عثمان  علي 
احلزب  رئيس  ونائب  للرئيس 
الذي أطلع املكتب القيادي على 
النطالق  اجلارية  االستعدادات 

يف  القادمة  املفاوضات  جولة 
جنوب  حكومة  مع  أبابا  أديس 
قضايا  من  وغريها  السودان 

الساحة السياسية بالبالد .
القيادي  املكتب  أن  وأوضح 
العلم  بأخذ  فقط  اكتفى  قد 
األجندة  أن  باعتبار  باجلولة 
املوقف  وكذلك  معروفة 
التفاوضي للحكومة معلوم حول 
وكانت  املطروحة.  القضايا 
اآللية األفريقية رفيعة املستوى 
برئاسة ثابو مبيكي أخطرت دوليت 
السودان  وجنوب  السودان 
املفاوضات  جولة  بعقد  رمسًيا 
من  الثالث  يف  بينهما  اجلديدة 
أيلول املقبل بالعاصمة األثيوبية 

أديس أبابا.
حول  سؤال  على  رده  وفى 
فى  الشعبية  احلركة  استمرار 
للكوادر  االغتيال  عمليات 
جنوب  بوالية  والقيادات 
كردفان، أكد نافع أن هذا عمل 
يستحق  مبا  وسيواجه  مرفوض 

من اجراءات وحسم.
السوداني  اجليش  ونفى 
جنوده  من   150 انشقاق 
الشعبية  للحركة  وانضمامهم 
ختوض  اليت  الشمال  قطاع 
جنوب  والية  يف  ضده  معارك 

كردفان منذ اكثر من عام.
الناطق  عن  املوقع  ونقل 
الرمسي باسم اجليش السوداني 
سعد،  خالد  الصوارمي  العقيد 
احلركة  مزاعم  على  ردا  قوله 
الشعبية لتحرير السودان قطاع 
 150 انشقاق  بشأن  الشمال 
وانضمامهم  اجليش  من  جنديا 
جندي  وال  ينشق  مل  لقواتها 

واحد من قواتنا. 
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افرتاء.  هذا حمض  إن  وتابع 
واعترب ان قطاع الشمال حياول 
مين  اليت  اهلزائم  على  التغطية 
بها اجليش الشعيب، مضيفا هم 
وليس  عصابات  حرب  يديرون 
هلم أي قواعد جبنوب كردفان.

العام  األمن  مديرية  وافادت 
االولية  التحقيقات  ان  االردني 
عنصرين  فقدان  حادث  يف 
السالم  حفظ  قوة  من  اردنيني 
التابعة لالمم املتحدة يف اقليم 
دارفور بينت انهما خطفا لدوافع 

مادية وليست سياسية.
وقالت املديرية يف بيان تبني 
من خالل التحقيقات االولية ان 
لعملية  تعرضا  الصف  ضابطي 
خطف من قبل جمموعة خارجة عن 
فقط  مادية  ولدوافع  القانون 

وليست سياسية.
اجملموعة  ان  واضافت   
غري  وسائل  تستخدم  اخلاطفة 
مادية  اهداف  لتحقيق  مشروعة 
بارتكاب  سابقا  قامت  وقد 
العديد من احلوادث مع موظفي 
مدنيني  من  املتحدة  االمم 

وعسكريني.
امنيا  وفدا  ان  اىل  واشارت 
يرأسه اللواء حممد الرقاد نائب 
مدير األمن العام موجود حاليا يف 
اخر املستجدات  السودان يتابع 
باحلادث.  املتعلقة  والتحقيقات 
مدير  فان  البيان،  وحبسب 
خالل  اكد  السودانية  الشرطة 
اجتماع عقد صباح أمس اخلميس 
قبل  من  اخلطف متت  عملية  ان 
اشخاص ال ينتمون اىل عصابات 
االفراج  وان  منظمة  او  مسلحة 
شاء  ان  سيتم  املختطفني  عن 

اهلل يف القريب العاجل.

اخلرطوم: ٦٨ قتيالً و٥٦ جرحياً 
عنيفة بالفيضانات يف ١٦ والية اشتباكات  اندلعت 

واجليش  املعارضة  قوى  بني 
دمشق  يف  السوري  النظامي 
امس، حبسب ما افاد ناشطون 
سوريون، بعد يوم من مقتل 128 
شخصا يف اعمال عنف يف احناء 
سوريا، حبسب ما افاد املرصد 
السوري حلقوق االنسان، هم 77 
مدنيا و1٩ مقاتال مناهضا للنظام 
و32 جنديا نظاميا. وقد قتل 44 
مدنيا يف حمافظة دمشق وحدها 

وفقا للمرصد.
وذكر املرصد السوري حلقوق 
اشخاص  اربعة  ان  االنسان 
اعمال قصف وتفجري  قتلوا يف 
درعا،  حمافظة  يف  نار  واطالق 
قرية  يف  شخص  قتل  بينما 
برصاص  دمشق  بريف  جراجري 
آخر  وشخص  النظامية،  القوات 
وامرأة  الزور،  دير  مدينة  يف 
يف  للنظام  مناهض  ومقاتل 
محاه، ومواطن يف حلب، ومخسة 

اشخاص يف ريف دمشق.
عن  املرصد  حتدث  وفيما 
اشتباكات بني القوى املعارضة 
يف  النظامية  والقوات  املسلحة 
حميط مبنى املخابرات اجلوية يف 
صباح  دمشق  ريف  يف  حرستا 
التنسيق  جلان  حتدثت  امس، 
اشتباكات  اندالع  عن  احمللية 
وجيش  احلر  اجليش  بني  عنيفة 
يف  التضامن  حي  يف  النظام 

جنوب دمشق.
اىل  التنسيق  جلان  واشارت 
اطالق نار من رشاش الدوشكا 
على  النظام  دبابات  ومدفعية 

احلي.
ويف اعمال عنف اخرى، ذكر 
يف  احياء  ان  السوري  املرصد 
ومحاة  وادلب  ومحص  حلب 
من  للقصف  تعرضت  ودرعا 
وشهدت  النظامية  القوات  قبل 
النظام  قوات  بني  اشتباكات 

واملسلحني املناهضني له.
الزور  دير  مدينة  ودارت يف 
حبسب املرصد اشتباكات عنيفة 
يف مناطق جسر اجلورة وبالقرب 
فيما  العسكري،  االمن  مقر  من 
قام عناصر من الكتائب املقاتلة 
بقصف مقر االمن العسكري يف 
عند  الواقعة  البوكمال  مدينة 
بقذائف  العراق  مع  احلدود 

اهلاون.
واعلنت جلان التنسيق احمللية 
عن قصف مدفعي واطالق النار 
النظام وسقوط  من قبل قوات 
قذيفة يف وسط بدلة مهني يف 

محص.
ونشرت وكالة االنباء السورية 
ذكرت  ما  تفاصيل  امس  سانا 
للقوات  نوعية  عمليات  انها 
املختصة،  واجلهات  النظامية 
فلول  مالحقة  اىل  هدفت 
املسلحة  االرهابية  اجملموعات 
وكبدتها  املناطق  من  عدد  يف 

خسائر فادحة.
القوات  ان  اىل  واشارت 
مناطقة  يف  اشتبكت  النظامية 

حيث  مشال،  حلب  من  خمتلفة 
االربعاء  اشخاص  تسعة  قتل 
السوري حلقوق  حبسب املرصد 
ارهابية  جمموعات  مع  االنسان، 
واستهدفت مقرات متزعمي هذه 
اسلحة  على  وعثرت  اجملموعات 

وذخائر واحزمة ناسفة.
وحبسب الوكالة الرمسية فقد 
اكثر  النظامية  القوات  قتلت 
مواجهات  خالل  مسلحا   30 من 
من محص.  مناطقة خمتلفة  يف 
القوات  ان  ايضا  وذكرت سانا 
النظامية ضبطت وكرا لالرهابيني 
اعد على شكل نفق بطول 500 
مرت يف ادلب مشال غرب، كما 
يدوية  قنبلة   200 على  عثرت 
جي  بي  ار  وقواذف  واسلحة 
ناسفة  عبوة  و30  آلية  وبنادق 

زنة كل واحدة منها 100 كلغ.
املعارضة  القوى  وكانت 
هجوما  االربعاء  شنت  املسلحة 
العسكري  تفتناز  مطار  على 
الواقع يف ريف ادلب، واعلنت 
مخس  واعطاب  تدمري  عن 

مروحيات عسكرية.

استمرار االشتباكات العنيفة يف دمشق ودير الزور

اجليش احلر: اسقطنا طائرة ميغ
واسرنا طياريها يف منطقة ادلب

اعلن اجليش السوري احلر  اسقاط طائرة ميغ قرب مطار عسكري يف 
ادلب، وحتدث عن احراق 11 طائرة اخرى.

وقال قائد اجمللس الثوري العسكري للجيش السوري احلر يف حمافظة 
الطائرة  ان  برس  فرانس  لوكالة  سليمان  حممود  عفيف  العقيد  ادلب 

اسقطت ونزل الطياران مبظلتني ومت القبض عليهما.
واوضح انه اثناء مداهمة مطار ابو الظهور اقلعت طائرة امليغ، وقبل 
ان تأخذ ارتفاعها اطلقت عليها النار من الرشاشات ما ادى اىل احرتاقها 
ليقفز بعدها الطياران باملظالت. وذكر سليمان ان العملية النوعية جرى 

التخطيط هلا على مدى ثالثة ايام، وشارك فيها مئات الثوار.
وحتدث عن احراق 11 طائرة ميغ يف املطار كانت تقصف مدن احملافظة 
ادلب ايضا،  الواقع يف  الطائرات يف مطار تفتناز  آخر من  وتدمري عدد 

مشريا اىل ان عملية اسقاط طائرة امليغ اليوم هي الثانية من نوعها.



صفحة 9     

اسرتاليات

Page 9

شكاوى  إدارات  تستعد 
الشكاوى  من  لسيل  الطاقة 
بداية  مع  تزامنا  املتوقعة 
يف  الكبري  االرتفاع  تأثري 
على  الكهرباء  فواتري  أسعار 

املستهلكني.
ويف نيو ساوث ويلز قالت 
كلري بيرت أمينة شكاوى الطاقة 
زيادة  تتوقع  إنها  واملياه 
30% يف عدد الشكاوى خالل 
املقبلة،  عشر  االثين  الشهور 
فواتري  ارتفاع  صدمة  جراء 
نظريتها  قالت  بينما  الطاقة، 
سينثيا  فكتوريا  والية  يف 
الزيادة  نسبة  إن  غيربت 
فكتوريا  شكاوى  يف  التوقعة 

.% 25 ترتاوح بني 20 – 
التوقعات  تلك  وتأتي 
انعكاسا لصعود أسعار الطاقة 
بنسبة  ويلز  ساوث  نيو  يف 
بنسبة  فكتوريا  ويف   ،%18

14
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا: شكاوى 
الطاقة يف نيوساوث 

ويلز وفكتوريا تستعد 
لفيضان من التذمر

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 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

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 

مؤسسات  رؤساء  قال 
ارتباط  إن  أسرتالية  سياحية 
أن  جيب  بالطعام  أسرتاليا 
السياحي،  للرتويج  يستغل 
املزيد  بتوفري  أنهم طالبوا  إال 
من النوادل والنادالت لضمان 

جناح مثل هذا الرتويج.
الوظائف  يف  العجز  ويبلغ 
خبدمة  واملرتبطة  الفندقية 
ألف،   100 حوالي  السائحني 
هذا  تعويض  يتطلب  ما  وهو 
احتياجات  لتلبية  النقص، 
املتزايدة  السياحية  األفواج 
القادمة من آسيا واملتوقع أن 

تتضاعف حبلول عام 2020.
أندرو  قال  جهته،  من 
العام  املدير  ماكيفوي 
أسرتاليا«  توريزم   « ملؤسسة 
العالي  األسرتالي  الطعام  أن 
اجلذب  عنصر  يعد  اجلودة 
ال  أنه  إال  للسائحني،  األول 

يستغل بالشكل األمثل.
وأضاف ماكيفوي يف مؤمتر 
مبلبورن أنه مع توقعات وصول 
عدد السائحني الصينيني إىل 
سائح  مليون  عن  يربو  ما 
سنويا مع نهاية العقد احلالي، 
بإمجالي إنفاق 10 مليار دوالر، 
الغذاء  سياحة  تأخذ  أن  جيب 

االهتمام األكرب.
وأعلن ماكيفوي عن تأييده 
لقرار » كراون كازينو« جبعل 
وبريث  ملبورن  يف  فرعيه 
مقصدا للسائحني األسيويني، 

رغم  أن أخذ أجازات مرضية 
إال  أسرتالية  عادة  هي  وهمية 
هذه  أن  أوضحت  دراسة  أن 
قد   2012 عام  يف  املشكلة 

جاوزت احلد.
أن  إىل  الدراسة  وأشارت 
املرضية  األجازات  أيام  نسبة 
تبلغ  املوظفون  يطلبها  اليت 
أيام  مجلة  من   %25 حوالي 

غيابهم عن العمل.
الصادر  البحث  وكشف 
 Direct Health مؤسسة  من 
األجازات  أن    Solutions
االقتصاد  تكلف  املرضية 
مليار   28 يناهز  ما  األسرتالي 
اللوم  يضع  سنويا، مما  دوالر 

على عاتق املوظفني .
الغياب  استطالع   « وكشف 
أصحاب  أن   »2012 اإلداري 
أكثر  أن  يعتقدون  األعمال 
بها  يتحجج  اليت  األسباب 
املوظفون للغياب عن وظائفهم 
بأمراض  بإصابتهم  التذرع  هو 

مفاجئة.
وأرجع أصحاب األعمال تفاقم 
املوظفني  إميان  يف  الظاهرة 
املرضية  األجازات  بأن  الراسخ 
من  أساسي  حق  األجر  مدفوعة 

حقوقهم الوظيفية.
وأوضح البحث أيضا أن بعض 
يسمى  مبا  تتسم  العمل  أماكن 
»ثقافة الغياب الوظيفي« حيث 
مرضية  بأجازات  السماح  يتم 
مدفوعة األجر، إىل حد معني ال 

يتخطاه املوظف.
نسبة  أن  الدراسة  وكشفت 
يف  أكثر  مرتفعة  الغياب 

وزارة اهلجرة األسرتالية تشرتط امتالك 5 مليون 
دوالر للحصول على تأشريات استثمارية جديدة

إىل  اهلجرة  يف  الراغبني  األثرياء  األعمال  رجال  بإمكان  سيضحى 
أسرتاليا أن يتقدموا للحصول  على تأشريات استثمارية جديدة بداية 

من نوفمرب املقبل شريطة أال يقل رأس املال عن 5 ماليني دوالر.
املاضي،  مايو  يف  االستثمارية  التأشريات  تلك  عن  اإلعالن  وبدأ 
التفصيلية  شروطها  عن  باإلعالن  بوين  كريس  اهلجرة  وزير  وقام 

أمس.
وقال كريس بوين يف بيان له مفسرا شروط التأشريات االستثمارية 
للتأشريات  أدنى  كحد  دوالر  مليون   5 حتديد  من  »اهلدف  اجلديدة: 
االستثمارات،  تلك  جدوى  من  التأكد  هو  اجلديدة،  االستثمارية 
ومساهمتها الفعالة واحلقيقية، وهو ما يفسر التسهيالت املقدمة مع 
 points تلك التأشريات، وأبرزها عدم خضوع املستثمر الختبار الدرجات

test، كما ال يشرتط حدودا قصوى ألعمار املستثمرين«
يف  اجلديدة  التأشريات  حاملي  رغبة  حالة  يف  أنه  بوين  وأضاف 
االستثمار مباشرة يف شركات أسرتالية، ستحتاج تلك الشركات إىل 

تلبية بعض املعايري املرتبطة بقطاع األعمال.
كما سيتمكن حاملو تلك التأشريات من التمتع بتمديد عامني إضافيني  
من زمن تأشرياتهم البالغ 4 سنوات، باإلضافة إىل إمكانية استيفاء 

شروط اإلقامة يف أسرتاليا يف أي وقت خالل األربع سنوات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تتأهب الستقبال طوفان 
من السائحني الصينيني.. ونقص 

العمالة العائق األكرب
كما أعلن دعمه الفتتاح فندق 
يف  جنوم   6 تصنيف  ذات 
سيدني،  يف  برانغارو  منطقة 
وأشار إىل أن التسوق والطعام 
العوامل  أكثر  هي  والتسلية 

اجلاذبة لسائحي آسيا.
اقتصار  جيب  ال  أنه  وتابع 
السائحني  على  االهتمام 
أماكن  األثرياء، مطالبا بتوفري 
متوسطي  للسائحني  متزايدة 

الدخل.
وأشار إىل أن هدف احلكومة 
حجم  وصول  هو  األسرتالية  
اإلنفاق السياحي إىل مستوى 
عام  حبلول  دوالر  مليار   140
حتقيق  أن  واعرتف   ،2020
السائحني  على  يعتمد  ذلك 
أساسي.  بشكل  الصينيني 
بينما حذر ديس كرو الرئيس 
الفنادق  الحتاد  التنفيذي 
حتقيق  أن  من  األسرتالية 
قد  السياحية  الطموحات  تلك 
يشمل االستعانة بآالف العمالة 
وجود  عدم  بسبب  األجنبية، 
أسرتاليني بشكل كاف راغبني 
يف العمل بالوظائف السياحية 

املطلوبة.
وتعد سياسة  حظر التدخني 
يف العديد من األماكن السياحية 
اليت  األمور  من  األسرتالية 
أن توضع يف احلسبان،  جيب 
عدد  تضم  آسيا  أن  سيما  ال 

هائل من املدخنني.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كشف حبث حديث أن واحدا 
من كل عشرة أسرتاليني من 
البطالة  لبدل  املستحقني 
Newstart allowances ال يقدر 
على شراء وجبة غذائية فاخرة 
اهلزيل،  البدل  بذلك  يوميا 
كما أن شخصا من بني مثانية 
األدوية  شراء  يستطيع  ال 
يعجز  بينما  له،  الالزمة 
من  عشرين  كل  من  شخص 
على  البطالة  بدل  مستحقي 

تدفئة منزله.
وأظهر البحث الذي أشرفت 
العائلة  شؤون  وزارة  عليها 
اجملتمع  وخدمات  واملساكن 
أن املستحقني ملعاش التقاعد 
أفضل حاال من مستحقي بدل 

التقاعد.
وقال 1.4 % من مستحقي 
ال  إنهم  التقاعد  معاش 
يقدرون ماليا على مصروفات 
اقتضت  إذا  الطيب  العالج 
النسبة  زادت  بينما  احلاجة، 
البطالة  بدل  مستحقي  بني 
إىل 22%، وكذلك احلال فيما 
يتعلق بالقدرة على عدم شراء 
وجبة فاخرة يوميا، حيث بلغت  
16.7 % بني مستحقي بدل 
عند  اقتصرت  بينما  البطالة، 
مستوى0.7 % بني مستحقي 
معاش التعاقد، وظهر الفارق 

أيضا فيما يتعلق بالعجز عن 
شراء األدوية الالزمة.

وعمد البحث إىل قياس ما 
مساه » معدل احلرمان« بني 
اجملتمع  يف  جمموعات  سبعة 
ومشلت  يشملون  األسرتالي 
القائمة » العمال ذوو األجور 
أصحاب  و«   ، املنخفضة« 
املعاش املستقلني ماليا« ، 
و« مستحقي معاش التقاعد« 
و » مستحقي بدل البطالة«.

وكشف البحث أن مستحقي 
الطائفة  هي  البطالة  بدل 
األكثر حرمانا بني اجملموعات 

السبعة.
بيل  التوظيف  وزير  وكان 
شورتني قد اعرتف يف وقت 
سابق من هذا األسبوع بضآلة 
بدل البطالة واصفا إياه بأنه« 
يصدق«  ال  بشكل  منخفض 
خطة  وجود  عدم  أكد  أنه  إال 

مباشرة لزيادته.
احلكومة  رئيسة  وختشى 
من  غيالرد  جوليا  الفدرالية 
البطالة  بدل  رفع  يؤدي  أن 
عن  املستحقني  تقاعس  إىل 
باإلضافة  البحث عن وظيفة، 
اليت  الباهظة  التكلفة  إىل 

تتطلبها تلك الزيادة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

دراسة: املستحقون لبدل البطالة األكثر 
حرمانا يف أسرتاليا..وغيالرد ختشى زيادته

يزيد  اليت  الكبرية  املؤسسات 
عدد موظفيها عن 1000.

بول  قال  جانبه  من   
التنفيذي  الرئيس  داندون 
اتساع  أن  البحثية  للمؤسسة 
يزيد  العمل  مؤسسات  نطاق 
من  ويزيد  إدارتها،  مشقة  من 

معدالت غياب املوظفني.
إىل  الدراسة  لفتت  كما 
الوظيفي  الغياب  معدل  أن 
يتزايد يف القطاع العام، الذي 
حيصل موظفوه على الكثري من 

االستحقاقات.
االتصاالت  قطاعا  واحتل 
واملرافق املركز األول يف عدد 
مبعدل  املرضية  األجازات  أيام 
السفر  قطاع  ثم  13.1يوما،  
 13 مبعدل  والفنادق  والسياحة 
أشار  النقيض،  وعلى  يوما. 
االستطالع إىل أن موظفي قطاع 
تكنولوجيا املعلومات هم األقل 
املرضية  األجازات  نسبة  يف 
موظفي  ثم  يوما،   4.6 مبعدل 
 ،  6.5 مبعدل  بالتجزئة  البيع 
التصنيع واإلنتاج  وأخريا قطاع 

مبعدل 6.5 ا.
املرونة  أن  داندون  وأوضح 
الوظيفية تلعب دورا مهما يف 
مبوظفي  املثل  ضاربا  القضية، 
الذين  املعلومات  تكنولوجيا 
املنزل  من  العمل  يستطيعون 
أحيانا، كما فسر اخنفاض معدل 
األجازات املرضية لدى موظفي 
معظم  أن  إىل  بالتجزئة  البيع 
بأجور  يعملون  املوظفني  هؤالء 
برفاهية  يتمتعون  وال  يومية، 

األجازات املرضية.

تقرير: األجازات املرضية ظاهرة أسرتالية
مبتوسط  قائمة  يلي  وفيما 
اليت  املرضية  األجازات  أيام 
حصل  عليها موظفو كل قطاع 

وظيفي على حدة عام 2012.
واملرافق_  االتصاالت  قطاع 

13.1 يوما
والسياحة  السفر  قطاع 

 13 والضيافة_ 
احلكومية_  اخلدمات  قطاع 

 10.3
قطاع املصارف واملؤسسات 

 9.1 املالية_ 

قطاع التشييد والبناء- 8.5 
قطاع النقل- 8.1 

قطاع الرعاية الصحية- 8 
قطاع املنظمات غري الرحبية- 

 7.6
قطاع اإلعالم- 7 

واإلنتاج-  التصنيع  قطاع 
6.5

قطاع التجزئة- 6.5
املعلومات-  تكنولوجيا  قطاع 

4.6
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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سدني
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يتميز يوم األحد يف والية جنوب 
أسرتاليا بقداسة تارخيية خاصة، 
إذ قام برملانيو الوالية منذ 102 
عاما يف مدينة أدياليد اليت يطلق 
الكنائس«  مدينة   « اسم  عليها 
الذي  العطالت«  »قانون  بتمرير 
الوالية  يف  األحد  يوم  مينح 
قانونيا  ومتنحه  خاصة،  قداسة 
ذات مميزات عطليت عيد امليالد 
موظفي  ومينح  الفصح،  وعيد 
الوالية العاملني يف ذلك اليوم 

أجورا إضافية كبرية.
واآلن بعد مرور 102 عاما تسبب 
صداع  إحداث  يف  القانون  هذا 

مالي للحكومة الفدرالية.
القطاع  مؤسسات  وكانت 
موظفي  أن  ُأخربت  قد  احلكومي 
الذين  أسرتاليا  جنوب  والية 
الوقت  لضعف  أعماهلم  مارسوا 
تقاضي  هلم  حيق  األحد  أيام 
األجر  ونصف  مرتني  يعادل  أجر 

األساسي أليام العطلة.
القانون  أستاذ  قال  جهته،  من 
أندرو  ستيوارت جبامعة أدياليد: 
» إن هذا األمر يندرج ضمن األمور 
اليت يصعب تصديقها إال أن هذا 

ما ينص عليه القانون«.
احلكومة  تعلن  أال  احملتمل  ومن 
الفدرالية عن حجم التمويل الذي 
ستتكبده جراء حتملها تلك األجور 
اإلضافية، إذ مل يتضح بعد إىل 
أي مدى سيتم إجبار املؤسسات 
يف  الفارق  دفع  على  احلكومية 

األجور.
وكان حمامون  يف فرباير املاضي 
قد اكتشفوا بند األجور اإلضافية 
ليوم األحد ملوظفي والية جنوب 

»األحد املقدس« يف والية جنوب أسرتاليا 
يؤرق موازنة احلكومة الفدرالية!!

اتفاقيات  أسرتاليا عقب مراجعة 
التوظيف، وهو ما أمثر عن قيام 
احلكومية  املؤسسات  العديد من 
بالوالية  بدفع تلك املستحقات.

 Forestry and مؤسسة   وكانت 
تدير  واليت  احلكومية   Fisheries
والية  يف  الصحي  احلجر  خدمة 
أنها  أكدت  قد  أسرتاليا  جنوب 
 170 ل  إضافيا  أجرا   دفعت 
موظفا يعادل مرتني ونصف من 
أجورهم تنفيذا للقانون، غري أنها 
مل حتدد كم األموال اليت أنفقتها 

حتديدا.
اجلمارك  مؤسسة  قالت  بينما 
تراجع  تزال  ال  إنها  بالوالية 
دفعها  جيب  اليت  األجور  مقدار 
مؤسسة  وأعلنت   ، للموظفني 
اهلجرة أنها متنح املوظفني أجورا 
شهر  من  رجعي  بأثر  إضافية 

أكتوبر املاضي.
ويف ذات السياق، أشارت نقابة 
أنها  إىل  العام  والقطاع  اجملتمع 
املؤسسات  مع  حمادثات  تعقد 

احلكومية لبحث األمر.
وعودة إىل الربوفيسور ستيورات 
يبدو  القانون  أن  أضاف  الذي 

واضحا إذا طبق حبذافريه.
أسرتاليا  جنوب  حكومة  وكانت 
قانون  يف  تعديالت  أدخلت  قد 
العطالت العامة للوالية يف أبريل 
املاضي إال أنها مل متس القانون 

اخلاصة بعطلة األحد.
وتوقع الربوفيسور ستيورات أن 
قانونا  الفدرالية  احلكومة  مترر 
إللغاء قانون العطالت يف والية 

جنوب أسرتاليا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

Saturday 1 September 2012  2012 أيلول   1 السبت 

بات من املرجح أن ميرر جملس 
مشروع  تسمانيا  والية  نواب 
املثليني،  زواج  يشرع  قانون 
ويسمح حبفالت زفاف هلم ال 
القانون  مشروع  وأن  سيما 
املشرتك مدعم من قبل  حزب 

العمال واخلضر.
هما  للقانون  الداعمني  وأبرز 
حكومة  رئيسة  غيدينغز  الرا 
زعيم  ماكيم  ونيك  تسمانيا، 
حزب اخلضر يف الوالية، حيث 
للتصويت  يطرح  أن  يتوقع 
الوقت  يف  اخلميس،  يوم 
الوالية  فيه  حتاول  الذي 
والية  أول  بلقب  حتظى  أن 
أسرتالية تسمح حبفالت زفاف 

للمثليني.
حتقيق  إىل  تسمانيا  وتتطلع 
إقرار  مت  إذا  كبرية  أرباح 
الوالية  ستضحى  إذ  القانون 
مقصدا سياحيا حلفالت زفاف 
املثليني، إال أن غيدينجز قالت 
أن املساواة الكاملة ستتحقق 
الزواج  قانون  تعديل  مت  إذا 
حبيث  بالكومنولث  اخلاص 

يسمح بزواج املثليني.
القانون   مشروع  ويشمل  
صفحة   102 من  املكون 
بزواج  املتعلقة  األمور  كافة 
سنة   18 حتديد  من  املثليني 
وضوابط  للزواج،  أدنى  كحد 
املراسم االحتفالية، والطالق، 

والتعويضات.
يتم  أن  املتوقع  ومن 
اجلمعية  عرب  القانون  مترير 

تسمانيا تقرتب من لقب » أول والية 
أسرتالية تسمح حبفالت زفاف املثليني«

سيصطدم  أنه  إال  التشريعية 
بصعوبات يف جملس الشيوخ، 
التشريعي،  اجمللس  وهو 
قضائية   منازعات  حيدث  وقد 

بشأنه.
أن  إىل  غريدينغز  وأضافت 
طمأنوها  قد  قانونيني  خرباء 
فيما يتعلق بقدرة القانون على 
الصمود أمام دعاوى احملاكم 

العليا يف حالة إقراره.
يتم   اليت  اللحظة  ووصفت 
خالهلا إقرار القانون بالتارخيية 
تاريخ  يف  الفارقة  والعالمة 

تسمانيا، وأسرتاليا ككل.
ورحبت منظمات حقوقية مؤيدة 
ال  بالتطورات  املثليني  لزواج 
الزواج  »مساواة  سيما مجعية 
وصفت   اليت   ، األسرتالية« 
األكثر  بأنه  القانون  مشروع 
وطالبت  تفصيال،  واألفضل 
نهج  حبذو  األخرى  الواليات 

تسمانيا.
ويل  قال  النقيض،  وعلى 
املعارضة  زعيم  هودغمان 
تسمانيا  والية  يف  الليربالية 
األمر  ستصعد  املعارضة  إن 
حالة  يف  العليا  احملكمة  إىل 
ذات  وهو  القانون،  إقرار 
املوقف املناهض الذي اختذه 
املسيحي،  األسرتالي  اللوبي 
حيث علق مارك براون مديره 
ما  :آخر  بقوله:   التنفيذي 
ذلك  يف  أسرتاليا  حتتاجه 
التنازع  استمرار  هو  الوقت 

شأن قوانني الزواج«. بٍِ

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

:من املقرر أن تتمكن السلطات 
األسرتالية من مجع ورصد سجالت 
املشتبه بهم من مستخدمي شبكة 
سجالت  يشمل  مبا   ، االنرتنت 
وأنشطة  للمواقع،  تصفحهم 
والرسائل  االجتماعية،  امليديا 
لقوانني  وفقا  االلكرتونية، 

جديدة.
بعض  أن  يف  اخلطورة  وتكمن 
القوانني املقرتحة  جترب مزودي 
خدمة االنرتنت االحتفاظ بالسجالت 
ملدة  للمستخدمني  التصفحية 
يصب  ذلك  أن  بداعي  عامني، 

يف مصلحة األمن القومي.
ووفقا للقوانني اليت مت متريرها 
سيكون لشرطة الواليات والشرطة 
الفدرالية حق إجبار مزودي خدمة 
ببيانات  االحتفاظ  على  االنرتنت 
بارتكابهم  املشتبه  وسجالت 
جرائم الكرتونية ورصد خطواتهم 
سيما  ال  االنرتنت،  شبكة  على 
املشتبه بارتكابهم جرائم احتيال 
اإلباحية  باملواد  املتعلق  تلك  أو 
إال  األطفال،  حقوق  تنتهك  اليت 
أن الشرطة لن تكون قادرة على 

قوانني جديدة جترب شركات االنرتنت على االحتفاظ ببيانات 
املستخدمني املشتبه بهم!!

رؤية هذا السجل االلكرتوني ما 
فيه  املشتبه  حق  يف  يصدر  مل 

مذكرة تفتيش.
خدمة  مزدوي  بعض  أن  يذكر 
ببيانات  حيتفظون  االنرتنت 
إىل  تصل  ملدة  املستخدمني 
على  البعض  يقدم  كما  أسبوع، 
حذفها يوميا بشكل روتيين، وهو 
املختصة  السلطات  يصيب  ما 
باإلحباط، بسبب الفشل يف مجع 
للمشتبه  اإللكرتونية  السجالت 

بهم.
نيكوال  قالت  جهتها،  من 
روكسون املدعي العام الفدرالي 
ستمكن  اجلديدة  القوانني  إن 
تعقب  من  األسرتالية  الشرطة 
جرائم  بارتكابهم  املشتبه 
ومتنح  العامل،  عرب  إلكرتونية 
الضالعني  ضبط  حق  السلطات 
باالحتيال  تتعلق  جرائم  يف 
اإلباحية  واملواد  اإللكرتوني، 
وانتهاك  باألطفال،  املتعلقة 
كما  الفكرية،  امللكية  حقوق 
إىل  االنضمام  ألسرتاليا  ستتيح 
األوربي  اجمللس  اتفاقية   «

اليت  اإللكرتونية«،  للجرائم 
تضم 34 دولة.

خطر  أن  روكسون  وأضافت 
اجلرائم اإللكرتونية يتنامى وميس 

كافة أشكال احلياة املعاصرة.
سكوت  اخلضر  ممثل  قال  بينما 
يف  االتصاالت  وزير  لودالم 
حكومة الظل إن القوانني اجلديدة 
االتفاقية  أقرته  ما  تتجاوز 
األوربية، اليت ال تركز على مبدأ 
االحتفاظ بسجالت املستخدمني.

أن  اجلديدة  القوانني  وتعين 
سيتم  بهم  املشتبه  سجالت 
تتمكن  أن  إىل  بها  االحتفاظ 
مذكرة  إصدار  من  الشرطة 

تفتيش.
يف  البت  يتم  أن  املنتظر  ومن 
شركات  بإجبار  اقرتاحات  مصري 
ببيانات  االحتفاظ  على  االنرتنت 
تصل  ملدة  املستخدمني  كافة 
االستخبارات  ومنح  عامني،  إىل 
متزايدة  صالحيات  األسرتالية 
يف الدخول على مواقع التواصل 

االجتماعي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جديدة  إحصائيات  أظهرت 
نيو  والية  مدارس  قيام  عن 
ساوث ويلز باإليقاف املؤقت 
العام  خالل  طالب   67772 ل 
املاضي، والفصل النهائي ل 

363 طالبا.
صعود  عن  األرقام  وتكشف 
املؤقت  اإليقاف  معدل  يف 
 2011 عام  املخالفني  للطالب 
2010 مبقدار  معدل  إذ ختطى 
مؤقت،  إيقاف  حالة   4000
الفصل  نسبة  اخنفضت  بينما 

النهائي مبقدار 53 حالة.
املخالفات  قائمة  وتشمل 
العنف  الطالب  ارتكبها  اليت 
واإلصرار  واجلرية  واملخدرات 

على السلوك السيء.
يف  املعلمني  نقابة  وقالت 
الشباب  املعلمني  إن  الوالية 
مشقة  واجهتهم  األخص  على 
على  السيطرة  يف  كبرية 

ارتفاع يف معدالت التوقيف املؤقت لطالب نيو 
ساوث ويلز

الطالب، مما دفع العديد منهم 
لتقديم استقالته.

الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
تعهدت فيه احلكومة الفدرالية 
يف  كبرية  تغيريات  بإحداث 
املدرسي،  التمويل  نظام 
مراجعة  ل«  استجابة 
ستحدث  اليت  غونسكي« 

حتسينات متوقعة.
أسوأ  أن  األرقام  وأظهرت 
لسلوكيات  ارتكابا  الطالب 
سيئة ينتمون ملناطق » نيو 
هانرت«  ذا   « و  إجنالند« 

.North Coast »و
البدني  العنف  ارتكاب  وكان 
الطويل  اإليقاف  سبب  هو 
الطالب  مجلة  من   %40 ل 
بسبب   %50 و  املوقوفني، 

اإلصرار على سوء السلوك,

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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الفيدرالية  احلكومة  ستقوم 
يف  دوالر  مليارات   4 بصب 
املاليني  لتمكني  األسنان  رزمة 
من  والبالغني  األطفال  من 
أو  املنخفضة  الدخول  ذوي 
املناطق  يف  القاطنني  اولئك 
النائية من احلصول على العناية 

باالسنان املدعومة حكوميا.
الصحة  وزيرة  اعلنت  فقد 
االربعاء  صباح   Plibersek تانيا 
طفل  ماليني   3 من  أكثر  أن 
لالستفادة  مؤهلني  سيكونون 
سوف  الذي  املخطط  هذا  من 

يبدأ العمل به عام 2014.
ذوي  من  للبالغني  فبالنسبة 
سيتم  املنخفضة،  الدخول 
دوالر  مليار   1.3 ختصيص 
خدمة  مليون   1.4 لتمويل 
اضافية ستكون متاحة يف حزمة 

على مدى ست سنوات.
التغيريات  هذه  اصبحت  وقد 
اخلضر،  حزب  من  بدعم  ممكنة 
الكبري  التوسع  على  أصر  الذي 
على خلفية ان الغاء خطة العناية 
االمراض  لذوي  باالسنان 
مليار  حوالي  تكلف  املزمنة 

دوالر سنويا.
ويأتي هذا  التمويل اضافة اىل 
515 مليون دوالر أعلن عنها يف 

املوازنة 13-2012.
 Plibersek اآلنسة  وقالت 
ان  يعتقد  العمال  »حزب  ان 
ذهاب  لضمان  مسؤولية  علينا 
أقل  هم  الذين  االسرتاليني 
طبيب  إىل  التحمل  على  قدرة 
األطفال  وخباصة  األسنان، 
الذين ينبغي أن تتاح هلم فرصة 
الصحية  الرعاية  على  احلصول 

للفم اليت تدعمها احلكومة«.
باسم  الناطق  اثنى  وقد 
اخلضر   حزب  يف  الصحة  حقيبة 
على  ناتالي  دي  ريتشارد 
االعالن  لدى   Plibersek اآلنسة 

عن هذه اخلطة يف سيدني.
ان   Plibersek اآلنسة  وقالت 
هلا  يسبق  »مل  اليت  احلزمة، 
صحة  ضعف  ستعاجل  مثيل«، 
بني  متزايد  بشكل  األسنان 

ذوي الدخل املنخفض.
املؤهلون  األطفال  وسيكون 
على  احلصول  على  قادرين 
حبد  لألسنان  االساسي  العالج 
دوالر   1000 قدره  أقصى 
للطفل  على مدى عامني ملعاجلة 
كما  الذي،  األسنان،  تسوس 
قالت، قد تزايد منذ تسعينات 

القرن املاضي يف أسرتاليا.
وتشمل احلزمة 2.7 مليار دوالر 

لعالج اسنان  األطفال.
»يف   Plibersek اآلنسة  وقالت 
حني ان الرعاية الطبية والرعاية 
الصحية يف املستشفيات جمانا 
كانت حقا أساسيا لالسرتاليني 
على مدى عقود، فان املاليني 
ال  البلد  هذا  يف  الناس  من 
كافية  عناية  دون  يزالون 

باألسنان«.
أيضا  احلكومة  تقدم  وسوف 
للواليات  دوالر  مليار   1.3
واملقاطعات خلدمات طب أسنان 
املنخفض  الدخل  موسعة لذوي 

من البالغني.

غيالرد بصدد رصد 4 مليارات دوالر  إلصالح )تظبيط( األسنان

 225 أيضا  هناك  وسيكون 
التحتية  للبنية  دوالر  مليون 
يف  العاملة  وللقوى  لألسنان 
واإلقليمية  احلضرية  املناطق 

والريفية.
واعلنت اآلنسة Plibersek عن ان 
ستكون  األسنان  العامة  اخلطة 
على  الرتكيز  على  قادرة  اآلن 

تدابري واجراءات الوقاية.
من  أكثر  »اعدادا  ان  وقالت 
الدخل  ذوي  االسرتاليني 
قادرين  سيكونون  املنخفض 
على احلصول على العالج ليس 
فقط عالج الطوارئ، عندما تقع 
أسنانهم او تلتهب اللثة، ولكن 
من  فرتة  إىل  بالفعل  االنتقال 

الوقاية والتدخل املبكر«.
وكشفت عن ان هذا االستثمار 
 ،10 لـ  مكافآت  مبثابة  سيكون 

20 و30 عاما«.
بدوره قال عضو جملس الشيوخ 
دي ناتالي يف حزب اخلضر انه 
بالنسبة لبلد غين، فاالسرتاليون 

فقراء بصحة فمهم.
صحة  ضعيف  ان  عن  واعلن 
من  جمموعة  إىل  يؤدي  الفم 
من  زيارة  ان   ... التعقيدات 
طبيب  اىل  زيارات   10 كل 
الناس ال يتحملون  العائلة الن 

زيارة طبيب األسنان«.
ان   Plibersek اآلنسة  وأكدت 
خبطة  العمل  ستنهي  احلكومة 
األسنان لذوي األمراض املزمنة، 
املعارضة  زعيم  أنشأها  اليت 
وزيرا  كان  عندما  ابوت  طوني 
هوارد،  حكومة  ظل  للصحة يف 
»كانت  بانها  اياها  واصفة 
استخداما  اخلطط  اسوأ  احدى 
يف  ُصممت  واسع  نطاق  على 
مضيفة   العامة«  للصحة  نظامنا 

»أنا مسرورة جدا النهائها«.
اخلطة  ان   Plibersek وقالت 
من  البداية  هلا يف  مقدرا  كان 
تكلف  أن  هوارد  حكومة  قبل 
السنة،  يف  دوالر  مليون   90
اوصل  اخلدمات  زيادة  ولكن 
دوالر  مليون   80 اىل  تكلفتها 

يف الشهر.
وأيضا فان نظام الرعاية الصحية 
السنان املراهقني سيتم اغالقه 
واالستعاضة عنه مبخطط أوسع 
أعمارهم  تصل  الذين  لألطفال 

إىل 18 سنة.
وقالت وزيرة الصحة ان موازنة 
2012-13 ستخصص 500 مليون 
اوىل، قبل  دوالر فقط كدفعة 

الفدرالي  االئتالف  زعيم  قال 
املعارض توني أبوت إنه يفضل 
انتظار النتائج اليت ستؤول إليها 
السلع  ضريبة  بشأن  مراجعة 
السياسة  حتديد  قبل  واخلدمات 
جتاه  االئتالف  سيتبعها  اليت 
له  قدر  إذا  الفقرية  الواليات 

الفوز يف االنتخابات القادمة.
وأضاف أبوت يف اجتماع حضره 
إن  السبت  يوم  تسمانيا  بوالية 
حول  التصورات  بعض  لديه 
بعض  له  تتعرض  الذي  الظلم 
انتظار  جيعل  ما  وهو  الواليات، 

املراجعة احلكومية ضرورة.
ألبوت  سابقة  تعليقات  وكانت 
السلع  ضريبة  توزيع  منتقدا 
قد  الواليات  على  واخلدمات 
غيدينغز  الرا  حفيظة  أثارت 
اليت  تسمانيا  حكومة  رئيسة 
سوف  أبوت  حكومة  إن  قالت 
مليون   700 من  الوالية  حترم 

أبوت: حكومة تسمانيا دفعت الوالية حنو اهلاوية ومل أقصد إهانة مواطين اجلزيرة!!
ضريبة  توزيعات  من  دوالر 
تفضيل  عرب  واخلدمات،  السلع 
مثل  تعدينيا  الغنية  الواليات 

والية أسرتاليا الغربية.
السبت  اجتماع  أبوت يف  وعقب 
املهم  من  أنه  أظن   « قائال: 
لنا  تظهر  ماذا  لنرى  االنتظار 
املراجعة، ومن ثم سنعرض رأي 
عرض  يتم  أن  وإىل  االئتالف، 
النتائج، ميكن القول أنه ال توجد 

أي نية للتغيري«.
إمارات  أثار  قد  أبوت  وكان 
أرجاء والية جزيرة  الدهشة بني 
والية  طالب   عندما  تسمانيا 
جنوب أسرتاليا بضرورة االختيار 
والية  مثل  تصبح  أن  بني 
أن  أو  الغنية  الغربية  أسرتاليا 
مثل  الفقر  منحدر  حنو  تهوى 

والية تسمانيا.
املوقف  استدراك  أبوت  وحاول 
يوم السبت عندما قال: »دائما 
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 1 ابتداء من  األطفال  بدء خطة 
 ،2014 يناير  الثاني/  كانون 
وخطة البالغني ابتداء من متوز/ 

يوليو عام 2014.
وقالت Plibersek ان التغيريات 
جديدة  تشريعات  اىل  ستحتاج 
الربملان  إىل  سُتقدم  ولكنها 
كتغيري لقانون حيظى بدعم من 

حزب اخلضر االسرتالي.
يأتي  اين  من  سئلت  وعندما 
التمويل قالت أن احلكومة سوف 
جتد وفورات يف املوازنة سيتم 
منتصف  موازنة  يف  حتديدها 
يف  واملالي  االقتصادي  العام 

وقت الحق من هذا العام.
»لدينا  الصحة  وزيرة  وقالت 
العثور على  سجل جيد جدا يف 
وجدنا  املوازنة،  يف  وفورات 
يف  وفورات  دوالر  مليار   30

املوازنة االخرية«.
تزال  ال  احلكومة  إن  وقالت 
يف  فائض  بتقديم  ملتزمة 

موازنة 13-2012.
وقد رحب دعاة الصحة والرعاية 

بهذا اإلعالن.
أطباء  نقابة  رئيس  وقال 
شاين  األسرتاليني  األسنان 
التمويل  إعادة توجيه  أن  فراير 
والبالغني  لألطفال  الفيدرالي 
املنخفضة  الدخول  ذوي  من 
واملناطق الريفية من شأنه أن 

يثبت انه  »استثمار سليم«.
وقال الدكتور فراير »حنن نعلم 
أنه إذا أمكن تقديم خدمات طب 
صحة  فان  لألطفال  األسنان 
الطويل  املدى  على  اسنانهم 

ستكون جيدة بشكل ملحوظ«.
االسرتالي  اجمللس  أشاد  كما 
بهذه  االجتماعية  للخدمات 
رئيسته  وقالت  اخلطوة، 
سعداء  »حنن  غولدي  كاساندرا 
أهمية  مبدى  احلكومة  باعرتاف 
جيدة  فم  صحة  تأسيس 
واحلفاظ عليها من سن الطفولة 
احلصول  خطة  تشريع  خالل  من 
على الرعاية الكافية يف الوقت 

املناسب«.
يقول  ان  بليربسك  وتوقعت 
حزب  خلطة  ال،  ابوت  السيد 
»كما    األسنان  لإلصالح  العمال 

ال، لكل شيء.
يف  قيودا  هناك  ان  وقالت 
وهلذا  احلالي  النظام  قدرات 
من  اإلصالحات  فان  السبب 
شأنها أن تدخل حيز التنفيذ يف 

عام 2014.

سحب  تنتشر  أن  املتوقع  من 
من الدخان الكثيف عرب سيدني 
كنتيجة  املاضي  االثنني  يوم 
عرب  وقائية  إحراق  لعمليات 
تتأهب  اليت  سيدني  مدينة 

حللول فصل الصيف.
وتبلغ املساحة اليت ستتم خالهلا 
ما  الوقائية  اإلحراق  عمليات 
منطقة  يناهز 3200 هكتار يف 
 Blue يف   الواقعة  بلبني«   «

.Mountains National Park
تؤثر  أن  أيضا  املرجح  ومن 
الطرق  على  الدخان  سحب 
طريق  مثل  بسيدني  احمللية 
جريت   « طريق  و   Bells Line

ويسرتن« السريع.
رجال  من   50 وسيشرتك 
اإلحراق  عمليات  يف  اإلطفاء 
الوقائية ينتمون إلدارة خدمات 
والغابات  الوطنية  احلدائق 
وإدارة خدمات اإلطفاء الريفي 

سيدني تغرق يف سحابة من الدخان إثر 

عمليات إحراق وقائية وحتذير للسائقني
لنيوساوث ويلز

وعالوة على ذلك سيتم اإلحراق 
هكتار   40 حلوالي  الوقائي 

بالقرب من هيلنسبو.
ويتوقع أن يكون الدخان مرئيا 
بالنسبة للسائقني على امتداد 
السريع،    Princess طريق    
وقد يؤثر على حركة املرور يف 

هذا الطريق احليوي.
وحتذر السلطات السائقني يف 
مناطق اإلحراق الوقائي بالتزام 
أقصى درجات احليطة واحلذر، 
واملراقبة اجليدة لعالمات الطرق 

اإلرشادية.
ومن املزمع أن تتم املزيد من 
يف  الوقائي  اإلحراق  عمليات 
مناطق » بلو ماونتينز« و مناطق 
سيدني الشمالية واجلنوبية يف 
وقت الحق من هذا األسبوع إذا 

مسح الطقس.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

والية  لصاحل  قوة  بكل  أسعى 
تصبح  أن  ميكن  ال  تسمانيا، 
إذا خنت ثقة كافة  زعيما مؤثرا 

أرجاء البالد«.
وتابع أبوت أن انتقاداته مل تكن 
موجهة ملواطين تسمانيا بل إىل 

حكومة الوالية الفاشلة.
إنها   « الذع:  نقد  يف  وأضاف 
حكومتكم اليت أدت بواليتكم إىل 
تسمانيا  شعب  وليس  اهلاوية، 
يف  جهده  قصارى  يفعل  الذي 

ظل حكومة سيئة«.
وأعلن أبوت عن تشكيله لفريق 
الشيوخ  عمل من أعضاء جملس 
كيفية  لدراسة  الليرباليني 
تنمية اقتصاد تسمانيا املتعثر، 
مليون   40 بتخصيص  ووعد 
السريع  الطريق  لتحديث  دوالر 
 Launceston و  هوبارت  بني  

.Midlands
املصدر العنكبوت االلكرتوني

وزير  كولري   بيرت  يستعد 
أسرتاليا  بوالية  التعليم 
حتقيق  بإجراء  لألمر  الغربية 
أسلوب  حول  وشامل  كامل 
مع  خاصة   مدرسة  تعامل 
سلسلة من التحذيرات بشأن 
ارتكبها  جنسية  انتهاكات 
التدريس  هيئة  أعضاء  أحد 

باملدرسة.
أن  إعالمية  تقارير  وكشفت 
ذكر  ميكن  ال  اليت  املدرسة، 
قانونية،  ألسباب  امسها 
مفصلة  معلومات  تلقت 
حول  املدرسني  بعض  من 
مدرس  قيام  من  خماوفهم 
أثناء  التالميذ  مبالمسة  زميل 

احملكمة تسجن مدرسا بأسرتاليا الغربية إثر 13 اتهاما 
بالتحرش اجلنسي!!
بشكل  الدراسة  احلصص 

يدعو إىل الريبة.
املدرسة  إدارة  أن  ورغم 
املتهم،  املدرس  أنذرت 
و2001   1999 أعوام  كتابيا، 
بسياسة  وذكرته  و2004 
أي  حتظر  اليت  املدرسة 
للتالميذ،  جسدية  مالمسات 
إال أنها مسحت له باالستمرار 
عام  حتى  عمله  ممارسة  يف 
الشرطة  بدأت  حينما   ،2009
يف التحقيق يف شكوى حترش 
جنسي تقدم بها طالب سابق 

باملدرسة.
األسبوع  احملكمة  وأصدرت 
املاضي حكما حببس املدرس 

بلغ عامه الستني ملدة  الذي 
مخس سنوات، لضلوعه يف 13 
اتهاما جنسيا يضم انتهاكات 
سابقني  طالب  مخسة  جتاه 
يف السنة الرابعة واخلامسة، 
بني  االتهامات  نطاق  وميتد 

عامي 2009-1999.
اخلاصة  املدارس  أن  يذكر 
يف الوالية  غري ملزمة بإبالغ 
حتقيقات  عن  التعليم  وزارة 
وزير  أن  يعين  مبا  الشرطة، 
علم  على  يكن  مل  التعليم 
تعاملها  يف  املدرسة  برتاخي 

مع املدرس إال مؤخرا.
طلب  إنه  كولري  بيرت  وقال 
حول  القضائية  االستشارة 
اسم  عن  الكشف  قانونية 
تفصيالت  ومعرفة  املدرسة، 
أكثر قبل أن يستخدم سلطته 
شامل  حتقيق  إجراء  يف 
وكامل مبوجب قانون التعليم 

املدرسي عام 1999.
سوف  أنه  إىل  كولري  وأشار 
يضغط إلجراء تغيريات تضمن 
اإلبالغ الفوري لوزارة التعليم 

عن مثل هذه األمور.
روبن  قال  جهته،  من 
ماكسويين وزير محاية الطفل 
إن  الغربية  أسرتاليا  بوالية 
املدارس  ومدراء  املدرسني 
مع  التعامل  يف  سيبدأون 
خمتلف  بشكل  الشكاوى 
اإلبالغ  قانون  تطبيق  مع 

اإللزامي.
بينما قالت سو ايلريي وزيرة 
حكومة  يف  الطفل  محاية 
املسؤولية  إن  بالوالية  الظل 
يدفعها  للمدارس  األخالقية 
خمالفات  عن  التبليغ  إىل 
قد  اليت  اجلنسية  اإلساءة 

يتعرض هلا التالميذ.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

(Bell Tower Centre) 
Unit 24 / 191 Parramatta Rd, 

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

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

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم: 625 165 0478

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

ملحمة النجوم

 لصاحبها رومانوس اسكندر
لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يوميًا

غنم .. بقر.. ماعز
نبيع بالجملة واملفرق 

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جدًا

 

 زورونا مرة لتزورونا كل مرة

Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 

Tel: 9796 1326  -  Mob: 0405 333 336

خدمة ممتازة .. نظافة تامة.. صدق يف املعاملة 

بادارة آدي

EMOGENE CONTRACTING TEAM 

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

تسعرية مجانية .. معاملة ممتازة  
 وكفالة يف العمل

 أكثر من 30 سنة خربة
لالتصال: جان فارس

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

Saturday 1 September 2012  2012 أيلول   1 السبت 
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اسرتاليات

اآلن .... يف فريفيلد

خربة طويلة  .. خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة

حسم 
 % 20

لحامل هذا 
االعالن 
يف فرع 
فريفيلد

زعرت 1،20$ - جبنة 3،00 $  - لحمة 3،50 $ - سبانغ 2،50 
$ - جبنة وسجق 3،50 $ - جبنة وزيتون 3،50 $

نؤمن طلبيات كافة 
املناسبات بأسعار 

مدروسة

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد.. بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ 5،00 صباحا لغاية الـ 10،00 ليال

أفران  ياغونا للمعجنات..

فرع فريفيلد
تلفون: 87308300

14 Smart St, 
Fairfield

قرب  حمطة القطار

فرع ياغونا
تلفون: 97938333

124 Highland Ave, 
Yagoona

قرب  حمطة القطار

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

تدني اسعار تذاكر الطريان وفريجن تعلن 
احلرب على كوانتس

ما  أسعار  حرب  االفق  يف  تلوح 
بني فريجن - أسرتاليا وكوانتس 
تذاكر  بأسعار  السوق  تغرق  قد 
مستويات  إىل  جوا خمفضة  سفر 
»مل ُير هلا مثيال منذ ان توقفت 

.»Ansett شركة الطريان انست
حتقيق  إىل  أخريا  عودتها  فبعد 
فريجن  شركة  قالت  مرحبية، 
تريد  انها  الثالثاء  يوم  اسرتاليا 
الطائرات   من  املزيد  »تطيري« 
بنسبة  احمللية  القدرات  وتعزيز 
الستة  األشهر  يف  املئة  يف   9

املقبلة.
ردا  لفريجن   القرار  هذا  ويعترب 
مباشرا على قرار رئيس كوانتس 
املاضي  االسبوع  جويس  آلن 
بنسبة  الداخلية  الرحالت  بتعزيز 
يف  املئة  يف   11 إىل  تصل 

السنوات األربع القادمة.
قبل  ما  أرباح  عن  اعالنها  ففي 
الضرائب بـ 82.5 مليون دوالر، 
قالت فريجن ان طوفان  املقاعد 

يدفع  أن  شأنه  من  اإلضافية 
مجيع  يف  اهلبوط  اىل  االسعار 

أحناء البالد.
وقال الرئيس التنفيذي لفريجن 
جون بورغييت ان الشركة ستكون 
قطاع  يف  سيما  ال  عدوانية 
قفزة  ساعدت  وقد  الشركات، 
األعمال  رجال  درجة  زبائن  يف 
يف العودة إىل الرحبية للشركة، 
قائال »مضى علي يف هذا العمل 
وأنا   - سنة   40  - طويلة  فرتة 
منذ  املستوى  هلذا  حسما  أر  مل 
عن   Ansett انست  توقف طريان 

العمل«.
واضاف يقول »هناك الكثري من 
املنافسة الشرسة ولكن بصراحة 
سوف  وحنن  ذلك،  نتوقع  كنا 
املنافسة  على  قادرين  نكون 
كما ميكننا أن نضمن  بقاءنا يف 
يف  التكلفة  ميزة  لدينا  موقعنا. 

صاحلنا«.
وقال بورغييت ان جذب مسافري 

يف حني اعلن وزير تغيري املناخ 
غريغ كومبيت عن وقوفه اىل 
الكربون  ضريبة  منوذج  جانب 
الفيدرالية  املعارضة  كررت 

عزمها الغاء هذه الضريبة.
املناخ  تغري  وزير  اعلن  فقد 
غريغ كومبيت عن وقوفه اىل 
جانب منوذج دائرة اخلزانة بان 
يصل  سوف  الكربون  سعر 
للطن يف عام  إىل 29 دوالرا 
ان  من  الرغم  على   2015/16
أوروبا حاليا ثلث  األسعار يف 

ذلك.
وقامت احلكومة العمالية بالغاء 
السعر املقرتح وهو 15 دوالرا 
 )floor price( لطابق الكربون
يوم الثالثاء يف خمططها لتجارة 
االنبعاثات، الذي من املقرر أن 

يبدأ يف منتصف عام 2015.
ربط  سيتم  ذلك،  من  بدال 
نظام اسرتاليا بسوق الكربون 
متوز/   1 من  ابتداء  األوروبي 

يوليو 2015.
كما ميكن أن تتأثر املوازنة يف 
حال بقي سعر الكربون الدولي 
منخفضا - وهو حاليا ما دون 
بسبب   - للطن  دوالرات   10
عائدات  على  احملتمل  التأثري 

الكومنولث.
واعرب وزير تغري املناخ غريغ 
لن  بانه  قناعته  عن  كومبيت 
سوداء  حفرة  هناك  تكون 
اىل  واقفا  املوازنة  طريق  يف 
جانب منوذج دائرة اخلزانة على 
الدولي  الكربون  سعر  أساس 

عام  يف  للطن  دوالرا   29
.16/2015

دائرة  ان  االربعاء  يوم  وقال 
من  مناذج  عرضت  اخلزانة 
املختلفة  االقتصادية  األرقام 
وبيانات  البطالة  معدل  مثل 
وأسعار  القومي  الدخل 

الفائدة.
املناخ  تغري  وزير  وصرح 
»اعتقد  قائال   ABC لتلفزيون 
على  نعتمد  أن  لنا  حيق  انه 
عمل شامل جدا من قبل وزارة 
ستكون  مبا  التنبؤ  يف  اخلزانة 
الكربون  أسواق  يف  األسعار 

دوليا«.
وقال السيد كومبيت ان خطة 
أسرتاليا الربط مع نظام جتارة 
كانت  أوروبا  يف  االنبعاثات 
اوروبا كانت سوق  فعالة الن 
العامل،  يف  األكرب  الكربون 
و  نسمة  مليون   530 وتغطي 

30 بلدا.
مع  »الربط  ان  عن  واعلن 
يف  كبري  تقدم  هو  اوروبا 
تغري  ملواجهة  الدولية  اجلهود 
انبعاثات  من  واحلد  املناخ 

غازات االحتباس احلراري«.
حقيبة  باسم  املتحدث  ولكن 
للظل غريغ هانت  املناخ  تغري 
»منطا  يظهر  التغيري  ان  قال 
حقيقيا من الفوضى واالرتباك 

داخل احلكومة«.
لراديو  هانت  السيد  وصرح 
قائال  االربعاء  يوم   ABC
متهد  نفسها  »احلكومة 

فيما كومبيت يقف اىل جانب منوذج ضريبة الكربون
هانت يتهم احلكومة بالفوضى واالرتباك ويكرر 

الغاء املعارضة هذه الضريبة

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 

بالنسبة  قاسية  خدعة  خلدعة، 
للمستهلكني«.

التنفيذي  الرئيس  بدوره قال 
األسرتالية  الصناعة  جملموعة 
ربط  ان  ويلوكس  اينيس 
املخطط بأوروبا هو خطوة جيدة 

على املدى الطويل.
لكنه قال ان سعر الكربون يف 
للطن  أوروبا كان 9 دوالرات 
رؤيته  »اخليال«  باب  ومن 

يصل إىل 29 دوالرا للطن.
العمالي ستيفن  النائب  وقال 
جونز ان خطوة الربط باملخطط 
من  البساط  سحبت  األوروبي 
طوني  املعارضة  زعيم  شعار 
ذاهبة  اسرتاليا  بان  أبوت 
على  ضريبة  لفرض  وحدها 

الكربون. 
عدم  ان  املعارضة  واعلنت 
الفيدرالية  احلكومة  اعطاء 
الكربون  طابق  لسعر  اهمية 
)carbon floor price( خدعة قاسية 

بالنسبة للمستهلكني.
مبالغ  الشركات  تدفع  وسوف 
أقل بدل التلويث، على الرغم 
من أن األسرتاليني ال يزالون 
يتلقون تعويضات مضمونة عن 
طريق خفض الضرائب وزيادة 
االجتماعية  الرفاهية  مدفوعات 

)سنرتلينك(.
وقال وزير حقيبة اخلزانة للظل 
ستستمر  الكهرباء  أسعار  »إن 
السيد  وكرر  االرتفاع«.  يف 
بالغاء  املعارضة  خطة  هانت 

ضريبة الكربون.

الشركات واملسافرين احلكوميني 
وهذا  لرحبيتها،  املفتاح  كان 
اجلزء انتج حاليا حنو 20 يف املئة 

من إيراداتها احمللية.
ذلك،  من  »األهم  يقول   وتابع 
ان الوصول إىل هدف الـ 20 يف 
املئة هو نقطة التحول اليت نعتقد 
أنها ختلق قاعدة تنافسية جديدة 

وفعالة«.
 Commsec وقالت احملللة يف سوق
عام  نتيجة  ان   Roadley جوليانا 
كامل كانت جمموعة قوية جدا من 
بيان  وجود  عدم  ولكن  األرقام، 

واضح أضر بسعر السهم.
كما ستبدأ فريجن  قريبا مشروع 
سنوات  ثالث  ملدة  فعال  عمل 
يهدف إىل حتقيق حنو 400 مليون 

دوالر رحبية يف اإلنتاجية.
»سيتم  بورغييت  السيد  وقال 
ان  لضمان  املشروع  هذا  تنظيم 
التكلفة  يف  ميزة  لدينا  تكون 

املستدامة يف املستقبل«.

شراء  أن  األرقام  تكشف 
من  مئات  يف  العقارات 
أسرتاليا  عرب  واملدن  الضواحي 
بات أيسر ماليا من تكبد نفقات 

االستئجار.
وعلى الرغم من العدد املتزايد 
للمستأجرين عرب أحناء أسرتاليا، 
إال أن الشراء العقاري يف 238 
أقل  بريدية،  رموز  ذات  منطقة 
االستئجار   من  مالية   مشقة 
فيما يتعلق القروض و الرهون 
إىل  القائمة  ومتتد  العقارية، 
بنى  إذا  ومدينة  ضاحية   1320
القروض  أساس  على  السعر 

فقط.
إن  العقار  خرباء  ويقول 
أسعار  يف  املطرد  الصعود 
اإلجيارات العقارية، واالخنفاض 
املنازل،  أسعار  على  طرأ  الذي 
واهلبوط يف معدل الفائدة هي 
يصبح  أن  يف  أسهمت  عوامل 
لقروض  وفقا  املنازل  شراء 
من  مالية  سهولة  أكثر  عقارية 

مصاريف االستئجار.
الشراء  تقرير«  ويوضح 
والذي  السنوي  واالستئجار« 
تصدره مؤسسة » آر بي داتا« 
أن والية كوينزالند حتتوي على 
ناحية  أكثر املناطق سهولة من 
الشراء العقاري، إذ يتواجد يف 
بريزبن فحسب 16 ضاحية ذات 
تكاليف شراء عقاري أرخص من 
 68 إىل  باإلضافة  االستئجار، 
اإلقليمية  املناطق  عرب  مدينة 

بالوالية.
أن  أيضا  التقرير  وأظهر 
تضم  ويلز  ساوث  نيو  والية 
شراء  تكاليف  ذات  ضاحية   54
أرخص من االستئجار ،  عقاري 
منها 22 يف سيدني، و32 يف 

املناطق اإلقليمية من الوالية.
 10 فكتوريا  والية  وضمت 
يف  اثنتان  منها  فقط  ضواحي 
النطاق  يف  والباقي  ملبورن 

اإلقليمي.
 20 أدياليد  مدينة  وضمت 
أكثر  من  جعلها  ما  ضاحية، 
الشراء  يف  رخصا  املناطق 
باالستئجار،  مقارنة  العقاري 

تقرير: شراء العقارات أرخص من االستئجار يف 
مناطق عديدة بأسرتاليا

أنظارهم  التعري  هواة  وجه 
كوست  غولد  مدينة  حنو 
حفل  أكرب  الستضافة  الساحلية 
شاطئي للعراة يف العامل، وهو 
احلدث الذي يضفي معنى براقا 

جديدا للتعري.
البارز  التعري  مناصر  ويبذل 
حثيثة  جهودا  ويسرتن  داريو 
إلقامة أكرب حفل شاطئي للعراة 
الشاطئي  السياحي  املوقع  يف 
املعروف   The Spit الشهري 
غري  تعري  حفالت  بإقامة  سلفا 

رمسية.
املخصصة  للمواقع  ووفقا 
لإلعالن عن احلفل، فإن احلدث 
حول  عديدة  مدن  يف  سيقام 
العامل، جلذب هواة التجمع وهم 

عراة كما ولدتهم أمهاتهم.
ومن املقرر أن يشمل احلدث 
ومنافسات  سباقات  إقامة 
رياضية يتبارى فيها املشاركون 
دون أن يكون على أجسادهم ما 

يسرتهم.
ويقول منظمو احلدث أن جانبه 

غولد كوست تستعد الستقبال أكرب حفل شاطئي 
للعراة يف العامل!!

أسرتاليا  والية  ضمت  بينما 
الغربية 35 ضاحية، وخلت مدينة 

داروين من أي ضاحية.
تكاليف  على  البحث  واعتمد 
متوسط  ملنزل  العقاري  الرهن 
باستئجار  بتكلفة  مقارنة  السعر 

منزل متوسط السعر

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اجلاد يتمثل يف الرتويج للفوائد 
الصحية للتعري.

داريو  أن يشرح  املقرر  ومن 
ويسرتن أفكاره عن هذا احلفل  
»شواطئ  منظمة  اجتماع  يف 
أسرتاليا احلرة« الشهر املقبل، 
دعم  على  حصوله  حالة  ويف 
سيتم  احلدث،  إلقامة  املنظمة 
بلدية  جملس  على  األمر  عرض 

غولد كوست.
أن  ويسرتن  داريو  ويقول 
مدينة غولد كوست تعترب مدينة 
الذي  احلفل  الستضافة  مثالية 
املتحدة  الواليات  يف  انطلق 
االلكرتوني   املوقع  بفضل 
املناصر   bodyfreedom.org
يف  مقره  يقع  والذي  للتعري، 

مدينة سياتل األمريكية.
حول  اجلدل  بعض  ويدور 
للحدث  مسرحا   the Spit اختيار 
اخلصوصية  يفتقد  أنه  بداعي 
احلفل  هذا  مثل  إلقامة  الالزمة 

املثري. 
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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قضاء وقدر
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

اليزابيث  أن  تسريبات  كشفت 
التجارة  مفوضة  ماسامون  
املستوى  رفيعة  األسرتالية 
سرية  عالقة  بإقامة  واملتهمة 
يف   بارز  فيتنامي  كولونيل  مع 
ضالعة  الفيتنامية،  املخابرات 
 20 بلغت  رشاوى  يف  أيضا 
فرعية  شركة  من  دوالر  مليون 
إىل  األسرتالي  املركزي  للبنك 

الكولونيل الفيتنامي.
وأضافت التسريبات أن اليزابيث 
ترخيصا  حتمل  اليت  ماسامون، 
وصف«  حتت  يندرج  أمنيا 
سري للغاية« قد بدأت عالقتها 
بالكولونيل نغوك لونغ، املسؤول 
االستخبارات  شبكة  يف  البارز 
األلفية  بداية  مع  الفيتنامية، 
يف   تقيم  كانت  وقتما  اجلديدة 

تفاصيل فضيحة مسؤولة أسرتالية رفيعة املستوى مع كولونيل فيتنامي!

العاصمة الفيتنامية هانوي.
كان  األثناء،  ذات  ويف 
الكولونيل لونغ يعمل مع شركة 
للبنك  التابعة  سيكيورنسي«   «
 ،)RBA األسرتالي)  املركزي 

عماليون  برملان  أعضاء  ام 
أدىل  تعليقات  باستغالل 
بها  زعيم االئتالف الفدرالي 
ذكر  أبوت،  توني  املعارض 
ضريبة  تأثري  أن  خالهلا 

الكربون مل يكن كارثيا
أبوت قد اعرتف  وكان توني 
احلزب  جملس  مؤمتر  يف 
الليربالي بوالية تسمانيا يوم 
املباشر  التأثري  إن  السبت 
يصل  مل  الكربون  لضريبة 
إىل مرحلة التدمري، وال ميكن 

وصفه بالكارثي.
يف  أبوت  استمر  ذلك،  ومع 
الضريبة  على  اللوم  إلقاء 
شركة   تقرر  أن  يف  لتسببها 
عمل  تعليق   'BHP Billiton
منجمها » أوليمبيك دام« على 
الرغم من أن الشركة مل تذكر 
الكربون  ضريبة  أن  صراحة 

السبب يف ذلك القرار.
من جانبه، قال وزير التجارة 
الواقع  إن  اميرسون  كريغ 
احلي لضريبة الكربون اختلف 
الكارثية  التنبؤات  عن  متاما 

لتوني أبوت.
وتابع اميرسون يف تصرحيات 
إنه   « سي:  بي  ايه  لقناة 
قال  الذي  الرجل  ذات   هو 
إن  ضريبة  سابق  وقت  يف 
االقتصاد  ستحطم  الكربون 
عن  تراجع  ثم  األسرتالي، 
زيف  ثبت  أن  بعد  تصرحياته 
واضحا  أصبح  لقد  تنبؤاته، 
بالسلبية  أبوت  يتسم  كم 

املعوقة للتقدم«.
طالب  السياق،  ذات  ويف 
اخلزانة  وزير  سوان  واين 
أبوت  توني  الفدرالي 
باالعتذار عن محلته الرتويعية 
الكربون، مشريا  جتاه ضريبة 
يوم  أبوت  أن تصرحيات  إىل 
أدرك  أن  بعد  أتت  السبت 
تسقط  مل  السماء   « أن 
يف  الكربون،  ضريبة  بسبب 
املبالغات  على  واضح  تهكم 

وزير اخلزانة الفدرالي ساخرا من أبوت: السماء مل تسقط بسبب ضريبة الكربون!   
فيما  أبوت  لتوني  الشديدة 
الضريبة،  تأثريات  خيص 
مضيفا أن مصداقيته أضحت 

بعقد صفقة  يتعلق  بعقد  للظفر 
مع   « بالستيكي   بنكنوت   «
إال  الفيتنامي،  املركزي  البنك 
األسرتالية  العامة  النيابة  أن 
اتهمت   الفدرالية   والشرطة 
بتلقي  املاضي  العام  لونغ 
دوالر  مليون   20 بلغت  رشاوي 

من شركة سيكورنسي.
دبلوماسية  مصادر  وأفشت 
ضالعة  ماسامون  السيدة  أن 
تلك  يف  نغوك  الكولونيل  مع 
كانت تشجع شركة  إذ  اجلرائم، 
دفع  على  »سيكيورنسي« 
لونغ  للكولونيل  كبرية  رشاوى 
سيقدمها  اليت  املساعدة  مقابل 
سيكورنسي  تظفر  أن  ألجل 

بالعقود.
واألدهى أن ماسامون مل تفصح 
ملسؤولي وزارة التجارة والشؤون 
اخلارجية عن تفاصيل عالقتها مع 

الكولونيل الفيتنامي.
للتجارة  ممثل  أكرب  وباعتبارها 
كانت  فيتنام،  يف  األسرتالية  
معلومات  تتلقى  ماسامون 
وبيانات دبلوماسية تصنف حتت 

بند السرية.
وقال مصدر دبلوماسي أسرتالي 
من  لونغ  الكولونيل  أن  بارز 
الوزراء  لرئيس  املقربني 
دونغ،  تان  نغوين  الفيتنامي 
باإلضافة إىل مكانته الرفيعة لدى 

كبار املسؤوليني الفيتناميني.
 « شركة  مسؤولو  تذمر  وعندما 
املبالغ  حجم  من  سيكيورنسي« 
الكولونيل  يطلبها  اليت  الكبرية 
ختربهم  ماسامون  كانت  دونغ، 
بيزنس  إقامة  بأن ذلك هو مثن 

يف فيتنام.
التسريبات ضغطا  هذه  وتشكل 
احلكومة  رئيسة  على  مكثفا 
إلقامة  غيالرد  جوليا  الفدرالية 
اليت  القضية  يف  موسع  حتقيق 
هامة  أسرتالية  مؤسسات  تطال 

وحساسة.
بيشوب  جولي  قالت  جانبها  من 
نائبة زعيم املعارضة األسرتالية 
التجارة  وزير  من  تنتظر   إنها 
الرد  اميرسون  كريغ  األسرتالي 
حول  عديدة،  تساؤالت  على 
الوقت الذي علم فيه تلك األمور 
املتعلقة مباسامون، وعما إذا كان 
أحال األمر إىل الشركة الفدرالية 
ووصفت  األمنية،  واملؤسسات 

األمر بشديد اخلطورة.
يأتي ذلك يف ظل تقارير تؤكد 
و  ٍ»سيكورنسي«  تورط شركيت 
للبنك  التابعتني  ايه«  بي  ان   «
املركزي األسرتالي يف صفقات 
دول  يف  ورشاوى  مريبة 

متعددة.
وكشفت تسريبات أن ماسامون 
سكيورنسي«   « شركة  أخربت 
أنها أحلت على مسؤولي اهلجرة 
األسرتالية إلصدار تأشرية سفر 

سريعة للكولوتيل لونغ.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
رئيسة  أن  تقارير  فيه  ذكرت 
غيالرد  جوليا  الفدرالية  احلكومة 
ونائبها واين سوان بصدد إعالن 
حتقيق موسع يف تلك الفضائح.

