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بعد 15 عامًا على الزيارة 
اليت قام بها سلفه الراحل 
الثاني  بولس  يوحنا  البابا 
للبنان يف ايار 1997 حامال 
»رجاء  الرسولي  االرشاد 
جديد للبنان«، يصل البابا 
السادس  بينيديكتوس 
والدقيقة  االوىل  عشر يف 
اجلمعة  ظهر  بعد   45
رفيق  مطار  اىل  )امس( 
ليعلن  الدولي  احلريري 
من  مساء  السادسة  يف 
يف  لبنان  سيدة  بازيليك 
الرسولي  االرشاد  حريصا 
االوسط  الشرق  اجل  من 
يف  الكاثوليكية  »الكنيسة 
شركة  االوسط  الشرق 

وشهادة«.
وقد لفحت نسائم الزيارة 
البابوية لبنان بأسره الذي 
استعد مبعظم مناطقه، حتى 
مواقع  م��ن  البعيدة  تلك 
املتعاقبة  وحمطاته  احلدث 
طوال ثالثة ايام، الستقبال 
ورأس  االع����ظ����م  احل�����ر 
الكاثوليكية.  الكنيسة 
واك���ث���ر امل���ن���اط���ق  اليت 
اللبنانية  باالعالم  ازدان��ت 
والفتات  وال��ف��ات��ي��ك��ان��ي��ة 
النصر  واق��واس  الرتحيب 
مرور  ستشهد  ال��يت  ه��ي 

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
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    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

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

االول  أمس  تواصلت 
الدول  يف  االحتجاجات 
على  واالسالمية  العربية 
الفيلم االستفزازي املسيء 
اىل االسالم والذي ال تزال 
وحتولت  غامضة،  أصوله 
يف  وخصوصًا  دموية 
أربعة  سقط  حيث  صنعاء 
قتلى وعشرات اجلرحى يف 
االمن  قوى  بني  مواجهات 
اقتحام  حاولوا  وحمتجني 
االمريكية،  السفارة  مبنى 
حيث  القاهرة  ويف 
استمرت االحتجاجات لليوم 
الثالث تواليا أمام السفارة 
قوى  واشتبكت  االمريكية 
املتظاهرين،  مع  االمن 

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

N.S.M

التفاصيل صفحة 2
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وحمطاته  ال��ب��اب��ا  م��واك��ب 
وخطبه السبع اليت سيلقيها 
وبدت  الزيارة.  ايام  خالل 
املطار  طريق   من  بريوت 
قلب  اىل  بالضاحية  مرورًا 
اىل  وام���ت���دادًا  العاصمة 

وبعبدا  وك��س��روان  امل��ن 
يف »وح��دة ح��ال« ن��در ان 
عرف لبنان مثيال هلا، االمر 
مؤثرة  دالالت  ت��رك  ال��ذي 
كل  تلقف  ع��ل��ى  وم��ه��م��ة  
العائالت اللبنانية الطائفية 

أكثر من مخسة آالف عسكري وأمين حلماية احلرب األعظم

احلدث  ه��ذا  والسياسية 

صفوف الكراسي يف باحة الصرح البطريركي يف بكركي استعدادا للقاء البابا مع الشبيبة مساء اليوم السبت

فسقط 224 جرحيًا استنادا 
اىل وزارة الصحة.

مجاعات  دعت  وفيما 
بينها  عدة،  إسالمية 
يف  املسلمون«  »االخوان 
يف  والسلفيون  مصر 
االردن، اىل التظاهر اليوم 
بعد صالة اجلمعة استنكارًا 
لالساءة اىل الرسول، قال 
يبذل  إنه  االبيض  البيت 
لضمان  جهده«  »قصارى 
وسالمة  املوظفني  محاية  

أمنهم« يف اليمن.
أوباما

الرئيس  تعهد  وبينما 
أوباما  ب����اراك  االم��ريك��ي 

فيلم يغضب العامل اإلسالمي و4 قتلى يف اليمن

أوباما: مصر ليست حليفاً 
لكننا ال نعتربها عدوًا

البابا يقّدس لبنان بزيارة بلد األرز

اخلاص  املمثل  بدأ 
املتحدة  لالمم  املشرتك 
العربية  الدول  وجامعة 
االخضر  سوريا  يف 
االبرهيمي مهمته الصعبة 
باالجتماع  دمشق  يف 
اخلارجية  وزير  مع 
املعلم،  وليد  السوري 
القوات  قصفت  بينما 
الضواحي  احلكومية  
للعاصمة  الشرقية 
الذين  املعارضني  لطرد 
حياولون استعادة موطئ 

قدم هلم يف املدينة.

اإلبرهيمي يبدأ مهمته يف 
دمشق بلقاء املعلم

موسكو: ال داعي 
للتدخل يف الشأن 
السوري الداخلي
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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
 N.S.M اليوم تصنع الطحينة يف مصانع

باشراف سعيد الصيداوي على احدث املاكينات 
 N.S.M ومن اجود انواع السمسم.. طحينة
تصل اىل املستهلك قبل اشهر عدة ورمبا سنة..

فالفل جاهزة

N.S.M

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

تباع يف احملالت االسرتالية الكبرية طحينة N.S.M تتحدى االحسن
 92 - 96 Henkel Street -Brunswick - Vic 3056 .. Tel:  (03) 93808789..  www.nsm.com.au

ثالث دوائر متحلقة تلخص أدبيات خليفة بطرس يف زيارته لبريوت: 
بل  خمفّي،  شيء  ال  األوسع  الدائرة  يف  واملنطقة.  سوريا،  لبنان، 
إرشاد رسولي مقتبس بكليته من التوصيات الـ44 لسينودس الشرق 
تباينات عدة يف مواقف  بعد  أما سوريًا فرتقب، خصوصًا  األوسط. 
ومسيحّيوه،  وكنيسته  لبنان  يبقى  أحداث دمشق.  من  روما  أوساط 
هنا قد يكون الكالم اجلدي ما لن يعلن يف اخلطب، بل خلف األبواب 

املوصدة...

جان عزيز
بولس  يوحنا  الطوباوي  زيارة سلفه  على مسافة عقد ونصف من 
الثاني، يأتي »مبارك« السادس عشر إىل لبنان. مخس عشرة سنة 
احتالل  البلد حتت  كان   1997 البلد. سنة  هذا  غرّيت كل شيء يف 
إسرائيلي ووصاية سورية. وقيل إنه كان أكثر أمنًا وممسوكًا أكثر. 
وكل  وقلقه  فوضاه  إن  ويقال  مستقاًل،  سيدًا  لبنان  صار  اليوم 
هواجسه مستقلة وسيدة أيضًا. يومها جاء البابا قبل سنة من نهاية 
والية رئيس عّينته سوريا ومّددت له. اليوم يأتي بابا آخر قبل سنة 
للجيش،  قائدًا  نفسها  سوريا  عّينته  آخر،  رئيس  والية  نهاية  من 
و«عينه« خارج الدوحة وأخواتها رئيسًا، ويفرتض أال يكون أحد قادرًا 
البولوني فويتيال إىل بريوت،  املناضل  جاء  يومها  له.  التمديد  على 
فيما فرنسا شرياك تطلب من اللبنانيني عرب خطاب رمسي من قلب 
النظام السوري عندهم حتى جالء عملية  ببقاء  عاصمتهم، أن يقبلوا 
يأتي  اليوم  بلدهم.  تدمري  إىل  ذلك  أدى  ولو  املنطقة،  السالم يف 
الالهوتي األملاني راتزنغر، فيما فرنسا ساركوزي وهوالند توحي إىل 
بعض اللبنانيني باهلجوم على النظام السوري يف سوريا، ولو أدى 
ذلك إىل تفجري بلدهم وكل املنطقة. يومها كانت أصوات هامشية 
ترفض الزيارة احتجاجًا على إقامة عالقات دبلوماسية بني روما وتل 
أبيب املعلنة  اليوم أصوات مماثلة ُتسمع، فيما ممثليات تل  أبيب. 
أو املعروفة بال إعالن، تفرخ كالفطر يف كل العامل اإلسالمي. يومها 
كان احلريري األب ناشطًا بشراسة لشطب بند املطالبة بإعادة انتشار 
جيش األسد األب يف لبنان، كما صدر يف »النداء األخري« آلباء اجملمع 
خريف سنة 1995. وكانت حقيبته الشهرية املعلق بها أحد مستشاريه 
لتحقيق  »كونسيلياسيون«  جادة  يف  املكوك  مثل  تتنقل  الورعني، 
ذلك. أما اليوم فصار احلريري االبن مستأسدًا للمطالبة باندثار األسد 
االبن من سوريا نفسها، ولو صارت رتبته بال حقيبة، بعدما وضب 
حقائبه مبارحًا وطنه الثاني لبنان. ويومها كانت أخبار البابا حمظورة 
البث يف لبنان، بأمر من وزير إعالم غازي كنعان، فريد املكاري ما 

غريه. اليوم صار املكاري نفسه بوقًا لصوت روما وباريس ولندن 
وواشنطن، وحيث ميكن صوته أن يصل أو يوصل... يومها كان عون 
منفيًا، وجعجع معتقاًل، وبكركي على مشارف مثانينها. أما اليوم فعون 
هنا، وجعجع كذلك، والصرح متجدد... ومع كل ذلك مثة انطباع لدى 

كثريين أن الوضع قبل عقد ونصف كان أفضل.
البابا،  يعرفه  روما،  بدروب  عارفون  يقول  املقارن،  املشهد  هذا 
ويعرف خلفياته وأسبابه. وهو ما سيحاول اإلحاطة به يف ثالثة أيام، 
وبكركي وبريوت. فعلى مستوى  رئيسة، بني حريصا  وثالث خطب 
هذا  إىل  املسيحيني  انتماء  إشكاليته:  رغم  معروف،  موقفه  املنطقة 
بعض  لدى  اإللغائي  الفكر  نتيجة  فيه  وجودهم  ونزاعية  الشرق، 
اآلخرين، وضرورة حل تلك اإلشكالية باحلوار وثقافة االختالف والسماح 
واالعرتاف واالحرتام. وقد يرى البابا يف تطورات املنطقة يف العامني 
املاضيني فرصة وخطرًا يف آن واحد. فرصة أن حيضر األزهر قداس 
ميالد األقباط يف القاهرة، أو خطر أن يرفض بعض جملس الشعب 
الثوري املصري الوقوف حدادًا على غياب البابا شنوده. فرصة أن 
أو  السابق،  النظام  مبؤامرة  احملروقة  القديسني  كنيسة  بناء  ُيعاد 
خطر أن حُترق قرية دهشور بظالمية النظام الالحق. فرصة أن تبين 
املنطقة صروح ثقافتها وعصرنتها وحداثتها على قاعدة حرية الضمري 
املطلقة، أو أن تهدم أضرحتها كما يف ليبيا، على قاعدة قرونسطيتها 

املؤبدة.
عقيدة«  »حارس  سيعرب  هلجة  أو  بأي صيغة  السؤال:  يبقى  لكن 
روما منذ عقود طويلة، عن هذه املواقف؟ هل يقوهلا باللغة اإلشكالية 
اليت استخدمها يف حماضرة غيتسبورغ قبل ستة أعوام، أو بعفوية أحد 
األساقفة املشرقيني الذي أثار عاصفة يف سينودس الشرق األسوط 
قبل عامني، حني صارح إخوته مبعاناة أهله ومؤمنيه؟ أم يطرح املسألة 
بلغة أكثر تغليفًا؟ جييب أحد اخلرباء: ال ميكن خليفة فويتلال أن ينسى 
كالم سلفه إىل أساقفة العامل يف 25 متوز 1991، حني قال: »على 
الكنيسة، وبشجاعة كاملة، أن تكون صوت من ال صوت هلم. عليها 
أن تضع ذاتها دومًا يف خدمة حقوق اإلنسان. عليها أن جتهر بذلك 

قواًل وعماًل أمام األفراد والشعوب والدول من دون أي خوف«.
ويف هذا السياق بالذات ستكون مقاربة البابا للوضع يف سوريا. 
فعلى مدى سنة ونصف من األحداث الدموية املأساوية يف بلد »طريق 
بولس« وشام شاوول، كثرت تأويالت موقف روما. حتى إن تسريبات 
وتلفيقات دّست يف وسائل اإلعالم، كما أن بعض رجال الدين، من 
املنتظمني أو من »الفوضويني«، حاول كل من جهته ووجهة نظره 
مثاًل، غري  ديلو  باولو  فاألب  اخلاص.  الكنيسة مبوقفه  موقف  تعميد 

املنتسب إىل أي كنيسة رمسية، جاهر مبعارضته للنظام، بينما ُنسب 
إىل القاصد الرسولي يف حلب املونسنيور جوزيّب ناتزارو قوله يف 
7 آذار املاضي إن »املعارضة مسرّية منذ البداية«، وإنه »يف الشرق 
األوسط ُترتكب أسوأ االنتهاكات يف جّو من الصمت الشامل، وعلى 
الرغم من ذلك تصّوت الدول اليت ترتكب هذه االنتهاكات لقرارات 

األمم املتحدة ضد سورية، فأين هو صوت الضمري؟«.
لكّن العارفني بثوابت روما يؤكدون أنها مل ولن خترج عن اإلطار 
املوقف الذي حدده البابا مطلع هذه السنة. فهو كان أعلن يف 9   _
فاتيكانيًا،  املعتمد  الدبلوماسي  السلك  أمام  املاضي،  الثاني  كانون 
مراقبني  وجود  يشجعه  سوريا،  يف  مثمر  حوار  »فتح  إىل  دعوته 
مستقلني«، وإىل »وقف سريع إلراقة الدماء«. وهو املوقف الوحيد 
العملي املمكن تكراره يف بريوت، من ضمن أدبيات السالم وحقوق 

اإلنسان وحريات الشعوب ووقف احلروب.
عن  بعيدًا  وآخر  العلن،  كالم يف  عنه  سيكون  حيث  لبنان،  يبقى 
اإلعالم. يف الشق الثاني، يؤكد عارفون أن البابا سيكون حازمًا يف 
أطلقتها  اليت  بكركي،  على  »احلرتقة«  أمام حماوالت  األبواب  إقفال 
لبنانية،  غري  وحتى  مسيحية  غري  وأخرى  مسيحية  سياسية  جهات 
للتشويش على الصرح وديناميته لدى روما. ومل يستبعد هؤالء أن 
األمر  مبعنى:  املعنى،  بهذا  واضحة  إشارة  أو  إحياء  لقداسته  يكون 
للراعي، اصمتوا وانضبطوا. واألمر املذكور ينسحب على الكثري من 
يزيد  وال  املتعددة،  الكنيسة  بنى  ضمن  العالقة،  الكنسية  امللفات 

العارفون يف التفاصيل.
لكن األهم لبنانيًا يبقى يف السياسة. فمنذ عقود طويلة كان معروفًا 
تقول  واحدة  نظريتني.  والشرق  لبنان  مسيحيي  حيال  روما  أن يف 
باعتبارهم »خمترب« تعايش مع غري املسيحيني، وفق مقولة الكاردينال 
ما رفضها مسيحّيو  غالبًا  السبعينات، واليت  الشهرية يف  كازارولي 
لبنان ومّحلوها وزر مصائبهم، فيما تقول نظرية ثانية باعتبار وجود 
آخر كان، هدفًا نهائيًا  املسيحيني يف هذه املنطقة، مبعزل عن أي 
وحتى  وسوسيولوجية،  تارخيية  مسوغات  من  انطالقًا  ذاته،  حد  يف 
الهوتية، على طريقة اإلميان بنور الشرق الضروري لعودة »السيد«. 
وهي النظرية »امليغالومانية« اليت يرى كثريون، يف الغرب ويف روما 
نفسها، أنها سبب مصائب مسيحيي املنطقة وتغربهم وزواهلم. بني 
النظريتني يفرتض أن ميشي البابا »مبارك«، حبيث ُيفهم مؤمنيه أن 
املقولتني معًا قد ختطاهما الزمن. فال أنتم حافظتم على حجم يسمح 
إليكم  حاجة  اإلسالمي يف  العامل  وال  املستقل،  الوجود  بنظرية  لكم 
بعد ليتفاعل مع العامل وخيترب قدرته على التواصل معه أو التعايش، 
يف زمن العوملة وعصر املعلوماتية. بعض التواضع، وبعض العقل، 
والكثري من احملبة... قد تكون تلك مكونات الوصفة السحرية اليت 
يبحث عنها قداسته ألهل األرز وثورة األرز ووطن األرز، الذين من 

شدة تشددهم، خلطوا بني األرز واألرّز، فالفارق ليس غري شدة.

3 رسائل بابوية منتظرة: املنطقة وسوريا ولبنان
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لبنانيـــات

اجلمهورية  رئيس  أشار 
العماد ميشال سليمان اىل أن 
قداسة  زيارة  من  يأمل  لبنان 
بنديكتوس  البابا  االعظم  احلرب 
رسالته  تكريس  السادس 
الراحل  البابا  عنها  اليت حتدث 
يوحنا بولس الثاني وخصوصا 
الذي متر فيه  الظرف  يف هذا 
املنطقة العربية، الفتا اىل أن 
الرسالة اليت سيطلقها قداسة 
حوار  رسالة  هي  االعظم  احلرب 
تنطلق  املشرق  ملسيحيي 
حوار  رسالة  وهي  لبنان  من 
مع  وشراكة  وتفاهم  حضارات 
ودوهلا  املنطقة  هذه  شعوب 
اجملتمع  مكونات  بني  وحمبة 

العربي والشرق االوسط.
بها  قام  جولة  خالل  وأكد، 
وفاء  االوىل  السيدة  برفقة 
حتضريات  لتفقد  سليمان 
يف  البابا  قداسة  استقبال 
القصر اجلمهوري غدًا السبت، 
احلوادث  رغم  على  لبنان  أن 
إن  ذهبت،  واليت  املتفرقة 
شاء اهلل اىل غري رجعة، وضعه 
ظل  يف  خصوصا  جدا  جيد 
الشراكة املمتازة بني الطوائف 
فقط  املطلوب  وأن  اللبنانية، 
أن  معتربا  االداء،  تنظيم  هو 
مقرونا  لبنان  يف  منارسه  ما 
قداسة  حيملها  اليت  بالرسالة 
ما  متاما  يناقض  االعظم  احلرب 
حصل عرب الفيلم السيئ الذي 
عرض عن الرسول حممد والذي 
يدل على تراجع حضاري، ألن 
العامة  باحلريات  ميس  ذلك 
مبادئ  وكل  االنسان  وحقوق 
اليت  والقيم  الدميوقراطية 
وخصوصا  الغرب  بها  يعتقد 
االمريكيني، من خالل ان يقدم 
صهيونيا  يكون  رمبا  شخص 
على انتاج فيلم من هذا النوع 
اليت  الشعارات  بكل  ميس 

ينادي بها الغرب.
سليمان  الرئيس  وأشار 
ايضا اىل أن ردة الفعل اليت 
حصلت غري مربرة وغري مقبولة 
من قبل شعوب هذه املنطقة، 
لبنان  يعطي  ويف هذا اخلضم 
يف  واجليد  الناصع  املثال 

املنطقة.
عمل مثالي ومميز

سليمان تفقد التحضريات الستقبال البابا يف بعبدا:

شجب الفيلم املسيء اىل اإلسالم 
والردود السلبية

وأكد مواكبة مجيع اللبنانيني 
كل  وأن  البابا  قداسة  لزيارة 
لعدم  خفري  مبثابة  هو  لبناني 
حصول اي خلل أمين، باالضافة 
اىل عمل القوى االمنية وجهدها 
يقوم  الذي  اجليش  وخصوصا 
بعمل مثالي ومميز وحازم يف 
هذا الصدد، كما اثبتت ارادة 
اللبنانيني اجلامعة أنها ضد أي 

فوضى وأي خلل أمين.
اجلمهورية  رئيس  ومتنى 
املخطوفني  لقضية  قريبا  حال 
اىل  البابا  قداسة  وصول  مع 
تعلمون  انكم  وقال:  لبنان. 
والفاتيكان  البابا  رسالة  أن 
هي دائما رسالة حمبة وتعاون 
االعظم  احلرب  ورسالة  وشراكة 
الذي سيزور لبنان ستكون يف 
هذا املعنى وهي اليت هلا تأثري 
كبري على احلوار بني احلضارات 
هي  املنطقة  وهذه  واالديان 
مهد هلا، لذلك نرى ان الزيارة 

مهمة ومفيدة جدا.
التفاعل  أهمية  اىل  ولفت 
الستقبال  جدا  الكبري  الشعيب 
قداسة البابا ومواكبته يف كل 
اال  جيب  االمر  وهذا  تنقالته، 
ويف  العاطفة  يف  فقط  يبقى 
الفكر إمنا جيب أن يتجسد عمليا 
أنهم  رغم  على  االرض،  على 
سيتكبدون مشقة الوصول اىل 

مناطق االستقبال.
ومتنى الرئيس سليمان أيضا 
بالواجب  للقيام  اجلهود  بذل 
قيمة  إلبراز  وجه  أكمل  على 
لبنان ألن يف ذلك فائدة لكل 
مكوناته، مشريا اىل االستقبال 
سينظم  الذي  احلاشد  الشعيب 
الطريق  على  السبت  للبابا 
املؤدي اىل القصر اجلمهوري، 
الكثيفة  املشاركة  اىل  داعيا 
هذا  يف  املواطنني  مجيع  من 
االستقبال خصوصا من القرى 
والبعيدة  القريبة  والبلدات 

أيضا.
استنكار اإلساءة لإلسالم

رئيس  شجب  كذلك 
املسيء  الفيلم  اجلمهورية 
اىل الطائفة االسالمية الكرمية 
اليت  الفعل  ردود  واستنكر 
إساءة  تقل  ال  واليت  حصلت 
بدورها عن الفعل املشني يف 

ذاته.
وإذ اعترب يف خالل استقباله 
يف القصر اجلمهوري يف بعبدا 
اجملمع  رئيس  االول،  امس 
السريانية  للكنيسة  املقدس 
مار  البطريرك  االرثوذكسية 
اغناطيوس زكا االول عيواص 
واالنتشار  لبنان  ومطارنة 
ملناسبة انعقاد جممعهم الثاني 
يف لبنان، أن ما حصل يتعارض 
العامة  احلريات  مبدأ محاية  مع 
مما  اآلخرين  حلريات  ويتعرض 
يتنافى مع القيم اليت يعتنقها 

االمريكيون.
الذي  الفعل  رد  وشجب 
يعتمد السلبية والقتل، مشددا 
احلواري  النموذج  أهمية  على 
اساسا  يرتكز  الذي  اللبناني 
مكونات  كل  اشراك  على 
اجملتمع يف إدارة الشأن العام 
والعيش  التالقي  يعزز  ما 
املشرتك وهو صورة عامل الغد 
تقنيات  وتطور  العوملة  بفعل 
االجتماعي  االتصال والتواصل 

بني الشعوب.
كذلك،  سليمان  وشدد 
توجهات  دعم  أهمية  على 
عدم  على  وتشجيعها  اخلري 
االنكفاء واالقدام على مواجهة 
الفنت  تزرع  اليت  الشر  قوى 

واالرهاب واالضطرابات.
عيواص  البطريرك  وكان 
شكر يف بداية اللقاء، لرئيس 
منوها  استقباله،  اجلمهورية 
حفظ  أجل  من  به  يقوم  مبا 
االستقرار يف لبنان يف شتى 

اجملاالت.
الوزير  سليمان  واستقبل 
السابق زياد بارود وعرض معه 
لألوضاع العامة وافكارا تتناول 
االنتخابات  قانون  مشروع 

النيابية.
واطلع رئيس اجلمهورية من 
رئيس مجعية الصناعيني نعمة 
الصناعي  الوضع  على  افرام 

يف البالد.

جنيب  احلكومة  رئيس  أبدى 
اىل  لالساءة  إستنكاره  ميقاتي 
فيلم  خالل  من  الرسول  صورة 
سلسلة  يف  يندرج  سينمائي 
الدين  صورة  اىل  االساءات  من 

االسالمي احلنيف وقيمه.
وقال: إن ردود الفعل الشاجبة 
املرجعيات  من كل  انطلقت  اليت 
واملسيحية،  االسالمية  الدينية 
هي الدليل على اإلمجاع يف رفض 
كل اساءة تطول الرموز املقدسة 
على  واملسلمني  املسيحيني  عند 

حد سواء.
الفيلم  هذا  نستنكر  إذ  وإننا، 
الفعل  ردات  أن  نعترب  واهدافه، 
ليست  دمويا  طابعا  اختذت  اليت 
الطريق للدفاع عن قيم االسالم. 
كما أن تناول االبرياء أمر مستنكر 
األديان  كل  وترفضه  ومدان 

السماوية.
وكان ميقاتي أبرق اىل وزيرة 
هيالري  االمريكية  اخلارجية 
كلينتون معزيا بالسفري االمريكي 
يف ليبيا والديبلوماسيني الثالثة 
إحراق  حادثة  يف  قضوا  الذين 
القنصلية االمريكية يف بنغازي.

االحتاد  من  وفدا  واستقبل 
غسان  برئاسة  العام  العمالي 
غصن عرض معه مواضيع مطلبية. 
زيارتنا  غصن:  قال  اللقاء  بعد 
مواضيع  تناولت  الرئيس  لدولة 
بسلسلة  تتعلق  عدة  أساسية 
يف  واإلسراع  والرواتب  الرتب 
هلا،  املتبقية  التغطية  تأمني 
لكي تستكمل ويتم دفعها جلميع 
موظفي القطاع العام بشكل متواز 
املستقلة  املصاحل  بني  ومتساو 
والبلديات،  العامة  واملؤسسات 
كل  الزيادة  هذه  تشمل  كي 
أما  العام.  القطاع  يعمل يف  من 
املتعلقة  الضرائب  اىل  بالنسبة 
بتغطية ما تبقى من الكلفة، ألنه 
تغطية  تأمني  مت  معني  شق  يف 
وال  املواطن،  كلفة  خارج  من 
واإلجراء  الدخل  حمدودي  سيما 
يتسلل  بأال  فطالبنا  والعمال، 
ضريبية،  زيادة  اىل  األمر 
الضريبة  اىل  بالنسبة  وخصوصا 
كان  وإذا  املضافة.  القيمة  على 
على  فلتكن  ضريبة  من  هناك 
اليها  حيتاج  ال  اليت  الكماليات 
اإلشكال  من  بأي شكل  املواطن 

وميكن االستغناء عنها.

موضوع  اىل  تطرقنا  أضاف: 
فأكدنا،  املدارس،  أقساط 
أن  الرئيس،  دولة  أكد  كما 
وهو  األقساط،  على  زيادة  ال 
وزارتي  مع  املوضوع  سيعاجل 
ما يتعلق  الرتبية واالقتصاد يف 
باالكالف اإلضافية على اإلقساط 
مستلزمات  سيما  وال  املدرسية، 
الطالب  يتحمله  ما  وكل  الطالب 

مبا يوازي القسط اىل حد ما.

ال داعي للزيادة
الرئيس  أكده  ما  هذا  هل 

ميقاتي؟
ال  أن  ميقاتي  الرئيس  أكد   -
املدرسية  األقساط  على  زيادة 
وال داعي للزيادة. وتطرقنا أيضا 
اىل املوضوع املتعلق باحملروقات، 
أن أسعارها ال تتحكم  وخصوصا 
فهي  غريها،  وال  احلكومة  بها 
أسعار عاملية ختضع لسوق العرض 
والطلب واملنافسة، وهو متشعب 
العاملية،  السياسة  يف  حتى 
يف  النفط  استخراج  حني  واىل 
الضرائب  موضوع  فإن  لبنان، 
سعر  توازي  اليت  البنزين  على 
الصفيحة، أي ما نسبته زيادة 40 
يف املئة على كلفة البنزين، هذه 
الكلفة جيب أن ختفض من خالل 
االقرتاح الذي تقدمنا به وكررناه 
واملتعلق  الرئيس،  لدولة  اليوم 
املنخفض  البنزين  باستعمال 
االوكتان، والذي هو بكلفة وسعر 
أدنى وخيدم أكثر، وبالتالي يتم 
البنزين من  من  النوع  إعفاء هذا 
وبذلك  والضرائب،  الرسوم 
تكون الضريبة على البنزين الذي 
مما  الكماليات،  ضمن  يستهلك 

خيفف عن املواطن الكلفة.
موضوع  عرضنا  وأضاف: 
النقل واهمية تعزيز النقل العام 
أكد  اليت  احلكومة  خطة  اطار  يف 
بها  السري  ميقاتي  الرئيس 
وتأمينها يف احملافظات كافة ومن 
املدن اىل االقضية والبلدات. أما 
االجتماعي  الضمان  اىل  بالنسبة 
أصحاب  تهديد  حتت  يقع  الذي 
املرضى  حبرمان  املستشفيات 
بت  حني  اىل  رهائن  وجعلهم 
من  به  املنهى  املرسوم  موضوع 
جملس ادارة الضمان االجتماعي، 
باإلسراع  الرئيس  دولة  فطالبنا 
به  املنهى  املرسوم  إصدار  يف 
ننتهي  لكي  اإلدارة  جملس  من 
احلكومة  بني  اخلالف  ضغوط  من 

وأصحاب املستشفيات.
واستقبل ميقاتي الوزير السابق 
معه  وعرض  مراد  الرحيم  عبد 
اللقاء قال  بعد  العامة.  األوضاع 
مراد: حبثنا مع دولة الرئيس يف 
األوضاع الراهنة وقدمنا له الشكر 
الزراعة  ووزير  لدعمه  والتقدير 
الدكتور حسني احلاج حسن قرار 
الدعم على  إعادة  الوزراء  جملس 

زراعة الشمندر السكري.
الذي  اآلخر  املوضوع  أضاف: 
الرئيس  دولة  مع  فيه  حبثنا 
النيابية،  اإلنتخابات  قانون  هو 
اىل  اإلستقالل  منذ  فنحن، 
قانون  إقرار  نستطع  مل  اليوم، 
إنتخابي يساوي بني كل املناطق 
كل  فعليا  وميثل  عادال  ويكون 
متنينا  لذلك  السياسية،  القوى 
أن يكون لدينا هذه  على دولته 
املرة قانون انتخاب يأخذ بقاعدة 
بني  يساوي  وبالتالي  النسبية 
كل املناطق، وتتمثل فيه القوى 
تكون  عندها  كلها،  السياسية 

هناك عدالة يف التمثيل.
كذلك  ميقاتي،  الرئيس  كما 
البابا  قداسة  بزيارة  رحبنا  حنن، 

أن  آملني  للبنان،  بنديكتوس 
اإلجيابيات  تكون موفقة وتعكس 
والواقع  اللبناني  واقعنا  على 
العربي بشكل عام، وخصوصا يف 
منطقة بالد الشام وبشكل خاص 
الذين  املسيحيني  األخوة  على 
املناطق،  بعض  يف  القلق  عانوا 
سوريا  يف  أو  العراق  يف  سواء 
أو  األيام  هذه  فيها  حيصل  وما 
حتى يف لبنان، وكما هو معروف، 
كانت هناك مؤامرة كبرية من أجل 
تهجري املسيحيني، وان الواليات 
سابقا  حاولت  األمريكية  املتحدة 
الوجود  التآمر على  ومنذ سنوات 
املسيحي يف املنطقة، وحنن نعتقد 
أن هذا الوجود يشكل صمام أمان 

لالستقرار يف املنطقة.
الوزير اخلوري

البيئة  وزير  ميقاتي  واستقبل 
ناظم اخلوري الذي أكد ردا على 
سؤال ان البحث يرتكز اآلن على 
سلسلة  لتمويل  مصادر  إجياد 
الرتب والرواتب الن املوضوع هو 

عبارة عن ارقام وليس متنيات.
شؤون  وزير  أيضا  واستقبل 
وحبث  ترو  الدين  عالء  املهجرين 
معه يف شؤون وزارته ومواضيع 
منطقة  ختص  وخدماتية  إمنائية 

الشوف.
قاسم  النائب  السراي  ويف 
مع  حبثت  قال:  الذي  هاشم 
دولة الرئيس يف التطورات على 
واالقليمي،  احمللي  الصعيدين 
وتناولت معه ايضا قضايا امنائية 
-حاصبيا  مرجعيون  منطقة  ختص 
وضرورة العمل على افتتاح فرع 
للجامعة اللبنانية يف هذه املنطقة 
من  ذلك  يشكله  ملا  احلدودية، 
تثبيت  يف  رئيسي  وعامل  حاجة 
طبعا  أرضهم.  يف  املواطنيني 
مطروحة  كثرية  قضايا  هناك 
سيما  ال  السياسية  الساحة  على 
الذي  النيابية  االنتخابات  قانون 
اجلدل  دائرة  يف  بالدخول  بدأ 
االقرتاحات  ظل  يف  السياسي 
الذي  واملشروع  به  املتصلة 

رفعته احلكومة.
قانون  على  االتفاق  اىل  ودعا 
بني  التفاهم  مساحة  يوسع 
اللبنانيني وال يتسبب بشرذمتهم 
اكثر فأكثر خصوصا أننا بتنا يف 
بهدف  ويوحد  ما جيمع  اىل  حاجة 
او  منزلقات  أي  وطننا  جتنيب 
اليت  التطورات  ظل  يف  أخطاء 
تفاقمت  ما  إذا  واليت  جتري 
وساهم البعض يف لبنان بتأجيجها 

ستنعكس سلبا على البلد.
خطاب  قيام  اليوم  املطلوب 
عقالني ونظرة موضوعية وواقعية 
املغامرة  سياسات  عن  واإلبتعاد 
خص  ما  يف  سيما  ال  واملقامرة 
سلبية  تطورات  على  الرهان 
أن  بإعتبار  السورية  األزمة  يف 
مصلحة  يف  يصب  ال  االمر  هذا 
البعض على  أن رهان  أحد، كما 
تطورات سلبية كهذه يعد مقامرة 
مبصري البلد، وعلينا اإللتفات اىل 
من  تنطلق  واليت  بلدنا  مصلحة 
اإلستقرار  اىل  السعي  ضرورة 
يف سوريا ألن يف ذلك إستقرارا 

للبنان.
السفري  ميقاتي  واستقبل 
العربية  مصر  جلمهورية  اجلديد 
زيارة  يف  محدي  حممد  أشرف 
تسلمه  ملناسبة  بروتوكولية 

مهماته اجلديدة.
والتقى أيضا سفري لبنان لدى 

الفاتيكان جورج خوري.
سفري  ميقاتي  استقبل  كذلك 
فيكتور  إندونيسيا  يف  لبنان 

الزمرت.

ميقاتي استقبل وزراء وسفراء ووفد االحتاد العمالي العام:

استنكار االساءة للنيب دليل امجاع على رفض التعرض للمقدسات
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»اجلمهورية« نقاًل  كشفت صحيفة 
ان  اهلل  حزب  من  مقربة  مصادر  عن 
اإليرانية  األستخبارات  من  جمموعة 
تضّم حنو 20 عنصرًا متكنت من كشف 

عملية اختالس منظمة داخل احلزب.
اجملموعة  فان  التفاصيل  ويف 
يف  لبنان  اىل  وصلت  االيرانية 
اخلامس من شهر رمضان املاضي اىل 
لألموال  حسابية  جردة  الجراء  بريوت 
االتصاالت  شبكة  على  ُصرفت  اليت 
على  اهلل  حبزب  اخلاصة  السلكية 
يف  متكنت  وقد  اللبنانية،  األراضي 
كشف  من  عملها  من  االول  االسبوع 
يديرها  منّظمة  اختالس  عملية  أكرب 
االتصاالت  لشبكة  املالي  املدير 
حسني  اهلل«  »حزب  يف  والقيادي 
اجلنوبية  قربخيا  بلدة  من  فحص  ع. 
لقبه  وهو  بـ«دانيال«  واملعروف 
احلزبي وأربعة أشخاص آخرون مل يتّم 

اإلعالن عن أمسائهم.
وقد افتضح امر فحص بعد حتوله 
من  اعمال  رجل  اىل  مفاجي  وبشكل 
شركتني  اسس  حيث  الرفيع  الطراز 
، األوىل ُتعنى بنقل احلّجاج إىل مكة 
واألراضي املقدسة يف إيران والعراق 
لبيع  شركة  والثانية  والسعودية، 
السيارات املستعملة، ولوحظ التبدل 
الكبري حبياته وبشكل مفاجئ، إذ إّن 
مرآب منزله الفخم يضّم أكثر من أربع 
ميلكها  اليت  الشقق  عدا  سيارات، 
الضاحية  يف  شقة  منها  ُعرف  واليت 
منطقة  حميط  يف  وأخرى  اجلنوبية 
والد حسني فحص  أّن  علمًا  احلمراء، 
يعمل يف  ماّديًا  مقتدر  غري  رجل  هو 
اململكة العربية السعودية، ومنذ فرتة 
السعودية  السلطات  حجزت  وجيزة 
إقامته  جتديد  ورفضت  سفره  جواز 

ألسباب جمهولة.
لصحيفة  املصادر  ولفتت   
االموال  حجم  ان  اىل  »اجلمهورية« 
دوالر  ماليني  جتاوز مخسة  املختلسة 
متكنت  وقد  عامني،  من  اقل  يف 
االستخبارات اإليرانية من القاء القبض 
على فحص عندما كان يهّم ملغادرة 
منزله بصحبة زوجته وولده إىل إحدى 
اجلنوب  منطقة  املعروفة يف  املطاعم 
حيث كان يقيم إفطارًا لعدد كبري من 

القياديني يف »حزب اهلل«.
اإليرانية  االستخبارت  واقتادت 
االربعة  واملوقوفني  »دانيال« 

لبنانيـــات

مدير شبكة إّتصاالت »حزب 
اهلل« يف قبضة إيران

اهلل«  »حزب  أمن  جهاز  مع  بالتعاون 
كّل  وصادرت  جمهولة،  جهة  إىل 
الثمينة  املقتنيات  وبعض  سياراته 
توقيف  إىل  إضافة  منزله،  داخل  من 
مل  بامللف  متورط  احلزب  من  قيادّي 
املركز  أو  امسه  عن  اإلفصاح  يتم 

الذي يشغله.
ويف سياق متصل بدأت اجملموعة 
حسابات  يف  تدقيق  محلة  االيرانية 
املالية،  احلزب  قياديي  بعض 
من  أكثر  ان  اىل  املصادر  واشارت 
150 قياديًا موزعني على مناطق عدة، 
ُتسحب  أن  قبل  معهم  التحقيق  جرى 
تبنّي  بعدما  املصارف  من  أرصدتهم 
حلزب  تابعة  مؤسسات  من  اختالسها 

اهلل.
وافيد حبسب املصادر ان ارصدة 
االختالس  قضايا  يف  املتورطني 
ذلك  على  موافقتهم  بعد  سحبت 
ان  اىل  االشارة  مع  الضغط،  حتت 
القياديني كانوا وضعوا تلك األموال 
أو  أبنائهم  أو  زوجاتهم  بأمساء  إّما 

حتى أقارب هلم.
 واضافت املصادر ان ابرز ما مّت 
ملف  يف  معهم  للتحقيق  توقيفهم 
االختالسات، هو جنل رجل دين بقاعي 
متعددة  أسلحة  ببيع  املتهم  ي،  ح. 
خمازن  من  ُسحبت  كانت  األنواع 
األسلحة التابعة حلزب اهلل، إضافة إىل 
االشتباه يف عالقاته مع جتار خمدرات 

وأصحاب خوات وتشبيح يف البقاع.

سنبوسك، كباكيب، اقراص كبة، شيش برك، فالفل، بيتزا 

استقبل رئيس جملس النواب 
االول يف عني  امس  بري  نبيه 
الصحة  منظمة  ممثل  التينة، 
العاملية يف لبنان الدكتور حسن 
الذي سلمه رسالة من  البشري 
املدير االقليمي للمنظمة الدكتور 
عالء الدين العلوان يعرب فيها 
عن تقديره إلقرار جملس النواب 
اخلاص   174 القانون  اللبناني 
ببدء  وهنأ  التدخني،  مبكافحة 

تنفيذ هذا القانون.
وجاء يف الرسالة: ان التزامكم 
الذي  الدولي  التعهد  بتنفيذ 
االطارية  االتفاقية  عليه  نصت 
بشأن مكافحة التبغ اليت اقرتها 
يؤكد  امنا  دولة   170 من  اكثر 
حقوق  حبماية  التزامكم  على 
بأعلى مستوى  بالتمتع  املواطن 

ممكن من الصحة.
استمرار  الرسالة  يف  واكد 

العاملية  الصحة  منظمة  دعم 
مكافحة  جمال  اجلهود يف  كافة 
امكاناتها  كل  ووضع  التدخني، 
النجاح  هذا  تعزيز  سبيل  يف 
واستكماله ملا فيه خري ومعافاة 

ورفاه اللبنانيني.
سفري  بري  استقبل  ثم 
علي  السعودية  العربية  اململكة 
معه  وعرض  العسريي،  عواض 
اىل  اضافة  الراهنة،  التطورات 

العالقات الثنائية.
الرتبية  وزير  استقبل  كما 
حسان دياب وعرض معه الوضع 

العام وشؤونا تربوية.
اجليش  قائد  بري  واستقبل 
العماد جان قهوجي وعرض معه 
االوضاع العامة وال سيما الوضع 
تعزيز  اجليش يف  ودور  االمين 
وحضر  البالد.  يف  االستقرار 

اللقاء املستشار امحد بعلبكي.

تسلم رسالة من ممثل منظمة الصحة حول التدخني

بري عرض والسفري السعودي 
التطورات والعالقات

ميشال  الرئيس  استقبل 
االول  امس  ظهر  بعد  سليمان، 
يف القصر اجلمهوري يف بعبدا، 
وزير الدفاع الفرنسي جان ايف 
البحث  وفد، ومت  مع  دريان  لو 
بني  الثنائية  العالقات  يف 
احلاصل  التعاون  ويف  البلدين 
سيما  ال  اجملاالت،  شتى  يف 

على الصعيد العسكري.
ونقل الوزير لو دريان، حتيات 
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند 
استعداد  سليمان  الرئيس  اىل 
لبنان  ملساعدة  الدائم  فرنسا 
واستمرار وحدتها العاملة ضمن 
اجلنوب،  يف  الدولية  القوات 
بالعتاد  اللبناني  اجليش  ودعم 
يف  البحث  مت  حيث  والذخرية، 
هذا املوضوع اثناء زيارة رئيس 

اجلمهورية االخرية لفرنسا.
وشكر الرئيس سليمان لفرنسا 
وقوفها الدائم اىل جانب لبنان 
يف احملافل االقليمية والدولية، 
بني  التارخيية  بالعالقات  منوها 
البلدين، حممال الوزير لو دريان 
هوالند  الرئيس  اىل  حتياته 
ومتنياته باالستقرار واالزدهار.

نبيه  الرئيس  استقبل  كما 
مساء  من  السادسة  عند  بري 
الفرنسي،  الدفاع  وزير  امس، 
حممود  الدكتور  حضور  يف 
علي  االعالمي  واملستشار  بري 
محدان. وتناول احلديث الوضع 
باالضافة  واملنطقة  لبنان  يف 

اىل التطورات يف سوريا.
بالده  دعم  دريان  لو  واكد 
بدعم  رغبتها  مبديا  للبنان، 

اجليش اللبناني.
وزار لو دريان ايضا الرئيس 
جنيب ميقاتي وحبث معه الوضع 

يف لبنان واملنطقة.
الدفاع  وزير  اكد  ومساء 
صحايف  مؤمتر  يف  الفرنسي 
اسلحة  ترسل  لن  فرنسا  ان 
وقال  السورية.  املعارضة  اىل 
الوزير ليست لدينا اي نية، ال 
اليوم وال غدا، يف تقديم اسلحة 

اىل املعارضة السورية.
حول  جديد  سؤال  على  وردا 

املوضوع، اكد ان االمور واضحة 
ال.  اسلحة،  شحن  جلهة  جدا: 
تزود  ولن  تزود  ال  فرنسا 

املعارضة السورية باسلحة.
وكان الوزير الفرنسي وصل 
الثالثة بعد الظهر اىل مطار رفيق 
احلريري الدولي على منت طائرة 
استقباله  يف  وكان  خاصة، 
ممثال  عطشان  اسامة  العميد 
وزير الدفاع فايز غصن وسفري 
فرنسا يف لبنان باتريس باولي 
وعدد من اركان السفارة وعددا 
الفرنسية  الكتيبة  ضباط  من 

العاملة يف جنوب لبنان.
الفرنسي  الوزير  ويتفقد 
يف  العاملة  بالده  كتيبة  اليوم 

اطار اليونيفيل.

وزير الدفاع الفرنسي زار الرؤساء 
الثالثة وتفقد قوات بالده العاملة يف 

اطار اليونيفيل باجلنوب

العماد  اجليش  قائد  استقبل 
االول  امس  قهوجي  جان 
باب  منطقة  فاعليات  من  وفدًا 
التبانة،وعرض معه اوضاع مدينة 
للمبادرة  استكمااًل  طرابلس، 
اليت اطلقها للحوار بني االطراف 

املعنيني يف طرابلس.
قائد  مببادرة  الوفد  ورحب 
اجليش وأبدى »االستعداد التام 
للتعاون ملا فيه مصلحة املدينة 

ولبنان عمومًا«.
ان  قهوجي  أكد  بدوره، 
يف  حامسًا  سيكون  »اجليش 
التعامل مع مجيع املخلني باالمن، 
وان االجراءات االمنية تتزامن مع 
حوارات جانبية مع مجيع االطراف 

بغية  وستتواصل  املعنيني، 
وتذليل  النظر  وجهات  تقريب 

اخلالفات«.
لن  »اجليش  ان  على  وشدد 
اليت  االمنية  خطته  عن  يرتاجع 
انطلقت من طرابلس وستشمل 

كل االراضي اللبنانية«.
استقبل  اجليش  قائد  وكان 
وزير االتصاالت نقوال صحناوي 

وعرضا االوضاع العامة.
العامة  الرئيسة  زارته  ثم 
جلمعية راهبات العائلة املقدسة 
بو  غربييل  االخت  املارونية 
موسى على رأس وفد، وأطلعته 
على أوضاع اجلمعية ونشاطاتها 

املختلفة.

قهوجي لوفد من باب التبانة:
اجليش لن يرتاجع عن خطته األمنية

أقيم يف كنيسة مار ميخائيل 
االول،  أمس  مساء  بكفيا  يف 
الرئيس  نفس  لراحة  قداس 
يف  ورفاقه  اجلميل  بشري 
الذكرى الثالثني الستشهادهم، 
يف حضور الرئيس امني اجلميل 
وعقيلته جويس، النائبة السابقة 
صوالنج اجلميل، النائبني نديم 
وسامي اجلميل، الوزير السابق 

ابرهيم جنار، باتريسيا اجلميل، 
رئيس »جبهة احلرية« فؤاد ابو 
تويين،  الزميلة ميشيل  ناضر، 
وحشد من احملازبني الكتائبيني 
العائلة  وأفراد  و«القواتيني« 

واألصدقاء.
يوحنا  االب  الصالة  ترأس 
من  لفيف  يعاونه  احلاج 

الكهنة.

قداس عائلي يف مار ميخائيل – بكفيا يف 
ذكرى استشهاد بشري ورفاقه
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مار  املاروني  البطريرك  دعا 
عشية  الراعي  بطرس  بشارة 
اللبنانيني  لبنان،  البابا اىل  زيارة 
ولرتسيخ  وطنهم  على  ليحافظوا 
بشدة  وادان  املسيحي.  الوجود 
الفيلم  يف  االسالم  اىل  االساءة 
واعتربه  املسلمني  براءة  املخزي 

اساءة جلميع االديان.
الراعي  البطريرك  ورحب 
اللجنة  وبرئيس  باالعالميني 
واالساقفة  زيدان  كميل  املطران 
اللقاء،  هذا  يف  املشاركني 
عارضا يف كلمة له أهمية الزيارة 
أن  وقال:يسعدني  ومضمونها، 
واإلعالميات  باإلعالميني  أرحب 
املمثلني لوسائل اإلعالم املكتوبة 
اللبنانية  واملرئية،  واملسموعة 
وحنن  والدولية،  والعربية  منها 
على بعد أربع وعشرين ساعة من 
بنديكتوس  البابا  قداسة  وصول 
السادس عشر إىل لبنان، وهو يف 
لبنان  عرب  وتارخيية  راعوية  زيارة 
إىل بلدان الشرق األوسط. فنقول 
على  املسيح  بنائب  وسهال  أهال 
الرسول،  بطرس  خليفة  األرض، 
الكاثوليكية  الكنيسة  راعي 
إىل  السالم  برسول  أهال  اجلامعة، 
أهال  املعذب:  العربي  الشرق  هذا 
الكنيسة  الرسولي  اإلرشاد  حبامل 
األوسط:  الشرق  يف  الكاثوليكية 
واألرض  القلوب  وشهادة  شركة 
احلرب  الستقبال  بشوق  مستعدة 

األعظم.
البابا إىل  أضاف: يأتي قداسة 
بلدان  جلميع  رسوليا  زائرا  لبنان 
يف  متثلت  اليت  األوسط،  الشرق 
مجعية سينودس األساقفة اخلاصة 
عندما  البلدان،  هذه  مبسيحيي 
انعقدت يف روما يف شهر تشرين 
شعارا  اختار  لقد   .2010 األول 
لزيارته كلمة الرب يسوع: سالمي 
الغاية  هكذا  حمددا  أعطيكم، 
الشرق  يف  السالم  الزيارة:  من 

االوسط.
ارض لقاء وسالم

أرض  ألنه  لبنان،  اختار  وتابع: 
لقاء وسالم، ال أرض تنافر وعنف 
املشرتك  العيش  بفضل  وحرب، 
املنظم دستوريا، بني املسيحيني 
امليثاق  أساس  على  واملسلمني، 
املسيحية  التقت   .1943 الوطين 
باإلتفاق على  لبنان  واإلسالم يف 
دميوقراطية،  مدنية  دولة  جعله 
والدولة،  الدين  بني  تفصل 
هلل،  الكامل  اإلجالل  على  وحتافظ 
وشريعته اإلهلية املوحاة واملطبوعة 
تتميز  دولة  البشرية  الطبيعة  يف 
العامة،  واحلريات  بالدميوقراطية 
والرأي  التعبري  حرية  سيما  وال 
وباعتماد  والضمري،  والعبادة 
اإلنسان،  حلقوق  العاملية  الشرعة 
بني  متوسط  نظام  ذات  دولة 
النظام الديين التيوقراطي املعتمد 
يف بلدان الشرق االوسط، والنظام 
العلماني الفاصل بني الدولة واهلل 
دولة  الغرب،  بلدان  يف  املعتمد 
على  ومسلموها  مسيحيوها  توافق 
يف  بلد  أي  إىل  تبعيتها  عدم 
وبالتالي  الغرب،  يف  أو  الشرق 
دولة حيادية تلتزم قضايا السالم 
من  الشعوب،  وحقوق  والعدالة 

البطريرك الراعي دعا اللبنانيني للمحافظة على وطنهم:

ندين بشدة االساءة اىل االسالم يف 
الفيلم املخزي

وحماور  أحالف  يف  اخنراط  دون 
إقليمية ودولية.

