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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

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

N.S.M

التفاصيل صفحة 2

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

اهلل«  »حزب  فعل  حسنا 
السيد حسن  العام  وأمينه 
اختارا  بأن  اهلل،  نصر 
يعطي  الذي  التوقيت 
للتقرير الدوري حول القرار 
1559، »قيمته املضافة«!
الطائرة  هي  ها 
للتقرير  تعطي  »أيوب« 
للناظر  عشر  السادس 
رود  تريي  »االسرائيلي« 
وها  »دسامته«،  الرسن، 
اللبناني  »السم«  هو 
يف  أيضا  فعله،  يفعل 
تقرير  فيستند  التوقيت، 
األمم املتحدة، يف مقدمته 
اىل  خامتته،  يف  كما 
اخلطاب نفسه الذي عربت 
يف  آذار«   14 »قوى  عنه 
املقاومة  للطائرة  مقاربتها 
األمريكيني  أقلقت  اليت 
مثلما  واالسرائيليني، 

موسكو تدعم مبادرة اإلبراهيمي وواشنطن تشّكك بنجاحها

سوريا: تصاعد العنف يسابق اقرتاح »هدنة األضحى«

التتمة صفحة 31

التفاصيل صفحة 39 لالجيار
 Granny شقة جديدة خلف منزل
Flat منفصلة عنه.. مؤلفة من غرفة 

نوم واسعة وتوابعها
ملن يهمه االمر االتصال على:

0451102032

ميقاتي يتمّسك بتقسيط »السلسلة« .. و»هيئة التنسيق« تشّل الدولة

التتمة صفحة 31

عائلة الفقيد وحضور

اجلالية اللبنانية تودع الفقيد مفيد الزوقي يف مأمت رمسي وشعيب مهيب

اتهام  حيثيات  يف  استند 
يف  بالقتال  اهلل«  »حزب 
احليثيات  اىل  سوريا، 
املوثقة«  و«التقارير 
عنها  حتدثت  اليت  نفسها 

اللبنانية. املعارضة 
يتحّول  جديدة  ومّرة 
أعلى منرب دولي اىل منّصة 
يف  املقاومة  على  هجومّية 

موظفون مضربون أمام مبنى وزارة الشؤون االجتماعية )عباس سلمان(

)التفاصيل ص 38- 39)

بدا أن »هدنة األضحى« 
قد باتت النقطة اليت يدور 
الديبلوماسي  احلراك  حوهلا 
بانتظار  والدولي  العربي 
نزف  ينهي  سحري«  »حل 
تدفقًا  يزداد  الذي  الدماء 
مع  سوريا،  امتداد  على 
تصاعد وترية العنف عشية 
بها  سيقوم  اليت  الزيارة 
والدولي  العربي  املبعوث 
األخضر اإلبراهيمي لدمشق.
جدد  وباألمس، 
اجلزائري  الديبلوماسي 
على  رهانه  املخضرم 
اليت  األضحى«،  »هدنة 
الدعم  من  مزيدًا  اكتسبت 
اإلقليمي والدولي، إذ أكد 
»ميكن  اقرتاحه  تنفيذ  أن 
أن يبنى عليه إلطالق عملية 
السوريني  سياسية تساعد 
على حل مشاكلهم وإعادة 
اليت  اجلديدة  سوريا  بناء 
شعبها«. إليها  يتطلع 
ما  بعد  يعرف  مل  وبينما 
إذا كانت »اهلدنة« املقرتحة 
كي  جدية  فرصة  ستشكل 

على  احلوار  صوت  يعلو 
أنها  أم  الرصاص،  صوت 
ستكون جمّرد »إجازة عيد« 
مللك املوت، يبدو أن احلل 
عقبات  يواجه  السياسي 
أمس  يوم  عكسها  عدة، 
االول تصرحيان من موسكو 
حذرت  فقد  وطهران، 

التتمة صفحة 31

نتنياهو ميّهد لالنتخابات بتكثيف االستيطان:
800 وحدة جديدة يف القدس احملتلة

يبدو أن رئيس احلكومة 
بنيامني  اإلسرائيلي 
على  استقر  قد  نتنياهو 
االستيطان  على  االعتماد 
االنتخابية  محلته  يف 
وبعدما  املقبلة.  للكنيست 
لشرعنة  قانون  تبين  قّرر 
الضفة  يف  االستيطان 
حكومته،  نشرت  الغربية، 
صحيفة  يف  االول،  أمس 

»معاريف« إعالنًا لبناء 800 
جديدة  استيطانية  وحدة 
يف  »جيلو«  مستوطنة  يف 
بالقرب  الشرقية  القدس 
من بيت حلم، يف ما يعترب 
املرحلة األخرية من املوافقة 
احلكومية على خمطط البناء.
يف  الناشطة  وكتبت 
اآلن«  »السالم  حركة 

بان كي مون: طائرة املقاومة »استفزاز متهّور«!
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اعالنات
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علب الطحينةبعض اآلالتعلب الفالفل

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

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

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

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

تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد..

فالفل جاهزة

N.S.M

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

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

For Saleأغنام للبيع 
للبيع اغنام عربية 

تقليدية للبيع يف حقول 
كامدن يف 12/10/24 
الساعة 9:30 صباحًا

اغتنموا الفرصة واشرتوا 
قبل عيد االضحى

Traditional Arabic Awassi X 
Sheep for sale at Camden Sale 

yard 24 /10 /12 at 9:30am
 Please take advantage of this

 opportunity before
Eid al-Adha

Awassi X sheep available
on farm at most times 

 contact Nick 0428242052
  taraplains@bigpond.com
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لبنانيـــات

دائرة  يف  اجلمارك  رجال  احبط 
احلريري  رفيق  مطار  يف  املسافرين 
الدولي فجر امس االول، حماولة ادخال 
كمية 13 كيلوغراما من الكوكايني اىل 
داخل  يف  ضبطها  بعد  وذلك  لبنان، 
كان  القعر  مزدوجة  حقائب  ثالث 
اجلنسية  حيمالن  شخصان  ينقلها 
 1956 مواليد  ع.ك  وهما  الرتكية، 

وابنه ع.ك مواليد 1980.
وكان االثنان قد وصال اىل بريوت 

من سان باولو عن طريق الدوحة.
معهما  االولي  التحقيق  مت  وقد 
االمنية  االجهزة  قبل  من  املطار  يف 
املختصة، وبعد مراجعة النيابة العامة 
سيتم  لبنان،  جبل  يف  االستئنافية 
حتويلهما اىل مكتب املخدرات ملتابعة 

التحقيق معهما.
مفرزة  من  دورية  اوقفت  كما 
وطى  حملة  يف  بريوت  استقصاء 
وبناء  والتتبع  الرصد  بعد  املصيطبة 
لرتويج  عصابة  مسبقة،  ملعلومات 
املخدرات مؤلفة من حسني ط.ص.ز 
مواليد 1989، لبناني وزوجته كريستينا 
إ.ن - مواليد 1988 ومعهما طفلهما، 
طوني.م.ه  قليلة  امتار  بعد  وعلى 
مواليد 1989، داخل سيارة نوع جيب 
شريوكي مشبانية، وحتمل اللوحة رقم 
177598/ص وضبط يف حوزتهم مبلغ 
يبدو  ما  على  وهو  االموال  من  كبري 
يف  املخدرات  من  كميات  لبيع  يعود 
مكان آخر فضال عن 25 مظروفا جاهزا 

ومعدا للبيع من مادة اهلريويني.
مع  كان  الذي  الطفل  ان  يذكر 
والديه كان للتمويه وابعاد الشبهات 

توقيف رجل وزوجته يبيعان اهلريويني بصحبة طفلهما

إحباط حماولة ادخال ١٣ كيلو كوكايني يف املطار
First Class Relic of “St Thérèse the Little Flower of Jesus”

Renewing our Faith and Love for God

St Thérèse is one of the 33 Doctors of the Universal Church;
The Patronage of Priests and Missionaries; Children&Youth; 

Loss of Parents 
AIDS, Tuberculosis, Cancer&Sick sufferers; Florists&Gardeners;

“I wanted to find an elevator that would raise me to Jesus… The arms of Jesus”
Thérèse multiplied the small acts of charity, care for others and doing small services

"My way is all confidence and love" "I only love simplicity" St Theresa
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St Theresa the Little Flower 1st Class Relic
Sat 13 Oct: St Patrick Cathedral; 10am-1.30pm; 1 Marist Place, Parramatta 
Sun 14 Oct: Holy Family Church; 8am-12noon; 200 the Trongate, East Granville 
Thu 25 Oct: St Margaret Mary; 6-10pm; 5 Chetwynd Rd, Merrylands

 
 

 
 
 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

جبده  االتصال  مت  به.  يقومان  عما 
الذي تسلمه للعناية به فيما مت توقيف 
الثالثة للتوسع يف التحقيق معهم بناء 
مصدر  ملعرفة  القضاء  اشارة  على 
باعوهم  الذين  والزبائن  املخدرات 
املنتظرين يف  والزبائن  منها  كميات 

حمل وطى املصيطبة.

مفرزة  من  دورية  واوقفت 
بريوت  قيادة شرطة  االستقصاء يف 
يف احلمرا لبنانيني هما: ماهر ن.ع.د 
مواليد 1987 ونور.ب.ن مواليد 1989 
بعدما ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة 
الكيف وقد سلما اىل فصيلة حبيش 

الجراء املقتضى القانوني حبقهما.

توقيف أحد افراد عصابة 
اخلزائن احلديدية وضبط 

مستودع للمسروقات يف كرتمايا
اعلنت شعبة العالقات العامة يف املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف 

بالغ اآلتي:
 إحلاقا لبالغنا السابق املتعلق بتوقيف رئيس عصابة حترتف سرقة حمتويات 
خزائن حديدية، بلغت قيمة مسروقاتها أكثر من عشرة ماليني دوالر أمريكي، 
من داخل منازل ومؤسسات جتارية يف مناطق خمتلفة من حمافظات: جبل لبنان، 
اجلنوب وبريوت، وبنتيجة املتابعة احلثيثة متكنت قوة من مفرزتي الضاحية 
اجلنوبية وبعبدا القضائية يف وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 2012/10/13، 
بناء الشارة القضاء املختص، من توقيف أحد أفراد العصابة يف بلدة كرتمايا 
ويدعى: ب. ح. مواليد عام 1977، فلسطيين. ضبط حبوزته جموهرات ذهب 
كمبيوتر  وجهازي  أثري،  يد مثينة، مسدس  أحجار كرمية، ساعات  وأملاس، 

حممول وكامريات تصوير إخل.
بالتحقيق معه اعرتف بإرتكابه 25 عملية سرقة باالشرتاك مع آخرين العمل 

جار لتوقيفهم. 
وقد تبني أنه من أصحاب السوابق، ومطلوب للقضاء بعدة مذكرات وأحكام 

عدلية.
أودع املوقوف القضاء املختص وأعيدت املسروقات اىل أصحابها.
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لبنانيـــات

جملس  رئيس  استقبل 
االول  امس  بري  نبيه  النواب 
التنية، مفيت طرابلس  يف عني 
وعرض  الشعار،  مالك  الشيخ 
والوضع  العامة  االوضاع  معه 
وطرابلس  عموما  الشمال  يف 

خصوصا.
وقال املفيت الشعار إنه رحب 
ينفذها  اليت  األمنية  باخلطة 
البقاع،  يف  اللبناني  اجليش 
الشمال،  تشمل  ان  متمنيًا 
على  قبضته  اجليش  كم  يحُ وان 
النه  كافة،  اللبنانية  االراضي 
مع  واملوثوق  الوحيد  املؤهل 
ان  يف  الداخلي  االمن  قوى 

سك بزمام االمور. يحُ
وقال: شكر للرئيس بري على 
هذه اخلطة فهو أنقذ البقاع من 

اضطرابات أمنية خطرية جدًا.
االوضاع  ان  اىل  لفت  وإذ 
يف  هادئة  طرابلس  مدينة  يف 
شكل جيد، اكد ان ال عودة اىل 
اوضح  أخرى،  جهة  من  الوراء. 
املفيت الشعار اننا نستعّد لزيارة 
بشارة  مار  املاروني  البطريرك 
طرابلس  اىل  الراعي  بطرس 
و1  الثاني  تشرين   31 يومي 
قمت  لذلك  االول،  كانون 
بزيارة مفيت اجلمهورية اللبنانية 
منذ  قباني  رشيد  حممد  الشيخ 
هذه  اجواء  يف  لوضعه  يومني 
الزيارة وبرناجمها، واليوم زرت 
وبري  ميقاتي  جنيب  الرئيسني 
برنامج  يف  ايضًا  لوضعهما 
الزيارة، وكي أمتّنى مشاركتهم، 

بري عرض األوضاع مع مفيت طرابلس وفاعليات 
والشعار شكره إلنقاذه البقاع من اضطرابات خطرية

Saturday 20 October 2012 االول2012  تشرين   20 السبت 

اجلمهورية  رئيس  رأس 
يف  سليمان  ميشال  العماد 
بعبدا  يف  اجلمهوري  القصر 
ضَم  اجتماعًا  االول  أمس 
ومستشارين  وخرباء  قانونيني 
للبحث يف بعض البنود اليت مل 
يتم تطبيقها يف اتفاق الطائف، 
ظهرت  اليت  الثغرات  وبعض 
باملمارسة وحتتاج اىل تصحيح 
وتعديل من اجل استقامة العمل 
وانتظامه وتكامله على مستوى 

السلطات والقرارات.
سليمان  الرئيس  واستقبل 
العام  لالمني  اخلاصة  املمثلة 
مون  كي  بان  املتحدة  لالمم 
الكوارث  خماطر  من  للحد 
والسرتوم  مارغريت  السيدة 
اليت اثنت على التعاون القائم 
اللبنانية  اجلهات  مع  والفاعل 
الكوارث  بإدارة  املعنية 

سليمان رأس اجتماعا قانونيا حبث 
البنود غري املطّبقة يف اتفاق الطائف

التحرير  كتلة  عضو  عّلق 
خريس  علي  النائب  والتنمية 
حزب  رئيس  قاله  ما  على 
مسري  الدكتور  اللبنانية  القوات 
جعجع بأننا ال نستطيع محل بري 
رئيسًا العام 2013، آسفًا اىل ان 
يف  رأيه  يعطي  كجعجع  شخص 
هذا املوضوع. وقال: مع احرتامنا 
وتقديرنا لكل اآلراء وخاصة يف 
السياسية،  باملواقع  يتعلق  ما 
ان  يعرتفون  اجلميع  ولكن 
الرئيس نبيه بري يشكل صمام 
معضلة  كل  وعند  للوطن،  أمان 
ليجد  اليه  األنظار  تتجه  أزمة  او 
احلل الذي يكن ان يرضي كل 

األطراف.
أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
ان  يبدو  اليوم، اضاف خريس: 
البلد  يف  التطّرف  يريد  جعجع 
ايضًا  ويبدو  اإلعتدال،  ويرفض 
انه ال يهتم اىل املصلحة الوطنية 
وإمنا مصلحته اخلاصة، معتربًا ان 
هذا األخري ال يفكر بال 2013 بل 
بال 2014 اي برئاسة اجلمهورية، 
رئيس  يكون  ان  يفرتض  حيث 

اجلمهورية رئيس كل الوطن.
وشدد خريس على أن الرئيس 
من  شهادة  اىل  يتاج  ال  بري 
على  قائاًل:  جعجع،  مسري  أمثال 
كل حال حني نصل اىل استحقاق 
نصّلي  النواب  جملس  رئاسة 
عليه، آماًل يف املرحلة احلالية ان 
يصل توافق على قانون يرضي 
اجلميع، فنخوض اإلنتخابات على 
أساس وطين مبا خيدم املصلحة 
انتخابي  قانون  خالل  من  العليا 
قانون  خالل  من  وليس  وطين، 
طائفي او مذهيب او على قياس 
بعض األطراف كالصيغ املطروحة 

اليوم من 50 او 60 دائرة.
استطاع  إذا  ذلك  بعد  وتابع: 
الكتل  كل  على  يون  ان  جعجع 
يراه  ما  فليخرت  عندها  النيابية 

مناسبًا.
مشكلة كبرية

جعجع  اىل  خريس  وتوجه 
إذا خال من  بلد كلبنان  بالقول: 
فإنه  بري  كالرئيس  شخص 

سيقع يف مشكلة كبرية.

خريس: متويل السلسة جيب أال يطال الطبقات 
الفقرية ولتفرض الضرائب على الكماليات

الذي  املهم  بالدور  واشادت 
يف  اللبناني  اجليش  يلعبه 
جمال البحث واالنقاذ واالغاثة، 
ولفتت اىل أن حنو 257 بلدية 
احلملة  يف  تشارك  لبنانية 
حتت  عامني  منذ  اطلقت  اليت 
عنوان متكني املدن من مواجهة 

الكوارث.
دعوة  والسرتوم  ووجهت 
حلضور  سليمان  الرئيس  اىل 
يف  يعقد  الذي  العام  املؤمتر 
جنيف يف أيار 2013 للبحث يف 

احلد من خماطر الكوارث.
وعرض رئيس اجلمهورية مع 
احلكومة  رئيس  نائب  من  كل 
السابق اللواء عصام ابو مجرا، 
جان  السابقني  والوزيرين 
عبيد ووديع اخلازن للتطورات 
السياسية السائدة راهنًا على 
الساحتني الداخلية واالقليمية. 

ايضًا  يزور  قد  انه  عن  كاشفًا 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان لوضعه يف اجواء زيارة 
البطريرك الراعي اىل طرابلس.

صدد  يف  اننا  اىل  واشار 
وفور  الزيارة،  برنامج  إعداد 
عودة غبطة البطريرك من اخلارج 
املقبل  الثاني  تشرين   5 يف 
واعلن  عليه،  ألطلعه  سأزوره 
ان مفيت اجلمهورية سيذهب اىل 
بعد  رعوية  زيارة  يف  طرابلس 

زيارة البطريرك الراعي اليها.
بري  الرئيس  استقبل  ثم 
بارود  زياد  السابق  الوزير 
وقانون  التطورات  معه  وعرض 

االنتخاب.
السابق  الوزير  أيضا  وزاره 
هيئة  ورئيس  منقارة،  سامي 
القاضي  املركزي  التفتيش 
نسخة  سلمه  الذي  عواد  جورج 

من التقرير السنوي للهيئة.
النواب  جملس  رئيس  وكان 
قول  على  ردك  هو  ما  سئل: 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
مسري جعجع انه ال يستطيع محلك 

يف انتخابات 2013؟
ال  هو  حق،  معه  فأجاب: 
الذي أمحله  وأنا  يستطيع محلي 

وأحتمله.
ايضا  بري  الرئيس  واستقبل 
الدكتور شوقي ابو لطيف الذي 
قدم له كتابه االسالم والعوملة 
- دراسة يف فكر كل من: االمام 
واملعلم  الصدر  موسى  السيد 

كمال جنبالط.

القوات  حزب  رئيس  التقى 
اللبنانية مسري جعجع يف معراب 
املستقبل  تيار  كتلة  عضو 
النائب هادي حبيش على مدار 
الوقت خرج بعدها  ساعتني من 
ليؤكد على عدم القبول بتأجيل 
أو  املقبلة  النيابية  االنتخابات 
اذ  الستني  قانون  اىل  العودة 
وراء  أصبحا  األمرين  هذين  ان 
ظهرنا ولو ان أي قانون انتخابي 
اجلميع  توافق  اىل  يتاج  جديد 
فشلنا  حال  يف  ولكن  حوله 
اىل  سنتوّجه  السياق  هذا  يف 

التصويت األكثري.
النائب  دور  ان  اعترب  واذ 
وليد جنبالط مؤثٌر على خلفية أن 
األكثرية  يؤّمن  كتلته  تصويت 
مع هذا الفريق أو ذاك، كشف 
مشاورات  اجراء  عن  حبيش 
اللبنانية  القوات  بني  كثيفة 
تيار  وبني  جهة  من  وجنبالط 
قوى  مكونات  وكل  املستقبل 
14 آذار وجنبالط من جهة أخرى 
ل اىل اتفاق حول قانون  للتوصحُ
نراه  الذي  الصغرى  الدوائر 
لشرائح  متثياًل  القوانني  أفضل 

اجملتمع اللبناني كافة.
مع  االتصاالت  ان  وأضاف: 
رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي 
متواصلة ولو أنه تشوبها بعض 
على  واملالحظات  العقبات 
ان  باعتبار  املطروح  القانون 
وحديدية  جامدة  ليست  املسألة 
يف  البحث  عن  بعيدين  ولسنا 
إدخال تعديالت معينة عليه ألن 
األساس هو التوصل اىل توافق 

إلقرار هذا القانون.
 14 قوى  كانت  ما  اذا  وعّما 
مشاوراتها  استبدلت  قد  آذار 
ميشال  النائب  مع  االنتخابية 
جنبالط،  وليد  بالنائب  عون 
أوضح حبيش ان موقف العماد 
فكيف  مفهومًا،  ليس  عون 
أكرب  يوصل  بقانون  طالب  يحُ
املسيحيني  النواب  من  عدد 
اهر برفضه  ويف الوقت ذاته يحُ
لقانون الدوائر الصغرى مسايرًة 
مسعنا  الذي  اهلل  حزب  حلليفه 
القانون  هذا  أن  نوابه  أحد  من 
بنواب  سّمى  يحُ ما  على  يقضي 

املقاومة أو بوجود املقاومة يف 
الدوائر املتواجدين فيها.

