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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

    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

باعمال  ال��ق��ائ��م  أق���ام   
احلرمني  خ����ادم  س���ف���ارة 

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

N.S.M

التفاصيل صفحة 2

التتمة ص 18 - 19

تأكيد على عالقات التعاون بني اسرتاليا واململكة من 
اجل االستقرار والسالم يف الشرق االوسط والعامل

للبيـــع
للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا 

جمهز بكامل معداته بسعر الكلفة
يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد

عقد اجيار طويل ....ورخيص
ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

كانبريا   يف  ال��ش��ري��ف��ني 
االس���ت���اذ رض����ا ب���ن عبد 

حفل  ال���ن���زه���ة  احمل���س���ن 

القائم باعمال السفارة االستاذ رضا بن عبد املحسن النزهة، القنصل الدكتور حسن االنصاري، امللحق الثقايف  
الدكتور عبد العزيز بن طالب والسكرتري األول فيصل بن غازي حفظي يرحبون بالضيوف

القائم باعمال سفارة خادم احلرمني الشريفني يف كانبريا يقيم حفل 
استقبال مبناسبة اليوم الوطين السعودي الثاني والثمانني

ظهرت مؤشرات اضافية 
على اقرتاب موعد املواجهة 
حلب،  مدينة  يف  الكربى 
الطرفان  تبادل  بعدما 
رسائل واضحة: ابلغ اجليش 
احلكومي مسلحي املعارضة 
بان »اللعبة انتهت«، بينما 
توعد املسلحون يف مدينة 
حلب مبعركة حامسة تنتهي 

بانتصارهم او هزميتهم.
شن  االثناء،  هذه  ويف 
فالدميري  الروسي  الرئيس 
بوتني، أمس االول، هجوما 
الذعا على الدول الغربية، 
بعدم  تسببت  أنها  معتربا 

روسيا تتهم الغرب بزرع الفوضى يف سوريا وحتذر من »حشر األسد«

معـركـة حـلــب: الطرفان يتوعدان حبسمها
االس��ت��ق��رار يف ع���دد من 
توشك  اآلن  وه��ي  ال��دول 
يف  »الفوضى«  زرع  على 
دول  دع��ت  بينما  سوريا، 

جمموعة »الربيكس« أطراف 
إىل  ال���ن���زاع يف س���وري���ا 
بشكل  النار  إط��الق  وق��ف 

التتمة صفحة 31

اخلارجية  وزيرة  محلت 
رسالة  كلينتون  هيالري 
احلكومة  رئيس  اىل 
ميقاتي،  جنيب  اللبنانية 
مفادها ان ال غطاء امريكيا 
يستغل  داخلي  طرف  الي 
لتقويض  السوري  النزاع 
واملنطقة،  لبنان  استقرار 
فيه  حتدث  وقت  يف 
من  هواجسه  عن  ميقاتي 
العنف  اعمال  انعكاسات 
يف سوريا على االستقرار، 
الداخلية  القيود  وعن 

هواجس أمريكية ـ لبنانية يف نيويورك .. وتفكري مبؤمتر دولي لدعم اجليش

كلينتون مليقاتي: واشنطن ال تريد لبنان ممراً لألزمة السورية
اللبنانية  الدولة  متنع  اليت 
االنتهاكات  وقف  من 
س��وريا. مع  احلدود  على 
املسؤولني  اىل  بالنسبة 
االمريكيني، فإنهم يفضلون 
تتمحور  عالقة  عن  احلديث 
النظرة  ألن  ميقاتي  حول 
مسألة  حكومته  جممل  اىل 
ألن  بساطة  بكل  معقدة، 
فيها نفوذًا ل�«حزب اهلل«. 
هذه الدينامية مشابهة يف 
رئيس  جتربة  اىل  النظرة 
سعد  السابق  احلكومة 

ان  الفارق  مع  احلريري، 
احلكم  اىل  وصل  احلريري 
اىل  وصل  امريكي  بدعم 
املؤدية  الفرتة  يف  ذروته 
اىل االنتخابات النيابية يف 
مقابل  يف   ،2009 العام 
احلكم  ميقاتي يف  انطالقة 
حمدود. امريكي  برصيد 

يردد  كان  البداية،  يف 
املسؤولون االمريكيون علنا 
ان ميقاتي تعهد بالتزامات 
وترى  ستنتظر  وواشنطن 
سيحققها.  كان  ما  اذا 

بوعوده  ميقاتي  وفى 
الرتكيبة  على  وحافظ 
وقام  القضائية،   � االمنية 
الدولية،  احملكمة  بتمويل 
واقرار قانون التنقيب عن 
النفط، وبدأ العمل حملاولة 
العامة. امليزانية  اقرار 

تعقيدات  ومع  الحقا، 
تركز  السورية،  األزمة 
على  االمريكي  النقاش 
التعاون يف فرض العقوبات 
االيراني  النظامني  على 
االحنياز  وعدم  والسوري، 
النظام  جانب  اىل  الرمسي 
وسياسيا.  أمنيا  السوري 
لكن هذه املرة يف اجتماع 
النقاش  انتقل  نيويورك، 
اىل مرحلة أخرى مقارنة مع 
االجتماع ذاته العام املاضي 
اجلمعية  هامش  على 
املتحدة. لالمم  العامة 

مع  ميقاتي  حتدث 
األوىل  للمرة  كلينتون 
يف  جيري  مما  قلقه  عن 
ان  اعترب  لبنان.  مشال 

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

استطالع  نتائج  ضاعفت 
للرأي تظهر تقدم الرئيس 
اوباما  باراك  االمريكي 
منافسه  على  الضغط 
ميت  اجلمهوري  املرشح 
يستخدم  كي  رومين 
املباشرة  االوىل  املناظرة 

أوباما حياول تعزيز تقّدمه يف واليات حامسة
ورومين ينتظر املناظرة الستعادة املبادرة!

املقبل  االسبوع  بينهما 
موقعه. لتحسني  سبياًل 

استطالعات  يف  وج���اء 
أوباما  أن  أخ���ريا  أج��ري��ت 
الواليات  يف  تقدمه  يغزز 
احلامسة اليت ستقرر نتيجة
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مــقاالت
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علب الطحينةبعض اآلالتعلب الفالفل

اول من علـّب فالفل NSM الشهرية اليت تباع 
يف مجيع احناء اسرتاليا

البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية 
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل 

املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني
كبار التجار كانوا يأتون اىل سعيد الصيداوي 
مستفسرين عن طعم الطحينة اللذيذ واملميز
اليوم تصنع الطحينة يف مصانع N.S.M باشراف 

سعيد الصيداوي على احدث املاكينات ومن اجود انواع 
N.S.M السمسم.. طحينة

تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد..

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

بوجي  سهيل  دجبها  وحقوقية،  وقانونية  دستورية  مذحبة  مشروع 
يف  إنسان  لكل  اخلاصة  احلياة  انتهاك  وهدفها  صادر،  وشكري 
وزمان.  ومكان  وشارع  ومكتب  منزل  كل  حرمة  واغتصاب  لبنان، 
عنها  سكت  إذا  خصوصًا  للتوسع،  مرشحة  اجلرمية  عن  املسؤولية 
شكيب قرطباوي أو نيكوال صحناوي أو جنيب ميقاتي أو نبيه بري 

أو ميشال سليمان.
قبل أيام قليلة، أحال منتحل صفة »أمني عام جملس الوزراء« خالفًا 
للقانون، سهيل بوجي، كتابًا إىل أكثر من جهة حكومية ورئاسية، 
ر صفحته األوىل بعبارة »عاجل جدًا وفوري«. يف صفحات  بعدما صدَّ
الكتاب مراجع كثرية ووثائق وقوانني لبنانية وأخرى فرنسية، قبل 
أن تنتهي تلك الرزمة الثقيلة إىل نص مشروع قانون، يقضي بتعديل 
القانون 140/ 1999، املتعلق بصون احلق بسرية املخابرات. التعديل 
كل  على  التنصت  أو سواها،  األمنية  لألجهزة  فعليًا  املطلوب جييز 
مقيم على األراضي اللبنانية ورصد كل حركة يقوم بها يف مسكنه أو 
عمله أو وقت فراغه أو جده، كما »تفييش« كل لقاء يعقده أو زائر 
الكتاب صراحة أن اجملزرة  أو نفس يتنفسه. ويوضح نص  يزوره 
اليت ُيعّد هلا، معّدة مسبقًا مع رئيس جملس شورى الدولة شكري 

صادر.
ينطلق الكتاب من قرار جملس الوزراء يف 25 متوز املاضي إرسال وفد 
إىل باريس لالطالع على اآللية املعتمدة فرنسيًا العرتاض املخابرات.
ثم يبين على التقرير النهائي الذي رفعه الوفد املذكور. وفيه أن 
سلسلة لقاءات عقدها املسؤولون اللبنانيون مع نظراء فرنسيني هلم 
لالستخبارات  املركزي  اجلهاز  اآلتية:  الرمسية  الدوائر  من  كل  يف 
الداخلية )DST سابقًا(، »املكتب املركزي ملكافحة اجلرائم املتصلة 
للمعلوماتية  الوطنية  »اللجنة  واالتصاالت«،  املعلومات  بتكنولوجيا 
مناطقية  واحلريات«، »قسم التحقيق يف الدائرة القضائية العرب _ 
والثابت،  اخللوي  اهلاتف  خلدمات  »أورانج«  شركة  باريس«،  يف 
»اهليئة الوطنية ملراقبة االعرتاضات اهلاتفية ذات الطابع األمين«، 

واملؤلفة من ثالثة قضاة ونائب وعضو جملس شيوخ.
وتأكد للمسؤولني اللبنانيني بنتيجة الزيارة أن التنصت على حياة 
األفراد اخلاصة ال يعين اعرتاض املخابرات وحسب، بل يعّد تنّصتًا 
االتصاالت  حركة  اآلتية:  األمور  من  كل  على  وعلميًا  وتقنيًا  فعليًا 
اخللوية  الداتا  وطبعًا  املفصلة،  اهلاتفية  الفواتري  الئحة  الشاملة، 

الكاملة. وهذه كلها مشمولة حبماية القانون الفرنسي، فال تعطى إال 
»بناًء على طلب حمصور ومعلل حتدد فيه أمساء أو أرقام املشتبه 
فيهم كما نوع اجلرم املنوي إسناده إليهم«. أما إعطاء الداتا الشاملة 
فأمر غري وارد إطالقًا يف املفهوم الدستوري والقانوني واحلقوقي 
الفرنسي، وهو املفهوم املستوحى منه القانون اللبناني ذي الصلة. 
للزائرين  الفرنسية  اخلربات  ذكرت  ومنشورًا،  معروفًا  بات  وكما 
اللبنانيني أن مثة ديكتاتوريات قليلة جدًا يف العامل ال تزال تنتهك 
العربية.  الديكتاتوريات  بعض  منها  الطبيعي.  اإلنساني  احلق  هذا 
أيلول،  أحداث 11  أقّر املبدأ لفرتة وجيزة بعد  أما يف أمريكا فقد 
بهدف التنصت حتديدًا، وذلك نظرًا إىل غياب قانون أمريكي جييز 
ذلك، يف ظل التعديل الدستوري األمريكي األول املتعلق باحلريات 
العامة. وهكذا ثبت للوفد اللبناني أن طلب الداتا، وحتديدًا بصميت 
ليس  هو  به  تقوم  اليت  األنظمة  لدى  منه  اهلدف   ،IMEI و   IMSI
رصد حركة هاتف ما، بل التنصت فعليًا على مكاملات هذا اهلاتف 
ومضمونها. ذلك أن اخلرباء الفرنسيني أكدوا لضيوفهم ما يعرفه 
هؤالء أصاًل، من أن »شركات أوروبية تعمد إىل جتهيز بعض البلدان 
بربامج وجتهيزات تنّصت شاملة للمخابرات«، وأنه يكفي ملن حيصل 
على هذه التجهيزات أن ميتلك داتا االتصاالت، وخصوصًا البصمتني 
املذكورتني، ليصري قادرًا على التنصت على مضمون كل املكاملات 
احلاصلة يف نطاق عمله، أكان شبكة منطقة أم شركة أم بلدًا بكامله، 

كما هي حال املطلوب لبنانيًا.
هلذه  االستثناء  أن  للبنانيني  أوضحت  الفرنسية  اخلربة  أن  ورغم 
القاعدة احلقوقية ال حيصل إال لدى ديكتاتوريات حمدودة، وال يطلب 
التقرير  الفكرة يف  الفاضح، متت صياغة هذه  التنصت  بهدف  إال 
إمكانية  جلهة  تفهمًا  »ملسنا  وكاآلتي:  ملتبسة،  بطريقة  املرفوع 
استثناء  يتم  حبيث   ،1999/140 القانون  من  األوىل  املادة  تعديل 
أهمية  من  متثله  ملا  أحكامه،  نطاق  من  الشاملة  االتصاالت  حركة 
بالنسبة لألجهزة األمنية اللبنانية«... وهي الصياغة اليت انطلق منها 
كل من بوجي وصادر لتدبيج مشروع قانون جديد يستبيح كل حقوق 
رمسية  األمنية،  لألجهزة  فيبيح  وسريتها.  وحرمتها  اخلاصة  احلياة 
كانت أو بوليسية، احلصول الدائم والكامل على كل ما يأتي: اسم 
املتصل واسم املتصل به. نوع االتصال، عادي أو خلوي. التاريخ 
به.  واملتصل  للمتصل  اجلغرايف  املوقع  االتصال.  ومدة  والساعة 

حركة االتصال عرب SMS وMMS. بصمة IMEI وبصمة IMSI. على أن 
يكون هذا االنتهاك شاماًل لكل مقيم على األرض اللبنانية وبشكل 

دائم وأبدي.
إزاء هذه املذحبة تطرح األسئلة اآلتية:

أواًل من اجلهة احلقوقية اإلنسانية، هل يعتقد بوجي وصادر أنه بعد 
كل الضجة اليت أثريت يف لبنان حول حركة االتصاالت وحول اخلطوط 
املزدوجة )Co – Location( هل يعقل لنشال صغري أال يكون قد أدرك 
بعد ضرورة عدم محله هلاتف خلوي أثناء قيامه بأي جرم؟ فلماذا اإلصرار 
على الداتا الكاملة بعد كل محالت التوعية اليت أطلقت لتنبيه اجملرمني 
واجلناة، إن مل تكن للتنصت على املواطنني؟ ثم أال يعرف بوجي 
وصادر أن هذا ما حيصل اليوم مع الكثري منا ومنهم ومع هواتفنا 

وهواتفهم؟ هل يريدون أدلة وقرائن؟؟ لو أن األمانات تسمح...
ثانيًا، من الناحية القانونية، وبعدما ثبت علميًا وتقنيًا وبشكل قاطع 
املشروع  يصري  وحسب،  احلركة  رصد  ال  التنصت  تعين  الداتا  أن 
ال جمرد   ،140 للقانون  كليًا  إلغاًء  بوجي وصادر  قبل  من  املقرتح 
احلكومة  على  الطرح  بصراحة  حتليهما  يفرض  ما  وهو  له.  تعديل 
التحايل  ال  العامة،  حرياتنا  بقانون  العمل  تعليق  النيابي  واجمللس 

عليهما وعلينا بذريعة التعديل.
ثالثًا من الناحية الدستورية، إن هذا األمر يشكل خرقًا صارخًا ألحكام 
)احرتام  امليثاقية  مقدمته  من  »ج«  الفقرة  يف  اللبناني  الدستور 
احلريات العامة( ويف مادته الثامنة )صون احلرية الشخصية( واملادة 

14 )محاية حرمة املنزل(.
معهودة  دستورية  لصالحية  وصادر  بوجي  مصادرة  أن  عن  فضاًل 
انقالبًا على جوهر ميثاقي أساسي من  الوزير املختص تشكل  إىل 
أسس وثيقة الوفاق الوطين ودستورها، وتعّد اغتصابًا للمادة 66 

امليثاقية.
الوزيرين  من  كل  يتحمل  أن  بداية  كهذه؟  مذحبة  حيال  العمل  ما 
عن  الدفاع  يف  مسؤوليتيهما  قرطباوي  وشكيب  صحناوي  نيكوال 
امليثاق والدستور والقانون واحلريات العامة، ومن ثم كل النواب 
والوزراء، وجنيب ميقاتي ونبيه بري وميشال سليمان، وإال... كل 

اللبنانيني.

جان عزيز

مذحبة بوجي وصادر: من يقف يف وجهها؟
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لبنانيـــات

لالمم  العام  األمني  أبدى 
املتحدة بان كي مون قلقه من 
اكثر  سوريا  يف  الوضع  تأزم 
الدول  على  يؤثر  قد  ما  فاكثر 

اجملاورة ومن ضمنها لبنان.
رئيس  استقباله  خالل  ومثن 
احلكومة جنيب ميقاتي امس االول 
املتحدة،  االمم  يف  مكتبه  يف 
اليت  بالنفس  النأي  سياسة 
تتبعها احلكومة اللبنانية واحلوار 
الرئيس  برعاية  اجلاري  الوطين 
على  وشدد  سليمان.  ميشال 
اهمية احلفاظ على االستقرار يف 
الفيلم  ان  معتربا  لبنان،  جنوب 
حتما  يشكل  لالسالم  املسيء 
ردات  ولكن  للديانات  إهانة 
ال  الفيلم  على  العنيفة  الفعل 

مربر هلا.
أما ميقاتي فأكد خالل اللقاء 
االمم  شرعة  حيرتم  لبنان  أن 
بالقرارات  والتزاماته  املتحدة 
ضرورة  على  مشددا  الدولية، 
للنزاع  سلمي  حل  الجياد  العمل 
يف سوريا ووقف العنف وسفك 
الدماء، مؤكدا دعم مهمة املوفد 
االبراهيمي،  االخضر  االممي 
كل  دعم  اهمية  على  مشددا 

الدول هلذه املهمة.
وقال: هديف عزل لبنان عما 
املنطقة  يف  احداث  من  جيري 
لئال  املناعة  لديه  تبقى  وأن 
يف  االحداث  بتداعيات  يتأثر 
السياسة  يف  أضاف:  سوريا. 
واألمن نأينا بأنفسنا عما جيري 
املوضوع  يف  لكن  سوريا،  يف 
بكل  نقوم  حنن  االنساني 
النازحني  ملساعدة  التزاماتنا 
املستلزمات  وتأمني  السوريني 

االنسانية هلم.
هذا  يف  ننسق  حنن  وتابع: 
االمم  مفوضية  مع  اجملال 
املتحدة لشؤون الالجئني ولكننا 
مساعدات  اىل  حاجة  يف  حتما 

اكثر ملواجهة ما قد يطرأ.
وقال: إن لبنان ملتزم بتطبيق 
نطالب  لكننا   1701 القرار 
الحرتام  اسرائيل  على  بالضغط 
ووقف  وتنفيذه  القرار  هذا 
للسيادة  املتكررة  انتهاكاتها 

اللبنانية.
دعم  ضرورة  على  وشدد 
اجليش اللبناني لتنفيذ مهماته، 
مشريا اىل أن احلكومة اللبنانية 
خطة  اجملال  هذا  يف  أقرت 
لتطوير اجليش على مدى مخس 

سنوات.
رئيس  ايضا  ميقاتي  والتقى 
اجتماعات  اىل  السعودي  الوفد 
املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية 
عبد  األمري  اخلارجية  وزير  نائب 
عبد  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز 
العزيز، يف حضور الوفد اللبناني 
واملندوب السعودي لدى االمم 

املتحدة عبد اهلل املعلمي.
زيارته  احلكومة  رئيس  وتوج 
لالمم املتحدة بالقاء كلمة لبنان 
السابعة  العامة  اجلمعية  امام 
منتصف  قرابة  والستني، 
وقد  بريوت.  بتوقيت  الليل 
برئيس  ميقاتي  الرئيس  اتصل 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
اللقاءات  صورة  يف  ووضعه 

اليت عقدها يف نيويورك.
الرئيس القربصي

واصل  ميقاتي  وكان 
رؤساء  من  عدد  مع  اجتماعاته 
واالجنبية،  العربية  الوفود 
القربصي  الرئيس  فالتقى 
يف  كريستوفياس،  دمييرتيس 
حضور وزير اخلارجية واملغرتبني 

التقى رئيسي مصر وقربص وبان كي مون واتصل بسليمان

ميقاتي: هديف عزل لبنان عن احداث املنطقة
العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
الدولة  هم  ان  سليمان  ميشال 
االساسي اليوم ينصب على تأمني 
دول  يف  املغرتبني  مع  التواصل 
الوطن  مدارك  لتوسيع  اإلنتشار 
واإلستعانة  وقدراته،  الصغري 
عصرية  دولة  لبناء  شبابه  خبربات 

قوية وعادلة.
جاء  سليمان  الرئيس  كالم 
محلة  اطالق  حفل  افتتاحه  خالل 
صوتنا للوطن - حق املغرتبني يف 
يف  اقيم  الذي   ،2013 انتخابات 
ونواب  وزراء  حبضور  جبيل  ميناء 
وسياسية  رمسية  وشخصيات 

وفاعليات اجتماعية ونقابية.
نص كلمة سليمان

من  سليمان  الرئيس  والقى 
قصر بعبدا، الكلمة اآلتية: أحبائي 
وأهلي عند شاطئ احلرف والكلمة، 
يسعدني يف هذه املناسبة اجلامعة 
ومغرتبني  مقيمني  بكم  أرحب  أن 
يف املدينة اليت أحب واليت تشهد 

على عمق حضارتكم.
أمريكا  اىل  املغادرة  وعشية 
اللبناني  اإلنتشار  حيث  الالتينية 
املغرتبني  أحيي  ومهم  فاعل 
اإلغرتاب  ملحمة  أطلقوا  الذين 
حلوا  اليت  الدول  وبنوا  اللبناني 
يف  مهمة  مواقع  وتبوأوا  فيها 
والفن  واالقتصاد  السياسة 
جماالت  وسائر  والثقافة  والتجارة 
على  ألدولة  تستطع  مل  احلياة. 
هذه  اىل  أاللتفات  العهود  مر 
القدرات والسعي اىل إشراكها يف 
اقتصر  بل  الداخلي،  البناء  عملية 
من  الوطن  جناحي  بني  التواصل 
دون  من  والعائالت  األفراد  خالل 
التواصل  هذا  تأطري  على  العمل 
كل  يف  منه  لإلفادة  وتنظيمه 
اجملاالت وامليادين. باإلضافة إىل 
لبنان  نفط  شكلوا  املغرتبني  أن 
يف  اإلحتياطي  وذهبه  األبيض 
خالل األزمات فقد عملوا دوما على 
أمعن  كلما  الوطن  صورة  جتميل 

أهل الداخل يف تشويهها.
الدولة  عجلة  عادت  لقد 
مبؤسساتها كافة إىل إالنطالق منذ 
اإلستقرار  وأرست   2008 العام 
كامل  على  والسياسي  االمين 
استؤنفت  كذلك   . الوطن  مساحة 
الوطين  احلوار  هيئة  إجتماعات 
وطنية  اسرتاتيجية  يف  للبحث 

للدفاع عن لبنان .
احلضور  إعادة  على  العمل  ومت 
الدولية  اخلريطة  إىل  اللبناني 
دور  وبلعب  الديبلوماسية  بالطرق 
مميز يف خالل العضوية يف جملس 
األمن الدولي لعامي 2010- 2011 

وترؤسه مرتني.
تأمني التواصل

اليوم  االساسي  وينصرف همنا 
على تأمني التواصل مع املغرتبني 
يف دول اإلنتشار لتوسيع مدارك 
الوطن الصغري وقدراته واإلستعانة 
عصرية  دولة  لبناء  شبابه  خبربات 

قوية وعادلة.
أوليس قانون االنتخاب هو احلجر 
الدميوقراطي  النظام  يف  األساس 
السلطات  مصدر  الشعب  حيث 
أال  باالقرتاع؟  ممثليه  خالل  من 
يعترب انتخاب املغرتبني واستعادة 
اجلنسية حقا من حقوقهم وتعبريا 
يف  للمشاركة  وإرادة  قرار  عن 
إدارة الشأن العام؟ فكيف لنا أن 
نطلب منهم كل شيء وال نبادهلم 
أليس  احلق؟  هذا  باعطائهم  ولو 
شامال  لبنانيا  مكونا  املغرتبون 

ضمائرهم  يف  وطنهم  حيملون 
معه  تواصلهم  وبات  وقلوبهم 
أسهل بفعل تطور تقنيات اإلتصال 

اليت فتحت الباب أمام العوملة؟
هل يسهى عن بالنا أن اإلغرتاب 
اللبناني هو أول مظهر من مظاهر 
هذه  اليوم  طورتها  أليت  العوملة 
املعلومات  وتكنولوجيا  التقنيات 
العوملة  مناخ  يف  يسمح  وهل  ؟ 
املغرتبون  حيرم  أن  املتصاعد 

حقهم يف االنتخاب ؟
العام  انتخابات  قانون  نص 
املقيمني  غري  إشراك  على   2009
يف أول انتخابات ، فمن البديهي 
العام  احلق يف  تاليا ممارسة هذا 
إىل  احلكومة  أحالت  وقد   .  2013
قانون  مشروع  النواب  جملس 
انتخاب يؤكد هذا احلق. وتواصل 
اآلليات  وضع  اخلارجية  وزارة 
من  املقيمني  لتمكني غري  العملية 
السفارات  يف  نفوسهم  تسجيل 
إىل  مدعوون  وهم  والقنصليات 
املبادرة اىل ذلك حتضريا ملمارسة 

هذا احلق.
استعادة  أن  معلوما  وليكن 
اجلنسية وحق االنتخاب ال يهدفان 
السياسية  املعادالت  قلب  إىل 
طائفية  توازنات  حتقيق  إىل  وال 
السلطة  على  معقود  واألمل   .
انتخاب  قانون  إلقرار  اإلشرتاعية 
الدستور  روح  مع  ينسجم  عصري 
اإلصطفافات  وجينب  وميثاقيته 
وآحادية  والطائفية  املذهبية 
الواحد،  العيش  ويعزز  التمثيل 
ويتيح كذلك اجملال أمام الشباب 
بلغوا  الذين  واملغرتب  اللبناني 
أسوة  لإلنتخاب  عشرة  الثامنة 
بشباب الدول اليت يعيشون فيها 

مبحبة واحرتام وانفتاح.
أن ال تتقاعسوا،  إليكم  دعوتي 
طاقاتكم  إىل  حيتاج  الوطن 
وجناحكم، أرضكم ال تزال تذكركم 
وتتذكركم فال جتعلوها جمرد ذكرى 
يف وجدانكم، غامرمت وهاجرمت حبثا 
وكنتم  الكريم  احلر  العيش  عن 
اآلخرين  على  وانفتاح  حمبة  رسل 
ورمستم صورة مشرقة عن لبنان، 
على  الوطن  رسالة  كنتم  فكما 
الوطن  صوت  كونوا  السنني،  مر 
مستوى  على  وكونوا  اليوم، 
بكم  ليعتز  اإلغرتابية  رسالتكم 
بدوركم  وتفتخرون  األم  وطنكم 
وتنتمون  منه  تتحدرون  بأنكم 

إليه.

سليمان خالل اطالق محلة صوتنا للوطن:
االمل معقود ال قرار قانون انتخاب عصري

الوطين  النضال  جبهة  وزير  دعا 
قانون  ابقاء  اىل  العريضي  غازي 
االنتخابات احلالي ولسنا مع مشروع 

1٤ اذار.
جملس  رئيس  إستقبل  فقد 
االول، يف  امس  بري  نبيه  النواب 
النضال  جبهة  وزراء  التينة،  عني 
وائل  العريضي،  غازي  الوطين: 
ابو فاعور وعالء الدين ترو وعرض 
وموضوع  الراهنة  لالوضاع  معهم 

قانون اإلنتخابات.
اللقاء  تناول  العريضي:  وقال 
خصوصا  أساسية  عديدة  أمورا 
مهمة  مواقف  بعد  املرحلة  هذه  يف 
الرئيس  دولة  أطلقها  ومبادرات 
البلد،  يف  إجيابية  آثارا  وتركت 
السياسي  احلوار  مستوى  على  ان 
السياسية  القوى  بني  والتواصل 
نعمل  حنن  عنوان  حتت  األساسية 
وترسيخه  وتثبيته  حتقيقه  أجل  من 
الفتنة،  درء  وهو  طويلة  فرتة  منذ 
كل  تطويق  وحماولة  ومنعها، 
بني  فتنة  اىل  يؤدي  أن  ميكن  ما 
مرجعية  على  والتأكيد  اللبنانيني، 
تكون  وان  ومؤسساتها،  الدولة 
بأمل  طبعا  للجميع،  حاضنة  الدولة 
أن نصل اىل مرحلة يكون التفاهم 
العناوين  هذه  على  اجلميع  بني 
األساسية، لكن احلمد هلل يف األيام 
يف  كثرية  خطوات  حتققت  األخرية 
احلال،  بطبيعة  اإلجتاه.أضاف:  هذا 
كان النقاش يف العمق أيضا حول 
وحنن  اإلنتخابات،  قانون  موضوع 
على أبواب انتخابات، نأمل أن جترى 
فيه  يعرب  بشكل  ومتر  موعدها  يف 
اللبنانيون عن خياراتهم السياسية. 
موضوع قانون اإلنتخابات من دون 
شك هو موضوع أساسي وحساس 
جدا، لكن حنن نسعى اىل أن يكون 
أي  يستثنى  ال  وأن  قائما  التوافق 
فريق ألننا يف بلد ال يستطيع أحد 
العملية.  أحدا يف هذه  يتجاهل  أن 
هذا  يتكرس  أن  هو  الدائم  سعينا 
بري  الرئيس  دولة  وطبعا  املناخ، 
ويشتم  املسائل  هذه  متاما  مدرك 
األمور  أو  املالحظات  من  الكثري 
الوقوف  ينبغي  اليت  أواملسائل 
اهتمام،  وبكل  جدية  بكل  عندها 
موقف  من  أكثر  يف  عنها  وعرب 
املاضية،  األيام  له يف  كلمة  ومن 
والنقاش اآلن قد فتح يف اجمللس 
النيابي وموقفنا واضح وقد عرب عنه 
بشكل  اإلعالم  يف  اليوم  بك  وليد 
اىل  الصورة  هذه  ونقلنا  واضح، 

دولة الرئيس.
األجواء  على  أثنينا  لقد  وتابع: 
دولة  بني  اللقاء  سادت  اليت 
الرئيس  ودولة  بري  الرئيس 
الذي  العنوان  السنيورة يف سياق 
أشرت اليه يف بداية الكالم، ونأمل 
وأن  اللقاءات  هذه  تتواصل  ان 
كل  على  ظله  املناخ  هذا  يفرض 
وهذا  البلد،  يف  السياسي  الواقع 

مفيد جدا أو مريح لنا مجيعا.
باقرتاح  آذار   1٤ مسيحيو  تقدم 
قانون يرمي اىل تقسيم لبنان اىل 
موقفكم  هو  فما  دائرة،  مخسني 

منه؟
- أوال، من حق أي فريق سياسي 
بطبيعة احلال يف إطار هذا النقاش 
الدائر أن يتقدم باألفكار اليت يراها 
مناسبة. بالنسبة الينا، أعلنا موقفا 
واضحا لسنا مع هذا املشروع. ويف 
اننا  وضوح  بكل  قلنا  ذاته  الوقت 
الذي  النسبية  مشروع  مع  لسنا 
ولذلك  خمتلفة،  بأشكال  طرح 
نبقى  أن  سياسي  كفريق  ميلنا 
املناخ  طبعا  احلالي.  القانون  على 
يتيح  ال  حاليا  القائم  السياسي 
كبرية  إصالحية  عملية  يف  الدخول 
اىل  للوصول  اإلنتخابي  للقانون 
العناوين األساسية اليت تارخييا كنا 
أن  جيب  لكن  بها،  نادى  من  أول 

نكون واقعيني.
هل ميكن أن تؤجل اإلنتخابات إذا 

مل يتم اإلتفاق على قانون معني؟
جترى  أن  نريد  أننا  قلت   -
الطبيعي،  موعدها  يف  اإلنتخابات 
وبني  األمر  هذا  بني  نربط  ال  حنن 
تأجيل اإلنتخابات على اإلطالق، إذا 
التوصل اىل صيغة جديدة  مل يتم 
لقانون اإلنتخابات فقانون اإلنتخابات 
موجود، ونذهب اىل انتخابات على 
أساسه، وهذا أمر أساسي، جيب أن 
تكون عملية تأجيل اإلنتخابات خارج 

النقاش.
يف  الباراغوي  سفري  واستقبل 
معه  وعرض  ضيا  حسن  لبنان 
البلدية  بني  الثنائية  العالقات 
يف  اللبنانية  اجلالية  وأوضاع 
احملامني  نقيب  وايضا  الباراغواي 
الذي  الداية  بسام  الشمال  يف 
التقدير  سجلنا  اللقاء:  بعد  قال 
الكبري لدولة الرئيس بري وملواقفه 
خالل  وخصوصا  اجلامعة،  الوطنية 
ورعى  دولته  تفضل  كما  األزمات 
أعدتها  اليت  القوانني  مشاريع 

النقابة ملتابعة حسن سري العدالة.

العريضي: ليبق القانون احلالي ولسنا مع مشروع ١٤ آذار
بري عرض ووزراء جبهة النضال الوطين 

االوضاع الراهنة وموضوع قانون اإلنتخابات
لبنان  سفري  منصور،  عدنان 
شديد،  انطوان  واشنطن  لدى 
جو  ميقاتي  الرئيس  ومستشار 
البحث  وتركز  اخلوري.  عيسى 
العالقات  على  اللقاء  خالل  يف 
وقربص  لبنان  بني  الثنائية 
من  بينهما  القائم  والتعاون 
أجل إنهاء مسألة احلدود البحرية 
الرئيس  طلب  وقد  املشرتكة، 
القربصي  اجلانب  من  ميقاتي 
تتعلق  اليت  املواضيع  دعم 
رئيسة  قربص  باعتبار  بلبنان 

اجمللس االوروبي.
بدوره أكد الرئيس القربصي 
يف  للبنان  الكامل  بالده  دعم 
كل اجملاالت، وقال: إن قربص 
مشرتك  مصريهما  ولبنان 
باعتبارهما بلدين جارين ويتأثران 
بتطورات املنطقة كلها، من هنا 
التعاون  تكثيف  علينا  ينبغي 
املشرتك وأمتنى عقد اجتماعات 
إستكمالية قريبا من خالل اللجان 
يف  التعاون  لبلورة  املشرتكة 

كل اجملاالت.
رئيس الوزراء اللييب

الوزراء  رئيس  والتقى 
اللييب  الوطين  املؤمتر  رئيس 
يف  املقريف،  يوسف  حممد 
والسفري  اخلارجية  وزير  حضور 
يف  لبنان  بعثة  ورئيس  شديد 
نواف  السفري  املتحدة  االمم 
اخلوري  واملستشارين  سالم 
ومصطفى أديب. كما حضر عن 
الديوان  رئيس  اللييب  اجلانب 
وعدد  الناكوع  عمر  الرئاسي 
من املستشارين. وتركز البحث 
تطوير  على  العمل  اهمية  على 
العالقات التجارية واالقتصادية 
بني البلدين واعادتها اىل سابق 
تسهيل  اىل  إضافة  عهدها، 
اىل  اللبناني  التفاح  تصدير 

ليبيا.
ميقاتي  الرئيس  وشدد 
اهليئات  مع  سيتحدث  انه  على 
لرتتيب  اللبنانية  االقتصادية 
تطوير  يف  للبحث  لليبيا  زيارة 

التعاون.
سأل  اللقاء،  خالل  ويف 
املؤمتر  رئيس  ميقاتي  الرئيس 
مسار  عن  اللييب  الوطين 
إخفاء  قضية  يف  التحقيقات 
الصدر ورفيقيه،  االمام موسى 
وطالب باالسراع يف انهاء هذه 
هذه  مالبسات  جلالء  التحقيقات 
االمام  مصري  ومعرفة  القضية 

الصدر ورفيقيه.
ميقاتي  الرئيس  وإلتقى 
مرسي  حممد  املصري  الرئيس 
وحبث معه يف العالقات الثنائية 

والوضع يف املنطقة.
الرئيس ميقاتي رئيس  وزار 
جابر  الشيخ  الكويت  وزراء 
مقر  يف  الصباح  احلمد  املبارك 
نيويورك يف حضور  اقامته يف 
الوزير منصور والسفريين شديد 

وسالم.
الرئيس ميقاتي رئيس  وزار 
وزراء قطر الشيخ محد بن جاسم 
بن جرب آل ثاني يف مقر املمثلية 
وجرى  نيويورك،  يف  القطرية 
البحث يف األوضاع الراهنة يف 

املنطقة .
ميقاتي  الرئيس  وإلتقى 
وزير خارجية تركيا امحد داوود 
اوغلو يف حضور وزير اخلارجية، 
واملستشار  شديد،  السفري 

عيسى اخلوري.
ميقاتي  الرئيس  إلتقى  كما 
نيكوالي  بلغاريا  خارجية  وزير 

مانونيف.

املستقبل  كتلة  عضو  أكد 
النيابية النائب مسري اجلسر أن 
النزاعات واملواجهات اليت جتري 
استعمال  هدفها  طرابلس  يف 
إليصال  كوسيلة  املدينة 
االقليمية  للمحاور  الرسائل 
املتنازعة واليت اشتدت وتريتها 
يف العام 2008 حني حاول حزب 
القوة  فائض  يوظف  ان  اهلل 
انتهاء  عقب  به  شعر  الذي 
 2006 العام  يف  متوز  عدوان 
وذلك عرب تقديم الوزراء الشيعة 
الرئيس  حكومة  من  استقالتهم 
اختاذ  ثم  ومن  السنيورة  فؤاد 
وتبعها  بريوت  باحتالل  القرار 
أحداث 7 أيار، كل ذلك ساهم 
يف توتري األجواء يف طرابلس.

ندوة  خالل  اجلسر،  وقال 
منسقية  من  بدعوة  بها  شارك 

حضرها  طرابلس،  يف  املرأة 
عضو املكتب السياسي ومنسق 
الدكتور مصطفى  عام طرابلس 
املرأة  قطاع  ومنسقة  علوش، 
غنى علوش، وحشد من سيدات 
األمنية  املعاجلة  أن  القطاع، 
النواب  مسؤولية  من  ليست 
احلكومة  عاتق  على  تقع  ولكنها 
ألنها الوحيدة القادرة على اختاذ 

القرار اجلدي باملعاجلة.
هم  الذاتي  األمن  أن  واعترب 
مباشر  غري  ودخول  خرايف  أمر 
جتهيز  عرب  االهلية  احلرب  يف 
ميكن  ال  أمر  وهو  امليليشيات 
لتيار املستقبل أن يقبل به حتت 

أي مسمى من املسميات.
االنفجار  أن  طاملا  بأنه  ورأى 
من  حيرك  طرابلس  يف  األمين 
اخلارج هذا معناه بأن التوترات 

اجلسر حيذر من عودة التوترات االمنية اىل طرابلس
األمنية قد تعود يف أي حلظة. 
نعقد  جهتنا  من  حنن  وقال: 
املتتالية حتى نضع  االجتماعات 
عودة  من  اليت ختفف  الضوابط 
حباجة  األمر  لكن  املواجهات 
اىل قرار سياسي والذي يلزمه 
أدوات تنفيذية من جيش وقوى 

أمنية.
رئيس  طرح  بأن  وأشار 
اجلمهورية لالسرتاتيجية الدفاعية 
على طاولة احلوار هو طرح جدي 
ولكنه غري كاف ألنه يؤدي اىل 
يف  ووضعها  املقاومة  شرعنة 
غري  أمر  وهو  مؤسساتي  إطار 
احلرب  قرار  أن  باعتبار  مقبول 
جيب  السالح  وامتالك  والسلم 
الدولة  يد  يف  حصرا  يبقى  ان 
السالح  ميلك  من  ألن  اللبنانية 

ميلك القوة.
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خربة سنوات 
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صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
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Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

النضال  جبهة  رئيس  رأى 
جنبالط  وليد  النائب  الوطين 
العربي والدولي  ان اجملتمعني 
كل  سوريا  حرق  يساهمان يف 
على طريقته، وقال يف تصريح 
حزين  منظر  من  له  يا  امس 
باالمس: مبنى األركان للجيش 
العربي السوري حيرتق. باألمس 
كان هذا احلريق، حريق سوريا. 
واذا كان حريق سوريا، معظم 
سوريا، على مدى عشرين شهرا 
يشتعل اعتقاال وخطفا واغتصابا 
فإن  وتدمريا،  وقصفا  وقتال 
حلريق مبنى األركان يف ساحة 
األمويني باألمس، رمزية معينة 
بأن سوريا ستغرق يف الفوضى 
واحلرب األهلية والدمار ومعها 

اجليش السوري.
هذا  أن  صحيح  أضاف: 
اهلدف، هو هدف مشروع للثوار 
للقمع  مركزا  فيه  يرون  الذين 
ولكن،  والظلم،  واالستبداد 
معينة،  للحظة  ولو  فلنحاول، 
السوري  الشعب  من  وباإلذن 
والثوار السوريني، ولو نظريا، 
أن منيز بني رمزية هذا املبنى 
والقتل  االستبداد  ونظام 
بشار  ميثله  الذي  والتدمري 
االسد  حافظ  قبله  ومن  االسد 
ولو بفارق األسلوب. يف حريق 
هذا املبنى رمزية بأن جيشا قدم 
بطوالت يف حرب تشرين ويف 
اإلسرائيلي  لالحتالل  تصديه 
عام 1982 يف السلطان يعقوب 
وغريها  وبريوت  زحلتا  وعني 
اجليش  هذا  إمنا  املواقع،  من 
اليوم حيرق وحيرتق بأمرة حاكم 
وكذبه،  ادعائه  ونتيجة  سوريا 
أوصاف  به  تليق  ال  الذي  هذا 

البشر أو غري البشر، هذا الذي 
يسري  انه  يقول  اللحظة  حتى 
باالصالح ولكنه حيارب االرهاب 
وهي النظرية اليت ابتدعها بعد 
وسار  يزال،  وال  درعا  احداث 
قرى  معظم  حتولت  حتى  فيها 
وركاما  دمارا  سوريا  ومدن 
شعور  املرء  وينتاب  وحريقا. 
واالزدراء  واحلقد  بالغضب 
أوصلوا  للذين  واالحتقار 
اىل  سوريا  حاكم  مع  سوريا، 
طليعتهم  ويف  احلريق  هذا 
عاشق  الكرملني  يف  القيصر 
الدببة،  وصائد  نظريا  الطيور 
والصحافيني  العامة  واحلريات 
وأحد  االنسان  حقوق  وناشطي 

أبطال حريق غروزني.
سوريا  خيص  ما  يف  وختم: 
وبعكس القول الفارسي املأثور 
الرئيس  به  استشهد  الذي 
االيراني عندما تصطاد مسكة من 
عندما  حتى  طازجة  تظل  بركة، 
فإنهم  الطاولة،  على  توضع 
ميوت.  حتى  السمك  ينتظرون 
فها هي سوريا حترتق ومتوت. 
والدولي  العربي  اجملتمع  أما 
الشعب  على  يفيض  فخريه 
الدولي  فاجملتمع  السوري. 
التصاريح  من  فائضا  يقدم 
تؤخر  وال  تقدم  ال  اليت  الرنانة 
واجملتمع العربي يفيض بكتائب 
الثوار  حساب  على  جهادية 
فها  واالعتدال،  والعلمانيني 
هم عربيا ودوليا يساهمون يف 
حرق سوريا كل على طريقته. 
يا له من مشهد حزين باألمس 
املشاهد  سلسلة  اىل  يضاف 
البائسة يف املسلسل السوري 

الدرامي الطويل.