دعوة  لبنان  زيارته  وأضاف: 
على  حيافظوا  لكي  اللبنانيني  إىل 
وطنهم الذي قال عنه سلفه الكبري 
الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاني 
رسالة  هو  بل  بلد،  من  أكثر  أنه 
ومنوذج للشرق وللغرب ودعوة إىل 
شعوب الشرق األوسط للسري يف 
خط الدميوقراطية والعيش معا على 
ودعوة  الوحدة.  التنوع يف  قاعدة 
من  للخروج  الدولية  األسرة  إىل 
والثقافات،  االديان  صراع  منطق 
خارج  وشريعته  اهلل  وضع  ومن 
لئال  والوطنية،  اإلجتماعية  احلياة 
ختلو من القيم الروحية واإلنسانية 
املصاحل  فتتغلب  واألخالقية، 
خري  على  واإلقتصادية  السياسية 
العوملة  وتفقد  والدول،  الشعوب 
قيمة التضامن والتعاون والرتابط 
اآليلة إىل السالم العادل والشامل 

يف األسرة البشرية.

ادانة االساءة لالسالم
بشدة  ندين  املناسبة  يف  إننا 
اإلساءة لالسالم ونبيه يف الفيلم 
ونعتربه  املسلمني  براءة  املخزي 
إساءة جلميع األديان. ونأسف ملا 
اإلحتجاجية من  املظاهرات  أوقعت 
العربية.  املدن  بعض  يف  ضحايا 
الفيلم،  هذا  بسحب  ونطالب 
واعتماد األسلوب األفضل إليقاف 

هذه اإلساءة.
وتابع: زيارته دعوة إىل السالم 
يف شرقنا الذي تسود فيه حاليا 
العنف  ولغة  والنار،  احلديد  لغة 
لتحقيق  اهلل  اختاره  واحلرب، فيما 
والفداء،  اإلهلي  التجسد  سر 
واألخوة  السالم  إجنيل  وإلعالن 
األرض  يف  السالم  الناس.  بني 
اإلسرائيلي  النزاع  حبل  املقدسة 
 - واإلسرائيلي  الفلسطيين،   -
العربي، السالم يف البلدان العربية 
بالتعاون بني شعوبها وحكامها يف 
إجراء ما حتتاج إليه من إصالحات 
وإجتماعية،  وإقتصادية  سياسية 
وسائل  وبنبذ  والتفاهم،  باحلوار 
يف  تسري  لكي  واحلرب،  العنف 
واحلريات  والعوملة  احلداثة  خط 
السالم  اإلنسان،  وحقوق  العامة 
مبساعدة  األوسط  الشرق  يف 
خطو  على  واليهودية  اإلسالم 
خطوة املسيحية، بفصل الدين عن 
الدميوقراطية  تتأمن  لكي  الدولة، 
اآلخر  وقبول  األخالقية،  وقيمها 
املختلف، واعتماد قاعدة التنوع يف 
الوحدة. ال ميكن التكلم عن إحالل 
دينية  أنظمة  يف  الدميوقراطية 
يتحقق  أن  ميكن  وال  تيوقراطية، 
والسياسي  اإلجتماعي  السالم 
ال  لكونها  األنظمة،  هذه  مثل  يف 
تسمح باحلريات العامة، وال تعتمد 
السالم  اإلنسان.  حقوق  شرعة 
ألن  واملسلمني،  املسيحيني  بني 
بينهم،  فيما  جيمع  واحدا  مصريا 
معا،  يبنونها  واحدة  وثقافة 
للشرق  يؤدونها  مشرتكة  ورسالة 

وللغرب.
وقال: زيارة قداسة البابا دعوة 
األوسط،  الشرق  مسيحيي  إىل 
باهلل  اإلحتاد  شركة  يف  ليعيشوا 

مجيع  ومع  بينهم  فيما  والوحدة 
للمحبة  الشهادة  وليؤدوا  الناس، 
وللقيم اإلجنيلية يف هذا الشرق، 
بلدانهم  إمناء  يف  وليلتزموا 
وهم  شامال،  إمناء  املشرقية، 
بل  أقليات،  ال  البلدان،  هذه  يف 
مواطنون أصليون عمرهم فيها ألفا 
طبعوا  أصيلون  ومواطنون  سنة، 
املسيحية،  بقيم  بلدانهم  ثقافات 
جيال بعد جيل، وكانوا يف أساس 
واإلقتصادية  الثقافية  نهضتها 

والعلمية.
أن احلضور املسيحي يف  وأكد 
بلدان الشرق األوسط يعطيها هوية 
ومعنى، ويؤدي فيها رسالة اجلسر 
والغرب:  الشرق  بني  احلضاري 
املسيحية،  حبقيقة  الشرق  يعرف 
اإلسالم.  حبقيقة  الغرب  ويعرف 
ومثة قول مأثور: احلارة من دون 
نصارى خسارة، زيارة البابا دعوة 
املشرقيني  املسيحيني  هؤالء  إىل 
يف  التارخيي  وجودهم  لرتسيخ 
لبنان والشرق األوسط، وللتفاعل 
وللعمل  حميطهم،  مع  احلضاري 
يإميان وقوة على حفظ هذا الوجود 
من  حضور  فال  ورسالته.  ودوره 

دون رسالة.
دعوة  أن  نعترب  حنن  وقال: 
لعقد  بنديكتوس  البابا  قداسة 
سينودس خاص مبسيحيي الشرق 
وأن  نبوية،  مبادرة  األوسط 
اإلرشاد الرسولي، الذي سيوقعه 
غدا اجلمعة 14 ايلول املوافق عيد 
العناية  من  هو  الصليب،  ارتفاع 
يقوله  ما  يتضمن  ألنه  اإلهلية، 
األوسط.  الشرق  لكنائس  الروح 
أجل  من  جديدة  عنصرة  والكل 
الشرق  البلدان  يف  حقيقي  ربيع 
أوسطية، حتققه املسيحية واإلسالم 
إذا التقيا حقا. هذا التالقي وحده، 
احللول  بإجياد  كفيل  دون سواه، 
بد  فال  الشرق.  هذا  ألزمات 
مسؤولني  الطيبة  اإلرادات  لذوي 
من  ودوليني،  وإقليميني  حمليني 
ويوقفوا  جانبا،  السالح  يلقوا  أن 
واحلرب،  والتفجري  العنف  دوارة 
وجيلسوا إىل طاولة احلوار املخلص 
منه  جاعلني  واملسؤول،  املتجرد 
واحملبة  والعدالة  احلقيقة  مائدة 

والسالم.
يدعو  املائدة  هذه  إىل  وختم: 
قداسة البابا بنديكتوس السادس 
األيام  الثالثية  بزيارته  عشر، 
تالقي  بوابة  العتباره  لبنان،  إىل 
هذا  يف  واإلسالم  املسيحية 
املشرق. حقق اهلل هذه األمنيات، 
البابا  وعاش  مجيعا،  وعشتم 

بنديكتوس.
البطريرك  واستقبل  هذا 
املاروني السفري االيطالي جيوسيبه 
املستجدات  معه  وعرض  مورابيتو 
على الساحتني احمللية واالقليمية، 
طاول  الذي  االعتداء  اىل  وتطرقا 
السفارة االمريكية يف ليبيا وادى 
اىل مقتل 4 دبلوماسيني من بينهم 

السفري االمريكي.
بشدة  الراعي  البطريرك  ودان 
يف  جاء  ما  وكل  االثم  االعتداء 
الفيلم املصور يف امريكا املسيء 
التعرض الحد  لالسالم، ورأى يف 

االديان، مساسا باالديان كلها.

أدانت مرجعيات روحية وقيادات 
سياسية الفيلم االمريكي املسيء 

اىل اإلسالم.
مفيت  وجه  اإلطار،  هذا  ويف 
حممد  الشيخ  اللبنانية  اجلمهورية 
رشيد قباني رسالة اىل اللبنانيني 
الفيلم  عن  العامل  واملسلمني يف 
واملرسلني  األنبياء  خلامت  املسيء 

حممد جاء فيها:
إن املسلمني يف لبنان وإخوانهم 
يف األرض قاطبة، قد ضاقوا اليوم 
ذرعا باحملاوالت املتكررة لالساءة 
سيدنا  رسله  وخامت  اهلل  نيب  إىل 
حممد صلى اهلل عليه وسلم وإىل 
اإلسالم وإىل القرآن الكريم خاصة 
عنوانه  أمريكي  فيلم  إنتاج  بعد 
النيب  إىل  يسيء  االسالم،  براءة 
املسلمني  وإن  اهلل.  رسول  حممد 
أصحاب الرسالة السمحة، إذ هم لن 
يساووا بني هذا الفيلم يف متييزه 
وعنفه  الفئوي  وتعصبه  الديين 
وإساءته لألديان وبني رد فعلهم، 
اللبنانيني  مجيع  يدعون  أنهم  إال 
االحتاد  إىل  ومسيحيني،  مسلمني 
واحدة  يدا  ليكونوا  بينهم  ما  يف 
يف مطالبة الدولة اللبنانية الختاذ 
االجراءات الدبلوماسية والتحرك يف 
املسلمني  باسم  الدولية  احملافل 
واملسيحيني جتاه الواليات املتحدة 
إلنتاج  احلاضنة  الدولة  االمريكية، 
وحماسبة  منعه  جلهة  الفيلم  هذا 
ولضمان  انتاجه،  على  القيمني 
احملاولة  هذه  مثل  تكرار  عدم 
واملسلمني  لالسالم  لالساءة 
بالعالقات  أيضا  تضر  واليت 
العامل  األديان يف  بني  اإلنسانية 
ليكون  الطائفية.  النعرات  وتثري 
صوت لبنان واحدا وليكون صوت 
اإلنسان واحدا يف رفض اإلساءة 
لألديان ويف رفض حماوالت زرع 
الفتنة بني املسلمني واملسيحيني 
يف العامل، هذه احملاوالت اليت لو 
جنحت فإننا لن حنصد من ورائها 
تبقي  لن  دموية  صراعات  سوى 

ولن تذر.
تابع: الواليات املتحدة األمريكية 
حتاول  اليت  العامل  دول  أقوى 
أمجع،  العامل  على  نفوذها  بسط 
أو  مدركة  غري  تكون  أن  ميكن  ال 
واعية ألبعاد إنتاج هذا الفيلم، وال 
ألثره على األديان وعلى اإلنسانية 
لن  فإنه  هنا  ومن  العامل.  يف 
يكون مقبوال أن تتنصل الواليات 
املتحدة األمريكية من مسؤولياتها 
جتاه صدور هذا الفيلم وجتاه منعه 
وحماسبة من يقف وراء هذا العمل 
البغيض، وجتاه ضمان عدم تكرار 
اليت جتد يف  اإلساءات  هذه  مثل 
الواليات املتحدة األمريكية وغريها 
صاحلة  بيئة  الغربية،  الدول  من 
حيث  ولألديان  لالسالم  لالساءة 
تربر هذه اإلساءات حبفظ احلريات، 
غري أنها حقيقة تلغي حرية اإلنسان 
يف معتقده حتت ستار التشريعات 

والقوانني املزيفة.
دعوتنا  نكرر  هنا،  من  واوضح 
واملسيحيني  املسلمني  للبنانيني 
ليكونوا الصوت الواحد يف رفض 
ولالسالم  حممد  للنيب  اإلساءة 
الرسالة  لبنان  ليبقى  ولألديان، 
املشرتك  العيش  يف  والنموذج 
بني مجيع األديان، رسالة ومنوذجا 
للعامل أمجع، وحيق اهلل احلق بكلماته 
ولو كره اجملرمون، وما توفيقي إال 
باهلل عليه توكلت وإليه أنيب وهو 

رب العرش العظيم.

قبالن
رئيس  نائب  استنكر  بدوره 
اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى 
عرض  قبالن  األمري  عبد  الشيخ 
الفيلم االمريكي املسيء لالسالم، 
اهلل  لرسول  كبرية  اساءة  واعتربه 
احلقد  عن  ويكشف  واملسلمني 
الدفني عند اجلهة اليت تقف خلفه 

جتاه اإلسالم وقيمه.
اجلبان  العمل  هذا  أن  ورأى 
اليت  احللقات  سلسلة  يف  حلقة 
بهدف  الصهيونية  احلركة  متوهلا 
تشويه صورة اإلسالم وخلق فتنة 
إذ  واملسيحيني،  املسلمني  بني 
الصهيو-امريكية  الدوائر  تعمل 
على صناعة العداء بني املسلمني 
هذه  وعوا  الذين  واملسيحيني 
إدانتها،  إىل  فبادروا  املؤامرة 
براء من كل  فاإلسالم واملسيحية 
حرية  إىل  يسيء  استفزازي  عمل 
محالت  على  رد  وأفضل  املعتقد 
اإلسالم  ضد  والتشويه  اإلساءة 
واملسيحية يكون بتعزيز العالقات 
وتفعيل  املسيحية  اإلسالمية 
بني  والتواصل  احلوار  قنوات 
يوصد  مبا  واملسيحيني  املسلمني 
أبواب الفنت اليت يسعى إىل بثها 
أصحاب الفكر العنصري املتعصب 

انطالقا من قاعدة فرق تسد.

جعجع
حزب  رئيس  شدد  بدوره 
يف  جعجع  مسري  اللبنانية  القوات 
بيان على ضرورة احرتام االديان 
او  املس  وعدم  واملقدسات 
التفاعل  حيول  مبا  اليها  االساءة 
احلضاري بني الناس اىل تصادم 
غري خالق، مستهجنا االساءات اليت 
وجهها احد االفالم السينمائية اىل 

رسول االسالم.
وباسم  بامسه  جعجع  واستنكر 
الفعل  ردود  اللبنانية  القوات 
وباالخص  والدموية  العنفية 
له  تعرضت  الذي  االعتداء 
القنصلية االمريكية يف بنغازي ما 
االمريكي  السفري  مقتل  اىل  أدى 
ستيفنز  كريستوفر  ليبيا  لدى 
وثالثة من موظفي السفارة، مقدما 
ذويهم  اىل  العزاء  مشاعر  اخلص 

واىل الشعب االمريكي.

اجلماعة االسالمية
يف  االسالمية  اجلماعة  وشجبت 
إىل  هدف  الذي  الفيلم  بيان، 
تشويه صورة االسالم واملسلمني 
وإىل  حممد  النيب  إىل  واالساءة 

كافة األديان السماوية املنزلة.
الفيلم  هذا  إنتاج  أن  ورأت 
وعرضه يف هذا التوقيت ال يهدف 
ونبيه  االسالم  إىل  اإلساءة  إىل 
يتعدى  بل  فحسب،  واملسلمني 
الفتنة بني املسلمني  ذلك إلثارة 
كجزء  التوقيت  هذا  يف  وغريهم 
املنطقة  تفتيت  حماوالت  من 
اليت  الدول  أن  معتربة  طائفيا، 
حتت  الفيلم  هذا  بعرض  تسمح 
عنوان احلرية، شريكة بشكل كامل 
يف خمطط إثارة الفتنة، ومسؤولة 
فعل  ردة  كل  عن  مباشر  بشكل 

حياله.
وأهابت باالمة االسالمية التحرك 
لرفض هذا االعتداء اجلديد نصرة 
حضاري  وبشكل  احلنيف  لديننا 

محاية  على  عزمنا  يؤكد  وواعي 
مقدساتنا، ويقطع الطريق على كل 
حماولة إلشعال الفنت يف جمتمعاتنا 
االعداء املعروفة،  خدمة ملخططات 
مثمنة عاليا املواقف اليت صدرت 
على  االسالمية  املراجع  كافة  عن 
وجه العموم، وغري اإلسالمية على 
هذا  دانت  واليت  اخلصوص،  وجه 
وأكدت  واجلبان،  اخلبيث  العمل 
رفضها له وتضامنها مع املسلمني 

يف الوقوف بوجهه.
االسالمية  اجلماعة  وطالبت 
املختصة  القضائية  األجهزة 
امتداد  وعلى  بلدنا  يف  واملعنية 
ساحتنا االسالمية، بالعمل ملالحقة 
العقاب  وإنزال  املعتدين  اولئك 

الالزم بهم.

اعتصام طرابلس
ابناء  من  العشرات  ونفذ 
عبد  ساحة  يف  اعتصامًا  طرابلس 
املشاركون  ورفع  كراامي،  احلميد 
رايات التوحيد والشعارات املنددة 
حبرق  وقاموا  النيب  اىل  باإلساءة 

العلم االمريكي.
حلركة  السياسي  املكتب  وندد 
الفتنوي  بالفيلم  بيان،  يف  أمل 
وللنيب  لالسالم  تعرض  الذي 
مئة  وقوف  أن  ورأى  حممد. 
اسرائيلي  وخمرج  يهودي  متمول 
هذه  يؤكد ضلوع  وراءه،  امريكي 
هذا  خلف  الصهيو-امريكية  القوى 
لتأجيج  الشائن يف حماولة  العمل 
نارين: نار الصراعات الدينية اليت 
احلضارات،  صراع  اطروحة  ترتجم 
االسالم  على  املعلنة  احلرب  ونار 

وتشويه صورة النيب حممد.
االمريكية  االدارة  البيان  ومحل 
مسؤولية ردع اجلهات املنفذة اليت 
ختتبئ وراء احلريات، الشعار الذي 
يغطي التطاول على النيب االكرم 

والسيد املسيح.
السياسي  املكتب  أن  وأضاف 
االعظم  احلرب  زيارة  أن  يرى  الذي 
بينيديكتوس  البابا  قداسة 
تارخيية  زيارة  عشر  السادس 
وثقافة  احلضارات  لقاء  تكرس 
الواليات  ان  يعترب  باآلخر،  القبول 
املناوئني  ترمي  اليت  املتحدة 
للصهونية مبعاداة السامية، تفسح 
اجملال للتطاول على رموز االسالم 
اللتني  الديانتني  واملسيحية، 

تغطيان معظم الكرة االرضية.
وإذ شجب هذا التطرف والتعنت 
االكرم،  ونبيه  االسالم  جتاه 
االمة  دعا  والعدالة،  الرمحة  نيب 
أساليب  من  احلذر  اىل  االسالمية 
تشويه  اىل  ترمي  اليت  الغرب 

معتقداتهم وثقافتهم.

العربي الدميقراطي
للحزب  العام  االمني  ورأى 
العربي الدميقراطي علي عيد، يف 
املسيء  الفيلم  ان  امس،  بيان 
يف  يعرض  والذي  حممد  للنيب 
الواليات املتحدة هو عمل مدان ال 
اخالقي ميثل عدوان على االسالم 
لالنسانية  ميت  وال  واملسلمني 

بصلة.
الرمسية  البيانات  وشجب 
االمريكية اليت مل تعد تنطلي على 
احد مطالبا االمم املتحدة ومنظمات 
وجتريم  مبعاقبة  االنسان  حقوق 
تهدف  اليت  االعمال  هذه  مرتكيب 

للفتنة والشرذمة يف العامل.

مواقف تدين الفيلم االمريكي املسيء اىل الرسول العربي
املفيت قباني يدعو اىل صوت اسالمي - مسيحي موحد ضد اإلساءة لألديان

قبالن يعترب ان الفيلم يكشف عن حقد دفني وعمل جبان متّوله الصهيونية
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ولد الكاردينال جوزف راتزنغر، 
البابا بنديكتوس السادس عشر 
يف  إن،  آم  ماركتيل  بلدة  يف 
يوم  األملانية،  باساو  أبرشية 
نيسان   16 يف  النور  سبت 
املعمودية  سر  ونال   ،1927
ضابط  والده  عينه.  اليوم  يف 
عائلة  من  متحدر  الشرطة،  يف 
بافاريا  مقاطعة  يف  مزارعني 
اجلنوبية، وقد عاش يف ظروف 
اجتماعية واقتصادية متواضعة. 
عائلة  من  فمتحدرة  والدته  أما 
رينشتينغ  بلدة  من  حرفيني 
الواقعة قرب حبرية شيام. وقد 
يف  طاهية  زواجها  قبل  عملت 

فنادق عدة.

مراحل الطفولة واملراهقة والشباب
طفولته  راتزنغر  أمضى      
ومراهقته يف بلدة تراونشتاين 
األملانية  احلدود  قرب  الوديعة 
النمساوية على بعد 30 كيلومرتًا 
هذا  يف  سالزبورغ.  مدينة  من 
ذاته  هو  وصفه  الذي  اإلطار، 
بأنه متأثر بـ«موزار«، تلقى تربية 

مسيحية، إنسانية وثقافية.
شبابه  مرحلة  تكن  مل      
وتربيته  إميانه  لكن  بالسهلة، 
يف  الفضل  هلما  كانا  العائلية 
إعداده ملواجهة التجربة القاسية 
النظام  إّبان مرحلة  بها  مّر  اليت 
النازي الذي عرف بعدائه القوي 
للكنيسة الكاثوليكية. وقد كان 
لقيام  شاهدًا  جوزف  الشاب 
كاهن  على  باالعتداء  النازيني 
بالذبيحة  احتفاله  قبيل  رعيته 

اإلهلية.
    يف هذه الظروف املعّقدة 
باملسيح  اإلميان  جوهر  اكتشف 
وروعته. وكان ألثر عائلته عليه 
دورًا حموريًا، كون هذه العائلة 
قد بّثت يف نفسه شهادة ساطعة 
يف  املتّجذر  والرجاء  احملبة  عن 
إىل  النتمائه  حقيقي  وعي 
األخرية  األشهر  يف  الكنيسة. 
مّت  الثانية  العاملية  احلرب  من 
تطويعه قسرًا يف أجهزة الدفاع 

اجلوي املساعدة.
علومه

    بني العامني 1946 و1951 
يف  والالهوت  الفلسفة  درس 
ويف  العالي  فرايزينغ  معهد 

جامعة ميونيخ.
    رسم كاهنًا يف 29 حزيران 
بدأ  التالي  العام  ويف   .1951
املعهد  يف  التدريس  رسالة 

العالي يف فرايزينغ.
    يف العام 1953 حصل على 
الالهوت  الدكتوراه يف  شهادة 
»شعب  أطروحته:  مناقشته  إثر 
الكنيسة  عقيدة  يف  وبيته  اهلل 

لدى القديس أغوسطينوس«.
    بعد انقضاء 4 سنوات حصل 
للتعليم،  تأهيل  شهادة  على 
أعّدها  اليت  دراسته  على  بناء 
الالهوت  أستاذ  إشراف  حتت 
واليت  زونغني  غوتليب  الشهري 
التاريخ  »الهوت  عنوان:  محلت 

لدى القديس بونافنتور«.

اجملمع  إىل  التعليم  من 
الفاتيكاني الثاني

راتزنغر  األب  توىل      
تدريس مادة الالهوت العقائدي 
والالهوت األساسي يف املعهد 
يف  والالهوت  للفلسفة  العالي 

عينه  الوقت  ويف  فرايزينغ، 
بون  جامعات  يف  استاذًا  كان 
من 1959 حتى 1963، مونسرت 
من 1963 إىل 1966، وتوبينغني 
من 1966 إىل 1969. يف هذه 
على  قّيمًا  أصبح  األخرية  السنة 
كرسي العلوم العقائدية وتاريخ 
راتيسبون  جامعة  يف  العقيدة 

اليت كان أيضًا نائبًا لرئيسها.
 1962 العامني  بني      
و1965 كانت له مساهمة فاعلة 
الثاني  الفاتيكاني  اجملمع  يف 
مساعدًا  كان  كما  خبري،  بصفة 
فرينغز  جوزف  للكاردينال 
أساقفة كولونيا، بصفة  رئيس 

مستشار الهوتي.
العلمي  نشاطه  ساهم      
مهام  يتوىل  جعله  يف  املكّثف 
العاّمة  اجلمعّية  يف  دقيقة 
اللجنة  ويف  املانيا  ألساقفة 

الالهوتية الدولية.
أّسس   1972 العام      يف 
كبار  من  عدد  مع  بالتعاون 
ومن  الكنيسة  يف  الالهوتيني 
بينهم هانز أورس فون بالتازار 
اجمللة  لوباك  دو  وهنري 

الالهوتية »كومونيو«.

رئيس أساقفة وكاردينال
    يف 25 آذار 1977 عّينه 
رئيس  السادس  بولس  البابا 
أساقفة على ميونيخ وفرايزينغ 
األسقفية  بسيامته  واحتفل 
ذاتها.  السنة  من  أيار   28 يف 
هذه  من  كاهن  أول  كان  وقد 
تتم  الكربى  البافارية  األبرشية 
حنو  منذ  عليها  أسقفًا  سيامته 
له:  شعارًا  واختذ  سنة.   80

»شريك احلقيقة«. 
وشرح هو نفسه هذا الشعار 
هذا  أن  لي  »يبدو  بالقول: 
أساسي  بشكل  يظهر  الشعار 
رساليت  بني  العميق  الرابط 
احلالية.  ورساليت  التعليمية 
ولئن كانت النشاطات خمتلفة، 
ضرورة  هو  كّلها  حمورها  فإن 
السري يف اجتاه احلقيقة، بهدف 
فقد  ذلك  إىل  إضافة  خدمتها. 
يف  ألنه،  الشعار  هذا  اخرتت 
أمرًا  احلقيقة  باتت  اليوم،  عامل 
منسيًا بصورة مطلقة، حيث تبدو 
صعبة املنال بالنسبة لإلنسان. 
لكن إذا ُفقدت احلقيقة فإّن كل 

البناء اإلنساني ينهار«.
 1977 حزيران   27 يف      
السادس  بولس  البابا  عّينه 

كاردينااًل.
1972 شارك يف  العام  ويف 
الذي عقد بني 25 و26  اجملمع 
يوحنا  البابا  انتخب  والذي  آب 
بولس األول. عّينه احلرب األعظم 
اجلديد موفده اخلاص إىل املؤمتر 
الذي  الثالث  الدولي  املرميي 
انعقد يف اإلكوادور بني 16 و24 
أيلول. ويف شهر تشرين االول 
من العام ذاته شارك يف اجملمع 
الذي انتخب البابا يوحنا بولس 
الثاني. كان مقررًا يف اجلمعية 
لسينودس  اخلامسة  العادية 
األساقفة اليت انعقدت يف العام 
»رسالة  عنوان:  حتت   1980
العامل  يف  املسيحية  العائلة 

املعاصر«.
ويف العام 1983 كان رئيسًا 
منتدبًا للجمعية العادية السادسة 
حتت  انعقدت  اليت  للسينودس 
يف  والتوبة  »املصاحلة  عنوان: 

رسالة الكنيسة«.
رئيس جممع العقيدة واإلميان

الثاني  تشرين   25 يف      
بولس  يوحنا  البابا  عّينه   1981
العقيدة  جملمع  رئيسًا  الثاني 
رئيسًا  وكذلك  واإلميان 
وللجنة  البابوية  البيبلية  للجنة 
الالهوتية الدولية. وقد استقال 
الرعائية  الغاية من مهامه  هلذه 
ميونيخ  ألساقفة  كرئيس 
وفرايزينغ يف 15 شباط 1982.

    وهو ترأس ايضًا اللجنة 
يف  الديين  التعليم  أّعدت  اليت 
واليت  الكاثوليكية  الكنيسة 
لألب  أعماهلا  مثرة  قّدمت 
من  سنوات   6 بعد  األقدس 
العامني  بني  املتواصل  العمل 

1986 و1992.
    يف 6 تشرين الثاني 1998 
وافق البابا يوحنا بولس الثاني 
على انتخاب الكاردينال راتزنغر 

نائبا لرئيس جممع الكرادلة.
الثاني      ويف 30 تشرين 
انتخابه عميدًا  2002 وافق على 

هلذا اجملمع.
كان   1999 العام  يف      
األعظم  للحرب  اخلاص  املوفد 
ملناسبة  جرت  اليت  لالحتفاالت 
تأسيس  على  سنة   1200 مرور 

أبرشية بادربورن يف أملانيا.
الثاني      ويف 13 تشرين 
2000 مّت انتخابه عضو شرف يف 

األكادميية البابوية للعلوم.
يف الكوريا الرومانية

    تّوىل الكاردينال راتزنغر 

سرية حياة قداسة احلرب األعظم البابا بنديكتوس 16

البابا بينيديكتوس السادس عشر

يف انتظار وصول البابا بنديكتوس السادس عشر إىل بريوت 
مساء غد اجلمعة، يستعّد لبنانيون كثريون لقضاء عطلة طويلة 
متتد إىل صباح االثنني، واملرجح أن خيلع املراؤون بعدها أقنعة 
الوحدة، ومُتسح املساحيق اخلادعة عن وجه العيش املشرتك، 
البابا  زيارة  وكأن  الواجهة  إىل  والنزاعات  االنقسامات  وتعود 

سحابة وانقشعت.
ولعل أبلغ مؤشر إىل ان العيش املشرتك يف لبنان ليس على 
البطريرك املاروني مار بشارة  الزيارة اليت قام بها  ما يرام، 
بطرس الراعي للشوف، حيث جرح التهجري ال يزال مفتوحًا منذ 
قرابة ثالثة عقود، وحيث عشرات ألوف املسيحيني ال يزالون 
تكتمـل  مل  مصاحلة  انتظار  وحقوهلم، يف  منازهلم  عن  بعيدين 
بني الـدروز واملسـيحيني الذين هّجروا من اجلبل اثر االجتياح 

اإلسرائيلي للبنان العام 1982. وكانت مجاعات
مسيحية مسلحة تبعت آنذاك اإلسرائيليني إىل اجلبل، فكان ما 

كان من قتال ودمار وتهجري.
ومثة من تساءل عن مغزى زيارة البطريرك املختارة ولقائه 
وليد جنبالط، قبل مخسة أيام من وصول البابا إىل لبنان يف 
الصيفي قرب روما  »مهمة سالم«، مّهد هلا بصالة من مقره 
واحلروب،  العنف  بفعل  األرض  وفقد  اهلجرة  وجع  عن  بكالم 
فسحة  عن  يبحثون  إذ  الذين،  أولئك  بالي  »يشغل  فيه:  جاء 
حياة  وخيتربون  واملهنية  العائلية  حياتهم  من  يهربون  سالم، 
الالجئ املتقلبة«، داعيًا إىل عدم »االستسالم للعنف ولتأجيج 

التوتر«.
وقد استوقف كالم جلنبالط املتسائلني حول املصاحلة اليت 
اهلل  نصر  مار  البطريرك  الراعي  مع سلف  انها متت  إىل  أشار 
تفاهمًا  وحققت  املختارة،  يف   2001 آب  يف  صفري  بطرس 
البشر،  املصاحلة بني  املطلوب كان  ان  احلجر، يف حني  حول 
وهذه مل تتم كاملة إىل اآلن نظرًا إىل وجود مجاعات سياسية 
وجه  العراقيل يف  »وضعت  إنها  جنبالط  قال  وغري سياسية، 
املصاحلة«، وأعطى مثااًل اخلالف يف بريح حول »بيت الضيعة« 
وُيعاد  مدّمر،  مسيحي  منزل  أنقاض  على  أقيم  الذي  الدرزي 

اليوم تشييد منزل بديل فوق أرض ميلكها دروز.
ولكن لوحظ، من خالل الكلمات اليت ألقاها البطريرك خالل 
جولته التفقدية على بعض الرعايا الشوفية، انه تقصد توجيه 
رسالة إىل الشريك يف الوطن، قبل وصول البابا، مؤداها ان ال 
عيش مشرتكًا حيث ال شراكة يف حياة تظللها احملبة والتسامح 
والغفران، واالبتعاد عن احلقد واألخذ بالثأر والعيش مع صور 
املاضي البشعة، موضحًا، ان ال احد حيق له االستئثار بالسلطة، 
وان اتفاق الطائف قد هضم حقوق احد االفرقاء األساسيني يف 

منظومة العيش املشرتك.
النواب  جملس  على  احلكومة  وإحالة  الراعي  كالم  ويصادف 
مشروع قانون لالنتخاب مبنيًا على أساس النسبية اليت يعتربها 
معظم املسيحيني منصفة هلم وتقوي روابط العيش املشرتك، 
التهميش واإلقصاء. وقد قوبل هذا  تبعد عنهم هواجس  كما 
البطريرك  يعتربها  اليت  الفئات  بعض  من  برفض  املشروع 
املسيحيني«  حقوق  »هضم  يف  الطائف،  إبرام  منذ  شريكة، 
لغري  أتاح  الذي   2000 للعام  االنتخاب  قانون  من  انطالقًا 
املسيحيني اختيار أكثر من نصف ممثليهم يف الربملان، وُأتبع 
ذلك منه بتطبيق منقوص للطائف كان احد الدوافع الرئيسية 

للهجرة وبيع األرض.
يف ضوء هذا الواقع املريع، مل يكن لدى الفاتيكان ما يقدمه 
إىل املسيحيني سوى الصالة. بل حض على صالة مشرتكة مع 
املسلمني، رمبا ألن اهلم اآلن بات واحدًا. وقد جتسد ذلك يف 
الصلوات املشرتكة املسيحية ـ اإلسالمية اليت نظمتها »مؤسسة 
املشرق« يف حريصا يوم اجلمعة املاضي وفضح فيها السفري 
يف  االوروبي  لالحتاد  سفريًا  سابقًا  كان  الذي  رينو،  باتريك 
حيث  الشرق،  مسيحيي  على  الغربية  السياسات  خطر  لبنان، 
التطرف  تارة، وقوى  الديكتاتوريات  األوروبية  الدول  »دعمت 
طورًا«، كما »قّدمت عروض هجرة على مسيحيي الشرق عوض 
السعي إىل محايتهم يف أرض آبائهم«، خصوصًا يف فلسطني، 
املسيحيني  بني  العالقات  ساد  الذي  »التفاهم  إىل  مشريًا، 

واملسلمني، عهودًا طويلة يف الشرق«.
اذن مطلوب من الفاتيكان أكثر من الصالة.

الشرق  يف  املسيحيني  إىل  نظرته  يبّدل  ان  منه  مطلوب 
واعتبارهم مسكبة سوسن يف حديقة مألى باألشواك؛

يف  ودوره  املنطقة،  إىل  الفاتيكان  نظرة  تبديل  جيب  رمبا 
على  واملسلمني  باملسيحيني  تضر  اليت  السياسات  مواجهة 

السواء، على ما أشار رينو، خصوصًا بعدما ذبل السوسن.
وهنا يطرح سؤال: بعد رسالة البطريرك من الشوف، ومشهد 
السوسن والشوك البابوي، هل ال تزال فكرة »لبنان الرسالة« 

صاحلة منوذجًا للعيش املشرتك؟
وهل الرسالة املطلوبة، رسالة مسيحية صافية، أم مسيحية 

ـ إسالمية؟
لقد صدق جنبالط، إن البشر أهم من احلجر.

أيام ثالثة بني السوسن والشوك
ادمون صعب الكوريا  داخل  عدة  مهام 

عضوًا  كان  حيث  الرومانية، 
واألساقفة  الكرادلة  يف جملس 
الفاتيكان،  دولة  سر  أمانة  يف 
كما  الدول.  مع  العالقات  فرع 
كان عضوًا يف جمامع عدة داخل 
بينها  من  الرسولي  الكرسي 
الشرقية،  الكنائس  جمامع: 
والعبادة اإلهلية واالسرار وإعالن 
والرتبية  للشعوب  البشارة 
الدين  ورجال  الكاثوليكية 
كما  القديسني.  دعاوى  وجممع 
احلربي  اجمللس  كان عضوًا يف 
واجمللس  املسيحيني  لوحدة 
يف  وعضوًا  للثقافة  احلربي 
الرسولية، ويف  التوقيع  حمكمة 
عدد من اللجان البابوية اخلاصة 
وتطبيق  الالتينية  بأمريكا  مثاًل 
القوانني الكنسية وإعادة النظر 

بقانون الكنائس الشرقية.
املؤلفات

    له مؤلفات عدة من بينها 
كتاب »متهيد لإلميان املسيحي« 
خاصة  مكانة  لديه  حيّتل  وهو 
الدروس  جمموعة  يضّم  كونه 
اجلامعية اليت كان يعطيها حول 
نشره  وقد  الرسولي،  اإلميان 
أيضًا  ولديه   .1968 العام  يف 
»العقيدة  عنوان:  حيمل  كتاب 
أحباث  جمموعة  وهو  والوحي« 

وعظات وأفكار رعائية.
اخلطاب  وضع  انه  كما      
األكادميية  أمام  ألقاه  الذي 
الكاثوليكية يف بافاريا يف كتاب 
محل عنوان: »ملاذا ال زلت أحيا 
يف الكنيسة على الرغم من كل 
شيء؟« وقد القى هذا الكتاب 
فيه،  عرب  حيث  واسعًا،  صدى 
»فقط  أّنه  املعهود،  بوضوحه 
للفرد  ميكن  الكنيسة  داخل 
إىل  وليس  مسيحيًا،  يكون  أن 

جانبها«.
مؤلفاته  فإّن  هنا،  من      
كبري  بشكل  ساهمت  العديدة 
يف تعميق الفكر الالهوتي حيث 
كانت مبثابة حماور أساسية يف 
 1985 العام  يف  الفكر.  هذا 
عنوان:  حواريًا حتت  كتابًا  نشر 
العام  ويف  باإلميان«،  »العالقة 
حتت  آخر  كتابًا  أصدر   1996

عنوان: »ملح األرض«.
ميالده  ذكرى  وملناسبة   
الـ70 أصدر كتابه »يف مدرسة 
جمموعة  ضّم  وقد  احلقيقة«، 
أحباث ملفّكرين عّدة ألقوا الضوء 
على جوانب هاّمة من شخصيته 

ومؤلفاته.
شهادات الدكتوراه

شهادات  على  حاز      
دكتوراه فخرية من جامعات عّدة 
من بينها: جامعة القديس توما 
األمريكية  مينيسوتا  والية  يف 
الكاثوليكية  واجلامعة   ،)1984(
يف إخيشتات األملانية )1987(، 
يف  الكاثوليكية  ليما  وجامعة 
البريو )1986(، وجامعة لوبلني 
الكاثوليكية يف بولونيا )1988(، 
وجامعة نافار اإلسبانية )1998(، 
وجامعة القديسة مريم يف روما 
الالهوت  كلّية  ومن   ،)1999(
البولونية  روكالو  جامعة  يف 

.)2000(
 2005، نيسان   19 يف      
إنتخب حربًا أعظم، بعد الطوباوي 

البابا يوحنا بولس الثاني.
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ما  عون  ميشال  العماد  وصف 
حيصل يف موضوع الداتا بالظاهرة 
عن  تدافع  احلكومة  حيث  الغريبة 
اللبنانيني  بعض  بينما  احلريات، 
يصرخ مطالبًا حبجز حريته والتجسس 
استفتاء  اجراء  اىل  داعيًا  عليه. 
ملعرفة ما إذا كان الشعب اللبناني 
يقبل بأن يصبح عرضة للتجسس.
العماد عون الذي كان يتحدث بعد 
اجتماع تكتل التغيري واالصالح لفت 
جملس  يطال  الذي  التهميش  اىل 
الداخلي  األمن  قوى  يف  القيادة 
الذي مل جيتمع منذ العام 2006 ما 
اليت حصلت  التشكيالت  جيعل كل 
التاريخ وحتى اليوم غري  منذ ذلك 
قانونية. ويف سياق متصل دعا تيار 
اجليش،  عن  »حيّلو«  ان  املستقبل 
سائاًل إياهم من يريدون بدياًل عنه: 
القاعدة؟  أم  احلر  السوري  اجليش 
مستغربًا أن يعمد ممثلو الشعب اىل 

ضرب معنويات جيشهم.
االنتخاب،  قانون  موضوع  يف 
قرأ  واالفرتاء،  للكذب  حد  ولوضع 
من حمضر اجتماع بكركي ما مفاده 
أن اجملتمعني تركوا للجنة االجتماع 
املوّسع البت بني الذهاب للنقاش 
الوطين بصيغة واحدة هي مشروع 
بصيغتني  أو  األرثوذكسي،  اللقاء 
والنسبية  األرثوذكسي  اللقاء  أي 

مع الدوائر املتوسطة ..
النص الكامل للحديث:

سبق وتطّرقت اىل موضوع قوى 
القيادة  وجملس  الّداخلي  األمن 
بالّتشكيالت  ُيعنى  أن  املفرتض 
اإلدارية.  واملسائل  وبالرّتقيات، 
غري أّن جملس القيادة لقوى األمن 
الّداخلي مل جيتمع إلجراء الّتشكيالت 
يقول  والقانون   .2006 العام  منذ 
إّنه يف حال اإلضطرار لنقل ضابط 
قبل اجتماع جملس القيادة، يستطيع 
فصله  الّداخلي  األمن  قوى  مدير 
جيب  أشهر   3 بعد  أشهر.   3 ملّدة 
أن يتثّبت بقرار من جملس القيادة، 
أو يعود إىل مركزه األساسي، وإّما 
يتشّكل بقرار من اجمللس النيابي.

منذ العام 2006 حّتى اليوم، ليس 
هناك ضابٌط من ضّباط قوى األمن 
موجوٌد شرعًا يف مركز قيادته. ما 
التهميش جمللس  التخّلي وها  هذا 
القيادة؟! ال أعلم إن كانوا هم من 
قد  أحدًا  أن  أو  أنفسهم  هّمشوا 
هّمشهم، ولكن ما أعلمه هو أّن كل 
والرتقيات  والّتشكيالت  اإلجراءات 
اليت حصلت منذ العام 2006، غري 
وتعترب  وللقانون،  للنظام  خاضعة 
عشوائّية، والضّباط املشّكلون هم 
قانوني،  غري  بشكل  مراكزهم  يف 
وهناك جتاوز للّسلطة غري حمدود، 

ومتمادي يف الّزمان واملكان.
ومجيع  املختص،  الوزير  نسأل 
الّسلطات بالرتاتبّية، ملاذا الّسكوت 
عن هذه املخالفة اليت تتخطى مجيع 
قوى  إدارة  حتّدد  اليت  القوانني 

األمن الّداخلي؟!
يف موضوع األمن أيضًا، هاجس 
األمن  هو  اليوم،  األّول  اللبنانيني 
فاإلستقرار  اإلستقرار؛  وليس 
جّد  حصلت  اليت  واألحداث  مؤّمن، 
حمدودة ومل متس باستقرار الوطن، 
ومل ُيضرب اإلستقرار الّداخلي حّتى 
حتّركات  فيها  اليت  املناطق  يف 
عسكرّية غري شرعّية كما يف عّكار 
وغريها، ولكن املشكلة الكربى هي 
يف االنفالت األمين، والذي ازدادت 
وتريته مع قدوم أناس غري ُمراقبني 
وغرُي مّسّجلني أو حمصّيني، معدل 

»حلّو عن اجليش بقى«، فإذا سقط اىل أين ستلجأون؟!

عون بعد إجتماع التكتل: غايتهم ليست إقرار قانون جديد لالنتخابات، إّنا إضاعة الوقت كي يبقى قانون الّستني
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اجلرمية ارتفع بشكٍل كبري، كسرقة 
املواطنني،  سرقة  السّيارات، 
على  الّسطو  عملّيات  اإلغتياالت، 
البنوك ... نريد أن نعلم ماذا تفعل 
قوى األمن الّداخلي! من يسأهلم؟! 
ملاذا وصلنا إىل هذا الوضع؟! يف 
املعلومات  جهاز  يكن  مل  السابق 
ومع  اليوم،  فيه  هو  الذي  باحلجم 
باملعدل  جرائم  لدينا  ذلك مل يكن 

املوجود حاليًا!
املّرة  إّنها  الداتا،  موضوع  يف 
حكومًة  فيها  نرى  اليت  األوىل 
تدافع عن احلرّيات، وبعض الناس 
حّرياتهم،  حبجز  مطالبني  يصرخون 
كيف  أعلم  ال  عليهم.  والتجّسس 
جيب  األحجية!!  هذه  حّل  ميكن 
استفتاء للّشعب اللبناني ملعرفة ما 
التجّسس  عمليات  على  موافقًا  إذا 
عن  يعرب  األمر  كان  إذا  عليه؟! 
لدينا  ليس  فنحن  شعبّية  إرادٍة 
ظاهرٌة  بالفعل  هذا  ولكن   ، مانع 
لبنان.  يف  إاّل  تظهر  مل  إحتماعّية 
وتضليل  الّتالعب  ندرك  هنا  من 
التكرار  خالل  من  العام  الّرأي 
اليت  الّصحف  وعناوين  املستمر 
إلخافة  وهمّية،  جرائم  على  ترّكز 
مسألة  بأن  وإيهامهم  الناس، 
التجّسس ختلِّصهم، مع العلم أّنهم 
مل يقبضوا على عصفور منذ العام 
الداتا،  اليوم مبساعدة  حّتى   2005
تكن وسيلة  الداتا مل  أن  ما يعين 
ذلك،  على  والربهان  إلنقاذهم، 
احلقيقة  يستطيعوا كشف  مل  أنهم 
يقومون  اليت  الكبرية  اجلرائم  يف 
بالتجّسس على املواطنني بسببها. 
ستنتهي  غدَا  أّنه  اآلن،  املهّم 
حّتى  القضاة  أعطاها  اليت  املهلة 
يتسليم  اإلّتصاالت  وزارة  تقوم 
الذين  القضاة  من  نتأّمل  الداتا. 
هم أخرُب مّنا باحرتام القانون أن ال 

جيددوها.
من ناحية أخرى، نسمع بعد كل 
حماوالت  املستقبل  لتيار  إجتماع 
للنيل من اجليش. واليوم، صاروا 
ويشتمون  ناحية،  من  ميدحونه 
ألنهم  أخرى،  ناحية  من  ضّباطه 
اتهام  على  جيرؤون  يعودوا  مل 
موجة  بسبب  باجمُلمل،  اجليش 
التأييد العارمة للمؤّسسة العسكرّية 
حيُدث  أمٍر  أّي  ولكن  لبنان،  يف 
يعتربونه  قضائّيًا،  كان  ولو  حّتى 
ملغومًا، وحياولون دومًا أن يطالوا 
بصورٍة  الضّباط  معنوّيات  من 
خاّصة، ملاذا؟! ألّن هؤالء الضباط 
يستطيعون مبعنوّياتهم املرتفعة أن 
مرؤوسيهم،  معنوّيات  من  يرفعوا 
أما إذا هبطت معنوّياتهم فستهبط 
إذًا،  تلقائيًا معنوّيات مرؤوسيهم. 
إذا كان اجلندي جّيدًا يلقون الّتهمة 
الضابط  كان  وإذا  الضابط،  على 
اجلندي،  على  التهمة  يلقون  جّيدَا 
جّيدين  الضّباط  مجيع  كان  وإذا 
الّتهمة  يلقون  العسكر،  وكذلك 
عن  حيّلو  »فيهن  القيادة...  على 
اجليش بقى«؟! ماذا يريدون؟! أن 
احلر؟!  السوري  باجليش  يستبدلوه 

أم يريدون القاعدة؟!
ال  هذه  من  ننتهي  أن  جيب 
»حرتقة« اليت ال خترج عن مستوى 
أبسط إنسان يف الّشارع. ال ميكن 
الشعب  أن ممّثلي  كيف  فهم  أبدًا 
ويضربون  الفوضى  يطلبون 
ُضرب  إذا  جيشهم!  معنوّيات 

اجليش أين سيلتجئ هؤالء الحقًا!
يف  استمعنا  آخر،  سياق  يف 
مفّصل  عرض  إىل  اليوم  اجتماعنا 

األعمال  كّل  عن  الّطاقة  وزير  من 
لتلزيم  حتضريًا  ُأجِنَزت  اّليت 
يف  كان  بالفعل  الّنفط.  استخراج 
والّنشاط  اجلهد  من  الكثري  العمل 
والعلم حتى متكنوا من أن يتوّصلوا 
رأيناها  اّليت  اخلرائط  هنا.  إىل 
بني  عليها  العمل  مّت  واّليت  اليوم 
صارت  حتى  واليوم   2010 عام 
هو  الّنفط  لتلزيم  جاهزة  الوزارة 
قبل  من  حصل  أّنه  أعتقد  ال  عمٌل 
هناك  كان  اجلدية،  الّطريقة  بهذه 
كالم كثري عن الّنفط ولكن مل يكن 
عملية  هناك  كانت  أعمال.  هناك 
كيف  وتتذّكرون  جّدًا  بدائي  مسح 
نفط  يوجد  إّنه  يقول  البعض  كان 
والبعض اآلخر ينفي وجوده، ولكن 
اسُتعِمَلت  اّليت  احلديثة  الوسائل 
واملسح اجلديد توصلوا اىل حتديد 
وجود كميات كبرية وكافية لنقول 
لذلك،  للبنان.  مهم  مورد  إّنه 
أكثر بقليل  الّدولة  أن ُتسرع  نأمل 
بسرعة  نأمل  لن   – »البزاقة«  من 
وتعلن أخريًا عن تلزيم  الّسلحفاة – 
استخراج الّنفط، ألن ال وجود ألي 
املراسيم  اآلن وصاعدًا.  عائق من 
يف  سنة  منذ  موجودة  الّتنفيذية 
هيئة  وتعيني  الوزراء،  جملس 
الّنفط أيضًا جاهز. ال يتطّلب األمر 
ننتهي  أن  نأمل  قراَرين.  سوى 
والغاز  الّنفط  مسألة  من  سريعًا 
هذه ونطمئن الّلبنانيني أّن لديهم 
موارد وعليهم فقط أن يستفيدوا 
فوق  لتصبح  ويستخرجوها  منها 

األرض.
نصل أخريًا إىل قانون اإلنتخاب. 
يف اجتماعات بكركي، وبعد جلسَتني 
إىل  اجملتمعون  توّصل  ثالث،  أو 
مقّررات، ، وألننا مل نُعد نعرف مع 
من نتعاطى وإذا ما كنا نعيش يف 
سوق خناسة أو يف بيئٍة متحّضرة، 
واإلفرتاء  للكذب  حّدًا  نضع  وكي 
عليكم  والّزعربة، سأقرأ  والالأخالق 
البيان  نّص  يف  ورد  مما  بعضًا 
املوّسع:  بكركي  الجتماع  اخلتامي 
املوّسع  بكركي  إجتماع  نص  )اقرأ 

للنّواب املوارنة(
إىل  الّلجنة  توّصلت  »ثالثًا، 
قوانني  ملشاريع  مشرتك  تقييٍم 
اإلنتخابات املطروحة ونسبة تأمينها 
للمعياَرين  وفقًا  الّتمثيل  أفضل 
أّن  يعين  مّما  والّطائفي،  الّشعيب 
املسيحيني أجنزوا نقاشهم واّتفقوا 
حول صيغ قوانني اإلنتخاب، وهم 
اليوم جاهزون لإلنتقال إىل نقاٍش 
وطين مع املكّونات الّلبنانية األخرى 
إلجناز قانون جديد لإلنتخابات كون 
صحة  يؤّمن  ال  احلالي  القانون 
مل  فاإلشكالية  املنشود،  الّتمثيل 
حول  املسيحيني  بني  اإلتفاق  تعد 
ُأجِنز،  قد  وهذا  املطلوبة،  الّصيغة 
ميكن  صيغة  أّي  حول  هي  بل 
للمسيحيني جمتمعني الوصول إليها 
املستوى  على  نقاشهم  خالل  من 

الوطين.