وعن موقفه من إرسال حزب 
اىل  استطالعية  طائرة  اهلل 
موقف  حبيش  انتقد  اسرائيل، 
يف  املرفوض  اخلارجية  وزير 
هذا السياق، بينما حنن نعترب ان 
ان  اذ  جدًا  خطرية  اخلطوة  هذه 
بأخذ  جديد  من  اهلل  حزب  د  تفرُّ
ستؤدي  مغامرات  اىل  لبنان 
جديدة  حرب  فتح  اعادة  اىل 
اىل  العودة  دون  اسرائيل  مع 
األمر  فهذا  اللبنانية،  احلكومة 
العام  ملشهد  تكرار  اال  هو  ما 
2006 حني كان امني عام حزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل يقول 
على طاولة احلوار بأننا سنشهد 
ما  فرأينا  هادئًا،  صيف  موسم 

كانت النتيجة.
احلكومة  موقف  غياب  وعن 
بشأن طائرة أيوب، لفت حبيش 
اىل ان حزب اهلل مسيطر على هذه 
احلكومة ولو ان موقف رئيسها 
جنيب ميقاتي إيابيٌّ ولكن هذا 
أمر غري كاٍف، فاملطلوب موقف 
تكرار  بعدم  احلكومة  من  حازم 
ال  ولكنين  جمددًا  املسألة  هذه 

أتأمل كثريًا من هذه احلكومة.
واستقبل جعجع وفدًا من هيئة 
التنسيق النقابية يف لبنان، يف 
العمال  مصلحة  رئيس  حضور 
القوات  حزب  يف  واملوظفني 
رئيس  عيد،  شربل  احملامي 
القوات  يف  املعلمني  مصلحة 
اللبنانية الدكتور صبحي داوود 
يف  الرتبوي  املكتب  ورئيس 
القوات الدكتور هنري باخوس.

حركة  رئيس  جعجع  واستقبل 
االستقالل ميشال معوض.

جعجع التقى حبيش ومعوض وهيئة التنسيق النقابية

على  وردًا  اخرى،  جهة  من 
اليت  الضرائب  حول  سؤال 
لتمويل  فرضها  احلكومة  قررت 
رأى  والرواتب،  الرتب  سلسلة 
التمويل  هذا  عن  التفتيش  ان 
يب أال يطال الطبقات الفقرية 
إعادة  وإمنا يب  املتوسطة،  او 
كانت  اليت  األمور  ببعض  النظر 
ممكنة  اعتربتها  قد  احلكومة 
الرتب  سلسلة  نفقات  لتغطية 
عليها  يفرتض  بل  والرواتب، 
الكماليات  الضرائب على  فرض 
والدخان واملشروبات الروحية... 
ال  اإلسراع  اىل  احلكومة  ودعا 
املوضوع  هذا  بت  يف  التسّرع 
وإنهاء املشكلة اليت يتد عمرها 
اىل عشرات السنوات، مستغربًا 
املقبلة  اجللسة  حتديد  مت  كيف 
اجلاري،   31 الوزراء يف  جمللس 
قبل  املوضوع  هذا  بت  من  بدال 

عيد األضحى.

العام  األمني  نائب  استقبل 
قاسم،  نعيم  الشيخ  اهلل  حلزب 
األمني القطري حلزب البعث يف 
لبنان الوزير السابق فايز شكر، 
حمليا  العامة  األوضاع  وعرضا 

وإقليميا.
اهلل  حزب  أكد  قاسم:  وقال 
واملفيدة  العملية  نظرته  جمددا 
القدرة  أولوية  تركيز  للبنان يف 
املشروع  ملواجهة  الدفاعية 
إرسال  خالل  من  اإلسرائيلي 
وطنية  مهمة  يف  أيوب  طائرة 
عديدة  رسائل  لتوصل  شريفة، 
أن  أبرزها  اجتاهات خمتلفة،  يف 
املقاومة على جهوز تام، مل ولن 
احمليطة  التطورات  كل  تعرقله 
وأن  املنطقة،  أو  لبنان  بها يف 
بشكل  تعمل  فيها  اإلعداد  فرق 
إمكانات  تطوير  على  دؤوب 
املقاومة الرادعة للعدو واحملذرة 
عدوان،  أي  يف  محاقته  من 

مشروع  الدفاعي  العمل  وأن 
على  تساعد  اليت  األشكال  بكل 
ثغراته  وكشف  بالعدو  اإلضرار 
ونقاط ضعفه، وأن ثالثي القوة 
واملقاومة  والشعب  اجليش 
مع  املنسجمة  القاعدة  يشكل 
االسرتاتيجية الدفاعية من موقع 
املقاومة املساندة حلق لبنان يف 

التحرير واحلماية.
طائرة  أربكت  لقد  وأضاف: 
أيوب فريقا لبنانيا كان يفرتض 
وحرية  لبنان  قوة  تسعده  أن 
ولكن  وتوترها،  إسرائيل 
للمشروع  النصرة  صراخات 
تنفع  ال  األمريكي-اإلسرائيلي 
بثالثي  القوي  لبنان  ظل  يف 
على  االعرتاض  وفقاقيع  القوة، 
مسارها  يف  تغري  مل  الطائرة 
فهي  نتائجها،  وال  أهدافها  وال 
نسور  مساء  وهمية يف  بالونات 

اجلهاد والعز والتحرير.

قاسم: فقاقيع االعرتاض على ايوب 
لن تغري من مسارها او اهدافها
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قال رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
أن سلسلة الرتب والرواتب اقرت، 
املوضوع،  يف  مماطلة  ال  وبالتالي 
الفتا اىل أن غالء املعيشة دفع يف 
الكالم  كل  وأن  االدارات،  معظم 
حول مماطلة احلكومة هو غري صحيح.
وأشار اىل أن احلكومة حتاول احتواء 
القرار  االقتصادية  االرتدادات 
وقال:  االقتصاد،  على  السلسلة 
الواردات  موضوع  يف  البحث  بدأنا 

للسلسلة و90 باملئة متفق عليها.
استحالة  هناك  أن  واعترب 
وفور  فورا  املبالغ  كل  دفع  يف 
استحقاقها خوفا من التضخم،الفتا 
املوضوع  تتابع  احلكومة  أن  اىل 
بهدوء لكنها ال تستطيع أن تعرض 
االستقرار النقدي للمخاطر، وقال : 
نتابع املوضوع بهدوء للوصول اىل 
يف  أما  لالضرابات.  لزوم  وال  حل 
ما خص تقسيط السلسلة فقال:ال 
ميكن الدفع اال عرب التقسيط وعلينا 
قبل  الواردات  تأمني  من  االنتهاء 

احالة امللف اىل جملس النواب.
وتناول يف مؤمتر صحايف عقده 
فيه  تناول  احلكومية،  السرايا  يف 
االمور املالية واالقتصادية، اضافة 
اىل مسألة سلسلة الرتب والرواتب، 
وما يرافقها من اضرابات ومواقف، 
نفى ميقاتي، ما يقال عن مماطلة 
سلسلة  موضوع  يف  الوقت  وربح 
الرتب والرواتب، مؤكدا ان احلكومة 
كامل  بشكل  املوضوع  رؤية  تريد 
لكن  املوظفني  وانصاف  وشامل 
على  االمور  ارتدادات  رؤية  علينا 

االستقرار النقدي واالقتصادي.
حنيل  ان  نستطيع  ال  اننا  وأكد 
مشريا  واردات،  دون  السلسلة 
اىل ان الضرائب اجلديدة ال تطال 
الطبقات الوسطى ولكن ليس لدينا 
اي استعداد لتعريض اي امر نقدي 

الي خطر.
عدة  احلكومة  عقدت  وقال: 
الواردات،  يف  للبحث  اجتماعات 
توافقنا على اكثر من 90% مكررا 
تصيب  ال  الواردات  ان  تأكيده 

الطبقات ما دون الوسطى.
كامال  اصالحا  نريد  اننا  وأكد 
للتخفيف من عجز املوازنة لذا ندرس 

دان االعتداءات على احلدود وكشف عن سحب فرقة جيش من اجلنوب

ميقاتي: ال مماطلة يف السلسلة وال لزوم لإلضرابات
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احلريري  سعد  الرئيس  اعترب 
لتغطية  ينفع  شيء  ال  ان 
جرمية حزب اهلل حبق لبنان قبل 

سوريا.
فقد صدر عن املكتب اإلعالمي 
للرئيس احلريري البيان اآلتي:

اليت  التشويه  محلة  إزاء 
املستقبل  تيار  هلا  يتعرض 
حزب  إتهام  خالل  من  عموما 
له  اإلعالمية  ووسائله  اهلل 
الدائر يف  النزاع  باالخنراط يف 
سوريا، وخباصة من خالل توجيه 
للنائب عقاب صقر،  االتهامات 
للرئيس  اإلعالمي  املكتب  يهم 
ما  يوضح  ان  احلريري  سعد 

يأتي:
النائب عقاب صقر  أوال: إن 
مكلف من الرئيس سعد احلريري 
سوريا  يف  الوضع  متابعة 
القوى السياسية  والتنسيق مع 
ما  كل  يف  املعارضة  السورية 
املستقبل  تيار  بدعم  يتعلق 
للشعب  والسياسي  اإلعالمي 
القتل  آلة  مواجهة  السوري يف 
السوري  النظام  يديرها  اليت 
اإلقليميون،  وحلفاؤه  اجملرم 
وبوجه خاص، يف تأمني ما أمكن 
إنسانية للضحايا  من مساعدات 
وأيتام،  ومشردين  جرحى  من 

وما أكثرهم.
عقاب  النائب  أن  كما  ثانيا: 
هذه،  اتصاالته  وحبكم  صقر، 
إنسانية  مساعدة  كل  مكلف 

احلريري رد على محلة حزب اهلل على املستقبل

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

املوضوع حتى ننتهي املوازنة للعام 
2013 يف نفس الوقت.

وعن مطالب هيئة التنسيق، اكد 
ميقاتي استحالة دفع سلسلة الرتب 
استحقاقها،  وعند  فورا  والرواتب 
املفاوضات  خالل  ذلك  وقلنا 
مانع يف  من  ليس  ان  قالوا  وهم 
الرتب  سلسلة  نقسط  التقسيط. 
من  للتخفيف  سنوات  اربع  على 
التضخم او وعدم استقرار السياسة 

النقدية.
باهليئات  االتصال  اىل  وأشار 
االقتصادية ومصرف لبنان ووزارة 

املال للمحافظة على املوضوع.
جراء  من  هو  الغالء  ان  وأعلن 
النقدية  الكتلة  نزلت  واذا  التضخم 
املالي  السوق  اىل  الوقت  بنفس 
نقوم  حنن  لذا  التضخم  سيكرب 
نتابعه  حنن  والغالء  بالتقسيط، 
مل  وحنن  املستهلك  محاية  وهناك 
نتقاعس للمحافظة على االسعار من 
اول  من  التضخم  رأينا  الغالء.اذا 
السنة مع زيادة غالء املعيشة فهو 

ال يزال مقبوال.
هي  الدولة  مسؤولية  ان  وأكد 
النقدي،  االستقرار  على  احملافظة 

ولن نعرضه الي خماطر.
وردا على سؤال، قال ميقاتي: 
ولكننا  بهدوء،  املوضوع  نتابع 
االستقرار  نعرض  ان  نستطيع  ال 
السلسلة  وتقسيط  للخطر،  النقدي 
هذا  على  احلفاظ  سياق  يف  يدخل 

االستقرار.
التنسيق  هيئة  على  ومتنى 
مواقفها،  النظر يف  اعادة  النقابية 
الدراسي،  العام  اىل مصري  مشريا 
الن االمور سائرة حنو احلل، واحلل 
قبلهم،  من  ضغط  اي  حتت  ليس 
احلل يأتي الننا ندرسه بشكل شامل 
وكامل، وال ميكن ان نرى االقتصاد 

من زاوية واحدة.
انه  يعتقد  أحد  كان  اذا  وقال: 
سلسلسة  تقر  احلكومة  بتطيري 
الن  خمطئ،  فهو  والرواتب  الرتب 
نتعاون  وحنن  فراغا  سيخلق  ذلك 
للوصول اىل حل، واالضرابات ليس 
هو  الدراسي  والعام  لزوم  اي  هلا 
حاجة للجميع. لذا امتنى اعادة النظر 

احلق  على  التأكيد  مع  باملوضوع 
باالضراب الن املوضوع ذاهب اىل 
بالسياسة  ليس  واملوضوع  احلل، 
والسياسة ليست مفيدة هلم، وحنن 
ننظر اىل االثر النقدي واالقتصادي 

وتعويضات املتقاعدين.
اثر الزيادة سيكون يف السنوات 
املقبلة وليس سهال رمي كرة النار 
على غرينا. وحنن نرى ماذا حيصل 
واقتصادها  االوروبية،  الدول  يف 
نريد  حنن  اقتصادنا.  من  اهم 
احلفاظ على االستقرار الضرييب وال 
نستطيع تغيري ضريبة الدخل خاصة 
كل فرتة قصرية وال جيب ان يكون 
الدخل بني  هناك فرق بني ضريبة 

شركة واخرى.
حول  التصور  ان  اىل  واشار 
الضريبة  نزيد  عندما  هو  املصارف 
املصرفية  للودائع  الفوائد  على 
هناك  وكان   ،%٧ اىل   %٥ من 
كالم عن وضع سقف للحساب باال 
الف   ٥0 على  مثال  الضريبة  تطال 
من  التهرب  عندها  فيصبح  دوالر، 
على  الضريبة  جدا.  سهل  الضريبة 
الفائدة للحفاظ على اصحاب الدخل 
اال  على  اقرتاح  وهناك  احملدود، 
تطال الزيادة على الودائع باللبناني 

بل بالنقد االجنيب.
واوضح ميقاتي اننا سنطلب وجود 
حاكم مصرف لبنان لنسمع ان كان 
اقتصادي  او  نقدي  اثر  اي  هناك 

على اي قرار من قراراتنا.
على  السلسلة  احالة  ان  ورأى 
احلالي  الوقت  يف  النواب  جملس 
يعين رمي كرة النار على االقتصاد، 
جملس  اىل  لنرسل  نتعاون  وحنن 
النواب مشروع قانون قابال للتنفيذ، 
سائال ملاذا اضراب اليوم؟ سلسلة 
الرتب والرواتب مقرة، وال ميكن اال 
ان نقسط، وهذا الكالم قيل وحنن 
غري قادرين ان حنيل السلسلة من 
دون واردات وهم يريدون احالتها 
ما  نفعل  وحنن  واردات.  دون  من 
تريدون لكن من خالل احملافظة على 
االستقرار النقدي واالقتصادي يف 
تضخم  اي  مراكمة  دون  من  البلد 
اصالحية  مواضيع  هناك  اضايف. 
نرضخ  ولن  فيها  سنبحث  لالدارة 

للتهديد ولكن حتركنا ليس بسبب 
الضغط.  حتت  وليس  االضراب 
وأكد انه يف ظل االنقسام ال ميكن 
طائف  دون  من  اجراء  اي  اختاذ 

اقتصادي.
واشار اىل اننا نتحمل كرة النار 
حتى حنافظ على االستقرار النقدي، 
مشددا على احلفاظ على االستقرار 
الدخل  ضريبة  وخصوصا  الضرييب 
وال جيوز التمييز بني شركة وشركة، 
وال ميكن االنكار اننا نريد اصالحات 
ولكن  اساسية  ومالية  ضرائبية 
السابقة  املوازنات  نقر  ان  حناول 
وان يكون هناك توافق وطين على 
هو  احلزام  وشد  االجراءات  بعض 
ال  االنقسام  ظل  ويف  اجلميع  على 
ميكن اختاذ اي اجراء من دون طائف 
طاولة  اىل  دعيت  لذا  اقتصادي. 
مستديرة يف السراي بني اهليئات 
ما  لنرى  واالقتصادية  العمالية 

االجراءات اليت ميكن اختاذها.
نصرف  مل  انه  ميقاتي  واوضح 
اماكنها  غري  يف  لالمناء  املبالغ 
كغريها  اخذت  لطرابلس  واالموال 

من املناطق.
قال:اجليش  سؤال،  على  وردا 
عندما يريد ان يدخل اىل اي منطقة 
كامل  ترحيب  حمط  بالطبع  هو 
على  له  مفتوحة  مجيعها  واالبواب 
يف  وحتى  اللبنانية  االراضي  كل 

البقاع.
وعن الوضع عند احلدود اللبنانية 
ميقاتي:دائما  قال  السورية،   -
هناك تنسيق بني اجلانبني اللبناني 
االجراءات  يأخذ  واجليش  والسوري 
الالزمة نريد ابعاد لبنان عن الساحة 
وال نريد ان نقول للمشكل ان يأتي 
يرى  ان  املعقول  من  فليس  الينا 
اجليل الواحد 3 حروب وامتنى عدم 

نقل هذا الكأس اىل لبنان.
هل انتم يف صدد حتريك ألوية 

من اجليش من منطقة اىل اخرى؟
اإلجراءات  يتخذ  اجليش  إن   -

من  فرقة  سحب  مت  وقد  الالزمة، 
منطقة اجلنوب منذ فرتة اىل الشمال 

واىل احلدود الشرقية.
هناك معلومات تشري اىل وجود 
يف  اإليرانية  املعارضة  من  أفراد 

مشال لبنان؟
هذا  عن  لدينا  معلومات  ال   -
من  منلك  كنا  وإذا  املوضوع، 
نريد  أننا  هو  نقوله  فما  معلومات، 
ان نبعد لبنان عن ساحات الصراع. 

اىل  املشاكل  ان نستجلب  ال جيب 
عندنا وعلينا ان ننظر ماذا حيدث من 
حولنا وماذا حدث يف مدينة حلب. 
هل من املسموح ألجيالنا ان تشهد 
ثالث حروب يف جيل واحد. ندائي 
هذه  نبعد  ان  اللبنانيني  مجيع  اىل 
نستطيع،  ما  قدر  على  عنا  الكأس 
وهذا ما نسعى اليه للمحافظة على 
اإلستقرار يف لبنان وإبعاد الكاس 

املرة عنه.

لبناني يف سوريا،  أي  يتطلبها 
إىل  املساهمة  رأسها،  وعلى 
يف  الرتكية  السلطات  جانب 
اجلهود لتأمني إطالق اللبنانيني 
إىل  إضافة  هناك،  احملتجزين 
عدد من احلاالت املعروفة وغري 
املعروفة اليت تعرض هلا بعض 
الصحافيني خالل ادائهم واجبهم 

املهين.
شيعة  اللبنانيني،  إن  ثالثا: 
يعرفون  ومسيحيني،  وسنة 
متاما، ومن أفواه قيادات حزب 
تورطه يف  طبيعة  هي  ما  اهلل، 
ما يزعم أنه واجب جهادي إىل 
والبطش  القتل  منظومة  جانب 
املتحكمة  والقهر  والقمع 
أي  وإن  السوري،  بالشعب 
شيء مل يعد ينفع لتغطية هذه 
يرتكبها  اليت  املوصوفة  اجلرمية 
حزب اهلل حبق لبنان قبل سوريا، 
خصوصا أنه يعلم متام العلم أن 
باتت  دمشق  يف  حليفه  أيام 

معدودة.
أخريا، أما احلكم على احلكومة 
عن  بنفسها  النائية  اللبنانية 
بعدما  السوري،  الشعب  دماء 
مبفاصل  واستحكم  شكلها 
لتتمسك  اهلل،  حزب  قرارها 
بينما  بالنفس  النأي  بواجب 
يتمسك حزب اهلل بواجب اجلهاد 
ضد الشعب السوري، فهو حكم 
وإن  اللبناني،  للشعب  مرتوك 

غدا لناظره قريب. 
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املستقبل  كتلة  رئيس  اجتمع 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  النيابية 
يف بوخارست بوزير خارجية رومانيا 
تيتوس كورالتني على مدى ساعة، 
ومت البحث يف اوضاع لبنان واملنطقة 
وعالقات لبنان الثنائية مع رومانيا.