جنبالط: اجملتمعان العربي 
والدولي يساهمان يف حرق سوريا 

كل على طريقته مار  املاروني  البطريرك  شّدد 
الدور  على  الراعي  بطرس  بشارة 
االسرة  يف  لبنان  سيلعبه  الذي 
هويتها،  عن  تبحث  اليت  العربية 
اليت  الظروف  تغطي  ان  رافضًا 
حقيقته،  على  البلد  هذا  بها  مير 
مثينة  حضارية  قيمة  يشكل  النه 

للبشرية.
الصرح  يف  الراعي  واستقبل 
مطران  بكركي،  يف  البطريركي 
كيغام  االرثوذكس  االرمن 

خاتشريان.
واستقبل البطريرك الراعي ايضا 
املدير العام للمشروع األخضر يف 
زيد،  أبو  غلوريا  املهندسة  لبنان 
ورئيس مؤسسة البورا األب طوني 
خضره، وكان حبث يف موضوعات 
تنفذها  اليت  باملشاريع  تتعلق 
تهدف  واليت  العامة  اإلدارة  هذه 
اىل احلد من نزوح املواطنني اىل 
عن  قراهم  يف  ودعمهم  املدن 
استصالح  يف  مساعدتهم  طريق 

االراضي.
التقلص  اىل  زيد  ابو  وأشارت 
الزراعية  الرقعة  أصاب  الذي 
السكان  عدد  وازدياد  لبنان  يف 
مساحة  يف  والنقص  السريع، 
الفتة  احلرجية،  والثروة  الغابات 
اىل انه عندما أنشئ هذا املشروع 
أهدافه  الستينيات كان من  مطلع 
رفع مستوى الدخل الوطين وترسيخ 
العاملني يف احلقل  عدد كبري من 
وبالتالي  قراهم،  يف  الزراعي 
إىل  النزوح  مشكلة  من  جزء  حل 
املشروع  ان  وأعلنت  املدينة. 
املنوطة  املهمات  خالل  من  ينفذ 
استصالح  مشاريع  من  العديد  به 
الزراعية  الطرقات  وشق  األراضي 
املناطق  اجلبلية يف  الربك  وإنشاء 
اللبنانية كافة، مشددة على أهمية 
تفعيل نشاط هذا املشروع ملا فيه 

خري مجيع املواطنني.
والتقى الراعي سفري لبنان يف 
الذي  الزميرت  فيكتور  أندونيسيا 
شكره على زيارته الراعوية األخرية 

لبلدة القبيات الشمالية، الفتا إىل 
األثر الكبري الذي تركته يف نفوس 
بالطمأنينة  شعروا  الذين  أبنائها 
الغبطة  صاحب  لوجود  والسالم 

بينهم.
الراعي  البطريرك  واستقبل 
القديس  جلامعة  اجلديد  الرئيس 
يوسف األب سليم دكاش يرافقه 
عويط  هنري  الدكتور  نائبيه 
والدكتور خليل كرم، واعضاء من 

اجمللس واهليئة التعليمية.
وألقى األب دكاش كلمة طلب 
فيها التماس بركة صاحب الغبطة 
القديس  جامعة  جملس  لرتافق 
مهماتهم  يف  ورئيسه  يوسف 
خالهلا  من  ليفيض  والتزاماتهم 
اخلري على الطالب اإلثين عشر ألفا 

يف خمتلف األحرام اجلامعية.
الراعي  البطريرك  رحب  بدوره، 
جامعة  أن  إىل  مشريا  باحلضور 
اجلامعات  أم  هي  يوسف  القديس 
تأسست  وقد  اخلاصة  الكاثوليكية 
البطريرك  ولفت  عاما.   137 منذ 
يف  كانت  اجلامعة  هذه  أن  إىل 
والروحية  العلمية  النهضة  أساس 
منها  وخترج  لبنان  يف  واألخالقية 
إىل  أوصلنا  الشباب  من  رعيل 

لبنان ما قبل 1975.
البطاركة  معظم  أن  وأعلن 
يف  درسوا  املوارنة  واألساقفة 
هذه اجلامعة اليت متيزت مبستواها 
امللفت، وقال: غداة زيارة قداسة 
اإلرشاد  وإعالنه  لبنان  إىل  البابا 
إىل  الكنيسة  تتطلع  الرسولي 
هم  ألنهم  واملدارس  اجلامعات 
من سيهيئ مسرية الزمن اجلديد. 
البابا  قداسة  من  ما مسعناه  وكل 
ما  كذلك  لبنان  على  الرتكيز  هو 
الذي  العربي  العامل  من  نسمعه 
األمل.  واجهة  هو  لبنان  أن  يعترب 
من  يد  يف  املستقبل  أن  وأقول 
يزرع هذا الرجاء يف القلوب وأنتم 
جامعتكم  الرجاء يف  هذا  يزرع  من 
وحيث  اإليديولوجيات،  من  احلرة 
باستطاعة األستاذ أن يعلم احلقيقة 

التقى ارسالن ورئيس اجلامعة اليسوعية وسفري ايران

الراعي يدعو اىل اجياد حّل للصعوبات املالية ومعاجلة املشاكل األمنية
والفكرية  العلمية  املوضوعية 

واألخالقية.
وتابع: ما قلتموه عن أن اجلامعة 
يف خدمة البطريركية هو أمر يفرحنا 
مع  نتعاون  أن  علينا  ويوجب 
لكي  خاص  بنوع  ومعكم  اجلامعات 
يف  اساسية  قضايا  سويا  نطرح 
يف  اساسي  دور  للبنان  جمتمعنا. 
الشرق األوسط وحركته النهضوية 
املستويات  ألن  يوما  تتوقف  مل 
ال  واإلجتماعية  والفكرية  العلمية 
وال  يعطلها،  أن  شيء  ألي  ميكن 
ميكن ألحد أن يعطل الدور املتوجب 
ألن  األوسط،  الشرق  يف  علينا 
وهذا  ومنوذج  رسالة  هو  لبنان 
خالل  من  اجلامعة  ستطبقه  الكالم 
ختريج مجاعة تعيش لبنان الرسالة 
سيلعبه  دور  وهناك  والنموذج، 
لبنان يف األسرة العربية اليت تبحث 
عن هويتها وحنن ال نريد أن تغطي 
البلد  هذا  بها  مير  اليت  الظروف 
قيمة حضارية  ألنه يشكل  حقيقته 

مثينة للبشرية.
وأضاف: من هنا علينا إجياد حل 
يواجهها  اليت  املالية  للصعوبات 
الشباب الحتضانهم، وعلينا جتاوز 
واألمنية  السياسية  املشاكل 
واإلجتماعية، ولكن كنزنا األساسي 

يبقى اجلامعة.
والتقى البطريرك الراعي رئيس 
طالل  اللبناني  الدميقراطي  احلزب 
إرسالن يرافقه وزير الدولة مروان 
فاضل،  أبو  مروان  الدين،  خري 
نسيب  محاده  حسن  الدكتور 
اجلوهري وسليم محاده. وقد تناول 
اللقاء عددا من املواضيع احمللية.

زيارة  بد من  ال  ارسالن:  وقال 
كل  على  وتهنئته  الغبطة  صاحب 
السابقة  الفرتات  يف  به  قام  ما 
بالزيارة  يتعلق  ما  يف  وخصوصا 
األعظم  احلرب  بها قداسة  قام  اليت 
إنطباعا  تركت  واليت  لبنان  إىل 
على  وكبرية  جدا  هامة  ونتائج 
وأكدت  اللبنانيني  وحدة  مستوى 

بني  املشرتك  العيش  مبدأ  على 
اللبنانية  واملذاهب  املشارب  كل 
اليت أمجعت على استقبال قداسة 
البابا بشكل يليق بالكنيسة وباحلرب 
األعظم.والتقى البطريرك املاروني 
املرعيب  طالل  السابق  النائب 

يرافقه منذر املرعيب.
واستقبل الراعي السفري اإليراني 
يف لبنان غضنفر ركن أبادي على 
وأكد  السفارة.  من  وفد  رأس 
أبادي أنه مت التداول مع غبطته يف 
آخر املستجدات اإلقليمية والدولية 
اللبنانية  العالقات  يف  والبحث 
زيارة  تناولنا  وقال:  اإليرانية، 
لبنان ومواقفه اإلجيابية  البابا إىل 
هذه  يف  والسالم  اإلستقرار  جتاه 
املنطقة وخصوصا بالنسبة ملا جيري 
سفك  لوقف  ودعوته  سوريا  يف 
مشريا  األسلحة،  وإرسال  الدماء 
اإلسالمية  اجلمهورية  تقدير  اىل 
وملواقف  املواقف  هلذه  اإليرانية 
ما  جتاه  الراعي  البطريرك  غبطة 
حصل بالتزامن مع زيارة البابا وهو 
الفيلم املسيء إىل اإلسالم  إنتاج 
إىل  فيه  يسيء  ما  مع  ونشره 
املقدسات اإلهلية وخصوصا النيب 
األساسي  اهلدف  أن  معتربا  حممد، 
بني  والتشتيت  التفرقة  هي  منه 
ما  وهذا  واملسيحيني  املسلمني 
يتعارض مع مبادئ كل املؤسسات 
السماوية واملبادئ اليت أكد عليها 
أشرنا  لقد  أضاف:  البابا.  قداسة 
مباحثات  اإلجيابية يف  النتائج  إىل 
الذي  اإلحنياز  عدم  دول  مؤمتر 
من  كان  والذي  طهران  يف  جرى 
ومضمونا  شكال  املؤمترات  أجنح 
بالقضية  يتعلق  ما  يف  وخصوصا 
الفلسطينية.وشجب السفري أبادي 
كل حماوالت اإلغتيال اليت يتعرض 
هلا اللبنانيون، معتربا أن هذا االمر 
واإلستقرار  األهلي  السلم  يعرض 

للخطر.

اجلمهورية  مفيت  استقبل 
رشيد  حممد  الشيخ  اللبنانية 
إينان  تركيا  سفري  قباني 
أوضاع  معه  وحبث  أوزيلديز، 
اىل  احلديث  وتطرق  املنطقة. 
اللبنانيني  املخطوفني  قضية 
مفيت  ونوه  سوريا،  يف 
قامت  اليت  باجلهود  اجلمهورية 
لالفراج  الرتكية  السلطات  بها 
ابراهيم  عوض  املخطوف  عن 
وعلى  عمر  حسني  وقبله 
قضية  حل  يف  تركيا  مساهمة 
املخطوفني وعودتهم اىل لبنان 
آمنني ساملني، آمال ان تستمر 
االخوية  وساطتها  يف  تركيا 
لالفراج عن املخطوفني الباقني 

يف اسرع وقت مبساعدتها.
اجلمهورية  مفيت  واستقبل 
سفري السودان أمحد حسن يف 
زيارة تعارف بعد استالم مهامه 
وجرى  لبنان،  يف  الدبلوماسية 
السودان  اوضاع  يف  احلديث 
بني  الثنائية  العالقات  وتعزيز 
والتعاون  والسودان  لبنان 

الوثيق بني البلدين.

رئيس  نائب  استقبل  بدوره 
الشيعي  اإلسالمي  اجمللس 
األعلى الشيخ عبد األمري قبالن، 
اجمللس،  مقر  يف  امس  ظهر 
سفري املفوضية الدولية حلقوق 
الربملان  يف  النائب  اإلنسان 
هيثم  والسالم  لألمن  الدولي 
ابو سعيد يرافقه مسؤول غرفة 
األوسط  الشرق  يف  العمليات 
حلقوق  الدولية  املفوضية  يف 
عقيل  علي  السفري  اإلنسان 
قضية  يف  البحث  ومت  خليل، 
كما  سوريا  يف  املخطوفني 
األوضاع يف  إىل  التطرق  جرى 

املنطقة.
احلكومة  قبالن  الشيخ  ودعا 
اجلهد  بذل  اىل  اللبنانية 
إلطالق سراح باقي املخطوفني 
فهم  وقت،  بأسرع  اللبنانيني 
أبرياء وال جيوز احتجاز حريتهم 
من دون مربر، وجيب إطالقهم 
على  مثنيا  شروط،  دون  من 
من  وتبذل  بذلت  اليت  اجلهود 

االفرقاء كافة لتحريرهم.
تعيش  البالد  ان  ورأى 

قباني وقبالن طالبا بالعمل الطالق بقية املخطوفني
فاملطلوب  واخلوف،  القلق 
الناس  بأمور  االهتمام  اليوم 
لبنان  يف  وحنن  ومعيشتهم 
نعيش حاالت صعبة، وعلينا ان 
ويعاجل  ويوحد  جيمع  ملا  نعمل 

األمور.
اىل  اللبنانيني  قبالن  ودعا 
وحدة  لبنان  ليبقى  العمل 
بنيه  بوحدة  حمصنا  متماسكة 
فلبنان  وحتاورهم،  وتعاونهم 
حنفظه  ان  وعلينا  أنظار،  حمط 
والتشتت  التشرذم  من 

والالمباالة.
سعيد:  أبو  قال  جهته،  من 
الزيارة  هذه  من  اهلدف  كان 
تقديم التهنئة بإطالق املخطوف 
اللبناني عوض إبراهيم وأعربنا 
على  جيري  ملا  خماوفنا  عن 
السورية، كما  اللبنانية  احلدود 
استنكرنا أي اعتداء على اجليش 
اللبناني وخطف املدنيني وأبدينا 
عسكري ضد  عمل  من  خشيتنا 
سوريا وإيران ملا هلذا األمر من 
انعكاسات سلبية على املنطقة 

بشكل عام ولبنان حتديدا.
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بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة
نفتح 7 أيام يف األسبوع

تلفون: 98971113
العنوان:

60 Excelsior St, Merrylands

لبنان  يف  ايران  سفري  قال 
حل  ال  ان  آبادي  ركن  غضنفر 
لالزمة يف سوريا على املستوى 

العسكري.
تكتل  رئيس  استقبل  فقد 
النائب  واالصالح  التغيري 
العماد ميشال عون امس االول 
السفري  الرابية،  دارته يف  يف 
ابادي  ركن  غضنفر  االيراني 
بزيارة  سررنا  صرح:  الذي 
العماد عون، وهنأناه بنجاته من 
تعرض  اليت  االغتيال  حماولة 
هلا، وشجبنا مثل هذه االعمال 
عن  حتدثنا  كذلك  االرهابية. 
والدولية  االقليمية  التطورات 
والتعاون  الثنائية  والعالقات 
بني ايران ولبنان، وركزنا على 
هذا  انتاج  من  أخريا  حصل  ما 
املقدسات  اىل  املسيء  الفيلم 
وجهات  وكانت  االسالمية. 
استنكار  على  متفقة  النظر 
ميكن  وال  االعمال،  هذه  مثل 
لذي ضمري ان يتحمل ما حصل 
كانت  واآلراء  املقدسات.  ضد 
حول  فقط  ليس  متطابقة، 
االسالمي  الدين  اىل  االساءة 
بل  اهلل،  رسول  حممد  والنيب 
املقدسات  كل  اىل  االساءة 

واالديان السماوية.
من  قلق  االيراني  الرئيس 
الوضع يف سوريا، هل سوريا 
تتحمل اليوم تبعات عدم االتفاق 

بني ايران والواليات املتحدة؟
يف  االزمة  بداية  منذ   -
احلفاظ  أهمية  أكدنا  سوريا، 
فيها  الشعبية  االرادة  على 
يقوم  اليت  االصالحات  وعلى 
بشار  والرئيس  النظام  بها 
االسد. وبعد 20 شهرا وصلنا 
ال  انه  بقولنا  النتيجة  اىل هذه 
الشعبية  االرادة  اسقاط  ميكن 
القوة  اىل  واللجوء  بلد  اي  يف 
واالجتماع  اخلارجية.  والتدخالت 

عون عرض االوضاع مع الفرزلي ولقاء االحزاب 
وآبادي اعترب ان احلل يف سوريا ليس عسكريا

الذي عقدناه يف طهران مع 30 
بلدا على مستوى وزراء اخلارجية 
له  مهدنا  االحنياز،  عدم  وقمة 
يف  اخلوض  أجل  من  القاعدة 
لالزمة  السياسي  احلل  تنفيذ 

السورية وتفعيله.
عدم  مؤمتر  بعد  أضاف: 
املؤمتر  يف  شاركنا  االحنياز، 
فالكل  القاهرة،  يف  الرباعي 
العامة،  املبادئ  على  متفق 
الدماء  العنف وسفك  أي وقف 
اخلارج،  من  التدخل  وعدم 
حلول سياسية،  اىل  والتوصل 
والكل متفقون على أن ال حل 
لالزمة على املستوى العسكري 

يف سوريا.
من  وفدا  عون  التقى  كذلك 
برئاسة  الوطنية  االحزاب  لقاء 
بامسه  حتدث  قماطي،  حممود 
صاحل،  قاسم  اللقاء  منسق 
العماد  بزيارة  تشرفنا  وقال: 
الشديد  استنكارنا  لنبدي  عون 
حصلت  اليت  الدنيئة  للمحاولة 
موكبه،  مستهدفة  صيدا  يف 
ولنهنئه بسالمته، ألن سالمته 
واستهدافه  الوطن  سالمة  من 
االهلي  للسلم  استهداف 
واالستقرار يف لبنان. فالعماد 
عون يشكل عرب نضاله يف لبنان 

ضمانا للوحدة الوطنية.
مواضيع  تداولنا  وأضاف: 
املشاريع  سيما  وال  عدة، 
االمنائية واالقتصادية اليت على 
وتلك  بها،  تقوم  أن  احلكومة 

اليت تؤمن اخلدمات للمواطن.
قانون  خص  ما  يف  أما 
مع  شددنا  فقد  االنتخاب، 
العماد عون على ضرورة تأمني 
قانون يضمن االنصهار الوطين، 
كل  أي  اجلميع،  ميثل  أن  على 
يف  الوطنية  والقوى  االطراف 
نوعا  يؤمن  ما  وهذا  لبنان، 
االجنرار  ويلغي  االستقرار  من 

على  واملذهبية،  الطائفية  اىل 
ميلك  مواطن  كل  يصبح  أن 
اىل  الوصول  ميكنه  الكفاءة 

سدة الربملان.
نائب  أيضا  عون  والتقى 
سابقا  النواب  جملس  رئيس 
على  قال  الذي  الفرزلي  ايلي 
املركزية  القضية  تبقى  األثر: 
يف أي نقاش، قانون االنتخاب، 
أن  على  وطين  إمجاع  وهناك 
ألنه  مرفوض  الستني  قانون 
يؤكد التهميش واالستتباع يف 

كنف مذاهب طائفية أخرى.
فهي  البديلة  االقرتاحات  أما 
أن  الطبيعي  ومن  مشروعة، 
ولكن  كهذه،  اقرتاحات  تقدم 
تبقى الرموز املسيحية، يف ظل 
مع  امللف  هلذا  بكركي  إدارة 
هو  كان  الذي  الغبطة  صاحب 
املبادر اىل إنشاء حالة مسيحية 
بني  مشرتك  قاسم  أو  واحدة 
تتعلق  مسألة  حول  املسيحيني 
وكان  االنتخاب.  قانون  يف 
االرادة  هو  املشرتك  القاسم 
سقف  حتت  حقيقية  ملناصفة 
الدستور، واستنادا اىل املادة 
24. ونريد أن نسأل املتباكني 
كان  عندما  الطائف،  على 

القانون يستباح أين كانوا؟
دور  هلا  بكركي  أن  وأكد 
إدارة  يف  وأساسي  مركزي 
أن  ونعتقد  املوضوع،  هذا 
أن  جيب  فيها  اجملتمعني 
واحد كي  موضوع  على  يتفقوا 
ال يفتح اجملال إلجياد تربيرات 
لالنقضاض جمددا على فئة من 
اللبنانيني. هذا االمر حيتاج اىل 
جهوز  واىل  املسؤولية  حتمل 
أي  حملاسبة  العام  الرأي  لدى 
على  يساوم  مسيحي  مسؤول 

هذا املبدأ.
نظر  وجهة  يف  حبثتم  هل 
مشروع  حول  عون  العماد 

اليوم  أرسل  الذي  التقسيمات 
اىل جملس النواب؟

موقفه  أعلن  عون  العماد   -
ما  ملتزم  إنه  وقال  مرارا، 
وما  االول  بكركي  لقاء  أقره 
ان  واعترب  عليه،  االتفاق  مت 
اللقاء  تبين  اجتاه  اىل  الذهاب 
عن  انسالخ  هو  االرثوذكسي 
يف  االندماج  ملصلحة  حتالفاته 

املوقف املسيحي العام.
النائب  مسعنا  اليوم  ولكن 
يريد  إنه  يقول  جنبالط  وليد 
الستني،  قانون  اىل  العودة 

وهذا موقف واضح؟
- إنها وجهة قائمة عند وليد 
بالصراحة  امتاز  أمر  وهذا  بك، 
به، وهو أمر إجيابي أن يعلنه. 
هناك  يكون  أن  من  اخلوف 
السر خللق  آخرون حييكون يف 
ظروف العودة اىل الستني دون 
ذلك،  مسؤولية  يتحملوا  أن 
الكربى  اجلرمية  ستكون  وهذه 
جنبالط  النائب  ترتكب.  اليت 
بعبدا  قصر  وقف يف  قد  كان 
يف  اخلصوصية  عن  وحتدث 
لبنان وأكدها. وهذا هو مطلب 
يؤكدون  الذين  املسيحيني 
الذوبان يف  وعدم  اخلصوصية 

املساحات الكربى.
يزال  ال  أنه  أعتقد  وختم: 
للنقاش.  حقيقية  هناك فسحة 
مل يدهمنا الوقت، بل النقاش 
ضروري، إال أننا ننتظر اجتماع 
بكركي واالطاللة الواحدة منها، 
عندها نستطيع ان منيز أصوات 
عن  تشذ  املسيحي  النشاز 
والقرار  بكركي.  يف  اإلمجاع 
الفصل  نقطة  هو  بكركي  يف 
يف التحرك. وننتظر من صاحب 
بدعم  حيظى  الذي  الغبطة 
يف  الريادي  الدور  فاتيكاني، 
إعادة إنتاج قانون واحد، وهذا 

مطلب كل اللبنانيني.

اجلميل  نديم  النائب  وصل 
جولة  إطار  يف  مونرتيال،  إىل 
يف  أدمنتون  يف  بدأها  كندية 
أوىل  وكانت  ألربتا،  مقاطعة 
األخبار  جريدة  مركز  يف  حمطاته 
حتريرها  رئيس  دعوة  لبى  حيث 
استقبال  إىل  جماعص  إيلي 
ممثلو  حضره  شرفه،  على  أقيم 
هيئات سياسية وروحية وحزبية 
وشخصيات  لبنانية  ومجعيات 
اللبنانية  اجلالية  من  إجتماعية 
وحشد من مكتيب حزبي الكتائب 
والقوات اللبنانية يف مونرتيال.

رحب  كلمة  جماعص  وألقى 
فيها بالضيف واحلضور، وعرض 
يواجهها  اليت  الشاقة  املهمة 
النائب اجلميل وهو حممل بأمانة 
بشري  الرئيس  الشهيد  والده 
من  يعترب  زمن  يف  اجلميل، 
يف  املفصلية  األزمنة  أصعب 

تاريخ لبنان.
شاكرا  اجلميل  النائب  ورد 
اجلالية  بأبناء  ومشيدا  الدعوة 
واليت  كافة  املغرتبات  يف 
املغرتبني  أن  دائما  أثبتت 
وقد  لبنانية،  وضرورة  حاجة 
كل  يف  املشرف  دورهم  ادوا 
بتحويل  واعدا  االنتشار،  بالد 
وصحية  سليمة  بيئة  إىل  لبنان 
الستعادة اللبنانيني ليعيشوا يف 
كنف دولة آمنة وعادلة وحديثة.

ورأى أن لبنان مير يف خماض 
من  الكثري  هناك  وأن  عسري، 
التحديات اليت متنع قيام الدولة 
اهلل  حزب  هيمنة  رأسها  وعلى 

على وجودها وقراراتها.
وحدة  ضرورة  على  وشدد 
من  وتضامنهم  اللبنانيني 
السيادة  مفهوم  ترسيخ  أجل 
هذه  ألن  واحلرية  واالستقالل 
القيم ال ميكن أن تأتينا جمانا من 

اخلارج.
وأشار إىل وجود ثالثة مشاريع 
وكلها  العتيد  االنتخاب  لقانون 
الدراسة، وأبدى ختوفه من  قيد 
هذه  كل  مناقشة  إمكان  عدم 
جديد  بقانون  للخروج  املشاريع 

نديم اجلميل يواصل جولته الكندية:
نعمل الستعادة املغرتبني والسيادة

مبديا  األطراف،  مجيع  يرضي 
الستني  قانون  العتماد  أسفه 

مرة جديدة.
يعرض  ملا  رفضه  وأعلن 
من  عددا  املغرتبني  إعطاء  من 
أن  مؤكدا  املمثلني،  النواب 
أن  حقهم  من  املغرتبني  من 
اليت  واملشاركة  بالتمثيل  حيظوا 
تتناسب مع حجمهم وتأثريهم يف 

الداخل اللبناني.
بالنفس  النأي  سياسة  وعن 
إىل  أشار  احلكومة،  تتبعها  اليت 
أن هذه احلكومة هي سورية يف 
ميكن  وال  وقراراتها،  تركيبتها 
إجناز  أي  حتقيق  من  تتمكن  أن 
أتت  اليت  باجلهة  مرتبطة  ألنها 
بسياسة  يسمى  ما  وأن  بها، 
النأي بالنفس مل يكن أكثر من 
جمموعة من التنازالت على خمتلف 
الصعد أضعفت الدولة وكسرت 

هيبتها.
اىل  اجلميل  النائب  انتقل  ثم 
وكان  مونرتيال  بلدية  مبنى 
البلدية  رئيس  استقباله  يف 
اجمللس  واعضاء  ترامبلي  جريار 
البلدي. وعقد اجتماع بني اجلميل 
وترامبلي وبعض أعضاء اجمللس 
البحث  يف  خالله  حبثوا  البلدي، 
وسياسية  امنائية  امور  يف 
التعاون  وسبل  البلدين  تهم 
ومونرتيال  بريوت  مدينيت  بني 
لتحسني الوضع الصحي والبيئي 

واملدني.
السجل  يف  اجلميل  ودون 
فيها:  جاء  كلمة  للبلدية  الذهيب 
مونرتيال  يلتقي يف  لبناني  كل 
املدينة  أو صديقا ألن هذه  أخا 
هي منوذج للسالم والتسامح يف 

عامل يواجه العنف والظالمية.
وأقام القنصل العام اللبناني 
يف مونرتيال فادي زيادة مأدبة 
عشاء على شرف اجلميل، شارك 
اجلالية،  ابناء  من  حشد  فيها 
وشكرهم اجلميل على عاطفتهم، 
بالوطن  تواصلهم  على  مشددا 
احملقة  لبنان  قضايا  ودعم  األم 

حيث هم.

التيار الوطني الحر يف سيدني يهنئ بنجاة 
الرئيس العماد ميشال عون 

يتقدم التيار الوطني الحر يف سيدني، رئيسًا واعضاء، بأحر 
التهاني من دولة الرئيس العماد ميشال عون وعائلته خاصًة ومن 

اعضاء التيار ومناصريه وداعميه عامة بنجاة دولته من محاولة 
االغتيال الغادرة واآلثمة.

ان محاولة االغتيال هذه انما هي محاولة اغتيال لرموز وطني 
شريف ناضل من أجل تحرير لبنان وسيادته واستقالله.

حاولوا اغتيال الجنرال عون سياسيًا ففشلوا واآلن حاولوا للمرة 
الرابعة جسديًا ففشلوا وسيفشلون الن من كان مع اهلل فان اهلل 

يكون له درعا تقيه رصاص الغدر واالثم.
حفظك اهلل يا دولة الرئيس العماد من كل شرّ وحماك من كل 

مكروه
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عون  ميشال  العماد  تقّدم 
اجليش  قيادة  اىل  بالتعزية 
عباس  الرائد  الشهيد  وعائلة 
واملؤسسة  املدرسة  وحّيا  مجعة، 
اليت تقّدم دومًا الشهداء وتعطي 

دماء احلياة للوطن.
العماد عون الذي كان يتحّدث 
بعد اجتماع تكتل التغيري واالصالح 
أكد أن إطالق النار الذي تعَرض 
حماولة  هو  صيدا  يف  موكبه  له 
وليس  قتل  وإرادة  اغتيال 
على  أطلقت  النار  ألن  رسالة، 
املوكب  تتوسط  اليت  السيارة 
جلهة  اخللفي  املقعد  وعلى 
اليمني، ومن املتعارف عليه يف 
األساسية  السيارة  أن  املواكب 
تكون يف الوسط، ومكان جلوس 
املقعد  هو  السياسية  الشخصية 
مستغربًا  اليمني،  جلهة  اخللفي 
»سفالة« البعض الذين يزعمون 
أنه فربك احلادث لتحسني وضعه 
الفتًا  االنتخابات،  قبيل  الشعيب 
املوجودة،  املادية  الدالئل  اىل 
التحقيق  بعهدة  املوضوع  وتاركًا 

والقضاء.
اىل  لفت  نفسه  السياق  ويف 
املواقع  أحد  على  منشور  خرب 
اإللكرتونية يتحدث عن تهديدات 
وأن  جلبيل  بزيارته  تتعلق 
يف  املرور  من  سيمنع  »املوكب 
ميفوق »، إضافة اىل قول نائب 
جبيلي سابق على أّنه »لن يسمح 
مبرور موكب عون إال على جّثته« 

.
وتابع:

أواًل، حنن ال منشي على جثث، 
ال لزوم لذلك. ثانيًا، كل »حبصة« 
على األرض الّلبنانية سنمّر عليها، 
فليس هناك من مناطق ممنوعة. 
ثالثًا، هذا الّتهديد ليس لنا وهو 
غري مقبول، وعلى كّل حال، حنن 
للحماية  مواكبة،  ومعنا  نذهب 
الّشخصية، وليس لنقاتل بها، لنا 
القرى، فإذا  املرور يف كل  حق 
استقبلنا الّناس فذلك جّيد، وإذا 
مل يستقبلونا فلن نتقاتل معهم! 
نضع  حنن  األحوال،  مطلق  يف 
هذا التهديد بتصّرف قوى األمن 
املوجودة  اجليش  الّداخلي وقوى 
واملخابرات  القطاع،  ذلك  يف 
ألّننا  األمنيني،  املسؤولني  وكّل 
املوعد  يف  وذاهبون  ذاهبون، 

احملّدد.
أيام  منذ  أخرى،  جهٍة  من 
أشخاٌص  اغتيال.  حماولة  وقعت 
بها.  شّككوا  وأشخاٌص  قبلوها، 
لكّل واحٍد احلق أن يشّكك. ولكن 
أنا أعرف احلقيقة، ولست أسأل 
رأي أحد باملوضوع. هناك دالئل 
وهناك  قضاء  وهناك  مادية 
الّسفالة  وصلت  ولكن  حتقيق، 
قمت  إّني  بعضهم  قول  حد  اىل 
أجل  من  قصد  عن  حصل  مبا 
اإلنتخابات حتى أكسب شعبية.. 
مل  وإذا  جيدة،  شعبييت  احلمدهلل 
يقومون  من  َفليسألوا  يصّدقوا 
رأي  واستطالعات  باإلحصائيات 
يف كّل املناطق.. هذا من ناحية 
هذه  أخرى،  ناحيٍة  من  الّشعبية. 
ليست املّرة األوىل اّليت أتعّرض 
فهذه  اغتيال،  حملاولة  فيها 
احملاوالت  من  الّرابعة  احملاولة 
املخفية  املؤامرات  الّظاهرة، غري 

ما حصل هو إرادة قتل وليس رسالة ونسامح من قام بها كما ساحمنا من قام بسابقاتها

العماد عون بعد اجتماع تكتل التغيري واالصالح:ال أعرف من يهددني بالضبط، فكثُر ال حيّبون »البوليس«
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الكل،  وساحمنا  ُتفِلح،  مل  اليت 
قاموا  من  أيضًا  يسامح  واهلل 
باحملاولة األخرية، ومن سيقومون 

مبا بعدها.
ليس خافيًا على أحد أن حياتي 
أستطع  مل  وإن  دومًا،  مهّددة 
بالضبط،  يهددها  من  حتديد 
إال  »أزعر«  ِمن  هناك  ليس  ألن 
الّدولي  املستوى  على  وحناربه، 
طبعًا  احمللي.  املستوى  وعلى 
ال  »فاحلرامية«  األعداء،  يكثر 
واملافيا  »البوليس«،  حيّبون 
»البوليس«،  حتّب  ال  أيضًا 
تغزونا  أن  تريد  اّليت  والّدول 
»البوليس«.  ال حتّب  اخلارج  من 
ماذا ميكنين  »البوليس« مكروه، 
كثريون.  والّزعران  أفعل؟  أن 
أن  أن ينكروا، وقبل  إذن عيب 
حيصل حتقيق، »على مهلكن«.. 
أن  بعد  احلصرمة«  لنا  »أفقروا 
قبل.  وليس  احلقيقة،  تعرفوا 
ويقولون  يستعجلون  ملاذا  لكن 
والقضية  فاشلة  املسألة  إّن 

صبيانية وغري صحيحة..
باألساس، لسنا حنن من عممنا 
خرب تعّرضنا إلطالق نار ، ولسنا 
للّتلفزيون..  أعطاه  من  حنن 
لدينا  أّن  اخلرب، ومبا  أذيع  عندما 
لبنان  كل  يف  منشورة  عائالت 
الّلبناني  والّشعب  وأصدقاء 
كّله، اضطررنا لنفيه حتى نطمئن 
يتفاعل  ال  وحتى  الّناس،  كّل 
لدى  إال  عنه  نعلن  ومل  ويكرب، 
وصولي اىل البرتون، أعَلنت عنه 
وكما  احلقيقي  حبجمه  بصوتي، 
حصل، ووضعناه برسم القضاء. 
إّننا  قالوا  التشويش؟؟  مَل  إذن 
مل نسّلم الّسيارة لألدلة اجلنائية 
كذب.. وهذا  طلبوها..  عندما 

ملصلحة من هذا الكذب؟ بدأ أحد 
تلفزيونية  حمّطة  يف  اإلعالميني 
الّسبت  ليل  منذ  األخبار  بتوزيع 
ثم حملطات  »تويرت«  موقع  على 
وإلذاعات، بأن قوى األمن نفت 
حماولة  وبأنها  احلادثة،  وقوع 
عيب!  هذا  ولكن  صبيانبة.. 
اىل  الكاذبة  التصاريح  نسبة 
قوى أمنية جمهولة.. فليسّموا لنا 
إمسًا منهم! فهل قوى األمن هي 

أشباح؟!
يذكرون  بعد؟!  خيجلوا  أمل 
ومصادر  رفيعة«..  »مصادر 
قصرية،  مصادر  بعدها!  غليظة 
مقّربة،  مصادر  طويلة،  مصادر 
إعالم  هذا  هل  بعيدة!!  مصادر 

أم شائعات؟!!
أن  يف  احلرّية  شخص  لكّل 
ولكن  يصّدق..  ال  أو  يصّدق 
من  أكثر  يقول  أن  له  حيّق  ال 

ذلك..
ملاذا  وسألتموني  سبق  لقد 
مسري  بالّدكتور  أّتصل  مل 
وتهنئته  عليه  لإلطمئنان  جعجع 
مل  إّنين  لكم  فقلت  بالّسالمة، 
إذا  أقل  مل  باملوضوع.  أقتنع 
كان األمر صحيحًا أو غري صحيح، 
ولكّنين مل أقتنع، وذلك ألسباب 
معرفتها  أردمت  إذا  تقنّية، 
أّنه  فبندقية ال 12،7 اليت قيل 
عليه،  النار  إطالق  مّت  خالهلا  من 
قّناص  أراد  إذا  جدًا  دقيقة  هي 
»الناضور«  خالل  من  الّتصويب 
على هدف، هذا يعين أّنه إذا مّت 

العماد ميشال عون

اهلدف  على  3 رصاصات  إطالق 
يف  الّثالث  الطلقات  فستأتي 
الفاكهة  صحن  تتعّدى  ال  دائرة 
تأتي رصاصٌة من  عندما  إذًا،   .
األعلى وأخرى من األسفل وأخرى 
عشوائي،  بشكٍل  أين  أدري  ال 
وأيضًا ال يرتكون جمااًل للّتصوير، 
نشّك  أن  يف  احلق  لنا  عندها 
باألمر، وأن نعتقد بأّن »اخلربّية« 
نقول  ليست صحيحة، ولكّننا ال 

أكثر من ذلك.
كثٌر قالوا ّأن حماولة اإلغتيال 
ولكّننا  نعرتض،  فلم  صحيحة، 
على  بناًء  شخصيًا  رأيًا  أعطينا 
أيضًا  ومسعنا  معّينة.  تقنّيات 
عن حماولٍة أخرى، وأّنه مت وضع 
صاعق على ظهر املصعد.. تقنيًا 
أيضًا، ال أحد يضع الصاعق قبل 
العبوة ، فأّواًل يتم وضع احلشوة 
يف  الحقًا  ثم  تفجريها،  امُلراد 
الصاعق  األخرية يضعون  اللحظة 
ال  مبفرده  الصاعق  ويغادرون.. 

يؤدي اىل شيء..
ما  وأخرها  وكذب،  إشاعات 
نشرته باألمس صحيفة احلياة عن 
العميد  لسان  عن  مزعوم  حديث 

عبد النور وهو مل حيصل أبدًا.
حادٌث  وقع  آخر،  موضوع  يف 
اىل  أدى  الضاحية،  يف  مؤسف 
مجعة.  عّباس  الّرائد  استشهاد 
ومن  اجليش  قيادة  من  نتقّدم 

عائلته بالتعزية، رمحه اهلل.
واملؤسسة  املدرسة  هي  هذه 
اليت تقّدم دومًا الشهداء، واليت 
تعطي دماء احلياة، فدم الّشهيد 
للوطن،  دماًء  يعطي  الذي  هو 
على  مفروضة  تضحيات  وهذه 
حتافظ  كي  العسكرية  املؤّسسة 

على شعبها وأرضها.
االعتداءات  موضوع  يف  أّما 
عرسال  منطقة  يف  اجليش  على 
 100 على  السيطرة  وتصاريح 
كيلومرت من عرسال إىل القاع من 
قبل رئيس البلدّية، الذي أصبح 
باحتالل  ويقوم  جيش«،  »قائد 
سبق  أننا  فنذّكر  األراضي، 
الالجئني،  موضوع  من  وحّذرنا 
وقلت إنهم سيأتون كالجئني يف 
البداية ثّم يصبح لديهم مطالب، 
اإلعتداءات.  تبدأ  املطالب  وبعد 
الّدولة أن تتنّبه ملن  وطلبنا من 
هوّياتهم.  د  حُتدَّ وأن  يدخلون 
يرى  أن  أحد  يشأ  مل  إذا  ولكن 
حدث،  ُكلَّ  يوصل  اليت  النتيجة 
فماذا سنقول؟! حكم »معرت« أو 
نقول؟!  ماذا  عميان!  مسؤولني 

مصيبٌة كبرية.
يف  الزيادة  موضوع  يف  أّما 
طالت  اليت  والّرواتب  الّرتب 
احلديث  ودار  والوزراء  النّواب 
عنها مؤّخرًا، فقد مسعنا من يقول 
إّنه من املعيب أن يطلبوا زيادة.. 
قد يكون من طلب الزيادة حباجٍة 
أمرًا  أمساها  كمن  وليس  إليها، 
معيبًا. الواقع أّن أحدًا مل حيُصل 
على الّزيادة ولن حيصل عليها، 
يصفها  أن  ألحد  حيق  ال  ولكن 
باألمٌر معيب يف حني أن شركاته 
البالد،  أحناء  مجيع  يف  تتوّزع 
إليها.  حباجٍة  ليس  أنه  ومعلوم 
الكبرية  هذا عدا عن املساعدات 
وتتكّفل  اخلارج  من  تأتيه  اليت 
مبصاريفه ومصاريف أخرى. إذًا، 
ال جيوز املزايدة على زمالء، ولن 

حيُصل أحٌد على الّزيادة.
وقبل أن أنهي كالمي، أود أن 
هاتفيًا،  اّتصلوا  من  اشكر مجيع 
ومجيع من استنكروا ، يف اخلفاء 
الذي  احلادث  العلن،  يف  أو 
من  كر  بالشُّ وأخصُّ  له.  تعّرضنا 
اّتصلوا بنا من اخلارج من أمريكا ، 
كندا، أسرتاليا، أوروبا وأفريقيا، 
وآمل أن تكون املّرة األخرية ان 
مبشكلة  ليست  ولكن  اهلل،  شاء 
أخرى،  مّرًة  اإلعتداء  حصل  إن 

ولن أتفاجأ باألمر.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الصحافيني:
سالمتك.  على  احلمدهلل  س: 
هي  ما  نعرف  أن  نريد  ولكن 
إيصاهلا  أرادوا  اليت  الرسالة 
لك. ُحكي كثريًا عن أّنها مل تكن 
كانت  ما  بقدر  إغتيال  حماولة 

رسالة. هل وصلتك الرسالة؟
تكن  مل  إّنها  قال  من  ج: 
حماولة إغتيال؟ إحتمال أن تكون 
ألن  األقوى،  هو  إغتيال  حماولة 
ضمن  تكون  اليت  الشخصية 
سيارتها  تكون  مرافقة،  موكب 
عادة يف الوسط ويكون مكانها 
يف املقعد اخللفي جلهة اليمني ، 
وإطالق الّنار حصل على السيارة 
املوكب،  وسط  يف  املوجودة 
من  اخللفّي  املقعد  على  وحتديدًا 

جهة اليمني.
بإطالق  إذًا  املقصود  من 
وهمّيًا  كان  املوكب  الّنار؟؟ 
أمل  مرافقون،  فيه  كان  ولكن 
الذين  العسكريون  ميوت  يكد 
لقد  الّسّيارة؟؟  تلك  يستقّلون 
النار  إطالق  اهلل..!!  جّناهم 
ولكن  مستقيمة،  بطريقة  كان 

تأخري الّضغط على الزناد لثانية 
جعل  السيارة  اىل سرعة  إضافة 
الرصاصة خترتق السيارة بطريقة 
حّتى  قتل.  إرادة  هناك  ملتوية. 
لو مل أكن يف السيارة، وحصلت 
الرماية بطريقة جّيدة، لكان مات 
اثنان يف السيارة. إذًا املقصود 
هو القتل وليس إيصال رسالة. 

هذه حماولة .
سالمتكم،  على  احلمدهلل  س: 
املرتقبة  زيارتكم  متّر  أن  وأرجو 

إىل قضاء جبيل خبري وسالمة.
ج: ستمّر على خري ما يرام. كّل 
ما تسمعونه هو عبارة عن كالم. 
البعض حيّب كثرة الكالم، ولكن 
ال يوجد جدّية يف هذا املوضوع.

لقانون  بالنسبة  س: 
اإلنتخابات، يبدو أّن هناك توّجهًا 
يف  الّصغرى  الّدوائر  إلعتماد 
اإلنتخابات. ما هو مقدار مناقضة 
الّدوائر  اعتماد  يف  الّدستور 

الّصغرى الّدستور الّلبناني؟؟
ج: يناقض أو ال يناقض. ال 
األمر.  هذا  يف  وسط  حّل  يوجد 
الّدستور...  يناقض  أّنه  أعتقد 
يبقى األصل يف الّنوايا، والنوايا 
تشري إىل أّنهم ال يريدون قانونًا 

جديدًا لإلنتخابات.
أراد  من  أّن  تعتقد  أال  س: 
بالغباء  ما  نوعًا  يّتسم  اغتيالك 
ألّنه أطلق الّرصاصة على سيارة 

غري مصّفحة؟
رصاصة  تكن  مل  أّواًل،  ج: 
رصاصات.  ثالث  بل  واحدة، 
اهلدف.  أصاَبت  واحدة  رصاصة 
الّسيارة  أّن  عرفوا  كيف  ثانيًا، 
غري مصّفحة؟ لو كنت أنا فيها، 
جيوز أن تكون مصّفحة. ماذا لو 
هناك  أّن  وتبنّي  املوكب  توّقف 
ميكن  ال  أخرى؟  وأسلحة  كمينًا 
هكذا أن حنكم على الّنية وماذا 
كان يريد مطلق النار أن يفعل. 
العكس  على  ساذجًا،  ليس  هو 
هو ذكي؛ خيلق حادثًا، وبإمكانه 
أن يوقف املوكب كّله، وعندها 

ال أحد يعرف كم شخص سيطلق 
الّنار وكيف سيكون الكمني

الّتكتل  نواب  أحد  س: صّرح 
وراء  يقف  املستقبل  تيار  أّن 
مدى  أي  إىل  اغتيالك.  حماولة 
املوضوع  هذا  يكون  أن  ممكن 
صحيح، خصوصًا أّن األمر حصل 

يف منطقة حتت نفوذه؟
أن  احلق  ألحٍد  ليس  ج: 
ّول إىل  ينفي أمرًا ما قبل أن حُيَ
نية  لديه  كانت  إذا  إال  الّتحقيق 
على  الّتشويش  يريد  أو  سّيئة، 
احلقيقة، أو هو خائف أن ُتعَرف 
إذًا  مسبقًا.  فينفيها  احلقيقة، 
هم الّظاملون وليس هو. البادي 
هو األظلم. هو قام برّدة فعل، 
وقاهلا مشروطة ومل يُقم باّتهاٍم 

مباشر.
س: اعترب الّرئيس بري اليوم 
اإلنتخاب  قانون  عن  احلديث  أّن 
الّرئاسة  بانتخابات  مرتبط 
هذا  تقرأ  كيف   .2014 عام 

الّتصريح؟
ج: مل أفهمه. فعاًل مل أفهمه، 
مل  اإلجابة.  من  أتهّرب  ولست 
اإلنتخاب  قانون  ارتباط  أفهم 
كّل  على  الّرئاسة.  بانتخابات 

حال، سأسأله قريبًا.
جلهة  اّتهام  عندكم  هل  س: 
إطالق  وراء  تقف  أّنها  معينة 
يف  موكبكم  على  الّرصاص 

صيدا؟
قليل  منذ  لكم  قلُت  ج: 
أجهزة  املافيا،  كثريون!  إّنهم 
مّمن  الكثري  هناك  املخابرات، 
هلذا  يكون  قد  اتهامهم.  ميكن 
إّنها  بالقول  أسرع  اّلذي  اجلهاز 
ليست  املسألة  وإّن  شائعة 
لكن  حصل.  مبا  عالقة  صحيحة، 
أتهم  أن  »شغليت«  ليست  أنا 
وأجهزة  حيقق  القضاء  طاملا 
املخابرات حتقق. إذا توّصلوا إىل 
احلقيقة، حسن، وإن مل يتوّصلوا 
عالقة حتى  املسألة  تظّل  إليها، 

يأتي يوم ونعرفها.
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مقابل 
كنيسة 
مارشربل

Saturday 29 September 2012  2012 أيلول   29 السبت 

الرتكي  الوزراء  رئيس  اعلن 
اردوغان انه ال يستبعد مفاوضات 
ومسلحي  حكومته  بني  جديدة 
الكردستاني،  العمال  حزب 
يشهد  الذي  الوقت  يف  وذلك 
البالد تصعيدا  فيه جنوب شرق 

يف اعمال العنف.
مقابلة  يف  اردوغان  وقال 
تلفزيونية مساء امس األول انه 
اذا اتاحت لنا مفاوضات تسوية 
ان  تعني  واذا  فلنفعل،  ما  امر 
فاىل  اوسلو،  يف  ذلك  يكون 
اوسلو، يف اشارة اىل مفاوضات 
يف  و٢٠١١   ٢٠٠٩ مع  دارت 

اوسلو.
واضاف رئيس احلكومة للقناة 
١٧ اخلاصة اننا مستعدون لفعل 
اجل  من  ضروري  هو  ما  كل 
على  مشددا  حل،  اىل  التوصل 
املسلحون  يلقي  ان  ضرورة 

السالح.
يف  مسؤولون  التقى  وقد 
الرتكية  االستخبارات  اجهزة 
العمال  حزب  يف  وقياديون 
الكردستاني، يف ٢٠١١ من اجل 
التوصل اىل سالم تفاوضي لكن 

احلوار اخفق.
هناك  ان  اردوغان  واعلن 
بعدا عسكريا يف النزاع الكردي 
شدد  لكنه  يستمر،  ان  وتوقع 
هذا  معاجلة  على  عزمه  على 
 ٤٥ من  اكثر  خلف  الذي  النزاع 
الف قتيل منذ ١٩٨٤، عرب ابعاد 
دبلوماسية واجتماعية واقتصادية 
دولة  نريد  وقال  ونفسية. 
واخلطوات  دميوقراطية،  قانون، 
يف  سنخطوها  بها  نقوم  اليت 
ال  الذين  مع  لكن  القانون  اطار 
القانون سنفعل ما هو  يفهمون 

ضروري.
بهذه  اردوغان  وادىل 

مقتل جنديني و١3 مسلحاً باملعارك املتواصلة يف جنوب تركيا

اردوغان يعرض إجراء مفاوضات جديدة
على مع حزب العمال الكردستاني لتفادي أعمال العنف الفلسطينية  القضية  خيمت 

املناقشات  من  الثالث  اليوم  اعمال 
املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  يف 
باالضافة اىل االزمة السورية وامللف 
الرئيس  االيراني، فقد حذر  النووي 
خالل  جديدة  نكبة  من  الفلسطيين 
عضوية  على  احلصول  حلملة  اطالقه 
كما  املتحدة  االمم  يف  كاملة  غري 
املرزوقي  التونسي  الرئيس  هاجم 

الدكتاتورية الدموية.
عباس  الفلسطيين  الرئيس  قال 
ان  املتحدة  االمم  امام  كلمته  يف 
تهدد  االسرائيلية  السياسات 
وتهدد  جديدة  بنكبة  الفلسطينيني 
الفلسطينية،  السلطة  وجود  بانهاء 
واننا سنواصل مساعينا للحصول على 

عضوية كاملة يف االمم املتحدة.
لالمم  العامة  اجلمعية  امام  وقال 
التعقيدات  كل  رغم  انه  املتحدة 
واالحباط ما زالت هناك فرصة لكنها 
رمبا تكون االخرية النقاذ حل الدولتني 
منظمة  ان  وقال  السالم.  وانقاذ 
التحرير ستواصل مساعيها للحصول 
االمم  يف  الكاملة  العضوية  على 
مع  مشاورات  بدأت  وانها  املتحدة، 
الدول الشقيقة والصديقة للحصول 
على العضوية غري الكاملة يف االمم 

املتحدة، خالل هذه الدورة.
فرص  تعزيز  اجل  من  واضاف 
للحصول  مساعينا  سنواصل  السالم 
على عضوية كاملة يف االمم املتحدة 
بدأنا مشاورات  وللهدف نفسه فقد 
مكثفة مع خمتلف املنظمات االقليمية 
والدول االعضاء حتى تعتمد اجلمعية 
عضوا  فلسطني  يعترب  قرارا  العامة 

يف االمم املتحدة.
وحذر عباس من ان اسرائيل تعد 
جديدة  بنكبة  الفلسطيين  الشعب 
االستيطانية  سياساتها  واصلت  اذا 
احملتلة.  الغربية  الضفة  يف  احلالية 
الفلسطيين  الشعب  ان  واضاف: 
الشجاع لن يسمح بنكبة جديدة، فال 
وطن  وال  فلسطني،  اال  لنا  ارض 
بغريها  نقبل  ولن  فلسطني،  اال  لنا 

القضية الفلسطينية تدخل املناقشات باليوم الثالث العمال اجلمعية العامة لالمم املتحدة

عباس يهاجم السياسات االسرائيلية واملرزوقي يندد بالدكتاتورية الدموية

عن  صدر  نداء  اثر  التصرحيات 
لالكراد  موال  تركي  حزب  ابرز 
وهو حزب السالم والدميوقراطية، 
دعا فيه اىل استئناف املباحثات 
مع الكردستاني تفاديا لتصعيد 

العنف.
حزب  يعقد  اخرى  جهة  من 
يتزعمه  الذي  والتنمية  العدالة 
السنوي  مؤمتره  الوزراء  رئيس 
اعادة  باكرب  باشر  وقد  االحد 
احلكم  توليه  منذ  داخلي  تنظيم 
قبل عشر سنوات، بينما يظل عدم 
تسوية النزاع الكردي حجرة عثرة 
بالنسبة الردوغان. وسارع زعيم 
الرتكي  الربملان  يف  القوميني 
ارادة  ادانة  اىل  بهجلي  دولة 
اردوغان التحاور مع املسلحني، 
واصفا اياه ب جنون ال يغتفر. 
مع  مؤخرا  اجراه  حديث  وخالل 
رئيس  مساعد  اقرتح  صحافيني 
والدميوقراطية  السالم  حزب 
هدنة  دمريتاس  الدين  صالح 
والقوات  املقاتلني  بني  متبادلة 
بني  احلوار  واستئناف  الرتكية 

انقرة واملسلحني.
جنديان  قتل  اخرى،  جهة  من 
من  كرديا  مسلحًا  و١٣  تركيان 
خالل  الكردستاني  العمال  حزب 
احلدود  قرب  للجيش  عملية 
العراقية جنوب شرق تركيا، على 

ما اكدت مصادر امنية حملية.
وتشن القوات االمنية منذ يوم 
مسلحي  عملية ضد  األول  امس 
يف  الكردستاني  العمال  حزب 
سهل كازان ومنطقة كافوساك، 
وهما منطقتان جبليتان قريبتان 
مبحافظة  شوكورشا  حملة  من 
قوات  نقل  مت  حيث  هاكاري 
بواسطة  خاصة  كومندوس 

مروحيات، وفق هذه املصادر.