ملصدر العنكبوت االلكرتوني

احلكومة  نفي  من  الرغم  على 
زيادة  اعتزامها  الفدرالية 
أن  إال  البطالة  مساعدات 
االجتماعية  الشؤون  مجعيات 
أن  ترى  كنيسية  ومجعيات 
مقدار املساعدات جيب أن يقرر 

من قبل جلنة مستقلة.
من جانبه، قال  وزير التوظيف 
إنه  االثنني  يوم  شورتن  بيل 
إلعانة   املستحقني  أن  يتفق 
245 دوالر أسبوعيا  قيمة بدل 
 Newstart « البطالة اليت تسمى
allowance«  جيدون مشقة يف 
العيش بذلك املبلغ، مشريا إىل 
أنه شخصيا يعرف أناسا يعانون 
من صعوبة تسيري حياتهم مببلغ 
اإلعانة، وأضاف: » لن أكذب 
أو أدعي أن متلقي بدل البطالة 
يعيشون يف رغد من العيش، 

بدل البطالة األسبوعي حتت مستوى خط الفقر 
بـ 225 دوالر ومطالبات بزيادته

ألن ذلك خيالف احلقيقة«.
قال  االعرتاف  ذلك  ورغم 
شورتن أن مقدار البدل سيبقى 

كما هو يف الوقت الراهن.
وكانت جلنة يف جملس الشيوخ 
يوم  ملبورن  يف  اجتمعت  قد 
كان  إذا  عما  لدراسة  االثنني 
ملساعدة  مالئما  البطالة  بدل 
العاطلني أثناء رحلة حبثهم عن 

وظيفة.
من  كل  مطالبة  إثر  ذلك  جاء 
مؤسسات » أجنليكري أسرتاليا« 
سريفيس  سوشيال   « و 
و   الكاثوليكية«  أسرتاليا 
»جيش اإلنقاذ« و » يونايتنج 
كري أسرتاليا« بضرورة تشكيل 
لتحديد  مستقلة  جديدة  جلنة 

مقدار بدل البطالة املستحق.
الكنيسية  اجلمعيات  وترغب 

على احملك.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

تعويض  حمكمة  تأسيس  يف 
اليت  بتلك  شبيهة  مستقلة 
شكلت لتقييم الزيادة يف أجور 
القضاة والسياسيني، إلضفاء 

شفافية على األمر.
يف  اجلمعيات  هذه  ترغب  كما 
 50 مبقدار  البطالة  بدل  زيادة 
األقل،  على  أسبوعيا  دوالر 
وهو ما قد يكلف احلكومة حنو 

1.5 مليار دوالر سنويا.
لبدل  املستحقني  أن  يذكر 
دوالر   245 يتلقون  البطالة 
عن  يقل  ما  وهو  أسبوعيا، 
دوالر   225 مبقدار  الفقر  خط 
مبقدار  يقل  كما  أسبوعيا، 
إعانة  عن  أسبوعيا  دوالر   132
 377 قيمتها  البالغ  التقاعد 

دوالر أسبوعيا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

هونيغ  رون  العمالي   متكن 
رئيس بلدية بوتاني املستقيل 
مبقعد  بسهولة  الفوز  من 
االنتخابات  يف  هيفرون 
كان  بعدما  الربملانية  الفرعية 
استقالة  بسبب  شاغرا  املقعد 
رئيسة  كينيلي  كريستينا 
حكومة نيو ساوث ويلز سابقا.

من  يزيد  ما  هونيج   وحصد 
األصوات  إمجالي  من   %60
مرشحة  حصدتها   %23 مقابل 

اخلضر.
ظل  الذي  هونيغ،  وعقب  
رئيسا لبلدية بوتاني على مدى 
بالسعادة  يشعر  أنه  عاما،   31
قائال، وسط  الكاسح،  بالنصر 
ذلك  إن  مؤيديه،   من  مجهور 
حزب  عودة  على  قويا  مؤشرا 
ساوث  نيو  يف  بقوة  العمال 
ويلز، مهديا ذلك الفوز حلزب 
العمال يف الوالية بقيادة جون 

روبرتسون.
وكانت كافة الرتشيحات تصب 
سيما  ال  هونيج،  صاحل  يف 
بعدما آثر احلزب الليربالي عدم 

الدفع مبرشح على هذا املقعد
جون  وصف   جانبه،   من 
الفوز  ذلك  روبرتسون 
أن  اعرتف  أنه  إال  باملشجع، 
من  الكثري  العمال  حزب  أمام 
اخلطوات الستعادة ثقة مواطين 

نيوساوث ويلز.
بوب  اخلارجية  وزير  وكان 
يف  هلونيغ  الداعمني  أحد  كار 
ملقعد  الفرعية  االنتخابات 
هيفرون، معتربا أنه سيكون » 
عضوا برملانيا يف غاية التميز« 

املخضرم رون هونيغ يكتسح االنتخابات الفرعية 
الربملانية  هليفرون يف نيو ساوث ويلز

اخلضر  مرشحة  اعتربت  بينما 
مهرين  الدكتورة  املقعد  على 
العمال دفع  أن حزب  فاروقي 
هونيج  حجم  يف  قوي  مبرشح 
هيفرون  مبقعد  الفوز  لضمان 
أن  وأضافت  كينيلي،  خلالفة 
أمام  ساحنة  تزال  ال  الفرصة 

حزب العمال لتطوير نفسه.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

إليزابيث ماسامون

حث جون هاورد رئيس احلكومة 
أبوت  طوني  األسبق  الفدرالية 
على  املعارض  االتئالف  زعيم 
 « قانون  أجزاء  بعض  إعادة 
اختيار العاملني« وحتديدا إعادة 

عقود التوظيف الفردية.
أن  أبوت  أيضا  هاورد  وطالب 
فصل  ضد  منظمة  حبملة  يقوم 
سيما  ال  التعسفي،  العمال 
وذلك  الصغرية،  األعمال  يف 
منتدى  يف  ألقاه  خطاب  يف 
من  مبكر  وقت  يف  ويستيباك 

هذا الشهر.
وأضاف » أظن أنه جيب التطرق 
إىل تلك القضية جمددا، ال شيء 
مكان  نظام   « ل  العودة  مينع 
تطبيقه  يتم  كان  الذي  العمل« 
ما بني 1996-2005، حيث كانت 

توجد عقود عمل فردية«.
جيب  أنه  هاورد  وأردف 
ملمارسات  بقوة  التصدي 
أنه  مضيفا  التسعفي،  الفصل 
يرتك لتوني أبوت حتديد الوقت 

هاورد يطالب أبوت بالتصدي لفصل العمال التعسفي
املالئمة  والطريقة  املناسب 

لتنفيذ ذلك.
»اختيارات  سياسة  أن  يذكر 
خسارة  يف  ساهمت  العمل« 
انتخابات  يف  منصبه  هاورد 

.2007
الليربالي  ستيف سيابو  وأعلن 
إنه  اخللفية  الصفوف  نائب 
للموظفني  يكون  أال  العبث  ملن 
إبرام  حرية  األعمال  وأصحاب 
واصفا  العمل،  مكان  اتفاقيات 
واين  مثل  العمالية  القيادات 
القيادة  بافتقاد مهارات  سوان 
وصاحب  املوظف  حرمان  بسبب 
العمل من إبرام عقد فردي حر.

تصرحيات  سيابو يف  واستطرد 

يبدو   « نيوز:  سكاي  لشبكة 
يف  نعيش  كنا  لو  كما  األمر 
إننا  املنصرم،  القرن  بدايات 

نتحدث عن أسرتاليا احلديثة«.
وعلق واين سوان وزير اخلزانة 
هاورد  مطالبات  على  الفدرالية 
بقوله : » الليرباليون يفعلون ما 
اعتادوا فعله دائما، من مهامجة 
للطبقة  العمل  وظروف  األجور 

العاملة«.
احلكومة  رفض  سوان  وأكد 
الفدرالية إعادة نظام » العقود 
الفردية«، مشريا إىل أن الفضل 
يرجع حلزب العمال يف التخلص 
من قانون » اختيارات العمل«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

يسبب بعض أطفال املدارس يف 
والية نيو ساوث ويلز،  و الذين 
يصعب السيطرة عليهم، فوضى 
احلافالت  استقالهلم  أثناء  عنيفة 
بالكثري من  املدرسية، اليت تعج 
بل  واملشاحنات،  املشاجرات 
ويقوم بعض  أولياء األمور بسب 
السائق الذي جيرؤ على الشكوى 

من سلوكيات هؤالء التالميذ.
 4000 من  أكثر  ضبط  ومت 
يعتدون  وهم  سنويا  طالبا 
يتشاحنون  أو  السائقني،  على 
خبالف  البعض،  بعضهم  مع 
أصحاب  على  والبصق  التدخني، 

السيارات.
ورغم تلك السلوكيات املشينة، 
والتدريب  التعليم  وزارة  أخلت 
األمر،  عن  مسؤوليتها  بالوالية 
معتربة أن املشكلة ال ختتص بها، 
أيديها  النقل  وزارة  غسلت  كما 

من تلك املشكلة.
احلافالت  سائقو  ويتوسل 
بإعادة  السلطات  املدرسية 
احملصلني إىل تلك احلافالت يف 
الشغب  على  للسيطرة  حماولة 

املتزايد.
داني  النفسية  الطبيبة  وقالت 
كالين إن السبب يف أن تصرفات 
بعض تالميذ املدارس خارج نطاق 
افتقادهم  يف  يكمن  السيطرة 
السلوكية  والقواعد  االنضباط 

املدرسة،  أو  املنزل  يف  سواء 
باألناني  اجليل  هذا  واصفة 
والنرجسي، مبا جيعلهم يكسرون 
كافة أعراف الفارق العمري، وال 
يأبهون بالسلطة. واتهمت كالين 
آباء اليوم بالتسرع يف الدفاع عن 

أبنائهم.
وكانت إحصائيات قد أشارت إىل 
أن 22 طالبا يف نيو ساوث ويلز 
بسبب  سلوكية  جزاءات  ينالون 
حافالتهم  يف  السلوك  سوء 
طالبا   23 ومنع  املدرسية، 
احلافالت،   شبكة  استخدام  من 
التشابك  املخالفات  وتشمل 
املتعمد،  والتخريب  باأليدي، 

وتعريض حياة الركاب للخطر.
النقل  عمال  نقابة  ونعتت 
ضبطها  يتم  اليت  االنتهاكات 
هائل  كم  وسط  اليسري  بالنذر 
يرتكبها  اليت  التجاوزات  من 

طالب احلافالت.
بينما قال غاري واي الئيس نقابة 
احلافالت والرتام والسكة احلديد 
إن األمر حيتاج وجود حمصلني يف 
احلافالت حلراستهم، ومراقبتهم، 
فورنو  واين  طالب  حني  يف 
السكرتري العام لوالية نيو ساوث 
ويلز من املدارس أن تلعب دورا 

إجيابيا الحتواء املشكلة.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

الطالب خارج  السيطرة يف احلافالت املدرسية لنيو ساوث ويلز
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ضبط حبوزتهما عبوات بهدف استخدامها يف أعمال ختريبية
موقوفان جديدان بعمليات السطو على املصارف

أكثر من مليون دوالر، هي حصيلة عمليات السطو على سبعة 
مصارف اليت نّفذتها عصابة مسلحة ألقي القبض على أحد أفرادها 
من آل زعيرت يف وقت سابق، فيما متكنت خمابرات اجليش من 
توقيف اثنني آخرين منها اعرتف أحدهما بإطالق النار على نقيب 
يف اجليش أثناء تنفيذ عملية السطو على بنك لبنان واملهجر يف 

اليسار يف التاسع من اجلاري.
وّسعوا  قد  العصابة  أفراد  أن  األولية  التحقيقات  بّينت  وقد 
نشاطهم اجلرمي بالقيام بأعمال نصب واحتيال وتصنيع عبوات 
ناسفة الستخدامها يف أعمال ختريبية. وقد ضبتت يف أحد األحياء 

الراقية يف بريوت العبوات ورمانات وذخائر.
تكاثر  »بعد  أنه  فيه  أوضحت  بيانًا  اجليش  قيادة  وأصدرت 
حوادث السطو على املصارف، كثفت مديرية املخابرات عمليات 
توقيف حممد  من   2012/8/26 بتاريخ  فتمكنت  والتحري،  البحث 
مع  بإقدامه  االول  اعرتف  حيث  أيوب،  حممد  وشريكه  اجلوني 
متورطني آخرين على تأليف عصابة مسلحة قامت بأعمال السطو 

على املصارف االتية:
ـ بيبلوس - الشويفات سلب مبلغ 90 ألف دوالر أمريكي.

ـ بيبلوس - الشويفات مرة اخرى، سلب مبلغ 425 ألف دوالر 
أمريكي.

ـ االعتماد املصريف - الدامور سلب مبلغ يقدر ما بني 60 اىل 
70 ألف دوالر أمريكي.

دوالر  ألف   70 مبلغ  سلب  ضبيه،   - الفرنسي  اللبناني  ـ 
أمريكي.

ألف   200 مبلغ  سلب  كفرشيما،   )SGBL( جنرال  سوسيته  ـ 
دوالر أمريكي.

دوالر  ألف   300 مبلغ  سلب  خلدة   - اللبناني  االعتماد  ـ 
أمريكي.

دوالر  ألف   350 مبلغ  سلب  إليسار،   - واملهجر  لبنان  ـ 
أمريكي.

وبذلك بلغ جمموع االموال املسروقة 1550000 دوالر أمريكي.
كما قامت العصابة بعدة عمليات نصب واحتيال من خالل حترير 
شيكات من دون رصيد. وقد اعرتف اجلوني بإقدامه على اطالق 
النار على النقيب يف اجليش اللبناني زيان اجلردي الذي كان 
وسلبه مسدسه  إليسار  فرع  واملهجر  لبنان  موجودا يف مصرف 
االمريي، وذلك خالل قيام العصابة بالسطو على املصرف املذكور 

بتاريخ 2012/8/9.
كذلك اعرتف اجلوني بأنه طلب من احد االشخاص املوقوفني 
يف وقت سابق، تصنيع ثالث عبوات ناسفة مقابل مبلغ من املال 
اليت كان  االماكن  أعمال ختريبية، وقد مت دهم  الستعماهلا يف 
بريوت،  الراقية يف  االحياء  احد  يف  العصابة  افراد  يستخدمها 
صودرت  كما  اجلردي،  للنقيب  العائد  االمريي  السالح  وضبط 
يدوية  ورمانات  خمتلفة  اسلحة  اىل  باالضافة  الناسفة  العبوات 
وذخائر وبعض االعتدة العسكرية، فيما تستمر التحريات لتحديد 

اماكن وجود املتورطني اآلخرين وتوقيفهم«.

***

القبض على سوري قاتل الراهب املقدسي

بــريوت  ضاحية  يف  الــقبض  الــداخلي  األمن  قوى  ألقت 
الــجنوبية على السوري علمان صاحل، لالشتباه به بقتل الراهب 
ايلي جرجس املقدسي الذي عثر على جثته على شاطئ الناعمة 

منذ أيام.
من  متكنت  اليت  هي  املعلومات  شعبة  أن  أمين،  مصدر  أكد 
استدراج صاحل وتوقيفه يف الضاحية اجلنوبية«، مشريا اىل ان 
»التعرف عليه جاء من خالل تتبع حركة االتصاالت اليت قادت اىل 
كشف هويته، والتثبت من تورطه يف اجلرمية«، وردًا على سؤال 
عن األسباب اليت دفعت املشتبه به اىل ارتكاب اجلرمية، لفت 
املصدر اىل أن »األسباب هي شخصية«. وأوضح ان »التحقيقات 
جبل  يف  االستئنايف  العام  النائب  بإشراف  املوقوف  مع  بدأت 
للجرمية  متثيل  »حيصل  أن  متوقعًا  كرم«،  كلود  القاضي  لبنان 
مروان  الداخلية  وزير  وقد وضع  التحقيقات«.  هذه  انتهاء  بعد 
شربل رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي يف أجواء التوقيف وتلقى التهاني، بعدما أطلعهما على 

بدء التحقيقات ملعرفة األسباب والدوافع الكامنة وراء اجلرمية.

***

رصاصتان.. مثن اخلضار

أقدم نبيل ك. على اطالق النار على حممد علي مجيل املعلم، 
الذي ميلك دكانًا لبيع اخلضار يف بلدة قب الياس.

دون  من  املعلم،  دكان  مغادرة  حاول  قد  النار  مطلق  وكان 

ان يدفع مثن اخلضار اليت اشرتاها، وعندما هم مبطالبته بثمنها، 
أطلق ك باجتاهه رصاصتني من مسدس حربي كان حبوزته، لكنه 

مل يصبه.
وبوشرت  املكان  اىل  األمنية  القوى  حضرت  الفور،  وعلى 
التحقيقات، والبحث جار للعثور على مطلق النار الذي متكن من 

الفرار.
***

جثتان يف بسكنتا والكورة

عثر  على جثة الفلسطيين حممد امحد ابو علي )40 عاما( امام 
خيمة للخضار ميلكها علي علوه عند مفرق صنني ـ بسكنتا بعد 

»حاجز التوييت«.
الوفاة هو جرعة  ان سبب  األمنية وتبني  القوى  وقد حضرت 

زائدة من املخدرات، وعثر بالقرب من اجلثة على بقايا حقن.
كذلك عثر على مطانيوس وديع عبد اهلل )70 عاما( جثة مصابة 

بطلق ناري من بندقية صيد، يف منزله يف بلدة عني عكرين.
وكان عبد اهلل يعاني منذ سنني مرض السرطان.

***

سكني »6 طّقات« جتمع بني النّشالني

متكنت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة 
)علي.ا.خ(  السوري  هم  اشخاص:  مخسة  توقيف  من  بريوت، 
بعد قيامه بعدد من عمليات النشل، وضبطت يف حوزته سكني 
والسوري )حممود.  احلمرا،  انتقاله يف  اثناء  »6 طقات« وذلك 
نارية من  الذي كان يتنقل يف احلمرا على منت دراجة  ش.خ( 
»6 طقات«  بالنشل وضبط حبوزته سكني  وقيامه  اوراق  دون 

وعصا بوليسية.
ويف حملة عني املريسة مت توقيف )حسام.م.ن لقيامه بأعمال 

نشل وضبطت حبوزته سكني »6 طقات«.
 ) )عمر.س.ك  السوري  توقيف  مت  احلصن  ميناء  حملة  ويف 
بعمليات نشل وضبط حبوزتهما سكينان  لقيامهما  و)نور.ف.ر( 

وقبضة بونا حديدية.
االمن  قوى  يف  املعنية  الفصائل  اىل  املوقوفون  سلم  وقد 
الشيء  على  ليبنى  القضائية  املراجع  وابالغ  معهم  للتحقيق 

مقتضاه.
كما أوقفت مفرزة استقصاء بريوت - قيادة شرطة بريوت، 
الفلسطيين )علي.ع.ر.ش( جبرم تعاطي املخدرات وضبط حبوزته 
كمية من حشيشة الكيف وحبوب دواء خمدرة غري مسموح التداول 

بها. وكان جيول يف منطقة الرملة البيضاء.
تعاطي  جبرم  شادي.ي.م(  توقيف)  مت  عينها  احمللة  ويف 
املخدرات بعدما ضبط حبوزته ايضا كمية من حشيشة الكيف وهو 

مطلوب مبذكرات قضائية غيابية جبرم التعاطي باملخدرات.
مبوجب  املطلوب  حسن.غ.ر(  توقيف)  مت  املنارة  حملة  ويف 

خالصة حكم جبرم تعاطي املخدرات .
ويف حملة طريق الشام، مت توقيف ) شربل.د.س( جبرم تعاطي 

املخدرات وضبط حبوزته كمية من مادة الكوكايني.
املختصة  املراجع  اىل  القضاء  إلشارة  بناء  املوقوفون  وسلم 

الجراء املقتضى القانوني حبقهم.
ومتكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2012/08/27 من 
توقيف 51 شخصا إلرتكابهم أفعاال جرمية على األراضي اللبنانية 
والنظام  األمن  حفظ  جمال  مهامها يف  إطار  وذلك ضمن  كافة 
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، بينهم: 2 جبرم قتل، 7 جبرائم 
سرقة، 6 جبرائم خمدرات، 3 جبرم ضرب وايذاء، 2 جبرم اطالق 
نار، 3 جبرم دخول خلسة واقامة غري مشروعة، 2 جبرم عدم دفع 
احتيال، مقاومة رجال  بوفاة،  حساب مالي، 13 جبرائم: تسبب 
السلطة، حيازة سكاكني، شجار، شهر مسدس حربي، اشتباه به، 

و13 مطلوبا للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

***

مالمسة »خفيفة«

استيقظت على صوت »خفيف« يف غرفة نومها، لتجد جارها 
حنو  منها  التقدم  حاول  عاٍر  شبه  وهو  أمامها  يقف  »شادي« 
السرير، فعال صراخها الذي وصل إىل جارها اآلخر وأنقذها من 

بني »أنيابه«.
وتقيم املدعية املسقطة يف خميم برج الرباجنة كما يقيم شادي 
أن احتسى  األيام وبعد  أحد  ق. يف منزل جماور ملنزهلا، وفجر 
املسقطة  املدعية  منزل  شادي  قصد  الكحول  من  كبرية  كمية 
ودخله من النافذة العائدة للمتخت وتوجه مباشرة إىل حيث تنام 
فاستيقظت وشاهدته قد نزع »البيجاما« وقميصه الداخلي وهجم 
باأليدي  اغتصابها فعلى صراخها، وحصل تشابك  عليها حماواًل 
بينهما وحضر على الفور جارها »علي.ع« ومنعه من امتام فعله. 
واقتيد شادي إىل فصيلة برج الرباجنة وأحيل إىل مكتب اآلداب 
وقد اعرتف مبحاولة جمامعة املدعية املسقطة وكرر اعرتافه يف 

التحقيق االبتدائي.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل 
حيدر عقوبة األشغال الشاقة مخس سنوات حبق شادي وقررت 

مصادرة أمواله بعد فراره.
***

بعد حماولة فاشلة سبقت اجلرمية بليلتني
مسلحون يقتلون صاحب حمل جموهرات

 يف الصرفند ويسرقونه
  

قتل علي خليفة )وهو صاحب حمل لبيع اجملوهرات( يف عملية 
سطو نفذها مسلحون ملثمون صباح اإلثنني يف بلدة الصرفند 
يف الزهراني، ومتكنوا خالهلا من االستيالء على حقيبة جموهرات 

كانت حبوزته، قبل أن يفروا.
وروت مصادر أمنية نقاًل عن شهود عيان، أنه بينما كان خليفة 
يهم بفتح حمله لبيع اجملوهرات يف الصرفند الشارع العام، فوجئ 
بسيارة يستقلها أربعة مسلحني ملثمني من نوع مرسيدس سوداء 
»ميين غواصة«، وأقدموا على سلبه بقوة السالح حقيبة جموهرات 
فأصابوه  النار  عليه  أطلقوا  مقاومتهم  حاول  وملا  كان حيملها، 
بعدة رصاصات استقرت يف صدره وأحناء خمتلفة من جسده، 
ومن ثم استولوا على حقيبة اجملوهرات وفروا فيما نقل خليفة 
إىل مستشفى عالء الدين يف الصرفند يف حال اخلطر ومنها إىل 

مركز لبيب الطيب حيث ما لبث أن فارق احلياة متأثرًا جبراحه.
وحضرت إىل املكان عناصر من اجليش وقوى األمن الداخلي 
التحقيقات يف احلادثة. والحقًا عاين  واألدلة اجلنائية وبوشرت 
احلاج جثة  القاضي مسيح  العام االستئنايف يف اجلنوب  النائب 

خليفة يف املستشفى.
وعلمت »املستقبل« أن التحقيقات يف هذه اجلرمية ترتكز على 
إفادات بعض الشهود حول مواصفات السيارة اليت استخدمت 
والسرقة  القتل  جرمية  سبقت  حادثة  وعلى  العملية،  تنفيذ  يف 
بليلتني عندما حاول جمهولون اقتحام احملل نفسه بواسطة الكسر 

واخللع.
وظهرًا، أقدم عشرات الشبان الغاضبني من أبناء املنطقة على 
قطع أوتوسرتاد صيدا صور يف حملة ضهور الصرفند باالجتاهني 
اجلناة  بكشف  املختصة  السلطات  مطالبني  للجرمية  استنكارًا 

ومعاقبتهم.
***

سالبون ومرّوجون.. باجلرم املشهود

ُسّجل يف الساعات املاضية توقيف عدد من األشخاص باجلرم 
املشهود فضاًل عن توقيف مطلوبني آخرين.

قلعجية  زكاء  منزل  تعرض  الرمل،  باب  حملة  طرابلس  ففي 
للسرقة حيث سطا اللصوص على مبلغ 30 الف دوالر امريكي، 
ونتيجة التحقيقات واملتابعة اليت قامت بها مفرزة حتري طرابلس 
القضائية، مت توقيف فاروق.غ.ع ولؤي.ع.ح وسلطان ز.د وعثر 
داخل منزل االخري يف حملة ابي مسرا على املال واملسروقات. 

ومت توقيف اجلميع بناء إلشارة القضاء.
ويف حملة العدلية، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بريوت 
دراجة  على منت  ح.ج  علي  السوري  بريوت،  قيادة شرطة  يف 
نارية نوع )جوك( رصاصية غري مسجلة، وعثر معه على »عّدة« 

وقطع غيار للدراجات.
حبوزته  اليت  الدراجة  سرق  بأنه  اعرتف  معه،  التحقيق  ولدى 

ويقوم بواسطة »العّدة« بسرقة دراجات وبيعها.
كما أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بريوت يف حملة الرملة 
البيضاء حممد ع.خ وحممد ع.ع جبرم النشل على منت دراجة نارية 
غري مسجلة، وقد عثر معهما على مسدس خّليب وبداخله مشط 

وأربع طلقات، وسكني وكمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة الكرنتينا، أوقف عماد م.ق بعد عملية رصد ومتابعة 
من  كمية  يبيع  وهو  املشهود  باجلرم  وقد مت ضبطه  ومطاردة. 
املخدرات من مادة الكوكايني كان وضّبها يف مظاريف صغرية 

مبعدل غرام واحد للمظروف.
الفلسطيين  أوقف  البيضاء،  الرملة  يف  السبينس  حملة  ويف 
مجال ع.ن.ق وعثر معه على كمية من حشيشة الكيف واحلبوب 

املخدرة.
ومتكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخَيي 26-25/ 8 /2012 
ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  وضمن 
اجلرمية مبختلف أنواعها، من توقيف 72 شخصا الرتكابهم أفعاال 
اللبنانية كافة، بينهم: 27 جبرائم سرقة،  جرمية على األراضي 
10 جبرائم خمدرات، 6 جبرم خطف، 3 جبرم تزوير، 3 جبرم شيك 
من دون رصيد، 3 جبرم اعمال منافية للحشمة، 2 جبرم حترش 
جنسي واصطياد زبائن، 3 جبرم اشتباه، 2 جبرم حيازة سكني، 
امتحانات  بإيذاء، غش يف  : قتل، اصطدام وتسبب  6 جبرائم 
رمسية، دخول خلسة، اقامة غري مشروعة، و7 مطلوبني للقضاء 

مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

امنيات لبنانية
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متفرقات

قرأنا يف جريدة التلغراف االسرتالية الصادرة يوم اجلمعة تاريخ 
24 آب 2012 حتلياًل للكاتب فادي عيد بعنوان »ارتباك يف زغرتا« 

وما كتبه االستاذ عيد حلم سيظل يزعجه طيلة حياته...
عليه  يرتد  التاريخ  »من جيهل  عيد  فادي  لالستاذ  نقول  بداية 
جهاًل ووبااًل...«ولكي نطّور عقل من جيهل التاريخ سنسرد بعض 
احملطات التارخيية واهمها يف السياسة واملواقف اللبنانية الشريفة 
لسليلة بيت الوزير رئيس تيار املردة سليمان طوني فرجنيه  اليت 
استاذ  يا  جيدًا  اقرأ  عربي،  خارجي  دعم  اي  على  تتكل  ولن  مل 

فادي...
- يف 17 حزيران عام 1929، انتفضت زغرتا بقيادة قبالن فرجنيه 
سياسة  يؤيدون  نوابًا  يعّي  كان  الذي  الفرنسي  املندوب  ضد 
االنتداب وحصلت معركة عسكرية بي زغرتا وبي جيش االنتداب 
زغرتاويان  بطالن  املعركة   تلك  واستشهد يف  طرابلس  قبة  يف 
فأكمل  ميي،  عيسى  ابو  وجرجس  فرجنيه  سليم  ابو  بطرس  هما 
الزغرتاويون مسريتهم حتى وصوهلم اىل طرابلس واعتصموا  امام 
السرايا حيث كان املندوب الفرنسي موجودًا، وهلول ما رأى اجرب 
على التخلي عن الشخص الذي عّينه نائبًا عن زغرتا وعّي قبالن 
بك فرجنيه - والد الزعيم محيد فرجنيه وسليمان فرجنيه الرئيس 
الحقًا - نائبًا عن زغرتا الزاوية وعام 1933 فاز محيد فرجنيه انتخابيًا 
كنائب ومنذ ذلك العام مرورًا بالرئيس سليمان فرجنيه، اىل جنله 
القائد الشهيد طوني فرجنيه ومن ثم جنله سليمان طوني فرجنيه، 
مل ولن يرتهنوا اىل اي قوة خارجية  حتى يف زمن الوصاية السورية 
حسب ما كتبت حضرتك ان الوجود السوري مل يكن موجودًا يف 
زغرتا الزاوية ومل يكن هلم اي »مونة« على اي مواطن من ابناء 
اليت اوصلتهم اىل  اجلّبارة هي  الشعبية  الزاوية، فالقاعدة  زغرتا 

النيابة.
اما املواقف السياسية هلذا البيت العريق لبنانيًا، فكانت مواقف 
وطنية لبنانية بامتياز ولكي نذّكرك ان بطل اجلالء هو محيد فرجنيه 
الذي اراد الرئيس كميل مشعون اسقاطه يف انتخابات 1958 اال 
ان رد القاعدة الشعبية كان اقوى من قرار الدولة آنذاك وانتصر 
محيد فرجنيه ورينيه معوض رمحهما اهلل...وبعد مرض الراحل الكبري 
الئحة  يف  فرجنيه  سليمان  ترّشح   1960 عام  ويف  فرجنيه  محيد 
بأكملها.  الالئحة  وفازت  معوض  ورينيه  كرم  يوسف  مع  تضمه 
وعام 1964فازت الئحة سليمان فرجنيه اليت تضمه اىل جانب رينيه 
نفس  ايضًا    1968 عام  وكذلك  الدويهي  واالب مسعان  معوض 
الالئحة فازت بأكملها. وعام 1970 انتخب سليمان فرجنيه رئيسًا 
للجمهورية وحّل حمله ولده طوني سليمان فرجنيه وهكذا دواليك 
اىل يومنا هذا حيث يسري سليمان طوني فرجنيه رئيس تيار املردة 
مع قاعدته الشعبية اليت مل ترتهن عرب تارخيها ألي قوة، قرارها 
منها وهلا. ال فضل الحد على وصول زعمائنا اىل النيابة، فالقاعدة 
من  وحنن  فرجنيه.  سليمان  جانب  اىل  بقوتها  تزال  ال  الشعبية 
نوصل نوابًا خيتارهم سليمان فرجنيه ومن بعد بعده واعين به طوني 
املسرية  وهكذا ستستمر  اجلّبار  املارد،  الصاعد،  فرجنيه  سليمان 

ومهما كانت التغريات، ان كانت بالنسبية او بغري النسبية...
كن مطمئن البال استاذ فادي عيد : حلمك ...ال....لن يتحقق 
او حلم من تتبعهم سياسيًا، شبيبة زغرتا الزاوية جيل يؤمن بنهج 

سليمان طوني فرجنيه وسياسته...
مزعج سيبقى يف  اّنه وسواس  لك  اقول  ان  لي  وختامًا امسح 
ذهنك وذهن من وراءك اىل االبد وسيأتي يوم احلقيقة ترى فيه 

نفسك مكتئبًا وتقول »بأي حال انت يا عيد«.

                                               سيدني - اسرتاليا

Saturday 1 September 2012  2012 أيلول   1 السبت 

رسالة اىل الكاتب 
فادي عيد
انطوان ميني بقلم 

الربوفسور الشهري سامي نسيب 
مكارم اديب ومؤرخ وحماضر وخطاط 

ورسام يف سجل اخلالدين

بقلم اكرم برجس املغّوش
قال الشاعر:

املوت نقاد على كفه             خيتار منا اجلياد
نعم املوت حق هكذا كتب اهلل لنا ولكن هناك فرق بي انسان 
وانسان...وهنا نكتب ما قدر اهلل لنا عن الربوفسور الشهري الذي 
مأل الدنيا وشغل الناس وننعي فقيدنا اجلليل والكبري الدكتور 
العارف مبسلك التوحيد الدرزي الشيخ سامي نسيب مكارم الذي 
والشعرية  واالدبية  والفلسفية  الروحانية  الكتب  عشرات  اّلف 
بعضها مبشاركة القائد املعلم اخلالد الشهيد الكبري كمال جنبالط 

والربوفسور الكبري اخلالد  عباس ابو صاحل...
ترأس فقيدنا الغالي مركز دراسات الشرق االوسط يف اجلامعة 
االمريكية يف بريوت وعمل استاذًا لالدب العربي والفكر االسالمي 
عن  وحاضر  اللبنانية  اجلامعة  دّرس يف  كما  عينها  اجلامعة  يف 
الدروز يف عدة دول عاملية...وكنا التقيناه رمحه اهلل يف سيدني 

اثناء زيارته التارخيية هلا...
 - التوحيد  - مسلك  التوحيد  من مؤلفاته: اضواء على مسلك 
ديوان الفلك لالمري امي آل ناصر الدين - تاريخ املوحدين الدروز 
يف املشرق العربي - ديوان الشاعر امي تقي الدين - الشيخ 
علي فارس - احلالج يف ما وراء املعنى واخلط واللون - لبنان 
يف عهد االمراء التنوخيي - عاشقات اهلل - مرآة على جبل قاف - 
ضوء يف مدينة الضباب - التقية يف االسالم - قصائد حب على 
شاطئ - الشيخ نسيب مكارم، فن وتقى ومجال - العرفان يف 
مسلك التوحيد - االسالم والتوحيد - اضافة اىل مؤلفات عديدة 
باللغات االنكليزية والفرنسية وحماضرات وندوات يف مؤمترات 

عربية وعاملية.
وفقيدنا الغالي الكبري كان، اىل جانب كونه عاملًا لغويًا وباحثًا 
وكاتبًا وشاعرًا ومؤرخًا، كوالده الطيب الذكر الشيخ نسيب مكارم 
الذي كان رمحه اهلل اسطورة اخلط العربي والذي عمل املعجزات 
بفنه حيث كتب على حبة ارز قصيدة بلغ عدد ابياتها الثالثي 
وعدد كلماتها ال 278...وكان رمحه اهلل يتقن مجيع انواع اخلطوط 
وال جمال يف هذه الكلمة املوجزة ان نفيه حقه حيث قال »كما 
نافست اخلطاطي السابقي فقد يأتي من ينافسين يف املستقبل 

فعلي ان انافس املستقبل اآلتي«.
وفلسطي  لبنان  وخاصة  العربية  القضايا  عن  مدافعا  وكان 

واجلوالن وغريها وعن حقوق االنسان يف احملافل الدولية
العظيم  الربوفسور  كان  الكرمية  وعائلته  الصاحل  سلفه  من 
سامي مكارم خري خلف خلري سلف فقدم للبنان والوطن العربي 
والعامل مؤلفاته النفيسة ورسوماته وخطوطه املعربة يف معارضه 
لوحات  مورنينغ«:ان  »مانداي  ال  جملة  كتبت  حيث  العديدة 
الربوفسور سامي نسيب مكارم هلي عمل فنان رائع...انها بهجة 
للعي وانتعاش للروح..وتقديرا جلهوده واعماله االدبية نال عدة 

اومسة رفيعة املستوى.
معروف  بين  فقيد  الغالي  فقيدنا  يعيش  التاريخ  ذمة  يف 
ولبنان والعرب واحرار العامل مع من فقدناهم من خالدين امثال 
واالمراء  جنبالط  وكمال  االطرش  باشا  سلطان  الكبار  القادة 
شكيب وعادل ومصطفى وفؤاد وحممد وجميد ارسالن وآل تقي 
وسواهم  واملغّوش  والعريضي  صاحل  وابو  مصلح  وابو  الدين 
من كواكب االبطال والشهداء واملصلحي واالتقياء الذين كتب 
عنهم وخلدهم اخلالد الكبري الربوفسور سامي نسيب مكارم، لك 

الرمحة واخللود... انا هلل وانا اليه راجعون.