هامش  على  السنيورة  والتقى 
الشعب  حزب  مؤمتر  يف  مشاركته 
االملانية  املستشارة  االوروبي، 
اجنيال مريكل، رئيس حزب الشعب 
رئيس  مارتينز،  ولفريد  االوروبي 
مانويل  جوزيه  االوروبية  املفوضية 
باروزو ووزير خارجية ايطاليا السابق 

فرانكو فراتيين.
مكتب السنيورة

اىل ذلك أصدر املكتب االعالمي 
امس،  بيانا  السنيورة  للرئيس 
نواف  النائب  كالم  على  تعليقا 
االقتصادية  املنطقة  عن  املوسوي 
اخلالصة، جاء فيه: عودنا حزب اهلل 
انه  السياسية،  املفاصل  اغلب  يف 
مع  النظر  وجهات  يف  اختلف  كلما 
من  فكل  باخليانة.  اتهمه  طرف  اي 
يعارضه هو خائن ومطعون بوطنيته. 
كما عودنا على اهلروب من مشكالته 
اىل  باهلروب  بها  لبنان  يوقع  اليت 
قضايا  اختالق  عرب  وذلك  االمام، 

لتحوير االنظار.
ونتيجة   2006 العام  يف 
بلبنان  حلقت  اليت  اخلسائر  حلجم 
قرى  لتدمري  ونتيجة  واللبنانيني 
احلزب  ابتدع  والضاحية  اجلنوب 
قصة خيانة اآلخرين لكي يهرب من 
اليت  وتصرفاته  سياسته  مسؤولية 
املدمرة  الكارثية  بالنتائج  تسببت 
للبنان، ومن ثم اطلق مقولة النصر 

االهلي.
وقع  الذي  املأزق  وبسبب  اليوم 
القتال  وتورطه يف  فيه يف سوريا 
نظام  جانب  اىل  ايران  من  بطلب 
له  قتلى  وسقوط  االسد  بشار 
تيار  اتهام  اىل  عمد  سوريا،  يف 

السنيورة التقى يف بوخارست مريكل ومسؤولني ومكتبه االعالمي رد على نواف املوسوي
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يتشرف تيار املردة اوسرتاليا والكاتب روي عريجي
بدعوتكم اىل حضور حفل توقيع كتاب الباحث روي عريجي 
»رئيس من الشعب« )عن الرئيس الراحل سليمان فرنجية(

وذلك يوم السبت الواقع فيه  20 تشرين األول 2012 الساعة الخامسة بعد الظهر
يف قاعة سيدة لبنان - مركز الشبيبة 

OLOL Youth Centre Building, Alice Street, Harris Park
للمزيد من املعلومات الرجاء األتصال بفرنسوا الجعيتاني على الرقم 0410546162

او بدوي الحاج على الرقم 0412005679
)يذكر ان التوقيع السابق قد تأجل ألسباب خارجة عن أرادة املنظمني

 ولذلك أقتضى التنويه واألعتذار.(

معارك  يف  يشارك  انه  املستقبل 
الرافضة  املواقف  وبعد  سوريا، 
فوق  االيرانية  الطائرة  إلطالقه 
لبنان  جتر  ان  ميكن  واليت  اسرائيل 
اىل حيث يريد العدو، اي اظهار ان 
لبنان منصة لالسلحة االيرانية وليس 
بلدا مستقال لديه حقوق وسيادة...
اخل، نتيجة لذلك وبعد مواقف اغلبية 
هلذا  الرافضة  لبنان  يف  االطراف 
رئيسي  مواقف  فيها  مبا  التصرف، 
احلال  وبطبيعة  واحلكومة  اجلمهورية 
آذار   14 وقوى  املستقبل  تيار 
والغالبية من الشعب اللبناني املقيم 
واملغرتب، فجاء النائب عن حزب اهلل 
نواف املوسوي للرتويج التهام جديد 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  حبق  ملفق 
والقول ان سياسته مسحت السرائيل 
بالقول ان مساحة 850 كلم مربع من 
البحر عائدة هلا، وهنا الكذبة الكربى 

اليت ال تنطلي على احد.
بأن  الرد  أتاه  حني  اضاف: 
االقتصادية  املنطقة  حتديد  قرار 
حكومة  اعضاء  بإمجاع  مت  اخلالصة، 
فيها  شارك  اليت  الدوحة،  بعد  ما 
حزب اهلل، هرب من احلقيقة ليقول 
مع  االتفاق  على  هو  االعرتاض  ان 
قربص عام 2007 حني كان حزب اهلل 

خارج احلكومة!
الذي  املنطق  هذا  امر  غريب 
يقفز  والذي  اهلل،  حزب  يستخدمه 
من نقطة اىل اخرى آمال باهلروب من 
مشكالته، لكنه يوقع نفسه كل مرة 
كذب  حفرة  السقوط يف  من  مبزيد 

جديدة.
الرئيس  حكومة  ان  صحيح 
 2007 العام  يف  وقعت  السنيورة 
انه  لسبب  لكن  قربص،  مع  اتفاقا 
مع  ثنائيا  التفاوض  لبنان  بامكان 
عداوة  من  هناك  وليس  قربص، 
البلدين، اضافة اىل ذلك فإن  بني 
نص االتفاق مع قربص املوجود لدى 
املوسوي يوضح  والنائب  اهلل  حزب 

االتفاق  مت  اليت  واحد  النقطة  ان 
وليست  وسط  نقطة  هي  عليها 
ان  لقربص  ميكن  ال  وانه  نهائية، 
توقع اي اتفاق مع طرف آخر يتعلق 
بذات املنطقة االقتصادية من دون 
اىل  استنادا  وذلك  لبنان  موافقة 
من  كان  وبالتالي،  البحار.  قانون 
قربص  مع  نتفاوض  ان  الطبيعي 
مل  ما  وهذا  مشروطا  اتفاقا  ونوقع 
يكن ممكنا يف املنطقة االقتصادية 
اجلنوبية ألن فلسطني حمتلة وهناك 
عدو ال نريد البحث معه باالمر، وهلذه 
برتسيم  قام  لبنان  فإن  االسباب 
حدوده اجلنوبية مبفرده وابلغ موقفه 

لالمم املتحدة.
ان ترفض اسرائيل موقف لبنان 
والنقطة 23، فهذا امر طبيعي، لكن 
ان يتم اتهام الرئيس السنيورة بأنه 
تسبب بذلك فإن هذا االتهام هو غري 
الطبيعي وهو االفرتاء بعينه والكيد 
السياسي املفضوح، انه اتهام ملفق 
النائب  حاول  ما  وهذا  ومرفوض، 
املوسوي ابتداعه وتروجيه وتعميمه.

النقطة  تثبتها  حقوق  للبنان 
بها  متسك  اليت  النقطة  وهي   23
حكومته،  عليها  ووافقت  وقررتها 
املتحدة  االمم  وارسلت موقفها اىل 
املنظمة  وثائق  يف  رمسيا  لتسجلها 
االعرتاف  ترفض  اسرائيل  الدولية. 
املؤكد  يؤكد  وهذا  النقطة،  بهذه 
من انها عدو طامع بارضنا ومياهنا 
من  البطوالت  افتعال  لكن  ونفطنا، 
حزب اهلل عرب اتهامه االخرين بنقض 
فهو  والتقصري،  واخليانة  الوطنية 
حزب  يصر  الذي  املستغرب  االمر 
ونهجا  اسلوبا  به  التمسك  على  اهلل 
يف التعاطي مع اآلخرين، وهذا أمر 
بات يباعد بني حزب اهلل وبني باقي 
كما  ليست  فالوطنية  اللبنانيني، 
صنعته  حزب  وهو  اهلل  حزب  يدعي 
بامسه  وتنطق  ايران  وتوجهه  ايران 

ومتوله وتسلحه وتأمره.

النيابية  اللجان  تبت  مل 
امس  جلستها  يف  املشرتكة 
االول اقرتاع العسكريني واقرتاع 
وترشيح اجملنسني بسبب فقدان 
النصاب، حيث رفعت اجللسة اىل 

الثالثاء املقبل.
املال  جلان  عقدت  فقد 
والعدل  االدارة  واملوازنة 
الداخلية  واملغرتبني  واخلارجية 
واالعالم  والبلديات  واالمن 
واالتصاالت جلسة مشرتكة، عند 
احلادية عشرة من قبل ظهر اليوم 
برئاسة  النيابي  اجمللس  يف 
رئيس نائب رئيس اجمللس فريد 
الداخلية  وزير  وحضور  مكاري 
شربل  مروان  العميد  والبلديات 
النائب  اخلاص  اجللسة  ومقرر 
آالن عون والنواب: غازي زعيرت، 
السعد،  فؤاد  سعد،  انطوان 
خضر حبيب، ميشال احللو، خالد 
امحد  فرحات،  بالل  زهرمان، 
اغوب  قبيسي،  هاني  فتفت، 
املوسوي،  نواف  بقرادونيان، 
القادري،  زياد  اجلسر،  مسري 
عسريان،  علي  هاشم،  قاسم 
رياض  طورسركيسيان،  سريج 
مروان  خميرب،  غسان  رحال، 
محادة، الوليد سكرية، علي بزي، 
سيمون  عمار،  علي  عون،  ايلي 
اميل  اجلميل،  سامي  رميا،  ابي 
عمار  اهلل،  فضل  حسن  رمحة، 

حوري وناجي غاريوس.
انتهت جلسة اللجان املشرتكة 
يف االوىل بعد الظهر ادىل بعدها 
رئيس اجللسة مكاري باملعلومات 

اآلتية:

تابعت اللجان املشرتكة درس 
واقرتاحات  مشروع  ومناقشة 
بقانون  املتعلقة  القوانني 
رئيس  نائب  برئاسة  االنتخاب 
جملس النواب، وقد تركز البحث 
املتعلقة يف  املواد  دراسة  على 
اقرتاع وترشيح اجملنس، واقرتاع 
العسكريني والعوامل اليت حتول 
حلقهم  هؤالء  ممارسة  دون 
االنتخابي. وكان هناك تباين يف 
الرأي جلهة انتخاب العسكريني، 
ومل تتوصل اللجان املشرتكة اىل 
بت النقاط اخلالفية بسبب فقدان 
اىل  اجللسة  ورفعت  النصاب. 
للتصويت  القادم  الثالثاء  يوم 

على املسائل اخلالفية.
أفقد  عمن  سؤال  على  وردا 
ليس  مكاري:  قال  النصاب، 
هناك من فريق او كتلة أفقدت 
النصاب امنا هناك نواب يغادرون 

ويعودون.
الفرعية  اللجنة  عمل  وعن 
املشرتكة،  اللجان  عن  املنبثقة 
جلسة  االن  سنبدأ  مكاري:  قال 
اللجان  عن  املنبثقة  اللجنة 
يتعلق  قرار  وهناك  املشرتكة، 
تسريب  وعدم  املداوالت  بسرية 
االجتماع  هذا  عن  معلومة  اي 
طابع  حتت  املداوالت  وستبقى 

السرية.
وعن اخلالف على النقاط اليت 
موضوع  يف  اللجان  ناقشتها 
اقرتاع املغرتبني وموضوع البطء 
يف النقاشات وهل هو مقصود، 
نسرع  ان  أمتنى  مكاري:  قال 
قلته  ما  وهذا  املواد  اقرار  يف 

اجللسة،  داخل  والنواب  للزمالء 
ابداء  الزمالء حيرصون على  لكن 
آرائهم وانا مضطر ان استمع اىل 

اجلميع كرئيس للجلسة.
على سري  النائب خميرب  وعلق 
يبق  مل  فقال:  اجللسة  عمل 
امامنا سوى شهرين على انتهاء 
املوعد  وهو  احلالية،  السنة 
قانون  الجناز  امامنا  بقي  الذي 
يتضمن  والقانون  االنتخابات. 
يف  زلنا  ما  وحنن  مادة   122
والسادسة،  اخلامسة  املادتني 
نقرهما.  نناقشهما ومل  زلنا  وما 
يف  كافيا  العدد  يكون  ال  قد 
دولة  ان  علما  القرارها،  القاعة 
العامة  اجللسة  بري يف  الرئيس 
للزمالء  مالحظات  وجه  االخرية 
النواب وزفهم بسبب الغياب عن 
اجتماعات اللجان. ويف رأيي ان 
الغياب هو خطري جدا، واعتقد اذا 
استمر االمر على هذا املنوال قد 
جديد  انتخاب  قانون  اىل  نصل 
باالصالحات  سنوات،  عشر  بعد 
هناك  اللبنانيني.  كل  تهم  اليت 
فعالية  لزيادة  عديدة  اقرتاحات 
العمل  هو  وهذا  اللجان  عمل 
يف  ولكن  الطبيعي،  الربملاني 
عليه  العمل وكما هو  فان  رأيي 
وال  انتاجية  اي  اىل  يوصلنا  لن 
اىل اي قانون انتخاب جديد. لذا 
بطريقة  العمل  يبدأ  ان  يفرتض 

خمتلفة.
خميرب:  قال  سؤال  على  وردا 
هناك افكار خمتلفة تعرض لتغرق 
النقاش. والغياب هو من خمتلف 

الكتل. 

اللجان مل تبت اقرتاع العسكريني وترشيح اجملنسني لفقدان النصاب
خميرب: اذا استمرينا على هذا املنوال فسيصدر القانون بعد ١٠ سنوات

مكاري رفع اجللسة اىل الثالثاء للتصويت على املسائل اخلالفية
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واالصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية،  يف  االسبوعي  اجتماعه 
العماد  الرئيس  بعده  حتدث 
الصحفيني  اىل  عون  ميشال 
فأشار بداية اىل موضوع التهريب 
القائم يف اكثر من مرقق منتقدًا 
وال  للجمارك  مدير  تعيني  عدم 

جملس إدارة.
املتكرر  اهلروب  موضوع  يف 
من  االسالم  فتح  ملوقويف 
املسؤولية  مّحل  روميه،  سجن 
وجلهاز  االمن  قوى  عام  ملدير 
واجباته  أوىل  الذي  املعلومات 
السطو  بدل  الثكنات،  محاية 
األخرى،  على صالحيات األجهزة 
يكون  أن  خشيته يف  عن  معربًا 
على  الشهود  هم  بون  املهرَّ
االتفاق الذي حصل خالل أحداث 
فتح  مسؤولي  بني  البارد  نهر 
قوى  قيادة  وبعض  االسالم 
تهريبهم  ويتم  الداخلي،  األمن 

قبل احملاكمة.
العماد عون لفت يف موضوع 
أن مشروع  االنتخاب اىل  قانون 
للتالعب  هو  دائرة   50 ال 
يؤّمن  أن  باألرجحيات، وال ميكن 
وال  هو  ال  الصحيح،  التمثيل 

قانون ال 60.
افرتاءات  على  وردًا 
ما  بأن  ذّكرهم  امليليشيات، 
قاله عن دورهم عن 13 تشرين 
ليس اتهامات بل حقائق موثقة، 
اهلرواي  الياس  كتاب  ووثقها 
)عن  معوض  طنوس  وكتاب 
وكالهما  معوض(،  الرئيس 
القوات  مع  االتصاالت  رويا 
واخلطط اليت أعدوها معًا الجتياح 

املنطقة.
اليوم  اجتماعنا  وقال:يف 
الفضائح  من  عدد  اىل  تطرقنا 
وضع  أوهلا  الدولة،  يف 
احملطات  إحدى  نشرت  اجلمرك؛ 
عن  تقريرًا  مؤخرًا  الّتلفزيونية 
بريوت  يف  اجلمارك  وضع 
وحتّدثت عن الّتهريب وعن اخللل 
يف هذا املرفق العام. ما مشله 
التقرير يشّكل ثلث املشكلة، إذ 
هناك ثلثان بعد يف مكاٍن آخر، 
كي  للمحطة  اجملال  وسنرتك 
تكمل ما بدأت بها، وتصل اىل 
املرافق الباقية اّليت حيصل فيها 
مجرك،  بدون  للبضائع  تهريٌب 
الّدولة  الوضع!.  يتحّسن  لرّبا 
هي املسؤولة عن هذا الّتهريب، 
اإلهمال،  ناحية  من  فقط  ليس 
إدارة  جملس  لرئيس  وجود  فال 
للجمارك، وال يوجد حتى جملس 
لتعيني  واإلجراءات  إدارة، 
َقت  وُطبِّ َذت،  ِ اتخُّ اجمللس  هذا 
موجودة  واألمساء  الّتعيني  آلية 
يتم  مل  االن  ولغاية  مّدة،  منذ 
التعيني.. مؤسسة بدون رأس، 
سليم؟!  بشكٍل  ستعمل  فكيف 
عندما  عنها؟  املسؤول  ومن 
يكون هناك مدير فهو املسؤول 
عناصره  على  يسهر  اّلذي  وهو 
وعلى عملهم، لكن اآلن مع من 
أو  اسٍم  مع  احلكومة؟!  ستحّقق 
اثنني؟ لكن باقي األجهزة فأين 

تكون »فالتة«؟
لست  التعيني؟  تأخري  ملاذا 
أتكّلم عن أمر فيه قضايا خالفية 
ال  إذ  القضاء،  يف  حصل  كما 
وجود لقضايا خالفية هنا، وهذا 
هذا  أقول  عليه.  مّتفٌق  األمر 
الكالم للمّرة األخرية: جيب تعيني 
مسؤولني يف قطاع اجلمرك، مل 
سلبيات  حنمل  أن  بإمكاننا  يعد 
احلكومة ألّنها مهِملة، ألّن هناك 

يف احلكم وخارج احلكم، نعارض حيث جيب أن نعارض.. العماد عون بعد اجتماع التكتل: يهادنون وقت احلرب وحياربون وقت السلم
إدارتها ويف  قلب  أشخاصًا يف 
أن يفشلوا  يريدون  احلكم  قلب 
الّلعبة كّلها. كّل شخص حياول 
احلق  له  من  عرقلة  أو  الّتأخري 
الرأي،،  إبداء  أو  اجلدول  بوضع 
اجلرمية  هذه  يف  شريك  فهو 
اّليت ُترَتَكب حبق هيكلية الّدولة 

الّلبنانية.
من ناحيٍة أخرى، حبثنا موضوع 
األمن  عن  نتحّدث  لسنا  األمن، 
ماذا  نعرف  حنن  إذ  العسكري 
وهذا  احلدود،  على  حيصل 
على  به  يقومون  اّلذي  الّصراع 
احلدود هو لتضييع الوضع األمين 
الّداخلي اّلذي فيه إجرام وشراكة 
بني أجهزة أمنية وما حيصل يف 
سجن رومية. ال نصّدق أن جهازًا 
بعمالء  االيقاع  على  يقدر  أمنيًا 
إلسرائيل وال يقدر أن يضبط من 
يهّرب مساجني يف سجن رومية! 
وال جيوز أّن هناك ثالثة أو أربعة 
هذا  تّسلمت  الّضباط  من  أفواج 
الّسجن ومنذ الفوج األول حيصل 
الطريقة،  وبنفس  الّتهريب 
املضبوطات اليت رأيناها مذهلة، 
سكاكني،  كهربائيًا،  منشارًا 
االت  باملئات،  خلوية  هواتف 
حادة، خمّدرات...!! هذه زعرنة 
جهاز  امسه  جهاز  هناك  من؟ 
األساسية  واجباته  املعلومات. 
قوى  وعمل  الّثكنات  يضبط  أن 
جرمية  يكشف  مل  اّلذي  األمن 
أّي سجني.  تهريب  يكمش  ومل 
املعلومات  جهاز  مسؤولية  هذه 
ووسام احلسن بالّذات، ورئيسه 
إّنهم  سيقولون  ريفي.  أشرف 
املسؤولني  من  ضباطًا  أوقفوا 
هؤالء  ولكن  السجن،  أمن  عن 
املسؤولية.  كعب  يف  هم 
على  هي  الكبرية  املسؤولية 
مدير قوى األمن الّداخلي وجهاز 
األخري  هذا  ومهّمة  املعلومات، 
على  يسطو  أن  قبل  األساسية 
أمن  ضبط  هي  صالحيات  غري 
املؤسسات األمنية. عندما حيصل 
الّتهريب أكثر من مّرة وبالوسيلة 
السؤال من  بد من  نفسها، فال 
أن  متأّكٌد  أنا  بتهريبهم؟!  يقوم 
وال  جربيل،  ال  املالئكة،  ليسوا 
ميخائيل، وال غريهما... بل من 
موجودون  شياطني  هم  يهّربهم 
نعرف  وكّلنا  األمن،  جهاز  يف 
كان  البارد  نهر  أحداث  يف  أنه 
من  أشخاص  بني  تواطؤ  هناك 
مديرية قوى األمن الّداخلي وبني 
مسؤولني من فتح االسالم ُقِتلوا 
أخشاه  ما  أخشى  أنا  بعد.  فيما 
يهّربون  الذين  هؤالء  يكون  أن 
حصل،  ما  على  شهود  هم 
احملاكمة.  قبل  مجيعًا  هّربوهم 
خارج  منهم  الكثري  أصبح  فقد 
يصلوا  أن  قبل  البلد، سّفروهم 
الّتحقيق،  إىل  أو  احملكمة  إىل 
أو  يهرب  الباقي  القسم  واآلن 
الّتكرار  وهذا  باألحرى،  يهّربونه 
يرّتب مسؤولية على أعلى سلطة 
السلطة.  هي  ألّنها  الّدولة  يف 
الّتواطؤ  أو  املتمادي  اإلهمال 
أن يكون هناك  بدون  املتمادي 
وحتّقق  تسأل  تراتبية  سلطة 
كّنا  عندما  اجليش  يف  جيوز.  ال 
إذا  أنه  نعرف  القيادة،  منارس 
خالف أحدهم فعلينا أن نوّجه إليه 
الّتأنيب،  يأتي  ثّم  مالحظة  أواًل 
إذا  ولكن  العقوبة..  ذلك  بعد 
يتحمل  عندها  املخالفات،  تكرر 
مسؤول  هو  من  املسؤولية 
فرض  يستطع  مل  ألنه  عنه، 

اإلنضباط!

أنا  هنا،  من 
رمسيًا  أسأل 
الّداخلية  وزير 
ورئيس احلكومة 
القوى  ورؤساء 
األمنية، أريد أن 
مسؤول  جييبين 
أن  أريد   ،
أعرف من اّلذي 
وأريد  أهمل 
ما  أعرف  أن 
الّتعليمات  هي 
لقوى  املعطاة 
املوجودة  األمن 

هناك، فلينشروها وليوّقع عليها 
ليصادقوا  املسؤولون  الّضباط 

على صحتها.
مستمرة  فضيحة  أكرب  هذه 
اجلميع  أن  ويبدو  الّزمن  مع 
األقل  على  أو  عنها،  راضني 
يذّكروننا  معرتضني.  غري 
بال«Omerta« أي قانون الّصمت 
أمام  جرمية  تقُع  املافيا؛  عند 
عشرين شخصًا، مجيعهم ينكرون 
الّصمت  رأوا..  أو  مسعوا  أنهم 
اجلرمية،  يف  مشاركٌة  هو  هنا 
بالواجب  القيام  عن  وتقاعس 
وإخفاء للمسؤلّيات. أصبح هناك 
كّل  على  مجاعّية  مسؤولّية  اآلن 
من تواىل على الّسلطات األمنّية. 
مجيع بلدان العامل املتطّورة حتّمل 
للقوانني  وفقًا  املسؤولّية  هذه 
أّما البلدان غري املتطّورة فتقوم 
نكون  دعونا  الرؤوس.  بقطع 
متطّورين وحنّمل املسؤولّية كما 
ال  وحنن  للقوانني،  وفقًا  جيب 

نريد أكثر من ذلك.
أّما بالّنسبة لقانون اإلنتخاب، 
يف  كبريًة حتصل  فوضى  هناك 
الّتصاريح. مسعت أّن أحدهم قد 
قانون  عن  الرّتاجع  إىل  دعاني 
بالقانون  أزايد  وأاّل  النسبّية 
على  أوافق  وأن  األرثوذوكسي 

قانون ال50.
هلؤالء  سنقول  مّرٍة  من  كم 
غري  ال50  قانون  إّن  الّناس 
وارد يف مشروع النواب املوارنة 
الذين اجتمعوا يف بكركي. ُطرح 
اللقاء  قانون  األّول  قانونان، 
قانون  والثاني  األرثوذوكسي 
الّدوائر الّنسبّية املتوّسطة، وقد 
النسبّية  الّدوائر  يف  اعرتضوا 
ويريدون  ال13  على  املتوّسطة 
15 فوافقنا، من أين أتوا بوضوع 
الدوائر  قسموا  دائرة؟!  ال50 
وضعوا  مسيحيون  هناك  وحيث 
ال  حبيث  أخرى،  ترجيحية  قوة 
لقد  للتمثيل.  صحة  أي  يعود 
قرفنا من معاجلة هذا املوضوع.. 