 ١٦ اف  مقاتالت  اغارت  كما 
على اهداف يف منطقة العمليات 
يف حني مت نشر طائرات من دون 
طيار لتزويد القوات على االرض 
املصادر.  حبسب  مبعلومات، 
كذلك اوضحت املصادر ان هذه 
املعارك اليت تواصلت ادت اىل 
سقوط اربعة جرحى يف صفوف 

العسكريني.

بديال.
اجلمعية  امام  خطابه  يف  وقال 
اسرائيل  ان  املتحدة،  لالمم  العامة 
واضاف  االحتالل.  انهاء  تريد  ال 
امنعوا وقوع نكبة جديدة يف االرض 
دولة  اقامة  وادعموا  املقدسة، 
فلسطني املستقلة، ولينتصر السالم 

يف ارض السالم.
كلمته  يف  الرئيس  واستعرض 
االحتالل  اعتداءات  من  بعضا 
ضد  تتواصل  اليت  االسرائيلي 
اىل  مشريا  الفلسطيين  الشعب 
اعتداءات املستوطنني اليت بلغت من 
بداية العام ٥٥٣ اعتداءا، ومصادرة 
االراضي واستمرار االحتالل باعتقال 
سجونه،  يف  اسري  االف  مخسة  حنو 
واستمرار فرض احلصار، واستهداف 

مشاريع البنية التحتية.
محاس  حركة  يف  مسؤول  واعترب 
الرئيس  القاه  الذي  اخلطاب  ان 
امام  عباس  حممود  الفلسطيين 
ميثل  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية 
املوقعة  اوسلو  اتفاقية  اعالن فشل 

مع اسرائيل عام ١٩٩٣.
وقال طاهر النونو املتحدث باسم 
اخلطاب  ان  املقالة  محاس  حكومة 
السياسي  الربنامج  فشل  اعالن  هو 
معتربا  هذا،  يومنا  اىل  اوسلو  منذ 
اي  حيمل  ومل  عاطفي  اخلطاب  ان 
حمبط.  مازن  ابو  ان  واضح  جديد، 
وتابع نكرر ان االجدر بابو مازن ان 
وعملية  املفاوضات  نعي  عن  يعلن 

التسوية.
للتوافق  وطنيا  ندعو  اضاف  كما 
جامع  فلسطيين  وطين  برنامج  على 
بدال  الفلسطينية  احلقوق  الستعادة 
من مسلسل التنازل الذي قادنا اليه 

برنامج املفاوضات والتسوية.
اسرائيل  وزراء  رئيس  وطالب 
بوضع  املتحدة  االمم  امام  نتانياهو، 
ختصيب  لربنامج  واضح  امحر  خط 
ان  معتربا  االيراني،  اليورانيوم 

الوقت ينفد.
امام  خطابه  يف  نتانياهو  وقال 

ان  املتحدة،  لالمم  العامة  اجلمعية 
ايران سرتضخ امام خط امحر واضح. 
الرئيس  خطاب  نتانياهو  وانتقد 
الفلسطيين، حممود عباس، ووصفه 
بأنه افرتاء، بعد ان قال عباس، يف 
رئيس  خطاب  سبقت  اليت  كلمته 
احلكومة االسرائيلية، ان االستيطان 

االسرائيلي عنصري وكارثي.
وافاد متحدث باسم البيت االبيض 
ان الرئيس باراك اوباما قد يتشاور 
هاتفيا مع رئيس الوزراء االسرائيلي 
اي  ان  علما  اجلمعة،  اليوم  نتانياهو 
هامش  على  يعقد  لن  بينهما  لقاء 

اجلمعية العامة لالمم املتحدة.
وطالب الرئيس التونسي املنصف 
املتحدة  األمم  منظمة  املرزوقي 
بإعالن أن الديكتاتورية آفة سياسية 
عليها،  القضاء  يتعني  واجتماعية 
مقرتًحا إنشاء حمكمة دستورية دولية 
الدولية،  اجلنائية  احملكمة  غرار  على 
الدميقراطية  األحزاب  إليها  تتوجه 
الوطنية واجلمعيات املدنية والدولية 
للطعن على دساتري وقوانني خمالفة 
على  الطعن  أو  الدولي،  للقانون 
انتخابات غري حرة، على أن يكون من 
حكم  إصدار  احملكمة  هذه  صالحيات 
بضرورة مراجعة الدساتري والقوانني 
املتنازع عليها، ويف احلاالت القصوى 
وعدم  االنتخابات،  شرعية  بال  احلكم 

شرعية النظام املنبثق عنها.
أمام  كلمته  املرزوقي، يف  وقال 
االجتماع ال ٦٧ للجمعية العامة لألمم 
احلكم سيضع كل  هذا  إن  املتحدة، 
أمام  الدميقراطية  خاصة  األنظمة، 
االعرتاف  عدم  بينها  ومن  واجباتها 
احملكمة  به  تعرتف  مل  نظام  بأي 
أن  إىل  مشريا  الدولية،  الدستورية 
حرة  غري  انتخابات  من  عانت  تونس 
ونظام ديكتاتوري لسنوات، ألنه مل 
يكن هناك نظام دولي أو حملي ميكن 
االنتخابات،  ببطالن  احلكم  خالله  من 
مطالًبا بأن يوضع هذا املقرتح على 
جدول أعمال االجتماع املقبل للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.

إيران: احلرس الثوري 
»مستعد حلرب واسعة 

النطاق«
العام  القائد  نائب  صرح 
اإليراني  الثوري  للحرس 
جنرال  الربيغادير  »الباسدران« 
»قواته  بأن  سالمي  حسني 
إطالق  على  قادرة  الصاروخية 
الصواريخ  من  حمدد  غري  عدد 
على موقع أو مواقع حمددة يف 

آن واحد ومن مواقع خمتلفة«.
وجاء يف تصرحيات له نقلتها 
لألنباء  االيرانية  »فارس  وكالة 
أن قوات احلرس الثوري أعدت 
تقوم  اسرتاتيجية  لتبين  نفسها 
على فرضية مواجهة حرب واسعة 
النطاق مع ائتالف دولي تقوده 
قوة من خارج املنطقة وستكون 
على االرجح الواليات املتحدة«. 
وأضاف أن »أحد االحتماالت يف 
اسرتاتيجيتنا الدفاعية يتمثل يف 
توسيع نطاق قدرة الردع لتمتد 
الكيلومرتات  وآالف  مئات  اىل 
خارج حدودنا، إضافة إىل تقصي 
االماكن اليت ترتكز فيها مصاحل 
األعداء مما يشكل امكانات جيدة 

للردع«. 
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سجن  على  مسلحون  سيطر 
بعدما  بغداد  مشال  تكريت  يف 
اقتحموه اثر تفجري سيارة مفخخة 
يقودها انتحاري عند احد مداخله 
وقتل جمموعة من احلراس، وفقا 

ملصادر امنية ورمسية.
يف  مقدم  برتبة  ضابط  وقال 
استهدف  الدين  صالح  شرطة 
بسيارة  السجن  بوابة  انتحاري 
مسلحون  اقتحم  ثم  مفخخة 
حراسا،  قتلوا  بعدما  السجن 
عقيد  برتبة  ضابط  اكد  فيما 
يف الشرطة ان اشتباكات تدور 
وذكر مصدر يف  السجن.  داخل 
عنصرين  ان  الداخلية  وزارة 
قتال  الشرطة  من  االقل  على 
يف  املتواصلة  االشتباكات  يف 
الداخلية،  لوزارة  التابع  السجن 
مسؤول  امين  مصدر  اعلن  بينما 
الشرطة  من  عناصر  اربعة  ان 
بينما  اولية،  حصيلة  يف  قتلوا 

قتل مسلحان.
واكد املصدر يف وزارة الداخلية 
يسيطرون  باتوا  املسلحني  ان 

على كل منافذ السجن.
بدوره قال نائب حمافظ صالح 
الدين امحد عبد اجلبار يف تصريح 
املهامجني  ان  برس  لفرانس 
يسيطرون على كل منافذ السجن 
والقوات  املراقبة،  ابراج  وعلى 

االمنية حتاصر السجن حاليا.
واوضح مصدر امين من داخل 
من  متكنوا  مسلحني  ان  السجن 

الدخول واشتبكوا مبساعدة
السجن  داخل  آخرين  مسلحني 
وقت  يف  الشرطة،  قوات  مع 
حظرا  احمللية  السلطات  اعلنت 

للتجول يف مدينة تكريت. 
مكتب  يف  مصدر  وذكر 

سدني

Master License No: 409566317

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

الشرطة العراقية تعتقل قاتالً جواالً نّفذ ٣٠ عملية اغتيال وتفجري يف بغداد

مسلحون يسيطرون على سجن تكريت بعد هجوم انتحاري
البشري وسالفاكري يوقعان سلسلة اتفاقات تعاون وأمن

يف ختام مفاوضات ماراتونية مل حتل النزاع مبنطقة ابيي

حمافظة  يف  املشرتك  التنسيق 
االمنية  القوات  ان  الدين  صالح 
االشتباكات  باجتاه  حتركت 
للسيطرة عليها، مشددا على انه 
من  السجناء  من  احد  يتمكن  مل 

اهلروب.
ابلغوا  عيان  شهود  ان  غري 
مراسل فرانس برس ان اكثر من 
اهلروب،  من  متكنوا  ١٠٠ سجني 
بينما قال مقدم يف شرطة صالح 
سجينا   ٤٠ اىل   ٣٠ ان  الدين 

استطاعوا اهلروب من السجن.
العراقية  السلطات  واعلنت 
جواال  قاتال  امس  اعتقلت  انها 
نفذ اكثر من ثالثني عملية اغتيال 

يف بغداد.
قيادة  باسم  املتحدث  وقال 
الوكيل  ضياء  بغداد  عمليات 
يف تصريح انه مت اليوم اعتقال 
اجلوال  بالقاتل  امللقب  االرهابي 
استخباراتي.  وجهد  مطاردة  بعد 
االرهابي  ان  املتحدث  واكد 
ثالثني  من  اكثر  بتنفيذ  اعرتف 
عملية اغتيال وتفجري يف بغداد.

واضاف ان التحقيقات ال تزال 
جهود  اىل  مشريا  معه،  جارية 
تبذهلا القوات العتقال بقية افراد 

اجملموعة اليت تقدم له الدعم. 
مؤخرا سلسلة  بغداد  وشهدت 
باالسلحة  االغتيال  عمليات  من 
بكوامت  واملزودة  الرشاشة 
للصوت استهدفت نقاط تفتيش 

للشرطة واجليش.
وزارة  يف  مصدر  وحبسب 
العراقية  القوات  فان  الداخلية، 
على  القبض  من  امس  متكنت 
تفتيش  حاجز  هاجم  مسلح 
يف  الربيعي  شارع  يف  للشرطة 
انه  وتبني  شرق  زيونة  منطقة 

منتسب يف وزارة الدفاع.
بينهم  اشخاص  مثانية  وقتل 
العراقية  االمن  قوات  من  ستة 
يف ثالث هجمات متفرقة ابرزها 
يف بابل جنوب بغداد حيث قتل 
بلدة،  شرطة  مدير  بينهم  اربعة 
امنية  مصادر  افادت  ما  حبسب 

وطبية.
وقال مسؤول يف مكتب االعالم 
املقدم  ان  بابل  حملافظة  التابع 
مدير  اخلزرجي  كاظم  سلمان 
مع  قتل  املشروع  ناحية  شرطة 
اثنني من مرافقيه ومدني بتفجري 
استهدفتا  ناسفتني  عبوتني 
عمله.  اىل  توجهه  اثناء  موكبه 
التفجريين  ان  املصدر  واضاف 
متزامنة  بصورة  وقعا  اللذين 
اسفرا عن اصابة شرطيني اخرين 
من مرافقي املقدم. واكد مصدر 
التعليمي  احللة  مستشفى  يف 
مقتل اربعة اشخاص يف اهلجوم.

احملافظة  يف  آخر  هجوم  ويف 
واصيب  جنديان  قتل  ذاتها، 
ثالث يف هجوم مسلح استهدف 
امس،  صباح  تفتيش  حاجز 
اجليش.  يف  مالزم  حبسب 
مسلحني  ان  املصدر  واوضح 
جمهولني هامجوا حاجزا يف منطقة 
ما  االسكندرية،  يف  البحريات 
اثنني  جنديني  مقتل  عن  اسفر 

واصابة ثالث جبروح.
آخر  واصيب  شرطي  وقتل 
نقطة  عند  ناسفة  عبوة  بانفجار 
قرب  يثرب  منطقة  يف  تفتيش 
الشرطة  يف  لعقيد  وفقا  بلد، 
ومصدر طيب يف مستشفى بلد. 
ويف مدينة املوصل، قتل مدني 
برصاص رجلني مسلحني، حسب 

الشرطة.

وقع قادة السودان وجنوب 
اتفاقات  سلسلة  السودان 
تعاون وامن مت التوصل اليها 
من  ايام  اربعة  ختام  يف  ليال 
يف  املاراتونية  املفاوضات 

اديس ابابا.
السوداني  الرئيس  ووقع 
جنوب  ورئيس  البشري  عمر 
اتفاق  كري  سالفا  السودان 
تعاون بعد حمادثات ماراتونية 
بعد  وتصافحا  االحد.  بدأت 
تصفيق  وسط  االتفاق  توقيع 
وزير  ووقع  الوفود.  اعضاء 
الرحيم  عبد  السوداني  الدفاع 
جون  ونظريه  حسني  حممد 
كونغ نيون ايضا اتفاقا امنيا 
ميهد الطريق امام اقامة منطقة 
احلدود  على  السالح  منزوعة 
ومت  البلدين.  بني  اهلشة 
اتفاقات  اىل  ايضا  التوصل 
الستئناف انتاج النفط املعلق، 
يف  نظم  الذي  احلفل  خالل 

فندق يف العاصمة االثيوبية.
االحتاد  يف  املسؤول  وقال 
االفريقي بارني افاكو عند بدء 
حفل التوقيع ان البلدين اتفقا 
على رزمة اتفاقات ستضمن ان 
حديثا  انفصال  اللذين  البلدين 
قابلتني  دولتني  سيكونان 
لالستمرار. يف املقابل مل تتفق 
املسائل  على  وجوبا  اخلرطوم 
بوضع  املتعلقة  احلساسة 
عليها  املتنازع  ابيي  منطقة 
املشرتكة،  حدودهما  وترسيم 
جنوب  استقالل  منذ  والعالقة 
السودان يف متوز ٢٠١١ واليت 
كادت ان تتطور اىل حرب بني 

البلدين يف الربيع.
ان  كري  سالفا  واعلن 
اتفاقات التعاون واالتفاقيات 

االمنية اليت مت توقيعها تعين 
نهاية نزاع طويل بني البلدين. 
التوقيع  حفل  ختام  وقال يف 
اليوم هو يوم عظيم يف تاريخ 
السودان  وخصوصا  منطقتنا 
وجنوب السودان، حنن نشهد 
ينهي  تعاون  اتفاق  توقيع 

نزاعا طويال بني بلدينا.
عمر  اخاه  كري  وشكر 
طوال  تعاونه  على  البشري 
اشارة  يف  املفاوضات  فرتة 
فيها  اجرى  ايام  اربعة  اىل 
ثنائية  مفاوضات  الرئيسان 
للتوصل اىل اتفاق. من جهته 
حتدث البشري بعد ذلك واصفا 
السالم  يف  شريك  بانه  كري 
تارخيية  فرصة  اىل  واشار 
االتفاقات  توقيع  عرب  طرحت 

يف اديس ابابا.
السوداني  الرئيس  وقال   
احرتام  على  مصممون  حنن 
السالم  باسم  وقعناه  ما 

واالستقرار لشعبينا.
ابيي  منطقة  وضع  وحول 
مل  احلظ  لسوء  كري،  قال 
نتمكن من االتفاق حول وضع 
اليت  الشاسعة  املنطقة  ابيي، 
تعادل مساحتها مساحة لبنان. 
اخي  ان  لالسف  واضاف 
الرئيس السوداني عمر البشري 
بالكامل  رفضا  وحكومته 
حول  االفريقي  االحتاد  اقرتاح 
هذا املوضوع، مؤكدا انه كان 

مستعدا من جانبه للقبول به.
ومل يرد الرئيس السوداني 
الذي اعتلى املنصة بعد كري، 
مباشرة على تصرحيات نظريه 
السعي  مبواصلة  تعهد  لكنه 
الجياد حلول، بنفس الذهنية، 
للمسائل اليت مل حتل وال تزال 

عالقة اي مسألة ابيي. وشكل 
الوضع القانوني ملنطقة ابيي، 
احدى ابرز نقاط اخلالف طوال 
بني  الشاقة  احملادثات  عملية 

اجلانبني وفق دبلوماسيني.
يشار اىل ان بروتوكوال ابرم 
اتفاق  مع  الوقت  نفس  يف 
السالم الشامل حول السودان 
عام ٢٠٠٥، نص على منح هذه 
اىل  انتقاليا  وضعا  املنطقة 
حني اجراء استفتاء يقرر شعب 
بنفسه.  مصريه  خالله  ابيي 
حتديد  على  اخلالف  وحال 
الناخبني دون اجراء االستفتاء 
الذي كان مقررا اساسا تزامنا 
السودان  جنوب  استفتاء  مع 
الذي اختار فيه االنفصال يف 

كانون الثاني ٢٠١١.
من  اهلدف  ان  اىل  يشار 
املنطقة املنزوعة السالح على 
احلدود تفادي تكرار مواجهات 
احلدودية،  املاضي  الربيع 
وايضا قطع خطوط االمداد عن 
الناشطة  املتمردة  اجملموعات 
كردفان  جنوب  والييت  يف 
السودانيتني،  االزرق  والنيل 
جارتها  اخلرطوم  تتهم  اليت 
االتفاق  اما  بدعمها.  اجلنوبية 
اجملال  يف  فيفسح  النفطي 
امام استئناف انتاج النفط يف 
ادى  والذي  السودان  جنوب 
اىل  الثاني  كانون  منذ  توقفه 
احلاق اضرار كبرية باقتصادي 
البلدين. ويتضمن هذا االتفاق 
مسألة  حل  خصوصا  النفطي 
من  النفط  عبور  على  الرسوم 
موانئ  عرب  السودان  جنوب 
اصعب  احد  وهو  الشمال، 
بني  اخلالف  يف  املسائل 

البلدين.
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لـ  اللجوء  طالبو  يتمتع 
جزيرة  يف  احملتجزون  أسرتاليا 
بإمكانية  اهلادئ  باحمليط  ناورو 
ترفيهية  خبدمات  االستمتاع 
الكومبيوتر  وألعاب  كالتلفاز 
واالنرتنت ومكاملات دولية ولعبة 
الكريكيت، وذلك حتى يستطيعوا 

حتمل العيش يف اجلزيرة.
من  عدد  وبانضمام 
العراقيني  املهاجرين  طاليب 
واإليرانيني،   والسريالنكيني 
يف  اللجوء  طاليب  عدد  ًأصبح 
البت  ينتظرون   ،120 اجلزيرة 
يتم  كما   اللجوء،  طلبات  يف 
إعطاؤهم  دروسا يف املوسيقي 
األغاني  أفضل  خالهلا  يعرفون 

الكالسيكية.
وسرد متطوعون من منظمة » 
جيش اإلنقاذ« األسرتالية عهدوا 
مساعدات  تقديم  أنفسهم  إىل 
من  شاهدوه  ما  اللجوء  لطاليب 
نظام حياة طاليب اللجوء يف تلك 

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

390 ألف دوالر و88735 
دوالرا و16 مليون دوالر 
و200 ألف دوالرصحف 
- هدايا - صب مفاتيح - 
بطاقات لكافة املناسبات

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore 
Rd, Riverwood NSW 2210

بادارة لطف اهلل حجار

تفاصيل حياة طاليب اللجوء يف جزيرة ناورو: رقص وكريكيت وانرتنت 
احلكومية  املدارس  إثناء  مت 
ويلز  ساوث  نيو  والية  يف 
دوالر  مليار   3.5 استخدام  من 
األبنية  »ثورة  برنامج  لتطوير 
كانت  »واليت  التعليمية 
خمصصة لبناء محامات وفصول 
تلك   من  بدال  جديدة  دراسية 

اليت عفا عليها الزمان.
أدريان  قال  جهته،  من 
بوالية  التعليم  وزير  بيكولي 
احلكومة  إن  ويلز  ساوث  نيو 
الفدرالية تصر على بناء مكتبات 
أعمال  بدال من  وقاعات جديدة 

أن  إحصائيات  كشفت 
يربو  ما  يصرفون  األسرتاليني 
نفقات  يف  سنويا   $  1075 عن 
الرعاية  برامج  تغطيها  صحية ال 
الصحية »امليديكري«. ويرتفع 
عن   $  94 مبقدار  املبلغ  هذا 
مواطنو  يتكبده  الذي  املتوسط 

الدول املتقدمة.
املعاهد  أحد  تقرير  وكشف 
األسرتالية املتخصصة يف قطاعي 
االجتماعية  والرعاية  الصحة 
يف  اخلامس  تعد  أسرتاليا  أن 
ترتيب حتمل نفقات صحية خارج 
بني  الصحية  الرعاية  برامج  أطر 
والتنمية  التعاون   منظمة  دول 

االقتصادية  عام 2010.
مجعيات  حذرت  ذلك،  إىل 

احلكومة الفدرالية: املكتبات أهم من احلمامات يف مدارس نيو ساوث ويلز احلكومية 

األسرتاليني  عجز  من  صحية 
عن دفع تلك التكاليف الصحية 
العيادات  وتكلفة  اإلضافية، 

اخلاصة، وعالج األسنان.
وأظهرت األرقام أن ما يدفعه 
صحية  نفقات  من  الربيطانيون 
خارج أطر الرعاية الصحية $459 
النيوزيالنديون  ويدفع  سنويا، 
 ،$946 والكنديون   ،$  476

واألمريكيون $1455.
يزيد  ما  األسرتاليون  ويتكبد 
عن 4.5 مليار دوالر على أدوية 
الثمن،  الباهظة  األسنان  عالج 
كما اخنفضت نسبة دعم احلكومة 
الفدرالية مليزانية الفرد الصحية 

من69.9 إىل 69.1 %.
 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا اخلامسة بني دول OECD يف التكلفة الصحية

خيام طالبي اللجوء يف جزيرة ناورو

تنقسم  حيث  الصغرية،  اجلزيرة 
واجتماعيات  وطعام  نوم  بني 
ودروس ورياضة مثل الكريكيت 

والكرة الطائرة.
ماكواري  جامعة  طالب  وقال 
طاليب  إن  باريت  بول  املتطوع 
يستيقظون  اجلزيرة  على  اللجوء 
يقومون  ثم  شاءوا،  متى 
ختيريهم  يتم  ثم  باالغتسال، 
بني تناول إفطار بارد أو ساخن، 
اللغة  تعليم  فصول  تبدأ  ثم 
اإلبداعية  والفنون  اإلجنليزية 

والصحة والنظافة واملوسيقى.
يف  يرغبون  إنهم   « وتابع: 
األسرتالية،  املوسيقى  تعلم 
موسيقى  تعلم  يف  نرغب  وحنن 

شعوبهم«.
وتتكون املخيمات من أرضيات 
االتصال  هلم  يتاح  كما  خشبية، 
هواتف،  عشرة  عرب  بأهاليهم 

وجواالت شخصية.
متام  يف  العشاء  وجبة  وتبدأ 

اخلامسة والنصف مساء ، ويقوم 
الكثري من طاليب اللجوء مبمارسة 
الكريكيت والكرة الطائرة والغناء 

والرقص.
من جهتها، قالت تارا مكغيغان 
اإلنقاذ  جيش  منظمة    مسؤولة 
يف  اللجوء  طاليب  معنويات  إن 
وتابعت:  سيئة،  ليست  اجلزيرة 
» بالطبع تأخذ كل جمموعة جديدة 
للتأقلم  وقتا  اللجوء  طاليب  من 
ولكن االنطباع األول للمجموعات 
اليت مت ترحيلها إىل اجلزيرة كان 

جيدا«.
وأضافت أن هنالك العديد من 
مظاهر االضطهاد اليت تعرض هلا 
حيث  بالدهم  يف  اللجوء  طالبو 
رغم  جتنيده  مت  إنه  أحدهم  قال 
واآلخر  إرهابية،  مجاعة  يف  أنفه 
وهي  والدته  بعينه  شاهد  الذي 

تلقى مصرعها بطلق ناري.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الصيانة والتجديد.
 2010 إىل  بيكولي  وأشار 
بعثها  إلكرتوني   بريد  رسالة 
املسؤول  هارمستورف  هوجو 
بوزارة الرتبية والتعليم بالوالية 
اخلزانة  بوزارة  مسؤول  إىل 
التمويل  عن  يسأله  الفدرالية 
محامات  وصيانة  لبناء  الالزم 
احلكومية،  والفصول  املدارس 
أخربته  الفدرالية  اخلزانة  أن  إال 
مكتبات  لبناء  األولوية  أن 

وقاعات جديدة.
الفدرالية  اخلزانة  وأضافت 

أكثر  أن  اإلحصائيات  أظهرت  
فيما  استخداما   السر  كلمات 
اإللكرتونية  هي  باملواقع  يتعلق 
» 123456« و qwerty رغم أنهما 
يسهالن استنباطهما بكل سهولة، 
ويعدان األسوأ بني كلمات السر.

مرور   بكود  يتعلق  فيما  أما 
الصرف  ماكينات  بطاقات  
اآللية أو ما يسمى بـ » بينكود«   
املكون من أربعة أرقام، فإنه على 
الرغم من أن سرقته قد  تتسبب 
البطاقات  أصحاب  خسارة  يف 
ألموال طائلة  فإن حوالي %27 
من األسرتاليني يستخدمون أكثر 

20 كودا شيوعا.
رئيس  بريي  نيك  وكان 
قد  جينيتيكس«  »داتا  مؤسسة  
قام  بإصدار دراسة تتعلق بأكواد 
الصرف  ماكينات  بطاقات  مرور 
اآللية، حبيث مشلت الدراسة 3.4 

مليون كود.
الكود  أن  الدراسة  وأظهرت 
حيث  استخداما  األكثر  هو   1234
األسرتاليني  من   %11 يستخدمه 
يستخدم  بينما  البطاقات،  حاملي 

6 % الكود » 1111«.
الكود  أن  الدراسة  وأظهرت 
 %0.5 قبل  من  يستخدم   6969
فقط من أصحاب البطاقات الذين 

مشلتهم الدراسة.

جديدة  إرشادات  هنالك  أن 
التمويالت  بتلك  يتعلق  فيما 
تنص على اآلتي: » إذا تقدمت 
يتعلق  ال  متويل  بطلب  مدرسة 
أن  ببناء مكتبات جديدة فيجب 
املكتبات  تكن  مل  ملاذا  تثبت 
إذا  أما  اهتماماتها،  طليعة  يف 
حتتوي  املدارس  تلك  كانت 
فيمكنها  جيدة  مكتبات  على 
ببناء  التقدم ألخذ متويل  حينئذ 

مرافق أخرى أو جتديدها«

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

دراسة صادمة: 1234 أكثر »بني كود« استخداما يف أسرتاليا
ومن عجائب الدراسة أن الكود 
يف  السادس  ترتيبه  جاء   1004
أنه  رغم  استخداما  األكثر  قائمة 
غري شائع، فهل  يعكس هذا أن 
نسبة كبرية من أصحاب البطاقات 
ولدوا يوم 4 أكتوبر، ولذا خيتارون 

الكود 1004؟
الكود  أن  إىل  بريي  وأشار 
1004 شائع يف كوريا ألنه يعين 
يف كوريا الكلمة angel«« ، أو » 

مالك« .
إنذار  جرس  الدراسة  وتعترب 
يوضح مدى الالمباالة اليت يتمتع 
ماكينة  بطاقات  أصحاب  بها 
الصرف اآللية يف أسرتاليا حيث 
ألكواد  منهم  كبري  عدد  يلجأ 
وهو  استنباطها،  يسهل  شائعة 

ما يعرضهم ملخاطر هائلة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

واملنظمات  اجلمعيات  عربت 
املتقاعدين  بشؤون  املهتمة 
غضبها  عن  أسرتاليا  يف 
بيرت  تعليقات  من  الشديد 
بالبنك  السابق  املسؤول  ماير 
املركزي األسرتالي، واليت وجه 
لقطاع  بالتحايل  اتهامات  فيها 
الذي  أسرتاليا  يف  املتقاعدين 

يتجاوز 2 مليون شخص.
اتهم  قد  ماير  وكان 
للحصول  باالحتيال  املتقاعدين 
على بدالت الرعاية االجتماعية، 
وأضاف أن املتقاعدين يلجأون 
إىل االحتفاظ بكميات كبرية من 
الـ 100 $  األوراق املالية فئة 
حساباتهم  يف  وضعها  وعدم 
البنكية، إلخفاء حقيقة ثرواتهم، 
اليت  اإلحصائية  يفسر  ما  وهو 
امتالك  نسبة   بزيادة  تفيد  
النقدية   للورقة  األسرتاليني 

فئة ال 100 $.

متقاعدو أسرتاليا غاضبون بسبب اتهامات التحايل
من جهته، قال مايكل أونيل 
ملنظمة  التنفيذي  الرئيس 
 National Seniors Australia
وجهها  اليت  ماير  اتهامات  إن 
تستند  وال  مسيئة  للمتقاعدين 
أن  وأضاف  براهني،  على 
السبب الذي جيعل املتقاعدين 
يفضلون االحتفاظ بأموال نقدية 
االحتيال  بدافع  ليس  سائلة 
النقدية  التعامالت  ألن  ولكن 

اإللكرتونية ال تناسبهم.
داي  بيزنس  موقع  وكان 
أن  كشفت  إحصائية  نشر  قد 
نسبة تداول  األسرتالي لورقة 
إىل عشر  ارتفعت  قد   $ املائة 

ورقات.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
وزيرة  وونغ  بيين  فيه  حذرت 
من  املتقاعدين  املالية  املوارد 
احلقيقية،  دخوهلم  إخفاء  مغبة 
للحصول على بدالت اجتماعية،  

وأشارت إىل وجود نظام اختبار 
يهدف إىل معرفة حقيقة املوارد 
لكنها  للمتقاعدين،  احلقيقية 
استدركت: »بالطبع لن نفتش 
كل  سرير  حتت  األموال  عن 

متقاعد«.
على  التعليقات  عدد  وبلغت 
تصرحيات ماير يف حق املتقاعدين 
350 تعليقا على مواقع مؤسسة 
على  ناقم  أكثرها  فريفاكس، 
املسيئة،  التصرحيات  تلك 
إن  التعليقات  بعض  وقالت 
على  اللوم  بإلقاء  قام    ماير 
تنال  ال  اليت  املتقاعدين   فئة 
تقديرها الكايف من اجملتمع بدال 
لبعض  االنتقادات  توجيه  من 
الصغرية  األعمال  أصحاب 
يفضلون  الذين  والكبرية 
التعامل بالنقود السائلة بالرغم 

من ضريبة السلع واخلدمات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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الفدرالية  اخلزانة  وزير  قال 
جمربة  احلكومة  إن  سوان  واين 
على إعادة صياغة املوازنة اليت 
بعد  شهور،  أربعة  منذ  قدمتها 

اهلبوط يف أسعار املعادن.
وتشري األرقام إىل أنه على الرغم 
من التحسن الطفيف يف ميزانية 
العام املالي  احلالي إال أن العجز 

ال يزال موجودا.
ورغم ذلك، ال يزال واين سوان 
بتحقيق  السابق  بوعده  متمسكا 
أنه  إال  امليزانية   يف  فائض 
أوجه  بعض  بتخفيض  ذلك  ربط 
قطاع  متس  ال   حبيث  الصرف 

التوظيف.
تصرحيات  يف  سوان  وأشار 
كانبريا  يف  بها  أدىل  صحفية 
اليت  التحديات  إحدى  أن  إىل 
طلبات  تلبية  هي  احلكومة  تواجه 
وزارة الدفاع األسرتالية يف ظل 

االضطراب الذي يسود العامل.
العجز  أن  إىل  األرقام  وكشفت 
من  أقل  جاء   2012 ميزانية  يف 
التوقعات اليت حددت له مستوى 
اخنفض  أنه  إال   $ مليار   44.4
عند  ليقف  مليون$   661 مبقدار 

مستوى 43.7 مليار$.
وكانت احلكومة قد تعهدت بتوفري 
فائض ميزانية 1.5 مليار دوالر 

مع نهاية السنة املالية احلالية.
اخنفضت  »لقد  سوان:  وتابع 

عجز  43.7 مليار دوالرا يف موازنة 2012 
ووزير اخلزانة يتعهد بفائض

أسعار بعض املواد عن املستوى 
وضعنا  عن  له  خططنا  الذي 
بالدخل  يضر  ما  وهو  للميزانية، 
من  جيعل  مبا  احلكومي  العام 
أمرا  ميزانية  فائض  حتقيق 
صعبا، وهو ما حيتم علينا إجياد 
طرق لتوفري أموال تتضمن بعض 
قطاع  ال متس  الصعبة  القرارات 

التوظيف«.
وزير  من جهته، وجه جو هوكي 
اخلزانة يف حكومة الظل انتقادات 
حادة لكل من واين سوان ووزيرة 
إنهما  قائال  وونغ  بيين  املالية 
بدال  اآلخرين  مهامجة  على  دأبا 
حول  تساؤالت  على  اإلجابة  من 
عجز ميزانية العام احلالي والذي 
دوالر.  مليار   44 من  يقرتب 
ووصف هوكي تلك النتائج بأنها 
تاريخ  يف  ميزانية  ثالث  أسوأ 

أسرتاليا من ناحية العجز.
يف  قال  قد  سوان  وكان 
تصرحيات سابقة إن عجز ميزانية 
2012 ال يتعدى 3% من إمجالي 
تقل  نسبة  وهي  احمللي،  الناتج 
املسموح  العاملي  املتوسط  عن 
وهو  املتقدمة،  الدول  يف  به 
من  تقليال  هوكي  جو  اعتربه  ما 
ذات  بدول  مبقارنتها  أسرتاليا 

أوضاع اقتصادية سيئة.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

معظم األشياء اليت  متت بصلة 
بكرب  تتسم  التعدين  لصناعة 
 ، العمالقة  كالشاحنات  احلجم، 
النطاق،  واسعة  احلفر  وأعمال 
يتعلمها  اليت  الدروس  وحتى 
هينة،  ليست  املستثمرون 
يؤدي  قد  احلذر  عدم  أن  إذ 
مالية  كوارث  إىل  باملستثمرين 

حقيقية.
من  للعديد  األخري  اإللغاء  ولعل 
التعدينية  املدن  يف  املشاريع 
الشديد  االخنفاض  خلفية  على 
يف أسعار املعادن العاملية يعترب 
للمستثمرين  إنذار  جرس  مبثابة 
احلذر  وتوخي  احلرص  بضرورة 
قبيل اإلقدام على شراء أراض 

عقارية بني الواليات املختلفة.
ورغم أن لالستثمار العقاري بني 
أبرزها  الفوائد  بعض  الواليات 
تكبد  من  املستثمرين  جتنيب 
الضريبة العقارية اليت تفرضها 
حكومات الواليات على  امتالك 
متعددة يف  عقارية  استثمارات 
خماطرة  أن  إال  واحدة،  والية 
لشراء  بأمواهلم  املستثمرين 
أراضي يف أماكن حققت طفرة 

االستثمار العقاري بني الواليات 
األسرتالية خماطرة  غري مأمونة العواقب

املكان  هذا  كان  سواء  وقتية 
موقعا تعدينيا أو مقصدا سياحيا  
يعد من سبيل اخلطأ، ألن السوق 

يتسم بالتقلب الشديد.
توخي  جيب  ذلك  من  وللوقاية 
املستثمرين  زيارة  عرب  احلذر 
اليت  لألراضي  بأنفسهم 
يعتزمون شرائها، وعدم الوقوع 
الرتوجيية  للعروض  فريسة  

لتلك األراضي.
وميكن تلخيص النقاط اليت جيب 
أن يفعلها املستثمر الراغب يف 
االستثمار العقاري بني الواليات 

املختلفة: 
املراد  األرض  سعر  مقارنة   0
الواليات  إحدى  يف  شرائها 
بسعرها يف الوالية اليت يعيش 

فيها املستثمر.
البنية  مستقبل  حتديد   0

التحتية.
- زيارة األراضي بشكل شخصي 

ومعاينتها جيدا.
0 احلذر من العروض الرتوجيية 
وعدم  األراضي  لتلك  املسوقة 

االنسياق دون وعي وراءها.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

العديد من املستثمرين يقدمون على مخاطرة شراء أراض بني الواليات 
املختلفة دون التيقن من جدوى استثماراتهم

كيوبو  ستيف  الليربالي   قال 
عضو الربملان  إن القرار الذي 
اللجوء  طاليب  من   18 اختذه 
السريالنكيني بتفضيلهم العودة 
إىل  االنتقال  من  بدال  لوطنهم 
الالجئني جبزيرة  احتجاز  معسكر 
أن  إىل  بوضوح  يشري  ناورو، 
باملعنى  الجئني  ليسوا  هؤالء 
الصحيح، لكنهم أرادوا الوصول 
من  واالستفادة  ألسرتاليا 

قوانينها الناعمة غري الصارمة.
اهلجرة  وزير  قال  جهته،  من 
هؤالء  رفض  إن  بوين  كريس 
من  لرتحيلهم  السريالنكيون 
جزيرة  إىل  كريسماس  جزيرة 
ناورو قد يردع طاليب اللجوء من 
الشرعية  غري  اهلجرة  حماوالت 
قوارب  منت  على  أسرتاليا  إىل 

متهالكة.
ناقشت  قد  املعارضة  وكانت   
أمس ظاهرة ازدياد عدد طاليب 
سريالنكا  من  القادمني  اللجوء 
أنهم  حتى  احلالي  العام  خالل 
من  القادم  العدد  فاقوا 

أفغانستان.
الليربالية  قالت  جهتها،  من 
الشؤون  جولي بيشوب وزيرة  
إن  الظل  حكومة  يف  اخلارجية 
السريالنكيني  بعض  تفضيل  

رقم قياسي جديد ألعداد 
طاليب اللجوء السريالنكيني 

شكوكا  مينح  ألوطانهم  العودة 
طاليب  دوافع  جدية  حول 
أسرتاليا،  إىل  القادمني  اللجوء 
اختار  »ملاذا  وتساءلت: 
السريالنكيون العودة ألوطانهم 
بدال من توفري مالذ آمن هلم يف 

ناورو؟«.
من  اللجوء  طاليب  عدد  وكان 
سريالنكا قد تصاعد  هذا العام 
ليصل إىل 3536 ن مقارنة ب 
211 فقط خالل العام املنصرم، 
حيدث  مل  كبري  ارتفاع  وهو 
احلرب  فرتة  يف  حتى  قبل  من 
األهلية داخل سريالنكا اليت راح 

ضحيتها 70 ألف شخص.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
التجارية  السفينة  فيه  متكنت 
 169 إنقاذ  من   Pinnacle Bliss
أصاب  عطب  بعد  جلوء  طالب 

القارب الذي كانوا على متنه.
موريسون  سكوت  قال  بينما 
الظل  حكومة  يف  اهلجرة  وزير 
اللجوء  طاليب   مركب  عدد  إن 
بشكل  الوصول  يف  مستمرة 
يومي على الرغم من اإلجراءات 
اللجوء  طاليب  بنقل  اجلديدة 
يف  ومانوس  ناورو  جلزيرتي 

احمليط اهلاديء.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

طائرة طراز سي -17 تابعة للقوات الجوية األسرتالية أثناء وصولها 
لجزيرة ناورو إلمداد مركز احتجاز الالجئني باملزيد من الذخائر واملؤن 

توني أبوت رئيس الحكومة الفدرالية يعلن أن وصول مركب جديد تقل 
العديد من طالبي اللجوء يعكس فشل الحكومة الفدرالية يف السيطرة 

على املشكلة

كشفت األرقام أن ما يزيد عن 
بينهم  مشرد،  شخص  ألف   18
كل  يضطرون  األطفال،  آالف 
األزمات  مآوى  للمبيت يف  ليلة 
الطارئة لعدم وجود مساكن هلم 

ينامون بني جدرانها.
وتشري إحصائيات حديثة صادرة 
للصحة  األسرتالي  املعهد  من 
أن  إىل  االجتماعية  والرعاية 
18600 مشرد يبيتون يف أماكن 
أسرتاليا خمصصة  للمبيت يف  

ألوقات األزمات.
العنف األسري يف طليعة  وجاء 
األشخاص  تدفع  اليت  األسباب 
للبحث عن أماكن مبيت طارئة، 
باإلضافة إىل الصعوبات املالية، 

وأزمة اإلسكان.
ومنذ منتصف العام املاضي، بدأ 
الكومونولث يف نشر إحصائيات 

ربع سنوية عن ظاهرة التشرد، 
األول من  الربع  أرقام  وتكشف 
العام احلالي أن حوالي 102356 
إيواء  لوكاالت  جلأوا   مشرد 
إناث،  املتشردين، منهم %59 
أطفال،  و%17  ذكور،  و%41 
عمر  حتت  منهم   %25 أن  كما 

25 عاما.
وأضافت إحصائيات الربع األول 
املتشردين  هؤالء  مخس  أن 
الالجئني لوكاالت التشرد قالوا 
سكان   ( األبورجينز  من  إنهم 

أسرتاليا األصليني( 
 %14 أن  التقرير  أوضح  كما 
املتشردين  هؤالء  نسبة  من 
األصول  ذوي  املهاجرين  من 
وأكثرهم  األسرتالية،  غري 

النيوزالنديني والسودانيني.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

18600 مشرد كل ليلة يف أسرتاليا

الوزير سوان

شبه زعيم املعارضة طوني ابوت 
حزب العمال االسرتالي بصندوق 
يف  املشبوه  السياسي  الطني 
تكشف  الذي  املتحدة  الواليات 
خالل  ووترغيت  فضيحة  عن 

سبعينات القرن املاضي.
وقال السيد ابوت يوم االربعاء 
للصحافيني يف بريزبن أن كتابا 
ليندسي  السابق  للوزير  جديدا 
تانر يف حكومة راد، الذي ادان 
االنقالب  السابق  النائب  فيه 
حزيران/  يف  راد  كيفني  ضد 

يونيو 2010، قال فيه ان »حزب 
العمال فقد روحيته«.