عقار  تطوير  من  العلماء  متكن 
مينح  للفريوسات  مضاد  جديد 
أمال للقضاء على معاناة مرضى 
االلتهاب الكبدي الوبائي سي، 
 50000 حوالي  املريض  يكلف 
على  بقدرته  ويتميز  دوالر، 
الفتك بأشد سالالت الفريوس 

ضراوة.
جلنة  تقوم  أن  املتوقع  ومن 
بالتوصية  حكومية  صحية  خرباء 
و   Telaprevir العقارين  بإدراج 
العقاقري  قائمة  Boceprevirيف 
احلكومة  قبل  من  املدعمة 
الفدرالية، يف حماولة للحد من 

انتشار املرض.
تلك  تسهم  أن  املقرر  ومن 
عن  يربو  ما  درء  يف  اخلطوة 
املبكر  املوت  حاالت  من   2200
جراء املرض، إال أن تنفيذ ذلك 
يتطلب ضوءا أخضر من احلكومة 
بالتمويل  يتعلق  فيما  الفدرالية 

الالزم.
استخدام  يتم  أن  املنتظر  ومن 
لتعويض  اجلديدين  العقارين 
عجز العقاقري احلالية عن القضاء 
فريوس  سالالت  أكثر  على 
سي  الوبائي  الكبدي  االلتهاب 
يزيد  ما  أصابت  واليت  فتكا، 
من  أسرتالي  ألف   100 عن 
املرض  أصابهم  ألف   300 بي 
عاما  والعشرين  اخلمس  خالل 

أمل جديد ملرضى االلتهاب الكبدي الوبائي سي
املاضية.

الكبد  التهاب  مرض  أن  يذكر 
الوبائي سي قد فاق يف تأثريه 
الفريوسي املميت مرض نقص 
اإليدز«،   « املكتسبة  املناعة 
اإلصابة  حاالت  زادت  حيث 

مبعدل 11 ألف سنويا.
مؤسسة  أصدرته  تقرير  وأشار 
إىل  الطبية  أسرتاليا«  »جانسن 
السلبية  الصحية  التأثريات 
للمرض تبلغ خسائرها ما يعادل 
قابلية  مع  دوالر،  مليون   252
أخرى  دراسة  زيادتها.وذكرت 
أن 2% فقط من مصابي املرض 
يتماثلون  املزمنة  حاالته  يف 

للشفاء سنويا.
الربوفيسور  قال  جانبه،  من 
الكبد  التهاب  خبري  لويد  أندرو 
جبامعة نيو ساوث ويلز إنه رغم 
اجلديدين  العقارين  مثن  ارتفاع 
إال أن ذلك جينب املريض من 
إنفاق أموال طائلة تصرف لعالج 
تليف الكبد، وسرطان الكبد، أو 

زرع كبد جديد.
الرئيس  ترييل  وطالبت هيلي 
التنفيذي جلمعية« التهاب الكبد 
التيقن  بضررة  أسرتاليا«  يف 
من قدرة أكرب قطاع من املرضى 
العقارين  على  احلصول  على 

اجلديدين.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يتم التخطيط لتطبيق تكنولوجيا 
 M4 طريق  امتداد  على  جديدة 
سيؤدي  بسيدني  السريع 
معاناة  ختفيف  إىل  استخدامها 

االختناق املروري.
حكومة  تقوم  أن  املقرر  ومن 
والية نيو ساوث ويلز واحلكومة 
 8.5 بتخصيص  الفدرالية 
نظام  لتمويل  دوالر  مليون 
يساعد  سريع  الكرتوني  مرور 
على ختفيف وطأة التكدس يف 
ساعات الذروة على امتداد طريق 

M4 السريع مبقدار %16.
من جانبه، قال  أنتوني ألبانيز 
وزير البنية التحتية يف احلكومة 
الفدرالية إن التكنولوجيا اجلديدة 
ستحدث فارقا فيما يتعلق بأمان 

وكفاءة الطريق السريع.
االنتهاء  يتم  أن  املزمع  ومن 
اجلديد  التكنولوجي  النظام  من 
النظام  ويتضمن  عامي،  خالل 
متنوعة  الفتتات  استخدام 
للسرعة،  القصوى  للحدود 
املنحدرة،  للمداخل  وإشارات 
والفتتات  مراقبة،  وكامريات 

تكنولوجيا جديدة ختفف معاناة االزدحام 
على طريق  M4 السريع بسيدني

ملراقبة  الكرتونية  رسائل 
وتوجيه احلركة املرورية.

الطرق  وزير  غاي  دنكان  وقال 
إن  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
بشكل  سيعمل  اجلديد  النظام 
تلقائي مربمج يف حاالت حوادث 
الطوارئ  وحاالت  التصادم، 
بعض  ستغلق  حيث  األخرى، 
احلارات لعبور سيارات الطوارئ 
يف الطرق السريعة، كما سيحدد 
مع  دقة،  بكل  احلوادث  مكان 

اقرتاح طرق مرور بديلة.
من جهتها، رحبت رابطة سائقي 
 NRMA األسرتالية  السيارات 
بذلك القرار لتحسي ما وصفته 
ب«الطريق الرابع األكثر إحباطا« 

يف ضواحي سيدني. 
»إن  الرابطة:   وأضافت 
التكنولوجيا اجلديدة هي طريقة 
املرورية  احلركة  جلعل  مؤثرة 
حيث  سلس،  بشكل  تسري 
معرفة  من  السائقي  ستمكن 
التكدس  عن  دقيقة  معلومات 
املروري يف الوقت املناسب«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

العالناتكم يف اهلريالد 
االتصال على الرقم
0403482345
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لبنان بلد رائع، يزخر بالعديد من عناصر اجلذب السياحي، فهو بلد 
بهي املنظر، وحرصًا منه على أن يصبح أكثر حذبًا وأن يكون الوجهة 
املفضلة للعديدين, فهو ال يألو جهدًا يف البحث والتنقيب الدائم 
واملستمر عن كنوزه اآلثرية اليت مل تكتشف بعد, ليطل علينا دائما 

بإكتشاف جديد يدل علي قدم حضارته....
أوانى عمرها 2900 عام

ما إكتشفه  بلبنان  األثري  التنقيب  أعمال  وكأخر ما كشفت عنه 
عام كان  عمرها حنو 2900  أواني  من  وأسبان  لبنانيون  آثار  علماء 
يستخدمها الفينيقيون والذين كانوا موجودين يف املنطقة الساحلية 

التابعة حاليا لسوريا, يف ختزين عظام موتاهم بعد إحراق جثثهم.
ووصف عامل اآلثار علي بدوي واملسؤول عن املوقع األثري يف 
تركت  الصغرية  اجلرار  وأن  املقابر  تشبه  كبرية  بأنها  اجلرار  صور 

فارغة، ولكنها ترمز إىل أن الروح خمزنة فيها.
ومن جانبها قالت ماريا يوجينيا أوبيت اليت تقود الفريق األسباني 
املستعمرات  يعملون يف  الذين  الباحثني  تساعد  اإلكتشافات  هذه 
على  يتعرفوا  وتونس كي  وإيطاليا  أسبانيا  السابقة يف  الفينيقية 

عدد كبري من العادات والتقاليد.
وجود  عدم  ضوء  يف  إحلاحا  يشتد  األمر  أن  أوبيت  أكدت  وقد 
و300   1500 عامي  بني  عاشوا  والذين  للفينيقيني  تذكر  دراسات 
قبل امليالد يف الوطن األم لبنان، وأوضحت أن االكتشافات اجلديدة 

تثبت أن الفينيقيني كانوا شعبا لديه رؤية للحياة بعد املوت.
وكانت آخر أعمال تنقيب أجريت يف عام 2005، حيث وقعت حرب 
بني إسرائيل وحزب اهلل تركزت يف جنوب لبنان كما أدى الوضع 
السياسي واألمين املتوتر يف عام 2007 إىل وقف العمل يف املوقع 

حتى هذا العام.

محامات تعود للفرتة الفاطمية
أيضًا ومنذ أيام كانت قد كشفت األعمال اجلارية فى مدينة صور 
اللبنانية يف املنطقة البحرية منها، وفى املوقع الصليبى عند ختوم 
احلارة القدمية، آثارًا تعود إىل الفرتة الفاطمية قبل عهد )الفرجنة( 
وحتديدًا فى القرنني احلادى عشر والثانى عشر, فنجح الفريق يف 

إكتشاف بقايا محامات عامة تعود إىل احلقبة الفاطمية.
من  فريق  رئيس  لوجاتيه«  »بيار  الربوفيسور  أشار  جانبه  ومن 
األعمال  أن  إىل  الشرق  ألحباث  الفرنسى  واملركز  »ليون«  جامعة 
اجلارية أسفرت عن ظهور هياكل أبنية قدمية، رمبا تكون من املرحلة 

الفاطمية أو من فرتة الفرجنة األوىل واعتربها مشجعة وواعدة.
أما مسؤول املواقع األثرية فى اجلنوب اللبنانى على بدوى فقد 
وجود  أكدت  الفرنسى،  الفريق  جيريها  التى  احلفر  أعمال  أن  أكد 
أجزاء حلمامات  الفاطمية، وهى عبارة عن  منشآت تعود إىل احلقبة 
عامة، إىل جانب بقايا فخارية فى موقع الكاتدرائية الصليبية ومسرح 

قديم أسفل املسرح الصورى البحرى احلاىل.
وكان قد سبق لألملان وأن أجروا خالل القرن التاسع عشر حفريات 
فى املوقع األول بهدف البحث عن رفات قائد أحدى احلمالت الصليبية 
فى الشرق، اإلمرباطور فريدريك برباروسيا، لكنهم مل يعثروا على 
شىء، وتلى ذلك حفريات للموقع ذاته حتت إشراف املديرية اللبنانية 

العامة فى الستينيات من القرن املاضى.

مافيا حترتف نهب اآلثار يف لبنان وتهريبها

وتهريبها  وسرقتها  اآلثار،  عن  الشرعّية  غري  التنقيب  عملّيات 
خارج لبنان، ما زالت مستمّرة يف لبنان من دون حسيب أو رقيب، 
والكنوز  اآلثار  كانت  إذ  احلرب،  ازدهرت خالل فرتة  كانت  وهي 
والسرقة،  اإلهمال  خلطرين:  عرضة  بالدنا  يف  األثرّية  والدفائن 
اجلنسّية،  متعّدد  متنافرًا  مزجيًا  اللبنانّية  احلضارة  لصوص  وكان 
إذ شارك يف السرقة أطراف حمّليون، »ميليشياوّيون« وجّتار آثار، 

وأشخاص عادّيون.
االراضي  على  سلطتها  بسط  إىل  الدولة  عودة  رغم  فعلى 
ظلت  الوطين،  الوفاق  وثيقة  توقيع  بعد  األمن  وعودة  اللبنانية، 
ال  لبنان،  يف  مستمّرة  اآلثار  عن  الشرعّية  غري  التنقيب  عملّيات 
بل إّن وسائل التنقيب والتهريب تطّورت وتغرّيت لتّتخذ الشكل 
اجلديد املتمثل بتعّدد األشخاص الذين يقومون بالتنقيب عن القطع 
األثرية والكنوز وقطع »األنتيكا«، وبات هؤالء ينتشرون يف خمتلف 
املناطق اللبنانية، بعدما أفادوا من انفتاح املناطق على بعضها، مّما 

أّدى اىل اّتساع رقعة أنشطتهم اليت كانت زمن احلرب حمصورة.
والالفت أّن بعض هؤالء مزّودون برتاخيص محل سالح صادرة 
عن جهات لبنانية رمسّية، فضاًل عن انتماء معظمهم اىل تنظيمات 
وحّرية  والطمأنينة  احلماية  هلم  يوفر  مّما  فاعلة،  حمّلية  سياسية 

احلركة والتنّقل.
ُتستخَدم يف عملّيات التنقيب عن اآلثار آالت متطّورة، يف الوقت 
الذي تستمّر فيه سرقة اآلثار وتهريبها اىل اخلارج بأساليب وطرق 
بريوت  بني  والتحف  و«األنتيكا«  اآلثار  جّتار  ينشط  حيث  جديدة، 

السوق  ُتعترب  اليت  األوروّبية  الدول  من  وعدد  وباريس،  ولندن 
العاملية لتجارة اآلثار والتحف والقطع األثرّية والعمالت النادرة.

شركاء نافذون
وحسب ما قاله »ع. ط« )أحد الذين يعملون يف التنقيب والبحث 
عن ِقطع األنتيكا( فإّن شركاَءه يف عمله هم جمموعة من النافذين 
ما  لقاء  منازهلم  اىل  تصلهم  حّصتهم  وإّن  حمّلية،  تنظيمات  يف 
يؤّمنونه ويوّفرونه من »مظّلة أمنّية«، مؤّكدًا أّن »عددًا من الفّنانني 
الكبار والسياسّيني ورجال األعمال شاركوا يف املاضي ـــ ومنهم 
ـــ يف تهريب اآلثار، وبيع »األنتيكا« النادرة  ما زال حتى اليوم 
هلا  عاملّية  »مافيا«  ومّثة  األوروّبية،  الدول  من  عدد  مة يف  والَقيِّ
امتداداتها يف بريوت وقربص ولندن، تتوىل شراء القطع األثرية 
غري  املنّقبون  عليها  يعثر  اليت  تلك  وخصوصًا  النادرة،  والتحف 

الشرعّيني، وتتوىّل نقلها من لبنان اىل اخلارج.
واملنّقبون عن اآلثار يتمّيزون باحرتافهم وخربتهم، ويستخدمون 
يوّفر  ومل  متطّورة،  آالت  من  عملهم،  يف  املتطّورة  التكنولوجيا 
هؤالء »اإلنرتنت« الستخدامه يف عملهم، إذ يدخلون اىل املواقع 
الع على آخر املعلومات،  املختّصة باآلثار والتحف و«األنتيكا«، لالطِّ
ولديهم ألبومات وأدّلة و«كاتالوغات« من لندن ومن بعض الدول 

األوروّبية.

آلة كشف األلغام
ولفَت أحد الذين يعملون يف البحث والتنقيب عن اآلثار إىل اآللة 
املستخدمة يف الكشف عن اآلثار فقال: »حنن نستخدم يف عملنا 
آالت لَكشف األلغام وهي منّوعة، ولكّن أجَودها هي بريطانّية الصنع 
من نوع )أرادو 130، فهي حتّدد نوع املعدن وجودته على عمق 35 
نستطيع  بتنا  اآللة  رنني  خالل  ومن  خربتنا  وفق  وحنن  سنتمرتًا، 
حتديد نوعّية املعدن، مع العلم أّن اإلبرة تتحّرك ببطء حني تكون 

القطعة األثرّية أو التحفة من الذهب«.

أثرياء جّراء عملنا هذا،  أّننا أصبحنا  ويقول آخر: »يظّن البعض 
حتى  أحيانًا  ونصل  بعيدة  مسافات  أّننا جنتاز  كيف  تصّوروا  لكن 
احلدود السورّية واألردنّية للوصول اىل املكان الذي نريد التنقيب 
والتفتيش فيه، مع ما يتطّلب ذلك من خطورة ومغامرة وتكاليف، 
حتى إّننا عندما نعثر على قطعة أثرّية ونبيعها ونقتسم مثنها، حبيث 
ال تتعّدى أحيانا حّصة الواحد منا الـ200 دوالر أمريكي من أصل 
واملنّقبون  جودتها،  أو  اآلثار  قيمة  حسب  طبعًا  والسعر  سعرها، 
ذات  آثارًا  باحتوائها  املشكوك  األرض  مع صاحب  يّتفقون  أحيانًا 

قيمة على اقتسام املردود بالتساوي«.

ختريب القالع واحلصون
والقالع  احلصون  من  الكثري  خبراب  تسّببوا  اآلثار  عن  املنّقبون 
واألماكن التارخيية خالل تنقيبهم العشوائي الذي طاملا استخدموا 
خالل  عثرنا  ما  كثريًا  »أّننا  أحدهم  وأّكد  الديناميت.  أصابع  خالله 
تنقيبنا على قطع معدنّية من الفّضة يصل عمرها اىل حنو 3000 أو 
3500 عام، وأمجل أنواعها »ملكارت ــ إهلة صور«، وقطع برونزية 
القطع  وأغلى  واليونانية،  والفينيقية  الرومانية  العهود  إىل  تعود 
الرومانية اليت وجدناها متثال جوبيرت، باخوس، فينوس... وقمنا 

بتهريبها اىل اخلارج عرب وسطاء وجّتار آثار وأنتيكا.

ُسرَق من لبنان
َسرقة اآلثار ليست جديدة العهد يف لبنان، فقد شهدت احلوادث 
أحد  عّدَدها  بعدها سرقات آلثار مهّمة، حيث  وما  لبنان  يف حرب 
لعني  املطَّ من  وهو  امسه(  ذكر  )رفض  األثرّيني  املهندسني 
هذه  وأبرز  املاضي،  يف  حصلت  اليت  اآلثار  تهريب  خفايا  على 

املسروقات:
عليه يف  ُعثر  الرخام،  من  الطفل يسوع، وهو مصنوع  - متثال 
أمشون ــ صيدا، وُنقل من صيدا إىل خمازن جبيل، إاّل أّنه ُسرق من 
هناك وبيَع يف زوريخ اىل أحد جّتار اآلثار، وأبلغ األنرتبول الدولي 

يومئذ السلطات اللبنانية باألمر.
التاريخ يف  قبل  ما  حقبات  الصوان ختتصر  حجر  - جمموعة من 
لبنان، واليت وجدت يف انطلياس ورأس بريوت وكانت موجودة 
يف املتحف الوطين وباعها أحد املسؤولني اىل تاجر أنتيكا، باعها 
بدوره اىل تاجر آخر يعتقد أنه من آل األخضر، ومت اسرتداد قسم 

منها اىل املتحف الوطين يف لبنان.
عليه  األربع، عثرت  عليه نقوش من جهاته  الرخام  مذبح من   -
مصلحة اآلثار يف نبع رأس العني يف بعلبك، وقيل يومئذ إّنه »إله 
الالتينّية، وُفقد هذا  باللغة  املاء« وهو مذبح رومانّي عليه كتابة 

املذبح وبقي مصريه جمهواًل...
- ويف عام 1983 ُعثر على معّدات كنسّية ذهبية يف عقار ميلكه 
أنطوان أبو ناضر يف بعلبك، وقد احتفظ بها أحد البعلبكّيني، وتقّدم 
اآلثار عثر  األمر، كون هذه  أبو ناضر بشكوى حيال هذا  املرحوم 
عليها يف ملكه، وتدّخل الرئيس أمني اجلمّيل يف املوضوع ألّنه كان 
رئيسًا للجمهورية يف تلك الفرتة وطلب فتح حتقيق باملوضوع لكّنه 

مل يصل اىل نتيجة.

عودة متاثيل إىل لبنان
يف  عمله  وخالل  الرتك،  فؤاد  السابق  اللبناني  السفري  وكان 
أربعة متاثيل من  إعادة  اللبنانية يف سويسرا، متّكن من  السفارة 
الرخام يعود تارخيها اىل ما بني القرنني الثالث واخلامس ق.م.، 
اكُتشفت يف صيدا مطلع السبعينات وُنقلت يف ما بعد اىل جبيل، 
إَله الشفاء الفينيقي »أمشون«. أّما سبل اختفاء هذه  وهي متّثل 
لبنان  من  إخراجها  وطريقة  جبيل  يف  لآلثار  مستودع  من  التحف 
رولف  أمشون«  آثار  دليل  مسؤول  لغزًا...  زالت  فما  يومذاك 
مّثة دليل  األمر ألّنه حتى عام 1993 مل يكن  أّكد صّحة  ستاكي« 
اجملموعة  هذه  هوّية  لتحديد  عليه  االعتماد  ميكن  ومفّصل  مطبوع 
الثمينة. أّما اليوم فبات من السهل التعّرف اىل هذه التحف بعدما 
األخرى،  األثرّية  واجملموعات  اجملموعة  مفّصل هلذه  دليل  مّت طبع 
وهذا ما حصل بالفعل يف معرض »سوثبيز« يف لندن عندما أوقف 
أصحاب هذا املعرض بيع متثال رابع من هذه اجملموعة نفسها بعدما 
تأّكدوا من هويته، ومتّكنت السلطات اللبنانّية من استعادته وفق 

القانون الدولي عام 2001.

حبر من اآلثار والكنوز
مستمّرة،  زالت  ما  اخلارج  يف  وبيعها  لبنان  من  اآلثار  َسرقة 
وخمازن اآلثار واملتاحف العاملّية مليئة بُتحف وأثرّيات لبنانية حتمل 
عائم  لبنان  أّن  يؤّكدون  اآلثار  وعلماء  لبنان«،  من  »ُسرَق  مِسة 
واجلهات  الرمسّية  السلطات  وعلى  والكنوز،  اآلثار  من  حبر  فوق 
الوطنية  الثروة  العمل على استخراجها واحلفاظ على هذه  املعنّية 
ومحاية تراثنا وكنوزنا من أيدي العابثني ولصوص اآلثار الذين هم 

لصوص احلضارة اللبنانّية، ألّنهم يسرقون تارخينا من أرضنا.

مافيا حترتف نهب اآلثار يف لبنان وتهريبها

إكتشاف آثار لبنانية عمرها 2900عام
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بيل سارافينوفسكي 
وخليل ابراهيم مرشحا

الدائرة الثالثة يف 
بلدية روكدايل

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  

يعلن رئيس بلدية روكدايل بيل سارافينوفسكي 
)Saravinoviski(  عن ترشيح نفسه النتخابات 

البلدية يف شهر ايلول/ سبتمرب عام 2012.

الول  البلدي  املجلس  لعضوية  انتخابي  تم  لقد 
مرة عام 1982 وكان لي الفخر ان ُأنتخـَب رئيسًا 

للبلدية لـ 6  دورات.

اللبنانية  الجالية  قدمته  ملا  بالفخر  أشعر  انني 
ُأعلن   أن  ويسعدني  روكدايل،  ملدينة  والعربية 
إبراهيم  خليل  السيد  االنتخابية  الئحتي  ضمن 
لخدماته  املجتمع  يف  كبري  باحرتام  يحظى  الذي 

وأعماله الخريية واالجتماعية.

ان مخططنا للسنوات الـ 4  القادمة بسيط وهو 
خدمة املجتمع وجعل روكدايل مكانا أفضل للحياة 

والعيش فيها.

استفسار  او  سؤال  اي  لديه  ممن  يرجى 
االتصال:

بيل سارافينوفسكي: 068 139 0414
خليل إبراهيم: 777 129 0403

اقرتعوا لالئحة
بيل 

سارافينوفسكي
)Saravinovski(

لتكون صوتكم 
يف مجلس 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

printed and authorised by Bill Saravinoviski 22 Lenna St Banksia  

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 
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 agentsupport@glarab.com

Connect with us on:

TV Channels Radio TV SeriesMoviesVideo-on-Demand Pay-Per-View

Picasa Media Center YouTube SHOUTcast Picasa

.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

O�er Valid from July 10th to August 25thO�er Valid from July 10th to August 25th

www.www.www.

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

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

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 



Page 21صفحة 21     

Advertisements

www.www.

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

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 



Page 22صفحة 22     

اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 3000 مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

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:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 
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فريق حزب العمال يف بلدية كانرتبري.. سجل حافل باالجنازات
بلدية  رئيس  بانكستاون  يف  اهلريالد  جريدة  مكاتب  زار 
السابق عضو  الرئيس  نائب  يرافقه  روبسون  براين  كانرتبري 

البلدية الصديق خضر صاحل.
اليت  االنتخابية  احلملة  اوضاع  حول  للتحدث  مناسبة  وكانت 
رئيس  برئاسة  كانرتبري  منطقة  يف  العمال  حزب  بها  يقوم 

البلدية السيد روبسون.
ويتنافس يف االنتخابات املقبلة يف 8 ايلول احلالي عدد كبري 

من املرشحني على 9 مقاعد  اضافة اىل مقعد رئيس البلدية.
وتتوزع املقاعد التسعة على ثالث دوائر هي الدائرة الغربية 
West Ward والدائرة الوسطى Central Ward والدائرة الشرقية 
East Ward. ويبلغ عدد الناخبني يف بلدية كانرتبري 180 الف 
اثنية وتلعب اجلالية  ناخب يتحدرون من اكثر من 140 خلفية 
العربية دورًا اساسيًا بني سكان البلدية. ويفتخر السيد روبسون 
وفريقه يف البلدية برصيده الكبري من االجنازات اليت تتوزع على 

خمتلف النواحي املتعلقة حبياة املواطنني اليومية.

ناشط معروف يف احلقل العام منذ اكثر من 20 عاما وهو يعمل 
برامج املشاركة االجتماعية للسكان  يف حقل الصحافة وتصميم 
بلدية  يف  عضو  وهو   ، انكليزية  غري  خلفيات  من  الناطقني 
كانرتبري منذ 8 سنوات، وقد فاز  يف انتخابات يف دورتي عام 
2004 و2008 فوزا مشرفا بنيله العدد االكرب من االصوات االولية 
لبناني وعربي  اول عضو من اصل  االنتخابية وكان  دائرته  يف 
يتم ترشيحه عن دائرة الويست وورد عن حزب العمال،  توىل 
خالهلا منصب نائب رئيس البلدية وهو رئيس جملس التعددية 
احلضارية يف البلدية، ونائب رئيس جلنة الطرقات، وجلنة االمن 

والسالمة والشرطة يف البلدية . 
وقد عمل خالل توليه منصبه على دعم وتسهيل مشاريع تطوير 
البنى التحتية يف القطاع الغربي يف البلدية الذي يضم مناطق 
بانشبول وريفروود وويلي بارك ذات الكثافة العربية من السكان 
واليت بلغت كلفتها ماليني الدوالرات. يسكن ويعمل خضر صاحل 
يف نطاق دائرته االنتخابية وهو رب عائلة مؤلفة من اربعة ابناء 
والعائالت  السكان  حباجات  وثيقة  معرفة  على  وهو  جامعيني 

واصحاب املصاحل الصغرية ويعمل على تلبية حاجاتهم . 

نبذة عن خضر صاحل عضو بلدية كانرتبري ومرشح  
West Ward حزب العمال عن الدائرة الغربية

فريق مرشحي حزب العمال يف انتخابات بلدية كانرتبري

عن  نبذة  حول  سؤال  على  وردا 
حياته العملية  قال السيد روبسون 
للمجلس  انتخابي  مت  »اهلريالد«  لـ 
البلدي عام 1999 ومنذ ذلك الوقت 
مع  التشاور  أهمية  مدى  ادركت 
مشاركا  أصبحت  وهكذا  اجملتمع، 
بشكل قوي يف اللجان االستشارية 
لسالمة  جلنتنا  ترأست  البلدية،  يف 
ترأست  كما  عاما،   12 اجملتمع ملدة 
سنوات  لثماني  للمرور  جلنتنا 

ونصف.
الشباب  جملس  يف  علّي  مضى 
اصبح  أن  وقبل  عاما،   13 للبلدية 
منصب  يف  خدمت  للبلدية  رئيسا 
فعلنا  لقد  الرئيس..وقال  نائب 
الكثري يف السنوات األربع املاضية، 
ولدينا خطط رائعة للتنفيذ من أجل 

املستقبل.
رئيس  يكون  أن  املهم  من  أوال 
البلدية من سكان املنطقة وان يكون 
على استعداد للعمل ساعات طويلة 
يعمل  كيف  يدرك  وان  للمجتمع، 
اجمللس البلدي ويرغب يف التحدث 
الباب  سياسة  لدي  السكان.  إىل 
والتحدث  لاللتقاء  وسعيت  املفتوح 

قدر  املواطنني  من  عدد  أكرب  مع 
اإلمكان.

وحول عمل اجمللس البلدي الذي 
يرأسه واالجنازات اليت حققها  قال 
ضغوط  حتت  يعمل  جملسنا  ان 
لتقديم جمموعة واسعة من  مستمرة 

اخلدمات جملتمع متنوع للغاية.
من  عادية  ضغوطا  نواجه  اننا 
وحكومات  الفيدرالية  احلكومات 
التعامل  يتم  خدمات  لتقديم  الوالية 
السلطات،  هذه  مع  تقليديا  بها 
وغالبا مع عدم وجود موارد إضافية 

لتمويلها.
لدينا الكثري لنفخر به:

يف الوالية االخرية جددنا تسهيالتنا 
املستعملة  االجتماعية  ومرافقنا 
ريفروود  مركز  جتديد  خالل  من 
االجتماعي وجتديد مركز كارينغتون، 
وجتديد مكتبة ريفروود، وبناء مركز 
بكلفة  بانشبول  يف  جديد  اجتماعي 
2.1 مليون دوالر ملركز واستكمال 
مركز موريس ييما للرياضة الداخلية 

بكلفة 9 ماليني دوالر.
يف جمال خدمة اجملتمع فتحنا مركز 
وأنشأنا  الناشئة،  اجملتمعات  موارد 

مركز  اجملتمع القانوني. فيما يتعلق 
باملرافق الرياضية، متكنا من جتديد 
بيرت  وحقل  الرياضية  بلمور  مالعب 
مور بكلفة 9 ماليني دوالر مما ساعد 
مجددا   Bulldogs عودة  حتقيق  على 
إىل بلمور.هذا العمل، جنبا إىل جنب 
مع حتديث حديقة الروتاري، وجتديد 
 Beaman حديقة  وإضاءة  ملعبا،   33
 ،Ewan ايوان  حديقة  يف  والعمل 
نكون قد  انفقنا على ذلك ما يقارب  
500،000 دوالر لدى انتهاء العمل.. 

هذه بعض إجنازاتنا العديدة.
أهمية  أكثر  قضية  هناك  ليس 
وصالحية  صحة  من  مدينتنا  لبيئة 

.Cooks River نظام كوكس ريفر
لقد عملنا، ونواصل العمل، بشكل 
وثيق مع الدوائر احلكومية ومنظمات 
النهر  صحة  لتعزيز  احمللي  اجملتمع 

وتنشيطه.
ان موقعنا املالي آمن على الرغم 
يف  حدثت  اليت  االنتكاسات  من 
GFC. على الرغم من الزيارات اليت 
اختذناها يف زيادة رسوم، والزيادات 
يف رسوم التقاعد وفقدان إيرادات 
ال  ولكن  استثماراتنا،  على  الفوائد 
كنا  حيث  املال  رأس  يف  خسارة 

نتمكن من العودة اىل الفائض كل 
عام.

قال  املستقبلية  املشاريع  وعن 
عام  كل  للهريالد  روبسون  السيد 
كنا خنصص ما ال يقل عن 500،000 
املدينة  وسط  لتحسينات  دوالر 
وسنواصل القيام بذلك. مؤخرا بدأنا 
يف   دوالر  مليون   1.8 بكلفة  عمال 

.Earlwood Town Centre
املاضيني  االسبوعني  يف  فقط 
للعمل  مدعوم  قرض  على  حصلنا 
الذي سيوفر ما يقرب من 230،000 
إمتام  من  ميكننا  وسوف  دوالر، 
بدال  االعمال يف غضون 18 شهرا، 
من أربع سنوات.هناك مشروع تطوير 
وتنمية كبري بكلفة 200 مليون دوالر 
كانرتبري  يف  حاليا  به  العمل  بدأ 
يساهم  سوف  وهذا  ومنطقتها، 
املنطقة.نستمر  وجتديد  تنشيط  يف 
واملرافق  اخلدمات  توفري  يف  أيضا 
واحلمامات  املكتبات  مثل  اجملتمعية 

ورعاية الطفل.
للمسنني  اسرتاتيجيات  ولدينا 
وألولئك  واملعوقني  والشباب 
هؤالء  وأيضا  حديثا  القادمني 

املهاجرين على املدى الطويل.
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مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053 
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

 .. ابتسامة   .. معاملة    ..  خربة 
خدمة .. نظافة

شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

 مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 
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Melbourne

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

*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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 
املؤسسات  ألكرب  الكهربائية 
واملنازل السكنية

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

T ُel/Fax: 03 9391 0686
Mob: 0417 949 650 

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 
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Melbourneملبورن

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع 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

أفران عّكار

 

 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

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 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

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

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

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

ز ر أل ا ن  ا فر  أ
وأوالده طوق  بشارة  لصاحبها    
األصيل اللبناني  الرغيف  نصنع 

33 - 37 High St, Preston  VIC 3072 
Tel: 03 9484 4999   
Fax: 03 94844566
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الفول السوداني حيمي اجلنني من الربو
 وجدت دراسة جديدة أن تناول احلوامل للفول السوداني قد 

خيّفف من خطر إصابة مواليدهن بالربو الحقًا يف حياتهم.
وذكر موقع »اليف ساينس« العلمي األمريكي أن الباحثني يف 
جامعة »هارفارد« وجدوا أن أطفال األمهات اللواتي تناولن الفول 
أقل  كانوا  احلمل،  خالل  األسبوع  يف  مّرة  األقل  على  السوداني 
عرضة بنسبة 21% لإلصابة بالربو عند بلوغهم سن الـ18 شهرًا، 
مقارنة بأطفال النساء الذين مل تتناول أمهاتهم أثناء احلمل الفول 

السوداني.
ووجد العلماء رابطًا مماثاًل بني تناول اللوز واجلوز، خالل احلمل 

وتراجع خطر إصابة األطفال بالربو.
وتتناقض هذه النتائج مع نصائح كانت تعطى سابقًا للحوامل 

بأن عليهن اإلمتناع عن تناول بعض املكسرات.
من  كرامر،  مايكل  الدراسة،  يف  املشارك  غري  الطبيب  وقال 
مستشفى »مونرتيال« لألطفال، إن النتائج اجلديدة مثرية لإلهتمام 
وهي تشري إىل أن تناول املكسرات خالل احلمل ال يزيد من خطر 

إصابة الطفل باحلساسية.
احلمل  خالل  املكسرات  تناول  أن  من  ظهر  ما  أن  إىل  وأشار 
أمر جديد  بالربو عند األطفال، هو  الواقع حيمي ضد اإلصابة  يف 

ويتطلب مزيدًا من البحث لتأكيده.
وقد حّلل العلماء معلومات تعود لقرابة 62 ألف امرأة يف الدمنرك 

أجنب على أسئلة بشأن تناول الفول السوداني واللوز واجلوز خالل 
احلمل، وحتدثت األمهات عما إن كان مواليدهن قد ُشّخص لديهم 

اإلصابة بالربو يف سن 18 شهرًا و7 سنوات.
تناولن  اللواتي  األمهات  أطفال  من   %15 قرابة  أن  وظهر 
الفول السوداني مرة على األقل يف األسبوع خالل احلمل، شخص 
لديهم اإلصابة بالربو يف سن 18 شهرًا، يف حني أن 17.5% من 
أطفال األمهات اللواتي مل يتناولن هذه املكسرات شخص لديهم 

املرض.
وتبنّي أن تناول اللوز واجلوز خالل احلمل خيفف من خطر إصابة 

األطفال بالربو بنسبة تقارب %25.
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الساعة 25 يف ملبورن
                       * اصداء النعيم*

آخر ما كتبه الشاعر نعيم خوري قبل رحيله بأسبوع: »يوم موتي 
يائسني  حزانى  اريدكم  ال  انا  علي.  احد  حيزنّن  ال  عيدي،  يوم 

فاملوت نار تسرتيح وتستفيق«.
احبائي:

االزلي  الزنبق  ويضحك  قصائدها،  يف  روحي  ستشرق  غدًا 
واحلبق. حنن رجال العز، ابناء احلياة، هل نسيتم اننا ننتصر مبوتنا 

على املوت؟ انها البطولة الواعية واملؤمنة ايها الكبري.
 حتية لروحك الثائرة لكرامة االنسان.