من  امُلقرَتَح  املشروع  إّن  رابعًا، 
القانون  هو  األرثوذكسي  الّلقاء 
مناصفة  تأمينه  حيث  من  األفضل 
لكن  الّنيابي،  اجمللس  حقيقية يف 
على  نقاشًا  مّنا  املطلوب  يبقى 
أهمية  لتظهري  الوطين  املستوى 
ترسيخ تلك املناصفة ولتبديد كّل 
اهلواجس واملخاوف اّليت قد يثريها 
واإلنصهار  املشرتك  العيش  حول 
على  الّنسبية  وقانون  الوطين، 
أساس الّدوائر املتوّسطة يؤّمن حّدًا 
علمًا  الّصحيح  الّتمثيل  من  مقبواًل 
اليوم  املوجود  الوحيد  الّطرح  أّنه 
داخل املؤّسسات بعد أن تقّدم به 
الوزراء  وبدأ جملس  الّداخلية  وزير 

مبناقشته.«
لإلجتماع  الّلجنة  ترتك  خامسًا، 
ازدياد  فكرة  بني  البت  املوّسع 
واحدة  بصيغٍة  الوطين  الّنقاش 
األرثوذكسي  الّلقاء  مشروع  أي 
أي مشروع  الذهاب بصيغَتني،  أو 
ومشروع  األرثوذكسي  الّلقاء 

الّنسبية مع الّدوائر املتوسطة.«
هذا الّتقرير؟ هل هو واضح – 

لقد قالوا إّنهم ال يريدون اإلقرتاح 
إّنهم  الّثاني، فعدنا لألول، فقالوا 
يريدون؟!  ماذا  أيضًا!  يريدونه  ال 
اإلثَنني،  على  وافقنا   « أعرف!  ال 
وبعد  بدايًة،  األوىل  الّصيغة  على 
األرثوذكسي،  الّلقاء  استنفدنا  أن 
إذن، من  الّثانية.  بالّصيغة  مشينا 
ال  ومن  يسمع،  يسمع  أن  يريد 
يريد فلن يسمع أبدًا، فليس هناك 
أكثر طرشًا من شخص ال يريد أن 
أّنه ورغم  يسمع... واملصيبة هي 
غبطة  من  الّشهود،  كّل  وجود 
والّرهبان  املطارنة  اىل  البطريرك 
وكل الّسكرتاريا يف بكركي، فهم 
ويريدون  احلقيقة،  دائمًا  ينكرون 
والكذب  األخطاء  غريهم  إلباس 
والرّتاجع والّرضوخ لآلخر والّتبعية، 
جمتمعنا  من  مرذول  كّل شيء  أي 

حنن.. وهم راضون به.
ثّم أجاب عن أسئلة الّصحافيني:

سلسلة  إىل  بالّنسبة  س: 
يف  ُأِقرَّت  اّليت  والّرواتب  الّرتب 
ستكون  أين  من  أخريًا،  احلكومة 
وقٍت  الّتمويل يف  عملية  ن  وسُتؤمَّ
كبرية  أعباًء  ستشّكل  إّنها  قيل 
يف  ُنِشَرت  و  الّدولة،  خزينة  على 
خيالية  أرقاٌم  »الّسفري«  صحيفة 
رواتب  ستلحق  اّليت  الّزيادات  عن 

الّرؤساء والوزراء؟
ج: قّدم وزراء الّتيار الوطين احلر 
سلسلة من الّضرائب ال متّس بعامة 
املصاحل  بأصحاب  ولكن  الّشعب، 
على  ضرائب  يدفعون  ال  اّلذين 
أشياء توجب عليهم دفع الّضرائب. 
ناقصة  لعائدات  ضبط  عملية  هي 
املواطنني،  على  زيادة  وليست 
البحرية.  األمالك  عائدات  مثل 
األراضي،  جتارة  على  وضرائب 
أرباحًا  األراضي حيققون  جّتار  فكّل 
الّدولة  منها  تستفيد  ال  كبرية 

بشيء، يشرتون مرت األرض اليوم 
بألف دوالر مثاًل ليبيعوه ب5 آالف 
فيما بعد.. جيب أن يدفعوا ضريبة 
على األرباح.. وهناك أيضًا ضرائب 
حنافظ  )هكذا  الّسجائر  علب  على 
وعلى  العامة(.  الّصحة  على  أكثر 

العطورات وعلى املشروبات..
متّس  ال  كّلها  األمور  هذه  إذن 
بلقمة العيش وبلقمة الفقراء، فهي 
كماليات،  حتى  وليست  للرتف، 
موارد  ستشّكل  عليها  والضرائب 
أن  املهم  لكن،  للّدولة.  مهمة 
الّنظام  كيف سرتّكز  الّدولة  تعرف 
نقفز  أن  ال  بها،  اخلاص  الّضرييب 
بسرعة إىل الTVA؛ فال TVA هي 
 ،  La taxe sur la valeur ajoutée
كل  تطال  صارت  لبنان  يف  بينما 
ما  آخر  هي  الضريبة  هذه   . شيء 
بلد  الدولة يف  إليه  تلجأ  أن  ميكن 
األزمة  بكل  فيه  نعيش  اّلذي  مثل 

اّليت يتخبط بها.
اجلمهورّية  رئيس  أعلن  س: 
وليد  الّنائب  وزراء  مع  مّتفق  أّنه 
رئيس  أّن  نعلم  وحنن  جنبالط. 
اجلمهورّية يريد النسبّية يف قانون 
اإلنتخاب، فيما الّنائب وليد جنبالط 
يف  مّتفقني  هما  عالَم  يرفضها. 

احلكومة؟
ج: مل أسأهلما.

اّتهم  الّسّيد  مجيل  الّلواء  س: 
املطالبة  وبعدم  بالّتقصري  احلكومة 
بوضع حّد ملمارسات العميد وسام 
ما  ريفي.  أشرف  والّلواء  احلسن 
هذه  أركان  أحد  وأنتم  تعليقكم 

احلكومة؟
ج: تعرفون رأيي منذ فرتة طويلة، 
ولكن يقع العجز يف هذا املوضوع 
ألّنه  املباشرين،  املسؤولني  على 
وكما تعلمون، ال يستطيع أن حيّرك 
أّي وزير أّي شيء يف وزارة ال تتبع 
له إاّل مبوافقة الوزير املختّص بتلك 
بعض  جانبًا  نضع  حنن  الوزارة. 
األمور لإلهتمام بأمور أكثر أهمّية، 
والتزامنا الّصمت عن موضوع معنّي 
ال يعين أّننا ارتضينا به وقبلناه كما 
هي  نتابعها  اليت  األمور  كّل  هو. 
أمور يفرضها واقع غري طبيعّي ميّر 

به البلد.
األمن  القوى  إنتقدمت  س: 
اجلمهورّية  رئيس  فيما  الّداخلي، 
قوى  يهّنئان  احلكومة  ورئيس 
على  املعلومات  وشعبة  األمن 
بها  قاموا  اليت  األمنّية  اإلجنازات 
واليت كادت أن تودي حبياة الكثري 

من الّلبنانّيني.
الّلبنانّيني  من  الكثري  هناك  ج: 
هو  املهّم  ولذلك  سقطوا،  الذين 
من  وقائيًا.  أمنًا  لدينا  يكون  أن 
الّضروري أن نكتشف اجملرم، ولكن 
األمن الوقائي هو الذي مينع اجلرمية 
إلقاء  استطاعوا  هل  وقوعها.  قبل 
القبض على جمرم واحد باإلستناد 
اىل التجّسس على داتا اإلّتصاالت؟ 
وقع  إجنازاتهم..!!!  فليعّددوا 
الكثري من اجلرائم وسقط ضحّيتها 
هل  والوزراء،  الّنّواب  من  عدد 
واحدة  جرمية  اكتشاف  استطاعوا 
استطاعوا  ما  اجلرائم؟  هذه  من 
الّداتا  بسبب  يكن  مل  اكتشافه 
ُقّدمت  اليت  فاملعلومات  الكاملة، 
ليتوّصلوا  تكفي  كانت  سابقًا  هلم 

إىل اكتشاف ما يكتشفونه اآلن.
هيئة  تعيينات  أّن  ذكرت  س: 
أّن  حني  يف  جاهزة،  باتت  الّنفط 
األمساء  إّن  يقول  الوزراء  رئيس 
جملس  إىل  ليحيلها  بعد  تصله  مل 

الوزراء. ملاذا مل تتّم إحالة األمساء 
الّساعة  حّتى  احلكومة  رئيس  إىل 
وبتعيينات  الّنفط  هيئة  بتعيينات 

أخرى أيضًا؟
ج: حسب ما أعلم، األمساء باتت 

جاهزة.
س: إذًا ملاذا مل تصل لرئيس 

احلكومة حّتى الّساعة؟
حول  جدٌل  هناك  يكون  قد  ج: 

األمساء.
للمسؤول  كالم  هناك  س: 
اإليراني صاحلي يقول فيه إّنه يف 
حال هامجت إسرائيل إيران، سريّد 
واعترب كالمه  لبنان،  اهلل من  حزب 
هذا دلياًل على أّن سالح حزب اهلل 
ما  اإليراني.  املشروع  خلدمة  هو 

تعليقكم؟
فهذا  ذلك،  هم  قالوا  إن  ج: 
صحيح.  الكالم  هذا  أّن  يعين 
إسرائيل تريد ضرب إيران وسوريا 
ذلك  عن  تعلن  وهي  اهلل،  وحزب 
اهلل  حزب  كان  فإن  باستمرار، 
ذكّيًا، يبدأ معهم، فإّما ان يسقطوا 
معًا وإّما أن يرحبوا معًا. عندما تقوم 
إسرائيل مبناوراتها، تعلن بوضوح 
إيران  أن هذه املناورات هي ضّد 
وسوريا وحزب اهلل.. راجعوا تاريخ 
املناورات اليت قامت بها إسرائيل 
مضت.  اليت  الّست  األعوام  يف 
نفس  على  تقوم  مناوراتها  كّل 
املبدأ. ملاذا برأيكم جلبت إسرائيل 
صفة  بأّي  واملدافع؟؟  الّطائرات 
وبأّي حّق تعلن إسرائيل إّنها تريد 

أن تضرب إيران؟؟
من  الّرّد  يكون  ملاذا  س: 
لبنان؟؟ أال ميكن أن يكون الّرّد من 
إيران وهي دولة جّد متطّورة على 

صعيد األسلحة؟
ج: فلنتظر إىل أن يرّد حزب اهلل، 
هناك  األحكام.  نطلق  ذلك  وعند 
الّسياسّية،  باملناورات  ُتعرف  أمور 
بالبيانات  ُتعرف  أمور  وهناك 
ُتستعمل  األمور  الّردعّية. كّل هذه 
يف احلرب. ما هو عدد املّرات اليت 
الّتهديدات  أمريكا  فيها  أطلقت 
إيران؟؟ ومع ذلك مل تضرب  حبّق 
أمريكا إيران، وانطالقًا من هنا، ال 
بضرب  أمريكا  تّتهم  أن  تستطيع 
إىل  الكالم  يتحّول  أن  قبل  إيران. 

واقع، ال نستطيع أن حنكم عليه.
أي  اإلنتخابي،  بالّشأن  س: 
قانون يفّضل التيار الوطين احلر؟؟ 
القانون الذي ُأقّر يف جملس الوزراء 
أو  الّدميقراطي،  الّلقاء  قانون  أو 
من  ُقّدم  الذي  القانون  مشروع 
أبي  النائبني آالن عون ونعمة اهلل 

نصر؟
النّواب  عن  الصادر  البيان  ج: 
قانونني:  عن  يتحدث  بكركي  يف 
وهو  األرثوذكسي  الّلقاء  قانون 
القّوات  مشروع  باألساس  كان 
على  النسبّية  وقانون  والكتائب، 
قالوا  املتوّسطة.  الّدوائر  أساس 
أقّروا  إّنهم  األوىل  تصارحيهم  يف 
مخسة  اعتماد  مع  النسبّية  قانون 
نوافق  إّننا  عشر دائرة، فقلنا هلم 
إىل  القانون  فلنحل  طرحهم،  على 
بإقناع  نقوم  وحنن  الّنّواب  جملس 
على  عليه  بالّتصويت  حلفائنا 
عندها  دائرة.  عشر  مخسة  أساس 
قفزوا اىل طرٍح آخر. ويف كّل مّرة 
نوافق على طرٍح يقّدمونه، يقفزون 
غايتهم ليست  آخر، ألّن  إىل طرٍح 
لإلنتخابات،  جديد  قانون  إقرار 
إّنا هي تضييع الوقت لكي يبقى 

قانون الّستني.

النائب العماد 
ميشال عون 
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املستقبل  كتلة  رئيس  قال 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  النيابية، 
ينعم  ان  للبنان  كبري  لشرف  انه 
باباويتني  بزيارتني  سنة   ١٥ خالل 
بولس  يوحنا  البابا  لقداسة  األوىل 
والثانية   ١٩٩٧ العام  يف  الثاني 
لقداسة البابا بنديكتوس السادس 

عشر اآلن.
يكون  ان  ضرورة  على  وشدد 
احلقوق  يف  متساوين  اللبنانيون 
على  فريق  يسيطر  وال  والواجبات 
بالسالح  ال  عليه  يستقوى  وال  آخر 
متساوون  اجلميع  بل  بالقوة،  وال 

كأسنان املشط.
السنيورة  الرئيس  زار  فقد 
يف  البطريركي  الصرح  امس 
من  نيابي  وفد  رأس  على  بكركي 
فتفت،  امحد  النواب:  ضم  الكتلة 
نبيل  وهيب،  امني  حبيش،  هادي 
عاطف  حبيب،  خضر  فريج،  دو 
جمدالني، وقد استقبلهم البطريرك 
املاروني مار بشاره بطرس الراعي. 
وبعد االجتماع حتدث السنيورة عن 
وعرض  البحث،  ومواضيع  الزيارة 

وجهة نظره من التطورات.
غبطة  مع  اللقاء  يأتي  وقال: 
الزيارة  عشية  اليوم  البطريرك 
الكبري  لبنان  لضيف  املرتقبة 
صاحب القداسة البابا بينيديكتوس 
السادس عشر الذي نرحب به أكرب 
ترحيب، والذي نعترب زيارته للبنان 
من  املرحلة  هذه  يف  فارقة  عالمة 
تاريخ لبنان والشرق العربي ونقطة 
قيمة  اىل  تضاف  كبرية  اضافية 
بلدنا، خصوصا يف ظل هذه الظروف 
املنطقة  بها  متر  اليت  الدقيقة 
تأتي يف  قداسته  فزيارة  العربية. 
توقيت مناسب جدا الننا وسط هذا 
اجلارية  املتغريات  من  الكبري  الكم 
حلول  مع  والسيما  االجتاهات  بكل 
حركات الربيع العربي، وأيضا وسط 
التداعيات واخلراب الذي يتسبب به 
لضرورات  وانكارهم  البعض  عناد 
إىل  واالستماع  التغيري  مع  التالؤم 
يف  أننا  شك  ال  الشعوب،  صوت 

لبنان حباجة اىل من يقف معنا يف 
من  تهب  اليت  االعاصري  مواجهة 
سيادته  تتعرض  بلد  فنحن  حولنا، 
وحدوده وأرواح مواطنيه لالنتهاك 
يوميا من العدو االسرائيلي، ومنذ 
االخرية  الفرتة  ويف  واآلن  عقود، 
السوري،  النظام  من  لألسف  ويا 
الكرمية  الزيارة  هذه  فإن  هنا  من 
مبسلميه  لبنان  منها  يستفيد 
ما  لتؤكد  تعود  ألنها  ومسيحييه، 
يوحنا  البابا  قداسة  قاله  قد  كان 
الثاني من ان لبنان رسالة  بولس 
سامية يف هذا الشرق جيب احلفاظ 
عليها وأن صيغة العيش املشرتك 
فيه ليست مبسألة بسيطة او صيغة 
لبنان  يف  املسيحيني  وان  عابرة، 
والشرق هم مكون أساسي ومتجذر 

يف عمق تاريخ لبنان واملنطقة.
زيارتان باباويتان

بزيارة  لبنان  ينعم  ان  أضاف: 
الثاني  بولس  بوحنا  البابا  قداسة 
اطلق  والذي   ١٩٩٧ العام  يف 
واآلن  الرسولي،  االرشاد  فيه 
بينيديكتوس  البابا  قداسة  بزيارة 
السادس عشر، أي بزيارتني خالل 
مخس عشرة سنة، فهذا شرف كبري 
ومكسب كبري وتقدير جليل لبلدنا، 
الرسالة  لبنان  أهمية  يؤكد  وهذا 
العربي  الشرق  والنموذج احلي يف 
يف العيش املشرتك. إننا ندرك أن 
لبنان الذي نعتز مجيعا باالنتماء إليه 
ال قيمة مضافة ومميزة له من دون 
املسيحي   - االسالمي  العيش  هذا 
االعرتاف  على  القائم  الواحد 

والتعارف وقبول اآلخر.
وبعض  تقصدت  فقد  لذلك 
اخواني النواب يف كتلة املستقبل 
الصرح  هلذا  زيارتنا  تكون  ان 
الوطين عشية زيارة قداسته، لكي 
ومجهوره  املستقبل  تيار  أن  نؤكد 
املستقبلني  طليعة  يف  سيكون 
واملشاركني يف الرتحيب بقداسته 
اللبنانيني  كل  وبيت  بيته  يف 
هنا  من  نقول  وحنن  بكركي.  يف 
قداسة  رسالة  بأن  ثقة  على  إننا 

السنيورة زار بكركي على رأس وفد املستقبل ورحب بزيارة البابا:  نريد اللبنانيني متساوين وال يسيطر فريق على آخر بالسالح
قيم  التزام  إىل  تدعو  سوف  البابا 
اآلخر  واحرتام  والتسامح  االعتدال 
والسالم. وحنن أيضا نعترب أن هذه 

القيم سامية ونتمسك بها.
وتابع: املسألة الثانية اليت أردنا 
هي  اليوم،  هلا  متابعني  نكون  أن 
أننا أردنا أن نتناقش مع غبطته يف 
مجلة من اهلموم الوطنية السياسية 
ان  وثقوا  واالمنية،  واالقتصادية 
واحدة  ورؤيتنا  واحدة  منطلقاتنا 
واحدة،  املستقبل  حنو  وتوجهاتنا 
من  للبنانيني  نريد  بأننا  وتتلخص 
يكونوا مجيعا  أن  حيث جيب  لبنان 
والواجبات،  باحلقوق  متساوين 
آخر  على  فيه  فريق  يسيطر  ال 
ال  آخر،  على  فريق  يستقوي  وال 
اجلميع  بل  بالقوة،  وال  بالسالح 
بل  املشط،  كأسنان  متساوون 
منا  لكل  فيه  الفضل  يكون  أن 
لبنان  أجل  من  يضحي  ما  مبقدار 
على  القائمة  صيغته  يدعم  ومبا 
الواحد واملواطنية والنظام  العيش 
قيام  وبدعم  الدميوقراطي،  املدني 
اليت  والعادلة  القادرة  الدول 
األراضي  كل  على  سلطتها  تبسط 

اللبنانية.
وأكد أننا متفقون مع غبطته على 
أن لبنان النموذج للعيش املشرتك 
والدميوقراطية،  احلرية  على  القائم 
السلطة،  تداول  مبدأ  وامللتزم 
يكون االحتكام فيه اىل املؤسسات 
الشرعية االمنية والسياسية صاحبة 
السيادة الكاملة على أرض لبنان، 
سيادة كاملة ال ينافسها فيه أحد، 
وذلك استنادا اىل القانون وليس 
تكون  أن  وعلى  القانون،  غري 
اجلميع  بني  الدميوقراطية  املنافسة 
يتيحها  اليت  الوسائل  استنادا إىل 
وبالطرق  الدميوقراطي  النظام 
يتم  أن  أساس  وعلى  السلمية 
أي  االقرتاع،  التغيري عرب صندوقة 

مبا يليب رغبة الناخبني.
نتطلع اىل التعاون

كانت  ذلك  من  انطالقا  وقال: 
وجهات النظر بيننا متطابقة، وحنن 

نتطلع اىل االمام للتعاون مع غبطته 
يف شركة وحمبة قوية وعميقة لن 
مهما  اهلل  شاء  إن  عراها  تنفصم 
واملتآمرون،  املغرضون  حاول 
وكلكم تعرفون وقائع ما خطط يف 
ملنطقة  غبطته  زيارة  الفشال  ليل 
متفجرات  من  يعد  كان  وما  عكار، 
الزيارة  تلك  الفشال  ومؤامرات 
يف  والدفع  حتول  نقطة  وحتويلها 
اجتاه اندالع الفتنة بني اللبنانيني، 
ارادة  ارادة اهلل كانت فوق  ولكن 
للبنان،  الشر  يريدون  كانوا  من 
وكان هلل ما أراد وفشلت املؤامرة 
االجهزة  يقظة  بسبب  الدنيئة، 
كشفت  اليت  اللبنانية  االمنية 
العناية  هذه  وبفضل  املؤامرة 

االهلية.
زيارة  كانت  لقد  وأضاف: 
وما  عكار  ملنطقة  الناجحة  غبطته 
على  دليل  خري  هناك،  القاه 
تعلقهم  وعمق  اللبنانيني  اصالة 
الواحد  وبعيشهم  وببلدهم  بوطنهم 
التباينات  تكن  مهما  وبأنه  معا، 
العيش  فإن  بينهم،  السياسية 
االميان  على  القائم  الواحد  الوطين 
اآلخر  قبول  ومببدأ  الواحد  بلبنان 

يبقى هو االساس.
اخرية  مسألة  السنيورة:  وختم 
مسألة  هي  عندها  التوقف  اود 
الفيلم الذي يبدو انه بث على موقع 
اليوتيوب والذي تضمن اساءة اىل 
نيب االسالم حممد بن عبد اهلل، اني 
من هذا املنرب اود ان اقول ان هذا 
وال  االستنكار  اشد  العمل مستنكر 
كهذه،  بإساءات  نقبل  ان  ميكن 
الرأي  عناية  الفت  ان  اود  لكين 
يف  واملسيحي  اإلسالمي  العام 
اإلسالمي  والعامل  واملنطقة  لبنان 
الفيلم وحدد  اعد هذا  ان من  اىل 
توقيت بثه يهدف اىل اثارة الشغب 
املقصود  فإن  وبالتالي  والفتنة. 
املسلمني  إثارة  الفيلم  هذا  من 
غضبهم  وحتويل  الفتنة  وإيقاع 
على هذا الفيلم املشبوه إىل أعمال 
شغب وقتل لألبرياء وتدمري وخالف 

يف ما بينهم ومع اجملتمع الغربي. 
االنطالقة  إضعاف  إىل  يهدف  كما 
حنو  العربية  املنطقة  يف  اجلديدة 
والتنمية  والبناء  الدميوقراطية 
وتعزيز  الدميوقراطي  والتغيري 
اجملتمعات  دعائم  وإرساء  احلريات 
اذا  انه  بصراحة  املدنية.وسأقول 
وأنتجه  الفيلم  هذا  من صنع  كان 
من جنسية معينة، فهذا ال يعين ان 
عن  مسؤولون  هم  مواطنيه  سائر 
هذه اجلرمية، وعلينا ان نتذكر قول 
رب العاملني يف كتابه الكريم: وال 

مكان  ويف  اخرى.  وزر  وازرة  تزر 
نفس  بغري  نفسا  قتل  من  آخر: 
قتل  فكأمنا  األرض  يف  فساد  أو 
الناس مجيعا، يعين أنها جرمية ضد 
االنتباه  علينا  ولذلك  اإلنسانية. 
اىل ما خيطط لنا من حتضري للفنت 
فإننا  وبالتالي  فيها.  نقع  ال  لكي 
إذ ندين من أعد ومول هذا الفيلم 
املشبوه، فإننا نستنكر وندين كل 
ردات الفعل العنيفة وأعمال القتل 
أعمال  ألنها  أبرياء  من  واالنتقام 

مرفوضة ومدانة.

رفض وزير املهجرين عالء الدين 
الدائرة  السجاالت  على  الّرد  تّرو 
قائاًل:  اإلنتخابات،  قانون  بشأن 
واضح  اقرتاح  هناك  يكون  عندما 
كاملشروع اليت تقدمت به احلكومة 

وعارضناه، نعطي رأينا.
كان  إذا  عما  على سؤال،  وردًا 
يؤيد طرح النائبني آالن عون ونعمة 
اهلل أبي نصر القريب من طرح اللقاء 
أخبار  ل  ترو  قال  األرثوذكسي، 
اليوم، هذا الطرح ال يناسب لبنان 
اتفاق  ويتناقض مع ما نص عليه 
الطائف كما انه ال يناسب العيش 

املشرتك وتوحيد اللبنانيني.
على  تّرو  شدد  اخرى،  جهة  من 
بالنريان  لبنان  زّج  عدم  ضرورة 
السورية، ألنه ال حيق ألي فريق أن 
يأخذ البلد اىل مكان ميكن من خالله 
اإلنشقاق  او  الفتنة  تستدرج  ان 
يكون  أال  وأمل  اللبنانيني.  بني 
هناك اي لبناني له يد او مشاركة 
حيق  وقال:  سوريا.  يف  جيري  مبا 
ال  لكن  رأيه  يعطي  ان  لكل طرف 
ان يدخل  حيق ألي كائن من كان 

لبنان بالنار السورية.
اليت  املداهمات  كانت  إذا  وعما 
قام بها اجليش أعادت هيبة الدولة، 
اوضح تّرو ان احلكومة كانت دائمًا 
اجلهات  تطالب  وكانت  موجودة 

األمنية بالقيام بواجباتها واملهمات 
ضبط  جلهة  عاتقها  على  امللقاة 
الوضع األمين وعدم اإلخالل باألمن 
وعدم تعريض اللبنانيني واملقيمني 

يف لبنان اىل أي مكروه.
عدم  او  التقاعس  واضاف: 
األمنية  للمهمات  السريع  التنفيذ 
الكبرية،  األحداث  حجم  نتيجة  كان 
احلكومة  ان  يعين  ال  هذا  ولكن 
بات  اليوم  وتابع:  غائبة.  كانت 
حصل  ما  كل  ألن  أفضل،  الوضع 
خطف  تداعيات  من  كان  سابقًا 
اللبنانيني يف سوريا والذين نأمل 
من  سريعًا  عنهم  اإلفراج  يتم  ان 
ألن  البلد،  يف  األمن  تثبيت  أجل 
ذلك جزءًا من نقل النريان السورية 

اىل الداخل اللبناني.
موقف  حول  سؤال  على  وردًا 
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس 
سليمان من مذكرة ١4 آذار واليت 
احلكومة،  على  تصويبًا  فيها  رأى 
حتتاج  ال  املذكرة  هذه  ترو:  قال 
آذار نازلني  اىل تفسري فقوى ١4 
وصوب.  فّج  كل  من  باحلكومة 
يأكل هلم حقهم،  أحد  ال  وأضاف: 
ومن الضروري ان تستفيد احلكومة 
البناء لتصويب عملها  االنتقاد  من 
ألن هذا أمر حيصل يف كل الدول 

الدميوقراطية.

ترو: ال جيوز ادخال لبنان بالنار السورية
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الوكالة  حكام  جملس  وافق 
باغلبية  الذرية  للطاقة  الدولية 
به  تقدمت  قرار  على  ساحقة 
ايران  ينتقد  الكربى  القوى 
ويهدف ايضا اىل ثين اسرائيل 

عن القيام بأي عمل عسكري.
خالل  تقدميه  مت  القرار 
الدولية  الوكالة  جملس  اجتماع 
باعضائه  الذرية  للطاقة 
ايام من  بعد  اخلمسة والثالثني 
بني  واملساومات  املشاورات 
الدول الغربية من جهة والصني 
وروسيا اللتان يتم النظر اليهما 
ايران  مع  متساهلتان  بكونهما 
من جهة اخرى. وناقش اجمللس 
اخلمس  الدول  اعدته  نصا 
جملس  يف  العضوية  الدائمة 
االمن الواليات املتحدة وروسيا 
وفرنسا  وبريطانيا  والصني 

واملانيا.
تعاونا  ان  النص  ويؤكد 
االسالمية  اجلمهورية  قبل  من 
اعادة  اجل  من  وملح  اساسي 
الثقة الدولية يف الطابع السلمي 
االيراني.  النووي  للربنامج 
حال  التزامها  على  يشدد  كما 
بينما  امللف  هلذا  دبلوماسيا 
من  اكرب  اسرائيل حبزم  تطالب 
جانب الواليات املتحدة اىل درجة 
ان العالقات توترت بني البلدين 
احلليفني وهددت الدولة العربية 
مبهامجة  االخرية  االشهر  يف 

ايران.
ويعرب النص عن القلق اخلطري 
من مواصلة ايران حتدي قرارات 
يلزمها  الذي  االمن  جملس 
اليورانيوم،  ختصيب  بايقاف 
استخدامها  ميكن  عملية  وهي 
يف اجملاالت السلمية وايضا يف 

جمال االسلحة النووية.
من  هيبس  مارك  وقال 
للسالم  كارنيغي  مؤسسة 
رغبة  يعكس  القرار  ان  الدولي 
اهمية  بتأكيد  االعضاء  الدول 
اسرائيل  وحيذر  الدبلوماسية 
انه  منفصلتني  فقرتني  يف 
جيب دعم العملية الدبلوماسية. 
الفرنسي  الرئيس  اكد  وقد 
الوزراء  لرئيس  هوالند  فرنسوا 
له  واكد  نتانياهو  االسرائيلي 
على ضرورة اجياد حل دبلوماسي 
ملسألة الربنامج النووي االيراني. 
يف  الفرنسية  الرئاسة  وقالت 
بعزم  ذكر  هوالند  ان  بيان 
فرنسا على ان تدفع ايران اىل 
تعليق جممل نشاطاتها احلساسة 
االمن  جملس  قرارات  وتطبق 
الدولي والوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
تقريرها  الوكالة يف  وحتدثت 
قدرات  مضاعفة  عن  االخري 
موضحة  فوردو  يف  التخصيب 
ايران  ان  على  يدل  هذا  ان 
االمم  قرارات  جتاهل  تواصل 
بوقف  تطالبها  اليت  املتحدة 
كما  احلساس.  النشاط  هذا 
يركز القرار على شكوى الوكالة 
الدولية من ان النشاطات اليت 
بارشني  قاعدة  يف  رصدها  مت 
العسكرية يف ايران حيث تشتبه 
الوكالة يف اجراء احباث متعلقة 
باالسلحة النووية فيها قد تعيق 
ملحوظ  بشكل  املفتشني  عمل 
يف حني ان على ايران السماح 

سدني
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هلم بزيارة املكان.
توسع  انها  ايران  وتؤكد 
الغراض  النووي  برناجمها 
الوكالة  اعالن  مع  لكن  سلمية، 
قدرتها  عدم  املتكرر  الدولية 
جملس  قام  بذلك،  اجلزم  على 
قرارات  ستة  باصدار  االمن 

اربعة منها تشمل عقوبات.
الذي  الدولية  الوكالة  وقرار 
انه  غربيون  دبلوماسيون  يقول 

يف  االعضاء  مجيع  بدعم  حيظى 
جملس احملافظني ما عدا اثنني 
ايران  احالة  يشمل  ال  منهم، 
على جملس االمن. لكن الالفت 
الدول  ان  احملللني  حبسب 
الغربية متكنت يف نهاية املطاف 
من اقناع روسيا والصني اللتني 
اكثر  موقفا  تعتمدان  زالتا  ما 
االيراني،  امللف  بشأن  اعتداال 

اىل االنضمام اليها.

جملس حكام الوكالة الذرية يتبنى قرارا ينتقد ايران 
ويهدف ملنع اسرائيل من القيام بعمل عسكري

لتوقيع  الـ19  الذكرى  يف 
منظمة  ببني  اوسلو  اتفاق 
ودولة  الفلسطينية  التحرير 
عضو  امس  صرح  اسرائيل، 
للمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الذي  الفلسطيين  واملفاوض 
السرية  املفاوضات  قاد 
بأن  قريع  امحد  االتفاق  هلذا 
مستعدون  »الفلسطينيني 
خلوض حمادثات مع اسرائيل 
ثنائية  انشاء دولة  يف شأن 
حل  سئمت  ما  إذا  القومية 

الدولتنينْ للشعبني«.
لقاء  يف  قريع  وقال 
اسرائيليني:  وصحافيني 
ال  الفلسطينية  القيادة  »ان 
اال  الدولتنينْ  حل  تؤيد  تزال 
ان اسرائيل تقضي عليه«. 

القيادة  ان«  واضاف 
كامل  لة  خموَّ الفلسطينية 
الصالحيات لتوقيع اتفاق مع 
القيام  وتستطيع  اسرائيل 
اسرائيل  كانت  اذا  بذلك 
ان  وراى  جانبها«.  من  جدية 
االقتصادي  باريس  »اتفاق 
صاحلًا  يُعد  مل  اجلانبنينْ  بني 
جيحف  انه  خصوصا  للعمل 

حبقوق الفلسطينيني«.

ليربمان
وزير  أعترب   املقابل  يف 
اخلارجية االسرائيلي افيغدور 
رئيس  »سقوط  ان  ليربمان 
حممود  الفلسطينية  السلطة 
وقت  مسألة  صار  عباس 
فقط«، ذلك ان »عباس فقد 
الفلسطيين«.  اجلمهور  ثقة 
يف  النظر  اىل«اعادة  ودعا 
اسرائيل  بني  العالقات 

والسلطة الفلسطينية«. 
ووصف اتفاق اوسلو، يف 
الذكرى  الـ 19 لتوقيعه، بأنه« 
فاشلة  سياسية  خطوة  كان 
اكثر من اي خطوة اخرى يف 

تاريخ دولة اسرائيل«.
ونددت السلطة الفلسطينية 
وقال  ليربمان.  بتصرحيات 
باسم  الرمسي  الناطق  امس 
الرئاسة نبيل أبو ردينة  ان 
»التصرحيات املتكررة للوزير 
أو  القبول  ميكن  ال  ليربمان 
اليوم«.   بعد  بها  السماح 
الوزراء  رئيس  من  املطلوب 
نتنياهو  بنيامني  االسرائيلي 
هذه  من  موقفه  حيدد  ان 
مقبوال  وليس  التصرحيات، 
أن  االسرائيلية  احلكومة  من 
تقول إن ليربمان ال ميثلها«.

توسيع 40 مستوطنة
آخر،  صعيد  على 
»هآرتس«  صحيفة  اوردت  
ان  امس  االسرائيلية 
ختطط  االسرائيلية  »احلكومة 
يف  مستوطنة   40 لتوسيع 
احلصول  تريد  وانها  الضفة 
العدل  حمكمة  موافقة  على 
العليا الن هذه املستوطنات 
فلسطينية  اراض  على  بنيت 
افراد  اىل  ملكيتها  تعود 
ايضا  وتريد  فلسطينيني، 
على  قانونية  شرعية  اضفاء 
الذي  االستيالء  بدل  عملها 
مت عليها  مبوجب أوامر وضع 
»ألغراض  العسكرية،  اليد 

عسكرية«.
على  موقعها  يف  وقالت 
ان  االلكرتونية  الشبكة 

الرد  من  يستشف  ما  »هذا 
اىل  الدولة  قدمته  الذي 
حمكمة العدل العليا ردا على 
قدمته  احملكمة  اىل  التماس 
عن  دين«،  »يش  منظمة 
عدم تنفيذ الدولة اوامر هدم 
املستوطنون  أقامها  بيوت 
على  ايل  بيت  مستوطنة  يف 

أراضي فلسطينية خاصة«.
املوقع  اىل  واستنادًا 
اإلسرائيلية  احلكومة  »تعرتف 
اليت  الرمسية  املذكرة  يف 
قدمتها اىل احملكمة، بأن حنو 
40 مستوطنة اسرائيلية بنيت 
الفلسطينية  االراضي  يف 
احملتلة، اقيمت كلها او اجزاء 
فلسطينية  اراض  على  منها 
أوامر  على  باالعتماد  خاصة، 
مبصادرة  صدرت  عسكرية 
الغراض  االراضي  هذه 

عسكرية. 
العامة  النيابة  تعرتف  كما 
بأن البناء قد تواصل يف هذه 
املستوطنات حتى بعد صدور 
قرار احملكمة الشهري يف ملف 
عام  موريه  ألون  مستوطنة 
1979، عندما حظرت احملكمة 
االسرائيلية اقامة مستوطنات 
على اراض فلسطينية خاصة 
عسكرية،  الغراض  صودرت 
بإقامة  احلكومة  اىل  واوعزت 
»اراضي  على  املستوطنات 
اىل  املوقع  واشار  الدولة«. 
ان »وثيقة داخلية للمستشار 
ملنطقة   للحكومة  القانوني 
 44 حنو  بأن  يقُر  الضفة، 
او  كلها،  تقوم  مستوطنة 
أكثرها، على اراض فلسطينية 
مبلكية خاصة لفلسطينيني«.

قريع يف الذكرى الـ19 لتوقيع اتفاق أوسلو:

مستعدون للتفاوض على دولة واحدة لشعبني 

السينمائية  النجمة  أبدت 
اخلاصة  واملبعوثة  االمريكية 
االمم  يف  الالجئني  ملفوضية 
اعجابها  جولي  اجنلينا  املتحدة 
مع  الرتكية  احلكومة  بسخاء 
لدى  وذلك  السوريني  النازحني 
زيارتها أمس اكرب خميم هلم على 
حيث  السورية  الرتكية  احلدود 
بابتهاج  منهم  االالف  استقبلها 

بالغ.
رئيس  برفقة  جولي  وتفقدت 
لشؤون  املتحدة  االمم  مفوضية 
غوترييس  انطونيو  الالجئني 
يف  جاهزة  مساكن  يضم  خميما 
تركيا  جنوب  كيليس  حمافظة 
وتناول  سوريني  سكان  للقاء 
قنوات  حبسب  معهم،  الغداء 

التلفزيون الرتكية.

اجنلينا جولي تتفقد النازحني 
السوريني يف تركيا

الصغرية  املدينة  هذه  وتضم 
املوقتة اليت اقيمت قبالة حاجز 
سوريا  بني  يفصل  حدودي 
املعارضون  عليه  سيطر  وتركيا 
املسلحون يف متوز، اكثر من 1٢ 
يقيمون يف شروط  الجىء  الف 
حضانة  ولديها  نسبيا  جيدة 
ومستوصف  ومدرسة  لالطفال 

ومسجد.
باجلهود  جولي  واشادت 
االنسانية لرتكيا حيال السوريني 
بلدهم  ملغادرة  اضطروا  الذين 
احلكومة  بسخاء  اعجابها  مؤكدة 
بامتنان  نشعر  وقالت  الرتكية. 
كبري لرتكيا. التقيت عدة عائالت 
واطفاال قلقني جدا من االحداث 
يف سوريا وعلى مصري اقربائهم 

واصدقائهم الذين بقوا هناك.

اعترب وزير اخلارجية الربيطاني 
امس  بغداد  يف  هيغ  وليام 
االوالن نظام الرئيس السوري 
بشار االسد زائل ال حمالة ومن 
املستحيل ان يبقى، مستنكرا ما 
رأى انها مساعدة نشطة تقدمها 
وتشمل  دمشق  اىل  طهران 

ارسال اسلحة.
وقال هيغ يف مؤمتر صحايف 
العراقي  نظريه  مع  مشرتك 
متأكدون  حنن  زيباري  هوشيار 
ال  زائل  االسد  نظام  ان  من 
ان  املستحيل  من  وانه  حمالة، 
يبقى بعد ان ارتكبت العديد من 

اجلرائم.
واضاف انه ناقش مع زيباري 
احلاجة لالنتقال اىل سوريا اكثر 
وهذا  واستقرارا،  دميوقراطية 
حرب  لتجنب  الوحيد  الطريق 
الدولة  انهيار  او  طويلة  اهلية 
السورية او وقوع عدد اكرب من 
القتلى وزيادة اعداد الالجئني.

اىل  وصل  الذي  هيغ  وتابع 
وغادرها  االربعاء  مساء  بغداد 
ظهر امس نؤيد تشكيل حكومة 
انتقالية تعيد السالم واالستقرار 

اىل سوريا.
يف  ثان  صحايف  مؤمتر  ويف 
هيغ  قال  العراقي،  الربملان 
تقارير  حول  سؤال  على  ردا 
اسلحة  ترسل  ايران  بان  تفيد 
اىل نظام االسد عرب العراق حنن 
نعارض متاما اي شحنات اسلحة 

ترسل من ايران اىل سوريا.
الربيطاني  الوزير  واستنكر 
تقدمها  اليت  النشطة  املساعدة 
يقمع  حتى  االسد  لنظام  ايران 

شعب سوريا.
وقال رئيس الوزراء العراقي 
لقائه هيغ  املالكي خالل  نوري 
منذ  باشر  العراق  ان  امس 
اجراءات  بتطبيق  االزمة  بداية 
السالح  تسرب  متنع  مشددة 
او  االراضي  عرب  واملسلحني 

االجواء العراقية.
ما  حبسب  املالكي  واعاد 
بيان صادر عن مكتبه  جاء يف 
يضمن  سلمي  حل  اىل  الدعوة 
حتقيق اهداف الشعب السوري 
اىل  تدعو  انتقالية  حكومة  عرب 
حمذرا  ونزيهة،  حرة  انتخابات 

من انتشار السالح والعنف.
قوله  هيغ  عن  البيان  ونقل 
خالل اللقاء اننا نشارك العراق 
حل  اجياد  بضرورة  رؤيته 
ضرورة  اىل  مشريا  سلمي، 
تضم  انتقالية  حكومة  تشكيل 
واحلكومة  املعارضة  من  اطرافا 
االهداف  اىل  للوصول  احلالية 

املطلوبة.
يف موازاة ذلك، دعا رئيس 
اسامة  العراقي  النواب  جملس 
هيغ  استقباله  خالل  النجيفي 
املزيد  بذل  اىل  املتحدة  االمم 
انهاء  يف  لالسراع  اجلهود  من 
وحقن  السوري  الشعب  حمنة 
دمائهم الن استمرارها سينقل 
وخاصة  املنطقة  اىل  املعركة 

العراق.
النجيفي  مكتب  بيان  ونقل 
عن هيغ تاكيده على ان هناك 
خماطر للتدخل العسكري ولكننا 
وال  السلمية  الطرق  نفضل 

نستبعد اخليارات االخرى.