»حزب  ان  الكتاب  يف  وجاء 
حزبا  يوما  كان  الذي  العمال 
سياسيا رائعا أصبح جلنة قذرة  

إلعادة انتخاب جوليا غيالرد«.
وقال السيد ابوت ان »ليندسي 
أنه  األول  اليوم  منذ  تانر عرف 
جبوليا  ثقته  وضع  يستطيع  ال 
فان  احلظ  ولسوء   - غيالرد 
البقية  عليها  أن تتعلم الطريقة 

الصعبة«.

ابوت يقارن بني انقالب غيالرد 
وفضيحة ووترغيت
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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

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 29 September 2012  2012 أيلول   29 السبت 

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715
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كبري  عمالي  وزير  اعلن 
سابق ان حكومة حزب العمال 
»وقعت يف   2010 عام  يف 
دوامة من املشاكل اليت ال 
ولكن  منها  اهلروب  ميكن 
احلزب  ختلص  يربر  ال  هذا 

من زعيمه«.
تانر،  ليندسي  انتقد  كما 
للمالية  وزيرا  كان  الذي 
السياسة يف  مغادرته  حتى 
انتخابات عام 2010، االجتاه 
يف  العمال  حلزب  احلالي 
»سياسات  اجلديد،  كتابه 

مغرضة«.
واعرتف السيد تانر، الذي 
يسمى  ما  يف  عضوا  كان 
»عصابة األربعة« يف حكومة 
راد، أنه كان جيب أن يفعل 
خماوف  ملخاطبة  املزيد 
)caucus( الكوكس   اعضاء 

كيفن  قيادة  أسلوب  حول 
راد.

أن  يعتقد  )تانر(  لكنه 
السابق  الوزراء  رئيس 
وصلته الرسالة قبل االطاحة 
من  يوليو  حزيران/  يف  به 

ذلك العام.
وصرح السيد تانر لراديو  
االربعاء  يوم  سي  بي  اي 
قائال »أعتقد أنه كانت ردة 
فعل يف غاية التطرف على 
جمموعة من الظروف« مضيفا 

انها »كانت غري مربرة«.
والقى السيد تانر باملالمة 
يف قرار االنقالب على الذعر  
استطالعات  اثارته  الذي 
سوء  »بعض  وعلى  الرأي 
مضيفا  والتقدير«،  احلكم 
متسع  هناك  كان  انه 
القضايا  حلل  الوقت  من 
واملسائل قبل انتخابات عام 

2010 الفيدرالية.
وقال السيد تانر أيضا ان 
االساسية  االجنازات  بعض 
حلكومة غيالرد  احلالية ميكن 
خالل  راد  للسيد  ُتعزى  أن 
فرتة توليه منصب القيادة.

من  مقتطفات  ففي 
الكتاب نشرت يوم االربعاء 
يف وسائل اعالم فريفاكس 
السيد  كتب  ليميتد،  ونيوز 

تانر: التخلص من راد 
سيطارد حزب العمال

جلنة  على  العمل  عن  تانر 
االسرتاتيجية  األولويات 
االسم  وهو   - واملوازنة 
الرمسي لـ »عصابة األربعة«، 
السيد  أيضا  مشلت  اليت 
ووزير  غيالرد  جوليا  راد، 

اخلزانة واين سوان .
اللجنة  أن  عن   وكشف 
املفضلة  الطريقة  أصبحت 
القضايا  مع  للتعامل 
املعقدة، مثل االزمة املالية 
الصحة  واصالح  العاملية 
الشبكة  وكذلك  والضرائب 
السريع  لالنرتنيت  الوطنية 
 national( النطاق  الواسع 

.)broadband network

مبكر  وقت  انه يف  وقال 
كانت   ،2010 عام  من 
من  بالكثري  تقوم  )اللجنة( 
العمل »بطريقة غري منتظمة 

على حنو متزايد«.
ان  كتابه  يف  وجاء 
يف  واقعة  كانت  »احلكومة 
دوامة من املشاكل اليت ال 

ميكن اهلرب منها«.
ومع ذلك، قال السيد تانر 
ان هذا ال يربر إزالة رئيس 
جملس وزراء يف بداية حكمه 
راد  السيد  مبعدي  وان 
الضروري  من  أنه  »وجدوا 
املبالغة بشكل كبري يف أوجه 
القصور يف قيادته ونتيجة 

لذلك مت التخلص منه«.
حزب  أعضاء  ان  ورأى 
من  ختلصوا   الذين  العمال 
يف  يعرتفون   راد  السيد 
خطأ  ذلك كان  أن  انفسهم 
»وقع يف  اآلن  احلزب  وان 

فخ من صنع يديه«.
انه  تانر  السيد  وكتب 
مهامجة  املستحيل  »من 
تقويض  دون  راد  حكومة 
املرجح  من  غيالرد.  حكومة 
سيعيش  العمال   حزب  ان 
 2010 عام  التحدي  عواقب 

لفرتة طويلة«.
ان  السابق  الوزير  وقال 
»الشيء احملزن يف كل هذا 
العمال حيطم  هو أن حزب  
اخلاصة  الكبرية  اجنازاته 

بيديه«.

السيد راد 
كالتكس  شركة  قررت 
أسرتاليا بداية من الشهر القادم 
منح األمهات اجلدد من موظفيها  
تقدر  سنوية  ربع  إضافية  حوافز 
ب 3% باإلضافة إىل 1500 دوالر 

إعانة رعاية طفولة للطوارئ.
حماولة  يف  اخلطوة  وتأتي 
للحفاظ على املوظفات  املوهوبات 

الالتي يستقبلن مواليد جدد.
اليت  التحفيزية  اخلطة  وتنص 
مساعدة  على  كالتكس  أطلقتها 
املوظفات  بتلك املساعدات إىل 
الثاني،  عامه  الطفل  يبلغ  أن 
اليت  املوظفة   ستجين  حيث 
سنويا   $ ألف   75 على  حتصل 
اخلطة  جراء   $  9000 على 
اجلديدة، كما ستخصص الشركة 
حجرات للرضاعة الطبيعية وتوفري 

جليسات لألطفال.
إليزابيث  قالت  جهتها،  من 
بريان رئيسة شركة كالتكس إن 
اخلطة متنح األمهات اجلدد حوافز 
إضافية لرعاية أطفاهلن باإلضافة 

كالتكس أسرتاليا توفر غرف للرضاعة 
وتغري  األمهات اجلدد حبوافز إضافية

مدفوعة  األبناء  رعاية  أجازة  إىل 
األجر.

العمل  إىل  »العودة  وتابعت: 
اجلدد  املواليد  رعاية  أجازة  بعد 
املنظورين  من  حتديا  يعترب 
مت  ولذلك  واملالي،  العاطفي 
وضع اخلطوات اجلديدة ملساعدة 

املوظفات بشكل عملي ومرن«.
 Shine مؤسسة  أن  يذكر 
حوافز  تدفع  للمحاماة   Lawyers
لألمهات اجلدد  تصل  إىل %20  
من أجورهن، باإلضافة إىل أجازة 
تصل  األجر  مدفوعة  طفل  رعاية 

مدتها إىل 18 أسبوعا.
هيلني  قالت  جانبها،  من 
كونواي مديرة مؤسسة » مساواة 
الشركات  إن  العمل«  املرأة يف 
اجلديدة،  املبادرة  جراء  سرتبح 
حيث ستحظى باستمرار موظفاتها 
الالتي يتسمن بالكفاءة، ما يصب 

إجيابا يف صاحل الشركات.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

نورمان  هاريف  متاجر  سجلت 
الزبائن  خدمة  يف  األسوأ  لقب 
وذلك يف استطالع أجرته مجعية  
حقوق  عن  املدافعة  »تشويس« 

املستهلك.
جتري  أن  اجلمعية  وتعودت 
خدمة  أداء  بشأن  استطالعا 
متاجر  أكرب  من  لعشرة  الزبائن 
 « أبرزها  أسرتاليا  يف  التجزئة 

ماير« و » ديفيد جونز«.
أغلب  إن  تشويس  وقالت 
املتاجر اليت مشلتها االستطالع مل 

تكن على املستوى املأمول.
إىل  االستطالع  أشار  كما    
جونز  وديفيد  ماير  متجري  أن  
املتنافسنينْ  حققا أداء سيئا يف 

خدمة الزبائن.
وكان املتجران يف وقت سابق 
من شهر سبتمرب اجلاري  قد رفعا 
من أجور العاملني لديها لالهتمام 

استطالع: هاريف نورمان األسوأ يف خدمة الزبائن

جريي هاريف ينتقد استطالع »تشويس«
بتحسني مستوى  خدمة الزبائن، 
اإلمجالي  الدخل  تناقص  بعد 
التنافس  بعد  سيما  ال  للمتاجر  
مواقع  من  تلقاه  الذي  الشديد 

التسوق اإللكرتوني.
وعلقت انغريد جاست املتحدثة 
نتائج  »تشويس«على   باسم 
يعكس  باعتباره  االستطالع  
أصحاب  يواجهها  اليت  التحديات 
بعد  التقليديني،  التجزئة  متاجر 

انتشار التسويق اإللكرتوني.
نورمان  هاريف  قال  بينما   
الرئيس التنفيذي ملتاجر  هاريف 
 « استطالع   إن  غاضبا  نورمان 
أبدا  يعكس  ال  تشويس« 
من  يتلقاها  اليت  االنطباعات 
رضاهم  عن  واملعربين  الزبائن 

عن أداء خدمته.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

انتظارات  رسوم  أن  رغم 
سيدني  مطار  يف  السيارات 
صفو  تعكر  اليت  األمور  أكثر  من 
أن وثائق اطلعت  إال  املسافرين، 
إىل  تشري  اهلريالد  عليها صحيفة 
أن حصيلة رسوم انتظار السيارات 
حوالي  ستمثل  ملبورن  مطار  يف 
للمطار  اإلمجالي  الدخل  من   %20
وهي  احلالية،  املالية  السنة  يف 
تقريبا ضعف النسبة اليت تشكلها  
السيارات  انتظار  رسوم  حصيلة 

يف مطار سيدني.

الرسوم  تلك  متثل  وسوف 
األسبوع  نهاية  يف  خاصا  اهتماما 
منافسات  حتتدم  حيث  اجلاري 
دوري الرغيب NRL و دوري كرة 
ما  وهو   ،AFL األسرتالية  القدم 
جيعل السفر بني سيدني وملبورن 
للمشجعني،  بالنسبة  أمرا ضروريا 
إىل  الطريان  شركات  دفع  مما 
االستعداد املكثف ملواجهة الطلب 

املتزايد.
مطار  أن  إىل  الوثائق  وتشري 
 127 جيين  أن  يتوقع  ملبورن 
مليون دوالر حصيلة رسوم انتظار 
السيارت يف السنة املالية احلالية، 
النسبة إىل 11 %  بينما تنخفض 

فقط يف مطار سيدني.
وبالرغم من ذلك، ال يزال مطار 
الصدارة يف رسوم  يتبوأ  سيدني 
تبلغ  اليت  السيارات  انتظار  ساعة 
كافة  يفوق  دوالرا وهو سعر   16

املطارات األخرى.
من  كبرية  نسبة  تأتي  كما 
سيدني  ملطار  اإلمجالي  الدخل 
عرب مبيعات التجزئة، ال سيما من 
الذين  الدوليني  املسافرين  قبل 
املطار  يف  اطول  فرتات  يقضون 
وينفقون أكثر من ركاب الرحالت 

الداخلية.
وكشفت الوثائق أن كل  دوالر 
يتم مجعه  من انتظار السيارات، 
هنالك 93 سنتا رحبا صافية ملطار 
ملبورن يف السنة املالية احلالية.

من جانبه،  قال أندرو تشامربز 
ملبورن  مطار  إن  املالي  اخلبري 
نسبة  يف  املطارات  كافة  يفوق 
بالنسبة  السيارات  مواقف  رسوم 
بشكل  اإلمجالي،  الدخل  إىل 
بعد  بسبب  سيدني،  مطار  يفوق 
مبلبورن  املركزية  األعمال  منطقة 
يقود  الكثري  جيعل  مبا  املطار  عن 
وجود  لعدم  املطار  حنو  سيارته 
بدائل كافية. ولكن تشامربز توقع  
أن يسد مطار سيدني تلك الفجوة 
سيما  ال  ملبورن  مطار  وبني  بينه 
أن مطار سيدني زاد سعة أماكن 

انتظار السيارات بشكل كبري.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مطار ملبورن يتوفق على سيدني يف حصيلة 
رسوم  انتظار السيارات

اإلمارات للشحن اجلوي تعزز جتارة 
اسرتاليا الدولية

توفر »اإلمارات للشحن اجلوي« 
لطريان  التابعة  الشحن  ذراع 
اإلمارات، طاقة شحن قدرها 14 
طنًا لكل رحلة يف كل اجتاه بني 
دبي وأديليد يف والية أسرتاليا 
تطلق  عندما  وذلك  اجلنوبية، 
طريان اإلمارات خدمتها اجلديدة 
املدينتني  بني  توقف  دون  من 

اعتبارًا من 1 نوفمرب.
الشحن  طاقة  ترتفع  وبذلك 
للشحن  اإلمارات  توفرها  اليت 
 1500 إىل  أسرتاليا  من  اجلوي 
طن أسبوعيًا. وسوف تتعزز هذه 
الطاقة يف األول من مارس 2013 
عندما يرتفع عدد رحالت طريان 
اإلمارات بني دبي وأسرتاليا إىل 

84 رحلة يف األسبوع.
اإلمارات  طريان  وستشغل 
بوينغ  طائرة  أديليد  خط  على 
ER 300 -777 مبعدل 4 رحالت 
إىل  ترتفع  البداية  يف  أسبوعيًا 
من  اعتبارًا  يوميًا  واحدة  رحلة 
من  واعتبارًا   .2013 فرباير   1
»ئي  الرحلة  ستقلع  نوفمرب،   1
األحد  أيام  دبي  من   »440 كيه 
واجلمعة  واخلميس  والثالثاء 
وتصل  صباحًا   1:55 الساعة 

الساعة  الدولي  أديليد  مطار 
رحلة  وتغادر  مساًء.   8:45
أديليد   »441 كيه  »ئي  العودة 
الساعة 10:45 مساًء وتهبط يف 
صباح  من   5:25 الساعة  دبي 

اليوم التالي.
خدمة  تربط  أن  املنتظر  ومن 
اإلمارات للشحن اجلوي الشركات 
أسواقها  مع  أديليد  العاملة يف 
من  أكثر  إىل  ومنها  دبي،  يف 
رحالت  شبكة  ضمن  وجهة   100
اإلمارات، ما سيعزز منو  طريان 
قطاعي الزراعة والتعدين اللذين 
يشكالن عماد اقتصاد أسرتاليا 

اجلنوبية.
وتوقع رام منن، نائب رئيس 
يف  اجلوي  الشحن  دائرة  أول 
طريان اإلمارات، طلبًا قويًا على 
نقل السلع واملنتجات بني دبي 
وأديليد. وقال: »حنن نتطلع إىل 
أسرتاليا  ربط  يف  دورنا  تعزيز 
خبدمات  األوسط  الشرق  مع 
اآلن  حتى  نقلنا  وقد  مباشرة. 
الصادرات  من  طن  ألف   375

األسرتالية«.
 16 املرتبة  أسرتاليا  وحتتل 
ضمن قائمة الشركاء التجاريني 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
الدولة  إىل  صادراتها  وحققت 
منوًا   2011  -2010 عام  يف 
الذي  العام  عن   %11.3 بنسبة 
سبقه. ويشهد الطلب يف دولة 
املواد  منتجات  على  اإلمارات 
كبريًا  منوًا  األسرتالية  الغذائية 
املنتجات  خاصة  ومتواصاًل، 

العضوية واللحوم املربدة.
وستفتح خدمة طريان اإلمارات 
أمام  واسعة  سوقًا  أديليد  إىل 
الشرق  املنتجات األسرتالية يف 
األوسط وأوروبا وافريقيا، حيث 
اجلوي  للشحن  اإلمارات  ستنقل 
ومنها  دبي،  إىل  أديليد  من 
إىل العديد من احملطات األخرى 
سريعة  املنتجات  من  جمموعة 
والفواكه  اللحوم  مثل  العطب 
ومنتجات  الطازجة  واخلضراوات 
باإلضافة  والبيض،  األلبان 
الغيار  وقطع  البناء  مواد  إىل 
ومستحضرات التجميل والزيوت. 
كما ستنقل من دبي إىل أديليد 
أجهزة  مثل  إلكرتونية  منتجات 
من  النقالة  واهلواتف  الكمبيوتر 

إنتاج دول آسيوية وأوروبية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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برنارد  يستمر  أن  املقرر  من 
بوالية  السابق  الوزير  فينيغان 
جملس  وعضو  أسرتاليا  جنوب 
التشريعي(  الشيوخ)اجمللس 
بالوالية يف  تلقي راتبه السنوي 
الذي يصل إىل 148 ألف دوالر 
من عمله يف الربملان بالرغم من 
قرار إلزامه باملثول أمام احملكمة 
بتهم مشددة تتعلق باقتناء مواد 

أطفال إباحية.
يف  التصعيد  ذلك  ويأتي 
جاي  لتدفع  فينيغان  فضيحة 
جنوب  حكومة  رئيس  ويثرييل 
فينيغان  مطالبة  إىل  أسرتاليا 
الربملان  من  استقالته  بتقديم 
عليه  بات  الذي  الوضع  واصفا 
ميكن  ال  بأنه  السابق  الوزير 

الدفاع عنه.
منصبه  يشغل  فينيغان  وكان 
جنوب  والية  يف  الوزاري 
أسرتاليا عندما مت إلقاء القبض 
املاضي،  العام  أبريل  عليه يف 
من  لالستقالة  اضطره  ما  وهو 
متسك  أنه  غري  الوزاري  منصبه 

مبنصبه الربملاني.
وقال فينيغان أمس أمام احملكمة 
إنه غري مذنب بشأن مخس تهم 
خطوات  باختاذ  تتعلق  مشددة 
أطفال  مواد  على  للحصول 
باقتنائها  أخرى  وتهمة  إباحية، 
بارك«  »سيفتون  بـ  منزله  يف 
أغسطس  بني  ما  الفرتة  يف 

2010 وأبريل العام املاضي.
تصرحيات   يف  ويثرييل  وفسر 
فينيغان  مطالبته  صحفية  
قائال:   استقالته  بتقديم 
كان  إذا  عما  سيحدد  »القضاء 
أنا  مذنبا،  أو  بريئا  فينيغان 

أتكلم هنا عن منصبه العام«.
أدياليد  حمكمة  قاضي  وكان 
سيمون مسارت قد أصدر حكما 
أول أمس يقضي بإلزام فينيغان 

تفاصيل فضيحة وزير جنوب 
أسرتاليا السابق برنارد فينيغان

إن  الفدرالية  احلكومة  قالت 
للتدخني  املناهضة  قراراتها 
مقداره  اخنفاض  يف  تسببت  
حجم  يف  دوالر  مليون   341
مت  اليت  الضريبية  العائدات 
يف   التبغ  قطاع  من  حتصيلها 

السنة املالية 2012.
وكان تقرير  نتائج ميزانية السنة 
املالية 2011-12  قد كشف أن 
جبمع  قامت  الفدرالية  احلكومة 
كعائدات ضريبية  5.45 مليار $ 

أسرتاليا تفقد 341 مليون $ بسبب محلتها ضد التدخني

العائالت  أن  األرقام  كشفت 
اليت تقوم بشراء منتجات البقالة 
األسرتالية الصنع ال تساعد فقط 
والوظائف  الصناعات  منو  يف 
احمللية، ولكن توفر لنفسها ما 

يزيد عن 500 دوالر سنويا.
وأجهض استطالع أجرته صحيفة  
زيف  مدى  تلغراف  دايلي 
الذهن من  الراسخ يف  االنطباع 
أن املنتجات األسرتالية أكثر غالء 
من تلك اليت يتم استريادها من 

اخلارج.
مقارنة  على  االستطالع  واعتمد 
حتمل  بقولية  منتجات  أسعار 
أسرتاليا«  يف  صنع   « شعار 
مت  مناظرة  منتجات  بأسعار 

تصنيعها يف اخلارج.
ومل يشمل االستطالع خضروات 
طازجة أو فواكه أو حلوم، إذ ال 
ملصادر  الدقيقة  املعرفة  ميكن 
استرياد تلك املنتجات، كما مت 
استبعاد املنتجات اليت ال حتتوي 

على بدائل دولية هلا.
سلة  أن  االستطالع  وأوضح 
األسرتالية  البقالة  منتجات  من 
ما  وهو  دوالر،   92.78 تتكلف 
عن   دوالر   11.46 مبقدار  يقل 
مستوردة  بقالة  منتجات  سلة 

مناظرة هلا.
من جانبه، قال غاري داوسون 

دايلي تلغراف تفجر قنبلة: أسعار منتجات البقالة األسرتالية أرخص من املستوردة!!

للمجلس  التنفيذي  الرئيس 
األسرتالي للغذاء ومواد البقالة 
األسرتالية  املنتجات  شراء  إن 
اإلنتاج  قطاع  حيوية  يدعم  
من  العديد  وخيلق  األسرتالي، 
الوظائف، حيث يرتبط 300 ألف 
عامل بالعمل يف قطاعي الغذاء 
والبقالة، من بينهم  نصف هذا 

للمناطق  املنتمني  من  العدد 
اإلقليمية.

بيرت  قال  السياق،  ذات  ويف 
احتاد  رئيس  نائب  دارلي 
إن  ويلز  ساوث  نيو  مزارعي 
الكافية  األسباب  متنح  الدراسة 
شراء  على  األسرتاليني  لتحفيز 
وتدحض  احمللية،  املنتجات 

املصنعة  املنتجات  أن  خرافة 
من  غالء  أكثر  أسرتاليا  داخل 

املستوردة من اخلارج.
والدة  هلدسون  جان  وقالت 
إنها  ماكواري  بورت  الطفل 
حملية  املنتجات  شراء  تفضل 

الصنع.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

الطفل هنري هلسدون من بورت ماركواري يتناول وجبة خفيفة أسرتالية خالصة بعد الظهر    مكونة من مربى 
فراولة Beerenberg التي تصنع يف أسرتاليا باإلضافة إىل مشروب الشوكوالتة بالحليب »نيسكويك« 

بالتهم  احملكمة  أمام  باملثول 
السالف ذكرها، وبالتالي مت فك 
حظر النشر املفروض على اسم 
القضية ستنظرها  فينيغان ألن 

حمكمة أعلى.
يزال   ال  الذي  فينيغان  وقال 
إنه  الربملان  من  راتبه  يتقاضي 
يف  مستقبله  على  يعلق  لن 
الربملان، مضيفا يف تصرحيات 
صحفية  أدىل بها أمام احملكمة 
ما  بكل  نفسه  عن  إنه سيدافع 
أوتي من قوة ضد تلك التهم، 
وتابع: »إنها حمكمة تسري وفق 
برباءتي  متمسك  وأنا  القوانني، 
ولن أعلق إىل أن يتم البت يف 

القضية«.
ويتمتع فينيغان مبيزات متعددة 
منصبه،  يف  استمراره  جراء 
انتخابي  بدل  على  حيصل  فهو 
خبالف  دوالر  الف   22 قدره  
وانرتنت  له  سيارة  توفري 
عالوة  جمانية،  مكاملات  وإجراء 
اجمللس  يف  فاخر  مكتب  على 

التشريعي جلنوب أسرتاليا.
حمامي  أبوت  مايكل  ودفع   
أن  حبجة  موكله  عن  فينيغان 
ضد  املوجهة  التهم  تشديد 
من  معيب  إجراء  هو  فينيغان 
الناحية القانونية غري أن القاضي 
قال إنه مطمئن لإلجراءات اليت 
مت على إثرها توجيه تهم مشددة 
ضد فينيغان، كما رفض طلب 
اسم  نشر  حظر  فرتة  مبد  أبوت 

فينيغان يف القضية.
عام  ولد  فينيغان  أن  يذكر 
بداية   2005 عام  وكان   ،1972
نال  أن  بعد  الربملان  يف  عمله 
مقعد الراحل تريي روبرتس ومت 
تعيينه وزيرا للعالقات الصناعية 
والعالقات احمللية بوالية جنوب 

أسرتاليا يف فرباير 2011
املصدر العنكبوت االلكرتوني

الوزير العمالي األسبق األسبق بوالية جنوب أسرتاليا يغادر املحكمة 

اإلعالميون يحيطون  بـ  برنارد فينيغان عقب وصوله إىل محكمة 
Adelaide Magistrates

العام  خالل  التبغ  قطاع  من 
احلالي، رغم أن واين سوان يف 
توقع  قد  املاضي  مايو  ميزانية 
لقطاع  الضرييب  الدخل  مالمسة 

التبغ ملستوى 5.79 مليار $.
وونغ  بيين  قالت  جهته،  من 
وزيرة املوارد املالية يف احلكومة 
الفدرالية إن احلملة اليت شنتها 
احلكومة الفدرالية ضد التدخني 
يف  النقص  ذلك  يف  تسببت 
الدخل، إال أنها أكدت أن احلملة 

كان ال بد منها للحد من اآلثار 
السلبية للتدخني.

سبتمرب  من  األول  أن  يذكر 
اجلاري كان بداية لتطبيق نظام 
السجائر  عدد  من  يقلل  جديد 
عند  الضرائب  من  املعفاة 
زاد  ما  وهو  أسرتاليا،  دخوهلا 

من الضغوط على قطاع التبغ.
وكانت الربملان الفدرالي قد مرر 
املاضي  العام  نهاية  مع  قانونا 
ببيع  السجائر  شركات  يلزم 

منتجاتها يف عبوات موحدة باهتة 
تروجيية  شعارات  دون  اللون 
وهو   ،2012 ديسمرب  من  بداية 
القرار الذي أيدته احملكمة العليا 
يف حكم أثار الكثري من اجلدل.

وعالوة على ذلك، قامت احلكومة 
برفع ضريبة  العمالية  الفدرالية 
إبريل  يف   %25 بنسبة  التبغ 
التدخني  معدل  من  للحد   2010

عرب ارتفاع أسعار السجائر.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليات

تقرتح قوانني جديدة يف والية 
نيو ساوث ويلز استمرار حبس 
اجملرمني املدانني جبرائم قتل 
وعنف إىل أجل غري مسمى  إذا 
كان خروجهم يشكل خطرا على 
اجملتمع  ومل يظهروا اكرتاثا 

بربامج إعادة التأهيل.
غريغ  يقدم  ان  املقرر  ومن 
لوالية  العام  املدعي  مسيث 
القوانني  ويلز  ساوث  نيو 
تلك  تشبه  واليت  اجلديدة،  
اليت قدمتها حكومة  القوانني 
العمالية،   السابقة  الوالية 
اجلرائم  مبرتكيب  تتعلق  واليت 

اجلنسية اخلطرين.
وتستهدف  القوانني اجلديدة 
املقرتحة بشكل خاص اجملرمني 
إعادة  برامج  الذين يتجاهلون 
إىل  تهدف  اليت   التأهيل،  
االندماج يف  على  مساعدتهم 
عند  سلس  بشكل  اجملتمع 

اخلروج.
حكومة  إن   سيمث  وقال 
الوالية تريد تشديد قبضتها، 
وعدم التسامح مع جرائم العنف 
واصفا بعض املساجني بأنهم 

» قنابل موقوتة«.
بها  قامت  مراجعة  وكشفت 
 Corrective Services وكالة  
ذوي   سجينا   14 هنالك  أن 
خطورة عالية  ترتاوح أعمارهم 
بني 23-65 ينتظرون اإلفراج 
سنوات،  ثالث  خالل  عنهم 

نيو ساوث ويلز تدرس حبس املساجني اخلطرين إىل أجل غري مسمى!!

وجه األسرتالي اللبناني األصل 
أسرتالي  أول  مالح،   زكي 
لقوانني  وفقا  حبسه  يتم 
إىل  رسالة  اإلرهاب،   مكافحة 
قاموا  الذين  أسرتاليا  مسلمي 
سيدني  يف  عنيفة  باحتجاجات 
خلفية  على  املاضي  السبت 
صحيفة  عرب  املسيء،   الفيلم 
خالهلا   حثهم  األسرتاليان،  
على السفر إىل سورية ملالمسة 
الثوار،   يعيشها  اليت  املعاناة 
وأشاد بالدميقراطية اليت يلقاها 

املسلمون يف أسرتاليا.
اليت  الرسالة  نص  يلي  وفيما 
يف  للمسلمني  مالح  وجهها 

أسرتاليا: 
عن  دفاعا  سوريا  إىل  اذهبوا 
أشقائكم الذين ميوتون من أجل 
راغبني  والدميوقراطية،  احلرية 
تتمتعون  اليت  احلقوق  نيل  يف 

بها يف أسرتاليا.
»امكثوا أسبوعني فقط  وتابع: 
يف  الدائرة  القتال  جبهة  يف 
حيث  أنا،  فعلت  كما  سورية، 
اجليش  من  أفرادا  شاهدت 
عن  حبثا  ميوتون  احلر  السوري 
نتمتع  اليت  واحلريات  احلقوق 
لكم  أضمن  أسرتاليا،  يف  بها 
أكثر  خمتلف  مبفهوم  العودة 

إجيابية عن أسرتاليا«.
رسالته:  خالل  مالح  واستطرد 
»أسرتاليا هي النموذج املثالي 
العامل  إليه  يتطلع  الذي 

األسرتالي  زكي مالح يسرد جتربته مع اجليش احلر

شهدت شوارع ملبورن مناوشات 
يرتدون  أشخاص  بني  خفيفة 
النازية  على  الدالة  الشارات 
وبعض امللحدين من جانب وبني 
آخر،  زوجني مسلمني من جانب 
فيه  انتشر  الذي  الوقت  يف 
رجال الشرطة يف شوارع ملبورن 
خشية من تكرار احتجاجات العنف 
اليت اندلعت يف سيدني السبت 
قبل القادم على خلفية احتجاجات 

اإلساءة للرسول.
وكانت مجاعات إسالمية يف والية 

مناوشات بني ملحدين ونازيني مع زوجني 
مسلمني  يف ملبورن

أي  ممارسة  أو  العلين  التقبيل 
يف  احلميمية  أشكال  من  شكل 

العالقة على املأل
0 اقتناء دواء حمظور دون وجود 
املختص  الطبيب  من  خطاب 
مع  الدواء،  روشتة  من  ونسخة 

ضرورة إبقاء العقار مغلقا
0 عدم التفوه بأي ألفاظ بذيئة 

أو القيام بإمياءات سيئة.
0 ال تلتقط صورا لآلخرين دون 

تصريح
0 ضرورة احرتام األديان وعدم 

اإلساءة إليها بأي شكل
ذات  وامرأة  رجل  مشاركة   0
السكن ممنوع دون وجود عالقة 
زواج أو عالقة أسرية، باستثناء 
السماح للرفيقني غري املتزوجني 

مبشاركة غرفة واحدة.
من  ليربالية  سناتورة  حذرت 
القانونية  واحملاذير  الصعوبات 
يف  األسرتاليون  يواجهها  اليت 
اإلمارات بعد اتفاق الشراكة بني 
األسرتالية  كوانتاس  شركيت 

وطريان اإلمارات.
هيلني  السيناتورة  ونوهت 
منظمة  تقرير  إىل  كروجر 
بريطانية خريية مت احتجازها يف 
اإلمارات، حيث رصدت جمموعة 
التعسفية  القبض  إجراءات  من 

يف مطار دبي.
مسافرا  احلاالت  تلك  وتشمل 
أسرتاليا مت احتجازه يف اإلمارات 
عدة أشهر، ومسافرين كنديني 
بداعي  احتجازهما ملدة شهر  مت 
اقتنائهما لعقار » سيلربيكس« 
الذي يسكن آالم مرض التهاب 

املفاصل.
عن  أعرب   « كروجر:  وتابعت   

حتذيرات ملسافري كوانتاس: القبالت واللواط 
والسباب وأشياء أخرى ممنوعة يف دبي!!
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اليت  الصفقة  بشأن  خماويف 
عقدتها كوانتاس واليت سيضطر 
األسرتاليون  املسافرون  خالهلا 

املرور عرب مطار دبي.
دبي  قوانني  الفيديو:  تعليق 
مشاكل  يف  تتسبب  قد  اليت 

قانونية لألسرتاليني
احتجاز  وقائع  كروجر  وسردت 
رجلي األعمال األسرتاليني ماثيو 
جويس وماركوس لي يف دبي 
احتيال  ادعاءات  خلفية   على 
لألسرتالية  باإلضافة  ملفقة، 
ختديرها  بعد  اغتصابها  مت  اليت 
بدبي، واليت واجهت  يف فندق 
دون  اجلنس  ممارسة  تهم 

زواج.
واستطردت السيناتورة الليربالية 
هي  ما   « الشيوخ:  جملس  يف 
اليت  واالجراءات  التحذيرات 
ملسافريها  كوانتاس  ستتبعها 
سيمرون  الذين  املتزوجني  غري 

على مطار دبي.
وتابعت أن هنالك بند يف قانون 
دبي يفرض السجن 10 سنوات 
ميارسون  ضبطهم  يتم  ملن 
بني  الشاذة  العالقة   ( اللواط 
قد يضع  ما  وهو  وذكر(،  ذكر 
املثليني األسرتاليني يف خطر.

األسرتاليني  أن  إىل  وأشارت 
يواجهون  يهودي  أصل  من 
من  املرور  عند  أيضا  مشكالت 

مطار دبي.
وقعت  قد  كوانتاس  وكانت 
اتفاق شراكة مدته 10 سنوات 
يشمل  اإلمارات  طريان  مع 
األوربية من  رحالتها  مركز  نقل 

سنغافورة إىل دبي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني أعقاب  يف  احلديث  العربي 

الربيع العربي، حيث أن الثوار  
واحلرية  السالم  يف   يرغبون 
أيضا  ويرغبون  والدميقراطية 

يف رفعة اإلسالم«.
وأشار مالح إىل أنه اضطر إىل 
بيع سيارته ليتمكن من السفر 
إىل احلدود الرتكية مع سوريا، 
ليشاهد حقيقة الصراع الداخلي 
األسد  نظام  بني  امللتهب 

والثوار.
لزيارة  خطط  أنه  وذكر 
السوريني  الالجئني  معسكرات 
يف سوريا والتقاط فيديوهات 
اليوتيوب  على  ورفعها  هلم 
ولكن األمر انتهى به إىل عبور 
اجليش  من  أفراد  مع  احلدود 
يقاتلون  الذين  احلر  السوري 
بشار  لنظام  املوالية  القوات 

األسد.
ورغم أن املالح فكر يف وقت 
بهجمات  القيام  يف  سابق 
أن  إال  أسرتاليا  يف  إرهابية 
إىل  مشريا  تغريت  قد  أفكاره 
أن اجلهاد احلقيقي ليس جمرد 
نبذ  يف  ولكن  مسلح،  صراع 

األفكار العنيفة اخلاطئة.
عامه  بلغ  الذي  مالح  وأردف 
أضحى  أنه  والعشرين  التاسع 
خمتلفا متاما عما كان عليه يف 
العشرين حينما ظهر يف فيديو 
اعرتف  بنفسه  أعده  جهادي 
خالله بتخطيطه للقيام بعمليات 

رفض  خلفية  على  إرهابية 
السلطات األسرتالية منحه جواز 
سفر للذهاب إىل لبنان، وأخرب 
فكر  أنه  الشرطة  رجال  وقتها 
يف قتل  مسؤولني يف اخلارجية 
األسرتالية، وضباط يف منظمة 
االنتحار،  على  يقدم  ثم  ازيو، 
عامني  بالسجن  عليه  وحكم 
هجمات  بعمل  التهديد  بتهمة 
إرهابية، لكن احملكمة برأته عام 
2005 من تهمة التخطيط لعمل 

إرهابي.
اجليش  أعضاء  أن  مالح  وتابع 
 47-AK احلر أعطوه بندقية طراز
الرصاص،  من  واقية  وسرتة 
السالح،  استخدام  رفض  لكنه 
القانون  سينتهك  إنه  قائال 
دخل يف صراع  إذا  األسرتالي 

مسلح خارج أسرتاليا.
أمور كثرية  أن هنالك  وأضاف 
السوري  للشعب  فعلها  ميكن 
دون  اجلهاد  بند  حتت  وتندرج 
املشاركة يف القتال، من بينها 
تقديم مساعدات غذائية وجندة 
سيارات  وتزويد  املسنني 
واصفا  بالبنزين،  املقاتلني 
ذاتية  مقاومة  بأنه  اجلهاد 
الال  واملمارسات  العنف  ضد 

أخالقية.
فسرد  رسالته  مالح  وواصل 
وقائع مقتل حممد زاكور عضو 
مبثابة  كان  الذي  احلر  اجليش 
أن  وكيف  سوريا،  يف  دليله 

طلقات قناص  استهدفته وهو 
املنازل  أحد  شرفة  يف  يقف 

وأردته قتيال.
وتابع أنه شعر بتأنيب الضمري 
كان  الذي  زاكوري  مقتل  بعد 
تصوير  يف  للمساعدة  يرافقه 
سورية،  يف  لألوضاع  لقطات 
احلر  اجليش  يف  زمالءه  لكن 
أخربوه أن ذلك هو قدره اإلهلي 
عدد  لزيادة  أنفسهم  وهنأوا 

شهدائهم.
وأشار إىل أن جتربته يف احلياة 
والكراهية  العنف  أن  علمته 
وأضاف:  مدمران،  سالحان 
حرية  توجد  أسرتاليا  »يف 
دينية، ونعيش يف بيئة مرحية 
تسمع  بينما يف سوريا  وآمنة، 
رأسك  فوق  اهلليكوبرت  أزيز 
وحتاول اهلروب حبثا عن مأوى، 
طوال  مستمر  مروع  وضع  إنه 
القدرة  انعدام  لدرجة  الوقت، 
على متييز الوقت، حياول الثوار 
باستمرار النجاة من براثن قوات 

األسد«.
وأعرب مالح عن تفهمه من حالة 
املسلمني  عمت  اليت  الغضب 
يف أسرتاليا بعد عرض الفيلم 
نبذ  لكنه  للرسول  املسيء 
لالحتجاجات  املصاحب  العنف 
واصفا إياه بأنه ليس إسالميا 
وال يتسق مع مبادئ أسرتاليا.

 املصدر العنكبوت االلكرتوني

جديدة  برملانية  جلنة  قامت 
بتوصية  اإلنسان  حلقوق 
حكومة غيالرد بتأجيل وإعادة 
إىل  تهدف  خطة  يف  النظر 
خروج  100 ألف أم  وحيدة) 
العائلة(  تعول مبفردها  اليت 
األطفال   تربية  بدل   من 
 parenting payment
وإدراجهن ضمن املستحقات 
بلوغ   عند  البطالة،  لبدل 
من  الثامنة  أطفاهلن  أصغر 

العمر.
الربملانية  اللجنة  واقرتحت 
اإلنسان  حلقوق  املشرتكة 
أعضاء  عليها  يهيمن  اليت 
ويرتأسها  عماليون،  برملان 
السابق  الربملان  رئيس 
تنتظر  أن  جنكينز  هاري 
حني  إىل  الفدرالية  احلكومة 
تقوم  الذي  التحقيق  انتهاء 
والتوظيف  التعليم  جلنة  به  
مبجلس  العمل  وعالقات 
كفاءة  مدى  حول  الشيوخ 

جدل حول حرمان 100 ألف أم وحيدة 
من بدل تربية األطفال

االجتماعية  املساعدات  نظام 
بالنسبة للعاطلني.

جلنتني  وجود  ذلك  ويعين 
عليهما  يهيمن  منفصلتني 
وتعارض  عماليون،  أعضاء 
كالهما مترير التشريع اجلديد، 
بالغا  إحراجا  يسبب  ما  وهو 
الفدرالية  احلكومة  لرئيسة 

جوليا غيالرد.
وترغب  احلكومة الفدرالية يف  
الالتي  األمهات  حتصل   أن 
مبفردهن  عائالتهن  تعول 
ما  أو  البطالة  بدل  على 
يطلق عليه بدل بداية جديدة  
عندما   ،Newstart allowance
أطفاهلن  أصغر  أعمار  يصل 
إىل مثانية أعوام، بدال من بدل 
تربية األطفال وهو ما سيحرم 
هؤالء األمهات من 223 دوالر 
كل أسبوعني، ويوفر للحكومة 
 4 خالل  دوالر  مليون   728

سنوات.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

فكتوريا قد أعلنت عن مظاهرات 
إال   ، األسبوع  نهاية  مع  حاشدة 
من  خشية  عنها  الرتاجع  مت  أن 

حدوث أعماال عنف.
ويف سيدني، ساد اهلدوء شوارع 
عاصمة والية نيو ساوث ويلز، 
ومل يكن األمر حباجة إىل الـ 300 
اإلضافيني  الشرطة  رجال  من 
الذين مت انتشارهم يف الشوارع 

وشبكة املواصالت العامة.

