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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

تراجعت احتماالت انتشار 
ـ  الرتكي  القصف  شرارة 
انهالت  بعدما  السوري، 
وضبط  التهدئة  دعوات 

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

N.S.M

التفاصيل صفحة 2

التتمة صفحة 31

الربملان الرتكي مينح اجليش اذناً لشّن عمليات عسكرية داخل سورية

إمجاع دولي مينع متّدد شرارة احلرب إىل اخلارج

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

قوات تركية تقوم باحدى الدوريات

األوىل  ـــــــة  »اجلـــــــول
لــرومــي«، هــكــذا خلصت 
بوست«  »دنــفــر  صحيفة 
للمناظرة  الــعــام  التقويم 
االوىل بني الرئيس باراك 
اجلمهوري  ومنافسه  أوباما 
اجريت  واليت  رومي  ميت 
)فجر  ــــاء  ــــع االرب مـــســـاء 

مفاجأة املناظرة الرئاسية األوىل يف أمريكا

املرشح اجلمهوري تغَلّب على أوباما

التتمة صفحة 31

اللجان  جلسة  أفضت 
امس  املشرتكة  النيابية 
اىل تكريس املأزق الناجم 
»الفيتوات«  صدام  عن 
أربعة  حيال  املتبادلة 
لقانون  مطروحة  مشاريع 
أي  وانعدام  االنتخاب 

»الفيتوات« تعطِّل اللجان وتهدِّد اقرتاع املغرتبني

التتمة صفحة 31

مشال  حلف  من  النفس 
الواليات  إىل  األطلسي 
وروسيا  وأوروبا  املتحدة 
باالضافة  والصني  وإيران 

اىل االمم املتحدة، بينما بدا 
ان احلرب السورية حمكومة 
بضوابط اجلغرافيا السورية، 

داخل  سياسية  آلية 
لتجاوز  وخارجه  اجمللس 
اخرتاقه. او  املأزق  هذا 
نيابية  مصادر  وأمجلت 
للمناخ  مواكبة  بارزة 
بهذا  املتصل  السياسي 
اجللسات  حصيلة  امللف 

حتى  اللجان  عقدتها  اليت 
البارحة، بأنها أشبه بطاحونة 
الفراغ،  ودوران يف  كالم 
حتريك  كرة  صارت  فيما 
اخلالف  حيكم  الذي  اجلمود 
يف  االنتخاب  قانون  على 
السياسية  الزعامات  مرمى 
ان  وأوضحت  وحدها. 
على  الوضع  استمرار 
يرتب  بات  الوترية  هذه 
تواطؤ  هو  واحدا  احتماال 
أو  كرهًا  القيادات  مجيع 
طوعًا على مزيد من تأجيل 
مرجع  أي  دام  ما  املشكلة 
عاجزا  البالد  يف  رمسي 
مبادرة  أي  اجرتاح  عن 
لدفع هذا امللف قدما، مما 
كالم  أي  سقوط  يستتبع 
لبّته  مبدئية  مهلة  أي  عن 
وحسمه قبل نهاية السنة.

لعنة  طاردت  وقد 
النيابية  اللجان  اخلالفات 
االول،  امس  املشرتكة 
فلم تقتصر التباينات على 
تعليق البحث يف موضوعي 
االنتخابية  الدوائر  تقسيم 
بل  االنتخابي،  والنظام 
بنود  اىل  واتسعت  متددت 
تكن  ومل  اصالحية  تعترب 
عليها.  جدية  خالفات  مثة 
نفسها  املصادر  وكشفت 
نشأ عن تشكيل  خالفًا  ان 

من  منبثقة  مصغرة  جلنة 
وحصل  املشرتكة  اللجان 
تشكيل  مبدأ  حيال  تباين 
اللجنة املصغرة وكذلك حيال 
وأمسائهم،  أعضائها  عدد 
هذا  بت  تأجيل  أملى  مما 
اسبوع  مهلة  وحتديد  االمر 
والعودة  اخلالف  لفض 
املوضوع. يف  البحث  اىل 

خيل  مل  خالف  نشأ  كما 
املادة  على  دالالت  من 
الثالثة الواردة يف مشروع 
القانون احلكومي واملتعلقة 
فطار  االقرتاع،  حق  مببدأ 
النصاب وضاعت البوصلة. 
وقد أثار نواب »حزب اهلل« 
اللبنانيني  مساواة  موضوع 
يف احلقوق والواجبات الن 
مثة بلدانا تصنف اللبنانيني 
سياسيا ومتنع قوى لبنانية 
حقها  ممارسة  من  متثيلية 
اىل  داعني  االنتخابي، 
شأن  يف  اجراءات  اختاذ 
العملية االنتخابية يف هذه 

سيدني(  بتوقيت  اخلميس 
بوالية  دنــفــر  مــديــنــة  يف 
فوجئ  وقـــد  ـــورادو.  ـــول ك
القوي  باألداء  اجلمهوريون 
واثقًا  بــدا  اذ  ملرشحهم 
يتحدث  وهـــو  نفسه  مــن 
حبماسة وحزم، بينما صعق 

التتمة صفحة 31

ـــودة اهلــــدوء إىل  مــع ع
نشرت  ــران،  طــه شـــوارع 
تعزيزات من شرطة مكافحة 
التقاطعات  يف  الشغب 
املهمة يف املدينة واستمر 
البازار،  متاجر  أكثر  إقفال 

هدوء وتعزيزات أمنية يف طهران
واالحتاد األوروبي يستعد حلظر الغاز

ــاجــات على  ــج االحــت غــــداة 
الكبري  ـــع  ـــرتاج ال خــلــفــيــة 
لسعر الريال، بينما يستعد 
ـــي لفرض  االحتـــاد االوروب
العقوبات  من  جديدة  حزمة 

سليمان: سالح الداخل ممنوع وجيب نزعه
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مــقاالت

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 

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

ال يزال العنف غري املسبوق يف حلب خيتصر األزمة السورية. مل 
تقّلل حروب جبهات أخرى تتحّول يومًا بعد آخر تقليدية يف أرياف 
أخفق  بعدما  حلب،  يف  جيري  ما  أهمية  وإدلب،  ودمشق  محص 
الطرفان يف السيطرة عليها. لكن املواجهة املفتوحة بينهما مل تقد 

بعد إىل توازن قوى عسكري
سي جبهة دائمة ترتسم فيها خطوط  تقرتب حلب، تدرجيًا، من أن تمُ
تاس حياول نظام الرئيس بّشار األسد، مبظاهر شتى من العنف، 
منعها. وهو ــ إىل اليوم، يف الشهر الـ19 من اندالع األحداث ــ 
حال دون نشوء خطوط تاس يف أيٍّ من مناطق االشتباكات، يف 
املدن الكربى، وكذلك يف أريافها. وبدا واضحًا يف األيام األخرية 
أن »حرب حلب« استعارت بعض ما شهده لبنان يف حربه الطويلة، 
وهو االنتقال من خطوط التماس إىل األحياء والزواريب، من غري أن 
يتمّكن أي من الطرفني، الرئيس السوري ومعارضوه املسلحون، 

حتى اآلن على األقل، من السيطرة على املدينة.
أصبحت  باآلخر،  أحدهما  واألمين  العسكري  اخليارين  تداخل  بعد 
املعادلة األكثر تعبريًا عن موازين القوى، أن املدن الكربى صارت 
املسلحة  املعارضة  سيطرة  وحتت  عسكريًا،  النظام  سيطرة  حتت 
مرت محص ومحاه مقدار التدمري الذي حلق حبلب وال يزال،  أمنيًا. دمُ
إال أن للحرب الدائرة على أرضها داللة خمتلفة. قّلل النظام من 
استخدام املروحيات بعدما تبّينت سهولة إصابتها، وراح يستخدم 
عرب  األمريكيون  إليه  وّجهه  تهديد  أثر  على  شديد  حبذر  الطريان 
بهذا  املعارضني  قصف  يف  النظام  إفراط  أن  مفاده  روسيا، 
السالح، سيحمل واشنطن على تزويدهم صواريخ ستنغر املضادة 
للطائرات، اليت سبق أن استخدمت ضد جيوش االحتاد السوفياتي 

عند احتالله أفغانستان .
بضعة  سوريا  يف  امليدانية  الوقائع  عن  القاتة  الصورة  طابق  تمُ
من  عائدون  لبنانيون سابقون،  استخلصها مسؤولون  استنتاجات 
السورية،  األزمة  العواصم  تلك  مقاربة  عن  كربى،  دول  عواصم 
تبّدد اآلمال حبّل  العسكرية واألمنية وسط  املعلقة على اخليارات 
األمريكية  بالنظرة  االستنتاجات  تلك  اقرتن معظم  نهيها.  يمُ سلمي 

إىل ما جيري يف سوريا ومصري نظام األسد، وفق اآلتي:
األبيض  البيت  يف  وهادفة  متكاملة  اسرتاتيجيا  ألي  أثر  ال  ــ   1
املنطقة،  وتطورات  العربي«  »الربيع  حيال  اخلارجية  وزارة  ويف 

»حرب حلب«: خطوط التماس ُتلبنن سوريا
والتغيريات اليت تطرأ عليها، وخصوصًا إزاء املوقف من اإلسالم 
السياسي والتهديد اإلسرائيلي بضرب إيران. والحظ املسؤولون 
اللبنانيون السابقون غياب أصحاب العقول االسرتاتيجية عن مواقع 
أساسية تّكنهم، من داخل اإلدارة، من تنفيذ تلك االسرتاتيجيات 
وزبيغنيو  السبعينيات  مطلع  غرار جتربيت هنري كيسنجر يف  على 
برجينسكي يف النصف الثاني منها. كان ذلك انطباعهم قبل ستة 

أشهر عندما جالوا على تلك العواصم، ومل يلمسوا تغيريًا جّديًا.
سوريا،  املتدهورة يف  األوضاع  حيال  الرؤية  وضوح يف  ال  ــ   2
ــ  الغرب  بلوغ  وسبل  مستقباًل  تسلكه  أن  ميكن  الذي  واملسار 
هناك،  جيري  مّما  يتوّخونه  الذي  اهلدف  ــ  األمريكيني  وخصوصًا 
العنف  مبراقبة  الغرب  يكتفي  السوري.  الرئيس  إطاحة  وحتديدًا 
تدّخل  إىل  التوّصل  تعّذر  من  تيقن  بعدما  ارتباك،  يف  ويتخّبط 
رج  عسكري يف سوريا يف معزل عن جملس األمن ينهي األزمة، وخيمُ
األسد من السلطة بالقوة. بات هذا احلّل أكثر استبعادًا من ذي قبل 
نظرًا إىل كلفته الباهظة، وارتداداته بعد مراجعة تداعيات التدّخل 

العسكري يف افغانستان ثم يف العراق.
بعض  تعاطي  فإن  عنها،  األمريكيون  فصح  يمُ أن  دون  من  ــ   3
إىل  يشري  اإلدارة،  داخل  السياسيني  غري  من  الصلة،  الوثيقي 
تكون  تكاد  بل  للغرب.  ومالئمة  مرحية  رمبا،  جيدونها،  معادلة 
منوذجية، وهي أن »اخلميين وطالبان يتقاتالن على أرض األسد«، 
نهك  وهو ما حيتاج إليه الغرب يف مدى منظور يف رؤيته هؤالء يمُ

بعضهم البعض اآلخر يف معركة ضارية.
الفوضى  تشجيع  عدم  على  الغرب  الغالب يف  الرأي  يلتقي  ــ   4
يف  وانتشاره،  اإلرهاب  توّسع  إىل  تفضي  أن  خشية  سوريا  يف 
واملسؤولني  األمريكيني،  أن  إال  العراق.  يف  سابقة  جتربة  ضوء 
يتوقعون  ال  اللبنانيون،  الزّوار  ما ملسه  األوروبيني، يف حصيلة 
حاًل وشيكًا يف سوريا ما داموا ال يرّجحون تغيريًا جوهريًا يف موقف 
روسيا من الدعم غري املشروط لنظام األسد. لكنهم يتحّدثون عن 
آخر،  نظام  إىل  األسد  من  االنتقالية  املرحلة  لبلوغ  فرصة حمتملة 
مع تغيري جّدي يف موازين القوى. ويأملون يف أحد سببني هلذا 
التغيري: ضعف األسد عسكريًا، أو ختلي موسكو عنه. ودون هذين 

السببني دوافع وفرية حتمل على التشكيك يف دقتهما.
5 ــ يعتقد األمريكيون بأن اتفاق جنيف الذي أقّرته جمموعة العمل 

الدولية حول سوريا يف 30 حزيران، ميثل مكسبًا ديبلوماسيًا كبريًا 
آخر يف سوريا،  نظام  وإحالل  احلكم  األسد من  إخراج  على طريق 
وذلك بتمكني الرئيس السوري ومعارضيه من امتالك فيتو حيال 
املشاركة يف السلطة اليت حّددها ذلك االتفاق، وهو تأليف حكومة 
وحدة وطنية حتّل النزاع حتت شعار أنه ميّهد ملرحلة ما بعد النظام.

ورغم توازن القوى بني الطرفني الذي أحدثه اتفاق جنيف، أخفق 
األمريكيون واألوروبيون يف ترمجته بقرار يصدر عن جملس األمن، 
الروس والصينيون، الشركاء  بسبب تفسري مغاير لالتفاق قّدمه 
بتأكيدهم  عمليًا  الفيتو  عطلوا  عندما  العمل،  اآلخرون يف جمموعة 
أن السوريني هم الذين يقّررون املرحلة االنتقالية. يف شّق من 
اعتقاد  املزدوج،  الفيتو  وفحوى  لالتفاق،  املتناقضة  التفسريات 
االتفاق نّص على  أن األسد لن يبقى يف احلكم ألن  األمريكيني 
حصول انتقال سياسي. إال أنه سيخرج حكمًا من السلطة تبعًا آللية 
االنتقال، ال ألن موسكو وافقت على تنحيته. وهي مل توافق أساسًا 

على إرغامه على التنّحي.
املسؤولون  ما ملسه  واألوروبيون، وفق  األمريكيون  يعتقد  هكذا 
اللبنانيون السابقون، بإمكان تطبيق اتفاق جنيف، املعّلق مذذاك، يف 

ضوء توازن عسكري جديد يضعف األسد ويرّجح كفة معارضيه.
6 ــ ال يستبعدون أن يطول أمد احلرب إىل أكثر مّما هو متوقع. إال 
أن ال إمكان للنظام يف االستمرار بعدما فقد األسد املبادرة تامًا. 
لكن األمريكيني يالحظون أن ال مؤشرات حقيقية إىل أن الرئيس 
السوري وصل إىل مرحلة تشعره بضرورة إعادة النظر يف حساباته، 
سّلم  وقف العنف ويمُ وبأنه موشك على خسارة معركته، من أجل أن يمُ

بانتقال السلطة منه إىل املعارضة.
7 ــ مّثل تعيني املوفد الدولي ــ العربي األخضر االبراهيمي تعبريًا 
عن نّية أكثر منها مؤشرًا مبّكرًا إىل جناح مهمته. ليس احلّل يف 
متى  إدارته  يتوىل  بأن  احلّل،  هذا  أوان  عند  أنه معين،  إال  يده، 
األزمة السورية. تقدير  إنهاء  الدولي على  التوافق  مسحت ظروف 
إىل  احلاجة  عن  متباين وخمتلف  أو فشلها  اإلبراهيمي  مهمة  جناح 
شخصية مشابهة له تعمل على احللول الوسط والتسوية املقبولة. 
وخالفًا للغموض والدعم الدولي الذي بدا أنه أحاط بسلفه كويف 
أنان، يتصّرف اإلبراهيمي على أنه يتمتع بتأييد أمريكي ــ روسي 

ملهمته كان قد افتقر إليه أنان

نقوال ناصيف
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لبنانيـــات

خالفًا ملا كان متوقعًا، ارجأت 
املشرتكة  النيابية  اللجان 
مصغرة  نيابية  جلنة  تشكيل 
االنتخابي  النظام  يف  للبحث 
تسمي  ان  بانتظار  والدوائر 

اجلهات السياسية ممثليها.
ان  نيابية  مصادر  وذكرت 
النائبني  بني  حصل  تباينًا 
عدوان  وجورج  اجلمّيل  سامي 
على خلفية تشكيل هذه اللجنة 
فرفضها األول واّيدها الثاني، 
كما أيد تأليفها النائب ابراهيم 

كنعان.
اللجان  جلسة  رئيس  واكد 
رئيس جملس  نائب  املشرتكة 
كان  انه  مكاري  فريد  النواب 
البحث  إرجاء  على  االتفاق  مت 
يف اللجنة املصغرة اىل الثالثاء 
املقبل. ولكن فقدان النصاب 
حال دون متابعة اجللسة فتقرر 

رفعها اىل اخلميس املقبل.
فقد انعقدت اللجان النيابية 
املشرتكة برئاسة نائب رئيس 
مكاري  فريد  النيابي  اجمللس 
ميشال  النواب:  وحضور 
ايلي  جمدالني،  عاطف  احللو، 
عون، سريج طور سركيسيان، 
عبداللطيف الزين، إدغار معلوف، 
فياض،  علي  زهرا،  انطوان 
سعد،  انطوان  خميرب،  غسان 
الساحلي،  نوار  وهيب،  امني 
جيلبريت  كنعان،  ابراهيم 
زوين، قاسم عبدالعزيز، هاني 
نواف  بزي،  علي  قبيسي، 
املوسوي، سامي اجلميل، فريد 
الوليد  رحال،  رياض  اخلازن، 
سكرية، بالل فرحات، اسطفان 
فادي  عمار،  علي  الدويهي، 
األعور، مروان محادة، سيمون 
خالد  قاسم هاشم،  رميا،  ابي 
زهرمان، نبيل دي فريج، مسري 
خضر  قباني،  حممد  اجلسر، 
اهلل  نعمة  حوري،  عمار  حبيب، 
ابي نصر، جورج عدوان، غازي 
زعيرت، روبري غامن، أيوب محيد 

واميل رمحه.
الداخلية  وزير  حضر  كما 
مروان  العميد  والبلديات 
شكيب  العدل  وزير  شربل، 
شؤون  ومدير  قرطباوي، 
بالتكليف  والالجئني  السياسية 

لاليجار

شقة جديدة خلف منزل 
Granny Flat منفصلة 

عنه.. مؤلفة من غرفة نوم 
واسعة وتوابعها

ملن يهمه االمر االتصال على 
الرقم:

0451102032

واملدير  اخلوري  الياس  العميد 
العام للمغرتبني هيثم مجعة.

وقال مكاري: تابعت اللجان 
درس  املشرتكة  النيابية 
القانون  مشروع  ومناقشة 
النيابية  باإلنتخابات  املتعلق 
القوانني  اقرتاحات  وسائر 
النواب  السادة  من  املقدمة 
املوضوع،  بهذا  واملتعلقة 
النظر  وجهات  اختالف  وإزاء 
النسبية  مسأليت  خبصوص 
واألكثرية، وخصوصًا ما يتعلق 
من  والثانية  األوىل  باملادتني 
مشروع القانون، ونتيجة لذلك 
اجمللس  رئيس  نائب  اقرتح 
جلنة اتصال ملتابعة البحث يف 
واإلقرتاحات  القانون  مشروع 
اإلنتخابات،  مبوضوع  املتعلقة 
وإزاء عدم التوصل اىل اتفاق 
اللجان  علقت  األمساء،  بشأن 
األوىل  املادتني  املشرتكة 
يف  املناقشة  لتتابع  والثانية 
سائر املواد القانونية، ورفعت 
اخلميس  يوم  اىل  اجللسة 

املقبل.
من  الطلب  على  التوافق  مت 
واخلارجية  الداخلية  وزارتي 
ما  حول  بتقرير  اللجان  تزويد 
عمل  من  اآلن  لغاية  إجنازه  مت 
العملية  مبسار  يتعلق  فيما 
التوافق  مت  كما  اإلنتخابية، 
اللجان يف اجللسة  على تزويد 
سوف  اليت  باألمساء  املقبلة 
األفرقاء  قبل  من  عليها  يتفق 
السياسيني لبت مسألة اللجنة 

الفرعية.
غري ان فقدان النصاب حال 
فتقرر  اجللسة،  متابعة  دون 
اخلميس  اىل  البحث  إرجاء 
العاشرة  الساعة  املقبل 

والنصف صباحًا.

مواقف نيابية
قال  فارس  مروان  النائب 
يف  اآلن  حنن  اجللسة:  عقب 
صدد تشكيل جلنة اتصال من 
النيابية املشرتكة ألخذ  اللجان 
املختلفة  النيابية  الكتل  رأي 
إمنا  اإلنتخابات  مشروع  حول 
أيدينا  بني  االساسي  املشروع 
هو مشروع قانون الذي تقدمت 

اللجان  تبتدئ  احلكومة،  به 
حيث  املشروع  هذا  بدراسة 
ارجأت البحث يف النقطة األوىل 
الثانية املتعلقة بعدد  والنقطة 

الدوائر اإلنتخابية.
حماوالت  اىل  فارس  وأسف 
ما  دائرة   50 لبنان  تقسيم 
 50 اىل  لبنان  تفتيت  يعين 
دائرة انتخابية. وشدد على ان 
تقدمنا  الذي  هو  الوحيد  احلل 
ككتلة  سنوات  عشر  منذ  به 
اىل  ويدعو  اجتماعية  قومية 
انتخابية  دائرة  لبنان  اعتبار 
املشكلة  معاجلة  بهدف  واحدة 
وبذلك  لبنان،  يف  الطائفية 
فيكون  فعاًل،  الدستور  نطبق 
لبنان  كل  عن  نائبًا  النائب 
ونائبًا عن كل الفئات اللبنانية 

املختلفة.
 95 املادة  أن  اىل  واشار 
من الدستور تدعو اىل تشكيل 
اهليئة الوطنية إللغاء الطائفية 
حتاول  والنسبية  السياسية، 
اللبنانيني  كل  متثيل  معاجلة 
السياسية  القوى  كل  ومتثيل 
لبنان،  يف  املوجودة  واحلزبية 
وكذلك النسبية وإلغاء الطائفية 
الطائف  التفاق  تطبيق  هي 
به  ويتمسك  به  نتمسك  الذي 

مجيع اللبنانيني.
لقانون  بالنسبة  اما  وختم: 
اللقاء األرثوذكسي فالبطريرك 
بهذا  يتمّثل  انه ال  أعلن  هزيم 
املطلوب  وبالتالي  القانون، 
لصاحل  قانون  إجناز  هو  منا 
الدائرة  واعتماد  اللبنانيني 
الواحدة مع مبدأ التمثيل النسيب 

وإلغاء الطائفية.
فياض

فياض  علي  النائب  وحتدث 
مؤكدًا  اجللسة،  جمريات  عن 
اللجنة  بتشكيل  الرتحيب 
اليها،  والسعي  املصغرة 
هناك  يكن  مل  أنه  اىل  مشريًا 
كان  إذ  لتأجيلها  داٍع  من 

باإلمكان بتها اليوم، داعيًا اىل 
واإلسراع  وتنشيطها  تفعيلها 
يف تشكيلها وان يتم الرتكيز 
الذي  القانون  مشروع  على 
احيل من احلكومة ألن له اولوية 

قانونية.
وأكد فياض يف هذا السياق 
اختيار  حتسني  على  احلرص 
أحد  فهذا  لنوابهم  املسيحيني 
جيب  اليت  األساسية  املعايري 
االعتبار.  بعني  نأخذها  ان 
واضاف: ما خيتاره حلفاؤنا يف 

التيار الوطين احلر سنتبناه.
ببعض  يتعلق  مبا  وتابع: 
قبل  من  اطلقت  اليت  املواقف 
وفريق  املستقبل  تيار  أركان 
خلط  حيصل  حيث  آذار   14
معاجلة  وبني  السياسيني  بني 

القانون اإلنتخابي.
أركان  بعض  ان  وذكر 
انه  قال  املستقبل  تيار 
هناك  ألن  النسبية  يرفض 
امل  حركة  بني  شيعيا  حتالفًا 
كيف  واستغرب  اهلل.  وحزب 
قضية  يف  موقف  تبين  يتم 
حسابات  اىل  باالستناد  حيوية 
وظرفية،  راهنة  سياسية 
له  النسبية  رفض  ان  يكشف 
انكشاف  من  باملخاوف  عالقة 
احلجم الشعيب والسياسي هلذه 

القوى.
نقاش  اىل  فياض  ولفت 
الثالثة  يف اللجان حول املادة 
يف  املغرتبني  حبق  املتعلقة 
هذا  دعم  مؤكدًا  التصويت، 
احلق، وداعيًا اىل ضرورة مراعاة 
ما ينص عليه الدستور وحتديدًا 
يف مبادئه العامة الفقرة ج اليت 
اللبنانيني  مساواة  على  تنص 
ولفت  والواجبات،  احلقوق  يف 
اىل ان البلدان تقوم بتصنيف 
اللبنانيني سياسيا فتمنع قوى 
ممارسة  يف  أساسية  لبنانية 
والدعائي  السياسي،  حقها 
هذه  يف  وبالتالي  واإلنتخابي 

اجراءات  اختاذ  جيب  البلدان 
تكافؤ  عدم  اىل  نظرًا  معينة 

الفرص بني اللبنانيني.

عدوان
عدوان  جورج  النائب  اما 
نوعية  نقلة  لنجري  فقال: 
املتعلقة  املواد  جتاوزنا 
اكثري  او  نسيب  إذا  بالنظام 
واملتعلقة بالدوائر لكي نذهب 
يف  املوجودة  اإلصالحات  اىل 
اي  ألن  اإلنتخابات،  قوانني 
ان  جيب  إذ  انتخاب،  قانون 
معينة  إصالحات  فيه  تطبق 
اإلنتخابية  باملواضيع  تتعلق 
تتواصل  واقرتحنا وجود جلنة، 
ترى  لكي  البعض  بعضها  مع 
إذا كان هناك من جمال الجياد 
اقرتاحات تعود فيها اىل رئاسة 

اللجان.
واقرتح عدوان االنتقال اىل 
اهليئة العامة يف حال مل نصل 
اىل شيء ونبدأ بالتصويت على 
املواد ألن الوقت مير، آمل ان 
للوصول  دقيقة  كل  نوظف 
اىل نتائج ألنه لدينا مسؤولية 
لإلنتخابات  جديد  قانون  باجياد 

النيابية.
وقال: يف هذا الوقت العمل 
املواد  على  مستمر  باللجان 
اإلصالحية، لن يتوقف، مشريًا 
إذا  انه بالتواصل نرى ما  اىل 
للتوصل  من جمال  هناك  كان 

اىل نتيجة ما.

سامي اجلميل
رفض النائب سامي اجلميل 
نريد  وقال  معّلب  قانون  اي 
اجمللس  يف  صنع  قانونًا 
يأتي  كالعادة  وليس  النيابي 
ان  ونتمنى  بالباراشوت  علينا 
ال  القانون  هذا  النواب  يصنع 

ان نذهب اىل جلان مصغرة.

كنعان
من جهته ذّكر النائب ابراهيم 
كنعان ان املوافقة على اقرتاع 
املغرتبني مت بالتصويت يف ال 
2008، وكنت قد تقدمت بهذا 
االقرتاح مع النائبني نعمة اهلل 
ابي نصر وبهيج طبارة آنذاك، 
كلفت  وبالتالي  اقراره  ومت 
وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية 
ان تعدا اآللية لإلقرتاع، اليوم 
حول  بسجال  ندخل  ان  بدل 
وزارتي  نطالب  املوضوع  هذا 
تقدما  ان  والداخلية  اخلارجية 
اإلجنازات  عن  مفصاًل  تقريرًا 
تبنته  ما  وما  الشأن،  هذا  يف 

اجللسة اليوم.
يف  اما  كنعان:  وتابع 
املصغرة،  اللجنة  موضوع 
هذا  بأن  يقول  رأي  فهناك 
علينا  يضّيع  رمبا  املوضوع 
النسيب  النظام  تقرير  فرصة 
اجل  من  األكثري  النظام  او 
بهذا  املقبل  األسبوع  يبت  ان 
املوضوع وكل فريق مكلف ان 
يعطي امساء ممثليه يف اللجنة 
املصغرة، وإذا مل يتم التوافق 
اىل  باإلصالحات  نكمل  عليه 

حني ان تنضج سياسيًا قضية 
النظام األكثري والنسيب.

حرب
وأصدر النائب بطرس حرب 
البيان  اجللسة،  انتهاء  بعد 
بنتيحة  لنا  ثبت  لقد  اآلتي: 
يف  دارت  اليت  النقاشات 
امس،   - اليوم  اللجان  جسلة 
القسم  لدى  توجها  هناك  أن 
إىل  آذار   8 قوى  من  الفاعل 
اللبنانيني  املغرتبني  حرمان 
املقيمني يف اخلارج من حقهم 
املداوالت  وأن  باالنتخاب، 
حزب  قبل  من  حصلت  اليت 
قبل  ومن  حلفائه  وبعض  اهلل 
ممثل وزير اخلارجية يف جلسة 
هذه  أن  على  دلت  اليوم، 
القوى ليست متحمسة النتخاب 
اللبنانيني املقيمني خارج لبنان 
ألنهم يعتربون أن بعض دول 
االنتشار ال تسمح هلم بالقيام 
االنتخابية،  اإلعالمية  باحلملة 
مينع  الدول  هذه  بعض  ألن 
اىل  منتمني  ويعتربهم  دخوهلم 
منظمات عسكرية تصفها بعض 
هذه الدول باإلرهابية، وهو ما 
يفسر اإلهمال املتمادي لوزارة 
لقانون  واملغرتبني  اخلارجية 
االنتخابات النيابية يف ما يتعلق 
وجدية  عملية  آليات  بوضع 
املغرتبني  انتخاب  لتسهيل 

اللبنانيني يف العامل.
أضاف: بقي أن نسأل حلفاء 
مع  انهم  يعلنون  الذين  هؤالء 
يف  املنتشرين  اللبنانيني  حق 
مبوقف  رأيهم  عن  اخلارج، 
حلفائهم املتحفظني والرافضني 
يف  اللبنانيني  انتخاب  لعملية 

أماكن انتشارهم.
تشكل  املواقف  هذه  إن 
حق  على  صارخا  اعتداء 
يف  اللبنانيني  املواطنني 
السياسية  باحلياة  املشاركة 
مبستقبل  املتعلقة  والقرارات 
موقف  وهو  وسيادته،  لبنان 
ميكن  ال  ومستهجن  مرفوض 
السكوت عليه او القبول به، ما 
عن  احلكومة  مساءلة  يستدعي 
االجراءات اليت اختذتها ملواكبة 
سيما  وال  املقبل  االستحقاق 
السفارات  يف  الشغور  ملء 
التشكيالت  واجراء  اخلارج  يف 
الضرورية  الدبلوماسية 
من  ونطلب  ذلك.  لتسهيل 
 8 جتمع  يف  السياسية  القوى 
آذار اليت تزعم أنها مع انتخاب 
موقفها  توضيح  املغرتبني، 
املنتشرين  اللبنانيني  حق  من 
النيابية  باالنتخابات  العامل  يف 
الكالم  أن  سيما  وال  املقبلة، 
النواب  بعض  عن  قيل  الذي 
االنتخابات  أن  اىل  النظر  لفت 
االغرتاب  دول  جتري يف  اليت 
امام  طعن  موضع  ستكون 
إلبطاهلا  الدستوري  اجمللس 
السياسية  الظروف  ظل  يف 
من  انطالقا  احلالية،  الدولية 
منطق عدم تكافؤ الفرص بني 
املرشحني يف القيام حبمالتهم 

االنتخابية.

اللجان املشرتكة تعود اخلميس لبحث قانون االنتخاب بعد فقدان النصاب

وارجاء تشكيل جلنة مصغرة اىل ان تسمي اجلهات السياسية ممثليها
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لبنانيـــات

العماد  اجلمهورية  رئيس  اكد 
مع  اتفق  انه  سليمان  ميشال 
كريستينا  االرجنتينية  الرئيسة 
على  كريتشنر  دو  فرنانديز 
عملية  يف  اإلسراع  ضرورة 
وشامل  عادل  سالم  عن  البحث 
الشرق  يف  الصراع  أوجه  لكل 
قرارات  قاعدة  على  األوسط، 
الدولية ومرجعية مؤمتر  الشرعية 
مدريد واملبادرة العربية للسالم 
يف  باإلمجاع  إقرارها  مت  اليت 
مع  الزمن،  من  عقد  منذ  بريوت 
اإلشارة إىل األهمية اخلاصة اليت 
ولبنان  العربية  الدول  تعلقها 
الالجئني  حبق  االحتفاظ  على 
إىل  العودة  يف  الفلسطينيني 
أرضهم وديارهم األصلية وعلى 
الدول  يف  توطينهم  رفض 
املوافقة  اليت ال يسعها  العربية 

على مثل هذا التوطني.
الرئيسة  رحبت  جهتها،  من 
اللبناني  بالرئيس  االرجنتينية 
قد  وكانت  االرجنتني  يف 
اشادت بعمل اجلالية السورية - 
اللبنانية، وقالت: جيب اال اقول 
إنها سورية - لبنانية وقد صحح 
هناك  بأن  الرئيس سليمان  لي 

جالية سورية وجالية لبنانية.
ورفضت الرئيسة دو كريتشنر 
الشرق  بباريس  لبنان  وصف 
ألنها رأت فيه تعبريا استعماريا، 
مفضلة اطالق صفة درة الشرق 
اهمية  على  لبنان، مشددة  على 
البلدين،  بني  التنسيق  تعزيز 
اخلارجية  وزير  زيارة  مؤكدة 
هذا  يف  بريوت  اىل  االرجنيتين 

السياق.
سليمان  الرئيس  مواقف 
بعد  أتت  االرجنتينية  ونظريته 
يف  احلكومة  مقر  يف  لقائهما 

اكسبالنادا ريفادافيا.
وكان الرئيس سليمان وصل 
األربعاء  عصر  احلكومة  مقر  إىل 
األرجنتينية  الرئيسة  حيث كانت 
يف استقباله يف القاعة البيضاء، 
النواب  حييط بها رئيس جملس 
ورئيس  دومينغيز  خوليان 
الوزراء خوان مانويل ابال ميدينا 
وعدد من الوزراء، وسفريا لبنان 

واالرجنتني.
وبعد تقديم الوفدين اللبناني 
واألرجنتيين إىل الرئيسني، عقدا 
لقاء ثنائيا يف املكتب الرئاسي 
العالقات  خالله  يف  استعرضا 
الثنائية القائمة وسبل تطويرها. 
عاليا  كريتشنر  دو  مثنت  وقد 
يف  اللبنانية  اجلالية  إسهامات 
األرجنتينية،  امليادين  خمتلف 
فيما أعرب رئيس اجلمهورية عن 
امتنان لبنان الحتضان األرجنتني 
طالئع  وصول  منذ  اللبنانيني 

مهاجريهم إىل البالد.
سليمان

وبعد انتهاء اللقاء، واخذ الصور 
التذكارية، انتقل الرئيسان اىل 
قاعة الصحافة، وحتدث الرئيس 
سليمان فقال: أجريت جولة من 
مع  واملفيدة  املعمقة  احملادثات 
دو  كريستينا  الرئيسة  السيدة 
تعزيز  سبل  تناولت  كريشنري 
والتعاون  الصداقة  عالقات 
القائمة بني لبنان واألرجنتني يف 
خمتلف امليادين، وأبرز املواضيع 
السياسية واالقتصادية املطروحة 
اإلقليمي  الصعيدين  على 
والدولي، وذلك يف جو من الود 

والتفاهم.

سليمان حبث ونظريته االرجنتينية سبل تطوير العالقات:
لإلسراع يف البحث عن سالم عادل وشامل يف الشرق األوسط

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 

أهمية  على  ركزنا  أضاف: 
لبنان  تربط  اليت  العالقات 
من  وخصوصا  باألرجنتني، 
اللبنانيني  مساهمة  خالل 
لبناني  أصل  من  واألرجنتينيني 
يف تطوير هذه العالقات القائمة 
عقود  منذ  وشعبينا  بلدينا  بني 
قائمة  وهي  ومتتينها  طويلة 
واالحرتام  املبادئ  قاعدة  على 
ذلك  ووضعنا  والقيم.  املتبادل 
يلعبه كل  الذي  الدور  اطار  يف 
الثقافات  حوار  يف  البلدين  من 
اذ يتواجد يف االرجنتني جاليات 
عديدة مما جيعل الوضع مشابها 

للوضع اللبناني.
دو  للرئيسة  شكرت  وقال: 
الدائم  بالدها  تأييد  كريشنري 
لسيادة لبنان واستقالله وسالمة 
دعمها  وخصوصا  أراضيه، 
املستمر لتنفيذ قرار جملس األمن 
الدولي الرقم 1701. ومت التأكيد 
عملية  اإلسراع يف  على ضرورة 
وشامل  عادل  سالم  عن  البحث 
الشرق  يف  الصراع  أوجه  لكل 
قرارات  قاعدة  على  األوسط، 
الدولية ومرجعية مؤمتر  الشرعية 
مدريد واملبادرة العربية للسالم 
يف  باإلمجاع  إقرارها  مت  اليت 
مع  الزمن،  من  عقد  منذ  بريوت 
اإلشارة إىل األهمية اخلاصة اليت 
ولبنان  العربية  الدول  تعلقها 
الالجئني  حبق  االحتفاظ  على 
إىل  العودة  يف  الفلسطينيني 
أرضهم وديارهم األصلية وعلى 
الدول  يف  توطينهم  رفض 
املوافقة  اليت ال يسعها  العربية 

على مثل هذا التوطني.
أهمية  على  شددنا  وتابع: 
العربية  القمم  مقررات  متابعة 
عقدت  اليت  أمريكية  اجلنوب   -
منذ  البريو  يف  األخرية  دورتها 
أيام، ليس فقط لتعزيز التعاون 
بني  واالقتصادي  السياسي 
لالضاءة  كذلك  بل  اإلقليمني، 
بصورة عملية وفعلية على أهمية 
بني  والتكامل  التالقي  وجماالت 
احلضارات والديانات والثقافات. 
أكدنا أيضا أهمية متكني الشعوب 
العربية من حتقيق ما تصبو إليه 
من إصالح وحرية ودميوقراطية، 
العنف ومن أي تدخل  بعيدا من 
عسكري خارجي، وضرورة إجياد 
حل سياسي سريع لألزمة السورية 
على قاعدة احلوار والتوافق، يف 
اجملتمع  إليه  يسعى  ما  إطار 
أوكله  ما  خالل  من  الدولي 
األخضر  السيد  إىل  مهمة  من 
التأكيد،  مت  كذلك  اإلبرهيمي. 
على  اإلرهاب،  إدانة  جمال  يف 
الثنائي  التعاون  تعزيز  ضرورة 
اآلفة  هذه  ملواجهة  والدولي 
العاملية األبعاد. ومت التوافق على 
ضرورة العمل على إعداد املزيد 
من اتفاقات التعاون االقتصادي 
البلدين،  بني  التجاري  والتبادل 
والتأسيس لعالقات بعيدة املدى 
وخباصة  امليادين،  خمتلف  يف 
واملصريف  املالي  القطاعني 
وامللكية  االستثمارات  وتبادل 
يتمتعان  البلدين  الن  الفكرية 
مبقومات عالية يف جمال املسرح 
والطباعة.  واملوسيقى  والسينما 
بريوت  ان  التذكري  مت  كما 
يف  انتخبتا  ايريس  وبيونيس 
عامليتني  عاصمتني  االونيسكو 
للكتاب. ومت التوافق على زيادة 
وترية االتصاالت والزيارات على 

احلكوميني  املسؤولني  مستوى 
هلذا  حتقيقا  اخلاص  والقطاع 

اهلدف.
على  التأكيد  مت  وأضاف: 
احلاجة اىل إصالح األمم املتحدة، 
وهيئاتها وأجهزتها، إضافًة اىل 
املالي  النظام  إصالح  ضرورة 
العاملي ليصبح أكثر مقدرة على 
حترتم  بصورة  األزمات  مواجهة 
احلقوق األساسية للشعوب وتقوم 
والعدالة.  اإلنصاف  مبادئ  على 
دو  الرئيسة  للسيدة  شكرت 
كريشنري ما أحاطتنا به السلطات 
استقبال  حسن  من  األرجنتينية 
دعوة  إليها  ووجهت  وضيافة، 
يف  للبنان  رمسية  زيارة  اىل 

أقرب فرصة ممكنة.
املعهد األرجنتيين 

الدولي
وكان رئيس اجلمهورية التقى 
املعهد  رئيس  إقامته  مقر  يف 
الدولية  للعالقات  األرجنتيين 
الربتو جبارييت على رأس وفد من 
العالقات  حبث  مت  حيث  املعهد 
وشدد  البلدين.  بني  القائمة 
اهمية  على  سليمان  الرئيس 
العالقات الدولية ووجوب اعادة 
تعنى  اليت  االنظمة  النظر مبجمل 
العلوم  تطور  نتيجة  باجملتمعات 

والتكنولوجيا.
واعترب جبارييت ان لبنان الذي 
عاد اىل لعب دوره على اخلريطة 
يف  اساسي  ركن  هو  الدولية، 
الدولية  عالقاته  وان  املنطقة 
ما  اهمية  من  تزيد  املتشعبة 
من صعيد،  اكثر  على  به  يقوم 
اليت  التوازن  بسياسة  مشيدا 
سليمان  الرئيس  يعتمدها 
لبنان  على  االجيابي  وتأثريها 
ما  وان  حيتذى،  كمثال  وحميطه 
يقوم به جيسد طموحات الشعب 
االرجنتيين يف لبنان وحيمل قيم 
يناضل  وما  االرجنتيين  الشعب 

من اجله.
البابوي  السفري  شكر  بدوره، 
اجلمهورية  رئيس  االرجنتني  يف 
الذي  والتكريم  احلفاوة  على 
الزيارة  خالل  البابا  قداسة  لقيه 
االخرية اليت قام بها اىل لبنان.

الوفد  اعضاء  من  عدد  ونقل 
الذين زاروا الفاتيكان منذ ايام 
قليلة، عن رئيس جممع الكنائس 
ليوناردو  الكاردينال  الشرقية 
ساندري حتميلهم مشاعر االحرتام 
االعظم  احلرب  قبل  من  والتقدير 
واشادتهم  له،  املرافق  والوفد 
يطبقها  اليت  احلكيمة  بالسياسة 
لبنان،  يف  سليمان  الرئيس 
والتوازن الذي ارساه باملشاركة 
هو  اللبناني  الشعب  اطياف  مع 

رسالة سالم.
واستقبل رئيس اجلمهورية يف 
الريوخا  والية  حاكم  إقامته  مقر 
وكامتاركا  هرييرا  بدر  لويس 
لوسيا كورباسي وهما من اصل 
احلاكمان  رحب  وقد  لبناني. 
مشددين  سليمان،  بالرئيس 
على أهمية زيارته إىل األرجنتني 
تعلقهما  عميق  عن  معربين 

وارتباطهما بوطنهم األم.
رئيس  شدد  جهته،  من 
تعزيز  إيالء  على  اجلمهورية 
البلدين  بني  القائمة  الروابط 
االهتمام الالزم، وحث اللبنانيني 
من  واملتحدرين  األرجنتني  يف 
بلدهم  زيارة  على  لبناني  أصل 
واالميان به والتمسك بأمالكهم.

اجلميل  نديم  النائب  شارك 
اليت  الكندية  جولته  نهاية  يف 
القداس  يف  اسبوعني  استمرت 
االحتفالي الذي أقيم يف العاصمة 
نفس  لراحة  أوتاوا  الكندية 
بشري  الشيخ  الراحل  الرئيس 
اجلميل وشهداء لبنان يف كنيسة 
من  بدعوة  املارونية  شربل  مار 
قسم الكتائب يف العاصمة حيث 
الذبيحة اإلهلية املونسنيور  رأس 
جوزف سالمة واملونسنيور رميون 
من  ولفيف  األبرشية  راعي  حنا 

الكهنة.
وبعد القداس توجه املشاركون 
باحة  إىل  اجلميل  النائب  مع 
أرزة  غرس  جرى  حيث  الكنيسة 
البشري عربون وفاء لرئيس احللم 

و الوعد رئيس 10٤٥٢ كلم.
ثم رأس النائب اجلميل إجتماعا 
يف  الكتائيب  أوتاوا  لقسم  عامًا 
عن  وممثلني  األعضاء  حضور 
كافة األقسام الكتائبية يف كندا 
يف  أمريكا  منسق  حضور  ويف 
كندا  ومنسق  راشد  جو  الكتائب 

إيلي متى.
دعوة  اجلمّيل  لبى  ومساًء 
اىل  العاصمة  الكتائب يف  قسم 
حفل عشاء حضره حشد من ابناء 
حيث  وحزبيني،  اللبنانية  اجلالية 
بعرس  أشبه  اإلستقبال  كان 
الكندي  بالنشيد  بدأ  وطين 
الكتائيب  النشيد  ثم  واللبناني 
كما رّحب بالضيوف رئيس قسم 
مسري  احملامي  الكتائيب  أوتاوا 
املقاومة  شاعر  ألقى  ثم  مفلح 
شليطا مطر قصيدة يف املناسبة 
األستاذ  لبنان  قنصل  كلمة  ثم 
نقوال  الفنان  قدم  بعدها  وهبة. 

نديم اجلميل يف ختام زيارته كندا: لبنان يستعد للخروج من أزمته
للشيخ  تلحينه  من  أغنية  االسطه 

نديم اجلّميل.
كلمة اجلميل

والقى اجلمّيل كلمة جاء فيها:
على رغم الظروف اليت تعصف 
والوضع  خري  بألف  لبنان  حولنا، 
يستعد  ووطنكم  حتّسن،  اىل 
للخروج من الوضع السيئ الذي 
عاشه ثالثني سنة، إذ انه يقطع 
عن  تفصله  اليت  القليلة  االمتار 
استعادة كامل سيادته وسيعود 
والعدالة  احلرية  و  االمان  وطن 
الذي حنلم وحتلمون به منذ زمن.

اجلالية  بهذه  فخور  أنا  وقال: 
بكل  نزحت  اليت  كندا،  يف 
قومياتها، لكنها برهنت عن تفان 
ترفعون  وانكم  بلبنان  تعّلق  و 
جلميع  حباجة  لبنان  عاليًا.  امسه 
ابنائه، وكونوا مستعدين وانشاء 
اهلل قريبًا للعودة اىل الوطن ألننا 
نقوم جبهد كبري إلصالح االوضاع 
بالبناء  ستشاركون  وألنكم 
عناصر  اىل  حباجة  ألننا  واالعمار 
بكم،  أجدر  ومن  ونظيفة،  كفؤة 

فلبنان القوي حباجة خلرباتكم.
ما  كل  سنعمل  أضاف: 
يف  تشاركوا  لكي  وسعنا  يف 
رغم  على  املقبلة،  االنتخابات 
اهتمامها  وعدم  احلكومة  تقصري 
مبشاركتكم ألنكم سوف تغرّيون 
تنتخبوا  أن  نريدكم  املعادالت. 
نوابًا  وليس  لبنان،  نواب 
العامل،  احناء  كل  يف  مشردين 

وهذا ما نرفضه.
وحتدث اجلمّيل عن الوضع يف 
النظام يف سوريا  قائاًل:  سوريا 
سيسقط حتمًا ومعه حلفاؤه يف 
خناف،  أال  تعلمنا  لقد  لبنان. 