»حيّلوا عّنا بقى..«
ميزحون  كانوا  إّنهم  يقولون 
بشأن القانون األرثوذوكسي وال 
يريدونه، ولكن ال جيوز أن نستمّر 

يف املزح يف قانون االنتخاب.
وأود أن أشري أيضًا اىل »إجناز 
عظيم« مّت اليوم بكّل هدوء وهو 

الّتجديد للجان جملس النّواب.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
س: بالّنسبة لقانون اإلنتخاب 
ُيرّوج مؤّخرًا أّنه لن يكون هناك 
مع  فعاًل  أنتم  هل  إنتخابات. 
مقولة إّما إنتخابات ضمن قانوٍن 

جديد أو ال إنتخابات؟
ذلك،  نقول  لسنا  حنن  ج: 
كل  يرفض  اآلخر  الفريق  ولكّن 
املقّدمة  القوانني  اقرتاحات 
حّتى يستمّر قانون السّتني ألّنه 
اللوائح  قانون  وبعد  مرفوض، 

قانون  فإّن  األمساء  املتعّددة 
السّتني هو أبشع قانون انتخابي 
ُوضع يف أّي دولة. حصل مثل 
العام  يف  أمريكا  يف  األمر  هذا 
1905، فُوضع قانون عرف« ب
السم  نسبًة   « gerrymandering
على  يقوم  وهو  وضعها،  من 
تأثر  وقد  باألرجحيات  التالعب 

العامل كّله بنتائج هذا القانون.
عاداًل،  ليس  السّتني  قانون 
من  وحبّق  حبّقنا  عادٍل  غرُي  هو 
هم ضّدنا ألنه ال يؤّمن التمثيل 
لدوائر  تفصيل  فهو  الصحيح 
سياسّية إلعطاء األرجحّية ألناس 
على حساِب أناٍس آخرين، بينما 
يساوي  قّدمناه  الذي  القانون 

بني اجلميع.
س: حتّدثت عن سجن روميه 
تتكّرر  اليت  الفرار  مسألة  وعن 
يف  أمس  كّنا  التواطؤ.  نتيجة 
زال  ال  أّنه  وتبنّي  روميه  سجن 
وُيرثى هلا،  جدًا  حالٍة قدميٍة  يف 
حبيث ال يوجد كامريات وأدوات 
الوقت  حين  أمل  للمراقبة.  جّدية 
إىل  بالّنسبة  خطوات  أّي  الّتاذ 
إقرار متويل وحتسني وضع سجن 
سجوٍن  إنشاء  بانتظار  روميه 

جديدة؟
حتديدًا   ،2011 العام  منذ  ج: 
تقريبًا  أشهر  وتسعِة  عام  منذ 
تقّدمت بقانوٍن معّجٍل مكّرر لبناء 
الّشمال  يف  أحدهم  سجنني، 
واآلخر يف اجلنوب. القانوُن أقّر 
وزارًة  جند  ال  اآلن  حّتى  ولكن 
شيء.  أّي  أو  املوضوع  لّزمت 
حنن نعيش اليوم يف عصر ال« 
أي   « republique des escargots
دولة »البّزاق« ألّن إدارتها أبطأ 
فأحيانًا  أيضًا،  »البّزاقة«  من 
تسري بالّطريق املعاكس، وتعود 
إىل الوراء وال تتقّدم دائمًا. كانوا 
الّسلحفاة،  يف  املثل  يضربون 
جّدًا  سريعٌة  السلحفاة  ولكن 
اللبنانّية.  الّدولة  لسرعة  نسبًة 
ماذا سنفعل؟! حنن نرى ونقرتح 

الالزم ثّم يذهب كّل شيء.
يضعون  عام  كّل  ويف  دائمًا 
املوازنة ثّم يؤّخرونها ليبدأ فصل 
ألن  حباجٍة  ويصبحون  الّشتاء، 
يزّفتوا الّطرقات. ففي كّل بلدان 
األعمال  العامل يتّم ترتيب مجيع 
اإلدارّية حّتى يبدأوا التزفيت يف 
أّيار  من  أي  اجلفاف  أّول موسم 
تشرين  اىل  الّصيف  نهاية  حّتى 
ُينجز  ال  األمر  هذا  لكّن  الثاني. 

عندنا.
هناك  إّن  دائمًا  أقول  لذلك 
نوايا سّيئة، وهناك ابتزاز، هناك 
من مجيع السّيئات والّرذائل يف 
توضع  ال  ملاذا  واإلدارة.  احلكم 
املوازنة يف بداية فصل الّصيف 
حّتى يقوموا بتزفيت الّطرقات؟! 
ال  بالعرقلة؟  يقوم  الذي  من 
فيما  للوقت،  قيمة  يعطون 
الوقت هو أغلى شيء يف احلياة. 
ال نستطيع أن نعيد اخلّط الّزمين 

الذي نعيشه إىل الوراء. الوقت 
هو أغلى ما يف الوجود.

س: خبصوص بنود اإلنتخابات، 
اليت  املاّدة  فعلّيًا  هل سُتدرس 
سّيما  ال  األموال،  بصرف  ُتعنى 
إنذنا قرأنا عن الرئيس احلريري 
الذي يقول إّن املسيحّي يساوي 
دوالرًا، وإّن مسري جعجع يزوره 
إّنكم  يقول  كما  ليستعطي، 
ستقّر  هل  األموال...  تقبضون 
صرف  متنع  اليت  املاّدة  فعاًل 

األموال يف اإلتابات؟
ج: ال أعتقد أّن سعد احلريري 
لو  فحّتى  الكالم،  هذا  يقول 
رجٌل  هو  سياسّيًا،  معه  اختلفنا 
جّيد وإبن عائلة. ولكن لنفرتض 
هذا الكالم صحيحًا، فدائمًا هناك 
شواذ يثبت القاعدة، وهنا أيضًا 
حيّطمون  »شواذ«،  أناس  هناك 
كان  ولو  حّتى  رأس«،  »أكرب 

مالّيًا.
س: حتّدثت عن اجلمارك وعن 
وعن  الفساد  وعن  رومية  سجن 
املعارضة  زعيم  وكأّنك  اإلدارة، 
نسيت  هل  لبنان.  يف  اليوم 
مضى  وقد  احلكومة  يف  أّنكم 
مّدة  الّسلطة  استالمكم  على 
أن  املفروض  من  وكان  عام 
تبدؤوا باإلصالح، وإن مل تكونوا 
قادرين، إستقيلوا من احلكومة.

ج: تكّلمت عن القطاعات اليت 
يستطيع  من  مباشرًة.  ال تّصنا 
الوزارات  على  بالّسوء  يعّلق  أن 
فليتفّضل  استلمناها،  اليت 
عندما  للّنقاش.  جاهزون  وحنن 
حيث  نعارض  احلكم،  يف  نكون 
نكون  نعارض، وعندما  أن  جيب 
خارج احلكم، نعارض حيث جيب 
ليس  احلكم  أيضًا.  نعارض  أن 
بالنسبة لنا جائزة ترضية جتعلنا 
نتغاضى عن األخطاء اليت حتصل 
حولنا. عندما نستلم وزارًة جديدة 
ستشهدون على »نبش القبور«. 
ُأسوًة  القبور«  »نبش  نقول 
بالقضايا املدفونة يف الوزارات. 
قدر  بعدم  هو  الكبري  التحّدي 
عمل  على  التعليق  على  أحد  أّي 
وزاراتنا. وكما وعدناكم، سنقّدم 
لكم الكثري من الوثائق، وسنرى 
يف  معها  ستتعاطون  كيف 
املالمون،  أنتم  لستم  اإلعالم. 
الوسائل  عن  املسؤولون  إمّنا 
قسمًا  حيذفون  الذين  اإلعالمّية، 

من اخلرب قبل أن ينشروه.
الّلبنانّية  القّوات  إّتهمت  س: 
بساعدة القّوات السورّية بالعمل 
العام  يف  ضّدك  العسكري 

...1990
أّكدت  إمّنا  أّتهم،  مل  ج: 
أّتهم  ال  أنا  والوثائق.  باحلقائق 

أحدًا.
إّن  يقول  كالم  هناك  س: 
الفشل  لتربير  هو  اإلّتهام  هذا 
وإلخفاء قضّية شهداء 13 تشرين 
وقضّية املعتقلني واملخفّيني يف 

السجون الّسورّية.
ج: هل منعه أحد من املطالبة 

بهم؟ 
اإلجتماعات.  أخبار  قّدمت  أنا 
رئيس  اهلراوي؟  قرأ كتاب  هل 
معه،  تعاملوا  الذي  اجلمهورّية 
هو من نشر رسائلهم، وهو من 
اّتفق معهم على قصف املناطق 
الّشرقّية والغربّية، وعلى اخرتاع 
أمساء وهمية ملنظمات ومجعيات 
الّسورّية  القّوات  تطالب  كي 
املنطقة.  اجتياح  يف  باإلسراع 
األمور،  هذه  قال  من  أنا  لست 
الذي  نفسه  وهو  اهلراوي،  إمّنا 

مليون   30 مبلغ  ورثته  لي  دفع 
يتعّلق  با  ثرثرته  بسبب  لرية 
طّنوس  كتبه  ما  اقرأوا  باملال. 
يوم من   18« معّوض يف كتابه 
اجتمع  كيف  اجلمهورّية«،  عمر 
فالن وفالن يف منطقة القّطارة، 
الّسورّيني  مع  اّتفقوا  وكيف 
يبدؤون  عسكرية،  خّطة  على 
مل  أنا  الشمال.  من  بتنفيذها 
من  الوثائق  »هذه  شيئًا.  أقل 
عندي«.  من  وليست  عندهم 
املال،  عن  أتكّلم  عندما  وحّتى 
أقّدمها ليست من  اليت  الوثائق 
منزلي، إمّنا من وزارة املال. حنن 
ال خنتلق أّي شيء. حنن نتشّرف 
نتعامل  لنا  معارٍض  بصداقة 
وثقايّف  أخالقّي  بستوى  معه 
حنن  الّتنافس.  حدود  ضمن 
نرفض الكذب واخلداع والّتمييع 
ننشر  أن  نستطيع  والّتضليل. 
يشاؤون،  الذي  بالقدر  وثائق 
وإن متادوا يف اإلنكار، نستطيع 
أن جنلب الّشهود األحياء الذين 

كانوا معهم يومها.
س: سالك كيف استطعت أن 
تغفر لقاتل شهداء 13 تشرين؟

ج: هذا ال يعيش يف عصرنا. 
هو ال يزال يعيش يف عصر البدو 

وعصور ما قبل اإلسالم.
بعلم  يفهم  ال  وكأّنه  يتكّلم 
قواعد  يعرف  وال  االجتماع، 
احلرب، وال يعرف قواعد الّسلم، 
تبدأ  أن  جيب  متى  يعرف  وال 
تنتهي.  أن  جيب  ومتى  األمور 
هل من حرٍب بدأت من دون أن 
تنتهي؟ بني من ومن جيب إقامة 
بني  إقامته  تتّم  هل  السلم؟ 
اإلخوة املتحاّبني الذين يعيشون 
الذين  األعداء  بني  أو  سوّيًا، 
يفهم  يكن  مل  إن  يتقاتلون؟ 
بهذه األمور البدائّية، فهل حيّق 
له أن يتعاطى يف اجملتمع ويلقي 
اخلطابات؟ فليتعّلم أّواًل بني من 
ومن ُيقام السلم بعد احلرب. أمل 
تتّم املصاحلة بني أملانيا وفرنسا 
بعد ثالث حروب ذهب ضحّيتها 
ماليني البشر؟ أقصد حرب 1870 
من   .1939 وحرب   1914 وحرب 
بأناٍس  نأتي  أن  نستطيع  أين 
معّلمني ومثّقفني سياسّيًا لنتكّلم 
معهم؟ جيب نستورد من السويد 
وأملانيا، من البلدان اليت حتاربت 
مع بعضها يف السابق. يف كّل 
هلم.  غفرت  إن  يسألين  مّرة 
فليذهب ويقتلهم با أّن احلرب 
جنودًا  فليأخذ  عندهم.  دائرة 
وليذهب ويقاتل هناك. فليبحث 
عن الذين ضربوا وقتلوا هنا.!!

نفتخر أّننا قاومنا يف املعركة. 
وقد  ومكان،  زمان  معركة  لكّل 
حينها،  املعركة يف  شاركنا يف 
يف  دائمًا  يتأّخرون  هم  ولكن 
بإقامة  أيضًا  ويتأّخرون  احلرب، 
وقت  بالّسلم  يقومون  الّسلم. 
وقت  يف  وحياربون  احلرب، 

الّسلم.
للمعرفة  حتتاج  األمور  هذه 
كما  السياسي،  وللّنضج 
تتحّمل  لشخصّية  حتتاج  أّنها 
عكس  وتسري  املسؤولّيات، 
عواطفها، ألّنه وإلنقاذ اإلنسان، 
عكس  يسري  ان  املسؤول  على 
مساعدة  حاولت  فإذا  عواطفه. 
مذعورًا  ومتّسك  يغرق،  إنساٍن 
لضربه  مضطر  فأنت  برقبتك 
وربا إلفقاده وعيه، لتتمّكن من 
ميسك  تركته  لو  ألّنك  إنقاذه، 
وحنن  معًا...  لغرقتما  برقبتك، 

مل نتعّود على الغرق.
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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

اليمينية  املعارضة  محلت 
بشدة  املتطرف  واليمني 
الفرنسي  الرئيس  على 
بيان  غداة  هوالند  فرانسوا 
القصر  أصدره  مسبوق  غري 
األوىل  للمرة  وأقر  الرئاسي 
»القمع  عن  فرنسا  بسؤولية 
حبياة  أودى  الذي  الدامي« 
خالل  اجلزائريني  من  العديد 
يف  باريس  شهدتها  تظاهرة 
)اكتوبر(  األول  تشرين   17
عام 1961 للمطالبة باستقالل 

اجلزائر.
وقال رئيس الوزراء السابق 
فرانسوا فييون )حزب االحتاد 
يف  اجلمهورية(،  أجل  من 
»أوروبا  إذاعة  إىل  تصريح 
جلوء  من  »سئم  إنه  واحد« 
إىل  يومًا   15 كل  فرنسا 
جديدة  مسؤولية  اكتشاف 
تقع عليها« وتضعها يف حال 

»شعور دائم بالذنب«.
عن  خرج  هوالند  وكان 
على  فرنسا  التزمته  صمت 
عامًا  مخسني  من  أكثر  مدى 
انه  بيان مقتضب  ليؤكد يف 
من  األول  تشرين   17 »يف 
العام 1961 تعرض جزائريون 
باالستقالل  للمطالبة  تظاهروا 
إىل قمع داٍم أدى إىل سقوط 
»أن  البيان  وأضاف  قتلى«. 
بهذه  جبالء  ُتقر  اجلمهورية 
حُتيي  فرنسا  وان  الوقائع«، 
ذكرى الضحايا الذين سقطوا 
»بعد مضي 51 عامًا على هذه 

املأساة«.
الذي  هوالند  أن  والواضح 
يعتزم زيارة اجلزائر يف كانون 
املقبل،  )ديسمرب(  األول 
من  مؤملة  تنقية صفحة  أراد 

انتقادات هلوالند بعد إقراره مبسؤولية فرنسا 
عن قتل متظاهرين جزائريني عام 1961

املصري  الرئيس  رسالة  أثارت 
الرئيس  إىل  مرسي  حممد 
واليت  برييز،  مشعون  اإلسرائيلي 
محلها السفري املصري اجلديد لدى 
تل أبيب عاطف سامل خالل تسليم 
أوراق اعتماده أمس األول، انتقادًا 

قاسيًا من الناشطني املصريني.
الرئاسة املصرية، يوم  وأكدت 
الرسالة املوجهة من  أمس، صحة 
مرسي إىل برييز، إذ قال املتحدث 
مؤمتر  خالل  علي،  ياسر  الرئاسي 
اخلطابات  صيغة  إن  صحايف، 
الديبلوماسية أمر بروتوكولي، وأن 
املصرية  اخلارجية  وزارة  خطابات 
موحدة،  اجلدد  السفراء  لرتشيح 

وليس بها متييز ألحد.
»األهرام«  صحيفة  وكانت 
نشرت أمس األول، صورة لرسالة 
تايم  »ذا  نشرتها صحيفة  مرسي 
أوف إسرائيل« على موقعها، حيث 
وصف مرسي الرئيس اإلسرائيلي 
بـ«صديقي العظيم«، وختم خطابه 
حممد  الويف..  »صديقك  بتوقيع 

مرسي«.
اخلطاب،  صورة  يف  ويظهر 
ووزير  مرسي  وإمضاء  تواقيع 
اخلارجية املصري حممد كامل عمرو 
ورئيس ديوان رئيس اجلمهورية.

عاطف  اجلديد  السفري  وكان 
أوراق  تقديم  خالل  أكد  سامل 
التزام  على  برييز  إىل  اعتماده 
ُأبرمت  اليت  السالم  مصر مبعاهدة 
»جاء  إنه  وقال   .1979 العام  يف 
برسالة سالم ليؤكد أن مصر تعمل 
والشفافية  الثقة  تعزيز  أجل  من 
اليت  االتفاقيات  جبميع  وملتزمة 
عن  معربًا  إسرائيل«،  مع  وقعتها 
السالم  حتقيق  »يتم  أن  أمله يف 
مستقبل  لضمان  املنطقة  يف 

النشء اجلديد«.

الرئاسة تؤّكد مضمون الرسالة املوجهة إىل برييز
املصريون يسخرون من مرسي و»صديقه العظيم«
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 - الفرنسية  العالقات  تاريخ 
كان  ما  غرار  على  اجلزائرية 
جاك  السابق  الرئيس  فعله 
تنقية  حاول  عندما  شرياك 
تاريخ  من  أخرى  صفحة 
فرنسا بإقراره بسؤوليتها عن 
استهدفت  اليت  االعتقاالت 
يف  اليهود  من  جمموعات 

باريس عام 1942.
لكن فييون رأى أن التطرق 
األحداث  من  النوع  هذا  إىل 
ليس شأن رئيس اجلمهورية 
بل هو شأن املؤرخني، وقال 
إن فرنسا بلد »يعاني أساسًا 
مستمر  عصيب  انهيار  من 
ولسنا يف حاجة إىل املزيد«.

الكتلة  رئيس  وكان 
من  »االحتاد  حلزب  النيابية 
)اليمني  اجلمهورية«  أجل 
املعارض( كريستيان جاكوب 
عّلق على بيان هوالند بالقول 
زج  املقبول  غري  من  »إنه 
ومعها  اجلمهورية  الشرطة 
يف  بأكملها«  اجلمهورية 
املتظاهرين  ضد  احلادثة 
جاكوب  وأضاف  اجلزائريني. 
هوالند  إليه  تطرق  ما  أن 
من  جدًا  مؤملة  »عناصر  ميّثل 
من  أيًا  أن  مالحظًا  تارخينا«، 
مل  احلالي  الرئيس  أسالف 
يف  فرنسا  مسؤولية  يقحم 
هذا اإلطار ومذّكرًا بأن بالده 
يف   1961 العام  يف  كانت 
اجلنرال  الراحل  الرئيس  عهد 
تتحلى  وكانت  ديغول  شارل 

بدميوقراطية فعلية.
»اجلبهة  مؤسس  وانتقد 
)اليمني  الفرنسية«  الوطنية 
لوبن  ماري  جان  املتطرف( 
لكنه  هوالند  موقف  بدوره 

اليمينية  املعارضة  خبالف 
احلالي  الرئيس  ال  أن  اعترب 
وال شرياك من قبله »خموالن 
أو  فرنسا  بذنب  اإلقرار 
أو  الشأن  هذا  من  براءتها« 

ذاك.
بيان  نبأ  انتشار  وفور 
من  عدد  جتّمع  هوالند، 
اجلزائريني عند اجلسر الواقع 
على نهر السني حيث ُقمعت 
االستقالل  أجل  من  التظاهرة 
ملا  ارتياحهم  عن  وأعربوا 
»اإلنصاف  بـ  وصفوه 
للتاريخ« وألقى العديد منهم 
تكرميًا  النهر  يف  ورد  باقات 

لذكرى الضحايا.
الرمسية  الرواية  وكانت 
التظاهرة  هذه  عن  الفرنسية 
إن  بالقول  اآلن  اكتفت حتى 
سقطوا  الذين  القتلى  عدد 
القمع  نتيجة  اليوم  ذلك  يف 
ال يتجاوز 7 أشخاص يف حني 
أن شهادات عدة حتدثت عن 
ُرميت  القتلى  مئات  سقوط 

جثثهم يف النهر.
الوزير  رّحب  اجلزائر،  ويف 
سالل  عبداملالك  األول 
اليت  احلسنة«  »النيات  بـ 
أظهرتها فرنسا لطي الصفحة 
خبصوص جمازر تشرين األول 
)أكتوبر( 1961 ضد اجلزائريني 
يف باريس، وأشار سالل يف 
مؤمتر صحايف مساء أول من 
أمس إىل أن فرنسوا هوالند 
محلته  خالل  قام  قد  »كان 
برمي  للرئاسيات  االنتخابية 
ورود يف نهر السني اعرتافًا 
ارتكبتها  اليت  باجلرائم  منه 
اجلزائريني  حق  يف  فرنسا 

آنذاك«.