 املصدر العنكبوت االلكرتوني

سجالت  لديهم  ومعظمهم 
حبسهم،  فرتات  يف  سيئة  
وترتاوح اجلرائم اليت ارتكبوها 
بني القتل والتعذيب والسطو 
املسلح واخلطف وإحلاق األذي 

اجلسدي.
ومن أبرز هؤالء اجملرمني الذين 
سراحهم  إطالق  ينتظرون 
ميتد  إجرامي  تاريخ  ذو  جمرم 
لعشرين عاما كما ارتبط امسه 
اجلسدية  االعتداءات  ببعض 
املساجني  جتاه  السجن  داخل 
فرتة  وتنتهي  العاملني،  أو 

عقوبته خالل مخس سنوات.
كما أن من بني القائمة اخلطرة 
جرمية  بارتكاب  أدين  مسجون 
اإلجرامي  سجله  وميتد  قتل، 

عاما،   20 عن  يربو  ما  إىل 
السطو  جرائم  يتضمن  حيث 
املسلح واالعتداءات وغريها، 
كما خرق نظام السجن بشكل 
لربامج  ميتثل  ومل  متكرر، 
أهله  أن  حتى  الرعاية  إعادة 
من  خماوف  أبدوا  وأصدقائه 
انقضاء  عقب  سراحه  إطالق 

مدة عقوبته.
بعض  أن  مسيث  وتابع 
املساجني قنابل زمنية موقوتة 
اجملتمع  وجه  يف  ينفجرون 
ويلحقون  خروجهم  مبجرد 

الضرر مبن حوهلم.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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هزلي  اسرتبتيز  عرض  تسبب 
دارلنغ  ايلي  الراقصة  قدمته 
يف إثارة اجلالية اليهودية يف 
العرض  يروج  إذ  كوينزالند، 
للنازية وميجد بشكل غري مباشر 
الدولة األملانية يف عصر هتلر 
أو ما اصطلح على تسميته بـ 

»الرايخ الثالث«.
للجدل  املثري  العرض  ويظهر 
عارية   شبه  نازية  راقصة 
ترتدي شارة الصليب املعقوف 
وتظهر  للنازية،  يرمز  الذي 
وهي جتري جتارب علمية على 
على  غطاء  ترتديان  فتاتني 

رأسيهما.
فندق   يف  العرض  إجراء  ومت 
بريزبن  مبدينة   Jubilee Hotel
  Dead of مهرجان  ضمن 
املئات،   حبضور   ،»Winter
العرض  فكرة  أن صاحبة  كما 
سنة،    24 دارلنغ،  ايلي  هي 
اهلزلية  العروض  فنانة 
وعارضة األزياء املثرية للجدل 
من  الفكرة  اقتبست  اليت 
فيلم قصري لـ« روب زوميب«  

املخرج األمريكي الشهري.
جاسون  قال  جهته،  من 
اجلالية  رئيس  شتانربغ 
اليهودية يف كوينزالند واليت 
 Jewish Board of تسمى  
العرض  Deputies إن »احتواء 
على الصليب املعقوف وغريه 
من الرموز الدالة على النازية 
ومثريا  كريها  تصرفا  يعد 
االحرتام،  ويفتقد  لالمشئزاز، 
باإلضافة إىل أنه هجوم صريح 
ومعظم  اليهودية  اجلالية  على 

الكوينزالنديني«.
مل  انه   إىل  شتاينرغ  وأشار 
العصر  هذا  يف  مقبوال  يعد 
على  شخص  أي  إقدام 
أو  النازية  رموز  استخدام 
ال  البائد،  النظام  ذلك  متجيد 
أحياء  ناجني  هنالك  أن  سيما 

ملنازل  املشرتين  مخس  يواجه 
أوىل يف أسرتاليا خطر فقدانها 
الستطالع  وفقا  شهور  خالل 

حديث.
الرهون  ضغوط  حتليل  وكشف 
والذي  أسرتاليا  يف  العقارية 
عدد  أن  عائلة  ألف   26 مشل 
الشباب الذين يواجهون ضغوطا 
هائلة لدفع الرهون العقارية يف 
إىل  باإلضافة  مستمر،  صعود 
يواجه  العائالت  من  كبري  عدد 
اجلهات  قبل  من  الطرد  خطر 
استطاعتهم  لعدم  املقرضة 
بشكل  العقارية  القروض  دفع 

منتظم.
 %16 حنو  أن  االستطالع  ووجد 
األوىل  املنازل  مشرتي  من 
تتعلق  حادة  ضغوطا  يواجهون 
بالرهون العقارية، وبلغ أقصى 
حدة هلا يف تسمانيا اليت شهدت 
عجز 17.2% يف الوفاء بديونهم 
بالطرد،  يهددهم  مبا  العقارية 
من  شديدة  ضغوطا  ويواجهون 

البنوك املقرضة.
وجاء اإلقليم الشمالي ثانيا من 
 ،  %17 بنسبة  الضغوط  حيث 
ويلزو  ساوث  نيو  والييت  ثم  
واحدة  بنسبة  أسرتاليا  جنوب 
فكتوريا  ثم   ،%16.4 بلغت 
يليهما   ، وكوينزالند)%16( 
األسرتالية  العاصمة  إقليم 
بنسبة 15.2%، وأخريا أسرتاليا 

على  القبض  الشرطة  ألقت 
رجلني بتهمة التحريض الستخدام 
مظاهرة  إىل   الدعوة  عرب  العنف 
املركزية  األعمال  منطقة  يف 
املظاهرة  أعقاب  يف  بسيدني، 
العنيفة اليت اندلعت يف سيدني 
السبت قبل املاضي احتجاجا على 
الفيلم املسيء للرسول واستخدم  
االجتماعية  امليديا  الرجالن  
ورسائل نصية  للحشد لالنضمام 
على  القبض  مت  كما  للمظاهرة، 
املالكم السابق أمحد العمر بتهمة 
أسرتالي  شرطة  رجل  ضرب 
الفيلم  احتجاجات  علم يف  بعصا 

املسيء.
من جانبه، قال مساعد مفوض 
أالن  ويلز  ساوث  نيو  شرطة 
كالرك إن الشرطة تأهبت ب300 
اإلضافيني  الشرطة  رجال   من 
األعمال  منطقة  يف  للتمركز 

الرهون العقارية تهدد العديد من 
االسرتاليني بالطرد 

مالكم سابق  يضرب رجل شرطة بعصا َعَلم 
يف احتجاجات الفيلم املسيء

من مظاهرة االحتجاج يف سيدني ضد الفيلم املسيء للرسول 

عرض اسرتبتيز يروج للنازية يثري اجلالية اليهودية يف كوينزالند

حتدثت سيدة أمريكية للمرة األوىل 
انتابتها  اليت  املعاناة  مدى  عن 
بعدما علمت أن زوجها الراحل هو 

يف حقيقة األمر والدها.
وقالت فالريي سربيل، 60 سنة، 
حقيقة  أخربها  أعمامها  أحد  إن 
زوجها بريسي سربيل بعد وفاته 

بست سنوات عام 1989.
لقرية  فالريي  وتنتمي 
»Doylestown« اليت يقطنها أقل 
من 3000 نسمة يف مقاطعة واين 
بوالية أوهايو األمريكية، وقررت 
الصادمة  جتربتها  عن  التحدث 
بضرورة  اآلخرين  إهلام  بهدف 
التغلب على العقبات الصعبة اليت 

قد تواجههم يف رحلة احلياة.
استطعت  كنت  »إذا  وأضافت: 
أن أجتاوز تلك الصدمة العنيفة، 
اجتياز  شخص  ألي  إذا  فيمكن 
مبساعدة  الصعبة  العقبات 

الرب«.
وكيف  قصتها  فالريي  وسردت 
أن زوجها الراحل بريسي سربيل 
كان قد تزوج من والدتها عندما 
وأجنبا  عشر،  اخلامسة  يف  كان 
عددا من األبناء ال تدرك فالريي 
عددهم على وجه الدقة، إال أنها 

رجحت أن يكونوا 6 أشقاء.
كانت  عندما  فالريي  وُوضعت 
يف  الثالث  شهرها  يف  رضيعة 

حكاية أمريكية اكتشفت أن والدها 
هو زوجها الراحل!

يف  اهلولوكست  حمرقة  من 
من  جيعل  ما  وهو  كوينزالند، 
العرض مبثابة استفزاز صريح 

ملشاعرهم.
من جهتها، قالت ايلي دارلنغ 
إنها تقدم العرض الذي حيمل 
 Werewolf Women عنوان  
شهور،  ستة  ملدة   of the SS
الساخر  بالعرض  إياه  واصفة 
الراقي. املستوى  ذات 

من  الرغم  على  أنه  وأضافت 
للعرض،  املوجهة  االنتقادات 

فإنه قوبل بإشادات موازية.
بعروضها  دارلنغ  وتشتهر 
ومنها  للجدل،  املثرية 
من  صفحات  بتمزيق  قيامها 
وإلقائها  بأسنانها  اإلجنيل 
أن  وأضافت  اجلمهور،  على 
عدد  سوى  تضم  ال  أسرتاليا 
العروض  راقصات  من  قليل 
اهلزلية يقدمن ذات املستوى 

من اجلودة.
بينما قالت بريتي بيدج راقصة 
بريزبن  اهلزلي يف  االستربتيز 
إن العرض الذي قدمته ايلي 
القلق،  على  يبعث  دارلنغ 
رصدت  أنها  إىل  وأشارت 
الكثري من مشاعر االنزعاج حنو 
الدالالت النازية اليت حيتويتها 

العرض.
وأضافت بيدج، ذات األصول 
األملانية، أنها ختشى أن تؤثر 
مثل تلك العروض على مسعة 
واصفة  اهلزلية،  العروض 
املعقوف  الصليب  استخدام 

بالعمل املروع.
لوال  الراقصة  اعتربت  بينما 
مونتغمري اليت حتضر الدكتوراه 
يف فن العروض اهلزلية إن ما 
هو  دارلنغ  ايلي  عليه  أقدمت 
تصرف فردي ال ينسحب على 

املهنة ككل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ايلي دارلنغ راقصة عرض االسرتبتيز الهزلي املروج للنازية

الغربية بنسبة %14.4.
ويعترب ارتفاع التكاليف السكنية 
أحد  األسرة  ميزانية  وحمدودية 
للضغوط  الرئيسية  األسباب 
»دجييتال  شركة  لتقرير  وفقا 
وهي  أناليتكس«  فاينانس 
باالستطالع،  قامت  اليت  اجلهة 
واليت قال مديرها مارتن نورث 
إن املشكلة تكمن يف أن هؤالء 
جيعلهم  مرحيا  دخال  ميلكون  ال 
بقائمة  الوفاء  على  قادرين 

التزاماتهم املادية.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
يف  صعوبة  البنوك  فيه  جتد 
للقروض  جديدة  زبائن  إجياد 
مكتب  أوضح  حيث   ، العقارية 
اإلحصائيات أن 35% من عقود 
العام  خالل  العقارية  القروض 
تسوية  عقو  يف  متثلت  األخري 
متعثرين  مشرتين  بني  داخلية 
الشراء،  يف  راغبني  وأشخاص 
مبا حيد من نسبة وجود مشرتين 

جدد.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف 
أن  املاضي  الشهر  ذكرت  قد 
أسرتالية  والية  أسوأ  كوينزالند 
دفع  عن  بالتخلف  يتعلق  فيما 
كان  كما   العقارية،  الرهون 
نيوساوث  يف  مقلقة  النسبة 

ويلز.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املركزية حتسبا ألي شغب.
األمريكية  السفارة  وكانت 
يف أسرتاليا قد نصحت رعاياها 
و  بارك«  »هايد  منطقيت  بتجنب 
»مارتن بليس«، يف الوقت الذي 
قالت فيه السفارة الفرنسية إنه  
املصاحل  ضد  اخلطورة  نسبة 
منعدمة  أسرتاليا  يف  الفرنسية 
رغم قيام جملة » تشارلي ابدو« 
املسيئة  الصور  بنشر  الفرنسية 

للرسول«.
هنالك  أن  كالرك  وأضاف 
اتهامات إضافية موجهة للمالكم  
املتهم  العمر  أمحد  السابق 
سيدني  مظاهرات  يف  بالضلوع 
املاضي،  قبل  السبت  العنيفة 
كما أنه متهم بالدخول يف شجار 
مع رجال الشرطة واستخدام عصا 

أحد األعالم لضرب رجل شرطة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رعاية جدها و جدتها، ومل تدرك 
حتى بلغت التاسعة أن من يرعاها 
كما  والدها،  وليس  جدها  هو 
أدركت فيما بعد أن إحدى ثالث 
زيارتها  على  يداومن  كن  نساء 
والدتها  هي  آلخر  وقت  من 

كريستني.
وأضافت فالريي أنها ال تستطيع 
التأكد من أن والدها بريسي كان 
بينهما  القرابة  بدرجة  علم  على 
عندما تزوجها ، ولكنها رجحت أن 
يكون ذا علم بتلك العالقة، لكنه 

كان  خيشى إخبارها.
فالريي  تأكدت   2004 عام  ويف 
من أن زوجها بريسي هو والدها 
عرب اختبار احلامض النووس »دي 

ان ايه«.
وتقول فالريي إنها ال تزال تزور 
معاجلا نفسيا للتكيف مع املوقف 
اليت  العنيفة  والصدمة  الصعب 
احلقيقة،  معرفة  عقب  اعرتتها  
جيب  قصتها  أن  إىل  وأشارت 
يتيقن  حتى  اجلميع،  يعرفها  أن 
وال  نسبهم،  حقيقة  من  األطفال 

يقعوا يف مثل هذه الكارثة.
نشر  يف  رغبت  أنها  وتابعت 
إطار  يف  املأل،  على  قصتها 
على  العثور  الدؤوب يف  سعيها 

أشقائها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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كومونولث  بنك   قال 
املستهلكني  إن  األسرتالي 
يف أسرتاليا صاروا أكثر حذرا 
وأكثر تقشفا يف النفقات، مبا 
أصحاب  يقوم  أن  يستدعي 
هذا  مع  بالتكيف  األعمال 

التقشف.
املبيعات  مؤشر  ويظهر 
بنك  نشره  الذي  التجارية 
اخنفاضا  أمس  كومونولث 
أغسطس  شهر  يف   0.4%
اخنفاض  أعقاب  املاضي، يف 
حاد بلغ %5.4 يف شهر يوليو 

املاضي.
العمليات  البنك  رصد  كما 
االئتمان  اليت متت عرب كروت 
البيع  ممرات  عرب  واخلصم 
اخلاصة ببنك كومنولث فوجدها 

يف هبوط مستمر.

بنك كومونولث حيذر من ركود 
شرائي يف أسرتاليا

مت  أنه  على  تقارير  كشفت 
العثور داخل مركز حكومي،  يضم 
أسوأ جمرمي اجلنس بالوالية،  على 
صور عارية ألطفال، واسطوانات 

إباحية.
جواالت  مصادرة  ومتت  
من  وغريها  ذاكرة  وكروت 
يف  تواجدها  احملظور  األشياء 
 Corella Place in Ararat مركز  

الذي افتتح عام 2010.
ويأوي املقر جمموعة من أسوأ 
والذين  اجلنسية،  اجلرائم  جناة 
عقوبتهم  لفرتات  قضائهم  رغم 
يف السجون، إال أن اندماجهم يف 
اجملتمع يشكل خطورة كبرية، لذا 
احلكومي  املركز  ذلك  تشييد  مت 

ليأوي هؤالء.
وجد  املاضي،  يناير  ويف 
من  كبرية  جمموعة  املقر  حراس 
وكامريا  العارية،  األطفال  صور 
إس  يو  فالشات  و10  دجييتال، 
جنسية.  أسطوانات  وثالث  بي 
 Corrections“ مؤسسة  وقالت 
املضبوطات  كافة  إن   ”Victoria
الختاذ  الشرطة  إىل  تسليمها  مت 

حمظورات داخل قرية امللعونني 
بفكتوريا

الشؤون  مستشارة يف  حذرت 
العرقية حلكومة نيو ساوث ويلز 
التوتر  يتسبب  أن  احتمال  من 
سيدني  يف  املوجود  العرقي 
الغربية يف ضرب التعدد الثقايف 
الذي تشتهر به أسرتاليا، وذلك 
يف أعقاب الشغب الذي صاحب 
املاضي  قبل  السبت  احتجاجات 
املسيء  الفيلم  على  احتجاجا 

للرسول.
داي  الفيتنامية  وحذرت  
لباري  السابقة  املستشارة  لي 
أوفاريل رئيس حكومة نيو ساوث 
لـ”  احلالية   واملستشارة  ويلز 
بالوالية،   اجملتمع”  عالقات  جلنة 
الثقافية  التعددية  أن  من 
األسرتالية مهددة إذا مل يتكامل  
اجليل اجلديد من املهاجرين  مع 
القيم الوطنية للمجتمع األسرتالي 
مثلما كان يفعل  اجليل القديم.

املفهوم  أن  إىل  وأشارت 
الثقايف  للتعدد  املغالط  احلديث 
هو  القدرة على االحتفاظ بالعادات 
واملوروثات الثقافية دون حماولة 
بناء جسر من التواصل مع سائر 

اجملتمع األسرتالي الواسع.
لذلك،  كنتيجة   “ وتابعت: 
الثقافية  التعددية  أن  أشعر 
بها  متيزت  طاملا  اليت  الفريدة 
يبذل  مل  إذا  خطر،  يف  أسرتاليا 
يف  للتكامل  جمهودا  األشخاص 

اجملتمع”.
أول  أوفارل  باري  ورفض 
اليت  االستنباطات  تلك  أمس 
يف  الثقافية  التعددية  إن  تقول 
سيدني الغربية يف خطر قائال: “ 
أي جمتمع،  متطرفون يف  هنالك 
على اجملتمع  أن حنكم  وال يصح 
من  املتعصبة  املمارسات  بدافع 

قلة من أفراده”.
االتهامات  أوفاريل  ورفض 

أوفارول: أرفض اتهام اللبنانيني 
اجلدد يف نيو ساوث ويلز بالتطرف 

يعيش العشرات من املتطرفني 
يف  أسرتاليا،  يف  املسلمني 
الوقت الذي يقول فيه اخلرباء إن 
الذي يكبح هؤالء من اإلقدام على 
إرهابية هو عدم  ارتكاب هجمات 
مصادقة قادة اجملتمع اإلسالمي 

يف أسرتاليا الستخدام  العنف.
ومكث  باحثون جبامعة موناش 
الشرطة  من  بتمويل  األسرتالية، 
وشرطة  األسرتالية  الفدرالية 
يف  عديدة  سنوات  فكتوريا، 
تعقب وحتليل الشبكات اإلرهابية 
وعدد  أسرتاليا.  يف  املوجودة 
يف    إرهابيا   50 أمساء  الباحثون 

ملبورن وسيدني.
شاندون  قال  جانبه،  من 
هاريس- هوغان من مركز حبوث 
موناش  جبامعة  العاملي  اإلرهاب 
يف  يقفون  أشخاص  هنالك  إن 
والتطرف  التطرف  بني  مستوى 

العنيف.
الناصر  عبد  الشيخ  وباستثناء 
عليه  حكم  الذي  بريكة،  بن 
يف  لضلوعه   2009 عام  بالسجن 
يف  إرهابية  هلجمات  التخطيط 
ديين  زعيم  أي  يقم  مل  ملبورن، 
يف  العنف  استخدام  بإقرار 

أسرتاليا.
مجاعة  من  أعضاء  وسافر 
الصومال  إىل  مستقلة  إسالمية 
للبحث عن فتوى تربر اهلجوم ضد 
ثكنات هولسوورثي العسكرية يف 

جنوب غرب سيدني عام 2009.
أن  هوغان  هاريس  وأضاف 
شخصيات   وجود  يف  النقص 
تلهم  متطرفة  إسالمية  قيادية 
أعمال  ارتكاب  حنو  املتشددين 
تقلص  أسباب  أحد  إرهابية 
أسرتاليا،  يف  اإلرهابية  اهلجمات 
ألناس  أمثلة  لدينا   “ وتابع: 
راغبني يف ارتكاب أعمال إرهابية، 
ولكن ال جيدون من مينحهم رخصة 

األسرتالية  كولز  متاجر  تستعد 
الشهرية لتحدي البنوك عرب إطالق 
ماكينات  من  بها   خاصة  شبكة 

الصراف اآللي الرخيصة اخلدمة.
وختترب كولز املاكينات اجلديدة 
فرعني  يف  جتربتها  خالل  من 
تكلف  ال  حيث  ملبورن،  يف  هلا 
املستخدم سوى دوالر واحد لكل 

عملية سحب من ماكينة كولز.
التجربة  تعميم  كولز  وتعتزم 
على  30 فرعا آخر هلا عرب أسرتاليا 

يف حالة جناح التجربة.
املتحدث  تشريش  جون  وقال 
املؤشرات  إن  كولز  متاجر  باسم 
يتعلق   فيما  إجيابية  كلها 
الصراف  ماكينات  باستخدام 
فرعيها  يف  بكولز  اخلاصة  اآللي 
يف “ بورت ملبورن” و “ شارع 

إليزابيث”.

قنبلة متاجر كولز األسرتالية : ماكينات 
صراف آلي ختصم دوالرا واحدا عند السحب

من  اجلديد   للجيل  املوجهة 
اللبنانيني املسلمني يف أسرتاليا 
من   وتعصبا  تشددا  أكثر  بأنهم 
اجليل القديم، مشريا إىل انعدام 

األدلة على تلك االتهامات.
وأردف أوفارول: “ لقد حضرت 
املاضي  األسبوع  يف  مناسبة 
شباب   لبنانيني  مسلمني  حبضور 
واحملامون  احملاسبون  بينهم 
مينح  وذلك  املهن،  من  وغريها 
يتمسكون  أنهم  على  انطباعا 
طبيعة  تقدمها  اليت  بالفرص 

التعدد الثقايف يف أسرتاليا”.
شوكت  قال  جهته،  من 
مسلماني أول مسلم يتم انتخابه 
ساوث  لنيو  الشيوخ  جملس  يف 
ويلز إن الفرق بني اجليل القديم 
واجليل اجلديد من املهاجرين هو 
دخول اجليل اجلديد على وسائل 
واستخدام  احلديث،  اإلعالم 
وخالفه  وتويرت  النصية  الرسائل 
اجليل  حدود  أقصى  كانت  بينما 
القديم هو قراءة صحف  التلغراف 
أو the Maltese Herald أو تشاينيز 

هريالد.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

جديدة  برملانية  جلنة  قامت 
حكومة  بتوصية  اإلنسان  حلقوق 
النظر يف  وإعادة  بتأجيل  غيالرد 
خطة تهدف إىل خروج  100 ألف 
تعول مبفردها  اليت  وحيدة)  أم  
العائلة( من بدل  تربية األطفال  
وإدراجهن   parenting payment
البطالة،  لبدل  املستحقات  ضمن 
عند بلوغ  أصغر أطفاهلن الثامنة 

من العمر.
الربملانية  اللجنة  واقرتحت 
اليت  اإلنسان  حلقوق  املشرتكة 
برملان  أعضاء  عليها  يهيمن 
رئيس  ويرتأسها  عماليون، 
الربملان السابق هاري جنكينز أن 
تنتظر احلكومة الفدرالية إىل حني 
به   تقوم  الذي  التحقيق  انتهاء 
والتوظيف وعالقات  التعليم  جلنة 
العمل مبجلس الشيوخ حول مدى 
كفاءة نظام املساعدات االجتماعية 

جدل حول حرمان 100 ألف أم 
وحيدة من بدل تربية األطفال

بالنسبة للعاطلني.
جلنتني  وجود  ذلك  ويعين 
منفصلتني يهيمن عليهما أعضاء 
مترير  وتعارض كالهما  عماليون، 
يسبب  ما  وهو  اجلديد،  التشريع 
احلكومة  لرئيسة  بالغا  إحراجا 

الفدرالية جوليا غيالرد.
وترغب  احلكومة الفدرالية يف  
أن حتصل  األمهات الالتي تعول 
بدل  على  مبفردهن  عائالتهن 
بدل  عليه  يطلق  ما  أو  البطالة 
-Newstart allo جديدة   بداية 
أصغر  أعمار  يصل  عندما   ،ance
أطفاهلن إىل مثانية أعوام، بدال من 
بدل تربية األطفال وهو ما سيحرم 
هؤالء األمهات من 223 دوالر كل 
أسبوعني، ويوفر للحكومة 728 $ 

خالل 4 سنوات.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

تكلفة  أن  نعتقد   “ وتابع: 
سحب املال من ماكينات الصراف 
اآللي أحد األمور اليت تسبب قلقا 

خاصا للمستهلكني”.
أن  إىل  اإلحصائيات  وتشري 
ما  سنويا   يدفعون  األسرتاليني 
تكلفة لرسوم  يناهز 600 مليون $ 
ماكينات  من  األموال  سحب 
بعض  أن  حتى  اآللي،  الصراف 
دوالر   2.5 رمسا  تفرض  البنوك 
بينما  سحب،  عملية  كل  على 

تفرض معظم البنوك 2 دوالر.
من جهته، أشاد روهان غامبل 
اإللكرتوني   Mozo موقع  صاحب 
باخلطوة اليت اختذتها إدارة كولز 
يتوقون  املستهلكني  إن  قائال 
رخيصة  آلية  صراف  ملاكينات 

اخلدمة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

التحقيقات الالزمة.
حوالي  يضم  املركز  أن  يذكر 
األطفال  جرائم  مرتكيب  من   27
مرتكيب  إىل  باإلضافة  اجلنسية 
على  وُيطلق   اغتصاب،  جرائم 
قرية   “ الرمزي:  االسم  املركز 

امللعونني” 
ومن أبرز اجملرمني املوجودين 
كيث  بريان  امللعونني  قرية  يف 

وروبن فليتشر.
على  أيضا  املركز  يف  وعثر 
باإلضافة  حبل  وشفرات حالقة، 
الربيد  عناوين  من  قائمة  إىل 
صورة  مع  مرفقة  اإللكرتوني 

إباحية لفتاة.
-Co “ باسم  متحدث   وقال 
املقيمني  إن   ”rections Victoria
عليهم  جيب  املركز  داخل 
الصارمة،  للضوابط  االنصياع 
اقتناء  على  املفروض  واحلظر 
يتم  أنه  وأضاف  األشياء،  بعض 
املنتهكني  عن  الفوري  اإلبالغ 
لشرطة فكتوريا، ويعود بعضهم 

إىل السجون جمددا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

ارتكابها”. وأشار البحث إىل أن 
ما يسمى بـ” اجلهادية احلديثة” 
منحصر على مجاعتني إسالميتني 

يف ملبورن وسيدني.
لبعض  أمثلة  الباحثون  وعدد 
مثل  أسرتاليا  يف  املتشددين 
حممد العمر الذي كان من الرعيل 
يف  اإلسالمي  للتطرف  األول 
لدى  تدرب  والذي  أسرتاليا، 
أسرتاليا  خارج  إرهابية  منظمات 
وباكستان،  أفغانستان  يف 
 ،2005 عام  عليه  القبض  وألقي 
لضلوعه  بالسجن  عليه  وحكم 
اهلجمات  من  لعدد  التخطيط  يف 
لتفجري  خمطط  أبرزها  اإلرهابية، 
مفاعل لوكاس هايتس النووي.

حممد  أن  الباحثون  واستطرد 
تربطه صلة حبسني  كانت  العمر 
العمر الذي اعتقل يف لبنان عام 
ألفراد  مداهمة  محلة  أثناء   2007
اإلسالم  فتح  جلماعة  ينتمون 

اإلرهابية.
خالد  امسي  الباحثون  وذكر 
Cheikoالذين  ومصطفي   
صدرت يف حقهما أحكام باحلبس 
ألعمال  التخطيط  يف  لضلوعهما 
 ،2005 عام  سيدني  يف  إرهابية 
واالثنان  الثاني،  عم  هو  واألول 
أعمال  على  أسرتاليا  خارج  تدربا 

إرهابية.
الرسالة  كما تردد اسم مكتبة 
الغربية،  سيدني  يف  اإلسالمية 
الفكر  ألصحاب  ملتقى  باعتبارها 

املتطرف.
ومن ضمن األمساء اليت ذكرها 
للمتطرفني  ذكرهم  الباحثون يف 
مصطفى  اإلسالمي  الداعية  اسم 
سوريا  يف  قتل  الذي  اجملذوب 
من  كان  حيث  املاضي،  الشهر 
وألقى  املكتبة  على  املرتددين 

فيها حماضرة دينية.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

دراسة : 50 إرهابيا يف سيدني وملبورن وبن 
بريكة الشيخ الوحيد الذي أجاز العنف

من جانبه قال غاري ماكغراث 
كومونولث  بنك  مسؤولي  أحد 
إن النتائج تكشف مدى احلذر 
املستهلكني،  لدى  والتحفظ 
مشريا إىل أنهم ال يرون أنهم 

يف حاجة لإلنفاق.
جيمز  غريغ  قال  بينما 
يف   االقتصاديني  كبري 
سيك”  “كوم  مؤسسة 
اليت  التجارية  األعمال  إن 
اجلديدة  املتطلبات  ستتفهم 
يف  ورغبتهم  للمستهلكني 
ذلك  مع  وتتالءم  التقشف، 
هلا  سيكون  اليت  هي  الوضع 

القدرة على البقاء.
ويلز  ساوث  نيو  واحتلت 
لقب الوالية األضعف يف حجم 
اإلقليم  جاء  بينما  املبيعات، 

الشمالي األقوى.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

تزداد احتماالت استمرار سياسة التقشف التي يتبعها املستهلكون
أوفارول
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اليوم الوطني السعودي

تتمة املنشور الصفحة االوىل
استقبال مبناسبة اليوم الوطنى الثاني والثمانني للمملكة 
بفندق  الكربى  االستقباالت  قاعة   يف  السعودية  العربية 

احلياة يف كانبريا.  
والسياسية  الرمسية  الشخصيات  من  حشد  احلفل  حضر 
االسرتالي  الفيدرالي  والشيوخ  النواب  جملسي  وأعضاء 
املعتمدون  واالجنبية  واالسالمية  العربية  ال��دول  وسفراء 
يف كانبريا وحشد من رؤساء واعضاء اهليئات االقتصادية 
وشخصيات  االع��الم  ووسائل  الصحف  وممثلي  والتجارية 
وقادة اجلاليات العربية واالسالمية يف اسرتاليا الذين كان 
يف استقباهلم القائم باالعمال النزهة و القنصل بالسفارة 
الدكتور حسن االنصاري وامللحق الثقايف الدكتور عبد العزيز 

بن طالب والسكرتري االول فيصل بن غازي حفظي .  
النزهة ورئيسة  القائم باالعمال  بدأ احلفل الذي افتتحه 
الدولة االسرتالية سالي مانسفيلد بنشيد  الربوتوكول يف 
 ، االسرتالي  الرمسي  والنشيد  السعودي  امللكي  السالم 
وتبادل القائم باالعمال النزهة مع رئيسة الربوتوكول اطيب 

التهاني والتمنيات لكال البلدين الصديقني . 
 ثم تليت رسالتني  وجهت للحفل من كل من رئيسة 
الوزراء االسرتالي  جوليا غيالرد ووزير اخلارجية  االسرتالي 
بوب كار رفعت فيها التهاني نيابة عن احلكومة والشعب 
بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خل��ادم  االس��رتال��ي 
عبدالعزيز والقيادة والشعب السعودي مبناسبة ذكرى اليوم 

الوطين  والتمنيات للمملكة دوام االزدهار والتقدم.. 
بني  الثنائية  الشراكة  بعالقات  الرسالتني  اش��اد  كما 
اململكة العربية السعودية واسرتاليا وتطورها يف اجملاالت 

كافة خاصة على املستوى االقتصادي والتعليمي، مؤكدين 
اليت  والتعاون  ال��ود  عالقات  عاليا  أسرتاليا  تقّدير  على 
على   ترتكز  وال��يت  السعودية،  العربية  باململكة  تربطها 
االلتزام املشرتك بالسالم واالستقرار والتنمية يف الشرق 

األوسط.
رفع  باملناسبة  كلمة  النزهة  باالعمال  القائم  وألقى    
امللك عبداهلل  الشريفني  التهنئة إىل خادم احلرمني  خالهلا 
بن عبد العزيز ومسو ولي عهده االمني االمري سلمان بن 
عبد العزيز واألسرة املالكة الكرمية وشعب اململكة العربية 
السعودية مبناسبة اليوم الوطين للمملكة. منوها باملشاعر 
جوليا  االسرتالية  ال��وزراء  رئيسة  عنها  عربت  اليت  الطيبة 
غيالرد واملسؤولني االسرتاليني  والشعب االسرتالي جتاه 
واليت  الغالية  املناسبة  بهذه  وشعبها  وقيادتها  اململكة 
السعودية  العالقات  االجيابي يف  والتطور  التنامي  تعكس 

االسرتالية باجملاالت كافة.
التمور وشعار اململكة السيفني  كما وزعت خالل احلفل 

والنخلة احتفاال باملناسبة اجمليدة .
القائم باالعمال النزهة يهنئ مبناسبة اليوم الوطين  الثاني 

والثمانني للمملكة العربية السعودية . 
رفع القائم باعمال سفارة خادم احلرمني الشريفني لدى 
اسرتاليا ونيوزيالندا االستاذ رضا بن عبد احملسن النزهة 
أمسى التهاني والتربيكات بامسه وأعضاء السفارة وامللحقية 
الثقافية والطلبة املبتعثني يف اسرتاليا ونيوزيالندا إىل مقام 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، ومسو 
واألسرة  العزيز  عبد  بن  سلمان  األمري  األمني  عهده  ولي 
الوطين  اليوم  مبناسبة  الكريم  السعودي  والشعب  املالكة 

الثاني والثمانني للمملكة العربية السعودية .
وقال  القائم باالعمال النزهة: هذه الذكرى الغالية على 
املؤسس  امللك  اجم��اد  لتذكر  فرصة  هي  اجلميع،  قلوب 
املغفور له امللك عبدالعزيز  وتوحيد اململكة بقيادته حتت 
انها  إال اهلل حممد رس��ول اهلل، واض��اف كما  إل��ه  راي��ة ال 
الشاملة  والنهضة  الكبرية  باإلجنازات  لالعتزاز  هامة  حمطة 
اليت تشهدها اململكة العربية السعودية يف مجيع اجملاالت 
بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 

حفظه اهلل ورعاه.
وبني القائم باالعمال النزهة  عدد من اجنازات النهضة 
الشاملة اليت تشهدها اململكة واليت جعلت منها ذات مكانة 

عاملية وثقل وتأثري سياسي واقتصادي ودولي كبري .
كما نوه باملشاعر الطيبة اليت عربت عنها رئيسة الوزراء 
االسرتالية جوليا غيالرد واملسؤولني االسرتاليني  والشعب 
املناسبة  بهذه  وشعبها  وقيادتها  اململكة  جتاه  االسرتالي 
الغالية واليت تعكس التنامي والتطور االجيابي يف العالقات 

السعودية االسرتالية باجملاالت كافة.

رئيسة الوزراء االسرتالية  تهنئ باليوم الوطين 
نيابة  غيالرد   جوليا  االسرتالية  ال��وزراء  رئيسة  رفعت 
احلرمني  خلادم  التهاني  االسرتالي  والشعب  احلكومة  عن 
والشعب  والقيادة  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني 
السعودي مبناسبة ذكرى اليوم الوطين للمملكة السعودية ، 

واعربت عن متنياتها للمملكة بدوام االزدهار والتقدم.. 

تأكيد على عالقات التعاون بني اسرتاليا واململكة من اجل االستقرار والسالم يف الشرق االوسط والعامل
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اليوم الوطني السعودي

تأكيد على عالقات التعاون بني اسرتاليا واململكة من اجل االستقرار والسالم يف الشرق االوسط والعامل

واكدت  رئيسة الوزراء جيالرد يف رسالة  وجهتها باملناسبة  
ان اسرتاليا  تقّدر عاليا عالقات الود والتعاون اليت تربطها 
باململكة العربية السعودية، واليت ترتكز على التزام كال البلدين  
األوسط.  الشرق  يف  والتنمية  واالستقرار  بالسالم  املشرتك 
كما بينت الرسالة ان أسرتاليا تقّدر أيضا تعاونها الوثيق مع 
اململكة العربية السعودية يف املنظمات الدولية الرئيسة، مبا 

.)G20( يف ذلك األمم املتحدة و جمموعة العشرين
 وقالت: ان الروابط بني جمتمعاتنا والعالقات االقتصادية 
حوالي  تسّجل  الثنائية.  لعالقاتنا  متينا  أساسا  توفر  الكبرية 
11700  طالب من اململكة العربية السعودية يف املؤسسات 
أكثر من ثالثة  التعليمية األسرتالية عام 2011، ويعمل حاليًا 
االف أسرتالي يف اململكة العربية السعودية. واكدت جيالرد يف 
ختامك رسالتها تطلعها  الستمرار التعاون الوثيق بني اسرتاليا 
واململكة العربية السعودية معربة عن ثقتها بان العالقة بني  

اململكة واسرتاليا ستستمر يف االزدهار يف املستقبل.
 وزير اخلارجية االسرتالي يشيد  باملكانة  القيادية 

 والدولية للمملكة العربية السعودية 
تهانيه  كار  بوب  السناتور  االسرتالي   اخلارجية  وزير  رفع 

حلكومة وشعب اململكة العربية السعودية مبناسبة اليوم الوطين 
للمملكة ال 82 . 

باملكانة   باملناسبة  وجهها  رسالة  يف  ك��ار  الوزير  واش��اد 
القيادية  اهلامة اليت تتمتع بها اململكة على املستويات الدولية 

وعلى اكثر من صعيد.
وقال : كان من دواعي سروري  ان ازور اململكة العربية 
 .2012 يونيو  يف  للخارجية  كوزيرا  األوىل  للمرة  السعودية 
وكانت هذه الزيارة تعبريا من احلكومة االسرتالية الهمية وقيمة 
السعودية  العربية  اململكة  بدور  واعرتاف  الثنائية،  العالقات 
الشؤون  وقيادية يف  رائدة  اهلامة كدولة  القيادية  ومكانتها 

العاملية واإلقليمية واإلسالمية.
انتاج  على صعيد  اململكة  به  تقوم  الذي  بالدور  كار  ونوه 
بها  تتمتع  اليت  القوية   الفنية  واخل��رات  العامل   الطاقة يف 
الرتحيب  اىل  واش��ار   والنظيفة،  املتجددة  الطاقة  جمال  يف 
الذي القته الزيارة اليت قام بها معالي وزير النفط السعودي 
املهندس علي بن إبراهيم النعيمي إىل أسرتاليا يف مايو من 
العام احلالي، معربا عن امله بزيادة التعاون يف  جمال الطاقة 

بني البلدين.
متنحه   ال��ذي  اجليد  للتقييم  ب��الده  ارتياح  عن  ك��ار  واع��رب 

حكومة اململكة العربية السعودية جلودة ونوعية ومستوى معاهد 
ومؤسسات التعليم العالي االسرتالي، الذي يقرتن بوجود أكثر 
من 11 الف طالب سعودي  يتلقون دراستهم حاليا يف اسرتاليا. 
مشريا اىل الروابط االنسانية اليت يرتبط بها شعب البلدين من 
خالل وجود العدد الكبري من الطالب الذين يدرسون يف جامعات 
ومعاهد اسرتاليا  اضافة اىل االف املواطنني السعوديني الذي 
يقصدون اسرتاليا بقصد السياحة، مبينا ان هناك ما يقارب 
 ، اململكة  يف  حاليا  ويعملون  يعيشون  اسرتالي  االف   6 ال 
اضافة اىل عدة آالف من احلجاج  االسرتاليني املسلمني الذين 
يقصدون اململكة العربية السعودية سنويا الداء فريضة احلج.

واكد السناتور كار على االلتزام املشرتك والقوي بني كال 
البلدين جتاه تعزيز السالم واالستقرار العاملي.

بني  الوثيق  التعاون  اىل  كار  السيد  اخلارجية  وزير  وأشار 
احلوار  يف  وال��دخ��ول  العشرين،  ال��دول  جمموعة  يف  البلدين 
املنتظم حول التطورات األمنية اإلقليمية وخاصة يف القضايال 

املتعلقة باالزمة السورية.
ان الصالت بني اململكة العربية السعودية واسرتاليا تستمر 
يف التوسع، وأنا واثق أن بلدينا سيمضيان قدما يف صداقتهما 

واهلدف املشرتك ملواجهة حتديات القرن الواحد والعشرين.
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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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مــقابلة

حصلت على 1007 أصوات أكثر من مرشح العمال ومتكنُت من إجناح مرشح احراري ثاٍن على الئحيت

لنا  تقّيم  كيف  عطيه،  نادر  السيد  اوبرن  بلدية  عضو   *
انتخابات البلدية اليت جرت يف 8 ايلول اجلاري؟

_هذه االنتخابات كانت نقلة نوعية حلزب االحرار اذ انه الول مرة  
يف تاريخ اوبرن جنح مرشحان حلزب االحرار عن دائرة واحدة وهي 

الدائرة الثانية.
*من هما املرشحان اللذان جنحا؟

_ متكنت من النجاح عن هذه الدائرة بفارق كبري من االصوات اذ 
حصلت على 4347 صوتًا وذلك بزيادة 1600 صوت عن االنتخابات 
املاضية وكذلك بزيادة 1007 اصوات عن مرشح حزب العمال يف 
االحرار  الدائرة جورج كامبل، كما استطعت اجناح مرشح  هذه 

الثاني على الئحيت ستيف يانغ.
*كم مرشح لالحرار فاز يف هذه االنتخابات؟

_فاز ثالثة مرشحني هم، اضافة الّي، روني العويك وستيف 
يانغ.

*كم عضو يضم جملس بلدية اوبرن حاليًا وكيف يتوزعون؟
_يضم اجمللس حاليًا عشرة اعضاء يتوزعون على الشكل التالي: 

احرار )3( - عمال )2( - ومستقلون ومنفردون )5(.
الدورة  يف  البلدي  اجمللس  اعضاء  يتوزع  كان  كيف   *

السابقة؟
- كان حلزب العمال 3 اعضاء وحلزب االحرار عضوان ومتكّنا 
يف هذه االنتخابات من قلب النتيجة اذ اصبح لالحرار 3 وللعمال 

عضوان.
*كم عضو سابق احتفظ بعضوية اجمللس البلدي وكم عضو 

جديد دخل اليه؟
_ احتفظ بعضوية اجمللس البلدي مخسة هم، اضافة الّي، روني 
العويك وهشام زريقة واثنان مستقالن ودخل اىل اجمللس مخسة 

اعضاء جدد واحد لالحرار وواحد للعمال وثالثة مستقلني.
*كم ضاحية تضم بلدية اوبرن؟

_ تضم بلدية اوبرن: اوبرن، ليدكمب، برياال، رجينتس بارك، 
سيلفرووتر، نيووينغتون، وينتوورث بوينت وبوتانيكا.

* ما هو عدد االصوات اليت ناهلا مرشحو حزب االحرار يف 
االنتخابات وكذلك مرشحو حزب العمال؟

نال مرشحو حزب االحرار 7430 صوتًا مقابل 6470 صوتا   _
ملرشحي حزب العمال.

*كيف كانت نتائج الدائرة االوىل ومن فاز فيها؟
_ فاز عن الدائرة االوىل اليت تضم اوبرن وسيلفرووتر وقسم 
من برياال وقسم من رجينتس بارك، رئيس البلدية السابق روني 
العويك اذ حصل على 3082 صوتًا وذلك بزيادة حوالي 1500 
العمال  بعده مرشح حزب  االنتخابات املاضية وحل  صوت عن 

هشام زريقة اذ نال 3033 صوتًا.
عضوان  هناك  كان  االوىل  الدائرة  يف  انه  بالذكر  واجلدير 
حلزب العمال وقد خسر احلزب عضوًا يف هذه االنتخابات اذ فاز 
السيد زريقة وحده دون ان يتمكن من اجناح احد على الئحته.

* علمنا انه كانت هناك صعوبة يف التعامل بني االعضاء يف 
اجمللس البلدي السابق وخاصة مع اعضاء حزب العمال، ففي 

رأيك هل هذه الصعوبة ستبقى مع اجمللس البلدي اجلديد؟
واجلدد  السابقني  االعضاء  من مجيع  بالتهنئة  نتقدم  اواًل   _
ونتمنى هلم النجاح يف خدمة اوبرن وسكانها. اما بالنسبة للصعوبة 
اليت حتدثت عنها فأمتنى ان ُتزال وان يسود التفاهم بني مجيع  
اعضاء اجمللس وذلك لتقديم مزيد من اخلدمات لسكان املنطقة 

وتسيري امورهم احلياتية واالجتماعية.
* من خالل نتائج االنتخابات يف بلدية اوبرن نالحظ ان هناك 

حتواًل كبريًا لصاحل حزب االحرار ضد حزب العمال، ملاذا؟
لقد اتت نتائج االنتخابات البلدية يف عدة بلديات مماثلة   _ 
االصوات  كبري يف  اذ حصل حتول  النيابية  االنتخابات  لنتائج 

جالية  تسكنها  اليت  املناطق  وخاصة يف  االحرار  حزب  لصاحل 
عربية كبرية.

ويف اوبرن يعود السبب النتصار حزب االحرار اىل املشاريع 
والتحسينات واخلدمات االجتماعية اليت قام بها اجمللس البلدي 
جديد  بناء  تشييد  مثل  العويك  روني  السيد  االحراري  برئاسة 
لنادي كرة القدمِ Auburn Soccer Club الذي يرأسه السيد امحد 
بكر.. بناء موقف جديد للسيارات مؤلف من تسع طبقات يتسع 
حلوالي 600 سيارة حيث تركن فيه يف الساعات الثالث االوىل 
واالعمال  التجارية  للمحالت  دفعًا  اعطى  مما  جمانًا  السيارات 

من الناجحني بامتياز يف انتخابات بلدية اوبرن التي جرت 
يف 8 أيلول الجاري عضو البلدية السيد نادر عطيه الذي حصل 
على 4347 صوتا وذلك بزيادة 1600 صوت عن االنتخابات 
املاضية وايضا بزيادة 1007 أصوات عن مرشح حزب العمال يف 

دائرته اي الدائرة الثانية جورج كامبل.
ونظرا للعدد الكبري من االصوات الذي ناله، نسبة اىل مرشح 
حزب العمال، تمكن السيد نادر عطيه من إنجاح االحراري الثاني 

على الئحته  ستيف يانغ.
يف  االحرار  حزب  ملرشحي  الكبري  الفوز  يف  السبب  ولعل 
انتخابات بلدية اوبرن يعود اىل املشاريع واالنجازات التي حققها 
املجلس السابق برئاسة االحراري روني العويك وكذلك الخدمات 
القدم  لنادي كرة  بناء جديد  للمواطنني مثل تشييد  التي قدمها 
Auburn Soccer Clubِ الذي يرأسه السيد احمد بكر.. بناء 

يتسع  طبقات  تسع  من  مؤلف  للسيارات  جديد  موقف 
لحوالي 600 سيارة، انشاء حديقتني جديدتني لالوالد..  بناء 
مركز جديد للخدمات االجتماعية لعدد من الجمعيات.. بناء جسر 
جديد يف اوبرن فوق سكة القطار.. انشاء العديد من املستديرات 
لتخفيف السرعة والحوادث.. مساعدة محالت وولورث الفتتاح 
العاملية  السوبركاركت  مساعدة  برياال..  يف  لها  جديد  فرع 
من  ليدكمب  يف  االساسي  مركزها  الفتتاح   Costco العمالقة 

.rezoning خالل تغيري تصنيف االراضي
التي  اوبرن واالنجازات  البلدية االخرية يف  االنتخابات  وحول 
قام بها املجلس السابق برئاسة االحراري روني العويك وامور 
اخرى كثرية كان لـ »الهريالد« مع عضو البلدية السيد نادر عطيه 

هذا الحوار: 

الزميلني  وجود  خالل 
واكرم  رزق  بو  انطونيوس 
كانبريا  يف  املغّوش 
للمشاركة يف اليوم الوطين 
السعودي، اومل هلما رئيس 
احلر  الوطين  التيار  مكتب 
يف العاصمة السيد جوزيف 
السابق  والرئيس  درويش 
عون  خنلة  السيد  للمكتب 
 Turkish Grill مطعم  يف 
قلب  يف  الواقع  الفخم 

العاصمة.
املأدبة  خالل  ودارت 
يف  الوضع  عن  احاديث 
لبنان والساحتني االسرتالية 

والعربية.
السيدان  استقبل  وقد 

الالعب ايلي درويش وبيده الكأس 
الذي فاز به يف سينغافورة كافضل 

العب بني 600 العب كرة قدم 

جوزيف وتغريد وايلي وتمارا ويارا درويش يف منزل العائلة يف كانبريا

عضو بلدية اوبرن االحراري نادر عطيه لـ »اهلريالد«:

رئيس بلدية اوبرن السيد نادر عطيه 

املبنى..  السيارات قبل تشييد  مواقف  لقلة  نظرًا  املدينة  يف 
انشاء حديقتني جديدتني لالوالد..  بناء مركز جديد للخدمات 
االجتماعية لعدد من اجلمعيات.. بناء جسر جديد يف اوبرن فوق 
سكة القطار.. انشاء العديد من املستديرات لتخفيف السرعة 
واحلوادث.. مساعدة حمالت وولورث العمالقة الفتتاح فرع جديد 
 Costco هلا يف برياال.. مساعدة السوبركاركت العاملية العمالقة
الفتتاح مركزها االساسي يف ليدكمب من خالل تغيري تصنيف 

االراضي rezoning وتسهيالت السري على باراماتا رود
* كيف توفق بني اعمالك اخلاصة ومركزك يف البلدية؟

انين اسعى الدارة امور البلدية بشكل مماثل الدارة اعمالي   _ 
اخلاصة ان البلدية يف النهاية وكذلك اعمالي اخلاصة هي خلدمة 

اجلالية احمللية وسكان اوبرن.
* هل من كلمة اخرية تود قوهلا؟

_ اتقدم بالشكر اجلزيل لكل من صوت لي وحلزب االحرار ونعدهم 
اننا سنكون موضع ثقتهم ونعمل خلدمتهم وان نكون صوتهم يف 

اجمللس البلدي.