وزير اخلارجية الربيطاني يف بغداد:

النظام السوري زائل ال حمالة
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قوانني  مترير  يتم  أن  املقرر  من 
فدرالية جديدة هذا األسبوع تتعلق 
باملساواة بني الرجل واملرأة يف 
ظروف العمل، وتهدف إىل إعطاء 
املزيد من املوظفني الذكور اخليار 
العائلة  لرعاية  أطول  وقت  يف 

بشكل متساوي مع املرأة.
املساواة يف   « قانون  أن  يذكر 
مكان العمل » مت متريره من قبل 
وينتظر  النواب  جملس  جملس 
هذا  الشيوخ  جملس  موافقة 

األسبوع.
الشركات  القوانني  وتلزم 
من  أكثر  لديها  اليت  األسرتالية 
100 موظف باإلبالغ الدقيق عن عدد 
الرجال والنساء الذين يعملون لدى 
كانت  إذا  وعما  الشركات،  هذه 
أم   متساو  أساس  على  احملاسبة 
إىل  باإلضافة  متييزا،  هنالك  أن 
إلزام الشركات باإلبالغ عن نسبة 
جمالس  واملرأة يف  الرجل  تواجد 
يبنى  تعسف  أي  لرصد  اإلدارات 

على أساس النوع.
األعمال  قطاع  مجعيات  وقابلت 
بفتور،  املزمع متريرها  التغيريات 
إىل  سيضيف  ذلك  أن  بداعي 
تقول  بينما  البريوقراطية، 
احلكومة أن إبالغ املعلومات سيتم 

إلكرتونيا دون التقيد بروتني.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
أسباب  عن  اخلضر  فيه  تساءل 
اقتصار القوانني على املؤسسات 
اليت متتلك أكثر من 100 موظف، 
كافة  على  ذلك  بتطبيق  وطالبوا 

املؤسسات.
ومبوجب القانون اجلديد، سيتغري 
اسم » وكالة الفرصة املتساوية 
 : إىل  العمل«  مكان  يف  للنساء 

منتظرا موافقة جملس الشيوخ:
تفاصيل قانون املساواة بني املوظفني 

الرجال والنساء يف أسرتاليا 

عرب  الضرائب  دافعو  يواجه 
والية نيو ساوث ويلز ارتفاعا 
احلظر  بسبب  األسعار  يف  
املفروض على جمالس بلديات 
نيو ساوث ويلز من االستثمار 

يف الكربون.
األزمة  احلظر إىل فرتة  ويرجع 
املالية العاملية، حيث استهدف 
من  البلديات  جمالس  منع  
غري  باستثمارات  املخاطرة 

مأمونة العواقب.
العاملية،  األزمة  انتهاء  وبعد 
ال تزال شعبة احلكومة احمللية 
جمال  يف  لالستثمار  تنظر 
املنتجات  من  بكونه  البرتول 
العواقب  مأمونة  غري  اخلطرية 
االستثمارية، واليت حتمل اسم 
» املشتقات« حيث حيظر على 
االستثمار  البلديات  جمالس 
أعقب  فيها وفقا ألمر وزاري 
عام  العاملية  املالية  األزمة 

.2010
من جانبه قال دون بيدج وزير 
نيو  بوالية  احمللية   احلكومة 

االستثمار يف الكربون حمظور على 
بلديات نيو ساوث ويلز

ساوث ويلز إنه جيب مواصلة 
جمالس  على  املفروض  احلظر 
البلديات فيما يتعلق باالستثمار 

يف وحدات البرتول.
ومع ذلك، يلوح يف األفق بوادر 
صراع قضائي بني حكومة نيو 
ساوث ويلز املصرة على فكرة 
احلظر، وبني احلكومة الفدرالية 
اليت ترى تعسفا ضد  اجملالس 

بذلك القرار.
من جهته، قال غريغ كومبيت 
وزير التغري املناخي إن حكومة 
نيو ساوث ويلز تضلل  جمالس 
حظر  على  بإصرارها  البلديات 

االستثمار يف الكربون.
تدخل  بيدج  دون  وانتقد 
شؤون  الفدرالية يف  احلكومة 
الوالية قائال: » ليس لدينا أي 
نية يف تغيري السياسة اجليدة  
حلكومة والية نيو ساوث ويلز 
احلكومة  بسياسة  واستبداهلا 

الفدرالية السيئة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

من املقرر أن يتم إخضاع طاليب 
سيتم  الذين  ألسرتاليا  اللجوء 
يف  ناورو  جزيرة  إىل  ترحيلهم 
تعليم  لربامج  اهلادي  احمليط 
ورعاية تقدمها  مؤسسة » جيش 
باإلضافة  األسرتالية،  اإلنقاذ« 
اللجوء  طاليب  أبناء  إحلاق  إىل 

باملدارس.
يأتي ذلك يف الوقت الذي  تنطلق 
طاليب  لنقل  األوىل  املرحلة  فيه 
اللجوء من جزيرة كريسماس إىل 
مانوس  وجزيرة  ناورو،  جزيرة 
يف بابوا غينيا اجلديدة مع نهاية 

األسبوع احلالي.
وكان وزير اهلجرة كريس بوين 
االثنني  يوم  وثيقة  وقع  قد 
مركزا  ناورو  جزيرة  العتبار 
اإلقليمية، وفقا  لعمليات اهلجرة 
لقانون اهلجرة املزمع تقدميه يف 

الربملان.
تصرحيات  يف  بوين  وقال 
صحفية يوم االثنني من العاصمة 
األسرتالية  احلكومة   « كانبريا: 
لبدء  متأهبتان   ناورو  وحكومة 
يف  االتفاق  من  األولي  املرحلة 

وقت الحق من هذا األسبوع«.
الفدرالي  االئتالف  طالب  فيما 
يف  تعديالت  إدخال  املعارض 
النواب  جمللس  املقدم  القانون 

برامج تعليم ورعاية لطاليب اللجوء 
إىل أسرتاليا يف جزيرة ناورو

يطالب االتئالف بإصدار تأشريات 
وإرجاع   لالجئني،  مؤقتة  محاية 
حيث  من  اللجوء  طاليب  مراكب 
أتت إذا أمكن، بينما كرر اخلضر 
الزمنية  املدة  بتقليل  مطلبهم 
اليت ميكث فيها طالبو اللجوء يف 

جزيرتي ناورو ومانوس.
جزيرة  مع  االتفاق  ويشمل 
تثقيفية  خدمات  تقديم  ناورو 
السماح  جبانب  اللجوء،  لطاليب 
إال  املدارس،  بدخول  ألبنائهم 
بعد،  تنشر  مل  التفاصيل  أن 
الذي قال فيه بوين  الوقت  يف 
اإلنقاذ«  جيش   « مؤسسة  إن 
ناورو  إىل  تذهب  لن  الكنيسية 
بعض  إىل  منوها  للتبشري، 
طاليب  على  املفروضة  الضوابط 

اللجوء تتعلق بالعبادة.
طاليب  من   2000 حنو  أن  يذكر 
عرب  أسرتاليا  وصلوا  اللجوء 
سفن متهالكة بعد إعالن احلكومة 
طاليب  نقل  خطة  عن  العمالية 
غينيا  وبابوا  ناورو  إىل  اللجوء 

اجلديدة.
وزير  موريسون  سكوت  وقال 
من   « الظل:  حكومة  اهلجرة يف 
اليوم جيب ترحيل  طاليب اللجوء 

إىل ناورو ، دون استثناءات«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اجلنسني  بني  املساواة  وكالة 
يف مكان العمل« ، حيث سيخول 
إليها اجلهر وفضح الشركات اليت 
كما  املساواة،  مبعايري  تلتزم  ال 
بعض  إنكار  على  القدرة  متتلك 

عقود العمل غري املنصفة.
من جانبها، قالت هيلني كونواي 
أن  تأمل يف  إنها  الوكالة  مديرة 
متنح القوانني اجلديدة وقتا أطول 
للرجل لرعاية األسرة اليت تستأثر 
بها املرأة بشكل متزايد يف معظم 

مؤسسات العمل.
مظاهر  أن  إىل  أيضا  وأشارت 
أن  يف  تكمن  أيضا  التعسف 
املرأة حتصل على أجور أقل، كما 
القيادية  الوظائف  يف  ترتقي  ال 

بشكل متساو مع الرجل.
املرأة  تأخذ  عندما   « وتابعت: 
تعود  عام،  ملدة  أمومة  أجازة 
من   %5 باخنفاض  لتفاجأ  بعدها 

أجرها«.
الرجال   « كونواي:  وأردفت 
وقت  أخذ  يف  يرغبون  أيضا 
عندما  سيما  ال  للرعاية،  أطول 
خيشون  لكنهم  أطفاال،  يعولون 
انتقاص  من  خوفا  بذلك  املطالبة 

أجورهم«.
وطالبت بتوفري ظروف عمل مرنة 

للرجال.
وقالت جولي كولينز وزيرة حالة 
تعمل  أن  يف  تأمر  إنها  املرأة  
مساواة  تفعيل  على  القوانني 
يف  واملرأة  الرجل  بني  حقيقية 
أماكن العمل، ال سيما يف تقليل 
واليت  بينهما  األجور  يف  الفجوة 
لصاحل   %17.5 إىل  وصلت 

الرجل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أوضح تقرير صادر من املعهد 
متوسط  إن  للبرتول  األسرتالي 
سعر البنزين ارتفعت مبقدار 3.4 
سنتا للرت لتصل إىل 147.4 خالل 

األسبوع املاضي.
السعر  ارتفاع  متوسط  وبلغ  
للرت،  سنتا   4.6 العاصمة  يف 
األقاليم  يف  االرتفاع  بلغ  بينما 
مستوى  عند  فقط  سنتا   1.1

148.1 سنتا.
كومسيك«   « مؤسسة  وقالت 
البنزين  سعر  هبوط  تتوقع  إنها 
خالل  للرت  سنتني  مبقدار 

األسبوعني القادمني.
االقتصادي  قال  جانبه،  من 
يف  سيباستيان  سافانث 
إن  االثنني  يوم  تصرحيات 
باإلحباط من  السائقني يشعرون 

توقعات بهبوط أسعار البنزين يف 
أسرتاليا بعد ارتفاع أربعة أشهر

الزيادة يف أسعار البنزين.
وتبوأت مدينة أدياليد الصدارة 
يف قائمة أرخص املدن سعرا يف 
البنزين اخلالي من الرصاص بسعر 
تصدرت  بينما  للرت،  سنتا   144
داروين قائمة األكثر غالء إذ بلغ 

سعر اللرت 159.4 سنتا.
يف  املتزايد  التوتر  أن  يذكر 
جعل  األوسط  الشرق  منطقة 
يف  العامل  يف  البرتول  أسواق 
شديدين،  وترقب  خوف  حالة 
الذي  التصعيد  بعد  سيما  ال 
النووي  امللف  برنامج  يف  حدث 
اإليراني، الذي تصر طهران على 
الذي  الغرب  بعكس  سلميته، 
يتهمها بالرغبة يف تطوير أسلحة 

نووية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مالكومل  البارز  الليربالي  قال 
األمامية  املقاعد  نائب  ترينبول 
على   يوافق  أن  جيب  الربملان  إن 
مشروع جيعل العالقة بني املثليني 
تأخذ شكل » احتاد مدني« طاملا ال 
لقانون  برملانيا  دعما  هنالك  يوجد 

زواج املثليني.
وأضاف ترينبول معلقا على قانون 
زواج املثليني: » أتوقع أال حيظى 
يف  حتى  الكايف  بالدعم  القانون 
االئتالف  بأعضاء  السماح  حالة 
بأن  أردف  أنه  إال  حر،  بتصويت 
الذي سيحدث  هو  القادم  الربملان 

ذلك التغيري«.
املنزلية  الشؤون  وزير  قال  بينما 
جاسون كلري إنه غري رأيه املعارض 
لزواج املثليني قائال: » نشأت على 
بني  احتاد  هو  الزواج  أن  مفهوم 
أن  جيب  ال  ولكن  واملرأة،  الرجل 
حنصر اجملتمع يف مفاهيم ضيقة، 

ألن التغريات مستمرة«.
بقوله  موقفه  تغيري  كلري  وفسر 
إنه ختيل لو أن هنالك قانونا مينعه 
الفيتنامية  خبطيبته  االرتباط  من 

األسرتالية لويز.
بقرار  ملتزم  أنه  ترينل  وتابع  
الفدرالي  االئتالف  الظل)  حكومة 
قانون  ضد  بالتصويت  املعارض( 
به  اتقدم  الذي  املثليني،  زواج 
العمالي ستيفن جونز نائب املقاعد 
اخللفية، وأضاف: » إذا مسح توني 
املعارض  االئتالف  زعيم  أبوت 
لصاحل  سأصوت  حر،  بتصويت 

القانون«.
وأردف أن هنالك تأييدا كافيا يف 
الربملان ملنح العالقات املثلية صفة 

العمالي جويل فيتزغيبون: 
الشعب ال يريد زواج املثليني

» االحتاد املدني«، مشريا إىل أن 
حصول املثليني على شيء أفضل 

من اخلروج دون أي مكاسب.
جويل  العمالي  قال  جانبه،  من 
الناخبني يف  معظم  إن  فيتزغيبون 
هانرت  مقعد  يف  االنتخابية  دائرته 
املثلي،  الزواج  لقانون  رافضون 
مضيفا أن أغلبية الشعب األسرتالي 
ال يريد التغيري، وتابع قائال: » ال 
أعتقد أن زواج املثليني من عدمه 

أمر يهم اجملتمع األسرتالي«.
من جهتها، قالت نيكوال روكسون 
املدعي العام الفدرالي إنها تعتقد 
يف  املثليني  زواج  تشريع  حبتمية 
عدم  عن  أعربت  لكنها  أسرتاليا، 
ثقتها يف مرور القانون هذا العام، 
ألعضاء  السماح  أن  إىل  وأشارت 
سيضمن  حر  بتصويت  االئتالف 

مترير القانون.
تفهم  ال  أنها  روكسون  وتابعت 
زواج  قانون  مترير  يؤثر  كيف 

املثليني على مفهوم الزواج.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

االسرتالي  اخلضر  حزب  اصر 
على أنه لن يستخدم قوته الوازنة 
لالطاحة  الشيوخ  جملس  يف 
القضايا  بسبب  غيالرد  حبكومة 
ملفات  معاجلة  مثل  اخلالفية 

معاجلة طاليب اللجوء اخلارج.
الوطين  احلزب  رئيس  وكان 
برنابي  الشيوخ  جملس  يف 
االربعاء  يوم  قال  قد  جويس  
احلل يف  معارضة  يريد حبق  انه 
سحب  املمكن  من  فانه  اخلارج 

دعمه حلكومة العمالية أقلية.
وقد ردت زعيمة حزب اخلضر 
تعليقات  على  ميلن  كريستني 
لدى  ان  قائلة  جويس  السيد 
احلكومة  لدعم  اتفاقا  حزبها  

بثقة.
يف  للصحفيني  ميلن  وقالت 
كانبريا يوم الثالثاء »اننا قوة من 
الفرتة  هذه  يف  االستقرار  أجل 
حلكومة أقلية«، مضيفا أن حزب 
اخلضر كان دائما مسؤوال للغاية 
موقع  يف  توازنه  ممارسة  يف 

حزب اخلضر  يعلن عدم اسقاط 
احلكومة بسبب حل ناورو

القوة.
واضافت تقول »اننا ال نهدد 
باسقاط احلكومات جملرد نزوة«.

يف  أعضاء   9 اخلضر  وحلزب 
يف  ويشارك  الشيوخ  جملس 
ميزان القوى يف جملس النواب.

وقالت السناتورة ميلن »فقط 
مثلها  ويف  الفساد  حاالت  يف 
يف  النظر  اخلضر  حزب  ويعيد 

سحب الدعم عن للحكومة«.
قد  جويس  السناتور  وكان 
يهددون  قد  اخلضر  أن  صرح 
غيالرد  حلكومة  الدعم  بسحب 
إذا كان احلزب الصغري يعارض 
بشأن  العمال  حزب  سياسة  حقا 

ناورو.
واالئتالف  العمال  حزب  وكان 
نيك  املستقل  والسيناتور 
الشيوخ  جملس  يف  كسينوفون 
على   التصويت  على  وافقوا  قد 
تشريع حل معاجلة ملفات طاليب 
اللجوء يف ناورو يوم االربعاء من 

االسبوع املاضي.

جويل فيتزجيبون

مدرّسة جامعية للغتني الفرنسية 
والعربية

خربة طويلة يف مجال التدريس الخاص
ضمان مستويات عالية لطالبها

لالتصال: 0420907914
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بادارة لطف اهلل حجار

على  جتمعاتهم  االحتادات  بدأت 
قرار  ضد  كوينزالند  مستوى 
وظائف  خبفض  نيومان  حكومة 

اخلدمة العامة يف الوالية.
من  عضوا   50 حنو  جتمع  فقد 
حديقة  يف  النقابات  خمتلف 
يف  الوالية  رئيس  مقعد  يف 
قرار  على  لالحتجاج  اشغروف 
يف  وظيفة  ألف   14 خفض 
عنه  اعلن  الذي  العام   القطاع 
العامة للوالية يوم  يف املوازنة 

الثالثاء.
العام يف  القطاع  ورأت نقابات 
بدء  املناسب  ان من  كوينزالند 
اخللفي  الفناء  يف  االحتجاجات 

لكامبل نيومان.
وقال السكرتري أليكس سكوت  
إن هناك عدة بنود مت تضمينها 
عدم  اىل  تؤدي  املوازنة  يف 
نيومان،  السيد  انتخاب  اعادة 
مبا يف ذلك ختصيص 100،000 
لبناء غرف جديدة لتغيري  دوالر 
يف  الرغيب  نادي  يف  املالبس 

مقعده االنتخابي.
سكوت  السيد  وصرح 
يوم  مسرية  يف  للصحفيني 
االربعاء »هذا يظهر بوضوح أن 
كانت  )االربعاء(  أمس  موازنة 

نقابات كوينزالند اطلقت يوم احتجاجات ضد 
قرار  احلكمة اقتطاع 14 ألف وظيفة يف 

القطاع العام

موازنة سياسية، بدال من موازنة 
مالية«.

والية  نقابات  جملس  وقال 
ان  بامتان  جون  كوينزالند 
حتاول  ان  ميكن  كان  احلكومة 
احلد من الديون اخلارجية بطرق 

أكثر عملية وأقل قساوة.
شكا  لديه  ان  السيد  واوضح 
وراء  خفية  دوافع  للحكومة  بان 

خفض وظائف القطاع العام.
والية  نقابات  جملس  وقال 
الصحافة  لوكالة  كوينزالند 
ان  الواضح  »من  االسرتالية 
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اخلصخصة  لبدء  نية  هناك 
خارجية  مبصادر  واالستعانة 
للقطاع  كاملة   جمموعة  يف 

اخلاص«.
هي  »هذه  يقول  واضاف 
يريدون  ما  هذا  أيديولوجيتهم، 

القيام به«.
وسيعقب املسرية يف آشغروف 
أحناء  مجيع  يف  أخرى  مسريات 

الوالية.
وقد توجه حوالي 3000 شخص 
يف  الربملان  اىل  مسرية  يف 

بريزبن  بعد ظهر االربعاء.

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

خالل املسرية

من  صادر  داخلي  تقرير  أكد 
أن  ويلز  ساوث  نيو  شرطة 
قامت  سرية  شرطة  وحدة 
 100 من  أكثر  على  بالتجسس 
كبري  احتمال  ظل  يف  ضابط، 
باستخدام أجهزة تنصت بشكل 

غري قانوني.
عليها  حصلت  وثائق  أشارت 
صحيفة ذا صن هريالد إىل أن 
بعض ضباط يف قسم اجلرائم 
الداخلية  والشؤون  اخلاصة 
للحصول  بيانات  بتزييف  قاموا 
وتدخل  تنصت،  أجهزة  على 
وأوامر  التليفون  خطوط  على 
احلاالت  إحدى  ويف  تفتيش، 
على  جمرم  بتحريض  قاموا 
أحد  أمام  زور  بشهادة  اإلدالء 

القضاة.
أن  أيضا  الوثائق  وأظهرت 
مت  العام  والرأي  الربملان 
اليت  األسباب  حول  تضليهما 
جعلت أمرا بالتنصت يضم 112 
احلاليني  الشرطة  ضباط  من 
والسابقني واثنني من املدنيني 

أحدهما صحفي.

الصن هريالد تكشف فضيحة التنصت على  عشرات من ضباط 
شرطة نيو ساوث ويلز و تقرير الشرطة أثبت إشاعات التصنت

ويعتقد العديد من األمساء اليت 
واليت  التنصت،  ضحايا  وقعت 
الشرطة  مفوض  نائب  تضم 
إنهم  كالداس  نيك  احلالي 
من  شخصي  ثأر  ضحايا  كانوا 
ضباط يف قسم اجلرائم اخلاصة 

والشؤون الداخلية.
كخالصة  التقارير  تلك  وتأتي 
فرقة  بها  قامت  اليت  للجهود 
 « رمزيا  امسا  حتمل  حتقيق 
وامبليمز«  وتيومن  سيبوتو 
واليت شكلت عام 2003 للتحقيق 
يف شكاوى تتعلق بفرقة اجلرائم 
اخلاصة والشؤون الداخلية خالل 

الفرتة بني 1997- 2002.
واطلعت صحيفة ذا صن هريالد 
تقارير،  على نسخات من ثالثة 
الوالية  شرطة  رفضت  واليت 
للوالية  املتعاقبة  احلكومات  و 

والشرطة نشرها.
وكشفت التحقيقات أن األمساء 
تضم  عليها  التنصت  مت  اليت 
املفتش  مثل  شهرية  أمساء 
مفوض  ومساعد  هايز،  واين 
الشرطة كني ماكاي، واملراقب 

بول جونز.
وواجهت العديد من الصعوبات 
جلان التحقيق بسبب رفض جلنة 
اجلرائم بنيو ساوث ويلز تسليم 
بعض  تتضمن  حرجة،  وثائق 

الشهادات حول األمر.
وكشفت التقارير أن التحقيقات 
مشلت  مثانية ضباط يف فرقة 
والشؤون  اخلاصة  اجلرائم 
ويلز  ساو  نيو  بوالية  الداخلية 
أبرزهم مساعد مفوض الشرطة 
جون  واملراقب  برامر   مال 
دوالن، ومفتشة الشرطة كاث 

برين.
املتورطني  الضباط  أحد  وقال 
يف فضيحة التنصت أنه وحيمل 
امسا رمزيا ام5 أنه كان يتلقى 
بعض  على  بالتجسس  أوامر 
رائحة  اشتم  وأنه  الشخصيات، 

فساد غري طبيعية يف األمر.
ألي  ارتكابه  برامر  أنكر  بينما 
كافة  أن  إىل  مشريا  جتاوزات 
مبعرفة  جترى  كانت  األمور 

القيادات العليا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

على اليسار مفتش املباحث السابق مالكولم برامر، وعلى اليمني رقيب املباحث السابق جون دوالن

اإللكرتونية  اجلرائم  كبدت 
أسرتاليا سنويا حنو 1,65 مليار 
ال  12 شهرا،  آخر  خالل  دوالر 
بدأوا يف  اجملرمني  وأن  سيما 
استهداف أجهرة السمارت فون 

ومواقع التواصل االجتماعي.
السنوي  لتقريرها   ووفقا 
كشفت  اإللكرتونية،  للجرائم 
ملكافحة  نورتون  شركة 
عن  يزيد  ما  أن  الفريوسات 
وقعوا  أسرتالي  مليون   5,5
خالل  إلكرتونية  جلرائم  ضحايا 

تلك الفرتة.
 500 حنو  االستطالع  ومشل 
ألف   13 مجلة  من  أسرتاليا 

مستخدم من كافة اجلنسيات.
القراصنة  أن  التقرير  وأوضح 
االجتاه  بدأوا يف  اإللكرتونيني 

أجهزة  مثل  جديدة  ألهداف 
التواصل  ومواقع  السمارتفونز 

االجتماعي.
حنو  أن  إىل  التقرير  وأشار 
وقعوا  األسرتاليني  من   %37
اإللكرتونية  للجرائم  ضحايا 
منهم  الفائتة،  السنة  خالل 
10% قالوا إنهم كانوا ضحايا 
على  فريوسية  وهمية  لروابط 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
واعرتف 50% من األسرتاليني 
املشاركني يف االستطالع أنهم 
ال يستخدمون أي وسائل محاية 
لدرء أخطار املواقع االجتماعية، 
إنهم يطبقون  أكد %55  بينما 
املتاحة  اخلصوصية  خيارات 
اجتماعي  تواصل  مواقع  على 
من  للحد  الفسيبوك  مثل 

تقرير نورتون: 5.5 مليون أسرتالي وقعوا ضحايا 
لقراصنة االنرتنت

املعلومات اليت يشاركونها مع 
اآلخرين.

من جانبها، قالت خبرية احلماية 
الدكتور غينيفيف بيل إنه جبانب 
وضع  مثل  التقليدية  النصيحة 
وبرامج   ، قوية  مرور  كلمات 
األسرتاليون  حيتاج  محاية، 
لزيادة الوعي يف جمال احلماية 
أهميتها  رغم  اإللكرتونية، 
القصوى يف حياة األسرتاليني 
بعد أن أضحى االنرتنت جزءا ال 

يتجزأ منها.
بعض  بيل  غينيفيف  وأسدت 
النصائح املهمة للحماية أهمها 
كلمات  بني  الفارق  معرفة 

املرور القوية والضعيفة.

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 15 September 2012  2012 أيلول   15 السبت 



Page 13صفحة 13     

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

************************
أسرتاليا تفكر يف االحتفاظ ببيانات 

املستخدمني عامني على األقل
قال ناشطون يف جمال محاية 
االقرتاح  إن  اخلصوصية 
شركات  بإلزام   احلكومي 
االنرتنت واهلواتف اجلوالة يف 
ببياناتهم  باالحتفاظ  أسرتاليا 
ملدة عامني جيعل تلك األجهزة 

فريسة سهلة للقراصنة.
مفوض  بندال  أنتوني  وحذر 
فكتوريا  بوالية  اخلصوصية 
النتهاك  احلكومات  جلوء  من 
حتت  املواطنني  خصوصيات 
القومي،  األمن  محاية  ذريعة 
اخلصوصية  حبق  والضرب 

عرض احلائط.
تصرحيات  ضمن  ذلك  جاء 
أدىل بها بندال للجنة برملانية 
حول  ملبورن  يف  مشرتكة 
التعديالت املقرتحة يف قوانني 

األمن القومي.
وأضاف مفوض اخلصوصية أن 
املخزنة  البيانات  كمية  زيادة 
من شأنه أن جيذب اجملرمون 
استهداف  حنو  اإللكرتونيون 

املزيد من الضحايا.
روكسون  نيكوال  وكانت 

حول  حديث  تقرير  أوصى 
بإباحة  املشروعة  غري  املخدرات 
النشوة  وخمدر  احلشيش  خمدر 

للحد من معدالت اإلدمان.
ويتألف التقرير من 52 صفحة، 
 »21 »أسرتاليا  مجعية  وأعدته 
وصدر يف أدياليد أمس األحد. 
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
الفدرالية  الشرطة  فيه  حذرت  
األسرتالية من زيادة هائلة يف 
اليت مت ضبطها  املخدرات  حجم 

خالل العام املنصرم.
جهة  تأسيس  التقرير  واقرتح 
حكومية خمتصة بإمداد احلشيش 
تكون  أن  على  النشوة،  وخمدر 
متاحة لألشخاص فوق 16 عاما، 
على أن يتم دعمهم مبستشارين 
كما  عالج،  وبرامج  نفسيني 
اقرتح التقرير عمل برامج مماثلة 

ملتعاطي خمدر اهلريوين.
دوجالس  بوب  قال  جانبه،  من 
أحد املشاركني يف إعداد البحث 
إنه بات واضحا أن سياسة حظر 
مبا  جتدي،  تعد  مل  املخدرات 
يستدعي احلاجة إىل نظرية جدية 
املخدرات  تعاطي  إباحة  بشأن 

بشكل مقنن.
وأشار الربوفيسور دوجالس إىل 
تطبيقها  مت  مشابهة  برامج  أن 
هائال،  جناحا  وأثبتت  أوربا  يف 
املخدرات  عصابات  أن  مضيفا 
ولكن  السوداء،  السوق  حتتكر 
بشكل  املخدرات  إباحة  فكرة 
حكومية  سيطرة  حتت  مقنن 

سيحد من معدل اإلدمان.
الفدرالية  احلكومة  قالت  بينما 
وطنية  قمة  عمل  تدرس  إنها 
حول املخدرات، إال أنها ال تؤيد 

إباحتها.

توصية بإباحة احلشيش واهلريوين وخمدر النشوة

Saturday 15 September 2012  2012 أيلول   15 السبت 

Australian Newsاسرتاليات

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

قد  الفدرالي  العام  املدعي 
مناقشة«  »ورقة  أصدرت 
إلجبار  اقرتاحات  على  احتوت 
على  االتصاالت  شركات 
االحتفاظ ببيانات املستخدمني 

ملدة عامني.
من جهته، قال أندرو بام من 
مجعية« إلكرتونيك فرونتريس 
أسرتاليا« إن االحتفاظ ببيانات 
املستخدمني فرتة زمنية طويلة 
من شأنه قد يؤدي إىل إساءة 
استخدام تلك البيانات من قبل 

بعض املوظفني املعنيني.
أيد  اآلخر،  اجلانب  وعلى 
هذا  فولكنر  جون  السناتور 
إنقاذ  إن  قائال  االقرتاح 
إرهابية  هجمات  من  أسرتاليا 

كارثية يربر املقرتح اجلديد.
ماكواري  شركة  وكانت 
عن  تساءلت  قد  تيليكوم 
ستتكبدها  اليت  التكلفة 
طبقت  إذا  اإلنرتنت  شركات 

االقرتاحات اجلديدة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وقال سيناتور اخلضر ريتشارد 
توصيات  جتاهل  إن  ناتال  دي 
بند  حتت  يندرج  اخلرباء  هؤالء 
»إذا  الضيقة، وأضاف:  النظرة 
أردنا إنقاذ العديد من األرواح، 
جيب التعامل مع ظاهرة اإلدمان 
من املنظور الصحي وليس من 

املنظور القانوني«.

نصحت  عضوة  يف جلنة اخلرباء 
سياسة  بأن  الفدرالية  احلكومة 
تتناقض  تنتهجها  اليت  الطاقة 
جلوليا  السابقة  التأكيدات  مع 
حكومات  مسؤولية  حول  غيالرد 
الواليات يف الصعود الصاروخي 
أصدرت  كما  الطاقة،  ألسعار 
التأثري  حول  إحصائيات  اللجنة 
الطاقة  فواتري  الرتفاع  السليب 

على الفقراء يف أسرتاليا.
من جانبها، قالت لني تشيسرت 
خبرية الطاقة جبامعة سيدني إن 
لقوانني  وفقا  تعمل  الواليات 
وضوابط وافقت عليها كل من 
وحكومات  الفدرالية  احلكومة 
بتنظيم  يتعلق  فيما  الواليات، 

أسعار الكهرباء.
إقدام  إن  تشيسرت  وأضافت 
اللوم  إلقاء  على  غيالرد  جوليا 
على عاتق الواليات كان خطريا 
للغاية ألنهم تصرفوا يف حدود 

القوانني.
الواليات  حكومات  وكانت 
قاموا  قد  الكومونولث  وحكومة 
الطاقة  تنظيم  قوانني  بوضع 
يف أواخر التسعينات من القرن 
جهاز  ألزمت  واليت  املنصرم، 
أن  األسرتالي  الطاقة  تنظيم 
الكهرباء  أسعار  أن  من  يتأكد 
تكاليف  حقيقي  بشكل  تعكس 
واالستثمار  التوصيل  و  اإلنتاج 

والتوزيع .
إنها   « تشيسرت:  وتابعت 
إلصالح،  حتتاج  اليت  القوانني 
حيتاج  الطاقة  تنظيم  جهاز 
للتدقيق،  تؤهله  اليت  السلطة 

 لعبة إلقاء اللوم يف أسعار 
الكهرباء تضر فقراء أسرتاليا

شركات  بعض  جشع  وحماربة 
الكهرباء«

العضو  تشيسرت  وأضافت 
املستقل  يف اللجنة االستشارية 
للحكومة  النصائح  تسدي  اليت 
البيضاء  الورقة  صدور  قبل 
حول سياسة الطاقة، إن ماليني 
من  تعاني  األسرتالية  العائالت 
السمعة  رغم  الكهرباء،  أسعار 
جمال  يف  ألسرتاليا  اجلديدة 
أن  إال  للكهرباء،  التحتية  البنية 
نتائج  له  كان  الفواتري  ارتفاع 
عائلة  مليون   3.5 على  وخيمة 
التأثري  وجتاهل  أسرتالية، 
االجتماعي اهلائل على العائالت 

الفقرية.
 « الطاقة:  خبرية  واستطردت 
اللوم،  إلقاء  لعبة  لوقف  حنتاج 
وتنفيذ خطة وطنية للتعامل مع 
مشاكل هؤالء الذين يعانون من 

صعوبات بالغة.
أن  رمسية  إحصائية  وكشفت 
الفقرية  العائالت  من   %25
ينفقون حوالي 7% من دخوهلم 
على فواتري الطاقة عام 2009-

.10
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الرئيس  دونت  توم  طالب 
»ألدي  ملتاجر  التنفيذي 
حكومات  األملانية  أسرتاليا« 
نهج  حبذو  األسرتالية  الواليات 
يتعلق  فيما  فكتوريا  والية 

بقوانني التبسيط االستثماري.
وأضاف أن مثل هذه التسهيالت 
األملانية  ألدي  ملتاجر  تسمح 
وللمتاجر األخرى مبنافسة  كولز 
يف  متجرين  أكرب  وولورث 

أسرتاليا.
اليت  اجلديدة  للقوانني  ووفقا 
قررتها والية فكتوريا، ستمتلك 
أكرب  ألدي احلق يف استثمارات 

داخل الوالية.
شركة  مالك  أن  دونت  وأشار 
ألدي األملان يرغبون يف توسيع  
السوق  يف  بقوة  االستثمار 
تستهدف  خطة  يف  األسرتالية 
زيادة عدد الفروع  من 288 إىل 

300 مع نهاية العام احلالي.
تقف  ألدي  متاجر  أن  وأضاف 
املتجرين  وجه   يف  صامدة 
وولورث،  كولز  العمالقني 
مشريا إىل أن املتاجر اكتسبت 
بيع  جمال  يف  هائلة  مسعة 
وتطمح حنو  واملالبس،  األلعاب 

املزيد من النجاح.
وتعتزم سلسلة  ألدي أسرتاليا 
الرخيصة  بأسعارها  الشهرية 
يف  للخمور  متاجر  إنشاء  يف 
نيوساوث ويلز، إال أنها ال تزال 
الكحوليات يف  بيع  من  ممنوعة 
تستأثر  اليت  كوينزالند  والية 

متاجر ألدي األملانية: نريد االنتشار يف 
أسرتاليا

 %80 بنحو  وولورث  كولز  بها 
من مبيعات اخلمور.

السوق  ألدي  دخلت  أن  ومنذ 
دأبت   ،2001 عام  األسرتالية 
سنويا،  متجرا   25 إنشاء  على 
على  اقتصر  نشاطها  لكن 
العواصم الشرقية وفقا لبعض 
أن  غري  الصارمة،  الضوابط 
أعلنت  اليت  التبسيط  قوانني 
تلك  من  خففت  فكتوريا  عنها 
الضوابط، مبا حدا بها أن تطالب 
يف  القوانني  هذه  مثل  بتعميم 

أحناء أسرتاليا.
وكان ماثيو غاي وزير التخطيط 
يف  أعلنت  قد  فكتوريا  بوالية 
تسهيالت  عن  املاضي  يوليو 
جديدة  استثمارات  إنشاء  يف 
داخل الوالية ال سيما يف قطاع 

االستهالك.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشرطة  قالت  ذلك،  إىل 
 14 صادرت  إنها  الفدرالية 
-2011 عام  املخدرات  من  طنا 
العام  عن  طن   5 بزيادة   .12
السالف، كما مت ضبط 12 طنا 
من املواد الكيميائية املستخدمة 

يف تصنيع املخدرات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مقرتحة  تغيريات  تؤدي  قد 
احلاكمة  القواعد  بشأن 
تكبد  إىل  الكهرباء  ألسعار 
املواطنني أموال أقل يف أسعار 
غري  يف  اللكهرباء  استخدامهم 

أوقات الذروة.
إىل  االقرتاحات  تنص  كما 
التجارية  املشاريع  تشجيع  
احلد  للحد  للكهرباء  املستهلكة 
من االستهالك املتزايد للكهرباء 
واحلد  الذروة،  فرتات  يف 
الطالء  يسمى«  ملا  احلاجة  من 

الذهيب لألعمدة واألسالك«.
األسرتالية   اللجنة  وكانت 
أصدرت  قد  الطاقة  ألسواق 
تقرير  مسودة  اخلميس  يوم 
أمام  جديدة  سبال  يوضح 
ارتفاع  من  للحد  املستخدمني 

فواتري الكهرباء.
الطاقة  وزير  قال  جانبه  من 
فرغيسون:  مارتن  الفدرالي 
بتحسن  املستخدمون  سيشعر 
الكهرباء  أسعار  يف  كبري 
وكيف  متى  يعرفون  عندما 
يستخدمونها، ال سيما إذا جنحنا 
يف احلد من االستخدام املتزايد 

يف ساعات الذروة«.
تغري  بعمل  التقرير  ونصح 
احملاسبة  فيها  يتم  تدرجيي 
بشكل  الكهرباء  سعر  على 
الزمنية  الفرتات  مع  يرتبط 
ما  وهو  االستهالك،  لذلك 
املنازل واملشروعات  أن  يعين 
عدادات  لديها  اليت  التجارية 
ذكية، سيتم حماسبتها بأسعار 

أقل يف أوقات الذروة.
تكون  بأن  التقرير  نصح  كما 
كافة العدادات اجلديدة عدادات 
ذكية هلا خاصية االتصال عن 

بعد.
أصحاب  تشجيع  سيتم  كما 
على  التجارية  املشروعات 
ساعات  يف  الكهرباء  اقتصاد 
بسعر  حماسبتهم  عرب  الذروة 
تلك  يف  للشركات،  اجلملة 

الساعات.
رئيس  غرين  ديفيد  وأثنى 
على  النظيفة  الطاقة  جملس 
تؤدي  أن  متوقعا  املقرتحات  
من  املتزايدة  األعباء  رفع  إىل 

ارتفاع أسعار الكهرباء.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اقرتاح بتخفيض سعر الكهرباء يف غري 
ساعات الذروة

توم دونت
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األسرتالي  الضرائب  مكتب  قام 
إقرار  ألف   50 من  أكثر  بإيقاف 
ضرييب ألسباب تتعلق باالشتباه 
تلك  مقدمي  أموال  مصادر  يف 
اإلقرارات، أو اتهامات باالحتيال 

الضرييب.
وتكشف املعلومات الصادرة من 
عن  األسرتالي  الضرائب  مكتب 
مليون   5.45 عن  يزيد  ما  تقدم 
الضرييب  الدخل  بإقرار  شخص 

جيشا  أن  حديثة  تقارير  ذكرت 
القوية   البخارية  الدراجات  من 
يستغل من قبل عصابات إجرامية 
حتذيرات  وسط  أسرتاليا  يف 
لتلك  السلبية  االنعكاسات  من 
االقتصاد  على  اإلجرامية  البؤر 

األسرتالي.
البخارية  الدراجات  تلك  ومتتلك 
تبسط  إجرامية  عصابة   43 حنو 
نفوذها يف كافة أحناء أسرتاليا، 
من  صادرة  تصرحيات  حبسب 

جلنة اجلرائم األسرتالية.
تركز  أن  اجلرائم  وأشارت جلنة 
األساسي  العصابات  تلك 
ويلز  ساوث  نيو  والييت  يف 
تلك  وحتارب  وفكتوريا، 
عمل  أجل  من  العصابات 
تشكيالت إجرامية منظمة تبسط 
نفوذها بشكل متزايد، وتوقعت 
تلك  نفوذ  يؤدي  أن  اللجنة 
العصابات إىل تكبيد االقتصاد 
مليار دوالر   15 األسرتالي حنو 

سنويا.
ارتفاع  هو  األمر  يف  واخلطري 
العصابات  تلك  تعاون  مستوى 
رغم االنطباع التقليدي بتنازعها 
يف  الرغبة  أن  إال  املستمر، 

Australian Newsاسرتاليات

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

جين أكرب مكاسب غري مشروعة 
جرعة  زيادة  يف  أسهمت 

التعاون.
من جانبها، قالت كارين هارفيلد 
اجلرائم  جلنة  يف  املسؤولة 
األسرتالية: » مع الوقت نشاهد 
قدرات متزايدة لتلك العصابات 
على التعاون، حبيث ال تستطيع 

متييز عصابة عن األخرى«.
وأشارت هارفيلد إىل أن درجة 
تتعاون  عندما  تتفاقم  اخلطورة 
الواليات  بني  ما  العصابات 
حتديد  يصعب  حيث  املختلفة، 

أشهرهم »املتمردون« و«هيلز أجنلز«: عصابات الدراجات النارية خترب اقتصاد أسرتاليا

املسيحي  اللوبي  رئيس  قال 
رئيسة  قرار  إن  األسرتالي 
جوليا  الفدرالية  احلكومة 
غيالرد باالنسحاب من حضور 
يف  املسيحي  اللوبي  مؤمتر 
أكتوبر  و6   5 يومي  كانبريا 
عن  ختليها  سيعين  القادم 
يف  املسيحيني،  الناخبني 
خبسارة  هلا  ضمين  تهديد 
أصوات التكتل املسيحي يف 
االنتخابات القادمة بسبب هذا 

القرار.
أعلنت  قد  غيالرد  وكانت 
من  انسحابها  اخلميس  يوم 
التصرحيات  بعد  املؤمتر 
جيم  من  الصادرة  العدائية 
واالس زعيم اللوبي املسيحي 
اجلنسية  حول  األسرتالي 
املثلية، وقوله إن آثار املثلية 
آثار  تفوق  الضارة  اجلنسية 

التدخني.
وقالت غيالرد، امللحدة،  يف 
تصرحيات أدلت بها: »مقارنة 
بتأثري  اجلنسية  املثلية  تأثري 
وخاطئة،  قاسية  التدخني 
وعلى ضوء تلك التصرحيات، 
املؤمتر  حضوري  أن  أعتقد 

ليس باألمر املالئم«.
وحثت غيالد اجلميع باستخدام 
املشاركة  عند  حمرتمة  لغة 
يف مناظرات عامة حول زواج 

املثليني.
أدىل  قد  واالس  وكان 
بتصرحياته إبان مناظرة جدلية 
اخلضر  زعيمة  مواجهة  يف 
جامعة  يف  ميلن  كريستني 

تسمانيا األربعاء املاضي.

أننا  أعتقد   « واالس:  وقال 
جيب تقديم االعتذار للمدخنني 
إذا حتدثنا عن اآلثار السلبية 
تفوق  اليت  اجلنسية  للمثلية 

آثار التدخني«.
تصرحياته  يف  واالس  وتابع 
اجلدلية أن التدخني ينتقص من 
7-10سنوات  من  املدخن  عمر 
الذكور  املثليون  يفقد  بينما 
بسبب   أعمارهم  من  سنة   20

مثليتهم اجلنسية.
وعلق واالس على قرار غيالرد 
بقوله  املؤمتر  من  باالنسحاب 
من  األمل  خبيبة  يشعر  إنه 
بوعدها  احلكومة  رئيسة  حنث 
ذلك  معتربا  املؤمتر  حبضور 
ختليا عن الناخبني املسيحيني، 

رئيس اللوبي املسيحي يهدد غيالرد خبسارة أصوات 
املسيحيني

أساء  البعض  أن  وأضاف 
وأردف  تصرحياته،  تأويل 
النتائج  يعرفون  املثليني  أن 
سلوكياتهم  على  املرتتبة 

اجلنسية.
قد  يكون  أن  واالس  ونفى 
وأنه  كراهية،  لغة  استخدم 
لديه أصدقاء مثليني تفهموا 
أدىل  اليت  والظروف  موقفه 

بها تلك التصرحيات.
ميلن  السيناتور  قالت  بينما 
اللوبي  إن  اخلضر  زعيمة 
املسيحي األسرتالي  مؤسسة 
الكنائس،  متثل  ال  خاصة 

وجيب جتاهلها متاما.

 املصدر العنكبوت االلكرتوني

جوليا غيالرد

بؤر إجرامها.
املتمردون«  عصابة«  وتبقى 
من  أكثر  تضم  إنها  قيل  اليت 
عصابات  أكرب  عضو   2000
الدراجات البخارية يف أسرتاليا، 
كما ميكن اعتبار عصابة » هيلز 
أجنلز« األكثر ثراء، ال سيما يف 

ظل عالقاتها املتشعبة.
عصابات  أفراد  بعض  ويعمد 
الدراجات املسلحة إىل االخنراط 
مما  األسرتالي  اجملتمع  يف 
التمييز  صعوبة  إىل  يؤدي 
األنشطة  ذوي  السائقني  بني 

األناس  أو  اإلجرامية، 
العاديني.

والدعارة  االبتزاز  جرائم  وتأتي 
أهم  املخدرات  يف  واإلجتار 
الدراجات  عصابات  أنشطة 

البخارية.
واستطردت هارفيلد أن العنف 
لتلك  املنتمون  به  يتسم  الذي 
جذور  له  اإلجرامية  العصابات 
الرغبة  إىل  باإلضافة  نفسية، 
يف االنتقام واستعراض القوة.

 املصدر العنكبوت االلكرتوني

تقديم  قبل  والدقة  باحلرص 
الضرييب،  الدخل  إقرارات 
وتقديم أدلة وإثباتات على كافة 
األموال املستقطعة من  مصادر 

الدخل.
املاضية  املالية  السنة  وشهدت 
2011-12 إيقاف 109 ألف إقرارا 
تقديم  يف  لالشتباه  ضريبيا 
املكتب  وقام  زائفة،  بيانات 
ألف   79 ل  كاملة  مراجعة  بعمل 

منها.
بتلك  التقدم  نسبة  أن  يذكر 
شبكة  عرب  إلكرتونيا  اإلقرارات 
االنرتنت قد زادت بدرجة كبرية 
إذ بلغت عدد اإلقرارات املقدمة 
إلكرتونيا حتى اآلن 1.62 مليون 
نفس  يف  مليون   1.57 مقابل 
املاضي،  العام  من  الفرتة 
من   %73 تقديم  شهد  الذي 
إلقرارات  إلكرتونيا  األسرتاليني 
الدخل الضريبية، وهو ما ينعكس 

على دقة تلك اإلقرارات.

  املصدر العنكبوت االلكرتوني

5.45 مليون أسرتالي تقدم بإقرار الدخل الضرييب يف متوز وآب

منذ األول من يوليو احلالي عن 
وهي   ،12-2011 املالية  السنة 
إقرار عن  ألف  تزيد مبقدار 261 
العام املاضي،  الفرتة من  ذات 

بزيادة 40 مليون دوالر.
توقعات  ظل  يف  ذلك  يأتي 
اإلمجالي  العدد  بوصول 
بإقرارات  املتقدمني  لألشخاص 
مليون   12.4 حنو  إىل  ضريبية 
يف السنة املالية احلالية، ولكن 
ليس كل ما يقدم صحيحا، فقد 
 50.700 حوالي  االشتباه يف  مت 
يف  املقدمة  اإلقرارات  من 
شهري يوليو وأغسطس، وعلى 
حتت  ودخلت  إيقافها  مت  الفور 
الضرائب  مكتب  ميكروسكوب 
 11 أن  إال  لفحصها،  األسرتالي 
ألف إقرار مت فك احلظر عنهم بعد 
مثل  ثالثة  أطراف  مع  مراجعتهم 
أصحاب الوظائف اليت يعمل بها 
املشتبه  اإلقرارات  تلك  مقدمو 

فيها.
الضرائب  خبري  نصح  جانبه  من 
األسرتاليني  ويكيندن  نبيل 

بدل  بني  الفجوة  ستتصاعد 
عقب  املعاش  وإعانة  املعاش 
املعاش  إعانة  بزيادة  جديد  قرار 
من  الحق  وقت  يف  يوميا  دوالر 

الشهر احلالي.
ومن املقرر أن يتلقى  املستحقون 
17.10دوالر  املعاش   إلعانة 
من  بداية  أسبوعني  كل  إضافية 
بينما سيتلقى  احلالي  20 سبتمرب 
مستحقو بدل البطالة زيادة 2.90 
دوالر كل أسبوعني، وهو ما يعين 

زيادة يف الفجوة.
ماكلني  جيين  قالت  جهتها،  من 
وزيرة الشؤون األسرية إن مقدار 
املعاش  إلعانة  األكرب  الزيادة 
خالل  األجور  يف  منوا  يعكس 

النصف األول من العام احلالي.
سيتلقى  سبتمرب،   20 من  وبداية 
املستحق إلعانة املعاش 772.60 
دوالر كل أسبوعني، بينما سيتلقى 
البطالة492.60  لبدل  املستحق 

دوالر.
وقالت إمييليا كريسيت املسؤولة 
لنيو  املعاشات  أصحاب  باحتاد 
الضئيل  املعدل  إن  ويلز  ساوث 
ال  قاسية  آثار  له  البطالة  لبدل 
الذين  العاطلني  فئة  على  سيما 
إىل  وأشارت  اخلمسني،  ختطوا 

احلكومة الفدرالية تزيد إعانة املعاش دوالر يوميا وتغضب العاطلني

وجود ما يربو عن 90 ألف عاطل 
على  ويعتمدون  اخلمسني،  فوق 
آماهلم  ختفت  حيث  البطالة،  بدل 
مناسبة،  وظيفة  على  العثور  يف 
لضروريات  للدفع  ويكافحون 
احلياة، يف ظل التكلفة املتزايدة 
الوصول  مع  احلياة  ملصاريف 
 « وتابعت:  الشيخوخة،  لسن 
إنهم جيربون على تسيري حياتهم 
وال  متواضعة،  مليزانية  وفقا 
يستطيعون التكيف مع أي ظروف 

عكسية مفاجئة«.
ويف ذات السياق، قالت كاساندرا 
غولدي الرئيسة التنفيذية للمجلس 
األسرتالي للخدمات االجتماعية إن 
بدل البطالة يتضاءل بشكل متزايد 

وهو  املعاش،  بإعانة  مقارنة 
الشيء الذي ال ميكن تربيره.

زيادة  غيالرد  حكومة  وترفض 
اليت  الضغوط  رغم  البطالة  بدل 
املنظمات  من  إليها  تتعرض 
أن  بداعي  والنقابات،  االجتماعية 
البطالة  بدل  يف  الكبرية  الزيادة 
لدى  احلافز  تقليل  على  سيعمل 
العثور  يف  للسعي  املستحقني 
األمل  بادرة  رغم  وظائف،  على 
بيل  التوظيف  وزير  فتحها  اليت 
حينما  املاضي،  الشهر  شورتن 
أملح إىل أنه يرغب يف مساع كافة 
ببدل  يتعلق  فيما  النظر  وجهات 

البطالة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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عرب وعالم

عراقيني  جنود  اربعة  قتل 
من  أغلبهم  شخصا   ١٥ وجرح 
عناصر االمن يف هجمات متفرقة 
يف  االمن  قوات  استهدفت 
مصادر  افادت  حسبما  العراق، 

امنية وطبية.
الشرطة  يف  مقدم  وقال 
قتلوا  عراقيني  جنود  اربعة  ان 
بانفجار  جبروح  خامس  واصيب 
ان  واضاف  ناسفة.  عبوة 
 - االربعاء  ليل  وقع  االنفجار 

اخلميس قرب بلدة الضلوعية.
يف  طيب  مصدر  واكد 
مستشفى بلد تلقي جثث اربعة 
جنود ومعاجلة خامس اصيب يف 

االنفجار ذاته.

غرب  االنبار  حمافظة  ويف 
شخصا   ١٤ اصيب  بغداد، 
االمن جبروح  قوات  من  أغلبهم 
استهدفت  هجمات  سلسلة  يف 
ملصادر  وفقا  االمن،  قوات 
املتحدث  وقال  وطبية.  امنية 
االنبار  شرطة  قيادة  باسم 
ان  فخري  علي  االول  املالزم 
منزل  محاية  عناصر  من  اربعة 
مستشار حمافظة االنبار للشؤون 
الرياضية صادق مجيل اصيبوا 
جبروح يف انفجار سيارة مفخخة 
يقودها انتحاري. ووقع اهلجوم 
يف حي التاميم، يف غرب مدينة 

الرمادي.
جنود  اربعة  اصيب  واضاف 
جبروح يف انفجار سيارة مفخخة 
بالتزامن مع مرور دوريتهم على 
مدينة  غرب  الرئيسي  الطريق 
اربعة  اصيب  وتابع  الفلوجة. 
من عناصر الشرطة جبروح جراء 
ناسفة  عبوات  سلسلة  انفجار 
خالل مداهمة استهدف منزل احد 
املطلوبني يف ناحية الكرمة اىل 
الشرق من مدينة الفلوجة. كما 
اثنان من املارة جبروح  اصيب 
يف انفجار سيارة مفخخة مركونة 
برتبة  شرطة  ضابط  منزل  عند 
الفلوجة،  مدينة  رائد يف شرق 
واكدت مصادر  للمصدر.  وفقا 
الرمادي  مستشفيي  يف  طبية 
جراء  جرحيا   ١٤ تلقي  والفلوجة 

اهلجمات ذاتها.
اخرى قتل مهندس  من جهة 
بالل  الشمال  نفط  شركة  يف 
عبوة  انفجار  يف  طه،  رباح 
الصقة مساء امس األول وسط 
افادت  ما  حسب  كركوك، 

مصادر امنية وطبية.
جلنة  قالت  اخرى،  جهة  من 
جملس  يف  والطاقة  النفط 
النواب العراقي أمس إن هناك 
بوادر إجيابية بدأت تظهر الحتواء 
احلكومة  بني  النفطية  اخلالفات 
الكردية  واملنطقة  االحتادية 
أن  مبينة  املقبلة،  الفرتة  خالل 
اجتماع يوم أمس خلص إىل غلق 

باب اخلالفات وحبث احللول.
إقليم  حكومة  وأعلنت 
أمس  أربيل  ومقرها  كردستان 
األول عن توجه وفد من اإلقليم 
إىل بغداد قريبًا لبحث ملف دفع 
للمستحقات  االحتادية  احلكومة 
املالية للشركات األجنبية العاملة 

يف قطاع النفط بكردستان.

فرات  اللجنة  عضو  وقال 
لألنباء  لوكالة كردستان  الشرع 
اخلالفات  حللحلة  افقا  هناك  إن 
بغداد  بني  النفط  ملف  بشأن 
مهيأة  أجواء  وهناك  وأربيل 
وأوضح  احللول.  إىل  للوصول 
اجمللس  عن  نائب  وهو  الشرع 
األعلى اإلسالمي أن اجتماع يوم 
الرئاسة  هيئة  األول بني  أمس 
وجلنة النفط والطاقة خلص إىل 
والتوجه  اخلالفات  باب  إغالق 
حنو اعتماد نسخة متوافق عليها 
إقرار  ملناقشات  أساسا  لتكون 
وأضاف  والغاز.  النفط  قانون 
على  اتفق  اليت  اللجنة  أن 
ستة  من  واملكونة  تشكيلها 
اخلطوط  وضع  ستتوىل  أعضاء 
والغاز  النفط  لقانون  العامة 
اللجان  قبل  من  مناقشته  بغية 

املختصة يف وقت الحق.
وكان إقليم كردستان العراق 

جلنة برملانية تتحدث عن بوادر اجيابية الحتواء اخلالفات مع اربيل

٥ قتلى و١٩ جرحيا بتفجريات وهجمات يف العراق
قد هدد يف وقت سابق بوقف 
النفط  صادرات  من  حصته 
أيلول   ١٥ يف  جمددا  الوطنية 
بغداد  ُتظهر  مل  إذا  اجلاري، 
مرونة بشأن املستحقات املالية 
واستأنف  األجنبية.  للشركات 
اخلط  إىل  النفط  ضخ  اإلقليم 
يربط  الذي  العراقي  احلكومي 
الرتكي  جيهان  مبيناء  كركوك 
أن  بعد  املاضي  الشهر  مطلع 

أوقفه يف نيسان املاضي.
ويقول اإلقليم إن على بغداد 
دفع ١.٥ مليار دوالر كمستحقات 
يف  للنفط  املنتجة  للشركات 
تهدد  فيما  كردستان،  حقول 
مبالغ  بقطع  االحتادية  احلكومة 
املوازنة  يف  اإلقليم  حصة  من 
العامة بسبب تقاعس األخري عن 
تصدير حصته املقررة من النفط 
عرب الصادرات الوطنية، على حد 

قول احلكومة يف بغداد.