عن  ندافع  كيف  بشري  وعلمنا 
وتعاليمنا  حريتنا.  و  كرامتنا 
لالستشهاد  تدعونا  املسيحية 
يف  لسنا  لذا  واحلقيقة.  باحلق 
وقد  أحد،  من  محاية  اىل  حاجة 
املاضي  يف  ذلك  عن  برهنا 
سوريا  يف  فالتغيري  القريب. 
هو ملصلحة لبنان وشعبه. وحتى 
دميقراطيته،  على  لبنان  حيافظ 
اجملاورة  الدول  على  جيب 
لقد  الدميقراطية.  تعتنق  أن 
قمعنا  سنة  ثالثني  مدة  حاولوا 
خبروج  أنه  ورّوجوا  وتهديدنا، 
تعودوا  سوف  السوري  اجليش 
السوري  فخرج  التقاتل.  اىل 
وتوّحد اللبنانيون وانطلقوا بثورة 
االرز، وها حنن يف 1٤ آذار نؤمن 

مبا عمل له بشري، لبنان أواًل.
النظام  عندما سيتغري  أضاف: 
وراءه  سيرتك  سوريا،  يف 
سيتحملون  ومسيحيون  مسلمون 
أما  جديد.  نظام  بناء  مسؤولية 
وخافوا  املسيحيون  ختّلف  إذا 
شركاء  يكونوا  فلن  تراجعوا،  او 
اجلديد.  النظام  يف  حقيقيني 
يف  اللبناني  للمسلم  نقول  كنا 
يدنا  يف  يدك  ضع  املاضي، 
واملسلم  اجلديد.  لبنان  لنبين 
املسيحي  اليوم  ينادي  السوري 
بيده  يده  يضع  لكي  السوري 
ليتشاركوا ببناء سوريا اجلديدة. 
أوسط  شرق  اىل  نهدف  حنن 
حيمل القيم واملبادئ اليت دافع 
احلرية  هي  و  املسيحيون  عنها 

والعدالة و كرامة االنسان.
لبنان  سنّحول  قائاًل:  وختم 
اىل وطن حضاري تفتخرون به، 

وسنحققه مبساعدتكم.
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القاع  اراضي  على  االستيالء 
اهاليها  امالك  على  واالعتداء 
االفادة  يف  حقهم  ومصادرة 
ومحاية  وعقاراتهم  ارزاقهم  من 
ملكيتهم اخلاصة، ليسا حكرًا على 
السوري  النظام  جيش  وحدات 
اليت تشن غارات شبه يومية على 
خراج البلدة وحميطها وغالبًا على 
منطقة مشاريع القاع حبجة مطاردة 
مثة  ان  بل  السوريني،  الثوار 
اللبنانية  اهلوية  حيملون  معتدين 
الدولة  تساهل  من  ويستفيدون 
القضائية  والسلطات  اللبنانية 
وتراخي  واالمنية  والسياسية 
واحلزبية  النيابية  املرجعيات 
عقارات  على  لالطباق  والدينية 
عمليات  يشبه  ما  يف  البلدة 
االستيالء اليت تقوم بها عصابات 
املستوطنني اليهود على اراضي 
وبساتني  وحقوهلم  الفلسطينيني 
االمور  استمرت  واذا  الزيتون. 
وقت  مير  فلن  املنوال  هذا  على 
القاع سببًا  طويل قبل ان تصبح 
وعنوانًا  مدوية  طائفية  لفتنة 
املدافعني  االهالي  بني  لصراع 
وبيوتهم  وعرضهم  ارضهم  عن 
ومن  واجدادهم  ابائهم  ومدافن 
يريدون االستيالء على البلدة اليت 
قدمت عشرات الضحايا دفاعًا عن 

لبنان.
امس طفح الكيل، وقرر عضو 
اجمللس البلدي احملامي بشري مطر 
ورئيس البلدية السابق نقوال مطر 

الكالم على كل شيء امام وسائل 
»املركز  منرب  على  ومن  االعالم 
حضور  يف  لالعالم«  الكاثوليكي 
املارونية«  »الرابطة  من  اعضاء 
االراضي،  بيع  مبلف  املهتمني 
يتقدمهم السيدان طالل الدويهي 
وانطونيو عنداري اضافة اىل االب 
عبدو ابو كسم. واوضح املتحدثان 
أن التوتر الذي تعيشه بلدة القاع 
وحميطها، ادى اىل ارتفاع منسوب 
االراضي  على  االستيالء  عمليات 
اهالي  ليصبح  خفضها،  من  بداًل 
القاع تاليًا عالقني بني نار جيش 
النظام السوري من جهة احلدود، 
من  الوطن  ابناء  من  وغدر بعض 
الداخل وبني ظهرانيهم. واوضح 
عليه  االستيالء  مت  ما  جمموع  ان 
من اراضي القاع حتى اليوم يبلغ 
اصل  من  مربعًا  مرتًا  مليون   80
180 مليونا امجالي مساحة عقارات 
العاصمة  مساحة  ان  علما  القاع، 
مربع  مرت  مليون   18 تبلغ  بريوت 

فقط.
كسم  ابو  االب  املركز  مدير 
استهل بأن عرض فيلم »الفاتح« 
القسطنطينية  االستيالء على  عن 
له  يتعرض  ما  خانة  يف  يصب 
من  لبنان  يف  املسيحي  احلضور 
عنوان  حتت  وافرتاءات  تشويه 
حرية التعبري، وحذر من أن الفيلم 
يثري فتنة ويزور التاريخ ويسيء 
عرضه  وان  املسيحيني  اىل 
له.  للتصدي  سيؤدي اىل حترك 

اإلستيالء على 80 مليون مرت من أصل 182 مليوناً يف القاع

الدولة صامتة ووزارتها شريكة وال تقوى سوى على األهالي
القاع معتربًا  وانتقل اىل موضوع 
مبثابة  جيري  عما  الدولة  سكوت 
وطالب  اجلرمية«.  يف  »مشاركة 
الدولة واحلكومة بتحمل املسؤولية 
الدميوغرايف  التغيري  ألن  كاملة 
الذي تشهده منطقة القاع »ليس 
وخيدم  لبناني  اي  مصلحة  يف 
ان  يريدون  ال  من  خمططات 
يبقى لبنان بلد الرسالة والعيش 

املشرتك«.
تاله احملامي نقوال مطر، شارحًا 
ان اراضي البلدة ممسوحة مبوجب 
صادرة  وحصص  متليك  سندات 
يف  العقاري  السجل  امانة  عن 
االشغال  وزارة  وطالب  البقاع. 
وترية  بتسريع  املدني  والتنظيم 
يف  والفرز  الضم  مشروع  تنفيذ 
العقارية:  القاع  مناطق  غالبية 
ووداي  مائية  جوار  »بعيون، 
مؤسسات  وحض  اخلنزير«. 
على  واالمنية  القضائية  الدولة 
وفرض  بفاعلية  العملية  مواكبة 
ادخال  واعادة  القوانني  تطبيق 
يف  املفرزة  غري  العقارات  مجيع 
املشروع.  وحتدث احملامي بشري 
»بعض  متهمًا  جيري  عما  مطر 
بتسهيل  السماسرة  القاعيني 
استيالء بعض السوريني وبعض 
املواطنني اللبنانيني من الطوائف 
الهداف  االراضي  على  االخرى 
واسباب غري ميثاقية وغري قانونية 
لقاء احلصول على املال«. واتهم 
وزارة الرتبية باقامة مدارس يف 

املباني املخالفة ووزارة االشغال 
خمالف  بشكل  طرق  بشق  العامة 
الطاقة وشركة  للقوانني ووزارة 
اىل  الكهرباء  بايصال  الكهرباء 
بتنظيم  العدل  وكتاب  املخالفني 
ممسوحة.  بأراضي  بيع  عقود 
العامة  النيابة  ان  اىل  واشار 
اقامة  بسند  املخالفني  ترتك 
ينتهي  حتى  املرات  لعشرات 
وتغرمه  املخالف  العقار  بناء  من 
100 الف لرية فقط. وحتدث عن 
سبع ورش بناء جديدة وحفر اربع 
االوضاع  ظل  يف  ارتوازية  ابار 
تشهدها  اليت  املرتدية  االمنية 
امتار  عشرة  مسافة  وعلى  القاع 
اقامه  الذي  الرتابي  الساتر  من 
االمالك  وعلى  السوري  اجليش 
كلمة  وختاما  للقاع.   العامة 
يف  التنفيذي  اجمللس  عضو 
الرابطة املارونية طالل الدويهي، 
على  اليد  وضع  ان  اعترب  الذي 
طياته  القاعيني حيمل يف  امالك 
وسأل  نهائي،  تهجري  عناصر 
عن دور مرجعيات البقاع املؤمتنة 
والدولة  الوطين  امليثاق  على 
مبؤسساتها االدارية واالمنية، ومل 
باعوا  من  بعض  حيمل  ان  ينس 
ان  واكد  املسؤولية،  اراضيهم 
البطريرك املاروني مهتم بقضية 
الرعاة  سائر  مع  ويتابعها  القاع 
الروحيني واالجهزة احلكومية ألن 
العيش  على  جدًا  خطري  ما جيري 

املشرتك«.

تكتل  رئيس  استقبل 
النائب  واإلصالح  التغيري 
يف  عون  ميشال  العماد 
مسؤولي  الرابية،  يف  دارته 
من:  كل  يف  احلرة  املهن 
اللبناني،  الدميوقراطي  احلزب 
احلزب  اهلل،  حزب  امل،  حركة 
االجتماعي،  القومي  السوري 
حضور  املشاريع، يف  ومجعية 
النقابات  هيئة  عن  املسؤول 
يف التيار الوطين احلر الياس 

حنا.
الوفد  باسم  حتدث  وقد 
قال:  الذي  النابلسي  كمال 

عون استقبل وفداً فرنسياً ومسؤولي املهن 
احلرة يف أحزاب 8 آذار

العماد  الرئيس  نهنىء  جئنا 
تعرضه  بعد  بالسالمة  عون 
حملاولة اغتيال، هذه احملاولة 
فقط  ليس  تستهدف  كانت 
شخص العماد عون بل الوطن 
ككل، ألن أمن اجلنرال من أمن 
كانت  العملية  وهذه  الوطن، 
الوطن  استقرار  تستهدف 
هذا  نستنكر  وحنن  ووحدته، 

العمل.
العماد  الرئيس  وكان 
ميشال عون قد استقبل وفدا 
احمللية  اجملالس  من  فرنسيا 

يف فرنسا. 

القوات  كتلة  عضو  اعترب 
انطوان  النائب  اللبنانية 
قانون  على  تعليقا  زهرا 
انه  تصريح  يف  اإلنتخابات 
الفعل  ردة  املؤسف  من 
اخلمسني  قانون  اقرتاح  على 
وبدأنا  صغرى  كدوائر  دائرة 
دوائر  مع  دائرة   61 ب  حنن 
تطبيق  باجتاه  وعدنا  فردية 
حتدث  الذي  للطائف  فعلي 
عن إعادة تقسيم الدوائر على 
أساس احملافظات، وتبني من 
شهادة  ومن  حماضرالطائف 
من حضر الطائف بلقاء الوثيقة 
املقصود  كان  انه  والدستور 
نواب   3 مستوى  على  دوائر 
رجعنا  أقصى،  كحد  للدائرة 
بهذا اإلجتاه، مل جنر حسابات 
إنتخابية، أجرينا حسابات تؤكد 
على الورق والقلم، ليتفضلوا 
يأخذون  ال  ولكن  ويناقشوها 

زهرا: مل جنر حسابات انتخابية 
بل ارتفاع التمثيل املسيحي

على  مسبقا،  سياسيا  موقفا 
الورق والقلم التمثيل املسيحي 
ينتخبون  نائبا   56 اىل  يرتفع 

بإرادة ناخب مسيحي.
عدالة،  هناك  ثانيا  اضاف: 
كما انه يذهب باجتاه ما يتطلع 
اليه الكثريون من دائرة فردية 
الناخب  بني  العالقة  لتوثيق 
نكون  ان  كما  واملنتخب، 
األخرى،  القضايا  أسقطنا كل 
احلقيقي  بعمقها  فالنسبية 
إمنا  إصالحي  انها موضوع  مع 
مبجتمعات متجانسة على األقل 
عدم  لتأمني  النسبية  طائفيا، 
إقصاء اجملموعات كلها عندما 
أما  سياسيا،  اخلالف  يكون 
طرحنا باجتاه التمثيل الطائفي 
لبنان،  يف  واقعنا  هو  الذي 
النسبية  اىل  ندخل  فعندما 
حجم  سيكون  خمتلطة  بدوائر 

متثيل الطوائف بقدر عددها.

جبيل  ابرشية  عن  صدر 
اآلتي:«منعا  البيان  املارونية 
يف  والشائعات  لألقاويل 
ابي  ناجي  باألب  يتعلق  ما 
كنيسة  يف  وبعظته  سلوم 
سيدة إيليج يوم زيارة العماد 
ميشال عون اىل منطقة جبيل 
مطرانية  يهم  الفائت،  األحد 
سيادة  أن  توضح  أن  جبيل 
راعي األبرشية املطران ميشال 
عون، قد استدعى األب ناجي 
وكالمه  موقفه  أن  اىل  ونبهه 
االجنيل  روح  مع  يتوافقان  ال 
الداعي اىل احملبة والتسامح، 

ابرشية جبيل: تنبيه راعي األبرشية لالب سلوم يبقى يف إطار 
التدبري الراعوي األبوي وليس يف إطار احلرم الكنسي

الروم  اساقفة  رئيس  زار 
الفرزل  يف  الكاثوليك  امللكيني 
يوحنا  عصام  املطران  والبقاع 
اندره  املطران  يرافقه  درويش، 
رعايا  على  جولته  اطار  حداد، يف 
ابرشية البقاع الغربي، رعية سيدة 
النياح يف بلدة مشغرة، حيث أعد 
له استقبال رمسي وشعيب حاشد، 
املرحبة  بالالفتات  الطرق  وازدانت 

ونثر الورود واألرز على موكبه.
يف  كان  الكنيسة،  وامام 
الوزير  درويش  املطران  استقبال 
السابق سليمان طرابلسي، الشيخ 
رئيس  امام مشغرة،  عباس دييب 
واملخاتري:  الدبس  جورج  البلدية 
جربان بولس، لور ابو عراج، سليم 
مرعي، حممد العمار وحممد سرحال، 
الصايغ،  ونصري  الصايغ  داود 
غسان  النهار  جريدة  حترير  ومدير 
جلنة  واعضاء  خوري  غسان  حجار، 
ابناء  من  ومجهور  والوكالء  الوقف 
من  خصيصا  قدموا  الذين  مشغرة 

بريوت للمشاركة يف االستقبال.
اصطف  الكنيسة  باب  وعلى 
البيضاء،  بثيابهم  الرعية  أطفال 
منشدين الرتاتيل ترحيبا بالضيفني 

وقدمت لألساقفة باقات الورود.
القى  املقدس،  اإلجنيل  وبعد 
فيها  شكر  عظة  درويش  املطران 
اإلستقبال،  حفاوة  مشغرة  ألهالي 
مشددا على النموذج الفريد الذي 
العيش  يف  مشغرة  بلدة  تقدمه 
املسيحي،  اإلسالمي  املشرتك 
وقال حنن منر بدون شك يف مرحلة 
لبنان،  وطننا  تاريخ  يف  صعبة 
األوىل  املرة  هي  ليست  ولكن 
ففي  مبحن،  بل  ال  مبحنة  منر  اليت 
كان  اهلل  بأن  نشعر  كنا  مرة  كل 

ومينحنا  واألمان  اخلري  إىل  يقودنا 
السالم  بأن  واألمل  والقوة  الرجاء 
أقرب إلينا مما كان، فاهلل يفيض 
علينا نعمه وحنن لذلك ال ننفك عن 

شكره وتسبيحه.
قلبنا  يتجه  املرة  هذه  اضاف: 
حنو مسيحيي الشرق وبالتحديد حنو 
مسيحيي سوريا، نشعر بقلق كبري 
وخناف أن يناهلم ما نال األخوة يف 
لكننا  أخرى.  بلدان  ويف  العراق 
يسوع  إىل  نتجه  أيضا  املرة  هذه 
وهم  التالميذ  ناداه  كما  ونناديه 
هبت  اليت  العاصفة  وسط  يف 
اجلليل، نصلي ونقول له  يف حبر 
يغرق،  أن  يكاد  املركب  معلم  يا 
ويسوع  احلروب،  فتهدأ  كلمة  قل 
أن  منا  اليوم  يطلب  معنا  احلاضر 
العنف  ألن  السالم  رسالة  ننشر 

أجل  فمن  املشاكل،  أبدا  حيل  لن 
جيب  معا  واملسلمني  املسيحيني 
بأن  ننسى  وال  احلوار  نعزز  أن 

الصالة وحدها تصنع العجائب.
شبيبة  إىل  اليوم  أتوجه  وتابع: 
مشغرة وأحييهم وأقول هلم أن اهلل 
اختاركم أن تولدوا يف هذه البلدة 
املسيحي  الوجود  فيها  لتعززوا 
املسلمني  أخوتكم  مع  وتعززوا 
ولتكونوا  املشرتك  العيش 
الكنيسة  للمسيح.  ورسال  شهودا 
ومعكم  إليكم  حباجة  مشغرة  يف 
تنبض  شابة،  أنها  الرعية  تشعر 
باحلياة، الرعية حباجة إىل محاسكم 
أن  آمل  وإبداعكم.  ومشاريعكم 
حللتم  اينما  بلدتكم  حب  حتملوا 
راسخا،  للمسيح  حبكم  يكون  وأن 
لذلك جئت إليكم أقدم لكم اليوم 

املطران درويش زار مشغرة: نشعر بقلق على مسيحيي سوريا

وال مع دعوة قداسة البابا اىل 
زيارته  خالل  والوحدة  السالم 
توجهات  مع  وال  لبنان  اىل 
الذي  البطريرك  أبينا  غبطة 
الشمل  مجع  جاهدا  حياول 
املسيحي، وأوعز سيادته إليه 
أن حييا توبًة حقيقيًة خالل هذا 

الشهر.
سيادة  تنبيه  إن  وبالتالي 
يف  يبقى  األبرشية  راعي 
األبوي  الراعوي  التدبري  إطار 
يف  وليس  الروحي  والبنيان 
إطار احلرم الكنسي كما ذكرت 

بعض وسائل اإلعالم«.

الطريق  ليكون  املقدس  الكتاب 
هي  اهلل  فكلمة  حلياتكم،  واملنارة 
راسخة يف قلبكم، اليوم أكرسكم 
لألم العذراء مريم وأطلب منها أن 

حتميكم وترافقكم وتسهر عليكم.
ويف نهاية العظة وزع درويش 
على  املقدس  اإلجنيل  من  نسخا 
الكاثوليك  امللكيني  الروم  شبيبة 

يف البلدة.
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مناقيش - لحم بعجني - صفائح بجبنة - سبانخ - 
سنبوسك - كباكيب - أقراص كبة - شيش برك - 

بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

تلفون: 98971113
العنوان:

60 Excelsior St, Merrylands

االمريكية  السفرية  جددت 
الواليات  التزام  كونيللي  مورا 
وسّيدا  مستقرا  لبنان  املتحدة 
بيان  يف  وكررت  ومستقال. 
لقائها  عقب  السفارة  اصدرته 
جنيب  الوزراء  جملس  رئيس 
ميقاتي »توقع الواليات املتحدة 
أن حيرتم النظام السوري سيادة 
وسالمتها«.  لبنان  أراضي 
الواليات  »قلق  عن  وأعربت 
استمرار  جلهة  البالغ  املتحدة 
القصف والتوغل السوري داخل 
حدود لبنان«، مشددة على »أن 
املسؤولية عن العنف يف سوريا 
وعن العنف الذي يهدد بالتمّدد 
على  مباشرة  تقع  سوريا  من 

عاتق نظام االسد«.
وزير  كذلك  كونيللي  وزارت 
أبو  وائل  االجتماعّية  الشؤون 
فاعور ملناقشة الوضع السياسي 
والتطورات  لبنان  يف  واالمين 

يف سوريا. 
عن  بيانا  السفارة  وأصدرت 
كونيللي  ان  فيه  جاء  الزيارة 
الشعب  كرم  على  »أثنت 
احلكومة  جهود  وعلى  اللبناني 
ومنظمات  شركاء  مع  بالتعاون 
دولية من أجل تقديم املساعدات 
اإلنسانية إىل العدد املتزايد من 
الالجئني السوريني واجملتمعات 
استقبلتهم«،  اليت  اللبنانية 

كونيللي زارت ميقاتي وأبو فاعور:

قلق من التوغل السوري

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 

عمليات  معظم  وراء  تقف 
اخلطف يف لبنان اليوم عصابتان 
تقرير  رئيسيتان، وذلك حبسب 
الـ قناة  عليه  حصلت  أمنى 

:OTV
يرأسها  االوىل  العصابة   -
الذي  املصري  علي  اليوم حممد 
إمساعيل  زياد  حممد  بدل  حل 

الذي أوقفه اجليش اللبناني.
- اما العصابة الثانية يقودها 
حسن  األمين  للتقرير  حبسب 

عباس جعفر.
التقرير  يقول  شخصًا   19
بعمليات  متورطون  انهم  األمين 

اخلطف بشكل رئيس وهم:
حسن عباس ج.
ربيع عاصم ع.

بعماد  )املعروف  ج.  فادي 
النحلوس(

محزي على ج.

ابرز  امساء منفذي عمليات 
االختطاف يف لبنان

)املعروف  ج.  حممد  غسان 
مبروان(

زياد علي ش.
حسني عدنان ج.
نصري عدنان ج.

حسن مالك ج.
)املعروف  ش.  كمال  حممد 

حبمودي(
)املعروف  م.  عبداهلل  حسني 

بهيبة(
حممد دريد ش.

حبسني  )املعروف  ج  حسني 
دورة(

وولده  املصري  على  حممد 
علي

علي عاصم م.
بعلي  )املعروف  ع.  على 

الشعار(
وسام ع.
مهدي ع.

عن  األخري  اإلعالن  إىل  مشرية 
 30 قدره  إضايف  مبلغ  تقديم 
املساعدات  من  دوالر  مليون 
السوريني  لالجئني  األمريكية 
وإىل  اجملاورة،  الدول  إىل 
أولئك املتضررين داخل سوريا، 
الدعم  جمموع  يصبح  وبذلك 
اإلنسانية  للمساعدات  االمريكي 

حنو 132 مليون دوالر. 
تأكيد  السفرية  وأعادت 
التزام الواليات املتحدة املستمر 
لالجئني  املساعدة  تقديم 
اللبنانية  واجملتمعات  السوريني 

اليت تستضيفهم.
كما شددت على أهمية »محاية 
فيهم  مبن  الالجئني،  مجيع 
الذين  واملنشقون  املعارضون 
متاشيا  وذلك  العنف،  نبذوا 
الدولية  لبنان  التزامات  مع 

اإلنسانية«.

الرئيس ميقاتي والسفرية كونيللي

املاروني  البطريرك  أمل 
أن  الراعي  بطرس  بشاره  مار 
بلبنان  الدولية  األسرة  تعرتف 
أمان  وواحة  حياديا  بلدا  وتقره 
حنن  قائال:  والشرق،  للغرب 
اهلل  امام  ضمرييا  مسؤولون 
االرض  هذه  أال جنعل  والتاريخ 
ميكن  وال  والنار،  احلديد  ارض 
تصدر  ان  الدولية  الشرعية 
وال  الدول،  تنفذها  ال  قرارات 
ميكن ان يكون هناك اي سالم 
الظلم  طريق  من  الشرق  يف 
شعوب  وهناك  واالستبداد 

حمرومة حقوقها ومظلومة.
الراعي  البطريرك  مواقف 
أعلنها خالل العشاء الذي اقامه 
السفري اللبناني شربل اسطفان 
املرافق يف  على شرفه والوفد 
اجملرية  العاصمة  يف  دارته 

بودابست.
بداية، رحب السفري اسطفان 
املرافق  والوفد  بالبطريرك 
زيارة  ان  واعترب  واحلضور، 
البطريرك املاروني اىل هنغاريا 
ووفق  فحسب،  تارخيية  ليست 
كانت  حمطات  من  تضمنته  ما 
تاريخ  يف  نوعها  من  االوىل 

اجملر.
الراعي

الراعي  البطريرك  بدوره، عرب 
عن شكره وتقديره لكل ما ختلله 
مبادرات  من  الزيارة  برنامج 
للقيم  اخلاصة  املكانة  اكدت 
كل  عند  واالنسانية  االخالقية 
الزيارة  هذه  يف  التقاهم  من 

الكنسية الرمسية للمجر.
مسؤولون  هنا  حنن  وقال: 
أال  والتاريخ  اهلل  امام  ضمرييا 
جنعل هذه االرض ارض احلديد 
والنار وال ميكن الشرعية الدولية 
تنفذها  ال  قرارات  تصدر  ان 
الدول وال ميكن ان يكون هناك 
اي سالم يف الشرق من طريق 
الظلم واالستبداد وهناك شعوب 
ال  ومظلومة.  حقوقها  حمرومة 
ميكننا احلديث عن السالم وسط 

هذا الظلم وهذه هي مسؤولية 
كذلك  كلها،  الدولية  االسرة 
العربية  البلدان  مسؤولية  هي 
مجيعها وال ميكننا القبول بدول 
سواء  الدينية  الشؤون  تستغل 
يف الشرق او يف الغرب بهدف 

الصراعات واخلالفات. 
امنا  للخالفات  ليس  فالدين 
هو للجميع، والديانات السماوية 
وال  العميقة  الروحية  قيمها  هلا 
اسباب  اىل  حنوهلا  ان  ميكننا 
االصوليات  وندعم  النزاعات 
مسؤولية  وهذه  الدين  ونشوه 

كل الدول. 
بلدان العامل العربي ككل بلد 
داخلية  اصالحات  اىل  حاجة  يف 

شعوبها تعرفها.
اصالحات  نفرض  ان  أما   
داخلية من اخلارج بالقوة، فهذا 

غري مقبول.
العيش  نريد  حنن  واضاف: 
سويا ونعرف بعضنا ونعرف اننا 
نرفض  ولكننا  معتدلة،  شعوب 
االصوليات.  علينا  تفرض  ان 
سالم  اىل  حاجة  يف  الشرق 
ان  اىل  حيتاج  ال  وهو  فقط 
يكون وسيلة ملآرب خترب قيمه 
ودوره يف االسرة الدولية. وهنا 
اقول الخواننا يف العامل العربي: 
اننا مدعوون امام اهلل والضمري 
والتاريخ ان نعيش متحدين كي 
جهة،  من  كرامتنا،  على  حنافظ 
وعلى دورنا احلضاري، من جهة 

اخرى. 
على  ثقال  يشكلون  ال  العرب 
حضارتهم  فلديهم  الشعوب 
وعليهم دور جيب ان يؤدوه من 

الداخل واخلارج.
هذه  نعلن  ان  يفرحنا  وختم: 
لنؤكد  لبناني  بيت  من  االمور 
اميان لبنان بكل هذه القضايا، 
الغرب  يف  سواء  يعرف  والكل 
يبين  لبنان  ان  الشرق  يف  او 
التالقي  بلد  وهو  اجلسور 
ونأمل  واحلضارات،  للديانات 
به  الدولية  االسرة  تعرتف  ان 
أمان  وواحة  حياديا  بلدا  وتقره 

للغرب والشرق.

جنبالط استقبل السفري 
الروسي

النضال  »جبهة  التقى رئيس 
جنبالط  وليد  النائب  الوطين« 
يف املختارة امس االول السفري 
زاسبكني  الكسندر  الروسي 
احلزب  رئيس  نائب  حضور  يف 
للشؤون  االشرتاكي  التقدمي 

اخلارجية دريد ياغي.

دعا األسرة الدولية لالعرتاف بلبنان بلداً حياديًا

الراعي: ال سالم عن طريق الظلم
من  ثالثة  اهلل  حزب  شّيع 
عناصره قضوا يف انفجار النيب 
شيت أمس األول، هم: الشهيد 
بلدة  من  املوسوي  علي  جعفر 
علي  والشهيدان  شيت  النيب 
وعلي  الدين  عالء  مصطفى 
سحمر  بلدة  من  اخلشن  حسني 

يف البقاع الغربي.
انطلق التشييع بالسيارات من 
امام مستشفى دار احلكمة عند 
الشمالي يف حمّلة  بعلبك  مدخل 
موكب  فتوجه  األبيض،  التل 
مقام  إىل  املوسوي  الشهيد 
النيب شيت حيث جرت املراسم 
يف موكب مهيب يتقدمه عضو 
حممد  الشيخ  اهلل  حزب  شورى 
يزبك، النائب حسني املوسوي، 
رئيس اجمللس السياسي حلزب 
اهلل السيد إبراهيم أمني السيد، 
يف  الدولية  العالقات  مسؤول 
عمار  السابق  النائب  احلزب 
االحزاب  وممثلو  املوسوي 
وآالف  واإلسالمية  الوطنية 

املواطنني.
الطريق  املوكب  واخرتق 
نثرت  وقد  للبلدة،  الرئيسية 
النسوة عليه االرز والورود يف 
مقام  اىل  عّدة، وصوال  حمطات 
األمني العام السابق حلزب اهلل 
عند  املوسوي  عباس  السيد 

املدخل اجلنوبي الغربي للبلدة.
الصالة  أم  املقام  باحة  ويف 
السيد  الشهيد  جثمان  على 
الثرى  ووري  املوسوي،  حسن 

يف مدافن شهداء البلدة.

ويف سحمر، استقبلت اجلموع 
الشهيدين  جثماني  احملتشدة 
ل  محمُ حيث  البلدة،  مدخل  عند 
وسط  األكف،  على  النعشان 
بأمريكا  املنّددة  اهلتافات 
واسرائيل وصيحات اهلل وأكرب. 
الشهيدين  موكب  اخرتق  وقد 
الشارع الرئيسي للبلدة وصوال 
اىل الساحة العامة حيث أقيمت 
الصالة، بعد كلمة ألقاها الشيخ 
ال  قوم  أننا  أكد  الذي  قاووق 
بهم  ونفتخر  الشهداء،  خنفي 
ألن  األعراس،  هلم  ونقيم 
وهم  أجمادنا،  تاج  الشهداء 
اهلل  ورجال  والسادة،  القادة 
وأضاف:  ننتصر.  بهم  الذين 
املقاومة  أن  العامل  وليشهد 
الشهداء،  بعطاء  تضعف  لن 
فهي  وتكرب،  وتشتّد  تقوى  إمنا 
وحّطمت  العدو  قالع  هّزت 
مقاومة  هي  اسرائيل،  جربوت 
تفخر بالشهداء، وتزداد جهوزية 
واستعدادا ملواجهة العدو األوحد 

اسرائيل.
 1٤ فريق  جتاهل  ان  ورأى 
االسرائيلية،  للتهديدات  آذار 
حيث الكثري منهم من قاتل مع 
يف  أيديه  وتلطخت  اسرائيل، 
فهؤالء  وشاتيال،  صربا  جمازر 
مواجهة  يف  يقفوا  أن  ميكن  ال 
تعّد  اسرائيل  أن  وأكد  العدو، 
ورّدنا  لبنان  على  حرب  لشّن 
ألعظم  نستعد  أننا  كمقاومة 
فيها  سيكون  حامسة  مواجهة 

النصر األعظم لنا.

حزب اهلل شّيع شهداء انفجار 
النيب شيت مبواكب حاشدة

لقوى  العامة  املديرية  عن  صدر 
العالقات  شعبة  الداخلي  االمن 

العامة البالغ التالي:
لدى  معلومات  توافر  اثر  على 
األمن  قوى  يف  املعلومات  شعبة 

الداخلي عن وجود كمية من األسلحة 
يف قطعة ارض يف منطقة بتعبورة 
قوة  توجهت  الفور  على  الكورة، 
بناء   2012/10/3 مساء  الشعبة  من 
إلشارة القضاء املختص اىل املكان 
كانت  اليت  األسلحة  ضبطت  حيث 
خمبأة حتت األرض وهي عبارة عن 
رشاش نوع بيكاسي وكمية كبرية 
الف   11 له  العائدة  الذخرية  من 

طلقة وعشرة قذائف ب 10.
التحقيقات واإلستقصاءات جارية 

ملعرفة اصحاب هذه األسلحة.
القومي  احلزب  نفى  وقد  هذا 
السوري االجتماعي أن تكون له أي 

عالقة باألسلحة املصادرة.
الوكالة  قالت  أخرى،  ناحية  من 
بعيد  عثر  انه  لالعالم  الوطنية 
على  األول،  امس  ليل  منتصف 
عند مكب  لالنفجار  معدة  عبوة غري 
النفايات يف الشارع الفوقاني من 
خميم عني احللوة بالقرب من مركز 
تفكيكها  على  عمل  حيث  االونروا، 
اخلبري العسكري الفلسطيين، وبعد 
حوالي  بعد  اي  بتفكيكها  القيام 
انفجار  دوي  مسع  تقريبا  الساعة 
قنبلة  انفجار  عن  ناتج  انه  تبني 
الفلسطينيني  احد  ألقاها  صوتية 

يف احد ازقة املخيم.
ومن املقرر ان يتم تسليم العبوة 
يف  اللبناني  اجليش  خمابرات  اىل 

صيدا.

قوى األمن: ضبط أسلحة خمبأة
حتت األرض يف بتعبورة - الكورة
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أسف العماد ميشال ألنه مل يكن 
يعرف »أن ملكية سيدة إيليج قد 
انتقلت للقوات«، معتربًا ما حصل 
إسقاٌط للميثاق الذي ينّص على أن 
وال  لبناني  على  ُتقَفل  طريق  »ال 
أرض ُيَنع عنها«، مبديًا قلقه على 
يكن  »ال  إذ  املسيحي،  الّسلوك 
ألحدهم أن يّدعي املسيحية وأن يغلق 
كنيسة أمام زائر«، ومذّكرًا أنه ما 
مصلني  بوجه  أقفلت  كنيسة  من 
من  ظالمية  العهود  أكثر  يف  حتى 
أيام املغول. وتوّجه  الّترت اىل  أيام 
الذين  ميفوق  أهالي  اىل  بالشكر 
استقبلوه بكل تالوينيهم مستنكرين 
من  املستقدمني  بعض  به  قام  ما 

مناطق أخرى، أمام سيدة ايليج.
العماد عون الذي كان يتحدث بعد 
تكتل التغيري واإلصالح أثار مسألة 
النواب  قبل  من  املقّدمة  القوانني 
واليت تهم كل الّلبنانيني، ومل يبت 
متّلك  قانون  مثل  بعد،  منها  بأي 
عن  الّنيابة  فصل  قانون  األجانب، 
الشيخوخة،  ضمان  قانون  الوزارة، 
وقال  اجلنسّية،  استعادة  قانون 
»عاٌر علينا، أن تنام قوانني بهذه 

األهمّية يف جملس النواب«
تأمني  عن  سؤال  على  وردًا 
األكثرية لقانون اللقاء األرثوذكسي 
قال :فليتّم طرحه للّتصويت وعندها 

نكشف األوراق.«
الكامل  النّص  يلي  ما  ويف 

للحديث:
لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 

األسبوعي،
اجتماعنا  يف  الّنواب  استوَضحنا 
إيليج.  سيدة  يف  حصل  عما  اليوم 
إّننا  تقول  تصاريح  باألمس  مسعت 
ألّني  أتأسف  أنا  الّزيارة.  ننّسق  مل 
مل أكن أدري أّن ملكية سيدة إيليج 
حتى  الّلبنانية  القوات  إىل  انتقلت 
أدري  أكن  مل  وأيضًا  معها!  أنّسق 
أّن الوكيل هو األب ناجي سّلوم كي 

نتكّلم معه.
ال  أن  على  ينّص  »امليثاق« 
أرض  وال  لبناني  على  ُتقَفل  طريق 
مهما  سياسي،  فأي  عنها..؛  ُيَنع 
كان كربه وحجمه، وسواء كان يف 
حجز  يكنه  ال  خارجها،  أو  الّسلطة 
منطقة له. وما حصل هو أمٌر جديد 
يف  تصّرفاتنا.  وعلى  سلوكنا  على 
كل األحوال »أنا ما زعلت« على 
العكس، فما حصل خيدمين سياسيًا، 
يف  التعاطي.  كيفية  يكشف  ألنه 
الذي  القداس  يف   ،2005 العام 
يقيمه التجمع من أجل لبنان سنويًا 
باريس يف ذكرى 13 تشرين،  يف 
 ،Notre Dame du Liban يف كنيسة
هناك،  جعجع  مسري  وجود  صدف 
به  فرحب  القداس،  حضور  وأراد 
وكان  رميا،  أبي  سيمون  الّنائب 
أجل  من  »الّتجمع  رئيس  يومها 
لبنان«. ، وأجلسه إىل جانبه جلهة 
اليمني.. هكذا نفهم حنن العالقات 

املسيحية.
الّسلوك  هو  اليوم  عندي  القلق 
املسيحي؛ فال يقدر أحدهم أن يّدعي 
الّتصرف  بهذا  يقوم  وأن  املسيحية 
حيصل  مل  كنيسة  فإقفال  إطالقًا! 
أيام  على  وال  الّترت  أيام  على  ال 
سنة  ألَفي  منذ  حصل  وال  املغول، 
حتى اليوم، مل يقدم أحٌد على إقفال 
مسيحٍي  وجه  كنيسة، خصوصًا يف 

وليس يف وجه غريب!
الكونية،  الّديانة  متّثل  كنيستنا 
وهي مفتوحة لكّل العامل، وأن حيصل 

أدخل كنيسة بالقوة، وما فعلوه يف إيليج أسقط امليثاق

العماد عون بعد اجتماع التكتل: أي إرادة سياسية تعّطل البت بالقوانني؟

العماد ميشال عون

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 

فغري  لبنان،  يف  عندنا  هنا  ذلك 
نتمنى  لذلك،  مقبول!  وغري  معقول 
الرّتبية  عن  للمسؤولني  يكون  أن 
واملؤمتنني  املدارس  يف  املسيحية 
على شرح الّتعاليم املسيحية موقٌف 
أّن ما حصل  تربوي يشرح ألوالدنا 
بعيٌد جّدًا عن املسيحية. ونأمل أيضًا 
أال يتكّرر هذا األمر وخصوصًا على 

يد اآلباء.
اليوم  اجتماع  يف  وتابع: 
املقّدمة  القوانني  أيضًا  استعرضنا 
كل  تهم  واليت  النواب  قبل  من 
الّلبنانيني، ومل يبت بأي منها بعد.. 
كل يوم نسمع موقفًا من قضايا بيع 
األراضي وشراء األراضي. منذ عام 
األجانب،  متّلك  قانون  قّدمنا   2008
أين صار هذا القانون؟ قّدمناه منذ 
األعوام  هذه  وطوال  أعوام!  مخسة 
اخلمسة مسعناهم يصرخون ويقومون 
باحملاضرات.. ولكن القانون غائب.. 
أين الكتائب؟ أين القوات؟ أين من 
يقولون إّن »بكركي هي غطاؤنا« 
يوم  القيامة«  »قّوموا  واّلذين 
بيعت قطعة أرض تّلة الّصليب؟ أين 
هم من القانون؟ أين القانون اّلذي 
أّن هناك عرقلًة  تقّدموا به؟! أشعر 

مقصودة !
فصل  هو  ضائع  آخر  قانون 
الّنيابة عن الوزارة، فلغاية االن مل 
ُنَبّلغ ماذا حصل به، رحل أم ُخِطف؟ 
قّدَمته احلكومة إىل اجمللس الّنيابي، 
وقالوا لنا إّنه ُحّوَل إىل جلنة اإلدارة 
والعدل، ثّم مل نعد نعرف شيئًا، مل 
ُيبّلغنا أحٌد ما كان مصريه. رفَضته 
زمرة نّواب يريدون أن حيتكروا هم 
ال  مناطقهم.  يف  الّنيابي  الّتمثيل 
يريدون  ألّنهم  هلم  برديف  يقبلون 
توريث أوالدهم، وخيشون أن ينزع 
الرديف »الّزعامة« من بيوتهم.. 
هؤالء هم من رفض القانون! هؤالء 
يؤمنون  اإلقطاعي.  الفكر  ذوو 
حيّبون  هؤالء  الّسياسية.  بالوراثة 
أن جيرّيوا الّناس والّناخبني وكأّنهم 
يورثوها  أن  يريدون  أرض  قطعة 
كل  كانت  إن  أعرف  ال  ألوالدهم. 
جلنة اإلدارة والعدل موجودة إلخفاء 
قانون مثل هذا! حنن نستنكر ذلك! 
أن  احلق يف  والعدل  اإلدارة  للجنة 
تبدي رأيها، ولكن أن متنع وصول 
الّنواب  قانون مثل هذا إىل جملس 
بيار  الّشيخ  مقبول؟!  غري  فهذا 
سبق  تقّدمونا  اّلذين  وكل  اجلمّيل 
وطالبوا بفصل الّنيابة عن الوزارة! 
ألّن الّنيابة مراَقبة للوزير، حنن لدينا 
نّوابًا ولدينا وزراء، ونفصل الوزارة 
عن الّنيابة، نتعاون مع بعضنا حول 
أحيانًا  نتجادل  ونتشاور،  املواضيع 
ونتناقش كي يكون موقفنا األسلم 
على مستوى القانون وعلى مستوى 

األداء.
فقط  ليس  مفيد،  القانون  هذا 
والوزارة  النيابة  حصر  ينع  ألنه 
أيضًا  ولكنه  نفسهم،  باألشخاص 
ضمن  الذاتّية  املراقبة  على  يشّجع 

نفس اجملموعة السياسية.
هناك أيضًا قانون مهّم جدّا، وهو 
ضمان الشيخوخة، ُقّدم هذا القانون 
منذ 5 أعوام، وال نعلم ماذا حّل به! 
أتذّكر أّنهم طلبوا من الوزير بطرس 
حرب أن يدرس القانون ووعد يأن 
كان  أن  منذ  أسابيع   3 خالل  يرّده 
إذا  به؟!  حّل  فماذا  للعمل،  وزيرًا 
كان ال يزال حمجوزًا يف وزارة العمل، 
نتمّنى من الوزير احلالي الذي طمأننا 
أّن مّثة جلنة تقوم بدراستة أن ُيسرع 

يبقى  أن  امُلعيب  من  ألّنه  بتقديه، 
نستطيع  وال  أعوام   5 مدة  قانونًا 
قد  يكون  قد  أعلم  ولست  إنهاءه، 
وعار  عيٌب  قبلنا..  أحٌد  عنه  حتدث 
يستطيع  ال  أن  نّواب  جملس  على 
كهذه،  لقوانني  األفضلّية  إعطاء 
الناس  وجعل  إيقافها  جيوز  ال  كما 
تنساها! عاٌر علينا، أن تنام قوانني 

بهذه األهمّية يف جملس النواب.
أّما يف موضوع استعادة اجلنسّية، 
ُأرسل  القانون؟!  هذا  أصبح  فأين 
إىل وزير الداخلّية وقيل إّن احلكومة 
ستقّدمه، بعد أن قالوا أّنه مّت إنهاء 

دراسته يف جلنة اإلدارة والعدل.
وهو  جدًا،  مهّم  أمٌر  هناك  أيضًا 
واملازوت  الغاز  سّيارات  استرياد 
األخضر. مل يقم أحد بسحب القانون، 
ففي أي جلنٍة نام؟! كل تلك األمور 
أصبحت من أعمال القرصنة: إخفاء 
إذًا  هناك  سرقته..  أو  قانون 
احٌد  هناك  القانون،  على  مسسرة 
بإخفائه!  يقوم  حّتى  أجرًا  يتقاضى 
املختّصة  اللجنة  اآلن  فلتتفّضل 
ذلك،  أرادت  إذا  رفضه  أو  بدرسه 
بدراسته،  تقوم  أن  عليها  ولكن 

وتتحّمل مسؤولّياتها.
التوفري  يساعد يف  القانون  هذا 
يف  ُتستعمل  اليت  احملروقات  من 
ويساهم   ،%50 بنسبة  السّيارات 
األقّل  على  التلّوث  ختفيف  يف 
بنسبة 50%. إّنها جرية، ومن غري 
بإخفائه.  يقوم  أن  ألحد  املسموح 
احلكم كان ديكتاتوريًا، فعلى  ليت 
هذا  يقول  الديكتاتوري  إّن  األقّل 
ويتم  القرار  ويأخذ  به،  سنقوم  ما 
األحيان  من  كثرٍي  ففي  تنفيذه. 
يقومون   »les despots éclairés«
خبري الشعب أكثر من همجّية كهذه 

يف الّنظرة لألمور العاّمة.
استرياد  اجلنسّية  استعادة 
األخضر،  واملازوت  الغاز  سّيارات 
املال  جلنة  رئيس  من  إصالحات 

واملوازنة،
أرسلنا   ،2010 العام  يف  ثّم 
املال  جلنة  رئيس  من  إصالحات 
واملوازنة، وافق عليها مجيع األعضاء 
معارضني وموالني، ولكن حّتى اآلن 
خذ بها. سقف اإلقرتاض ليس  مل ُيتَّ
ال  أمٌر  وهو  لبنان،  يف  حدود  له 
له  جيوز، عندنا قوانني واإلقرتاض 

سقف.
أين أصبحت اهلبات والقروض؟! 
موارد  على  أيضًا  تدخل  أن  جيب 
يف  التباسًا  هناك  إّن  ثّم  اخلزينة! 
الّنصوص، قال أحدهم إّن القروض 
هي وفقًا لرغبة الذي يقّدم القرض، 
سبيل  فعلى  صحيح.  غري  وهذا 
يهبه  القرض  يقّدم  من  املثال 

ُيسّجل  به،  احلكومة  تقبل  للرتبية، 
وفق  وُيصرف  اخلزينة  موارد  يف 
ُيرسل  ال  العاّمة،  احملاسبة  قواعد 
ويتم  الرّتبية  وزارة  إىل  مباشرًة 
وكيف  أين  نعلم  أن  بدون  صرفه، 

مّت صرفه وال يتّم مراقبته.
ال  للهبات.  بالّنسبة  األمر  كذلك 
جيوز أن تذهب اهلبات إىل حسابات 
أيضًا  تذهب  أن  فُيفرتض  خاّصة، 
الحقًا  وهبها  ويتم  الصندوق  إىل 
وفقًا للقوانني إىل أصحاب العالقة، 
وليس أن تذهب إىل حساب شركة 
خاّصة أو مؤّسسة للّدولة، فال حيق 
تقّرر  أن  بدون  تصرفها  أن  هلا 
احلكومة ذلك، جيب أن ُتصرف حتت 
املراقبة بعد دخوهلا كمورد للخزينة.
اآلن،  نطرحها  األمور  هذه  كل 
وقد  مرتفع،  بصوٍت  ونقوهلا 
باملخالفني  الّتشهري  حق  لنا  اصبح 
يهمهم  اللبنانيني  كل  وتسميتهم. 
قانون  هذا  الشيخوخة.  ضمان 
ال خيضع  دولّية  معايري  له  متطّور، 
أحٌد  يقوم  كي  سياسيني،  لنزوات 
بوضع يده عليه وآخر يضع يده على 
إدارة األموال، وآخر يدير التوظيف، 
وآخر العائدات.. كل ذلك هو عمل 
مساسرة وليس رجال دولة يسعون 
الصندوق  واردات  يف  إلنتظاٍم 
وتقديم  وتوظيفاتها،  وإداراتها 
نهاية  سيحصدون  ملن  اإلستقرار 
عملهم بعد أن يذهبوا إىل الّتقاعد. 
وإنسانّية  وطنّية  المسؤولّية  هناك 

لكل من عرقلوا هذا القانون.
ثّم أجاب عن أسئلة الّصحافيني:

من  منعك  موضوع  يف  س: 
األهالي  يقول  إيليج،  سيدة  زيارة 
زيارتك  على  ليس  اعرتاضهم  أّن 
املدافن  زيارة  على  إّنا  للكنيسة 
الّشهداء،  ُرفات  فيها  توجد  اليت 
مسؤولي  عن  صدر  إّنه  قيل  وقد 
الئق  غري  كالمًا  احلر  الوطين  التيار 

حتديدًا من قبل الوزير باسيل
ج: أين قال الوزير باسيل كالمًا 
أحٌد  يكوُن  عندما  الشهداء؟!  حبق 
عدائية،  بروٍح  سياسيًا  مسكونًا 
رؤية  يستطيع  ال  دفني،  وحقد 
احلقيقة، فيقوم باخرتاع »خربّية« 
أّواًل  الّناس.  على  رذالته  يرّبر  حيّت 
الذين جتّمعوا أمام الكنيسة، ليسوا 
هم أهالي الّشهداء، الشهداء هم من 
الّشمال، ومعظمهم ُنقل ُرفاتهم إىل 
الّشمال، وقد سقط هؤالء الّشهداء 
قبل أحداث العام 1990. حنن ليس 
ال  أّن  كما  باملوضوع،  عالقٌة  لنا 
باملوضوع،  ميفوق  ألهالي  عالقة 
وباملناسبة أنا أشكر أهالي ميفوق، 
حيبنا  من  يستقبلنا  أن  توّقعنا  فقد 
حيّبنا  من  أتى  ولكن  فقط  منهم 

وأيضًا من ليس معنا يف الّسياسة، 
يف  حصل  الذي  العمل  واستنكروا 

سّيدة إيليج.
يف  امليثاق  أسقطوا  اّنهم  نعترب 
سيدة إيليج، فالّلبناني يستطيع أن 
يكون على كامل األراضي الّلبنانّية، 
وعلى كّل طرقاتها، وخصوصًا زيارة 
املسيحّيني.  عند  املقّدسة  األماكن 
الّدينّية،  بالسياحة  يعرف  ما  هناك 
أّي  املقّدسة يف  األماكن  زيارة  أي 
بلد. جيب أن توقف هذه اخلزعبالت. 
ميفوق  بلدة  ألهالي  شكري  وأكّرر 
الذين كانوا على قدر من املسؤولّية، 
وقالوا كالمًا وّديًا، واستنكروا الذي 

حصل.
استنكرت  املستقبل  كتلة  س: 
منذ قليل حماولة إغتيالك يف صيدا. 
كيف تقابلون هذا املوقف اإلجيابي 

جّدًا؟
من  نوع  هو  هذا  موقفهم  ج: 
اعرتاف بالواقع، كونهم يف البداية 
غري  األمر  اّن  واعتربوا  شّككوا 

صحيح.
اإلنتخاب،  قانون  س: خبصوص 
من  رمسي  موقف  أّي  تبّلغتم  هل 
حليفكم حزب اهلل كما تداولت بعض 
الّصحف اليوم أّنه يؤّيد طرح الّلقاء 

األرثوذكسي؟
ج: ستعرفون عندما يتّم طرح هذا 

املوضوع جدّيًا.
مقابلة لك، طالبت  آخر  س: يف 
إّنك  وقلت  املسيحّيون  يتوّحد  بأن 
نهج  يف  معك  يسريوا  أن  تريدهم 

التغيري واإلصالح.
ج: مباذا طالبت أيضًا؟
س: احملاسبة املالّية.

ج: هذا أمر بديهّي، وإذا رفضوه 
طالبت  ولكن  الفساد.  مع  يكونون 
بأمٍر آخر وهو أن جنلس سوّيًا وحنّدد 
منا  كّل  مبجتمعنا.  احملدقة  األخطار 
من  جمتمعنا  عن  يدافع  أن  يريد 
فليعطي  إذًا،  به.  احملدقة  األخطار 
كّل مّنا وجهة نظره ولنحّدد األخطار، 
اإلصالح  هدفني:  حنّقق  وعندها 
والتغيري من جهة، واألخطار احملدقة 
بنا من جهة ثانية. أما إذا مل نستطع 
فال  سوّيًا،  األمور  هذه  حنّدد  أن 
وحدة  عن  اليوم  بعد  أحد  يكلمين 
باجللوس  فليقنعوهم  املسيحّيني.. 
وبعدها  األمور،  هذه  لتحديد  سوّيًا 
مل  أو  اإلنتخابات  يف  اّتفقنا  إن 
نّتفق، فاألمر ليس مهّمًا. فلنّتفق يف 
البداية على األخطار وعلى اإلصالح، 
بسياسته  مّنا  كّل  فليقم  وبعدها 
هذا  مناسبة.  يراها  اليت  بالّطريقة 
نرتافق  أن  وليس  األساس،  هو 
على الطريق ونضرب بعضنا بعضًا. 
إن مل  أن نرتافق  املمكن  كيف من 
لألمور  املفهوم  نفس  لدينا  يكن 
امسع  أن  أريد  ال  األساسّية؟؟!! 
املوضوع.  هذا  يف  أحد  من  عظات 
مع  مسيحيًا  سلوكًا  نؤّمن  أن  جيب 
القلق.  يكمن  هنا  البعض.  بعضنا 
 Aoun« يسّوقون  تارة  تراهم 
Project«، تارًة يفتعلون املشاكل 
إاّل  يلكون  ال  إيليج..  سيدة  عند 
إىل  تؤّدي  اليت  الّسلبّية  األشياء 
سجاٍل معهم. ال نريد ان نقوم بأّي 
سجاٍل معهم!! مل أَر املعتصمني عند 
هناك  من  مررت  ولو  إيليج،  سيدة 
هناك  كان  ودخلت.  نزلت  لكنت 
قّوة عسكرّية كافية لتأمني دخولي، 
وكان هناك مواكبة أيضًا وكّل أنواع 
احلماية، ولكّنين لست جمنونًا ألقرتف 
خطيئًة من هذا النوع. ال أدخل إىل 

كنيسة بالقوة، فزيارتي مقبولة من 
دون أن أدخل.