رئيسا مكتب التيار الوطين احلر  يف كانبريا احلالي والسابق درويش وعون 
يكرمان الزميلني بو رزق واملغّوش

عطيه  نادر  السيد  مع  املقابلة  هذه  أجرينا  مـالحظة: 
مساء  للبلدية  رئيسا  انتخابه  وجرى  الثالثاء  صباح 
والجالية  الهريالد  اسرة  من  مربوك  فألف  االربعاء.. 

لرجل االعمال السيد نادر عطية بهذا املنصب.

حاوره انطونيوس بو رزق

بالغة  واملغّوش حبفاوة  بورزق  الزميلني  درويش وعون 
واظهرا هلما كل حمبة وتكريم، وكانت بالفعل مأدبة غنية 
باملأكوالت اللبنانية والبحرية والبيتزا، شرب خالهلا اجلميع 

كأس لبنان واسرتاليا.
درويش  السيد  منزل  اىل  اجلميع  توجه  املطعم  وبعد 
لتناول القهوة اللبنانية ومت التقاط بعض الصور للعائلة 
القدم  »بطل« كرة  ايلي درويش  الشاب  لنجله  وخاصة 

جوزيف درويش، نخلة عون والزميالن انطونيوس بو رزق واكرم املغوش يف كانبرياواحلائز على عدة جوائز.
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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

Saturday 29 September 2012  2012 أيلول   29 السبت 

اعالنات ملبورن

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 
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كميل مسعود

مسعوديـــات
اىل اين!

اىل اين يا عرب سائرون! وماذا سيكون املصري!
خمزي  واقع  بل  ال  العربية  االمة  تعيشه  اليم  واقع 
ال ادراك وال وعي عندهم، ومن يظن ان هذا الواقع 
سيبقى بعيدًا عنه فهو غيب وقصري النظر وهذا اليوم 

ليس ببعيد.
اكرب دولة عربية العراق سقطت وجاء نظام اسوأ مما 
كانت عليه بكثري وكذلك مصر واليمن وتونس وليبيا.

واليوم يعمل العرب بكل ما عندهم من قوة ومن رجال 
وسالح ومال السقاط النظام السوري ومهما كلف سوريا 
من ضحايا، الن الذين ميوتون عربًا كانوا ام اجانب ال 
فرق، املهم ان يبقى القتال مستمرا يف سوريا حتى 

ولو مل يبق مقاتل واحد ضد نظام االسد.
فاذا سقط االسد ال مسح اهلل الف مرة سنشاهد بعض 
الدول العربية تساق كالقطيع اىل املسلخ حيث مل يعد 

هناك من مدافع.
كلما سقطت دولة عربية، اسرائيل ترتاح اكثر فاكثر 
وامريكا تبيع االسلحة من جديد لالنظمة اجلديدة، يعين ان 
املستفيد من سقوط الدول العربية اسرائيل وامريكا.

اليوم هو سكوتنا يف  اليت نعيشها  الرهيبة  املآسي 
السابق وختاذلنا امام املؤامرات االمريكية االسرائيلية 
اليت كانت حتاك ضد شعبنا وضد اوطاننا بالرغم من 
باالمس متت سرقة  نتقبلها ومنررها،  بها كنا  معرفتنا 
القادة  من  وعدد  بريطانيا  بني  باالتفاق  فلسطني 

واحلكام العرب وعلى رأسهم امللك فاروق.
ومنذ ذلك الوقت وهم يدفعون مثن ما ارتكب اخلائنون 
الستعادة  الشهداء  من  االلوف  مئات  لذلك  فيقدمون 
االرض السليب الذي يبدو ان ال امل يف ان تعود كما 
زرعها  اليت  الصهيونية  الشوكة  تقلع  ان  امل يف  وال 
املستعمرون يف ارضنا واالنكى اننا ما زلنا نقف على 
اجلوالن  سرقوا  باالمس  حسابنا،  على  اسرائيل  خاطر 
واستولوا على ارض شاسعة  حتيط باسرائيل وباالمس 
ايضًا احتلوا مزارع شبعا ودمروا اجزاء واسعة من اجلنوب 
اللبناني ثم اشعلوا حربًا رهيبة غامشة يف ارجاء الوطن 
ونستمر  اجرامها  يف  اسرائيل  وتستمر  لبنان  املسامل 
حنن يف ذرف دموع التماسيح ويستمر زعماؤنا وقادتنا 
كي  بنا  تهيب  اليت  الرنانة  الطنانة  اخلطب  القاء  يف 
الذرية  بالقنابل  مدججًا  جيشًا  باحلجارة  وحنارب  نذهب 
يرتاحوا  ان  يف  يرغبون  انهم  ذلك  وتفسري  والنووية 
منا بينما نراهم يف السر يقدمون الطاعة والوالء للذين 

يذحبوننا.
والبارحة دخلت اسرائيل اىل لبنان جوًا وحبرًا ودمرت 
باجلنوب  واوقعت  جسر  مئيت  حوالي  البالغة  جسوره 
تدمري  من  تتمكن  مل  ولكنها  وتدمريًا  خرابًا  اللبناني 
نصراهلل  حسن  السيد  يقودها  اليت  اللبنانية  املقاومة 
وما  صاعني  الصاع  اسرائيل  اىل  رد  الذي  ومعاونوه 

زالت املقاومة اللبنانية حديث العامل.
بصراحة ودون مواربة من يطالب بسالح املقاومة امنا 

يطالب اسرائيل باحتالل لبنان. 

افران عكار سيدني رود كوبرغ

نعود ونذكر من جديد زبائننا الكرام ان افران عكار 
وهناك  كوبرغ  رود  سيدني  يف  اليت  هي  االساس 
فرنان آخران حيمالن اسم افران عكار ، فرن يف منطقة 
الرزرفوار وآخر يف منطقة غلينروي وكالهما ال ميتان 

بصلة اىل افران عكار يف سيدني رود كوبرغ.

اللذيذة  اللقمة  الكرام  للزبائن  نقدم  زلنا  وما  كنا 
الطعم واللحم واخلضار يوميًا من املاركت.
شعارنا الصدق يف التعامل مع الزبائن.

خالد اخلضر يرحب باجلميع
نفتح سبعة ايام يف االسبوع.

ألن  نشوئه  منذ  مهّيأ  أنه  يبدو  البلدان  »بعض 
يكون ساحة قتال بني الدول ال يتوقف. وعلى أرضه 
وحسابه تفرغ تلك الدول، من قرن إىل آخر، الصراعات 
والتسابق على النفوذ اليت تهز بعض زوايا العامل«.
جورج ماسبريو
)مؤرخ فرنسي(

قلب  يف  وسوريا  سوريا،  انتظار  يف  العامل  كل 
الطوفان!

ماذا  يدري  ال  مكتف  لبنان  بينما  سوريا يف حمنة، 
يفعل. فهو تعّود منذ ما قبل االستقالل على وجود 
»حاللة  والضراء،  السراء  يف  جانبه،  إىل  سوريا 

مشاكل«، وظهريًا قويًا.
من  يعيش  أال  طويلة،  حقبات  خالل  كاد،  وهو 

دونها.
الدموية، يف  برغم صراعاتها  حاضرة،  اليوم  وهي 
وضع  وضعه  يشبه  الذي  واحلكم  الشعب  يوميات 
االشرتاكية،  املنظومة  تشكل  كانت  اليت  الدول 
أواخر  انهياره  بدأ  السوفياتي. وحني  االحتاد  بقيادة 
الثمانينيات، حاول زعماؤها االستعانة به لقمع الثورات 
اليت اندلعت فيها، فجاءهم جواب حاسم من الرئيس 
السوفياتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف: لقد أصبحتم 
اآلن يف  بعد  تدخل ملوسكو  وال  قراركم.  أحرارًا يف 
شؤونكم، ال عسكريًا وال سياسيًا. فتصرفوا مبا متليه 

عليكم مصلحة بالدكم!
الرئيس  كان  شديد  إرباك  إىل  ذلك  أدى  وقد 

الروماني نيقوال تشاوشيسكو اول من دفع مثنه.
ولبنان املربك سياسيًا، واقتصاديًا، وأمنيًا، بفعل 
السوري، يبحث من دون جدوى عن  العون  افتقاده 
حلول ألزماته فال جيدها. رمبا ألنه مل يعتد االتكال على 
نفسه، وألن مكوناته مل تهتد خالل أكثر من 9 عقود 
على تكوين »دولة لبنان الكبري«، بعد توسيع احلكم 
الذاتي يف اجلبل، وقرابة سبعة عقود على االستقالل، 
إىل القاسم املشرتك الذي يضعها على طريق وحدة 
القيصرية  الوالدة«  حياة تعوضها ما مسي »نقائص 
اعالن  تاريخ  العام 1920،  الفرنسية  القابلة  يد  على 

الكيان.
الدستورية،  املؤسسات  خارج  اجلارية  واحلوارات 
سواء أكانت سياسية مثل طاولة احلوار الرئاسية، أم 

روحية مثل القمة املسيحية ـ اإلسالمية اليت عقدت يف 
انتظار  للوقت يف  أخريًا، ليست سوى تعبئة  بكركي 

سوريا.
وقد تبدى غياب سوريا عن ساحة القرار اللبناني من 
خالل طاولة احلوار اليت تدور يف فراغ االسرتاتيجية 
الدفاعية منذ أكثر من مخس سنوات، ومل يتغري فيها 
شيء منذ انتقال إدارة دفتها من الرئيس نبيه بري 
إىل الرئيس ميشال سليمان بعد انتخابه العام 2008 

رئيسًا للجمهورية.
البحث يف اسرتاتيجية دفاعية  العبث  انه من  ذلك 
ما  على  ولبنان  إسرائيل،  مواجهة  لبنانية صرفة يف 
هو، شعبًا وجيشًا وعدة وعتادًا، يعاني غياب التكامل 
العسكري بينه وبني سوريا شعبًا وجيشًا، وعدة وعتادًا 

والتزامًا قوميًا.
وما حماولة استفراد املقاومة، حتت عناوين غامضة 
سوى  اخل،  السالح«...  و«احتكار  »االمرة«  مثل 
الدفاعية  اخلطة  تصّور  يف  الواقعية  لغياب  انعكاس 

اليت تشبه ألعاب الفيديو املسلية.
إذ ال يعقل جتاهل التكامل بني سوريا ولبنان يف 
جمال الدفاع بداعي ان سوريا اآلن يف حمنة بل على 
منعطف تغيري كبري فيها، وان لبنان ال يستطيع وضع 
خطة دفاعية تتكامل مع سوريا قبل معرفة يف اجتاه 

أي سوريا تنحو األحداث هناك.
كذلك، ال تكون مقاربة املقاومة ودورها ـ أيا يكن ـ 
واقعية وعملية يف معزل عن الدور السوري، سواء يف 
الدفاع أو اهلجوم، أو التنسيق بني أطراف املواجهة، 
وهم األطراف الوحيدون الصامدون إىل اآلن يف جبهة 
الصراع مع العدو اإلسرائيلي بعد إخراج مصر واألردن 

وحتى العراق الذي دمرته احلرب األمريكية.
ولعل اإلرباك األكرب هو يف اخلالف الدائر حول قانون 
بأنفسهم،  وضعه  اللبنانيني  من  املطلوب  االنتخاب 
قوانني  عليهم  تفرض  كانت  بعدما  األوىل،  للمرة 
حمررة باحلرب السوري الذي ال ميحى، ومينع تغيري حرف 
لتمثيل  السوري  اختاره احلكم  نائب  أو تغييب  فيه، 

مكّون فيه.
قانون لبناني يسابق احلدث السوري، ويفرض أمرًا 

واقعًا ال جمال لتغيريه، ألنه سيكون عمل أحرار.
ان التعايش والتوحد، يفرتضان التنازل املتبادل، 

والشراكة الصادقة، هل يدرك اللبنانيون ذلك؟

التــوأم الضائـع!
ادمون صعب
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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 29 September 2012  2012 أيلول   29 السبت 



Page 26صفحة 26     

Melbourneملبورن

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

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

انواع املعجنات
اطباق متنوعة .. لقمة شهية .. خدمة سريعة 

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

حلم بعجني، منقوش 
بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة 
بالبيض وأصناف 
أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

خبز أمسر وأبيض - مجيع أنواع 
 املعجنات

حلم بعجني، مناقيش زعرت، فطاير 
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع 
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من 

 الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان 

 وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار

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

33 - 37 High St, Preston  VIC 3072 
Tel: 03 9484 4999   
Fax: 03 94844566

Saturday 29 September 2012  2012 أيلول   29 السبت 

تلميذ يطعن معلمته حتى املوت
حتى  معلمته  طعن  على  الثامن  الصف  يف  تلميذ  أقدم 
بأنه تأخر عن حصته  إبالغ اإلدارة  املوت، ألنها طلبت منه 

الدراسية.
عامًا(   14( التلميذ  أن  الرتكية  »زمان«  وذكرت صحيفة 
عامًا(   40( معلمته  منه  فطلبت  الصف،  إىل  متأخرًا  وصل 
احلصول على ورقة من املدير تشري إىل أنه أخذ علمًا بتأخره. 

فأخذ التلميذ الورقة ورماها بغضب على مكتب معلمته.

نرحب باجلميع كبارا وصغارا تشمل االحتفاالت 
النشاكات املتنوعة:

مأكوالت - مرطبات - جوائز - هدايا 
كافة النشاطات جمانية بتمويل من حكومة فيكتوريا 

وبلدييت ملبورن ويارا
املواصالت جمانية يف هذا اليوم جلميع حاملي بطاقة 

)Senior Card( املسنني

ƙȺȆƫǟ ǼɆȞǣ ǧɍǠȦǪǵɍǟ
تفخر اجلمعية العربية للمسنني بدعوتكم حلضور 

مهرجان املسنني 
وذلك بني الساعة 11،00 صباحا ولغاية 5،00 من 
بعد ظهر يوم اخلميس الواقع فيه 11 تشرين االول 

)اكتوبر( 2012 على العنوان:
480 Lygon Street

)Ground Floor( Carlton Tram 1 or 8 Station 113

تعالوا واحتفلوا باالنسجام االجتماعي يف والية فيكتوريا



Page 27صفحة 27     

Melbourneملبورن

0405 272 581

إلعالناتكم يف 
جريدة الهريالد يف 
 ملبورن ، االتصال بالزميل 

  كميل مسعود 
على الرقم

0405272581

Saturday 29  September 2012  2012 أيلول   29 السبت 

التيار الوطين احلر يف ملبورن هو الذي يدعم ويشجع على عمل اخلري وال 
ميكن ان متر مناسبة من هذا النوع اال ويكون التيار رأس احلربة فيها.

املنسق  رأسهم  وعلى  التيار  شباب  من  عدد  انربى  املاضي  االسبوع 
العام يف اسرتاليا السيد روبري خبعازي اىل اقامة عشاء يف مطعم املازات 
ملبورن  مدينة  ستزور  اليت  صلييب  ايناس  االخت  ملساعدة  ريعه  يعود 
قريبًا حيث حتمل صليب املسيحيني يف الشرق. هذا وحضر حفل الغداء 
النداء واالخت ايناس هي من راهبات  حوالي الستني شخصًا تلبية هلذا 
سانت جاميس يف محص ومنذ اندالع احلرب يف سوريا وهي تعمل من اجل 
املصاحلة يف سوريا وبعد ان تركت سوريا جاءت اىل لبنان وعقدت مؤمترًا 
صحفيًا حتدثت فيه عن اعمال السلفيني يف سوريا وكانت هلا زيارات عدة 
شرحت فيها معاناة املسيحيني يف الشرق والوضع السوري بالتحديد كما 

هو وليس كما يتحدث عنه االعالم.
والتيار الوطين يدعم مشروع جميئها اىل اسرتاليا يف االسبوع االول من 

الشهر القادم.

بعد زيارة اىل ارض الوطن دامت ستة اسابيع عاد السيد 
ابنته  ترافقه  ملبورن  يف  اعماله  مقر  اىل  راضي  شربل 

جيهانا.
وابنته  راضي  السيد  ُكرِّم  لبنان  يف  وجوده  واثناء  هذا 
يف اكثر من مناسبة وكان موضع حفاوة واكرام من قبل 

االقارب واالصدقاء.
والتقى بكبار املسؤولني يف التيار الوطين احلر وكان له 

اكثر من لقاء معهم يهم االغرتاب اللبناني.
على  واحلمد هلل  جيهانا  وابنته  بالسيد شربل  وسهال  اهاًل 

سالمة الوصول.

بعد زيارة اىل الوطن لتمضية فصل الصيف عاد السيد 
رحلة  بعد  برناديت  السيدة  زوجته  ترافقه  مسعود  زخيا 
دامت ثالثة اشهر تفقد خالهلا االهل واالقارب هناك وكان 
موضع حفاوة واكرام من قبل االقارب واالصدقاء وباالخص 
اكثر  يف  يرافقه  كان  الذي  رزق  ميشال  السيد  صديقه 

مناسباته.
اهاًل وسهاًل بالسيد زخيا مسعود والسيدة برناديت زوجته 

بني افراد عائلته واحلمد هلل على سالمة الوصول.

حتية اكبار للبطريرك 
الراعي  من  ملبورن

تعرفنا عليه من خالل اعماله ...احرتمناه واحببناه يف 
اجلوهر االنساني الراقي...مناضل كبري من اجل االنسانية، 

مقاوم، ثائر يف خطى » الثائر االول« يسوع املسيح.
يف  الكرمية  املارونية  للطائفة  وراعيًا  بطريركًا  انطلق 
بالد املشرق االنطاكي وعامل االنتشار، واصبح يف اقل 
انه  واالديان.  الطوائف  لكل  وراعيًا  بطريركًا  سنة  من 
الراعي الويف والصاحل، بطريرك انطاكيا وسائر املشرق 

والعامل مار بشارة بطرس الراعي. 
هذا الرجل الكبري نعتربه حنن قائدًا روحيًا ومثاًل صاحلًا 
ومكافحًا متقدماًُ لكل املقاومني يف هذا العامل نصرة للحق 

والكرامة االنسانية.
حنبك  وكلنا  واحرتمك،  احبك  الراعي  البطريرك  غبطة 
اهلل  محاك  والتوفيق  العمر  بطول  لك  وندعو  وحنرتمك 
الذي  والطغيان  االرهاب  مكافحة  يف  االنسانية  القدوة 
حتركه احلركة الصهيونية العاملية خدمة لكيانها العنصري 
احلاقد املغتصب واحملتل القدس ارض يف وطننا حتتضن 
عاصمة السماء، مدينة السالم احلزينة، القدس الشريف.
معكم يا بطريرك االنسانية يف دروب التحرير والبناء...
معكم يف الكفاح من اجل االنسان، امل يتجسد املسيح ابن 
مريم انسانٍا كي ينقذ االنسانية من شرور بين صهيون 

منذ اكثر من الفي عام؟
حفظكم اهلل.

الداعي لكم سعيد صيداوي » ابو عمار«
ابن طرابلس اليت نريدها قلعة الشرفاء واالحرار يف 
بالدنا

شربل راضي يعود من لبنان 

زخيا مسعود يعود من لبنان

التيار يدعم مشروع االخت ايناس
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ملبـــورن
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الساعة 25 يف ملبورن

همسة

 العماد ميشال عون عصي على حقدهم

علينا ان نعرف ان الفكرة احلية ال تستمر اال اذا صلب صاحبها 
وجلد ودخل اقبية العذاب واالغتيال واالعدام واملوت.

الكبار كما وصفه ومساه غبطة  الكبار  ميشال عون من هؤالء 
البطريرك االنطاكي الكبري مار بشارة بطرس الراعي يف اتصاله 
من اهلند فور مساعه خبرب حماولة االغتيال اليت تعرض هلا هذا 

الرجل النظيف واملخلص لناسه ووطنه وانسانيته..
ميشال عون يا جنرال الوفاء لقضية الوطن...عصي انت على 
حقد املتآمرين على وحدة الوطن...على جيشه البطل ومقاومته 
االنطاكي  مشرقنا  على  الصهيونية  للمؤامرة  خدمة  الباسلة، 
العربي املقاوم لقوى الشر واالرهاب يف هذا العامل النه مهبط 
االديان السماوية ومنبع النبوغ والعبقرية وكل ما هو حق وخري 
ومجال وعدالة ومثل عليا كانت وستبقى فعل اميان باهلل الواحد 
واالنسان الرسولي يف وطن اعطى العامل كله السالم فأضحى 

وطن الرسالة.
وهم  العظيمة  االمة  تلك  كبار  من  انت  عون  ميشال  جنرال 
هريودس...شعبك يشهد لوقفاتك البطولية والتاريخ سيسجلها 
ابناء  احفاد هريودس  أما  الطالعة..  لالجيال  صفحات مشرقة 

الصهيونيات سيبقى هلم كما هلريودس لعنة التاريخ...

*****                            
 الكنائس واملساجد تصلي

من وحي اللقاء اهلام يف الصرح البطريركي االنطاكي، وعماًل 
واملذاهب  الطوائف  كل  من  االفاضل  الدين  رجال  بتوصيات 
واالديان تدعو الكنائس واملساجد املشرقية يف مدينة ملبورن 
للصالة والتضرع من اجل سالم تصونه احملبة والغفران بني كل 
الناس  آمنوا باهلل الواحد خالق االرض والسماء، ام آمنوا باحلجر، 
فاالنسان هو اخ االنسان يف عملية االنسنة...سالمي اعطيكم 

التاريخ واحد ...اجلغرافيا واحدة...
الرتاث، االصالة، الدين واحلضارة، جذور 

واحدة...شعب واحد لكنه ليس يف امة واحدة 
ووطن واحد، النه مصاب مبرض عضال شّقفه 

وقّطعه اىل اجزاء واشالء وخرائب بشرية. املرض 
امسه »سايكس - بيكو« والدواء الشايف حتمًا 
لذلك اجلسم العليل هو » الوعي القومي« يف 

دروب النهضة واليقظة االنسانية...

بقلم تموز االسمر 
ومل  فحكموه  الصهيوني  اخلطر  من  حذر  عزيزي  يا  انطون سعاده 

حياكموه .
العامل العربي ينحدر بأكمله اىل كارثة حقيقية الن املؤامرة هي هي 
ال ومل يتغري اي شيء حتى الساعة. ما يسمى »بالربيع العربي« 
هو فصل من فصوهلا ال اكثر وال اقل...فمنذ معاهدة سايكس بيكو 
ووعد بلفور، والعرب يعيشون مأساة التشرذم والضياع واملوت 
فكرًا  االمة،  الحياء  يسعى  عمالق  ولد  وكلما  البطيء.  احلضاري 
املثال:  على سبيل  دّجنوه.  او  ابعدوه  او  قتلوه  وقوة،  وحضارة 
الكيانات،  واقع  رفض  لبناني،  وفيلسوف  مفكر  سعاده  انطون 
سعى المة واحدة يف عامل عربي واحد، حذر من اخلطر الصهيوني 
قبل قيام دولة اسرائيل، حتدث عن النخبة املعاكسة، وضع نظرية 

يف اطار حزبي نهضوي...
هذا املفكر والفيلسوف قتله الفرنسيون واالنكليز مبباركة ومساعدة 
الصهاينة يف الداخل واخلارج، حكموا عليه دون ان حياكموه، ختلصوا 
منه لتبقى معاهدة سايكس - بيكو سيفًا مسلطًا على العرب من 

احمليط اىل اخلليج....
عزيزي مصطفى علينا ان نقرأ وان نفهم ونتفهم حقيقة ما نقرأ.

التاريخ لن يرحم هؤالء الذين يزرعون ثقافة الفتنة فيما بيننا، فكما 
ان املسيحية يف بالدنا جزء ثري من حضارتنا...وإرث مادي روحي 
هذه  ومكّمل يف  اساس  جزء  هو  االسالم  كذلك  ومقدس،  عظيم 
احلضارة، وارث غين ماديًا وروحيًا...وهلؤالء اللصوص وامسيهم 
»الكتبة والفريسيني« الصهاينة اجلدد نقول: كفى تآمر فانتم 

انكشفتم على حقيقتكم اللعينة....
انا معك املسيحيون ليسوا نصف لبنان،  وبالنسبة لوطننا لبنان، 
املسلمني  ان  نرى  لبنان، حنن  ثلثي  املسلمون  ليس  اقول  ولك 
واملسيحيني معًا من خالل تارخيهم، هم كل لبنان، وال نقول ذلك 
انطالقًا من مجع طائفي او مذهيب بل نقول ذلك انبثاقًا من جوهر 
حضاري ثقايف انساني متفاعل، كّرس املنتمني اىل هذين الدينني 
العظيمني جهدًا كبريًا لصياغته كتجربة حضارية فّذة امسها وطن 

الرسالة...
اخريًا اقول لك ولكل االصدقاء معك واالخوة ورجال الدين االفاضل، 
علينا ان نقرأ باسم حضارة انسانية انطلقت من شواطئ بالدنا...

من ربوعنا املباركة، فكنا وطن النور وامة اهلداية للعاملني.
والسالم على من اتبع اهلدى.

هي رسالة اهلل رب العاملني لبين االنسان.
                           

*****                            
ابناء العتمة ثالثة:

قلم يكتب وال يقرأ،
وقلم يقرأ وال يفهم،
وقلم يفهم وال يعرب.

وثالثة هم ايضًا ابناء النور:
واحد سرقته الشمس،
وواحد فّرت به الريح،

والثالث ال يزال يف طور التكوين.
فلنكن ابناء النور، زادت فصولنا ام نقصت.

الشاعر الكبري نعيم اخلوري
سيدني اسرتاليا                                                                                                                                  

اىل السيد مصطفى الشامي

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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متفرقات

 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
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إصابة 30 طفالً 
أمريكياً بالساملونيال

األمريكية  املراكز  قالت 
والوقاية  األمراض  ملكافحة 
 19 يف  طفاًل   30 إن  منها 
ببكترييا  بتسمم  أصيبوا  والية 
زبدة  تناوهلم  جراء  الساملونيال 

ملوثة على األرجح.
مسؤولي  أن  بيان  وأضاف 
من  نوع  إىل  يشريون  الصحة 
يدخل  السوداني  الفول  زبدة 
يف تصنيعها ملح البحر وتنتجها 
كمصدر  جوز  تريدر  شركة 
اإلصابات  تلك  لظهور  مرجح 
بكترييا  من  )بريدني(  بساللة 
الساملونيال. وقالت شركة تريدر 
من  منتجاتها  سحبت  إنها  جوز 
الحتمال  السوداني  الفول  زبدة 

تلوثها ببكترييا الساملونيال.
العادة  يف  املرض  ويسبب 
يف  وآالمًا  واحلمى  اإلسهال 
قاتاًل  يكون  ان  وميكن  البطن 
الصغار  واألطفال  السن  لكبار 
واألشخاص الذين يعانون ضعفًا 

يف جهاز املناعة.

مؤملة  ُجلجلة  سنة(   23( أمحد  تيسري  حممود  الشاّب  الفقيد 
استمرت بني آالم حروقه، ودموع والديه وعواطفهما اجلّياشة، 
اذ رفضت 12 مستشفى إستقباله  مشرتطة مبالغ باهظة، ال 
يقدرعليها ذووه، فإضطروا لّلجوء إىل مستشفًى غري متخصص 
مبعاجلة احلروق بعدما أمضى »احملروق« مثاني ساعات يف سيارة 
اإلسعاف على أمل أّن يرأفوا حلاله أو يشفقوا عليه، ولكن اهلل 

كان أشّد رأفًة به فتوفاه إليه... واسرتاح.
مّثة حاالت عدة موجعة وأكثر إيالمًا، كمثل موت طفلة رضيعة 
إنتابها ضيق يف التنفس! مل ينتبه األهل آنذاك لضرورة إحضار 
الوحيد إيصال طفلتهم »آية« إىل  املال معهم إذ كان همهم 
ادارة  أّن  املوجع  لكن  إلنقاذها،  ميكن  ما  بأسرع  املستشفى 
على  املوافقة  قبل  معنّي  مبلغ  دفع  على  أصّرت  املستشفى 
ادخال الطفلة واملباشرة يف عالجها، غري آبهة لوضعها الصحّي 

احلرج.
أودت حبياتها...!  واجلشع  والتجاهل  واإلهمال  التأخري  هذا 
ومن حمروق إىل طفلة رضيعة إىل حوادث السّيارات الكثرية، 
حيث وصل زكريا سنجر يف حال طارئة إىل املستشفى الذي 
رفض إسعافه وإنقاذ ما تبقى فيه سليمًا بعد رؤية حاله اليت 
تتطلب عددًا كبريًا من اجلراحات، واختار اهلل أّن يأخذ وديعته 

املظلومة بعد طول انتظار يف سّيارة اإلسعاف!
إّنها حكاياٌت ملونة بواقعنا، مبرارته وظلمه وقسوته واستعباده، 
ال بد من ذكرها يف غياب الرقابة، على ما يدور وحيدث يف 
مستشفيات لبنان املسؤولة عن معاجلة  الناس وليس قتلهم 
لتصبح قصصًا  تتشابه يف مراحلها  ومضامينها امُلخيفة، ال بل 
املرعبة، حيث التهاون حياهلا أكثر خطورة وتهديدًا! إضافة اىل 
واقٍع مريٍر خصوصًا يف جمتمع حر كمجتمعنا، عليه أّن يكشف 
اإلستبداد بكل أنواعه، فال يدع الظامل يهنأ وال املستبد يتابع 
مسريته وال املرتشي يكون القدوة. لكن من يعيش على ترابه 

من األحرار ال تتاح هلم الفرص لتحقيق احلياة الكرمية نظرًا اىل 
قدرة تلك الفئات على تسميم األوطان وجتفيف منابع ثرائها، 
احملسوبية  تلك  وتكريس  فيها  واحملسوبية  الفوضى  وإفشاء 
لقانون حيمي املصاحل الضيقة ألصحاب السلطة والنفوذ خلدمة 
وتتحول  املستشفيات  فساد  كارثة  فتسود  خاصة،  مآرب 
ويتقبل اجملتمع  عامة،  ثقافة  إىل  عابرة  ظاهرة  من  الوقت  مع 
عاديًا  أمرًا  بإعتبارها  إليها  بفسادهافينظر  اخلاصة  السلوكيات 
أومساندة  إصالحه  أو  له  اإلنتباه  أو  أمامه  الوقوف  ال يستحق 
بدل  الفاسدين  تعرية  من  بد  ال  لذا  الظامل.  ضد  املظلوم 
مساحمتهم وإعتبارهم رمزًا للشطارة، خصوصًا أن حالة اإلنفالت 
األخالقي هي أول ما فسد يف نفوس الفاسدين، وهي اآلفة 
أبواب غدت مشرعة على   األوىل اليت أصبحت تدخل علينا من 
مصراعيها! كل ذلك وأرباب الفساد متجاهلون قصدًا أو خوفًا 
من أن تفتح على أنفسهم أبواٌب هم فاشلون حتمًا يف إغالقها 

أو رافضون التعاطي فيها.
ضمائرهم،  وماتت  الناس  بعض  قلوب  ماتت  األسف،  مع 
ضمائٌر باعت إنسانيتها مقابل املال، حيث بات اإلنسان سلعة 
جتارّية تباع وتشرى! إّنها األخالق على مجيع املستويات وليس 
على املستوى السياسي فحسب، مل تعد هناك أخالق يف زمٍن 
وأصبح  بالنابل  احلابل  واختلط  واجلرمية،  الفساد  فيه  إنتشر 

املستقبل مظلمًا للجميع.
السياسي  الفساد  العمل؟!  ونزاهة  املهنة  أخالقيات  أين   
واملسؤول الذي يتعامل مع املواطن وكأنه قطيع من الغنم، أم 
املستشفيات اليت يصطّف طوابري من الناس أمامها ينتظرون 
إذا  مريض،حّتى  إلدخال  أو  طبيب  لرؤية  الباكر  الصباح  منذ 
ما توافر املال يصبح كل شيء سهاًل وقاباًل لألخذ والعطاء؟! 
إذا سردنا األمثلة لكتبت جملدات... فإىل متى تعمي املصاحل 

واألموال بصائر الناس؟ ومتى تستفيق الضمائر؟!

فقراء لبنان ميوتون عند أبواب املستشفيات

باسيل  لسام  املسلمني«  »براءة  بّث  على  عديدة  أيام  بعد 
العامل  يف  اضطراب  من  أثاره  وما  نقوال(،  باسيلي  )نقوال 
بشعور  مرتبطة  جديدة  مسألة  »انفجرت«  حتديدًا،  اإلسالمّي 
مسيحي أرثوذكسي باإلساءة إىل املسيحيني األرثوذكس أساسًا 
على أيدي أناس أتراك، من خالل فيلم »فتح 1453« لفاروق 
آكصوي، الذي تناول قّصة فتح القسطنطينية من قبل جيش 
والفيلم،  الفاتح.  بقيادة حممد  العثماني  العهد  املسلمني، يف 
الذي ُيعترب أكثر األفالم تكلفة يف تاريخ صناعة السينما الرتكية 
أمريكي(،  دوالر  ألف  و200  مليونا   18 إنتاجه  ميزانية  )بلغت 
»حّرض« على مواجهته يف بقاع خمتلفة من العامل، احتجاجًا على 
»وجهة نظر تركية« للفتح املذكور، وعلى ما اعُتربرِ »إساءة للروم 

وللكنيسة على حّد سواء«.
لوهلة أوىل، مُيكن القول ببساطة شديدة إن العامل حمتاج إىل 
ما ُيسّمى بـ«توازن الرعب«. فاإلساءة إىل النيب حممد حمتاجة، 
من بني أمور أخرى، إىل إساءة إىل السّيد املسيح وإىل ساللته، 
إلجياد معادلة تتيح للجميع فرصة مقارعة اآلخر بإساءات متبادلة. 
إاّل  الغليان اإلسالمّي ال يزال يف ذروته،  الرغم من أن  وعلى 
أن احلملة املوّجهة ضد »فتح 1453« بدت كأنها مطلوبة لعدم 
التفريط مبا ُيسّمى »تعايشًا مشرتكًا«، أو »عيشًا مشرتكًا بني 
الديانتني املسيحية واإلسالمية وأبنائهما«. الفيلم »املسيء إىل 
اإلسالم« مسيء إىل السينما أواًل وأساسًا. والفيلم الذي اعتربه 
وأفضل  أهّم  يكون  قد  للكنيسة،  مسيئًا  متشّددون  مسيحيون 
األخطر  املأزق  آخر(.  أمر  )وهذا  املسلمني«  »براءة  من  وأمجل 
كامٌن يف أن التشّدد األصولّي املتزّمت لن يكون أبدًا حكرًا على 
إسالميني، ألن هناك يف املقابل متشّددين أصوليني مسيحيني 
ُيشبهون أولئك الذين يرغبون دائمًا يف احتكار األديان، وجتيريها 

ملصاحلهم األرضية الضّيقة.
اعتصام  إىل  ناشطون  دعا  فقد  امليداني:  احلدث  من  بدءًا 
ُيقام عند الرابعة من بعد ظهر السبت املقبل يف ساحة ساسني 
)األشرفية(، حتت عنوان »يدًا واحدة يف مواجهة الفيلم املسيء 
»فتح  الرتكي  الفيلم  على  احتجاجًا  املسيحية«،  الروم  حلضارة 
1453«، الذي »يروي فتح العثمانيني للقسطنطينية من وجهة 
نظر تركية«. جاء يف الدعوة: »حضورنا ضروري، وفاًء ألجدادنا، 
احلملة  أن  ُيذكر  باملقّدسات«.  واملّس  التاريخ،  لتزوير  ومنعًا 
ضّده بدأت يف اليونان على شبكة »إنرتنت«، بعد إعالن جريدة 
»بروتو ثيما« )أكثر اجلرائد انتشارًا يف البلد( تفاصيل الفيلم 
األرثوذكسيني. يف  وأبنائها  الكنيسة  إىل  و«إساءته«  وحبكته 
نصرانية  )مؤّسسة  دولوروسا«  »فيا  مؤّسسة  دعت  أملانيا، 
عرضه  إطالق  موعد  حتديد  قبل  الفيلم  مقاطعة  إىل  متشّددة( 
التجاري، معلنة: »بدال من االحتفال، على األتراك أن »يستحوا« 
أشادت  ذلك،  إىل  بالنصارى«.  الضرر  إحلاق  يف  فعلهم  من 
تعليقات عديدة بالفيلم، معتربة إياه »حدثًا« سينمائيًا مهّمًا. لكن 
هذه التعليقات نفسها »الحظت ما وصفته بعدم احرتامه حقائق 

تارخيية«. يلماظ كورت )مدير كلية التاريخ يف جامعة أنقرة( قال 
إن الفيلم »حدث على مستوى كبري من النوعية والتقنية، لكن 
التضحية بالواقع التارخيي مّتت العتبارات جتارية«. عّلق كورت 
على مشهد ظهر فيه اإلمرباطور البيزنطي آمرًا قواته العسكرية 
باخلروج من املدينة، بقوله: »إخراج اجليش )من املدينة( بهدف 
مواجهة العثمانيني أمر سخيف يف مدينة كانت يف موقع الدفاع. 

مل تكن املدينة متلك القّوة للقيام بهذا«. مؤّرخون آخرون عّلقوا 
على املشهد نفسه، وأّكدوا ما قاله كورت.

 ،2012 شباط   16 يف  األوىل  للمّرة  عرض  الفيلم  أن  ُيذكر 
وشاهده يف ذلك اليوم 300 ألف ُمشاهد، كما أنه ُعرض أمام 
رئيس الوزراء الرتكي رجب طّيب أردوغان يف منزله: »أعجبين 

كثريًا. سلمت أيديكم«، كما قال.

احتجاجات يف اليونان ولبنان وأملانيا على الفيلم الرتكي

»فتح 1453« عن سقوط القسطنطينية.. يسيء إىل املسيحيني
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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

52 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 29 September 2012  2012 أيلول   29 السبت 

ملهى ومطعم  شاهني لصاحبه جان شاهني 
عنوان الطرب والسهر

بانكستاون   يف  شاهني  جان  وملهى  مطعم  زال  ما 
لصاحبه جان شاهني يستقبل كل اسبوع عشاق السهر 
وحميب الكيف وابناء العائالت الراقية الذين يتوافدون 
اىل اجوائه الرائعة ليعيشوا امجل حلظات العمر مع اجلو 
الشرقي اجلميل على انغام الفنان جورج خوري واملطرب 
نسيم سعد والراقصة اللولبية والعديد من املناسبات 
السعيدة واالستقبال من الوجه البشوش اجلنتلمان جان 
باخلدمة  الرواد  راحة  على  الساهرة  واالدارة  شاهني 

السريعة املمتازة من الديناميكي حممد احلركة. 
وقد غص املطعم  خالل عطلة نهاية االسبوع املاضي 

مأمت حاشد للفقيد املرحوم باسم 
عبدو يف سيدني

شّيع آل عبدو رمال واجلالية الفلسطينية رجل االعمال والناشط 
الوطين واالجتماعي 

املرحوم الغالي )ابو عبدو( باسم عبدو 
يف مأمت كبري بعد الصالة على روحه الطاهرة يف جامع االمام 
علي يف الكمبا وووري الثرى يف املقابر االسالمية يف ركوود 

رمحه اهلل واسكنه فسيح جنانه وانا هلل وانا اليه راجعون.
الزميل  وبهذه املناسبة احلزينة تتقدم أسرة جريدة اهلريالد 
واجناله  الغالي  الفقيد  عائلة  املغّوش من  وآل  املغّوش  اكرم 
وآل  رمال  وخضر  علي  االعزاء  واالخوة  ويوسف  وحممد  عبدو 
عبدو واجلالية الفلسطينية بأصدق التعازي سائلني اهلل عز وجل 

الرمحة للفقيد الغالي.
وبدورهم يتقدم آل عبدو ورمال واجلالية الفلسطينية بالشكر 
الكبري من مجيع الذين واسوهم مبصابهم االليم سواء باحلضور 
الغالي  للفقيد  الرمحة  باالتصال هاتفيًا سائلني اهلل تعاىل  او 

وان ال يفجعكم بعزيز وانا هلل وانا اليه راجعون.

تعزية باملرحوم احلاج الفاضل 
امحد طالب )ابو فضل اهلل(
تويف يف بلدة مشمش يف عكار لبنان احلاج الفاضل

 املرحوم )ابو فضل اهلل( احمد طالب
 عن عمر معطاء قضاه يف اعمال الرب والتقوى واالميان وربى 

عائلة كرمية رمحه اهلل .
يتقدم الزميل اكرم املغّوش من جنل الفقيد االخ العزيز خريات 
طالب )ابو عاصم( وعائلته واهله بأصدق التعازي القلبية سائلني 

اهلل تعاىل الرمحة للفقيد الغالي وانا هلل وانا اليه راجعون.
كما يتقدم جنل الفقيد ابو عاصم وعموم آل طالب يف اسرتاليا 
ولبنان بالشكر اجلزيل من مجيع الذين واسوهم مبصابهم االليم 

وانا هلل وانا اليه راجعون.

يقام قداس االربعني لراحة نفس

 املرحوم بدوي نضرية
الساعة   2012 األول  تشرين   7 األحد  يوم  زغرتا  مدينة  من 

احلادية عشرة صباحًا يف كنيسة سيدة لبنان هاريس بارك
الناعون: أرملته وداد بطرس معوض.

أبناؤه مجيل ورميون وأبنته ناتالي.
شقيقه رميون نضرية وعائلته. 

زوجة  وحسنا  وعائلتها  البايع  سايد  زوجة  وداد  شقيقاته: 
سايد نضرية وعائلتها وناهية زوجة انطوان اجلعيتاني وعائلتها 
وغراسيا زوجة ريتشارد نعمة وعائلتها. وعموم األهل واألقارب 

وعموم عائالت اهدن زغرتا يف لبنان وعامل األنتشار. 

بالزبائن  الذين ال يرضون عنه بديال حيث سهر صاحب 
املطعم السيد جان شاهني شخصيا على راحتهم اذ كان  

يتنقل من طاولة اىل طاولة ويليب طلبات الضيوف.
ومن ضيوف مطعم وملهى جان شاهني رجل االعمال 

السيد آدي تابت عدد من ابناء زغرتغرين
وتزداد  املناسبات املتنوعة من اعياد ميالد وخطوبة 
وعمادات وتكريم واعياد زواج. حيث ميضي اصحابها 
ودائما  الفرح  فيها كاس  السهر حيملون  ليالي  امجل 

تكون االركيلة اللذيذة سيدة املوقف.