يستقلون  مسلحون  أطلق 
على  الرصاص  نارية  دراجات 
أمس فقتلوا تسعة منهم  عمال 
يف والية بلوشستان املضطربة 
باكستان،  غرب  جنوب  يف 
وكالة  حملي  مسؤول  افاد  كما 

فرنس برس.
املسؤول  شاه  عرفان  وقال 
بني  ما  ان  املنطقة  يف  الكبري 
مسلحني  مخسة  اىل  اربعة 
مدينة  يف  بناء  ورشة  اقتحموا 
على  النار  واطلقوا  دشت، 
املسلحني  ان  واضاف  العمال. 
والذوا  اشخاص  تسعة  قتلوا 
اهلجوم  ان  اىل  مشريا  بالفرار، 
احدهم  جرحى  اربعة  ايضا  خلف 
اي  تتنب  ومل  خطرية.  اصابته 

جهة اهلجوم يف احلال.
وذكر املكتب اإلعالمي للوكالة 
ملكافحة  الروسية  الفيدرالية 
أنه  األول  أمس  املخدرات 
لشرطة  املشرتكة  العملية  خالل 
الروسية  املخدرات  مكافحة 
واألمريكية واألفغانية مت تدمري 
على  للمخدرات  معامل  ستة 
ومصادرة  األفغانية  األراضي 
كميات تزن ٥.٦ طن من أنواع 

املخدرات املختلفة.
املخدرات  شرطة  وقامت 
األول  أمس  يوم  األفغانية 
باالشرتاك مع اللجنة الفيدرالية 
املخدرات  ملكافحة  الروسية 
ملكافحة  األمريكية  والوكالة 
لتدمري  ناجحة  بعملية  املخدرات 
حمافظة  يف  املخدرات  معامل 
أفغانستان.  مشالي  باداهشان 
أربع  العملية  يف  وشاركت 
من  فردا  و70  مروحيات 
القوات اخلاصة لشرطة مكافحة 
املخدرات التابعة لوزارة الداخلية 

األفغانية.
للعملية  التحضري  خالل  ومت 
املعلومات  استخدام  وتنفيذها 
شرطة  أعضاء  نقلها  اليت 

املخدرات الروسية إىل زمالئهم 
األفغان.

تفادي العنف
أمس  االبيض  البيت  واعلن 
االمريكي  الرئيسني  ان  األول 
باراك اوباما واالفغاني قرضاي 
حبثا سبل تفادي حصول اعمال 
مشابهة  افغانستان  يف  عنف 
بعثات  استهدفت  اليت  لتلك 
ليبيا  يف  امريكية  دبلوماسية 
حمادثات  بعد  وذلك  ومصر 

هاتفية بينهما.
االمريكية  الرئاسة  وقالت 
الرئيس االمريكي  ان  بيان  يف 
خالل  حبثا  االفغاني  ونظريه 
معا  العمل  اهمية  احملادثات 
اليت  الظروف  تشكل  ال  كي 
ادت اىل اعمال العنف يف ليبيا 
ومصر تهديدا للقوات االمريكية 
املصدر  واضاف  االفغانية.  او 
عن  اعرب  قرضاي  الرئيس  ان 
يف  البشرية  للخسائر  تعازيه 

صفوف االمريكيني.
ان  أمس  مسؤولون  واكد 
الرئيس االفغاني محيد قرضاي 
خشية  النروج  اىل  زيارة  ارجأ 
ردود فعل عنيفة يف افغانستان 
اثار  للدين  مسيء  فيلم  على 
مقتل  اىل  ادت  عنف  اعمال 

السفري االمريكي يف ليبيا.
الرئيس  مساعدي  احد  وقال 
الغى  امسه  ذكر  عدم  طالبا 

رحلته يف الوقت احلاضر.
من  قلق  فهو  يذهب،  لن   
شغب  اعمال  اندالع  احتمال 
واضاف  الفيلم.  بسبب 
االفغاني  الرئيس  ان  املسؤول 
يفضل البقاء يف البالد يف مثل 
وكانت  احلساس.  الوقت  هذا 
اكدت  النروجية  اخلارجية  وزارة 
الن  ارجئ  قرضاي  وصول  ان 
ضرورة  بأهمية  يشعر  الرئيس 
بعد  افغانستان  يف  البقاء 

االحداث االخرية.

روسيا: تدمري ٦ معامل للمخدرات ومصادرة كميات يف افغانستان

٩ قتلى بهجوم ملسلحني
 على ورشة بناء بباكستان

أمريكيون  مسؤولون  أفاد 
الذي  اهلجوم  ان  وليبيون 
األمريكية  القنصلية  استهدف 
ليبيا،  بشرق  بنغازي  يف 
يكن  ومل  له  خمططًا  عماًل  كان 
احتجاجًا عفويًا على فيلم »براءة 
النيب  إىل  املسيء  املسلمني« 
واشنطن  وأرسلت  حممد. 
مدمرتني وقوة من مشاة البحرية 
»املارينز« اىل ليبيا اليت اعلنت 
مستقلة  جلنة  تأليف  حكومتها 
السفري  مقتل  يف  للتحقيق 

االمريكي كريس ستيفنس.
ورأى رئيس جلنة االستخبارات 
االمريكي  الشيوخ  جملس  يف 
حيمل  اهلجوم  أن  روجرز  مايك 
»القاعدة«،  تنظيم  بصمات 
التنظيم  نرى  أشهر  و«منذ 
يبحث عن أهداف غربية يف اي 
مكان من مشال افريقيا. رصدنا 
أتاحت  اليت  النشاطات  بعض 
لنا التفكري يف أن األمر يتعلق 

مبجموعة تابعة للقاعدة«.
التحقيق

وال تزال ظروف مقتل السفري 
الغموض.  يكتنفها  ستيفنس 
األمريكي  العدل  وزير  وصرح 
يف  املوجود  هولدر  إريك 
التحقيقات  مكتب  بأن  الدوحة 
فتح  آي«  بي  »أف  الفيديرالي 
حتقيقًا يف اهلجوم، وهناك فرق 
ليبيا  يف  له  تابعة  األدلة  جلمع 

وستشرح جثة ستيفنس.
وقال النقيب فتحي العبيدي، 
األمن  قوى  من  وحدة  قائد 
األمريكية،  اإلنقاذ  قوة  رافقت 
أن  على  تدل  الشواهد  أن 
آمن  مالذ  على  الحقًا  هجومًا 
الديبلوماسيون،  فيه  اختبأ 
ارتكبت  كما  حمرتفون.  نفذه 
معلومات  بنقل  تسببت  أخطاء 
األمريكيني  عدد  عن  مغلوطة 
الذين ينتظرون االنقاذ، إذ كان 
هناك 37 أمريكيًا أي حنو أربعة 
توقعه  الذي  العدد  أضعاف 
الناجون  ووجد  اللييب.  القائد 
وقوة اإلنقاذ أنفسهم من دون 
من  للهرب  كافية  نقل  وسائل 

بلوغ  أخر  مما  الثانية،  املعركة 
إىل  وأشار  الفجر.  حتى  املطار 
أن املالذ اآلمن الذي كان عبارة 
عن فيال معزولة، تعرض لقصف 
اهلاون.  بقذائف  ودقيق  شديد 
هذا  أن  فعاًل  »أعتقد  وأضاف: 
أن  ذلك  مدبرًا«،  كان  اهلجوم 
دقة إصابة القذائف ال ميكن أن 

ينفذها ثوار عاديون.
بني  أن  العبيدي  وكشف 
الثمانية  االمريكيني  اجلنود 
طرابلس،  من  وصلوا  الذين 
قتل واحد وجرح اثنان. وقال: 
»كانت املكاملات تنهال علي من 
مسؤولني  من  البالد  أحناء  كل 
يريدون  الليبية  احلكومة  يف 
إخراجهم  يف  اإلسراع  مين 
هلم  قلت  لكين  )األمريكيني(. 

إننا يف ظروف صعبة«. 
الداخلية  وزير  نائب  وقال 
بأن  الشريف  ونيس  اللييب 
اهلجوم  يف  قتل  ثانيًا  أمريكيًا 
واوضح  اآلمن.  البيت  على 
آخر  وأمريكيًا  ستيفنس  أن 
على  األول  اهلجوم  يف  قضيا 

القنصلية.
ويف وقت الحق، أكد رئيس 
مصطفى  اجلديد  اللييب  الوزراء 
كبري«  »تقدم  إحراز  أبوشاقور 
»لدينا  إن  قائاًل  التحقيق،  يف 
حدثت  وقد  وصورًا.  أمساء 

اعتقاالت«.
اللجنة  باسم  الناطق  وكان 
االمنية العليا يف وزارة الداخلية 
قيام  أعلن  احلر  املؤمن  عبد 
وهي  للتحقيق  مستقلة  جلنة 
»خرباء«  وتضم  قاض،  برئاسة 
والداخلية.  العدل  وزارتي  من 
وقال إن التحقيق »معقد جدًا«، 
مزرعة  من  نار  اطالق  و«جرى 
قريبة«. وكل ذلك بدأ العاشرة 
وبعد  احمللي،  بالتوقيت  مساء 

ربع ساعة اقُتحم اجملمع.
أن  األمريكية  الرواية  ويف 
االتصاالت  ومسؤول  ستيفنس 
أمريكيًا  وضابطًا  مسيث  شون 
داخل  كانوا  االقليمي  لألمن 
املبنى الرئيسي للقنصلية. لكن 

التفرق.  على  أرغمهم  احلريق 
ثم  اخلروج،  يف  الضابط  وجنح 
عاد لنجدة ستيفنس، فلم جيده 
وكان مسيث ميتًا. وحاول عدد 
العودة  األمن  ضباط  من  كبري 
ويف  الرئيسي،  املبنى  اىل 
بوابل  صدهم  »يتم  مرة  كل 
كثيف من الرصاص«. واستعاد 
على  السيطرة  االمريكيون 
املبنى الرئيسي بعد ساعة و20 
دقيقة. ثم تعرض املخبأ الطالق 

نار كثيف »مدة ساعتني«.
سفينتان حربيتان

ويف عرض للقوة، أمرت وزارة 
»البنتاغون«  األمريكية  الدفاع 
احلربيتني  السفينتني  بتحريك 
»يو أس أس البون« و«يو أس 
وصلت  وقد  ماكغول«،  أس 
السواحل  قبالة  إىل  األوىل 
بعد  الثانية  وستصل  الليبية 
عدد  يرتفع  وبذلك  أيام، 
املدمرات األمريكية يف املتوسط 
السفينتان  وحتمل  مخس.  إىل 
وصرح  »توماهوك«.  صواريخ 
الناطق باسم »البنتاغون« جورج 
التعليق  دون  »من  إنه  ليتل 
يتخذ  السفن،  حتركات  على 
اجليش األمريكي دوريًا إجراءات 
احرتازية حني تلوح حاالت طارئة 
ما. هذا ليس  معينة يف وضع 
فقط منطقيًا يف بعض احلاالت، 
ونفى مصدر  حكيم«.  أمر  لكنه 
عسكرية  لعملية  التحضري 

وشيكة.
 ٥0 تضم  وحدة  وكانت 
األمريكية  البحرية  مشاة  من 
امن  لضمان  أرسلت  »املارينز« 
السفارة االمريكية يف طرابلس 
املوظفني  عدد  خفض  حيث 
كما  الطوارىء.  مستوى  اىل 
اجالء  املتحدة  الواليات  بدأت 
يف  بعثتها  من  موظفيها  كل 

بنغازي.
الرئيس  ندد  * يف موسكو، 
مبقتل  بوتني  فالدميري  الروسي 
القيادة  إن  وقال  ستيفنس، 
اجلديدة يف ليبيا جيب ان تتحمل 

املسؤولية عن الوضع.

اهلجوم على قنصلية بنغازي مّت على مرحلتني ونّفذه حمرتفون

واشنطن تشتبه يف »القاعدة« 
والـ »أف بي آي« فتح حتقيقًا

متظاهرون يف بنغازي استنكارًا الحراق مبنى القنصلية االمريكية
 وقتل السفري االمريكي كريستوفر ستيفنس
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أسرتاليا  تبدأ  أن  املقرر  من 
اخلميس القادم تفعيل ضوابط  
السجائر  اعالنات  من  حتد 
شبكة  على  التبغ  ومنتجات 
جهود  إطار  يف  االنرتنت، 
احلكومة الفدرالية لتقليص عدد 

املدخنني.
جاء القرار بعدما أصبح االنرتنت 
اليت  الضوابط  لنفس  خاضعا 
اإلعالم  وسائل  هلا  ختضع 

األخرى.
من جهتها، قالت تانيا بليربسيك 
وزيرة الصحة الفدرالية إن تلك 
تعرض  من  حتد  التغيريات 
خاصة  االنرتنت،  مستخدمي 
إعالنات  إىل  منهم،  الشباب 
شبكة  على  للسجائر  مروجة 
االنرتنت، مشرية إىل أن احلظر 
اهلواتف  إعالنات  أيضا  يشمل 

اجلوالة.
يقتل   « الوزيرة:  وتابعت 
أسرتالي  ألف    15 التدخني 
ملتزمون  حنن  ولذلك  سنويا، 
من  أسرتاليا  بتخليص 
تقتل  اليت  املنتجات،  هذه 

مستخدميها«.
قد  الفدرالية  احلكومة  وكانت 
املاضي  الشهر  نصرا  حققت 
شركات  ضد  حربها  إطار  يف 
حكمت  أن  بعد  السجائر، 
خطوة  بتأييد  العليا  احملكمة 
حبيث  السجائر،  عبوات  توحيد 
قامت،  موحد   لون  ذات  تصبح 
وختلو من الشعارات والعالمات 
السجائر،  لشركات  املسجلة 
املدخنني،  نسبة  تقليل  بهدف 

أسرتاليا تكبح إعالنات السجائر على شبكة 
االنرتنت

وهو ما سيتم تطبيقه بداية من 
1 ديسمرب املقبل.

فإن  اجلديدة،  للضوابط  ووفقا 
لشركات  اإللكرتونية  املواقع 
االنرتنت  شبكة  على  السجائر 
ستكون مرغمة على عرض أمساء 
عادية«  منتجاتها يف نصوص 
أي  حتمل  ال  وأسود«  أبيض 
حيظر  كما  شعارات،  أو  ألوان 
املراد  للمنتج  صور  وضع 
إىل  باإلضافة  عنه،  اإلعالن 
 « مثل  كلمات  استخدام  منع 
رخيص« و » ختفيضات«.

كما ستضطر املواقع اإللكرتونية 
وضع  إىل  السجائر  لشركات 
توضح  حتذيرية  جرافيك   صور 
للتدخني،  الصحية  املخاطر 
املستخدمني  دخول  من  وحتذر 

حتت 18 عاما.
أن  الصحة  وزيرة  وأضافت 
هذه اخلطوة هامة جدا يف إطار 
تقليل  إىل  تهدف  اسرتاتيجية 
معدل التدخني اليومي للبالغني 
حبلول   %10 إىل  أسرتاليا  يف 

عام 2018.
ويف إطار احلرب ضد التدخني، 
بداية  الفدرالية  احلكومة  طبقت 
يسمح  قانونا  أمس  أول  من 
سيجارة   50 حبمل  للمسافرين 
عليهم  تفرض  أن  على  فقط، 
العدد  زاد  إذا  مجركية  رسوم 
يتم  أو  سيجارة،   50 عن 
مصادرتها يف حالة رفض دفع 

هذه الرسوم.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الفدرالية  اخلزانة  وزير  أعلن 
األول  أمس  مساء  سوان  واين 
موافقة احلكومة على بيع مزرعة 
خاصة  مزرعة  أكرب  كيوبي  
أسرتالية، وأكرب مستهلك للمياه 
شركة  بقيادة  شركتني  إىل 

صينية.
كيوبي  مزرعة  بيع  قرار  وجاء 
كوينزالند  والية  يف  تقع  اليت 
يف أعقاب الضوء األخضر الذي 
االستثمار  مراجعة  هيئة  أعطته 

األجنيب.
احلراسة  حتت  املزرعة  وكانت 
غرقت  أن  بعد   2009 عام 
بالديون اليت بلغت 300 مليون 

دوالر.
ومتتلك املزرعة 50 رخصة مياه، 
سنويا  ميجالرت   500 وتستخدم 
من املياه، ما يفوق سعة ميناء 

سيدني.
العديد  املزعة  تاريخ  وشهد 
تذمر  ِأشهرها  النزاعات،  من 
من  ويلز  ساوث  نيو  مزارعي 
عدم حصوهلم على حصة كافية 
مزرعة  فشل  بسبب  املياه  من 
يف  كوينزالند  وحكومة  كيوبي 
إطالق املياه من سدود املزرعة 

أسرتاليا تبيع مزرعة كيوبي العمالقة إىل 
شركة صينية يف صفقة جدلية

الضخمة.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
أن  واين سوان من  طمأن فيه 
إدارة املياه لن تتأثر سلبا جراء 

صفقة البيع.
اليت  حدت  األسباب  أهم  ومن 
الصفقة  إمتام  إىل  واين سوان 
هو عدم وجود مشرتي أسرتالي 
للمزرعة اليت ظلت حتت احلراسة 

طيلة ثالث سنوات.
 Shandong شركة  واستحوذت 
على  للنسيج  الصينية   RuYi
بينما  الصفقة،  من   %80
 Shandong شرمة  استحوذت 
لصناعة  األسرتالية   RuYi

الصوف على %20.
االتفاق  أن  سوان  واين  ونوه 
الصينية  الشركة  تعهد  تضمن 
على ختفيض حصتها إىل %51 

خالل ثالث سنوات.
الفدرالية  احلكومة  أخذت  كما 
تعهدات بتوفري وظائف ملوظفي 
املزرعة احلاليني وعدم تشريدهم، 
باإلضافة إىل أن عمليات إدارة 
مبيعات القطن واستخراج املياه 
والتنظيمات  للضوابط  ستخضع 

احلكومية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

Australian Newsاسرتاليات

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

النساء يف  أن  ذكر حبث جديد 
أسرتاليا ينفقن ضعف ما ينفقه 
بالتسوق  يتعلق  فيما  الرجال 

اإللكرتوني.
وكشف البحث الذي أجراه  بنك 
أن  أسرتاليا«  ناشيونال   «
زاد   اإللكرتوني  التسوق  حجم 
العام املاضي بنسبة 25%، إذ 
بلغ مستوى 11.7 مليار دوالر.

يف  الزيادة  أن  البحث  وكشف 
معدل إنفاق التسوق اإللكرتوني 
تفوق الزيادة يف حجم اإلنفاق 

على التسوق التقليدي.
وحصدت الفئة العمرية من 30- 
40 سنة لقب األكثر إنفاقا فيما 

يتعلق بالتسوق اإللكرتوني.
بأن  توقعات  وسط  ذلك  يأتي 
تستمر الطفرة يف حجم التسوق 
اإللكرتوني، ليصل إىل مستوى 
األربعة  خالل  دوالر  مليار   27

سنوات القادمة.
ورغم أن بعض النساء ال حيبذن 
جمال  يف  الكرتونيا  التسوق 

دراسة : نساء أسرتاليا ينفقن ضعف الرجال يف 
التسوق اإللكرتوني

املوضة واملالبس ألسباب ترجع 
يف  والرغبة  املقاسات،  إىل 
شرائها،  قبل  املالبس  جتربة 
صعودا  تكشف  األرقام  أن  إال 
يف معدل شراء النساء املالبس 

إلكرتونيا.
ويعترب موقع التسوق اإللكرتوني 
أكثر  من   theiconic.com.au
يوميا  جيري  إذ  رواجا،  املواقع 
بيع،  عملية   1000 من  أكثر 
مبتوسط يرتاوح بني 100- 150 

ألف زائر يوميا.
مؤسس  هاينسل  فني  ويقول 
موقعه  على  الزبائن  إن  املوقع 
يعكس  مطرد  بشكل  يتزايدون 
اليت  العروض  عن  رضا 

جيدونها.
عدد  أن  إىل  األرقام  وتشري 
املتسوقني  األسرتاليني 
إلكرتونيا خالل العام اجلاري قد 
يصل إىل 9.6 مليون أسرتالي 

فوق 15 سنة مع نهاية العام.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أن  حكومية  إحصائيات  ذكرت 
احلكومة الفدرالية تقدم إعانات 
1000 شخص  من  ألكثر  طارئة 

يوميا.
جاء ذلكضمن حتقيق جيريه جملس 
كفاءة  مبدى  يتعلق  الشيوخ 

دعوم الضمان االجتماعي.
دائرة  أن  إىل  األرقام  وتشري 
قدمت   االجتماعي  الضمان 
عام  طارئة  إعانة   436.745
واجهوا  ألشخاص   12-2011
أزمات مالية قاسية جراء ظروف 
استثنائية وغري متوقعة. وتابعت 
 %48 حوالي  أن  اإلحصائيات 
من تلك اإلعانات الطارئة ذهبت 
بدل  أساسا  يتلقون  ألشخاص 
 Newstart  البطالة أو ما يسمى
اليت  البؤرة  وهو   ،allowance

ارتكز عليها التحقيق.
اعرتافات  التحقيق  وتضمن 
متعددة  حكومية  جهات  من 
بالصعوبات اليت يواجهها العديد 
على  املعتمدين  األشخاص  من 

احلكومة الفدرالية تصر على رفض زيادة 
بدل البطالة 50 دوالر أسبوعيا

إعانات الضمان االجتماعي.
العائالت  أن  التحقيق  وذكر 
اليت تعتمد على إعانات الضمان 
دخل  هلا  ليس  االجتماعي 
تسيري  بالكاد  وتستطيع  ثابت، 
متتلك  وال  احلياة،  ضروريات 

رفاهية ادخار ثروة مالية.
احلكومة  رفضت  ذلك،  ورغم 
البطالة،  بدل  زيادة  الفدرالية  
حبجة أن  ذلك سيقلل من احلافز 
عمل  عن  للبحث  العاطلني  لدى 

بصورة جدية.
بذل  بضرورة  التحقيق  وطالب 
املزيد من اجلهد لتوفري وظائف 
جديدة، والبدء يف برامج إصالح 

عاجلة.
يذكر أن احلكومة الفدرالية تواجه 
منظمات  من  متزايدة  ضغوطا 
اجتماعية إلقرار زيادة 50 دوالر 
يبلغ  الذي  البطالة  بدل  على  

245 دوالر أسبوعيا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أقراص  انتشار  زيادة  املقرر  من 
نساء  بني   RU486اإلجهاض
إدارة  وافقت  بعدما  أسرتاليا 
السلع العالجية على طلب مؤسسة 
 Marie Stopes International
باسترياد  اإلجنابية    للصحة 

األقراص.
وكان احلظر الوزاري على استرياد 
األقراص قد مت إزالته يف الربملان 
متاحا  كان  أنه  إال   ،  2006 عام 
فقط ل 187 طبيبا معتمدا قاموا 
امرأة  ل22330  األقراص  بوصف 

حبسب آخر إحصائية.
إال أن قرار إدارة السلع العالجية، 
أغسطس   30 يوم  اختذته  والذي 
النساء  حصول  سهولة  سيعين 
على األقراص خالفات للصعوبات 

اليت كانت تواجههن.
الصحة  وزيرة  رحبت  جانبها،  من 
بإدراج  بليربسيك  تانيا  الفدرالية 
و   ،  RU486 اإلجهاض  أقراص 
التصديق  مت  الذين   ،GyMiso
امللكية  الكلية  قبل  من  عليهما 

ألطباء التوليد والنساء. 
 RU486 أقراص  أن  وأضافت 
الصحة  منظمة  قائمة  يف  مدرجة 
العاملية، إال أنها مل تكن  مسجلة 
على   « وتابعت:  أسرتاليا،  يف 
قام  عقدين،  عن  يزيد  ما  مدى 
النساء  من  املاليني  عشرات 
أقراص    باستخدام  العامل  عرب 
األخرية  الضوابط  لكن   ،RU486
ستجعل  نساء أسرتاليا هلا ذات 
 46 نساء  متتلكها  اليت  اخليارات 
دولة، من بينها اململكة املتحدة، 

والواليات املتحدة، ونيوزيالند.
السلع  إدارة  أن  إىل  وأشارت 
وال  مستقلة،  هيئة  هي  العالجية 
مسألة  يف  غيالرد  حكومة  تتدخل 

إدراج األدوية.
ديفيسون  ماريا  وصفت  بينما 

 RU486 أسرتاليا تبيح أقراص اإلجهاض
وتثري غضب اللوبي املسيحي

ملؤسسة   التنفيذية  الرئيسة 
 Marie Stopes International
لنساء  فارقة  عالمة  بأنه  القرار 

أسرتاليا.
 Marie Stopes مؤسسة  وتدرس 
األقراص  إلدراج  بطلب  التقدم 
الدوائية،  املساعدات  ضمن خطة 
شرائح  لكافة  متاحا  يصبح  حتى 

النساء االجتماعية.
اللوبي  انتقاد  القرار  ونال 
قالت  إذ  األسرتالي  املسيحي 
بامسه  املتحدثة  فرانسيز  ويندي 
إن املوافقة على العقار خطأ بالغ 
وصف  أن  وأضافت  اخلطورة، 
أقراص  اإلجهاض  RU486بالدواء 
ليس  احلمل  ألن  كبري،  خطأ 
مرضا، وال حيمل وصمة لصاحبته، 
السامة  الكيماويات  أن  وأشارت 
اليت حيتويها الدواء تسمم اجلنني 

قبل والدته.
تعمل   RU486 أقراص  أن  يذكر 
شهوره  يف  احلمل  إنهاء  على 
هرمون  إفراز  منع  عرب  األوىل 
إفرازه  يعد  الذي  الربوجستريون 
احلمل،  استمرار  شروط  أهم  من 
مرور  بعد  عليه  املوافقة  يتم  وال 
49 يوما من عمر آخر دورة شهرية 

للمرأة احلامل.
جمموعتني  من  األقراص  وتتكون 
 ،mifepristone تسمى  األوىل 
وهي اليت تعمل على منع وصول 
اهلرمونات للرحم وتؤخذ عند زيارة 
الطبيب، واألقراص األخرى تسمى 
misoprostol، وتؤخذ بعدها ب48 
الدورة  نزول  على  وحتفز  ساعة 
املبكر،  واإلجهاض  الشهرية، 
وجيب على املرأة معاودة الطبيب 
بعدها بأسبوعني للتأكد من فاعلية 

األقراص.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يعد الزواج العالقة األكثر أمانا 
واستقرارا واألكثر مالئمة لرتبية 
يف  الزواج  أن  إال  األطفال، 
بالنسبة  حتول  احلالي  عصرنا 
املعاناة  من  مسرح  إىل  للكثري 
مما  واالستغالل،  واإلحباط 
التعاليم  إىل  العودة  يقتضي 
الدينية لتطبيق املعاني احلقيقية 

للزواج.
أكثر  أن  اعرتف  لي،  وبالنسبة 
لقب أعتز به هو لقب »زوج«، 
وأرى أن السبيل األمثل إلجناح 
تطبيق  هي  الزوجية  العالقة 
قطعها  اليت  العلنية  الوعود 
األزواج أمام الشهود كي يسري 
تامة،  كفاءة  يف  الزواج  قطار 
وعود  هو  الزواج  أساس  ألن 
الروابط  على  باحلفاظ  مشرتكة 
األبدية، وااللتزام بها يف كافة 

الظروف اجليدة والسيئة.
الزواج  أصل  بأن  متاما  وأؤمن 
وامرأة  رجل  بني  يكون  أن  هو 
بيولوجيا  املنطق،  هو  ذلك  ألن 
اختالف  جبانب  ونفسيا، 

رئيس أساقفة سيدني: العلمانية تدمر مفاهيم 
الزواج ولقب »زوج« أكثر ما أعتز به

املسؤوليات واملهام اليت يقوم 
بها كل طرف.

حول  العلمانية  الرؤية  إن 
 « مذهب  من  مشتقة  الزواج 
الفردانية« املدمر والليربالية، 
اليت ال تتسق أفكارها مع فكرة 
طويلة  زوجية  عالقة  وجود 
مفاهيم  تهضم  وال  املدى، 
تلك  أن  حتى  األسرية،  احلياة 
تشري  الفردية  العلمانية  الرؤية 
إىل طريف الزواج بكلمة شريك 
بغرض  زوجة،  أو  زوج  وليس 
الذكورية  املميزات  طمس 
الفضل  هلا  كان  واليت  للرجل، 
يف اجنذاب الزوجة »األنثى« 

إليه.
فلسفة  وراء  االندفاع  إن 
أننا  تعين  والفردانية  الليربالية 
عناصر  أهم  من  بعض  نفقد 
الوقت  حان  لقد  اإلنسانية، 
وفقا  الزواج  إىل  النظر  إلعادة 

لقواعده األولية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بيل شورتن  



Page 17صفحة 17      Saturday 15 September 2012  2012 أيلول   15 السبت 

قضاء وقدر

حقيبة جموهرات »تطري« من مسافرة
وغلّة السارقني تفوق املئيت ألف دوالر

السالح، بني منازل  بقوة  السرقة والسلب معظمها  توزعت عمليات 
ألف  املئيت  تفوق  بـ«غّلة«  اللصوص  منها  خرج  وأشخاص  ومؤسسات 
املسافرات يف  إحدى  »جموهرة« من  حقيبة  أبرزها سرقة  دوالر وكان 
بنغاليتان  خادمتان  عليه  سطتا  ومنزلني  الدولي  احلريري  رفيق  مطار 

ومؤسسة وحمل...
يف  ومشابهتني  منفصلتني  عمليتني  يف  مصريان  عامالن  جنا  وقد 

منطقة نهر ابراهيم، من حماولة سلبهما بعد تعرضهما للطعن.
وادعت السورية م. املاخ امام فصيلة الضابطة االدارية والعدلية يف 
اجلوية  واثناء مغادرتها اىل دبي على منت اخلطوط  انه  مطار بريوت، 
االماراتية، أقدم جمهول على سرقة حقيبتها وبداخلها مصاغ عبارة عن 
سوار و4 خوامت مرصعة باالملاس، وقدرت جممل املسروقات مبا يزيد 
على 30 الف دوالر أمريكي. وجتري الضابطة التحقيقات بعد العودة اىل 
الكامريات املثبتة يف صاالت املطار وامكنة خروج املسافرين يف حماولة 

ملعرفة هوية الفاعل.
وادعت امام فصيلة جونية مرسيل لوقا زودو ان خادمتها البنغالية 
»شيلي عمر اكثر« فرت من منزهلا الكائن يف حملة صربا وسرقت حقيبة 
بداخلها مبلغ 2000 دوالر أمريكي ومصاغًا بقيمة 25 مليون لرية لبنانية 

وقد عممت مواصفات اخلادمة الفارة للبحث عنها.
كذلك ادعت لدى فصيلة فرن الشباك، لينا اديب سكيين أن خادمتها 
البنغالية »نرجس رمحن اكثر« فرت من منزهلا يف حملة الشياح - شارع 
االسعد وسرقت مبلغ 4 ماليني لرية ومصاغا وقد مت تعميم اوصافها 

والبحث جار عنها لتوقيفها.
وأقدم فجرًا ثالثة أشخاص ادعوا أنهم من أحد االجهزة االمنية، على 
حماولة سلب عامل تنظيفات يف كابالت لبنان يف نهر ابراهيم املصري 
بدير السيد طالب وضربوه بالسكني على أصبع يده اليمنى وفروا يف 
سيارة بيضاء جمهولة باقي املواصفات. وقد حضرت اىل املكان عناصر 
مستشفى  اىل  طالب  نقل  ومت  التحقيقات.  وباشرت  االمنية  االجهزة 

»سيدة مارتني« جبيل للمعاجلة.
للطعن  ناصيف  السيد  بدير  املصري  تعّرض  نفسها،  احمللة  ويف 
بسكني يف يده أثناء حماولة سلبه من قبل ثالثة أشخاص كانوا على 
منت سيارة بيضاء جيهل نوعها. وأشار اىل ان أحد األشخاص شهر يف 
وجهه مسدسا حربيا مهددا بقتله. ونقل ناصيف اىل مستشفى »سيدة 
ماريتيم« يف جبيل للمعاجلة وقد أعطى مواصفات السالبني الذين هم 

موضع مالحقة.
النقالة  اهلواتف  لبيع  »الراعي«  حمل  تعرض  السرقات،  جمال  ويف 
واالدوات االلكرتونية يف منطقة رأس العني جنوب مدينة صور للسرقة، 
وذلك بواسطة الكسر واخللع، وقدرت قيمة املسروقات بأكثر من 50 
وفتحت  املكان  اىل  االمنية  القوى  حضرت  وقد  أمريكي.  دوالر  الف 

حتقيقا باحلادث.
دخلوا  اللصوص  ان  بئر حسن  امام فصيلة  رزق  وادعى فهد حممد 
حملة  يف  الكهربائية  االدوات  لبيع  معدة  مؤسسة  اىل  والكسر  باخللع 
اجلناح، وسرقوا من داخلها مبلغا قال انه بلغ /100 الف دوالر أمريكي/ 
و90 الف يورو ومصاغا ذهبية. وقد حضرت اىل املكان االدلة اجلنائية 

وعملت على رفع البصمات وبدأت التحقيقات.
كما ادعى لدى خمفر بعلبك اشرف حممد شريف ان اللصوص دخلوا 
اىل شركة التأمني اليت ميلكها يف حملة الكيال وسرقوا خزنة حديدية 
حتوي على مبلغ )14 مليون لرية( واجهزة كمبيوتر. وقدر جممل السرقة 
مببلغ )33 مليون لرية( وقد حضرت االدلة اجلنائية وبدأت التحقيقات 

بعد رفع البصمات.
ودخل لصوص بواسطة الكسر واخللع، اىل منزل ميشال جورج صقر 
الكائن يف حملة الرميل شارع القبيات يف األشرفية، وسرقوا من داخله 

مصاغًا ذهبية قّدرت قيمتها بـ7 آالف دوالر أمريكي.
وأثناء انتقال ابراهيم أمحد العبد من حملة الكرنتينا باجتاه جسر الواطي 
اقدم  آخرين،  ثالثة  مع  العهد،  قدمية  هوندا  نوع  اجرة  سيارة  بواسطة 
احدهم على شهر مسدس حربي يف وجهه مبوافقة ضمنية من السائق 
وهاتفه  أمريكي  دوالر  االف   7 بلغ  انه  قال  مبلغا  معه، وسلبوه  ومن 
اخللوي وجهاز كمبيوتر حممول، وانزلوه عنوة من الباب اخللفي للسيارة 
بعد دفعه وفروا، وقد اعطى مواصفات بعضهم وهم موضع مالحقة بناء 

إلشارة القضاء.
***

موقوفون جبرائم خمدرات وسرقة
ألقت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت القبض على ستة أشخاص 

جبرائم خمدرات وسرقة.
ففي حملة اجلميزة مت توقيف كل من ربيع ح. وأمحد م.ح.، ومسري ح. 

إ. جبرم تعاطي حبوب خمدرة وحيازة سكاكني وخنجر.
ويف الرملة البيضاء مت توقيف السوري خالد ع. س. وهيثم ف. ز. 

جبرم تعاطي املخدرات.
ويف حملة بدارو، أوقف أمحد ع.ن.ح. املطلوب جبرم سرقة مبوجب 

مذكرة إلقاء قبض مسطرة حبقه.
من جهتها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2012/09/10 

اجلرمية  ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهماتها  إطار  ضمن 
على  جرمية  أفعاال  الرتكابهم  شخصا   34 توقيف  من  أنواعها،  مبختلف 
األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 4 جبرم سرقة، 6 جبرائم خمدرات، 3 
جبرم جتارة أسلحة، 2 جبرم شيك من دون رصيد، 2 جبرم شهر سالح 
حربي، 13 جبرائم: إطالق نار، دعارة، عدم حيازة أوراق ثبوتية، دخول 
خلسة، تهديد بالقتل، ضرب وإيذاء، إقامة غري مشروعة، شهادة كاذبة، 
إقامة منتهية الصالحية، حترش، و4 مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات 

وأحكام عدلية خمتلفة.
***

االدعاء على عقيد سوري ولبنانيني
خبطف معارضني يف طرابلس

القاضي صقر صقر  العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  ادعى 
على عقيد يف اجليش السوري وعلى مساعده الفاَرين ومخسة موقوفني 
خطف  جبرم  سبيلها،  وخملى  املوقوفني  أحد  زوجة  وامرأة  لبنانيني 
معارضني سوريني يف طرابلس، وحماولة نقلهم اىل سوريا بناء على 

طلب العقيد السوري ومساعده.
وأحال صقر ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو 
غيدا طالبًا استجواب املوقوفني وإصدار مذكرات توقيف وجاهية حبقهم 
سندًا اىل مواد االدعاء اليت تصل اىل السجن 15 عامًا، وأخرى غيابية 

حبق السورَيني الفارين.
يف  السوريني  مراقبة  كان  املرأة  دور  أن  مطلعة  مصادر  وأشارت 
اىل  حتركاتهم  تنقل  وكانت  املوقوفني،  أحد  زوجة  وهي  املنطقة، 
املوقوفني الذي كان أحدهم يعمل على نقل تلك املعلومات اىل املوقوف 
م.أ. وتضيف املصادر أن عمليات اخلطف كانت تتم بتحرض من العقيد 
املوقوفني  جتنيد  اىل  م.أ  عمد  وقد  املال،  مقابل  ومساعده  السوري 

ملساعدته يف عمليات اخلطف.
***

عصابة تضم فتيات تسطو
على منزل كاهن يف الرميلة

  
تعرض منزل كاهن رعية بلدة جدرا املارونية األب جان اخلوري يف 
بلدة الرميلة للسرقة، حيث دخل مسلحون وبينهم فتيات، وقاموا بسرقة 
مولد كهرباء وثالثة مناشري للحطب وبطارية شاحنة وعدد من املعدات 
األب  كون  املارونية،  صيدا  مطرانية  ختّص  اليت  والزراعية  الصناعية 
اخلوري وكيل املطرانية يف الرميلة، ويقيم يف احدى البساتني العائدة 

هلا.
من  الذهب  من  صليب  انتزاع  على  العصابة  فتيات  احدى  وعمدت 
دخوهلم  حلظة  اطفاهلا  مع  الفاعلني  واجهت  عندما  اخلوري  زوجة  عنق 
منزهلا، ولكنها مل تتمكن من صّدهم بعدما شهروا السالح بوجه اطفاهلا 

وهددوهم بالقتل.
***

اتفقت مع عشيقها على التخلص من زوجها
قاتل طارق احلليب ميثل جرميته يف طرابلس

قتل  على  عامًا(   21( م.ح  عشيقها  مع  عامًا(   21( س.م  إتفقت 
زوجها طارق احلليب )23 عامًا( يف منزهلما الزوجي يف حملة القّبة يف 

طرابلس.
اجلاني  حضر  اجلاري،  من  السابع  للجرمية يف  احملّددة  الساعة  ويف 
ودخل غرفة الضحية وهو نائم، حيث عاجله بضربة قوية على رأسه، ثم 
أقدم على خنقه وطعنه حتى املوت، ثم ترافق العشيقان اىل منطقة أبي 

مسرا حيث رميا اجلثة.
الضحية  منزل  يف  القتل  جرمية  أمس  مّثل  قد  احلليب  اجلاني  وكان 
حبضور احملامية العام االستئنافية يف الشمال القاضية أماني محدان، 
طرابلس  مفرزة  آمر  األيوبي،  بسام  العميد  طرابلس  درك  قائد سرية 
القضائية بالوكالة املقدم خالد األيوبي، رئيس مكتب فرع املعلومات 
يف طرابلس املقدم حممد عرب، آمر فصيلة درك أبي مسرا املالزم أول 

نقيب دكوير وعدد من الضباط.
وروى اجلاني تفاصيل احلادث وكيفية تنفيذ اجلرمية.

وكان عثر على املغدور يف منطقة زيتون ابي مسرا جثة منذ ايام.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بنتيجة 
املعلومات  شعبة  بها  قامت  اليت  املكثفة  واالستقصاءات  التحريات 
هوية  القضائية، مت حتديد  طرابلس  ومفرزة  ابي مسرا  درك  وفصيلة 

مرتكيب اجلرمية وهما م.ح وس.م فتم توقيفهما.
الشارة  بناء  القضائية  طرابلس  مفرزة  قبل  من  معهما  وبالتحقيق 
القضاء املختص، اعرتفت زوجة املغدور س.م أنها اتفقت مع األول 
تاريخ  من  الساعة صفر  منزهلا  إىل  ح.  م.  فحضر  زوجها،  قتل  على 
2012/9/7 وكانت حتمل سكني مطبخ كبريا فيما كان اجلاني حيمل حبل 
نائما  كان  الذي  الضحية  نوم  غرفة  اىل  دخال  حديدية.  وعصا  نايلون 
يديه  وقّيد  باحلبل  خنقه  ثم  أرضا،  فوقع  رأسه  على  وضربه ضربتني 
وعاجله بطعنتني يف صدره وبطنه، ونقاله بواسطة سيارة من املنزل يف 

حملة القبة اىل أبي مسرا ثم قاما بتنظيف املنزل حتى ساعات الفجر.
الضحية  على  العثور  مكان  اجلرمية يف  يف  املستعمل  احلبل  وضبط 

والسكني يف منزل املغدور.
***

خالل حماولة إدخاهلا عرب املرفأ حتت ستار أجزاء للدراجات وزيوت حمركات

اجلمارك حتبط عملية تهريب معدات معمل لتصنيع املخدرات

اجلمارك  إدارة  أن  مرعي  شفيق  باإلنابة  للجمارك  العام  املدير  أكد 
ستبقى متأهبة إلحباط خمتلف أنواع التهريب، وحلماية جمتمعنا وشبابنا 

من اآلفات السامة والفّتاكة.
وكشف مرعي خالل مؤمتر صحايف عقده يف مرفأ بريوت عن إحباط 
معماًل  تشّكل  املرفأ  عرب  الصني  من  لبنان  اىل  معدات  تهريب  عملية 
إدخال مواد ومعدات حتت  متكاماًل وكبريًا لتصنيع املخدرات، وحماولة 

ستار أجزاء للدراجات النارية وزيوت حمركات.
وأوضح مرعي أن العملية اليت وصفها بأنها نوعية ومهمة، مل تتم 
جراء إخبار أو شكوى أو مصادفة، بل نتيجة للحّس اجلمركي واالحرتاف 
 3 البحث عن  فيما جيري  أشخاص  توقيف مخسة  اىل  والنباهة، مشريًا 

آخرين فاّرين.
الرقم  محل  مستوعب  يف  ضبطت  التجهيزات  أن  اىل  مرعي  وأشار 
1/558034 ج42 مستورد من الصني. وهي: آلة طرد مركزي، آلة تقطري، 
فرن لتجفيف املخدرات، قبان للوزن، فلرت للعصارة، آلة لتطبيع حبوب 
الكيميائي،  للمخترب  أنابيب  ضغط،  ساعة  مؤشر،  مضخة،  الكابتغون، 

منظم سرعة، مقياس كهربائي وقالب شعار الكابتغون.
وكان املستوعب قد وصل اىل مرفأ بريوت منذ أسبوع تقريبًا، وعندما 
كشفت عليه عناصر اجلمارك شكت به وبعد التفتيش الدقيق عثر على 

املضبوطات.
وقال: »على الرغم من كل الظروف، ما زالت اجلمارك حريصة على 
أداء مهامها ورسالتها بكل دقة وأمانة، وهي تساهم جبدية يف السهر 
على صحة املواطنني وصحة اجملتمع اللبناني وشبابه، فالضبطيات لدينا 
عديدة وجيري حتقيقها كل يوم وحنن ال نعطيها إعالميًا، غري أن قضية 

اليوم تعترب عن حق من القضايا النوعية واهلامة«.
وتابع: »بفضل الرعاية والدعم اللذين خيصنا بهما وزير املال حممد 
الصفدي، يبذل موظفو اجلمارك أقصى اجلهود لضبط استيفاء الرسوم 
وإلحباط جرائم التهريب اليت تهدد األمن االقتصادي والغذائي والصحي 

والبيئي واالجتماعي.
 إن قضية اليوم مل حتقق جراء إخبار أو شكوى أو بالصدفة. فنتيجة 
للحس اجلمركي واالحرتاف والنباهة، متكنت دوائر املعاينة اجلمركية يف 
مرفأ بريوت مبشاركة شعبة مكافحة املخدرات يف مديرية اجلمارك العامة، 
من إحباط حماولة تهريب معمل متكامل لتصنيع املخدرات اىل لبنان عرب 

املرفأ املذكور«.
وأضاف مرعي: »كان خملص البضائع )ف.ح( الذي كلفه بتخليص 
املعاملة )م.ح( قد صرح يف اجلمارك مبوجب بيان مجركي، عن أجزاء 
الذي  )ح.م.ا(  اىل  مرسلة  وهي  الصني،  مصدرها  النارية  للدراجات 
كان قد تنازل عن البضاعة لدى أحد الكتاب العدل، اىل شركة متلكها 

)ز.م.م(«.
اجلمارك  رجال  الشك  البيان، ساور  مستندات  تدقيق  »لدى  وقال: 
حول احتمال وجود بضاعة ممنوعة ضمن املستوعب، فبادروا اىل تفريغ 
ماركات  معظمها  حيمل  نارية  دراجات  وأجزاء  قطعًا  ووجدوا  حمتوياته، 
مقلدة )HONDA(. كما اكتشفوا أنه مت اخفاء أصناف أخرى خلف هذه 
البضاعة، مل يصرح عنها، وهي عبارة عن أجهزة ومعدات خمتلفة، من 
بينها معدات للمختربات مثل األنابيب الزجاجية املتنوعة األشكال، وأجهزة 
الطرد املركزي وحمرك وأجهزة قياس ومؤشر للسرعة وأجهزة لتجفيف 

املواد واخرى للتقطري ولقياس الضغط وللتربيد وما شابه.
 هذا وقد أخفيت أيضًا أوعية بالستيكية حتمل لصاقات كتبت عليها 
باالنكليزية عبارة زيوت حمركات، باإلضافة اىل أكياس بالستيكية كبرية 
حتمل عبارة )NaOH( اي مادة الصود الكاوية، وهي حتتوي على بودرة 

بيضاء«.
وأشار اىل أنه »مت العثور أيضًا داخل املستوعب على مصور )كاتالوغ( 
واستعمال  تركيب  كيفية  وبالصور،  الصينية  باللغة  بوضوح  يظهر 
لتصنيع  متكاماًل  معماًل  مبجموعها  تشكل  واليت  ذكرناها،  اليت  املعدات 
املواد املخدرة من اهلريويني واألفيون، ولتصنيع املواد املنشطة من 

الكوكايني«.
مادة  لتصنيع  معدة  أجزائها  مع  آلة  ضبط  مت  أنه  مرعي  وأضاف 
أن ضبطناهما  اللتني سبق  لآللتني  املمنوعة، وهي مماثلة  الكابتاغون 
مؤخرًا. بنتيجة االستعانة باخلرباء الكيميائيني، تبني أن حمتويات األوعية 
ليست زيوت حمركات بل هي عبارة عن مواد كيميائية خمتلفة تدخل يف 

تصنيع املخدرات.
زال  ما  الذي  التحقيق  ذمة  على  أشخاص  توقيف مخسة  اىل  وأشار 
جاريًا بإشراف القضاء املختص، وستحال القضية حبسب األصول، على 
مكتب مكافحة املخدرات يف قوى األمن الداخلي، كي يصار اىل متابعتها 

من قبله، هذا وما زال البحث جاريًا عن ثالثة أشخاص آخرين«.
وختم مرعي: »على الرغم من كل الظروف الدقيقة اليت نعيشها، فإننا 
موارد  أجل حتصيل  من  ويقظني،  متأهبني  بأننا سنبقى  اجلميع  نعاهد 
التهريب، وسنبقى  أنواع  إحباط خمتلف  أجل  بكل كفاءة، ومن  اخلزينة 
من  وشبابنا  جمتمعنا  حيمي  الذي  املنيع  الدرع  الدولية،  حدودنا  على 
اآلفات السامة والفتاكة وسنستمر يف اجلهود اليت نبذهلا ملصلحة لبناننا 

الغالي«.

امنيات لبنانية



Page 18صفحة 18      Saturday 15 September 2012  2012 أيلول   15 السبت 

منوعــات

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

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

عامل  يثري 
الغامض  الفضاء 
مض  لغا ا و
كثرية،  تساؤالت 
استطاع  وقد 
لغز  حل  العلماء 
عاما   14 دام 
كشف  اذ  اخريا، 
أوروبيون  علماء 
عن سر وجود آثار 
الطبقة  يف  مياه 
الغالف  من  العليا 
لكوكب  اجلوي 
والذي  زحل 
علماء  يشغل 
واألحياء  الفلك 

منذ 14 عاما.
وكالة  وأكدت 
األوروبية  الفضاء 
يف  »ايسا« 
باريس أن الصورة 

اليت التقطها تلسكوب »هريشل« الفضائي األوروبي تبني أن خبار 
املاء الصاعد يف الغالف اجلوي لزحل ناتج عن سلسلة من النافورات 
التابع  اينسيالدوس  لقمر  اجلنوبية  القطبية  املنطقة  املوجودة يف 
ثانية  كل  املاء  من  كيلوجراما   250 حنو  منه  ينبعث  والذي  لزحل 
الشمسي  النظام  للعلماء يف  املعروف  الوحيد  القمر  بذلك  ليكون 
الذي يؤثر على الرتكيبة الكيميائية لكوكبه األم. وقال العلماء إن 

خبار املاء يتصاعد على شكل حلقة حول زحل.
وحسب أحدث التقديرات فإن ثالثة إىل مخسة باملئة من كميات 
اجلوي  الغالف  إىل  تصل  اينسيالدوس  قمر  من  املتصاعدة  املاء 
لكوكب زحل. وعلق باول هارتوج من معهد ماكس بالنك األملاني 
هناك  بالقول:«ليس  الكشف  هذا  على  الشمسي  النظام  ألحباث 
شيء شبيه بذلك على وجه األرض«. ورأى هارتوج أن السبب وراء 
تأخر الكشف عن هذا املاء هو أنه غري ظاهر للعني البشرية وأن 
األشعة حتت احلمراء لتلسكوب هريشل هي اليت جعلت هذا البخار 

مرئيا.
ويعترب هريشل أكرب تلسكوب يتم وضعه يف الفضاء حتى اآلن 
ومت إطالقه عام 2009 وحيمل اسم عامل الفلك األملاني فريدريش 
فيلهلم هريشل الذي ولد عام 1738 وتويف عام 1822 . ويتوقع 
العلماء استمرار هذا التسلكوب يف مجع املعلومات يف الفضاء حتى 

عام 2013 إذا سارت األمور على ما يرام.

واخريا.. اكتشاف سر املاء على كوكب زحل!