اخلارجية  وزير  مساعد  لكن 
السفري عبد اهلل األشعل،  السابق 
اعترب أن صورة اخلطاب »كاذبة«، 
الذي  »املرسوم  أن  إىل  مشريًا 
توليهم  حني  السفراء  مع  يرسل 
منصبا يف القنصليات مكتوب منذ 

مئة عام وال يتغري«.
اما السفري هانى خالف، مساعد 
فقال  السابق،  اخلارجية  وزير 
»الصيغة  ان  األهرام«  لـ«بوابة 
اليت كتب بها اخلطاب ليست خاصة 
بإسرائيل، إذ ان صيغة كتابة مثل 
تتغري  وال  موحدة،  اخلطابات  هذه 
أو  اإلدارة  أو  املسؤولني  بتغري 
اخلطاب  توجيه  يتم  الذي  املكان 
إليه«. وأضاف خالف، ان خطابات 
االعتماد اليت ترسل مع السفراء إىل 
الدول حتمل اسم الرئيس، فضال 
عن توقيع وزير اخلارجية ورئيس 
مشريا  اجلمهورية،  رئيس  ديوان 
اعتماده  يتم  ال  اخلطاب  أن  إىل 
بتوقيع  إال  األخرى  الدولة  عند 
رئيس اجلمهورية. ويف ما يتعلق 
بالعبارات الودية يف اخلطاب، قال 
تقليدى وصيغة  »انها منط  خالف 
موحدة ال يتم تغيريها، وال ينبغي 
معاني  العبارات  هذه  مثل  حتميل 
أنها تعرب عن  أو  أكرب من حجمها، 
تغري يف شكل العالقات بني مصر 

وإسرائيل«.
االجتماعي  التواصل  موقع  أما 
االنتقادات  اجتاحته  فقد  »تويرت« 
كتب  فقد  والسخرية،  الالذعة 
الصحايف عبد احلليم قنديل »وّقع 
مرسي خطابه إىل برييز بصديقك 
الويف.. حممد مرسي، وهي حقيقة 
مل ينكرها الرئيس املصري الذي 
يف  بالضبط  مبارك  دور  يلعب 

عالقته مع دولة العدو«.
الفلسطيين  الشاعر  وعلق 

»أيهما  بالقول  الربغوثي  مريد 
مجاعة  إلسرائيل،  إزعاجًا  أكثر 
يا  خيرب  خيرب  تهتف  املعارضة  يف 
يهود أم نفس اجلماعة يف السلطة 
ترسل سفريًا إىل إسرائيل حيرتم 
»يف  أيضًا  وكتب  االتفاقيات؟«، 
برييز  السيد مشعون  إىل  رسالته 
وخماطبته  إسرائيل  دولة  رئيس 
نسي  العظيم  وصديقي  بعزيزي 
الرئيس مرسي الصالة على سيدنا 

عمر.. يف عقر دارهم«.
سخر  الرسالة  على  وتعليقًا 
وصديقه  مرسي  من  املصريون 
»العظيم« برييز، وكتب الناشطون 
على »تويرت«، »احلب احلب الشوق 
طرف  من  البوس  البوس  الشوق 
هلل  و«احلمد  الويف«،  صديقك 
مع  شرب  إسرائيل  يف  سفرينا 
منكر  مش  مياه  كوباية  برييز 
طلع  الويف  صديقي  واخلطاب 
وان  متفربك..  مش  بروتوكولي 
معاركنا«،  سنخوض  اهلل  شاء 
مشعون  خياطب  )مرسي(  و«ملا 
العظيم  صديقى  له  بيقول  برييز 
الرسالة: صديقك  آخر  ويوقع يف 
برييز  ده  إن  يفهمه  حد  الويف.. 
مش البلتاجي«. وكتب آخر تعليقًا 
على نشر برييز للمرة الثانية رسالة 
)العزيز(،  دارلينغ  »برييز  مرسي 
انا أحبك، ولكن هناك مشكلة ثقة 
بيننا اآلن، فمن غري املعقول كل 
منشور  أجده  خطاب  لك  ارسل  ما 
يف صفحات اجلرائد، انا ابكي يف 
الرئاسة  وكانت  وحدي«.  الليل 
املاضي،  آب  يف  نفت  املصرية 
برييز،  مكتب  عنها  أعلن  رسالة 
ودعاه فيها مرسي إىل بذل املزيد 
من اجلهد للتوصل إىل سالم عادل 
فيها  مبن  املنطقة،  شعوب  لكل 

»الشعب اإلسرائيلي«.
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سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة
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يف  امليداني  القائد  قتل 
اليمن  يف  »القاعدة«  تنظيم 
مثانية  مع  الشدادي  نادر 
عناصر آخرين يف غارة شنتها 
طائرة أمريكية من دون طيار 
واستهدفت مزرعة يف منطقة 
جسر وادي بنا، مشال غربي 
التابعة حملافظة  جعار  مديرية 

أبني )جنوب(.
مصادر  أكدت  حني  ويف 
أن  أبني  يف  متطابقة  حملية 
أطلقت  األمريكية  الطائرة 
ثالثة صواريخ على منزل يف 
الشدادي،  فقتلت  املزرعة 
املطلوبني  أهم  من  وهو 
ورفاقه  اليمنية،  للسلطات 
الثمانية، قالت وزارة الدفاع 
اليمنية إن »العناصر التسعة 
نفذته  هجوم  يف  قتلوا 
للواء  تابعة  عسكرية  وحدة 
املنطقة،  يف  املرابط   119
اللجان  مشاة  مع  بالتعاون 
اجلبلني  منطقة  يف  الشعبية 
ومن  حماصرتهم،  متت  حيث 
وكرهم،  يف  مداهمتهم  ثم 
اإلرهابي  مصرع  إىل  أدى  ما 
تنظيم  يف  والقيادي  اخلطري 
ألجهزة  املطلوب  القاعدة 
ناصر  حيدر  نادر  األمن 
آخرين  ومثانية  الشدادي 
اإلرهابية  العناصر  أخطر  من 

املطلوبة«. 
احمللية  املصادر  وذكرت 
أن قوات من اجليش وصلت 
مسلحي  من  عدد  برفقة 
موقع  إىل  الشعبية«  »اللجان 

غارة أمريكية على جنوب اليمن تقتل 
9 من »القاعدة« بينهم قيادي

اجلمهورية  رئيس  بني  العالقة 
ورئيس  طالباني  جالل  العراقي 
يف  ليست  املالكي  نوري  الوزراء 
الذي  الرئيس  مراحلها.  أفضل 
خلفه  تاركًا  للعالج،  العراق  غادر 
أزمة طاحنة، عاد ليجد االنقسامات 

السياسية أشد تعقيدًا.
مقربني  توجيه  مع  وبالتزامن 
إىل  حادة  انتقادات  املالكي  من 
كردستان  إقليم  ورئيس  طالباني 
احلكومة  قررت  بارزاني،  مسعود 
العراقية منع قافلة حجاج تركية من 
إكمال طريقها إىل مكة حبجة حصول 
من  دخول  تأشريات  على  احلجاج 

حكومة إقليم كردستان.
وأوضحت مصادر رمسية عراقية 
يف  تركي  حاج   1200 أعادت  أنها 
يف  املقدسة  الديار  إىل  طريقهم 
اململكة  مع  احلدودية  عرعر  منطقة 
العربية. وجاء ذلك بعد ساعات من 
احتجاز 90 عاماًل تركيًا يف حمافظة 
صالح الدين حصلوا على تأشريات 

الدخول بالطريقة ذاتها.
وترسل احلكومة العراقية عرب هذا 
اإلجراء، رسائل إىل إقليم كردستان 
مع  عالقاتها  متر  اليت  تركيا  وإىل 
يف  تعقيدًا،  فرتاتها  بأكثر  بغداد 
مميزة  عالقات  أنقرة  تطوير  مقابل 

مع أربيل.
جانب  إىل  أخريًا  طالباني  واحناز 
مسعود  التارخيي  )وخصمه(  حليفه 
اعتربته  اتهامات  عنه  لريد  بارزاني 
إليه  وجهها  العراق«  على  »خطرًا 
النائب ياسني جميد، وهو من كتلة 
كالم  إن  فقال  الربملانية،  املالكي 
النائب مبثابة »إعالن حرب«، فعاد 
وعدم  »التقصري  بـ  ليتهمه  جميد 
احلياد«، وبـ »الصمت عندما يتعلق 
واستقبال  االنفصال  بدعوات  األمر 

)نائبه املالحق( طارق اهلامشي«.

املالكي يصعد يف مواجهة
 »التحالف الكردي - الرتكي«
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بوقت  وقوعه  بعد  القصف 
املنطقة  سكان  وأن  قصري، 
عثروا على سبع جثث حمرتقة 
وجثتني  للشدادي،  إحداها 

ممزقتني أشالء.
 وقالت إن من بني القتلى 
حسن  حمسن  مرسل  اآلخرين 
الشاعر  علي  أمحد  وعدنان 
علي  وكمال  همام  وعوض 
أبكر، باإلضافة إىل أربع جثث 
مل يتم التعرف إىل هوياتها.

مصادر  أن  إىل  وأشارت 
الشريعة«  »أنصار  يف مجاعة 
حتدثت  »القاعدة«  لـ  التابعة 
زعيم  أن  أمس يف جعار عن 
جالل  أبني  يف  التنظيم 
من  جنا  املرقشي،  بالعيدي 
اهلجوم، وأنه كان موجودًا يف 
املنزل الذي استهدفته الغارة 
لكنه متكن من الفرار مع ثالثة 
من  حلظات  قبل  رفاقه  من 

القصف.
هزت  ثانية،  جهة  من 
العاصمة  االنفجارات  عشرات 
ظهر  قبل  صنعاء  اليمنية 
حريق  بسبب  االول  أمس 
للصواريخ  خمزن  يف  وقع 
والذخرية تابع للفرقة األوىل 
ركن  اللواء  بقيادة  املدرعة 
وأدت  األمحر،  حمسن  علي 
العاصمة  سكان  إصابة  إىل 
القذائف  بدأت  بعدما  بالذعر 
تنهمر على أحياء متفرقة من 
أضرار  إىل  مؤدية  العاصمة، 

يف املمتلكات.
وقالت مصادر وزارة الدفاع 

صفوف  يف  سقط  قتياًل  إن 
جلنة  شكلت  وإنها  الفرقة، 
عسكرية برئاسة نائب رئيس 
يف  للتحقيق  األركان  هيئة 
»احلادث العرضي« الناتج من 
حريق يف أحد خمازن الذخرية، 
يف حني طالب أمني العاصمة 
عبد القادر هالل الرئيس عبد 
ربه منصور هادي بإصدار قرار 
بإخالء العاصمة وضواحيها من 
وحتويل  اجليش،  معسكرات 
مواقعها الراهنة إىل منتزهات 

ومبان خدمية.
على صعيد آخر، بث موقع 
»املالحم« االلكرتوني، الذراع 
يف  »القاعدة«  لـ  اإلعالمي 
جديدًا  مرئيًا  شريطًا  اليمن، 
السعودي  القنصل  لنائب 
اخلالدي  عبداهلل  عدن  يف 
منذ  التنظيم  حيتجزه  الذي 
هو  املاضي،  )مارس(  آذار 
أشهر  سبعة  خالل  له  الثالث 
اخلالدي  وكان  اختطافه.  من 
حتت  مرتبك  وهو  يتحدث 
»القاعدة«،  عناصر  ضغط 
السعودية  احلكومة  مناشدًا 
بأن إطالقه يتوقف على إطالق 

السجينات من التنظيم.
أن  مطلع  مصدر  وأوضح 
مضمون الشريط الذي حتدث 
فيه اخلالدي، مل يكن ارجتاليًا 
باملعلومات  يلقن  كان  وإمنا 
كمناشدة  يرسلها  حتى 
وذلك  السعودية،  للحكومة 
اليت  صوته  نربة  خالل  من 

تعّرف عليها املصدر.

التصعيد  هذا  أن  رغم  وعلى 
شخصيًا  »اجتهادًا  باعتباره  يربر 
التحالف  كتلة  أن  للنائب«،غري 
حزبي  تضم  اليت  »الكردستاني« 
طالباني وبارزاني أكدت أن »صمت 
دليل  نائبه  تصرحيات  عن  املالكي 

على موافقته الضمنية عليها«.
حزب  يف  طالباني  نائب  وكان 
»االحتاد الوطين الكردستاني« برهم 
صاحل حتدث أمام أساتذة جامعيني 
قدموا من بغداد إىل كردستان، عن 
اليت  »العقلية  من  األكراد  خماوف 
مبدأ  من  وليس  السالح،  تستخدم 
تسليح اجليش«. وأشار إىل »أجواء 
معادية لألكراد يف بغداد«. وقال: 
العراق  حيكم  أن  مقبواًل  »ليس 
أال  علينا   )...( جديد  ديكتاتور 

ننسى مآسي املاضي«.
ردود  أعقبتها  التصرحيات  هذه 
من ائتالف املالكي )دولة القانون( 
منها ما جاء على لسان النائب فؤاد 
الدوركي الذي قال إن االعرتاضات 
التسلح  صفقات  على  الكردية 
العراقية »غري مربرة وتعرب عن رغبة 
أربيل«،  من  يدار  ضعيف  بعراق 
متهمًا األكراد بإقامة عالقات »غري 
بينها  عدة  دول  مع  مشروعة« 

إسرائيل.
فور  طالباني  زار  املالكي  وكان 
منتصف  السليمانية  إىل  وصوله 
الشهر املاضي، واتفقا على مرحلة 
تهدئة إلمخاد األزمة، وعلى مبادرة 
طاولة  حول  الفرقاء  جلمع  الرئيس 

حوار خالل أسابيع.
الوطين  املؤمتر  عقد  فرص  لكن 
لغة  لتعود  تبددت،  ما  سرعان 
املختلفة،  األطراف  بني  التصعيد 
اإلصالح  »ورقة  أن  وتبني 
زعيم  بها  وعد  اليت  السياسي« 
»التحالف الوطين« إبراهيم اجلعفري 

الثقة  سحب  مشروع  وقف  مقابل 
من املالكي ال أمل هلا بالنجاح، بل 
»وهمية  السياسيني  اعتربها بعض 

ال وجود هلا«.
املسعى  فشل  أن  واضحًا  وبدا 
الذي بذله طالباني لعقد لقاء بني 
ذلك  وحل حمل  وبارزاني،  املالكي 
قرار كردي بتشكيل وفد »احملاولة 
القضايا  حلل  بغداد  مع  األخرية« 

العالقة مع اإلقليم.
التصعيد  عودة  مع  وبالتزامن 
األيام  خالل  وأربيل  بغداد  بني 
من  السطح  إىل  ظهرت  املاضية، 
جديد مطالبات مقربني من املالكي 
سياسية«  »غالبية  حكومة  بتشكيل 

أو »إجراء انتخابات مبكرة«.
وكان بارزاني جنح نهاية نيسان 
»تيار  زعيم  جبمع  املاضي  )أبريل( 
وزعيم  الصدر،  مقتدى  الصدر« 
عالوي  أياد  العراقية«  »القائمة 
وأسامة  طالباني،  إىل  إضافة 
على  الربملان(  )رئيس  النجيفي 
املالكي،  عن  الثقة  حبجب  اتفاق 
على أن يستخدم طالباني صالحياته 
على  التصويت  لطرح  الدستورية 
رفض  األخري  لكن  الثقة.  حجب 
الطلب  مترير  األخرية  اللحظة  يف 
املالكي  اعتربه  موقف  وهو  عربه، 
»حكيمًا ويعكس حيادية الرئيس«، 
فيما عده املعارضون »تنصاًل« من 

اتفاقات سابقة.
يف  يسمح  مل  طالباني  موقف 
نهاية املطاف حبل األزمة السياسية 
من  كثر  قراءة  وفق  وصلت  اليت 
شبه  »طريق  إىل  السياسيني 
جتميد  يف  ساهم  لكنه  مسدود« 
تشري  ال  فيما  موقتًا،  تداعياتها 
األجواء السياسية إىل تنقية كاملة 
طالباني  بني  حدث  الذي  لالحتقان 

وبارزاني على خلفية األزمة.



Page 10صفحة 10     

Australian Newsاسرتاليات

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

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

Saturday 20 October 2012 االول2012  تشرين   20 السبت 

املعلقة  العمالي  النائب  هدد 
عضويته يف حزب العمال كريغ 
شخص  أي  مبقاضاة  طومسون 
مع  اجلنس  مارس  انه  يدعي 
مومسات، على الرغم من مزاعم 
العمل  لدائرة  واسعة  تفصيلية 
 Fair Work( اسرتاليا  العادل 

Australia( بانه فعل ذلك.
وفقا هلذه الدائرة فان السيد 
بطاقات  استخدم  طومسون 
االئتمان اخلاصة باالحتاد للدفع 
والرفاهية،  املرافقة  لوكاالت 
كما انه استعمل رخصة قيادته 
لتلك  نفسه  عن   للتعريف 

الوكاالت.
العالقات  مفوض  وقال 
كريس  السابق  الصناعية 
السيد  بدأ ميثل  الذي  مكاردل، 
هذا  احملكمة  يف  طومسون 
»الديلي  للزميلة  األسبوع، 
يستخدم  مل  »موكلنا  تلغراف«: 
اخلاص  ماله  أو  اآلخرين  أموال 
اجلنس  ملمارسة  لآلخرين  للدفع 
انه  يقول  من  وكل  معهم. 
دعوى  ُترفع  سوف  ذلك  فعل 
ضده. هذا تذكري قوي جدا ألي 

سياسي يفكر يف قول ذلك«.
كانوا  »اذا  يقول  واضاف 
االمتياز  اهانة  يف  يرغبون 
اختصاص  من  فهذا  الربملاني 
جلنة االمتيازات.. خارج الربملان 
ينبغي عليهم مراقبة أفواههم«.
قد  طومسون  السيد  وكان 
سّوى القضية مع فريفاكس يف 
العام املاضي بعد رفعه دعوى 
املزاعم.  حول  ضدها  قضائية 
وجاءت هذه التسوية  بعد بروز 
السيد طومسون  هاتف  سجالت 
وقسائم بطاقات االئتمان خالل 

طومسون يهدد مبقاضاة على كل من يّدعي ممارسته اجلنس مع مومسات

اإلجراءات القانونية.
ويكلف السيد طومسون حزب 
رسوما  دوالر  ألف   300 العمال 
قانونية - مت إنفاق ثلثي املبلغ  
وسط   - التسوية  هذه  على 
إفالسه  اعالن  بامكانية  تهديد 
الربملان،  مغادرة  على  واجباره 
سقوط  امكانية  اىل  يؤدي  مما 

حكومة غيالرد.
وُقدمت ادعاءات دائرة العمل 
الفيدرالية  احملكمة  اىل  العادل 
النطاق،  وواسع  مفصل  بشكل 
يف  واألوقات  التواريخ  ذاكرًة 
ان   فيها  زعمت  اليت  القائمة 
السيد طومسون اتصل خبدمات 
املرافقة والرفاهية  ودفع الثمن 

من بطاقات االئتمان.
وباالمجال، هناك 10 مناسبات 
زعمت فيها دائرة العمل العادل 
اتصل  طومسون  السيد  ان 
خبدمات الدعارة ومن ثم استخدم 
9603 دوالرات للدفع هلا من مال 
االحتاد )احتاد خدمات الصحة يف 

الفرع الشرقي(.
العادل  العمل  دائرة  وقالت 
مبلغ  من  جزءا  أن  مرة،  ألول 

102 ألف دوالر يف غالبيته غري 
حمسوب من املبلغ الذي ُسحب 
ُأستخِدم  البطاقات،  من  نقدا 
اجملال  يفتح  مما  البغايا،  على 
هناك  كانت  إذا  ما  للتساؤل 

سحوبات أكثر جمهولة.
ادعاءات  الدائرة  ورفضت 
يكن  مل  بانه  طومسون  السيد 
بيان  يف  جديد  شيء  هناك 
اىل  املقدم  )الدائرة(  زعمها 

احملكمة يوم االثنني.
وقالت املديرة العامة للدائرة 
استماع  جللسة  أونيل  برناديت 
برملانية »هناك بعض االدعاءات 
مبزاعم  تتعلق  اليت   اإلضافية 
استخدام سحوبات نقدية لشراء 
ورفاهية..هذا  مرافقة  خدمات 
فيما يتعلق بثالث مناسبات )يف 

عام 2006(«.
أونيل  السيدة  كشفت  كما 
فيكتوريا  شرطة  قابلت  انها 
هلا  ووفرت  املاضي  الشهر 
سعت  شيء«  »كل  )الشرطة( 
التسجيالت  ذلك  يف  مبا  اليه، 
اليت  الوثائق  و«مجيع  الصوتية 

حصلت عليها الدائرة«.