بيع  موضوع  إىل  بالعودة  س: 
الكتائب  أين  تساءلت  األراضي، 
من هذا املوضوع، وللّتذكري فقط، 
أهم  اجلمّيل قّدم  الّنائب سامي  إّن 
إقرتاح قانون ملوضوع بيع األراضي 
لألجانب، وهو اإلستثمار على املدى 

الّطويل وعدم بيع األراضي.
ج: فليتفّضل وليشاركنا بالقانون 
املاّدة  هذه  وليضف  قّدمناه،  الذي 
مدروس  القانون  هذا  ألّن  عليه، 
وغريها.  والبيع  الّشراء  لناحية 
ال  ولكن  القانون.  بهذا  فليشاركنا 
طول  على  متماٍد  غياٍب  بعد  جيوز 
سياسّي  بتصريٍح  نقوم  أن  اخلّط، 
دون  من  قوانني  مشاريع  ونقّدم 
به.  بدأ  ما  فليكمل  نتابعها.  ان 
موجودًا يف  القانون  وإذا كان هذا 
اجمللس، فمن املؤّكد أن يكون قد 
مّت ضّمه للقانون الذي قّدمناه أثناء 

البحث به يف جلنة اإلدارة والعدل.
قانون  خيّص  ما  يف  س: 
الّنائب  البارحة  أّكد  فقد  اإلنتخاب، 
أنطوان زهرا اّنه جيب أن يتّم طرح 
أّول  الّلقاء األرثوذكسي يف  قانون 
عليه  يوافق  من  ٌيعرف  لكي  جلسة 
حزب  أّن  مؤّكدًا  يعارضه،  ومن 

القوات يوافق عليه.
أن  اجللسة  يدير  مّمن  أطلبوا  ج: 
أنا  لست  الّتصويت.  على  يطرحه 
نائب  الّتصويت.  على  يطرحه  من 
رئيس جملس الّنّواب، وهو صديق 
وهو  اجللسة  يدير  من  هو  للقّوات، 
املوضوع  هذا  يطرح  أن  جيب  من 
على التصويت. فليتفّضل وليطرحه 
يف اجللسة املقبلة، وال مانع لدينا.

تأمني  على  قادر  انت  هل  س: 
أكثرّية هلذا القانون؟

ج: فليتّم طرحه للّتصويت وعندها 
نكشف األوراق.

س: دخلنا يف املهلة الّدستورية 
هل   .2013 العام  موازنة  لتقديم 
من بوادر يف احلكومة حول اّن هذه 
العمل  يتّم  أو  اإلجناز  قيد  املوازنة 

عليها؟
ج: نتأّمل أن يرسلوها يف الغد، 
أن يرسلوها مع  أيضًا  نتأّمل  ولكن 
أاّل نعود يف كّل  اإلصالحات. جيب 
مّرة إىل ما قبل العام 2010 ونرتكز 
املوجودة فيها واليت  الثغرات  على 
يزيد  مّما  احلدود  بتجاوز  تسمح 
فعلّية.  مراقبًة  نريد  حنن  الّديون. 
أكثر  ألمواٍل  احلكومة  احتاجت  وإذا 
تفتح  أن  تستطيع  املسموح،  من 
جملس  إىل  وتقّدمه  جديدًا  إعتمادًا 
النّواب بشكٍل معّجل. فإّما أن يقّره 
أربعني  أقصاها  مهلة  يف  اجمللس 
الرئيس  يصدره  أن  وإّما  يومًا، 

مبرسوم.
قانون  درس  مبوازاة  س: 
أّنه  عن  كالم  هناك  اإلنتخاب، 
إقرار  يف  دور  للّسفارات  كان 
القوانني، ولكن اآلن ال نشهد حتّركًا 

للّدول...
تتحّرك؟؟!!  ال  إّنها  قال  من  ج: 
التحّركات  أّن  تعتقدون  هل 
صفحات  على  ُتنشر  الّدبلوماسّية 
تشهد  املرحلة  هذه  الصحف؟؟!! 
أكرب نسبة حتّرك، وحتّركاتهم تكون 
حتّركاتهم  كانت  لو  سلبّية!!  دائمًا 
يصّرحون  مسعتموهم  لكنتم  إجيابّية 
جهارًا، ويّننونكم أيضًا..!!! كّل ما 
أكثر  احلقيقة  عن  يعرب  تسمعونه  ال 

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

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

 أسعار مهاودة
 نظافة تامة .. خدمة ودودة... معاملة صادقة وأخوية..

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

77 Waterloo Rd, 
P u n c h b o w l 
9750 3300

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

الفلسطيين  الرئيس  حبث 
حممود عباس خالل استقباله يف 
رام اهلل بالضفة الغربية رئيس 
الطراونة  فايز  االردني  الوزراء 
يف املوقف االسرائيلي املتعنت 
الثنائية،  العالقات  اىل  اضافة 

كما افاد مصدر رمسي.
الفلسطينية  الرئاسة  وقالت 
استقبل  عباس  ان  بيان  يف 
آخر  على  واطلعه  الطراونة 
السياسية،  العملية  مستجدات 
مجود  من  إليه  وصلت  وما 
اإلسرائيلي  املوقف  نتيجة 
االلتزام  والرافض  املتعنت 
الدولية  الشرعية  بقرارات 
ووقف االستيطان يف األراضي 
مدينة  خاصة  الفلسطينية، 
ان  واضافت:  احملتلة.  القدس 
عباس رحب بهذه الزيارة اهلامة، 
واليت تعرب عن مدى قوة العالقة 
القيادتني  تربط  اليت  األخوية 
مشددا  واألردنية،  الفلسطينية 
الثالثة  الدورة  عقد  اهمية  على 
الفلسطينية- اللجنة  الجتماعات 
األردنية العليا املشرتكة، برئاسة 
رئيسي الوزراء من اجلانبني، يف 
تعزيز ومتتني العالقات الثنائية 
كافة  وعلى  اجملاالت  كافة  يف 

املستويات.
توقيع  الزيارة  خالل  وجرى 
البلدين.  بني  عدة  اتفاقيات 
واكد عباس ان االتفاقيات اليت 
هي  اهلل،  رام  يف  اليوم  توقع 
مثرة التنسيق املشرتك وتطبيق 
وبني  بيين  عليه  االتفاق  مت  ما 
الثاني  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

عاهل االردن.
من جهته اكد الطراونة حبسب 
اهتمام  الفلسطينية  الرئاسة 
اجتماعات  بعقد  اهلل  عبد  امللك 
بني  املشرتكة  العليا  اللجنة 

الشرطة االسرائيلية تعتقل ٩ أشخاص يف املسجد االقصى مع تصاعد حدة التوتر

رئيس الوزراء االردني يواصل حمادثاته مع املسؤولني يف رام اهلل

اقتحم اكثر من مئيت عامل يف 
بدفع  يطالبون  بناء سفن  حوض 
االول  أمس  املتأخرة  رواتبهم 
اليونانية يف  الدفاع  وزارة  باحة 
اثينا وكسروا احلواجز عند مدخلها 
مجيعا  الشرطة  توقفهم  ان  قبل 

على ما افاد مصدر امين.
واضاف املصدر انه بعد نصف 
ساعة من وصوهلم ضرب عناصر 
اليت  الشغب  مكافحة  قوات 
املتظاهرين  املكان  اىل  ارسلت 
باهلراوات وأطلقوا عليهم الغازات 
ولكن  لصدهم  للدموع  املسيلة 
مغادرة  احملتجني  رفض  حيال 
املكان اعتقلتهم الشرطة مجيعا. 
االركان  قائد  خرج  ذلك  وقبل 
من مكتبه يف حماولة لفتح حوار 
معهم لكنهم استقبلوه باهلتافات 
احملتجني  من  العديد  وصرخ 
لصوص،  بالقول  وجهه  يف 
لصوص، على ما افادت قنوات 

التلفزيون.
الدفاع  وزير  اعرب  جانبه  من 
الذي  بانايوتوبولوس  بانوس 
كان حيضر حفال رمسيا يف ميناء 
بريوس مع بداية التظاهرة، عن 
من  وفد  الستقبال  استعداده 
يغادروا  ان  شرط  املتظاهرين 

املكان.
الذين  املتظاهرون  وحيتج 
حركة  بقطع  احتجاجهم  تسبب 
يف  مكتظ  حمور  يف  السري 
تاخري  على  اليونانية،  العاصمة 
رواتبهم اشهرا عدة بينما تواجه 
هيلينيك  البحرية  شركتهم 
سكارامنغاس  يف  شيبياردز 
بضاحية بريوس الصناعية، خطر 

االفالس.
فيها  يعمل  اليت  والوحدة 

عمال يقتحمون باحة وزارة الدفاع اليونانية 
للمطالبة بدفع رواتبهم قبل الصدام مع الشرطة

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 

واألردني،  الفلسطيين  اجلانبني 
وتعليماته الواضحة بالعمل على 
بني  املشرتك  التعاون  تعزيز 

السلطة الفلسطينية واألردن.
االسرائيلية  الشرطة  واعلنت 
يف  اشخاص  تسعة  اعتقال 
يسود  حيث  االقصى  املسجد 
بعيد  االحتفال  خالل  التوتر 
العرش اليهودي الذي بدأ مساء 
حيث  االثنني،  وينتهي  االحد 
امناء  جمموعة  من  افراد  حياول 
املتطرفة  اهليكالليهودية  جبل 

بانتظام الدخول اىل املسجد.
وقال املتحدث باسم الشرطة 
جمموعة  اعتدت  االسرائيلية 
على  االسرائيليني  العرب  من 
جمموعة من اليهود واملسيحيني 
بزيارة  يقومون  كانوا  الذين 
االقصى.  املسجد  اهليكل  جبل 
اعتقال  مت  انه  املتحدث  وقال 
الداخل  فلسطينيي  من  مخسة 
موضحا  ويهودي،  االسرائيلي 
ان العرب االسرائيليني اخلمسة 
يشتبه يف قيامهم باالعتداء على 
الزوار وعلى رجال الشرطة يف 
لرفضه  اليهودي  اعتقل  حني 

االمتثال الوامر الشرطة.
اليوم  من  الحق  وقت  ويف 
الشرطة  باسم  املتحدثة  اعلنت 
يف  مسري  لوبا  االسرائيلية 
الزيارات  الغاء  مت  انه  بيان 
امام  االقصى  املسجد  واغالق 
االجانب  من  الزائرين  حركة 
وقالت مسري  املسلمني.  وغري 
يف البيان بانه مت اعتقال ثالثة 
نشطاء  من  يهود  بهم  مشتبه 
اليمني املتطرف حاولوا الدخول 
بالقوة اىل باحات احلرم الشريف 
افراد  على  باالعتداء  وقاموا 

الشرطة.
حممد  الفلسطيين  وحصل 

سعد اخريا على اذن من اجليش 
االسرائيلي لبناء منازل يف قرية 
الغربية  الضفة  يف  زكريا  خربة 
اليعاز  من  مبساعدة  احملتلة 
كوهني وهو مستوطن من كفار 

عتصيون.
وتقع القرية وسط كتلة غوش 
غرب  االستيطانية  عتصيون 
الفلسطينية.  حلم  بيت  مدينة 
وتتألف كتلة غوش عتصيون من 
حنو  فيها  يعيش  مستوطنة   ٢٢
سبعني الف مستوطن اسرائيلي 
املستوطنات  كباقي  وبنيت 
احتلتها  فلسطينية  اراض  على 
ويشرح   .١٩٦٧ عام  اسرائيل 
كوهني وهو شاعر ورائد احلوار 
بني املستوطنني والفلسطينيني 
اقاتل  وانا  سنوات  ثالث  منذ 

جبانبه ليفوز بالقضية.
من  العظمى  للغالبية  وخالفا 
كوهني  يعتقد  املستوطنني، 
باالعرتاف  مير  السالم  بان 
الطرفني  من  املتبادل حبق كل 
اىل  مشريا  نفسها  االرض  يف 
عن  عبارة  االمر  يكون  لن  انه 
بل  اثنني  اىل  االرض  تقسيم 
واضاف  مجيعا.  نتشاركها 
امكانية لقيام  بان هناك  اعتقد 
يتواجدا  وان  وطنيني  كيانيني 
يف مكان واحد سواء على شكل 
دولتني  او  كونفدرالي  احتاد 
ولكن دون ان يفقد احد حقوقه 
التارخيية على هذه االرض اليت 

يرتبط بها كال الشعبني.
ويف عام ٢٠١٠، قام صديقه 
بتأسيس  باتشنيك  ناحوم 
تضم  اليت  السالم  ارض  حركة 
املستوطنني  من  قليال  عددا 
الديين  للتعاون  يروجون  الذين 
مع  واالقتصادي  واالجتماعي 

الفلسطينيني.

يف  باعها  تقريبا  عامل  الف 
شركة  السابق،  صاحبها   ٢٠١٠
الصناعية  االملانية  تيسنكروب 
جملموعة ابو ظيب مار، لكنها تعمل 
مرتبطة  النها  اشهر  منذ  ببطء 
اليوناني  اجليش  لتحديث  بعقود 
االزمة  بسبب  اخرت  او  علقت 

املالية اليت تعاني منها البالد.
من جهة اخرى، واصل املفتشون 
اليونانية  الديون  على  الدوليون 
عقد اجتماعات مع مسؤولي البالد 
عمال  خيطط  بينما  األول،  أمس 
على  احتجاجا  وقفات  تنظيم  إىل 
فريق  والتقى  للتقشف.  خطة 
بصندوق  املمثل  التفتيش 
املركزي  والبنك  الدولي  النقد 
األوروبية،  واملفوضية  األوروبي 
الرتويكا،  باسم  واملعروف 
وزير  هاتزيداكيس،  كوستيس 
والنقل،  والتنمية  التحتية  البنية 
ملناقشة تفاصيل حزمة التقشف 
مشروع  وقدم  عامني.  ملدة 
موازنة، مشل تدابري تقشف للعام 
املقبل بقيمة حنوا ٧.٨ مليار يورو 

١٠ مليارات دوالر، للربملان يوم 
االثنني املاضي.

من  جزء  هي  التدابري  وهذه 
وزيادة  إنفاق  خفض  حزمة 
مليار   ١٣.٥ بقيمة  الضرائب 
لعام  دوالر  مليار   ١٧.٥ يورو 
٢٠١٣ و ٢٠١4، طالب بها دائنو 
التعويضات  دفع  مقابل  اليونان 
اليت  اإلنقاذ  لقروض  املستمر 
حتمي البالد من فوضى مفرتضة.

وقال موظفون يف بنك إمبوريكي 
عن  سيضربون  إنهم  اليوناني 
العمل أيضا احتجاجا على استحواذ 
خمطط له للبنك. وقال بنك ألفا 
إنه جيري حمادثات مع بنك كريدي 
أغريكول الفرنسي لشراء وحدته 

اليونانية يف إمبوريكي.
أغريكول،  كريدي  ويسعى 
إىل  فرنسا،  بنك يف  أكرب  ثالث 
بيع وحدته اليونانية، إذ إن هناك 
قلقا مستمرا بشأن أزمة اليونان 
املالية، اليت مشلت بنوك البالد 
استمرار  عن  تساؤالت  وأثارت 

عضويتها يف منطقة اليورو.

أمني عام جملس وزراء الداخلية العرب: املخدرات 
باتت ممّوالً رئيسياً لإلرهاب يف املنطقة

الداخلية  السعودي حممد بن علي كومان امني عام جملس وزراء  حذر 
لالرهاب  رئيسيا  باتت مموال  املخدرات  ان جتارة  تونس من  العرب، يف 
السادس  السنوي  افتتاح املؤمتر  التحذير يف  العربية. وجاء  يف املنطقة 
والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة املخدرات يف الدول العربية الذي يعقد 
مبقر االمانة العامة جمللس وزراء الداخلية العرب يف العاصمة تونس. وقال 
كومان ان التحوالت اليت عرفتها املنطقة العربية منذ العام املاضي خلفت 
اضطرابا يف ضبط حدود بعض الدول استفادت منه عصابات التهريب 
املختلفة مبا فيها عصابات جتارة املخدرات، وقد عزز هذا االنفالت االمين 
يف بعض احلدود الروابط بني عصابات االجرام املنظم حبيث باتت جتارة 
املخدرات  لتجارة  راعية  االرهابية  واملنظمات  لالرهاب،  ممولة  املخدرات 

حارسة ملسالكها املتعددة.
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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

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 

ميشيل  الدكتورة  قالت 
مسيث األستاذة جبامعة ملبورن 
املسؤول  هو  اجملتمع  إن 
األساسي عن ارتداء املراهقات 
ملالبس أشبه بـ »املومسات«، 
املالبس  أمناط  هي  هذه  ألن 

اليت علمها اجملتمع هلن.
ألقته  خطاب  يف  وأضافت 
يف مركز  Wheeler أن الطبيعي 
أن يقدمن الفتيات على ارتداء 
يف  الصارخة  املالبس  هذه 
 Paris جملة    فيه  رأينا  عصر 
Vogue تستعني بعارضة أزياء 

يف العاشرة من عمرها.
ثقافة  أن  إىل  وأشارت 
اجملتمع احلالية تشجع الفتيات 
الصغريات على الظهور مبالبس 
جنسية،  جاذبية  أكثر  جتعلهن 

وتكشف عن أجسادهن.
توجيه  جيب  أنه  وتابعت 
السينما  حنو   انتقادات 
واجملالت  واإلعالنات  والتلفاز 
مسؤوليته  بسبب  واإلنرتنت، 
هذه الوسائل عن هذا التسيب 

تفاصيل رسالة أم أسرتالية  
إىل متجر » تارغت » حول 

»مالبس املومسات«!!

األخالقي.
أعقاب  يف  ذلك  جاء 
االنتقادات شديدة اللهجة اليت 
وجهتها مدرسة أسرتالية تدعى 
ساوث  نيو  بوالية  أميين  آنا 
ويلز إىل متجر املالبس الشهري 
املالبس  بسبب   »Target  «
على  دأب  اليت  احملتشمة  غري 

عرضها للفتيات الصغريات.
رسالة  يف  أميين  وكتبت 
وجهتها  هائال  جدال  أحدثت 
التواصل  موقع  عرب  للمتجر 

االجتماعي » فيسبوك«: 
» أعزائي مسؤولي »تارغت« 
مالبس  عرض  املمكن  من  هل 
أعمار  يف  لفتيات  مناسبة 
ترتاوح بني 7-14 عاما، حبيث 
ال جتعلهن مثل » املومسات«؟ 
كزبونة  لألبد  خسرمتوني  لقد 
ألنين ال أرغب أن تعتقد ابنيت 
هو  جسدها  عن  الكشف  أن 

الطبيعي يف هذا اجملتمع«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

يقوم رئيس الوزراء العراقي 
املقبل  االثنني  املالكي  نوري 
من  بدعوة  ملوسكو  بزيارة 
فالدميري  الروسي  الرئيس 
تفعيل  أجل  من  بوتني، 
العالقات العسكرية والسياسية 

واالقتصادية بني البلدين.
وصرح الناطق باسم احلكومة 
بانه  الدباغ  علي  العراقية 
فالدميري  الرئيس  من  »بدعوة 
روسيا  مجهورية  رئيس  بوتني 
جملس  رئيس  يقوم  االحتادية 
بزيارة  املالكي  نوري  الوزراء 
روسيا  جلمهورية  رمسية 
وفد  رأس  على  االحتادية 
واقتصادي  وعسكري  سياسي 
االعمال  رجال  من  كبري  وعدد 
ان  واوضح  العراقيني«. 
تشرين   8 بني  ستمتد  الزيارة 
االول و10 منه وهي تهدف اىل 
السياسية  العالقات  »تطوير 
بني  واإلقتصادية  والعسكرية 
خيدم  مبا  وتدعيمها  البلدين 
العراقي  الشعبني  مصاحل 

والروسي«.
يف  أوضح  املالكي  وكان 
»روسيا  قناة  مع  مقابلة 
لروسيا  زيارته  ان  اليوم« 
»تهدف اىل احياء العالقات مع 
روسيا االحتادية وتطويرها يف 
اجملاالت االقتصادية والتجارية 
العسكري  التعاون  اىل  اضافة 
اجليش  استكمال  ومساعي 
الالزمة«.  التجهيزات  العراقي 
حماولة  »هناك  ان  واضاف 
يف  العراق  مبساعي  للتهويل 

مساعينا  لكن  االجتاه،  هذا 
اجلوي  الدفاع  اطار  تنحصر يف 
مبكافحة  تتعلق  وجتهيزات 

االرهاب«.
على صعيد آخر، افاد مصدر 
امين ان »اربعة اشخاص قتلوا 
انفجار  يف  جرحوا  آخرين  و11 
سيارة مفخخة مركونة على جانب 
الطريق عند شارع االمريات يف 
منطقة املنصور بغرب بغداد... 
امنية  شركة  موكب  استهدف 

خاصة«.  
وتتوىل شركات امنية خاصة 
بعض  يف  العاملني  محاية 
ورجال  االجنبية  الشركات 
وزارة  مع  بالتنسيق  االعمال 

الداخلية.
تنفيذ  العدل  وزارة  واعلنت 
ستة  حق  يف  االعدام  حكم 
بينهم  ارهاب،  بقضايا  مدانني 
من  فروا  الذين  السجناء  احد 
بغداد  تكريت مشال  سجن يف 

االسبوع املاضي.
ومتكن حنو مئة سجني بينهم 
ينتمون  باالعدام  حمكوم عليهم 
اىل تنظيم »القاعدة« من الفرار 
يف 27 ايلول املاضي من سجن 
التسفريات يف تكريت، قبل ان 
السيطرة  االمن  قوى  تستعيد 
على السجن وتتمكن من اعتقال 

عدد منهم.
حمكمة  اصدرت  ذلك،  اىل 
املؤبد  بالسجن  حكما  عراقية 
على امريكي فلسطيين األصل 
»القاعدة«  تنظيم  اىل  النتمائه 

ومتويله عمليات يف العراق.

املالكي يزور موسكو يف 8 تشرين األول »إلحياء العالقات«

4 قتلى يف انفجار سيارة 
املؤمتر مفخخة ببغداد مقر  حمتجون  اقتحم 

احتجاجا  ليبيا  يف  العام  الوطين 
على تشكيلة احلكومة اليت اقرتحها 
رئيس الوزراء اجلديد مصطفى ابو 
شاقور قائلني انها ال تعكس متثيال 
حمققون  تفقد  فيما  للبالد،  كامال 
االمريكية يف  القنصلية  امريكيون 
قتل  حيث  ليبيا،  بشرق  بنغازي 
اربعة من مواطنيهم بينهم السفري 

كريس ستيفنس.
و150   100 بني  ما  ودخل 
القاعة  الزاوية  مدينة  من  متظاهرا 
الرئيسية حيث جيتمع املؤمتر، مما 
أدى إىل إلغاء جلسة خاصة لدرس 
حلكومته  شاقور  أبو  ترشيحات 

االنتقالية.
وقدم أبو شاقور أعضاء حكومته 
موافقة  على  للحصول  األربعاء 
املؤمتر الوطين العام وهي تشكيلة 
الليبريالي.  التحالف  استبعدت 
»بعدما  شاميب:  نوري  وقال 
يف  اجلميع  شعر  القائمة  مسعنا 
الزاوية بالغضب. البعض حتى بدأ 
االحتجاج يف الزاوية الليلة املاضية 
)االربعاء(«. واضاف: »أبو شاقور 
ائتالفية  حكومة  سيشكل  إنه  قال 
اختيار  معيار  هي  اخلربة  ستكون 
الزاوية  اقرتحت  أعضائها. 
مرشحني ملنصب وزير النفط لكنه 
اختار شخصا غري معروف«. وضمت 
التشكيلة املقرتحة عددا من األمساء 
بينها مربوك عيسى  غري املعروفة 
بوهرورة الذي رشحه وزيرا للنفط، 
السياسية  الذراع  يف  اعضاء  اىل 
جلماعة »اإلخوان املسلمني«. وقال 
»ال  قدارة:  إبرهيم  احملتجني  أحد 
ما  القائمة، هناك على  نقبل هذه 

يبدو فكر واحد فقط ممثل«.

املؤمتر  يبدأ  أن  مقررا  وكان 
أمس   مرشح  كل  على  التصويت 
تغيري  املمكن  يزال من  االول وال 

الرتشيحات.
القنصلية االمريكية

يف غضون ذلك، اعلن مسؤول 
يف وزارة الدفاع الليبية ان »فريقا 
من احملققني االمريكيني زار موقع 
وقد  االمريكي«  السفري  مقتل 
ضم عناصر من مكتب التحقيقات 

الفيديرالي »أف بي آي«.
الطريق  ليبية  قوات  واقفلت 
البعثة  بوابة  اىل  املؤدية  الرتابية 
الضباط:  احد  وصرح  االمريكية. 
بلباس  امريكيا   20 حنو  »وصل 
محايتهم  ضمان  منا  وطلب  مدني 
بنغازي.  مغادرتهم  حني  اىل 
وصلوا باكرا وعملوا ثالث ساعات 

على مجع االدلة«.
اخلارجية  وزيرة  وتعهدت 
االمريكية هيالري كلينتون االربعاء 
عن  ودقيق  كامل  بيان  تقديم 
اليه«  يؤدي  ما  يكن  »أيا  اهلجوم 
قد  األمر  ان  من  حذرت  لكنها 
تتضح  كي  طويال  وقتا  يستغرق 
اسئلة  »مثة  وقالت:  الصورة. 
يف  بالضبط  حدث  عما  متواصلة 
اسابيع.  ثالثة  حنو  قبل  بنغازي 
تلك  ولن نسرتيح حتى جنيب عن 
اإلرهابيني  نتعقب  وحتى  األسئلة 
الرجال  مواطنينا...  قتلوا  الذين 
البلد  هذا  خيدمون  الذين  والنساء 
اقل  يستحقون  ال  كديبلوماسيني 
من تقرير كامل ودقيق ايا يكن ما 
يؤدي اليه... وانا ملتزمة السعي 
اجل  ومن  اجلهم  من  ذلك  اىل 
خدمة  الكربى  التضحية  قدموا  من 

ألمتنا«.

حمققون أمريكيون عاينوا القنصلية يف بنغازي

ثوار الزاوية حيتجون على 
التشكيلة احلكومية املقرتحة
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

طوني  املعارضة  زعيم  اعلن 
ابوت ان حتذير الرئيس السابق 
ديفيد  املستقبل  لصندوق 
أن أسرتاليا ختاطر  موراي، من 
النمط  على  اقتصادي  برتاجع 
معاجلة  تتم  مل  إذا  األوروبي 
الوقت  »تذكري يف  هو  الدين، 

املناسب«.
االربعاء  يوم  موراي  وقال 
بقية  على  أسرتاليا  اعتماد  ان 
ومتويل  التجارة  أجل  من  العامل 
»املمكن  من  جعل  املال  رأس 
بسهولة« اتباع طريق دول مثل 
مشكالت  تواجه  اليت  اليونان 

سداد الديون اخلارجية.
ابوت  السيد  وصرح 
يوم  ملبورن  يف  للصحفيني 
امس االول اخلميس »أعتقد أنه 
من  املناسب  الوقت  حتذير يف 

ديفيد موراي«.
وقال »إن الدرس املستفاد 
من أوروبا هو أن البلدان ميكن 
من  كبرية  بسرعة  تذهب  أن 
موقف قوي اىل موقف حمفوف 
ال  االمور  كانت  اذا  باملخاطر 

تدار بشكل جيد«.
احلكومة  ان  واوضح 
بالكامل  »أساءت  الفيدرالية 
التعامل مع قطاع التعدين« عن 
إضافية،  تكاليف  حتميله  طريق 
وضريبة  التعدين  ضريبة  مثل 

الكربون.
يفرتض  »كان  ابوت  وقال 
انهار  تبقي  أن  احلكومة  بهذه 

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

أبوت: على اسرتاليا ان تأخذ
 الدروس من االحتاد االوروبي 

على  القبض  القاء  مت 
الرئيس الوطين السابق لنقابة 
خدمات الصحة )HSU( مايكل 
حماولته  بزعم  وليامسون 
عمليات  يف  التحقيق  عرقلة 
احتيال وفساد داخل النقابة.

فقد وصل وليامسون )59 
عاما( اىل حمطة شرطة ماروبرا 
 07:45 الساعة  سيدني  يف 
االول  امس  يوم  صباح  من 
يف  اليه  ووجهت  اخلميس، 
وقت الحق من  اليوم نفسه 
تهمة تورطه يف فضيحة نقابة 

.)HSU( خدمات الصحة
وليامسون  السيد  ودخل 
خمفر الشرطة مع شخص آخر، 
حماميه،  يكون  أن  يفرتض 
وهذه  هي املرة االوىل اليت 
يوليو  متوز/  منذ  فيها  شوهد 
منصب  من  استقال  عندما 
رئاسة النقابة برسالة نصية.

ساوث  نيو  شرطة  وحتقق 
ويلز يف مزاعم فساد ممنهج 
يف فرع الشرق لنقابة خدمات 
الصحة HSU، الذي كان فيه 
سكريرتا  ويليامسون  السيد 

ملدة 15 عاما.
انه  الشرطة  وتزعم 
)ويليامسون( أعاق التحقيقات 
يف مزاعم احتيال وفساد يف 
الفرع الشرقي للنقابة اخلدات 

.HSU الصحية
داخل  وليامسون  ومكث 
ساعة  ملدة  الشرطة  مركز 
االول  امس  صباح  تقريبا 
من  احملققون  خيرجه  أن  قبل 

املخرج اخللفي.
السيارة  كانت  وفيما 
كان  اإلعالم،  بوسائل  حماطة 
ويليامسون، الذي كان يرتدي 
بدلة وربطة عنق وجيلس يف 
السيارة،  من  اخللفي  اجلزء 

يغطي وجهه بيديه.
ووجه اليه احملققون  عددا 
باعاقة  املتعلقة  التهم  من 
ذلك  يف  مبا  بالتحقيقات، 
يف  لالشرتاك  شخص  جتنيد 
يف  وضابط  إجرامي  نشاط 

توقيف مايكل ويليامسون بتهمة عرقلة 
التحقيق يف قضية نقابة اخلدمات الصحية

خيام طالبي اللجوء يف جزيرة ناورو
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منظمة لنشر بيانات كاذبة.
املستقل،  النائب  وكان 
الذي مت تعليق عضويته  يف 
حزب العمال يف وقت سابق 
كريغ  احلالي،  العام  من 
منصب  يشغل  طومسون، 
السكرتري املساعد لفرع النقابة 
يف نيو ساوث ويلز  من عام 

1999 حتى عام 2002.
السيد  اتهام  وجرى 
أصبح  الذي  طومسون، 
سكرتريا وطنيا لنقابة اخلدمات 
دخوله  قبل   HSU الصحية 
الربملان يف عام 2007، بسوء 
ألف   500 من  أكثر  استخدام 
دوالر من أموال األعضاء يف 
على  بعضها  وانفاق  النقابة، 
فأنكر  هو  اما  العاهرات.. 

ارتكابه أي اخطاء.
وقالت متحدثة باسم وحدة 
انه سيتم  الوالية  اجلرمية يف 
مبخالفات  وليامسون  اتهام 
مل  الشرطة  وأن  متعددة 
الوقت  من  كم  متأكدة  تكن 

ستستغرق العملية.
ما  املتحدثة  تؤكد  ومل 
تتعلق  االتهامات  كانت  إذا 
اثره  توقف  الذي  باحلادث 
قبل  من  ويليامسون  السيد 
الشرطة يف موقف للسيارات 
بالقرب من مكاتب النقابة يف  

سيدني.
مكافحة  عناصر  وكان 
نيو  يف  واالحتيال  الفساد 
فرقة  من  ويلز  ساوث 
الوالية  يف  الضاربة  القوة 
داهموا  قد  )كارنارفون( 
املقر املركزي للفرع الشرقي 

للنقابة يف ايار/  مايو.
وقد استولت الشرطة على 
يف   الكمبيوتر  وأجهزة  وثائق 
حبثها عن أدلة تتعلق بالتحقيق 
السيد  تلقي  مزاعم  يف 
سابق  ومسؤول  وليامسون 
الفيدرالي  النائب  اآلن  )هو 
عموالت  طومسون(،  كريغ 

سرية من مزّود النقابة.
وُزعم السيد ويليامسون - 

الذي عّلق من العمل يف ذلك 
الوقت - انه كان لديه كيس 
من الوثائق عندما مت اعرتاضه 
موقف  يف  الشرطة  قبل  من 

للسيارات.
كرئيس  استقالته  وجاءت 
طريق  عن  للنقابة  وطين 
مسؤول  إىل  نصية  رسالة 
يوليو  متوز/  يف  بارز  نقابي 
تقرير  تسريب   خلفية  على 
تيميب  ايان  احملامي  قبل  من 

.QC
 Temby ووجد السيد تيميب
 20 من  أكثر  هناك  ان 
املدفوعات  من  دوالر  مليون 
للموّردين هي موضع شكوك 
حيث جرت دون أي شكل من 
أشكال املناقصة أو العقود.

فرع  يف  تقريره  وكشف 
عن   )HSU( للنقابة  الشرق 
يف  وإفراط  باهظة،  رواتب 
االئتمان،  بطاقات  استخدام 
وإساءة استخدام أموال النقابة 

واحملسوبية وسوء اإلدارة.
ويليامسون  السيد  وكان 
رئيسا حلزب العمال األسرتالي 
األنشطة  هذه  حصول  وقت 

املزعومة.
فضيحة  يف  تورط  وقد 
 HSU الصحة  خدمات  نقابة 
يف  عضويته  املعلقة  النائب 
حزب العمال كريغ طومسون، 
وهو السكرتري الوطين السابق 
للنقابة مما جعل املسائل اكثر 
تعقيدا وصعوبة على احلكومة 

الفيدرالية.
العضو  هاي  جريارد  وقال 
الصحة،  خدمات  نقابة  يف  
ملنصب  نفسه  رشح  الذي 
يف  للنقابة  العام  السكرتري 
كان  انه  املقبلة،  االنتخابات 

»يوما اسود للنقابة«.
وصرح السيد جريارد هاي 
لوكالة AAP »حنن حباجة إىل 
وااللتزام  النقابة  بناء  إعادة 
قدما  للمضي  بالعضوية 
أيدي  اىل  النقابة  واعادة 

العضوية«.

السيد مايكل ويليامسون بعد توقيفه

الذهب تتدفق على هذا البلد«.
انا  »حسنا،  يقول  واضاف 
ميكنك  ال  قد  انه  من  أخشى 
من  النوع  هذا  حتقيق  أبدا 

االفرتاض«.
اخلزانة  وزير  مساعد  وكان 
يف  قال  قد  برادبري  ديفيد 
امس  يوم  من  سابق  وقت 
من  بينما  انه  اخلميس  االول 
يف  التوازن  حتقيق  املهم 
املقارنة  ان  الوطنية،  املوازنة 
هي  واسرتاليا  اليونان  بني 
وغري  متهورة  مقارنة  »بصراحة 

مسؤولة«.
نيوز  سكاي  لشبكة  وقال 
»هذا هو نوع من االشياء اليت 
اىل  تستمع  كنت  إذا  تسمعها 

.»2GB أالن جونز على
اقتصاد  ان  برادبري  وقال 
على  ينكمش  كان  اليونان 
املاضية  الست  السنوات  مدى 
ولكن اقتصاد اسرتاليا منا يف 
منوا  املاضية   21 الـ  السنوات 

مستمرا.
االمامية  املقاعد  نائب  وقال 
ان  بيلسون  بروس  االحراري 
تصرحيات السيد موراي  أظهرت 
يف  احلكومة  اسرتاتيجية  ان 
قابلة  غري  االقتصادية  اإلدارة 
»هذه  ان  مضيفا  لالستمرار، 
احلكومة ليست فقط تنفق كل 
دخلها من االموال، فإنها ايضا 
دوالر يف  مليون   100 تقرتض 

اليوم«.
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ساوث  نيو  والية  رئيس  اعلن 
رسوم  ان  اوفارول  باري  ويلز 
السريع  الطريق  على  العبور 
املقرتح، الذي يكلف 10 مليارات 
دوالر والذي يربط غرب سيدني 
إذا  ختفيضها  ميكن  باملدينة، 
اعطت احلكومة الفيدرالية سيدني 
البنية  متويل  من  عادلة  حصة 

التحتية.
فقد أصدرت جلنة البنية التحتية  
للوالية  )INSW( تقريرا يوصي 
على  وإصالحات  مشروعا   70 بـ 

مدى 5 و 10 و 20 سنة مقبلة.
السريع  الطريق  ويشمل 
)WestConnex( الذي يبلغ طوله  
الطريق  يربط  الذي  كلم   33
سيدني  غرب  يف   M4 السريع 
الطريق  وشرق  واملطار  باملدينة 

.M5 السريع
الوالية  حكومة  خصصت  فقد 
1.8 مليار دوالر على الفور هلذا 
العالية،  األولوية  ذات  املشروع 
بتمويل من بيع مولدات الكهرباء 
والتأجري  ويلز  ساوث  نيو  يف 
حتلية  ملصنع  األجل  الطويل 

املياه.
وقال السيد اوفارول يوم  امس 
العبور  ان رسوم  االول اخلميس 
سوف تغطي حنو 75 يف املئة من 

التكلفة املتبقية.

احملكمة تلزم آالن جونز باالعتذار على اهلواء 
لوصفه مسلمي لبنان يف سيدني بـ« الطفيليات«

من   %20 أن  األرقام  تكشف 
بداية  بدناء،   أسرتاليا  أطفال 
احلضانة،  دخوهلم  فرتة  من 
الوجبات  تناول  عادات  بسبب 
وجترع  السريعة،  الغذائية 
الغازية،  املشروبات  من  الكثري 
شاشات  أمام  طويال  واملكوث 

التلفاز.
أن  العامة  الصحة  خرباء  ويقول 
أولياء األمور ال يستطيعون غالبا 
بعد  إال  أبنائهم،  بدانة  معرفة 

مرور وقت طويل.
وكشفت دراسة جبامعة سيدني 
مت إجراؤها على ما يزيد عن 500 
اخلمس سنوات  عمر  فوق  طفل 
العامل  هي  املنزل  بيئة  أن 
يف  يساهم  الذي  األساسي 

بدانة األطفال.
ومن بني األطفال زائدي الوزن  
قال  الدراسة  مشلتهم  الذين 
30% إن لديهم أجهزة تلفاز يف 
حوالي  أقر  كما  نومهم،  حجرات 
العشاء  يتناولون  إنهم   %50
وهم ماكثون أمام التلفاز، أكثر 

من ثالث مرات أسبوعيا.
من جهتها، قالت الدكتورة لويز 
الذي  الفريق  قائدة  هاردي 
مروع  ألمر  إنه  الدراسة  أجرى 
ملشاهدة  األطفال  يتعرض  أن 
التلفاز ألوقات طويلة منذ عمر 

20% من أطفال أسرتاليا بدناء

تكشف األرقام أن هنالك ارتفاعا 
يف  احلرارة  درجات  يف  مستمرا 
أسرتاليا  من  متعددة  مناطق 
ال  اجلفاف   نسبة  ويف  أسرتاليا 
إىل  إبريل  من  الفرتة  يف  سيما 
سبتمرب إذ سجل مكتب اإلحصائيات 

تصاعدا يف درجات احلرارة.
مستوى  أن  إىل  األرقام  وتشري 
بلغ  أسرتاليا  جنوب  يف   األمطار 
مستوى  سبتمرب  شهر  بداية  يف 
15.6 ملليمرتا، وهي نسبة  تقل 
بنسبة تزيد عن 40% عن متوسط 
ما مت تسجيله بني 1961- 1990، 
براغانزا  كارل  تصرحيات  حبسب 
مكتب  يف  املناخ  رصد  مدير 
أضاف  والذي  اجلوية،  األرصاد 
رقما  سجل  املاضي  الشهر  أن 
احلرارة  درجة  صعود  قياسيا يف 
من  عاما   110 عرب  أغسطس،  يف 

التسجيالت.
وأشار الدكتور براغانزا أن اقرتاب 
الشتاء من درجات  حرارة  درجات 

اجلفاف يغزو أسرتاليا ووداعا 
للشتاء القارص
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اخلامسة، وأضافت: »رمبا يقوم 
اآلباء بشراء أجهزة تلفاز حديثة 
يفضلون  ولذلك  فرتة،  كل 
وضع األجهزة القدمية يف الغرف 

اخلاصة بأبنائهم«.
دأب  سيئة  عادة  إىل  وأشارت 
أولياء األمور على فعلها، وتسبب 
األطفال  مكافأة  وهي  البدانة، 
جيد،  سلوك  أي  على  باحللوى 
كما يشرب األطفال املشروبات 
الغازية املليئة بالسكر، وعصائر 
الفاكهة احملالة، وهو ما يؤدي 

للبدانة.
األطفال  آباء  من   %70 وقال 
يدركون  ال  إنهم  الوزن  زائدو 
منهم  ظنا  أبنائهم،  وزن  زيادة 
أن ذلك هو الوزن املثالي، بينما 
قال 30% من آباء األطفال ذوي 
ليسوا  أنهم  الشديدة  البدانة 
أطفاهلم  بدانة  حلقيقة  مدركني 

الزائدة.
الربوفيسور  صرح  جهته،  من 
تيم جيل األستاذ مبعهد بودين 
للبدانة واالضطراب الغذائي  بأن 
أولياء األمور ال يدركون حقيقة 
الطفل  يكتسبها  اليت  الفائدة 
املطهاة  األغذية  يتناول  عندما 
السلوكيات  عن  ويبتعد  جيدا، 

الغذائية السيئة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

يف  معتادا  أمرا  أصبح  الصيف 
جنوب أسرتاليا.

كما كانت مستويات األمطار حمبطة 
اخلريف  فصول  عرب  فكتوريا  يف 
خمزون  وبدأ  والشتاء،  والربيع 

املياه يتناقص تدرجييا.
من جانبه، قال بيرت توهي رئيس 
هنالك  إن  فكتوريا  مزارعي  احتاد 
حالة من اجلفاف العامة، مبا يؤثر 
سلبا على زراعة احلبوب يف والية 
احلالية  املرحلة  واصفا  فكتوريا 

باحلرجة.
يف  الشتاء  أن  العلماء  ويقول 
بفعل  تدرجييا  جيف  أسرتاليا 
عرب  سيبا  ال  البشرية  التصرفات 

عمليات حرق الوقود األحفوري.
بيين  املناخ  خبرية  قالت  بينما 
تتفاقم  إن ظاهرة اجلفاف  ويتون 
أسرتاليا  والية  غرب  جنوب  يف 
اجلنوب  حنو  وامتدت  الغربية، 

الشرقي.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

رسم بياني يوضح  انخفاض مستويات األمطار يف الشتاء يف جنوب 
أسرتاليا

امس  ماكواري  لراديو  وصرح 
نريد  كنا  »إذا  اخلميس  االول 
سيكون  فإنه  الرسوم،  من  احلد 
احلكومة  أن  لو  جدا  املفيد  من 
نيو  تعطي  بدأت  الفيدرالية 
سيدني،  تعطي  ويلز،  ساوث 
نصيبها العادل من متويل البنية 

التحتية« .
وقال السيد اوفارول ان ملبورن 
تلقت 800 مليون دوالر من هيئة  
متويل البنية التحتية - اسرتاليا، 
يف حني حصلت سيدني على 20 

مليون دوالر فقط حتى اآلن.
على  حصلنا  »إذا  انه  وكشف 
ميكن  أخرى  دوالر  مليون   780
املشروع  الدخول يف هذا  عندها 
الرسوم  ابقاء  على  واملساعدة 

منخفضة«.
ذلك..  افهم  ال  »أنا  واضاف 
العمالية،  الفيدرالية،  احلكومة 
سيدني  يف  فيدرالية  مقاعد  هلا 
ويف العديد من املقاعد يف هذه 
املنطقة املتضررة من االختناقات 
نقص  يسببها  اليت  املرورية 

االستثمارات«.
وقال انه جيب على رئيسة الوزراء 
طوني  املعارضة  زعيم  جماراة 
بتخصيص  تعهد  الذي  ابوت 
1.5 مليار دوالر لتمويل الطريق 

السريع يف حال انتخابه.

املستقلة  »احملكمة  اقرتحت 
للتسعري والتنظيم«IPART أن  
قطارات  تذاكر  مثن  زيادة  يتم 
CityRail بوالية نيوساوث ويلز 
خالل  سنويا   %  4.4 مبقدار 
ليصل  القادمة  سنوات  الثالث 
عام  نهاية  مع  الزيادة  معدل 

2015 إىل %13.2.
الطريقة  اختالفا يف  ذلك  ويعد 
انتهاجها   IPART اعتادت  اليت 
يف رفع األسعار، حيث اعتادت 
التذاكر  على  األسعار  حتديد 
مجاعية  زيادة  وليس  الفردية، 
املرة،  هذه  فعلت  كما  واحدة 
اعتزام  مع  يتزامن  ما  وهو 
إصدار  ويلز  نيو ساوث  حكومة 
بطاقات »أوبال« تستخدم يف 
القطارات واحلافالت واملعديات 

مع نهاية هذا العام.
وزيرة  استبعدت  جانبه،  من 
غالديس  بالوالية  النقل 

اقرتاحات بزيادة أسعار تذاكر 
 CityRail قطارات

بريجيكليان زيادة التذاكر بشكل 
املستهلك   أسعار  مؤشر  يفوق 
بتحسن  الزيادة  وربطت   ،CPI

اخلدمات.
قال  قال   السياق،  ذات  ويف 
باري  الوالية  حكومة  رئيس 
زيادة  يدعم  لن  إنه  أوفاريل 
دون  القطارات  تذاكر  أسعار 

حتسن ملموس يف اخلدمات.
ماهية  النقل  وزيرة  توضح  ومل 
حتديدها  سيتم  اليت  األسعار 
األوبال«  طرح »البطاقة  بعد 
والذي سيتم تطبيقه على بعض 
على  ثم  العام،  هذا  املعديات 
خدمات القاطرات العام القادم، 
احلافالت  كافة  يشمل  أن  على 
عام 2014، إال أنها أوضحت أن 
هنالك  شرحا كامال لكيفية عمل 
الفرتة  خالل  اجلديدة  البطاقات 

القادمة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

حمكمة  يف  قضيته  خسر  بعدما 
على  لزاما  أصبح  االستئناف، 
املذيع آالن جونز التقدم باعتذار 
علين  على اهلواء بسبب تعليقاته 
العنصرية حينما وصف املسلمني 
ذوي اجلذور اللبنانية يف سيدني 
تزعج  اليت  الطفيلية  باحلشرات 

أسرتاليا وتنهب ثرواتها.
وأسدلت خسارة جونز لالستئناف 
الستار على قضية شغلت الرأي 
منذ  احملاكم  ودامت يف  العام، 

سبعة سنوات ونصف،
بتعليقاته  أدىل  قد  جونز  وكان 
املسيئة على اهلواء قبل أيام من 
أعمال الشغب يف كورونوال عام 
بالتفوه  جونز  قام  حيث   ،2005
بتعليقات عنصرية يف ثالثة مرات 

خمتلفة يف أبريل عام 2005.
قرأ  املرات  هذه  إحدى  ويف 
مسيئة  تعليقات  به  خطابا  جونز 
مشهد  على  تعليقا  للبنانيني 
الشباب  من  جملموعة  تعنيف 
يف  الشرطة  لرجال  اللبنانيني 

آالن جونز يتحدث أمام نادي الصحافة الوطنية يف كانبريا

يعرف  مما  يوم  قبل  سيدني 
وصف  حيث   ،Anzac Day بـ 
اخلنازير«  بـ«  الشرطة  الشباب 
املصاحبة  العادات  من  وتهكموا 

.Anzac Day لـ
كما وجه جونز تعليقات عنصرية 
يف حق الشيخ فايز حممد بسبب 
خالهلا  ألقى  اليت  تصرحياته 
اليت  املرأة  على  املسؤولية 
تنورات قصرية، وتفتقر  ترتدي 
إذا  مالبسها  يف  االحتشام 

تعرضت العتداءات جنسية.
طراد  قيصر  اللبناني  ورفع  
قائال  جونز  ضد  قضائية  دعوى 
قوانني  تنتهك  تعليقاته  إن 
على  وحتث  التمييز،  مناهضة 
جتاه  العنصرية  الكراهية 

املسلمني اللبنانيني.
وجنح طراد يف االنتصار يف اجلولة 
األوىل من امللحمة القضائية يف 
حمكمة » القرارات اإلدارية« عام 
ما  اعتربت احملكمة  2009، حيث 
 2005 أبريل   28 يف  جونز  قاله 

على  حيث  اإلذاعي  برناجمه  يف 
قاس  بشكل  وحيقر  الكراهية، 
لبنان،  مسلمي  من  وهزلي 
وألزمت جونز بدفع تعويض 10 

آالف دوالر.
ولكن طراد استأنف على احلكم، 
أخطأ  جونز  أن  إثبات  لرغبته يف 
مل  اللتني  املرتني  يف  أيضا 
تعتربهما احملكمة جتاوزا عنصريا، 
يف  احلكم  جونز  استأنف  كما 
حماولة لتربئته من احلكم السابق، 
االستئنافني مت رفضهما  أن  إال 
أخريا بعد ملحمة قضائية طويلة، 
األول  احلكم  أن  يعين  ما  وهو 

ساري املفعول.
من جهته، علق طراد على احلكم 
أن  بالسعادة  يشعر  إنه  قائال 

لوصفه  لالعتذار  سيضطر  جونز 
املسلمني اللبنانيني يف سيدني  
قائال  الطفيلية«  »احلشرات  ب 
االعتذار  على  أجربته  إن احملكمة 
كتابة وعلى اهلواء، وتابع: » حنن 
نرغب يف اعتذار صادق نابع من 
القلب، لقد انتظرنا سبعة سنوات 
مشريا  االعتذار«،  هذا  أجل  من 
إىل أنه اضطر لالقرتاض ليتمكن 
من دفع املصاريف الالزمة لذلك 

النزاع القضائي طويل األمد.
ومن املقرر أن تقرر احملكمة خالل 
أيام عما إذا كان جونز سيتحمل 
جزءا من املصاريف اليت تكبدها 

طراد أم ال.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

اوفارول: متويل احلكومة الفيدرالية 
قد خيفض رسوم العبور
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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

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 
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أصدر القاضي ايوان كراوفورد 
باحملكمة العليا يف تزمانيا حكما 
سي«  بي  »اي  مذيع  بسجن 
ملدة  مويرهيد  آندي  السابق 
من  آالف  لتحميله  أشهر  عشرة 
اجلنسية لألطفال، رغم  املواد  
إصرار  مويرهيد على أنه ليس 
جنسية  استغاللية  ميول  لديه 

حنو األطفال.
أشهر  ثالثة  إىل  احلكم  وانقسم 
إباحية  مواد  امتالك  بتهمة 
وسبعة  لألطفال،  استغاللية 
الدخول  بتهمة  أخرى  شهور 

عليها. 
وكان مويرهيد قد اعرتف بإقدامه 
على حتميل ما يربو عن 12 ألف 
صورة وفيديو،  يندرج بعضها 
اجلنسية حنو  السادية  بند  حتت 
األطفال، وتضم 1930 طفال يف 

عمر الثالثة.