*****  
  * حتية للكلمة *

امام امتحان احلروب والويالت ، ويف خضم اجللجلة اليت ميشيها 
شعبنا يف الوطن واملغرتبات سقط الكثري من اآلمال الكاذبة غري 
مأسوف عليها، وصمد القليل وهو دائم االنبعاث والتجدد...ولعل 
ابرز ما صمد يف وجه تلك الويالت وما هو صامد حتمًا على ارض 
جمتمعنا االغرتابي يف اسرتاليا، الكلمة الصادقة واملؤمنة، والذين 
حيرقون اصابعهم من اجل قول احلقيقة او من اجل الشهادة هلا، 

او ملعاينة والدتها من وسط الركام...
حنن يف اهلريالد »صوت احلقيقة« نراهن يف مسريتنا الصحافية 
على ان الكلمة - الرسالة باقية وان حروبهم وويالتهم واحقادهم 
بل وارهابهم زائلة ال حمالة. ونؤمن بان شعبنا مع كل شرفاء هذا 
العامل لن يسقطوا يف االمتحان الصعب الذي به تستحق الشعوب 

اوطانها.
االرهاب ومن  اذا صدقت، وال يطويها  تبقى  يا ناس  الكلمة 

ميوله وخيطط له...
احلق نقول بني الشر والكلمة يف هذا العامل ستنتصر الكلمة 

حتمًا ومن يعش ير.
*****                             

                * اىل االخ مصطفى الشامي*

االسالم يا عزيزي هو نداء مساوي، ال ميكن وال جيوز ان نراه 
بلغة اجلاهلية ايامًا، وبسيف الوثنية املعاصرة اجيااًل. هذا االسالم 
العربي الذي ولد يف الصحراء، ترعرع فيما بعد على ضفاف حبرنا 
العاملني من  انطلق اىل  ثم  املتوسط«،  »االبيض  اخلالد  اجلميل 
بالد الشام، وشب على ضفاف االطلسي، ويف االندلس غربًا، 
وشرقًا حتى بالد اهلند والسند. واستظلت به شعوب وامم ، فهو 
او  لشعب  او  لطائفة  وليس  الناس  لكل  دين  للعاملني..  دين 

لدولة، ليكون دين دولة فقط...
ما  وهذا  العربي.  االسالم  احلضاري،  االسالم  هو  ذاك  نعم 
نؤكده بكل كتاباتنا، وممارساتنا احلياتية، وما نزرعه يف اجيالنا 

الطالعة....
بكل  واملذهبية  الطائفية  االحقاد  ظلمة  من  خنرج  ان  علينا 
الطائفية  خنادق  من  خنرج  ومتى  اهلداية،  نور  اىل  انتماءاتنا، 
واملذهبية ندخل رحابة االديان اليت تلتقي على حياة الوطن وليس 

على دفنه...
عزيزي: ان املسيحيني واملسلمني مل جيمعهم ميثاق وطين، بل 
رمبا فرق هذا امليثاق فيما بينهم، ولكن احلق نقول ان الذي جيب 
ان جيمعنا هو الوطن بهويته الالطائفية، وبانتمائه اىل حضارته 

وتارخيه الذي هو تاريخ اتصال، وليس تاريخ انفصال.
» والسالم على من اتبع اهلدى«.

  *****                             
زيارة  بعد  نكت  سايد  االستاذ  ملبورن  اىل  االسبوع  هذا  وصل 
الكثري يف جعبته،  الرجل حيمل   _ الوطن  استغرقت شهرين اىل 
كيف ال؟ وهو االمني االمني يف حزب النهضة القومية االجتماعية. 
نتطلع حلوار صريح وهادف مع االمني سايد خدمة حلقيقة نؤمن 
الطائفية  احلروب  وحمن  ويالت  من  انساننا  خلالص  طريقًا  بها 
اجرى  االستاذ نكت  ان  بالدنا. علمنا  والعشائرية يف  واملذهبية 
الكثري من اللقاءات االجتماعية والسياسية مع رجاالت دولة وفكر 

وعلم واقتصاد.
اهاًل به يف وطن اجلمال اسرتاليا، نتمنى لقاًء قريبًا معه.

*****                             

                          *تأمالت صباح اخلري والنور*

يا يسوع، ونطقت بالكلمة، فاذا امللكوت مساوات ومشوس 
وحبال جمّرات..تنسكب كّلها يف عني طفل ...وتغور مجيعها 

يف قلب العذراء »ام يسوع«، اّمك واّمي واّمنا احلنونة...
يا يسوع ما ابسط ملكوتك، وما انعم الدروب اليه. وحدها 

احملبة ...وبها حييا الوطن، وتبنى االوطان...
يا رب، فلتكن اليك - من هذا النوع - صالتي.

حكمة االسبوع
ناقل اخلرب لك...ناقله عنك.

ورحم اهلل امرءًا عرف قدر نفسه....

الكبري مسري يزبك

غنى الوطن بكل خريه ومجاله...
صدح برخامة حنجرته ومجال صوته لناسه وللعامل...زرع الفرح 
والنخوة والعز يف النفوس... اطرب العقول وارقص القلوب...

حّرك الضمائر وفّجر مبواويله املميزة وجدانيات لن متوت.
مسري يزبك الصوت والصورة ، حضور نوعي، قامة مجيلة، هامة 

منتصبة، طلعة وطلة.
االمل،  فراش  على  اليوم  هو  واوجاعنا...  افراحنا  يف  مسرينا 
اعماقه:  اهلل فيه، يف  يناجي  الفائقة،  العناية  غرفة  موجوع...يف 
» يا رب انت قادر على كل شيء«...اني اسألك ساعدني على 
الشفاء انا موجوع...مؤمن بتعاليم السماء، واكثر من حبة اخلردل...

احب احلياة، وهي حتبين، رمحة بعائلة، بأوالد بأحفاد، بزوجة بأخت، 
بأهل، مبحبني، مبالئكة وقديسني.

يا رب: املواهب تهبط من مسائك، تنمو وتكرب...حنجرة ذهبية. 
واجلمال...الشباب  االشّم...السحر  جبلنا  صناعة  من  صوت 
والناس. يا رب السماء واالرض. جيلنا ... اجيالنا عشقت واحبت 
هذا »السمري اليزبكي« وهو من رّن وسّبح يف قداديسك االهلية، 
لزوجيت  امس  يوم  قاهلا  هللويا«  الشعوب  مجيع  يا  اهلل  »سبحوا 
ورفيقيت مثال اليت تزور لبنان فهي مع زوجته واخته تنقل لي ما 
يقوله ابو امري بالومأ فهو ال يستطيع ان يتحدث، يقول صلوا من 

اجلي هذه املّرة...
موال »موجوع صرلي سنني« يتلو جلجلة مسري وآالمه وعذاباته، 
مجاعة  ومن  اهلل  من  اطلب  انا  موجوع.  موجوع  لكنه  وحزنه  فرحه 
الفاعلني  من  وهم  يفعلوا  ان  حياته  النقاذ  الذين جتندوا  االطباء 

بدون اي ريب او شك....
ذكريات طفولة مع اخي وبعدها اشبيين ورفيقي مسري. انا اقول 
مع ذكريات ضيعيت ووادي اجلمال يف ربوعها اخلالبة، آه على ايام 
الفرح، ايام طفولتنا هناك على ارضنا اليت تبكي الفراق، وتلعن 

من شّرد جياًل كاماًل من ربوعها املباركة...
جزين  واالرز...شالالت  ودمشق...بعلبك  بريوت  يزبك  مسري 
شري  وعرايش  املنت  اخلضراء...صنوبرات  الكورة  وزيتونات 
عرائسها... وشاالت  الشوير  ورحماال...ضهور  الراهب...عاليه 

العرزال وكوخ يسكنه جواد كريم امسه مسري يزبك.
مسري ايها الكبري، ال ختف اهلل معك وكلنا معك، واملاليني يف 
وطننا والعامل العربي وسائر املغرتبات تضرع وتصلي مع فنانها 
شفاء  رمحتك  رحوم...فلتكن  النك  نعبدك  اللهّم...اننا  الكبري: 

مسرينا وحبيبنا مسري يزبك.

سامي مظلوم
اسقاط  يف  الصهيونية  دور  فأكثر  اكثر  يتضح  مير  يوم  كل 
وسوريا  فليبيا  وتونس  اليمن  اىل  العراق  من  العربية  االنظمة 
رأسها  وعلى  العاملية  فالصهيونية  املنطقة  يف  املمانعة  الدولة 
الواليات املتحدة االمريكية تعمل بكل ما عندها من قوة سياسية 
حيث  السوري  النظام  السقاط  اخلفاء  يف  وعسكرية  العلن  يف 
يتهيأ هلا انه ساقط ال حمالة، هذا ما تعد له امريكا وحلفاؤها يف 

املنطقة.
ومن يتعمق قلياًل يف حتليل توجهات السياسة االمريكية جيد ان 
سياستها خاطئة يف ما يتعلق بالنظام السوري املتماسك.وكلما 
اشتد الضغط االمريكي على سوريا اشتدت سوريا وقويت حيث 
تدفع فلول املرتزقة املتواجدة على االرض السورية واملعارضة 

أخطأ اوباما وحلفائه حسب وعده هلم.
هذا ما اشار اليه شيخ املناضلني سعيد الصيداوي يف اكثر من 

مرة منذ بدء احلرب يف سوريا.
االسد  بشار  الدكتور  رئيسها  بوعي  وباقية  صامدة  سوريا 
وحكمته واسرائيل زائلة عاجاًل ام آجاًل وبعض االنظمة ستسقط 
واالسد باق مهما حاول االعالم املأجور بث االخبار والصور الكاذبة 

وامللفقة عن النظام السوري.
بعض العرب مل يتعلموا شيئًا ال من املاضي وال من احلاضر ومل 
يقرأوا وان قرأوا فلن يفهموا ان مصريهم سيئ جدًا فأمريكا ال 
هي صديقة وال هي حليفة هلم امنا هي حليفة وصديقة وداعمة 

السرائيل ابنتها املدللة يف املنطقة.
وليس  احلقيقة  مكامن  ويعرف  حق  وجه  عن  يناقش  عمار  ابو 
قناعة منه فقط بقدر ما هي حقيقة ملموسة عند ابن التسعني عامًا 

تعبت منه ومل يتعب هو.
ويقول ابو عمار يف جمالسه لقد ملينا من السياسة والسياسيني 
كانت  ومن  امهاتهم صهيونيات  منهم  اآلخر  والبعض  التافهني 
اهلوية  حيمل  مل  ولو  حتى  بامتياز  فهو صهيوني  امه صهيونية 

اليهودية.
العربية  الرجل شاهد عيان على سبعني عامًا من احلروب  هذا 

العربية والعربية االسرائيلية.
هذا االنسان كان وما زال حيذر من الوقوع يف افخاخ الصهيونية 

العاملية اليت تسعى لتدمري املنطقة بأكملها.
وكتاباته تدل بوضوح اىل من هم اليوم وعلى العلن يفتخرون 
ويعتزون بانتمائهم اىل ابناء صهيون وقد افرزتهم احلرب االخرية 

الدائرة بني العرب على بعضهم.
سعيد صيداوي مؤمن بثالثة اقانيم ال تراجع عنها:

اميانه بالرب اخلالق وبعمل اخلري وبالعروبة حتى لو بقي وحيدًا.
سعيد صيداوي انسان اممي يريد ان يكون العرب امة واحدة 
يف مواجهة العدو االسرائيلي وليس يف مواجهة بعضهم كما هو 
حاصل اليوم يف االمة العربية من تفكك وتشرذم خدمة السرائيل 

وللصهيونية العاملية اليت تديرها امريكا.
سعيد صيداوي لبناني عربي بامتياز فمن يعرفه عن قرب يعرف 
ان مواقفه ثابتة ال عدو له سوى اسرائيل والصهيونية العاملية  
والبعض  نشرت  اليت  ومؤلفاته  كتاباته  ذلك يف  على  ويستدل 

اآلخر قيد النشر.
ابو عمار صاحب اياد بيضاء على اكثر من صعيد وهذا باختصار.. 
عظيم انت يا ابا عمار والعظمة فيك هي االنسانية والرجولة املشعة 
عطاًء ووفاًء لقضية آمنت بها اميانًا مطلقًا بالوجود االنساني. اني 

ارى فيك وجه ستالني.
احلقيقة هي انك االستمرارية االنسانية الثورية.. انها عبقرية 
الفكر يف انساننا اجلديد منقذ االنسانية من عبودية الصهيونية 

العاملية قاتلة االنسان يف هذا العامل.

ارى فيك وجه ستالني!
    كاتب عربي

 الطعام يف املساء ال يزيد الوزن!
يتبع األشخاص الراغبون يف إنقاص أوزانهم قاعدة تنص على ضرورة 
أن  غري  الوزن،  زيادة  إىل  يؤدي  ألنه  املساء،  الطعام يف  تناول  جتنب 
خبرية التغذية يف املعهد األملاني ألحباث التغذية مبدينة بوتسدام غيزيال 
أولياس أكدت خطأ هذه القاعدة موضحة أن توقيت تناول الطعام ليس 
هو العامل احلاسم يف إنقاص الوزن. وترى اخلبرية أن العامل احلاسم هو 
فَمن  بأكمله.  اليوم  مدار  على  اإلنسان  عليه  الذي حيصل  الطاقة  مقدار 
يتناول كميات كبرية من الطعام يف فرتات النهار ثم يظل جائعًا طوال 
الطاقة لديه عَمن قام بتوزيع طعامه على مدار  املساء، ال خيتلف معدل 
اليوم بأكمله. لذا ينبغي على األشخاص امللتزمني بنظام احلمية الغذائية 
كنهم إنقاص وزنهم من خالل االستغناء فقط عن  عدم الوثوق متامًا بأنه ميمُ
تناول وجبة العشاء، »ولكن من املهم أال يزيد حجم السعرات احلرارية اليت 
ميتصها اجلسم على مدار اليوم عّما يقوم حبرقه«. وأوصت مجيع األشخاص 
الراغبني يف إنقاص أوزانهم بتدوين نظامهم الغذائي يف دفرت على مدار 
أسبوع كامل، حبيث يسجلون فيه الوجبات األساسية اليت يتناولونها خالل 
هذا األسبوع، وكذلك الوجبات البينية، كالبسكويت مثاًل فذلك يتيح حتديد 
مصدر السعرات احلرارية اليت حيصل عليها اإلنسان، واملصادر اليت ميكن 
االستغناء عنها. لكنها أوصت بعدم تناول أي أطعمة قبل النوم بساعتني 

على أقصى تقدير، ألن »عملية اهلضم حتول دون التمتع بنوم هادئ«.

نساء آليات جيذبن حشوداً 
مللهى ليلي يف اليابان

طوكيو  اليابانية  العاصمة  يف  ليلي  وملهى  مطعم  داخل 
تقف اربع نساء آليات )روبوتات( ضخمة وهن يغمزن ويلوحن 
ويرتاقصن على دقات الطبول اليابانية التقليدية وعلى نغمات 

اغاني ليدي غاغا الراقصة.
إىل  وتكنولوجيا  جديدا  ملمحا  الروبوتات(  )مطعم  ويضيف 
نشاط املالهي الليلية باملدينة وتتميز روبوتاته بوجوه بشرية 
مألوفة لكنها غري معتادة يف صناعة الروبوتات اليت تقودها 
اليابان على مستوى العامل حيث يتم تصنيع اكثر من نصف 

أجهزة اإلنسان اآللي يف العامل باليابان.
 3.6 اجلديد  امللهى  يف  اآلليات  الراقصات  طول  ويبلغ 
امتار ويتم التحكم فيهن من خالل راقصات حقيقيات يعملن 
باملالمح  النسائي  للروبوت  االعلى  النصف  بامللهى. ويتسم 
والبين  االشقر  بني  شعرهن  لون  ويتنوع  الدقيقة  البشرية 
واالمحر كما يتنوع لون اعينهن بني اللونني االزرق واالخضر. 
بشريتني  راقصتني  خالل  من  روبوت  كل  التحكم يف  ويتم 
)النساء  عرض  خالل  بالكرسي  ملحقة  حتكم  اذرع  باستخدام 
العرض  ويتخلل  كاملة.  ساعة  يستغرق  الذي  املصارعات( 
اسرتاحة قصرية يستمتع خالهلا اجلمهور مبشروب ووجبة مقابل 
اربعة االف ين )51 دوالرا(. ويقول أصحاب امللهى انه تكلف 
بناؤه  واستغرق  دوالر(  مليون   125.8( ين  مليارات  عشرة 

ثالث سنوات.
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متفرقـــات

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 

قطع رأس يوحنا املعمدان
مرقس 6: 14- 30

» ال حيل لك...«
كل األمور تدّل على أننا نعيش يف عصر » كل شيء مسموح به ». 
قال أحد طالب اجلامعة:« أن حرية اجلنس هي كحرية الدين والتعبري، 
جيب أن ختضع للشخص نفسه وملعيار حرية سلوكه. كل فرد ينبغي 

أن يقرر لنفسه ما هوصح وما هوغلط ».
قالت ممثلة معروفة، جيد، لقد حبلت خارج عقد الزواج. إنها ليست 
املرة األوىل حيصل ذلك إلمرأة. لكن إذا كان شخصان حيّبان بعضهما 

بعضًا وسعيدان، » أفليس هذا ما ينبغي اعتباره؟ »
هذه األخالقية، تستند على إرادة وحرية كل شخص. الصح والباطل 
يعتمدان على اإلحصائيات. إذا كان الكثريون يعملون عماًل ما مهما 

يكن ال ميكن أن يكون باطاًل. يصبح مقياسًا.
الرأي  عبادة  إن   « يلي:  ما  بعيد  وقت  منذ  أمريكية  كاتبة  كتبت 
واألخالقيات  ». يظهر بأن ذلك حقيقة  الثابتة  أمريكا  العام هوديانة 
اجلديدة قد انتشرت بسرعة. فهي ال تستند على املسيح ولكن على 
الرأي العام، ليس على القانون اإلهلي ولكن على دراسة ما تفعل 

األكثرية.
بناء هلذه » األخالقيات اجلديدة » ال يوجد من هدف حقيقي يف احلياة، 
وال مقياس للصح والباطل. تتغري القوانني بناء لتغرّي اإلحصائنات. 
قوانني  توجد  بأن  يؤمنون  الذين  األفراد  من  اليوم  الكثريون  هناك 
لكل شيء إال احلياة نفسها. هناك قوانني لكرة القدم، للكيميا، لعلم 

الفلك... لكن قانون احلياة هوما يقرره كل فرد.
إحدى  كتبت  األخالقيات.  من  النوع  هذا  يقود  أين  إىل  لننظر 
اتفقت  الزواج،  من  سنة  بعد15  أحدهم  قال  يلي:  ما  املراسالت 
وصديقي أن نتبادل عائلتانا. لدي ولدان وله ثالثة. قمنا باملعامالت 
الالزمة. ماذا حدث بعد ذلك؟ انتحر الرجل بعد مضي سنتني. أرملته 
) زوجيت السابقة ( تزوجت مرتني بعدها. تهّدم زواجي ألن زوجيت 
اعتربت أنه بسببها قد حدث كل ذلك. طلقتين. وآخر ما مسعت عنها 

بأنها يف مستشفى األمراض العقلية.
هذه عّينة من األخالقيات اجلديدة. يكلمنا اإلجنيل عن األخالقيات 
القدمية، أخالقيات اهلل! قال املعمدان هلريودس: » ال حيل لك أن 
تأخذ زوجة أخيك امرأة » هذا هوقانون اهلل. فلم يساوم على قانون 
اهلل. مل يقل » ميكن أن يكون من املفّضل أن ال تأخذ زوجة أخيك...« 
دفع املعمدان مثن حفاظه على قانون اهلل بقطع رأسه. مسؤوليته كنيب 

أن حيافظ على قانون اهلل غري املتغرّي.
ولكن  واملسنونة،  الطبيعية  للقوانني  نواحي حياتنا  خنضع يف كل 
البعض ال يعطي علم اهلل اال ما متليه عليهم مصاحلهم. كل فرد يقرر 

لنفسه ما هوأخالقي وما هوال أخالقي، ما هوصح وما هوباطل.
هناك آراء كثرية حول أمور كثرية ولكن هناك حقيقة واحدة. يفضل 
الكثريون أن يعبدوا ال 99 رأيًا الصادرة عن ممثل، العب كرة قدم، 

عامل، أخل... وال يقبلوا قانون اهلل غري املتغرّي .
كتب األسقف شني ما يلي: ال تصبح اخلطيئة فضيلة ألنها متارس 
يبقى  والباطل  أحد،  ولومل ميارسه  يبقى صحًا  الصح  الكثريين.  من 
إن اإلحنراف اجلنسي منتشر  البعض  ولومارسه اجلميع. يقول  باطاًل 
كالرشح، ولكين ال أعرف شخصًا طلب أن يكون الرشح قاعدة مقبولة 

.
هناك من يّدعي بأنه مبا أن الوقت قد تغرّي والعادات تغرّيت، ينبغي 
أن يتغرّي القانون األخالقي. جيب أن يتغرّي ليتأقلم والعادات املّتبعة. 
لقد غاب عن بال هؤالء األشخاص أن كل شيء ميكن أن يتغرّي لكن 
قاعدة  أي  تكون  أن  تتغرّي. جيب  ال  األساسية  األخالقيات  باستثناء 
مطلقة ال تتغرّي البتة. إذا تكلم اهلل باملسيح، فإن ما قاله حقيقة أزلية 

ومطلقة لكل وقت ويف مجيع احلاالت ولكل الشعوب. 
» ال حيل لك أن تأخذ امرأة أخيك زوجة لك ». يريد اإلنسان أن 
يكون إهلًا لكنه يود أن يتصرف كشيطان. نتيجة ذلك هوزيادة يف 

اإلجرام واجلنوح وعدم احرتام النظام والقوانني.
أن يكون  الوحيد جيب  القانون  أن  اجلدد على  األخالقيون  ويشّدد 
قانون احملبة. لكنهم مل حيّددوا احملبة. ويظهر بأنهم نسوا بأن قانون 
اهلل هوتعبري عن حمبته. فلم يلغي املسيح الوصايا العشر. » ما أتيت 
ل ». احملبة هي أساس كل واحدة من الوصايا العشر.  ألنقض بل ألكمِّ
أحب اهلل وال أعبد آهلة أخرى. الوصايا العشر هم الطريق اإلهلي الذي 

به حتدد تعابري عملية كيفية التعبري عن احملبة.
يقول املثل » إن من ال يتنّبه للنجوم، سيتنبه للصخور ». قانون 
اهلايواه. موجودون ليساعدونا لنصل  أواإلشارات على  اهلل كالنجوم 
إىل هدفنا. يوجهونا؛ يعلنون لنا عن املخاطر أمامنا. يقولون لنا عن 
الالزمة على املفرتقات. ووضع اهلل مثل  السرعة القصوى والسرعة 
انتهاك  إن  والسرور.  السالم  اخلالص،  طريق  على  اإلشارات  هذه 
قانون اهلل هوانتهاك ألنفسنا. إن احلياة مبوجبهم يعطي حياة ذي معنى 

وهدف والراحة اليت أرادها اهلل لنا يف حياتنا.
نفسه:  مل يوحي لنا اهلل إشارة وقوانني. ولكن » معطي القانون – 
يسوع املسيح السّيد« قد أتى إىل عاملنا وسكن معنا. فإذا أخذناه معنا 
يف حياتنا، عشنا إرشاداته، أطعنا توجيهاته، نصبح أوالده، إخوته، 

وسيقودنا إىل  ملكوته السرمدي.
آميــــــن
 املرتوبوليت بولس صليبا

بدءًا من 3 ايلول املقبل سيكون على كل مواطن مدخن ان يدفع 135 
ألف لرية لبنانية مثن خمالفته قانون منع التدخني يف االماكن العامة، 
اذا ضبط متلبسا باملخالفة، او باالحرى اذا وجد من سيسطر حبقه حمضر 

ضبط تدخني سيجارة يف مكان عام مغلق!.
املغلقة،  العامة  االماكن  يف  قبله  كما  يكون  لن  املقبل  ايلول   3
التاريخ  ابتداء من هذا  التدخني  الرقم 174، سيمنع  القانون  فبموجب 
يف املطاعم واملقاهي واملقرات العامة واحلكومية. وهكذا  فان القانون 
الذي اقّر يف ايلول املاضي اعطى مهلة سنة لبدء التحضريات لتنفيذه 
مع بداية ايلول املقبل. اسئلة كثرية يطرحها املواطنون عن مدى امكان 

تطبيق هذا القانون واالجراءات اليت اختذت ملواكبة بدء التنفيذ.
يقول الدكتور جورج سعاده، مدير الربنامج الوطين للحد من الّتدخني 
يف وزارة الصحة، ان تطبيق القانون سيشمل كل االماكن العامة، سواء 
كانت سياحية او حكومية أو مباني عامة أو مطاعم... »حنن نعمل مع 
وزارة السياحة لتحقيق هذا االمر، وقد قمنا يف مكتب احلد من التدخني 
ان  ويشرح سعاده  القانون«.  تنفيذ  على  السياحية  الشرطة  بتدريب 
الصحة،  هي  وزارات،  ألربع  العدلية  الضابطة  مهمات  أعطى  القانون 
االقتصاد، السياحة، والداخلية. وقد تألفت جلنة من ممثلني من هذه 

الوزارات، بهدف السهر على تطبيق هذا القانون.
خطوط ساخنة

القانون  تطبيق  اساسي يف  »الناس هم شريك  ان  واعترب سعاده 
وميكنهم ان يبلغوا عن خمالفات يتم رصدها على اخلط الساخن لكل من 
وزارة الصحة 1214، وزارة السياحة 1735، محاية املستهلك يف وزارة 
االقتصاد 1739، قوى االمن الداخلي 112. وسيشهد االسبوع احلالي 
بتطبيق  املعنية  الوزرات  يف  للمسؤولني  صحافية  مؤمترات  سلسلة 
القانون لشرح التدابري واالليات التطبيقية. وينص القانون على تغريم 
الشخص املخالف الذي يدخن يف مكان عام مغلق 135 الف لرية لبنانية، 
واملسؤول، او صاحب احملل، غرامة تبدأ من مليوني لرية«. ويتابع: 
»حنن نقول للمواطن ان من حقه ان يلفت اىل املخالفات، اذ ليس 
عليه ان يتوقع ان حتضر الشرطة السياحية كل دقيقة، او ان يتوقع 
الرمسية.  العمل  اوقات  الساخنة اال يف  ان يردوا عليه على اخلطوط 
من حق املواطن ان يلفت مدير احملل ويستطيع ان يوثق احلادثة وان 

يتصل لتقديم شكوى«.
اعلى املعدالت يف لبنان

حبملة  بدأت  الصحة  وزارة  كانت  القانون،  تنفيذ  بدء  اقرتاب  ومع 
اعالنية اعالمية هدفها التحذير من اخطار التدخني، السيما ان االرقام 
يف لبنان تتكلم عن ارتفاع مضطرد الستهالك الدخان. وتدل اإلحصاءات 
يف لبنان اىل ان كل مدخن يستهلك شهريًا 12.4 علبة سجائر، وهو 
للتدخني  أن  يعلمون  أنهم  رغم  العامل، وذلك  املعدالت يف  أعلى  من 
أضرارًا تؤدي إىل قتل 2700 لبناني. وقد ارتفعت نسبة املدخنني ملن 
تراوح أعمارهم ما بني 13 و15 سنة من 7.5% من إمجالي املدخنني 
يف لبنان العام 2001 إىل 11.3% يف العام 2011. فيما ترتفع النسبة 
إىل 46% لدى الذكور فوق الـ 24 عامًا، و31% لدى النساء من الفئة 
عينها. ووفق السجل الوطين للسرطان يف وزارة الصحة العامة، ارتفع 
عدد حاالت السرطان بأكثر من 8000 حالة جديدة سنويًا. وكذلك ارتفع 
اإلنفاق اإلمجالي على السجائر إىل 553 مليون دوالر يف العام 2010.

الفتات ممنوع التدخني

اليوم على اللبنانيني ان يعرفوا ان من حقهم الوجود يف اماكن عامة، 
مغلقة سليمة، وخالية من التدخني. فماذا عن وضع االشارات اليت تدل 
اىل ان هذه االماكن ممنوع التدخني فيها؟ يقول سعاده: »لقد صدر 
مرسوم يف هذا اخلصوص، ينص على ضرورة ان يتم وضع الفتات 
العامة ممنوع وخمالف  االماكن  هذه  التدخني يف  ان   « عليها  مكتوب 
للقانون«، وميكن للضابطة العدلية يف اي من الوزارات املعنية بتطبيق 
الالفتة.  يلتزم وضع هذه  ان مل  تغّرم صاحب املؤسسة  ان  القانون 
هذه  يف  التدخني  ان  اىل  ولفته  تذكريه  يتم  ان  املواطن  حق  فمن 
االماكن ممنوع وخمالف للقانون.  وحنن ارسلنا منذ اسبوعني مراسالت 
البدء  التجارية، ذكرناهم بضرورة  االسواق  املؤسسات واىل  اىل كل 
بتطبيق القانون يف 3 ايلول املقبل. هناك العديد من االستفسارات 
املؤسسات  بعض  بدأت  وقد  الشأن،  هذا  يف  تلقيناها  واالتصاالت 
بوضع هذه الالفتات. لقد طبعنا يف مكتب احلد من التدخني 5 االف 
الفتة، مت توزيعها على املراكز العامة التابعة للدولة، واعطيننا مناذج 

عنها للمؤسسات اخلاصة حتى تعمل على حتضري الفتاتها«.
ال لالعالنات

التدخني ممنوعا.  اعالن  اصبح   2012 آذار   3 منذ  انه  ذكره  اجلدير 
يقول سعاده: »بدأنا نرى ان شركات التبغ حتولت اىل وضع االعالنات 
يف داخل احملال التجارية، وحنن نعمل على مالحقتهم. اليوم مل نعد 
نرى دعايات التبغ يف االماكن العامة او يف وسائل االعالم، ولكنها ال 
تزال موجودة يف احملال التجارية. ولقد ثبتنا قرار عدم قانونية الدعاية 
داخل االماكن التجارية، وحنن نعمل على مالحقة املخالفني«. ويتابع: 
االماكن  التدخني يف  منع  قرار  مع  هناك جتاوب  انه سيكون  »نعتقد 
العامة، ولكن مع االمكانات احملدودة للوزارات املعنية بتطبيق القانون، 
السيما يف اجلهاز البشري املعين بتسيري دوريات املراقبة،  حنن نتوقع 
من اجملتمع املدني ان يساعدنا يف تطبيق القانون، وان يكون العني 
قوة  مثلما شكلت  القانون،  لتطبيق  الضغط  ستمارس  اليت  الساهرة 

ضغط القراره«.
اجملتمع املدني

مساعدة يف  استاذة  نقاش،  رميا  الدكتورة  تقول  اجملال،  هذا  يف 
الصحية يف  العلوم  كلية  اجملتمعية يف  والصحة  الصحة  تعزيز  دائرة 
ما  ولكن  الدولة،  دور  نأخذ  ان  علينا  ليس  »حنن  االمريكية،  اجلامعة 
نستطيع ان نفعله من وجهة نظر اجملتمع املدني هو تشكيل جمموعة 
رقابة مدنية، تضم اناسا مستقلني ومجعيات يعملون على رفع الوعي 
على ضرورة تبليغ اجلهات املختصة يف حال حصول خروقات. وهكذا 
على االقل ميكننا ان نسجل اين حتصل هذه املخالفات ونرفعها اىل 
واملطاعم  املقاهي  مع  لفرتة  عملنا  »حنن  وتتابع:  املختصة«.  اجلهات 
جتاوبا  وملسنا  االمريكية،  للجامعة  اجملاور  احمليط  بريوت،  راس  يف 
من اصحاب هذه احملال. وسننظم احتفاال يف 3 ايلول يتزامن مع بدء 
تطبيق القانون يف شارع احلمرا، احد اهم مناطق السهر. وتشدد نقاش 
على انه اليوم اصبح هناك سياسة عامة على للدولة ان تطبقها وعلى 

الناس االلتزام بها.
وطبعا تبقى العربة يف التنفيذ، السيما ان كثريين يقولون انه يف 
هذه الظروف »الناس عم بتنفس بالسيجارة« فهل سيأتي بدء تنفيذ 
القانون حازما ام ان االمر سيكون غض النظر يف هذه الظروف عماًل، 

مبقولة »نفخ عليها تنجِل؟«.

بدءاً من 3 أيلول لبنان خاٍل من التدخني يف 
األماكن العامة املغلقة: من يراقب التنفيذ؟ 
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 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

101 South St, Granville 
P:02 9637 0322- F:9637 0377

222 Sydney St, Chatswood 
P:02 9413 2722- F:9413 2711

 بادارة السيد 
سام كوره

7 أيام يف 
األسبوع و 24 

 ساعة 
ويف جميع مناطق 

سدني

0418 240 850

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

*
*
*

خملوف  تاري  اجلنتلمان 
جولي  الفاضلة  وعقيلته 
جنلهما  بتنصري  احتفال 
كريستيان  املالك  الطفل 
 - شربل  مار  كنيسة  يف 
اىل  توافد  وقد  بانشبول. 
واالقارب  االهل  الكنيسة 
الطفل  عمادة  حلضور 
بيعة  الذي دخل  كريستيان 
املسيح بسكب املاء ودهن 
مبباركة  املقدس  املريون 
قدس االب الدكتور انطوان 
العراب  بشهادة  طربيه 
والعرابة  سليمان  جوزيف 

ساندره خملوف.
املناسبة  بهذه  واحتفاء 
املقدسة بعد الكنيسة انتقل 
لوغارنو  مطعم  اىل  اجلميع 
العشاء  لتناول  سيفود 
السخية  واملأدبة  الفاخر 
الشهية. واللقمة  بالكرم 

املالك  قطع  ذلك  وخالل 
كريستيان مبعاونة العرابني 
قالب احللوى وحوهلم االهل 
الطفل  خنب  اجلميع  وشرب 

متمنني له عمادة مباركة.

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

عمادة الطفل املالك كريستيان خملوف

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 

املالك كريستيان

االب طربيه والطفل مع االهل واالقارب

االهل واالقارب

   من ابناء احلياة
انعم اهلل على املزين الشهري جو الصبوح وعقيلته انيتا مبولودة 
امسياها ليسا وهي باكورة زواجهما اليت اضفت على البيت السعيد 
فرحة كربى. وعند بلوغ اخلرب املفرح امتألت الغرفة بالزهور وغصت 
اىل  الورود  قبل  احلب  محلوا  الذين  واالقارب  االهل  من  بعدد 
االهل مهنئني الوالدين جو وانيتا بالسالمة ومتمنني للمالك  ليسا 
مستشفى  يف  الوالدة  متت   . والديها  ظل  يف  واهلناء  السعادة 
ويستميد. الوالدة والطفلة بصحة جيدة خرجت من املستشفى مع 

طفلتها بالسالمة والف مربوك.                      أراكس

اليت  الطبية  الدراسات  أكدت 
صدرت مؤخرا على أهمية الرضاعة 
الطبيعية كوسيلة مثالية لألمهات 
ألطفاهلن  الالزم  الغذاء  لتقديم 
لوزنهم  طبيعية  زيادة  يكفل  مبا 

الصحي.
أليجار  »جامعة  وانضمت 
اإلسالمية« و«جامعة كاليفورنيا-
ديفيس« إىل اجلامعات واملعاهد 
أن  على  أمجعت  اليت  الرائدة 
االطفال  الطبيعية متكن  الرضاعة 
بشكل  الوزن  اكتساب  من 
تناغما  أكثر  معدل  يف  طبيعي 
وثباتا وصحة على عكس احلليب 

الصناعي.
كما اكد اخلرباء بهذا اخلصوص 
تشكل  الطبيعية  الرضاعة  أن 
الطفل  لغذاء  األمثل  الطريقة 
على  األم  حليب  حيتوي  إذ 
وكافة  والفيتامينات  الربوتينات 
العناصر الغذائية احليوية األخرى 
إليها الطفل باملعدل  اليت حيتاج 
نظام  على  للحصول  املطلوب 

غذائي سليم.
خلفان  حصة  الدكتورة  وقالت 
التنفيذية  اللجنة  مدير  الغزال 
صديقة  إمارة  الشارقة  حلملة 
طفل  كل  حق  من  ان  للطفل 
الغذائي  النظام  على  حيصل  أن 
األمثل له مبا يكفل زيادة لوزنه 
وفقا إليقاع اجلسم الطبيعي وان 
احلل  تشكل  الطبيعية  الرضاعة 
ملا حتتويه  الغرض  هلذا  األنسب 

من عناصر غذائية ضرورية لنمو 
الطفل .