يف   الفدرالية  احلكومة  بدأت 
جديدة  مالية  ضوابط  استخدام 
لعرقلة  النمو املتزايد للمدارس 
اتهامات وجهها  اخلاصة حبسب 
التعليم  قطاع  يف  مسؤولون 

اخلاص.
تسريبات  وسط  ذلك  يأتي 
اجلديدة  التمويل  ضوابط  بأن 
رد فعل  تعد  اخلاصة  للمدارس 
األسرتاليان  نشرته صحيفة  ملا 
يف  مالية  جتاوزات  وجود  من 
ثالثة مدارس إسالمية بسيدني.
وحذر مسؤولو القطاع اخلاص 
لعرقلة  احملاوالت  تلك  أن  من 
تشبه  اخلاصة  املدارس  متويل 

راد يدعو لوقف الشتائم بني غيالرد وابوت

رئيس  انتهجها  اليت  السياسة 
بول  األسبق  الفدرالية  احلكومة 
كيتينغ، واليت كانت تهدف إىل 
اسرتضاء نقابات قطاع املدارس 
املدارس  حساب  على  احلكومية 

اخلاصة.
كريستوفر  قال  جهته،  من 
املدارس  شؤون  وزير  باين 
يف حكومة الظل إن مقاومة أي 
حيدث  أن  ميكن  مالية  جتاوزات 
دون املساس بتمويل املدارس 
غري احلكومية، حمذرا من النتائج 
تنفيذ  يسببها  قد  اليت  الوخيمة 

تلك االقرتاحات احلكومية.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا: احلكومة الفدرالية تكشر عن أنيابها 
جتاه املدارس اخلاصة

دعا رئيس احلكومة الفيدرالية 
حد  لوضع  راد  كيفني  السابق 
اتهام  بعد  السياسية  للشتائم 
غيالرد  جوليا  الوزراء  رئيسة 
أبوت  طوني  املعارضة  زعيم 

بكراهية النساء.
لربنامج  راد  السيد  وقال 
اي  تلفزيون  يف    Lateline
بي سي انه بدال من استعمال 
السيدة غيالرد خطاب »كراهية 
مساواة  بني  فاصال  النساء« 
احلقيقي  الفاصل  فان  املرأة 
اتى مع التشريع الذي جعل من 
ان  ما  لشخص  القانوني  غري 

مييز على أساس نوع اجلنس.
ان  يقول  واضاف 
اهتماما  أكثر  االسرتاليني 
يف  سيحدث  ما  معرفة  يف 
ازدهار  انتهاء  بعد  االقتصاد 
سياسات  هي  وما  التعدين، 
األحزاب الكربى يف مسائل مثل 
التعليم والبنية التحتية والصحة 
والسياسة اخلارجية... هذا هو 
يسمعه  ان  يود  الذي  النقاش 
السياسات  مناقشة  الشعب، 
املستندة إىل البدائل ملستقبل 

أسرتاليا«.
أن  »أعتقد  يقول  وتابع 
يعرفوا  ان  يريدون  املواطنني 

ما  هو مستقبل اقتصادنا«.
جاء ذلك يف وقت كان فيه 
السيد راد يشن هجوما مضادا 
الذين يف احلكومة  اؤلئك  على 

اقسموا على سحقه.
بانه  جريء  إعالن  ففي 
له،  حيلو  مبا  القيام  سيواصل 
السابق  الوزراء  رئيس  قصد 
شوارع يف جنوب غرب سيدني 
اجتماع  رئيس  مع  أالربعاء 

الرجل  العمال  )caucus( حزب 
مذهل  بشكل  استقال  الذي 
ملحم  داريل  املاضي،  األسبوع 

)اللبناني االصل(.
قبل أسبوعني،  قالت شخص 
رفيع املستوى يف حزب العمال 
)مل يشأ ذكر امسه( ان جوليا 
»سحق«  إىل  حاجة  يف  غيالرد 
االنتخابات  قبل  راد  السيد 

املقبلة.
حوله   جتمهر  أن  بعد  ولكن، 
ليل  االشخاص  من  كبري  عدد 
الرئيسي  الشارع  يف  االربعاء 
 ،Hurstville فورست رود( يف(
ختيفه  لن  انه  راد  قال 
احلملة  وسيواصل  التهديدات 
جنبا إىل جنب مع زمالئه النواب 

عندما تدعو احلاجة.

وقال »مضت علي فرتة طويلة 
جديا  تصرحيا  فيها  اطلق  مل 
ملست  بعدما  اآلن  افعل  مثلما 

انين على وشك السحق«.
»انين يف  راد  السيد  واعلن 
صدد كيف ميكننا السعى العادة 
االسرتالية،  احلكومة  انتخاب 
من  ابوت  طوني  مننع  وكيف 
انتخابه رئيسا للوزراء. خالصة 
القول هي أنه ينبغي أن تكون 
بدال  املضخة  على  األيدي  كل 
سلبية  أخرى،  اشياء  قول  من 

ومثرية لالنقسام داخليا«.
ولكن مؤيدي رئيسة الوزراء 
بقيامه  راد  السيد  يتهمون 
حبملة متعمدة يف حماولة لتعزيز 
الستعادة  وطموحاته  نفسه 

السيطرة على القيادة. 
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األسرتالي  آمال  ازدادت 
احلصول  يف  هيكس  ديفيد 
إدانته   ويلغي  يربئه  حكم  على 
حمكمة  أصدرت  بعدما  سيما  ال 
بتربئة  حكما  أمريكية  استئناف 
الدن  بن  سائق  محدان  سامل 
إرهابية  بتهم  املدانني  أحد  و 

مماثلة
 بينما يبحث األسرتالي ديفيد 
هيكس معتقل غوانتانامو السابق 
عن سبل تتيح له احلصول على 
تعويضات من احلكومة الفدرالية 
األسرتالية، قالت جوليا غيالرد 
مل  هيكس  إن  احلكومة  رئيسة 
القانون  مظلة  حتت  إدانته  يتم 

األسرتالي.
األسرتالي  آمال  وازدادت 
مينحه  أن  يف  هيكس  ديفيد 
القضاء األمريكي حكما   يربئه 
ويلغي إدانته، وبالتالي يساعده 
على مقاضاة احلكومة األسرتالية،  
حمكمة  أصدرت  بعدما  سيما  ال 
بتربئة  حكما  أمريكية  استئناف 
يعمل  كان  الذي  محدان  سامل 
القاعدة  تنظيم  لزعيم  سائقا  
أحد  و  الدن  بن  أسامة  الراحل 
مماثلة  إرهابية  بتهم  املدانني 

للتهم اليت أدين بها هيكس.
زيارتها  إبان  غيالرد  وقالت 
إىل اهلند إن األمر خيص هيكس 
على  احلصول  يف  رغبته  بشأن 
وجهت  اليت  اإلدانة  من  براءة 
 « وأضافت:  أمريكا،  يف  إليه 
أن هيكس قد  املهم تذكر  من 
أدين حتت مظلة قانون أمريكي 

سليرب يعرض عقارين للبيع لتسديد غرامة احملكمةهيكس يبحث مقاضاة احلكومة األسرتالية بعد تربئة سائق بن الدن!

الربملان  رئيس  يتطلع 
سليرب  بيرت  املستقيل 
هول  جني  اجني  وزوجته 
إىل بيع عقارين استثماريني 
كي يتمكن سليرب من سداد 
اليت  القانونية  املصاريف 
يف  بدفعها  احملكمة  ألزمته 
التحرش  رسائل  قضية 
جيمس  مبساعده  اجلنسي 
قيمتها  بلغت  واليت  أشيب، 

450 ألف دوالر.
يؤدي  أن  سليرب  وخيشى 

رئيس الربملان السابق بيرت سليرب وزوجته انجي جني هول

التعويضات  دفع  يف  تلكؤه 
القانونية إىل أن تتخذ احملكمة 

قرارا بإشهار إفالسه.
احملكمة  قاضي  وكانت 
الفدرالية ستيفن ريرس قد 
املاضي  الشهر  حكما  أصدر 
تعويضات  بدفع  يلزم سليرب 
قانونية كان أشيب قد تكبدها 

أثناء نظر الدعوة.
االنكماش  من  الرغم  وعلى 
سوق  منه  يعاني  الذي 
العقارات إال أن سليرب يأمل 

يف بيع اثنني من مجلة مثانية 
ميتلكها  استثمارية  عقارات 
شاين  صن   « يف  الزوجان 
كوست« بكوينزالند، أحدهما 

منزل واآلخر شقة.
ألف   445 الزوجان  ويريد 
دوالر مثنا للمنزل املكون من 
ثالثة طوابق، على الرغم من 
صعوبة الوصول ملشرٍت بهذا 
العقار  مساحة  وتبلغ  املبلغ، 

750 مرت مربع.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

 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

وليس قانونا أسرتاليا«.
استئناف  حمكمة  وكانت    
تهما  أسقطت  قد  أمريكية 
محدان  سامل  على  باإلرهاب 
سابق  وقت  يف  أدين  الذي 
ما  وهو  اإلرهاب   دعم  بتهم 
يأمل هيكس يف احلصول عليه، 
 « قائلة:  علقت  غيالرد  أن  إال 
ضوء  على  هيكس  سيفعله  ما 
أمر  هو  األمريكية  احملكمة  قرار 
أو  قبول  قرار  أن  كما  خيصه، 
هيكس  قضية  استئناف  رفض 
من  أمر  هو  أمريكية  حماكم  يف 

شأن القضاء األمريكي«.
وكل  قد  هيكس  وكان 
ليبحث  كيين  ستيفن  احملامي 
يف  باستئناف  التقدم  إمكانية 

احملاكم األمريكية.
وقال كيين إن هيكس وكله 
إجراءات  يف  قدما  للمضي 
االستئناف، ودراسة مدى ميكن 
تربئة حمتمل يف  حكم  يفيد  أن 
الفدرالية  احلكومة  مقاضاة 

واحلصول على تعويضات.
وتابع: » نفحص بدقة الدور 
األسرتالية  احلكومة  لعبته  الذي 
هيكس،  قضية  الفدرالية  يف 
جتاوزات  هنالك  كان  وإذا 
يف  قدما  سنمضي  قانونية، 

اإلجراءات«
مقال   مع  متزامنا  ذلك  يأتي 
األسبق  اخلارجية  الشؤون  وزير 
اليكسندر داونر الذي  كتبه يف 
صحيفة News Ltd قال خالله إنه 
يتعجب من أن بعض األسرتاليني 

ينظرون إىل هيكس كما لو كان 
بوحشية،  األمريكان  عامله  بطال 
وأضاف: » يف واقع األمر، لقد 
أثناء  هيكس  على  القبض  مت 
دعم  بتهمة  أفغانستان،  غزو 

العدو، عدو أسرتاليا«.
وتابع داونر: » هيكس مل تتم 
إدانته فحسب، بل اعرتف بدعم 
جنودنا،  يقتلون  الذين  طالبان 
إنه يستطيع الذهاب إىل احملاكم 
ولكن  يشاء،  كما  األمريكية 
هيكس  سيبقى  لي،  بالنسبة 
اجلماعة  مع  تعاون  الذي  الرجل 

األكثر شرا وإجراما«.
استئناف  حمكمة  وكانت 
اتهامات  أسقطت  قد  بواشنطن 
باإلرهاب عن سامل محدان الذي 
كان يعمل سائقا لزعيم تنظيم 
القاعدة الراحل أسامة بن الدن، 
»الدعم  أن  احملكمة  وأضافت 
املادي لإلرهاب ال يصنف ضمن 
مينح  ما  وهو  احلرب«،  جرائم 
على  احلصول  يف  أمال  هيكس 
براءة ألن إدانته كانت مستندة 
على ذات االتهامات اليت أدين 

بها محدان.
حمامي  موري  دان  قال  فيما 
مت  الذي  موكله  أن  فيكس 
أسره يف أفغانستان عام 2001 
بدعم  اتهامات  إليه  ووجهت 
على  حيصل  أن  ميكن  اإلرهاب 
حكم بإسقاط اإلدانة، يف أعقاب 

تربئة سامل محدان

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

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

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

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 20 October 2012 االول2012  تشرين   20 السبت 
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Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.comاسرتاليا يف أسبوع

احلكومة  على  الضغوط  زادت 
بدل  قيمة  لزيادة  الفدرالية 
الصادم  التقرير  بعد  البطالة 
عدد  أن  كشف  الذي  اجلديد 
الفقر  خط  حتت  يقبعون  من 
مليون  جتاوز2.26  أسرتاليا  يف 

نسمة.
برهانا  التقرير  ذلك  ويعد 
دامغا على أن الطفرة التعدينية 
وزيادة معدل النمو االقتصادي 
بفوائد  يصبا  مل  أسرتاليا  يف 

إجيابية جتاه فقراء أسرتاليا.
حوالي  أن  األرقام  وأظهرت 
أسرتالي فقراء،  ألف طفل   757
أكثر  األسرتاليات  النساء  وأن 
عرضة للمعاناة من الفقر مقارنة 

بالرجال.
األسرتالي  اجمللس  وكان 
 )ACOSS(  االجتماعية للخدمات 
قد أصدر تقرير نتائج الفقر يف 
أسرتاليا يوم األحد، مشريا إىل 
منذ  مشوال  األكثر  النتائج  أنها 

عام 2006.
كاسندرا  قالت  جهتها،  من 
غولدي رئيسة اجمللس إنه على 

تقرير صادم: 2.26 مليون أسرتالي 
حتت خط الفقر

البوب  مطربة  زيارة  أثارت 
غاغا”  ليدي   “ العاملية 
مؤسس  أسانح  جوليان  لـ 
إقامته  مقر  يف  ويكيليكس 
بسفارة اإلكوادور بلندن الكثري 

من اجلدل.
مع  الزيارة  أهمية   ومتثلت 
اعتبار غاغا من أكثر نساء العامل 
تأثريا إذ بلغ عدد متابيعها على 
 “ االجتماعي  التواصل  موقع 

تويرت” 30 مليون
خلف  صغرية  حجرة  ويف   
مبنى سفارة اإلكوادور يستقبل 
حدب  كل  من  ضيوفه  أسانج 
أرستوقراطيني  من  وصوب 
بوب  ومطربي  وصحفيني 

عامليني.
قوية  كاريزما  أسانج  وميتلك 
تنهال  ملوقعه  التربعات  جتعل 
شهرية   شخصيات  من  عليه 
كني  اإلجنليزي  املخرج  أبرزها 
الكاتبة  خان  وجيميما  لوتش،  
ألسطورة  السابقة  والزوجة 
خان،  عمران  الكريكيت 

تفاصيل زيارة ليدي غاغا لـ “مؤسس 
ويكيليكس”

مسؤولة  ميشيل  وكارولني 
زارته  اليت   literary مؤسسة  
األخرى  هي  املاضي  األسبوع 
وتكفلت بكفالة 145 ألف دوالر 

املفروضة على أسانج.
حيتمي  أسانج  أن  يذكر    
يف سفارة اإلكوادور خوفا من 
تسليمه إىل السويد على خلفية 
اجلنسي،  باالعتداء  اتهامات 
سيكون  ذلك  أن  منه  ظنا 
الواليات  إىل  لتسليمه  ذريعة 
وثائق  تسريب  بتهمة  املتحدة 

دبلوماسية سرية.
وعودة إىل زيارة ليدي غاغا 
مخس  أسانج  مع  مكثت  اليت 
يف  وغادرت  كاملة  ساعات 
منتصف الليل، وظهرت مرتدية 

قبعة سوداء كبرية.
األسرتالي  الصحفي  وقال 
يتمتع  أسانج  إن  بيلجر  جون 
يندرج  ساخر  كوميدي  حبس 

حتت بند الكوميديا السوداء.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس قبل لجوئه يف سفارة األكوادور بلندن 
التي يقيم فيها بعد أن منحته اإلكوادور اللجوء

أسانج مع ليدي غاغا يف سفارة اإلكوادور بلندن

القطر  هي  أسرتاليا  من  الرغم 
يتعلق  عندما  العامل  يف  األغنى 
املتوسط،  الدخل  بذوي  األمر 
يف  سويسرا  تفوق  إنها  حتى 
إال   “ وتابعت:  اجلانب،  ذلك 
أن هذا التقرير الصادم يكشف 
وجود 2.2 مليون شخص يعيشون 
أسرتاليا،  يف  الفقر  خط  حتت 
حيث ال ميلك الفرد منهم سوى 
يوميا  أقل  أو  بالكاد  دوالر   50
لتغطية كافة أمور احلياة إذا كان 
أعزب أو كانت عزباء، وهو حتت 

خط الفقر.
احلكومة  اجمللس  وطالب 
البطالة  بدل  بزيادة  الفدرالية 
دوالر   492.60 حاليا  يبلغ  الذي 

كل أسبوعني للعاطل األعزب.
أثرياء  التقرير  حث  كما 
رينهارت  جينا  مثل  أسرتاليا 
املزيد  دفع  على  باملر  وكاليف 
الضرائب، وطالب حكومات  من 
الفدرالية  واحلكومة  الواليات 

مبجابهة ظاهرة غالء السكن.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

يف  الصحة  وزيرة  قالت 
احلكومة الفدرالية تانيا بليربسيك 
احلكومة جيب أن تبحث عن توفري 
للدفع  أكرب  مالية  خمصصات 
خطة  مثل  مهمة  صحية  لربامج 
أال  بشرط  األسنان”،  “صحة 
يتم تنفيذ ذلك بطريقة وحشية 

على غرار والية كوينزالند.
وكانت وزارة اخلزانة الفدرالية 
مليار   1.5 فائضا  توقعت  قد 
دوالر يف ميزانية السنة املالية 
الذي  العجز  وختطي   ،13\2012
شاب امليزانية وبلغ 43.7 مليار 

دوالر خالل العام الفائت.
حديثها  بليربسيك يف  وقالت 
 “ األحد  يوم   ”Ten“ لقناة  لـ 
من  املزيد  توفري  علينا  يتعني 
املال عرب املؤسسات احلكومية، 

بينها وزارة الصحة”.
ومن املتوقع أن تصدر احلكومة 
الفدرالية حتديثا مليزانية منتصف 

العام قبل نهاية نوفمرب املقبل.
الصحة  وزيرة  واستدركت 
النموذج  تتبع  لن  احلكومة  أن 
حكومات  اتبعته  الذي  الصارخ 
ويلز  ساوث  ونيو  كوينزالند 
حيث  النفقات  لتوفري  وفكتوريا 
حمو  إىل  احلكومات  تلك  جلأت 
خدمات أساسية وتقليص وظائف 
بشكل أثر سلبا على املواطنني، 
ووصفت قيام حكومة كوينزالند 
بإزالة الدعم عن خدمات سرطان 

الثدي بالسلوك الوحشي.
إغالق  يتم  أن  املقرر  ومن 
“خطة أمراض األسنان املزمنة” 
القادم،  نوفمرب   30 يف   CDDS
لعالج  جديدة  برتتيبات  وإحالهلا 
األسنان، وهو ما أثار عاصفة من 
اجلدل، خشية أن يضطر املرضى 
أكثر حتى  أو  االنتظار سنة  إىل 

يأتي دورهم يف العالج.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

وزيرة الصحة الفدرالية: لن نقلد 
وحشية حكومة كوينزالند!!

وزيرة الصحة يف الحكومة الفدرالية تانيا بليربسيك

أن  عاملي  استطالع  كشف 
مدن  أكثر  ثاني  هي  سيدني 
العامل غالء يف قائمة مشلت 27 

من أكثر مدن العامل تأثريا.
ووضع  االستطالع الذي أجرته 
 ricewaterhouseCoopers  شركة
p قائمة بأكثر 27 دولة عاملية 
متعددة  لعوامل  وفقا  تأثريا 
والعوامل  احلياة،  نوعية  أبرزها 
والتكنولوجيا،  االقتصادية، 

وتكلفة البيزنس.
املدينة  سيدني  وكانت 
األسرتالية الوحيدة يف القائمة، 
11 يف  ال  املركز  احتلت  حيث 
تأثريا،  األكثر  املدن  قائمة 
األكثر  املدن  قائمة  وتبوأت 
حلت  كما  وحتمال،  استدامة 
املدن  بني  الثاني  املركز  يف 
فيما يتعلق بالرتكيبة السكانية 

وتكلفة املعيشة بعد باريس.
الصحة  عناصر  خيص  وفيما 
جاءت  واألمان  والسالمة 

سيدني ثاني أكثر مدن  العامل غالء

بعد  الثالث  سيدني يف املركز 
ستوكهومل وشيكاغو.