الذي  مويرهيد،  على  تبد  ومل 
 Collectors  اشتهر بتقدميه برنامج
على قناة إيه بي سي،   مشاعر 

االكرتاث باحلكم.
هينز  جانيت  الدكتورة  وكانت 
قد  ملويرهيد  النفسية  الطبيبة 
تلك  يشاهد  كان  إنه  قالت 
ضغوط  بسبب  اجلنسية  املواد 
متزايدة يف جمال العمل، وليس 
بدافع رغبة جنسية حنو األطفال، 
بتلك  يأخذ  مل  القاضي  أن  إال 
دأب  أنه  اىل  مشريا  التقارير، 
على حتميل هذه املواد اإلباحية 

على مدى 15 شهرا.
وراعى القاضي عندما أصدر هذا 
احلكم املخفف مدى املعاناة اليت 
أصبح  حيث  مويرهيد  يعيشها 
مدانا يف قضية جنسية  بعد أن 

كان جنما شهري.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

حبس مذيع إيه بي سي السابق لتحميله 12 
ألف مادة جنسية لألطفال

مذيع ايه بي سي السابق آندي مويرهيد

كشف حتقيق أجرته »بيزنس داي« 
خمالفات  متعددة تتعلق بشركات   
يف  اجلنسيات  متعددة   الطاقة 

والية فكتوريا.
يذكر أن قطاع الكهرباء يف والية 
خصخصة،  بعملية  مر  فكتوريا 
متعددة  األجنبية  الشركات  مكنت 
االستفادة  حتقيق  من  اجلنسيات 
القصوى عرب جمموعة  من الرسوم 
اليت يتم دفعها  إىل الشركات األم  

يف هونج كونج وسنغافورة.
شركيت   أن  التحقيق  كشف  كما 
 SP و   Spark Infrastructure
إدارة  رسوم  تدفع   AusNet
من  الرغم  على  خارجيني،  ملدراء 
  Spark Infrastructure شركة  أن 
هونج  يف  األم  لشركتها  دفعت 
كونج CKI 51.5 مليون دوالر يف 

وقت مبكر من هذا العام.
وتوزيع  نقل  شركة  دفعت  كما 
مليون   90   SP AusNet الطاقة 
للشركة  املاضي  العام  دوالر 
حتت  باور«  سنغافورة   « األم 
هنالك  أن  إال  متنوعة،  مسميات 
بعض األشياء املريبة تتعلق بتلك 

األموال.

فضائح خمالفات شركات الطاقة متعددة 
اجلنسيات يف فكتوريا

ويبقى املتهم األول يف الصعود 
يف  الكهرباء  ألسعار  املطرد 
الطاقة  وتوزيع  نقل  عنصري  
نسبة  من   %40 بـ  ختتص  اليت 

الزيادة.
وكشف التحقيق عن أمرين مهمني 
سينغافورة   « شركة  أن  أحدهما 
باور« هلا 1% من مكاسب شركة 
SP AusNet، كما أن للشركة األم 
يف  الزيادة  من   %1 يف  احلق 

قيمة األصول.
وتلك النتائج السابقة هي جرس 
إنذار لوالية نيو ساوث ويلز اليت 
تستعد حكومتها، يف حالة فوزها 
يف االنتخابات القادمة  خلصخصة 
شركة  غريد«  ترانس   « شركة 

التوزيع والنقل.
شركة  لـ  بي  اس  شركة  وتدفع 
مليون   12 مبلغ  باور  سنغافورة 
ويف   ،2007 منذ  سنويا  دوالر 
عام 2012 بلغت نسبة سنغافورة 
باور من زيادة قيمة أصول اس 
ويبقى  دوالر،  مليون   6.7 بي 
يف  الضحايا  هم  املستهلكون 

نهاية املطاف.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

هيئة  تطالب   أن  املقرر  من 
الدفاع عن الشيخ هارون مؤنس 
عدائية  رسائل  بإرسال  املتهم 
األسرتاليني  اجلنود  لعائالت 
أفغانستان  يف  قتلوا  الذين 
للشيخ  املوجهة  التهم  بإسقاط 
احلرية  على  تتعدى  أنها  بداعي 
الدستورية اليت كفلها القانون.
يذكر أن هارون وجهت إليه 12 
تهمة باستخدام خدمات الربيد يف 
تهديد ومضايقة عائالت القتلى، 
وهي التهمة اليت تستحق عقوبة 
يف  األقل  على  لعامني  السجن 

حالة ثبوتها.
جاهدا  هارون  الشيخ  وحياول 
إسقاط التهم منذ 2010، إال أنه 
مل ينجح يف مسعاه يف احملكمة 
االستئناف  وحمكمة  احمللية 

اجلنائية.

منح  مت  املاضي  يونيو  ويف 
أمام  االستئناف  فرصة  الشيخ 
يف  قال  حيث  العليا،  احملكمة 
التهم  أن  استئنافه  أسباب 
التعبري السياسي  تعارض حرية 

اليت كفلها القانون.
أرسل  الشيخ هارون قد  وكان 
إىل  اخلطابات  من  جمموعة 
عائالت كال من جاسون ماركس 
ولوك وورسلي اللذين قتال يف 
أفغانستان عامي 2007 و2008، 
كما أرسل خطابا عام 2009 إىل 
قتل  الذي  سينغر  كريغ  عائلة 
يف  ماريوت  فندق  انفجار  يف 
جاكرتا عام 2007، حيث مشلت 
عدائية  ألفاظا  اخلطابات  هذه 
يستحقون  القتلى  أن  مفادها 

املصري الذي أصابهم.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

الشيخ هارون: خطاباتي لعائالت 
اجلنود القتلى حرية سياسية!!

أن  حديثة  دراسة  كشفت 
املتاجرة  يتم  امرأة  حوالي 2000 
وإجبارهن   ، سنويا  بأجسادهن 
على العمل كعاهرات يف سيدني 

وملبورن.
وأشارت الدراسة إىل أن الكثري 
فتيات  هن  الضحايا  هؤالء  من 
أسيويات يتم خداعهن بالعمل يف 
بيوت الدعارة وأوكار امللذات يف 

املدينتني.
وقالت جولي هيبوورث األستاذة 
جبامعة كوينزالند وصاحبة الدراسة 
: » العديد من هؤالء الفتيات 
يتم إجبارهن على امتهان الدعارة 
ويتم  صغرية،  أعمار  يف  وهن 
استغالل خوف هؤالء الضحايا من 
أن يتم ترحيلهن خارج أسرتاليا، 
يف  منبوذات  معظمهن  أن  حيث 

جمتمعاتهن األصلية«.
قامت  اليت  الدراسة  واستغرقت 
سنوات  مخس  هيبوورث  بها 
سيدني،  جامعة  من  مبساعدة 
وخلصت إىل أن اخلدمات احلكومية 

املتاجرة بأجساد 2000 عاهرة 
سنويا يف سيدني وملبورن

املتاحة هلؤالء العاهرات الضحايا 
تتسم بالفقر والعشوائية وتفتقر 

للتمويل.
يف  احلكومية  املساعدة  وكانت 
العاهرات  على  تقتصر  املاضي 
يف  الشركة  مع  املتعاونات 
يف  اإلجتار  قضايا  حتقيقات 
البشر، ورغم تغري ذلك األمر منذ 
عام 2009، ال يزال هنالك تركيزا 
على ضبط الضالعني يف قضايا 
االكرتاث  وعدم  بالبشر،  اإلجتار 

مبصري النساء الضحايا.
بني  أكرب  بتنسيق  وطالبت 
املنظمات احلكومية وغري احلكومية 
مبساعدات  النساء  هؤالء  ملد 

وخدمات أكرب.
الفدرالية  الشرطة  وكانت 
األسرتالية قد أعلنت يف مارس 
مقصد  أسرتاليا  أن  املاضي 
بسبب  البشر  يف  لإلجتار  جذب 
للدوالر  نسبيا  املرتفعة  القيمة 

األسرتالي.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا: جدل حول قدرة 
مدارس نيو ساوث ويلز على 

استيعاب آالف الطالب
أظهر تقرير حديث حاجة والية نيو ساوث ويلز امللحة لتوفري 
أماكن إضافية الستيعاب 225 ألف طالب خالل العشرين عاما 

القادمة.
وأوصى فريق عمل تابع هليئة البنية التحتية بالوالية بزيادة 
من  تتمكن  كي  والفصول،  املدارس  االستيعابية   القدرة 
الزائدين عن قدرة حتملها خالل  استيعاب 90% من الطالب 

العشرين عاما القادمة.
كما حثت االسرتاتيجية اجلديدة حكومة الوالية بزيادة مساحة 

استخدام اجملتمع للمرافق املدرسة مثل املالعب واملكتبات.
ومن املتوقع أن يتم إنشاء 29 مدرسة جديدة يف الوالية خالل 

عشر سنوات، بينها مثان مدارس يف املناطق اإلقليمية.
من جهتها، قالت كارمل تيبوت وزيرة التعليم يف حكومة 
املدارس  إزدحام  حول  التقارير  من  العديد  هنالك  إن  الظل 
الشديد ال سيما يف ضواحي سيدني، وهو ما يدعو إىل احلاجة 
يف  الزائد  التكدس  من  بدال  املدارس  من  العديد  إلنشاء 

الفصول.
بينما قال متحدث باسم وزير التعليم يف والية نيو ساوث 
ويلز أدريان بيكولي إن الوزير ملتزم بالنمط احلالي للفصول 

فيما يتعلق باحلجم حتى عام 2016.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

لتعليم  جديدة  خطة  تهدف 
إىل  تسمانيا  والية  يف  اجلنس 
احلد من معدالت محل املراهقات، 
املشكلة،  خبطورة  والتوعية 
والتحذير من األمراض اجلنسية.

بوالية  التعليم  وزير  وكان 
أطلق  قد  ماكيم  نيك  تسمانيا 
جديدة  تعليمية  اسرتاتيجية 
تعليم  اسرتاتيجية  اسم«  حتت 
اجلنسية«،  واألمور  العالقات 
مدارس  على  تطبيقها  ليتم 

الوالية احلكومية.
االسرتاتيجية  إن  ماكيم  قال 
للطالب  السنية  األعمار  تناسب 
طالب  إىل  الروضة  مرحلة  من 

الصف الثاني عشر.
طرح  يتم  أن  املقرر  ومن 
العام  اجلديدة  االسرتاتيجية 
متهيدي  بشكل  القادم  الدراسي 
بني  السنية  املرحلة  لتشمل 
عشر،  الثاني  الصف  و  الروضة 
وليست  اختيارية  تكون  أن  على 

إلزامية يف عامها األول.
أما ما خيص املدارس املستقلة 
بوالية تسمانيا، فإن مسألة تعليم 
اجلنس من عدمه  اختيارية حبتة.

إن  التعليم  وزير  وأضاف 

تسمانيا متتلك معدال مرتفعا يف 
نتائج  أن  كما  املراهقات،  محل 
مبشرة  وليست  فقرية  الوالية 
املنتقلة  األمراض  خيص  فيما 
إىل  مشريا  اجلنس،  عرب ممارسة 
اجلديدة  االسرتاتيجية  تقديم  أن 
اخلروج  على  تسمانيا  سيساعد 

من فلك تلك النتائج السلبية.
يتم  أن  يف  ثقته  عن  وأعرب 
تطبيق اسرتاتيجية تعليم اجلنس 
يف   ،2014 عام  حبلول  اجلديدة 
احلكومية.  تسمانيا  مدارس 
بينما رحب دعاة املثلية اجلنسية 
اجلديدة  االسرتاتيجية  بتضمن 

تعليم التنوع اجلنسي.
طالبة  روجرز  أراتاما  وقالت   
 Elizabeth College مدرسة   
اجلديدة ستمحو  اخلطة  إن  العليا 
التمييز  مظاهر  من  العديد 
نسبة  وزيادة  واالضطهاد، 
اجلنسية  املثلية  لفكرة  القبول 

والتحول اجلنسي.
يأتي ذلك يف الوقت الذي عرب 
واألصدقاء  األمور  أولياء  احتاد 
التمويل  نقص  من  ختوفهم  عن 

يف االسرتاتيجية اجلديدة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا: مدارس تسمانيا 
احلكومية حتذر من محل املراهقات
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

رغم أن شبكة  ناين األسرتالية 
للثروة  أساسي  مصدر  كانت 
امللياردير  الراحل  لصاحبها 
كريي باكر، إال أنها جتاهد اآلن 

للتغلب على شبح اإلفالس.
ناين  إخراج  مفاوضات  ويقود 
احلالي  رئيسها  عثرتها  من 
التنفيذي  واملدير  بوش  بيرت 
حياولون  حيث  جينجل،  ديفيد 
الديون  على  للصرب  البنوك  مع 
ما  هيكلة  وإعادة  املرتاكمة، 
يوازي 4 مليار دوالر من الديون 

املرتاكمة على القناة.
املتعثرة  القناة  أصحاب  ووافق 
على صفقة قيمتها 525 مليون 
اجملالت  قطاع  بيع  من  دوالر 
باسم)  املعروف   هلا  التابع 
 ACP( Australian Consolidated
 Bauer مؤسسة   إىل   Press

Media األملانية.
ناين لفرتة  املبلغ  ويساعد هذا 
املوعد  وأن  سيما  ال  مؤقتة، 
اجلديد لسداد قسط من الديون 
يف  دوالر  مليار   2.2 ب  يقدر 

شهر فرباير القادم.
فإن  اجلديدة  للصفقة  ووفقا 

انتخاب خضر صاحل  نائباً لرئيس 
بلدية كانرتبري باالمجاع

األطفال  أن  حديث  حبث  كشف 
األجهزة  استخدام  مدمين 
عرضة  أكثر  يكونون  اإللكرتونية 
األمراض  ببعض  لإلصابة  
ما  أبرزها  األخرى  النفسية 
استخدام  يف  »اضطراب  يسمى 

االنرتنت«.
علم  أخصائي  مجعية  ورحبت 
بنتائج  األسرتالني  النفس 
البحث، معتربين أنه ميثل تنبيها 
للخطورة اليت متثلها التكنولوجيا 

على األطفال.
إىل  هريالد  الصن  وحتدثت 
السابعة،  سن  يف  ألطفال  آباء 
أبنائهم  سلوكيات  متيل  والذين 
إذا  واالضطراب  العدوانية  حنو 
اآليباد  أجهزة  من  حرمانهم  مت 
أو الالب توب، يف الوقت الذي 
يؤكد فيه خرباء علم النفس أن 
إدمان األطفال لالنرتنت والفيديو 
جيم حيمل خواص مشابهة ألنواع 
مثل  األخرى،  املخدرات  إدمان 
نقص الرتكيز وأعراض إنسحابية 

إذا مت  سحب األجهزة منه.
اإللكرتوني  اإلدمان  ميثل   كما 
خطرا على العالقات األسرية بني 
أنه يهمل  الطفل وعائلته، حتى 
أجل االخنراط  الطعام من  تناول 

يف ذلك العامل الوهمي.
أسرتاليون  نفس  خرباء  وطالب 

أطفال أسرتاليا يف خطر:  إدمان اإلنرتنت له أعراض انسحابية 

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 

شبح اإلفالس يطارد الشبكة التاسعة 
»ناين« األسرتالية

 Australian« مثل  جمالت 
 TV و   »Women's Weekly
Week««. ستؤول إىل املؤسسة 

األملانية.
وعلى الرغم من صعود تصنيف 
ناين عقب أوملبياد لندن وإحياء 
أن  إال  براذر«  بيج   « برنامج 
الشبكة اليت كانت ضمن طليعة 
تكافح  مشاهدة  األكثر  القنوات 

اآلن من أجل البقاء.
وكان جيمس باكر جنل امللياردير 
الراحل كريي باكر قد أضر باسم 
عام  باع  عندنا  الراحل،  والده 
إىل  ناين  شبكة  معظم    2007
آسيا  سي  سي يف   « مؤسسة 
 1.46 منحته  اليت  باسيفيك«، 
مليار دوالر نقدا مع تركة ديون 
أن  إال  بلغت 3.6 مليار دوالر، 

الشركة منيت خبسائر طائلة.
يف  سي  شركة  على  ويتوجب 
سي دفع 2.8 مليار دوالر يف 
فرباير القادم، ومليار دوالر بعد 
عام من هذا التاريخ، كما أن أي 
إخالل يف موعد الدفع سيلزمها 

بدفع قيمة الدين ككل.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

املاضي  اخلميس  يوم  جرت 
وانتخاب  التصويت  عملية 
ملدينة  البلدي  اجمللس  هيئة 
كانرتبري وذلك يف اول جلسة 
عقدها اجمللس بعد االنتخابات 
الثامن  جرت يف  اليت  البلدية 

من سبتمرب 2012 املاضي . 
حيث مت انتخاب عضو اجمللس 
نائبا  صاحل  خضر  البلدي 
لرئيس البلدية بامجاع اصوات 
احزاب  من  اجمللس  اعضاء 
العمال واالحرار واخلضر وذلك 

يف سابقة نادرة احلصول .
البلدية   رئيس  اشاد  وقد    
براين روبسون حبصول صاحل 
اعضاء  مجيع  اصوات  على 
الذي  االمجاع  واعترب  اجمللس 
تعاون  على  دليل  به   حظي 
ويعكس  اجمللس  اعضاء 

باملزايا  واضحا  اعرتافا 
القيادية اليت يتمتع بها خضر 
صاحل ، منوها باجلهود الكبرية 
منطقة  خدمة   يف  بذهلا  اليت 
كانرتبري وسكانها على مدى 

سنوات . 
اعضاء  صاحل  شكر  جهته  من 
مجيعا  واملواطنيني  اجمللس 
اياهم  واعدا  دعمه  على 
جعل  اجل  من  العمل  مبواصلة 
مكان  افضل  كانرتبري  مدينة 

للعيش والعمل . 
وكان صاحل الذي انتخب عام 
للدورة  فوزا  حقق  قد   2004
جمالس  انتخابات  يف  الثالثة 
البلديات االسرتالية اليت جرت 
اظهرت  حيث  املاضي  الشهر 
نسبة  على  حصوله  النتائج 

عالية من اصوات الناخبني.

رئيس البلدية براين روبسون ونائب الرئيس خضر صالح بعد االنتخاب 
 .

أن تكون تلك النتائج مبثابة حافز 
ترصد  موسعة  فحوصات  إلجراء 

إدمان استخدام االنرتنت  ظاهرة 
عند األطفال، واملعاجلة النفسية 

األطفال املعتمدون على أجهزة إلكرتونية يصبحون أكثر عرضة لإلصابة 
بما يسمى » اضطراب يف استخدام االنرتنت«.

هلؤالء األطفال.
الربوفيسور  قال  جهته،  من 
جبامعة  األستاذ  كرييوس  مايك 
واخلبري  للتكنولوجيا  سوينبورن 
السماح  جيب  إنه  النفسي 
لألطفال  النطاق  واسع  بفحص 
مغبة  من  حلمايتهم  أسرتاليا  يف 
للتكنولوجيا،  الزائد  االستخدام 
للحد  هلم  اسرتاتيجيات  ووضع 

من اهليمنة اإللكرتونية.
األمهات،  إحدى  عربت  بينما 
قلقها  عن  رايت،  كارا  وتدعى 
جاك  ابنها  سلوكيات  من  البالغ 
ما  لالنرتنت،  الشديد  إلدمانه 
جعلها متنعه من استخدام الالب 
أوقات  يف  إال  به  اخلاص  توب 

العطالت املدرسية.
اخليب  قام  املاضي،  يناير  ويف 
بعمل  هودزيك  اميل  النفسي 
الفيديو  إدمان  ملعاجلة  عيادة 
جيم يف منطقة األعمال املركزية 
بـ سيدني، وقال إنه جلأ إلقامة 
املتزايد  لإلحباط  تلبية  العيادة 
من أولياء األمور جتاه سلوكيات 
بإدمان  املتعلقة  أبنائهم 
حوالي  أن  إىل  االنرتنت، مشريا 
األطفال  من  زبائنه  من   %70

واملراهقني.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

»القرارات  حمكمة  أيدت 
اإلدارية«  ممارسات  وزارة 
ساوث  نيو  بوالية  التعليم 
ويلز بالتعسف ضد املسلمني 
البيضاء  البشرة  ذوي  من 
واألصل املزدوج، بداعي أن 
هؤالء ال تنطبق عليهم قانون 

التمييز العنصري.
وكان رجل  مسلم يف سيدني 
قد قدم شكوى حول تعرض 
السب  ألشكال   حفيدتيه 
البدني   واالعتداء  اللفظى 
طالب  بواسطة  واجلنسي 
مدرسة  يف  مسلمني،  غري 

ابتدائية بغرب الوالية.
أن  الشكوى  وأضافت 
املدرسة  تلك  املدرسني يف 
على  التغلب  يف  فشلوا 
السائدة،  البلطجة  ممارسات 
كما أمروا الفتاتني يف وقت 
الرأس  غطاء  خبلع  سابق 
املدرسية  القبعات  وارتداء 

بدال منه.
حمكمة  حيثيات  وتعين 
اإلدرارية«  »القرارات 
والية  أن   املاضي  الشهر 
أن   ميكن  ويلز  ساوث  نيو 
تضطهد املسلمني كما تشاء 
ألن التعريف القانوني لكلمة 
» عرق« أو أصل« ال يتضمن 

الدين يف حد ذاته .

التعليم  وزارة  وقالت 
واجملتمعات بوالية نيو ساوث 
ويلز أن  الفتاتني املسلمتني 
املولودتني يف أسرتاليا هلما 
تنتميان  وال  أوربيية  جذور 
للجذور اإلسالمية املعروفة.

وتثري القضية نقاشا حمتدما 
قانون  صدور  ضرورة  حول 
جيرم اإلساء لألديان، إال أن 
االئتالف املعارض أعرب عن 
ذلك  يقيد  أن  من   ختوفه 

حرية التعبري.
إىل  القضية  تلك  وتعيد 
عبد  حممد  قضية   األذهان 
األسرتالي  السائق  الرمحن 
الذي  اللبناني  األصل  ذي  
مفادها  بشكوى  تقدم  
 « باسم  نعته  بعضهم  أن 
أسامة بن الدن« و« قاذف 
القنابل« أثناء عمله يف » تول 
أصله  أن  إال   ،« أكسربس 
احلصول  من  مكنه  اللبناني 
على تعويض 25 ألف دوالر، 
ذلك  يعترب  القانون  ألن 
متييزا عنصريا  وقال وقتها  
تعويض  يف   يرغب  ال  إنه 
كبري  منزل  شراء  أو  لبناء 
لكنه يرغب يف تعلم كيفية 

احرتام الثقافات.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

حمكمة ختذل مسلما تعرضت 
حفيدتاه للسب واالعتداء 

اجلنسي!!

منتصف  امرأة يف  حصدت  رمبا 
العمر لقب أكثر مريضة نفسية 
كوينزالند  والية  يف  تكلفة 
يف  عالجها  مصاريف  بلغت  إذ 
مليون   1.2 نفسية    مؤسسة 

دوالر سنويا.
البذخ  ذلك  يف  واملتسبب 
أبرزها  متعددة  عناصر 
البريوقراطية الصارخة باإلضافة 
إىل نزاع نشب بني نقابة وإحدى 
املؤسسات، ما تسبب يف تلك 

التكلفة غري العادية.
الصحة  وزير  قال  جهته،  من 
لورانس  كوينزالند  بوالية 
سربينغبريغ إن التكلفة الشديدة 
أحد  املرأة  عالج  مصاريف  يف 
من  الوالية  ورثتها  اليت  األمور 
وأضاف:  السابقة،  احلكومة 
»جيب أن يسأل الناس، عما إذا 
اإلهدار  هلذا  نهاية  هنالك  كان 
الغيب يف األموال، والذي كانت 
تتبعه حكومة الوالية السابقة«.

ختضع  اليت  املرأة،  وكانت 

حاليا لكشوفات تتعلق  بالطب 
الشرعي، ال سيما و أن هلا تاريخ 
يف االعتداء على العاملني،  قد 
عادت يف ديسمرب املاضي إىل 
معهد  »واكول« بأمر من  وزارة 
أصحاب  وخدمات  اجملتمعات 
يف  املرأة  عاشت  حيث  العجز، 
وحدة تابعة للمؤسسة العالجية، 
قام  العاملني  طاقم  أن  إال 
من  لنصائح  وفقا  باالنسحاب 
وبني  بينها  صراع  النقابة، يف 
وزارة اجملتمعات وهو ما زاد من 
إذ كان  املريضة،  املرأة  تكلفة 
من  مبمرضات  االستعانة  يتم 
متابعة  يف   The Parkمؤسسة
اليوم   مدار  على  مستمرة  طبية 
بتكلفة 1.2 مليون دوالر سنويا.

بالوالية  الصحة  وزير  وأضاف 
أن مناقشات متعددة جترى مع 
بعض املؤسسات لتتكفل بعالج 
املرأة، للتغلب على تلك األموال 

املهدرة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مريضة نفسية يف كوينزالند تكلف 
احلكومة  1.2 مليون دوالر سنويا

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

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

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

مطار ملبورن يتفوق على سيدني يف حصيلة رسوم  انتظار السيارات

ما  الفدرالية  احلكومة  أنفقت 
دوالر  مليون   200 عن  يربو 
السنة  إعالنية خالل  يف محالت 
املالية الفائتة، من بينها حوالي 
الرتويج  يف  دوالر  مليون   37
واخلطط  الكربون  لضريبة 
وضعتها  اليت  التعويضية 
و17  آثارها،  جملابهة  احلكومة 
مليون دوالر لإلعالن عن شبكة 

الربودباند القومية.
مت  أنه  اإلحصائيات  وكشفت 
إنفاق حوالي 140 مليون دوالر 
عن  إعالنية  يف شراء مساحات 
التلفزيون  الكربون يف  ضريبة 
مت  بينما  والصحافة،  والراديو 
لشراء  دوالر  مليون   17 إنفاق 
شبكة  عن  لإلعالن  مساحات 

الربودباند.
كانت  هاورد  حكومة  أن  يذكر 
دوالر  مليون   185 أنفقت  قد 
 08-2007 املالية  السنة  يف 

200 مليون دوالر يف محالت 
إعالنية حكومية 
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مساعد  النكسرت  ستيف  حذر 
الفدرالية  الشرطة  مفوض 
مكافحة  لشئون  األسرتالية 
أن  احتمال  من  اإلرهاب 
يصبح املتظاهرون املسلمون 
يف  شاركوا  الذي  الشباب 
يف  العنيفة  االحتجاجات 
سيدني منذ قرابة األسبوعني 
احتجاجا على الفيلم املسيء 
للرسول هم اجليل القادم من 
بالذكر  وخص  اإلرهابيني، 

املسلمني من أصل لبناني.
 « النكسرت:  وأضاف 
األسرتاليون  اجلهاديون 
على  القدرة  ميلكون 
استقطاب الشباب، وحماولة 
التأثري عليهم الرتكاب أعمال 
أن  إىل  مشريا  إرهابية، 
يف  شاركوا  الذين  الشباب 
العنيفة  سيدني  مظاهرات 
األول  اهلدف  سيكون 
وسيحاولون  للجهاديني 
استقطابهم بشتى الطرق، ال 
سيما هؤالء من لديهم ميول 

للعنف.
األصول  ذوي  أن  وأضاف 
اللبنانية ميثلون النسبة األكرب 
األيدولوجية  أصحاب  من 
يف  املشوهة  السنية 
أسرتاليا، قائال إنهم ميثلون 
املسلمني  تعداد  من   %23

مساعد مفوض الشرطة الفدرالية: %60 
من مسلمي لبنان يف أسرتاليا إرهابيون
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مطار سيدني.
وبالرغم من ذلك، ال يزال مطار 
يف  الصدارة  يتبوأ  سيدني 
رسوم ساعة انتظار السيارات 
اليت تبلغ 16 دوالرا وهو سعر 
يفوق كافة املطارات األخرى.

من  كبرية  نسبة  تأتي  كما 
الدخل اإلمجالي ملطار سيدني 
عرب مبيعات التجزئة، ال سيما 
من قبل املسافرين الدوليني 

اطول  فرتات  يقضون  الذين 
يف املطار وينفقون أكثر من 

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

السنة املالية احلالية.
من جانبه،  قال أندرو تشامربز 
اخلبري املالي إن مطار ملبورن 

ستيف النكسرت مساعد مفوض الشرطة الفدرالية األسرتالية لشئون 
مكافحة اإلرهاب

أن  مضيفا  أسرتاليا،  يف 
القبض  مت  منهم   %60
تتعلق  بتهم  مسبقا  عليهم 

باإلرهاب.
مسلمي  بعض  أن  واستطرد 
عالقات  تربطهم  أسرتاليا 
وأفغانستان  بلبنان  قوية 
يكتسبون  حيث  وباكستان، 
جمال  يف  متزايدة  خربات 
هلا  يكون  وقد  التطرف، 
اجملتمع  داخل  انعكاسات 

األسرتالي.
وتابع أن احلمالت اليت شنتها 
الشرطة على أناس هلم عالقة 
مبكتبة الفرقان اإلسالمية يف 
أي  إىل  تكشف  سربينغفيل 
خطرا  اإلرهاب  يزال  ال  مدى 

حقيقيا.
بينما قال مسري دندن رئيس 
احتاد املسلمني اللبنانيني يف 
الضخمة  النسبة  إن  أسرتاليا 
بشأن  النكسرت  حددها  اليت 
وجهت  الذين  اللبنانيني 
باإلرهاب  تتعلق  تهم  إليهم 
مسلمي  لصورة  تشويه  هو 
العديد  أن  سيما  ال  لبنان، 
فيها،  يبت  مل  القضايا  من 
وتابع قائال: » املتهم برئ 

حتى تثبت إدانته«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

يف  املطارات  كافة  يفوق 
نسبة رسوم مواقف السيارات 
الدخل اإلمجالي،  بالنسبة إىل 
سيدني،  مطار  يفوق  بشكل 
األعمال  منطقة  بعد  بسبب 
املطار  عن  مبلبورن  املركزية 
مبا جيعل الكثري يقود سيارته 
حنو املطار لعدم وجود بدائل 

كافية.
ولكن تشامربز توقع  أن يسد 

 حصيلة رسوم انتظار السيارات ستبلغ 11% من  الدخل اإلجمالي  الذي يحصله مطار سيدني يف السنة 
املالية الحالية

الفجوة  تلك  سيدني  مطار 
ال  ملبورن  مطار  وبني  بينه 
زاد  سيدني  مطار  أن  سيما 
سعة أماكن انتظار السيارات 

بشكل كبري.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

لإلعالن عن قانون » اختيارات 
العمل« .

ويف السنة املالية 2000-1999 
مت إنفاق 187 مليون دوالر من 
قبل حكومة هاورد أيضا للرتويج 

لضريبة السلع واخلدمات.
وأظهرت اإلحصائيات الصادرة 
من وزارة املوارد املالية أن 24 
يف  صرفها  مت  دوالر  مليون 
محلة إعالنات مناهضة التدخني، 
التدخني  معدل  ختفيض  بهدف 
يف أسرتاليا إىل 10% فقط من 

السكان حبلول عام 2018.
الفدرالية  احلكومة  وتكبدت 
دوالر  مليون   15 يقارب  ما 
إعالنية  محلة  على  لإلنفاق 
بالتحويل  األسرتاليني  لتوعية 
األنالوج  التلفزيون  نظام  من 

إىل التلفزيون الرقمي.

 املصدر العنكبوت االلكرتوني

وولورث  متاجر  متكنت 
الشهرية من بيع سلسلة متاجر 
 « هلا  التابعة  اإللكرتونيات 
جمموعة  إىل  مسيث«  ديك 
 Anchorage Capital Partners
مليون   20 بلغت  صفقة  يف 
دوالر، بعد رحلة حبث عن مشرت 

دامت مثانية أشهر.
الصفقة  لشروط  ووفقا 
جمموعة  فإن  اجلديدة، 
كامل  ستشرتي   Anchorage
اليت  مسيث«  ديك  متاجر« 
تضم 4500 عامل، يف سلسلة 
متاجر تضم 325 فرعا، بعد أن 
منذ  فروعها  من   60 إغالق  مت 

بداية العام اجلاري.
من جانبه، قال بيرت إشو احمللل 
مبؤسسة » سييت انديكس« 

إن وولورث باعت ديك مسيث 
بهذا السعر ألنها فقدت األمل 
أكرب،  بسعر  البيع  إمكانية  يف 
تعطي  وولورث  أن  سيما  ال 
حتسينات  لعملية  األولوية 

واسعة ملتاجرها.
قالت  السياق،  ذات  ويف 
مؤسسة    يف  التجزئة  خبرية 
بيع  إن  Perpetual ماريان درو 
ديك مسيث بهذا الثمن البخس 
يعكس خماطر الركود اليت حتوم 
خيص  فيما  خاصة  بالسلسلة، 
أنها  إىل  باإلضافة  اإلجيارات، 
أصبحت أقل جاذبية يف السوق 

األسرتالي.

اإللكرتونيات  قطاع  أن  يذكر 
يف أسرتاليا مير بضغوط كبرية 

ْس!! »وولورث«  تبيع »ديك مسيث« بثمن بخَ
أن  بعد  احلديثة،  السنوات  يف 
املستهلكني  من  الكثري  اجته  
التسوق اإللكرتوني لشراء  حنو 
والكامريات  الكومبيوتر  أجهزة 
اإللكرتونية  األجهزة  وباقي 

اإللكرتونيات  سوق  أصاب  مبا 
الركود  من  حبالة  التقليدي 

الشرائي.

 املصدر العنكبوت االلكرتوني



Page 16صفحة 16     

Australian Newsاسرتاليات

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

حول  املستهلكون  اشتكى 
بها  يقوم  اليت  املمارسات 
املنازل   مبيعات  مندوبو 
يف  الطاقة  شركات  لبعض  
اإلقليمية  واملناطق  ملبورن 
يرفضون  حيث  فكتوريا  يف 
احرتام خصوصية املستهلكني 
من   « ملصقات  ويتجاهلون 
الباب«،  تطرق  ال  فضلك 
عندما  املغادرة  يرفضون  كما 

يطلب منهم ذلك.
الفدرالية  احملكمة  وفرضت 
ضد  دوالر  مليون  غرامة  
 Neighbourhood شركة الطاقة
Energy وشركة تسويق الطاقة 
 ،Australian Green Credits
اليت  االنتهاكات  بسبب 
املبيعات  مندوبو  بها  يقوم 
باإلضافة  الشركتني،  هلاتني 
خداع  يف  االشرتاك  إىل 
املستهلكني من خالل  بعض 
ال  اليت   املندوبني  ممارسات 

تتسم بالصراحة. 
وكانت جلنة املنافسة وشؤون 
املستهلك األسرتالية قد أقامت 
دعوى قضائية ضد الشركتني، 
بعدما  مسعاها  يف  وجنحت 
أصدرت احملكمة الفدرالية هذا 

احلكم التارخيي.

تيم  االقتصادي   احمللل  كتب 
كولباتش 

أكثر  األسرتاليون  أضحى  هل 
ثراء أم فقرا؟

إجابة السؤال السالف أوضحتها 
املكتب  عن  صادرة  أرقام 
حول  لإلحصائيات  األسرتالي 
لألسرتاليني  املالية  احلسابات  
العام  من  الثاني  الربع  يف 
األرقام  تلك  وكشفت  احلالي 
عن تفسريين متناقضني ولكن 

كليهما صحيح.
وأظهرت  األرقام صعودا  هائال 
املدرجة   غري  األسهم  مقدار  يف 
نهاية  يف  قيمتها   وصلت  إذ 
اجلاري  العام  من  الثاني  الربع 
بينما  دوالر،  مليار   359 إىل 
كانت  ال تتعدى 51 مليار دوالر 

يف 31 مارس املاضي.
ولكن هل يعين ظهور كل هذه 
الصاحب  اجملهولة  األسهم 
أكثر  أصبحوا  األسرتاليني  أن 
أرقام  أن  سيما  ال   ، ثراء.؟ 
مكتب اإلحصائيات الرمسية يف 
نهاية يونيو 2012 تشري إىل أن 
تتعد  ال  املدرجة  األسهم  قيمة 

144 مليار دوالر.
لقد زادت اإلحصائيات من قاعدة 
ولكن  األسرتاليني،  ثروات 
األسرتاليني   أن  هي  احلقيقة 
 12-2011 املالية  السنة  يف 
قاموا بتوفري أموال وأحجموا عن 
له  يسبق  مل  بشكل  الصرف  
مستوى   زاد  ذلك  ورغم  مثيل، 

الفقر، فما هو تفسري ذلك؟
اجلدل  أثناء  سنوات  عشرة  منذ 
حول  الديون، جلأ األسرتاليون 
شراء  بغية  االقرتاض،  إىل 
عقارات  ، باإلضافة إىل شراء 
أصول مالية ، وهو ما نتج عنه 
مزايدة على قيمة األسهم  أدت 

تقوم عصابات تهريب إجرامية 
تهريب  عرب  طائلة  أموال  جبين 
غري  بشكل  التبغ   من  شحنات 

شرعي داخل أسرتاليا.
إىل  العصابات  تلك  وتنظر 
باعتبارها  التبغ  تهريب  مسألة 
تهريب  من  خماطرة  أقل  بديال 
املخدرات، كما يدر عائدا مرحبا، 
ويلجأ املهربون إىل تهريب التبغ 
بشكليه املعبأ واخلام عرب حاويات 

شحن.
ضمن  احلقائق  تلك  وتظهر 
الكشف  مت  مجركية  وثائق 
تداول  حرية  لقانون  وفقا  عنها 

املعلومات.
وتشري الوثائق إىل أن قضية 
أهمية  متثل   التبغ  تهريب 
أغلبية  أن  سيما  ال  متزايدة، 
يف  الضالعة  اإلجرامية  الكيانات 
ممارسات ذلك النوع من التهريب 
ذات خربة وحنكة، ومنظمة بشكل 
شبكة  تشكل  أنها  كما  كبري، 

تهريب ممتدة.
وأضافت الوثائق: » العائدات 
اليت جتنيها عصابات تهريب التبغ 
أنشطة  لتمويل  قد يتم توجيهها 
اإلرهاب  مثل  أخرى  شرعية  غري 

وجتارة املخدرات«.
وتابعت أن عدم إدراج السجائر 
ضمن اتفاقيات التجارة احلرة يزيد 
شرعية،  بطرق  نقلها  أسعار  من 
وهو ما يزيد من تكلفتها، ولذا 
فإن الطلب يتزايد على السجائر 
املهربة، وبالتالي حيقق املهربون 

أكرب قدر من املكاسب.
أنواع  ببعض  التبغ  ومبقارنة 
التأثري  الشديدة  املخدرات 
واهلريوين،  الكوكايني  مثل 
التبغ  تهريب  يف  املهربون  جيد 
مقدار  بسبب  أقل،  خماطرة 
ضبط  حالة  يف  األقل  العقوبات 
ال  واليت  املهربة،  الشحنات 
الرسوم  أمثال  مخس  تتعدى 

حملل اقتصادي: األرقام حول 
ثراء األسرتاليني خادعة 

تغريم شركيت طاقة مليون دوالر بسبب 
انتهاك  مندوبيها خلصوصية املنازل

توصل علماء أسرتاليون إىل 
عقار مينع تطور داء  السكري 
جنح  حيث  الثاني،  النوع  من 
الفئران،  على  اجلديد  العالج 
ويأمل العلماء يف جناح جتربته 

مع البشر.
وفيما ميكن أن يسمى بـ األمل 
العظيم الذي ينتظره املاليني 
من  مرضى داء السكري يف 
 CSL   العامل،  متكنت مؤسسة
Limited األسرتالية من ختليق 
أجسام مضادة جنحت يف عالج 
الفئران،  لدى  السكري  داء  
األعراض  وقف  إىل  باإلضافة 
املصاحبة للمرض مثل البدانة، 
اإلصابة  منع  العقار يف  وجنح 
بداء السكري من النوع الثاني 
وجبات  لتناول  املصاحب 

أسرتاليون يكتشفون  عالجا حامسا 
لداء السكري من النوع الثاني 
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بدورها إىل ارتفاعها عن القيمة 
اليت اشرتاها األسرتاليون بها، 
ال سيما يف ظل احلالة اجليدة اليت 

كانت عليها سوق األسهم.
بينما حدث العكس خالل اخلمس 
قلت  حيث  املاضية،  سنوات 
قيمة األصول املالية عن السعر 
اليت اشرتاها بها األسرتاليون، 
اعرتى  الذي  اهلبوط  بسبب 

أسواق األسهم العاملية.
على   04-2003 عام  ففي 
العائالت  دفعت  املثال  سبيل 
مالية)  التزامات  األسرتالية 
كالديون( بلغت قيمتها 122.5 
 88 واستثمروا  دوالر  مليار 
ولكن  املالية  األصول  ملياريف 
ألن سوق األسهم كانت مزدهرة 
قيمة  ارتفعت  الوقت  ذلك  يف 
املالية إىل  235  تلك األصول 
مليار دوالر، وهو ما رفع وقتها 
صايف ثروة العائالت األسرتالية 

إىل 115 مليار دوالر.
بينما حدث العكس متاما يف عام 
2011-12 حيث زاد درجة توفري 
يستثمروا  ومل  األسرتاليني،  
دوالر  مليار   163 بقيمة  سوى 
 119 منها  املالية  األصول  يف 
التقاعد  أسهم  دوالر يف  مليار 
مليار  و57   ،superannuation
وكانت  بنوك،  ودائع  دوالر 
أن  الزائد  التوفري  نتيجة 
التقاعد  أسهم  قيمة  ارتفعت  
مبقدار  42 مليار دوالر فقط ، 
واخنفضت قيمة األسهم األخرى 
املدرجة وغري املدرجة ، فكانت 
النتيجة أن اخنفض الصايف من 

الثروة.
األسرتاليني  أن  أن  يبدو  لذلك 
كلما  التوفري  مستوى  زاد  كلما 

اخنفض مستوى الثراء.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حتمل  بينما  املستحقة،  اجلمركية 
حالة  يف  جنائيا  بعدا  العقوبة 

ضبط شحنات املخدرات.
التجزئة  جتار  بعض  ويلجأ 
املهربة  السجائر  عبوات  بيع  إىل 
بشكل مسترت، أو بيعها على أنها 
منتجات شرعية، كما أن املدخنني 
السجائر  عبوات  إىل  يلجأون 
سوى  تكلفهم  ال  ألنها  املهربة 
الواردة  العبوات  سعر  نصف 

بطرق سليمة.
أن  مجركي  سيناريو  وافرتض 
حاوية عمالقة يبلغ طوهلا 40 قدم 
سيجارة  مليون   10 حوالي  حتمل 
-60 ترتاوح بني  بتكلفة  مهربة، 
80 ألف دوالر، بينما يتم بيعها 
يف السوق السوداء بسعر يرتاوح 
بني 3-4 مليون دوالر، مبا يوضح 
حجم املكاسب اهلائلة اليت جينيها 

مهربو التبغ.
املهربة  السجائر  تلك  أن  كما 
ال  متزايدة  صحية  أخطارا  حتمل 
سيما اليت يتم جلبها من الصني 

وإندونيسيا.
التبغ  أن  إىل  الوثائق  ونوهت 
داخل  إىل  تهريبه  يتم  الذي 
وسائل  عرب  جلبه  يتم  أسرتاليا 
عدة باستخدام االنرتنت، وسفن 
الشحن، والطائرات، والربيد، كما 
اجلوية  الرحالت  أطقم  بعض  أن 

يتورط يف تلك العمليات.
األربع  السنوات  وخالل 
من  اجلمارك  متكنت  املاضية، 
اخلام  التبغ  من  طن   924 ضبط 

و322 طن من عبوات السجائر.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
الفدرالية  احلكومة  فيه  قدمت 
لتغليظ  تشريعا  األسرتالية  
التبغ،  تهريب  على  العقوبات 
وإدراج عقوبة احلبس ملدة تصل 

إىل 10 سنوات.
شرطة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وثائق مجركية تفضح أساليب 
تهريب التبغ إىل أسرتاليا

غذائية غنية بالدهون.
أندرو  د.  قال   جهته،  من 
البحث  فريق  أفراد  أحد  ناش 
واعدة   « البحث  نتائج  إن 
تلك  أن  مضيفا  للغاية«، 
النتائج خالصة سنوات طويلة 
مع  والتعاون  العمل،  من 
العاملية  العلمية  املؤسسات 
مثل معهد Karolinska I الطيب 

يف السويد.
اجلسم  أن  ناش  وأضاف 
عليه  يشتمل  الذي  املضاد 
وهو    2h10 يسمى  العقار 
بـ   يسمى  ما  منع   على  قادر 
الوعائي  البطاني  النمو  عامل 
من أن ميارس تأثريه السليب 
يف نقل وختزين الدهون، وهو 
يف  الدهون  تراكم  مينع  ما 

األماكن التالفة.
من  الثاني  النوع  أن  يذكر 
يسبق  ما  عادة  السكري  داء 
لألنسولني  اجلسم  مبقاومة 
غالبا،  بالبدانة  تتعلق  ألسباب 
وهو ما ينتج عنه عدم استجابة 
بذات  لألنسولني  خاليا اجلسم 
ما  وهو  املعتادة،  الكفاءة 
مستويات  تصاعد  إىل  يؤدي 

السكر يف الدم.
بينما قال جو بروييتو أستاذ 
أمراض السكري جبامعة ملبورن 
إن البحث ميثل انفراجة عظيمة 
للمرضى، مشريا إىل أن العقار 
املستخدم مل يسبب أي أضرار 

للفئران.
من  الرغم  على  أنه  وتابع 
املتاحة  األدوية  بعض  وجود 

ملرضى السكري النوع الثاني، 
يف  يتسبب  معظمها  أن  إال 
يستطيع  وال  جانبية،  أعراض 
املرض  أعراض  من  احلد 
وهو  الطويل،  املدى  على 
احلالة  تقهقر  يف  يتسبب  ما 
حلقن  للجوء  املرضى  ويضطر 

األنسولني.
من  السكري  داء  أن  يذكر 
 310 يصيب  الثاني  النوع 
العامل،  عرب  شخص  مليون 
انتشاره يف  نسبة  زادت  كما 
أحيانا  ويتسبب  أسرتاليا، 
الكلوي  بالفشل  اإلصابة  يف 
القلبية،  واألزمات  والعمى 
واحتار العلماء يف إجياد عالج 

حاسم وبات له.
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اللجنة  باسم  متحدث  وقال 
من  األوىل  هي  القضية  إن 
محاية  لقوانني  طبقا  نوعها 
مضيفا  اجلديدة،  املستهلكني 
من  تذمروا   املستهلكني  أن 
بها  يقوم  اليت  املمارسات 
العاملني  الشركتني  مندوبو 
يف  ملبورن واملناطق اإلقليمية 
يرفضون  حيث  فكتوريا  يف 
احرتام خصوصية املستهلكني 
من   « ملصقات  ويتجاهلون 
الباب«،  تطرق  ال  فضلك 
عندما  املغادرة  يرفضون  كما 
واعتربت  ذلك،  منهم  يطلب 
املمارسات  تلك  احملكمة 
انتهاكا صرحيا لقوانني محاية 

املستهلك.
سيمز  رود  قال  جهته  من 
رئيس جلنة املنافسة وشؤون 
املستهلك إن النتائج املرتتبة 
للغاية  مهمة  احلكم  هذا  عن 
احرتام  صاحل  يف  وتصب 
ألن  املستهلكني،  خصوصية 
مبيعات سيتجاهل  مندوب  أي 
الباب«  تطرق  ال   « عالمة 
 ،$ ألف   50 شركته  ستتكبد 

يف املرة الواحدة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الفدرالي  االئتالف  قال 
املعارض إن احلكومة الفدرالية 
تسببت يف هشاشة  االقتصاد 
ختطت  أن  بعد  األسرتالي 
مليار   250 الكومنولث  ديون 
دوالر للمرة األوىل يف تاريخ 

أسرتاليا.
وتسبب بيع 500 مليون سند 
قبل  من  املاضي  اجلمعة  يوم 
لإلدارة  األسرتالي  املكتب 
أزمة  تعميق  إىل  املالية 