مؤكدة انه بالرغم من ان بعض 
بشكل  وزنا  يكتسبون  األطفال 
أسرع من خالل احلليب الصناعي 
العناصر  إىل  يفتقرون  أنهم  إال 
جسم  مينع  ما  الالزمة  الغذائية 

الطفل من النمو بوترية طبيعية.
الدراسات  نتائج  ان  واضافت 
الشارقة  محلة  جهود  مع  تلتقي 
لزيادة  للطفل  صديقة  إمارة 
الطبيعية  الرضاعة  بفوائد  الوعي 
العمل  أماكن  جعل  إىل  وسعيها 
واحلضانات  العامة  واألماكن 
واملرافق الصحية مرافق صديقة 

لألم والطفل.
املرضعات  األمهات  وطمأنت 
يزيد  أن  الطبيعي  من  أن  إىل 
ينقص  أو  الرضيع  الطفل  وزن 
بفارق بسيط عن املعدل الطبيعي 

على  خطرا  يشكل  أن  دون  من 
صحة الطفل داعية األمهات اىل 
التمسك باخليار الصحي ألطفاهلن 
الصناعي  للحليب  اللجوء  وعدم 
حليبهن  يكفي  أال  من  خلوفهن 

لغذاء الطفل.
اللجوء  عدم  على  اكدت  كما 
لو  حتى  الصناعي  احلليب  إىل 
بشكل  الوزن  الطفل  يكسب  مل 
إن  إذ  املرض  بسبب  صحيح 
الطفل  تزود  الطبيعية  الرضاعة 
يزيد  مما  طبيعي  مناعة  بنظام 
من قدرة اجلسم على الدفاع ضد 

املرض .
مشرية اىل تقارير طبية تؤكد 
على أن الرضاعة الطبيعية تساعد 
البالغني  لدى  السمنة  منع  يف 
األمر  هذا  أن  من  الرغم  على 
أخرى  عوامل  على  أيضا  يعتمد 

كنمط حياة الفرد.

الرضاعة الطبيعية تكسب الرضيع وزنا صحيا
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متفرقـــات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

50 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance 
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

165C Wattle Street Bankstown Call us Today: 02 9707 3077  

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 

AMP 360 309 0414شركة
االتصال بـ داني دكان على:

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 

مع اقرتاب موعد عيد ارتفاع الصليب يف 14 ايلول من كل سنة 
عمل فريق »Ehden Spirit«، مدعوما من احتاد بلديات قضاء زغرتا 
على اعادة طلي الصليب العمالق القائم فوق جبل مار سركيس 
على الطريق املؤدية اىل القرنة السوداء واملشرف من فوق على 
اهدن واجلوار ويقع على على حنو الفي مرت وهو بارتفاع 16 مرتا.

وتعاون عدد من نشطاء » Ehden Spirit« على امتام عملية الطالء 
عرب طريقة الـ rappel لصعوبة ايصال السقاالت احلديد اىل املكان 
وبعدما اجنز الفريق املشار اليه االعمال، اعاد طلي الصليب مبواد 

عازلة ملنع تأثره بالعوامل الطبيعية خالل الشتاء خصوصا.
واوضح منسق فريق » Ehden Spirit« فيليب عنرت ان االعمال 
مثرة تعاون ما بني اعضاء الفريق، الن املوقع خطر، وقد زودنا 
احتاد بلديات قضاء زغرتا كل املواد الالزمة للدهان والعزل ومنع 
النش وسيكون الصليب يف حلة جديدة، علما ان االعمال مشلت 

ايضا تأهيل القاعدة االمسنتية واالرض اجملاورة هلا.
قمة  على  احتفالي  قداس  ايلول   14 يقام يف  ان  املقرر  ومن 

اجلبل.

صليب جبل مار سركيس 
إهدن يف حلة جديدة 

املخافر يف  أحد  فوق  الفرنسي  العلم  نرى  مرة  كل  يف 
اعالن تروجيي ملسلسل ما، نتساءل ماذا بعد؟ مخسة أجزاء 
من »باب احلارة«، وما نتج عنه من أصول وفروع، »باب 
إدريس«، وحاليًا »جنى العمر«. ال شك يف ان حقبة االنتداب 
ميكن  ما  جعبتها  يف  محلت  وسوريا  لبنان  على  الفرنسي 
صقله بقوالب درامية، لكن خطر الدوران يف حلقة مفرغة 

ظل هاجسًا يسبب الصداع. فماذا عن »جنى العمر«؟
إذا كانت االنتاجات السورية أبرز ما جّسد حقبة االنتداب 
الفرنسي بـ«باب احلارة«، فإن العمل الذي اعُترب »الدجاجة 
اليت تبيض ذهبًا« يف ذلك الوقت بدأ جنمه يأفل جزءًا بعد 
من  مزيدًا  يتحمل  لن  بأنه  عليه  القيمون  اقتنع  حتى  آخر، 
األجزاء. هذا منوذج عن االنتاجات السورية اليت تتفّوق امكانًا 
وانتشارًا على تلك اللبنانية، فكيف إذًا يف لبنان حيث واقع 
األرض وغرف املفاوضات بني املنتجني واملمثلني خمتلفة؟

كان ال بّد لـ«املستقبل« من ان ينطلق بعرض أول للدراما 
اللبنانية حنو التجدد الذي يطمح اليه.  حياكي »جنى العمر« 
حقبة االنتداب الفرنسي، وما حُياك حوهلا من روايات نظنها 
من املاضي، لنكتشف انها لكل زمان. تلعب املمثلة إلسا 
زغيب دور »سلمى«، اليت جتد نفسها حتولت اىل »سليم«، 
بعد قتلها ضابطًا فرنسيًا حاول االعتداء عليها، فتنزح من 
منطقة الرميلة اىل بريوت لالختباء يف منزل خاهلا. ترميها 
املصادفات على طريق الطبيب الفرنسي »باتريك داميان« 
وقليل  املنظر  رّث  هيئة صيب  على  وهي  اخلال(  )يوسف 
اىل  هناك  فيتعرف  خاهلا،  منزل  اىل  يصطحبها  التهذيب. 
معاملة  ُتسيء  أنانية،  فتاة  كرم(،  )جوي  »زينة«  ابنته 

اخلادمة وال تكرتث إال لنزواتها.
ختطط زينة لاليقاع بـ«العريس اللقطة« باتريك مهما كّلف 
الثمن. يف هذا الوقت يباشر سليم )سلمى( وظيفته اجلديدة 
عامل تنظيفات يف املستشفى حيث يعمل باتريك، ليصبح 
باتريك  يليب  زينة.  مع  املتوترة  عالقته  رغم  بينهما  رسواًل 
أمام  بالنظرات واإلحياءات  دعوة زينة اىل العشاء، فرتميه 

والديها متجاهلة وجودهما.
مل تفت املسلسل ضرورة اشهار العداء للفرنسيني عرب 
السيناريو واحلوار، فاملؤلفة ماغي بقاعي طّعمت نصها جبّو 
تلك احلقبة، رغم ان احلوار الذي دار ما بني جندي فرنسي 
بدا  األسلحة،  مكان  لكشف  يعذبه  وهو  لالنتداب  ومناوئ 

مفتعاًل وغري مقنع.
جتربة  خاض  اخلال  يوسف  مقبواًل.  كان  املمثلني  أداء 
مناضاًل  حينذاك  كان  وإن  ادريس«،  »باب  يف  االنتداب 
لتحقيق االستقالل. إلسا زغيب بدت »مهضومة« يف دور 
سليم حتى اآلن، شرط أال  يطول التنّكر أكثر بعد، فمالمح 
الرجل ال ريب خمتلفة عنها لدى املرأة، وليس مقنعًا خداع 
ما يف  تفرغ جوي كرم كل  حلقتني. مل  أكثر من  اآلخرين 
جعبتها، لكن اىل اآلن أداؤها مقبول رهن احللقات املقبلة، 

فيما يوسف حداد مل يظهر بعد.
امَلشاهد،  إيقاع املسلسل سريع، رغم احلشو يف بعض 
أو  األيدي  مبتوري  الفرنسيني  اجلرحى  مشهد  كتكرار 
األرجل مثاًل. على املخرجة ليليان أ. بستاني ضعف األنظار 
واملسؤولية جتنبًا للوقوع يف َمشاهد مكررة أو معروفة، وال 
سيما ان »باب ادريس« مل يزل حيًا يف الذاكرة، باملقارنة 
مع احللقتني األوليني منه ومع اللتني شاهدناهما من »جنى 
العمر«، يبدو األخري مشوقًا أكثر، لكن الوقت مل حين بعد 

إلطالق األحكام، يف انتظار جالء املزيد من الوقائع.

االنتداب الفرنسي يعود جمّدداً 
إىل لبنان مع )جنى العمر(

شهد العامل أخريًا ارتفاعًا ملحوظًا يف عدد اإلصابات بسرطان اجللد 
)بلغت حنو مليون حالة يف الواليات املتحدة االمريكية وحدها(. ومل 
عند  ظهرت  بل  السن،  املتقدمني يف  على  باملرض  اإلصابة  تقتصر 
يعد  الذي   )Mélanome( الـ«ميالنوم«  نوع  وخصوصًا  أيضًا،  الشباب 

مسؤواًل عن قسم كبري من وفاة املصابني به.
جاورجيوس  القديس  مستشفى  يف  اجللدية  األمراض  اختصاصّية 
سرطان  حاالت  من   %  95-90 أن  إىل  تلفت  مسور،  ريتا  الدكتورة 
اجللد، تسجل بعد سن األربعني، وتتطّور تدرجيًا يف اجزاء اجلسم اليت 

تتعّرض بكثرة ألشعة الشمس، وهي ليست مميتة.
أما الـ5-10% املتبقية، فهي األخطر. إذ تندرج حتت نوع الـ«ميالنوم« 
يظهر  وهو  أخرى.  أعضاء  إىل  ميتد  أن  وميكن  بسرعة،  يتفاقم  الذي 
غالبًا  يتكاثر  فيما  الرجال،  عند  الرقبة  و  والرأس  األنف  على  عادة 
على الذراعني والساقني عند النساء. كذلك، ال تشرتط اإلصابة به 
عمرًا معينًا، وقد يستهدف مناطق غري معّرضة للشمس بشكل مستمر 
كالرجلني والظهر. يف حاالت مماثلة، حيّسن الكشف املبكر من نسبة 

الشفاء. ويف حال مل يكتشف باكرًا، ميكن إستئصاله عرب اجلراحة.
أبرز عالمات اإلصابة

إىل   )New York Timesلـ )التابع   cancer.about.com موقع  يشري 
عالمات  من  تكون  قد  ألنها  عندها  التوقف  جيب  عالمات،   جمموعة 

اإلصابة بسرطان اجللد، ومنها:
- ظهور حّبة أو جرح جديد يكرب و/أو ينزف يف منطقة معرضة للشمس 

)الوجه او اليدان(.
- تغرّي حجم شامة موجودة سابقًا يف جسمك أو شكلها أو لونها ، 

تكرب أو تنزف، تتقشر وتسّبب َحكاكًا.
- ظهور شامة جديدة يف الرجلني أو الظهر.

- بقع سوداء ومحراء تظهر على اجللد.
- أي ورم جديد يثري الشبهات.

اخلشنة  الرقع  إىل  اإلنتباه  وجوب  إىل  دراسات  تشري  كذلك،   -
)املكسوة بقشرة( ذات اللونني البين أو الوردي الداكن. ذلك أنها قد 

تتطّور إىل سرطان جلد من نوع »ساركومة« األقل شيوعًا.
تغرّيات سرطانّية.  هي  اجللد  اليت حتصل يف  التغرّيات  كل  ليس 
السبيل الوحيد للتاكد من ذلك هو فحص اجللد الذي يتواله الطبيب 

املعاجل أو طبيب االمراض اجللدية.
أسبابه  

من االسباب الرئيسّية لإلصابة بسرطان اجللد:  
- التعّرض املباشر لألشعة ما فوق البنفسجّية، من دون وقاية.

وتعريضها   Solarium(( اصطناعيًا  البشرة  »تسمري«  من  اإلكثار   -
. UVA ألشعة

يف  نقصًا  يعانون  الذين  أو  الفاحتة  البشرة  ذات  االشخاص   -
املناعة.

- إصابة سابقة بسرطان اجللد.  
والوقاية؟

مثة خطوات بسيطة ميكن اللجوء إليها، لتخفيف خطر االصابة بسرطان 
اجللد:

- جتّنب التعّرض للشمس من دون وقاية بني احلادية عشرة قبل 
الظهر والرابعة بعد الظهر.

 Sun Protection( يوميًا  الشمس  من  الواقي  الكريم  استعمال   -
Factor UVA and UVB SPF(، وخصوصًا على الوجه واليدين واألذنني 

والشفتني.
. Solariumالتخفيف من إستخدام الـ -

- الفحص الذاتي الدوري.
ال  أماكن  يف  واللعب  نشاطاتهم  ممارسة  على  األوالد  تشجيع   -
تصلها أشعة الشمس، وارتداء القبعات ووضع الكرميات الواقية عند 

تعّرضهم للشمس.

سرطان اجللد وعالماته 
اخلبيثة 

طالق لبناني امريكي.. يف بيفرلي هيلز
  

خابت كل آمال املمثلة األمريكية أدريان معلوف بأن تتمكن من 
إنقاذ زواجها بعدما تقدم زوجها جراح التجميل األمريكي من اصل 

لبناني بول ناصيف بطلب للطالق منها.
وأفاد موقع »بيبول« األمريكي ان ناصيف، وهو من أبرز جراحي 
التجميل يف بيفرلي هيلز، تقدم أمام حمكمة لوس اجنلس العليا 
بطلب للطالق من معلوف اليت سعى لإلنفصال قانونيا عنها الشهر 
املاضي. وأشار إىل ان ناصيف )50 سنة( يعزو سبب طلبه الطالق 
إىل وجود خالفات ال ميكن حلها مع زوجته، وهو يطلب الوصاية 
سنوات(   9( غافني  أوالدهما  على  واجلسدية  القانونية  املشرتكة 
معلوف  ان  إىل  )6 سنوات(. يشار  »كريستيان وكولني  والتوأم 
العام 2002. واشتهرت ناصيف،  )50 سنة( وناصيف تزوجا يف 
وهي من أصل لبناني أيضًا، بدورها يف »ربات منزل بيفرلي هيلز 

احلقيقيات«.
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تتمــات

»أمل« قمة طهران ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

شددت على ضرورة وجود احتاد فعلي بني دول حركة عدم االحنياز 
ال  اليت  االستعمارية،  القوى  بوجه  اخلاصة  مصاحلها  حلماية  الـ120، 
وقد  أهدافها.  إىل  الوصول  اجل  من  احلروب  اىل  اللجوء  عن  تتورع 
هذه  خامنئي  علي  السيد  االيرانية  للجمهورية  االعلى  املرشد  اختصر 
االهداف بالقول ان العامل »مير بفرتة انتقالية إىل نظام دولي جديد، 

ومبقدور حركة عدم االحنياز، وجيب عليها، أن متارس دورًا جديدًا«.
القاهرة  بني  اجلليد  كسر  للقمة،  االجيابية  املؤشرات  أول  ومن 
وطهران، اليت احتفت بأول رئيس مصري يزورها منذ حوالي 30 عاما، 
ونظريه  جناد  امحدي  حممود  اإليراني  الرئيس  عقده  الذي  واالجتماع 
رفضهما  وأكدا  السورية  األزمة  حبثا  حيث  مرسي،  حممد  املصري 
التمثيل  مستوى  رفع  وإمكان  العسكرية،  احللول  او  اخلارجي  التدخل 
جتمعهما  البلدين  أن  وتأكيدهما  البلدين،  بني  املقطوع  الديبلوماسي 
شراكة اسرتاتيجية. لكن كان من الالفت ايضا ان خامنئي مل خيص 
باستقبال مثلما  ايران ساعات قليلة،  زيارته  الذي استغرقت  مرسي 

فعل مع العديد من الزعماء والرؤساء الذين شاركوا يف القمة.
دمشق،  نظام  وانتقاداته  السورية  االزمة  من  مرسي  موقف  لكن 
اثارت بلبلة يف اروقة مؤمتر طهران، سارعت واشنطن اىل التقاطها 
والرتحيب بها. ففي موقف الفت للنظر، ربط الرئيس املصري ضمنيا 
بني ما يتعرض له الفلسطينيون وما يواجهه السوريون، ودعا ايضا 
دول احلركة إىل »التضامن مع نضال أبناء سوريا احلبيبة ضد نظام 

قمعي فقد شرعيته«.
إىل  السابقة  دعوته  فشل  اىل  تؤدي  قد  مرسي  كلمة  كأن  وبدا 
حيث  والسعودية،  وتركيا  وإيران  مصر  تضم  رباعية،  جلنة  تشكيل 
سارع رئيس احلكومة السورية وائل احللقي، واعضاء الوفد السوري، 
حني  خطابه، يف  يلقي  مرسي  كان  بينما  املؤمتر،  قاعة  مغادرة  اىل 
اعلن الحقا أن كالم مرسي وأد مبادرته لتشكيل »الرباعية«، بينما مل 
يعرف بعد مصري املبادرة العراقية، وما إذا كانت ستكون مقبولة من 

اجلميع.
وافتتحت قمة دول عدم االحنياز يف طهران، أمس االول، حبضور 
رؤساء وملوك ورؤساء حكومات أو مسؤولني كبار من الدول الـ 120 
ان  يفرتض  اليوم،  ختامي  ببيان  القمة  وختتتم  احلركة.  األعضاء يف 
تتحدد فيه ما اذا كانت فكرة اللجنة الرباعية حول سوريا، اليت اقرتحها 
مرسي شخصيا يف مكة، ستظهر اىل النور، ام ستتشكل جلنة اخرى 

ملتابعة االزمة السورية.
وأعاد املرشد األعلى للثورة اإلسالمية يف إيران آية اهلل علي خامنئي، 
يف كلمته يف افتتاح القمة، املبادئ األساسية للحركة إىل الواجهة. 
وقال »لقد شهدنا يف املاضي القريب انهيار سياسات فرتة احلرب 
الباردة، وما تلى ذلك من األحادية القطبية. والعامل باستلهامه العرب 
من هذه التجربة التارخيية مير بفرتة انتقالية إىل نظام دولي جديد، 
جديدًا.  دورًا  متارس  أن  عليها،  االحنياز، وجيب  عدم  حركة  ومبقدور 
ينبغي أن يقوم هذا النظام على أساس املشاركة العامة واملساواة يف 
احلقوق بني الشعوب، وتضامننا حنن البلدان األعضاء يف هذه احلركة 
النظام  انبثاق هذا  الراهن، ألجل  الوقت  البارزة يف  الضروريات  من 

اجلديد«.
وانضم الرئيس اإليراني حممود امحدي جناد إىل خامنئي يف انتقاد 
ضمان  من  متكنت  واحدة  دولة  توجد  »ال  انه  موضحا  األمن،  جملس 
حقوقها عرب جملس األمن«. ودعا إىل استحداث أمانة ومؤسسات حلركة 
الدولية وإدارة  عدم االحنياز من اجل املشاركة يف إصالح املنظومة 

العامل، معتربا أن مجيع شعوب العامل غري راضية عن الوضع الراهن.
وقال مرسي، يف افتتاحه القمة، »حنن مجيعا اآلن أمام حتديات كثرية 
تواجهها دولنا األعضاء، فالشعبان الفلسطيين والسوري يناضالن اآلن 

ببسالة مبهرة طلبا للحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية«.
ضد  احلبيبة  سوريا  أبناء  نضال  مع  »تضامننا  إن  مرسي  وأضاف 
نظام قمعي فقد شرعيته واجب أخالقي، مبثل ما هو ضرورة سياسية 
األبية،  احلرة  لسوريا  قادم  مبستقبل  إمياننا  من  ينبع  واسرتاتيجية، 
وعلينا مجيعا أن نعلن دعمنا الكامل غري املنقوص لدفاع طالب احلرية 
والعدالة يف سوريا، وان نرتجم تعاطفنا هذا إىل رؤية سياسية واضحة 
تدعم االنتقال السلمي إىل نظام حكم دميوقراطي يعكس رغبات الشعب 
السوري يف احلرية والعدالة واملساواة، ويف الوقت ذاته حيفظ سوريا 
من الدخول إىل دائرة احلرب األهلية أو السقوط يف هاوية التقسيم 

والصدام الطائفيني«.
وبينما كان مرسي يلقي خطابه انسحب الوفد السوري برئاسة احللقي 
ووزير اخلارجية وليد املعلم من القاعة. واعترب احللقي، يف مقابلة مع 
قناة »العامل«، أن »مرسي حتدث بصفته رئيسا للدورة السابقة لقمة 
عدم االحنياز لكنه مل يتمسك باملبادئ اليت مت إنشاء احلركة عليها، 
حيث كان حديثه موجها بشكل سليب إىل ما جيري يف سوريا، بدال من 
السلمية ملنع سفك  والتوجهات  العربي  للحل  أن تكون مصر حاضنة 

الدم السوري«.
واعترب احللقي أن »مبادرة مرسي قد مت وأدها بعد كلمته يف القمة، 
لكن هناك توجها آخر إلنشاء ترويكا تضم إيران وفنزويال ومصر لبحث 
خمارج وحلول لالزمة السورية«، معربا عن أمله يف أن »تالمس هذه 
الرتويكا كل ما يتعرض له الشعب السوري من حتديات وأعمال إرهابية 
إىل  السياسي  املسار  يصل  أن  تريد  ال  معروفة،  دول  خلفها  تقف 

تسوية سلمية بني كل األطراف«.
اللهيان، يف  عبد  أمري  اإليراني حسني  اخلارجية  وزير  نائب  وقال 

 40 ملدة  اجتماعا  عقدا  ومرسي  جناد  إن  »العامل«،  قناة  مع  مقابلة 
دقيقة. وأضاف »شددا على ضرورة تسوية األزمة السورية بالسبل 

الديبلوماسية ومنع أي تدخل أجنيب«.
ودي  مناخ  يف  مت  وجناد  مرسي  مجع  الذي  »اللقاء  إن  وأضاف 
وصداقة، حيث حبثا مسألة رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي وفتح 
على  اللقاء  الرتكيز خالل  »مت  انه  وأوضح  البلدين«.  السفارات بني 

أهداف احلركة واألوضاع الدولية واإلقليمية«.
مصر  تعترب  »إيران  إن  اإليرانية،  للرئاسة  بيان  وفق  جناد،  وقال 
الشعب  إىل  مساعدتها  لتقديم  مستعدة  وهي  االسرتاتيجي  شريكها 
املصري يف كل امليادين«. ونقل البيان عن مرسي قوله إن »مصر 
تعترب إيران شريكا اسرتاتيجيا«. وأعلن جناد أن »النظام الصهيوني 
املنطقة  لشعوب  تهديدا  يشكالن  املتحدة  والواليات  الغرب  وهيمنة 

والعامل«.
وأكد الرئيس اإليراني لنظريه املصري ان طهران ترى ان »اجملازر 
اليت ترتكب يف سوريا ال تفيد بشيء وينبغي إجراء انتخابات حرة« ويف 
الوقت ذاته منع أي تدخل »حللف مشال االطلسي ودول االستكبار«، 
اال  حلها  ميكن  ال  سوريا  يف  »املشاكل  ان  على  مرسي  شدد  بينما 

مبساعدة الدول املؤثرة يف املنطقة، ومنها ايران«.
وأعلن املستشار اإلعالمي لرئيس احلكومة العراقية نوري املالكي، 
علي املوسوي، يف طهران، ان »رئيس الوزراء سيقدم مبادرة حلل 
األزمة السورية، تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم مجيع مكونات 
ترتأسها«.  اليت  الشخصية  على  األطراف  وتتفق  السوري،  الشعب 
مقبولة  سورية  شخصية  اختيار  كذلك  تتضمن  »املبادرة  إن  وأضاف 
لدى اجلميع للتفاوض مع املعارضة، بهدف الوصول إىل حل لالزمة«. 
كما تدعو إىل »وقف العنف من مجيع األطراف، ودعوة البلدان لعدم 

التدخل يف الشأن السوري الداخلي«.
األطراف يف  »كافة  أيضا  تدعو  املبادرة  ان  اىل  املوسوي  واشار 
السوري  سوريا إىل اجللوس حول طاولة حوار وطين، ويكون احلوار 
األطراف  خمتلف  »دعوة  تشمل  وهي  العربية«.  اجلامعة  إشراف  حتت 
مستقلة  مفوضية  تشكيل  مشروع  قبول  اجل  من  سوريا  املؤثرة يف 

لالنتخابات، وإجراء انتخابات حتت إشراف دولي وعربي«.
يف  مرسي  وجهها  اليت  »القوية«  باالنتقادات  واشنطن  ورحبت 
طهران لسوريا، وكذلك بتلك اليت وجهها األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون إليران. وردا على سؤال عن تصرحيات مرسي الذي دان 
النظام السوري، اعترب مساعد املتحدث باسم وزارة اخلارجية األمريكية 

باتريك فنرتيل أنها »تعليقات واضحة جدا وقوية جدا«.
لالمم  العام  االمني  اكتفاء  عدم  جيدا  امرا  »كان  فنرتيل  وأضاف 
اثارته  النووي، بل  الربنامج  املتحدة باالدالء بتصرحيات واضحة حول 
ايضا قضايا انتهاك حقوق االنسان والوضع يف سوريا«. وتابع ان 
جدا  »واضحا  كان  السوري  الشعب  دعمه  املصري  الرئيس  اعالن 
وينطوي على مساعدة كبرية«، الفتا اىل ان الواليات املتحدة »تتقاسم 
السوري بشار( االسد  )الرئيس  مع مصر اهلدف نفسه: نهاية نظام 
حقوق  حترتم  دميوقراطية  سوريا  حنو  واالنتقال  الدماء  اهراق  ووقف 

االنسان«.

مقتل 5 من جنودها...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

أنباء صادمة جدًا حقًا... سيشعر الكثري من االوسرتاليني بأنها أشبه 
بصفعة فعلية«. وأوضحت أنها ستقطع زيارتها وتعود اىل أوسرتاليا 

لالطالع على أحدث املعلومات عن مالبسات األمر.
ومع تزايد اهلجمات باألسلحة النارية اليت ينفذها جنود أفغان، زادت 
للتعجيل يف  »إيساف«   االجنبية املشاركة يف  الدول  الضغوط على 

خطط االنسحاب.
القوات  أكثر  يغادر  أن  احلالي  الزمين  اجلدول  مبوجب  املقرر  ومن 
األفغانية  القوات  وتسلم   2014 نهاية  حبلول  أفغانستان  القتالية 

مسؤولية االمن.
وتظهر استطالعات الرأي أن االوسرتاليني يريدون بغالبية ساحقة 
خروج قواتهم من أفغانستان، لكن جيالرد استبعدت تعجيل االنسحاب. 
فلئن لفتت اىل ان ازدياد »اهلجمات من الداخل« جيعل من الصعب 
بناء الثقة بني االوسرتاليني واالفغان الذين يدربونهم، أكدت انها ال 
تزال تثق بالتقدم الذي حترزه  القوات االوسرتالية يف افغانستان، 
مضيفة:«اسرتاتيجيتنا حمددة، اسرتاتيجيتنا ثابتة، وال ميكن ان نسمح 
هناك  اىل  ذهبنا  اسرتاتيجيتنا...  بتغيري  املؤملة  اخلسائر  الكثر  حتى 

هلدف معني وسوف نتأكد من حتقيقه«.
ومبقتل اخلمسة تكون هذه أسوأ 24 ساعة بالنسبة اىل أوسرتاليا يف 
احلرب يف أفغانستان واليت انضمت إليها أواخر عام 2001، مع العلم 

أن  38 جنديًا اوسرتاليًا قتلوا هناك  منذ بدء احلرب.
وكثفت القوات اليت يقودها حلف مشال األطلسي  اإلجراءات األمنية 
حملاولة مواجهة الزيادة يف اهلجمات اليت يشنها جنود أفغان، ونبهت 

اجلنود اىل وجوب محل أسلحة حمشوة بالذخرية دائمًا يف القواعد.
وزار رئيس هيئة االركان االمريكية املشرتكة اجلنرال مارتن دميبسي 
كابول االسبوع املاضي ملناقشة زيادة حوادث اطالق القوات األفغانية 
النار. وأبدى الرئيس االمريكي باراك اوباما أيضا »قلقًا بالغًا« حلصول 

مثل هذه اهلجمات.
وأعلنت »طالبان« مسؤوليتها عن عدد كبري من اهلجمات، دلياًل على 
قدرتها على اخرتاق صفوف القوات األفغانية، مما يثري تساؤالت عن 

مدى استعداد هذه القوات لتولي املسؤولية.

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 

مقتل 5 من جنودها...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

سياسي، وجه وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس حتذيرات ال 
سابق هلا اىل الرئيس بشار األسد و«عصابته اإلجرامية«. وأبقى نظريه 
أو  الطاولة إلقامة ممرات  العسكري على  الربيطاني وليم هيغ اخليار 
مناطق آمنة. غري أن األمم املتحدة دعت اىل التعامل حبذر شديد مع 

دعوات كهذه.
ومل ينجح أعضاء جملس األمن يف التوصل اىل أي امجاع على رغم 
املساعي اليت بذلت طوال األسبوعني األخريين من أجل اصدار بيان 
يتعلق باألزمة اإلنسانية املتفاقمة ليس فقط داخل سوريا، بل أيضًا 
يف دول اجلوار، حيث فاق عدد الالجئني حتى أمس زهاء 230 ألفًا، 
فضاًل عن آالف الالجئني الذين ال يزالون عالقني عند احلدود، وهم 

حياولون الفرار من العنف الدموي املتصاعد يف أحناء سوريا.
ويف يوم سوري طويل شهدته املنظمة الدولية عشية بدء املمثل 
اخلاص املشرتك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية يف سوريا األخضر 
االبرهيمي مهمته غدًا خلفًا للمبعوث املنتهية واليته كويف أنان، افتتح 
فابيوس الذي ترئس بالده جملس األمن للشهر اجلاري، اجللسة باعطاء 
الكلمة لنائب األمني العام لألمم املتحدة يان الياسون الذي قال إن 
»الذين  أن  موضحًا  أكثر«،  ال  أقل،  سالح  اىل  حيتاجون  »السوريني 
يزودون احلكومة أو املعارضة املسلحة األسلحة، أو املعدات، أو املال، 
العنف  من  ملزيد  الطريق  ويعبدون  العنف  من  مفرغة  حلقة  يوجدون 
والفوضى«. وإذ أخذ علمًا »بالدعوات األخرية القامة ممرات انسانية أو 
مناطق آمنة داخل سوريا حيث ميكن املدنيني، كما جيادل البعض، أن 
جيدوا مالذًا من العنف«، أضاف  أن »اقرتاحات تثري تساؤالت جدية 

وتستوجب اإلعتبار بانتباه وعناية«.
أنطونيو غوترييس  املتحدة لالجئني  السامي لألمم  وأورد املفوض 
أرقامًا عن الالجئني السوريني يف دول اجلوار، فقال إن العدد اإلمجالي 
يف  ألفًا   80 بينهم  الجىء،  ألف   229 زهاء  أمس  من  أول  حتى  بلغ 
تركيا، علمًا أن هذا العدد قد يصل اىل 130 ألفًا قريبًا، اىل الالجئني 
يف األردن والعراق ولبنان، الذي سجل وحده 57 ألف الجىء. ودعا 
سوريا،  يف  احملتاجني  اىل  اإلنسانية  املساعدات  ايصال  تأمني  اىل 
واىل محاية الالجئني الفلسطينيني والعراقيني يف سوريا، واىل محاية 
الضرورية  املساعدات  وتوفري  اجلوار  دول  يف  السوريني  الالجئني 

هلم.
وتبعه وزير اخلارجية االردني ناصر جودة الذي قال »أننا نقرتب سريعًا 
من الوصول اىل ما يفوق بالفعل أضعاف طاقتنا اإلستيعابية«، متخوفا 
ومقتضياته...  العام  بالنظام  متس  وآثار  وأمنية  اجتماعية  »آثار  من 
األمر الذي سيضطرنا اىل... اىل اختاذ اجراءات تقييدية تفرضها علينا 

كثافة التدفق البشري النازح اىل أراضينا من سوريا«.
ذاتها  اهلواجس  عن  أوغلو  داود  أمحد  الرتكي  نظريه  عرب  كذلك 
و«لذلك، سنحتاج من اآلن وصاعدًا اىل اختاذ خطوات داخل احلدود 
السورية«. وقال: »دعوني أكن واضحًا. هناك طرف وحيد مسؤول عن 
هذه املأساة: النظام يف سوريا«. واعترب أن االزمة يف سوريا تهدد 
األمن واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط والعامل، مشريا اىل ان 
»كل شيء حيدث أمام أعيننا وكل يوم هناك جمزرة جديدة ترتكب ضد 
الشعب السوري، سائال اىل متى سنواصل مشاهداتنا ملا حيصل يف 
سوريا من جرائم وجمازر؟ هل ضمرينا مرتاح اىل مثل هذا القصور؟ كيف 
سنفسر مثل هذا القصور؟«. ودعا جملس األمن اىل »التحرك ملساعدة 

الشعب السوري«.
»استطاع  فاعور:  أبو  وائل  اللبناني  اإلجتماعية  الشؤون  وزير  وقال 
أنه  رغم  على  لبنان  عن  السورّية  األزمة  إبعاد  سياسته  بفضل  لبنان 
بالدول  أسوة  »لبنان  أن  موضحًا  أبنائه«،  بني  اخلالفية  املواضيع  زاد 
اجملاورة استقبل عشرات اآلالف من الالجئني، وكانت املقاربة الرمسية 
الدرجة األوىل بعيدًا من اخللفّية السياسية«. وأضاف أن  إنسانية يف 
»احلكومة اللبنانية عملت على محاية الالجئني السوريني وعدم تسليمهم 
إىل السلطات السورية بسبب األوضاع هناك«، وأكد أن لبنان »ملتزم 
إنتماءاتهم  تكن  أيًا  السوريني  النازحني  وإغاثة  ومحاية  إيواء  متاما 

السياسية«.
وقال الوزير الفرنسي فابيوس إن لبنان«جيب أن حيمى من امكان 
انتقال األزمة السورية اليه«، الفتا اىل ان »احلاجات كبرية يف لبنان 
وهناك خالفات فيه«. والحظ أن األسد »يستخدم كل الوسائل من قتل 
واضطهاد للبقاء يف السلطة«، حمذرًا من ان تداعيات االزمة السورية 
تهدد أمن املنطقة والعامل. واعترب أن »استخدام االسلحة الثقيلة ميثل 
شأن  يف  الدولية  اجلنائية  احملكمة  مع  »التواصل  اىل  داعيا  جرمية«، 

اجلرائم اليت ارتكبها اجليش النظامي السوري«.
وشدد على »وجوب »توفري مناطق آمنة للمشردين واملرضى والفارين 
السوريني، واطالق عملية انتقال سياسي للسلطة«، معلنا ان »فرنسا 
تدعو املعارضة السورية لتأليف حكومة انتقالية وستعرتف بها«. وقال 
إنه »من الصعب للغاية فصل املواضيع اإلنسانية عن املقاربة السياسية 
األوسع« لألزمة السورية، أضاف: »حنن متفقون مجيعًا على اعادة تأكيد 
حقيقة أن األسد وعصابته ينبغي حماسبتهما على جرائمهما أمام احملكمة 
السوري اىل  النظام  املقربني من  الدولية« يف الهاي. ودعا  اجلنائية 
على  حض  وإذ  األسد«.  بعد  ما  لـ«مرحلة  واإلستعداد  عنه  اإلنشقاق 
»دفع األمور وإسقاط بشار يف أسرع وقت ممكن«، أقر بأن إقامة مناطق 
عازلة يف سوريا أمر »بالغ التعقيد«.وقال نظريه الربيطاني إن هناك 
»صعوبات كبرية« تعرتض االقرتاح اهلادف اىل اقامة مناطق عازلة يف 

سوريا حلماية الالجئني. 
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رياضـــة

سيدني بعد سيون يرغب 
يف ضم دل بيريو

اعلن نادي سيدني االسرتالي انه حياول ضم جنم جوفنتوس 
بيريو  دل  اليساندرو  سابقا  القدم  لكرة  االيطالي  واملنتخب 
)37 عاما( من اجل تعزيز صفوفه وقدرته اهلجومية يف هذا 

املوسم.
وابلغ املدير التنفيذي يف نادي سيدني طوني بيغناتا صحيفة 
»سيدني مورنينغ هريالد« الصادرة: »سنبذل قصارانا، وادارة 
النادي تدعم هذا اخليار بنسبة 100 يف املئة الننا نثق بانه 
الالعب املناسب الذي نريده. قدمنا عرضا بهذا اخلصوص اىل 
مدير اعماله وننتظر اجلواب. اننا جادون يف االمر الن امتالك 
العب من هذا املستوى هو مكسب كبري للنادي وحنن نعرف 

بالتأكيد ماذا يعين ذلك«.
غازيتا  »ال  صحيفة  كشف  غداة  سيدني  اعالن  ويأتي 
ديللو سبورت« االيطالية عن مفاوضات جيريها نادي سيون 
النادي  رئيس  ان  مضيفة  املخضرم،  النجم  مع  السويسري 
السويسري ومديره الرياضي حضرا اىل تورينو للتفاوض مع 
شقيق دل بيريو الذي يعمل مديرا العماله. وكان دل بيريو 
الذي دافع عن الوان جوفنتوس على مدى 19 عاما، اعلن نهاية 
السنة املاضية انه سيستمر »باللعب املوسم املقبل« مع فريق 
ان  انييللي  اندريا  النادي  رئيس  اعالن  بعد  وذلك  خمتلف، 
معبود اجلماهري يف تورينو سيخوض مومسه االخري مع »السيدة 

العجوز«.
ومحل دل بيريو الوان منتخب ايطاليا 91 مرة سجل خالهلا 
أحرزت لقب مونديال  اليت  التشكيلة  27 هدفا، وكان ضمن 
2006 يف املانيا، وهو حيمل الرقم القياسي يف عدد مرات 
اللعب مع جوفنتوس، ولقب أفضل هداف يف تاريخ النادي 
يف مجيع املسابقات. يذكر ان دل بيريو مطلوب من عدة اندية 

خليجية ويف الواليات املتحدة ايضا.