اكتساب الوزن ليس عماًل سهاًل لكثري من النحيفات، كيف هلؤالء 
النحيفات ان تزداد اوزانهن بشكل طبيعي وآمن، وهذه بالتأكيد 
مسألة شديدة االهمية للفتيات ذوات الوزن الضعيف ونقدم هلن 

هنا جمموعة من النصائح اليت حتسن هلن اوزانهن بشكل طبيعي.
اىل  ينقسم  العضالت  وزن  ان  القول  ميكن  للدراسات  وفقًا 
اثنني: عضالت بال دهون ووزن للدهون، وعندما نقارن بني الوزن 
اخلري  من  ان  نكتشف  دهون  دون  من  العضالت  ووزن  الدهين 
للجسم ان يكون الوزن عبارة عن عضالت ليس بها دهون، الن 
وزن الدهون يسبب تراكم اخلاليا الدهنية حول الفخذين واالرداف 
والبطن واذا اردت اكتساب وزن صحي فالعضالت غري الدهنية هي 
اخليار املثالي لك وحتى حتصلي على نتائج مرضية ننصح الفتيات 

النحيفات مبمارسة رياضات ومترينات القوة ومترينات االثقال.
يعزز  لكنه  فقط  الوزن  ال حيسن  التمرينات  عمل  االنتظام يف 
على  اجلسم  ويساعد  العضالت  يقوي  فهو  عامة  بصفة  الصحة 
اثار جانبية وفيما خال ممارسة  الطبيعي من دون  الوزن  اكتساب 
اتباع محية غذائية جيد جدًا للمحافظة على الصحة  التمرينات فان 
وعلى منط احلياة الصحيح وكل فتاة تأمل ان يتحسن وزن جسمها 
ان تضمن وجود اغذية غنية بالسعرات احلرارية يف جدوهلا الغذائي 
واثناء اتباع هذه احلمية الغذائية تأكدي من ان نصيبك من االطعمة 

الصحية اكرب من حصتك من االطعمة الدهنية.
هل تعرفني االطعمة اليت تؤدي اىل زيادة الوزن انها مصادر 
الغذاء مثل الشوفان واملكسرات واحلبوب الكاملة ولكي حتصل على 
نتيجة سريعة اهتمي مبنتجات االلبان والشوكوالته وحليب الصويا 
فقد اثبتت االحباث انه شراب مغذ ومفيد كما ننصح هؤالء الفتيات 
يوميا  الصويا  االقل من حليب  واحد على  النحيفات بشرب كوب 
واذا اردت اكتساب وزن صحي وليس من الدهون ال ترتددي يف 
اتباع خطة الوجبة اخلفيفة املتكررة ألن الوجبات الدمسة تزيد من 
تراكم اخلاليا الدهنية يف اجلسم فتعطيك وزنًا معظمه من الدهون 

وليس من العضالت اخلالية من الدهون.
نوصيك  الوزن  اكتساب  مترينات  برنامج  يف  مبتدئة  كنت  اذا 
باحلصول على االرشادات من خبري لياقة معتمد فسوف يساعدك 
على اعادة ختطيط محيتك الغذائية حسب متطلباتك الغذائية وبعيدًا 
عن حصتك الغذائية من الطعام وممارسة التمرينات بانتظام عليك 
اتباع منط صحي للحفاظ على الوزن الصحيح للجسم وتقليل مشكالت 
العادات  الوزن اليت تؤدي اىل املرض، ويوصي بتجنب  ختفيض 

غري الصحية كالتدخني.
هناك كبسوالت مثل »Fit OFer« اثبتت جناحًا يف اكتساب الوزن 
النها تعاجل االسباب املهمة ملشكالت اخنفاض الوزن واذا كانت 

ثقتك قليلة يف كبسوالت  »Fit OFer« وتقتنعي بالعالج اهلندي 
املعروف باسم العالج االورفيدي فمن احلقائق املعروف ان مكونات  
من  طائفة  لعالج  السنني  عشرات  منذ  استعلمت  قد   »Fit OFer«
فقط  الوزن  ال حتسن  الكبسوالت  هذه  الن  الصحية  االضطرابات 
بل انها تفتح الشهية وحتافظ على التوازن اهلرموني وتزيل مسوم 
اخلاليا الدهنية لذلك يوصي وبشكل كبري باستخدام هذه الكبسوالت 

لكي تصب¯¯¯ح النحيفة ممتلئة بشكل طبيعي امن.

ختلصي من النحافة.. بأغذية لذيذة

شتائم وتكفري على هواء 
هالة سرحان

 بدأت احللقة هادئة، وفجأة تطورت بشكل متسارع ىل معركة 
وتبادل للشتائم على اهلواء مباشرة يف برنامج »ناس بوك« هلالة 
سرحان بني الكاتبة فاطمة ناعوت وخالد حربي املنسق العام حلزب 
»ائتالف اجلماعات اإلسالمية«.  ووصل االمر إىل حد تكفري الكاتبة 

على اهلواء مباشرة.
بدأ اخلالف، الذي حتول إىل شتائم بني الطرفني، عندما استنكر 
حربي مقاالت ناعوت املتحررة، حسب رؤيته، فوجه الكالم لناعوت 
قائاًل: »لكي حرية معينة يف التعامل مع نصوص اإلسالم يف كل 
مقاالتك لن أمسح بها يف اللقاء«، فردت ناعوت: أنت ال متلك أن 

تسمح أو ال تسمح.
وبانفعال أثار استفزازها قال: لن أمسح بالطبع ألن هذا ديين 

اإلسالمي »الزمي حدودك«.
وردت ناعوت - حبسب »البشاير املصرية« القرآن كتابي مثلما 

هو كتابك«. فقال هلا حربي: »القرآن ليس كتابك«.
فانفعلت ناعوت بشدة، وقالت له: »اخرس .. أنا هرفع

عليك قضية«، فرد حربي عليها »انت هتقلي أدبك. هنا تدخلت 
سرحان، وطالبت حربي باالعتذار ألن كالمه اتهام صريح لناعوت 

بالكفر«.
استكمااًل حلالة الرتاشق بينهما، سأل حربي الكاتبة :

»مش انيت اللي بتقولي إن املسيحية أرقى الديانات?، مش
انيت اللي قليت ان آيات الرعب واإلرهاب موجودة يف القرآن?،

 فردت بانفعال أشد »إنت جاهل .. ياغيب«، فرد
  »انيت قليلة األدب« فحاولت هالة التدخل مرة ثانية من دون 

فائدة.
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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
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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

0
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-0
0
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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
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365 Sydney Rd. Coburg Vic 3058
zaatar@zaatar.com.au

Tel: 9939 9494

ZAATAR RESTAURANT
مطعم زعرت
االول من نوعه يف فيكتوريا

يقدم لكم أطيب وأشهى لقمة
منقوش، حلم بعجني، سجق، سبانغ، أقراص كبه، 
تبوله، فالفل، محص بطحينه، بابا غنوج، سلطة 

وانواع اخرى من املعجنات واملأكوالت
جلسة مريحة، لقمة لذيذة، خدمة 

سريعة، نظافة تامة
تعالوا اىل عامل املطاعم وأطلبوا ما لّذ وطاب

لصاحبه شفيق شويري 
واوالده

ȣɀɆȒȱǟ ƇȀȮǪȱ ȰȒȦƫǟ ȷǠȮƫǟ :ȀǪȝȁ

مطعم ZAATAR لصاحبه شفيق شويري واوالده

مل ميِض شهران على افتتاح مطعم زعرت حتى اصبحت اجلالية اللبنانية 
اليت  والشهية  اللذيذة  باللقمة  تامة  معرفة  على  واالجانب  والعربية 
يقدمها املطعم للزبائن والنظافة التامة كانت وراء اجلمهور والعائالت 
الذين يأمون هذا املطعم للتلذذ باملأكوالت الشهية كل يوم لتناول 
الرتويقة وكذلك الغداء ونادرًا ما جند طاولة ال يوجد عليها احد وكثريًا 

من الزبائن تشاهدهم يأكلون وقوفًا بانتظار طاولة للجلوس.
ومن حضر االفتتاح يشعر وكأن االفتتاح ما زال قائمًا.

حقيقة شيء ال يصدق.
الكبة  واقراص  والكفتة  التبوله  منها  املأكوالت  من  متعددة  انواع 
يوم  كل  ايضاًَ  واخلضار  طازجة  يوميًا  واللحومات  والسلطة  احملشية 
بيومه. وال ننسى احلمص بطحينه والبابا غنوج والفالفل واصناف اخرى 
متعددة من املأكوالت حيث يتذوق اجلميع اشهى االطباق اللبنانية كما 
ويتذوق اجلمهور طيب اللطف واالخالق واالستقبال الالئق من القيمني 

على املطعم.
مطعم زعرت من الصباح حتى املساء مالذ للعائالت احملرتمة واالفراد 
وهو على كل شفة ولسان جلهة املأكوالت الشهية واخلدمة املميزة 

والسريعة والنظافة التامة واالجواء اليت يرتاح اليها الزبائن.
شويري  وامني  وادي  جورج  املطعم:  على  القيمون  الشباب  ان 

يستحقون كل احرتام وتقدير.

حضور

جانب من الحضور

بعض املأكوالت 

الواجهة تحتوي على بعض املأكوالت 
حقيقة انا ال القي الكالم جزافًا امنا اروي واقعًا ملموسًا يعرفه مجيع 

الذين يدخلون اىل هذا الصرح...
متنياتنا القلبية آلل شويري باملزيد من التقدم واالزدهار.

جورج وادي وامني شويري يرحبون بالحضور
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منوعـــات

الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

متوز

القرابينا وهج  على  يفيض  دما 

الرباكينا النار  محى  من  ففجرت 

يعطينا اخلريات   من  يعّم  فيضا 

تنادينا  الحت  قد  عّزك  رايات 

املالعينا رّد  نصرا  املال  عنه 

يذرينا الدم  غزير  اجلباه  محر 

الثعابينا رّد  يف  األفاعي  عنه 

امانينا الغازي  من   اخذمت  حتى 

الرياحينا زهر  من  قطفتم  حتى 

ماضينا الويالت  من  غسلتم  حتى 

املاليينا حتمي  بان  الرجال  عز 

احملبينا أفواج  حبتكم  حتى 

املصلينا أصوات  تعالت  حتى 

مواضينا مجٍر  على  استقامت   قد 

أعالينا مرأى   على  يهّل  جمٌد 

اجملّدينا سعي  على  العطاء  ان 

املينا يف  صهيون  بين  صفعتم  ملا 

جمانينا صاروا  او  أذلًة  باؤوا 

أهالينا يذبح  ان  تعّود  جيشًا 

كعادته وادمانه على الكرم والضيافة واحرتام النفس، كّرم عميد اجلالية العربية الدكتور املعطاء 
مصطفى مجيل علم الدين النائب الدكتور جربان طوق حبضور عدد من النواب االسرتاليني وفاعليات 
لبنانية وعربية تقديرًا ملواقفه الوطنية البعيدة عن التشّنج املذهيب والطائفي وحتدث الدكتور علم الدين 
مرحبًا قائاًل: ملعاليك يف قلوبنا كل احملبة...فقال النائب طوق: شكرًا لك دكتور مصطفى على كرمك 
وما قمت به وحنن نفتخر بك وبامثالك من لبنانيني وعرب احرار رفعوا اسم اوطاننا يف بالد االنتشار 

وما زالوا سفراء كرم...لكم احملبة والتقدير.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

هل����ي����ب ن����������ارك ي������ا مت��������وز ي���ه���دي���ن���ا

ي��ا ش��ع��ل��ة م��ن رب���ى االح�����رار ق��د سطعت

ق����د هطلت ال���ع���ني  ف���ي���ك دم������وع  مت�����وز 

خفقت اذ  ل��ب��ن��ان  ي���ا  ح��ل��م��ك  ع����اد  ق���د 

ق���د اس���ت���ع���ادوا م���ن االجم�����اد م���ا عجزت

ي���ا م���ن خ��ض��ب��ت��م ب���ن���ان ال���ك���ّف يف ع���رٍق

عجزت م��ا  ص��ه��ي��ون  ب��ين  م��ن صفعتم  ي��ا 

احل����رب صاهلًة خ��ي��ول  ح����دومت  م����ن   ي���ا 

مثاًل ال����دن����ى  اس���اط���ي���ل  رومت  م����ن  ي����ا 

مشرعًة اجمل����د  س���ي���وف  س��ل��ل��ت��م  م���ن  ي���ا 

مؤججة ن������ار  ع���ل���ى  م���ش���ي���ت���م  م�����ن  ي�����ا 

ال���ش���رك قاطبة ي���ا م���ن س��ح��ق��ت��م ج��ي��وش 

ي����ا م����ن ش��ك��ك��ت��م رم������اح اهل���ن���د ع���ام���رًة

ضيغمها االرواح  م���ن  ب��ذل��ت��م  م���ن  ي���ا 

ي���ا م���ن مح��ي��ت��م ح���ي���اض ال���ع���ّز يف وط���ٍن

ي���ا م���ن ن��زف��ت��م دم�����اء ال��ط��ه��ر يف زم���ٍن

ال���ع���دا رمقًا ي���ا م���ن س��ل��خ��ت��م م���ن ك��ي��د 

همجًا اع��ق��اب��ه��م  ع��ل��ى  رددمت  م���ن  ي���ا 

ه��م��ات��ه��ا صفعت ع���ل���ى  اس�������وٌد  ان���ت���م 

ملح أنفه أو “ذهبها األبيض” 
أيام  يف  عليه  يطلق  كان  كما 
بعد  لعقود  توالت  اليت  العّز 
اعمار  أدى اىل  االستقالل، مما 
أنفه وتعليم ابنائها وقيام معامل 
انتشرت  بعدما  فيها  ومصانع 
بات  شواطئها،  على  املاّلحات 
العمل فيه اليوم من باب احلفاظ 
على تقليد كي ال يندثر أو نتيجة 
اهلواية اليت توارثوها األبناء عن 

آبائهم وأجدادهم.
وتشّجع البلدية و”هيئة احلماية 
على البيئة والرتاث” حاليًا على 
اجناز عملييت الرتميم والتأهيل، 
فأقامتا مهرجانًا يف متوز الفائت 
العادة تركيب أول دوالب هواء 
كانت  اليت  البلدة  شاطئ  على 
الفّعالة  أهم احملطات  تعترب من 

للدواليب “املثمرة”.   
يف حال يرثى هلا

مالحات أنفه اليت كانت مصدر 
رزق للعائالت يف املاضي، باتت 
حاليًا يف حال يرثى هلا. وفيما 
عدد  ترميم  االهالي  بعض  بدأ 
لتوفري  تأهيلها  واعادة  منها 
امللح، يبدو أن عمليات البيع يف 
االسواق، أصبحت شبه مستحيلة 
يف  املصري  امللح  انتشار  بعد 
األسواق، واباحة حكومة الرئيس 
امللح  استرياد  السنيورة  فؤاد 
على  احلفاظ  دون  من  األجنيب 
امللح الوطين، مما محل االهالي 
قبضة  يف  ماّلحاتهم  ترك  على 
من  منها   5 باستثناء  االهمال، 
أصل اعداد كبرية كانت تنتشر 
من دير الناطور اىل شكا، فأتت 
ومشروع  السياحية  املنتجعات 
االمالك  ومحاية  الناطور  دير 
اخلارجية  واملضاربة  البحرية 
قصمت  اليت  الشعرة  لتشكل 
ظهر البعري، فغاب امللح الوطين 

وحّل مكانه امللح االجنيب.
حكاية طويلة

يف هذا السياق، يلفت أمني 
سر “هيئة محاية البيئة والرتاث” 
جورج ساسني اىل أن للملح يف 
بدأ  فهو  طويلة.  حكاية  البلدة 
مع الفينيقيني الذين حفروا يف 
الصخور حفرًا صغرية واستخرجوا 
منها امللح وبادلوه يف جتاراتهم 
من  اليه  حيتاجون  كانوا  ما  مع 
صناعية.  أو  استهالكية  مواد 
منع  العثماني،  احلكم  وإّبان 
من  االهالي  الرتكي  اجليش 
هؤالء  لدى  ألن  امللح  استخراج 
يريدون تصريف  شركات كانوا 
بركًا  االهالي  فحفر  انتاجها. 
النسوة  كانت  البساتني  يف 
“جبرار  البحر  مياه  اليها  ينقلن 
أشبه  العملية  وكانت  الفخار”، 
من  ألن  التهريب  بعمليات 
تلك  يف  العثمانّيون  يضبطه 
األثناء، كان ينال عقابًا قاسيًا. 
منع  الفرنسي،  االنتداب  وابان 
االهالي أيضًا من استخراج امللح 
ألن الفرنسّيني أسسوا شركات 
انتاجها.  ترويج  يريدون  كانوا 
ازدهرت  االستقالل،  عهد  ويف 
وتألفت  امللح  استخراج  عملية 
برئاسة  امللح  منتجي  نقابة 
رئيسًا  يومها  وكان  جبور  عزيز 
رئيس  من  فطلب  للبلدية. 
اجلمهورية آنذاك بشارة اخلوري 

امللح،  انتاج  لتعزيز  العمل 
فازدهرت االعمال يف االربعينات 
واخلمسينات والستينات وبداية 

السبعينات .
لكن اوج ازدهارها، كان يف 
صائب  االقتصاد  وزير  عهد 
استخراج  شّجع  الذي  جارودي 
أنواع،  ثالثة  وصّنف  امللح 
كانت الوزارة تدفع لالهالي يف 
عهده تعويضًا من النوع الثالث 
)العنف الثالث( الذي كان لونه 
مييل اىل السواد بسبب التلّوث 
شكا  يف  الشركات  غبار  من 
واجلوار. ثم تراجع االنتاج بسبب 
ظروف احلرب واقامة االنشاءات 
السياحية على الشاطئ، ووجود 
املنطقة  يف  للنفط  خزانات 
ومشروع دير الناطور، فرتاجعت 

املالحات والعمل فيها.

تضّم  أنفه  “كانت  واضاف 
حمامص لتنشيف امللح وطحنه، 
السابق من  وكان يستعمل يف 
معامل  جاءت  ثم  تكرير  دون 
التكرير اليت ضغطت لوقف عمل 
أدى ذلك  هذه احملامص، وقد 
اىل بعض االهمال يف االنتاج”.

ماّلحتان تعمالن حاليًا
ماّلحتني  مثة  أن  اىل  واشار 
ال تزاالن تعمالن يف نطاق دير 
الرميلة،  منطقة  ويف  الناطور 
وانتاجها هو لالستهالك البييت، 
أي  امللح”  زهرة  من  أنه  علمًا 
من الصنف اجليد. وحفاظًا على 
هذه  قمنا  وتارخيها  أنفه  تراث 
البلدية،  مع  بالتعاون  السنة 
هواء  دوالب  اول  رفع  باعادة 
بالتعاون  خنول  رامح  صنعه 
أنفه،  مهرجانات  مجعية  مع 

عودة  نشجع  اخلطوة  بهذه  عّلنا 
واالهالي  العمل  اىل  املاّلحات 
تسهيل  آملني  النشاط،  اىل 
يتمكن  القانونية كي  االجراءات 
املالحات،  اصالح  من  االهالي 
مبنع  املربر  غري  التشدد  وعدم 
اقامة  تشجيع  مع  استعماهلا، 
شاطئ  صورة  لتعود  الدواليب 

انفه اىل سابق عهدها”.
جديدًا  دوالبًا  خنول  ويصنع 
معد  لكنه  الفرتة،  هذه  يف 
“للتصدير” اىل بعقلني الشوفية 
كي يستعمل كالناعورة الستجرار 
أنه  علمًا  االراضي،  اىل  املياه 
حيرتف  يزال  ال  الذي  الوحيد 
ويتمنى  انفه.  يف  املهنة  هذه 
كما  الشاطئ  يعود  أن  حبسرة 
سابق  اىل  أنفه  فتعود  كان، 
االبيض  ذهبها  واىل  عهدها 

الذي نشتاق اليه.
السّيد  كان  إذا  وأخريًا، 
“أنتم  لتالميذه  قال  املسيح 
كان  امللح  فإن  االرض”،  ملح 
اساسًا يف ثورة املهامتا غاندي 
الالعنفّية اليت انطلقت شرارتها 
اىل  تاليًا  وأدت  امللح  مبسرية 

استقالل اهلند. كذلك،
الرئيسية  أحد االسباب   فإن 
الضريبة  كان  الفرنسية  للثورة 
فهل  امللح،  على  فرضت  اليت 
العادة  ثورة  أنفه  يف  نرى 
عهده  سابق  اىل  شاطئها 
وتشغيل املالحات جمددًا النتاج 

ذهبها األبيض.

ماّلحات أنفه منتجة "الذهب األبيض" تصارع البقاء

حماوالت لرتميمها وتأهيلها لكن األعمار بيد اهلل 

 الدكتور مصطفى علم الدين يكّرم النائب د جربان طوق

النائب طوق والدكتور مصطفى علم الدين والزميل اكرم املغوّش ويبدو املرحوم الدكتور خليل مصطفى واالستاذ عبداهلل املري)ارشيف(
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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 

Saturday 15 September 2012  2012 أيلول   15 السبت 

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
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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 15 September 2012  2012 أيلول   15 السبت 
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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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 وجدت دراسة جديدة أن الرضاعة غري الطبيعية عرب زجاجات 
الرضاعة قد تزيد خطر إصابة األطفال مبشكلة معوية خطرية.

الباحثني مبعهد  أن  األمريكي  نيوز«  »هلث داي  وذكر موقع 
الذين  األطفال  أن  وجدوا  كوبنهاغن،  يف  سريوم«  »ستاتينز 
مرات   5 يزيد  خطرًا  يواجهون  الزجاجات  طريق  عن  يرضعون 
البوابي الضخام، وهو مشكلة  التضّيق  بالنسبة لإلصابة مبرض 
تضييق العضلة العاصرة اليت متنع مرور الطعام من املعدة إىل 

معي اإلثنا عشر، وقد تؤدي إىل اخلضوع جلراحة.
وقالت الباحثة املسؤولة عن الدراسة كاميال كروغ إن »الرضاعة 
بالتضّيق  لإلصابة  بالنسبة  قوي  خطر  عامل  هي  الطبيعية  غري 
للرضاعة  الداعمة  األدلة  على  يؤكد  وهذا  الضخامي،  البوابي 

الطبيعية خالل األشهر األوىل من حياة الطفل«.
وأشارت الباحثة إىل أنه بالرغم من وجود عالج هلذا املرض من 
100 عام، إال أن سببه ال يزال غري واضح، مضيفة أن »نتائج 
هذه الدراسة تساهم برؤية جديدة يف ما خيص سبب التضّيق 
البوابي الضخامي، وتقربنا باجتاه التوصل إىل تفادي اإلصابة 

به«.
واستخدم العلماء بيانات تتعلق مبا يزيد عن 70 ألف مولود، 
الضخامي،  البوابي  بالتضّيق  مرتبطة  65 خضعوا جلراحة  لتحديد 

بينهم 29 كانوا يرضعون عرب الزجاجات.
ووجد الباحثون أن الرضاعة غري الطبيعية تزيد خطر اإلصابة 

بهذه احلالة 4.6 مرات.
وظهر أيضًا أن اخلطر موجود أيضًا عند املواليد الذين رضعوا 
طبيعيًا قبل البدء بالرضاعة عرب الزجاجة، وبدأت اإلصابة خالل 30 

يومًا من البدء بتناول زجاجات احلليب.

احلليب االصطناعي يسبب مشاكل معوية خطرية
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الساعة 25 يف ملبورن
ميشال عون

اجلنرال عون هو مواقف، واملواقف هي صورة عن جوهر انساني 
العسكرية  املؤسسة  يف  مناضاًل  عرفناه  انسان.  كل  يف  راقي 
الوجود  يف  وحقه  لبنان  عن  مدافعًا  بطاًل  اللبنانية...عرفناه 
...وعرفناه اليوم وسنعرفه بطالئع اجيالنا املنقذ لتلك املشرقية 

االنطاكية املسيحية - االسالمية - االنسانية.
جنرال حتية احلياة والعز لك من اسرتاليا.

 ***** 
 ناصر مشس

الباحث  حلديث  مساعه  بعد  عمار  ابو  املناضلني  شيخ  علق 
واملناضل ناصر قنديل عرب الفضائية السورية قائاًل:

»انه مشس الكلمة الواعية املدافعة عن احلقيقة املتأملة يف هذا 
الزمن العربي الرديء...ناصر قنديل واحد من كبار العارفني، هو 
عقل يتحرك متصديًا الرادة الشر الصهيوني يف عاملنا اجلديد...

انه اكثر من قنديل فهو مشس من مشوس الكلمة املؤمنة. 
             

*****                       
  ميشال مساحة

الشمالي:  املنت  يف  اخلنشارة  بنت  التسعينية  العجوز  تقول 
يرحم  ...اهلل  سوريا  عن  دافع  اذا  خاين  ميشال  االستاذ  »شو 
بّيي كان يقول النا لوال جبل سلطان باشا االطرش ملات لبنان 
من اجلوع....تعين حرب 1914 ملا اجلراد اكل االخضر واليابس 
وعذابا...اهلل  وقهرًا  ومرضَا  جوعًا  اهلنا  لبنان...ومات  جبل  يف 
ينصر احلق وهو العدالة العظمى...ميشال مساحة املسيحي املؤمن 

واحملب لكل الناس مش ممكن يكون جمرم او خمّرب... 

*****                       
حول  صيداوي  سعيد  املناضلني  شيخ  يكتبها  هامة  كلمة 
العامل...سعيد  هذا  يف  عامة  واالنسان  ناسنا  تهم  موضوعات 
الرد  هو  الصهيونية  االيديولوجية  علم  يف  الباحث  صيداوي 
التارخيي الحد الكّتاب املفعمة اعماهلم بقلق انساني يتوق خللق 
رسالته  وبرسولية  االنسان  بعظمة  يليق  انساني  جمتمعي  عامل 

اخلالدة . فاىل االسبوع القادم.

*****                       
املقداد يف  آل  اللبناني حي  احدهم حول مداهمة اجليش  عّلق 
بني  الفلكلورية  باملسرحية  املداهمات  واصفًا  اجلنوبية  الضاحية 
اللبناني منحرف  املقاومة واجليش واّكد هذا املعتوه ان اجليش 
وعمل صفقة مع حزب اهلل واال غري » اهلل« العز المسه ما بيدّخل 
اي جيش يف العامل اىل ما يسمى ضاحية بريوت اجلنوبية وهلذا 
املعتوه نقول: ما اوسع جمهوالتك ايها االمحق. نعم جليشنا البطل 

وملقاومتنا الباسلة.

*****                       
ان  له  حيق  ال  حياسب،  ان  يستطيع  ال  الذي  »الرئيس 

يهنئ«...
رسالة هامة من اللواء مجيل السيد للرئيس ميشال سليمان. 
وااليام املقبلة ستحمل لنا مقيمني ومغرتبني الكثري من احلقائق 
يسّمى  ما  عند  احلقائق  تزّور  اليت  املشبوهة  للصفقات  الدامغة 
اجلمهورية  ملؤسسات  الدمار  بأدوات  اخلاص  املعلومات  جبهاز 

اللبنانية املعذبة واجلرحية.

مهما حصل ومهما اشتدت احملنة ومهما بلغت ذروتها، سوريا 
باقية، لن تقسم ولن تفتت الن ما وجده اهلل ال ميكن ان يفسده 
عبيده خصوصا اذا كان هؤالء العبيد مرتزقة قادمني من صحراء 

قاحلة ومنهم آٍت من هنا وهناك.
فاحلرب الدائرة يف سوريا اليوم ليست حربًا على السوريني 
االرض  اقاصي  من  القادمني  املرتزقة  ضد  حرب  هي  امنا 
الرضائي  املشرتك  والعيش  السوري  سوريا.فاالنصهار  اىل 
واالختياري واالمياني الراسخ يف ضمري وقلب الشعب السوري 
والتدمري  للتخريب  املغامرون  ليفجره  بالستيكيا  بالونا  ليس 
والقضاء على الكيان السوري الذي جبل بامسنت العزة والكرامة 
والشعور باملصري املشرتك الواحد، ومهما اشتدت االزمة وطالت 

فهي يف طريق االنفراج.
ان حرب السنة والنصف اليت عصفت بسوريا ستنتهي رغمًا 
عن ارادة الداعني اىل هذه احلرب السقاط آخر معقل للتعايش  

يف املنطقة.
اليوم ستصبح  الذين تورطوا يف احلرب السورية  ان قلوب 
مكبوتة يف القريب العاجل والطريق الصحيح الذي رمسه الرئيس 
االسد ستجد دربها حنو العودة مهما كانت الصخور اليت وضعت 
يف طريقها والنصر املنتظر سيكون احتفااًل متماديًا ال ينتهي 
االسد  الوضع حتى سقوط  تأزيم  الوقت يف  على  واملراهنون 
الغد وال  الزمن لصاحلهم وال  هم  واهمون وخاسرون ال هذا 

حتى املستقبل.
وكالمي ليس تفاؤاًل وال عاطفة، فاالوىل ال اومن بها والثانية 
ال اعّول عليها، بل اروي واقعًا اصطدم حبصونه كل الداعني اىل 
النسف والتخريب واملشجعني على استمرار احلرب يف سوريا 

حتى اسقاط النظام، فهؤالء اغبياء وقصريو النظر.
ان كل كيان غري الذي ارتضاه ابناؤه فهو كرتوني عابر.

ان كل ما جيري يف سوريا ميكن تصنيفه يف خانة املناورات  
اليت  والضحايا  االزمة  تطيل  امنا  نفعًا  جتدي  ال  اليت  التافهة 
تسقط على ارض سوريا جلهم من جنسيات خمتلفة ومن دول 

خارجية  والبعض االخر من دول عربية.
وما ان تنتهي احلرب، عندها ال بّد للدول اليت دفعت بشبابها 
اىل سوريا للقتال ، من عملية حسابية، ما هي اخلسارة وما هو 

الربح ساعة ال ينفع الندم.
اني على يقني وبالتأكيد ان ال تراجع عند الرئيس االسد يف 
يف  انفسهم  والالعبون  املرتزقة،  فلول  على  بالكامل  القضاء 
احلرب ضد سوريا كلهم قرأوا التاريخ  وتعّمقوا يف اجلغرافيا 
والسوريون منهم خصوصًا يعلمون ان هناك مقدسات وثوابت 

ال  ميكن ليد مهم بلغ بأسها ان متتد اىل حرمها...

االسد باٍق وسوريا لن 
تقسم ولن تفتت!

ميشال عون

 Ezekeil عمادة الطفل
جوزف مطانيوس

املالك  الطفل  عمادة  متت  واالقارب،  االهل  حبضور 
يوسف  منصور  السيد  ابن  مطانيوس  جوزف  ايزايكيل 
الساعة  عند  وذلك  زوجته  شانتال  والسيدة  مطانيوس 
الثانية عشرة ظهر يوم االحد املاضي يف كنيسة سيدة لبنان 
املارونية يف ملبورن وقام بوضع املريون املقدس سيادة 
املونسينيور جو طقشي وكان العراب بشري مطانيوس عم 
الطفل املعمد والعرابة تامزي خالة الطفل. ومن الكنيسة 
انتقل اجلميع اىل منطقة نادري يف ضواحي مدينة ملبورن 
حيث اقيمت حفلة عامرة يف املناسبة دامت اىل  حتى ساعة 

متأخرة من الليل.
هذا وتقبل الوالدان واالقارب التهاني كما تقبل الطفل 

املعمد القبالت.
صداقة  تربطها  اليت  ملبورن  يف  اهلريالد  جريدة  اسرة 
بالعائلة الكرمية، تتقدم من والدي الطفل ومن اجلد واجلدة 
الصادقة  القلبية  التهاني  بأحر  مطانيوس  ومجيلة  يوسف 
متمنية للطفل املالك حياة سعيدة ومديدة يف ظل والديه 

الكرميني.
الف مربوك.

الجد والجدة يوسف وجميلة مطانيوس

املونسينيور طقشي يضع املريون املقدس

حضور

القهوة ختفف آالم 
الرقبة والكتفني

 وجدت دراسة جديدة أن احتساء القهوة قد يساعد العاملني 
أمام شاشة احلاسوب على التخفيف من آالم الرقبة.

الباحثني  أن  األمريكي  العلمي  ساينس«  »اليف  موقع  وذكر 
وجدوا  النروج  يف  التأهيل«  إلعادة  سوناس  »مستشفى  يف 
أمام  للعمل  اجللوس  قبل  القهوة  يشربون  الذين  األشخاص  أن 
احلاسوب ملدة 90 دقيقة، يسّجلون آالمًا أقل يف رقابهم وأكتافهم 

من الذين ال يشربونها.
كما تبنّي أن هذا األمل قّل كذلك عن الذين كانوا يعانون سابقًا 

من أوجاع مزمنة يف القربة والكتفني.
وبّينت الدراسة أنه بني األشخاص الذين يستدعي عملهم اليومي 
مستويات أقل من النشاط العضلي، مثل اجللوس أمام احلاسوب 

كل النهار، يعاني 10% من أوجاع يف الرقبة والكتفني.
وراقب الباحثون 48 شخصًا، بينهم 22 يعانون من وجع مزمن 

يف الرقبة أو الكتف، و26 سليمني.
واختار 19 من املشاركني يف الدراسة تناول القهوة أو الشاي 

صباحًا قبل البدء بالعمل.
عرب  عمل  إجناز  دقيقة،   90 مضي  بعد  منهم،  طلب  وبعدها 

الكمبيوتر باستخدام الفأرة.
ووجد العلماء أن األشخاص الذين شربوا القهوة، سّجلوا آالمًا 
أقل يف الرقبة أو الكتف على مدى 90 دقيقة من اهلمل، مقارنة 

مبن مل حيتسوا فنجان قهوة.

جوز اهلند يقاوم تسوس األسنان
البكترييا  قتل  على  اهلند  جوز  قدرة  جديدة  دراسة  كشفت 
املسببة لتسّوس األسنان، ما يفسح اجملال أمام تصنيع معجون 
تراجع  لتجّنب  اهلند  جوز  مكونات  على  حيتوي  وغسول  لألسنان 

صحة األسنان.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية أن باحثني يف معهد 
اهلند  جوز  بإمكان  أنه  وجدوا  ايرلندا  يف  للتكنولوجيا«  »اثلون 
لتسّوس  املسببة  األساسية  البكترييا  مكافحة  على  املساعدة 

األسنان.
وقد اخترب العلماء زيت جوز اهلند ضد بكترييا العقدية الطافرة، 
احملّبة للسكر واليت تصيب األسنان وتنتج محضًا يتسبب بنخرها.

ولدى معاجلة زيت جوز اهلند بأنزميات اهلضم يصبح قاتاًل قويًا 
هلذه البكترييا.

أسنان  معجون  تصنيع  أمام  اجملال  االكتشاف  هذا  ويفسح 
وغسول حيتوي على جوز اهلند مبكّون فّعال.

وقال الباحث املسؤول عن الدراسة داميني برادي، إن »تسّوس 
األسنان مشكلة صحّية منتشرة تصيب 60 إىل 90% من األطفال 

وأغلب البالغني يف الدول الصناعية«.
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عيد ميالد السنة للتوأم جوليان واريانا مسعود

شربل مسعود جنل زميلنا يف جريدة اهلريالد كميل مسعود والسيدة 
جيسي زوجته ومبناسبة بلوغ جنليهما التوأم جوليان واريانا مسعود  
هايدلبريغ  منطقة  املاضي يف  االحد  ظهر  عامرة  حفلة  اقاما  السنة 
احدى ضواحي مدينة ملبورن حضرها اهل واقارب واصدقاء والدي 

جوليان واريانا.
هذا وكانت فرحة جّد الطفلني زميلنا كميل مسعود وجيزال زوجته 

كبرية ال توصف.
وقد حضر املناسبة اكثر من مئة شخص مع عائالتهم.

عائلة مسعود وبرصونا وذاك 

اصدقاء العائلةاصدقاء والدي الطفلني

عائلة الشاعر انطوان برصونا

حضور

دوري مسعود - جاين، اندريه ومرسال مسعودآل مسعود وملكون

اريانا مع اصدقاء والدتهاجيزال مسعود وحفيدها جوليان

عائلة مسعود مع الطفلنيالوالدان مع الطفلة اريانا والطفل جوليان

ويف اجواء خمملية رائعة ووسط اهلتافات والتصفيق وهّب بريث 
داي جوليان واريانا اطفأ كل من الطفلني مشعة على قالبني من 

الكيك اعدا خصيصًا للمناسبة.
واملشروبات  املتنوعة  واالجنبية  اللبنانية  املأكوالت  وقدمت  هذا 
الروحية حيث شرب اجلميع خنب الطفلني وقد تقبل اجلدان واجلدتان 
كميل وجيزال مسعود ومارغريت وزابشيتان كاتانيا ووالدا الطفلني 
التهاني كما تقبل صاحبا العيد القبالت من مجيع احلاضرين طالبني 
هلما حياة سعيدة ومديدة يف كنف الوالدين الكرميني والف مربوك.

مثال مظلوم ام زينون 
تعود من لبنان

االهل  تفقدت خالهلا  اسابيع  الوطن دامت ستة  اىل  زيارة  بعد 
السيدة  العائلة  حضن  اىل  ملبورن  اىل  عادت  هناك،  واالقارب 
الفاضلة مثال مظلوم ام زينون زوجة صديقنا االستاذ سامي مظلوم 

زميلنا يف جريدة اهلريالد.
هذا واثناء وجودها يف لبنان وباالخص يف الكورة واملنت كانت 

موضع حفاوة واكرام واحرتام وتقدير واستقباالت الئقة.
وتقدير  حمبة  له  كما  سامي  زوجي  ان  مظلوم  السيدة  وقالت 

واحرتام يف املنت كذلك له واكثر يف منطقة الكورة.
والسيدة مظلوم انسانة مثقفة مشبعة بالعلم والوعي واالدراك 
وعندها نظرة بعيدة مما حيصل على ارض الوطن لبنان واملنطقة 

العربية.
تقول ام زينون: ال خوف على لبنان فانه باٍق وال بد من العودة 
والستينات  اخلمسينات  يف  كان  كما  وازدهاره  وجمده  عزه  اىل 

بفضل العقالء من ابنائه والقيمني على تسيري اموره.
واالصدقاء  عائلتها  بني  زينون  ام  بالسيدة  وسهاًل  اهاًل 

واحملبني.
احلمد هلل على سالمة الوصول وتهنئة خاصة لالستاذ سامي
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متفرقـــات

 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(

*
*
*

Saturday 15 September 2012  2012 أيلول   15 السبت 

كتب أكرم املغّوش
الوطنية  ونضاالته  العشي  اسحق  غسان  الدكتور  جلهود  تقديرًا 
برئاسته للمجلس الوطين واحلركة الثقافية وعمله الدؤوب من اجل 
رفع راية قضايانا الوطنية والقومية يف هذه البالد العظيمة اسرتاليا 
املتعددة احلضارات والثقافات، منح رئيس احلزب القومي االمني 
اسعد حردان وسام الصداقة للدكتور العشي حيث اقامت منفذية 
سيدني العامة حفاًل تكرمييًا يف مطعم كازابيال الذي ميلكه املناضل 
امحد موسى وقدم الوسام منفذ عام سيدني املهندس امحد االيوبي 
حبضور عدد من مناضلي القومي وكان اىل جانب الدكتور غسان 
واله الدكتور اسحق وابناؤه الدكتور علي والدكتور حسن واملهندس 
حسني العشي والدكتور حسان خروبي والدكتور علي حالني ورئيس 
التيار الوطين احلر يف سيدني رجل االعمال نسيب اهلاشم وممثل تيار 
املردة املهندس رمزي فرجنيه والشاعر مارون طراد ورئيس مجعية 
الزهراء احلاج حسن بزي والناشط الوطين حسان بزي والزميل اكرم 
املغّوش...حتدث املنفذ العام حمييًا الدكتور العشي تاله الدكتور 
غسان بكلمة قيمة شكر احلزب ورئيسه وقيادته واملنفذ العام على 
التكريم الذي اهداه بدوره اىل كافة املناضلني الذين يعملون لالمة 

كل االمة بشرف وصدق والتزام.
فيها  جال  رائعة  العشي قصيدة  اسحق  الدكتور  الشاعر  والقى 
وسام  غسان  الدكتور  ابنه  ملنح  وشكره  احلزب  نضاالت  على 
قوطعت  وطنية  فالقى قصيدة  طراد  مارون  الشاعر  اما  الصداقة 

مرارًا بالتصفيق.
كلمة ال بد منها كما قال باعث النهضة سعاده:« ان حق الصراع 

هو حق التقدم« وكفى.
مع اطيب التهاني للدكتور غسان العشي.

تصوير اراكس

قيادة احلزب السوري القومي 
االجتماعي متنح الدكتور غسان العشي 

وسام الصداقة

العشي ووالده وااليوبي والزميل املغوش وحضور

غسان العشي يتسلم الجائزة من املنفذ العام احمد االيوبي

مأمت حاشد للمرحوم احلاج علي حسون 
)ابو امحد( يف بلدة الغازية جنوب لبنان

شّيع آل حسون واالهل واالقارب واالصدقاء يف بلدة الغازية 
جنوب لبنان الفقيد الغالي عميد آل حسون 

احلاج الفاضل )ابو امحد( علي حسون 
يف مأمت مهيب حضره نواب ووزراء وعلماء وقادة عسكريون 
والشعبية  والرمسية  الروحية  الشخصيات  من  العديد  وحتدث 
وخاصة السيد علي حممد حسني فضل اهلل حيث اشادوا مبناقبية 
الفقيد الغالي والتضحيات اجلسام اليت قّدمها مع اجناله االعزاء 
جتاه نصرة احلق ورد الظاملني الغزاة الصهاينة يف جنوب لبنان 
املقاوم اضافة اىل اعمال الرب والتقوى الن الفقيد الغالي رمحه 
اهلل كان يقدم املساعدة واملعونة بيده اليمنى دون ان تعرف 
يده اليسرى وهذا كان بشهادة مجيع الذين عرفوه ومسعوا عنه 

طّيب اهلل ثراه .
وبهذه املناسبة احلزينة يتقدم الزميل اكرم املغوش من آل 

الرابطة املارونية تهنئ...
اننا يف الرابطة املارونية رئيسًا واعضاء نتقدم بأحر التهاني 
القلبية من اللبنانيني واللبنانيات ومن مجيع ابناء اجلالية العربية 
الذين فازوا يف االنتخابات البلدية اليت اجريت يف الثامن من 

ايلول / سبتمرب.
كما وخنص بالتهنئة الزميل والصديق انطوان الدويهي نائب 
رئيس الرابطة املارونية الفائز يف ضاحية بريوود ونتمنى هلم 

مجيعًا التوفيق يف خدمة جاليتهم وجمتمعهم.
  صادر عن الرابطة املارونية  

تهنئة للفائزين باإلنتخابات 
البلدية

إنه ملن دواعي سرورنا وإعتزازنا فوز عدد كبري من أبناء اجلالية 
اللبنانية/األسرتالية يف إنتخابات البلدية اليت جرت مؤخرًا يف والية 
نيو ساوث ويلز. وهي والنتيجة إن دّلت على شيئ، فهي تشري 
اىل وجود طاقات هامة وخملصة من أبناء اجلالية واليت تقوم خبدمة 

أسرتاليا بكل حمبة وأمانة.
 فلجميع الفائزين، أتقدم منهم بالتهاني القلبية، وّفقهم اهلل يف 
مسعاهم خلدمة كافة املواطنني. واىل الذين مل حبالفهم احلظ هذه 

املرة، امتنى هلم التوفيق يف الدورات القادمة.
واهلل ولي التوفيق 

مع فائق تقديري ومودتي
جـان دانيـال - سـفري لبنـان 

جنله  وخاصة  واقاربه  الفقيد 
الفاضل  االعمال  رجل  العزيز 
واملهندس احلاج امحد حسون 
الكوثراني  وآل  علي(  )ابو 
التعازي  بأصدق  وخليفة 
القلبية سائاًل اهلل تعاىل الرمحة 

للفقيد الغالي.
عودة  وبعد  سيدني  ويف 
االعمال  املهندس ورجل  جنله 
احلاج  امحد حسون من حضور 
الغالي  الفقيد  والده  تشييع 
مسجد  يف  عزاء  جملس  اقام 
الرمحن حيث صّلى على روحه 
الطاهرة مساحة الشيخ يوسف 
نبها والسيد املوسوي والشيخ 
العمياني حبضور حشد كبري من 

املعّزين .
احلاج  يتقّدم  وبدوره 
املهندس امحد حسون وعائلته 
كوثراني  آل  واقاربه  واجناله 
من  الغازية  واهالي  والسيد 
مجيع الذين واسوهم مبصابهم 
او  باحلضور  سواء  االليم 
باالتصال هاتفيًا سائلني اهلل 
تعاىل ان ال يفجعهم بعزيز وان 
بواسع  الكبري  فقيدهم  يتغمد 
جنانه  فسيح  ويسكنه  رمحته 

ويلهمهم الصرب والسلوان .
انا هلل وانا اليه راجعون

العام املصري  النائب  أمر 
املستشار الدكتور عبد اجمليد 
يف  بالتحقيق  أمس  حممود، 
حمامي  من  املقدم  البالغ 
ضد  شاهني  اهلام  الفنانة 
تتهمه  بدر،  اهلل  عبد  الشيخ 
فيه بالسب والقذف وإشاعة 
األديان،  وإزدراء  الفوضى 
أمام النيابة املختصة باجليزة 
للتحقيق يف الواقعة على أن 

تبدأ مباشرة عملها.
وجاء قرار النائب العام يف 

نفس اليوم الذي تقدم فيه حمامي اهلام يسري عبد الرازق ببالغ 
ضد بدر ومدير القناة اليت ظهر فيخا، بالبالغ رقم 3360 يتهمهم 
فيه بالسب والقذف، والتفسري اخلاطئ للقرآن، والعمل على إشاعة 
وتعريضهم  العام  والسلم  األمن  وتكدير  الفتنة  وإثارة  الفوضى 
مستنًدا  األديان،  وازدراء  اإلسالمي  الدين  احرتام  وعدم  للخطر، 
إىل ما جاء يف احللقة حيث مت تقديم اسطوانة مدجمة تضم مقاطع 

منها.
وأكد حمامي اهلام شاهني يف البالغ أن املدعى عليهم أساؤوا إىل 
موكلته بسبب تصرحياتها السياسية السابقة اليت تنتقد التيارات 
شاشة  على  تصرحياتهم  يف  جاء  ما  أن  على  مشدًدا  السياسية، 
السب  خانة  يف  ويصب  املباح  النقد  حدود  يتجاوز  التليفزيون 

والقذف مطالًبا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
ووفًقا إلجراءات التحقيق فستقرر النيابة املختصة استدعاء مقدم 
البالغ للسماع ألقواله يعقبها يف حال ثبوت جدية البالغ استدعاء 
الطرف االخر املقدم يف حقه البالغ على أن يعقبها يف حالة تيقن 

احملقق من إدانة املشكو يف حقه اإلحالة حملكمة اجلنح.

 بدء التحقيقات يف قضية إهلام شاهني 

السرايا،  يف  ميقاتي  جنيب  اللبناني  الوزراء  جملس  رئيس  إستقبل 
املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني انطونيو غيترييس، ممثلة 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف لبنان نينت كيلي، وسفرية 
النوايا احلسنة للمفوضية العليا لشؤون الالجئني املمثلة العاملية اجنلينا 
جولي والوفد املرافق، يف حضور وزير الشؤون االجتماعية وائل ابو فاعور 

ووزير الرتبية والتعليم العالي حسان دياب.
مسرورة  »أنا  قائلة:  للصحافيني  جولي  املمثلة  حتدثت  االجتماع،  بعد 
ظل  يف  عامني  قبل  زرته  أن  لي  سبق  الذي  لبنان  اىل  جمددًا  بالعودة 
الظروف الصعبة اليت كان مير بها، واليوم التقيت عددًا من العائالت، حيث 
يتم استقباهلم ومحايتهم يف املنازل وليس يف املخيمات، وهم ممتنون 
للشعب اللبناني وللبنان، وأنا أيضا ممتنة كذلك نيابة عنهم. قصدت بعض 
املنازل حيث عاينت حالة خاصة، والتقيت ثالث نساء وحدهن مع أوالدهن، 
عربن احلدود مبفردهن، وكان اللقاء مؤثرًا وكّن ممتنات، وطلنب مين أن 
يواجهها  اليت  الصعوبات  ادرك  أنا  اللبناني.  للشعب  شكرهن  عن  أعرب 
اللبنانيون مبفردهم، وخصوصا ما يتعلق منها باالقتصاد، ولكن هذا يعين 

لي الكثري، انهم كرماء ولطفاء وأمتنى ان يعرتف العامل بذلك«.