تصوير شارل نصر-اعاله بعض اللقطات

مجعية كفرصارون اخلريية 
تتشرف بدعوتكم ملشاركتها حفلتها السنوية 
برنامج شيق حتييه خنبة من اشهر املطربات 

واملطربني واملوسيقى الغربية 
وذلك السبت 2012/10/27 الساعة 8 مساًء

يف صالة:

Fontana Di Trevi, 53 Raymond Street, 
Bankstown

سعر البطاقة 50 دوالرا مع املازة والعشاء واملرطبات 
ملزيد من املعلومات االتصال بالسيدين

ايلي ناصيف: 0425230649/96260162 
وجون اسحق: 04147990449

أربعون املرحوم بدوي نضرية من 
مدينة زغرتا
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كلينتون مليقاتي: واشنطن ال ......
تتمة املنشور الصفحة االوىل

تدفق املتطرفني، نتيجة التطورات السورية، أمر ال ميكن لبلد 
مثل لبنان حتمل تبعاته، النه يف مرحلة ما سيصبح هؤالء مشكلة 

قائمة بذاتها ترتد على االســتقرار الداخلي.
وصرح مسؤول أمريكي أن »النزاع املدني يف سوريا وسيطرة 
للجهاديني  بالتأكيد  يوفران  حدودها  على  املتفاوتة  دمشق 
األجانب فرصة عبور احلدود إىل لبنان. ليس هناك أي شك أن 
هذا جيب أن يكون مصدر قلق بالنسبة إىل القادة اللبنانيني 
مبا أن البلد يعاني أصاًل من توترات طائفية رئيسية وجمموعات 

متيل إىل العنف داخل حدوده«.
طبعا هذه هواجس مشرتكة بني اجلهات الرمسية يف بريوت 
بصراحة  يتحدث  االمريكي  االستخباراتي  فاجملتمع  وواشنطن، 
يف جلساته املغلقة، ان ال احد يف واشنطن يريد تكرار ما حصل 
مع دعم اجلهاديني االفغان، الذي ال تزال واشنطن تدفع مثنه 
حتى اآلن، يف مقابل قلق رمسي لبناني من مواجهات جديدة، 

مشابهة ملا حصل يف خميم »نهر البارد« يف مشال لبنان.
أكد رئيس احلكومة انه ال يريد ترك اجليش اللبناني وحده يف 
املواجهة، وانه حيرص على دعمه يف السياسة والعتاد. حتدث 
عن اخلطة اليت اقرتها احلكومة اللبنانية لدعم اجليش اللبناني 
مببلغ 1,6 مليار دوالر على مدى مخس سنوات، وأملح يف هذا 
اليت  السياق اىل فكرة عقد مؤمتر دولي يتبنى خطة اجليش، 
أقرتها احلكومة اللبنانية، وتساهم هذه الدول يف متويلها ضمن 

املعايري وااللتزامات الدولية.
»تستحق  انها  واعتربت  الفكرة،  بهذه  كلينتون  رحبت 
الدرس« وان واشنطن ستتابعها مع االطراف الدولية املعنية 
بهذا امللف. كما علم من مصادر أممية ان اللقاء بني ميقاتي 
واالمني العام لالمم املتحدة بان كي ـ مون، أمس، ركز على 
ضرورة احلفاظ على االمن واالستقرار يف لبنان واملنطقة، كما 
تطرق النقاش اىل ضرورة توفري دعم دولي للبنان، الستيعاب 
تدفق الالجئني السوريني املتزايد، واهمية توفري الدعم الدولي 
للجيش اللبناني، من دون التطرق اىل مسألة احلدود البحرية 

بني لبنان واسرائيل.
املفروضة  الداخلية  القيود  طبيعة  لكلينتون  ميقاتي  وشرح 
يف  خمالفات  اي  وقف  حاولت  كلما  اللبنانية،  احلكومة  على 
اللبنانية، كتمرير االسلحة  ـ  السورية  او على احلدود  الداخل، 
اىل اي طرف داخل سوريا، حبجة ان هذا الطرف املعين يتم 
توقيفه، النه مع او ضد النظام السوري، معتربا ان هذه القيود 

تؤثر يف قدرة الدولة يف حفظ النظام العام.
بدورها، طمأنت كلينتون ميقاتي، يف هذا السياق، واكدت 
له ان واشنطن ال تريد لبنان ممرا لالزمة السورية بأي شكل من 
االشكال، ولتتخذ الدولة اللبنانية اي اجراء داخلي مينع هذا االمر 
ولن يكون هناك اي حتفظ امريكي، بل ستساعد واشنطن ملنع 

أي اضطراب داخلي يف لبنان نتيجة االنعكاسات السورية.
محلت كلينتون أيضا رسائل اجيابية اىل ميقاتي حول جتربته 
يف احلكم حتى اآلن، وحتدث مسؤولون من فريق عمل كلينتون، 
مع  تبلورت  بينهما  جيدة  »عالقة  عن  ميقاتي  عمل  فريق  ومن 
الوقت«، جزء منها يعود اىل قدرات كلينتون على كسر اجلليد، 
يف  ميقاتي  مرونة  اىل  مرده  آخر  وجزء  الرسائل،  وايصال 

التعاطي مع االمريكيني.
مؤمتر  يف  االمريكية  اخلارجية  وزارة  يف  مسؤول  وصرح 
صحايف ان حمور اجتماع كلينتون - ميقاتي كان عن »املخاطر 
احملتملة والتهديدات على استقرار لبنان اليت تنتج عن النزاع 
مشريا  لبنان«،  اىل  الالجئني  تدفق  ذلك  مبا يف  سوريا،  يف 
اىل ان ميقاتي »سلط الضوء على هواجسه حول املتشددين 
الذين يأتون اىل لبنان، واحتمال استخدامهم الشمال كمنصة 
للعمليات، ما يقوض استقرار لبنان واملناطق اجملاورة على حد 

سواء«.
وتابع املصدر االمريكي ان كلينتون »اقرت جدا بهذا اخلطر، 
واعادت تعزيز وجهة نظرنا، ان هناك خطرا حادا جدا يف اجلنوب، 
وهو واقع ان »حزب اهلل« يستخدم مناطقه كمنصة لتقويض 
استقرار سوريا، وايضا توفري حتديات حقيقية يف اجزاء اخرى 

من العامل ايضا«.
كما صرح مسؤول أمريكي يف هذا السياق أن هناك »أدلة 
وافرة على أن حزب اهلل، على األرجح بتشجيع من إيران، يدعم 

بنشاط النظام السوري«.
مباركة  على  البداية  احلالية مل حتصل يف  اللبنانية  احلكومة 
عليها،  واشنطن  تعرتض  مل  نفسه  الوقت  لكن يف  امريكية، 
القمع  أعمال  ازدياد  ومع  افعاهلا.  على  حتكم  ان  قررت  بل 
السابقة  املرحلة  زادت يف  السوري،  النظام  قبل  من  والقتل 
الضغوط االمريكية على احلكومة اللبنانية، الختاذ مواقف حازمة 
يف التعاطي مع الالجئني السوريني، والتنديد علنا مبمارسات 
النظام السوري. لكن مع تأزم احلل الديبلوماسي يف سوريا، 
وعدم وجود مقاربة امريكية جديدة يف هذا امللف، مل يتطرق 
اجتماعاتهم  اآلخرية، يف  االسابيع  االمريكيون يف  املسؤولون 
مع املسؤولني اللبنانيني، اىل ضرورة اختاذ مواقف متقدمة من 

االزمة الســورية.

كما فتحت السفارة االمريكية يف بريوت خطوطا مع النائب 
ميشال عون، ليس حملاولة دفعه اىل اجراء تعديالت يف مواقفه 
وتياره  نفسه  إبعاد  على  لتشجيعه  بل  الداخلية،  حتالفاته  او 

السياسي عن كل ما جيري يف سوريا.
حيال »حزب اهلل« كان هناك ايضا ضغط معنوي، كي يبتعد 
احلزب عن التطورات السورية، من خالل عقوبات فرضتها وزارة 
حتاول  اليت  الدولية  الضغوط  ضمن  تأتي  االمريكية  اخلزانة 
واشنطن توسيع رقعتها باحلديث مع االوروبيني. لكن اجلانب 
االمريكي يفصل مسار هذه العقوبات عن العالقة مع احلكومة 
اللبنانية، واحلكومة اللبنانية ترى ان هذه العقوبات ال تؤثر يف 

الدينامية الداخلية يف لبنان او يف العالقة مع واشنطن.

معـركـة حـلــب: الطرفان .......
تتمة املنشور الصفحة االوىل

متزامن، مؤكدة أن »تسوية النزاع جيب أن تتم من دون تدخل 
خارجي أو فرض موقف ما على أحد األطراف«.

معركة  حسم  قرروا  واملسلحني  النظامية  القوات  ان  وبدا 
حلب. وشن املسلحون هجمات عدة يف حميط مواقع اسرتاتيجية 
للقوات النظامية السورية يف حمافظة حلب، تالها إعالن »لواء 
التوحيد«، عن بدء هجوم حاسم على املدينة اليت تشهد معارك 
ضارية منذ أكثر من شهرين. وقال أبو فرات، وهو احد قادة 
حلب  ستكون  االول(،  )أمس  املساء  »هذا  التوحيد«  »لواء 
لنا أو نهزم«، يف حني ذكرت وكالة »اسوشييتد برس« ان 
وفيها:  املسلحني  إىل  نصية  برسائل  بعثت  السورية  القوات 
املسلحني  اخللوي،  عرب  الرسائل،  وحثت  انتهت«.  »اللعبة 
على االستسالم وتسليم أسلحتهم، حمذرة من أن عملية طرد 

املقاتلني األجانب قد بدأت.
اىل  اشارة  يف  عاجلة  أخبار  عدة  السوري  التلفزيون  وأذاع 
املعارك يف حلب والريف، قائال ان اجلنود السوريني يلحقون 
خسائر »باالرهابيني«. وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
»أوقعت أعمال العنف 59 قتيال، هم 37 مدنيا و16 عنصرا من 

قوات النظام وأربعة مقاتلني معارضني«.
يف هذا الوقت، دعا الرئيس التونسي املنصف املرزوقي، 
يف خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إىل »تدخل إنساني 
عاجل إلغاثة الشعب السوري ولرحيل )الرئيس السوري( بشار 
سوريا(  )إىل  عربية  سالم  حفظ  قوة  ولبعث  ونظامه،  األسد 
تسهر على تأمني املرحلة االنتقالية اليت نرجو أن تفضي لدولة 

دميوقراطية وجمتمع تعددي ومتعايش«.
وقال الرئيس اإليراني حممود امحدي جناد، يف مؤمتر صحايف 
يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  يف  مشاركته  هامش  على 
نيويورك، »نؤمن بأنه من خالل احلوار الوطين والتوافق ميكن 
ألطراف النزاع يف سوريا التوصل إىل حل متني ال يكون موقتا. 
بالتالي نريد أن منهد لبدء حوار وتفاهم وطنيني بني اجلانبني 

ونبذل جهودا لتشكيل جمموعة اتصال من دول خمتلفة«.
على  »نتائج  إىل  يفضي  قد  اخلارجي  التدخل  أن  من  وحذر 
األجل القصري، لكنه سيشيع الفوضى وانعدام االستقرار يف 
سوريا لعقود«. وأضاف ان »النسيج االجتماعي يف سوريا ال 
يسمح بان تضع جمموعات قبلية اليد على السلطة من خالل شن 

حروب. وإذا حصل ذلك فستكون هناك نزاعات جديدة«.
بوتني والفروف

وسط  ريازان  منطقة  سكان  مع  لقاء  خالل  بوتني،  وقال 
ميكنهم  ال  شركاءنا  أن  هو  خطورة  األكثر  »األمر  إن  روسيا، 
التوقف. لقد زرعوا الفوضى يف العديد من املناطق، وها هم 
أخرى، ال سيما يف  السياسة نفسها يف دول  اآلن ينتهجون 
سوريا«. وأضاف »لقد قلنا فعال انه جيب التحرك حبذر وعدم 
فرض أي شيء بالقوة حتت طائلة نشر الفوضى. وما الذي نراه 

اليوم؟ الوضع شبيه كثريا حبالة الفوضى«.
وتابع بوتني »مل نكن نريد فعال أن يتكرر اليوم ما حصل يف 
االمرباطورية  استيالء  إىل  البشرية قبل قرون«، مشريا  تاريخ 
الرومانية على قرطاج وتدمريها. وقال إن »أول عملية تنظيف 
اليت  الرومانية وقرطاج  اثين واسعة حصلت بني االمرباطورية 
تقع يف مشال أفريقيا«، موضحا أن »االمرباطورية الرومانية مل 
تستول على قرطاج وحتتلها وحسب، لكنها بعد أن دمرت كل 
شيء فيها وأدمت اجلميع، رشت امللح كي ال ينبت فيها أي 
شيء«. وأضاف »برأيي، ان ما حيصل يشبه ذلك، عندما حتاول 
الضعفاء  أن تفرض أسلوب حياتها وأخالقها على  دول قوية 
من دون األخذ يف االعتبار تاريخ وتقاليد ودين هذا البلد أو 

ذاك«.
اليت  الدول  الفروف  الروسية سريغي  اخلارجية  وزير  ومحل 
واحلوار،  النار  وقف  رفض  على  السورية  املعارضة  تشجع 
واإلصرار على تنّحي الرئيس السوري بشار األسد، مسؤولية 

استمرار »محام الدم« يف سوريا.
تشارلي  األمريكي  الصحايف  مع  مقابلة  الفروف، يف  وقال 
روز، ان ما جيري يف سوريا »حرب أهلية تأخذ أبعادًا دولية 
أكثر فأكثر، ألن بعض الدول تصر على أنه قبل بدء احلوار جيب 
أن يتنّحى الرئيس بشار األسد، واجليش احلر الذي يهيمن عليه 
اإلخوان املسلمون ليس القوة الوحيدة اليت تقاتل النظام، كما 

أن هناك عناصر تابعة للقاعدة وجمموعات إرهابية أخرى«.
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وكرر الفروف التأكيد أن اتفاق جنيف جيب أن يكون القاعدة 
ألي حل يف سوريا، داعيًا األطراف اليت شاركت يف االجتماعات 

اىل أن تلتزم مبا وقعته.
وحذر من حشر األسد يف الزاوية، موضحا انه »يف حال اعتقد 
أنها طريقة سيتوصلون من خالهلا إىل هدفهم، وهذا  الناس 
خمططهم، لكن مجيع الدالئل تشري إىل أن حشره يف الزاوية 

جيعل منه أكثر عنادًا للمحاربة حتى النهاية«.
وأعلن أن موسكو ساعدت واشنطن يف التواصل مع السلطات 
السورية حيال مسألة تأمني األسلحة الكيميائية السورية. وقال 
السوريني يف  مع  التواصل  على  األمريكيني  اخلرباء  »ساعدنا 
هذه املسألة، وقد حصلنا على إيضاحات وتعهدات بان احلكومة 

السورية حتمي مواقع األسلحة الكيميائية بشكل جيد«.
»الربيكس«

تضم  اليت  »الربيكس«،  جمموعة  دول  خارجية  وزراء  ودعا 
روسيا والصني والربازيل واهلند وجنوب أفريقيا، يف بيان بعد 
إىل  النزاع يف سوريا  أطراف  »مجيع  نيويورك،  اجتماعهم يف 
وقف إطالق النار بشكل متزامن، وبدء عملية مصاحلة سياسية 
مبشاركة مجيع قطاعات اجملتمع عرب احلوار وبدعم من اجملتمع 

الدولي«.
وذكر بيان صادر عن وزارة اخلارجية الروسية »أعرب شركاء 
العنف  تصاعد  من  قلقهم  عن  الربيكس  جمموعة  يف  روسيا 
املسلح وتردي الوضع اإلنساني يف البالد. وشدد املشاركون 
على أن تسوية النزاع جيب أن تتم من دون تدخل خارجي أو 

فرض موقف ما على أحد األطراف«.
وتابع البيان ان »دول الربيكس أكدت خالل اللقاء ضرورة 
تأييدها  عن  وأعربت  سوريا،  يف  األممي  الوجود  تعزيز 
األخضر  سوريا  إىل  املشرتك  العربي  األممي  املبعوث  مهمة 

اإلبراهيمي«.
وقال املراقب العام لإلخوان املسلمني يف سوريا حممد رياض 
الروسي  الفيتو  الشقفة، يف مقابلة مع »فرانس برس«، ان 
ليس »سوى ذريعة« لقوى العامل كي ال تساعد السوريني على 

االطاحة باالسد الذي »سيسقط حتى من دون مساعدة«.

أوباما حياول تعزيز تقّدمه يف ........
تتمة املنشور الصفحة االوىل

االنتخابات الرئاسية يف 6 تشرين الثاني، األمر الذي يزيد 
الفارق على املستوى الوطين بينه وبني رومين.

ونفى مساعدو أوباما مزاعم اجلمهوريني انهم حيتفلون بالفوز 
يف وقت مبكر، لكن الناطقة باسم الرئيس جني بساكي صرحت 
ما  على  »يضيق«  االبيض  البيت  اىل  رومين  ميت  بان طريق 

يبدو، و«من االرجح اننا حنن من سيصل ال هم«.
ويبدو أن تراجع رومين يف االستطالعات  ناجم عن الضرر 
التقط له  الذي أحلقه به نشر شريط فيديو االسبوع املاضي 
سرًا يقول فيه ان 47 يف املئة من االمريكيني يصوتون الوباما 

النهم يعتمدون على احلكومة وال يدفعون ضرائب.
وخفف احلاكم السابق ملاساتشوستس حدة هلجته االربعاء، اذ 
قال: انه »يتأمل« لوضع االشخاص الذين يواجهون صعوبات 
االهتمام  يف  دورًا  »للحكومة«  ان  اىل  الفتًا  عمل،  اجياد  يف 
بهؤالء، و«سنصر على ان حيظى هؤالء بفرصة للعمل اذا كانوا 

قادرين على ذلك الننا لن نوجد جمتمعًا يعتمد على احلكومة«.
اوهايو  والية  يف  العمال  أصوات  على  املرشحان  وتنافس 
الغولف جاك  اسطورة  جانب  اىل  رومين  املتأرجحة، حيث ظهر 
اوباما من حماوالت  فيما سخر  الوالية،  املتحدر من  نيكالوس 

منافسه اجلمهوري الوقوف يف وجه الصني.
وقال الرئيس االمريكي يف جتمعني انتخابيني يف اوهايو: 
»انه يتحدث حبدة عن الصني«، متهما منافسه باستثمار بعض 
اىل  وظائف  نقل  على  تعمل  مصانع  الشخصية يف  ثروته  من 
الصني. واضاف: »حني تسمعون هلجته احلادة وهذه االعالنات 
اليت ميررها وتعد بتشديد اللهجة حيال الصني، يتبني انها ال 
حتظى بصدقية«. وهاجم رومين من جهته اوباما النه عجز عن 
منع خسارة 582 الف وظيفة يف السنوات االربع األخرية، ومحله 
تبعة تراجع القطاع الصناعي »بسبب منافسة من دول خارجية، 

ال تعترب يف غالب االحيان عادلة«.
وقال يف كليفالند يف احد التجمعات اليت عقدها يف اوهايو 
تتالعب  بانها  الصني  سأصف  االول،  اليوم  »من  االربعاء: 
بأنه  ثقته  عن  وأعرب  وظائف«.  يسرقوا  اال  جيب  بالعملة... 
سيفوز يف اوهايو على رغم ان استطالعًا اجرته جامعة كينيبياك 
وصحيفة »النيويورك تاميس« وشبكة »سي بي اس« االمريكية 
للتلفزيون ونشر االربعاء اظهر انه تراجع عشر نقاط يف والية 
مل يسبق ألي مجهوري ان جنح يف الوصول اىل البيت االبيض 

اذا خسرها.
 وحياول أوباما البناء على هذا التقدم للفوز يف الواليات اليت 
اعالن  الثاني. ويف  انتخابات تشرين  بالنسبة اىل  تعد حامسة 
مدته دقيقتان ويستهدف الواليات السبع اليت ال تعد حمسوبة 
ال على اجلمهوريني وال على الدميوقراطيني، حاول تسويق ما 
اقتصادية  خطة  عارضًا  اجلديدة«،  االقتصادية  مساه«الوطنية 
من  وحتّد  الصناعي  القطاع  وظيفة يف  مليون  توفر  إنها  قال 

استرياد النفط وتوّظف آالف املعلمني اجلدد.
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إعتبار  به  كان من املسّلم 
دوري  من  األوىل  اجملموعة 
يف  »عادية«،  أوروبا  ابطال 
سان  باريس  يبّدل  مل  حال 
متامًا  جلده  الفرنسي  جريمان 
القطرية«  »العباءة  ويرتِد 
»اجملتمع  لدخول  دفعته  اليت 

املخملي«.
مبكرًا  ارتقى سان جريمان 
اىل مستوى التوقعات، بعدما 
كييف  دينامو  ضيفه  سحق 
دي  »بارك  ستاد  على   1-4
التوقعات  مؤكدًا  برنس«، 
اليت رشحته لتزعم اجملموعة. 
بيد ان مدربه االيطالي كارلو 
اذ  متواضعًا  بقي  انشيلوتي 
ليس  فريقه  ان  اىل  اشار 
واضاف:  للقب،  املرشح 
على  احملافظة  اىل  »حنتاج 
يف  يتمثل  هدفنا  تركيزنا. 

ختطي دور اجملموعات«.
 1987 بطل  بورتو،  ويعترب 

الطبيعي  املرشح  و2004، 
بانتصار  عاد  بعدما  التالي،  الدور  اىل  الباريسي  الفريق  ملرافقة 

عزيز على دينامو زغرب من كرواتيا )0-2(.
االنكليزي  ارسنال  باسم  الثانية مسّجلة سلفًا  صدارة اجملموعة 
الذي يعيش فرتة رائعة بفضل تألق العبيه يف شكل عام، وعلى 
والعاجي  بودولسكي  لوكاس  االملاني  حديثًا  الوافدان  رأسهم 
جرفينيو، على رغم رحيل هداف الفريق اهلولندي روبن فان بريسي 

اىل غرميه مانشسرت يونايتد.
عودة »املدفعجية« بفوز من ارض مونبلييه الفرنسي 2-1 اكدت 

اطماع مدربه الفرنسي ارسني فنغر.
من جهته، اعلن شالكه االملاني نفسه مرشحًا قويًا النتزاع البطاقة 
اوملبياكوس  على  مدّو  بانتصار  اليونان  من  عودته  اثر  الثانية، 

بريايوس 1-2.
أن  عن  الثالثة  اجملموعة  منافسات  من  االوىل  اجلولة  وكشفت 
به يف  الذي كان يسطع  التوهج  الكثري من  االيطالي فقد  ميالن 

أرجاء »القارة العجوز«.
متثلت مفاجأة اجملموعة مبلقة االسباني الذي حقق انتصارًا كبريًا 
يف مباراته االوىل ضمن املسابقة األوروبية األم، وجاء على حساب 
ضيفه زنيت سان بطرسربج الروسي 3-0، على رغم ان األخري ضم 
بنفيكا  من  فيتسل  اكسل  والبلجيكي  بورتو  من  هالك  الربازيلي 
الربتغالي يف نهاية سوق االنتقاالت الصيفية مقابل 100 مليون 

أورو.
بعدما  املوت«،  »جمموعة  تسمية  الرابعة  اجملموعة  واستحقت 
مجعت يف طّياتها ريال مدريد االسباني ومانشسرت سييت االنكليزي 

وبوروسيا دورمتوند االملاني واجاكس امسرتدام اهلولندي.
دور  من  الـ«سيتيزنس«  او  »امللكي«  خروج  ان  يف  شك  ال 

اجملموعات سيشكل مفاجأة كربى.
ان  على  الصدارة،  املدريدي  الفريق  سينتزع  الورق،  على 
ملمثل  افضلية  مع  الثانية،  البطاقة  على  الثالث  الفرق  تتنافس 
مدينة مانشسرت. بيد ان اجلولة االوىل، اليت شهدت فوزًا صعبًا 
إمنا مثريًا، لريال على »سييت« 3-2 يف ملعب »سانتياغو برنابيه«، 
أكدت، أن رجال املدرب الربتغالي جوزيه مورينيو ليسوا معصومني 

عن السقوط.
روبرت  للبولندي  متأخرة  بإصابة  اجاكس  على  دورمتوند  فوز 
الشاب  مدربه  يعي  الذي  االملاني،  الفريق  اراح  ليفاندوفسكي، 
يورغن كلوب أن على رجاله حصد النقاط كاملة على ارضهم، ألن 

املباريات اليت تنتظرهم خارج الديار لن تكون سهلة.
تشلسي  بتعادل  اخلامسة  اجملموعة  يف  القمة  مباراة  وانتهت 
االنكليزي، حامل اللقب، مع جوفنتوس االيطالي 2-2 على ستاد 

»ستامفورد بريدج«.
وعلى رغم نتائجه املشجعة يف الدوري املمتاز وتعادله مع فريق 
»السيدة العجوز«، بطل ايطاليا العائد بقوة اىل الساحة االوروبية، 
يبقى تشلسي مفتقدًا الثقة اليت ينتظرها منه مشجعوه، وخصوصًا 
بعد خسارة مباراة الدرع اخلريية امام مانشسرت سييت 2-3، ومباراة 

»السوبر كأس« األوروبية 1-4 امام اتلتيكو مدريد االسباني.
بايرن ميونيخ االملاني، اجلريح بعد سقوطه على ارضه يف نهائي 
املوسم املاضي امام تشلسي بصورة دراماتيكية، اراد بدء محلة 
ضيفه  على  فتغلب  اراد،  ما  له  وكان  بانتصار،  احلالي  املوسم 
قدرة  وأثبت  السادسة،  اجملموعة  ضمن   1-2 االسباني  فالنسيا 

كبرية يف املنافسة جديًا على اللقب القاري جمددًا.
بيد ان فالنسيا يبقى مؤهاًل ملرافقة الفريق البافاري اىل الدور 

انتفاضة ريال واهتزاز برشلونة
جبهة جديدة فتحت يف احلرب الكربى بني رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم »الفيفا« السويسري جوزف سيب بالتر، والرئيس السابق لالحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم القطري حممد بن همام العبداهلل، الذي نال حكمًا 
من حمكمة التحكيم الرياضية »تاس«، كسر فيه قرار »الفيفا« وقفه 

عن العمل االداري مدى احلياة.
عالقة  هلا  عدة  مرافق  املعركة  شظايا  تطاول  ان  مفاجئًا  يكن  مل 
االعالمية،  احلريات  معركة  على  الدور  كان  املرة،  وهذه  القدم.  بكرة 
»وورلد سبورت غروب« مالكة حقوق كل نشاطات  بعد مبادرة شركة 
االحتاد اآلسيوي، اىل مقاضاة الصحايف املاليزي جيمس دورسي املقيم 
عليها  انه حصل  قيل  وثائق  االخري  خلفية عرض  على  يف سنغافورة، 
من االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، املعادي لنب همام يف هذه االيام، 
واتهم فيها القطري بنيل رشى قيمتها 14 مليون دوالر من الشركة، 
ومتكينها من السيطرة على مقدرات الكرة اآلسيوية، ولعب دور اكرب. 
وتضمن التقرير اشارة اىل اللبناني بيار كاخيا، فصنفه دورسي يف خانة 

»املليارديرية«، فيما هو فعالً من اصحاب املاليني.
من  دورسي  ناله  كبري  تعاطف  بعد  حريات،  مسألة  القضية  حتولت 
مريلو،  جياني  االيطالي  الرياضية  للصحافة  الدولي  االحتاد  رئيس 
والكاتب الشهري كري رادنيدج. فيما وصف الناقد جيسي فينك تصرف 
الشركة بأنه »مضيعة للوقت«. هؤالء وغريهم انتصروا لدورسي، ودعوا 
اىل  اللجوء  ال  االتهامات،  على  بالرد  »تبييض« صفحتها  اىل  الشركة 

القضاء لتكبيل دورسي.
خرجت االمور عن السيطرة، وبادر موقع »البالد« االلكرتوني البحريين 
اىل تعميم اخلرب، الذي تصدر عناوين املواقع االلكرتونية. يف حني لّبى 
الصحافة  حرية  عن  مؤمتر  للمشاركة يف  الدامنارك  اىل  دعوة  دورسي 
اجلشع  حال  عرض  اىل  وصواًل  واجملتمع،  القدم  كرة  بني  والعالقة 

السائدة حاليًا.
يصح القول يف اقحام اسم كاخيا يف املعركة، بأن االمر تأخر ومل يكن 
مفاجئًا، ذلك ان كاخيا يعترب أحد أشد املقربني من بن همام. ومل تكن 
عابرة دخول وسيلة اعالمية حبرينية على اخلط، للرتويج لتهمة جديدة 
ضد بن همام. والالفت ان التقرير تضمن اشارات واتهامات مباشرة اىل 

مؤسسات اعالمية كربى تسيطر على كل مسابقات كرة القدم.
يف النتائج االولية للمعركة مع دورسي، ان شيئًا لن يصيب االخري، 
ال بل ان الناظر اىل النتائج، ال بد له من ان يرصد ردود الفعل لدى 
اجلهة املعنية، خصوصًا ان حوادث مماثلة أسفرت عن تغييب من يتم 
تداول امسائهم يف ملفات مالية، بصرف النظر عن ادانتهم من عدمها. 
وال بد من التوقف عند مسار القضايا اليت اثريت ضد بن همام، واليت 
أدت كل واحدة منها اىل فتح ملفات مل تعرف نهاية حتى كتابة هذه 

السطور.
»اللعب اآلن على الكبري من دون اسقاط احملرمات«. الكالم ملسؤول 
املناوئني  أشد  من  وهو  امسه،  ذكر  رفض  ودولي  خليجي  رياضي 
للقطري. وال حيتاج االمر اىل تفسري ان أهل البيت اخلليجي مييزون بني 

توجيه الضربات اىل اخلصم األزلي، وحتييد املؤسسات القطرية.
الالفت يف املوضوع ان النزاع انتقل اىل امانة االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم، حيث زّود دورسي وثائق )مل نتبني صحتها بعد(، فيما اتهم 

اخصام بن همام بإخفاء اوراق حساسة من داخل االحتاد.
هي مواجهة بني معسكر »الفيفا« والقطري الذي يعّول على إمكانات 
ذاتية هائلة. وقيل ان بن همام يتعاون مع خنبة مكاتب احملاماة يف 
امام  الفرصة  التاحة  تفاديًا  فقط،  واحد  اىل  حاجته  رغم  على  لندن، 
اخصامه لالستعانة خبدمات مكاتب من الطينة عينها. اال ان بالتر استبق 
كل شيء، ومسى احملقق االمريكي مايكل غارسيا رئيسًا ألركان حربه!

سيصيب دورسي مزيدًا من الشهرة، علمًا انه ميلك سجاًل مهنيًا كبريًا 
باحثًا يف  عدة  مواقع  وشغل  معروفة،  اعالمية  مؤسسات  عمل يف  اذ 
شؤون الشرق االوسط. ورمبا يكون اختري للتصدي هلذه املهمة، اعتمادًا 
اآلسيوي  االحتاد  بني  الشراكة  على  اهلجوم  جاء  لذا  براق.  اسم  على 
لكرة القدم والشركة املالكة حقوق تسويق بطوالته، من بوابة دورسي، 
اعالمية، كسبها دورسي سلفًا. فيما يتوقع ان  وحتّول معركة حريات 
ظروفها  املعركة  دقة  بسبب  امثانًا  اآلخر  املقلب  على  البعض  يدفع 
وحجم الضغوط. وكانت »وورلد سبورت غروب« احتفلت بالعيد الـ 20 
لشراكتها مع االحتاد اآلسيوي، وقال كاخيا يف كلمة دّونها يف كتّيب 
االحتاد  بعائدات  اخلاصة  االرقام  نقلت  الشركة  ان  باملناسبة،  خاص 
اآلسيوي من مسابقاته، اىل مرحلة مل يعهدها من قبل، وقاربت ارقام 
كربى  مسابقات  على  انسحب  االمر  وهذا  الكربى.  األوروبية  البطوالت 
منها كأس اخلليج، اليت ختطت حقوق بيع مبارياتها اىل شبكات التلفزة 

عشرات املاليني من الدوالرات.
انها الساعة اليت تأتي دون استئذان ايذانًا بالرحيل، فيتحول االداري 
او الناشط مشتبهًا فيه تتم ادانته مبجرد عجزه الدفاع عن نفسه، او 
فوق، فيستمر يف  من  يتلقاها  ألوامر  تلبية  بذلك،  القيام  عن  احجامه 

ممارسة ما اعتاده من دور املنفذ املطيع، البيدق يف حسابات الكبار.
على طريقة »عند تغيري الدول ...«، يذهب االشخاص ضحايا لعناوين 
اكرب، ألن الصروح والعروش تهتز ومتيل احيانًا، اال انها مل تقع يومًا 

ولن تقع.
فلننتظر رد فعل بن همام القادر يف استمرار على مواجهة اجلميع، 

وعلى جعل بالتر يعاني أرقًا مل يعرف له مثياًل.

جيمس دورسي بطل أم بيدق 
لـ«كش« ما دون امللك؟

باتي  ان  وخصوصًا  التالي، 
قدم  البيالروسي  بوريسوف 
له هدية مثينة متثلت يف فوزه 
الفرنسي،  ليل  مضيفه  على 
املرشح القوي للمنافسة على 

احدى البطاقتني 1-3.
بايرن  من  كاًل  ان  الالفت 
شالكه  ومواطنيه  ميونيخ 
ضربة  اضاعوا  ودورمتوند، 
مباراته  يف  »بناليت«  جزاء 
االوىل ضمن دور اجملموعات، 
اال انها خرجت كلها فائزة يف 

نهاية املطاف.
السابعة،  اجملموعة  يف 
االسباني  برشلونة  ارجتف 
االوىل،  مباراته  يف  قلياًل 
اليت استضاف فيها سبارتاك 
موسكو الروسي بعدما تقدم 
وكان   .1-2 األخري  عليه 
من  بطولي  عمل  من  بد  ال 
ميسي  ليونيل  االرجنتيين 
نصابها،  اىل  االمور  ليعيد 
فقد أحرز »الربغوث« اصابتني 
يف الدقيقتني 72 و80 ماحنًا فريقه فوزًا صعبًا 3-2 يف مستهل 

مشوار املدرب اجلديد تيتو فيالنوفا يف دوري االبطال.
ويعترب بنفيكا مرشحًا ملرافقة الفريق الكاتالوني اىل الدور التالي، 
علمًا أنه عاد بتعادل سليب رابح من ارض السلتيك االسكوتلندي.

مانشسرت يونايتد االنكليزي فاز على غلطة سراي الرتكي 1-0 يف 
اجملموعة الثامنة، االمر الذي منحه ثالث نقاط يف مسعاه لتفادي 

اخلروج من دور اجملموعات، كما حصل يف املوسم الفائت.
براغا  سبورتينغ  مضيفه  على  الروماني  كلوج  فاز  جهته،  من 

الربتغالي 0-2.

بالتيين لـ«طقس قطري« يالئم اجلميع
خرق رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بالتيين 
الستضافة  القطري  امللف  مناهضو  له  يؤسس  الذي  الصلب  اجلدار 
نهائيات كأس العامل 2022، باحلديث عن حلول عملية إلقامة النهائيات 
يف »طقس يالئم اجلميع«، داعياً  املسؤولني الكرويني القطريني اىل 

تغيري موعد النهائيات ونقلها اىل فصل الشتاء.
تعدى تصريح بالتيين الكالم التقين وتناول احوال الطقس، وميكن 
تفسريه اجيابًا من الرئيس العتيد لـ«الفيفا«، ما مل يكن للسويسري 
على  اخرية  رابعة  بوالية  االلتزام  حول  آخر  رأي  بالتر  سيب  جوزف 
اجملتمع  اىل  رسالة  يوجه  الفرنسي  هو  وها  الدولية.  املنظمة  رأس 
باالستمرارية  تعمل  ادارات  املؤسسات  ان  مفادها  الدولي،  الكروي 
قاضيني  السويسري  استقدام  مع  احلال  كما  بالشخصانية،  وليس 
وبينها ظروف  »الفيفا«،  ملفات  »نبش« كل  اليهما  أوكل  كبريين، 

منح استضافة نهائيات كأس العامل من 2006 اىل 2022.
ولطاملا حرص بالتيين يف معركته لرئاسة االحتاد األوروبي، على 
ايالء الدول الصغرية كرويًا االهتمام االبرز، يف سعيه اىل نشر اللعبة 
اكثر، وعدم قصرها على البلدان املتقدمة كرويًا واليت حتتكر االلقاب، 
وال يتم خرق حلقتها الضيقة اال نادرًا. وبّدل الفرنسي املعايري املعتمدة 
سابقًا يف دوري ابطال أوروبا، ليوفر فرصًا لفرق أوروبا الشرقية. 
كما اقرتح منح استضافة نهائيات بطولة األمم األوروبية للمدن وليس 
للبلدان، توفريًا لصرف ميزانيات طائلة وجعل الدول تشرع يف إعادة 
تأهيل البنى التحتية وما يتطلبه ذلك من صرف اموال، وما يواجهه 

من صعوبات.
يدرك الفرنسي ان استضافة الشرق االوسط نهائيات كأس العامل، 
ستؤسس حلقبة جديدة يف تاريخ كرة القدم. ويقارب املشهد انطالقًا 
من مسابقة كأس اخلليج العربي اليت تصرف فيها ميزانيات ضخمة، 
على رغم تواضع املستوى الفين للمنتخبات. لكنه يراهن على املدن 
والدول الصغرية يف مساحتها، الحداث النقلة اليت يريدها جبعل شعار 
»كرة القدم للجميع« واقعًا على االرض، تغيب فيه التفرقة بني دول 

غنية واخرى نامية، او متواضعة كرويًا.
قد يقول البعض اننا حنّمل االمر اكثر مما يستحق. اال ان املقياس 
املنتخبات  العامل، يعود اساسًا اىل حضور  نهائيات كأس  يف جناح 
األوروبية، واىل تنسيق مسبق مع احتادها القاري، حبكم وجود غالبية 
الالعبني النجوم يف الدول األوروبية، وما للنوادي األوروبية الكربى 

من كلمة فصل يف الشأن الكروي يف ارجاء الكرة االرضية.
اىل ذلك، فإن بالتيين مضمون حضوره بعد 10 سنني، خالفًا لغريه 
من االداريني املخضرمني، وبينهم بالتر نفسه الذي شارف الثمانني، 

وقبله االرجنتيين خوليو غروندونا.
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الشعر يتعملق من جديد يف سيدني ويعبق يف 
دارة الشاعر عصام ملكي

الشعر الزجلي يف اسرتاليا ال يعرف صوالت وجوالت اال 
يف دارة رئيس عصبة الزجل يف اسرتاليا الشاعر املعروف 
عصام ملكي وعقيلته يوالندا اللذين اعتادا كل شهر تقريبا 
برادبريي يف  العامر يف ضاحية  منزهلما  ان يستضيفا يف 
االعمال  ورجال  واحملامني  الشعراء  من  خنبة  كامبلتاون 

واالعالميني ومتذوقي الشعر الزجلي.
فيوم االحد يف 23 اجلاري غصت دارة الشاعر عصام ملكي 
واالعالميني  والشعراء  واحملامني  االعمال  رجال  من  بعدد 
نذكر منهم احملامي ريتشارد مرتي وعقيلته ساندرا ورجال 
والشعراء  حايك  ومجيل  توما  وجو  الشدياق  سليم  االعمال 
احملامي مروان كساب وجورج منصور ومارون طراد وطوني 
حنا النسر اضافة اىل صاحب الدار والدعوة الشاعر عصام 
نبيل  االلكرتوني  العنكبوت  موقع  صاحب  والزمالء  ملكي 

ضناوي ورئيس حترير اهلريالد ومدير العالقات العامة فيها 
انطونيوس بو رزق وأكرم املغوش.

وقد فاح اريج الشعر الزجلي اللبناني االرجتالي وتعملق يف 
تلك املناسبة الرائعة حيث اسكرت مخرة الشعر روح ووجدان 
احلضور ونقلته اىل عصر الشعر الذهيب يف لبنان حيث كانت 

منابر الشعر تستقطب اآلالف.
يف  ووضعه  الشعر  حول  احاديث  املناسبة  خالل  ودارت 

اسرتاليا اضافة اىل مسائل اخرى.
غنية  مأدبة  اعدت  قد  ملكي  يوالندا  السيدة  وكانت 
بالباربكيو واملأكوالت واملازات اللبنانية الشهية حيث شعر 

اجلميع كأنهم اصحاب الدار.
شكرا للشاعر عصام ملكي وان شاء تبقى دارتك عامرة 

بالشعر والكرم واحملبة.

طبيبة لبنانية تشارك يف أهم 
إجناز طيب هلذا القرن

إجناب االطفال من ظواهر احلياة الطبيعية لكل امرأة.
العامل  النساء من حول  بالنسبة اىل عدد كبري من  ولكن 
يعترب هذا االمر من االحتماالت البعيدة املنال، اما بسبب خلل 
معني قد يؤدي اىل العقم،  واما لعدم وجود رحم باالساس 

يف احشاء امرأة.
بينهم  من    gothenburg جامعة  يف  االطباء  من  جمموعة 
العاقوري  راندا  اجملهرية  اجلراحة  يف  اللبنانية   الدكتورة 
وبعد عقد تقريبا من االحباث املعمقة وجدوا احلل ملا كان 

مستحيال...
على  قادرة  غري  امرأة  احشاء  اىل  منجبة  امرأة  رحم  نقل 

االجناب اما القصة فبدأت يف اسرتاليا عام 1998.
الدكتورة العاقوري شرحت القصة موضحة أن الربوفسور 
عملية  أجرى  اوسرتاليا  يف  كان  الذي     mats branstrom
الحدى الفتيات واستأصل منها رمحها وقال هلا على االثر 
أنه مل يعد بامكانها ان تنجب االطفال فسألته عندها:«مل ال 
تزرعوا لي رمحا«؟ عندها وضع branstrom  الفكرة يف رأسه 

وبدأ التفكري بتنفيذها.
ومبا ان الدكتورة العاقوري تعترب من  الدكاترة املاهرين يف 
 mats branstrom طب اجلراحة اجملهرية قرر الطبيب النسائي
ان يوكل اليها مهمة االحباث االولية اليت جرت بطريقة دقيقة 
لتحافظ على حياة الواهب واملتلقي واجلنني املنتظر. عملية 

ازالة الرحم من اجلهة املاحنة حبسب االطباء املكتشفني تتم 
عن طريق شق البطن واستخراج الرحم بالكامل من االنسجة 
واالوعية احمليطة يوضع الرحم على قالب من الثلج ومن ثم 
ترش االوعية الدموية املرتبطة به مبواد حافظة ليتم بعدها 

زرع الرحم يف جسم املتلقي.
عشر  اخلامس  يف  متت  العامل  يف  للرحم  زراعة  وأول 
والسادس عشر من ايلول اجلاري يف مستشفى تابعة جلامعة 

gothenburg  يف السويد وهي ناجحة.
ويبقى االهم عند االطباء والدة اجلنني بصحة جيدة وبعدها 
اما يستأصل الرحم من جديد او يتم ابقاؤه يف احشاء االم 
يف حال ارادت االجناب مرة ثانية وال شك ان هذا العمل 
يعترب من اهم االجنازات الطبية يف القرن الواحد والعشرين 

وقد شاركت فيه طبيبة لبنانية.

الزميل ضناوي، املحامي مرتي، الشعراء ملكي وكساب والنسر، والسيدتان يوالندا مرتي وساندرا مرتيمرتي، ملكي، كساب، النسر، مدام مرتي، مدام ملكي وحفيدتاها، توما، الشدياق، الحايك والزميل املغوش

الشاعران جورج منصور ومارون طراد وحضورالزميل نبيل ضناوي، املحامي ريتشارد مرتي والشاعر د. مروان كسابجو توما، سليم الشدياق، جميل الحايك والزميل انطونيوس بو رزق

زنبقتا عائلة ملكي مع توما والشدياق والحايك والزميل املغوش
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زفاف كاد يتحّول إىل مأمت يف بعلشميه

كاد حفل زفاف يف بعلشميه ان يتحول إىل مأمت، اثر عراك وقع بني 
امرأة جبروح  اصابة  إىل  أدى  ما  نار  اطالق  إىل  تطور  العروسني  أهل 

طفيفة.
حفل  خالل  خالد  وادي  عرب  من  العروسني  أهل  بني  خالف  ووقع 
زفاف يف مدينة املالهي يف بعلشميه، تطور إىل عراك باأليدي وضرب 
بالعصي وإىل اطالق رشقات نارية يف اهلواء، ما أدى إىل اصابة امرأة 

جبروح طفيفة.
وقوى  اللبناني  اجليش  من  دورية  املكان  إىل  حضرت  الفور  وعلى 

األمن الداخلي، وأوقفت مسبيب اإلشكال.
ما  نار  اطالق  ختلله  عائلتني  بني  إشكال  وقع  حراجل،  منطقة  ويف 
جورج«  »سان  مستشفى  إىل  نقل  حيث  مهنا،  اصابة مسري  إىل  أدى 
يف عجلتون. وطوقت قوى األمن الداخلي املنطقة منعًا لتطور احلادث. 
بسبب  العائلتني  بني  حصلت  سابقة  »خالفات  ان  معلومات  وأفادت 

املرامل«.
***

اجليش يضبط كميات كبرية من املخدرات
بعد مداهمته مستودعاً يف بعلبك

ضبط اجليش اللبناني كميات كبرية من املخدرات وأسلحة وذخائر 
بعد مداهمته مستودعًا يف بلدة محودية يف بعلبك، وأعلنت قيادة 
اجليش انه »يف إطار اجلهود اليت تقوم بها وحدات اجليش ملكافحة 
وردت  مسبقة  معلومات  على  وبناء  وتصنيعها،  املخدرات  زراعة 
إىل مديرية املخابرات، دهمت قوة من اجليش فجر اليوم )أمس(، 
مستودعًا لتخزين املخدرات يف منطقة محودية - بعلبك، حيث مت 
ضبط محولة 20 شاحنة من حشيشة الكيف و70 كيلوغرامًا من أنواع 
االسلحة  من  كمية  مصادرة  اىل  باالضافة  املخدرات،  من  خمتلفة 

والذخائر.
وتتابع قوى اجليش مالحقة املتورطني لتوقيفهم واحالتهم على 

القضاء املختص«.
***

سالب »يتخلّى« عن مسدسه ويفّر
بعد عراك مبحل يف احلازمية

عملية سلب حملل  أثناء  مهامجته  يتوقع  السالبني  أحد  يكن  مل 
العّدة لذلك  أعّد  أجهزة خلوية يف منطقة احلازمية، خصوصًا وانه 
»سحب«  من  مّكنه  سالحه  فإن  ذلك،  ورغم  مبسدس.  متسلحًا 
عشرات البطاقات املسبقة الدفع وبعض األجهزة اخللوية قبل ان 

يدخل يف عراك مع أحد أصدقاء صاحب احملل املستهدف.
ويف النتيجة، فإن السالب متّكن من الفرار بسيارة اجرة، رغم 

مالحقته من قبل دورية أمنية و«جلأ« إىل خميم شاتيال.
وكان مسلح قد دخل إىل حمل لبيع األجهزة اخلليوية يف احلازمية 
البطاقات  حول  احملل  لصاحب  قبله  من  استفسارات  وبعد  ليال، 
املسبقة الدفع واالجهزة اخلليوية موهما اياه بشراء عدد منها، أقدم 
حكمت ضو وسحب  احملل  بوجه صاحب  على شهر مسدس  فجأة 
عشرات البطاقات بعد انذاره بقتله، فضال عن اجهزة خليوية. لكن 
عراكا حصل بعد تدخل احد اصدقاء صاحب احملل ادى اىل ختلي 
طاردتها  اليت  اجرة،  سيارة  ليستقل  وفر  مسدسه  عن  السالب 
السيارة  ولدى وصول  باحلادث،  اعالمها  بعد  االمن  لقوى  دورية 
إىل شاتيال واقرتاب الدورية، متكن السالب من النزول من باب 

السيارة والفرار. وقدر املسلوب مبا يزيد على 6 ماليني لرية.
وقد حاولت عناصر الدورية مالحقته لكنه فر اىل داخل املخيم، 
عندها مت توقيف السائق الذي اقله رهن التحقيق يف حماولة ملعرفة 
انه  ام  نقله  اثناء  بها  له  افضى  السالب  اي معلومات قد يكون 

شريك معه يف عملية السلب.
***

ضبط هريويني من املطار

احلريري  رفيق  مطار  مجارك  يف  املسافرين  دائرة  رجال  أحبط 
الدولي حماولة استرياد وتهريب 7 كيلوغرامات من مادة الكوكايني 
كانت حبوزة م.د الذي كان قادمًا من مسقط على منت طائرة تابعة 

لشركة اخلطوط العمانية.
من جهة أخرى، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتارخيي 22 
والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  ضمن  و2012/9/23 
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، من توقيف 68 شخصا إلرتكابهم 
جبرائم   8 بينهم:  كافة،  اللبنانية  األراضي  على  جرمية  أفعاال 
خمدرات، 7 جبرائم سرقة، 6 جبرم قتل، 8 جبرم وضرب وإيذاء، 
8 جبرم دخول البالد خلسة، 5 جبرم دون اوراق ثبوتية، 4 جبرم 
اطالق نار، 3 جبرم صيد مسك بالديناميت، 2 جبرم قيادة دراجة 
نارية مسروقة، 2 جبرم حيازة سكني، 2 جبرم حيازة بندقية صيد 
دون ترخيص، 7 جبرائم: جتارة اثار، حترش، تهديد، اساءة امانة، 

شهر مسدس، اعتداء جنسي، و6 مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات 
وأحكام عدلية خمتلفة.