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 

أحرز نادي إنرت ليبانون الصدارة يف ختام اليوم األول من بطولة 
لبنان العامة للفرق، والذي نظمه احتاد ألعاب القوى على مضمار 
نادي اجلمهور، باحتالله املركز األول يف 6 مسابقات واملركز الثاني 

يف مخس واملركز الثالث يف مسابقتني.
وجاء اجليش يف املركز الثاني أمام الشانفيل واالنصار واجلمهور 
قبل  من  قياسيان  رقمان  األول  اليوم  ُسجل يف  وقد  وفينيقيا. 
كّل من سارة جو قرطباوي من نادي الشانفيل يف سباق الـ800م 
ومقداره 2.18.78 دقيقتان لفئة احلديثات والناشئات، وكريستيل 
الوثب الطويل 5.55م لفئة  صانع من نادي الشانفيل ايضًا يف 

الشابات. وهنا النتائج:
رجال: قفز عالي: 1 - جان كلود رباط )انرت ليبانون( 2.10م، 
2 - عبد برجاوي )انرت ليبانون( 2.00م، 3 - علي الديراني )اجليش( 
- بدري عبيد )اجليش(  الكرة احلديدية )7.260 كغ(: 1  1.86م. 
15.97م، 2 - جورج هاشم )اجليش( 13.14م، 3 - شربل سعد 
)انرت ليبانون( 13.04م. 400م حواجز )سرعة الرياح 0.91م(: 1 
- خالد منصور )اجليش( 57.27ث، 2 - حسني احلسيين )األنصار( 
59.24ث، 3 - دانيال بصوص )اجلمهور( 59.66ث. 100م: 1 - 
حممد سراج متيم )انرت ليبانون( 10.64ث، 2 - رمزي نعيم )انرت 
ليبانون( 11.15ث، 3 - شادي فرحات )اجليش( 11.17ث. 800م: 
1 - أمحد علي )اجليش( 1.56.90د، 2 - عصمت غريزي )اجليش( 
1.58.48د، 3 - زهراب غارابيديان )اجلمهور( 2.00.80د. 10000م: 
1 - حسني عواضة )اجليش( 32.33.59د، 2 - عمر عيسى )اجليش( 

33.13.97د، 3 - داوود مصطفى )معًا لبنان( 35.18.53د.
سيدات: وثب طويل: 1 - كريستيل صانع )الشانفيل( 5.55م 
ليبانون(  )إنرت  اخلوري  سابني   -  2 الشابات(،  لفئة  جديد  )رقم 
الكرة احلديدية )4  4.90م، 3 - جويل فغالي )اجلمهور( 4.77م. 
كلغ(: 1 - فاطمة دندن )انرت ليبانون( 9.48م، 2 - سارة بشارة 
8.68م.  ليبانون(  )انرت  ناجي  كارين   -  3 9.48م،  )الشانفيل( 
400م حواجز )سرعة الرياح 0.76م(: 1 - مساح شقري )األنصار( 
1.18.58د. 100م: 1 - غريتا تسالكيان )انرت ليبانون( 12.11ث، 
رمحة  كريستيل   -  3 12.48ث،  ليبانون(  )انرت  املعلم  مهى   -  2
)الشانفيل( 13.29ث. 800م: 1 سارية طرابلسي )انرت ليبانون( 
2.18.60د، 2 - سارة جو قرطباوي )الشانفيل، 2.18.78د رقم 
)فينيقيا(  عوالي  سارة   -  3 والناشئات(،  احلديثات  لفئة  جديد 
2.40.90د. 10000م: 1 - ماري العم )انرت ليبانون( 44.30.61د، 
- لني دوغان   3 ليبانون( 44.30.61د،  )انرت  - جويس نصار   2

)اجلمهور( 46.59.83د.

قوى الفرق: إنرت ليبانون يف الصدارة 
ورقمان قياسيان لقرطباوي وصانع

ازارنكا وبرتوفا اىل الدور الثالث
من بطولة فالشينغ ميدوز لكرة املضرب

الدور  اىل  اوىل  املصنفة  ازارنكا  فيكتوريا  البيالروسية  تأهلت 
الثالث من بطولة الواليات املتحدة املفتوحة، آخر البطوالت االربع 
فوزها  اثر  ميدوز،  فالشينغ  يف  املقامة  املضرب،  لكرة  الكربى 

السهل على البلجيكية كريسنت فليتكنز 6 - 2 و6 -2.
وبلغت الدور ذاته، الروسية ناديا برتوفا بفوزها على الرومانية 
على  بفوزها  تشينغ  جي  والصينية  و1-6   1-6 هليب  سيمونا 
مالوري  واالمريكية  و3-6   3-6 ريباريكوفا  ماغدالينا  السلوفاكية 

بورديه بفوزها على التشيكية لوسي هراديتشكا 6-2 و4-6.
ويف الدور األول، تغلبت سريينا وليامس على مواطنتها كوكو 
اللقب االول يف فالشينغ  فاندويج 6-1 و6-1 يف سعيها الحراز 
ميدوز منذ 2008، والرابع بعد فوزها ايضا عامي 1999 و2002، 

علما بانها حلت وصيفة مرتني.
ماريا  االسبانية  الثاني  الدور  يف  ستقابل  اليت  سريينا  ومتلك 
خوسيه مارتينيز سانشيز الفائزة على الكرواتية مرييانا لوسيتش 
6-3 و7-5، فرصة كبرية العتالء منصة التتويج على خلفية فوزها 
السهل ببطولة وميبلدون االنكليزية، ثالث البطوالت االربع الكربى، 
ثم على امللعب ذاته بذهبية اوملبياد لندن على حساب رادفانسكا 

والروسية ماريا شارابوفا على التوالي.
واوىل يف  حاليا  الثامنة  فوزنياكي  كارولني  الدمناركية  وكانت 
العامل سابقا، وااليطالية فرانشيسكا سكيافوني الثانية والعشرين 
الفرنسية  البطولة  بطلة  ووصيفة   ،2010 غاروس  روالن  وبطلة 
اليت  االوىل  سقطت  حيث  االول  الدور  ضحايا  ابرز  من   ،2011
تشكو من االصابات املتكررة ما يرغمها احيانا على االنسحاب، امام 
الرومانية ايرينا كاميليا بيغو 2-6 و2-6، والثانية امام االمريكية 

املغمورة سلوان ستيفانز 3-6 و6-4.
ويف مباريات املصنفات، فازت االملانية اجنيليك كريبر السادسة 
على الربيطانية آن كيوتافونغ 6-2 و6-صفر، وااليطالية سارا ايراني 
و1-6،   8-6 و7-6   3-6 موغوروزا  غاربني  االسبانية  على  العاشرة 
والسلوفاكية دومينيكا تشييبولكوفا الثالثة عشرة على السويدية 
يوهانا الرسون 6-7 5-7 و6-2 و6-صفر، والروسية ماريا كرييلنكو 
و1-6،   2-6 شيربز  تشانيل  افريقية  اجلنوب  على  عشرة  الرابعة 
والروسية ايلينا فسنينا على الصينية شواي بينغ الثانية والثالثني 
7-6 7-5 و6-1، والتشيكية اندريا هالفاسكوفا على مواطنتها كالرا 
زاكوبالوفا الرابعة والعشرين 6-4 و6-4، وااليطالية روبرتا فينتشي 
العشرون على البولندية اورسوال رادفانسكا 6-1 و6-1، واليابانية 
ايومي موريتا على الرومانية مونيكا نيكولسكو السادسة والعشرين 
6-3 و6-3، والصربية يلينا يانكوفيتش الثالثون على االوكرانية 
كاترينا بوندارنكو 6-1 و6-2، والبيالروسية اولغا غوفورتسوفا على 
النمسوية تامريا باتشيك التاسعة والعشرين 6-3 و6-4، واهلولندية 
كيكي برتينز على االمريكية كريستينا ماكهايل احلادية والعشرين 

6-4 و4-6 و3-6.
ولدى الرجال، تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف ثانيًا 

وحامل اللقب اىل الدور الثاني.
واحتاج ديوكوفيتش اىل 73 دقيقة فقط الحلاق اهلزمية بااليطالي 
بطوالت  مباراة يف  اي  الذي مل يكسب  عاما   30 لورنتسي  باولو 

الغراند سالم، 6-1 و6-صفر و1-6.
االوىل حيث  الثانية اصعب من  ولن تكون مهمة ديوكوفيتش 
والفائز  املعروف  غري  سيلفا  دوترا  روجريو  الربازيلي  سيقابل 
 7-5 و7-6  و4-6   6-4 غاباشفيلي  تيموراز  الروسي  على  بصعوبة 

و6-3 و5-7.
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا املصنف  فاز  االول،  الدور  ويف 
خامسا على السلوفاكي كارول بيك 6-3 و6-1 و7-7-2، وسيقابل 
يف الثاني السلوفاكي االخر مارتني كليزان، فيما تغلب التشيكي 
توماس بريديتش السادس على البلجيكي ديفيد غوفني 7-5 و3-6 
الكولوميب  على  عشر  اخلامس  راونيش  ميلوش  والكندي  و3-6، 
سانتياغو خريالدو 6-3 و4-6 و3-6 و6-4 و6-4، واالمريكي اندي 
و4-6   3-6 وليامس  راين  مواطنه  على  بفوزه  العشرون  روديك 

و4-6.
وفاز ايضا االسباني نيكوالس املاغرو احلادي عشر على التشيكي 
راديك ستيبانيك 6-4 و6-7 5-7 و6-3 و6-4، واالوكراني الكسندر 
دولغوبولوف الرابع عشر على االمريكي جيسي ليفاين 3-6 و6-4 
و6-4 و6-1 و6-2، والسويسري ستانيسالس فافرينكا الثامن عشر 
و4-6   2-7 و6-7   8-6  7-6 االوكراني سريغي ستاخوفسكي  على 
و6-2، واالمريكي سام كويري السابع والعشرون على التايواني لو 
ين هسون 6-7 4-7 و6-4 و6-4 و7-5، والفرنسي جوليان بينيتو 
اوليفييه روشو 7-6 7-1 و2-6  البلجيكي  احلادي والثالثون على 

و3-6.
حسم  الذي  عشر  السادس  موناكو  خوان  االرجنتيين  وكان 
اجملموعتني االوليني بسهولة احد اهم ضحايا الدور االول خبسارته 
لوبيز 6-3 و6-1 و4-6 و7-6 8-6  االسباني غيريمو غارسيا  امام 

و7-6 7-3.
من  مبكرا  اجلزيري  مالك  التونسي  الوحيد  العرب  ممثل  وخرج 
و6-1   3-6 دارسيس  ستيف  البلجيكي  امام  خسارته  اثر  البطولة 

و1-6 و1-6 يف الدور االول.

ذهبية للبناني سيلفيو شيحا
ببطولة آسيا وأوقيانيا بالتزلجّ املائي

الذهبية  امليدالية  سنة  شيحا22  سيلفيو  اللبناني  املتزّل  احرز 
ملسابقة التزّل املائي فئة التعّرج ضمن بطولة آسيا واوقيانيا اليت 
جرت يف كوريا اجلنوبية. وبذلك حّقق شيحا اجنازًا خارجيًا جديدًا له 
والعربية  احمللية  الكثرية  بااللقاب  الزاخرة  الرياضية  مسريته  يف 
والدولية.واستحق شيحا املركز األول يف البطولة اليت شارك فيها 
انه  العلم  مع  واألوقيانيني  اآلسيويني  املتزجلني  من  كبري  عدد 

املشارك الوحيد من لبنان.
ويف ما يلي الرتتيب النهائي ألول مخسة متزجلني:

1-سيلفيو شيحا لبنان
2-شو بوم غون كوريا اجلنوبية

3- جوشوا براينت اوسرتاليا
4-كيم دون جون كوريا اجلنوبية

5- راين غرين اوستواليا
هذا، وهنأ رئيس جلنة التزّل املائي يف لبنان أالن نهرا البطل 
ميلك  متزّل  انه  مثبتًا  اجلديد  الدولي  اجنازه  على  شيحا  سيلفيو 
املستوى العالي شاكرًا تيم ناين يف تأمني تكاليف سفر واقامة 

شيحا.

رياضي فلسطيين حيلم بالذهب
يف اوملبياد االحتياجات اخلاصة

يسعى الرياضي الفلسطيين من ذوي االحتياجات اخلاصة مخيس 
اىل  ودولية  عربية  مسابقات  عدة يف  مبيداليات  فوزه  بعد  زقوت 
االحتياجات  اوملبياد  عندما يشارك يف  رقم قياسي جديد  تسجيل 

اخلاصة اليت تقام يف لندن.
وسيشارك زقوت 47 عاما وهو من خميم خانيونس لالجئني يف 
جنوب غزة وأب لتسعة اطفال يف رياضات رمي الرمح ودفع اجللة 

رمي الكرة احلديدية ورمي القرص.
وكان زقوت وهو عامل بناء قد تعرض حلادث سيئ اثناء عمله 
باستخدام  يتحرك  فأصبح  نصفي  بشلل  مصابا  تركه   1992 عام 
كرسي متحرك. ويقول زقوت لوكالة فرانس برس ذهبت يف العام 
1992 اىل مركز ابو رية للتأهيل يف الضفة الغربية التعلم ادارة 
حياتي اليومية بعد احلادث وهناك بدانا ممارسة رياضة املعوقني 

يف فلسطني.
وبدأ زقوت مبمارسة كرة السلة للمقعدين والسباحة مضيفا لقد 

كنت مميزا بني الالعبني واصبحت الحقا كابتنا للفريق.
وسافر زقوت يف العام 1996 اىل ايران ليشارك يف تصفيات 
كأس العامل لذوي االحتياجات اخلاصة وحصل فريقه على املرتبة 

السادسة يف كرة السلة للمقعدين.
جماله  تغيري  الرجل  قرر  املدربني،  مع  تشاوره  بعد  عام،  وبعد 
ودفع  القرص  ورمي  الرمح  رمي  رياضات  وممارسة  الرياضي 
اجللة. ويف اذار املاضي، تأهل زقوت للمشاركة يف االوملبياد يف 
رقما قياسيا جديدا على  لقد حققت  التصفيات يف دبي، ويقول 
أمتار. وحاز فيها على  بواقع 11،4  اجللة  العامل يف دفع  مستوى 

مخس ميداليات ذهبية يف الرياضات الثالث.
ومع بدء اوملبياد ذوي االحتياجات اخلاصة يف لندن، يؤكد الرجل 
الذي سيحمل العلم الفلسطيين يف حفل االفتتاح بأنه نصب لنفسه 

هدفا يتمثل باحراز ميدالية ذهبية.
االلعاب  يف  مبيدالية  فلسطيين  رياضي  اي  فاز  ان  يسبق  ومل 
االوملبية ولكن االمر خمتلف بالنسبة إىل أوملبياد ذوي االحتياجات 
يف  برونزية  ميداليات  ثالث  حازوا  الفلسطينيني  إن  إذ  اخلاصة، 
 ،2004 عام  اثينا  يف  واثنتني   2000 عام  اجللة  دفع  سيدني يف 

واحدة فضية يف دفع اجللة واألخرى برونزية يف الوثب الطويل.
وباالضافة اىل زقوت الذي سيشارك يف فئة 56/55 للرياضيني 
واحلائز  جزئيا  الكفيف  عاما   32 فنونة  حممد  سيشارك  املقعدين، 
الربونزية يف الوثب الطويل يف اثينا يف رياضات اجلري ملئة مرت 

ومئيت مرت والوثب الطويل، باالضافة اىل رمي الرمح.
ويرى زقوت ان الرياضيني الفلسطينيني يعانون من نقص مراكز 
التدريب اليت من شأنها أن متكنهم من املنافسة على مستوى دولي، 

باالضافة اىل نقص يف املواد الرياضية واملالعب غري اجملهزة.
وامضى الفريق الفلسطيين عشرة ايام تدريبية يف قطر قبل ان 
يتوجه اىل لندن وهو امر يعرتف زقوت بانه غري كاف ألنه ينبغي 

التدرب ملدة شهرين على االقل قبل التنافس.
يف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  صورة  تغيري  اىل  الرجل  ويطمح 
االراضي الفلسطينية من خالل مشاركته يف االوملبياد قائال نريد ان 
ننجز شيئا وأن نثبت للعامل بان املعوقني الفلسطينيني ال يعتمدون 

على احد وأن نغري رمبا نظرة اجملتمع الينا.
من  الرغم  على  شيء  اي  على  قادرون  الفلسطينيون  ويكمل 
صعوبات االحتالل واحلصار وهذا شيء نثبته من خالل مشاركتنا يف 

اوملبياد ذوي االحتياجات اخلاصة.
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منوعــات

اللبنانية  املطربة  أعربت 
بعد  غضبها  عن  سعد  روال 
جتسيد  من  استبعادها 
شخصية شحرورة لبنان صباح 
يتناول  الذى  املسلسل  فى 
جيرى  والذى  حياتها,  قصة 
لتصويره  حاليا  له  اإلعداد 
ليكون  القادم  العام  مطلع 
شاشة  على  للعرض  جاهزا 
رمضان القادم وأكد مقربون 
منها أنها تعيش حالة نفسية 

سيئة بسبب هذا األمر.
عاشقة وغلبانه

-حسب  سعد  روال  كانت 
بالعاصمة  اخلاصة  مصادرنا 
اتصلت  بريوت-  اللبنانية 
منها  لتستفسر  بصباح 
أدت  التى  األسباب  عن 
بطولة  من  الستبعادها 
صباح  وأن  خاصة  العمل 
روال  أن  أكدت  أن  سبق 
التى  الوحيدة  الفنانة  هى 
شخصيتها  لتجسيد  ترشحها 
روال  تقديم  بعد  العمل  فى 
ـ  وغلبانه  »عاشقة  أغنيتيها 
يانا يانا« وتصويرهما فيديو 

كليب وحققتا  جناحا كبريا.
موقف حرج

كل  فى  روال  أكدت 
حوراتها الصحفية والفضائية 
-وبناء على ما ذكرته صباح- 
استعدادها لبطولة املسلسل 
إىل أن فوجئت بصباح ـ فى 
االتصال األخريـ  تؤكد هلا أنها 
ترشيح  عن  مسئولة  ليست 
للعمل  فنانة  أو  فنان  أى 
إىل  مشرية  املسلسل  فى 
خيص  أمر  الرتشيح  هذا  أن 
خمرج العمل والشركة املنتجة 
باالتصال  وطالبتها  له فقط 
أسباب  منهم  لتعرف  بهم 

استبعادها من املسلسل.
فوجئت روال برد صباح مما 
ضاعف من صدمتها وقررت 
غلق باب هذا املوضوع متاما 
وعدم االتصال بالشركة كما 
طالبتها صباح حتى ال تضع 
نفسها فى موقف حمرج أكثر 
مؤلف  وأن  خاصة  هذا  من 
ومنتجه  سالمة  أمين  العمل 
الصباح  صادق  اللبنانى 
اتفقا على إن روال بعيدة كل 
البعد عن دائرة الرتشيحات.

أخطر التفاصيل
على  وافقت  صباح  كانت 
صادق  عرض  عندما  الفور 
حياتها  قصة  إنتاج  الصباح 
فى مسلسل كبري باالشرتاك 
اللبنانية  املستقبل  قناة  مع 
تشعر  أنها  صباح  وقالت 
أول  ألنها  كاملة  بسعادة 
فنانة يتم تقديم قصة حياتها 
قيد  على  وهى  عمل  فى 
كامال  تعاونا  وأبدت  احلياة 
ومل  سالمة  أمين  املؤلف  مع 
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

اجلموُع مراثيَك  يف  وتندب 

اخلشوُع جوانبك  من  تفّجر 

الفروُع تتبعه  االصل  فأنت 

الشموُع جمالسنا  عن  وغابت 

الدروُع صواعقها  من  تلّوت 

َسطوُع مشٌس  عتماته  ويف 

َهجوُع صبح  جفناته  ويف 

طلوُع أبدا  خفقاتها  ويف 

َهلوُع اهليجا  يف  مرماك  وما 

ضلوُع وجٍع  على  أّنْت  وما 

الشروُع قواعدها  يف  جتلى 

القشوُع خبائلها   يف  فأبصر 

خنوُع شخص  ال  الناس  خيار 

الَسموُع خوابيَك  من  فيلعُق 

جيوُع ال  عليه،  خوف  فال 

قنوُع حيدر  يا  قرصيَك  ويف 

يفوُع غدر  من  االحرار  ودُم 

صدوُع شريعتنا  يف  وبان 

تطوُع اصناٌم  للشر  فهم 

الربوُع حواشيك  من  تفوح 

جرح االمام علي

الدموُع تنسكب  اجلرح  هلول 

يقنٍي على  للصالة  وتهوي 

مشرئبًا لالله  وتسجد 

غّيبوها البالغة  وهاماُت 

هامشية سيوٌف  النت  وما 

ضياها من  يلمع  الليل  كأن 

الليالي خيتزل  الربق  كأن 

نّكسوها املعامع  ورايات 

مستواها للفوارس  وتعطي 

ترامْت إن  املنايا  خفَت  فما  

باٍب الَف  للفصاحِة  حبكَت 

خباها من  فاحْت  العلِم  رياُض 

نفسي فدتك  االمام  شخص  ايا 

املصّفى العسل  خلّية  فأنت 

محاكم يف  احلصانة  طلب  ومن 

حقًا اليقظاُن  الفارُس  فأنَت 

خّضبوها اجلاهلية  رقاُق 

حّكموها الغادرية  سيوف 

املباني اصل  من  الركن  وهّدوا 

قلوٍب يف  تنضح  النور  منذ عدة سنوات حضر اىل سيدني النجم احملبوب طوني حنا مع كامل فرقته املوسيقية واحيا عدة فأنت 
حفالت كانت يف قمة النجاح النه مطرب وفنان شعيب يؤكد على التعاطي مع اجلمهور بكل شفافية 
وحمبة....هذا ما اكده لي عندما اجريت املقابلة الصحفية معه، ان على الفنان ان حيرتم نفسه أواًل 

وان يكون صادقًا مع مجهوره.
طوني حنا مطرب كبري يليق به الفن النه يغين بكل جوارحه للمواطن والقرية والوطن عرب مسريته 

الطويلة وحيرتم نفسه واآلخرين معًا.

النجم احملبوب طوني حنا  يف سيدني

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

النجم طوني حنا يتحدث اىل الزميل اكرم املغّوش )ارشيف(

تعرتض على تقديم أى شىء 
فى حياتها فى هذا العمل بل 
هلا  كامل  أرشيفا  له  قدمت 
شقيقتها  ابنة  وأعدته  سبق 
كلود عقل عنها متضمنا أدق 
وأخطر تفاصيل حياتها كذلك 
أحاديثها  بأرشيف  مدته 
والنادرة  القدمية  اإلذاعية 
إضافة إىل مذكراتها اخلاصة 

والصور.
أزواج وأصدقاء

عن  هلا  املؤلف  بسؤال   
إمكانية التعرض لكل الرجال 
خالل  بهم  ارتبطت  الذين 
أو  بالزواج  سواء  حياتها 
الصداقة وافقت صباح على 
أنها  له  وأكدت  بل  الفور 
من  بالعديد  كذلك  ستمده 
الرجال  هؤالء  عن  األسرار 
مل  قالت  كما  أسرار  وهى 

تتحدث عنها من قبل.
ناصر والسادات

أن  أيضا  صباح  وافقت 
منح  عن   املسلسل  يتحدث 
الناصر  عبد  مجال  الرئيس 
اجلنسية املصرية هلا وأسباب 
مرحلة  فى  تتعرض  ثم  ذلك 
دفعت  التى  لألسباب  أخرى 
السادات  أنور  الرئيس 

لسحبها منها بعد ذلك.

ختلت عن روال سعد بعد استبعادها من جتسيد شخصيتها

أخطر أسرار صباح وعالقاتها بالرجال يف الشحرورة
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Member for East Hills, 
Glenn Brookes, was 
joined at Picnic Point 
Bowling Club by Day of 
Difference Founder Ron 
Delezio, and bowls world 
champion, Steve Glas-
son, for a day of bowls 
that no one will soon for-
get.
Glenn Brookes, who 
sponsored the tourna-
ment, said “Today was 
more than just a bowls 
tournament – it was a real 
old fashioned community 
get together.”
“It was a joy to see 
young Sophie Delezio, 
her brother Mitchell and 
many others having such 
a great time bowling with 
the more seasoned play-
ers.”
Ron Delezio added, “As 
a strong supporter of the 
local community where I 
grew up, it was great to 
bring my kids here to en-
joy the same sights and 
sounds that I remember 
growing up.”
“Sophie has had a real 
tough time of it lately and 

DAY OF BOWLS MAKES A 
HUGH DAY OF DIFFERENCE

to see her with such a big 
smile on her face being 
fussed over by so many 
people was simply heart 
warming and has truly 
strengthened my convic-
tion to represent the good 
people of this area.”
“I am so grateful to every-
one who made today not 
just a day of difference 
but a day to remember.” 
Mr. Delezio said.
Clr. Glen Waud, Kerry 
Jeffs, Vanessa Gauci 
and Jim Daniel, who are 
all candidates at the up-
coming council elections 
were also present and 
contributed to the com-
munity atmosphere.
“A day like today brings 
out the very best in the 
people of the East Hills 
Community.” Glenn 
Brookes said.
“I commend the Picnic 
Point Bowling Club for 
putting on such an ex-
ceptional tournament 
and for inviting me to be 
the sponsor. 
Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671 
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Glenn Brookes, Ron Delezio, Sophie Delezio, Ron’s wife - Caro-
lyn Delezio, Mitchell Delezio, Steve Glasson, Jim Daniel, Van-
essa Gauci, Kerry Jeffs and Clr Glenn Waud pose with some of 
the many bowls players from Picnic Point Bowling Club.]

THE federal 
government>s dumping 
of the carbon floor price 
is a cruel hoax for con-
sumers, the opposition 
says. 
The Gillard govern-
ment buckled to pres-
sure from big business 
and scrapped the pro-
posed $15 floor price 

Floor price dumping cruel hoax: Hunt 

A LOOMING price war 
between Virgin Australia 
and Qantas could flood 
the market with air fares 
discounted to levels «not 
seen since before Ansett 
stopped flying». 
After finally returning 
to profitability, Virgin 
Australia said on tues-
day it wants to put more 
planes in the sky, boost-
ing domestic capacity by 
9 per cent in the next six 
months.
It is a direct response 
to Qantas boss Alan 
Joyce>s decision last 
week to boost domestic 
flights by as much as 11 
per cent in the next four 
years.
In announcing a pre-tax 
profit of $82.5 million, 
Virgin said the deluge of 
extra seats would force 
down fares across the 
country.
Chief executive John 
Borghetti said his airline 
would be particularly ag-
gressive in the corporate 
sector, where a jump in 
business class custom-
ers helped return the 
airline to profitability. «I 
have been around a long 
time - 40 years - and I 
haven>t seen discount-
ing to this level since way 
before Ansett stopped 

Air fares come crashing down as prof-
itable Virgin declares war on Qantas

flying,» he said. «There is 
a lot of aggressive com-
petition but frankly we 
were expecting it and we 
will be as competitive as 
we can be to ensure we 
hold our position. We do 
have a cost advantage on 
our side.»
Mr Borghetti said attract-
ing corporate and gov-
ernment flyers had been 
key to its profitability, 
and the segment now 
made up 20 per cent of 
its domestic revenue.
«Importantly, reaching 
the 20 per cent target is 
a tipping point which we 
believe effectively cre-
ates a new competitive 
norm,» he said.
Commsec market analyst 
Juliana Roadley said the 
full year result was a very 
strong set of numbers, 
but the lack of a clear 
outlook statement had 
hurt the share price yes-
terday.
Virgin also will soon be-
gin a three-year business 
efficiency project aimed 
at delivering about $400 
million in productivity 
gains.
«This project will be 
structured to ensure we 
have a sustainable cost 
advantage in the future,» 
Mr Borghetti said.

for its emissions trading 
scheme due to start in 
mid-2015.
Instead, Australia>s 
scheme will be linked 
to the European car-
bon market from July 1, 
2015.
The budget bottom line 
could be affected if the 
international carbon 

price remains low - it>s 
currently just under $10 
a tonne - because of the 
potential impact on com-
monwealth revenues.
Businesses would pay 
less to pollute, although 
Australians would still 
receive guaranteed com-
pensation via tax cuts 
and increased welfare 

payments.
Climate Change Minis-
ter Greg Combet is con-
vinced there won>t be a 
budget black hole down 
the track and is standing 
by Treasury modelling 
based on an internation-
al carbon price of $29 a 
tonne in 2015/16.
But Opposition climate 

change spokesman Greg 
Hunt says the change 
shows a «genuine pattern 
of chaos and confusion», 
within the government.
He says the government 
is saying the carbon price 
won>t change as a result 
of the decision, however 
the Greens are predicting 
the carbon price could 

reach $50 by 2015/16.
«The government itself is 
setting up a hoax, a cruel 
hoax for consumers,» Mr 
Hunt told ABC Radio on 
Wednesday.
«Electricity prices will 
continue to go up.»
Mr Hunt reiterated the 
opposition>s plan to 
scrap the carbon tax.

 GINA Rinehart’s “in-
sulting” advice on how 
to become a millionaire 
by working hard and 
not drinking and smok-
ing shows she’s out 
of touch with ordinary 
Australians, critics say. 
Australia’s richest 
woman says the nation 
has lost its hard-work-
ing roots and million-
aires are self-made.
“If you’re jealous of 
those with more money, 
don’t just sit there and 
complain; do something 
to make more money 
yourselves - spend less 
time drinking, or smok-
ing and socialising, and 
more time working,” 
she says in a paper on 
the Institute of Public 
Affairs website.
She suggests lowering 
the minimum wage and 
cutting taxes to stimu-
late employment.
Federal crossbencher 
Bob Katter says Ms 
Rinehart’s advice left 
out the bit about “dad-
dy being a major cattle 
station owner and the 
biggest mining mag-
nate in Australia”.
“That helps as well,” he 
told reporters in Cairns, 
agreeing that billion-
aires were out of touch 
with ordinary Austra-
lians.
Treasurer Wayne Swan 
said Ms Rinehart’s com-
ments were an insult to 
the millions of Austra-
lian workers who slog it 

Swan, Katter slam Rine-
hart’s comments

out to feed the kids and 
pay the bills.
“Tony Abbott is Gina’s 
knight in shining ar-
mour when it comes to 
fighting for tax cuts for 
her and Clive Palmer,” 
he said in a statement.
“The question for Tony 
Abbott today is, does 
he agree with Gina 
Rinehart that Aussies 
are lazy workers who 
drink and socialise too 
much?”
Mr Abbott has yet to 
respond publicly to Ms 
Rinehart’s remarks.
Construction Forestry 
Mining and Energy 
Union national presi-
dent Tony Maher said 
Ms Rinehart’s other 
claim that millionaires 
and billionaires were 
doing the most for so-
cial good come as she 
is readying to import 
foreign labour.
“What planet is she 
living on?” Mr Maher 
said.
Mr Katter said Ms Rine-
hart has been given the 
go-ahead by state and 
federal governments to 
bring in thousands of 
foreign workers.
Ms Rinehart also writes 
that her “great friend 
Michael Kailis” started 
his crayfish empire us-
ing prisoners from a lo-
cal jail as labour.
But she says that would 
probably be against 
regulations on thurs-
day.
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PRELIMINARY work will 
begin on Sydney’s North 
West Rail Link within 
weeks, with Transport 
NSW naming Baulder-
stone as the managing 
contractor. 
The $70 million early 
works package includes 
the relocation of services 
and utilities, and demoli-
tion along the 36 kilome-
tre building site.
The rail line will connect 
Chatswood, on Sydney’s 
north shore, with the Hills 
district in the city’s north-
west.
It is expected to support 
more than 16,200 jobs 
during construction and 
inject about $25 billion 
into the NSW economy.

Baulderstone general 
manager for NSW, Frank 
Lorenzetto, says good re-
lationships with the com-
munity will be a priority.
“Our specialist team will 
place a particular focus 
on building and maintain-
ing positive and produc-
tive relationships with the 
community,” he said in a 
statement on Wednesday.
“We want to make sure 
that local residents are 
kept informed about the 
works being carried out 
to help minimise impact.”
Baulderstone is part of 
Lend Lease’s Australian 
construction business.
The early works are due 
to be completed by mid-
2014.

NSW rail line work to be-
gin within weeks 

NSW Premier Barry 
O’Farrell is making no 
apologies for trimming 
the public service after 
being accused of a “dis-
graceful attack” on state 
workers. 
Public Service Associa-
tion (PSA) general secre-
tary John Cahill says the 
union will fight govern-
ment plans that could strip 
salary benefits and condi-
tions from up to 100,000 
public servants.
The government has ap-
plied to the state’s In-
dustrial Commission to 
change conditions in 98 
awards including leave 
loading, penalty pay-
ments for shift workers 
and allowances for living 
in remote areas.
Mr Cahill said on Wednes-
day the changes would 
leave tens of thousands of 
workers - including prison 
officers, park rangers, dis-
ability support workers, 
school support staff and 
community services case 
workers - out of pocket.
Earlier this year, the NSW 
government announced a 
1.2 per cent annual labour 
expense cap in the bud-
get, which could result in 
more than 10,000 public-
sector job cuts over the 
next four years.
This was on top of 5000 
redundancies announced 
in September.

Mr Cahill said in a state-
ment the latest move was 
a “a disgraceful further 
attack” on public sector 
workers.
“The union will resist 
any and all proposals by 
the O’Farrell government 
to wind back the hard-
fought-for benefits and 
conditions for public ser-
vice staff,” he said.
The PSA plans to hold in-
dustrial action against the 
proposal, kicking off with 
stopwork meetings across 
NSW on October 8.
But Mr O’Farrell has de-
fended his government’s 
plans, saying it’s making 
cuts to workers’ condi-
tions but they won’t affect 
frontline nurses, police, 
teachers or firefighters.
He says there is a propos-
al to abolish annual leave 
loading for public ser-
vants that will bring NSW 
into line with other states.
“We have a financial situ-
ation in this state that is 
dire,” Mr O’Farrell told 
Macquarie Radio on 
Wednesday.
“We have to live within 

O’Farrell makes no apologies for pay cuts 
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our means.”
He said there were the 
equivalent of 390,000 
public servants in NSW, 
which was too many, so 
cuts in positions and ben-
efits were needed.
But he said the govern-
ment was recruiting 550 
more police, 900 addi-
tional teachers and almost 
2000 more nurses.
“We’re putting more peo-
ple on the front lines but 
we are making no apolo-
gies for trying to slim 
head offices and back of-
fices because that’s the 
only way in which we are 
going to support the con-
tinuing growth across the 
state.”
Unions NSW secretary 
Mark Lennon said the 
state needed investment, 
not cutbacks.
“If Barry O’Farrell pushes 
ahead with these chang-
es, NSW will find it hard 
to attract and retain the 
public sector workers we 
need to run our hospitals, 
care for the sick and aged 
and support our frontline 
staff,” he said.

THIS is a Basics card. If 
you’re given one by the 
Federal Government, you 
can only use your welfare 
payments to buy essen-
tials like bread and milk 
- instead of porn, ciggies 
and beer. 
But you probably haven’t 
seen one. News.com.
au can reveal that only 
45 places out of 5000 
have been filled in a trial 
scheme that began July 
1, with the Opposition 
seizing on the numbers to 
label the program a fail-
ure. 
Over the next four years, 
the Government will pump 
more than $115 million 
into “income manage-
ment” trials in five loca-
tions across the country 
(Bankstown in NSW, Lo-
gan and Rockhampton in 
Queensland, Shepparton 
in Victoria and Playfield 
in SA).
People who get welfare 
can either volunteer onto 
the scheme to help them 
manage their money, or 
be forced onto it by Cen-
trelink social workers or 
child protection authori-
ties.
Government sources 
stressed that having 45 
people on the program 
so far was in line with 
expectations but Opposi-
tion community services 
spokesperson Kevin An-
drews said the program 
had already failed.
“The government’s roll 
out of the income man-

agement trial has been an 
abject failure,” he said. “
Mr Andrews said the gov-
ernment had taken a so-
lution pioneered by the 
Howard Government in 
the Northern Territory in-
tervention and created a 
problem. 
But a spokesperson for 
Community Services Min-
ister Jenny Macklin said 
that a trial of a similar 
program in WA was evi-
dence that the policy was 
working.
“Based on our experi-
ence in other locations, 
we know the numbers of 
people on income man-
agement in the trial sites 
will gradually increase 
over time.
More than 1200 people 
are participating in a WA 
program that started in 
2008. 