يف زيارة مفاجئة مل يعلن عنها

أجنلينا جولي يف لبنان وتلتقي ميقاتي

العشي،  زريقة، عبد الباقي وااليوبي وااليوبي
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منوعـــات

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 15 September 2012  2012 أيلول   15 السبت 

»لبنان أكثر من وطن... انه 
البابا  وصفه  هكذا  رسالة«، 
الثاني.  بولس  يوحنا  الطوباوي 
ليس غريبًا على بلد تشّبع بآالم 
يسوع ان يتلقف أثر القديسني 
يف كل مكان. عشية زيارة البابا 
عشر  السادس  بينيديكتوس 
»حتقيق«  برنامج  افتتح  لبنان، 
ناضر  أبو  كلود  االعالمية  مع 
بالتعّمق  اجلديد  مومسه  هندي 
قاصدًا  املرميية،  الظهورات  يف 
حيث  الربتغال،  يف  »فاطمة« 

الظهور املرميي األهم.
التجهيزات الستقبال  اكتملت 
يرتقب  الكّل  األعظم.  احلرب 
حضوره املبارك اىل أرض لبنان، 
عساه يغتسل، ولو مرة كل عقد 
والتضرعات  بالدموع  أكثر،  أو 
بداًل من الدماء والصراخ الكافر. 
اليوم  ينتظر  لبنان  كان  وإذا 
حلول بابا الفاتيكان على أرضه 
وشعبه ليضيء الشموع على نية 
»فاطمة«  قرية  فإن  السالم، 
قرب العاصمة الربتغالية لشبونة، 
تكاد تشبه النور الذي يشّع يف 
صالة  كل  بعد  املؤمن  قلب 
البذخ،  تعرف  قرية مل  حقيقية. 
املعماري  بالرتف  تتمتع  ومل 
والفين، ولكنها شهدت ظهورات 
وعلى  العذراء،  للسيدة  عّدة 
مزارًا  لتصري  الثالثة،  أسرارها 
حيث  العامل،  مزارات  أهم  من 
تهدأ  ال  والقداديس  الصلوات 

وال تستكني.
الروحاني  احلج  تشبه  برحلة 
اللطيف، يأخذنا الربنامج بالصور 
اىل »فاطمة«، وبصوت مقدمته 
اىل التاريخ. لتلك القرية، اليت 
اختارت السيدة العذراء ان تعطي 
نعمها وتطلق رسائلها حكاية، إذ 
أمري املنطقة وقع يف  ُيقال ان 
غرام فتاة تدعى فاطمة، فأطلق 
عرب  تيمنًا.  مدينته  على  امسها 
ثالثة أوالد: جاثنتا، فرنشيسكو 
األم  معجزات  حّلت  ولوسيا، 
لتصبح  القرية  على  العذراء 
كل  اىل  الرسالة  نفسها  هي 
قلب  من  واالبتهال  العامل، 
وقلبه  اهلل  عقل  اىل  املؤمن 
العذراء  ان  الرواية  تقول  معًا. 
ظهرت للمرة األوىل على األوالد 

رحلة اىل »فاطمة« يف الربتغال و«حتقيق« 
مرميي من وحي »هبوط السماء اىل األرض«

العام 1971 يف هيئة كتلة من 
النور األبيض تدعو اىل السالم. 
الصورة  عن  ظهورها  خيتلف  مل 
إذ  املؤمنون،  فيها  عرفها  اليت 
صالة  وضعية  يف  هلم  تراءت 
يديها.   من  متدلية  والسبحة 
الظهور الثاني كان األكثر تأثريًا 
باألوالد، ودافعًا أكرب هلم للسري 
ترافق  ألنه  الرب،  درب  يف 
حيث  جلهنم  حية  مشاهد  مع 
يتأملون.  واألشرار  الشياطني 
يريان  كانا  وفرنشيسكو  جاثنتا 
كانت  لوسيا  وحدها  ويسمعان، 
األوالد  اصرار  العذراء.  ختاطب 
على شهاداتهم واميانهم العميق 
السلطات،  أغضبا  بالنعمة 
كي  ردعهم  الكنيسة  فحاولت 
الشك  القوم ويساور  يتفّرق  ال 
أصحاب العقول الضعيفة. وملا 
وجد  ردعهم،  حماوالت  أخفقت 
أمام  ميتثلون  أنفسهم  األوالد 
غرف  يف  وُيتجزون  احلاكم 
شبيهة بالسجن، للضغط عليهم 

وثنيهم عن رواية مشاهداتهم.
تتضاعف  املؤمنني  أعداد 
ملشاركة األوالد النعمة املرميية، 
فأمام أكثر من 70 ألف مشاهد 
وحتققت  األخري،  الظهور  مت 
بألوان  الشمس  بتلّون  املعجزة 

يف  البيئي  الواقع  ميكن  ال 
إثارة  أكثر  يكون  أن  إال  لبنان 
للصعقات النفسية السلبية أمام 
ما ينجم عن أرقام الدراسات اليت 
املوقف  فداحة  أجواء  تضعنا يف 
التخفيف من  يتّم  ما  غالبًا  الذي 
شأنه أو جتاهله. فإذا كان حجم 
البسيطة  النفطية  التسّربات 
تسّببها  اليت  البقع  من  الناجتة 
خمّلفات العمل يف حمطات الوقود 
وحدها، يبلغ حنو 5 آالف برميل 
سنويًا  الطبيعة  يف  ُيرمى  نفط 
يف احلد األدنى، فما تراه يكون 
هذه  عن  الناجم  الكارثي  الرقم 
التسّربات البسيطة املتدّفقة من 
وحمطات  واملولدات  الشاحنات 

الوقود وغريها؟
لشركة اإلقليمي  املدير  عّرف 

CI Agent Solutions  املتخصصة 
النفطية  التسّربات  معاجلة  يف 
التسّربات  ضو،  شوقي 
»تلك  بأنها  البسيطة  النفطية 
سياراتنا  من  تتساقط  اليت 
الوقود،  حمطات  و«نباريش« 
و«ترانسات«  واملولدات، 
شيء  وأي  والسفن  الكهرباء، 
إىل  وأشار  النفط«.  يستخدم 
ان دراسات عاملية »أفرجت عن 
عام  صدورها  مع  خميفة  أرقام 
2007، غري أنها مل ترصد الواقع 
بعض  لدينا  ذلك  ومع  احمللي. 
يصعب  اليت  لبنان  عن  األرقام 

جدًا تصّورها«.
على مستوى العامل

إىل  استنادًا  ضو،  وأوضح 
كّل  بني  »من  أن  الدراسات، 
يف  ينتج  نفط  برميل  مليون 
ما  الطبيعة  يف  يرمى  العامل، 
واملشكلة  منها.   50 و   20 بني 
مئات  إىل  حاجة  يف  النفط  أن 
السنني كي يتحلل، ومتى وصل 
املياه  يف  يتغلغل  األرض  إىل 
السامة  املواد  ويمل  اجلوفية 
الطبيعة  حتتاج  اليت  واملسرطنة 
تتخلص  500 سنة كي  إىل حنو 

منها«!
يوميًا  العامل  »ينتج  وأضاف 
ويف  برميل.  مليون  مئة  حنو 
مقارنة بأكرب كارثة بيئية سببتها 
فالديز«  »نكسون  النفط  ناقلة 
عام  األالسكا  شواطئ  على 
حتى  يزالون  ال  واليت   1989
كونها  آثارها  يعاجلون  اليوم 
أمريكا،  يف  بيئيًا  األكرب  تعترب 
التسربات  أن  الدراسات  أثبتت 
النفطية البسيطة، تشكل كل 7 

خّلفتها  اليت  حبجم  كارثة  أشهر 
فالديز«.

وتشري الدراسات اىل أنه »إذا 
كان حنو 15% من إنتاج النفط 
الطبيعة، فهذا يعين  ينتهي يف 
أن إنتاج مئة مليون برميل يوميًا 
يؤدي إىل انتهاء 250 ألفًا منها 
يصل  ما  وهذا  الطبيعة،  يف 

يوميًا على مستوى العامل«.
على مستوى لبنان

تأسيس  عن  ضو  وكشف 
التسربات  من  »الوقاية  مجعية 
ثغرة  ستسد  اليت  النفطية« 
الدراسات على املستوى احمللي، 
العلمية،  الدراسات  »فتنجز 
املتعلقة  القوانني  وتتابع 
البيئة  النفطي ومحاية  بالتسرب 
وأوضح  عليها«.  وتعمل  منها، 
أنه »وفق وزارة الطاقة واملياه، 
اجلوفية  املياه  من   %60 فإن 
لإلستخدام،  صاحلة  وغري  ملّوثة 
عن  نامجًا  تلوثها  كان  وإذا 
فاملشكلة سهلة وميكن  اجملارير 
الكربى  الطامة  ولكن  معاجلتها. 
هي يف أن يصل النفط إىل املياه 
أكيدة  اجلوفية، ولدينا مؤشرات 
ارتوازية يف  آبارًا  مثة  أن  تظهر 
النفط،  إليها  وصل  قد  بريوت 
وقمنا كشركة بتقديم املساعدة 

يف إزالة النفط منها«.
وكشفت دراسة على مستوى 
لبنان، أن »حمطات الوقود ترمي 
سنويًا  نفط  برميل  آالف   5 حنو 
يف الطبيعة. يوجد يف البلد حنو 
منها   35 زرنا  حمطة،  آالف   3
وسألنا أصحابها كم يهدرون من 
النفط على األرض، وكان جواب 
ومخسة  ليرتين  بني  األكثرية 
ومنهم من قالوا سبعة وعشرة. 
وهو  األدنى  احلد  احتساب  ومع 
مثة  أن  تبني  يوميًا،  واحد  ليرت 
ثالثة آالف ليرت ُترمى يف الطبيعة 
الدراسة مشلت  أن  علمًا  يوميا، 
حمطات الوقود فقط ومل تتطرق 

إىل املولدات وغريها«.
حاًل  وجد  الغرب  أن  وأوضح 
أمريكا  »ففي  املسألة،  هلذه 
احملطات  أصحاب  الدولة  تلزم 
جتهيزها بأقنية متنع مياه الشتاء 
الطبيعة،  إىل  الوصول  من 
وكذلك تستخدم جتهيزات معينة 
للمولدات والطرق. ويف حني ال 
يزال املوضوع يف لبنان بعيدًا من 
وعي كثريين، فإن أحدًا ال يتنبه 
وعي  ومثة  املشكلة،  هذه  إىل 
الدولة  لدى  قليلة  جمموعة  لدى 

العذراء  ومنع  القزح،  قوس 
تدمريًا  األرض  لتجنيب  وقوعها 

وهالكًا حتميني.
من الربتغال، حططنا لنسرتيح 
يف لبنان، ثم ننطلق جمددًا اىل 
ايطاليا، فرحلة احلج مل تنته بعد. 
طوال الشهر املرميي جال موكب 
العذراء برفقة القديسة فريونيكا 
يف مناطق  اجلنوب وقراه، ويف 
كل املناطق اللبنانية أيضًا. يف 
هذه  حياة  اسُتعيدت  الفاتيكان 
العذراء  مستها  اليت  القديسة 
من  حمطات  اىل  قليب«،  »قلب 
وكالرا،  ريتا  القديستني  حياة 

والقديس فرنسيس.
القصص  ناضر  أبو  لنا  روت 
لكأننا  أمس،  من  األول  مساء 
أوالد صغار وإمنا ناضجون، هي 
فيها  جيد  ولن  للمؤمنني  حتمًا 
املشككون ما يشبع هواجسهم. 
واهلابطة،  الصاعدة  املوسيقى 
وفق السرد، زادت النّص نبضًا 
البابا،  زيارة  وحي  من  وشبابًا. 
مبللة  بصالة  أشبه  احللقة  بدت 
بالدموع ومذيلة بشهادات خربت 
مقتطفات  اىل  املرميي،  الظهور 
الذي  الراحل،  البابا  كالم  من 
برسائل  إميانًا  األكثر  كان 
»فاطمة«. لعلها حتية اىل قلوب 
تسّلحت باالميان يف زمن الظالم 

الدامس والوحوش املفرتسة.

حيال هذا املوضوع، يف ظل عدم 
يف  متخصصني  بيئيني  وجود 

هذا اجملال«.
على  حاليًا  »نعمل  وأضاف 
احلجم  ملعرفة  شاملة  دراسة 
النامجة  للتسربات  احلقيقي 
عن  وليس  اجلهات  خمتلف  عن 
حمطات الوقود فحسب. وملعرفة 
نسبة التسربات النفطية السنوية 
املؤشر  على  اعتمدنا  لبنان،  يف 
العاملي وهو 15% من إنتاج النفط 
لبنان  وألن  وأشرنا.  سبق  كما 
نقيس  للنفط، سوف  منتج  غري 
اإلستهالك ال  مبدأ  املؤشر وفق 
»يستورد  واستطرد  اإلنتاج«. 
ماليني طن   6 لبنان سنويًا حنو 
من النفط، وتشكل نسبة الـ%1 
منها 60 ألفًا، ويبلغ ربع الستني 
حنو 15 ألفًا مما يعين أن معدل 
هو  البسيطة  النفطية  التسربات 
15 ألف طن تقريبًا سنويًا، اي ما 
يوازي حجم التسربات النفطية يف 
»حرب متوز« 2006.  البحر خالل 
ويذهب جزء من هذه التسّربات 
البحر، مما يؤثر على احلياة  إىل 
إىل  اآلخر  واجلزء  اإليكولوجية، 
غري  تصبح  اليت  اجلوفية  املياه 
صاحلة لإلستخدام بسبب السموم 

واملواد املسرطنة«.
وسائل املعاجلة

البقع  »تنظيف  أن  ضو  وأكد 
ينفع ألنه  املياه ال  النفطية يف 
ال ميكن إزالته منها، لذا ما نقوم 
وحتويله  النفط  جتميد  هو  به 
البالستيك وعندها  إىل ما يشبه 
ومعاملته  تدويره  إعادة  ميكن 
انه  واعترب  الصلبة«.  كالنفايات 
الدولة  تتبنى  أن  الصعب  »من 
أن  إمكانها  لكن يف  احلل،  هذا 
تضع قوانني يف هذا اجملال تلزم 
أصحاب حمطات الوقود وغريهم 
اتباع  النفط،  مستخدمي  من 
يتتسرب  ال  حتى  معينة  معايري 
وال  اجلوفية.  املياه  إىل  النفط 
هذه  حيال  الوعي  نشر  من  بد 
مستخدمو  يتنّبه  حتى  املسألة 

النفط إىل ما يتسببون به«.
واشار إىل أن »للبلديات دورًا 
أساسيًا يف نشر التوعية ومراقبة 
املخالفات كل ضمن نطاقها، ألن 
الناس أحيانًا جيهلون ما يسّببونه 
نتيجة به عدم معرفتهم بالنتائج. 
هذه  على  حاليًا  نعمل  حنن 
من  ناشطة  جهات  مع  القوانني 
مجعيات بيئية واجلامعة األمريكية 

ونقابة املهندسني وغريها«.

التسّربات النفطية البسيطة يف لبنان تبلغ 15 ألف طن سنوياً وحجم تلويثها 
للمياه اجلوفية والبحر يوازي الكارثة البيئية يف »حرب متوز«
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تتمــات

البابا يقّدس لبنان .....
تتمة املنشور الصفحة االوىل

الكبري مبعزل عن االنقسامات الداخلية.
البابا اىل  للزيارة، فعرب عنه عشية وصول  البعد االساسي  أما 
لبنان رئيس اجمللس البابوي للحوار بني االديان الكاردينال جان – 
لوي توران باعالنه ان البابا سيشدد على دعوة املسيحيني اىل ان 
يبقوا »اقلية فاعلة« يف الشرق االوسط. وقال الذاعة الفاتيكان 
االرشاد  توقيع  لدى  لبنان  اىل  البابا  سيحملها  اليت  الرسالة  إن 
الرسولي لسينودس 2010 للمنطقة كلها هي اآلتية »على رغم كل 
الصعوبات انتم هنا منذ قرون، انتم يف دياركم وهنا ينبغي ان 
تزدهروا«. وشدد على انه »جيب التصدي مليل حنو االضطالع بدور 
الضحية، فنحن اقلية فاعلة« يف الشرق االوسط. واوضح ان جانبا 
آخر من رسالة البابا سيكون الدعوة اىل »انقاذ التعددية الدينية 
النقاذ املسيحيني«. ولفت اىل »حقيقة ان املسلمني واملسيحيني 
وحيملون  معًا  املدرسة  اىل  يوم  كل  يذهبون  لبنان  يف  والدروز 
الكتب ذاتها وميتلكون املعلمني ذاتهم«. ورأى ان »هذا االنفتاح 
الفريد من نوعه يف هذا اجلزء من العامل جيب ان يصان«. لكن 
توران اضاف: »جيب اال تتوقعوا اعالنا سياسيا«، واصفا الزيارة 

بأنها »رسولية«.
استنفار امين

وقبل ساعات من وصول البابا اىل بريوت، علم  ان االستنفار 
الرمسي الستقباله بلغ ذروته امس مع اجناز كل الرتتيبات االمنية 
واللوجستية والتنظيمية اليت اختذت بالتنسيق بني اللجنة الرمسية 

املكلفة هذه املهمة واللجنة الكنسية املعنية.
وكشفت مصادر معنية بهذه الرتتيبات  ان لواء احلرس اجلمهوري 
املكلف محاية البابا استنفر يف مواكبة امنية استثنائية كامل عديده 
وضباطه منذ االربعاء لتأمني احلماية للبابا ف يف حمطاته وتنقالته 
منذ دخول طائرته االجواء اللبنانية حتى مغادرته لبنان مساء االحد. 
وضعت  اليت  االمنية  اخلطة  تنفيذ  يف  اجلمهوري  احلرس  ويساند 
ملواكبة الزيارة كل االجهزة االمنية، كما تشارك فيها قطعات من 
اجليش وقوى االمن الداخلي يف تنفيذ انتشار ميداني كثيف يف 
كل احملطات. واوضحت املصادر ان تدابري امنية اضافية تقررت 
البابا، مع وضع  البقع اليت سيمر بها  امس االول وستشمل كل 
احد  منها  يستثنى  ال  والتدقيق  للتفتيش  للغاية  مشددة  آليات 
التغطية االعالمية.  وتطاول االعالم والصحافة ايضا يف مواكبات 
ويقدر حجم القوى العسكرية اليت تشارك يف محاية البابا مبا ال يقل 
عن مخسة آالف رجل. وعلم ان عدد االعالميني الذي طلبوا بطاقات 
لتغطية الزيارة بلغ 1200 بني مراسل ومصور وتقين من مؤسسات 

اجنبية وعربية واوروبية وامريكية.
ودعا رئيس اجلمهورية ميشال سليمان اىل املشاركة الكثيفة يف 
استقبال البابا اجلمعة )امس( على الطريق املؤدية اىل قصر بعبدا 
حيث سيلتقي املسؤولني السياسيني ورؤساء الطوائف االسالمية 

وفاعليات سياسية واجتماعية وثقافية.
مؤمترا  الراعي  بطرس  بشارة  مار  املاروني  البطريرك  عقد  كما 
صحافيا حتدث فيه عن أبعاد الزيارة وأهميتها واعتربها »دعوة اىل 
اللبنانيني لكي حيافظوا على وطنهم الذي قال عنه سلفه الكبري 
الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاني إنه أكثر من بلد بل هو رسالة«. 
وقال إن توقيع البابا االرشاد الرسولي اليوم املوافق عيد ارتفاع 

الصليب هو مبثابة »ربيع حقيقي للبلدان الشرق االوسطية«.
السنيورة وقانون االنتخاب

االنفتاح  لتعزيز  حتركات  برزت  للزيارة،  التحضريات  ووسط 
السياسي كان من أبرزها أمس زيارة وفد كبري من »كتلة املستقبل« 
النيابية للبطريرك الراعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. وعلمت 
البطريرك  مع  اللقاء  خالل  ركز  السنيورة  الرئيس  ان  »النهار« 
املاروني على جمموعة مبادئ »ستكون أساس العالقة مع بكركي  
بلبنان  »التمسك  وهي  البابا«،  زيارة  عشية  املستقبل  اآلن ويف 
املناصفة بني  على  القائم  العيش املشرتك  اساسه  نهائيا  وطنا 
املسلمني واملسيحيني منذ اتفاق الطائف، وتاليا استكمال تطبيق 
تعديله واالميان حبياد  او  االتفاق قبل طرح موضوع تطويره  هذا 
الندية، وهو  لبنان مع اآلخرين من موقع  لبنان االجيابي وتصرف 
موقف لن يتبدل سواء يف مواجهة النظام السوري احلالي او أي 
نظام آخر سواه«. أما يف ما يتعلق بقانون االنتخاب، فأبلغ السنيورة 
الراعي ان »ال مانع لدى تيار املستقبل ان تعتمد الدوائر الصغرى 

املختلطة ما دامت حتقق عدالة التمثيل وحرية االختيار«.
وقد اعتربت مصادر حزب »القوات اللبنانية« اعالن السنيورة يف 
بكركي تأييد كتلته للدوائر الصغرى »أول الغيث وتأكيدا لصدقية 
اجتماع االثنني املاضي  البطريرك يف  امام  القوات عندما تعهدت 
االمثل  للمشروع  نيابي  تأييد  أكرب  جلمع  الالزمة  االتصاالت  اجراء 

واملمكن لتمثيل املسيحيني يف جملس النواب«.
والكتائب  »القوات«  كتليت  ان  عدوان  جورج  النائب  وكشف 
والنائب بطرس حرب والنواب املسيحيني املستقلني سيتقدمون 
النواب  لتسجيله يف جملس  قانون  باقرتاح  املقبل  االسبوع  مطلع 
حيث سيصل عدد املؤيدين له عند انطالقه اىل 56 نائبا على ان 

يزداد تباعا من احللفاء والكتل.
توقيف وحترير

استكمال  يف  متثال  جديدان  أمنيان  تطوران  برز  ذلك،  اىل 
التوقيفات يف الضاحية اجلنوبية على خلفية اعمال اخلطف واطالق 

املخطوف الرتكي الثاني الذي كان حمتجزا منذ أسابيع.
وأعلنت قيادة اجليش انها أوقفت أمني سر رابطة عشرية املقداد 
اطالق  أي  يتخللها  مل  وخاطفة  دقيقة  عملية  »اثر  املقداد  ماهر 
نار«. وأشار اىل مباشرة التحقيق مع املوقوف يف اشراف القضاء 

املختص »لكشف مالبسات عمليات اخلطف واالخالل باالمن«.
ويف الوقت عينه سلمت ما مسي »سرايا املختار الثقفي« عرب 
العام  املدير  اىل  اصالن  الباسط  عبد  الرتكي  املخطوف  وسطاء 
لألمن العام اللواء عباس ابرهيم يف حضور السفري الرتكي أنان 

اوزيلديز. 

موسكو: ال داعي للتدخل يف الشأن ......
تتمة املنشور الصفحة االوىل

وتواجه مهمة االبرهيمي حتديات، ذلك أن أيًا من طريف الصراع 
ال يبدي استعدادا اللقاء السالح. أضف أن املمثل اخلاص املشرتك 
العاملية  القوى  بني  االنقسام  اىل  نظرًا  الالزم  بالدعم  حيظى  ال 

والشرق األوسطية.
ومن املقرر ان يلتقي االبرهيمي رموزًا من املعارضة يف الداخل 

ومسؤولني من احلكومة يف مقدمهم الرئيس بشار االسد.
وقال االبرهيمي لدى وصوله اىل دمشق ان هناك ازمة ال احد 
االيام  غضون  يف  العنف  انهاء  يف  املساهمة  يف  وامل  ينكرها. 

واالسابيع املقبلة.
وافاد ناشطون من املعارضة ان طائرة مقاتلة وطائرات هليكوبرت 
الطاحة  يقاتلون  معارضون  فيها  لدمشق  ضواحي  تقصف  حربية 
الرئيس االسد منذ 18 شهرا. وقال احدهم من العاصمة: »هناك 
طائرات  حتلق  دمشق...  من  الشرقية  املناطق  على  جديدة  محلة 

اهلليكوبرت يف السماء االن وتطلق النريان على حي الزملكة«.
كذلك تواصلت املعارك العنيفة وخصوصا يف حلب اليت شهد 

احد احيائها معارك كر وفر بني قوات الطرفني.
روسيا

يف غضون ذلك، أبدى وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف 
استعداد موسكو للموافقة على قرار خاص بسوريا يف جملس األمن، 
إال أنها تعتقد أنه ليس هناك أسباب للتدخل يف النزاع السوري 

الداخلي.
األمن  قرار جمللس  على  للموافقة  استعداد  على  »حنن  وقال: 
يف شأن سوريا، ويف الوقت ذاته نستغرب ملاذ ينسى اجلميع أن 
جملس األمن قد إختذ بالفعل قرارين يف الشأن السوري، كما مت 
كذلك اإلتفاق على بيان جمموعة العمل اليت إلتقت يف جنيف يف 30 
حزيران املاضي«. وأضاف: »لقد إقرتحنا املوافقة على بيان جنيف 
يف جملس األمن، لكن األمريكيني رفضوا ذلك ألنه ال حيتوي على 
تهديدات وتقديرات أحادية اجلانب وعقوبات على النظام، إذ تضمن 
الدماء يف اجلمهورية  البيان مسلكا متزنا يهدف إىل وقف سفك 
العربية السورية«. وشدد على انه  »ميكننا أن نضمن أننا لن خنل 
بإلتزاماتنا الدولية إطالقًا، أما أولئك الذين يفعلون ذلك منذ أكثر 
من سنة فيدركون اآلن أن هذا األمر بات جيلب مزيدا من احلنق يف 
اجملتمع الدولي«. وأوضح أنه على رغم عدم إظهار ذلك دائما، إال 
أن معظم الدول ال ترغب يف استمرار هذه النزعة، وهلذا السبب 
بالذات تسعى بعض الدول الراغبة يف استخدام التدخل اخلارجي 
املسلح يف سوريا إىل »إنتزاع« قرار تكون فيه إشارة إىل الفصل 
السابع من ميثاق األمم املتحدة الذي جييز إختاذ إجراءات جربية يف 

حق الدولة املخالفة. 

أوباما: مصر ليست حليفًا
تتمة املنشور الصفحة االوىل

االربعاء أال يؤثر هجوم بنغازي على العالقات االمريكية - الليبية، 
برز يف املقابل مؤشر الفت لتدهور العالقات االمريكية - املصرية، 
مع قول اوباما ان حكومته ال تعترب مصر دولة حليفة، مشريًا اىل 
البلدين يف عدد من القضايا. ولفت  بروز تباين واختالفات بني 
املنشآت  القانونية يف محاية  بواجباتها  تقم مصر  اذا مل  أنه  اىل 
حقيقية  »مشكلة  سيوجد  ذلك  فان  االمريكية،  الديبلوماسية 

كبرية«.
وجاءت تصرحيات اوباما هذه تعليقا على اقتحام مبنى السفارة 
االمريكية يف القاهرة والذي أعقبه صمت مصري رمسي اثار استياء 

املسؤولني االمريكيني واستغرابهم .
  ويف  مقابلة أجرتها معه شبكة التلفزيون االسبانية »تيليموندو«، 
سئل هل يعترب مصر دولة حليفة، فاجاب: » ال اعتقد انه ميكننا 
ان نعتربهم حليفا، ولكننا ال نعتربهم عدوا. فهناك حكومة جديدة 
حتاول ان تشق طريقها«. وبعدما اشار اىل ان النظام يف مصر قد 
انتخب دميوقراطيا، أضاف: »أعتقد أننا سنرى كيف سيتعاملون مع 
هذا احلادث، وكيف سيتعاملون مع قضايا أخرى مثل صون معاهدة 
السالم مع اسرائيل... حتى االن رأينا انهم يف بعض احلاالت قالوا 
االشياء الصحيحة واختذوا اخلطوات الصحيحة، ويف حاالت اخرى مل 
يكن تعاملهم مع بعض التطورات متناسبا مع مصاحلنا، لذلك فانين 
انها مسألة مستمرة«. ولكن »بالتأكيد يف ما يتعلق بهذا  أعتقد 
احلادث )اقتحام السفارة( ما سنتوقعه انهم سيتعاملون اجيابا مع 
اصرارنا على محايتهم سفارتنا، ومحاية ديبلوماسيينا، واذا اختذوا 
انهم لن يتحملوا هذه املسؤوليات، كما هو احلال  اجراءات تبني 
يف كل الدول االخرى اليت لنا فيها سفارات، فانين اعتقد ان ذلك 

سوف يكون مشكلة حقيقية كبرية«.
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وكان الرئيس املصري حممد مرسي قد أورد يف صفحته على 
بيانا  السفارة  اقتحام  من  ساعة   24 من  اكثر  بعد  »فايسبوك« 
مقتضبا بدأه بالتنديد بشريط الفيديو املسيء اىل الرسول حممد، 
وانهاه مبطالبة سفارة مصر يف واشنطن باختاذ االجراءات القانونية 
ضد منتجي الفيلم. ويف منتصف بيانه قال ان احلكومة املصرية 
املنشآت  فيها  مبا  والعامة  اخلاصة  املمتلكات  محاية  عن  مسؤولة 
الديبلوماسية االجنبية وانها لن تسمح بتظاهرات تنتهك القانون. 
لكنه مل يذكر السفارة االمريكية باالسم، ومل يندد بعملية االقتحام، 
وقارن  االسف.  عن  تعبري  او  اعتذار  اي  البيان  يتضمن  مل  كما 
االمريكيون بني هذا املوقف املصري املثري لالستغراب واملوقف 
اللييب الرمسي والشعيب، إذ سارع املسؤولون اىل التنديد بقتل 
معهم  والتعاون  لالمريكيني  واالعتذار  وزمالئه  االمريكي  السفري 

يف التحقيق.
وكان اوباما قد اجرى اتصاال هاتفيا مع نظريه املصري االربعاء 
بيان  اىل  استنادا  اوباما  وأثار  الثنائية،  العالقات  خالله  ناقشا 
التعاون  التزامها  مصر  تنفيذ  »أهمية  االبيض  البيت  عن  صدر 
االمريكية  الديبلوماسية  املنشآت  محاية  املتحدة يف  الواليات  مع 
والعاملني فيها«، وان مرسي قدم تعازيه بضحايا هجوم بنغازي 
» وأكد ان مصر ستقوم بواجباتها يف ضمان امن الديبلوماسيني 

االمريكيني«.
* يف موسكو، أعلن الرئيس الروسي فالدميري بوتني  ان روسيا 
على  اهلجوم  عقب  االوسط  الشرق  »الفوضى«  تعم  ان  ختشى 

القنصلية االمريكية يف بنغازي. 

على  بروكسيل  يف  مرسي   حممد  املصري  الرئيس  حصل 
املالية  مساعدته  لزيادة  االوروبي  االحتاد  الستعداد  تأكيد 

لـ«مصر اجلديدة« ورفعها اىل اكثر من مليار أورو.
دوراو  مانويل  جوزيه  االوروبية  املفوضية  رئيس  وقال 
االوىل  بزيارته  يقوم  الذي  مرسي  مع  لقاء  ختام  باروسو يف 
تعتمد  ان  مصر  »تستطيع  حزيران:  يف  انتخابه  منذ  الوروبا 
على االحتاد االوروبي... املستعد لتقديم 500 مليون أورو من 
املساعدة املالية« اليت ستضاف اىل الربامج البالغة قيمتها 449 
مليونًا للسنوات 2011 - 2013.اال أنه اوضح ان االفراج عن 
مساعدة جديدة مشروط باجناز االتفاق الذي تتفاوض مصر يف 

شأنه حاليا مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى القاهرة اىل احلصول من صندوق النقد الدولي على 

قرض قيمته 4,8 مليارات دوالر.
كذلك، أبدى باروسو استعداد االحتاد االوروبي »للبحث يف 
دعم للموازنة مبا بني 150 و200 مليون أورو« يف اطار خطة 
تاليًا على  بروكسيل مستعدة  ان  اقتصادي. واضاف  انعاش 
املدى الطويل »لبدء مناقشات متهد ملفاوضات مستقبلية« يف 

شأن اتفاق واسع للتبادل احلر مع مصر.
 اما الرئيس املصري، فأبرز »اجملاالت الكبرية للتنمية« اليت 
توفرها بالده للمستثمرين االوروبيني، حتى وان كانت تواجه 
يف الوقت الراهن صعوبات اقتصادية واجتماعية كبرية. وقال 
اىل  والديكتاتورية  الفساد  من  »ستنتقل  مصر  ان  لباروسو 
من  املواطنني  جلميع  والدميوقراطية  احلرية  من  جديدة  مرحلة 

دون متييز«.
ومن بروكسيل، ينتقل مرسي اىل روما، احد ابرز الشركاء 

التجاريني ملصر يف اوروبا.
ويف القاهرة، أفادت  مصادر قضائية أن حمكمة االستئناف 
القاهرة حددت  تشرين األول موعدًا لبدء حماكمة رئيس  يف 
الوزراء سابقًا واملرشح الرئاسي املصري السابق أمحد شفيق 
قضية  يف  ومجال  عالء  مبارك  حسين  السابق  الرئيس  وابين 
على  القاهرة  يف  اجلنايات  حمكمة  حكمت  ذلك،  اىل  فساد. 
رئيس الوزراء املصري سابقًا أمحد نظيف بالسجن ثالث سنوات 
وبغرامة تسعة ماليني جنيه مصري )1,5 مليون دوالر( الدانته 

باالثراء غري املشروع.

باروسو أبلغ مرسي يف بروكسيل
استعداد أوروبا لزيادة املساعدة ملصر

تشويه صور القديسني واأليقونات 
وحتطيم متثال القديسة ريتا يف كنيسة 

الصليب املقدس يف الزلقا
انه  اليوم،  بيان  يف  لالعالم«  الكاثوليكي  »املركز  أعلن 
»يف صباح يوم اخلميس 13 أيلول 2012، صرح كاهن رعية 
األب  الزلقا  يف  الكاثوليك  لألرمن  املقدس  الصليب  كنيسة 
ناريك لويسيان بأن إعتداء وقع داخل الكنيسة الليلة الفائتة. 
وشوهدت صور القديسني واأليقونات ممزقة ومشوهة ومتثال 
القديسة ريتا ملقى على األرض وحمطما. على أثر هذه الواقعة، 
قام كاهن الرعية باإلتصال باجلهات الرمسية املختصة للتحقيق 

يف احلادث والكشف عن اجلناة«.
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تفادت األرجنتني، بطلة كأس العامل مرتني، خسارة أمام البريو 
املباراة  يف   )1  -  1 األول  )الشوط   1  -  1 وإياها  تعادلت  إذ 
اليت أجريت بينهما على امللعب الوطين يف ليما وشهدها 50 ألف 
متفرج، يف املرحلة الثامنة من التصفيات األمريكية اجلنوبية املؤهلة 
لنهائيات كأس العامل الـ 20 لكرة القدم اليت تستضيفها الربازيل 

سنة 2014.
ففي الدقيقة الثالثة، احتسب احلكم الكولوميب ابرهام غونزاليز 
سبع  برصيد  السابع  البريوفياني  للمنتخب  »بناليت«  جزاء  ضربة 
نقاط، لكن املهاجم كلوديو بيزارو )33 سنة(، العائد هذا املوسم 
إىل بايرن ميونيخ األملاني والذي انربى هلا، أهدرها. ويف الدقيقة 
21، افتتح كارلوس أوغوستو زامربانو التسجيل للبريو اثر متريرة 
عرضية من لويس ادفينكوال. وعادل مهاجم ريال مدريد االسباني 
غونزالو هيغواين لالرجنتني يف الدقيقة 36 اثر متريرة من ايزيكييل 

الفيتزي.
واحتفظت االرجنتني بصدارة ترتيب الفريق ورفعت رصيدها اىل 
14 نقطة بفارق نقطة عن كولومبيا اليت تقدمت اىل املركز الثاني 
بعد فوزها على مضيفتها تشيلي 3 - 1 )الشوط األول 0 - 1( 
ماتياس  للمضيف  سجل  سانتياغو.  يف  »مونومنتال«  ملعب  على 
وراداميل  رودريغيز  جيمس  وللضيف   ،41 الدقيقة  يف  فرنانديز 
فالكاو غارسيا وتيوفيلو غوتيرييز يف الدقائق 58 و73 و76. وطرد 
احلكم الالعب التشيلياني غاري فيديل يف الدقيقة 34، والالعب 

الكولوميب أبل اغويالر يف الدقيقة 84.
وعلى ملعب »سنتيناريو« يف مونتيفيديو، وأمام 42 ألف متفرج، 
تعثرت األوروغواي جمددًا أمام ضيفتها االكوادور 1 - 1 )الشوط 
األول 0 - 1(. سجل لألوىل ايدينسون كافاني يف الدقيقة 67، 
جزاء  ضربة  من  الثامنة  الدقيقة  يف  كايسيدو  فيلييب  وللثاني 
فالنسيا يف  انطونيو  االكوادوري  الالعب  احلكم  وطرد  »بناليت«. 

الدقيقة 90 + 4.
 0  -  2 الباراغواي  مضيفتها  فنزويال  فاجأت  أسونسيون،  ويف 
الروسي  كازان  روبني  مهاجم  سجلهما   )0  -  1 األول  )الشوط 

سالومون روندون )2( يف الدقيقتني 44 و67.
وتقام املرحلة التاسعة يف 11 تشرين األول املقبل.

ترتيب املنتخبات بعد املرحلة الثامنة
       لعب    فاز    تعادل    خسر    له    فيه    نقاطه

1 - األرجنتني    7    4    2    1    15    6    14
2 - كولومبيا    7    4    1    2    12    6    13
3 - األكوادور    7    4    1    2    8    7    13

4 - األوروغواي    7    3    3    1    15    11    12
5 - تشيلي    7    4    -    3    12    13    12

6 - فنزويال    8    3    2    3    7    8    11
7 - البريو    7    2    1    4    9    13    7

8 - بوليفيا    7    1    1    5    7    12    4
9 - الباراغواي    7    1    1    5    5    14    4

التصفيات األمريكية اجلنوبية املؤهلة لنهائيات كأس العامل الـ 20 لكرة القدم

األرجنتني تفادت خسارة 
وكولومبيا وصيفتها بفارق نقطة 

راداميل فالكاو يحتفل باصابته لكولومبيا يف مرمى تشيلي 3 – 1 يف سانتياغو.

اإلعالم األردني يشيد 
بالفوز على أسرتاليا

االردني  املنتخب  بفوز  االردنية  االعالم  وسائل  اشادت 
يف  عمان  يف   )1  -  2( االستنرالي  نظريه  على  القدم  لكرة 
اجلولة الرابعة من منافسات اجملموعة الثانية يف الدور احلاسم 
االخري من تصفيات آسيا املؤهلة لنهائيات مونديال 2014 يف 

الربازيل.
واعتربت الصحف أن هذا الفوز منح »منتخب النشامى« فرصة 
قطع أكثر من خطوة شاسعة يف الطريق وألول مرة إىل نهائيات 
كأس العامل بعد ان اصبح ثانيا يف الرتتيب بـ 4 نقاط خلف 
اليابان )10( وامام كل من العراق واسرتاليا وعمان )نقطتان 
مباشرا  بثا  الرياضية«  »األردن  قناة  وفتحت  منها(.  لكل 
امس  الصحف  خصصت  فيما  املباراة،  بعد  بالفوز  لالحتفال 
مساحات واسعة من صدر صفحاتها أألوىل ومالحقها الرياضية 
إلبراز الفوز التارخيي. وعنونت »الرأي«، احدى الصحف الكربى، 
املهمات  يف  أبطاال  النشامى  على  تعودنا  الطريق..  »نصف 
الصعبة«، فيما كتبت زميلتها »الغد« عناوين خاصة لالشادة 
االسرتالي«،  الكنغرو  يفرتس  األردني  »الصقر  مثل  بالفوز 
و«النشامى يدخلون التاريخ بأول فوز على اسرتاليا يف الدور 
باملنتخب  ويصعدون  املستحيل  يقهرون  و«النجوم  احلاسم«، 

للمركز الثاني«.
لالعبني  مسبوقة  غري  جمزية  مكافآت  الكرة  احتاد  وسيقدم 
مبعدل  دوالر،  ألف   400 من  تقرتب  واالدراي  الفين  واجلهاز 
حنو 12 ألف دوالر لكل العب. وشارك األمري علي بن احلسني 
رئيس احتاد الكرة األردني ونائب رئيس االحتاد الدولي العبيه 
واجلماهري الفرحة الكربى، مشيدا بالروح القتالية واالجناز الكبري 
اجلوهري  حممود  الراحل  املصري  املدرب  لروح  أهداه  الذي 
الذي تويف يف عمان منتصف األسبوع املاضي بعد 10 سنوات 
حبنكة  علي  األمري  وأشاد  األردنية.  الكرة  خدمة  يف  أمضاها 
املدرب العراقي عدنان محد، جمددا ثقته بقدرة »النشامى« على 
اجلوالت  جهدهم يف  وطالبهم مبضاعفة  الربازيل  إىل  الوصول 

اخلمس املقبلة.
من ناحية ثانية، ميلك الفيصلي املتصدر فرصة مواتية لرفع 
رصيده اىل 9 نقاط عندما يلتقي السبت مع البقعة )نقطة واحدة( 
على استاد عمان يف ختام املرحلة الثالثة من الدوري االردني. 
ويلعب السبت ايضا اجلزيرة مع الرمثا يف لقاء اجلرحيني على 
املرحلة  وتفتتح  القويسمة.  يف  الثاني  اهلل  عبد  امللك  استاد 
اليوم اخلميس بلقاءي شباب احلسني مع ذات راس على استاد 
البرتاء يف عمان، والريموك مع شباب األردن على استاد عمان 
الدولي. وتربز مواجهة غدا اجلمعة اليت جتمع على استاد األمري 
منشية  مضيفه  مع  الصدارة  شريك  العربي  الزرقاء  يف  حممد 
الذي  الوحدات  يستضيف  فيما  نقاط(،   4( الثالث  حسن  بين 
كاس  من  الثمانية  دور  الكوييت يف  الكويت  ملواجهة  يتأهب 
اجلديد واملشارك الول مرة  الوافد  الصريح  االحتاد اآلسيوي، 

يف الدوري على استاد امللك عبد اهلل الثاني.

صعد 
ني  يطا لرب ا
موراي  اندي 
املركز  من 
اىل  الرابع 
يف  الثالث 
لتصنيف  ا
عي  سبو ال ا
التنس  لالعيب 

للمحرتفني.
د  ستفا ا و
من  موراي 
املباراة  بلوغه 
قبل  النهائية 

لقب  احرازه 
الفردي للرجال يف بطولة الواليات املتحدة على مالعب فالشينغ 
اللقب  حامل  على  بفوزه  الكربى،  االربع  البطوالت  آخر  ميدوز، 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عامليا االثنني املاضي، ومن 
ختلف االسباني رافايال نادال عن املشاركة يف االشهر املاضية 
بسبب االصابة فرتاجع االخري اىل املركز الرابع. وكان موراي اصبح 
عام  بريي  فريد  بعد  عاما   76 منذ  كبريا  لقبا  حيرز  بريطاني  اول 

.1936
وبقي السويسري روجيه فيديرير يف الصدارة على رغم خروجه 
توماس  التشيكي  يد  على  ميدوز  فالشينغ  يف  النهائي  ربع  من 
برديتش الذي صعد مرتبة اىل املركز السادس، مفوتا بذلك فرصة 
احراز اللقب االمريكي للمرة السادسة ورفع رصيده من االلقاب 

الكبرية اىل 18 لقبا.
فيديرير  روجيه  السويسري   -  1 االوائل:  العشرة  ترتيب  وهنا 
11805 نقاط، 2 - الصربي نوفاك ديوكوفيتش 10470 نقطة، 3 
- الربيطاني اندي موراي 8570 نقطة، 4 - االسباني رافايل نادال 
7515 نقطة، 5 - االسباني دافيد فريير 5915 نقطة، 6 - التشيكي 
توماس برديتش 4830 نقطة، 7 - الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 
4520 نقطة، 8 - االرجنتيين خوان مارتن دل بوترو 3890 نقطة، 
9 - الصربي يانكو تيبساريفيتش 3285 نقطة، 10 - االمريكي جون 

ايسنر 2610 نقاط.
كيبيك

سادسة  املصنفة  سرتيكوفا  زاهالفوفا  بربورا  التشيكية  بدأت 
محلة الدفاع عن لقبها كبطلة لدورة كيبيك الكندية الدولية للتنس، 
ايف  ماري  الكندية  على  بفوز  دوالر،  الف   220 جوائزها  والبالغة 
بيلوتييه 7 - 6 )7 - 2( و6 1. وستلعب سرتيكوفا يف الدور الثاني 
اليكسا غالتش  االمريكية  الفائزة على  ماليك  تاتيانا  االملانية  مع 

7 - 6 )7 - 3( و6 3.
وتأهلت للدور الثاني ايضا، الكندية الكسندرا فوزنياك املصنفة 
رابعة بفوزها على الروسية ايلينا فسنينا 6 - 2 و4 - 6 و6 3، 
والكرواتية برتا مارتيتش السابعة بتغلبها على االمريكية جيسيكا 
حساب  على  هراديسكا  لوسي  والتشيكية   ،5 و7   4  -  6 بيغوال 
االمريكية ماريا سانشيز 6 - 4 و7 - 6 )7 - 5(. وفازت ايضا 
الكرواتية مرييانا لوسيتش على الكندية هايدي الطباخ 6 - 4 و3 
- 6 و7 - 6 )7 - 5(، واجلورجية آنا تاتيشفيلي على الكازاخستانية 
سيسيل كاراتانتشيفا 7 - 5 و1 - 6 6 1، والسلوفينية برتا رامربي 
 - و6   6  - و1   2  -  6 بريتو  دي  الرتشر  ميشيل  الربتغالية  على 
ماديسون  االمريكية  على  مالدينوفيتش  كريستينا  والفرنسية   ،3
برينغل 6 - 4 و6 - 7 )6 - 8( و6 - 4، واالمريكية ميالني اودين 
على مواطنتها ايرينا فالكوني 7 - 5 و7 - 6 )8 - 6(، واالمريكية 
 ،3  - و6   5  -  7 دوبوا  ستيفاني  الكندية  على  ديفيس  الورين 

والكندية يوجيين بوشار على االمريكية غرايس مني 6 - 4 و6 3.
اعتزال فرييرو

على  سابقا  تربع  الذي  فرييرو  كارلوس  خوان  االسباني  اعلن 
يف  اللعب  سيعتزل  انه  التنس،  حمرتيف  رابطة  تصنيف  صدارة 
مالعب  يف  عاما   14 امضى  ان  بعد  املقبل  االول/اكتوبر  تشرين 

الكرة الصفراء.
وسيسدل فرييرو )32 عاما( الستارة على مسريته االحرتافية اليت 
تتضمن حتى االن 15 لقبا بينها لقب واحد يف بطوالت الـ«غران 
شيليم« وناله عام 2003 يف روالن غاروس الفرنسية كما وصل 
يف العام ذاته اىل نهائي بطولة فالشينغ ميدوز، مبشاركة اخرية 
الشهر  و28   20 بني  رأسه،  مسقط  فالنسيا،  دورة  ستكون يف 

املقبل.
اسباني  العب  ثاني   2003 عام  اصبح  الذي  فرييرو  وعانى 
ان يظهر اىل  مويا قبل  بعد كارلوس  يتصدر تصنيف احملرتفني 
الساحة رافايل نادال، من االصابات اليت ابعدته عن املالعب خالل 
الشهرين االخريين. وبدأ فرييرو الذي خاض 18 مباراة نهائية اىل 

جانب تتوجيه بـ15 لقبا، مسريته االحرتافية عام 1998.

التصنيف العاملي للتنس: 
موراي إىل املركز الثالث

 فولر ينصح باالك 
بالتحول إىل التدريب

نصح املدير الرياضي يف باير ليفركوزن ومدرب املنتخب االملاني 
لكرة القدم سابقا رودي فولر صانع االلعاب الدولي السابق ميكايل 
باالك بالتحول اىل التدريب من خالل احلصول على اجازة اختصاص 

يف هذا اجملال.
 1990 عام  بالده  منتخب  مع  العامل  بكأس  الفائز  فولر  وكتب 
يف "سبورت بيلد": "لديه )باالك( الذكاء واالمكانات الن يصبح 
مدربا"، مشريا اىل انه اقرتح على باالك غري املنتسب اىل اي ناد، 
السعي للحصول على "ديبلوم التدريب" وذلك بعد املباراة االخرية 
عرضا  ان  فولر  ويرى  املاضي.  املوسم  يف  ليفركوزن  باير  مع 
ديبلوم  وجود  حال  يف  سهال  ويكون  سريعا  يأتي  قد  بالتدريب 

اختصاص.
الواجهة  عن  متاما  دولية(  مباراة  و98  عاما   35( باالك  واختفى 
باير  مع  عقده  انتهاء  مع  الفائت  املوسم  نهاية  منذ  الكروية 
ليفركوزن الذي انضم اليه عام 2010 بعد 4 مواسم مع تشلسي 
االنكليزي. وارتبط امسه هذا الصيف بالدوري االمريكي وبالقناة 
الرياضية االمريكية "آسنب" الذي عمل مستشارا هلا خالل بطولة 

اوروبا 2012.