الديون.
وكانت وزارة  اخلزانة الفدرالية 
مايو  ميزانية  يف  تنبأت  قد 
أقل  الديون ملستوى  بوصول 
يف  دوالر  مليون   250 من 
نهاية السنوات املالية القليلة 

القادمة.
وقامت احلكومة بإدراج تشريع 

ارتفاع ديون أسرتاليا إىل 250 مليار دوالر 
الديون  سقف  بصعود  يسمح 
من 250 مليار دوالر إاىل 300 

مليار دوالر.
روب  أندرو  قال  جهته،  من 
وزير املوارد املالية يف حكومة 
املطرد  الصعود  إن  الظل 
احلكومة  يد  على  الديون  يف 
أن  على  دليل  هو  العمالية 
احلكومة قد أضاعت » طفرة 
االستفادة  دون  التعدين« 
الفائدة  أن  إىل  مشريا  منها، 
اهلائلة  القروض  من  السنوية 

تصل إىل 12 مليار دوالر.
احلكومة  روب  ووصف 
يف  طائشة  بأنها  الفدرالية 
يف  والتسبب  اإلنفاق،  جمال 

هبوط اقتصاد أسرتاليا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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ظهر دليل جديد يثبت تعرض 
معتقلي غوانتانامو،  من بينهم 
هيكس  ديفيد  األسرتالي 
املعتقل  يف  السابق  السجني 
كوبا،  يف  الشهري  األمريكي 
بشكل  ختديرية  جرعات  إىل 
تعرف  مادة  باستخدام  قسري، 
وهي  احلقيقة”  مصل   “ بأنها 
وسيلة الستخراج املعلومات من 

املعتقلني بشكل ال إرادي.
أمريكية  وثائق  وكشفت 
أن  السرية  نطاق  عنها  أزيلت 
املخدر  السكوبوالمني  عقار 
معقلي  لكافة  إعطاؤه  يتم  كان 
مينع  أنه  بداعي  غوانتانامو، 
عسكريني  خرباء  أن  إال  الدوار، 
تصدر  مل  إنه  قالوا  أمريكان 
توصية باستخدام السكوبومالني 

بسبب آثاره اجلانبية احلادة.
“صن  الـ  صحيفة  وكانت 
وقت  يف  ذكرت  قد  هريالد” 
اجلاري  سبتمرب  شهر  من  سابق 
إن ديفيد هيكس وسائر معتقلي 
ختديرهم  يتم  كان  غوانتانامو 
باستخدام  إرادتهم  عن  رغما 
للمعتقلني،  جمهولة  طبية  مواد 
السجالت  أن  إىل  باإلضافة 
حذفا  تشهد  لغوانتانامو  الطبية 
جرعات  ومقدار  ألمساء  متعمدا 

األدوية املستخدمة.
تظهر  أن  املقرر  من  وكان 
اليت  السيئة  املعاملة  تفاصيل 
إطار  يف  هيكس  هلا  تعرض 
احلكومة  رفعتها  دعوى قضائية 
الفدرالية ضد هيكس بهدف منعه 
بيع  عائدات  على  احلصول  من 
كتابه “ رحليت يف غوانتانامو”، 
إال أن احلكومة الفدرالية تنازلت 

بينهم األسرتالي هيكس: معتقلو غوانتانامو مت 
ختديرهم مبصل احلقيقة احملظور “السكوبوالمني”

من  جديدة  موجة  تسببت 
إىل  أسرتاليا  إىل  املهاجرين 
وصول التعداد السكاني هلا إىل 
أعلى مستوى له منذ عام 2009 
إذ بلغ 22.6 مليون نسمة يف ربع 
العام اجلاري 2012،  مارس من 
حبسب تقديرات مكتب اإلحصاء 

األسرتالي.
وكانت والية أسرتاليا الغربية 
من  األكرب  النصيب  صاحبة 
الزيادة يف عدد املهاجرين عرب 
أعداد  رقم قياسي يف  تسجيل 
املهاجرين واملنتقلني إليها من 

الواليات األخرى.
اإلحصاء  مكتب  وقال 
املهاجرين  عدد  إن  األسرتالي 
بنية  أسرتاليا  إىل  القادمني 
االستقرار واإلقامة طويلة املدى 
بلغ 135 ألف يف ربع مارس من 
ثالث  2012، وهو  اجلاري  العام 
أسرتاليا،  تاريخ  يف  رقم  أكرب 
غادروا  الذين  عدد  بلغ  بينما 

أسرتاليا 64 ألف شخص.
عدد  بني  الفرق  ووصل 
املهاجرين إىل ومن أسرتاليا يف 
وهو  ألف،   71 إىل  مارس  ربع 
الربع الذي يشهد غالبا اكتظاظا 
املهاجرين  عدد  يف  كبريا 
القادمني بسبب استقبال طالب 

جدد.
القادمني  املهاجرين  ومعظم 
يتم  أجنبية  عمالة  أسرتاليا  إىل 
أعمال  منهم يف  العديد  توظيف 
التعدين وبناء مناجم جديدة يف 

والية أسرتاليا الغربية .
أخرى  إحصائيات  وتشري 
 158.940 أن  إىل  منفصلة  
أسرتاليا  إىل  قدموا  شخص 

التشريعي  اجمللس  أسقط 
الشيوخ(  تسمانيا)جملس  لوالية 
قانون  مشروع  اخلميس  مساء 
بنسبة  املثليني  بزواج  لالعرتاف 
الذي  الوقت  يف   6  :8 تصويت 
رئيسة  غيدينغ  الرا  فيه  وصفت 
حكومة تسمانيا عدم مترير القانون 
بالنتيجة احملبطة، إال أنها تعهدت 

بعدم االستسالم.
جبزيرة  النواب  جملس  وكان 
ومل  القانون،  مرر  قد  تسمانيا 
يكن ينتظر سوى موافقة اجمللس 

التشريعي.
رودني  قال  جهته،  من 
 “ باسم  مجعية  املتحدث  غروم 
املساواة يف الزواج” األسرتالية 
مترير  عدم  من  الرغم  على  إنه 
قد  عديدة  إجنازات  فإن  القانون 

اجمللس التشريعي لوالية تسمانيا 
يسقط قانون زواج املثليني

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 

هيكس  أن  رغم  القضية،  عن 
كان يدعمه شهود ووثائق تثبت 
تعرضه إلساءة معاملة إبان فرتة 

اعتقاله.
وأخرب الصحيفة األسرتالية إن 
املخدر الذي كان يعطى له يف 
غوانتانامو تركه يف حالة مخول 
وتشويش، مشريا إىل أن احلقن 
به  يتم  الذي  األسلوب  كان 

إدخال املخدر يف جسده.
وكالة  أشارت  ذلك،  إىل 
املخابرات املركزية األمريكية “ 
سي آي إيه” إىل أن األعراض 
السكوبوالمني  لعقار   اجلانبية 
أدت إىل حظر استخدامه كمصل 

للحقيقة.
اجلانبية  األعراض  بني  ومن 
اليت يتسبب بها السكوبوالمني 
اإلدراك،  اضطراب  اهللوسة، 
ضربات  وسرعة  والصداع، 

القلب، وعدم وضوح الرؤية.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

بدافع االستقرار يف عام -2011
12، وهو املعدل األعلى منذ عام 

.1970
اإلحصائيات  مكتب  وأوضح 
األول  الربع  أن  األسرتالي 
شهد تسجيل أرقام قياسية يف 
اجلنسيات  بعض  مهاجري  عدد 
أسرتاليا  يف  استقروا  الذين 
إذ  العام   هذا  مارس  ربع  يف 
النيوزيالنديني  أعداد  وصل 
 17460 والصينيني   ،30110 إىل 
زاد  كما   ،6970 والفلبينيني 
عدد القادمني من أيرلندا وقارة 

أوربا بوجه عام.
أكرب  فكتوريا  والية  وحققت 
معدل للزيادة السكانية إذ بلغ 
نسمة  مليون   5.6 سكانها  عدد 
بزيادة  املاضي،  مارس  يف 
%1.5 وهي نفس نسبة الزيادة 
ككل،  أسرتاليا  شهدتها  اليت 
إىل  سكانها  عدد  وصل  حيث 
أعلى  وهو  نسمة،  مليون   22.6

مستوى هلا منذ 2009.
أسرتاليا  والية   سجلت  كما 
الغربية أسرع معدل منو سكاني 
 2.4 الـ  حاجز  ملالمسة  دفعها 
مارس  نهاية  يف  نسمة  مليون 

املاضي.
أن  أيضا  األرقام  وكشفت 
غادروا  الذين  املهاجرين   عدد 
والية نيو ساوث ويلز قد ارتفع 
بلغ  إذ  تقريبا  النصف  مبقدار 
نهاية  حتى  عام  خالل   17770
مارس املاضي،  ذهب معظمهم 
إىل والييت كوينزالند وأسرتاليا 

الغربية.
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معتقل غوانتانامو السابق ديفيد 
هيكس

املهاجرون يرفعون تعداد  أسرتاليا إىل 
22.6 مليون يف مارس املاضي

املثليني  زواج  لصاحل  حتققت 
جملس  يف  القانون  مترير  أهمها 
معارضي  أن  وأضاف  النواب، 
أنهم  إذا ظنوا  القانون واهمون  

وضعوا نهاية لألمر.
منازعات  من  اخلوف  وتسبب 
حالة  القانون يف  حول  دستورية 
إقراره إىل تفضيل بعض أعضاء 
اجمللس التشريعي التصويت ضد 

القانون.
عضو  جافين  مايك  وقال 
اجمللس التشريعي لوالية تسمانيا 
والذي منح صوته لصاحل القانون 
مترير  عدم  من  الرغم  على  إنه 
القانون إال أن قضية الدفاع عن 
الزواج ال تزال  حق املثليني يف 

ماثلة.
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سيتم  جذري،  تعديل  يف 
والية  مدارس  لثلث  السماح 
احلكومية   الغربية  أسرتالية 
مستقلة،  مدارس  إىل  التحول 
وكسر بريوقراطية التعليم بداية 

من العام القادم.
وكانت بعض مدارس الوالية 
كنوع  اجلديد  النظام  طبقت  قد 
من التجربة، وأمثر عن حتسن يف 
نتائج القراءة واحلساب، وتقليل 
نسبة العنف والبلطجة يف بعض 

من هذه املدارس.
متت  ملراجعات  وفقا  ولكن 
لتقييم أداء املدارس اليت جربت 
تباينت  فقد  اجلديد،  النظام 
املدارس  تلك  بني  النتائج 
حتسني  بعضها  تستطع  فلم 
مستوى النتائج، كما مل تستفد 
مشاركة  من  الكلية  االستفادة 

املوارد مع املدارس اجملاورة.
ورغم ذلك سوف يتم السماح 
أسرتاليا  والية  مدارس  لثلث  
الغربية احلكومية بالعمل  العام 
املستقل  للنظام  وفقا  القادم 
على الرغم من النتائج املتباينة 
كان  مدرسة   34 أداء  حول 
الثورة   “ يف  السبق  هلم 

التعليمية”.
املراجعات  تلك  على  وأشرف 

التعليم  بوزارة  اخلدمات  قطاع 
بوالية أسرتاليا الغربية، حيث مت 
التعيني،  سلطة  املدارس  منح 
ومنح  اخلالقة،  القيادات  ودعم 
األمثل  التعبري  فرصة  التالميذ 

عن إمكانياتهم.
كولري  بيرت  قال  جهته،  من 
أسرتاليا  بوالية  التعليم  وزير 
الغربية إن نتائج املراجعة األوىل 
توضح أن أسرتاليا الغربية تسري 
يف الطريق الصحيح حنو إحداث 
ثورة تعليمية حقيقية يف قطاع 
إىل  مشريا  احلكومي،  التعليم 
أن املدارس اليت وقعت عليها 
عناصر  فيها  حتققت  التجربة 
مبا  القرار  اختاذ  وحرية  املرونة 

يزيد من مستويات اإلبداع.
باباليا  بول  قال  جهته،  من 
الظل  حكومة  يف  التعليم  وزير 
أو  لنجاح  الوحيد  املقياس  إن 
املسمى  اجلديد  النظام  فشل 
للطالب،  IPS هو مقدار فائدته 
سنوات  ثالثة  بعد   “ وأضاف: 
على  يتوجب  النظام  جتربة  من 
الفوائد  معرفة  بارنيت  حكومة 
اجلديد  النظام  من  النامجة 
الطالب  ختدم  حبيث  وتطويرها 

مجيعهم “.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا الغربية متنح ثلث مدارسها 
احلكومية االستقاللية العام القادم 

ثلث مدارس والية أسرتاليا الغربية الحكومية ستعمل العام القادم وفقا 
للنظام املستقل على الرغم من النتائج املتباينة حول أداء 34 مدرسة كان 

لهم السبق يف “ الثورة التعليمية”.

سالح  أن  مراجعة  كشفت 
 RAAF األسرتالي  امللكي  اجلو 
طائرته  على  اإلبقاء  إىل  حيتاج 
F/A-  املقاتلة املعمرة هورنت

عام  بعد  ما  إىل  اخلدمة  18 يف 
تنفيذ  يف  البطء  بسبب   2020
املقاتالت  برنامج  خطوات  
 Joint Strike املشرتك   
Fighter الذي يهدف إىل حتديث 
يف  القدمية  املقاتلة  الطائرات 
الواليات  تتضمن  متقدمة  دول 
املتحدة وأسرتاليا وكندا وغريها 

بأسطول طائرات أكثر حداثة.
وقال مكتب املراجعة القومية 
تساؤالت  هنالك  إن  األسرتالية 
ستتكبدها  اليت  التكلفة  حول 
ملد  األسرتالية  الدفاع  قوات 
 ،F/A-18 هورنت  طائرات  عمر 
لتغطية اآلثار الناجتة من تأجيل 

.Joint Strike Fighter  برنامج
ومن املقرر أن ينظر مسؤولو 
يف  األسرتالية  الدفاع  قوات 
إىل  العام  هذا  من  الحق  وقت 
للطائرة  حمدود  متديد  مسألة 
هورنت  F/A-18اليت كان مقررا 
عام  اخلدمة  من  يتم سحبها  أن 

.2020

شراء  دراسة  سيتم  كما 
طائرات  من  متزايد  عدد 
 24 الـ  جبانب  هورنت  السوبر 
اخلدمة،  يف  املوجودين  طائرة 
بني  فجوة  وجود  عدم  لضمان 
القدمية  اهلورنت  طائرات  إحالة 
جديدة  طائرات  وجلب  للتقاعد، 

 Joint Strike لربنامج  وفقا 
.Fighter

وفقا  أسرتاليا  وتتطلع 
للربنامج املشرتك إىل شراء 100 
اف35-  مارتن  لوكهيد  طائرة 
Lightning ذات السرعة اهلائلة، 
مليار   13 مقدارها  صفقة  يف 

طائرتان طراز هورنت F/A-18  تحلقان يف الجو مع طائرة أندونيسية

أسرتاليا تدرس اإلبقاء على الطائرة املعمرة هورنت F/A-18 إىل ما بعد 2020

دوالر، على أن يتم وصول أول 
طائرتني يف عام 2014.

بطئا  املراجعة  مكتب  والحظ 
الربنامج  تنفيذ  يف  متزايدا 
التكلفة  يف  وزيادة  املشرتك، 

تفوق ما كان مقررا من قبل.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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 السجن مخس سنوات لتاجر خمدرات

أصدرت احملكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن الطيار 
ليلى رعيدي  القاضية  املدنية  ابراهيم وعضوية املستشارة  خليل 
سلسلة  عقيقي،  فادي  القاضي  العامة  النيابة  ممثل  وحبضور 
واالجتار  نار  وإطالق  أسلحة  ونقل  أمنيني  مقاومة  جبرائم  أحكام 

باملخدرات.
االمن  وأصدرت حكمني جبرم معاملة عناصر من اجليش وقوى 
بأسبوع حبسًا حبق  وجاهيًا  بالوظيفة، قضيا  قيامهم  أثناء  بالشدة 
أ.ط وط.ع وم.ط  ح.ر، وغيابيا بسنة وشهر حبسًا حبق كل من 
مفوض  جانب  على  امللف  من  نسخة  واحالة  أ.ط  القاصر  وبادانة 

احلكومة لدى احملكمة العسكرية بعد التبليغ لعلة القصر.
وقضت أربعة أحكام جبرم نقل سالح حربي دون ترخيص، غيابيا 
برد االعرتاض املقدم من م.ص شكال لعدم احلضور وتثبيت احلكم 
بأسبوع حبسًا حبق  القاضي بسنة وشهر حبسًا، ووجاهيًا  الغيابي 
ز.ز  حبسًا حبق  يوما  وبعشرين  ع.م،  حبسًا حبق  وبأسبوعني  ح.ع 

ومصادرة املضبوط حبق كل منهم.
ويف مخسة أحكام جبرم نقل سالح حربي دون ترخيص، وإطالق 
النار يف مكان مأهول، قضت غيابيا بسنة وشهر حبسًا حبق ط.ح، 
الف  لبنانية حبق ج.ك ومبئة واربعني  الف لرية  بثالمثئة  ووجاهيًا 
لرية لبنانية غرامة حبق أ.ح ومبئة وسبعني الف لرية لبنانية غرامة 
املضبوط حبق  ومصادرة  أ.ج،  حبسًا حبق  ايام  وبعشرة  أ.ح  حبق 
من  كل  والزام  االول  حبق  املضبوط  املسدس  ومصادرة  الثاني 
الثالث واخلامس تقديم بندقية حربية، والزام الرابع تقديم مسدس 

حربي.
ودانت يف حكم وجاهي جبرم االجتار وتعاطي املخدرات قضى 
باالشغال الشاقة ملدة مخس سنوات، ومخسة وعشرين مليون لرية 
لبنانية غرامة حبق ح.ط، وشهر حبسًا ومليون لرية لبنانية غرامة 

حبق ح.هـ.
كما قضى حكم جبرم جلب املنفعة بالقيام بعمل ينايف واجبات 
معلومات  وإفشاء  وإعطاء  العسكرية  التعليمات  وخمالفة  الوظيفة 
والتدخل بهذا اجلرم واالجتار باالسلحة وحيازتها وتروجيها، وجاهيًا 
بثالثة اشهر حبسًا حبق خ.خ، وغيابيا بسنتني حبسًا حبق السوري 
ح.مبارك، وبتغريم كل منهما مئة ومخسني الف لرية لبنانية، والزام 

االخري تقديم بندقية حربية.
***

انتحار نائب رئيس بلدية بشمزين واألسباب جمهولة

قضى نائب رئيس بلدية بشمزين رياض جنار وفق شهود عيان 
بلدتي  بني  ما  الكائن  مكتبه  إىل  دخل  بأنه  أفيد  حيث  انتحارًا، 
من  ناري  عيار  اطالق  إىل  فور وصوله  وعمد  وكفرحزير  بشمزين 

بندقية صيد يف فمه كانت كافية لوضع حٍد حلياته.
وحضرت إىل املكان املدعية العامة يف الشمال القاضية أماني 
محدان وعناصر من األدلة اجلنائية وقوى األمن الداخلي واطلعت 
على الفيلم الذي صورته الكامريا داخل املكتب وخلصت إىل ان 

النجار قضى انتحارًا.
أبناء بشمزين بأن أحد األسباب وراء االنتحار هو  ويعترب بعض 
ان رياض كان قد زار أحد األطباء قبل أكثر من أسبوع وأجريت له 
عملية استئصال للزائدة الدودية ورمبا تبني بعد إجراء فحوصات 
بأنه قد يكون مصابًا مبرض عضال، يف حني ينفي البعض اآلخر 
املادية ممتازة  وحالته  جيدة  بصحة  يتمتع  كان  بأنه  ويقول  ذلك 
وهو يعيش وحيدًا ألنه مطلق منذ سنتني وتسكن زوجته حاليًا مع 
ولديه يف إمارة دبي، لكن هناك قطبة خمفية خصوصًا وان شقيقًا 
له يدعى غسان كان قد أقدم قبل أربع سنوات على االنتحار ومل 

تعرف يف حينه األسباب اليت أدت إىل ذلك.

***

موقوف يعتدي على عنصر أمين
بشفرة يف »عدلية« بعبدا

وقع اشكال مع موقوف يف نظارة »قصر العدل يف بعبدا على 
بني  تالسن  اثر  االشكال  وبدأ  بالفرار،  السجني  تهديد  خلفية 
املوقوف حممد شكر وبعض العناصر املوجلة بـ احلماية يف النظارة 
على خلفية اقدام السجني على التهديد بالفرار، بعدما اقدم على 
ضرب عنصر امين بشفرة حديدية وجرحه، واضرام النار يف احدى 
الفرش، ومت امخاد النريان من قبل عناصر املخفر والسيطرة على 

االشكال ومنع تطوره.
يذكر ان شكر موقوف جبرم تعاطي خمدرات.

***
فشل يف نشل 6 آالف دوالر

مل يكد احد النشالني ينجح بفعلته، بفشله 6 آالف دوالر حتى 
وقع منه املال اثناء فراره، وعندما حاول »استعادته« وقع بدوره 

يف قبضة القوى األمنية.

تابت،  حرج   - الفيل  سن  حملة  ويف  عاما(   27( ح.س  وكان 
بالقرب من البنك اللبناني الفرنسي، أقدم وهو يستقل دراجة نارية 
بداخله مبلغ 6 آالف دوالر  إ.أ  على نشل مغلف من داخل سيارة 
أمريكي وأوراق خاصة. فقام مبطاردته وصدمه من اخللف، فوقع 
أرضا وسقطت منه حمفظته واملغلف املنشول. وبعد فرتة وجيزة 
دورية  قبل  من  الدراجة  مع  توقيفه  فتم  حمفظته،  ليستعيد  عاد 
تابعة لفصيلة درك سن الفيل. وتبني ان املوقوف من اصحاب 

السوابق.
من جهة أخرى أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بريوت ايلي. 
س.ش وهو مطلوب مبوجب وثيقة اتصال من اجليش جبرم فرار، 
وطارق م.ط وهو مطلوب مبوجب خالصة حكم صادرة عن حمكمة 
جنايات جبل لبنان جبرم تعاطي املخدرات. ومت تسليم املوقوفني 

اىل فصيلة األشرفية الجراء املقتضى القانوني.
اىل ذلك متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2012/10/1 
وضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية 
جرمية  أفعاال  الرتكابهم  شخصا   43 توقيف  من  أنواعها،  مبختلف 
على األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 13 جبرائم سرقة، 6 جبرائم 
خمدرات، 6 جبرم ضرب وايذاء، 2 جبرم احتيال، 12 جبرائم: شيك 
من دون رصيد، تهديد، ادعاء كاذب، دخول البالد خلسة، خلع باب 
منزل، اطالق نار، تزوير، خمالفة بناء، تهريب، طعن، صدم ووفاة، 

و4 مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

***
انتحرت وتركت.. ثالث رسائل

ُوجدت س.أ.ر جثة يف منزهلا يف حملة بعبدا يف الساعة احلادية 
عشر لياًل. وقد انتقلت اىل املكان دورية من خمفر بعبدا، بناء على 
اتصال من غرفة عمليات سرية بعبدا، حيث وجدت الباب مفتوحًا 
على  ممددة  جثتها  كانت  اليت  س.أ.ر  عائلة  من  أفراد  وبداخله 

السرير يف غرفة نومها.
وبالكشف احلسي، تبنينّ وجود كدمات على اجلبني من دون آثار 
عنف، ومل يكن يوجد أي آثار لبعثرة يف حمتويات الغرفة أو خلع 
داخل الشقة إمنا وجد على الطاولة الزجاجية اليت كانت يف املطبخ 
ثالث أوراق لونها أبيض مكتوب عليها خبط أمحر باللغة العربية، 
انتقمت من نفسي ألني  الورقة األوىل ما حرفيته:  حيث جاء يف 

ميتة عشان دفعت حق الدواء ثالثون ألف دوالر حلكيم.
ويف الثانية ما حرفيته »املبلغ اجلنازي موجود يف الكفن« ويف 
عليها  ن  مدونّ أسنان  طبيب  باسم  بطاقة  عن  عبارة  وهي  الثالثة 
الدواء«  باعين  احلكيم  وهذا  دوالر  ألف   30 »أخذ  الغربية  باللغة 
كما عثر يف اجمللى على كأس زجاجية حمطم جزء منها وهي فارغة 
والزجاج مبعثر، وعثر أيضًا على أغراض أخرى بينها أدوية مهدئة 

لألعصاب.
املختربات  مكتب  عناصر  قبل  من  املنظم  احملضر  من  وتبنينّ 
اجلنائية أن العبارات الواردة يف األوراق مكتوبة بيد س.أ.ر وقد 

عثر يف خزانة املغدورة على مبلغ 13 ألفًا و800 دوالر.
س.أ.ر  أن  تبنينّ  واالستنطاقية  األولية  التحقيقات  ونتيجة 
وأدخلت  فرنسا  يف  كانت  وأنها  اكتئاب  حالة  من  تعاني  كانت 
اىل املستشفى هناك 10 مرات للمعاجلة وكانت تعاينها يف لبنان 
املعاجلة النفسية ر.ك اليت صرنّحت أنها تابعت عالجها لسنة ونصف 
املرض  وهذا  مزمن  اكتئاب  حالة  من  تعاني  كانت  املرحومة  وأن 
بأدخاهلا  أوصت  أنها  وأضافت  االنتحار  رغبة  على  صاحبه  حيمل 
دير الصليب بسبب تفاقم حالتها وأنها تلقت اتصااًل من صاحبة 
صيدلية يف منطقة احلدث وأبلغتها بأن املرحومة استوضحتها عن 
الوفاة يف حال تناوله بكميات كبرية. وأضافت  دواء يؤدي اىل 
أنها أخربت شقيق املرحومة باألمر. وعلى هذا األساس طلبت منه 

إدخاهلا اىل دير الصليب. 
وتابعت مصرنّحة أن املرحومة أفادت أمامها مرة مبا حرفيته: »لشو 

ي عيش«. حياتي ما بدنّ
تناولت  قد  املرحومة  أن  املالح  نعمة  الشرعي  الطبيب  وأوضح 
ولغايات  للحشرات  كمبيد  تستعمل  سامة  مادة  وهي  »الدميول« 
زراعية. وأنه من الصعب إرغام شخص على تناول مادة »الدميول« 
آثار عنف على اجلثة، وأن  بالنظر لرائحتها الكريهة. وأنه مل جيد 

اخلدوش ناجتة عن ارتطام جبسم صلب.
وأفاد طبيب أسنان أنه سبق له أن عاجل املرحومة اليت مل تدفع 
له كامل أتعابه، ومل يقبض منها سوى ثالمثاية دوالر أمريكي، وأن 
سبب كتابة املرحومة بأنه تبقى منها مبلغ 30 ألف دوالر لقاء تأمني 
ه االنتقام، كونه طردها من العيادة إذ قالت له أثناءها  دواء مردنّ

باحلرف الواحد »بفرجيك«.
وأفادت قريبة املغدورة بأنها كانت تالحظ بأن املرحومة كانت 
يف حالة ضغط نفسي بسبب تصرنّف أهلها معها. أما شقيقها فأفاد 
بأنها كانت ختضع للعالج النفسي يف فرنسا ودخلت املستشفى 
هناك أكثر من مرة، وكانت مصابة بانهيار عصيب. وقالت شقيقتها 
إنها كانت يف الفرتة األخرية حبالة يأس شديد، فيما أفاد شقيقها 
يف  كانت  عندما  عصيب  انهيار  حالة  من  تشكو  كانت  أنها  اآلخر 
فرنسا، وأن حالتها استلزمت دخوهلا املستشفى ما يزيد عن السبع 

مرات.
عن  صورًا  القضائية  املفرزة  عناصر  أسنان  طبيب  م  سلنّ وقد 
دفاتر التوفري وحساباته املصرفية ومل يتبنينّ يف هذه احلسابات 

أنه أودع فيها مبلغ 30 ألف دوالر.
وقد أكدت جممل أقوال أفراد عائلة املغدورة أنها كانت تردد 

دائمًا رغبتها بإنهاء حياتها.
وفقًا  اخلزانة  يف  عليه  عثر  الذي  املبلغ  الورثة  تقاسم  وقد 
للقانون، وقرر قاضي التحقيق األول يف جبل لبنان حفظ القضية 
وأوراق امللف بعدما تأكد من عدم توفر أدلة كافية اليت تثبت أو 

تشري اىل القتل.
***

األمن العام حييل 4 على القضاء
بتزوير تأشريات ومستندات سفر

أحالت املديرية العامة لألمن العام أربعة موقوفني إىل القضاء 
لبنان  جبل  يف  االستئنافية  العامة  النيابة  إلشارة  بناء  املختص 
والبقاع جبرائم تزوير تأشرية »شينغن« والتنقل مبستندات سفر 

رة. مزونّ
وكانت املديرية أوقفت العراقي ف.غ. وزوجته السورية ح.أ. 
جبرم تزوير تأشرية »شينغن« مقابل مبلغ 16 ألف دوالر أمريكي.

كما أوقفت الفلسطينية ر.س. والسورية م.ش، جبرم التنقل 
رة. مبستندات سفر مزونّ

العام  لألمن  العامة  املديرية  يف  املختصة  األجهزة  وتالحق 
املتورطني يف عمليات التزوير لتوقيفهم.

***
خطفها..ليتزوجها

ادعى أمام فصيلة بئر حسن )ح.م.ع( ضد )أ.ع.م( القدامه على 
خطف ابنته )ر.م.ع 16 عامًا( من أمام منزله يف حملة اجلناح قرب 

مسجد الزهراء.
وعلم ان سبب اخلطف هو بنية الزواج.

***

موقوفون حبوزتهم خمدرات

ضبطت القوى األمنية كميات من املخدرات مبختلف أنواعها، اثر 
توقيف 8 أشخاص يف عدة مناطق، أحدهم باجلرم املشهود أثناء 

تروجيه مادة الكوكايني يف حملة البسطا.
وكانت دوريتني من استقصاء بريوت أوقفت يف االشرفية كاًل 
من: خالد.م.ش، وهو يف حالة سكر ظاهر وضبطت حبوزته كمية 
مواد خمدرة  زجاجات  الكيف، ونشأت .ف.أ وحبوزته  من حشيشة 
وهو يف حالة السكر الظاهر، وقد سلما اىل الفصيلة االقليمية مع 

املخدرات الجراء املقتضى القانوني حبقهما.
ويف حملة الرملة البيضاء مت توقيف حممد.ع.س.د جبرم تعاطي 
املخدرات وضبط حبوزته كمية من حشيشة الكيف، وسلم اىل قوى 
املقتضى  الجراء  املخدرات  مع  املكانية  الصالحية  حبسب  االمن 

القانوني يف حقه.
)حممد.ج.ح(،  من:  كل  توقيف  مت  النهر،  كورنيش  حملة  ويف 
من  كمية  حبوزتهم  ضبطت  بعدما  و)امحد.ع.ش(  ع.ح(  و)سامر 
حشيشة الكيف وقد سلموا اىل الفصيلة املعنية الجراء املقتضى 

القانوني حبقهم.
ويف حملة الرملة البيضاء، مت توقيف )حممد.ح.ش( بعدما ضبط 

حبوزته كمية من الكوكايني.
املشهود  باجلرم  )سامي.س.ع(  توقيف  مت  البسطا،  ويف حملة 
مظاريف  عشرة  حبوزته  وضبط  الكوكايني،  من  كمية  يروج  وهو 
من  وكمية  املادة  هذه  من  خاصة  اكياس  داخل  وجاهزة  معبأة 

رة. االموال جتري معاينتها ملعرفة اذا كانت مزونّ
وقد سلم مع املضبوطات اىل الفصيلة االقليمية املعنية الجراء 

املقتضى القانوني حبقه.
وفجرا ويف الوسط التجاري، مت توقيف كل من: )مدحت.م.ب( 
و)رامي ب.ب( وهما حبالة السكر الظاهر وقد ابقيا يف الفصيلة 
املعنية حتى عادا اىل رشدهما ومت اطالق سراحهما بعد توقيعهما 

بعدم تكرار ما حصل.
 29 بتارخيي  الداخلي  األمن  قوى  قطعات  متكنت  ذلك،  إىل 
و2012/09/30 وضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام 
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، من توقيف 69 شخصا الرتكابهم 
جبرائم   17 بينهم:  كافة،  اللبنانية  األراضي  على  جرمية  أفعاال 
جبرم   4 قتل،  جبرمية  شاهد  جبرم   4 سرقة،  جبرائم   9 خمدرات، 
احتيال وتزوير، 3 جبرم ضرب وايذاء، 3 جبرم انتحال صفة أمنية، 
لآلداب  تعرض  جبرم   2 قتل،  جبرم   3 زبائن،  اصطياد  جبرم   3
العامة، 2 جبرم شيك من دون رصيد، 2 جبرم اقامة غري مشروعة، 
2 جبرم دون اوراق ثبوتية، 7 جبرائم : عدم دفع نفقة، اطالق نار، 
حترش بقاصر، تشهري، احراق أخشاب، مسسرة، قدح وذم، و 8 

مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

امنيات لبنانية
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اسرتاليات

كشفت دراسة حديثة  أجراها 
كوينزالند  جامعيت  يف  باحثون 
امرأة   2000 حنو  أن  وسيدني 
يتم املتاجرة بأجسادهن سنويا، 
من  معظمهن  جلب  يتم  حيث 
ينتهي  ثم  أسرتاليا  إىل  آسيا 
بهن املطاف كعاهرات يف بيوت 
الدعارة ملبورن وسيدني اللتان 
نشيطتني  بؤرتني  مبثابة  تعدان 
حملرتيف اإلجتار بأجساد النساء.

قلقهم  عن  الباحثون  وأعرب 
من إعطاء محاية احلدود األهمية 
حقوق  إغفال  مع  القصوى، 
هؤالء  تفتقدها  اليت  اإلنسان 
ما  تنتابهن  الالتي  العاهرات، 
يعرف بـ » الصدمة« النفسية، 

ويف حاجة إىل عالج نفسي.
جولي  وصفت  جهتها،   من 
البحث  فريق  من  هيبوورث 
العاهرات  هؤالء  أوضاع 
إنهن   « وأضافت:  باملروعة، 

حديثة  دولية  دراسة  برهنت 
بني  متزايدة  عالقة  وجود  عن 
السرطان وبني جلسات اكتساب 
اجللد للون األمسر) التاننج( عرب 
حلمامات مشس  الزبائن  تعرض 
بنفسجية  فوق  آشعة  باستخدام 
صناعية داخل صالونات جتميل 
يدفع  ما  وهو  لذلك،  خمصصة 
من  التوعية  جرعة  زيادة  حنو 
اجللسات،  هذه  مثل  خطورة 
ضرائب  فرض  إىل  باإلضافة 

على تلك الصالونات.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 

ساوث  نيو  والية  فيه  تتجه 
يسمح  تشريع  حنو  بقوة  ويلز 
التاننج  لصالونات  كامل  حبظر 
تدرس  كما   ،2014 عام  حبلول 
خطوات  اختاذ  كوينزالند  والية 
تلك  انتشار  ملقاومة  مشابهة 

الصالونات.
نشرت  اليت  الدراسة  وكشفت 
 British Medical دورية   يف 
هذا  الربيطانية    Journal
املعتادة  الزبائن  أن  األسبوع 
ب  يعرف  ما  استخدام  على 
هم  السمرة«  اكتساب  »سرير 

صالونات اكتساب السمرة) التاننغ( تؤدي إىل سرطان اجللد

بنوعني  لإلصابة  عرضة  أكثر 
من سرطان اجللد، وهما سرطانا 

اخلالليا القاعدية واحلرشفية.
جاء ذلك يف أعقاب دراسة أخرى 
الطبية  نشرت على ذات اجمللة 
أشارت  املاضي،  يوليو  يف 
اإلصابة  نسبة  أن  إىل  خالهلا 
التعرض  جراء  اجللد  بسرطان 
تبلغ  السمرة  اكتساب  لسرير 
إذا   %87 إىل  وتزيد   ،%20
عمر  يف  ما  شخص  هلا  تعرض 

أقل من 35 عاما.
وقال خرباء من معهد كوينزالند 

برهانا  متنحان  الدراستني  إن 
فوق  آلشعة  التعرض  إن  دامغا 
بنفسجية صناعية ميكن أن يؤدي 

إىل اإلصابة بسرطانات اجللد.
بينما اقرتح  األمريكي  سيمون 
»نورث  جبامعة  األستاذ  ويليامز 
حيذو  أن  بشيكاغو  ويسرتن« 
الواليات  حذو  األوربي  االحتاد 
على  ضرائب  ويفرض  املتحدة 
السمرة،  اكتساب  صالونات 
باحتمالية  التوعية  وزيادة 

اإلصابة بالسرطان.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

عاهرات سيدني وملبورن األجنبيات 
مصابات بـ »الصدمة«

يواجهن العديد من اآلثار السلبية من النواحي  الصحية والقانونية 
واالقتصادية، كما أن معظمهن فريسة للديون، وهو ما يصعب من 

خروجهن من ذلك النفق املظلم«.
واستعانت  العاهرات يف سيدني،  على جتربة  الدراسة  وركزت 
اجملتمع  فئات  من  وغريهم  أمنيني  ومسؤولني  صحة  خرباء  بآراء 

للتعليق على الظاهرة.
وأشارت إىل احلاجة امللحة هلؤالء العاهرات ضحايا اإلجتار بالبشر  
إىل  اخلضوع جللسات نفسية ملعاونتهن على اخلروج مما يسمى 
يف علم النفس بـ« الصدمة«، واليت تنامت لديهن عقب الضغوط 

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

Canberra - Lyneham

Arabic IPTV............................ (+ 61) 4-100-60-100
Geelong

Nima Satellite....................... (+ 61) 4-017-29-598
Melbourne

Ishtar Persian Bazar................ (+61) 393-549-212

Austech Telecom..................... (+61) 410-514-439

Bamyan Halal Butchers.......... (+61) 397-932-636
Super Gulf………................... (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication......(+61) 387-949-876

Parammata

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

Professional system & network ....(+ 61) 452-233-002

Sydney

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

Image for Computer ............... (+61) 450-296-121
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365 Sydney Rd. Coburg Vic 3058
zaatar@zaatar.com.au

Tel: 9939 9494

ZAATAR RESTAURANT
مطعم زعرت
االول من نوعه يف فيكتوريا

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

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

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

لصاحبه شفيق شويري 
واوالده

ȣɀɆȒȱǟ ƇȀȮǪȱ ȰȒȦƫǟ ȷǠȮƫǟ :ȀǪȝȁ

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 

Melbourne
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

نوايا احلب

متحدين ع����ال����ده����ر  واس���������ى   ه�����م 

تلوين دف�����رك  ع���ا  خت��رب��ش��ي  وك���ن���ِت 

ط�����ر ون��������دي ومش������س وح���س���اس���ن

معروفن ال���ق���ل���ب  ج������ّوا  ص�����ور  ع����ا 

البنزين ون��ّش��ف  ال����دوالب  تبنشر  حتى 

مفخوتن دوال���ي���ب  م��ع��ن��ا  ي��دف��ش��و  ال 

ي����ط����وف احل����دي����د وي����غ����رق ال���ف���ّل���ن

احللوين ف��ي��ل��ق  زن������دي  ع����ا  ي��غ��ف��ى 

التنن وي���ع���رب���د  غ�����زاِل�����ك  ي���ض���ح���ك 

بتشرين ي����زّه����ر  رب���ي���ع���ك  وب����ّل����ش 

ان�������ِت وان�������ا ب���ه���ال���ع���م���ر م���ه���زوم���ن

منتصرين ب��ه��ال��ع��م��ر  ل��ي��ل��ى  ي���ا  ك��ن��ا 

ومسكن ن����اط����ر  ح���ب���ي���ب���ك  وب�����ع�����دو 

معجوقن ب���احل���ب  ل��ي��ل��ى  ي����ا  وك���ن���ا 

مفطومن ع���ال���ده���ر  س���وي���ه  وع���ش���ن���ا 

فساتن كيفك  ع��ا  وتلبسي  تفّصلي 

حمرومن  ال���ن���اس  ل��ي��ل��ى  ي���ا  وك���ان���و 

ان���������ِت وان���������ا ب�����احل�����ب س���ك���ران���ن

قبل رحيله مبدة زمنية وفد اىل سيدني النجم احملبوب املرحوم فؤاد غازي وكامل فرقته املوسيقية 
واحيا العديد من احلفالت الناجحة وكنت اجريت معه مقابلة شّيقة كما اقمنا له حفلة وداعية باسم 

الرابطة العربية السورية وكنت مسؤواًل اعالميًا هلا فقدمته بامجل الكلمات.
اجلمهور العربي يتذكره رمحه اهلل يف اغنياته الشعبية وخاصة اغنيته الشهرة اليت يقول فيها: تعب 
املشوار...من خطواتي وخطواتك تعب املشوار...جّن يا دار...على وين الدرب مودينا...حنن ثوار...

حنن ثوار...حنن احرار.
رحم اهلل املطرب الكبر فؤاد واسكنه فسيح جنانه.

سالمة وطننا الغالي سورية والرمحة واخللود لشهداء جيشنا وشعبنا البطل.
محاة الديار عليكم سالم...ابت ان تذل النفوس الكرام.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

ك������ان������ت ن�������واي�������ا ح����ب����ن����ا ك����ب����ري

ك����ن����ِت ب���ه���ال���ع���م���ر ب����ع����دك زغ�����ري

ك����ن����ِت ت���ش���ع���ري وت����وق����ع����ي حب���ري

ك����ن����ِت وف����ي����ه وع�����ن�����دك ال����غ����ري

ش������و ص�������ار ب���ه���ال���ع���م���ر ق���ول���ي���ل���ي

ب����ت����ذك����ري ن����زل����ِت جت���م���ع���ي اجل����ري

حب����ِرك غ��ف��ي، م���ش ع�����اريف  السري

ك����ن����ِت م���ع���ي وال����ن����ج����م ب���س���ري���ري

وي���ص���ر ف������ارس االح�������الم وت���ص���ري

بتسري ب���اهل���ج���ر  ب�����ع�����ِدك  ل����وي����ن 

ول�����ي�����ش ب�����ع�����ِدك واق�����ع�����ه حب����ري

احليلي ش����و  رّب  ي����ا  وان�������ا  ان�������ِت 

حل���ِظ���ك ج���ف���ي ي����ا ن���اس���ي���ه ال���دي���ري

وتصليلي اص���ل���ي  ال���ع���م���ر  ق��ض��ي��ن��ا 

بفطري ال���ع���م���ر  ق��ض��ي��ن��ا  ب���ت���ذك���ري 

فتيلي ت���غ���زل���ي  غ�����زال�����ي  ك�����ن�����ِت  

تشيلي وم���ن���ه���ن  ت���ل���ب���س���ي  ك����ن����ِت 

بتطري ب���ال���ع���م���ر  مح����ام����ه  وك����ن����ِت 

النجم الراحل فؤاد غازي يف سيدني
تعب املشوار...من خطواتي وخطواتك تعب املشوار

الزميل اكرم املغوّش يقدم النجم فؤاد غازي )ارشيف(

ما احوجنا اىل القائد اخلالد مجال عبد الناصر يف هذا الزمن الرديء
ارفع رأسك اخي العربي ان عهد اهلزائم قد وىل

بقلم اكرم برجس املغّوش
متر علينا ذكرى رحيل قائد االمة 
عبد  مجال  اخلالد  الرئيس  العربية 
احمليط  من  العربية  وامتنا  الناصر 
اىل اخلليج يف ضياع تام...مؤامرات 
وقتل وذبح وشعبنا وجيشنا يدفع 
الثمن والعدو الصهيوني والتحالف 
على  ويرقصون  يعربدون  الغربي 

ضحايانا وكأن شيئًا مل يكن...
كان  الذي  العظيم  الناصر  عبد 
طيب اهلل ثراه رمزًا لالصالح عندما 
رفض ان يأخذ والده اكثر من ساعي 
بريد النه ليس لديه املؤهالت فلم 
يكافئ املسؤول الذي اراد ان يعلي 
والده بل اّنبه النه خرج عن القانون. 
ولو  احلقيقي  االصالح  هو  هذا 
اقتدى احلكام واملسؤولن  العرب 
بالقائد العظيم مجال عبد الناصر ملا 
وصلنا اىل ما حنن عليه اليوم  من 
العربي  الربيع  الن  وكوارث  هزائم 
مل يكن ربيعًا حقيقيًا حيث الدمار ما 
املسفوك  الدم  زال  وما  ماثاًل  زال 
طول  يف  وانهارًا  وديانًا  يسيل 
يتعلم  ومل  وعرضه  العربي  العامل 
حكامنا من ان احلق يعلو وال يعلى 
عليه واننا نناشد يف ذكرى البطل 
ان  الناصر شعبنا  عبد  اخلالد مجال 
السالح  ويركوا  القتال  يوقفوا 
جانبًا ويبدأوا باحلوارات السلمية مع 
بعضنا البعض لنصل اىل ما نريد.

وحنن  ودمار  وذبح  قتل  كفانا 
سورية  الغالي  وطننا  يف  نشاهد 
الدمار  العربية  الدول  من  والعديد 
والعدو  واملواطنن  اجليش  وقتل 
الغربي  التحالف  مع  الصهيوني 
.... اليه  وصلنا  ما  على  فرحن 
سلطان  العظام  االحرار  وقادتنا 
والعلي  وهنانو  االطرش  باشا 
ورفاقهم من جماهدين وشهداء ابرار 
يناشدون شعبنا من عامل اخللود اىل 
وقفة واحدة يف وجه الغزاة الغرباء 
الذين يدمرون بالدنا وهنا استعيد 
الكبر  اجملاهد  قاله  وما  التاريخ 
االطرش  شبلي  الشهر  والشاعر 
كان  لو  لركي  تأمن  ال  :عمرك 
الذين  هلل...االتراك  عابد  صايم 
من  نفسهم  هم  اردوغان  يقودهم 
وها  اجدادنا  وقتلوا  بالدنا  احتلوا 
هم يعيدون التاريخ ...والتاريخ ال 
يرحم...من مّنا ال يريد االصالح...
البنى  بتدمر  ليس  واالصالح 
والشعب... اجليش  وقتل  التحتية 
وتكاتفوا  االحرار  ايها  انهضوا 
عندئذ  املؤامرات  على  واقضوا 
ننشده  الذي  العربي  الربيع  يكون 
وينشده كل حر شريف بطل...حيث 
جنبالط  كمال  املعلم  القائد  قال 
قائد احلركة الوطنية اللبنانية: منذ 
اول حلظة عرفناه تومسنا فبه اخلر 

عرفنا  واحببناه. 
مجال  الرئيس 
الناصر  عبد 
يوم  مرة  الول 
قائدًا  كان 
الضباط  جلماعة 
وكانت  االحرار 
احلكومة السورية 
اىل  اوفدتنا  قد 
القاهرة وكلفتنا 
وباسم  بامسها 

يتوالها  كان  اليت  االركان  رئاسة 
اللواء الوطن الكبر الصديق شوكت 
بان نعرض على املسؤولن  شقر 
للوحدة  مشروعًا  املصرين 
يتضمن  املشروع  وكان  العسكرية 
صندوق  وانشاء  القيادة  :توحيد 
العسكرية  لالنشاءات  مشرك 
والتدريب  االسلحة  وتنسيق 
الناصر  عبد  الرئيس  فاستقبلنا 

متفرقـات

كنت ارى فيه وكأنه وريث لبعض 
كبار اخللفاء الفاطمين عرب التاريخ 
فكان يفاحتنا بأمور كثرة تدل على 
صوابية تقديره لالمور وكان محاس 
الشعب العربي يف كل مكان يرنو 
وكأن  وامله  ذاته  اىل  تطلعه  اىل 
مفاعل  اشرقت  بأسرها  الدنيا 
القدر  منحة  وعلى  الكبر  املوعد 
وعلى منعة الزمان ...الكالم للقائد 
القائد مجال عبد  كمال جنبالط عن 
يف  نشره  ونأمل  جدًا  هام  الناصر 
دار  اىل  ارحتل  حيث  املستقبل 
عدة  اال  جعبته  يف  وليس  اخللود 
ومجاهر  حمرمة  واسرة  جنيهات 
عن  يكتب  الشهيد  وان  غفرة  
اىل  التحية  نرد  الشهيد....وحنن 
القائد العظيم مجال عبد الناصر مع 

املوسيقار اخلالد فريد االطرش:

ح����ّي����وا ال���ب���ط���ل ب���ط���ل اجل���ه���اد
 ي���ع���ي���ش ل���ن���ا ح����ام����ي ال���ب���الد
اجت������م������ع������وا حت��������ت ال����ع����ل����م 
ع������ن������وان ك���ف���اح���ن���ا وجم����دن����ا 
ي�����ا اه������ل ال����ع����روب����ة واهل���م���م 
مج����ال����ن����ا م�����ع�����ي  ح��������ّي��������وا   

ومتواضعة  جدًا  بسيطة  غرفة  يف 
اليه  يلجأ  كان  صغر  بيت  يف 
ويضيف  والراحة  والتفكر  للتأمل 
الناصر  عبد  القائد  ظواهر  ابرز  ان 
كانت الوداعة والبساطة والصراحة 
املقرونة حبدس استنتاجي لعواقب 
زرناه  عندما  قائاًل  ويتابع  االمور 
السورية  املصرية  الوحدة  ايام  يف 
االموية  اخلالفة  عاصمة  دمشق  يف 

الرئيس الخالد عبد الناصر

الرئيس الخالد عبد الناصر يصافح القائد شبلي العيسمي ويبدو الرئيس امني الحافظ

الرئيس عبد الناصر يتحدث مع القائد  سلطان باشا االطرش

عبد الناصر، كمال جنبالط واللواء شقري
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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

Melbourneملبورن
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العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

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

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

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

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

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

خبز أمسر وأبيض - مجيع أنواع 
 املعجنات

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

 الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان 

 وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار

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

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

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

عروس مغربية انتحرت ليلة زفافها
 انتحرت فتاة مغربية ليلة زفافها شنقا رغم احتفاهلا بالزواج يف 
أن  املغربية   "اخلرب"  صحيفة  وذكرت  والبهجة  الفرح  من  أجواء 
الساعات  زفافها يف  ليلة  منتحرة  عليها  عثر  عاما(   (24 عروسا  
األوىل من صباح األحد، وإن الضحية عمدت إىل شنق نفسها وسط 
الذي اكتشفه  محام منزل زوجها يف ظروف غامضة، وهو احلدث 
الزوج بعدما طال به انتظار زوجته، ما دفعه إىل إخبار أفراد العائلة 

بالواقعة اليت هزت منطقة ماسة.
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مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

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

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

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

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

العام  األمني  من  كل  وجهها  اليت  للدعوة  بناء 
العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل السيد 
للشبيبة  العاملي  اجمللس  ورئيس  قديسي  طوني 
اجمللس  عقد  دمياس شنتريي،  السيد  اجلامعة  يف 
يف   ،٢٠١٢ متوز   ١٣ يف  مؤمتره  للشبيبة  العاملي 
ضبيه يف لبنان، مبشاركة وفود  فندق لورويال – 
اللبناني وممثلني  االنتشار  شبابية من بالد خمتلف 
من  شارك  وقد  اللبنانية.  اإلعالم  وسائل  من 
اسرتاليا اآلنسة راشيل الزين مسؤولة جلنة الشبيبة 
للجامعة  ونيوزيلندا  ألسرتاليا  القاري  اجمللس  يف 

اللبنانية مع وفد من الشبيبة. 
للشبيبة  العاملي  اجمللس  أصدر  وقد  هذا 

التوصيات التالية: 
- حتسني صلة التواصل بني فروع الشبيبة يف 
بينهم  ما  العالقات يف  تطوير  بهدف  القارات  كل 
والعمل  بها،  واملشاركة  نشاطاتهم  على  والتعرف 
على تعريف الشبيبة املتحدرة من أصل لبناني على 

اجلامعة واملشاركة يف فروعها وذلك من خالل: 
على  للشبيبة  موحدة  حصرية  صفحة  إنشاء   -
موقع )فايس بووك( Facebook تتضمن املعلومات 

والنشاطات اليت تقام يف البلدان كافة بهدف نشر الرتاث والثقافة 
اللبنانية. 