مكانة  احتلت  سيدني  لكن 
متأخرة يف جمال النقل والبنية 
املركز  عن  فصلها  إذ  التحتية 
 27 تضم  قائمة  يف  األخري 
واحتلتها  مراكز  ثالثة  مدينة  
باولو  وساو  أجنلوس  لوس 

وجوهانسربغ.
من جهته، قال سكوت لينون 
أجرت  اليت  الشركة  رئيس 
تكلفة  ارتفاع  إن  االستطالع 
يدعو  أمر  سيدني  يف  احلياة 
فاق  لقد   “ وتابع:  للقلق، 
أكرب  مدنا  سيدني  يف  الغالء 
وهونج  ولندن  يورك  نيو  مثل 

كونج.
النتائج  تلك  أن  إىل  وأشار 
للمستثمرين  سلبيا  حافزا  تعد 

لتجنب االستثمار يف سيدني.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

سيدني ثاني أكثر املدن غالء يف العالم

لن تتمكن األمهات العازبات 
الالتي سيتم حرمانهن بداية من 
يناير القادم من بدل “ تربية 
ضمن  وإدراجهن  االطفال” 
من  البطالة  لبدل  املستحقات 
مساعدات  أي  على  احلصول 
من  بالرغم  إضافية  طوارئ 
اليت قدمها أعضاء  االلتماسات 
ومنظمات  عماليون  برملان 

الرعاية االجتماعية.
الفدرالية  احلكومة  وتعرضت 
مترير  مت  بعدما  عنيف  هلجوم 
قوانني جديدة هذا األسبوع تنقل 
نطاق  من  العازبات  األمهات 
املستحقات لبدل تربية األطفال 
إىل بدل البطالة Newstart عند 
لعمر  أبنائهن  أصغر  وصول 
ما سيحرم هؤالء  الثامنة، وهو 
223 دوالر  األمهات من حوالي 

كل أسبوعني.
وزير  باسم  متحدث  وقال 
التوظيف بيل شورتن إن هؤالء 
متييزهن  يتم  لن  األمهات 
سيخضعن  بل  خاصة،  مبعاملة 
واالختيارات  الشروط  لذات 
املستحقون  هلا  خيضع  اليت 

لبدل البطالة.
لألمهات   ميكن   أنه  وتابع 
التحول  ذلك  من  املضارات 
مقابالت  معهن  يعقد  سوف 

لوجه  وجها  أو  اهلاتف  عرب  إما 
اليت  اخلاصة  الظروف  لشرح 

تواجههن.
التغيريات  تلك  وأغضبت 
الرعاية  منظمات  من  العديد 
من  ختشى  اليت  االجتماعية، 
تدهور الظروف املادية لألمهات 
خط  عن  يدنو  بشكل  العازبات 

الفقر.
لبدل  املستحقون  ويستطيع 
دفعة  على  احلصول  البطالة 
من  مستحقاتهم  من  مسبقة 
nCe  دائرة الضمان االجتماعي
 250n500 ترتاوح ما بني trelink
دوالر على أن يتم خصمها من 
منحه  يتم  الذي  البطالة  بدل 
ميكنهم  ولكن  أسبوعني،  كل 
الدفع  ذلك  من  االستفادة 

املسبق مرة واحدة سنويا.
ماري  قالت  جهتها،  من 
مبنظمة  املسؤولة  أوهالوران 
 National Welfare Rights
Network إن األمهات العازبات 
الالتي ستنطبق عليهن القوانني 
دعم  إىل  حاجة  يف  اجلديدة  
القادم،  يناير  منذ  إضايف 
وحذرت من عدم قدرتهن على 

دفع مصاريف السكن.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

احلكومة الفدرالية تدفع باألمهات 
العازبات حتت خط الفقر
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لوي  روث  أندريا  مثلت  
السابقة  الشخصية  املساعدة 
والية  يف  الشرطة  لوزيرة 
رانكني  جنيفر  أسرتاليا  جنوب 
تواجه  حيث  احملكمة  أمام 
باستخدام  تتعلق  تهم   10

االول2012  تشرين   20 السبت 

بلدية سيدني تدرس منح 15 
دقيقة انتظار سيارات جمانية

سيدني  بلدية  جملس  يدرس 
نظام  استحداث  من  اجلدوى 
اجملاني  باالنتظار  يسمح  جديد 

للسيارات ملدة 15 دقيقة.
مور  من جهتها، طالبت كلوفر 
من  سيدني   بلدية  رئيسة 
البلدية وضع سياسات  جملس 
يف  السيارات  بانتظار  تتعلق 
املدينة، على أن يتم بناء تلك 
البحوث  آلخر  وففا  السياسات 

واخلربات الدولية.
بينما طالبت الليربالية كريستني 
بلدية  جملس  عضوة  فورسرت 
حمددة  دراسة  بوضع  سيدني 
مدته  جماني  بانتظار  تسمح 
15 دقيقة عرب املدينة. وساند 

استطالع: أسرتاليا أفضل من أمريكا وأوباما 
أفضل من رومين

مؤسسة  أجرته  استطالع  كشف 
»Essential Research »إن غالبية 
األسرتاليني يعتقدون أن حياتهم 
أفضل من حياة األمريكيني يف 

كثري من الزوايا.
مت  الذي  االستطالع  وأشار 
مبشاركة  االنرتنت   عرب  إجراؤه 
غالبية  أن  إىل  أسرتاليا   1048
بتفوق  يعتقدون  األسرتاليني 
أمريكا   على  الشاسع  أسرتاليا 
الصحية،  الرعاية  جماالت  يف 
وتوفر  املعيشة،  ومستوى 
الوظائف، واألمن العام، واألجور 

وحقوق املوظفني.
من  كبرية  نسبة  قالت  كما 
املشاركني أن التفوق األسرتالي 
أقل  بدرجة  ميتد  أمريكا  على 
وحقوق  التعليم  مستويات  يف 

األفراد وفرص االستثمار.
أن  املشاركون  أمجع  بينما 
الواليات املتحدة تفوق أسرتاليا 
يف التأثري الدولي، وهو ما كان 

أمرا متوقعا.
املشاركني  من   %39 وقال 

األسرتاليون يعتقدون أنهم يعيشون حياة أفضل كثريا من األمريكان

الطريق  يف  تسري  أمريكا  إن 
إنها  بينما قال23 %  الصحيح، 
تسري يف االجتاه اخلاطئ، و%38 

قالوا: » ال نعلم«.
وقال 34 % من املشاركني إن 
مبتابعة  قليلة  اهتمامات  لديهم 
االنتخابات األمريكية، بينما قال 
27% إن اهتمامهم بها متوسط، 
اهتمامهم  وصفوا  و%11 

بالشديد،  األمريكية  باالنتخابات 
و27% أبدوا عدم اهتمامهم.

يف  االستطالع  نتائج  وكانت 
وضد  أوباما  الرئيس  صاحل 
 %63 اختار  إذ  رومين  منافسه 
رئيسا  أوباما  املشاركني  من 
ألمريكا،  ثانية  رئاسية  لفرتة 
بينما مل خيرت رومين سوى %9.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

القانونية  اإلجراءات  بدأت 
الفدرالي  الربملان  عضو  ضد 
طومسون  كريغ  املستقل 
نقابة  أموال  باستخدام  املتهم 
آالف  لدفع  الصحية  اخلدمات 
الدعارة  بيوت  يف  الدوالرات 

ووكاالت املرافقة.
وورك  فري   « منظمة  وكانت 
قد  األسرتالية  أسرتاليا« 
يف  أيضا  طومسون  اتهمت 
بيان هلا نشر أول أمس بتبديد 
مصاريف  يف  النقابة  أموال 
سفر شخصية ومصاريف أخرى 
قيمتها  بلغت  حق  وجه  دون 

102337 دوالر.
تغريم  يتم  أن  املنتظر  ومن 
من  اآلالف  مئات  طومسون 
الدوالرات مع رد األموال اليت 

اختلسها من النقابة.

بيوت الدعارة تهدد كريغ طومسون 
بشبح اإلفالس

عضو الربملان العمالي السابق واملستقل الحالي كريغ طومسون

الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
الفدرالي  االئتالف  يعتقد 
قد  العقوبات  أن  املعارض 
جتعل أمر إشهار إفالس يصدر 
وبالتالي  طومسون  ضد   يف 

يفقد أهليته للبقاء بالربملان.
وكان طومسون يشغل منصب 
أمني نقابة اخلدمات الصحية يف 
الفرتة بني 2002-2007، قبل 

أن يصبح عضوا بالربملان.
وورك  »فري  منظمة  واتهمته 
أموال  باستخدام  أسرتاليا« 
على  الصرف  يف  النقابة 
وبيوت  املرافقة  وكاالت 
الدعارة يف الفرتة بني 2003-

.2007
الدعارة  بيوت  قائمة  ومشلت 
طومسون  كان  اليت  واحلانات 
 Young من  كل  عليها  يرتدد 

البلدية  جملس  عضو  الفكرة 
الليربالي أيضا ادوارد ماندال.

البلدية  أن  مور  وأضافت 
النتظار  مكان  ألف   160 لديها 
مشاركتها  ميكن  السيارات 
بني أكثر من 600 ألف شخص 
املركزية  األعمال  منطقة  عرب 

بسيدني.
مل  إذا  أنه  من   مور  وحذرت 
جريئة  حلول  إىل  التوصل  يتم 
فقد حيدث إغالقا مروريا كامال 
سنة،   20 غضون  يف  للمدينة 
يف ظل زيادة 300 ألف شخص 
التعداد  إىل  زيادتهم  يتوقع 

السكاني.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 Blondes, The Boardroom،
 Sydney Outcalls«، Tiffany's

.and Confidential Models
تبديد  املخالفات   كما مشلت 
أموال  من  الدوالرات  آالف 
طريان  تذاكر  يف  النقابة 

لزوجته السابقة كريستا.
من جهته، قال بريناديت أونيل 
فري   « ملنظمة  العام  املدير 
الكاشفة  النتائج  أن  وورك« 
نتاج  لتجاوزات طومسون هي 
يف  انتهت  ممتدة  حتقيقات 

وقت سابق هذا العام.
ومن املنتظر أن تبدأ اإلجراءات 
القضائية ضد  طومسون يف 
شهر  يف  الفدرالية  احملكمة 

ديسمرب املقبل.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

طالبو جلوء إيرانيون حياولون االنتحار يف جزيرة ناورو

تزايدت املخاوف بشأن بشأن 
اللجوء  العقلية لطاليب  الصحة 
احتجاز  مركز  يف  احملتجزين 
بعدما قام ثالثة  ناورو  جزيرة 
الضرر  إحلاق  مبحاولة  رجال 

بأنفسهم.
قد  إيراني  جلوء  طالب  وكان 
حاول إيذاء نفسه يوم اخلميس 
املاضي، وتبعه إيرانيان آخران 
ذكر  حسبما  السبت،  يوم 

متحدث باسم وزارة اهلجرة.
تفاصيل  املتحدث  يذكر  ومل 
الوقائع  تلك  حول  إضافية 
من  بسياج  حماطة  ألنها  نظرا 

السرية.
»الوزارة  املتحدث:  وأضاف 
والنفسي  الطيب  الدعم  توفر 

لطاليب اللجوء«.
اجلديدة،  للقوانني  ووفقا 
طاليب  من   254 نقا  مت  فقد 

تم تنحية حارسني يف مركز فيالوود الحتجاز طالبي اللجوء عفب ضلوعهما يف اعتداء على طالب لجوء

لتحقيق  حكومية  معلومات 
عمليات  عرب  شخصية  مكاسب 
اتهامات  جبانب   ، نصب 
سري  عرقلة  وحماولة  باخلداع  

التحقيقات.
من  متزوجة  لوي  أن  يذكر 

نيكوالس واين لوي املسؤول 
مكتب   يف  السابق  القانوني 
العقل  وهو   Crown Solicito
اليت  االحتيال  لعمليات  املدبر 
مستغلة  زوجته  بها  قامت 

منصبها.
جنوب  والية  حكومة  وحاولت 
عن  نفي مسؤوليتها  أسرتاليا 
ارتكبتها  اليت  اجلرائم  تلك 
لوي اليت كانت تعمل مساعدة 
شخصية للوزيرة رانكني حتى 

أغسطس املاضي.
قالت  بيانا  رانكني  وأصدرت 
مساعدتي  »مثلت  فيه: 
يف  احملكمة  أمام  الشخصية 
بانتهاكات  تتعلق  اتهامات 
نصب،  وعمليات  مالية 
له  عالقة  ال  مكتيب  أن  وأعلن 

باألمر«.
ووجه اتهامان لـ لوي بإساءة 
احلكومي،  منصبها  استخدام 
مببادئ  باإلخالل  واتهامني 
وثائق  خيص  فيما  الشرف 

حكومية.
إىل  احملكمة  وثائق  وتشري 
تلقي لوي 622 ألف دوالر من 
4 ضحايا يف الفرتة من أكتوبر 

2009 حتى مايو 2012.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ناورو  جزيرة  إىل  اللجوء 
ستبدأ  كما  اهلادئ،  باحمليط 
بابوا  فيي  مانوس  جزيرة 
استعادة  يف  اجلديدو  غينيا 
دفعات من طاليب اللجوء خالل 

األسابيع القادمة.
مسؤولة  قالت  جهتها،  من 
اهلجرة يف حزب اخلضر سارة 
هانسون يونغ إنها مل تندهش 
طاليب  بعض  إقدام  أخبار  من 
اإليذاء  على  ناور  يف  اللجوء 
من  املزيد  وتوقعت  الذاتي، 

احلاالت املشابهة.
رينتول  أيان  قال  بينما 
باسم  الرمسي  املتحدث 
بأن  الالجئني  شؤون  ائتالف 
مركز ناورو يفتقد التجهيزات 
مشاكل  مع  للتعامل  الالزمة 

الصحة النفسية.
الفدرالية  احلكومة  أن  وتابع 

إمكانية  تتوقع  أن  عليها  كان 
بالقلق  اللجوء  طاليب  إصابة 
بشكل  النفسي  واالضطراب 

متزايد.
اللجوء  طاليب  من  عدد  وكان 
األحد  يوم  باحتجاج  قاموا  قد 
األسرتالية  احلكومة  مطالبني 
بسرعة البت يف طلبات اللجوء 

اخلاصة بهم.
الذي   الوقت  يف  ذلك  يأتي 
مركز  يف  حارسني  تنحية  مت 
فيالوود الحتجاز طاليب اللجوء 
عقب ضلوعهما يف اعتداء على 

طالب جلوء.
إن  اهلجرة  وزارة  وقالت 
لشركة  ينتميان  احلارسني 
تدير  اليت  اخلاصة  سيكرو 

مركز فيالوود.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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نيك غراينر:2020 بداية االستفادة من طريق 
» ويست كونيكس« والبد من »مطار ثان«

هيئة  رئيس  غراينر  نيك  قال 
البنية التحتية بوالية نيو ساوث 
إىل  االنتظار  يتعني  إنه  ويلز 
عام 2020 على األقل حتى يتم 
»طريق  مشروع  من  االنتهاء 
ويست كونيكس السريع الذي 
يتكلف 10 ميار دوالر ويربط 
بني سرتاسفيلد وبيفرلي هيلز 

ومطار سيدني.
بداية  أن  غراينر  وأضاف 
العمل يف الطريق ستبدأ قبل 
ساوث  نيو  والية  انتخابات 
 ،2015 عام  القادمة  ويلز 
حكومة  رئيس  وأن  سيما  ال 
الوالية باري أوفاريل قد تعهد 
دوالر  مليار   1.8 بتخصيص 

لصاحل املشروع.
وحث غراينر احلكومة جمددا على 
بيع شبكة »األعمدة واألسالك« 
الكهربائية واليت تقدر قيمتها 
دوالر،  مليار   15  -10 بني 
اخلصخصة  أن  إىل  مشريا 
يف  إجيابي  دور  هلا  سيكون 

املاضي  الثالثاء  صباح  يف 
الربملان  جلسات  تواصل  عقب 
أسبوعني،  دامت  عطلة  بعد  
هو  األساسي  املوضوع  كان 
» استقالة بيرت سليرب رئيس 

الربملان«.
وداخل مكتب توني أبوت زعيم 
املعارض  الفدرالي  االئتالف 
يف  مكثفة  مناقشات  دارت 
اليت  الرتتيبات  شهدت  جلسة 
سيتم وضعها لسحب الثقة عن 

سليرب إثر فضيحة جنسية.
الربملان  يف  آخر  مكتب  ويف 
عضوين  بني  مناقشات  دارت 
أعضاء  من  عماليني  برملان 
مؤيد  أحدهما  اخللفية  املقاعد 
احلكومة  رئيسة  غيالرد  جلوليا 
أنصار  من  واآلخر  الفدراليى  
سلفها يف املنصب كيفن راد، 
أيضا  مناقشاتهما  وتركزت 
قال  حيث  سليرب،  مصري  حول 
مناصر غيالرد إن احلكومة  جيب 
عارضه  بينما  سليرب  تساند  أن 
اآلخر قائال: » لقد انتهى أمر 

سليرب«.
وكانت القشة اليت قصمت ظهر 
سليرب هو نشر رسائل التحرش 
ملساعده  أرسلها  اليت  اجلنسي 
جعل  ما  وهو  أشيب،  جيمس 
منصبه  يف  استمراره  فرصة 
تكون  تكاد  برملان  كرئيس 

منعدمة.
تهمتني  واجه  قد  سليرب  وكان 
إحداهما قضية التحرش اجلنسي 
تتعلق  واألخرى  مبساعده، 
شراء  قسائم  يف  بتجاوزات 

بأموال حكومية.
لتشكل  سليرب  رسائل  وجاءت 
الفدرالية  للحكومة  قوية  ضربة 
يف توقيت شديد السوء بالنسبة 
هلا، حيث مت اتهامها بازدواجية 

املعايري.
صاعني  الصاع  االئتالف  ورد 
وجهت  اليت  العمالية  للحكومة 
اتهامات لتوني أبوت بالعنصرية 
اجلنسية وكره النساء، حتى أن 

استقالة سليرب تشعل األجواء بني غيالرد وأبوت

صراع بني غيالرد وأبوت

نيو ساوث ويلز متنح استثناءات 
ملراكز أطفال تنتهك املعايري

التعجب،  تثري  واقعة   يف 
ويلز  ساوث  نيو  والية  منحت 
مراكز  من   207 لـ  استثناءات 
عليها  ينطبق  ال  الطفل  رعاية 
ناحية  من  املطلوبة  املعايري 
مبدى  تتعلق  وشروط  املساحة 

تأهيل العاملني بها.
يذكر أن العديد من التجاوزات 
تلك  يف  اكتشافها  مت  قد 
مثل  املعايري  ناقصة  املراكز 
سقوط أطفال رضع من مناضد 
تركهم  أو  احلفاضات،  تغيري 
انتظار  مواقف  يف  يزحفون 
إبعاد  يف  والفشل  السيارات، 
عن  والسامة  الضارة  املواد 

متناول أيدي هؤالء األطفال.
وتنص  معايري اجلودة الوطنية 
اليت مت تطبيقها هذا العام على 

سيدني تستأثر بنصيب األسد يف قائمة 
الضواحي األكثر غالء عقاريا يف أسرتاليا

كشفت إحصائيات أن  سيدني 
تضم 19 ضاحية من بني قائمة  
األكثر غالء عقاريا يف أسرتاليا، 
وفقا  25 ضاحية  واليت ضمت 
لألرقام اليت أوردتها  مؤسسة 
RP Data Property Pulse أمس، 
بينما كان من نصيب بريث يف 
القائمة ثالثة ضواحي، وملبورن 

ضاحيتان.
بايرب  بوينت  ضاحية  واحتلت 
غالء  األكثر  قائمة  بسيدني  
أسعار  مبتوسط  يتعلق  فيما 
متوسط  يبلغ  حيث  العقارات، 
سعر املنزل املتميز 7.4 مليون 
كيلومرتات   4 بعد  على  دوالر 

من قلب سيدني.
وعالوة على ذلك، تبوأ مواطنو 
بوينت بايرب قائمة أعلى الدخول 
يف أسرتاليا مبتوسط دخل زاد 

عن 182 ألف دوالر سنويا.
باي  ويسرتن  ضاحية  واحتلت 
املركز الثاني يف قائمة األكثر 
غالء عقاريا مبتوسط سعر 6.5 
الذي  للمنزل  دوالر،  مليون 

تبوأت ضاحية بوينت بايرب بـ سيدني قائمة األكثر غالء عقاريا

قلب  عن  كيلومرتات   7 يبعد 
ضاحية  جاءت  بينما  سيدني، 
املركز  يف  بارك  سينتينيال 
يف  وولويتش  ثم  الثالث،  
يف  وكالهما  الرابع،  املركز 

سيدني.
وكسرت ضاحية بيربمينت يف 
على  سيدني  سيطرة  بريث 
بعد  األوائل  العشرة  قائمة 

املركز  احتالل  من  متكنت  أن 
 4.3 سعر  مبتوسط  اخلامس 
 10 تبعد  وهي  دوالر،  مليون 

كيلومرتات عن قلب بريث. 
»توراك«  ضاحية  واحتلت 
يف ملبورن املركز الثاني عشر 
مبتوسط سعر 2.8 مليون دوالر 

للمنزل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

من املقرر أن يواجه املتورطون 
أسرتاليا  يف  التبغ  تهريب  يف 
مرر  بعدما  جنائية  اتهامات 
اخلميس  يوم  الشيوخ  جملس 
اجلمارك،  قانون  على  تعديالت 
ضد  جنائية  اتهامات  واضعا 
املشرتكني يف تهريب منتجات 

التبغ.
برانديز  انتقد جورج  من جهته، 
الظل  حكومة  العام يف  املدعي 
مساه  ما  جراء  غيالرد  حكومة 
التعامل  يف  »التناقض«  بـ 
أن  إىل  مشريا  األمر،  مع 
العام  املدعي  روكسون  نيكوال 
الفدرالي وصفت تهريب التبغ 
رئيسيا  تهديدا  يشكل  ال  بأنه 

على أسرتاليا.