التصفيات األوقيانية: فوز أول لكاليدونيا اجلديدة
من  الثالث  الدور  يف  االول  فوزها  اجلديدة  كاليدونيا  حققت 
التصفيات االوقيانية لكأس العامل الـ 20 لكرة القدم يف الربازيل 
0( يف  0 )الشوط االول 0 –  سنة 2014 على مضيفتها تاهييت 4 – 
املباراة اليت اجريت بينهما يف بابييت يف املرحلة الثانية. وسجل 
يف   )2( فينيبيج   – غوبي  وجورج   )2( لولوهيا  سيزار  االصابات 

الدقائق 57 و60 و62 و90.
افتتاح  يف   1  –  6 سليمان  جزر  على  فازت  نيوزيلندا  وكانت 

املرحلة اول من امس.
تتصدر نيوزيلندا ترتيب املنتخبات وهلا ست نقاط من مباراتني 
2(، ثم جزر سليمان 3  1(، تليها كاليدونيا اجلديدة 3 )4 –   – 8(

.)6 6(، وتاهييت ال شيء )0 –   – 3(
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العقل  سالمة  على  تؤثر  اجلسم  يف  كيميائية  بتغريات  يصيب 
تدلي  يف  الشيزوفرينيايتسبب  معدالت  وارتفاع  للجنون  وتدفع 
الثديني ويساعد على كرب حجم األرداف ويصيب بدوالي الساقني 

واتالف األوعية الدموية
مينع املستقبالت العصبية يف عضالت القدم من اطالق مركب 

الدوبامني املهم لسالمة العقل
لضعف  ويؤدي  اجلسم  بقاعدة  العالي خيل  الكعب  هبة صالح: 

اخلصوبة والعقم وعدم انتظام الدورة الشهرية واالجهاض

حتقيق - حممد امساعيل وخمتار عبد احلميد:
دأبت النساء والفتيات على انتعال األحذية ذات الكعوب العالية، 
واليت يزيد ارتفاعها على 5 سم، من أجل اظهار مجاهلن وأناقتهن 
ال  معظمهن  أن  للنظر  والالفت  املمشوق.  وقوامهن  ورشاقتهن 
يرضني عن هذه األحذية بديال، على الرغم من خماطرها وأضرارها 
متيزهن  العالية  الكعوب  أن  ويرين  صحتهن،  على  ومشكالتها 
القامة  رفع  على  وتساعد  وجاذبيتهن  األنثوية  مالحمهن  وتكمل 
واحلفالت  املناسبات  يفضلنها يف  أنهن  كما  الرشاقة  من  وتزيد 
الليلية ويعتربنها من أساسيات احلفاظ على مظهرهن مثل األزياء 

واجملوهرات  ومساحيق التجميل.واالكسسوارات 
رأي  استطالعات  أجريت  يف دول خمتلفة وقد 

وبريطانيا  وأملانيا  فرنسا  لنمسا مثل  ا و
بة ودول عربية وخليجية، حول مدى  ستجا ا
عن  لالمتناع  والفتيات  ء النساء  ا تد ر ا
العالية  الكعوب  ذات  من األحذية 
صحتهن،  على  احلفاظ  أجل 
أنهن فضلن اصابتهن  وتبني 
عن  ختليهن  على  باألمراض 

انتعال هذه األحذية.
وذكرت دراسة طبية سويدية 
للكعب  السيدات  ارتداء  أن 
ملدة  سم   5 من  أكثر  مخسة العالي 
م أيام يف األسبوع يغري من أطوال  عظا
املئة الساق فيقصر ربلة الساق بنسبة  يف   13
أكثر يف املتوسط، وعضالت العرقوب  تصري 
عن  املئة  يف   20 بنسبة  وحذرت صالبة  الطبيعي. 
حيث الدراسة من ارتداء الكعب العالي  باستمرار، 
يف  التغري  من  بنوع  يصيب  الكيميائية قد  املركبات 
على سالمة  تؤثر  اليت  اجلسم  اىل يف  تدفعه  وقد  العقل 

اجلنون وارتفاع معدالت الشيزوفرينيا، الفتا اىل أن الكعب العالي 
فيصيبها  القدم  مشط  على  يضغط  ألنه  باجلنون،  املرأة  يصيب 
بصورة غري صحيحة  ما جيعلها تسري  قدميها  الشديد يف  بالتوتر 
مركب  اطالق  القدم من  العصبية يف عضالت  املستقبالت  فتمنع 
الدوبامني املهم لسالمة العقل، ما يؤدي يف النهاية اىل اصابتها 
باجلنون وارتفاع معدالت االصابة بالشيزوفرينيا، ويف هذا التحقيق 
نعرض للمخاطر واألمراض الصحية للكعب العالي وذلك من خالل 

آراء اخلرباء واملختصني.
أضرار كبرية

تقول الدكتورة هبة صالح استشارية نساء وتوليد وعقم: ارتداء 
ارتفاع كعبها  العالي واليت يزيد  الكعب  النساء والفتيات ألحذية 
عن أكثر من 3 سم، يسبب هلن أضرارا وخماطر كبرية ومزمنة يف 
مجيع أجزاء اجلسم. فكعب احلذاء املرتفع يعمل على االخالل بقاعدة 
وبطنه  القدم  أصابع  على  اجلسم  وزن  اىل حتميل  ويؤدي  اجلسم 
فقط، . ويرتتب على ذلك حدوث تقوس ليس فقط يف العمود 
نشاهد  دائما  حيث  عام،  بشكل  اجلسم  بل يف  والعظام،  الفقري 
اجسام النساء الالتي تعودن على ارتداء أحذية الكعب العالي مائلة 

لألمام.
والكعب العالي يقود اىل أمراض عدة هلؤالء السيدات والفتيات 
ويف مقدمتها ضعف خصوبتهن وزيادة احتمال اصابتهن بالعقم، 
الثديني  تدلي  يف  ويتسبب  الشهرية،  دورتهن  انتظام  وعدم 
اجلنني يف  ثبات  يعيق  أنه  كما  األرداف.  حجم  كرب  على  ويساعد 
الدموية  األوعية  اتالف  وكذلك  باالجهاض  املرأة  فتصاب  الرحم 
واخنفاض سرعة جريان الدم ووصوله للدماغ وبالتالي يرتتب على 
اجللطات  وحدوث  وانسدادها  الشرايني  الرتسبات يف  زياد  ذلك 
واألزمات القلبية. باالضافة اىل أن الكثري من السيدات والفتيات 
مبكرا  أصنب  املرتفع  الكعوب  ذات  األحذية  سوي  اليقبلن  الالتي 

بدوالي الساقني.
وأوضحت الدكتورة هبة أن من أخطر األمراض اليت حيدثها ارتداء 
الكعب العالي ارختاء عضالت احلوض واتالف األربطة الرخوية اليت 
حتمي الرحم ما يؤدي اىل انقالبه داخل احلوض، كما يتسبب يف 
املفاصل.  والتهابات  البطن  نتيجة الرختاء عضالت  الكرش  ظهور 
واحلالبني  البطن  أسفل  آالم  حدوث  يف  يتسبب  انه  على  عالوة 

وحيدث تقلصات باملعدة واألمعاء والقولون والعضالت.
اما أضرار الكعب العالي على اجللد فال حصر هلا، حيث يؤدي اىل 
مساكة اجللد وجفافه وصالبته بسبب الضغط املستمر عليه وحدوث 
كرمشة يف بعض املناطق وخباصة منطقة الساقني ما يشوه من 
مجاهلما. اىل جانب انه يؤدي اىل ظهور التجاعيد املبكرة على الوجه 
ويضعف الشعر ويساعد على تساقطه ويؤدي اىل متدد جلد البطن 
والصداع  بالتوتر  ويصيب  االستيعاب  وسرعة  الذكاء  من  ويقلل 
أن ميشني  والفتيات  النساء  على  بالراحة ويفرض  الشعور  وعدم 
أن  على  عالوة  األمام.  اىل  منحن  وبشكل  أصابعهن  أطراف  على 
امكان سقوط املرأة أو الفتاة املنتعلة للكعب العالي وارد يف أي 

حلظة ما يعرضها للجروح واألمل ورمبا لفرتات طويلة.
نتائج حبثية

يؤكد الدكتور حممد عوض استشاري الطب النفسي مبستشفى 
امحد ماهر التعليمي، انه أجرى حبثًا على مخسني سيدة وفتاة من 
خمتلف األعمار يهوين ارتداء الكعب العالي، وخلص من هذه التجارب 
اىل أن ارتداءه لفرتات تتجاوز مخس سنوات أكثر من مرتني يوميا 
وملدة تزيد على مخس ساعات يسبب مرض الشيزوفرينيا، ولقد 
مت اكتشاف املرض عن طريق تصوير الدماغ بالرنني املغناطيسي، 
والحظ أن املصابات باملرض يكون السرير البصري لديهن صغري 
جدا، وهو مركز النشاط بالدماغ الذي يستقبل املعلومات عرب احلواس 
اخلمس وميررها اىل الدماغ الذي يعاجلها ويعطي اشاراته للمناطق 
املطلوبة يف اجلسم ليعيش االنسان حياة طبيعة بال أمراض عقلية، 
املرض،  فيظهر  الدورة  هذه  امتام  متنع  باملرض  االصابة  أن  اال 
باالضافة اىل أن« املادة السنجابية باملخ« وهي مسؤولة عن اتزان 
العقل، أصغر حجما أيضا عند من ترتدي الكعب العالي مقارنة مبن ال 
ترتديه. ولقد أكدت التجارب أن ارتداء الكعب العالي مينع العضالت 
العقل، وهي  الدوبامني اىل  القدم من ارسال مادة  العصبية يف 

هلا  دور مهم جدا يف احلفاظ على سالمة القوى مادة 
العقلية لالنسان ، وخاصة لدى النساء، 
الكعب  أن  الدراسة  كشفت  وقد 
والقلق  التوتر  يسبب  العالي 
ومن  ترتديه،  ملن  الشديدين 
ثم االصابة بأمراض عقلية 
الشيزوفرينيا  أهمها  عدة 

أو الفصام العقلي.
تشوهات وآالم

الدكتور شريف خالد  حيذر 
أستاذ مساعد جراحة العظام بكلية 
الطب جامعة القاهرة: من ارتداء الكعب 
العالي لفرتات طويلة أو املشي به ملسافات كبرية، ألن يف ذلك 
ارهاق للعمود الفقري، فارتداء األحذية ذات الكعب العالي يسبب 
خلل يف اتزان العمود الفقري كما يولد ضغطا على فقراته نتيجة 
التوازن، وذلك يؤدي اىل نقص  للحافظ على  يبذله  الذي  اجلهد 
يف لزوجة الغضروف املوجود يف فقرات العمود الفقري والذي قد 

حيدث تآكل الغضاريف واخلشونة املبكرة،
كما أن ارتداء األحذية ذات الكعب العالي يولد الضغط الشديد 
على مقدمة القدم ويضعها يف وضعية بالنرتفلكسيد واليت تسبب 
فقدان التوازن للجسم، حيث أن اجلزء السفلي للجسم مييل لالمام 
بسبب هذه الوضعية ويؤثر بشكل مباشر على اتزان اجلزء العلوي 
من اجلسم والذي سيحاول تعديل اخللل الذي حدث بارجاع اجلسد 
للخلف للحفاظ على وضعية االتزان، مقاوما للجاذبية األرضية، واذا 
بالتواء  والتسبب  الوقوع  اىل  يؤدي  التوازن  هذا  يف  خلل  حدث 

الكاحل.
كما يؤدي اىل اجهاد عضالت الفخذ، ما يؤدي اىل احداث قصور 
وضعف يف هذه العضالت وأحيانا اصابتها بالشد العضلي وآالم 
التهاب  وأيضا  عليه،  الواقع  الضغط  نتيجة  السفلي  اجلزء  يف 
مفاصل الركبة حيث ان ارتداء الكعب العالي يزيد من املسافة بني 
الركبتني  الزيادة مل تتعود عليها  سطح األرض والركبتني وهذه 
وتؤدي اىل زيادة العزم واجلهد الدوراني واحلركي املبذول من قبل 
الركبتني فتولد الضغط على مفاصل الركبة الذي يؤدي الحقا ومع 
مواظبة ارتدائهم اىل التهاب املفاصل وأحيانا اىل هشاشة العظام 
يف تلك املنطقة، كما يؤدي ارتداء هذه األحذية اىل تشوهاتها يف 
أصابع القدمني وخصوصا عند التقدم يف السن فتزدحم األصابع 
حتت ضغط الوزن يف املقدمة املدببة للحذاء يؤدي اىل تغري أوضاع 
وتنسيقها  استقامتها  وتفقد  اآلخر  البعض  اىل  بالنسبة  بعضها 

وتصاب بالتقلصات وتتضخم مفاصل األصابع.
لذا ينصح الدكتور شريف يف تريد أن ترتدي احلذاء ذا الكعب 
ارتداءه يف  الوقوف وجتعله  أو  به  املشي  تطيل فرتة  أال  العالي 
املناسبات، كما ال يستحب مع كبار السن، حيث انه ميكن أن تزل 
القدم فتسقط على األرض ومع كرب السن وضعف العظام يؤدي 

اىل ماال حتمد عقباه.

 ǿǼȎȱǟ ȯǠƤ ɂȲȝ ȻǿǠȖǹǕ ȸȵ ǧǟȀɅǾƠ
الكعب العالي... جنون

القلب... ال يشفيه زيت السمك
شككت دراسة طبية 
مؤخرًا  أجريت  أمريكية 
مكمالت  جدوى  يف 
وفوائده  السمك  زيت 
فرص  خفض  يف 
بأمراض  اإلصابة 

القلب.
اليت  الدراسة  ويف 
نشرتها »دورية الرابطة 
األمريكية«،  الطبية 
قام باحثون يونانــيون 
مبراجعة عشرين دراسة 
سريرية سابقــة مشلــت 

حنو 70 ألف مريض.
النوبات  عدد  يف  اختالف  وجــود  عدم  إىل  املراجعات  وخلصت 
القلبية أو اجللطات أو الوفيات بني من تناول مكمالت زيت السمك 

أو أقراص وهمية.
ودأبت اجلمعيات الطبية على التوصية بتناول األمساك أو أقراص 
مكمالت زيت السمك ملا حتويه من أمحاض اوميغا 3 الدهنية، الذي 
بأمراض  اإلصابة  خماطر  وتقليل  الدم،  ضغط  خفض  يف  يساعد 
القلب وعدم انتظام ضربات القلب، كما يقلل من معدالت ثالثي 

اجللسريد.
وقال كبري الباحثني الدكتور موسيز إليساف إن »مكمالت أمحاض 
أوميغا 3 مل تقلل بشكل ملحوظ معدل الوفيات، أو املوت املفاجئ 

بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية«.
وتضاف الدراسة إىل نتائج حبث آخر نشر يف نيسان املاضي، 

شككت بدورهــا يف فوائد زيت السمك.

فتاة ضريرة تفوز بلقب 
“ماسرت شيف”

“ماسرت شيف” يف  بلقب  ها،  الضريرة كريستني  الفتاة  فازت 
مسابقة برنامج الطبخ يف مومسه الثالث والذي يعرض حصريًا على 
املشاركني يف  عشرات  بني  من  وذلك  األمريكية  “فوكس”  قناة 

الربنامج، لتحصل على جائزة بقيمة 250 ألف دوالر.
خالل  من  والتقدير  التعاطف  من  هائاًل  كمًا  كريستني  والقت 
مشاركتها يف الربنامج، بعدما متكنت من استنساخ وصفات طعام 

مل تبصرها بالعني اجملردة إمنا اكتفت بتذوقها فقط.
البصرية  إعاقتها  على  السيطرة  من  الضريرة  الفائزة  ومتكنت 
مع  البابايا  تضمنت سلطة  نوعها  من  فريدة  طعام  قائمة  وابتكار 
كركند البحر وخنزير حمشي باألرز وفطر “مايتاكي” ومشروب جوز 

اهلند مع احلامض، قبل أن تقدمها للجنة التحكيم يف الربنامج.
وقالت كريستني إن فوزها “شّكل صدمة لي”، مضيفة أن “جناحي 

هو مثال حي بأن األحالم تتحقق بالرغم من كل الصعاب!

أمـل ملرضـى التوّحـد 

 

 
طّور علماء اسرتاليون اختبارًا جينيًا للكشف عن األطفال املعّرضني 
لإلصابة مبرض التوحد، األمر الذي قد يؤدي إىل التوصل لوسيلة 

طال انتظارها لرصد وتدخل سريعني للتعامل مع املرض.
وقال الباحثون الذين أجروا دراستهم حتت إشراف جامعة ملبورن 
أن طفال من كل 150 يصاب بالتوحد وهو مرض له أعراض تتفاوت 
بني احلرج االجتماعي واالهتمامات احملدودة إىل عدم القدرة على 

التواصل.
فرد  آالف  ثالثة  من  ألكثر  أمريكية  بيانات  الباحثون  واستخدم 
مصابني بالتوحد يف دراستهم للتعرف على 237 عالمة جينية يف 

146 جينا ومسارا خلويا مرتبطا.
وبقياس هذه العالمات اليت إما تساهم أو حتمي الشخص من 

اإلصابة بالتوحد ميكن للعلماء معرفة إمكانية اإلصابة باملرض.
حني  اجليين يف  االختبار  اجملموع يف  من  اخلطر  عالمات  وترفع 
ختفض عالمات الوقاية من اجملموع، وكلما زاد اجملموع الكلي كلما 

زادت خطورة اإلصابة باملرض.
وقال كبري الباحثني ستان سكافيداس أن “هذا االختبار ميكن أن 
يساعد على الرصد املبكر للحالة بني الرضع واألطفال ويساعد على 
الذين يتم تشخيص حالتهم” باإلصابة  التعامل السريع مع هؤالء 

بالتوحد.
وعّلقت خبرية الطب العصيب النفسي ريين تيستا أن “التعرف 
لتحسني  نتدخل  أن  ميكن  أننا  يعين  اإلصابة  إمكانية  على  املبكر 

الوظائف اإلمجالية للمصابني”.
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BEIRUT: Interior Minister 
Marwan Charbel was optimis-
tic Wednesday about a swift 
release of Lebanese hostag-
es held in Syria, a day after 
a Turkish businessman and 
four Syrians were freed by the 
Meqdad clan under pressure 
by the Lebanese Army.
“The Turkish side has prom-
ised to make serious efforts 
to secure the release of the 
Lebanese hostages in Syria. 
Therefore, I expect this [hos-
tage] issue to come to a hap-
py end soon,” Charbel told 
The Daily Star.
“Had the Lebanese hostages 
been held in Turkey, we would 
have brought them back with 
us,” he said.
Charbel and General Security 
chief Maj. Gen. Abbas Ibrahim 
returned Wednesday night 
after a short visit to Turkey, 
where they held talks with the 
chief of Turkey’s intelligence 
and one of his aides on the 
fate of 12 Lebanese held by 
Syrian rebels.
“We told the Turkish side that 
we insist on the release of 
the Lebanese hostages all at 
once,” Charbel said.
He declined to give an exact 
date as to when the 10 Leba-
nese hostages held by the 
rebel Free Syrian Army in the 
Azaz district near the Syrian-
Turkish border, Hassan Meq-
dad and another Lebanese 
man kidnapped by Syrian reb-
els would be released.
“The meeting in Turkey was 
very productive. There is full 
cooperation between the Turk-
ish state and the Lebanese 
state. I don’t want to talk more 
about this subject which is 
nearing its end,” Charbel told 
reporters at the Grand Serail 
after briefing Prime Minister 
Najib Mikati on the results of 
his talks in Ankara.
“I hope we will reach a happy 

Charbel upbeat about solution for hostages

end [to the hostage crisis]. 
Today, I feel more satisfied 
than the last time when I 
announced my satisfaction 
and my positive results,” he 
added.
Charbel and Ibrahim flew with 
former hostage Turkish busi-
nessman Aydin Tufan Tekin 
to Turkey early Wednesday 
along with Turkish Ambassa-
dor to Lebanon Inan Ozyildiz 
hours after Tekin was freed 
by the Meqdad clan under 
pressure from the Lebanese 
Army.
Lebanese authorities are also 
working to secure the release 
of another Turkish hostage, 
Abdel-Baset Orsolan. Orso-
lan, a bus driver, was abduct-
ed by a group that identified 
itself as “Mukhtar al-Thaqafi 
Brigades,” to press for the 
release of the 10 Lebanese 
pilgrims held by the FSA.
Following Hassan Meqdad’s 
abduction by anti-regime reb-
els in Syria, members of his 
clan kidnapped Tekin and 
several Syrians in a bid to 
pressure the captors to re-
lease him.
Charbel said that in his talks 
with Turkish officials he de-
manded that the case of Has-
san Meqdad and other Leba-
nese hostages be at the top 
of the Turkish government’s 
priorities.
“The Turkish state has prom-
ised us ... that it will spare no 
efforts to find all [the hostag-
es],” he said. He added that 
escorting Tekin to Turkey 
and returning him to his fam-
ily had a great humanitarian 
impact, noting that the former 
hostage was the only son for 
his parents.
“The reception I saw in Turkey 
has given me a picture of the 
reception to be given when 
the Lebanese kidnapped in 
Syria return to their families 

From left, Aydin Tufan Tekin, Interior Minister Marwan Char-
bel and Turkey’s ambassador to Lebanon Inan Ozyildiz

and relatives,” Charbel said.
Speaking to reporters upon 
his return home, Tekin, who 
was warmly welcomed by his 
parents and relatives, said 
he was not tortured by his 
captors, but faced the death 
threat after the Meqdad clan 
had threatened to kill him if 
Hassan Meqdad was slain by 
his kidnappers.
Thanking Turkey’s president 
and prime minister and the 
Lebanese government for 
securing his release, Tekin 
said that he was kidnapped 
five minutes after he left the 
plane at Beirut airport last 
month. He said he was kid-
napped just because he was 
a Turkish national. He added 
that his location had changed 
several times and that he 
stayed in about eight differ-
ent houses belonging to the 
Meqdad clan. Tekin said he 
was blindfolded when his 
captors moved him from one 
place to another.
Meanwhile, both President 
Michel Sleiman and Mikati 
praised the Army’s security 
dragnet in Beirut’s southern 
suburbs that led to the re-
lease of Tekin and the four 
Syrians, saying it served to 
improve the country’s repu-
tation.
During a meeting with Army 
Commander Gen. Jean Kah-
wagi at the Baabda Palace, 
Sleiman congratulated the 
Army Command on “the vari-
ous missions it carried out 
recently, the most important 
of which was the release of 
the kidnapped people.”
“These steps serve the inter-
est of the state’s image in 
the interior and the country’s 
reputation abroad,” Sleiman 
said. He called for the Army’s 
steps to be followed up and 
also for legal measures to be 
taken against violators.
For his part, Mikati said the 
Army’s operation in the 
southern suburbs, a Hezbol-
lah stronghold, was a proof 
that the government was not 
lenient with any attempt to 
undermine civil peace or sta-
bility. “The security measures 
taken [by the Army] will not 
be seasonal. They will con-
tinue in order to consolidate 
security in the country,” Mi-
kati said, addressing a Cabi-
net meeting he chaired at the 
Grand Serail.

BEIRUT: Western countries ex-
pressed outrage Wednesday at 
a mob attack that killed the U.S. 
ambassador to Libya, while 
across the region, Muslims 
raged against the anti-Islam 
film that sparked the deadly 
riot.
Protests broke out in Tunisia, 
Egypt, Palestine, Sudan and 
Morocco over the low-budget 
film which ridicules the Proph-
et Mohammad.
U.S. President Barack Obama 
strongly condemned the “out-
rageous” and “senseless” at-
tack on the consulate in Beng-
hazi late Tuesday that killed 
Ambassador Chris Stevens and 
four other American officials.
Stevens, 52, died as he and a 
group of embassy employees 
went to the consulate to try to 
evacuate staff when the mob of 
protesters, including gunmen 
armed with machine guns and 
rocket-propelled grenade, at-
tacked.
Obama said the United States 
“rejects efforts to denigrate 
the religious beliefs of others,” 
but also mourned the killing of 
four Americans as a “terrible 
act” and pledged that those 
responsible would be brought 
to justice.
“Right now, the American peo-
ple have the families of those 
we lost in our thoughts and 
prayers,” Obama said.
“They exemplified America’s 
commitment to freedom, jus-
tice, and partnership with na-
tions and people around the 
globe, and stand in stark con-
trast to those who callously 
took their lives.”
In Egypt, where a protest over 
the film also turned violent 
Tuesday as thousands of pro-
testers tore down the flag at 
the U.S. Embassy, President 
Mohammad Mursi’s govern-
ment condemned the film as 
“offensive to the Prophet and 

West slams U.S. envoy’s killing as Muslims rage

immoral,” but urged Egyptians 
to exercise restraint in their 
reactions amid fears among 
members of the Coptic Chris-
tian minority of reprisals.
“The film is offensive to the 
Prophet and immoral,” the Cab-
inet said in a statement read by 
Prime Minister Hisham Qandil. 
“We call on the great people 
of Egypt to exercise restraint 
when expressing their anger.”
The Muslim Brotherhood, the 
country’s largest and most 
organized political force, on 
whose ticket Mursi stood for 
election, called for nationwide 
protests Friday in response to 
the film.
The Brotherhood calls “for 
peaceful protests Friday out-
side all the main mosques in 
all of Egypt’s provinces to de-
nounce offenses to religion 
and to the Prophet,” the Broth-
erhood’s Secretary-General 
Mahmud Hussein said.
The Brotherhood’s political 
arm, the Freedom and Justice 
Party, condemned the film as 
“a racist crime and a failed 
attempt to provoke sectar-
ian strife between the two ele-
ments of the nation – Muslims 
and Christians.”
In Tunisia, police fired tear 
gas to disperse hundreds of 
Salafist protesters outside the 
U.S. Embassy in the capital.
In Morocco, hundreds of Mus-
lims protested outside the U.S. 
consulate in Casablanca and 
in Sudan’s capital Khartoum, 
dozens also demonstrated 
outside the U.S. Embassy.
The U.S. embassies in Algeria 
and Tunisia warned of further 
protests.
Bracing for violence, Afghani-
stan’s government blocked 
YouTube for nearly 90 min-
utes to discourage people 
from watching the film that it 
called an “inhuman and insult-
ing act.”

Tunisians burn an American flag bearing a portrait of actress Marylin 
Monroe during a protest outside the U.S. Embassy in Tunis.

In Gaza, the Palestinian Hamas 
movement condemned the film 
as a handful of Gazans burned 
U.S. flags in protest .
Iran, meanwhile, blamed the 
U.S. for what it called the “re-
pulsive” movie and said a 
protest would be organized 
Thursday.
“The American government 
has the responsibility to 
stop this dangerous trend of 
spreading of insults to Islamic 
Umma’s [nation’s] highest 
sanctities,” Foreign Ministry 
spokesman Ramin Mehman-
parast said.
Meanwhile, Obama ordered 
increased security at U.S. em-
bassies around the world, and 
a Marine anti-terrorist team 
was dispatched to boost secu-
rity for U.S. personnel in Libya. 
In New York City, police added 
security at Coptic Christian 
churches amid fears that dem-
onstrations could spread.
In Libya, where U.S. support 
was key to implementing the 
NATO no-fly zone that enabled 
the country’s current leader-
ship to overthrow dictator 
Moammar Gadhafi last year, 
the government apologized for 
the killings.
“We present our apologies to 
the United States, the Ameri-
can people and the entire 
world for what happened,” 
said Mohammad al-Megaryef, 
president of Libya’s highest 
political authority, the General 
National Congress.
After a senior Libyan official 
earlier accused Gadhafi sup-
porters of carrying out the at-
tack, Libya’s deputy U.N. am-
bassador, Ibrahim Dabbashi, 
blamed “an extremist group” 
for the attack and called Ste-
vens “one of the greatest 
friends of Libya.”
Details of how the Americans 
were killed were still being 
pieced together Wednesday. 
According to an account by 
Wanis al-Sharef, the deputy 
interior minister of Libya’s 
eastern region, two distinct at-
tacks took place.
Sharef said Stevens and a con-
sulate staffer who had stayed 
behind in the building had 
been killed in the initial attack 
on the consulate. The rest of 
the staff successfully evacuat-
ed to another building nearby, 
preparing to move to Benghazi 
Airport after daybreak to fly to 
the capital, Tripoli, he added.
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VICTORIAN Premier Ted 
Baillieu’s department 
takes around triple the 
time it should to process 
most Freedom of Infor-
mation (FoI) requests. 
The premier’s depart-
ment took an average 
of 123 days to process 
requests in 2011/12, its 
latest annual report re-
veals.
The legislated time limit 
for a department to re-
spond to a FoI request is 
45 days.
The Department of Pre-
mier and Cabinet (DPC) 
2011/12 annual report, 
released Wednesday, 
shows the DPC took 
longer than 90 days to 
process over half the 92 
applications received, 
while just one in five re-
quests were dealt with in 
the legislated time.
Mr Baillieu had promised 
his government would 
be open and transpar-
ent when he won office 
in 2010.

Vic premier’s dept sluggish on FoI 

Saturday 15 September 2012  2012 أيلول   15 السبت 

THE nation’s not-for-prof-
it sector will face greater 
regulatory burdens than 
businesses if planned 
charity reforms go ahead, 
the federal opposition 
says. 
The Labor government 
wants to establish a na-
tional regulator to over-
see charities and not-for-
profit groups which would 
have powers to suspend 
or expel those that acted 
unlawfully.
The independent statu-
tory office would lessen 
the risk of funds being 
sent overseas for illicit 
purposes, such as money 
laundering and terrorist 
financing, the govern-
ment says.
But opposition families 
spokesman Kevin An-
drews told reporters in 
Canberra on Wednesday 
the coalition would op-
pose the legislation and 
repeal it if necessary if it 
takes government.

Auditor-General Des 
Pearson noted in a re-
port earlier this year that 
Victoria has become one 
of the least progressive 
jurisdictions in Australia 
when it comes to FoI re-
quests.
“When agencies do not 
respect the FOI guide-
lines, this not only com-
pounds the delays in 
processing FOI requests, 
but also contributes to 
the public perception 
that there is political 
interference in the FOI 
process,” Mr Pearson 
said in his report pub-
lished in April.
The DPC said it was try-
ing to clear a backlog 
of overdue requests 
and had finalised more 
requests than it had re-
ceived.
“Finalising overdue re-
quests has had a nega-
tive impact on the time 
taken to finalise other 
requests,” it said in the 
2011/12 annual report.

Charities face onerous regu-
lation: Libs

“I’ve been increasingly 
told by charities this is a 
unnecessary burden,” he 
said.
Mr Andrews said there 
were fears the reforms 
would place a more “oner-
ous burden on the direc-
tors and office bearers of 
not-for-profit organisa-
tions than Australia does 
on the directors of for-
profit organisations.”
His office later produced 
a submission to a par-
liamentary inquiry from 
Australian Baptist Minis-
tries, which said it would 
cost $1 million a year if 
its 170 churches had to 
have their accounts and 
financial reports audited, 
including property valua-
tions.
The Australian Council of 
Social Service, the peak 
body of the community 
services and welfare sec-
tor, supports the creation 
of a national charities 
regulator.

FEDERAL Labor MPs 
have welcomed former 
leader Kevin Rudd tak-
ing the fight up to the 
coalition, but have talk-
ed down the prospects 
of a fresh leadership 
bid. 
Mr Rudd, who is in China 
at the World Economic 
Forum, on Wednes-
day night gave his first 
major media interview 
since a failed tilt at the 
Labor leadership in Feb-
ruary.
The former prime min-
ister, who has been 
campaigning in schools 
and rallying with sacked 
public servants in 
Queensland during 
the past week, said the 
government could pre-
vail against Opposition 
Leader Tony Abbott at 
the 2013 election.
But it took several ques-
tions to prod him into 
saying Labor could be 
victorious “under prime 
minister Gillard’s lead-
ership”.
He told the ABC’s 7.30 
program it was vital that 
he put his “shoulder to 
the wheel”.
Labor senator Doug 
Cameron said the man 
he backed for the lead-
ership in February was 
running a “strong Labor 
line”.
“I think everyone in the 
Labor Party needs to be 
out there, fighting the 
team game, as Kevin 
Rudd is doing,” he told 
reporters in Canberra.
“Arguing the points that 
every politician should 
be arguing, and that is 
the differences between 
Labor and the coali-
tion.”
Environment Minister 
Tony Burke, who backed 
Ms Gillard in February, 
dismissed suggestions 
Mr Rudd was seeking 
the leadership again.
“I’ve seen no evidence at 

Labor welcomes Rudd 
taking up fight 

all that he is,” Mr Burke 
told ABC radio, adding 
it was not unreason-
able for a former prime 
minister to talk about a 
range of issues.
“I really think this is 
over-analysing it.”
Cabinet colleague Penny 
Wong, who also voted 
for Ms Gillard, thought 
it was “absolutely right” 
for Mr Rudd to be criti-
cising the coalition.
“He should be doing 
what we all should be 
doing, which is out there 
advocating for Labor 
policy and for the Labor 
government,” she told 
Sky News.
Australian Greens lead-
er Christine Milne said 
it was clear Mr Rudd 
wanted his job back.
“It certainly appears as if 
he has never gone away 
actually in terms of his 
leadership aspirations,” 
she told ABC radio.
“But he is going to fail 
in doing that because 
he doesn’t have the sup-
port in the Labor Party 
from what I can see.”
Mr Rudd had shown 
in government that he 
could not take advice 
“and there were some 
bad outcomes” such 
as the home insulation 
scheme.
Liberal frontbencher 
Kevin Andrews said Mr 
Rudd was “casting his 
shadow again”, even 
from as far away as Chi-
na.
“It seems to me that 
what we’ve got in fed-
eral politics at the mo-
ment is that every time 
the Greens say ‘jump’, 
Julia Gillard says ‘How 
high?’,” he told report-
ers.
“At the same time she 
seems to be always 
worried about this 
shadow which has been 
cast even bigger by Mr 
Rudd.”

THE opposition has ac-
cused the Gillard govern-
ment of being in “cahoots” 
with Craig Thomson by try-
ing to rehabilitate the sus-
pended Labor MP. 
Mr Thomson has sought to 
amend urgent government 
legislation that aims to 
temporarily ban a contro-
versial super trawler fish-
ing in Australian waters.
The government’s accep-
tance of the amendment 
was proof the two were 
working closely together, 
senior Liberal MP Eric 
Abetz said.
“What it shows is that the 
government is in cahoots 
and is seeking to rehabili-
tate Mr Thomson and trying 
to give him credibility in his 
seat with recreational fish-
ers,” he told reporters in 
Canberra on Thursday.
“This is a man ... that is no 
longer welcome in the La-
bor party caucus suppos-
edly, and a man that the 
Labor party says that they 
won’t be re-endorsing.”
Yet the government used 
the MP to move amend-
ments to its “shambolic 

Labor in cahoots with 
Thomson: Libs 

fishing legislation”.
Senator Abetz said the 
government was trying to 
protect Mr Thomson by 
opposing an upper house 
motion on Wednesday that 
called for the release of a 
“treasure trove of docu-
ments” related to Fair Work 
Australia’s inquiry into the 
Health Services Union.
Mr Thomson has been ac-
cused of misusing HSU 
funds to pay for escort ser-
vices during his time as the 
union’s national secretary.
“What does Labor have to 
hide? Why don’t they want 
these documents out in the 
public domain?” Senator 
Abetz said.
Opposition environment 
spokesman Greg Hunt la-
belled Mr Thomson “the 
de facto minister for fish 
nets”.
“At the moment Austra-
lia’s fishing future is in the 
hands of Craig Thomson,” 
he told reporters in Can-
berra.
“At this point the govern-
ment genuinely doesn’t 
seem to know what it’s do-
ing.”

MINING billionaire Clive 
Palmer has accused 
Queensland Premier Camp-
bell Newman of destroying 
the state and has warned 
of a backbench and public 
revolt against him. 
Mr Newman’s first budget 
on Tuesday has angered 
Mr Palmer on two fronts - 
the hiking of coal royalties 
and the slashing of 20,000 
public service jobs.
The mining magnate is 
one of the LNP’s biggest 
donors and said he would 
continue to back the party 
despite the premier’s poli-
cies because they weren’t 
representative of the par-
ty’s membership.
“The premier has said he 
won’t follow any LNP poli-
cies,” Mr Palmer told ABC 
Television on Wednesday.
Mr Palmer said ministers 
in the government were 
historically members of 
policy committees within 

the party.
“But someone has given 
the order to say ministers 
can’t attend those meet-
ings anymore, that mem-
bers of the LNP can’t talk 
to me in parliamentary ar-
eas,” he said.
The miner said government 
members were talking to 
him about Mr Newman.
“They’re talking to me 
about party room meetings 
where they can’t say any-
thing, where you muffle all 
debate,” he said.
“If they keep on talking 
about these things soon-
er or later they’ll resolve 
these things.
“God bless the backbench 
in Queensland and God 
bless democracy.”
Mr Palmer said he would 
be very surprised if Mr 
Newman was premier by 
Christmas if he continued 
to axe jobs in the public 
service.

Palmer warns Newman of back-
bench revolt
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A FUNDING cut of $1.7 bil-
lion for NSW public and pri-
vate schools has angered 
parents, teachers, Catholic 
bishops and government 
MPs who have been bom-
barded with complaints.
A week after details of a 
confidential meeting be-
tween the Education Min-
ister, Adrian Piccoli, and 
representatives of the 
Catholic and independent 
school sectors leaked, the 
government revealed wide-
ranging cuts.
Funding for independent 
schools is to be frozen in-
stead of being cut $67 mil-
lion a year, as originally 
planned. The Premier, Bar-
ry O’Farrell, stepped out of 
a cabinet meeting yester-
day to phone the Catholic 
Archbishop of Sydney, 
Cardinal George Pell, about 
the decision.
The decision means the 
planned cut of 8 per cent 
is reduced to 3 per cent 
- $116 million over four 
years. That will be matched 
by a $201 million cut over 
four years to public school 
budgets.
It would not be capped for-
ever and the cap would not 

come into effect until July 1 
next year, Mr Piccoli said.
‘’The intention of these 
changes is that the im-
pact on non-government 
schools is the same as gov-
ernment schools of around 
3 per cent,’’ he said.
The Department of Edu-
cation will shed 600 staff 
from state and regional of-
fices and 800 TAFE jobs 
will be lost during the next 
four years. Another 400 
jobs will go as a result of 
a new online management 
system, bringing the to-
tal from the department 
to 1800. Mr Piccoli said 
no public school teacher 
would lose their job.
TAFEs would also be 
forced to increase fees by 
9.5 per cent.
As the Herald reported on 
Saturday, news of the cuts 
upset many Liberal MPs, 
who have been swamped 
with emails and calls from 
constituents.
Mr Piccoli was questioned 
for more than two hours at 
a joint party meeting yes-
terday. One source said 
the Londonderry MP, Bart 
Bassett, had told Mr Piccoli 
he should sack his chief of 
staff over the lack of con-
sultation with backbench-
ers.
The Pittwater MP, Rob 
Stokes, was quoted as 
saying: ‘’I can’t see why 
building the north-west rail 
link and keeping the [elec-
tricity] ‘poles and wires’ is 
more important than edu-
cation.’’
The Herald was told Mr 
Piccoli went into the meet-
ing intending to announce 
the need for legislation 
to change the funding 
split between public and 
non-government schools. 
But when Mr Piccoli was 
questioned about this, Mr 
O’Farrell intervened to say 
it was ‘’not on the table’’.
A government source said 
cabinet did not consider 
any such legislation. The 
MP for Riverstone, Kevin 
Conolly, called for a vote 

O’Farrell takes axe to education
of the party room but Mr 
O’Farrell did not allow it.
The federal Opposition 
Leader, Tony Abbott, who 
phoned Mr O’Farrell on Fri-
day to lobby him about the 
proposed cuts, yesterday 
encouraged his NSW MPs 
to lobby their state coun-
terparts. He told a Liberal 
Party meeting he was con-
cerned because the party 
had a proud history of 
funding independent and 
Catholic schools. ‘’It’s in 
our DNA,’’ he was quoted 
as saying.
The Mitchell MP, Alex 
Hawke, told the party: 
‘’This wouldn’t have hap-
pened if we had a Liberal in 
the education portfolio in 
NSW.’’ Mr Piccoli is a mem-
ber of the Nationals.
Geoff Newcombe, the 
chief executive of the As-
sociation of Independent 
Schools, said he was hap-
py with the government’s 
response to teachers and 
parents from Catholic and 
independent schools.
‘’We regret the fact that 
there has to be any cuts 
in education but we are 
slightly encouraged that 
the minister said it is a 
funding cap for four years. 
It seems a fairer approach 
to what we had before.’’
The president of the NSW 
Teachers Federation, Mau-
rie Mulheron, said the cuts 
had revealed the govern-
ment’s agenda behind poli-
cies to give schools more 
autonomy over budgets. 
‘’This government is a dis-
grace,’’ he said. ‘’It has no 
commitment to supporting 
quality public education.’’
A Catholic bishop, Antho-
ny Fisher, who is chairman 
of the NSW Catholic Edu-
cation Commission, said 
the cuts were less than 
originally mooted. He and 
Cardinal Pell and many 
parents had lobbied the 
government.
‘’I think our message got 
through,’’ he said. ‘’It was 
a good result even though 
there is still pain in it.’’

Funding for independent 
schools to be frozen ... Barry 
O’Farrell. Photo: Jon Reid

Adrian Piccoli ... questioned 
for more than two hours. 
Photo: Quentin Jones

Procedure and protocol 
are strictly observed in 
the NSW Parliament, but 
when 11 year old Revesby 
school boy and liver trans-
plant recipient, Charlie 
Munns recently visited, 
the rule book was thrown 
out the window.
Charlie was at Parliament 
to attend the launch of 
the Australian Transplant 
Games by the Minister for 
Health and Minister for 
Medical Research, Jillian 
Skinner, and was taken on 
a tour of the Parliament 
by Member for East Hills, 
Glenn Brookes.
“It is hard to imagine what 
this little fella has been 
through from almost the 
day he was born.” Glenn 
Brookes said.
“Charlie is living testimo-
ny of the value of organ 
donation and why signing 
up as an organ donor is so 
vital.”
At 7 weeks old Charlie was 
diagnosed with liver failure 
and spent most of his life 
in hospital receiving treat-

ment before he received a 
liver transplant two years 
ago.
During the tour of Parlia-
ment House, Mr. Brookes, 
was required on the floor 
of the Legislative Assem-
bly and rather than leave 
Charlie waiting, took him 
into the staff gallery – lo-
cated behind the Speak-
er’s chair.
“Acting Speaker, Gareth 
Ward, noticed little Char-
lie sitting on the bench in 
the staff gallery and asked 
me who he was.”  Glenn 
Brookes said.
“A moment later, the Act-
ing Speaker stopped pro-
ceedings and made an 
announcement welcoming 
Charlie to the Parliament 
and calling him an inspira-
tion to us all.”
“All the Members pres-
ent, including the Premier, 
Ministers and Leader of 
the Opposition, broke into 
spontaneous applause 
as little Charlie stood by 
the Speaker’s chair with a 
smile from ear to ear.”

As the Ministers and Mem-
bers filed from the Leg-
islative Assembly, many 
stopped to speak with 
Charlie and have their 
photo taken with him.
“I agree that Charlie is an 
inspiration to us all – He 
is a real battler who has 
overcome a very debilitat-
ing illness and is now so 
full of life and energy.”
Charlie will be competing 
in the Australian Trans-
plant Games being held 
this year in Newcastle 
from September 29 to Oc-
tober 6.
“The NSW Government is 
proud to support the Aus-
tralian Transplant Games, 
which give organ recipi-
ents a platform to cele-
brate their health and well-
being,” Glenn Brookes 
said.
 “The Australian Trans-
plant Games celebrate the 
life that has been given 
through organ and tissue 
donation and importantly 
encourage the wider com-
munity to talk about the 
donation of organs.”
“I wish Charlie, and all oth-
er transplant recipients, 
all the very best as they 
participate in this year’s 
Australian Transplant 
Games.”
“Each Participant is ‘living 
proof’ of the success of or-
gan donation.”
The NSW Government is a 
major sponsor of the Aus-
tralian Transplant Games.
Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

m, Julie-Anne Munns.

Organ recipient Charlie Munns, of Revesby Heights, celebrates the launch of the Australian Transplant Games with the Minister for 
Health and Minister for Medical Research, Jillian Skinner, Member for East Hills, Glenn Brookes, and his mum Julie-Anne Munns

11 YEAR OLD CHARLIE STOPS NSW PARLIAMENT

Organ recipient Charlie Munns, of Revesby Heights, holds the Mace on the floor of the 
Legislative Assembly of the NSW Parliament with Member for East Hills Glenn Brookes 
and Sergeant at Arms, Greg Kelly. 
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UNIONS have started their 
statewide rallies against 
the Newman government 
public service job cuts in 
the premier’s seat of Ash-
grove. 
About 50 members from 
various unions have gath-
ered at a park in the Bris-
bane electorate to pro-
test against the 14,000 
public service job cuts 
announced in Tuesday’s 
state budget.
Queensland’s public 
union sector, Together, 
says it’s fitting to start the 
protests in Campbell New-
man’s backyard.
Secretary Alex Scott says 
there are several budget 
items that were included 
only to get Mr Newman 
re-elected, including 
$100,000 for new chang-
ing rooms for a rugby club 
in his electorate.
“(It) clearly shows that 
the budget yesterday was 
a political budget, rather 
than a financial budget,” 

Qld unions kick off 
day of protests 

THE first cigarettes in 
plain packaging have hit 
the major supermarkets 
- and they don’t comply 
with the government’s 
strict new rules. 
One company, Impe-
rial Tobacco, is using 
the new packaging to 
directly challenge the 
government by telling 
its Peter Stuyvesant 
brand customers “it’s 
what’s on the inside 
that counts’’.
“Soon no one will see 
Peter Stuyvesant on 
the outside but we 
don’t care. We’re going 
plain early, because we 
know Peter Stuyvesant 
will continue to live on 
inside,’’ the company 
says in a leaflet adver-
tising its packaging 
change to retailers.
Fellow tobacco giant 
Philip Morris has also 
failed to comply with 
the rules - despite mak-
ing a more serious at-
tempt.
Health Minister Tanya 

Plibersek has lashed 
out at Imperial To-
bacco’s claim that its 
what’s on the inside 
that counts, as “the ulti-
mate sick joke from Big 
Tobacco’’.
Diseased lungs, hearts 
and arteries are the re-
ality of what is happen-
ing on the inside to a 
smoker,’’ she said.
Imperial Tobacco told 
News Limited the new 
striptease style labels 
that show the old la-
bels being ripped off 

Imperial Tobacco’s plain packaging ‘the ultimate sick joke’ 

to reveal plain packag-
ing were essentially “a 
mechanism to provide 
factual information 
about upcoming legis-
lative changes to adult 
consumers of the Peter 
Stuyvesant brand of 
cigarettes.’’
“It is also important to 
inform our adult con-
sumers that the prod-
uct itself will remain 
unchanged,’’ a spokes-
woman for the compa-
ny said.
New regulations will 
require cigarette com-
panies to start manu-
facturing cigarettes and 
tobacco products in 
drab packaging that in-
cludes large and graph-
ic health warnings cov-
ering 75 per cent of the 
front of the pack from 
October 1.
From December 1 re-
tailers will have to en-
sure all the tobacco 
products they sell are 
in the new packaging or 
risk heavy fines.
The Department of 
Health has signalled it 
will vigilantly police the 
new rules.
It has written to Philip 
Morris warning its new 
plain packaging of its 
Bond Street cigarettes 
only `̀heavily resembles 
the plain packaging re-
quirements’’.
“We note that if these 
products are sold, of-
fered for sale or oth-
erwise supplied after 

Thousands of unionists, many now without a job, are planning to 
march in Brisbane on Wednesday. 

 News

he told reporters at the 
rally on Wednesday.
Queensland Council of 
Unions president John 
Battams said the govern-
ment could have tried to 
reduce state debt in more 
practical and less severe 
ways.
Mr Battams said he sus-
pected the government 
had ulterior motives for 
slashing public sector 
jobs.
“We believe obviously 
they’re keen to start pri-
vatising and outsourcing 
a whole range of things 
to the private sector,” he 
told AAP.
“That’s their ideology, 
that’s what they want to 
do.”
The Ashgrove rally will 
be followed by others 
throughout the state.
About 3000 people are 
expected to march on par-
liament in Brisbane’s CBD 
on Wednesday afternoon.

Health Minister Tanya Plibersek has lashed out at Imperial 
Tobacco’s packaging as “the ultimate sick joke from Big 
Tobacco”. Picture: Kym Smith

Imperial Tobacco is using the new packaging to directly 
challenge the government by telling customers «it's what's 
on the inside that counts''. Picture: Kym Smith

1 December 2012 the 
packaging would not be 
compliant with the Act.
‘’The breach of the act 
could possibly expose 
the company to mas-
sive fines of up to $1.1 
million.The department 
takes issues with the 
use of the word c̀iga-
rettes’ in small type on 
the side of the packet, it 
says the outer surfaces 
of the packet must have 
a “matt finish’’ and 
warns the pack may not 
be the correct colour - 
Pantone 448C.
The department has re-
ferred the health warn-
ings contained on the 
pack to the Australian 
Competition and Con-
sumer Commission to 
see if they comply with 
regulations.
Major retailers are ex-
pecting to receive de-
liveries of the new 
packs this week and Ms 
Plibersek says she will 
“be closely watching 
the new packages to 
ensure that they comply 
with the regulations be-
cause we know that Big 
Tobacco will use every 
trick in the book to try 
and get around the new 
requirements’’.
“Where we identify any 
examples of possible 
non-compliance before 
the implementation 
dates we will be letting 
the companies know so 
they can rectify any is-
sues,’’ she said.

THE Australian Greens in-
sist they will not use their 
balance of power status 
to hold the Gillard gov-
ernment to ransom, even 
over contentious issues 
such as offshore process-
ing of asylum seekers. 
Nationals senate lead-
er Barnaby Joyce on 
Wednesday said if the 
minor party was «fair din-

kum» about opposing off-
shore processing it could 
withdraw support for the 
Labor minority govern-
ment.
Greens leader Christine 
Milne dismissed his com-
ments, saying her party 
had an agreement to sup-
port the government with 
confidence and supply.
«We have been a force 

for stability in this period 
of minority government,» 
she told reporters in Can-
berra on Tuesday, adding 
the Greens always had 
been extremely respon-
sible in exercising their 
balance of power status.
«We have never threat-
ened to bring down gov-
ernments on a whim.»
The Greens have nine 

senators in the upper 
house and share the bal-
ance of power in the low-
er house.
Senator Milne said only 
in cases of corruption 
«and the like» would the 
Greens consider with-
drawing support for the 
government.
Senator Joyce said that 
the Greens could threaten 
to withdraw support for 

the Gillard government 
if the minor party truly 
opposed Labor's Nauru 
policy which it staunchly 
opposes.
Labor and coalition sena-
tors as well as indepen-
dent senator Nick Xeno-
phon voted to approve 
a legislative instrument 
designating Nauru as an 
offshore processing cen-
tre on Wednesday.

Greens won’t bring down Labor over Nauru
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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

احلسناء اجلامعية نهى مقبل
تكريم االهل واجب مقدس

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

ووطنها  باهلها  املرأة  تفكر  عندما 
واجملتمع وتضع اولويات هذه االفكار 
يف خميلتها اىل جانب مواظبتها على 
حققت  قد  تكون  العلمي  التحصيل 
آماهلا ...هذه االفكار تتقمص الشابة 
احلسناء نهى مقبل كرمية رجل االعمال 
سيدة  والسيدة  مقبل  امني  السيد 

مقبل.
وترعرعت  سيدني  يف  نهى  ولدت 
يف  دراستها  تتابع  زالت  وما  فيها 
وتهتم  الفنون  كلية  سيدني  جامعة 
العربية  وتتقن  االلكرتوني  بالعمل 
اىل جانب االنكليزية وتعود جبذورها 
اىل بلدة عشاش يف الشمال اللبناني 
تلك البلدة الوديعة اليت اعطت لبنان 
وبالد االنتشار العديد من الشخصيات 
وتزور  تزورها  ان  .تتمنى  املرموقة 
والدتها  رأس  مسقط  القبيات  بلدة 
الكبري  الفنان  قريبها  رأس  ومسقط 

سايد فارس.
اشكر  االوىل  بالدرجة  نهى  تقول 
تكرميهم  وعلينا  االعزاء  االحباء  اهلي 
اهلل  من  مقدس..امتنى  واجب  النه 

ان يساعدني ألفيهم حقهم كما امتنى 
على ابناء اجلالية ان يضعوا التحصيل 
ما  كل  عن  واالبتعاد  اواًل  العلمي 
باحملبة الن  نتحلى  وان  باآلداب  خيل 
االديان كلها هلل تعاىل ويطيب لي ان 

اردد مع الشاعر:
وامنا االمم االخالق ما بقيت

اخالقهم  ذهبت  هم  فان        
ذهبوا

مجيلة  صبية  مقبل  نهى  احلسناء 
لنفسها  تتمناه  ما  للناس  تتمنى 
النها تربت على هذه القيم يف بيت 
الدراسية  اهلها وجتسدها يف حياتها 

والعملية ايضًا.
هكذا هي احلياة.

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ

Chris: 9721 1611

حسم 10% لحامل 
هذا االعالن



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

(1) The new promotional rates are valid from 01/05/2012 until 30/09/2012. The new rates will only ap ply 
to landlines unless otherwise stated above. 29c flagfall applies to international calls. The new rates are 
not applicable for Special number or premium number calls.
(2) No flagfall applies for calls made from Lycamobile to Lycamobile in Australia. The promotion is valid 
from 03/02/2012 and valid until 30/09/2012. 

www.lycamobile.com.au                                   1300 854 607

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

Recharge available here:

1¢
5¢
9¢

15¢
16¢

15¢
15¢
19¢
23¢
23¢

Landline / minMobile / min

29¢

    
  

(2)        

(1)

¢/minMobile6
Landline ¢/min0
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