***

أنكرا صداقتهما لدفع تهمة
حماولة قتل عسكريني عنهما

جعفر  حسني  عباس  املوقوفني  جتمع  اليت  الدعاوى  إحدى  يف 
امللقب بـ«عباس كاتيا« وحممد فياض امساعيل املتهمني جبرائم 
قتل وحماولة قتل عسكريني أثناء عمليات مداهمة يف حي الشراونة 
يف بعلبك، أنكر »الصديقان احلميمان«، صداقتهما وذهبا إىل أبعد 
من ذلك يف إنكارهما أيضًا صداقتهما للمتهم الفار حسن عباس 
جعفر املتهم بقتل 4 عسكريني يف منطقة رياق عام 2009 والذي 
طلب  وجود  رغم  اآلن  حتى  تسليمه  يتم  ومل  سوريا  يف  أوقف 
السرتداده، وذلك لدفع التهمة عنهما، تهمة حماولة قتل عناصر من 
اجليش واصابة ضابط و4 عسكريني ومدنيني اثنني أثناء مداهمة 

ملنزل املطلوب حسن جعفر يف حي الشراونة خالل العام 2010.
وأفاد عباس جعفر أثناء استجوابه أمام احملكمة العسكرية الدائمة 
برئاسة العميد الركن الطّيار خليل ابراهيم، ان منزله ال يقع يف حي 

الشراونة وهو بعيد عن منزل حسن عباس جعفر.
وبسؤاله عمن أطلق النار على دورية اجليش أفاد: »ال أعرف امنا 
النار على اجليش وأنا ال أتعاطى معه  دائمًا ما كان حسن يطلق 

مطلقًا«.
وذهب عباس جعفر يف إنكاره لصداقة حسن جعفر إىل الزعم 
بوجود مشاكل بينه وبني املوقوف حممد فياض امساعيل، مضيفًا 

بأنه أقدم سابقًا على اطالق النار على األخري.
أمل  للجيش  حاجز  على  جعفر  حسن  شقيق  ُقتل  عندما  وسئل: 

تقسموا باألخذ بالثأر، فأجاب: »ال عالقة لي بذلك«.
وباستجواب حممد فياض امساعيل أنكر بدوره عالقته حبسن جعفر 
رغم صلة القربى بني األخري وبني زوجته، وأضاف ان حسن يعمل 
يف جتارة املخدرات أما أنا فال. وعن قضية الثأر أفاد امساعيل ان 
ال عالقة له بها امنا سبق ان قّدم واجب العزاء فقط. وأضاف انه 
يوم حادثة اطالق النار على دورية للجيش كان يف بريتال ومل يعد 
أي  العام 2010  الشراونة وذلك منذ شهر شباط من  يقصد حي 
قبل شهرين من احلادثة املذكورة اليت وقعت يف منتصف نيسان 
»صديقه« عباس  بينه وبني  العام نفسه، بسبب خالف وقع  من 

جعفر.
أصيب  الذي  الصايغ  نزار  أول  املالزم  دعوة  احملكمة  وقررت 
أثناء املداهمة لسماع افادته يف جلسة تعقدها يف 14 كانون األول 

املقبل.
الذي  جعفر  عباس  حماكمة  احملكمة  أرجأت  عينه  التاريخ  وإىل 
حياكم إىل جانب اثنني فارين جبرم حماولة قتل عسكريني باطالق 
خالل  بعلبك  يف  قريبة  مسافة  وعن  مباشرة  بصورة  عليهم  النار 

العام 2010.
على  لالطالع  وكيلته  استمهلت  ان  بعد  اجللسة  إرجاء  وجاء 

امللف.
***

حبوب »البنزكسول« مقابل »الكوال« يف سجن رومية

حيث  سجينني  بني  مقايضة  »الكوال«...  مقابل  »بنزكسول« 
يسعى الطرفان اىل كسب مربح »للعقل« و«اجلسم«..

تلك هي حال 3 سجناء تشاركوا الزنزانة يف سجن رومية املركزي، 
بني  وتنتشر  و«العقول«  اجليوب  متأل  املخدرة  احلبوب  آالف  حيث 

املساجني. أضف اىل ذلك »جتارة« اهلواتف اخللوية.
واعرتف املوقوف يوسف أ. أثناء حماكمته أمام احملكمة العسكرية 
ترويج  بتهمة  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  برئاسة  الدائمة 
حبوب خمدرة وتعاطيها وحيازة أجهزة خلوية وتوابعها يف السجن اىل 
جانب املوقوف حسني ض. أن »األغراض« يف إشارة منه اىل حبوب 
»البنزكسول« تعود له، وكذلك اهلواتف، وأضاف: »كان حبوزتي 
12 ألف حبة، إمنا معظمها »مكّسر« ودفعت مقابل احلصول عليها 
مبلغ 700 دوالر كدفعة أوىل من أصل 1500 دوالر، إمنا وشوا علّي 
بعدما اعتقدوا بأني لن أسّدد املبلغ املتفق عليه بالكامل. وقال: 

»أنا أتعاطى كل شيء من أنواع احلبوب.. واحلشيشة أيضًا«.
أما املوقوف حسني ض. فأفاد بأنه كان يتناول يف اليوم الواحد 
20 حبة أو 30، »بالنظر اىل الوضع الذي نعيشه يف سجن رومية«، 
السجن،  دخوله  قبل  السابق  يف  يتعاطى  يكن  مل  بأنه  وأضاف 

موضحًا »بأنه حمكوم جبرمية قتل 16 عامًا«.
وردًا على سؤال أفاد بأن علي أ. أحضر فقط اهلواتف اخللوية إمنا 

يوسف أ. أّمن احلبوب املخدرة.
وعاد علي أ. ليوضح بأنه كان يزّود حسني ض. باحلبوب مقابل 
إمنا  السجن  يوجد خمدرات يف  »ال  بأنه  »الكوال«، مضيفًا  إعطائه 

حبوب فقط«.
وقضى احلكم بسجن علي أ. مدة 3 سنوات مع جتريده من حقوقه 
أنه كان يوّزع احلبوب يف السجن،  اعتربت احملكمة  املدنية بعدما 
وتغرميه مبلغ 3 ماليني لرية فيما حكمت على حسني ض. بالسجن 

ستة أشهر مع غرامة مليون لرية. ووضعت املتهم الفار يوسف أ. 
يف األشغال الشاقة مدة مخس سنوات مع تغرميه 15 مليون لرية 

وجتريده من حقوقه املدنية.
***

موقوف »يرث« عن والده 22 ألف طلقة

عقارية  أمالك  عن  عبارة  تركة  آبائهم  عن  األبناء  يرث  ما  عادة 
أو أموال يف املصارف، أو مهنة، أو حتى مقعدًا نيابيًا.. لكن أن 
يرث ابن عن ابيه 22 ألف طلقة من الذخائر احلربية، فتلك »تركة 

ثقيلة«..
فياض  حممد  باملوقوف  احنصرت  قد  الرتكة  هذه  أن  ويبدو 
أنه  البدء  عائلته، فزعم يف  أفراد  امساعيل وحده دون غريه من 
ورثها عن والده، ليتبني الحقًا أنها ذخائر حربية أمريية متت سرقتها 
وبيعت إليه، ليؤمن بذلك البائع وهو جندي سابق بدوره »تركة« 

ألوالده من بعده.
يف معرض حماكمة امساعيل جبرم شراء وتصريف ذخائر حربية 
تتعلق  اليت  اجلرائم  من  بسيل  املالحق  وهو  مسروقة،  أمريية 
الذخرية  عادة  أملك  أنا  قال:  وغريها،  عسكريني  قتل  مبحاوالت 

العائدة لألسلحة اليت كانت حبوزتي وقد ورثتها عن والدي.
الدائمة  العسكرية  احملكمة  أمام  أمس  استجوابه  أثناء  وبسؤاله 
املستشار  وعضوية  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  برئاسة 
املدني القاضي حسن شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي 
لسالح  تعود  ذخرية  على  استحصاله  كيفية  عن  عويدات،  أمحد 

دوشكا قال: من معسكرات فلسطينية يف بريتال.
الذي حوكم سابقًا يف هذه  البائع  إفادة  استمعت احملكمة اىل 
القضية فأفاد بأنه سرق خمزن ذخرية يف حملة املرفأ عائد للجيش 
حيوي على 22 ألف طلقة، وأنه تعرف بالصدفة على شخص يف 
بريتال باعه الذخرية مببلغ 11 مليون لرية أي خبمسماية لرية لبنانية 

للطلقة الواحدة.
وعندما عرض عليه املتهم قال إنه ال يعرفه ومل يسبق أن التقاه، 
واصفًا الشخص الشاري بأنه بدين اجلسم وذو بشرة سوداء، األمر 
الذي يتطابق مع املتهم يف لون البشرة فقط. وأضاف الشاهد بأنه 
كان يلتقي الشاري يف بريتال ويف أمكنة عدة، حيث كان األخري 
يصطحبه اليها، بسيارة من نوع شيفروليه وأحيانًا جبيب من نوع 
رانج روفر. وأفاد بأنها املرة األوىل اليت يرى فيها املتهم املاثل 

أمام احملكمة.
وقال امساعيل عن الشاهد بأنه ال يعرفه ومل يشرِت منه ذخرية 

مطلقًا.
وأصدرت احملكمة حكمًا قضى حببس امساعيل مدة ثالثة أشهر.

***
لصوص »يقصدون« مدرسة.. »لتعلّم« السرقة

توزعت عمليات السلب والسرقة يف عدد من املناطق كان أبرزها 
سرقة منزل يف بلدة املرج يف البقاع ومكتب عقاري يف رأس النبع 

ومدرسة يف برج أبي حيدر فضاًل عن سرقة سيارة يف جبيل.
جمهولني  ان  املصنع  خمفر  لدى  سالمة،  حممد  سلطان  وادعى 
دخلوا منزله يف بلدة املرج اثناء غيابه عنه، ومتكنوا بعد خلع الباب 
الرئيسي من سرقة بندقية صيد وحتف منزلية ومصاغ ذهبية قدرت 

قيمتها مبا يزيد على 40 الف دوالر امريكي.
من جهة ثانية، دخل اللصوص مكتبا الدارة االمالك العقارية يف 
رأس النبع باخللع والكسر وسرقوا من داخله، كما افاد مالكه فؤاد 

درويش، مبلغا نقديا قدره 30 مليون لرية.
ودخل جمهولون بالطريقة عينها منزل مجيل حممد محاده يف بلدة 
راشكيدا - قضاء البرتون، وسرقوا من داخله جموهرات بقيمة 7 
االف دوالر امريكي. كما دخل اللصوص بالكسر واخللع اىل ثانوية 
التعاونية وسرقوا  خلف  حيدر  ابي  برج  الثقافة« يف حملة  »قصر 
من داخلها أجهزة كومبيوتر وجتهيزات بقيمة 3000 دوالر أمريكي 

ومبلغًا نقديًا وقدره 700 ألف لرية لبنانية.
العابد  السوري عايد أمحد  ادعى  السلب  ويف ما خّص عمليات 
لدى فصيلة األوزاعي انه وأثناء انتقاله فجر أمس على منت سيارة 
عمومية »نيسان ساني مشبانية«، وبداخلها 3 أشخاص أقدم أحدهم 
على شهر مسدس يف وجهه يف حملة املرامل األوزاعي وسلبوه 
بعد تهديده بالقتل مبلغًا من املال وهاتفه اخللوي وأوراقه الثبوتية 

وأنزلوه عنوة من السيارة وفّروا.
نوع  من  جيب  جبيل سيارة  أمام سنرتال  من  ذلك سرقت  اىل 
بلدة  من  سعد  مسعان  فؤاد  اىل  تعود  زييت  لونه  »شريوكي« 

مشمش قضاء جبيل.
***

إحراق سيارة حماِم يف عاصون

جيب  سيارة  يف  النار  إضرام  على  الثالثة  يف  جمهول  أقدم 
هيونداي رباعية الدفع، للمحامي طارق شندب، كانت مركونة أمام 

منزله يف بلدة عاصون قضاء الضنية.
وقد حضرت القوى األمنية وفتحت حتقيقًا يف احلادث.

امنيات لبنانية
قضاء وقدر
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

النيب )ص ع(

حبراِء مبلّغًا  األمني  أنت 

الصحراِء باعث  الربّية  خري 

الزهراِء فيلُق  جمِدِك  نفحات 

الشرفاِء موئل  النبّوة  آُل 

اآلخاِء منبت  اخلليقة  سهل 

دكناِء بظلمة  الضياء  وشّع 

الضعفاِء نشوة  توالت  حتى 

االبناِء بوحدة  النيّب  صون 

ح�����ل�����ت ع����ل����ي����ن����ا ل����ع����ن����ة اآلب�����������اِء

األع�����������داِء ث���������ورة  حن�����ّج�����م  مل  ان 

ف���ال���دي���ن ي��غ��س��ل ق���س���وة األح����ش����اِء

وي�����زي�����د ف�����ض�����ًا ه�����ّم�����ة ال����ع����ق����اِء

ال����ع����م����اِء س���ف���ي���ن���ة  ت������رك������ّن  ال 

ت���ن���س���اب ف���ي���ض���ًا ج����ن����ُة ال���ع���ل���ي���اِء

اس�������م ع�����ا م�����ن اش��������رف األمس��������اِء

ب���س���ط ال����س����ام ب����دوح����ة ال���ف���ي���ح���اِء

ي���ش���ف���ع ل���ن���ا م�����ن مج������رة ال����غ����ل����واِء

ال����ب����ي����داِء رب������ى  ت����ض����ّوع يف  زه�������ٌر 
منذ سنوات احيا النجم الكبري غسان صليبا امجل احلفات يف سيدني حيث وفد اىل 

اسرتاليا مع كامل فرقته املوسيقية واجريت معه مقابلة صحفية مميزة.
 )840 الشهرية )صيف  املسرحية  بطل  انه  بامتياز  وفنان مسرح  غسان صليبا مطرب 
مع آل الرحباني. يبقى ان نقول ان الفن اجلميل كان وسيبقى مجيًا وحمفوظًا يف ذاكرة 

الناس اىل االبد.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

ذك���������راك ط����ي����ٌب ع����اب����ق األج���������واِء

عابٍد ي��ق��ظ��ُة  ف����ح����واَك  م���ن  ف���ال���دي���ُن 

ي����ا خن�����وة األش����������راِف ع�����زة ه���اش���ٍم

ثوبه ت���ق���ّم���ص  ق����د  اهل�������دى  ف����ي����ِك 

وح���������ّي أط���������ّل ب������ن������وره م���ت���دف���ق���ا

صفاتها ع��ظ��ي��م  م���ن  ال��ف��ض��ي��ل��ة  مج���ع 

ق�����د ح������ّد ب�����ني أم�����ريه�����ا وف���ق���ريه���ا

م���ه���ان���ٌة ال���ل���ئ���ي���م  م����ن  ات���ت���ن���ا  واذ 

لنا ع�������اٌر  ب���س���ف���اه���ٍة  ن���رت���ض���ي  ان 

الوغى ي����وم  خ��ص��ي��م��ن��ا  حن����ّج  ف��ك��ي��ف 

وش���ق���اق���ه���ا ال���ف���ت���ن���ة  ت������زرع������ّن  ال 

مي���ح���و ال������ذن������وب جل�����اه�����ٍل م���ت���ه���وٍر

وس�����ام�����ة ال������رّب������ان ف���ي���ن���ا ُت���رجت���ى

أم������ًة ي������ا  ب���ن���ب���ّي���ن���ا  ن����ق����ت����دي  ان 

ض���ي���ائ���ِه وه������ج  س������ّل  ان  ف���م���ح���م���ٌد 

ح��������رٌّ أب���������يٌّ م������ن س�����ال�����ة ط����اه����ٍر

ف�������اهلل خ�������ّص حم������م������دًا ب���ش���ف���اع���ٍة

والندى ال���رس���ال���ة  ع��ط��ر  ف��امل��ص��ط��ف��ى 

النجم املطرب غسان صليبا يف سيدني

النجم غسان صليبا يتحدث اىل الزميل اكرم املغوّش )ارشيف(

سابق  طيب   مسؤول  قال 
مبعتقل غوانتانامو إنه ال يستطيع 
أمساء  حجب  يتم  ملاذا  تفسري 
للمعتقلني  متنح  اليت  العقاقري 
ومقدار جرعاتها  من  السجات 

الطبية اخلاصة باملعتقل. 
غرانغر   مونتغمري  وتابع   
الصن  صحيفة  مع  مقابلة  يف 
األمريكية  املخابرات  إن  هريالد 
هي املسؤولة عن  حجب أمساء 
للمعتقلني،  متنح  اليت  العقاقري 
وال تقع املسؤولية على الطاقم 

الطيب باملعتقل الشهري.
يف  املقابلة  تلك   وتأتي 
الصحيفة يف  ما كشفته  أعقاب 
وقت سابق من عمليات التخدير 
األسرتالي  حنو  تتم  كانت  اليت 
السابق  السجني  هيكس  ديفيد 
باملعتقل، وغريه من املعتقلني، 
ضد  جمهولة  عقاقري  منحهم  عرب 
اإلخفاء  إىل  باإلضافة  إرادتهم، 
من  العقاقري  ألمساء  املتعمد 

السجات الطبية للمعتقل.
أن  اهلريالد  الصن  وعلمت 
اليت  املعاملة  سوء  تفاصيل 
غوانتانامو  يف  هيكس  وجدها 
كان من املفرتض أن يتم كشفها 
أثناء  األوىل  للمرة  املأل  على 
قضية رفعتها احلكومة الفدرالية 
على  احلصول  من  هيكس  ملنع 
 Guantanamo: كتابه   عائدات 
احلكومة  أن  إال   ،My Journey

أسقطت القضية.
يدعم  أن  املنتظر  من  وكان 
هيكس يف احملكمة إفادات بعض 
تندرج  كانت  ووثائق  الشهود 
حتت بند السرية، إذ كانت كلها 
هلا  تعرض  انتهاكات  إىل  تشري 
غوانتانامو،  يف  هيكس  ديفيد 
آثرت  الفدرالية  احلكومة  أن  إال 

إسقاط القضية.
الستة  فرتة  إن  غرانغر  وتابع 
عمله  يف  قضاها  اليت  الشهور 
الطيب  الفريق  كان  باملعتقل، 
املعتقلني  مع  التواصل  حياول 
اليت  العقاقري  أمساء  حول 
يتناولونها وأسباب تناوهلم هلا، 
رغم أن ذلك يتناقض مع أقوال 
براندون نيلي حارس غوانتانامو 
السابق الذي قال إن املعتقلني 
غالبا ما يرفضون تناول العقاقري 
جلهلهم مباهيتها، حتى أن البعض 
منهم كان ينتابه هواجس باحتمال 
احتواء تلك العقاقري على مسوم 

بهدف التخلص منهم.
وحاول اخلضر األسبوع املاضي 
احلصول على دعم برملاني إلجراء 
هاورد  حكومة  دور  حول  حتقيق 
إال  هيكس،  ديفيد  قضية  يف 
واالئتاف  العمالية  احلكومة  أن 

صوتا ضد اإلجراء.
السيناتورة   قالت  جانبها،  من 
باسم  املتحدثة  رايت  بيين 
اخلضر  حلزب  القانونية  الشؤون 
جيب  األسرتاليني  كافة  إن 
إصرار  من  القلق  يعرتيهم  أن 
واالئتاف  الفدرالية  احلكومة 
على  املعارض  الفدرالي 
هيكس،  ديفيد  مأساة  طمس 
واستطردت: »هيكس مت اعتقاله 
يف غوانتانامو لسنوات دون أي 
قاسية  ملعاملة  وتعرض  تهمة، 

ومهينة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املخابرات األمريكية 
حتذف أمساء العقاقري من 
استنباط  سجالت غوانتانامو الطبية من  صور  متّل  ال 

تؤكد  اليت  االثرية  كنوزها 
االثرية  اهميتها  يوم  بعد  يومًا 
وها  التارخيية.  ومكانتها 
اجلامعة  »متحف  رئيسة  هي 
بدر  ليلي  الدكتورة  االمريكية« 
املعبد  صور  باطن  من  تستخرج 
الفينيقي االقدم  فيها، والوحيد 
يعود  والذي  لبنان،  الكامل يف 

اىل نهاية احلقبة الفارسّية.
23 ايلول، أجرى  بني 21 آب – 
تنقيبات  اآلثار،  خرباء  من  فريق 
االثري،  صور  موقع  يف  اثرية 
بهدف ختطي احلقبات الكاسيكّية 
من رومانّية وبيزنطّية، والوصول 
اثريًا  اىل الطبقة الفينيقية. 15 
لبنانية  متعددة،  جنسيات  من 
وفرنسية  وبلجيكية  وفرنسية 
وزارة  مع  وبالتنسيق  وايطالية، 
املديرية  عن  واملسؤول  الثقافة 
علي  اجلنوب  يف  لآلثار  العامة 
اجلامعة  من  وبتمويل  بدوي، 
املدينة  يف  عملوا  االمريكية، 
بني  حمددة  منطقة  يف  البحرية 
اكتشف  أن  سبق  الذي  القطاع 
يف  شهاب  موريس  املري  فيه 
السبعينيات، مساكن من احلقبة 
وبعد  املدافن.  وبني  الرومانية 
تنظيفها من القصب الذي كان 
يغطيها على علو 4 أمتار، فوجئوا  
بظهور معامل اثرية سبق أن عثر 
عليها املري موريس يف احلفرية 
 -1974 عامي  يف  اجراها  اليت 

.1975
مجهولة ومهمة

ويف لقاء مع »النهار«، تقول 
على  يدل  كان  شيء  »ال  بدر 
بل  ال  االكتشافات،  تلك  ماهية 
على  نعثر  مل  اذ  جمهولة  كانت 
اية معلومات حوهلا: ال ارشيف، 

ال صور، ال خرائط، ال دراسات 
بسبب  رمبا  حوهلا...  حبوث  وال 
املري  وفاة  بسبب  او  احلرب 

شهاب املفاجئة«.
اليت  احلفرية  أن  يف  شك  ال 
سهلت  السابق  يف  اجريت 
على  الوقت  ووفرت  االمور، 
البحوث  الجراء  االثري  الفريق 
والدراسات واملزيد من احلفريات 
حتى الوصول اىل الصخر، واليت 
اكدت ان املكتشفات تعود اىل 
مرتًا   20 بطول  فينيقي  معبد 
مبساحة  اي  أمتار   8 وعرض 
من  يتألف  مربعًا،  مرتًا   260
 )3,50  x  3,75( بقياس  منصة 
وارتفاع مرتين، تقوم على ثاثة 
الضخمة،  احلجارة  من  مستويات 
باطة  من  مذبح  فوقها  يرتفع 
سنتيمرتًا   20 بسماكة  واحدة 
الزاوية  وعند  متموج.  وسطح 
اسفل  يف  الشرقية،  اجلنوبية 
املنصة، ظهرت آثار حريق بينت 
وجود حمرقة تضم عظام حيوانات 
وطيور  أمساك  من  حمرتقة 
صندوقًا،   17 مألت  وثدييات 
تقدميات  بقايا  كانت  انها  يبدو 
هذا  يف  لآلهلة  تقدم  وذبائح 

املعبد.
وتؤكد بدر ان »كل شيء يدل 
على ان هذا االكتشاف هو معبد 
شك،  ادنى  دون  من  فينيقي 
فتقنية بنائه منودجًا فينيقيًا من 
ناحية احلجر الرملي وطريقة وضع 
هندسته  عناصر  كذلك  احلجارة، 
املعمارية وال سيما منها االفريز 
على الطريقة املصرية عند حائط 
اىل  والذي يشبه  اخللفي  املعبد 
يف  الفينيقي  املعبد  كبري  حد 
عمريت مقابل جزيرة ارواد قرب 
واحلوض  سوريا،  يف  طرطوس 
اجل  من  باملاء  ميأل  الذي  املربع 
الوضوء قبل الدخول اىل املعبد. 
ال  مبا  تؤكد  العناصر  هذه  كل 
املعبد  هذا  ان  الشك،  يقطعه 
هو  بل  فحسب  فينيقيًا  ليس 
ايضًا االول والوحيد الكامل يف 

لبنان منذ تلك العصور. 
فإن  امشون،  مبعبد  ومقارنة  
منصته  لكن  جدرانه  فقد  االخري 
عمريت  معبد  بينما  اضخم، 

اصغر«.
للمعبد  ان  احلفريات  واظهرت 
استكماهلا  تتطلب  امتدادات 

مومسًا ثانيًا يف السنة املقبلة.

اكتشاف أقدم معبد فينيقي يف صور والوحيد الكامل يف لبنان

املعبد الفينيقي كاماًل

منوعـــات
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THE Rudd Labor gov-
ernment in 2010 was 
“caught in a spiral of 
problems it could not 
escape” but this did not 
justify the party ditch-
ing its leader, a former 
senior Labor minister 
says. 
Lindsay Tanner, who was 
finance minister until he 
left politics at the 2010 
election, also criticised 
the present direction of 
ALP in his new book, 
Politics With Purpose.
Mr Tanner, who was a 
member of the Rudd 
government’s so-called 
“gang of four”, admits 
he should have done 
more to address caucus 
concerns about Kevin 
Rudd’s leadership style.
But he believes the for-
mer prime minister was 
getting the message be-
fore he was overthrown 
in June that year.
“I think it was an extreme 
over-reaction to a set of 
circumstances,” Mr Tan-
ner told ABC radio on 
Wednesday.
“It was unjustified.”
Mr Tanner blamed the 
coup decision on poll-
driven panic and “some 
misjudgments”, adding 
there had been time to 
resolve issues before 
the 2010 federal elec-
tion.
Mr Tanner also said 
some of the key achieve-
ments of the present Gil-
lard government could 
be attributed to Mr Rudd 

Member for East Hills, 
Glenn Brookes, visited 
Mount St. Joseph Sec-
ondary School to discuss 
NSW School funding.
During the visit, Glenn ad-
vised the School’s Princi-
pal, Sr Barbara Bochat, 
rsj, “I will not support the 
Government’s proposed 
cuts to funding if those 
cuts will have a detrimen-
tal impact upon the de-
livery of frontline educa-
tion to students attending 
Government or non-gov-
ernment schools.”
“I will not support any 
cuts to funding that re-
sults in the Government’s 
reforms, especially with 
respect to the class size 
policies not being main-
tained.”
“I will also not support 
any cuts to funding if it 
is detrimental to provid-
ing greater flexibility for 
schools to determine the 
mix of permanent and 
temporary staff to meet 
student needs.”
“The NSW Government is 
committed to delivering 
high quality education and 
training and driving better 
education outcomes in 
schools across the State 
but the reality is we are 
facing very difficult eco-

during his time as lead-
er.
In book extracts pub-
lished on Wednesday 
in Fairfax and News Ltd 
newspapers, Mr Tanner 
wrote about the work-
ings of the strategic pri-
orities and budget com-
mittee - the formal name 
for the “gang of four”, 
which also included Mr 
Rudd, Julia Gillard and 
Treasurer Wayne Swan.
He said the committee 
became the preferred 
way of dealing with com-
plicated issues, such as 
the global financial cri-
sis, health and tax re-
form and the national 
broadband network.
But by early 2010, it was 
doing too much work “in 
an increasingly erratic 
fashion”.
“The government was 
caught in a spiral of 
problems that it couldn’t 
escape,” he wrote.
However, Mr Tanner 
said this did not justify 
removing a first-term 
prime minister and Mr 
Rudd’s ousters as a re-
sult had “found it nec-
essary to enormously 
exaggerate the deficien-
cies in Rudd’s leader-
ship”.
Many ALP members who 
supported the overthrow 
privately conceded it 
was wrong and the party 
was now “caught in a 
trap of its own making”.
“It is impossible to attack 
the Rudd government 

Rudd dumping will haunt Labor: Tanner

Former Labor MP Lindsay Tanner (L) says his colleagues over-reacted in sacking Kevin Rudd as PM.

without undermining 
the Gillard government. 
The Labor party is likely 
to live with the conse-
quences of the 2010 
challenge for a long 
time,” Mr Tanner wrote.
“The sad thing about 
all this is that Labor is 
trashing its own great 
achievement.”
In New York, Ms Gillard 
said the government had 
a clear purpose and vi-
sion.
“The government’s pur-
pose is to keep the econ-
omy strong, to make 
sure that not only today, 
but tomorrow, Austra-
lians have got the best 
of opportunities and we 
maximise our prosperity 
as our region changes, 
and then we find a way 
to share that, that is fair 
and meets the needs of 
the Australian people,” 
she told reporters.
Foreign Minister Bob 
Carr, who entered fed-
eral parliament in 2011, 
said it was getting too 
easy to bag the Labor 
Party.
“For goodness sake, if 
you want a case study of 
a political body without 
a soul, go to the Liberal 
Party,” he told reporters 
in New York.
Opposition Leader Tony 
Abbott said Mr Tanner 
had “belled the cat” on 
Labor.
“It’s a party that has lost 
its soul,” he told report-
ers in Brisbane.

nomic circumstances.” 
“We need to look after 
the whole State and, due 
to the mismanagement of 
the economy by the previ-
ous Labor Government, 
we must now find ways 
to live within our means 
to ensure that we can pay 
for schools, hospitals, 
roads and so on.” 
“Over the next four years 
the Department of Educa-
tion will need to reduce its 
staff numbers by around 
1,800, however, teachers 
in government schools 
will be quarantined from 
these reductions.”
“I have received numer-
ous emails, letters and 
telephone calls from par-
ents, principals, teachers 
and other interest groups 
expressing their concern 
about NSW school fund-
ing.”
A letter to all parents was 
delivered to the school 
and will be sent out to 
during the first week back 
at school.
“Parents, teachers and 
students who wish to 
have their say regarding 
this issue, should either 
email my office or write to 
me.”
Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

NSW SCHOOL FUNDING

[Photo Caption:  Glenn Brookes delivers letters for parents 
to School Principal, Sr Barbara Bochat, rsj]

New road signage 
waste of $20m: 

NSW Labor

A NSW government plan 
to rebadge major roads 
across the state has been 
labelled a “colossal” $20 
million waste of the money 
by the opposition.
Roads Minister Duncan 
Gay on Thursday an-
nounced NSW would 
adopt the alpha-numeric 
signage system used by 
other states, with a M giv-
en to motorways, an A to 
routes of national signifi-
cance and a B to routes of 
state significance.
The changes to more than 
60 routes, which will cost 
$20 million and be rolled 
out by the end of next year, 
mean roads such as the F3 
north of Sydney would be 
renamed the M1 Pacific 
Motorway, and the Newell 
Highway signposted the 
A39.
Mr Gay said changing 
signage to the same sys-
tem used in Victoria and 
Queensland was long 
overdue, and standardi-
sation would make it less 
confusing for interstate 
and overseas tourists to 
navigate around NSW.
Mr Gay acknowledged $20 
million was a large amount 
of money to spend on new 
signage, but added it was 
“money well spent”.
“This has an economic 
benefit to the state, in 
that it allows our goods to 
move better, it helps our 
tourism, and it also has a 
safety outcome,” he told 
reporters.
“Eventually it will help our 
safety vehicles to be able 
to find their way quicker.”
But the opposition said it 
was “complete madness”, 
particularly when the gov-
ernment was cutting bil-
lions from the education 
and health budgets.
“The people of NSW want 
their roads fixed and they 
want them built, they 
don’t want them simply 
renamed,” acting opposi-
tion roads spokeswoman 
Penny Sharpe told report-
ers in Sydney.
“Today’s announcement 
is also an announcement 
about priorities.
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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

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ

Chris: 9721 1611

حسم 10% لحامل 
هذا االعالن

الناشطة القانونية ساندرا سيده مرتي
القانون فوق اجلميع ومساعدة الناس 

واجب وطين انساني

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

زوجها  جانب  اىل  تقف  اليت  املرأة 
االسرة  خري  سبيل  يف  معه  وتتعاون 
واجملتمع والوطن هي املرأة عينها اليت 
تدافع عن وطنها وتتوىل شؤون البالد 
ومن  االختصاصات  كافة  يف  وتعمل 
سيدات اجلالية العربية اللواتي يضعن 
والقانون  والناس  الوطن  مصلحة 
الناشطة  السيدة  آخر،  اعتبار  اي  فوق 
مرتي  ساندرا  واالجتماعية  القانونية 
عقيلة احملامي املعروف ريتشارد مرتي 
خليل  املعروف  االعمال  رجل  وكرمية 

سيده والسيدة املاظ سيده.
ونالت  سيدني  يف  ساندرا  ولدت 
والعقارات  االزياء  شهادات يف عرض 
وتابعت الدراسة يف املسائل القانونية 
واالدارية واجنبت عائلة متعلمة وتعاون 
يف  احملاماة  مكاتب  ادارة  يف  زوجها 
سيدني كما ساعدت زوجها على افتتاح 
مكاتب له يف ملبورن وبريوت وطرابلس  
حيث تقدم التسهيالت جلميع احملتاجني 
وحتصيل  النجاح  طريق  اىل  وترشدهم 
حقوقهم وهي تتقن العربية اىل جانب 

االنكليزية.
مدينة  اىل  جبذورها  ساندرا  وتعود 

زارتها  اليت  اللبناني  الشمال  شكا يف 
اقاربها  على  وتعرفت  عديدة  مرات 
يف  راسكيفا  بلدة  يف  زوجها  واقارب 
الشمال  اللبناني كما متتعت جبمال لبنان 
وتقول:ان االسرة السعيدة هي االسرة 
اليت تتفاعل مع بعضها وحتقق النجاحات 
العلمية يف اسرتاليا العظيمة املتعددة 
مع  وتتواصل  والثقافات  احلضارات 
العربية  والدول  لبنان  الغالي  وطنها 
القانون فوق  ويطيب هلا ان تردد ان 
وطين  واجب  الناس  ومساعدة  اجلميع 

وانساني ولكن ضمن القانون.
الناشطة االجتماعية والقانونية ساندرا 
وحضورها  تفكريها  يف  مجيلة  مرتي 
املعروف  احملامي  زوجها  مع  االجتماعي 
ريتشارد مرتي والعائلة املتعلمة املميزة 
اجلالية  البناء  قدوة  يعتربون  الذين 

العربية يف هذه الديار الكرمية.
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رئيس بلدية ليفربول ناد مّنون لـ »اهلريالد«:

ليفربول  بلدية  *رئيس 
كيف  مّنون،  ناد  األحراري 
تقيم االنتخابات اليت جرت يف 

8 ايلول يف بلدية ليفربول؟
 - هذه االنتخابات كانت يف 
حلزب  بالنسبة  النجاح  منتهى 
االحرار حيث حصل تأرجح كبري 
يف   23 اىل  وصل  لصاحله 

املئة.
هذا  حصل  ملاذا  *برأيك 

التأرجح لصاحل االحرار؟
ليفربول  سكان  اخترب   -  
حزب العمال الذي سيطر على 
البلدية قرابة 40 سنة حيث مل 
يتم حتقيق اي اجنازات مهمة 
جعل  مما  املنطقة  ملواطين 
االحرار  حلزب  يتحولون  هؤالء 
لقيادة  الفرصة  العطائه 
السكان..  وخدمة  البلدية 
وتطمح  التغيري  تريد  الناس 
لالفضل وحنن بدورنا سنسعى 
املواطنني  ثقة  حمط  لنكون 
ونعمل على خدمتهم وحتسني 
شؤونهم  وتسيري  منطقتهم 
ما  بكل  واالجتماعية  احلياتية 

يتعلق بالبلدية.
العمال  حزب  اعتقد  لقد 
والعربية  اللبنانية  اجلالية  ان 
بصورة  اصواتها  ستمنحه 
مسّلم  امر  هذا  وان  تلقائية 
هلذه  ظهره  ادار  ولذلك  به 
اجلالية النه اعترب ان اصواتها 
اظهرت  وقد  له.  مضمونة 
االخرية  البلدية  االنتخابات 
فيها  اجلالية  ان  ليفربول  يف 
فقامت  احملاسبة  حّس  لديها 
العمال  حلزب  ظهرها  بادارة 
وحجبت  االنتخابات  هذه  يف 
تلقى  وبذلك  اصواتها  عنه 
لن  قاسيًا  درسًا  احلزب  هذا 
ينساه واكرب دليل على ذلك 

نتيجة االنتخابات االخرية.
يتألف  عضو  كم  من   *
اجمللس البلدي يف ليفربول؟

مــقابلة

 11 من  اجمللس  يتألف   -  
عضوا.

اجمللس  يتوزع  *كيف 
البلدي اجلديد؟

اعضاء  ستة  من  يتألف   _
احرار و4 اعضاء عمال ومستقل 

واحد.
* كيف كان توزيع اجمللس 

البلدي السابق؟
السابق  اجمللس  كان   _
اعضاء  مخسة  من  يتشكل 
عمال و3 اعضاء احرار وثالثة 

مستقلني.
*ما هو عدد سكان ليفربول 

وضواحيها؟
منطقة  سكان  عدد  يبلغ   _
ليفربول حوالي 180 الف نسمة 
وتبلغ مساحتها 305 كيلومرتات 

مربعة.
تتألف  ضاحية  كم  *من 

بلدية ليفربول؟
_ تتألف من 40 ضاحية.

اليت  املشاريع  هي  ما   *
يسعى اجمللس البلدي اجلديد 

برئاستك لتحقيقها؟
امللحة  االمور  من  لعل   _
كامريات  نصب  واملستعجلة 
امان يف مركز ليفربول التجاري. 
كما اننا نعمل على تشييد بناء 
للسيارات  الطبقات  متعدد 
بدالت  ختفيض  وكذلك 
السيارات  مواقف  عدادات 
للمواطنني  عداًل  اكثر  لتكون 
االفكار  من  العديد  وهناك 
ملا  التجاري  السوق  لتحسني 
اصحاب  على  بالفائدة  يعود 
املصاحل واملواطنني وكما ان 
هناك العديد من االفكار اليت 
املواطنني  خدمة  يف  تصب 
ولكننا اآلن ما زلنا يف مرحلة 
هذه  لبلورة  والدراسة  البحث 
اليت  اخلطط  ووضع  االفكار 
تليب حاجات املواطنني وحتقق 

طموحاتهم.

بلدية  رئيس  دخل  متى   *
ناد  السيد  اجلديد  ليفربول 
الول  البلدي  اجمللس  منون 

مرة؟
_ دخلت اجمللس البلدي عام 

.2008
خالل  استطعت  كيف   *
نيل  القصرية  الفرتة  هذه 
ثقة املواطنني والفوز برئاسة 

البلدية؟
السنوات  فرتة  خالل   _
ابوابي  كانت  املاضية  االربع 
يف  املواطنني  خلدمة  مفتوحة 
كل ما يتعلق بشؤون البلدية 
اقدم  كنت  حيث  ومعامالتهم 
هلم النصائح واخلدمات ومنذ ان 
كنت يف السادسة عشرة من 
عمري كنت يف جلان الشبيبة 
ساعدني  مما  للبلدية  التابعة 
الشباب  هؤالء  اىل  للوصول 
ومساعدتهم وتفهم حاجاتهم.

* هل من كلمة أخرية تود 
توجيهها؟

- انين اتقدم بالشكر من كل 
الذين صّوتوا لي  وملرشحي 
اطلب  وانين  االحرار  حزب 

الشبيبة  من  نخبة  بفضل  انه  قلنا  اذا  نبالغ  ال 
االحرار  حزب  تمكن  واملندفعة  والنشـِطة  الواعية 
بلدية  انتخابات  يف  لصالحه  تأرجح  تحقيق  من 
ليفربول والسيطرة على املجلس البلدي فيها حيث 
نال االحرار 6 أعضاء من اصل 11 عضوا فيما نال 
العمال 4 أعضاء ونجح مستقل واحد.. وكان املجلس 
السابق تحت سيطرة العمال اذ كان يتألف من 5 

أعضاء لحزب العمال و3 لألحرار و3 مستقلني.
والديناميكية  النشطة  الشبيبة  هؤالء  ومن 
املنتخب  البلدية  رئيس  العامة  للخدمة  واملندفعة 
مرة  الول  انتخب  الذي  منـّون  ناد  السيد  حديثا 
على الئحة حزب االحرار يف انتخابات عام 2008 
وتمكن خالل أربع سنوات فقط من شغل منصب 

رئيس البلدية.

رئيس بلدية ليفربول األحراري ناد منـّون مع الزميل انطونيوس بو رزق

منـّون  ناد  السيد  الجديد  البلدية  رئيس  وقال 
دعم  ان  يعترب  كان  العمال  ان حزب  »الهريالد«  لـ 
الجالية اللبنانية والعربية له أمر مسّلم به ومفروغ 
منه فأدار ظهره لها وهي حاسبته يف االنتخابات. 
وكشف السيد منون عن ان لديه العديد من االفكار 
والخطط لتحسني املنطقة وخدمة سكانها وتشجيع 
ما زالت بحاجة اىل  املصالح واالعمال فيها ولكنها 
منها  االستفادة  لتأتي  والدرس  البحث  من  مزيد 

على اكرب قدر.
شكاوى  لتلقي  مفتوحة  مكتبه  أبواب  ان  وقال 
املواطنني والتعرف اىل مطالبهم وحاجاتهم، شاكرا 

كل من صـوّت له يف االنتخابات.
وللتعرف أكثر على رئيس بلدية ليفربول الجديد 
كان لـ »الهريالد« هذا الحوار مع السيد ناد منـّون: رئيس بلدية ليفربول املنتخب ناد منون

حوار انطونيوس بو رزق

المتكن  يساعدني  ان  اهلل  من 
ما  كل  ولتحقيق  خدمتهم  من 
فيه خريهم ومصلحتهم وانين 
البلدية  ابواب  ان  هلم  اقول 

مفتوحة لالستماع اىل مطالبهم 
والتعرف اىل حاجاتهم وحماولة 
تلبيتها وحتقيقها ضمن نطاق 
القانون.اننا يف البلدية سنعمل 

شؤونهم  لتيسري  وسعنا  ما 
وتسريع اجناز معامالتهم واننا 
اجمللس  يف  صوتهم  سنكون 

البلدي.

حزب العمال اعترب أصوات اجلالية العربية مضمونة له فحاسبته يف االنتخابات 
أشكر كل من منحين صوته وثقته و أبواب مكتيب مفتوحة لتلقي شكاوى املواطنني

يتشرف تيار املردة اوسرتاليا
بدعوتكم اىل حضور حفل توقيع كتاب الباحث روي عريجي

 »رئيس من الشعب«
وذلك يوم االحد الواقع فيه 14 تشرين األول 2012 الساعة السابعة مساء يف قاعة الويستيال الكربى، ليدكمب

 »وطني دائمًا على حق«... إنه شعار رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية. لم يكن انتخاب هذا الرئيس روتينيًا »فألنه انطلق من رحم شعب 
انتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية بفارق صوت واحد عرف بصوت الشعب، ليكون رئيسًا للشعب يف 17 آب 1970«..

لهذا السبب اختار الباحث روي عريجي أن يوّثق حدث اإلنتخاب هذا يف كتابه تحت عنوان »رئيس من الشعب«. ويف صفحاته الـ280، ينقل 
للقارئ كل ما كتبته الصحف والوكاالت ومجالت، املحلية واألجنبية، باإلضافة إىل محاضر مجلس النواب وإىل ما كتب عن هذا الحدث يف الشعر 

الشعبي، وإىل جانب كّل هذا، توثيق للصور التي أخذت يف إهدن ويف الصحف والوسائل اإلعالمية.
وعند سؤاله عن سبب اختياره لشخصية الرئيس فرنجية يتحدث عريجي عن أبعاد ثالث دفعته لذلك: البعد اإلهدني »ألنه عرف كيف يتصرف 

يف زغرتا«، والبعد الوطني »خصوصًا بعد رفض تقسيم لبنان«، والبعد العربي. 
ويقول: »هو رئيس لم يأخذ حقه يف لبنان وتم وصم عهده بالحرب فقط، ولكن هذا العهد شهد على إنجازات كثرية«...

للمزيد من املعلومات الرجاء األتصال بفرنسوا الجعيتاني على الرقم 0410546162
او بدوي الحاج على الرقم 0412005679
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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 واىل حفالت خترج 

املطار واالوتيالت 
نؤمن نقل الشخصيات 

اهلامة 
من واىل سائر

 أحناء اسرتاليا

خدمة العناية بالطفل مؤمنة

at Auburn Centre for Community
44A Macquarie Rd, Auburn Sydney

ورشة عمل جمانية 
باللغة العربية

هل تودون تعلم املزيد عن:
قانون العائلة

العالقات الصحية

حقوق الطفل

محاية الطفل

يوم االربعاء يف 10 تشرين االول/اوكتوبر من الساعة 10 صباحا حتى الـ 1 ظهرا


	herald_issue_598_page 01
	herald_issue_598_page 02
	herald_issue_598_page 03
	herald_issue_598_page 04
	herald_issue_598_page 05
	herald_issue_598_page 06
	herald_issue_598_page 07
	herald_issue_598_page 08
	herald_issue_598_page 09
	herald_issue_598_page 10
	herald_issue_598_page 11
	herald_issue_598_page 12
	herald_issue_598_page 13
	herald_issue_598_page 14
	herald_issue_598_page 15
	herald_issue_598_page 16
	herald_issue_598_page 17
	herald_issue_598_page 18
	herald_issue_598_page 19
	herald_issue_598_page 20
	herald_issue_598_page 21
	herald_issue_598_page 22
	herald_issue_598_page 23
	herald_issue_598_page 24
	herald_issue_598_page 25
	herald_issue_598_page 26
	herald_issue_598_page 27
	herald_issue_598_page 28
	herald_issue_598_page 29
	herald_issue_598_page 30
	herald_issue_598_page 31
	herald_issue_598_page 32
	herald_issue_598_page 33
	herald_issue_598_page 34
	herald_issue_598_page 35
	herald_issue_598_page 36
	herald_issue_598_page 37
	herald_issue_598_page 38
	herald_issue_598_page 39
	herald_issue_598_page 40