- إنشاء موقع إلكرتوني موحد خاص بالشبيبة. 
- تشكيل جلنة تعمل على التحضري إلقامة املؤمتر العاملي للشبيبة 
الذي سيعقد يف لبنان خالل شهر متوز ٢٠١٣، الذي سيجمع أكرب 
عدد ممكن من الشبيبة املتحدرة من أصل لبناني من بالد االنتشار 

والذين سيرتاوح أعمارهم بني ١٨ و٣٥ سنة. 
اللبنانية يف ملبورن  وبناًء هلذه التوصيات عقد رئيس اجلامعة 

تشارك اجلامعة اللبنانية يف اسرتاليا يف 
مؤمتر الشبيبة يف االرجنتني

القاري  اجمللس  رئيس  حضره  خاصُا  اجتماعًا  سابا  يوسف  السيد 
القاري  الشبيبة يف اجمللس  السيد طوني يعقوب ومسؤولة جلنة 
اآلنسة راشيل الزين مع السيد جان فارس عضو اللجنة التنفيذية 
للجامعة يف ملبورن، ومتت املوافقة على أن ميثل اسرتاليا الشاب 
فيكتوريا  والية  جملس  يف  الشبيبة  جلنة  مسؤول  فارس  جولني 
للجامعة اللبنانية يف جملس الشبيبة الذي سيعقد يف األرجنتني من 

تاريخ 6 وحتى ٨ تشرين االول ٢٠١٢. 
نتمنى للشبيبة التقدم والنجاح ألنهم أبناء الغد. 

أمانة اإلعالم

دمج حبوث القطب اجلنوبي 
واحمليطات يثري خالفاً علميًا

تعتزم احلكومة الربيطانية دمج قسم حبوث القطب اجلنوبي مع 
العلماء  من  باحتجاجات  قوبل  الذي  األمر  احمليطات  يدرس  مركز 
الذين قالوا ان ذلك سيقلص دراسات تغري املناخ القطيب وارتفاع 

مستويات البحار.
وقال العلماء ان »املركز الربيطاني للمسح القطيب لديه تاريخ 
قوي من االكتشافات مبا يف ذلك ثقب طبقة األوزون اليت حتمي 
األرض من األشعة الشمسية الضارة يف عام ١9٨٥. وساعد ذلك 
على حتفيز اجلهود من أجل معاهدة لألمم املتحدة عام ١9٨7 بشأن 

املواد الكيماوية الضارة«.
واعلن بوب وورد مدير السياسات يف معهد حبوث غرانثام لتغري 
املناخ والبيئة بكلية لندن لالقتصاد »ينبغي أن نزيد احباثنا يف 
القارة القطبية اجلنوبية ال أن نقلصها. يف أوقات الركود ال يفيد 

أن تكون أقل معرفة«.
واشار إىل أن »القارة القطبية اجلنوبية -اليت متلك ما يكفي من 
املياه لرفع مستويات البحار يف العامل 6٠ مرتا إذا ذاب كل اجلليد- 

ينبغي أن تكون هلا أولوية عليا يف البحث«.
وأعلنت احلكومة اليت تواجه خفضا كبريا يف اإلنفاق يف حزيران 
الوطين  املركز  مع  القطيب  للمسح  الربيطاني  املركز  لدمج  اقرتاحا 
لعلوم البحار لتكوين مركز جديد باسم مركز علوم احمليطات والعلوم 

القطبية. ومن املقرر اختاذ القرار النهائي يف كانون االول.
انه  ونغهام  دنكان  الطبيعية  البيئة  رئيس جملس حبوث  وقال 
»سيتم خفض عدد العاملني يف املركز الربيطاني للمسح القطيب 
والبالغ عددهم 4٠٠«. وأضاف أن »متويل املركز الربيطاني للمسح 
القطيب استمر بعيدا عن ختفيضات أكرب يف ميزانية جملس حبوث 
البيئة الطبيعية«. اضاف »بعيدا عن السعي إىل اإلضرار بالعلوم 
من  الرغم  على  القطيب  نشاطنا  دعم  مستمرون يف  القطبية حنن 
األوقات الصعبة اليت منر بها. ال توجد خطط الغالق املركز الربيطاني 

للمسح القطيب«.
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الساعة 25 يف ملبورن

همسة

 مفيت اجلمهورية يصبح »مفيت االنسانية«

الدكتور  العالمة  السورية  العربية  للجمهورية  العام  املفيت 
امحد حسون يتسلم رسالة تقدير وحب ووفاء من بطريرك 
الكنيسة االورثوذكسية، ومما جاء يف رسالة غبطته: »انتم 
يا مساحة املفيت من كبار املناضلني الناشطني للخري العام 
وان  انسانية،  رسالة  هي  رسالتكم  ان  الكون«  هذا  يف 
دينكم هو دين االنسان، فيه الرمحة والعدالة، وفيه احملبة 
والتسامح، اني امسيكم مفيت االنسانية، محاكم اهلل ومحى 
بالدكم سورية، اليت كانت منذ فجر التاريخ وطن الرساالت 
والقديسني...ومهد  واالنبياء  الرسل  وبيت  السماوية، 
ابد  االنسان  بين  البشر  لبين  االوىل  االنسانية  احلضارات 

االنسان...
*****                            

حتية اعجاب لرجال ونساء التيار االسرتالي اللبناني املتحد يف 
ملبورن وعموم اسرتاليا على اهتمامهم االنساني احلضاري 
بزيارة االم ايناس مريم الصليب، هذه الكبرية املباركة اليت 
تطل على ناسنا وكل الناس يف اسرتاليا بشهادة تارخيية 
عنوانها االنسان وما يعانيه على ارض سورية من التدخل 

الدولي والتآمر اخلارجي على تلك البالد املباركة...
يف الساعة 25 ويف كل ساعة وحتى قيام الساعة، حنيي 
الربكة  طلتها  من  ونلتمس  ايناس  االم  الكبرية  الضيفة 
واحلنان واحلنني، بركة ارض البشارة، احلنان لتلك الربوع 
املقدسة، واحلنني الدائم للوطن، والوفاء لقضيته، لناسه، 
انفصال  تاريخ  وليس  اتصال  تاريخ  هو  الذي  لتارخيه 

ولرسالته اليت هي رسالة حمبة وعدالة وغفران...
اهلادفة،  الرسولية  دعوته  على  احلر  الوطين  التيار  بورك 
العامل  هذا   احرار  لكل  الرسولية  الزائرة  االم  اهلل  وادام 
وينشر  الرعب«  »عوملة  على  يقضي  جديد  لعامل  التّواقني 
من جديد تعاليم انساننا الرسولي املفعمة بقيم احلق واخلري 

واجلمال.

***

كل هيكل يسقط ان مل يبنه شوق النفس يف النفس...

لكم... قيل  كما  للسبت  االنسان  وليس  لالنسان  السبت 
ان  له  كان  ثم  يتأمل،  اهليكل  باحة  وهو يف  يسوع  قاهلا 
ينفجر: »ارفعوا هذه، وال جتعلوا بيت ابي جتارة«...اليس 
مكتوبًا ان بييت بيت صالة يدعى جلميع االمم، وانتم يا ابناء 
االفاعي جعلتموه مغارة لّلصوص؟ وهوى يسوع عليهم بسوط 
تناوله من يد احدهم، فاذا هم مجيعهم يف اخلارج«... علينا 

ان نطرد اللصوص من بيوت اهلل ومعابده...

عوملة الرعب..  يوسف االشقر       
يوسف االشقر باحث يف التاريخ االجتماعي والثقايف، ويف 

الفكر السياسي واالوضاع الدولية .
انتخب رئيسا للحزب السوري القومي  االجتماعي يف االعوام 
1971 - 1974 - 1978 - 1992، له عدة مؤلفات منها :السلم 
اللبنانية واالمن املتوسط....وله عدة  االسرائيلي واحلرب 
احباث يف اجملتمع املدني والصراع العربي االسرائيلي، وهو 
القديم  العامل  تاريخ سورية ونشوء  منكب حاليًا يف كتابة 

والعامل العربي....
يؤكد الباحث االمني يوسف االشقر ان العوملة عوملتان...
االوىل واقع حكمي، والثانية مشروع حمتمل. االوىل تتمثل 
يف ضغط الزمان واملكان بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي 
اما  تقدمها.  ايقاف  او  انكارها  ميكن  ال  السرعة  ووسائل 
 - سياسي  عاملي،  نظام  مشروع  فهي  الثانية  العوملة 
عسكري، واقتصادي ثقايف. من املمكن والواجب ايقافها 
خطرًا.  اصبح  الذي  املتخلف  املاضي  من  انها  واسقاطها. 
واملستقبل  احلاضر  لتقتحم  الوسائل  بثورة  تتسلح  فهي 
وحتاربهما بسالحهما...هذه العوملة هي عوملة رعب لالنسان 
تعمل خلدمة املشروع الصهيوني القديم - اجلديد يف عملية 
تدمري االنسانية وخراب الكون بأسره...نعم العوملة ختتصر 
االنسان يف العامل ببعدين: بعده األمين وتعامل معه بشبكة 
بوليسية، وبعده االقتصادي تتعامل معه باملنظمة التجارية 
االنتاجية  باالوىل، وحيصد خرياته ويعطل قدراته  ، يقمعه 

بالثانية.
»صدام  بـ  تكون  ال  املستقبل  ضمانات  ان  االشقر  يؤكد 
احلضارات« وانتصار شعب على شعب ودين على دين بل 
تكون بالصراع احلضاري يف قلب مجيع اجملتمعات النتصار 
ثقافة التنوير واالنفتاح، والشراكة، واملسؤولية، واالقبال 
الظالمية  ثقافة  على  فقط«،  معه  التسامح  »ال  اآلخر  على 

وانكار اآلخر واالعتداء عليه.
يف كتاب عوملة الرعب اضاءة علمية منطقية تؤكد ان الصراع 
بني اخلري والشر واقع منذ فجر التاريخ، لكن اخلري سينتصر 

حتمًا النه اهلل  يف هذا الوجود االنساني اجملتمعي.   

كميل مسعود

مسعوديـــات

اهلل اعطى العرب ثروة هائلة مل حيسنوا استعماهلا.
اعطاهم تراثًا وحضارة عظيمني كما واعطاهم البرتول 

الذي فاق برتول العامل كله.
ان  من  اكثر  عندهم!  ما  بكل  العرب  فعل  فماذا   
ليهامجوا  اذاعية  وحمطات  وتلفزيونات  صحفًا  اقتنوا 

بعضهم بعضًا وليشتموا بعضهم بعضًا.
اعطاهم ثروة هائلة فلم حيسنوا استعماهلا اال ضد 

بعضهم البعض.
ثرواتهم  من  باملئة  عشرة  انفقوا  العرب  كان  لو 
الضخمة يف بناء امتهم واسرتجاع حقوقهم بدل من ان 
يبذروها يف تدمري جريانهم واقربائهم لكانوا اسرتدوا 
ارضهم املغتصبة بدل التسكع عل ابواب امريكا وغريها 
حاملني شكواهم اىل اربعة اقطار العامل وال من يدري 

بهم او حيس.
عندما كان العرب فقراء معدمني استطاعوا باالتكال 
امرباطورية  بناء  من  باالميان  اململوءة  سواعدهم  على 

امتدت اىل الصني واهلند حتى وصلت اىل فرنسا.
كل هذا وهم مفلسون ومعدمون وكانت هلم حضارات 

غزوا العامل بها.
ذات يوم قال اجلنرال فرانكو للدكتور عبد القادر حامت 
رئيس الوزراء املصري يومذاك ان الشعب االسباني 
انظف بكثري من الشعب االوروبي. فالعرب هم الذين 
محلوا هلم النظافة وعرفوهم اليها الن الشعب العربي 
النهار والشعب االسباني اخذ  يستحم عدة مرات يف 
عدة  كذلك  يستحم  اصبح  حيث  العرب  عن  النظافة 

مرات يف اليوم.
كبار  وامام  مرة  من  اكثر  ديغول  اجلنرال  وقال 
الزعماء السياسيني لو ان العرب يف اسبانيا اختلفوا 

مع بعضهم الصبحت فرنسا دولة عربية.
الفرق شاسع وكبري ما بني وحنن فقراء ومفلسون 
وبني ما حنن اغنياء. عندما كنا فقراء وجيوبنا فارغة وال 
نعرف اكثر من ركب اجلمال كانت قلوبنا كبرية عامرة 
اصبحنا  ان  وما  والشجاعة،  والقوة  باالميان  وطافحة 
اغنياء وجيوبنا مليئة باملاليني مل نعد حنسن اال ركب 
الكاديالك وارصدتنا يف بنوك العامل غري معروفة وغري 
صحيحة، حتى اصبحت افكارنا شاردة فاعمتنا املطامع 

وضللتنا الشهوات وفرقتنا االهواء ومزقتنا العقائد.
االكيد  من  فانها  اموالنا  استعمال  حنسن  لو  واننا 
تعطينا قوة جنابه بها العامل، لكن ومع االسف الشديد 
فقد حولنا كل اموالنا اىل قوة دمرنا بها بعضنا وحطمنا 

انفسنا وفرقنا كلمتنا.
اليهم  تعود  لرمبا  مفلسني  فقراء  العرب  يعود  لو 
اهلمم وتكرب قلوبهم ببعضهم ليبنوا ليس امرباطورية 
اقل  على  بل   ، فرنسا  حتى  واهلند  الصني  من  متتد 
انفسهم  حيمون  حدودهم  امرباطورية ضمن  يكون  ما 
بالتقسيط  وليس  واحدة  دفعة  ارضهم  ويستعيدون 
وبكرامة ورؤوسهم مرفوعة بدل من ان تكون حانية. 

سايد حامت وزوجته جانيت 
يعودان من لبنان

دامت  داربعشتار  اىل  وحتديدًا  لبنان  اىل  زيارة  بعد 
واالهل  الوطن  اوضاع  على  اطلع خالهلا  اسابيع  ثالثة 
ترافقه  حامت  سايد  السيد  ملبورن  اىل  عاد  واالقارب 

زوجته السيدة جانيت حامت ليمارسه اعماله كاملعتاد.
وكانت مناسبة اقام خالهلا قداس وجناز االربعني عن 
اليت  الشالوحي  علم  مسيحية  والدته  املرحومة  نفس 
توفيت منذ اربعني يومًا يف مسقط رأسها داربعشتار.

رحم اهلل الفقيدة الغالية واسكنها فسيح جنانه ولالوالد 
والعائلة واالقارب الصرب والعزاء.

شهادة امام التاريخ من ارض 
البشارة

بقلم تموز االسمر
الشاهدة هي االم واالخت ايناس مريم الصليب...تشهد امام 
التاريخ عن مأساة االنسان يف سوريا موطن االنسان االول ومهد  

حضاراته...
والتسامح  احملبة  لرسالة  نفسها  فنذرت  آمنت  ايناس  االم 
وهموم  الوطن  صليب  حتمل  اسرتاليا  يف  اليوم  هي  والغفران، 

واوجاع بل وجراحات ناسه...
والثقة  االمل  تزرع  النصر،  العودة...اجراس  اجراس  تدق 
ارض  على  يدور  ما  علمي صادق  وبوضوح  تشرح  النفوس،  يف 

سورية...مأساة انسان وجلجلة شعب...
شام يا ذا السيف مل يغِب      يا كالم اجملد يف الكتِب.

مياه بردى وثلج حرمون، وهيبة الشيخ على الضفتني...من هذه 
املناضلة  هذه  مع  واثقون  حنن  فينا،  اخلالدة  الفريوزية  الروحية 
واملباركة  اجلميلة  البالد  هذه  يف  علينا  بركة  حّلت  اليت  الكبرية 
اوسرتاليا االم ايناس، حنن واثقون ان سوريا بوعي شعبها العظيم 
ستنتصر على هذه احلرب الكونية اليت حتركها الصهيونية العاملية، 
الدين  اعداء  تكفرييون«  »ارهابيون  مرتزقة  فصوهلا  وينفذ 

والوطن، بل واالنسانية مجعاء...
ايتها االم الكبرية املباركة، يا جنمة انطاكية مشرقية، اهاًل بك 
يف ضمائرنا احلية...يف نفوسنا الكبرية القلقة على االنسان يف 

بالد الشام، ويف سورية كلها.
واالرض  ال؟  كيف  البشارة،   - الكلمة  اليوم حتملني  بيننا  انت 
اليت انبتتك هي ارض البشارة، اذن هي مباركة...اهلل حاميها من 
اعداء االنسان ليس يف سورية فحسب بل يف كل بقاع من هذا 
العامل...وحنن باسم هذه اجلالية العريقة يف هذه البالد العظيمة 
اوسرتاليا، نرفع حتية اعجاب وتقدير لعطاءاتك النوعية اهلادفة يف 
سبيل االنسان وعزه وكرامته، اذن من يصون ويدافع عن االنسان 
يباركه تعاىل وحيميه من االشرار الن اهلل اخلالق احبنا...باركنا...

خّلصنا...امل خيلقنا على مثاله؟ فهو حي قدوس فينا.
محاك اهلل ومحى سورية بكل ما فيها من شرور وخمططات ابناء 
وهلم وهلريودس  احلياة  والمثالك  لك  احفاد هريودس،  االفاعي 

لعنة التاريخ...
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الراعي الصاحل
حزقيال 34: 1: 2، 10- 11 /يوحنا 10: 11 : 15،7

عربانيني 13: 20 

اجلزء األول

إن صورة الراعي جلد معروفة يف العامل املسيحي. واملزمور 
املعروف بالرعوي هو املرغوب فيه أكثر من أي آخر يف الكتاب 
صاحل،  كراع  املسيح  يقّدم  مثاًل،  الرسم  فن  ففي  املقدس. 
يعكس  الذي  املشهد  خبرافه.  ومعتنيًا  حاماًل  متواضع،  حمب، 
حمبة اهلل ملؤمنيه واهتمامه الذي يقدمه حيث تدعو احلاجة. يظن 
باخلراف،  اإلهتمام  هو  أيامنا  يف  الراعي  هدف  أن  الكثريون 
حّل مشاكلهم، مساعدتهم ملواجهة مشاكل احلياة بإجياد احللول 
التوافقية والدبلوماسية. الراعي الصاحل يساعد الكل، يبتعد عن 

املشاكل، وحيافظ على السالم يف رعيته.
هذه الصورة لرسالة الراعي الصاحل متخذة من نظرية علماء 
النفس اليت تهدف على املساعدة مع العامل وليس مع تعليم 
ملساعدتنا  يهدف  الذي  بالرسولية  املتعلق  املقدس  الكتاب 
بأن  هذا  يعين  ال  العامل.  مسيحية صحيحة يف  عيشة  لنعيش 
معنا  الصاحل  الراعي  اهلل!  عاذ  ما  مبشاكلنا...  مهتم  غري  اهلل 
يف األوقات الصعبة وحتى يف املوت، لكنه وهو الذي يوجهنا 
ويقودنا بنفس الوقت، على طريق الصالح والرمحة، يدعو الرعاة 
الضالني ليعطوا جوابًا على أعماهلم، ويشجعهم للحفاظ والثبات 
يف اإلميان عندما يواجهون األعاصري اليت تهدد إميانهم، رجاءهم 
الكتب  يف  للراعي  بالنسبة  مغرية  أسباب  توجد  ال  وحمبتهم. 
امللك مثاًل عن املؤمنني. عرض  املقدسة. دافع داود الراعي – 
االخرين  الرعاة  تكلم ضد  عندما  حياته ومسعته  حزقيال  النيب 
عن  ليفتش  يذهب  الذي  املضطهدين؛  حامي  هو  اهلل   .)34(
اخلروف الضال )متى 18: 10- 14(. يستطيع القطيع الصغري 
انتباهه  لن حييد  الصاحل سوف  الراعي  أن يعيش بسالم ألن 

عنه.
الرعوي معاكس للوثنية واالإنساني واملدافع عن اإلميان.

 6  :34 إصحاح  يف  حزقيال  كلمات  تقرأ  الشكر،  خدمة  يف 
والقائلة ضّلت غنمي يف كل اجلبال وعلى كل تل عاٍل...ومل 
يكن من يسأل أو يفّتش...حي يقول الرب من حيث أن غنمي 

صارت مأكاًل لكل وحش
احلقل إذ مل يكن راع... “ها أنذا على الرعاة وأطلب غنمي 
أنفسهم  الرعاة  يرعى  وال  الغنم  رعي  عن  وأكفهم  يدهم  من 

بعدما أخّلص غنمي من أفواههم”.
ويظهر  الصاحل.  الراعي  كونه  نفسه  عن  السّيد  ويتكلم 
الراعي الصاحل الذي يفتش عن عن  خالل كل حياته بأنه هو 
اخلروف الضال ويفرح بعودة اخلاطئ ويطرد الشياطني ويشفي 

املرضى...
وهذا الراعي الصاحل ُيعطي حياته من أجل قطيعه؛ وقد ُذكرت 
هذه الفكرة أربعة مرات )يوحنا 10: 11 و 15و17 (. ومل يكتفي 
مبواجهة الشر من أجل قطيعه لكنه كان على استعداد للذهاب 
إىل  الرسالة  ففي  حمبيه.  أجل  من  حياته  مضحيًا  املوت  إىل 

العربانيني يقول: “إن الصلب مل يكن نهاية اهلدف. 
لقد   .)20  :13( املوت”  من  الصاحل  الراعي  قام  لقد   “
بدون  العادي  اإلنسان  ملفهوم  وحسناه  اهلل  رمحة  انتصرت 

انتظار، على الشرير واملوت…
املقدسة،  الكتب   الصاحل يف  الراعي  عن  املالئمة  الصورة 
غريبة ملفهوم اإلنسان العادي. إنه لعمل صعب و خطر! الرعاة 
الوعرة  الوديان  يف  الظلمة،  يف  قطعانهم  يقودون  ما  غالبًا 
ليصلوا بهم إىل املرعى األخضر واملاء الصايف. ُيشّجع املزمور 
23 الرعاة الذين إميانهم قد ضُعف بسبب املخاطر. يقود الراعي 
له  ويؤمن  الضرر  من  للخطر وحيفظه  امُلعّرض  الصاحل قطيعه 

اهلدوء واإلبعاد عن اخلوف حتى يهيئه لليوم التالي.
هذا  قطعان  يف  جلّد صعب  صاحلًا  راعيًا  شخصًا  يكون  أن 
إىل  قطعانهم  يقودون  الذين  الرعاة  من  كثري  هناك  العامل. 
اهلالك وُيغذوهم و ُيغّذوا أنفسهم بالشر ويبعدوهم عن اخلطر 

والرمحة واحملبة.
السّيد املسيح، كما تعلّمنا  أيام  الوضع خمتلفًا يف  مل يكن 
مرات(  )ثالث  الرعائية  خدمته  على  يشّدد  نراه  إذ  األناجيل. 
ويتهم رعاة ذاك الوقت امللحدين بالسارقني )أربع مرات(. إنه 
ملن املخيف أن يتحّول الرعاة من قادة مؤمتنون من اهلل خلالص 
مصاحلهم  خيدم  وما  هلم  حيلو  ما  يعملون  رعاة  إىل  النفوس 
أوقاتهم  أكثر  يقضون  الرعاة  أن  الواضع  ملن  إنه  اآلنية. 
باإلهتمام باملسائل اإلجتماعية والعائلية، عوضًا من أن يكونا 
مستعدين جملابهة التجارب اليت هي قسم من رسوليتهم. عليهم 
أن يّتخذوا املسيح واألنبياء مثااًل فيفضحوا الكهنة الكذبة حتى 

ال يسمع املؤمنون ألصواتهم. 
يتبع

بشرى سارة: الرجال الصلع 
أجدر بالثقة وأكثر رجولة!

يتميزون  “الصلع”  الرجال  أن  مؤخرًا  دراسة صدرت  كشفت 
بالقوة والتأثري مبن حوهلم، باإلضافة إىل كونهم أجدر بالثقة، 
مقارنًة مع الرجال الذين يفضلون احملافظة على طول شعرهم. 
رؤوسهم  حبلق  يقومون  الذين  الرجال  أن  الدراسة  يف  وجاء 
بالكامل، ينظر إليهم من قبل اآلخرين على أنهم أكثر رجولة، 

وأقدر على فرض سيطرتهم على من حوهلم.
األمريكية،  “تايم”  جملة  على  نشرت  اليت  الدراسة  وبينت 
الشقيقة لـ”سي ان ان” أن الرجال الصلع لديهم فرص العمل 
مبركز قيادي أكثر من أقرانهم من الرجال الذين حيافظون على 
طول شعرهم، وذلك بسبب السمات الرجولية اليت تظهر جليًا 
عليهم، األمر الذي يوصلهم إىل املراكز القيادية على حساب 

الرجال ذوي الشعر.
وآخرين  لرجال صلع  الصور  الدراسة عن عدد من  وكشفت 
بشعر، حيث طلب من املشاركني يف البحث أن يسجلوا أرقام 
على  والقدرة  القوة  مالمح  أعلى  تظهر  اليت  للصور  تصاعدية 
التأثري، باإلضافة إىل أكثر األشخاص اجلديرين بالثقة، لتظهر 

األرقام أن الرجال الصلع احتلوا أعلى املراتب.
الدراسة أن بعض الصور اليت مت اطالع املشاركني  وبينت 
عليها، كانت لذات األشخاص قبل وبعد حلق رؤوسهم، حيث 
بنحو  أطول  يظهرون  الصلع  الرجال  أن  إىل  النتائج  أشارت 
اإلنش )2.5 سنتيمرت(، باإلضافة إىل ظهورهم مبظهر أقوى من 

صورهم قبل حلق رؤوسهم وبنسبة 13 يف املائة.
تساقط  مشاكل  من  يعانون  الذين  الرجال  الباحثون  ونصح 
الشعر والصلع، باإلقدام على حلق رؤوسهم بشكل كامل، حيث 
أن ذلك سيؤدي اىل رفع جاذبيتهم مقارنًة مع األشخاص الذين 
يعانون من مشاكل تساقط الشعر وحيافظون على ما تبقى من 

شعرهم.

أخطر ما قد حيصل يف 
املستشفيات.. ممرض حترش 
جنسياً بـ3 نساء حتت التخدير

بريطانيا  والقبالة يف  التمريض  أّن جملس  التلغراف  ذكرت 
بـ3 نساء  استمع إىل قضية حترش املمرض غافني نيكلسون 
بينما كّن يف أضعف وضع هلن، لدى استفاقتهن من التخدير 

من عمليات جراحة جتميلية لصدورهن.
وقام املمرض باستغالل الوضع بينما كانت النساء يتلقني 

العالج يف مستشفى سباير واشنطن.
 وأدين نيكلسون بعد حماكمته يف حمكمة نيوكاسل امللكية بـ3 
اتهامات باإلعتداء اجلنسي وأحيلت قضيته إىل جملس التمريض 
والقبالة. وأمر اجمللس بإيقافه كليًا عن ممارسة التمريض، بعد 
أن توصل إىل أّن هنالك خطرًا من تكراره ألفعاله يف حال مارس 

وظيفته الحقًا.
بعد   2008 )سبتمرب(  أيلول  يف  نيكلسون  أفعال  وانكشفت 
أن مألت مريضة شكوى لدى املستشفى يف أّن املمرض ملس 

أعضاءها اخلاصة يف مناسبتني.
من  من خالل حتقيقها  باحلادثة متكنت  الشرطة  إبالغ  وبعد   
اكتشاف أّن مريضات أخريات جرت معهن حوادث مماثلة بطلها 

املمرض الذي كان يعمل سابقًا يف الشرطة.
وسجن نيكلسون يف 19 متوز )يوليو( 2011 ليبدأ عقوبة من 
8 سنوات بواحدة من تهم اإلعتداء اجلنسي. كما عوقب بفرتتي 
أخريني مماثلتني. وأمر بتوقيع  عقوبة من 5 سنوات لتهمتني 

التعهد اخلاص باجملرمني اخلطرين جنسيًا مدى احلياة.

قالت دراسة إن النساء اللواتي يعانني الصداع النصفي لسن أكثر 
عرضة خلطر السمنة عن غريهن من النساء األخريات على النقيض مما 

تقوله بعض الدراسات األخرى.
وخلصت بعض الدراسات إىل وجود عالقة بني الوزن الزائد وارتفاع 
معدالت اإلصابة بالصداع النصفي لكنها فحصت األشخاص يف األساس 
عند نقطة زمنية واحدة دون توضيح ما إذا كان الصداع النصفي أم 

الوزن الزائد حدث أوال.
بيانات  »الصداع« فحصت  والدراسة احلالية اليت نشرت يف دورية 
بدأت يف  األجل  دراسة سريرية طويلة  املرأة وهي  دراسة لصحة  من 
متابعة آالف النساء يف الواليات املتحدة يف منتصف تسعينات القرن 

املاضي.
للبحوث  الفرنسي  الوطين  املعهد  من  كورث  توبياس  الباحث  وقال 
الصحية والطبية وجامعة بوردو يف رسالة عرب الربيد اإللكرتوني »تؤكد 
دراستنا على أن وجود الصداع النصفي ال يرتبط بزيادة وزن اجلسم 
يف املستقبل أو السمنة.« وبشكل عام مل تكن النساء اللواتي يعانني 
صداعا نصفيا يف البداية أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة عن النساء 
األخريات يف الثالثة عشر عاما التالية. وكان متوسط زيادة الوزن يف 

اجملموعتني متطابقا تقريبا مبقدار حوالي 4.5 كيلوغرام.
زيادة  يف  النصفي  الصداع  يسهم  أن  ميكن  النظرية  الناحية  ومن 
الوزن بشكل غري مباشر مثلما مينع الصداع املتكرر أو احلاد الشخص 
من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وتستند النتائج اجلديدة على 
19162 من العامالت يف جمال الصحة وأعمارهن 45 عاما فأكثر وكانت 
أوزانهن طبيعية عندما بدأت الدراسة. وذكرت حوالي 3500 وجود تاريخ 
مرضي من الصداع النصفي. وخالل الثالث عشر عاما التالية أصبح 41 
يف املئة من النساء يعانني زيادة الوزن يف حني أصبح حوالي 4 يف 
املئة يعانني السمنة املفرطة. لكن احتماالت اإلصابة بالسمنة مل تكن 
وزاد  النصفي  للصداع  تاريخ مرضي  لديهن  اللواتي  النساء  أكرب بني 
خطر زيادة الوزن قليال فقط بنسبة 11 يف املئة. وخلص فريق الباحث 
كورث إىل أن الصداع النصفي احلاد ال يبدو أنه ينطوي على خطر حدوث 
وزن زائد أيضا. ومل تكن النساء اللواتي يعانني صداعا نصفيا بوترية 
السمنة من  أو  الوزن  بزيادة  أكثر عرضة لإلصابة  أسبوعية إىل يومية 
اللواتي يعانني صداعا نصفيا عدة مرات يف السنة. ومل تبحث الدراسة 
ما إذا كانت املرأة اليت تعاني زيادة الوزن او السمنة أكثر عرضة خلطر 

اإلصابة بالصداع النصفي أو الصداع األكثر حدة.
وقال كورث »ال يزال ذلك ممكنا. يف الواقع أظهرت عدة دراسات أن 

السمنة مرتبطة بزيادة وترية اإلصابة بالصداع النصفي.«
وأضاف أن هناك أيضا بعض األدلة اليت تربط بني السمنة وزيادة 
الصداع  انتشار  النصفي يف املقام األول لكن  بالصداع  خطر اإلصابة 
معدالت  ارتفعت  حني  يف  األخرية  العقود  يف  مستقرا  ظل  النصفي 

السمنة.

الصداغ النصفي ال يرتبط بزيادة الوزن

أسرتاليا: تفاصيل إلغاء طريق باراماتا 
وإنشاء طريق سريع حتت األرض

وافقت  حكومة نيو ساوث ويلز بقيادة باري أوفاريل على دعم  
خطة اقرتحتها هيئة البنية التحتية بالوالية، بإلغاء طريق باراماتا 
حتتية  بنية  اسرتاتيجية  منه ضمن  بدال  سريع  طريق حتيت  وحفر 

جديدة تتكلف زهاء 30 مليار دوالر.
أوفاريل على ختصيص 1.8 مليار دوالر لتنفيذ  باري  ووافق 
كونيكس«  ويست  اسم«  حيمل  الذي  السريع  الطريق  مشروع 
توسعة  بعمليات  سريتبط  والذي   ،WestConnex motorway
لطريق »ام4«، ويتم تنفيذه أسفل طريق باراماتا، وحتديدا بني 
سرتاسفيلد وكامربداون، قبل أن يتم احلفر حتت اجلانب الغربي 
 M5 من كامربداون، ثم يتم ربطه باملطار، وبنفق آخر حيمل اسم

.East
ووفقا هليئة البنية التحتية بنيو ساوث ويلز فإن الطريق السريع 
سوف يوفر لسائقي السيارات 35 دقيقة، وجينبهم التعرض لـ 52 

إشارة مرور بني باراماتا ومطار سيدني.
األكرب  اخلطة  السريع  ويعترب مشروع طريق  ويست كونيكس 
رفضت  واليت  بالوالية،  التحتية  البنية  هيئة  اسرتاتيجية  ضمن 

اقرتاحا بضرورة إنشاء خط سكة حديدية يعرب ميناء سيدني.
 F3 وتتضمن االسرتاتيجية اجلديدة إنشاء طريق سريع يربط بني
و M2 خالل اخلمس سنوات القادمة، ووضع قطارات أكثر سرعة 

.Illawarra لالنتقال إىل نيوكاسل و
وعالوة على ذلك وضعت االسرتاتيجية هدفا بإنشاء طريق سريع 
ميتد عرب جنوب سيدني خالل 20 عاما، وإنشتء حمطات حافالت 

حتت األرض يف منطقة األعمال املركزية خالل 10 أعوام.
كونيكس  ويست  طريق  ملشروع  املباشر  أوفاريل  دعم  ورغم 
السريع إال أنه طالب بتشكيل فريق عمل لوضع املالمح النهائية، 

وكيفية متويله.

نيكول كيدمان مل تقدم النصائح لكاييت هوملز
  

السابقة  الزوجة  كيدمان،  نيكول  االسرتالية  النجمة  حتاول  مل 
للممثل طوم كروز، االتصال باملمثلة كاييت هوملز لتقديم النصائح 

هلا بعد طلبها الطالق منه.
وقالت كيدمان يف مقابلة مع جملة »دابليو إيتش أو« »مل أحتدث 
إليها قّط، أمتنى هلم اخلري مجيعًا ولكن مل يكن لي أي عالقة بكّل 
لزواجها  ممتنة  أنها  إىل  كيدمان  أشارت  أخرى،  جهة  من  ذلك«. 
الذي استمر 10 سنوات من كروز، وقالت »تزوجت بسرعة وبعمر 
صغري ولكنين ال أندم ألنه أعطاني ولدّي بيال وكونور وكنت يف 

زواج رائع لفرتة طويلة«.
وكانت تقارير أشارت إىل أن كيدمان تواصلت مع هوملز بعد 
طلبها الطالق لتقدم النصح هلا مبا أنها مّرت بالتجربة يف السابق.
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 بادارة السيد 
سام كوره
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 ساعة 
ويف جميع مناطق 
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0418 240 850

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

*
*
*

مل يدم زواج ندى أكثر من 4 أشهر، والسبب اخليانة. فزوجها 
السابق كان »نسوجني« على حّد تعبريها، أما سهام وعلي فريويان 
قصة خمتلفة عن سبب انهيار زواج كل منهما، وهو ارتباط مل يتخطَّ 

السنة.
ُيقال إن فرتة اخلطوبة هي مرحلة تعارف حتدد مدى جناح احلياة 
الزوجّية املستقبلّية، لكن الواقع يفضي اىل أن اجتماع املرأة والرجل 
بعد زواجهما حتت سقف واحد، وال سيما خالل السنة االوىل، هو 
اخلطيبان من  ينتقل  إن  العالقة واستمراريتها. فما  ما حيّدد جناح 
عامل الرومانسّية واملشاعر اجلّياشة اليت تتداخل مع متطّلبات احلياة 
الزوجّية ومسؤولياتها اجلّمة، تدخل عالقتهما مرحلة التقويم. ويف 

احلياة  من  األوىل  املشرتكة، حُيكم عمومًا على السنة 
أو  بالنجاح  الفشل. وإذ بّينت إحدى الزواج 
حتصل الدراسات، أن معظم  الطالق  حاالت 
األوىل  السنة  وإن يف  الزواج  من 
ميهل  البعض  الزوجني مخس كان 
يقررا  كي  ، سنوات  هما مصري
التوقف  من  بّد  عند أسباب ال 

وخمّلفاته،  ه الطالق  ثري تأ و
يف األوالد واملطّلقني.

حاالت وشهادات
مل  اخلطوبة،  مرحلة  يومًا تشعر يف  ندى 

بأن لدى زوجها السابق عالقات مع أخريات، أو على األقل مل تفّكر 
يف األمر، »تعّرفت اليه ملدة سبعة أشهر قبل الزواج، وكان مسافرًا 
يف إحدى الدول األوروبّية ويريد الزواج بسرعة. فكان أن تزوجنا 
كثريات خيرج  نساء  مع  عالقات  يقيم  أنه  ألكتشف  معه  وسافرت 
معهن، مربرًا ذلك بالصداقة. وعندما كنت أتطرق اىل هذا املوضوع، 
يتطّلب  األوروبي  اجملتمع  أن  اعتبار  على  باملتخّلفة،  يصفين  كان 
انفتاحًا. اىل أن عدت ذات يوم من السوق، ألجده مع إحداهن يف 

فراشي الزوجي، فكان الطالق!«.
أما سهام، فقد انفصلت عن زوجها بعد 10 أشهر من عقد القران 
الدفع  يف  يتقرّت  أنه  أحلظ  كنت  اخلطوبة  فرتة  »يف  خبله،  بسبب 
اىل  السبب  أعزو  دائمًا  كنت  لكين  املوضوع،  اىل  أهلي  ولفتين 
احلرص، فنحن على أبواب زواج مما يتطّلب ضبط املصاريف وحتّمل 
وكان  باخلبز،  حتى  علّي  يبخل  بات  الزواج  بعد  لكن  املسؤولية. 
يرتكين أيامًا يف املنزل من دون طعام وال مال حتى حتّولت حياتي 
جحيمًا ال ُيطاق، فرتكت املنزل ورفعت دعوى طالق ال تزال قائمة 

اىل اليوم«.
ولعلي قصة أخرى، وإن كان عامل املال قد أدى فيها دورًا، فهو 
يقول إن زوجته كانت كثرية البذخ ومسرفة، »بعد الزواج اشرتت 
لنفسها وللمنزل عددًا كبريًا من الكماليات اليت كنا يف غنى عنها 
وأوقعتين يف الكثري من الديون، علمًا أننا اتفقنا قبل الزواج على 
اإلدارة املالية، لكن يف ما بعد تغرّي كل شيء. وعندما كنت أوّجه 
إليها املالحظات كانت تستشيط غضبًا، وتقول إذا مل تكن قادرًا 
على أن تؤمن لي احلياة اليت أرغب بعيشها فليكن الطالق، فكان 

هلا ما أرادت!«.
تلك كانت عّينة من أسباب الطالق يف السنة

للطالق  األخرى  األسباب  هي  ما  لكن  الزواج،  من  األوىل   
السريع؟

أسباب الطالق وخملّفاته
كأّي ظاهرة إجتماعّية، يرتبط الطالق باملتغرّيات اإلجتماعّية اليت 
تنسحب على األشخاص، فهم بدورهم يتأثرون بالبيئة اليت يعيشون 
فيها، لكن هذا ال يعين استثناء املشكالت املتعّلقة باألزواج أنفسهم 
فاجملتمع  الزواج.  فشل  اىل  تؤدي  واليت  احمليط،  عن  معزل  يف 
الرابط  احنالل  أسباب  من  ُتعّد  والشخصّية  النفسّية  والعوامل 
الزوجي. وبعدما يشري اىل أن نقطة االرتكاز يف الزواج هي ثقافة 
النفسي  اإلستشاري  يعزو  البعض،  بعضهما  إىل  الزوجني  تعّرف 
الذي  السريع  الطالق  أسباب  معوض  ميشال  الدكتور  واإلجتماعي 
حيصل خالل السنة األوىل من الزواج اىل حصول الزواج السريع غري 
املدروس، عدم التفاهم واالنسجام بني الطرفني، املعاملة السيئة، 
العناد وصفات شخصّية أخرى غري مقبولة، اخليانة وأحيانًا الوضع 
اىل  »اضطرار معظم شبابنا  أن  املرتّدي. ويلفت اىل  اإلقتصادي 
اهلجرة، يؤدي اىل غياب القدرة على التعارف بني الشّبان والفتيات 
لفرتة كافية، فيصدم األزواج عندما خيوضون جتربة احلياة املشرتكة 
املرأة واستقالليتها  أن حتّرر  الزواج. كما  وينهار  اليت قد تفشل 
املادية يف عصرنا، جيعالن الرجل الذي نشأ على مفاهيم شرقية 
ذكورّية، غري متصاحل مع واقع قوة زوجته، فتبدأ املشكالت ما مل 

يكن الطرفان مدركني لألمر«.
وعن تأثري الطالق يف الزوجني، يقول معوض إنه يشمل الرجل 
واملرأة على السواء، »فكالهما ميّر حباالت من الكآبة واإلحباط والقلق 
والتوتر، كذلك يواجه املطّلقون إحساسًا باالضطهاد والظلم والغربة 
يبلغوا مرحلة  أن  بالنفس، اىل  الثقة  واالنطواء والتشاؤم وضعف 
التصاحل مع الذات واستعادة اهلدوء وإعادة النظر يف مواقفهم يف 
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احلياة عمومًا والزواج خصوصًا، ثم االنطالق يف احلياة جمددًا«.
الطالق،  يف  األكرب  واملتضّرر  اخلاسر  »هم  األوالد؟  عن  وماذا 

أهلهم. فهؤالء يشكلون دائمًا السبب يف أي نزاع ينشب  بني 
أم  الطالق  قبل  األوالد  ولد  وسواء 

افتقادهم  فإن  بعده، 
العائلي  الدفء  اىل 
بأهلهم  واالجتماع 
واحد  منزل  يف 
ظروف  وضمن 

ومثالّية،  طبيعّية 
لديهم  خيلق 
إجتماعّية  مشكالت 

مّجة.  ونفسّية 
األخطار  ومن 
احمُلدقة بهم، 
احلافز  فقدان 
صلة  ا ملو
س  ر لد ا

م  نتظا ال ا و
املدرسة،  يف 

يف  واالضطراب 
إنشاء صداقات، والعدائّية، وفقدان االستمتاع باحلياة. وعلى االهل 

متابعة أبنائهم، وعدم استعماهلم أوراقًا للضغط أو لالنتقام«.
الطالق قانونًا

ختتلف أحكام الطالق بني الطوائف اللبنانية نظرًا اىل خصوصّية 
كل طائفة، فالطالق مسموح لدى احملاكم اإلسالمّية وسهل احلصول 
عمومًا  املسيحيني  لدى  ويبقى صعبًا  الدرزية،  الطائفة  نسبيًا يف 
والكاثوليك حتديدًا، علمًا أن خروقات كثرية جُترى وتعتمد هذه األيام 
كبرية.  مالّية  مبالغ  لقاء  وقت ممكن،  أسرع  الطالق يف  يتم  كي 
باتريسيا  الطالق  دعاوى  املتخّصصة يف  احملامّية  تؤكده  ما  وهذا 
عيد، وتلفت اىل أن »احملاكم واملراجع الدينية ال تفصح عن األرقام 
احلقيقّية حلاالت الطالق اليت حتصل سنويًا، غري أن الرقم املتداول 
كبري جدًا وخميف وينبئ بفشل املؤسسة الزوحّية، إضافة اىل أنه 
يكشف عن التهديدات املرتّبصة بها. فاحملاكم تشري اىل أن الطالق 
لبنان حيصل مبعدل 350 اىل 450 حالة سنويًا، وحنو 60 يف  يف 
املئة منها دامت فرتة الزواج فيها مخس سنوات وما دون، وزهاء 
50 يف املئة منها مل يدم الزواج فيها أكثر من سنة واحدة. ونسبة 
الطالق يف لبنان ارتفعت من 4 يف املئة من جمموع حاالت الزواج 
قبل 20 عامًا، اىل حنو 35 يف املئة يف الوقت احلاضر، ونصفها 
حصل يف السنة األوىل من الزواج«. أما أكثر األسباب اليت تواجهها 
يف حاالت الطالق اليت حتصل يف السنة األوىل، هو »عدم القدرة 
على التأقلم وغياب التفاهم وتدخالت األهل، كما أن اخليانة حتصد 
النسبة األكرب من أسباب الطالق، فيسعى الزوج / الزوجة اىل الزواج 

شخص  بأي  واالرتباط  السريع 
من أجل تكوين أسرة، من دون 
مع  والتوافق  االنسجام  اشرتاط 
األفق  فيصبح  اآلخر،  الطرف 

مقفاًل حتمًا«.

أشهر أسباب الطالق
عندما  الزوجّية:  اخليانة   ¶
ُتكتشف، من الصعب إن مل يكن 
من املستحيل، استمرار العالقة 

الزوجّية.
¶ انهيار التواصل: تكاد ال ختلو 
أي عالقة زوجية من املشكالت، 
لكن التواصل بني الزوجني كفيل 
بالقضاء عليها قبل أن تتفاقم.

اإلدارة املالّية: ال ميكن أن   ¶
الزوجّية من دون  تستمر احلياة 
داخل  املالّية  واملسائل  املال، 
أكثر  من  الزوجّية  احلياة  إطار 

أسباب الطالق شيوعًا.
والعاطفي  اجلسدي  العنف   ¶
تهّدد  اليت  الكربى  األخطار  من 

الزواج.
¶ امللل يعترب أحد أهم مسّببات 
انهيار الزواج، إذ يشعر الزوجان 
الزوجّية  احلياة  بأن  أعوام  بعد 
فقدت إثارتها وأن شرارة احلب 
الطالق  فيكون  انطفأت،  بينهما 

هو احلل.
الزوجّية  احلياة  اللذان يتعارضان مع مصلحة  اإلدمان والقمار   ¶

والعائلّية املشرتكة، ويناقضان حّس املسؤولية.
¶ املشكالت اجلنسّية، فاجلنس مهم جدًا الستقرار أي عالقة زوجّية، 
وفشل العالقة اجلنسّية يؤدي اىل فتور وُبعد بني الطرفني يف 

نهاية املطاف، ثم اىل االنفصال.
الغرية اليت قد تكون َمرضّية يف بعض األحيان،   ¶

فتخنق الزوج / الزوجة وحيصل الطالق.
إدارة املشكالت واخلالفات،  إتقان فنون  عدم   ¶

واللجوء اىل اإلهانات والشتائم.
أشهر أسباب عدم الطالق

¶ محاية األوالد وتوفري اجلو العائلي هلم، وإن باحلد 
األدنى.

¶ قدسّية الزواج كمؤسسة على الزوجني بذل أقصى 
جهودهما إلنعاشها.

¶ محاية الصحة من األمراض اجلسدّية والنفسّية اليت قد 
خيّلفها الطالق.

¶ حاجة االنسان اىل رفيق يف حياته.
إدارة الشؤون املالّية بعد الطالق وما تتطّلبه من   ¶

نفقات.
¶ زعزعة الثقة بالطرف اآلخر.

¶ فقدان اهلوية كزوج أو زوجة.
¶ فقدان بعض الصداقات رمبا، واحلياة اإلجتماعية اليت تقوم على 

مبدأ العائلة.
¶ اجملتمع الذي ال يرحم يف أحيان كثرية.

حني يتزوجان لسنة فقط... والعقد غري قابل للتجديد! 

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. 