CARDLY ANYONE: Government basics card 
not doing so well 

The scheme is controver-
sial with local community 
services groups in Bank-
stown, one of the trial 
sites.
“It’s just a poor, poor, 
poor piece of public poli-
cy,” the CEO of Woodville 
Community Services in 
nearby Villawood, Pam 
Batkin, told news.com.au. 
“It treats adults as chil-
dren.”
Ms Batkin, who held a 
vigil outside the local 
Centrelink two weeks af-
ter the program had been 
introduced, said they had 
yet to deal with any cas-
es.
“It’s been very quiet. 
While we’ve done a lot of 
preparation and training 
on how to support people 
on income management, 
we haven’t had clients ap-
proach us on this.”

The Basics card, which is being trialed in five sites throughout the country.

NSW Opposition Leader 
John Robertson is urg-
ing Liberal candidates 
in local government 
elections to oppose 
privatising council-run 
child care centres. 
Mr Robertson on 
Wednesday launched 
Labor>s campaign to 
keep council-run child-
care in public hands.
«The Liberals in NSW 
are cutting jobs and ser-
vices left, right and cen-
tre and that>s bad news 
for parents who rely on 

affordable council-run 
childcare,» he said.
Privatising council 
childcare would inevita-
bly lead to higher fees 
and reduced centre 
hours as new operators 
strive to turn a profit, 
Mr Robertson said.
In some parts of NSW, 
council childcare would 
disappear altogether, 
he said.
Opposition spokes-
woman for local gov-
ernment Sophie Cotsis 
said the future of afford-

able council-run child 
care services was at 
stake in next month>s 
elections.
She said she was dis-
turbed by the number 
of Liberal and conser-
vative candidates who 
wanted to privatise 
council-run care.
«If this essential ser-
vice is privatised, the 
jobs of child care staff 
will go the way of the 
15,000 workers al-
ready sacked by Barry 
O>Farrell,» she said.

NSW Labor defends council care centres
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The federal government 
will pour $4 billion into a 
dental package to provide 
millions of children and 
millions of adults on low 
incomes or in rural areas 
access to government-
subsidised dental care.
Health Minister Tanya 
Plibersek this morning an-
nounced that more than 3 
million children would be 
eligible for the scheme, 
which will begin in 2014. 
For adults on low incomes, 
$1.3 billion to fund an addi-
tional 1.4 million services 
will be available in the six-
year package.
The changes have been 
made possible with the 
support of the Greens, 
who have insisted on big 
expansion as grounds for 
axing the current Medicare 
chronic disease dental 
scheme costing about $1 
billion a year.
The funding comes on 
top of the $515 million an-
nounced in the 2012-13 
budget.
<>Labor believes we have 
a responsibility to ensure 
Australians who are least 
able to afford to go the 
dentist, and particularly 
children, should be given 
access to government-
subsidised oral health-
care,>> Ms Plibersek said.
Greens health spokesman 
Richard Di Natale flanked 
Ms Plibersek when she 
made the announcement 
in Sydney.
Ms Plibersek said the ‘‘un-
precedented’’ package 

would tackle increasingly 
poor dental health among 
low-income people.
Eligible children would 
be able to get basic den-
tal treatment capped at 
$1000 a child over two 
years to address dental 
decay, which, she said, 
had been increasing since 
the 1990s in Australia.
The package includes $2.7 
billion for the treatment of 
children.
“While Medicare and free 
hospital care have been 
a basic right for Austra-
lians for decades, millions 
of people in this country 
still go without adequate 
dental care,” Ms Plibersek 
said.
The government would 
also provide $1.3 billion to 
states and territories for 
expanded dental services 
for low-income adults, but 
the funding would depend 
on their at least maintain-
ing current levels of dental 
services.
There would also be $225 
million for dental infra-
structure and workforce 
expansion in outer metro-
politan and regional and 
rural areas.
Ms Plibersek said the pub-
lic dental scheme would 
now be able to focus on 
prevention measures.
‘‘Many more low-income 
Australians will be able 
to get not just crisis treat-
ment, when their teeth 
are falling out or gums 
abscessing, but actually 
moving back to a period 

Gillard’s $4 billion dental fix
... of prevention and early 
intervention,’’ she said.
‘‘The investment today will 
bear rewards in 10, 20, 30 
years> time.’’
Senator Di Natale said 
that for a wealthy country, 
Australians had poor oral 
health.
‘‘Poor oral health leads to 
a range of complications ... 
one in 10 visits to the GP 
are because people can’t 
afford to see a dentist,’’ he 
said.
Ms Plibersek confirmed 
the government would 
close the Chronic Dis-
ease Dental Scheme, set 
up by Opposition Leader 
Tony Abbott when he was 
health minister under the 
Howard government.
‘‘It’s been one of the most 
widely misused schemes 
ever designed in our pub-
lic health system,’’ she 
said. ‘‘I’m very pleased to 
see the back of it.’’
The scheme was initially 
estimated by the Howard 
government to cost $90 
million a year, but massive 
overservicing and rorting 
had led to it costing $80 
million a month, Ms Pliber-
sek said.
The Medicare teen den-
tal scheme would also be 
closed and replaced by 
the broader scheme for 
children aged up to 18.
Ms Plibersek said the 
2012-13 budget allocation 
of just more than $500 
million would be spent 
first, before the children’s 
scheme started from Janu-
ary 1, 2014, and the adult 
scheme from July 2014.
Ms Plibersek said the 
changes would need new 
legislation but would be 
brought to Parliament as 
a change of regulation, 
which had the backing of 
the Australian Greens.
Asked where the funding 
would come from, she said 
the government would 
find savings in the budget 
which would be outlined 
in the mid-year economic 

The $4 billion dental health package will begin in 2014. 
Photo: Luis Ascui

and fiscal outlook later this 
year.
‘‘We have a very good re-
cord of finding savings in 
the budget,’’ she said. ‘‘We 
found $30 billion of sav-
ings in the last one.’’
The government remained 
committed to delivering a 
surplus budget in 2012-
13, she said.
Health and welfare ad-
vocates have welcomed 
today>s dental reform an-
nouncement.
Australian Dental Associa-
tion president Shane Fryer 
said that the redirection of 
federal funding to children 
and adults on low incomes 
and rural areas would 
prove to be a «sound in-
vestment.»
«We know that if dental 
care can be provided to 
children then their long-
term dental health will be 
significantly improved,» Dr 
Fryer said.
The Australian Council 
of Social Service also ap-
plauded the move.
«We are delighted the gov-
ernment has recognised 
how crucial it is to estab-
lish and maintain good 
oral health from childhood 
by establishing an entitle-
ment to access adequate 
and timely care,» ACOSS 
chief executive officer Cas-
sandra Goldie said.
Ms Plibersek predicted Mr 
Abbott would say no to La-
bor’s dental reform ‘‘like 
he says no to everything’’.
She said there were capac-
ity restraints in the current 
system and that was why 
the reforms would come 
into effect in 2014.
‘‘There’s some parts of the 
country where you can’t 
find a chair and there’s 
some parts of the country 
where you can find a chair 
but not a dentist,’’ she 
said, adding it would take 
time to improve access to 
services.
‘‘This is a bedrock scheme. 
It can be built up over 
time.’’

Australian soldiers on pa-
trol in Oruzgan Province, 
Afghanistan where three 
troops have died. Picture: 
Gary Ramage Source: 
The Australian 
FIVE Australian soldiers 
have been killed in two 
separate incidents in Af-
ghanistan, in one of the 
darkest days of Austra-
lia’s campaign. 
The International Security 
Assistance Force (ISAF) 
said in a statement an 
individual wearing an Af-
ghan National Army uni-
form turned his weapon 
on international soldiers 
in a “green on blue at-
tack” during a clash on 
Wednesday, Agence 
France-Presse reported. 
Defence today said it was 
currently still contacting 
the families of those in-
volved.
“Defence can confirm 
that Australian Defence 
Force (ADF) personnel 
have been killed in Af-
ghanistan,” a spokesman 
said.
“Defence requests you 
respect the highly sensi-
tive nature of this notifi-
cation process.
“Defence is currently in 
the process of informing 
the Next of Kin of the ADF 
personnel involved.”
The Acting Chief of the 
Defence Force was ex-
pected to make a state-
ment once the process 
was completed.
There are 1550 Austra-
lian soldiers in Oruz-
gan province where the 
troops died.
Julia Gillard, who is at-
tending the Pacific Is-
lands Forum in the Cook 
Islands, cancelled her 
plans for the afternoon 
as news of the attacks 
broke.
She is receiving briefings 
and will make a state-
ment later on thursday 
afternoon.
Before today’s develop-
ments, Australia had lost 
33 soldiers in Afghani-

stan since 2002. 
Another 238 soldiers had 
been wounded in action, 
including 25 this year.
So-called “green on blue” 
attacks - in which Afghan 
soldiers or police turn on 
Coalition allies - have be-
come an increasing prob-
lem for the ISAF.
This is the third incident 
in which Australian sol-
diers have been shot and 
killed by Afghan soldiers 
in “green on blue” at-
tacks.
In May last year, an Af-
ghan soldier shot and 
killed Lance Corporal 
Andrew Jones at a patrol 
base in the Chorah Val-
ley.
The culprit fled but was 
subsequently located by 
US forces and shot dead.
In October last year, an-
other Afghan soldier 
opened fire on Australian 
and Afghan troops at a 
patrol base in Kandahar 
Province, killing Captain 
Bryce Duffy, Corporal 
Ashley Birt and Lance 
Corporal Luke Gavin.
The Afghan soldier was 
himself immediately shot 
dead.
In another incident in No-
vember, an Afghan sol-
dier shot and wounded 
three Australians. He 
escaped and remains on 
the run.
In addition to Austra-
lians targeted, a number 
of similar deadly attacks 
have been launched 
against British, US and 
other allied troops.
Opposition Leader Tony 
Abbott said it was a 
“black day for our mili-
tary forces”.
“It is a tragic day for the 
families and comrades of 
those killed in action,” he 
said.
News of the deaths came 
just hours after it was 
revealed a New Zealand 
man serving with the 
Australian Army had lost 
both of his legs in an ex-
plosion last week.

Five Diggers killed in Af-
ghanistan
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اشرتكت شركة إندومي )INDOMIE( يف مهرجان هولدن سرتيت 
)Haldon Street Festival( الذي اقامته بلدية كانرتبري يوم السبت 
يف 25 آب املاضي يف هولدن سرتيت وذلك باالشرتاك مع اس 
بي اس )SBS( حيث اعطت جمانا حواىل 1000 علبة من منتوجاتها 

ملرتادي املهرجان لتذوقها.
من  العديد  باهتمام  وإندومي  اس  بي  اس  كشك  حظي  وقد 

زوار املهرجان.   
ومنتجات إندومي )INDOMIE(مشهورة عامليا ومضي علة وجودها 
وولورث  كولز  يف  توزع  وهي  سنة   15 من  اكثر  اسرتاليا  يف 

واحملالت الرائدة. 
1. خلفية الشركة:

يعرف كثري من الناس الشعرية إندومي )Indomie noodles( باسم 
الواقع  التجارية هي يف  العالمة  مي غورنغ )Mi goreng(لكن اسم 

إندومي!
وإلندومي وجود يف أسرتاليا منذ 15 سنة، وكانت متوفرا يف 
وورث  وول  كولز،  مثل  اخلاصة  احمللية  ماركت  السوبر  حمالت 

وحمالت البقالة اآلسيوية.
 ndomie instant( التحضري  سريعة  املكرونة  إندومي  إنتاج  ويتم 
noodles( من قبل PT Indofood CBP Sukses Makmur  وهي اكرب منتج 

املعكرونة الفورية وطحني )ميلر( يف العامل. زوروا املوقع على 
.www.indofood.co.id :االنرتنت

   )Haldon Street Festival( تشرتك يف مهرجان هولدن سرتيت )INDOMIE( إندومي
وزعت حواىل 1000 علبة من منتجاتها جمانا وزار كشكها اآلالف

إندومي الشعرية )Indomie noodles( متاحة حاليا يف أكثر من 80 
بلدا يف كافة احناء العامل. هذا هو السبب يف تفضيل نكهتها 

عامليا.
وهو   ،)Mi Goreng( غورنغ  مي  نكهة  هو  األكثر شعبية  إندومي 
 Mi( الشعرية  غورنغ  مي  إعداد  بسهولة  ميكنك  اجلافة.  الشعرية 
وخلط  تصفية  املعكرونة،  طهو  بسيطة:  خطوات   3 Goreng( يف 

الشعرية يف كيس التوابل.
الشعرية إندومي )Indomie noodles( ليست فقط سريعة وسهلة 
وجبة  لتناول  مثالية  وهي  للغاية،  الطعم  لذيذة  لكنها  التحضري 
خفيفة بعد الظهر لألطفال، للذاهبني اىل العمل أو إضافة اللحم 
واخلضروات املفضلة لوجبة الطعام. لذا، يف املرة القادمة اليت 
 Indomie( تذهب فيها للتسوق، تأكد من وضع الشعرية إندومي

noodles( على قائمة التسوق اخلاصة بك!

2. معلومات املنتج
:)Mi Goreng Variants( مي غورنغ املتنوع

ان نكهة مي غورنغ والساتيه )Satay( مثالية للذين حيبون نكهة 
الفول السوداني، ونكهة حلوم البقر، BBQ الدجاج والساخنة مع 
بهارات حرة للذين حيبونها. يأتي يف 5 أكياس توابل: مسحوق 
التوابل والبصل املقلي، صلصة الصويا احللوة والتوابل وصلصة 

الفلفل احلار النفط.
طريقة التحضري جملموعة مي غورنغ سهلة جدا:

- اطبخ الشعرية ملدة 2-3 دقائق
- قم بتصفيتها

- إضافة كيس التوابل اليها
:)Soup Variants( حساء

دجاج خاصة، دجاج بالكاري دجاج  بالبصل وSotomie )بهارات 
حرة(.

السوبر  إندومي من مجيع سالسل حمالت  وميكن شراء شعرية 
ماركت الكربى وحمالت البقالة اآلسيوية يف مجيع أحناء أسرتاليا.

3. امليزات الرئيسية والفوائد ملنتج اندومي:
- مثالي للمدرسة او بعد املدرسة أو وجبة خفيفة بعد الرياضة

- ممتاز لتناول طعام الغداء يف املكتب وخصوصا عندما مل يكن 
لديك الوقت للخروج وهو جيد كوجبة غداء او عشاء. وهو مثالي 

للعائلة اليت حتب الشعرية وللطالب وللذين وقتهم ضيق
على  احلصول  وينكن  إندونيسيا  يف  اندومي  الشعرية  تصنع 

www.indofood.com معلومات اكثر حوهلا بزيارة
وهي  والدهون  احلافظة  املواد  من  خالية  اندومي  الشعرية 
مصنوعة من القمح ومناسبة للنباتيني حيث ال تتخللها اي منتجات 

حلوم.
ان الشعرية اندومي حالل ومناسبة للمسلمني.

:Irene Prasetio ملزيد من املعلومات  يرجى االتصال ب
.0414 608 160 
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National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

خدمة العناية بالطفل مؤمنة

at Auburn Centre for Community
44A Macquarie Rd, Auburn Sydney

ورشة عمل جمانية 
باللغة العربية

هل تودون تعلم املزيد عن:
قانون العائلة

العالقات الصحية

حقوق الطفل

محاية الطفل

يوم االربعاء يف 12 ايلول من الساعة 10 صباحا حتى الـ 1 ظهرا



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

 MOB: 0499 98 98 98
Email: info@ vipluxurylimos.com.au - www.vipluxurylimos.com.au

VIP LUXURY LIMOUSINES

خربة طويلة  .. خدمة ودودة .. معاملة جيدة .. أسعار مدروسة

لدينا افخم السيارات اليت 
تناسب ميزانياتكم 

نليب مجيع مناسباتكم 
... اعراس ... 

خطوبات .. 
... توصيالت من حفالت خترج 

واىل املطار واالوتيالت 
نؤمن نقل الشخصيات 

اهلامة 
من واىل سائر

 أحناء اسرتاليا

Naji Najjar Glen WaudJim DanielMichael Tadros

ABOVE THE LINE
VOTE 1 TEAM LIBERAL SATURDAY, 8TH SEPTEMBER

Authorised by Geoffrey Grasso, Campaign Manager, P.O. Box 594, Panania, NSW, 2213. Designed by EM Print, Suite 6, 92 Minter Street Canterbury, NSW, 2193.

Putting Bankstown First

YOUR LIBERAL TEAM FOR BANKSTOWN CITY COUNCIL

NORTH WARD SOUTH WARD EAST WARD WEST WARD

عندنا رئيسة وزراء عدمية الرمحة وحكومة فيدرالية تفرض ضريبة الكربون على املواطنني 
وساسة عماليون يدعمون زواج املثليني.

أعضاء اجمللس البلدي العماليون يف منطقة بانكستاون يتبعون تعليمات قادتهم العماليني الفيدراليني من دون ادنى اهتمام 
بالتأثري السليب الواقع على مواطين منطقة بانكستاون ومصاحلهم.

لقد عانيت طويال ومبا فيه الكفاية لذا، نطلب منك التصويت للحزب الذي خيدم مصاحلك

انه حزب االحرار
ادِل بصوتك لصاحل حزب االحرار وذلك يوم السبت املوافق 8 أيلول/سبتمرب 2012
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مار  املاروني  البطريرك  رأى 
ان هناك  الراعي  بطرس  بشارة 
امام  بالبلد  تلعب  خفية  أيادي 
سياسية  أزمات  من  نشهده  ما 
وتنذر  واجتماعية  واقتصادية 

باإلنهيار الكبري.
فقد استهل البطريرك الراعي 
البطريركي  الصرح  يف  لقاءاته 
امس  الدميان  يف  الصيفي 
جلنة  من  وفدا  باستقباله  االول 
االساتذة املتعاقدين يف اجلامعة 
موضوع  عرضوا  الذين  اللبنانية 
يبصر  مل  الذي  التفرغ  ملف 
الوزراء  جملس  يف  بعد  النور 
املعنية  اجلهات  موافقة  بعد 
الرتبية  ووزارة  منها  اجلامعية 
البطريرك  اللجنة  وطالبت  عليه. 
مع  املوضوع  متابعة  الراعي 
االساتذة  املعنيني ضنا مبصلحة 
املتعاقدين يف اجلامعة ومبصلحة 

اجلامعة اللبنانية.
ثم التقى املدير العام ملؤسسة 
الذي  العميد وليم جملي  فارس 
رئيس  نائب  حتيات  اليه  نقل 
عصام  االسبق  الوزراء  جملس 
فارس وشكر له زيارته عكار اليت 
املنطقة  وجه  ابراز  يف  ساهمت 
الواحد  العيش  وجه  احلقيقي 
وتقديره  املتبادل  واالحرتام 
الذي  اجلامع  الوطين  للخطاب 
خالل  الراعي  البطريرك  اطلقه 
الزيارة وللمتابعة اليت استكملها 
بعد  وكلماته  عظاته  خالل  من 

الزيارة.
وقد عرب البطريرك الراعي عن 
ارتياحه ملوقف فارس، منوها ب 
املبادرات االنسانية الرائدة اليت 
عكار  يف  مؤسسته  بها  تضطلع 
ويف كل لبنان، وقد أتاحت لنا 
زيارة عكار االطالع على بعضها 
فارس  عصام  معهد  وخباصة 
اجلامعي جلامعة البلمند يف بينو.

الظروف  تتيح  أن  يف  وأمل 
خمتلف  مشاركة  السياسية 
ادارة  يف  الوطنية  القيادات 
الشأن الوطين، ملا هلا من دور 
جامع يشكل ضمانة للبنان وسط 

حتديات وحتوالت املنطقة.
اتصال بعصام فارس

وقد جرى اتصال هاتفي بني 
البطريرك الراعي وفارس عرضا 
وجددا  العامة  االوضاع  خالله 
لالبعاد  عكار  بزيارة  التهاني 
الوطنية اليت اختذتها واتفقا على 
ضرورة متابعة امللفات االمنائية 
العامة لرفع احلرمان املزمن عن 
اللقاء يف  املنطقة وتواعدا على 

اقرب وقت ممكن.
راعي  بكركي،  زوار  ومن 
املارونية  طرابلس  ابرشية 

املطران جورج بو جودة.
وعصرا رّقي البطريرك الراعي 
اخلوري ناصر اجلميل اىل الدرجة 
االسقفية يف الصرح البطريركي 
يف قداس احتفالي حضره حشد 
والسياسيني  الرمسيني  من 

ورجال الدين.
زيارة رشدبني

زار  الراعي  البطريرك  وكان 
لفيف  يرافقه  رشدبني،  بلدة 
حيث  والكهنة،  املطارنة  من 
مدخل  عند  استقباله  يف  كان 
البلدة السيدة ماري فريد حبيب، 

الكتائيب  الكورة  اقليم  ورئيس 
البلدية  رئيس  اندراوس،  البري 
املختار  واالعضاء،  اخلوري  بيار 
ايلي ضوميط، كاهن البلدة االب 
جلنة  اعضاء  شعنني،  جربائيل 

الوقف وحشد من املؤمنني.
ولدى ترجله من السيارة القى 
شعرية  قصيدة  ضوميط  جان 
مرحبا به ثم سار املوكب، باجتاه 
وباخوس،  سركيس  مار  كنيسة 
على االقدام على وقع موسيقى 
 - يسوع  قلب  مجعية  جوقة 
بزعون، وسط نثر الورد واالرز، 
املقدسة  والراية  الصلبان  ورفع 
والشموع والبخور من قبل اعضاء 

مجعية اخوية احلبل بال دنس.
املقدس،  االجنيل  تالوة  بعد 
فيها  انطلق  عظة  الراعي  القى 
مار يوحنا  من اجنيل قطع راس 
قائال:  الكنيسة  له  تعيد  الذي 
ان الرب يسوع حيمل وديعتني: 
دعانا  قد  واحلقيقة، وهو  احملبة 
من  النه  اجلهما  من  للشهادة 
دون احملبة ال ميكن ان حنيا مع 
اهلل وال مع بعضنا البعض، ودون 

احلقيقة ال ميكن ان نتحرر.
وركز على انه من اجل احملبة 
القديسون،  استشهد  واحلقيقة 
يوحنا  القديس  ذكرى  ويف 
شفاعته  نلتمس  املعمدان 
والشرق  لبنان  يف  لنشهد 
على  مشددا  واحلقيقة،  للمحبة 
ان رسالتنا اليوم كمسيحيني ان 
حنمل املسيح اىل العامل العربي 
اذ ال  بالعمق،  اليه  الذي ننتمي 
حنمل  اننا  ننسى  ان  لنا  ميكن 
عام  الفي  منذ  املسيح  شهادة 

يف العامل العربي والشرق.
ودعا اىل فتح طريق احملبة يف 
برية احلقد، وفتح طريق احلقيقة 
طريق  وفتح  الكذب،  برية  يف 
وفتح  الظلم،  برية  يف  العدالة 
طريق التواضع يف برية الكربياء. 
رسالتنا يف  هي  هذه  ان  واكد 
مررنا  اليت  الصعبة  الظروف  ظل 
قبلها  وما   1975 العام  منذ  بها 

وبعدها.
البعض  ينسى  ان  واسف 
املاضي  من  امثولة  يتعلم  وال 
وظروفه الصعبة، يف حني علينا 
جديدة،  حياة  حنيا  ان  مجيعا 
الكل  ان  اذ  جديد،  من  ونولد 
مدعو اىل الوالدة من جديد. وما 
ان  نتمنى  ال  لبنان  يف  خربناه 
حيصل  نراه  وما  سوانا،  خيتربه 
يف العراق وسوريا يؤكد لنا ان 
احدا مل يتعلم من االمثولة شيئا. 
يف حني اننا مدعوون حنن اليوم 

لنتعلم من املاضي.
خفية  ايادي  هناك  ان  ورأى 
نشهده  ما  امام  بالبلد  تلعب 
واقتصادية  ازمات سياسية  من 
تصل  ما  كثريا  اذ  واجتماعية 
االمور املتأزمة اىل شفري اهلاوية 
وتنذر  لبنان  احلياة يف  وتتعطل 
علينا  هنا  من  الكبري،  باالنهيار 
والعمل  مجيعا  مسؤولياتنا  حتمل 

مبحبة وصدق.
واكد ان العامل يف حاجة اىل 
يف  كبري  حقد  فهناك  احلب، 
حيتاج  لذلك  وضغينة،  القلوب 
ارى  وكأني  احلب.  اىل  الناس 
تقع  اخلالفات  متحجرة،  القلوب 

الراعي حتادث هاتفياً مع عصام فارس وزار رشدبني:

اياٍد خفية تلعب بالبلد وتنذر باإلنهيار الكبري

Saturday 1 September 2012  2012 1أيلول  السبت 

االساءات  االمور،  اصغر  على 
مساع  تسأم  الناس  كثرية، 
االخبار، كأن ال شريعة اال شريعة 
احلقد والبغض. فالكذب والنفاق 
هما اساس اخلالفات والناس ال 

حتتاج اال اىل احملبة واحلقيقة.
العربي  العامل  ان  اىل  ولفت 
ومفكك  ومشتت  منقسم  اليوم 
وال يعرف طريقه وهو يف حاجة 
والعامل  لبنان  مسيحيي  اىل 
العربي. املسيحيون الذين ليسوا 
ومل  البعض  يدعي  كما  اقلية 
الشرق،  يف  الكرام  مرور  ميروا 
رسالة  حيملون  املسيحيون 
السالم واالجنيل الذي انطلق من 
هذا الشرق منذ الفي سنة. ولنا 
الشرف ان نكون من هذا الشرق 

والعامل العربي.
نستعد  اننا  قائال  اضاف 
يف  البابا  قداسة  الستقبال 
مبحبة  استقباله  ونتأمل  لبنان 
العادة،  جرت  مثلما  اللبنانيني 
الننا نعيش زمنا مميزا، وهناك 
دور مهم للبنان. وليس من باب 
للبنان،  قداسته  زيارة  الصدفة 
رسالة  تنطلق  هنا  من  انه  حيث 
ان  نقبل  وال  الشرق  اىل  البابا 
وزيارته  لبنان  دور  يتعطل 
باخلالفات واالنقسامات واالزمات 
فنحن  واالجتماعية،  االقتصادية 
وها  الدور،  هذا  عن  مسؤولون 
هو يزور لبنان من اجل مسيحيي 
الشرق، والوثيقة اليت سريفعها 
ليست وثيقة بل هي ما سيقوله 
للكنيسة، وهي ما نسميه ربيعا 
للربيع  واساسا  للكنيسة  جديدا 
البابا  فقدوم  املنشود.  العربي 
عشر  السادس  بنديكتوس 
وذخائر البابا يوحنا بولس الثاني 
من  الوثيقة  وتوقيع  لبنان  اىل 
لبنان للشرق يعين ان لدى البابا 
زيارته  حيملها يف  كبرية  رسالة 
هي  بل  عابرة  ليست  هي  اليت 

انطالقة من لبنان اىل الشرق.
وختم معلنا يف عيد استشهاد 
القديس يوحنا املعمدان نتلمس 
ان نكشف وجهك يا اهلل ونعرف 
فانت  اجلك،  من  نتفاهم  كيف 
تعطي  اليت  الوحيدة  احلقيقة 
وانت  اجوبة عن كل تساؤالتنا، 
الن  فساعدنا  واحملبة.  الفرح 
نكون شهودا حملبتك وحقيقتك.

مغر االحول
وكان قد زار بلدة مغر االحول- 
الكورة حيث استقبله خمتار بلدة 
وكاهن  شويفاتي  جورج  بلال 
واقام  يوسف.  جورج  الرعية 
مبشاركة املطرانني مارون العمار 
وفرنسيس البيسري زياحا داخل 
واستقبل  يوسف.  مار  كنيسة 
املغر  اهالي  املطارنة  مع  بعدها 
وجملس  املختار  له  وقدم  وبلال 

الرعية هدية رمزية.
نوهت  كلمات  القيت  كما 
مبواقف البطريرك الراعي احلكيمة 
شكر  املقابل  يف  والوطنية. 
حفاوة  على  اجلميع  البطريرك 
ضرورة  عن  وحتدث  االستقبال، 
اهلل  مع  واحملبة  الشركة  عيش 
والناس، مؤكدا ان لبنان حباجة 
الشراكة  طريق  عن  السالم  اىل 
على  افتدانا  الذي  يسوع  مع 

الصليب مبحبته.

فتفت  امحد  النائب  اعترب 
تثبت  جديدة  مرة  انه  بيان  يف 
بأنها  ميقاتي  الرئيس  حكومة 
حكومة النأي بالنفس عن مصاحل 
اللبنانيني وعن التزاماتها املعلنة 
الكذب  سياسة  مبمارسة  وذلك 

على الشعب اللبناني.
رئيس  ابلغنا  باالمس  اضاف: 
انه حتى تارخيه  النيابي  اجمللس 
مل ترسل احلكومة مشروع موازنة 
رغم  النيابي  اجمللس  اىل   2012
املوازنة  اقرت  انها  اعالنها 
املذكورة وانتهت منها منذ اكثر 
من شهرين كما افادنا ان مشروع 
املقر من قبل  االنتخابات  قانون 
مل  شهر  من  اكثر  منذ  احلكومة 

حيول بعد اىل اجمللس النيابي.
امنا  املمارسة  هذه  ان  وقال: 
باجمللس  استهتار  اىل  تشري 
العام  بالرأي  واستهزاء  النيابي 
ان  لوهلة  صدق  الذي  اللبناني 

وهو  ما  شيء  اجنزت  احلكومة 
باملهل  له  مثيل  ال  استخفاف 

الدستورية.
احلكومة  هذه  ان  اىل  واشار 
العام  باملال  تتصرف  زالت  ما 
خارج اطار اي نص قانوني خالفا 
فااللتزام  سابقا،  له  سوق  ملا 
ما  املالية  القانونية  باالصول 
زال وهما رغم كل بدع االصالح 
نتساءل  ان  لنا  وحق  والتغيري، 
املالية  وزارة  ستحرتم  هل 
جمددا  به  تعهدت  ما  واحلكومة 
ضمن   2013 موازنة  ترسل  بأن 
بدء  يف  اي  الدستورية  املهلة 
عقد تشرين اول 2012، سيكون 
االمر اذا مت معجزة وهذه ليست 
فكيف  العادي  االجناز  حكومة 
ان  معتربا  باملعجزات،  باالحرى 
هذه احلكومة بتلكؤها عن حتويل 
االنتخابات  لقانون  مشروعها 
تسعى  امنا  النيابي  اجمللس  اىل 

هذا  حول  جدي  نقاش  اي  ملنع 
املنشودة،  واالصالحات  القانون 
االبقاء  تريد  النها  ذلك  فهل 
كل  رغم  احلالي  القانون  على 
االدعاءات ام انها تسعى لتأجيل 
االنتخابي  الدستوري  االستحقاق 

خوفا من نتائجه.
بتوضيح  احلكومة  وختم مطالبا 
املشروعني  هذين  من  موقفها 
يف اسرع وقت ممكن وارساهلما 
الغد،  قبل  اليوم  تلكؤ،  دون 
اىل اجمللس النيابي املعطل عن 
العمل يف هذه االيام بشكل شبه 
باقرار  مطالبة  هي  كما  كامل، 
وارساله   2013 موازنة  مشروع 
كما  الدستورية  املهلة  ضمن 
لن  بالتأكيد  ولكنها  تعهدت 
تتجاوب مع هذا املطلب انطالقا 

من قول الشاعر:
حيًا  ناديت  لو  أمسعت  لقد 

ولكن ال حياة ملن تنادي.

فتفت طالب احلكومة بإرسال مشروعي قانوني 
االنتخابات وموازنة ٢٠١٣ اىل اجمللس

الربيطاني يف  السفري  اوضح 
لبنان توم فلتشر اننا وشركاءنا 
الدولي مقتنعون  على املستوى 
الوضع يف  يسوء  ما  بقدر  بانه 
على  النظام  سيعمل  سوريا، 
االستقرار  الفوضى وعدم  اثارة 
وهو  واضح  وردنا  لبنان،  يف 
واحزابًا  حكومة  اللبنانيني  برسم 
مصاحل  بوضع  وشعبًا  ومجاعات 

لبنان قبل اي اعتبار آخر.
حزب  رئيس  عرض  فقد 
اجلمّيل  امني  الرئيس  الكتائب 
يف دارته يف بكفيا مع السفري 
الربيطاني توم فلتشر للوضعني 
اللبناني واالقليمي. وشارك يف 
اللقاء منسق اللجنة املركزية يف 
اجلمّيل،  سامي  النائب  احلزب 
السياسية  الشؤون  مسؤولة 
واالعالمية يف السفارة الربيطانية 

اجنيال سولومون ورئيس جملس 
جورج  الكتائب  يف  االعالم 

يزبك.
اآليلة  السبل  اللقاء  وتناول 
اىل حتصني لبنان امام استفحال 

االزمة السورية.
السفري  قال  الزيارة  وبعد 
حمادثات  لي  كانت  الربيطاني: 
وقد  اجلمّيل  الرئيس  مع  بّناءة 
على  يلعبه  الذي  بالدور  رحبت 
الذي  االمر  الوطين  املستوى 
االزمة  تداعيات  عن  بلبنان  نأى 
التواصل  على  وابقى  السورية 
احلوار  هيئة  خالل  من  قائمًا 

الوطين.
الرئيس  مع  حبثت  اضاف: 
املمكنة  السبل  يف  اجلمّيل 
يف  قوي  باقتصاد  للنهوض 
لبنان يف شكل عام ويف مدينة 
طرابلس يف شكل خاص، وهذه 
وحتاول  عانت  اليت  املدينة 
اخلروج من ازمتها يف حاجة اىل 
دفع امنائي يساعدها على جتاوز 

املرحلة.

اجلميل حبث والسفري الربيطاني 
سبل النهوض باقتصاد قوي

الرئيس امني الجميل

قوى  يف  االول  املؤهل  قتل 
االمن الداخلي علي نصراهلل وجرح 
حشيش  ابرهيم  حممد  العنصر 
وعلي  وهبة  زينب  واملواطنون 
رفيق اللقيس وعليا نصراهلل قبل 
خالل  االول  أمس  ليل  منتصف 
مطلوبني  بني  عنيفة  اشتباكات 

من آل جعفر وقوى االمن.
ربعا  اال  فقرابة احلادية عشرة 
للشرطة  تابعة  دورية  نصبت 
القضائية مكمنا للمطلوبني ا. م. 
جعفر وع. ي. جعفر قرب حمطة 
الرفاعي يف مدينة بعلبك ومتكنت 
وتوقيفهما.  استدراجهما  من 
وسرعان ما اشتبكت قوى االمن 
مع مطلوبني آخرين من آل جعفر 
املدينة،  يف  املطران  ساحة  يف 
حشيش  وأصيب  نصراهلل  فقتل 
جعفر  حممد  حسني  واملطلوب 

قتيل وجرحى ليالً يف بعلبك يف 
اشتباكات بني قوى االمن ومطلوبني

امللقب حسني دورة اصابة خطرة 
م.  املطلوب  وأوقف  صدره  يف 
االشتباكات  ومشلت  جعفر.  ق 
املدينة  من  خمتلفة  اماكن 
الرشاشات  فيها  واستعملت 
فأصيبت  الصاروخية،  والقذائف 
عليا نصراهلل ووهبة واللقيس يف 
صدره وهو يف حال خطرة ونقل 

اىل مستشفى رياق العام.
وعمد مسلحون خالل االشتباكات 
يف  نارية  عيارات  اطالق  اىل 
اجتاه سرايا املدينة داخل السوق 
العام يف  االمن  ومركز  التجاري 
النائب  ومنزل  جرجس  مار  حي 
احدى  واصيبت  قانصوه  عاصم 

الشرفات بقذيفة.
واسع  بانتشار  اجليش  وقام 
ليال  عاشت  اليت  املدينة  داخل 

متوترا.

مساحة اىل 
مقر الشرطة 
العسكرية 

لدى  احلكومة  مفوض  قرر 
القاضي  العسكرية  احملكمة 
املوقوف  نقل  صقر،  صقر 
ميشال  السابق  والنائب  الوزير 
احملكمة  مبنى  نظارة  من  مساحة 
مقر  اىل  املتحف  يف  العسكرية 
الشرطة العسكرية يف الرحيانية. 
يف  اوقف  مساحة  ان  اىل  يشار 
اليها  احالته  منذ  احملكمة  نظارة 
املعلومات  فرع  من  آب   12 يف 
االولية.  للتحقيقات  اخضع  حيث 
املوقوف  نقل  القانون  ويوجب 
مذكرة  صدور  بعد  السجن  اىل 

التوقيف.
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