أربعون املرحوم بدوي نضرية من مدينة زغرتا
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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:

كمنشطات  وغريهما،  الربي  واجلينسينغ  اجلرجري  شهرة  رغم 
جنسية ال خالف عليها، إال أن خرباء األعشاب أكدوا أن الكرفس 
فوائده  العلم  أثبت  وقد  النباتات،  هذه  كل  تأثريه  يف  يفوق 
وخاصة  األمراض  من  لكثري  وعالجه  اإلنسان،  لصحة  الكثرية 
السلطات  إىل  إضافته  عند  أنه  على  عالوة  جنسي،  كمنشط 
واللحوم واألمساك واملخلالت يعطيها نكهة مميزة وطعما لذيذا. 
الطبية والعالجية والغذائية،  الكرفس واستخداماته  حول فوائد 

يدور حتقيق »السياسة« التالي:
الكرفس  نبات  األعشاب:  خبري  الرحيم  عبد  مصطفى  يقول   
بقلة ثنائية حولية معمرة من فصيلة القيثيات، والنبات جبميع 
أجزائه حيتوي على عصارة شديدة الفائدة لإلنسان تستخدم يف 
عالج الكثري من األمراض، جذوره فاحتة للشهية ومسهلة للهضم 
والتهابات  باحلصوات  اإلصابة  حالة  يف  خاصة  للبول  ومدرة 
املثانة، كما أنه مدر للطمث يف فرتة الدورة الشهرية، وطارد 
قوي للغازات، ويساعد على التخلص من الدهون، إضافة إىل 
بأوراقه،  يتعلق  فيما  جنسي.أما  ومنشط  كمقو  اجلذور  فاعلية 
يعمل  وشربها  غليها  بعد  أو  خضراء  كانت  سواء  تناوهلا  فإن 
بشكل فعال على ختفيض درجة حرارة اجلسم، وتفتيت احلصوات 
والتخفيف من آالم املعدة والطحال، ويقضي على عسر اهلضم، 

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
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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

التهابات  يعاجل  كعصري  واستخدامه 
وكذلك  عنقه  وتقلصات  الرحم 
جماالت  ومن  املهبلية،  العضالت 
كغسول  استخدامه  أيضا  استعماله 

عمل  وميكن  اجلروح،  لعالج 
بعد  منه  الكمادات 

واستعماله  عصره، 
الندبات  لعالج 

السرطانية،  واألورام 
جبانب قدرته على ختفيف 

املفاصل،  التهابات  آالم 
الفم  تقرحات  وعالج 

اللوزتني،  والتهابات 
يستخدم  كما 
معوي.   كمطهر 
سواء اجلبلي ويستخدم الكرفس 
كمعطر  املائي  إذ أو  للجو  قوي 
رائحته  تغلغل  املميزة ان  الذكية 

إىل خاليا املخ يشعر اإلنسان حبالة من التفاؤل والسعادة، كما 

يضاف مع التوابل إىل مجيع أنواع السلطات واللحوم واملخلالت 
استخدموه  املصريني  وقدماء  مميزة،  نكهات  ويكسبها 
والتخلص  اجللدية  وااللتهابات  احلروق  لعالج  ككمدات 
من البثور واخلراريج والدمامل، وآالم اللثة واألسنان 
وختفيف أوجاعها بعد مزجه بالقرنفل، ولعالج آالم 
اجلهاز التناسلي لدى النساء، وإلزالة رائحة الفم 

الكريهة بعد إضافة القليل من البقدونس.
ويصنف الدكتور أشرف عبد العزيز أستاذ التغذية 
جبامعة حلوان األعشاب الطبية إىل نوعني أحدهما 
غذائي وله فوائد طبية وال خوف من استخداماته 
وليست له مضاعفات مسية، وأعشاب غري طبية ال 
تستخدم كغذاء، وجيب تقنني استخداماتها علميا 
من حيث اجلرعات، ويعد الكرفس من النوع األول 
عليه  الدراسات  أجريت  العلمية  األحباث  تطور  ومع 
من  الكثري  علي  بذوره حتتوي  أن  فوجدت  النباتات  من  كغريه 
اليت  والليمونيني  والسيليني  الرتيبليني  مثل  الطيارة  الزيوت 
تعطيه رائحته ونكهته املعروفة واملميزة، إضافة إىل عدد من 
األمحاض العضوية مثل األبيول الذي يستخدم كأبرز خمفضات 
احلرارة، كما حيتوي هذا النوع من النبات على الكثري من األمالح 
العضوية مثل اليود والنحاس واحلديد واملنغنيز والفيتامينات 
مضادات  من  الكثري  جبانب  )سي(،  فيتامني  أهمها  املتعددة 
األكسدة واملركبات ذات الفاعلية اجليدة يف الوقاية من الكثري 

من األمراض واليت تعمل على تقوية جهاز املناعة.
القدم  منذ  معروف  الكرفس  أن  إىل  العزيز،  عبد  د.  ويشري 
التنفس  وضيق  الشعيب،  الربو  حاالت  عالج  يف  باستخداماته 
تأثري  وله  التنفسي،  اجلهاز  والتهابات  والكحة  واالختناقات 
وله  املعدة  إفرازات  من  يزيد  حيث  اهلضمي  اجلهاز  على  جيد 
واالنتفاخات  الكريهة  الغازات  من  التخلص  على  فائقة  قدرة 
تورم  حاالت  لعالج  فوائده  ومتتد  اهلضم.  عسر  حاالت  وعالج 
القدمني واالستسقاء جبدار البطن، وعند إضافته لعسل النحل 
حركة  وينشط  املرتفع،  الدم  ضغط  عالج  يف  فعاال  يصبح 
القولون ويقاوم القيء والشعور بالغثيان، كذلك تبني من خالل 
الدراسات، أنه منشط نفسي يساعد على اعتدال املزاج والشعور 
ضغوط  عن  الناجم  االكتئاب  أعراض  من  والتخلص  بالسعادة 

العمل واحلياة.
التغذية  أستاذ  احلسانني  العزيز  عبد  يوسف  الدكتور  يقول 
وعلوم األطعمة وعميد كلية االقتصاد املنزلي جبامعة املنوفية: 
عليهما  ويطلق  قوي  مفعول  له  اجلرجري  مع  الكرفس  تناول 
العقاقري  معظم  يدخل يف صناعة  أنه  كما  األعشاب«،  »فياغرا 
الشهرية املنشطة جنسًيا. نافيا أن يكون من نباتات الزينة حيث 
يعترب من النباتات سريعة التلف، فسيقانه خفيفة قابلة للكسر، 
وبالتالي ال ميكن استخدامه يف هذا اإلطار، عالوة على أن رائحته 
ليست من النباتات العطرية النفاذة، لذا فهو ال يصنف كأحد 

نباتات الزينة.
ويتفق مع ما سبق الدكتور سيد شليب أستاذ أمراض الكبد 
واجلهاز اهلضمي، والتغذية وطب األعشاب بكلية طب عني مشس 
مؤكدا أهمية الكرفس كمحفز جنسي بعد غلي عصارته وشربها، 
الربي وغريه من  يتميز ويتفوق على اجلرجري واجلينسينغ  وأنه 
احملفزات اجلنسية املعروفة والشهرية، فهو وكما أكدت التجارب 
للرجال  فقط  ليس  الفعالية  اجلنسية  املنشطات  أهم  من  يعد 
ولكن للنساء كذلك حيث يعاجل الربود ويقوى الرغبة،، يف حني 
جند أن اجلرجري منشط جنسي للرجال فقط، ورغم كل ما هلذا 
النبات من فوائد إال أن هناك حماذير جيب أخذها يف االعتبار 
وخاصة بالنسبة للحامل واملرضع له، ألن تناوله يعمل على وقف 

نشاط الغدد اللبنية لدى األمهات خاصة يف فرتة الرضاعة.

يعتربونه فياغرا طبيعية إضافة إىل فوائده الصحية املتعددة 

الكرفس... غذاء األزواج السعداء
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تتمــات

سليمان: سالح الداخل......
تتمة املنشور الصفحة االوىل

قوى  يف  نواب  اعرتاض  املوقف  هذا  وأثار  البلدان.  هذه  يف 
14 آذار، إذ تساءل النائب بطرس حرب عما »اذا كان مثة من ال 
يريد اقرتاع املغرتبني يف اخلارج«، وتوقعت املصادر ان يتخذ هذا 
املوضوع االساسي يف قانون االنتخاب بعدا ساخنا يف اجللسة املقبلة 
للجان يف ضوء طلب اللجان أمس من وزارتي الداخلية واخلارجية 
تأمني  أجل  من  نفذتاها  اليت  االجراءات  عن  تفصيليني  تقريرين 

اقرتاع غري املقيمني والشكوك القائمة حول هذه االجراءات.

سليمان
يف غضون ذلك، متيزت احملطة اجلديدة يف جولة رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان على بعض بلدان أمريكا الالتينية بإطالقه مواقف 
بارزة امس االول من واقع لبنان يف ظل االزمة السورية ومسألة 
السالح. ويف لقاء عقده مع ممثلي الصحافة االرجنتينية يف بوينس 
االرجنتينية كريستينا فرنانديز  الرئيسة  التقى  أيرس، حيث كان 
بلبلة  خلق  سوريا  هدف  »ليس  ان  سلميان  اعترب  كريشنر،  دو 
انتقال  منع  وعلينا  حاليًا،  مشاكلها  تعاجل  بالكاد  وهي  لبنان  يف 
تداعيات االزمة السورية اىل لبنان«. لكنه شدد على وجوب ضبط 
سوريا حدودها مع لبنان وقال: »كما هو مطلوب من القوى االمنية 
اللبنانية منع اقامة قواعد ضد سوريا، على القوى السورية ايضًا ان 
متنع ارسال السالح اىل لبنان أو قطع اشجار يف البساتني او نسف 
االراضي  اىل  الدخول  احلدود وحتاشي  من  القريبة  املنازل  بعض 
اللبنانية«. ونفى وجود أماكن حمددة يف لبنان لـ«اجليش السوري 
احلر«. ويف موضوع السالح قال: »سالح املقاومة يندرج يف اطار 
اسرتاتيجية دفاعية نقوم بتحضريها يف هيئة احلوار ويستعمل فقط 
للدفاع عن لبنان ضد اي اعتداء اسرائيلي وفقط لدعم اجليش وفقًا 
الداخل فهو  الذي يشهر يف  السالح  اما  اللبنانية.  السلطة  لقرار 

ممنوع وجيب نزعه أكان حلزب اهلل ام للسلفيني ام لغريهم«.

»حزب اهلل« وإسرائيل
واالسلحة  للذخائر  مستودع  انفجار  غداة  اهلل«،  »حزب  وتعهد 
تابع له يف بلدة النيب شيت البقاعية، احلفاظ على سالحه متوعدًا 
اسرائيل مبفاجآت. وقال رئيس اهليئة الشرعية يف احلزب الشيخ 
حممد يزبك يف كلمة ألقاها خالل تشييع جعفر علي املوسوي احد 
افراد احلزب الذين قتلوا يف االنفجار: »نعد اعداء امتنا االسالمية 
مبفاجآت الن حربنا هي على املشروع االمريكي االسرائيلي وليست 
وسنحافظ  املواقع  هذه  يف  »سنبقى  واضاف:  املسلمني«.  بني 
على سالحنا ونعترب هذا السالح دمًا جيري يف عروقنا مهما كانت 

األمثان«.
رفيع  اسرائيلي  امين  تلميح مسؤول  السياق  برز يف هذا  وقد 
النيب  يف  املستودع  انفجار  يف  اسرائيل  ضلوع  اىل  املستوى 
احرونوت« عن املسؤول االمين  »يديعوت  شيت. ونقلت صحيفة 
االسرائيلي قوله إن هذا االنفجار هو مبثابة »غرز سيف يف قلب 

املنظمة« يف إشارة اىل »حزب اهلل«.
الواليات املتحدة امس االول عقوبات مالية  اىل ذلك، فرضت 
املقاومة  تربعات حلركة  لبنانيتني جتمعان  خرييتني  منظمتني  على 
اوباما  باراك  الرئيس  ادارة  من  »محاس«، يف مسعى  االسالمية 
لتعطيل نشاطات احلركة. وأضافت وزارة اخلزانة االمريكية مؤسسة 
الوقفية ومؤسسة القدس الدولية اىل قائمتها اخلاصة بالكيانات 
اليت مجدت اصوهلا. وليس معروفًا ما اذا كانت املؤسستان متلكان 
اصواًل امريكية. ومل تورد الوزارة تفاصيل عن اي اصول ضمن 
والية السلطات االمريكية ورفضت التعليق عندما سئلت عن ذلك. 
وقالت الوزارة إن املنظمتني »أنشئتا لدعم أسر مقاتلي محاس« 
نفوذ  تعزيز  »بهدف  الفلسطينية  األراضي  يف  مشاريع  ومتويل 

محاس وسيطرتها«.

امجاع دولي مينع ......
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اجلوار. دول  اىل  التمدد  من  وممنوعة  السورية،  اجلغرافيا 
هكذا ميكن اختصار الساعات الـ24 املاضية، اليت تلت سقوط 
القذيفة السورية اليتيمة، والقصف الذي شنه اجليش الرتكي على 
بالقتلى  العزاء  مواقع سورية. وبعدما سارعت دمشق اىل تقديم 
االتراك اخلمسة واعلنت فتح حتقيق يف احلادث، فان انقرة اليت 
طيب  رجب  حلكومة  جتيز  مذكرة  برملانها  وتبنى  هلجتها،  صعدت 
على  حرصت  السورية،  االراضي  داخل  عمليات  شن  اردوغان، 
التوضيح مباشرة ان املذكرة ال تعين قرارا بشن حرب. وبينما كان 
نائب الرئيس االيراني حممد رضا رحيمي يلتقي اردوغان، كانت 
بنظريها  اتصاال  االمريكية هيالري كلينتون جتري  اخلارجية  وزيرة 
الرتكي امحد داود اوغلو، بينما اعتربت واشنطن ان الرد الرتكي كاف.  
األمن  جملس  دان  اليوم،  فجر  صدر  بيان  ويف 
القوات  أطلقتها  اليت  القذائف  العبارات  »بأقسى  الدولي 
النفس«. »ضبط  إىل  ثانية،  جهة  من  دعا  لكنه  السورية«، 
جملس  إن  املتحدة  األمم  يف  بعثات  عدة  يف  أعضاء  وقال 
البيان، الذي جاء وسطًا بني  األمن توصل إىل توافق حول نص 
روسيا. وزعتها  خمففة  ونسخة  الغربية  القوى  تسانده  مشروع 

وتضاربت التصرحيات السورية والرتكية حول ما إذا كانت دمشق 
»اعتذرت« ألنقرة حول مقتل املدنيني اخلمسة بقذيفة أمس األول. 
ونفى مندوب سوريا لدى األمم املتحدة بشار اجلعفري أن تكون بالده 
اعتذرت عن سقوط القتلى، مشريا اىل ان التحقيق يف احلادث ما 
زال مستمرا، موضحا أن »وزير اإلعالم عمران الزعيب قدم التعازي 
باسم احلكومة للشعب الرتكي، وهو مل يقل إن سوريا تعتذر ومل 
يقدم أي اعتذار«، جمددًا تقديم التعازي للشعب الرتكي »الشقيق«.

وراء  تسعى  »ال  سوريا  إن  نيويورك،  يف  اجلعفري،  وقال 
إن  مضيفا  تركيا«،  ذلك  يف  مبا  جريانها،  من  أي  مع  التصعيد 
عالقات  على  احملافظة  يف  حامسة  مصلحة  هلا  السورية  »احلكومة 
حدودي  حادث  وقوع  حال  »يف  وتابع  تركيا«.  مع  اجلوار  حسن 
بني دولتني، جيب أن تتحرك احلكومتان بطريقة حكيمة وعقالنية«.

ودعا تركيا إىل »التعاون من اجل مراقبة احلدود« املشرتكة بهدف 
منع »تسلل جمموعات مسلحة«، متهما بعض هذه اجملموعات بتنفيذ 
اعتداءات يف سوريا. وأوضح أن القصف الرتكي على مواقع سورية من 
اجلانب اآلخر من احلدود »جرح مسؤولني عسكريني سوريني اثنني«.
وأكد اجلعفري أن احلكومة السورية قدمت »اصدق تعازيها« وفتحت 
»حتقيقا جديا حول مصدر« إطالقها، مضيفا إن »التحقيق مل ينته بعد«. 
وأعلن انه سلم رئيس جملس األمن الدولي هلذا الشهر سفري غواتيماال 
السوري إضافة إىل رسالة  غريت روزنتال رسالة توضح املوقف 
أخرى تطلب من جملس األمن إدانة التفجريات اإلرهابية يف سوريا.

تركيا
مؤمتر  يف  اردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  الوزراء  رئيس  وأكد 
رحيمي  رضا  حممد  اإليراني  الرئيس  نائب  مع  مشرتك  صحايف 
وقال  سوريا«.  مع  حرب  خوض  تنوي  »ال  بالده  أن  أنقرة،  يف 
هي  تلك  واألمن.  السالم  هو  املنطقة  هذه  يف  نريده  ما  »كل 
من  دمشق  حذر  لكنه  سوريا«،  مع  حرب  خوض  ننوي  ال  نيتنا. 
دولة  الرتكية  »اجلمهورية  إن  وقال  تركيا.  صرب  اختبار  مغبة 
أن  احد  ببال  خيطرن  فال  وحدودها،  مواطنيها  محاية  على  قادرة 
»ارنا« ان رحيمي  خيترب عزميتنا يف هذا الشأن«. وذكرت وكالة 
اوغلو. داود  امحد  الرتكي  اخلارجية  وزير  مع  مغلقا  اجتماعا  عقد 

احلكومة  على طلب  الرتكي، يف جلسة طارئة،  الربملان  ووافق 
االمر«  اقتضى  »اذا  سوريا  يف  عمليات  لشن  إذنا  اجليش  منح 
بأكثرية 320 نائبا يف مقابل 129 )من اصل 550 نائبا(. وسارع 
نائب رئيس احلكومة بشري اتاالي اىل التأكيد ان هذا التفويض 
»ليس تفويضا بشن حرب«، بل سيكون مبثابة »رادع« لعدم تكرار 
مبا  اعرتف  السوري  »اجلانب  ان  وأضاف  احلدودي.  احلادث  هذا 
بعد  وذلك  تتكرر«  لن  احلادثة  »هذه  بان  ووعد  واعتذر«،  فعل 
وساطة من األمم املتحدة بني أنقرة ودمشق )تفاصيل ص 15 (.
دولية مواقف 

النفس،  ضبط  إىل  تدعو  دولية  مواقف  سلسلة  وصدرت 
الذي  مون  كي  بان  املتحدة  لالمم  العام  االمني  من  أبرزها 
وطالب  احلدود«،  على  التوتر  تصعيد  حيال  »قلقه  عن  اعرب 
النفس«.   درجات ضبط  بأقصى  بالتحلي  املعنية  االطراف  »كافة 
وقال مساعد وزير اخلارجية اإليراني للشؤون العربية حسني أمري 
عبد اللهيان إن »إيران تطالب الطرفني بضبط النفس والتحقيق يف 
احلادثة، واخذ أهداف األعداء يف املنطقة يف احلسبان«، بينما قال 
وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف »لقد اتصلنا بواسطة سفرينا 
بالسلطات السورية اليت أكدت لنا، وكذلك للمبعوث الدولي األخضر 
اإلبراهيمي، أن ما جرى على احلدود مع تركيا هو حادث مأساوي وانه 
لن يتكرر أبدا«، مضيفا »نعترب انه من الضروري أن تعلن دمشق 
هذا رمسيا«. وأعلن انه »يرى ضرورة أن تسوي السلطات السورية 
اجلانبني«. بني  مباشرة  اتصاالت  خالل  من  املشاكل  والرتكية 

»نناشد  بيان،  يف  الصينية،  اخلارجية  وزارة  وقالت 
التحلي  وسوريا  تركيا  ذلك  يف  مبا  املعنية  األطراف  كل 
تصعيد  إىل  يؤدي  حترك  أي  عن  واالمتناع  النفس  بضبط 
املنطقة«. يف  واالستقرار  السالم  على  احلفاظ  بغية  التوتر 

خارجيتها  وزيرة  لسان  على  املتحدة  الواليات  أبدت  وبعدما 
هيالري كلينتون، امس االول، »غضبها« ازاء احلادث الذي يشكل 
»مثاال جديدا على السلوك املارق« للنظام السوري، قالت املتحدثة 
واشنطن  ان  نوالند  فيكتوريا  األمريكية  اخلارجية  وزارة  باسم 
كان  أراضيها  على  القذيــفة  سقوط  على  تركيا  رد  أن  تعتــرب 
لسـيادتها. أخرى  انتهاكات  أي  لردع  ويهــدف  ومتناســبا  مالئما 

وقال املتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل »نأمل أال يتطور ذلك 
اىل نزاع اكرب«. واضاف »حنن مستاؤون مما يرتكبه النظام السوري 
على طول احلدود مع تركيا ونقف اىل جانب حلفائنا االتراك«، مشددا 
على اهمية »احرتام احلق يف الدفاع عن النفس الذي مارسته تركيا«.        
اىل  انقرة  مريكل  اجنيال  االملانية  املستشارة  دعت  حني  ويف 
»االعتدال« يف ردها، اعترب وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس 
أن إطالق القذائف من سوريا على االراضي الرتكية »يطرح تهديدا 
الربيطاني  الدوليني«، بينما اكد نظريه  جديا على السالم واالمن 
وليام هيغ ان االستهداف السوري لرتكيا هو امر »غري مقبول«.

الرد  إن  »رويرتز«  لوكالة  هيغ  وقال 
تصعيد.  أي  من  حذر  لكنه  »مفهوم«،  الرتكي 
وحذر األمني العام جلامعة الدول العربية نبيل العربي »من مغبة 
هذا التطور اخلطري لألحداث على احلدود الرتكية - السورية، وما 
واألمن  املنطقة  يف  واألمن  للسلم  خطري  تهديد  من  ذلك  حيمله 
العاملي«، بينما دعا وزير خارجية مصر حممد كامل عمرو »احلكومة 
اجملاورة«. الدول  حدود  على  االعتداء  عدم  لضمان  السورية 

الفوري  بالوقف  سوريا  طالب  األطلسي  مشال  حلف  وكان 
»لألعمال العدوانية« يف حق تركيا. وقال سفراء احللف يف بيان 
ان القصف »ميثل سببا ألكرب القلق للحلفاء الذين يدينونه بقوة«.

يف  مرييدور،  دان  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  نائب  واعترب 
على  سوريا  من  هاون  قذيفة  إطالق  اعتبار  جيب  انه  باريس، 
»على  وقال  األطلسي«.  يف  عضو  على  »هجوما  تركية  بلدة 
األطلسي  مشال  حلف  ملعاهدة  وفقا  هذا  ان  يقول  أن  املرء 
فرنسا«. )على(  يعين  وهذا  احللف،  يف  عضو  على  هجوما  كان 
نيًا ا ميد

»مقتل  بيانات،  يف  االنسان،  حلقوق  السوري  املرصد  اعلن 
مقاتال  و21  نظاميا  جنديا  و40  مدنيا   36 هم  شخصا،   97
اجلمهوري  احلرس  من  عنصرا   21« مقتل  اىل  مشريا  معارضا«، 
العاصمة«. بريف  قدسيا  يف  نار  اطالق  اعقبه  تفجري  يف 
وذكر التلفزيون السوري ان »قواتنا املسلحة تعلن منطقة سليمان 
احلليب حبلب منطقة آمنة بعد تطهريها من اجملموعات االرهابية املسلحة«. 

املرشح اجلمهوري......
تتمة املنشور الصفحة االوىل

الذي حتدث وتصرف من موقع  اوباما  الضعيف نسبيًا للرئيس 
يف  يرددها  اليت   – القوية  االنتقادات  توجيه  يف  وأخفق  دفاعي 
اىل طروحات رومين وحتى ادعاءاته ومبالغاته. نشاطاته االنتخابية – 
على صعيد املضمون، مل يرتكب اي من املرشحني هفوة او كبوة 
كبرية وإن بالغا يف اهمية طروحاتهما واحصاءاتهما، مع ان رومين 
انتقادات  وجه  يف  الضريبية  طروحاته  بعض  من  التهّرب  حاول 
اخفق يف  الرئيس  لكن  االخري يسيء تفسريها.  إن  بقوله  اوباما 
كيف  وبالتفصيل  بــاالرقــام  يشرح  كي  مباشرة  منافسه  حتــدي 
سيوازن بني تقليص العجز وابقاء االعفاءات الضريبية عن االثرياء 
الوسطى. وقد ساعد  الطبقة  وتفادي فرض ضرائب جديدة على 
الغموض املقصود لرومين، واخفاق اوباما يف حتديه يف هذا اجملال، 
الرئيس. على  االقل  على  ظاهرًا  التفّوق  يف  اجلمهوري  املرشح 
الشيء.  بعض  متفوقًا  ــا  ــام اوب كــان  املــضــمــون،  حيث  مــن 
ليلة  ان  ال شك يف  والشكل،  واالداء  االسلوب  حيث  من  ولكن 
االمريكيني  معظم  ينسى  وســوف  رومــين.  ليلة  كانت  االربــعــاء 
كثرية  وارقامًا  احصاءات  رددا  املرشحني  ان  خصوصًا  النقاش، 
اليت  انطباعاتهم  ان  اال  تعقيدًا.  أكثر  لربامج  معقدة  وتفاصيل 
الناخبني  من  الضئيلة  الشرحية  تلك  مواقف  على  تؤثر  ان  ميكن 
املرتددين سوف تكون مبنية على النواحي »املسرحية« للمناظرة.

كيف كان رومين ينظر دومًا وهو يبتسم اىل اوباما حني كان 
الكامريا، وكيف كان حبركاته  او ينظر مباشرة اىل  اليه،  يستمع 
ونربته ووقفته يوحي بأنه مرتاح جدًا اىل وجوده على املسرح ندًا 
اوباما ينظر معظم الوقت اىل  أوباما. ويف املقابل، كان  لند مع 
متجهمًا،  وجهه  وبدا  املالحظات،  بعض  يسجل  وهو  امامه  املنرب 
وحتى عندما كان يبتسم كان واضحًا ان ابتسامته مصطنعة، كما 
او  الكامريا  اىل  النظر  اي  املناظرات،  امتحانات  أبسط  اخفق يف 
اىل  ينظر  كان  االخــرية  مداخلته  ألقى  حني  وحتى  منافسه.  اىل 
مدير املناظرة وليس اىل الكامريا، وعربها اىل الشعب االمريكي.
أسلوب  كأفضل  اهلجوم  اىل  رومــين  جلأ  املناظرة،  بداية  منذ 
الوباما  االقتصادي  السجل  اىل  تكل  ال  انتقادات  ووجه  للدفاع، 
واىل برناجمه الصالح العناية الصحية. حتدث بطالقة وبثقة ظاهرية، 
ومل يرتدد يف مقاطعة مدير اجللسة، الصحايف املخضرم جيم ليهرر، 
او جتاهل حماوالته لضبط النقاش والتزام الوقت احملدد للمرشح. 
وراوحت ردود أوباما الدفاعية بني اجليد واملقبول والضعيف، وبدا 
الرئيس كأن آخر مكان يريد ان يكون فيه يف تلك االمسية هو 
على اخلشبة قبالة رومين، حيث راقبهما اكثر من 60 مليون نسمة.
بأن  االعــرتاف  اىل  اضطروا  أوباما  محلة  يف  املسؤولون  حتى 
رومين حقق بعض النقاط من حيث »االسلوب«، وانه بدا مرتاحًا، 
للرئيس  حدث  كما  متامًا  بامللل،  يشعر  او  متعبًا  أوباما  بدا  بينما 
كلينتون  بيل  وبني  بينه  الثالثية  املناظرة  يف  االب  بوش  جورج 
اىل ساعته. ينظر  بوش وهو  املاليني  بريو، حني شاهد  وروس 

هدوء وتعزيزات......
تتمة املنشور الصفحة االوىل

على إيران.
وبدأ ديبلوماسيون من الدول األعضاء يف االحتاد إعداد حزمة من 
العقوبات على إيران إلقرارها رمسيًا يف اجتماع لوزراء اخلارجية يف 
15 تشرين األول يف لوكسمبور. وأعلن ثالثة ديبلوماسيني التوصل 
إىل اتفاق مبدئي يف ساعة متقدمة من ليل األربعاء حلظر واردات 
الغاز، وهو اإلجراء األول يف هذه احلزمة اليت تتعلق باملال والطاقة 
الغاز...  على  »اتفاقًا  هناك  ان  ديبلوماسي  وقال  عليه.  ُيتفق 

الدول الكربى تدعمه، أملانيا وبريطانيا وفرنسا«.
وشّدد وزير اخلارجية اإليطالي جوليو تريسي على وجوب اإلصرار 
من  ملنعه  اإليراني  النظام  على  الضغط  ومواصلة  العقوبات  على 
فاعلية  تظهر  »العقوبات  أن  ورأى  نــووي.  سالح  على  احلصول 
»اهلجوم  اإليرانية«.     العملة  انهيار  يبّينه  ما  حنو  على  كاملة، 
العسكري سيكون قفزة يف الظالم، من شأنها أن تؤدي إىل زيادة 

عدم االستقرار يف املنطقة بأسرها«.

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 
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رياضـــة

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف اول على االرجنتيين 
كارلوس بريلوك 6 - 1، 6 - 3، يف الدور الثاني من بطولة الصني 
الدولية املفتوحة للرجال لكرة املضرب اليت تقام يف بيجينغ على 
مالعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها 3,442 ماليني دوالر، وتأهل 
للدور ربع النهائي ليلتقي النمسوي يورغن ميلتسر الذي فاز على 
االوكراني الكسندر دولغوبولوف املصنف سادسا 7 - 6 )11 - 9(، 

.1 - 6 ،6 - 2
ومل يسبق لديوكوفيتش ان خسر يف دورة بيجينغ، وقد احرز 
لقبها عامي 2009 و2010 وغاب عنها عام 2011 الصابته فاحرز 

اللقب التشيكي توماس برديتش.
وتأهل الفرنسي جو - ويلفريد تسونغا املصنف ثالثا للدور ربع 
النهائي من غري ان يلعب بعد انسحاب منافسه الروسي نيكوالي 

دافيدينكو.
وفاز االملاني فلوريان ماير على الروماني ماريوس كوبيل 3 - 6، 

.2 - 6 ،3 - 6
جوائزها  قيمة  والبالغة  السيدات  بطولة  من  الثاني  الدور  ويف 
املصنفة  شارابوفا  ماريا  الروسية  تغلبت  دوالر،  ماليني   4,828
ثانية على الرومانية سورانا كريستيا 6 - 2، 6 - 2 وتأهلت للدور 
الثالث لتلتقي السلوفينية بولونا هرتشوغ اليت فازت على الروسية 

ايكاتريينا ماكاروفا 7 - 6 )7 - 5(، 3 - 6، 7 - 6 )7 - 3(.
ويف الدور الثالث، خاضت البولونية انييسكا رادفانسكا املصنفة 
ثالثة وحاملة اللقب ثالث جمموعات لتفوز على االسبانية لورديس 
دومينغيز لينو 2 - 6، 6 - 1، 6 - 4 وتأهلت للدور ربع النهائي 
لتلتقي الفائزة يف املباراة بني الصينيتني لي نا املصنفة سابعة 

وشواي بينغ.
وفازت الفرنسية ماريون بارتولي املصنفة تاسعة على االملانية 
يوليا جورج 6 - 3، 7 - 6 )7 - 2(، واالسبانية كارال سواريز نافارو 
والسويسرية   ،4  -  6  ،5  -  7 يانكوفيتش  ييلينا  الصربية  على 
رومينا اوبراندي على الصربية آنا ايفانوفيتش املصنفة 11 6 - 4، 

.3 - 6
دورة طوكيو

تأهل الربيطاني اندرو موراي املصنف اول وحامل اللقب للدور 
ربع النهائي من بطولة اليابان الدولية املفتوحة للرجال اليت تقام 
يف طوكيو على مالعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها 1,280,565 
دوالرا، بعدما فاز يف الدورالثاني على السلوفاكي لوكاس التشكو 

.2 - 6 ،1 - 6
االول  الكبري  لقبه  املاضي  الشهر  احرز  الذي  موراي،  ويلتقي 
يف بطولة الواليات املتحدة على مالعب »فالشينغ ميدوز« يف 
نيويورك، يف الدور ربع النهائي السويسري ستانيسالس فافرينكا 
املصنف سابعا والذي فاز على الفرنسي جريميي شاردي 7 - 6 
)7 - 1(، 6 - 7 )6 - 8(، 7 - 5. وفاز موراي على فافرينكا يف 

سبع من اصل 11 مباراة مجعتهما  حتى اآلن.
تيبساريفيتش  يانكو  الصربي  فاز  االول،  الدور  ختام  ويف 
 -  6  ،3  -  6  ،6  -  4 جيل سيمون  الفرنسي  على  ثالثا  املصنف 
1، واالرجنتيين خوان موناكو املصنف رابعا على البلغاري غريغوي 

دمييرتوف 6 - 2، 6 - 1.
دورة أبو ظبي

* اعلنت اللجنة املنظمة لدورة ابو ظيب االستعراضية اليت ستقام 
من 27 اىل 29 كانون االول وتبلغ قيمة جوائزها 250 الف دوالر، 
وهم  فيها،  العامل  مصنفني يف  عشرة  افضل  من  ستة  مشاركة 
الصربيان نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب ويانكو تيبساريفيتش 
والربيطاني اندرو موراي واالسبانيان رافاييل نادال ودافيد فريير 
والتشيكي توماس برديتش، بينما يغيب عنها السويسري روجيه 

فيديرر للمرة االوىل.
وكان ديوكوفيتش احرز اللقب العام املاضي بفوزه يف املباراة 

النهائية على فريير 6 - 2، 6 - 1. 

الدورات الدولية يف كرة املضرب

الصني: ديوكوفيتش 
وتسونغا إىل ربع النهائي
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الروسية ماريا شارابوفا ترسل قبلة اىل الجمهور عقب فوزها على الرومانية 
سورانا كريستيا يف بطولة الصني ببيجينغ

لبنان اىل املركز ال ١٠٩ عامليًا

الربتغال تواصل تقدمها واالرجنتني للمركز 
الرابع يف التصنيف اجلديد لالحتاد الدولي

واصلت الربتغال تقدمها بصعودها مرتبة واحدة واحتالهلا املركز 
لكرة  الدولي  االحتاد  عن  الصادر  الشهري  التصنيف  يف  الثالث 
القدم فيفا، يف حني احتفظت اسبانيا باملركز االول برصيد 1611 

نقطة واملانيا باملركز الثاني برصيد 1459 نقطة.
وتقدمت االرجنتني 3 مراكز وصارت رابعة برصيد 1208 نقاط 

على حساب انكلرتا اليت تراجعت اىل املركز اخلامس.
وكانت كولومبيا ابرز املتقدمني حبيث صعدت 13 مرتبة وباتت 

تاسعة خلف االوروغواي وايطاليا السابعة والثامنة على التوالي.
عربيا، تقدمت اجلزائر 4 مراكز وبقيت متصدرة ترتيب املنتخبات 
نقاط   634 برصيد   40 املركز  مصر  امام   24 املركز  يف  العربية 
وتونس املركز 45 برصيد 620 نقطة وليبيا اليت تراجعت من املركز 

36 اىل املركز 53 برصيد 578 نقطة.
وتراجع املغرب 7 مراكز ليحتل املرتبة 75 يف حني تقدم االردن 
9 مراكز وصار يف املرتبة 78 برصيد 441 نقطة امام العراق 439 

نقطة.

ترتيب املنتخبات العشرين االوائل:
1- اسبانيا 1611 نقاط
2- املانيا 1459 نقطة

3- الربتغال 1259
4- االرجنتني 1208

5- انكلرتا 1196
6- هولندا 1141

7- االوروغواي 1140
8- ايطاليا 1106

9- كولومبيا 1102
10-اليونان 1029

11- كرواتيا 1023
12- روسيا 1014
13- فرنسا 1011

14- الربازيل 1001
15- سويسرا 983

16- ساحل العاج 951
17- تشيلي 948

18- الدمنارك 944
19- املكسيك 925
20- االكوادور 902

ترتيب املنتخبات العربية:
24- اجلزائر 802
40- مصر 634

45- تونس 620
53- ليبيا 578

75- املغرب 451
78- االردن 441
80- العراق 439
95- عمان 370

100- السودان 351
101- قطر 350

109- لبنان 314
112- الكويت 308

113- السعودية 303
115- البحرين 291
116- االمارات 288
149- فلسطني 170

150 سوريا 169
157- اليمن 141

188- الصومال 43
190- جزر القمر 39

197- جيبوتي 25
198-جنوب السودان 20

205- موريتانيا 3.

لدورة  االوىل  اجملموعة  يف  مبارياته  بريوت  الرياضي  استهل 
السلة  كرة  يف   22 الـ  العربية  الرياضية  احلريري  الدين  حسام 
اليت تنظمها مؤسسة احلريري للتنمية املستدامة بالتعاون مع نادي 
65 )االشواط  الفداء صيدا، بالفوزعلى األهلي بنغازي اللييب 74 – 
اليت  املباراة  يف   )65  –  74  ،49  –  51  ،31  –  33  ،10  –  20
بثانوية  الرياضية  احلسام  قاعة  يف  االربعاء  عصر  بينهما  اجريت 

رفيق احلريري يف صيدا.
والكابنت  نقطة   20 ابرهيم  أمحد  للفائز  مسجل  افضل  وكان 
املصري امساعيل أمحد 17 نقطة، وللخاسر زين الدين مكراز 16 

نقطة وأسامة الكويدر 13 نقطة.
مثل الرياضي بريوت: جان عبد النور، أمري سعود، علي حممود، 
مارتينيز، املصري امساعيل أمحد،  الرتك، ميغيل  جو فوغل، عمر 
علي  ابرهيم،  أمحد  باغاريتش،  داليبور  الصربي  فارس،  وليم 

كنعان، وائل عرقجي.
حممد  الدرسي،  خالد  اكويدير،  اسامة  بنغازي:  األهلي  ومثل 
عيسى، حممد الوداني، عثمان الصديق، زين الدين مكراز، حممد 
باحلاج، حممد اكويدير، اسالم كربال، وليد الفرجاني، االمريكيان 

وينر كريغ وأغوك سلوبودان.
قاد املباراة احلكام الدوليون التونسي نوفل شادو واملصريان 

وليد املشريف ووائل ابرهيم.
سبورتنغ – انرتانيك

على  املصري  السكندري  سبورتنغ  فاز  عينها،  اجملموعة  ويف 
انرتانيك بريوت ضيف اللحظة االخرية الذي حّل حمّل بيبلوس جبيل 
 ،37  – 52 ،22 73 )االشواط 23 –  بديل القادسية الكوييت 117 – 

.)73  – 117 ،55  – 79
وائل  الليثي،  حممد  سعيد،  أمحد  مهيب،  أمحد  سبورتنغ:  مثل 
السيد، أمحد عبد الباري، عز الدين فريد، يوسف أبو شوشة، حممد 

الرببري، محدي برع، ايهاب أمني، هشام طمان، حممد الكرداني.
داغر،  راي  غامن،  جورج  زلعوم،  جوي  بريوت:  انرتانيك  ومثل 
مرعيب،  طارق  صدقة،  مايكل  غاتسم،  نوفارت  زابكيان،  ناريك 
عامر غملوش، اندرو فرنسيس، فؤاد عاناتي، فريدي زين، غابي 

أوشانا.
قاد املباراة احلكام الدوليون املغربي مسري أبقيل واألردني أمحد 

فاخوري واللييب حممد الربيكي.
النجم  الساحلي - األهلي

ويف اجملموعة الثانية، فاز النجم الساحلي التونسي على األهلي 
 ،56  –  66  ،36  –  50  ،18  –  34 )االشواط   73  –  80 املصري 

.)73  – 80
وكان افضل مسجل للفائز مكرم بن رمضان 16 نقطة، وللخاسر 

أمني رزيق 22 نقطة.
ابرهيم  األمحر،  مروان  مستريي،  معز  الساحلي:  النجم  مثل 
النداري، أمين بوزيد، عمر موحلي، مكرم بن رمضان، زياد شنويف، 
توماس كيلي، عاطف موه، محزة فضيلي، زياد الطومي، ماكنزي 

بريزون.
ومثل األهلي املصري: حممد اجلارحي، كريم ضيف اهلل، اسالم 
طارق  اجلمال،  ابرهيم  بسيوني،  حممد  خضرا،  أبو  ابرهيم  علي، 
الغنام، حممد عادلي، اسالم علي، أمني رزيق، شريف الدياسطي، 

كريم مشسية.
وعادل  ايغو  مروان  اللبنانيون  الدوليون  احلكام  املباراة  قاد 

خويري ورباح جنيم.
مباراتان اليوم

 17:30 الساعة  الثانية:  اجملموعة  يف  مباراتان  اليوم  وتقام 
 – الساحلي  النجم   19:30 الساعة  القاهري،  االهلي   – الشانفيل 

جامعة العلوم التطبيقية االردنية.

سلة احلريري العربية الـ 22: 

فوزان للرياضي وسبورتنغ 
السكندري وخسارة لألهلي

من مباراة الرياضي بريوت واألهلي بنغازي الليبي

جهاد طوقان بطل القوس والنشاب
أحرز جهاد طوقان )الشباب مار الياس( بطولة لبنان العامة يف 
اللبناني للقوس والنشاب  القوس والنشاب، اليت نظمها االحتاد 
على مالعبه يف الريزة، إذ مجع 454 نقطة. وحّل ثانيًا أمحد السمان 
)الفوز طرابلس( 414، وثالثًا فيليب كوندكجي )املركزية جونية( 

258. وكانت الرماية من 70 مرتًا. 
ووزع رئيس االحتاد جاك تامر كؤوسًا على األوائل.



Page 33صفحة 33     

تســلية

Saturday 6 October 2012 االول2012  تشرين   6 السبت 

GC

Ü

…

ä

…

G

ì

h

¿

∑

O

´

I

S¢

h

∫

•

T¢

T¢

G

±

Ü

…

¿

´

G

´

ì

´

…

…

Q

∫

ä

G

G

O

Q

∫

O

ì

Ü

ì

∫

G

ì

Ü

…

Ω

ä

…

…

U¢

Ω

…

G

…

∑

∫

ä

G

S¢

¿

G

G

Ü

∫

Q

Q

Ü

i

…

I

…

ì

Ω

ê

T¢

∫

Ω

G

Ω

G

…

ñ

∫

G

ä

´

G

∫

¿

h

Q

G

…

S¢

I

¿

Ü

h

¿

h

…

´

ê

Q

Ω

ê

Ü

ì

∫

Ω

…

S¢

G

∫

ê

Ü

∫

O

LƒGÜ
GdÑôcá

Yªô
Gd≤∏«π
JØù°«ôjqá

GEMù°É¿
MòqQ√

Yæó√
GS°àãæÉF«á

GEeÉQIYôH«á
N«§

GdƒKÉ¥
YÉh¿n

LõjôIa»
GdªàƒS°§
Gd∏«å

GCOGIfü°Ö
GES°àØ¡Ée«á

Hîπ
fÉΩn

Gdªü°Éf™
S°æ``qƒQ

Yù°µô
M«qáNÑ«ãá

j∏»GdÑô¥
LÑπdÑæÉf»

YÑƒOjqá
Mô±fóGA

e≤∏á
eóqI

eøGdµƒGcÖ
j≤ôGC

bôV¢
GCV°ƒGA

b£™nGd©û°Ö
eøGdû°¡ƒQ

hGdó
NÑõjÉHù¢

hM»
S°£π

Yª∏áGBS°«ƒjá
S°µøn

jû°ëò
Gdù°µq«ø
GdÑ«â

GV°£ôΩn
GCHƒGdÑû°ô

5 8 6 4
4 3 8 2
6 3 5 2 9 8

2 1 6 7
4

5 8
8 3 6

2 6 1
7 6 5 9 2

1 5 2 4
1 5 7 8 3

4 2
4 8 6 7

2 8 4 3
5 2

7 5
8 4 6 7

Jù°`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````∏«á 4114 GEYóGO:fÑ«πGdóGYƒ¥

I ∫ ´ ∫ G … ì Ü S¢ h ¿

V¢ G ± G ∫ ¿ h G ¥ … S¢

± S¢ G ∫ G Ü Q ê

O G O Ω G ∫ Ω

´ S¢ ∫ ê … ∫ G G

S¢ h G ∫ G Ü … ¥ Ü ∫

G … Ω O ¥ Ü G Q … S¢

´ ∫ ¥ ∫ G G U¢ ∫

Ω g` G h ∫ ¿ …

∫ … ¿ Ü g` ∑ Ω

G ∫ G ê Q G ∫ U¢ Ü G

G O Ω Ω ´ … G ∫ S¢ ¿

Gdù°ÑÖ

jù°éæƒ¿
GeàÓCG’EfÉA

G’CLôGS¢
GdæóΩ

JØù°«ôjqá
eøG’CdƒG¿

b∏Ö

MÑô

fÉbû°¬
dóÆn

eójæáGj£Éd«á
GdòFÖ

eàû°ÉH¡É¿

GdæØù¢

jôV°≈
QpLπ

YÉU°ªáGChQhH«á

Mõ¿

a»Gdª≤óeá
jëòqQ∑

cã«ô
Mü°πnY∏≈

Gdû°ƒ¥
eóGNπ

Gd©ªô

Gdªü°æ™

HëƒRJ»

GdãƒGÜ

GCHƒGdÑû°ô

Gdû°ôG´

eü°óQ
S°¡ÉO

T°ëº
Mßq

S°`æ``qƒQ

GdëÉaõ

Mô±fóGA

@GCa≤«Ék:
1```GOQjÉ¿HôhO….2```S°ƒeπ```hQOjÉ¿.3```J¡Éeá```
fªù°¬.4```aÉ¿```hê.5```GΩ``Geº.6```f«ô```……….7
```Q’.8```GCLô.9```S°ôZÉjÉ```e¡æÉ.01```JîƒΩ```
Gd≤ƒGä.11```jƒf«ø```eπ```fÖ.

@YªƒOjÉk:
1```GS°àØÉ¿QhS°à».2```OhgÉe«π```QNƒ.3```QeÉ¿```
QGf¨ƒ¿.4```j∏º```Ge`».5```...6```f``ƒ```GG.7```H```ô¿```
dº.8```QOΩ```e``≤```π.9```hj```ù¢```GjóGgƒ.01```OGgƒe»
```LæÉ¿.11```jø```Lª«πQGJÖ.

eÉQj∏æó

9 3 6 2 1 4 7 8 5
4 8 5 7 3 9 2 1 6
1 7 2 5 8 6 3 9 4
8 4 9 6 7 5 1 3 2
2 1 3 9 4 8 6 5 7
5 6 7 1 2 3 8 4 9
7 2 4 8 5 1 9 6 3
3 9 8 4 6 7 5 2 1
6 5 1 3 9 2 4 7 8

2 3 4 7 6 1 8 5 9
7 1 5 9 8 2 6 4 3
6 8 9 5 4 3 2 7 1
1 2 8 3 5 7 9 6 4
4 7 6 1 9 8 3 2 5
9 5 3 6 2 4 1 8 7
5 6 7 2 3 9 4 1 8
3 4 1 8 7 6 5 9 2
8 9 2 4 1 5 7 3 6

U°ƒQIhS°¡º S°ƒOhcƒ)eù°àƒiU°©Ö( S°ƒOhcƒ)eù°àƒiS°¡π( Gdµ∏ªÉäGŸà≤ÉW©á

Gdµ∏ªáGd†°ÉF©á

S°ƒOhcƒ)eù°àƒiS°¡π(

ObáGŸÓM¶á

U°ƒQIhS°¡º

[dƒa«ØôG’jàÉj∏»
)fëƒ0541-
7351(:
a«∏ù°ƒ±h’gƒJ»
aôfù°»,hdóa»
GjàÉHπ.cÉ¿Gdªëô∑
GdôF«ù°»e™
Hôjù°ƒf¬a»{fóhI
eƒzGdà»J†°º
LªÉYáeøT°ÉQM»
GdµàÉÜGdª≤óS¢
hGdØÓS°Øá
hGdÓgƒJ««ø.JôLªà¬
d∏µàÉÜGdª≤óS¢
hT°ôhM¬hJ©∏«≤ÉJ¬
GCKÉQäMƒd¬Gd¶æƒ¿
HÉCf¬T°é™eÑÉOÇ
MôcáG’U°Óì.

@@@
[dƒbÉ:
bójù¢Gfé«∏».Qa«≥
Hƒdù¢GdôS°ƒ∫a»
GS°ØÉQ√.cÉ¿WÑ«ÑÉk.

càÖGEfé«∏¬fëƒ76
hGCYªÉ∫GdôS°π86
-58.

S°ƒOhcƒ)eù°àƒiU°©Ö(

Gdµ∏ªáGd†°ÉF©á

T°«ë«ø

HæâLÑ«π

H«âjÉMƒ¿

Mƒ’

H∏«óG

e«ù¢GdéÑπ

jÉQh¿

eôcÑÉ

W∏ƒS°á

Yójù°á

Gdî«ÉΩ

MÉU°Ñ«É

eôL©«ƒ¿

GdôjëÉ¿

cØôMªÉΩ

S°éó

Yôeà≈

M∏àÉ

Y«àÉGdû°©Ö

OHπ

@Gdµ∏ªáGd†°ÉF©`áeøS°Ñ©áMôh±:H∏óIdÑæÉf«á

–àƒ…cπT°ÑµáeøGdû°ÑµàÚY∏≈9eôH©ÉäcÑÒI)3*3(,cπeôH™eæ¡Ée≤ù°qºGE¤9NÉfÉäU°¨ÒI.gó±gò√
Gd∏©ÑáeπAGÿÉfÉäHÉ’CQbÉΩGdÓReáeø1GE¤,9T°ô•YóΩJµôGQGdôbºGCcÌeøeôIhGMóI‘cπeôH™cÑÒh‘cπN§
GCa≤»hYªƒO….

HÚGdôS°ªÚGCYÓ√Nªù°áaƒGQ¥..eÉg»?

e©∏ƒeÉä

M∏ƒ∫Gd©óOGdù°ÉH≥

Gdªù°à≤Ñπ```G’CQH©ÉA3Jû°ôjøG’Ch∫2102```71PhGd≤©óI3341g``AL - MUSTAQBAL - Wednesday 3 October 2012

Gdµ∏ªÉäGŸà≤ÉW©á

60111 9 8

8

9

01

11

1

2

3

4

1234

6

5

5

7

7

@GCa≤«Ék:
1```aæÉfádÑæÉf«áQGM∏á```cã«ô.
2```QGH™S°ÓW«øGdªªÉd«∂
GdÑëôj«ø.
3```eÉQcáZÉ’ä```eÉOIS°Éeá.
4```GT°àóa»Gd©óGhI```Hµ≈.
5```GHøGd∏«å```S°ëÉÜ.
6```eøGdØƒGc¬```JÑù°§.
7```eójæáU°«æ«á.
8```GCh∫Gd∏ÑøeøGdæàÉê```Lójó
HÉ’CLæÑ«á.
9```eójæáS°©ƒOjá```S°≤»```
V°©∞.
01```G’S°ºG’Ch∫dªªã∏áeü°ôjá
```GCcãôeøT°ôGÜGdªÉA```jòj™
GdîÑô.
11```JØ©π```M«ƒG¿jû°Ñ¬GHø
YôS¢hGCcÑôeæ¬.

@YªƒOjÉk:
1```e£ôÜcƒjà»U°ÉMÖ
Gdü°ƒQI```eÉOIbÉJ∏á.
2```GCe«ôhd»GdµƒaáhGdÑü°ôI
GT°à¡ôHÉdî£ÉHá.
3```eøGChKÉ¿GdéÉg∏«á```fù°Ñá
GEd≈OhdáYôH«áHÉdªƒDfå.
4```GCU°π```e¡ô.
5```j≤Øπ.
6```dªÉPGHÉ’CLæÑ«á```eø
G’CeôGV¢.
7```f∏à≤§```S°ôÜ.
8```gªá.
9```bÉFóGEfµ∏«õ…Gfàü°ôY∏≈
fÉHƒd«ƒ¿a»hGJôdƒ```Hëô.
01```GMàôΩ```M«áPcô```jõjó
hjæªƒ.
11```eªãπeü°ô…QGMπ.



Page 34صفحة 34     

متفرقـــات

الشيخ   LBCI عام   ادارة مدير  صدر عن مكتب رئيس جملس 
بيار الضاهر البيان التالي : نشرت بعض الصحف األربعاء أقوااًل 
للسيدة ليلى الصلح محاده تهّجمت من خالهلا على رئيس جملس 

إدارة مدير عام  LBCI الشيخ بيار الضاهر.
مل  محاده  الصلح  السيدة  أّن  لو  نتمّنى  كّنا   : البيان  وأضاف 
تنزلق إىل هذا املستوى من االبتذال، وتستغّل قضّيًة إنسانيًة لبّث 
أكاذيب ال تكشف إال عن أحقاد شخصّية لدى مطلقيها , فالسيدة 
الصلح محاده تتوسل تزوير احلقائق ال سّيما تلك املتعّلقة حبقوق 
املوظفني، رغم علمها اليقني بأن صرف املوظفني يف PAC اتى 
Rotana/PAC  وال  العليا يف  االدارة  اختذته  لقرار صريح  تنفيذا 

دخل للشيخ بيار الضاهر فيه.
لدى  تسعى  ان  محاده  الصلح  ليلى  السيدة  واجب  من  كان   
االدارة العليا لشركة Rotana/PAC بتنفيذ تعهداتها جتاه املوظفني 
املصروفني وأن حتث هذه االدارة لتسديد مستحقاتهم كما التزمت 
التضليل والتلّهي  بداًل من ممارسة  العمل، وذلك  امام وزير  بها 

بشتائم ال تليق باألمراء، وال خباالتهم.
أما يف ما يتعلق بالشراكة مع روتانا، أوضح البيان ان اسباب 
عميق  تباين  اىل  بالتحديد  تعود  لروتانا  العليا  االدارة  مع  اخلالف 
ملفهوم االخالق والقيم مع الشيخ بيار الضاهر الذي حاول من دون 
جدوى بان يقنع هذه االدارة بالذات بأن حتكيم االخالق هو مبدأ ال 

ميكن التساهل فيه.
وختم البيان : وأخريًا، ال بّد من التذكري أّن القيم ليست سلعًة 

ميكن شراؤها أو توزيعها كاهلبات اخلريية .
 ، محاده  الصلح  ليلى  السابقة  الوزيرة  استقبلت  قد  وكانت 
يف مكتبها يف رياض الصلح نهار اإلثنني اجمللس اجلديد لنقابة 
لقاء  يف  عون،  إلياس  النقيب  برئاسة  ومستشارين  احملررين 

بروتوكولي تعاريف تطرق إىل مواضيع إجتماعية وسياسية.
وقالت محاده ردًا على سؤال حول قضية ال LBC »األمري الوليد 
مع  الشراكة  وأحب  وماله.  وقته  ويعطيه كل  اإلعالم كثريا  حيب 
بيار الضاهر ملهنيته مع العلم أنين كنت ضدها اذ ال ميكن التوفيق 

دائما بني العمل والقيم.
يسألوا  أن  عليهم  ولكن  ُتؤملين   PAC يف  املوظفني  أوضاع   
من هدر هلم حقوقهم باملرافقني واملساعدات والطائرات اخلاصة 
واملصاريف اليت ال تعد وحتصى وهي اليت أوصلتهم إىل ما وصلوا 
إليه. املهم يف كل إنسان أال يعتقد نفسه أذكى من كل الناس 

وعليه إحرتام ذكاء اآلخرين كي ينجح«.
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زوجة واحدة لشقيقني... 
حفاظاً على أموال األسرة

تزوجت تاشي سانغمو يف سن السابعة عشرة من جارها املراهق 
يف الرابعة عشرة يف قرية نائية يف اهلماليا يف النيبال... وبعدما 
أصبحت زوجته، اقرتنت ايضا بشقيقه األصغر وفقا لتقاليد حملية 

باتت يف طريقها إىل الزوال.
ويتناقض تعدد األزواج األخوي هذا والكثري من احملرمات اجلنسية 
الغربية ويثري استغراب األجانب عادة، لكن السكان يعتربونه أمرا 

طبيعيا له حسنات كثرية.
األمالك  ألن  الطريقة  بهذه  أسهل  األمور  "تكون  تاشي:  تقول 
تبقى ضمن العائلة الواحدة بدال من أن تتقامسها زوجات عدة، وأنا 
املسؤولة عنها"، إن "الزواج من شقيقني يؤمن لي املال وأنا من 

يقرر كيفية استعماله".

وأصبحت احلرب بني بيار 
الضاهر وليلى الصلح...

يف  خمبزا  الهي  جيم  أنشأ 
وأراد  بنيويورك،  شارع سوليفان 
الدقيقة  الكائنات  يكتشف  أن 
املخمر  عجينة  داخل  تسكن  اليت 
وتتسبب يف هذه الرائحة الكربيتية 

املغرية.
مطبخ  يف  اآلخر  اجلانب  على 
»موموفوكو«  مبطاعم  االختبارات 
إيست فيليدج، كان كل من  يف 
ديفيد تشانغ ودين فيلدر خيمران 
الفستق  و«ميزو«  الطري  اللحم 
وصوص السمك، يف حماولة لفهم 
كيفية عمل امليكروبات. ويف سان 
فرانسيسكو، بدأ هارولد ماكغي، 
 On( العلمي  الطهي  مؤلف كتاب 
الطعام  Food and Cooking( »عن 
البكترييا  عن  يتساءل  والطهي«، 
الذي  الزبادي  ختمر  جتعل  اليت 
توجهوا  لقد  جيدا.  طويال  يدوم 

مجيعا إىل اخلبري نفسه وهي راتشيل دوتون، عاملة األحياء الدقيقة 
املتحمسة يف جامعة هارفارد، اليت أصبحت تقريبا باملصادفة، مرجعا 
الدقيقة.  الكائنات  ألغاز  للطهاة وفناني الطهي الساعني إىل حل 
ويف وقت يزداد فيه انغماس الطهاة، ال يوجد نقص يف املصادر، 
مبا يف ذلك تتمة لكتاب )Modernist Cuisine( »املطبخ العصري« 
»علم   )Science of Good Cooking( وكتاب  املنزل،  يف  للطهي 
هارفارد  احملاضرات جبامعة  من  مستمرة  اجليد«، وسلسلة  الطهي 
وجامعة كاليفورنيا بلوس أجنليس. مع ذلك، هناك بعض الطهاة 
الذين يريدون أن يتعمقوا أكثر. وقال الهي: »سأعد نفسي ألكون 
ما  دائما  فأنا  اجلزيئي،  الطهي  ال  اخللوي،  الطهي  اختصاصيا يف 

أفكر يف امليكروبات وأنواعها املختلفة«.
وتعد دوتون اكتشافا استثنائيا بالنسبة إىل الذين توجهوا إليها، 
فهي عاملة تستطيع تفسري مفاهيم مبهمة وغامضة بشكل مبسط 
فتنتهم  وتشاركهم  جمانا،  خدماتها  وتقدم  العادي،  الرجل  يفهمه 

بالطعام اجليد.
بصحيفة  الطعام  صفحة  يف  حمررا  يعمل  الذي  ماكغي،  يقول 
»نيويورك تاميز«: »ال يقوم أحد مبا تقوم به. ال يهتم علماء األحياء 
صغري،  نطاق  على  حتدث  اليت  التخمر  بعملية  كثريا  األكادمييون 
وال  جودته.  على  يركزون  أكثر مما  الطعام  على سالمة  ويركزون 

يقوم بهذا سوى هي حتى هذه اللحظة«.
داخل مبنى علوم »نورث ويست« جبامعة هارفارد، تزرع دوتون 
وباحثان آخران هما بنجامني وولف، وجولي بوتون، عينات من اجلنب 
للقيام بتدقيق علمي. يف معمل كبري مفتوح يعج بالدوارق وأجهزة 
الطرد املركزي، يعمل الثالثة على فصل البكترييا والفطريات عن 
معدل  تربيد  جهاز  داخل  معملية  أطباق  يف  وختزينها  اجلنب  سطح 
يطلقون عليه الكهف. ومل تبدأ دوتون، البالغة من العمر 32 عاما، 
األول  حبها  كان  بل  له،  حمبة  أو  للجنب  كصانعة  العملية  حياتها 
للعلوم. وبعد االنتهاء من العمل على رسالة الدكتوراه يف مرض 
السل وبكترييا إي كوالي، بدأت البحث عن خنزير جتارب لدراسة 
امليكروبات  من  مزرعة  إىل  حباجة  كانت  الدقيقة.  الكائنات  عامل 
تساعد العلماء على فهم كيفية تواصل الكائنات األكثر تعقيدا وبناء 
جمتمعات جمهرية تعتمد عليها امليكروبات. فرغم كل شيء، تعيش 
امليكروبات يف منازلنا ويف الرتبة وحتى داخل أمعائنا، حيث يفوق 
عددها عدد خاليا اجلسد بنسبة 9 إىل 1، وثبت ما تعود به من نفع 
على الصحة. وجيب أن يكون الكائن، الذي جتري عليه االختبارات، 
يف  عدده  زيادة  دون  حيول  الذي  احلد  على  ليس  لكن  معقدا، 
اللحظة اليت وضعت دوتون على طريق  املعمل. وكانت هذه هي 
املصادفة مع صفحة اجلنب يف كتاب »عن الطعام والطهي« وقالت 

لنفسها: »إن هذا هو اجملتمع الذي أحبث عنه«.
وبدأت عام 2010 مشروعا طموحا، مدته مخس سنوات، لرتتيب 
وحتليل ووضع خريطة وراثية للكائنات الدقيقة اليت مت العثور عليها 

يف 160 نوع جنب يف خمتلف أحناء العامل.
ميكروبات حتت جمهر  من  املكونة  املزارع  تلك  يتم وضع  عندما 
املروج  يف  البيئة  بتنوع  جدا  متنوعة  أو  بسيطة  تبدو  إلكرتوني، 
املشذبة يف مركز لينكولن ومثل متنزه »هاي الين« قبل تشذيب 

احلشائش املزهرة.
ومع انتشار أمر عملها يف املعمل يف أوساط علماء األحياء يف 
البداية، ثم يف أوساط صناع اجلنب بعد ذلك، امتأل صندوق الرسائل 
الواردة يف بريد دوتون بطلبات من أشخاص ليسوا بعلماء، من بينهم 
طهاة وخبازون، بل وصانعو خملل يف بريكلي بوالية كاليفورنيا. 
وبدأت الطرود، اليت حتمل عينات من الطعام اليت يطلب أصحابها 

حتليلها، تظهر يف مكتبها.
مميزة  وروائح  نكهات  امليكروبية  اجملتمعات  هذه  نشاط  مينح 
للطعام املختمر، ويبدو أنها ختتلف من منطقة إىل منطقة. وقالت 
بعينها.  أماكن  بعينها يف  »ميكنك ختيل وجود ميكروبات  دوتون: 

مكتب اهلجرة اإليطالي حيقق حلما دام 12 
عاما ملسن يف عمر الـ106

 
البريو  الشرعية، منح مواطن من  اإلقامة غري  بعد 12 سنة من 
جتاوز عمره الـ106 أعوام تصريح إقامة يف إيطاليا ألسباب إنسانية. 
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية »آكي« أن مكتب اهلجرة اإليطالي 
قّرر أخريًا منح املواطن كوبا بلكازار أرتشينيو الذي بلغ عمره 106 
أعوام تصريح إقامة ألسباب إنسانية، مراعاة لسنه املتقدمة ورغبته 

يف البقاء جبوار ذويه.
وأشارت إىل أن أرتيشينيو دخل البالد عام 2000 بصحبة ابنته 
البقاء  أنه قرر يف وقت الحق  تأشرية دخول سياحية. غري  حاماًل 
بالبالد لإلقامة مع بعض من ذويه من دون االكرتاث بأن إقامته 

بطريقة غري قانونية رمبا تعّرضه للطرد يف أي حلظة.
عام  الرجل  تبّنت قضية  البريو  جالية  أن  إىل  الوكالة  وأشارت 
التابع  اهلجرة  مكتب  لدى  وتوسطت  الـ100،  أمت  أن  بعد   ،2006
لشرطة العاصمة لكي حيصل على تصريح إقامة، ما أوقع موظفي 
قرار  إصدار  أو  إقامة  تصريح  منحه  بني  حرية  اهلجرة يف  مكتب 
بإبعاده عن البالد جراء إقامته بصفة غري قانونية. غري أن مكتب 
اهلجرة قّرر أخريًا منح املواطن البريويف مبتغاه، ماحنًا إياه تصريح 

إقامة حلم به طوال 12 سنة.

وهذا مثري لالهتمام يف عامل صناعة 
عامل  يف  كذلك  أيضا  لكنه  اجلنب، 
من  االستفادة  حيث  ومن  األحياء 

األنظمة البيئية للميكروبات«.
قدرتهم  يف  الطهاة  ويشك 
خاص  مميز  مبذاق  اخلروج  على 
على  السيطرة  خالل  من  مبكان 
ترى  ال  اليت  الكائنات  هذه  أفعال 
إنه  تشانغ  وقال  اجملردة.  بالعني 
فريدة  نكهات  على  العثور  يأمل 
أن  ميكن  اليت  فيليدج  إيست  متيز 
معنى  حمليا«  »مصنوع  عبارة  متنح 
ميكن  »كيف  وأضاف:  جديدا. 
خاص  مذاق  لنيويورك  يصبح  أن 
تصنع  اليت  هي  امليكروبات  بها؟ 
األرض، لكنها تعين حرفيا ما يوجد 

يف اهلواء«.
مع ذلك، قد ينتهي احلال بنوعي 
يف  خمتلفتني  منطقتني  يف  طعام 
العامل إىل جمتمع ميكروبات متشابه. وهو ما اكتشفته دوتون عندما 
حددت الشريط الوراثي للميكروبات يف عجني الهي املختمر، الذي 
بدأ بدقيق وماء وبكترييا وجدها على ورقة كرنب يف توسكاني عام 
الذي  العنب  أنها نوع  إليها ألنه كان يظن  إنه نظر  1992. وقال 

يصنع منه النبيذ الذي كان يقطفه آنذاك طوال أسابيع.
وكما حيدث يف 90% من العجني املختمر حول العامل، اكتشفت 
دوتون أن مزرعة البكترييا حتتوي على نوع واحد من البكترييا هي 
بكترييا الكتوباسيلوس أسيدوفيلوس النافعة. يقول الهي حاليا: 
»عرفت اسم جمموعة امليكروبات اليت تتكون منها بادئاتي. إن هذا 
ألمر رائع كما تقول مارثا ستيوارت«. كذلك عرف أن كل بادئات 
العجني املختمر جيب أن تعمل بالطريقة نفسها، وهو ما يفسر سر 
اتساق وإمكانية تكرار وصفة اخلبز القدمية. يف الوقت الذي جييد 
فيه اخلبازون عمل عجني اخلبز املختمر منذ آالف السنوات من دون 
مبجيء  اجلديد  العلمي  التحليل  يبشر  أن  ميكن  للسبب،  معرفة  أي 

»العصر الذهيب للتخمر«، على حد قول الهي.
وتقول دوتون إنه حتى هذه اللحظة ميكن أن يستهلك عملها مع 
الطهاة الوقت، خاصة يف ظل انغماسها يف اجلنب، لكن التفاعالت 
بالنسبة  وكذلك  إليها  بالنسبة  جديد  لفضول  شحذ  مبثابة  كانت 
من  عينة  بني  علمية  غري  مقارنة  زمالئها  أحد  وعقد  الطهاة.  إىل 
دوتون  وتذوقت  املختمر.  الهي  عجني  من  وعينة  املختمر،  عجينة 
بتناول  هلا  يسمح  ال  حيث  »موموفوكو«،  مطعم  مبعمل  الـ«ميزو« 
وقالت:  حال.  أي  على  هارفارد  جبامعة  العمل  مكان  يف  الطعام 
»مل أكن أعرف كم كان مذاق )كوجي( الطازج لذيذا، فعندما يتخمر 
األرز ببكترييا األسربغيلوس يتحول من مذاق األرز العادي إىل مذاق 
حلو رائع وكأنه حلوى. وال ميكنك احلصول على هذا املذاق إال إذا 
أعددته يف املنزل«. أما بالنسبة إىل زبادي ماكغي، أظهرت العينة 
وجود جمتمع مستقر بشكل ملحوظ، إن مل يكن مفاجئا، من بكترييا 
املمكن  من  يزال  ال  ذلك،  مع  والسرتبتوكوس.  الالكتوباسيلوس 
أن يثمر التعاون بقاء العينة ملدة أطول، حيث تقول دوتون إنهم 
زبادي  »نصنع مجيعا  املعمل. وتضيف:  أحناء  يتقامسون ذلك يف 

هارولد«.
* خدمة »نيويورك تاميز«

تعرف إىل أسرار البكترييا يف املأكوالت

الطهاة يلجأون إىل علماء األحياء الدقيقة لفهمها أكثر
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News

BEIRUT: Prime Minister 
Najib Mikati said Wednes-
day that he asked foreign 
officials he met in New 
York to help Lebanon se-
cure funding for a $1.6 bil-
lion plan that will provide 
the Lebanese Army with 
weapons and equipment.
“I stressed again that 
Lebanon looks forward 
to direct international pa-
tronage to secure funding 
for a plan approved by 
the Cabinet to provide the 
Army with weapons,” In-
formation Minister Walid 
Daouk quoted Mikati as 
saying during a Cabinet 
session.
Mikati, who led the ses-
sion, briefed ministers on 
the outcome of his meet-
ings with international of-
ficials in New York, where 
he headed Lebanon’s del-
egation for the meeting 
of the General Assembly 
last week.
He said he came away 
from those meetings with 
a sense that the officials 
appreciate the Army’s 
role in preserving stabil-
ity in Lebanon and sup-
port the country’s disso-
ciation policy.
Mikati regretted that de-
spite even international 
support for the Army, 
some media outlets chose 
to attack it.
The prime minister’s re-
marks came a day after 
Al-Arabiya television re-
ported that Army person-
nel ordered the assas-
sination of anti-Bashar 
Assad Sheikh Ahmad 
Abdel-Wahed on Syrian 

Mikati seeks funds abroad to cover Army plan

orders. Abdel-Wahed was 
killed on May 20 at an 
Army checkpoint in Ak-
kar.
Mikati said that the judi-
ciary was investigating 
Abdel-Wahed’s death and 
reiterated the Army would 
abide by the judiciary’s 
decision.
The ministers tackled 
other topics during the 
meeting, including the 
approval of a ministerial 
committee under Mikati 
to discuss a mechanism 
to intercept phone calls 
while protecting civil lib-
erties.
Ministers also approved 
the formation of a com-
mittee to be headed by 
Justice Minister Shakib 
Qortbawi to study the 
establishment of an in-
dependent national com-
mittee for the missing 
and forcibly disappeared 
Lebanese. President Mi-
chel Sleiman will host a 
Cabinet session at Baab-
da Palace Monday.
Separately, a source fa-
miliar with the salary 
scale talks told The Daily 
Star that the draft law 
would only be referred to 
Parliament when sources 
of revenue to finance it 
were secured.
The source said the sal-
ary scale is a “thorny 
issue; its approval was 
wrong and continues to 
be wrong and all groups 
should be responsible.”
Last month, Cabinet ap-
proved a new salary scale 
for the public sector, en-
abling state employees 

and teachers at private 
and public schools to 
benefit from a pay raise 
passed in January.
Teachers and state em-
ployees are striking on 
Oct. 10 to protest the 
delay in referring the law 
to Parliament. Earlier in 
the day, Mikati chaired a 
ministerial meeting which 
discussed developing a 
plan to deal with around 
80,000 Syrian refugees 
who have fled to Lebanon 
since March 2011. “It was 
proposed that the Health, 
Education, Social Affairs 
and Interior ministries as 
well as the Higher Relief 
Committee take several 
steps,” said Social Af-
fairs Minister Wael Abu 
Faour, who attended the 
meeting.
Abu Faour added that an-
other meeting would be 
held Monday to make a 
final decision on the pro-
posals that were made, 
describing Wednesday’s 
meeting as a first step to-
ward a clear plan for the 
state to deal with refu-
gees.
For his part, Education 
Minister Hassan Diab 
said that public schools 
in Lebanon had so far 
received around 10,000 
Syrian students. “Private 
schools are also receiv-
ing [Syrian] students ... 
all those are students fol-
lowing Lebanese curricu-
lum.”
He added that the dead-
line for Syrian students 
to register in schools is 
Oct. 10.

Prime Minister Najib Mikati heads a meeting at the Grand Serail in Beirut, Wednesday, Oct. 3, 2012. (The Daily Star/
Dalati Nohra, HO)

BEIRUT: Turkery fired ar-
tillery at Syrian territory 
Wednesday after a mortar 
bomb launched from Syr-
ia killed five Turkish civil-
ians, ratcheting up fears 
of a regional spillover of 
the 18-month conflict.
Turkey responded after 
what it called “the last 
straw” when a mortar 
bomb hit a residential 
neighborhood of the bor-
der town of Akcakale.
Violence inside Syria 
also intensified with three 
suicide car bombs and a 
mortar barrage ripping 
through a government-
controlled district of cen-
tral Aleppo housing a mil-
itary officers’ club, killing 
48 people, according to 
activists. A jihadist group, 
Al-Nusra Front, claimed 
responsibility for the at-
tacks.
“Our armed forces in the 
border region respond-
ed immediately to this 
abominable attack in line 
with their rules of engage-
ment; targets were struck 
through artillery fire 
against places in Syria 
identified by radar,” Prime 
Minister Recep Tayyip Er-
dogan’s office said of the 
attacks on Akcakale.
Turkey’s NTV television 
said Turkish radar pin-
pointed the positions 
from where the mortar 
bombs were fired on Ak-
cakale, and those posi-
tions were hit.
Residents of Akcakale 
gathered outside the lo-
cal mayor’s office at the 
sound of fire, afraid to re-
turn to their homes as the 
dull thud of distant artil-
lery fire rumbled across 
the town, AFP reported.
“Turkey will never leave 
unanswered such kinds 
of provocation by the 
Syrian regime against our 
national security,” Erdo-
gan said.
There were no immedi-
ate details of the Turkish 
strikes against Syria, nor 
was it clear who had fired 
the mortar into Turkish 

Turkey patience snaps after Syria attack
territory.
But Syria’s information 
minister said Damascus 
is looking into the origin 
of the deadly cross-bor-
der shelling.
“The concerned par-
ties are currently study-
ing the origin of the fire 
against Turkey,” Omran 
Zoabi said in a statement 
reported by state televi-
sion.
“Syria offers it sincere 
condolences to the fami-
lies of the victims and to 
our friends the Turkish 
people,” he added.
However, he reiterated 
Damascus’ call that its 
neighbors respect its bor-
ders and stop “terrorists” 
from infiltrating Syria.
The White House issued 
a statement late Wednes-
day condemning Syria’s 
shelling of Turkey, saying 
“we stand with our Turk-
ish ally.”
Secretary of State Hillary 
Clinton said Washing-
ton would discuss with 
Ankara what the next 
steps should be, calling 
the spread of violence 
a “very, very dangerous 
situation.”
“This is yet another ex-
ample of the depraved 
behavior of the Syrian re-
gime, and why it must go. 
We regret the loss of life 
in Turkey, a strong ally,” 
Pentagon spokesman 
George Little added.
NATO in an emergency 
meeting backed Turkey 
and called on Syria to re-
spect international law.
“The Alliance continues 
to stand by Turkey and 
demands the immediate 
cessation of such ag-
gressive acts against an 
Ally and urges the Syr-
ian regime to end flagrant 
violations of international 
law,” a statement said af-
ter the meeting.
The shelling “constitutes 
a cause of greatest con-
cern for, and is strongly 
condemned by, all allies,” 
NATO ambassadors said 
in a statement, after they 

held a rare late-night 
meeting at Turkey’s re-
quest to discuss the inci-
dent.
Turkey’s military re-
sponse to the shelling 
contrasted with its rela-
tive restraint when Syria 
shot down a Turkish re-
connaissance jet in June.
Turkish Deputy Prime 
Minister Bulent Arinc 
said after the mortar at-
tack: “This latest incident 
is the last straw. Turkey 
is a sovereign country. 
Its own soil has been at-
tacked.”
“There must be a re-
sponse to this under in-
ternational law,” he said, 
according to the Cihan 
news agency.
As NATO said it would 
stand by Turkey, violence 
killed at least 112 people 
across Syria, according 
to the Local Coordination 
Committees.
In Aleppo, two car bombs 
went off in quick succes-
sion around Saadallah al-
Jabiri Square near a mili-
tary officers’ club, ripping 
off part of a hotel’s facade 
and flattening a two-story 
cafe, an AFP correspon-
dent reported.
A man, whose family 
owns a coffee shop over-
looking the square, de-
scribed the sound of the 
blasts as “terrifying.”
“I ran to my parents’ room 
and found their faces cov-
ered in blood,” said the 
man, who identified him-
self only as Omar. “Most 
of the people rescued 
from under the rubble of 
the hotel were soldiers.”
A third bomb exploded 
soon afterward at an en-
trance to the Old City 
in the nearby district of 
Bab Jnein, the Observa-
tory and a military official 
said.
At least 48 people were 
killed and almost 100 
wounded, the Britain-
based Observatory said, 
citing medics. “Most 
of them were regime 
troops,” it added.
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THE Speaker appears to 
have given waiting media 
the slip as he arrived in 
court for mediation talks 
with his former adviser 
James Ashby. 
Peter Slipper is at the Fed-
eral Court in Sydney, and 
it has been confirmed that 
mediation has begun.
Slipper hasn’t been seen 
outside the court since 
8am, but Comcars are al-
lowed to access the judi-
cial carpark.
It’s believed Mr Slipper 
was dropped off earlier 
this morning in a Comcar. 
His former adviser James 
Ashby walked into court in 
the usual manner, flanked 
by spokesman Anthony 
McClellan, but refused to 
comment.
On Wednesday  morning, 
James Ashby has arrived 
at court to begin media-
tion with Speaker Peter 
Slipper.
Dressed in a suit and 
flanked by his spokesman 

Peter Slipper to face his accuser, James Ashby 

Anthony McClellan, Mr 
Ashby made no comment 
as he arrived at Sydney’s 
Federal Court.
Mr Slipper will today sit 
face-to-face with James 
Ashby to attempt to re-
solve their legal battle.
Mr Slipper was yesterday 
ordered, along with his 
former adviser, to attend 
the Federal Court in Syd-
ney today for mediation 
in front of a registrar - but 
not before Justice Ste-
phen Rares lambasted him 
for not coming to court on 
tuesday “when he should 
have.”
“There’s no reason why 
he’s not here. It’s outra-
geous behaviour from 
someone who should 
know far better than to 
treat the court to this dis-
courtesy” Justice Rares 
said.
“He can’t just treat the 
court as something where 
he can say ‘I’m sorry, I’m 
not here’. There are clear 
consequences for litigants 
who don’t turn up, which 
I would have thought he 
would be aware of. He’s 
not a man in penury, he’s 
the Speaker of the House 
of Representatives and I’m 
sure he gets paid for it.”
Mr Slipper contacted the 
court by email over the 
long weekend to say he 
couldn’t attend, adding 
he would be free to par-
ticipate in mediation this 

week.
Justice Rares said there 
was a chance the case, 
which includes Mr Ash-
by’s claims of sexual ha-
rassment and the Speak-
er’s application that his 
former adviser’s suit is an 
abuse of process, could 
be resolved by “people 
being forced to talk to one 
another”.
He said Mr Ashby’s agreed 
settlement with the Com-
monwealth last week for 
$50,000 was something 
“that may not have been 
anticipated.”
“This case cries out for a 
resolution,” he said.
Mr Ashby’s counsel Mi-
chael Lee SC said his 
client would attend after 
earlier saying the 33-
year-old had been “more 
demonised than the Exor-
cist”.
Julian Burnside QC, bar-
rister for the Common-
wealth, said Mr Slipper 
would attend.
The Speaker is without 
legal representation after 
parting ways with his Mel-
bourne-based lawyers last 
month.
By not attending court 
himself on tuesday, he 
wasn’t represented at all, 
sparking Justice Rare’s 
ire.
The court heard there is 
trouble with last week’s 
settlement with lawyers 
for the Commonwealth 
wanting Mr Ashby to sign 
a deed saying the gov-
ernment had no ongoing 
liability - something Mr 
Lee said was at odds with 
what had been agreed to. 
If mediation is unsuccess-
ful the case will return to 
court before Justice Rares 
on thursday.
The court heard Mr Slipper 
had been subject to “in-
trusive media” but Mr Lee 
described his decision to 
not turn up yesterday as 
“an indulgence.”
Mr Ashby will travel to 
Sydney from Queensland, 
while Mr Slipper was be-
lieved to be in Canberra.

Slammed by judge ... Peter Slipper / Pic: Gary Ramage Source: 
The Daily Telegraph

Political advisor James Ashby 
/ Pic: Megan Slade Source: 
The Daily Telegraph 

FORMER Health Servic-
es Union (HSU) national 
president Michael William-
son has been arrested for 
allegedly attempting to 
hinder investigations into 
fraud against and corrup-
tion within the union. 
Williamson, 59, arrived at 
Sydney’s Maroubra Po-
lice Station at 7.45am this 
morning and is expected 
to be charged later in the 
day over his involvement 
in the HSU scandal.
Mr Williamson walked in 
with one other person, 
presumed to be his law-
yer, and plain clothed po-
lice stood by outside. It’s 
the first he has been seen 
since July, when he quit 
as national present of the 
union by text message.
NSW police have been 
investigating claims of 
systemic corruption at 
the HSU East branch, of 
which Mr Williamson was 
secretary for 15 years.
It is alleged by police 
he hindered investiga-
tions into fraud against 
and corruption within the 
HSU.
Williamson was inside the 
police station for about an 
hour this morning before 
being driven out the back 
exit by detectives.
When the car was sur-
rounded by the media, 
Williamson, who was 
wearing a suit and tie and 
sitting in the rear of the 
vehicle, covered his face 
with his hands.
Detectives anticipate 
charging him with a num-
ber of offences relating to 
hindering investigations, 
including recruiting a per-
son to engage in criminal 

Michael Williamson arrested over hindering HSU probe 

activity and officer of an 
organisation publishing 
false statements.
Former Labor MP Craig 
Thomson, who suspend-
ed his membership of the 
ALP earlier this year and 
now sits as an indepen-
dent, was assistant sec-
retary of the NSW branch 
of the HSU from 1999 to 
2002.
Mr Thomson, who be-
came HSU national sec-
retary before entering 
parliament in 2007, was 
accused of misusing 
more than $500,000 of 
union member funds, in-
cluding on prostitutes. He 
denies all wrongdoing.
A spokeswoman for 
State Crime Command 
said Williamson would 
be charged with multiple 
offences and that police 
were unsure how long the 
process would take.
She would not confirm 
whether the charges re-
lated to an incident in 
which Mr Williamson was 
stopped by police in a 
car park adjacent to the 
HSU’s Sydney offices.
The central headquar-
ters of the union’s East 
Branch was raided by 
fraud squad officers from 
the NSW police strike 
force Carnarvon in May.
They police seized docu-
ments and computers in 
search of evidence relat-
ed to an investigation into 
allegations Mr Williamson 
and a former official, now 
federal MP Craig Thom-
son, received secret com-
missions from a union 
supplier.
Mr Williamson - who was 
suspended from work at 

the time - allegedly had 
a bag of documents with 
him when he was inter-
cepted by police in a car 
park.
He resignation as nation-
al president via text mes-
sage to a senior union 
official in July came in 
response to the leaking 
of a report by barrister Ian 
Temby QC.
Mr Temby found more 
than $20 million of ques-
tionable payments were 
made to suppliers without 
any form of tendering or 
contract.
His report into the HSU 
East branch revealed ex-
travagant salaries, exces-
sive credit cards claims, 
misuse of union funds, 
nepotism and poor gover-
nance.
Mr Williamson was the 
president of the Austra-
lian Labor Party at the 
time of the alleged activi-
ties.
The HSU scandal has em-
broiled suspended Labor 
MP Craig Thomson, a for-
mer national secretary of 
the HSU and made mat-
ters difficult for the fed-
eral government.
HSU member Gerard 
Haye, who is running for 
the union’s general secre-
tary position in upcoming 
elections, said it was “a 
dark day for the union”.
“We need to be rebuilding 
the union and commit to 
the membership to move 
forward and get the union 
back in the hands of the 
membership,” he told 
AAP.
A media briefing will be 
held at Maroubra Police 
Station later in the day.

Michael Williamson has been arrested this morning. Picture: Justin Lloyd Source: The Daily Telegraph 
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TRAFFIC chaos in Mel-
bourne caused by the 
shutdown of two city tun-
nels shows investment in 
transport infrastructure is 
needed, federal Opposi-
tion Leader Tony Abbott 
says. 
Mr Abbott says the coali-
tion’s full fiscal position 
will be publicly available 
well before the next elec-
tion and it will reveal a 
focus on infrastructure 
spending.
“One of the things the Aus-
tralian public will see from 
us, which they haven’t 
seen from this govern-
ment, is a commitment to 
the kind of infrastructure 
which is really going to 
make a difference,” Mr Ab-
bott told reporters in Mel-
bourne on Wednesday.
“We’ve got traffic chaos in 
Melbourne today because 
of problems with some of 
the tunnels.
“This just emphasises the 
need to get cracking with 
the transport projects that 
Melbourne so desperately 
needs.”
Mr Abbott said the most 
obvious project is the East 

TRAFFIC chaos sparked 
by a computer glitch that 
closed two Melbourne 
CBD tunnels during the 
morning peak hour has 
reignited calls for an East 
West Link to ease conges-
tion on the city’s roads. 
The Burnley and Domain 
tunnels were closed after 
CityLink’s neon speed 
and lane changing signs 
suddenly stopped work-
ing, sending traffic into 
a standstill from 5am 
(AEST) on Wednesday.
Roads within 20km of the 
central area faced mas-
sive congestion and the 
RACV says the incident 
shows Melbourne’s total 
reliance on the M1 cor-
ridor of CityLink and the 
West Gate and Monash 
freeways.
The chaos faced by com-
muters shows the critical 
need for an East West 
Link, RACV policy man-
ager Brian Negus said.
“This vital tunnel ... must 
be constructed to pro-
vide an alternative route 
across town for road us-
ers and to relieve the con-
gestion in the northern 
section of the city which 
occurs every day,” he 
said in a statement.
The Victorian govern-
ment has been pushing 
for the East West Link, a 

proposed 18km road con-
nection between the East-
ern Freeway and Western 
Ring Road, but the federal 
government has said it is 
not a top federal priority.
Mr Negus called on the 
federal government to 
match a $1.5 billion East 
West Link funding com-
mitment made by Opposi-
tion Leader Tony Abbott.
Victorian Transport Minis-
ter Terry Mulder also used 
the incident to renew calls 
for federal funding for the 
East West Link.
“The situation is unac-
ceptable and they are 
going to continue unless 
we do something about 
a second river crossing,” 
he told Fairfax radio on 
Wednesday.
“We can’t rely on that sin-
gle route. We have to build 
the East West Link.”
Mr Abbott said the traffic 
chaos showed the need 
to get cracking on trans-
port projects.
He said the most obvious 
project is the East West 
Link.
“We are confident with 
$1.5 billion from the Com-
monwealth the work can 
be underway within 18 
months of a new govern-
ment in Canberra at the 
latest,” he told reporters 
in Melbourne.
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Calls for Vic East West 
Link renewed

West Link, to which the 
coalition has pledged $1.5 
billion in funding should it 
win government.
“We are confident with 
$1.5 billion from the Com-
monwealth the work can 
be underway within 18 
months of a new govern-
ment in Canberra at the 
latest,” he said.
“We want to see cranes 
over our cities, we want to 
see traffic moving around 
our cities, we want to see 
better public transport 
as well as better private 
transport, and the best 
way to get that is with 
better infrastructure and 
modern infrastructure is 
precisely what people will 
see from an incoming co-
alition government.”
The federal government 
has said the East West 
Link, a proposed 18km 
road connection between 
the Eastern Freeway and 
Western Ring Road, is not 
a top federal priority.
CityLink’s two tunnels 
have been shut since 
early Wednesday morn-
ing because of a computer 
glitch.

Transport investment 
needed: Abbott

SENIOR federal coalition 
MP Christopher Pyne says 
no one outside of political 
circles cares about the Alan 
Jones kerfuffle and Labor 
should concentrate on ev-
eryday issues. 
Labor MPs have been try-
ing to link comments Jones 
made about Prime Minister 
Julia Gillard>s late father to 
Opposition Leader Tony Ab-
bott and the trend towards 
personal attacks and vitriol 
in national political debate.
Mr Abbott has called the 
comments wrong and of-
fensive but says he won’t 
be boycotting the 2GB 

broadcaster.
Mr Pyne said the fact Labor 
was trying to make political 
mileage out of the affair em-
phasised how low the party 
had sunk.
«People in Main Street, 
Australia couldn’t care less 
about these inside-the-belt-
way issues,» he told report-
ers in Canberra on Wednes-
day.
They were much more inter-
ested in how they were go-
ing to pay their bills.
«It’s time Labor started gov-
erning rather than this per-
petual state of campaign-
ing.»

Jones comments a ‘belt-
way’ issue: Pyne

MP Christopher Pyne (pic) says ordinary Australians don’t care 
about about the Alan Jones kerfuffle. 

PRIME Minister Julia Gil-
lard has warned against 
talking down the Austra-
lian economy. 
Ms Gillard was respond-
ing to suggestions that a 
surprise decision by the 
Reserve Bank to cut its 
official cash rate on Tues-
day was a reflection of a 
slowing economy.
The prime minister said 
the economy would grow 
at about trend or three per 
cent in the coming year.
The investment and pro-
duction peaks of the re-
sources boom were still 

Gillard says don’t talk 
down the economy

«in front of us».
«The Reserve Bank was 
crystal clear about that 
yesterday,» Ms Gillard 
told reporters in Launces-
ton on Wednesday.
But she acknowledged a 
high Australian dollar was 
putting pressure on other 
industries.
«It>s important that no 
one talks our economy 
down.
«We acknowledge that 
it is an economy with 
strengths - that means 
jobs and opportunities for 
Australians.»

OPPOSITION Leader Tony 
Abbott says former Future 
Fund head David Mur-
ray’s warning that Austra-
lia risks a European-style 
economic downturn if 
debt is not addressed is a 
“timely reminder”. 
Mr Murray said on 
Wednesday Australia’s 
dependence on the rest 
of the world for trade and 
capital financing made it 
“easily possible” to fol-
low the path of countries 
like Greece, which face 
problems repaying their 
sovereign debt problems.
“I think that’s a timely 
warning from David Mur-
ray,” Mr Abbott told re-
porters in Melbourne on 
Thursday.

Australia should learn EU lessons: Abbott 

“The lesson of Europe is 
that countries can go very 
quickly from a strong po-
sition to a parlous posi-
tion if things aren’t well 
managed.”
The federal government 
had “completely mishan-
dled the mining sector” 
by loading it with extra 

costs, such as the mining 
tax and carbon tax.
“This is a government 
which just assumes that 
rivers of gold will keep on 
flowing into this country,” 
Mr Abbott said.
“Well, I’m afraid you can 
never make that kind of 
assumption.”
Assistant Treasurer Da-
vid Bradbury said earlier 
on Thursday that while 
it was important to bal-
ance the national budget, 
the comparison between 
Greece and Australia was 
“frankly reckless and irre-
sponsible”.
“(It’s) like telling Black 
Caviar if she didn’t watch 
out, next year she’d be 
giving kids pony rides at 

the St Marys Spring Festi-
val,” he told Sky News.
“This is the sort of thing 
that you hear if you listen 
to Alan Jones on 2GB.”
Greece’s economy has 
been contracting for the 
past six years but Aus-
tralia has had 21 years of 
ongoing growth, Mr Brad-
bury said.
Liberal frontbencher 
Bruce Billson said Mr 
Murray’s comments 
showed the government’s 
economic management 
strategy was unsustain-
able.
“This government is not 
only spending all the 
money that’s coming in, 
they’re borrowing $100 
million a day,” he said.
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The NSW infrastructure 
authority has snubbed the 
idea of Canberra as Syd-
ney’s second airport with 
the two hubs linked by a 
high speed rail link.
Infrastructure NSW wants 
a second Sydney airport 
built at Badgerys Creek 
on the city’s westerns out-
skirts and says that high 
speed rail between Austra-
lian cities is an expensive 
and unproven idea.
Both the owners of Can-
berra Airport and the ACT 
Government want to see 
the capital’s airport take 
flights bound for Sydney 
with a longer term option 
of moving passengers to 
the NSW capital on a fast 
rail link.
But the State Infrastruc-
ture Strategy, published 
by Infrastructure NSW this 
morning, is dismissive of 
fast rail and the option of 
a Canberra air-link is not 

even discussed in the 212 
page document
The agency, headed by 
former NSW premier Nick 
Greiner, reported that high 
speed rail had no place in 
its $30 billion state infra-
structure plan.
“The proposed [high speed 
rail] scheme is expensive, 
$68 – $108 billion,” the re-
ports states.
“Operating costs, due to 
the long distances noted, 
would also be high, rela-
tive to air travel.
“A commitment of this 
scale requires a high de-
gree of certainty that it will 
achieve its identified ob-
jectives.
“To date, Infrastructure 
NSW believes the case has 
not been made as to why a 
rail option would provide 
such transformative ben-
efits that it would compete 
with aviation, even with a 
heavy subsidy.”

Prime Minister Julia Gillard. Source: Getty Images

Prime Minister Julia Gillard 
has declined to comment 
on the offensive remarks 
broadcaster Alan Jones 
made about her late fa-
ther other than to say she 
would never appear on his 
program again, she had 
not spoken to Jones since 
he made the remarks and 
she had no intention of do-
ing so.
Ms Gillard, who is in Tas-
mania, has made her first 
public appearance since 
it was reported that Jones 
had told a Young Liberal 
function that her father 
died of shame because of 
the lies she told.
Ministers have lined up to 
condemn Jones and im-
plicate Opposition Leader 
Tony Abbott by claiming 
he had created the culture 
of personal denigration in 
politics that encouraged 
the likes of Jones.
Ms Gillard has repeatedly 
told reporters in Launces-

ton this afternoon she did 
not want to comment on 
the matter.
«I'm just not getting into it 
at all,» she said.
However, in her introduc-
tory remarks, she did say 
at the outset that she and 
her family had been over-
whelmed with messages of 
goodwill since her father, 
John, passed away aged 
83 after a battle with ill-
ness.
Jones said he had tried to 
ring Ms Gillard to apolo-
gise directly but Ms Gillard 
said today that would not 
be happening.
«I haven't spoken to Mr 
Jones and I don't intend 
to,» she said.
Ms Gillard hasn't appeared 
on Mr Jones's program 
since February last year 
when he scolded the Prime 
Minister for being 10 min-
utes late for the interview, 
and then went on to call 
her «Ju-liar».

Gillard rules out appearing 
on Jones’s program

‘No case for fast rail’: report 
rejects Canberra-Sydney link

Mr Hywood received $2.02 
million in base salary, 
cash bonuses and shares 
in 2012, with the potential 
to earn another $646,000 
in share grants should 
performance hurdles be 
met.
He earned a fixed $1.55 
million in base salary with 
$48,000 in superannua-
tion and other benefits in 
2012, unchanged from 
last year, along with a 
performance bonus of 
$420,000.
Yet the $420,000 is half 
of what he was entitled to 
under the Fairfax's com-
pensation scheme, with 
Mr Hywood volunteering 
to forgo half of the total 
«given the difficult trading 
environment». Shares in 
the company have been in 
freefall in recent months, 
plunging from 96 cents in 
October 28, 2011, to a re-
cord low of 39.5 cents this 
morning. The company is 
facing a mix of challeng-
es, including a collapse in 
advertising revenue and 
a structural shift by con-
sumers away from print 
newspapers.
Despite the hard times 
for Fairfax and the media 
industry broadly, Mr Hy-
wood's total compensa-
tion has increased. Last 
year he earned a total of 
$1.52 million including 
shares, the Fairfax annual 
report showed. The in-
crease in his pay reflects 
Mr Hywood’s status as a 
permanent appointment. 
He was appointed as per-
manent chief executive in 
February 2011. He had 
been acting managing 
director from December 
2010. 
In response to the wors-
ening conditions this year 
Fairfax paid Mr Hywood 
only «those elements 
related to cost reduc-
tion targets» achieved 
through the year. Under 
the company's long-term 
equity-based incentive 
scheme, Mr Hywood was 

awarded 943,063 shares 
which vest after three 
years based half on the 
outcome of Fairfax's to-
tal shareholder return 
and half on the stock's 
compound annual growth 
rate.
Fairfax said it achieved 
a run rate of savings 
worth $56 million in the 
year to June 2012, linked 
to the Fairfax of the Fu-
ture transformation pro-
gramme, which included 
the closure of some pro-
duction and print func-
tions in Australia and New 
Zealand, a restructure of 
support services, includ-
ing human resources and 
IT and the outsourcing of 
some sub-editing.
The program also im-
proved the yield on sub-
scriptions for The Sydney 
Morning Herald and The 
Age, while cutting unprof-
itable circulation chan-
nels for the two metro 
newspapers. Chairman 
Roger Corbett received a 
base salary of $397,000 
in 2012, with an addition-
al $35,730 in superan-
nuation in 2012, up from 
a total of $412,629 in the 
previous year.
In addition to Mr Hy-
wood's voluntary reduc-
tion of his cash bonus, 
Fairfax outlined a list of 
other measures to ad-
dress executive pay in a 
time of falling profits.
The company said there 
would be no increase in 
directors' fees in 2013 
and fixed pay for direc-
tors earning $150,000 
or more had been frozen 
until 2013, unless a union 
contract stipulated dif-
ferently. Rights had been 
substituted for share allo-
cations in the company's 
long term incentive plan, 
Fairfax said. Also after 
2013, the company will 
scrap a retest of perfor-
mance hurdles conduct-
ed in the fourth year if 
vesting criteria aren't met 
within three years.

CEO earns more despite Fair-
fax’s struggles

TOLLS on a proposed 
$10 billion motorway 
linking western Syd-
ney to the city could be 
reduced if the federal 
government gives Syd-
ney a fair share of infra-
structure funding, NSW 
Premier Barry O’Farrell 
says. 
Infrastructure NSW 
(INSW) has released a 
report recommending 
70 projects and reforms 
over five, 10 and 20 year 
periods.
It includes the 33km 
WestConnex motorway 
connecting the M4 in 
Sydney’s west to the city, 
airport and M5 East.
The state government 
immediately devoted 
$1.8 billion to the high-
priority project, funded 
by the sale of NSW’s 
electricity generators 
and long-term leasing of 
the desalination plant.

Tolls will cover about 75 
per cent of the remaining 
cost, Mr O’Farrell said on 
Thursday.
«If we wanted to reduce 
the tolls, it would be very 
useful if the federal gov-
ernment started to give 
NSW, started to give 
Sydney, its fair share of 
infrastructure funding,» 
the premier told Macqua-
rie Radio on Thursday.
He said Melbourne had 
received $800 million of 
funding from Infrastruc-
ture Australia, while Syd-
ney had only been given 
$20 million to date.
«If we got another $780 
million it could go into 
this project and help 
keep the tolls low,» Mr 
O’Farrell said.
«I don’t understand it.
«The federal govern-
ment, Labor, has fed-
eral seats in Sydney and 
many of those seats are 

Fed govt funding could reduce tolls: NSW 
around this area affected 
by the traffic congestion 
that’s being caused by a 
lack of investment.»
Mr O’Farrell said Prime 
Minister Julia Gillard 
should match Opposi-
tion Leader Tony Ab-
bott’s $1.5 billion pledge 
to fund a motorway if 
elected.
Despite the obvious po-
litical divisions, NSW 
Treasurer Mike Baird 

said infrastructure proj-
ects had long been de-
cided by politics and 
elections, promising this 
time it was different.
«It is a real opportunity 
for them (the federal 
government) to put all 
the history aside and say 
let’s get this thing mov-
ing again,» he told ABC 
radio on Thursday.
INSW wants WestCon-
nex to be built by 2022.
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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

 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



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

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

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

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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