مهربو التبغ يف أسرتاليا يواجهون 
عقوبة احلبس 10 سنوات

سيواجه األناس الضالعون يف تهريب التبغ يف أسرتاليا اتهامات جنائية 
وفقا لقوانني جديدة

يكن  مل  »إذا  برانديز:  وتابع 
كبريا  تهديدا  يشكل  األمر 
قول  حد  على  أسرتاليا  على 
روكسون، فلماذا تلجأ احلكومة 
بهذا  جديدة  تشريعات  لعمل 
أن  إىل  منوها  الصدد؟«، 
التقديرات األولية لقيمة تهريب 
التبغ يف أسرتاليا العام املاضي 
ما  دوالر،  مليار   1 زهاء  بلغت 

يزيد عن 2200 طن.
إن  روكسون  نيكوال  وقالت 
التشريع اجلديد يقضي بالسجن 
ملدة 10 سنوات للضالعني يف 
تهريب التبغ، واصفة العقوبات 

القدمية باهلشة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مراكز  تستعني  أن  ضرورة 
رعاية الطفل بفريق عمل مؤهل  
املنهج  لتطبيق  باإلضافة  
 daycare بـ  املسمى  اجلديد 
إىل  باإلضافة   ،curriculum

اشرتاطات املساحة.
تلك  مثن  األمور  أولياء  ودفع 
التعديالت اجلديدة بعد أن جلأت 
بعض املراكز لرفع مصروفاتها 

لتلبية املعايري اجلديدة.
فإن  اجلديد  للنظام   ووفقا 
منحها  يتم  الطفل  رعاية  مراكز 
أدائها  حبسب  معينا  تقييما 
األدنى  احلد  بني  يرتاوح  حبيث 
املطلوب وهو التقييم املسمى:  
إىل  ملحوظا«  حتسنا  »حتسنت 
احلد األقصى املسمى »ممتاز«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

االستعانة  إىل  اضطر  أبوت 
بزوجته لتكتب مقاال يف الدايلي 
تلك  فيه  تدحض  تلغراف 
زوجها  أن  وتؤكد  االتهامات، 
النساء،  جتاه  وودود  حمب 

ودائما ما يوليهن ثقته.
وانتهى األمر يف نهاية املطاف 
من  جناته  رغم  سليرب  باستقالة 
اضطر  أنه  إال  الثقة،  سحب 
من  جو  وسط  لالستقالة، 
املشاحنات العنيفة بني غيالرد 
وأبوت،  قبيل معمعة االنتخابات 
سخونتها  بدأت  اليت  القادمة 

مبكرا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

خفض أسعار الطاقة.
كار  بوب  أن  غراينر  وأردف 
بيع  حاول  عندما  حمقا  كان 
تلك األصول عام 1997 وقتما 
رئيس  منصب  يشغل  كان 
إال  ويلز،  ساوث  نيو  حكومة 
أن خطته متت عرقلتها من قبل 
الكهربائية«،  املهن  »نقابة 
اليت اتهمها بأنها تضر الوالية 

بتعنتها املستمر.
وتطرق غراينر إىل خطة البنية 
إن  قائال  للوالية  التحتية 
هي  الغربية  سيدني  منطقة 
أكثر املناطق اليت وجد صعوبة 
حلول  على  العثور  يف  بالغة 

لتطوير بنيتها التحتية.
سيدني:  عن  متحدثا  وأضاف 
 6 يسكنها  ملدينة  ميكن  »ال  
على  االعتماد  نسمة  مليون 
أن  إىل  مشريا  واحد«،  مطار 
فكرة إقامة مطار ثان هو احلل 

الضروري األمثل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

نيك غراينر رئيس هيئة البنية التحتية بوالية نيو ساوث ويلز
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املصري  جذب   ما  هو  احلب 
أمحد غنيم لالنتقال  من وظيفته 
قلب  إىل  دبي  يف  كمحاسب 

مدينة سيدني.
نشأ غنيم يف رحم أسرة مصرية 
متماسكة وميسورة احلال، حيث 
يقول أصدقاؤه إن جدته كانت 
تنتمي لعائلة أرستقراطية، كما 
قانونيا  منصبا  والده  يشغل 

بارزا.
وكشفت التحريات اليت متت يف 
سيدني  غنيم يف  مقتل  أعقاب 
أعمال  رجل   على  تعرفه  عن 
ناجح يقيم يف سيدني على أحد 
وذهب   الشواذ،  تعارف  مواقع 
غنيم إىل  أسرتاليا لقضاء عطلة 
يقرر  أن  قبل   2010 مايو  يف 
بعدها  البلد  هذا  يف  االستقرار 

بعام.
شخصية  على  أصدقاؤه  ويعلق 
يكن كسائر  »مل  بقوهلم:  غنيم 
كانت  املصريني،  الشباب 
كان  التحرر،  شديدة  أفكاره 

خمتلفا جدا«.
وحياول رجال املباحث من فرقة 
سرب  القتل  جرائم  حتقيقات 
السرية  غنيم  عالقات  أغوار 
مقتله  يف شقته  غموض  لفك 
قرابة  منذ   Elizabeth Bay بـ 

أسبوعني.
قالوا  قد  عيان  شهود  وكان 
متصاعدا  دخانا  شاهدوا  إنهم 
الرابع  بالطابق  غنيم  شقة  من 
يف  املاضي،  سبتمرب   29 يوم 
وقت الغذاء، وبعدها قام رجال 
باجلراح،  مثخنا  بنقله  الطورئ 
إال أنه لفظ أنفاسه األخرية يف 

.'St Vincent    مستشفى
روكوود  يف  غنيم  دفن  ومت 
السبت املاضي بعدما مت تشييع 
جثمانه من مسجد الكمبا، وأعرب 

أسرار مثرية يف حياة املصري أمحد غنيم قتيل سيدني الشاذ!

القتيل أحمد غنيم كان يخفي أسرارا 
تتعلق بحياته الشخصية عن عائلته

ساليما  اإلندونيسية  جلست 
الرعب  تفاصيل  بهدوء  حتكي 
يف  شهدتهما  اليت  واإلكراه 
املوضوع  بدأ  حيث  أسرتاليا، 
برغبتها يف الدراسة يف جامعة 
أسرتالية، لكنها مل تكن متتلك 
لذا  لذلك،  الكافية  األموال 
مدينة  يف  عمها  من  طلبت 
لاللتحاق  مساعدتها  بريث 
بإحدى اجلامعات يف أسرتاليا.

يف  أسرتاليا  وصوهلا  وعند 
صديق  كان    ،2009 خريف 
عمها ينتظرها يف املطار، لكن 
املفاجأة السيئة هو أنه قادها 
إجبارها  املباني، ومت  أحد  إىل 
على العيش داخله، وممارسة 
البغاء على مدى 18 شهرا حتى 
استطاعت اهلرب يف النهاية.

مرت  ما  إن  ساليما  وتقول 
فحسب،  مشكلتها  ليست  به 
النساء  العديد من  بل مشكلة 
جنوب شرق آسيا، وتابعت: » 

كشفت السكريبتات األصلية 
ضريبة  تعويضات  إلعالن 
احلكومة  قيام  عن  الكربون، 
جوهري  بتعديل  الفدرالية  
تضليل  من  نوعا  حيمل 
قامت  عندما   األسرتاليني 
تنويه  بها  عبارة  حبذف 
كل  ليس  بأن  حكومي 
عليهم  ستنطبق  األشخاص 
تلك  على  احلصول  شروط 

التعويضات.
الدايلي  صحيفة  وحصلت 
السكريبتات  على  تلغراف 
حرية  لقانون  وفقا  األصلية 
كانت  حيث  املعلومات، 
التالية:  العبارة  على  حتتوي 
املستحقني  من  كنت  إذا   «
الكربون  ضريبة  لتعويضات 
قم بزيارة املوقع اإللكرتوني  
 australia.gov.au/household
أو االتصال بـ 13 13 13«، 
خبط  حكوميا  تعديال  ولكن 

وثائق تفضح تضليال متعمدا من 
حكومة غيالرد للشعب األسرتالي

النهائي  السكريبت  اليد يف 
من  كنت  »إذا  عبارة  حذف 
للتعويضات«،  املستحقني 
واستبداهلا بعبارة »ملزيد من 

املعلومات«. 
الفدرالي  االئتالف  واعترب 
من  التعديل  ذلك  املعارض 
جانب احلكومة الفدرالية  بأنه 
مبثابة  تضليل متعمد  للشعب  
تذكريهم  بعدم  األسرتالي 
حيصلون  لن  املاليني  بأن 

على تلك التعويضات.
هانت  غريغ  قال  جهته،  من 
وزير البيئة يف حكومة الظل: 
املتعمد  التعديل  هذا   «
خداع  ملسلسل  استمرار 
الفدرالية  احلكومة  رئيسة 
ماليني  أن  والنتيجة 
األسرتاليني يعانون من عدم 
ارتفاع  حتمل  على  قدرتهم 

فواتري الطاقة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قصيت مشابهة لقصص نساء 
أخريات قابلتهن يف أسرتاليا، 
يف ذات املبنى الذي كان يتم 
ممارسة  على  داخله  إجبارنا 
اجلنس مع رجال بشكل يومي، 
أجورنا  أن  يوهموننا  وكانوا 
كمصاريف  تدخر  املستحقة 

متكنننا من الدراسة«.
وسردت ساليما ملوقع » بيكيا 
تفاصيل  جاكرتا  من   « مصر 
األول  يومها  ما حدث هلا يف 
اقتيادها  بعد  أسرتاليا  يف 
إىل املبنى حيث قالت: » لقد 
أجربني رجالن على التجرد من 
ثيابي، وقاما بفحص جسدي، 
االستحمام،  على  وأجرباني 
على  املنزل  مالك  أجربها  ثم 
ملعرفة  معهم  اجلنس  ممارسة 
حد  على  اجلنسية  قدراتها 

قوهلم«.
واستطردت ساليما اليت بلغت 
عامها الواحد والعشرين: »لقد 

إىل  عند وصولي  عذراء  كنت 
يسلبوا  أن  قبل  أسرتاليا، 
على  مرت  لقد  عذرييت،  مين 
بشع،  ككابوس  الشهور  تلك 
املنزل يوقظون  كان أصحاب 
على  وجيربونهن  الفتيات، 
مساحيق  ووضع  االستحمام 
جتربة  أكثر  إنها  التجميل، 

مهينة مررت بها«.
منظمات  أن  إىل  وأشارت   
حتاول  إندونيسية  حقوقية 
آثار  من  للشفاء  مساعدتها 

التجربة املؤملة.
متكنت  إنها  ساليما  وقالت 
خاطفيها  من  اهلروب  من 
األسرتالية  السلطات  وإبالغ 
اليت استجابت وألقت القبض 
انقلب  أن  بعد  اجلناة،  على 
حلم الدراسة يف أسرتاليا إىل 

كابوس أفقدها عذريتها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ساليما اإلندونيسية: فقدت عذرييت يف أسرتاليا!!

امرأة إندونيسية  تسرد تجربة إجبارها على ممارسة الجنس يف أسرتاليا

من  دهشتهم  عن  أصدقاؤه 
ال  مصر،  إىل  جثته  نقل  عدم 
تتمتع  القتيل  عائلة  وأن  سيما 

بالثراء.
عائلة  إن  أصدقاؤه  أحد  وقال 
غنيم  مل تعرف مثليته اجلنسية 
كان  حيث  مقتله،  عقب  إال 
السر  ذلك  إخفاء  على  حريصا 

عنهم.
وقال زميل آخر للقتيل إنه كان 
يف  أسباني  مطعم  يف  يعمل 
إىل  مشريا  أوكسفورد،  شارع 
عائقا  ميثل  يكن  مل  املال  أن 
أمام غنيم، ال سيما وأن أسرته 

ثرية جدا.
يتعاطى  كان  غنيم  أن  وأضاف 
املخدرات ولكن مل يصل لدرجة 
اإلدمان، كما مل يكن مدينا ألحد 

بأي أموال.
ورغم أن احلريق قد دمر معظم 
أن  إال  غنيم،  شقة  حمتويات 
الشرطة متكنت من إنقاذ اهلاتف 
وهو  احلاسوب،  وجهاز  اجلوال 

لغز  اكتشاف  أمال يف  حيمل  ما 
اجلرمية.

عالقة  أن  التحريات  وأظهرت 
قد  األعمال  برجل  السرية  غنيم 
انتهت منذ بداية العام املاضي، 
إال أن االثنني ظال على اتصال، 
وبدأ غنيم عالقة جديدة مع رجل 
 Grindr برنامج  عرب  عليه  تعرف 
للمثليني  يتيح  الذي  للجوال 
التعارف باستخدام تقنية معينة 
يف أجهزة السمارتفونز، وانتهت 
تلك العالقة اجلديدة منذ شهور 
إىل  غنيم  دفع  ما  وهو  قليلة، 
االنتقال يف شقته اجلديدة اليت 

قتل فيها.
التحريات  لفريق  آخرون  وقال 
غنيم  مع  يتحدثون  كانوا  إنهم 
أيام  قبيل   Grindr برنامج   عرب 

قليلة من مقتله.
وكان شهر سبتمرب املاضي قد 
شهد حادثة تكميم أحد املثليني 
وتهديده  باإلكراه  وسرقته 
 Surryبـ منزله  ناري يف  بسالح 
تعرف  شخص  قبل  من    Hills
عليه عرب برنامج مواعدة مثليني 

.Grindr  شبيه بربنامج
يتحرون  أنهم  احملققون  ويقول 
واستخدام  حمادثات  عن  بدقة 
ولكن  اجلوال،  هاتفه  غنيم يف 
بؤرة  ذلك  يكون  أن  دون 

تركيزهم الوحيدة.
صدمة  غنيم  مصرع  وسبب 
املثليني  جمتمع   أوساط  يف 
الذين  سيدني  يف  واملثليات 
وجدوا تشابها بني تلك اجلرمية، 
اجلنس   مثلي  قتل  جرمية  وبني 
أنتوني كاوسي الذي وجد مقتوال 
عام 2009، يف سينتينيال بارك 
دون أن يتم العثور على القاتل 

حتى يومنا هذا.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جديدة  دراسة  أوضحت 
العازبات«  »األمهات  أن 
يف  العجز«  »أصحاب  و 
أسرتاليا يعانون من مشاكل 
يساوي  بشكل  قانونية 
القانونية  املشاكل  ضعف 
اليت يواجهها باقي الفئات.

اليت  الدراسة  وكشفت 
صدقت عليها منظمة املعاونة 
 National Legal القانونية 
األشخاص  نصف  أن   Aid
الذين ختطوا عمر 15 عام يف 
مبشاكل  مروا  قد  أسرتاليا 

قانونية خالل العام األخري.
وارنر  بيفن  قال  جانبه  من 
زيادة  إن  املنظمة  رئيس 
لدى  القانونية  املشاكل 
أصحاب العجز يرجع لتعرضهم 
من  اإلهمال  أنواع  لكافة 
والسكن،  الطبية  الناحية 
عادلة  معاملة  وجود  وعدم 
واملنظمات  الشرطة  من 
أن  كما  جتاههم،  احلكومية 
يقبعن  العازبات  األمهات 

نصف األسرتاليني فوق 15 عاما واجهتهم  مشاكل قانونية 

لذا  الفقر،  نطاق  يف  غالبا 
تكثر املشاكل القانونية اليت 

تقابلهن.
وتأتي تلك النتائج يف أعقاب 
الفدرالية  احلكومة  خطة 
حبرمان األمهات العازبات من 
حرمان حنو 100 ألف أم عزباء 
تربية  بدل  من  أعزب  وأب 
أطفاهلم  ختطى  إذا  األطفال 
وإدراجهم  أعوام  مثانية 
البطالة  بدل  ضمن مستحقي 
Newstart allowance، وهو ما 

يشكل عبئا ماليا متصاعدا.
املشاكل  أن  وارنر  وأضاف 

القانونية هلا تأثريات صحية 
شديدة  ومادية  ونفسية 

السوء على أصحابها.
أجرتها  اليت  الدراسة  وبينت 
 Law and Justice مؤسسة  
ساوث  نيو  جلامعة  التابعة 
من   %18 هنالك  أن  ويلز 
يتخدون  ال  األسرتاليني 
املشاكل  جتاه  إجراءات  أي 
بها،  ميرون  اليت  القانونية 
لنتائج  يعرضهم  ما  وهو 

وخيمة.
أن  إىل  وارنر  وأشار 
االخنفاض الذي شهده دعم 

احلكومة الفدرالية للمصاريف 
سلبا  انعكس  قد  القانونية 
على  الفقراء  قدرة  على 
النفقات  بتلك  التكفل 

القانونية. 
باسم  متحدثة  قالت  بينما 
املدعي  روكسون  نيكوال 
احلكومة  إن  الفدرالي  العام 
الفدرالية تعهدت بضخ 1.3 
النفقات  لدعم  دوالر  مليار 
الدخل  لذوي  القانونية 
احملدود خالل األربعة سنوات 

القادمة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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قضاء وقدر

Saturday 20 October 2012 االول2012  تشرين   20 السبت 

االدعاء على 18 يف »حادثة رومية«
بينهم 13 موقوفاً أمنيًا

يف  العسكري  القضاء  أجراها  اليت  األولية  التحقيقات  حصيلة  يف 
حادثة فرار ثالثة سجناء من سجن رومية املركزي من عناصر تنظيم 
فتح اإلسالم، أن مثة تواطؤًا وإهمااًل وتقصريًا أّدوا جمتمعني اىل جناح 
اليت  الفرتة  املعلومات حول  اختلفت  وإْن  الفرار،  السجناء يف عملية 

نّفذت فيها العملية بعد احلديث عن حصوهلا على مراحل عدة.
وكان مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر 
قد ادعى أمس على 18 شخصًا بينهم 13 موقوفًا, هم ضابطان و11 
عسكريًا جبرائم تتعلق باإلهمال بواجبات الوظيفة والتقصري والتواطؤ ما 
سّهل فرار سجناء. وأحال صقر ادعاءه الذي مشل مراقبني وأطباء يف 
السجن، على قاضي التحقيق العسكري الستجواب املدعى عليهم سندًا 

اىل مواد تصل عقوبتها اىل السجن 3 سنوات.
الفرار،  حادثة  على  جرب  نهاد  بريوت  يف  احملامني  نقيب  وعّلق 
وطالب يف بيان، وضع حّد للفوضى يف السجون ووقف احملسوبيات 
القضاء  والوساطات مشددًا على ضرورة حماسبة املسؤولني وداعيًا 
اىل صّم أذنيه عن مراجعات السياسيني الذين ال هّم هلم سوى كسب 

أصوات انتخابية ولو على حساب كرامة القضاء.
***

آل زعيرت حياصرون دورية أمنية يف الليلكي 
ويطلقون النار على عناصرها

تعّرض عناصر دورية لقوى األمن الداخلي من فصيلة برج الرباجنة 
خالل إقامة حاجز عند جسر الليلكي إلطالق نار من قبل جمموعة مسلحة 

من آل زعيرت عمدت اىل حماصرة احلاجز.
الضاحية  منطقة  يف  أمنيًا  أسبوعًا  ينفذون  الدورية  عناصر  وكان 
اجلنوبية إلزالة خمالفات على أنواعها، وإثر ضبط أربعة »فانات« خمالفة 
عند جسر الليلكي، ونقلها اىل بورة للحجز اعرتضت جمموعة مسلحة من 
آل زعيرت العناصر األمنية وأطلقت النار باجتاهها، ما اضطرها للرد على 

مصادر النريان فأصيب مسلح، وأحد عناصر قوى األمن.
الليلكي  عند جسر  اإلطارات  إحراق  اىل  زعيرت  آل  عمد  األثر  وعلى 
وتدخلت قوة من اجليش ملعاجلة الوضع وتعّقب املسلحني الذين متكنوا 

من الفرار.
***

القبض على »متخّصص«
 بسلب النساء

وثنائي ينشل بطرق خفية
  

أحد  ضحايا  إحدى  متكنت 
السالبني من كشف هويته بعد 
تعرضها لعملية سلب مصاغ 
تفوق قيمتها العشرين ألف 
بعد  توقيفه  ومت  دوالر، 
الشياح  منطقة  تعقبه يف 
بسلسلة  بقيامه  ليعرتف 

استهدفت  العمليات  من 
النساء.

رجل  عمد  املقابل،  يف 
وامرأة اىل ابتكار طريقة يف نشل 

مّتخذين  خفية  بطرق  ضحاياهما 
وحمطات  التجارية  احملال  من 
وقد  لعملياتهما.  مرتعًا  احملروقات 

مت توقيفهما حيث اعرتفا بقيامهما بالسرقة بطرق احتيالية.
وكانت أ.م ادعت ضد شخص جمهول اهلوية أقدم لياًل على سلبها 
الف   20 حنو  قيمتهما  تبلغ  وسوار  )عقد  ذهبيًا  مصاغًا  السالح  بقوة 
دوالر أمريكي( وحماولة التعدي عليها يف حملة احلدث، وقد تعرفت 
اىل الرسم الشمسي للفاعل عند عرضه عليها يف مكتب التحقق من 

اهلوية، وتبني انه ح.س. )30 عامًا(.
بعبدا  مفرزة  متكنت  املكثفة،  والتحريات  اإلستقصاءات  وبنتيجة 
القضائية من حتديد مكان وجوده ورصده وتوقيفه يف حملة الشياح.

وبالتحقيق معه بناء إعرتف بإقدامه على سلب املصاغ، كما تبني انه 
من اصحاب السوابق وهو مطلوب جبرم سرقة وسلب، ويشتبه انه قام 
بالعديد من عمليات سلب النساء واالعتداء عليهن بعد عملية السلب.

اليه،  وتعرفن  أعماله  ضحية  وقعن  اللواتي  من  املديرية  وطلبت 
احلضور إىل مركز املفرزة املذكورة يف سرايا بعبدا خلف قصر عدل 
بعبدا، أو اإلتصال بأحد الرقمني: 921115/ 05 أو 05/922173 متهيدا 

الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
من جهة أخرى، أحيل من خمفر رميش اىل مفرزة صيدا القضائية 
املوقوفان ع.ع )40 عامًا( ون.م )26 عامًا( مكتومي القيد، إلقدامهما 
على حماولة سرقة أموال من داخل إحدى حمطات احملروقات يف بلدة 

عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل.
بطريقة  عدة  سرقة  بعمليات  بقيامهما  اعرتفا  معهما،  وبالتحقيق 
حمطات  طالت  لبنان،  وجبل  والنبطية  اجلنوب  حمافظات  احتيالية يف 
حمروقات وحمااًل جتارية، عن طريق ايهام أصحابها بأنهما من جنسية 
بغية  دوالر  املئة  فئة  من  نقدية  ورقة  بإستعمال  ويقومان  خليجية 
الضحايا  انتباه  وتشتيت  حمددة  لبنانية  عملة  فئات  من  صرفها 

وسرقتهم بطريقة خفية.
أحكام  انهما مطلوبان مبوجب مذكرات توقيف وخالصات  كما تبني 
جبرائم سرقة ونشل باإلضافة اىل جرم دعارة. ومت ضبط مبلغ 1850 
لبنانية من حصيلة  لرية   1,350,000 ومبلغ  امريكيا حبوزتهما  دوالرا 
وادعوا  ضحاياهما  من  عدد  اليهما  تعرف  وقد  السرقة،  عمليات 

عليهما.
وطلبت املديرية من الذين وقعوا ضحية أعماهلما وتعرفوا اليهما، 
مبنى  النجمة  ساحة  يف  الكائن  املذكورة  املفرزة  مركز  إىل  احلضور 
قصر عدل صيدا القديم، أو اإلتصال بأحد الرقمني: 07/754308 - 

07/754309 متهيدا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
***

سطو على حمطة حمروقات
يف كوسبا وتوقيف الفاعلني

ألقت دورية من فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي القبض على 
لصني بعد السطو على حمطة حمروقات يف كوسبا يف منطقة الكورة.

وكانت عملية السطو قد متت بعد الدخول اىل احملطة خبلع شباك 
امليين ماركت فيها حيث الصندوق وسرقة جمموعة من بطاقات التشريج 
وغريها من املوجودات. وقد متكنا اللصان من الفرار رغم حماصرتهما 
من قبل عمال احملطة وبعض الشبان بعد إطالقهما النار فأصيب أحد 
عمال احملطة برجله وهو مصري اجلنسية، وذلك قبل أن تلقي القوى 

األمنية القبض عليهما وتسلمهما إىل خمابرات اجليش اللبناني.
من  بريوت  استقصاء  مفرزة  من  دوريات  متكنت  أخرى  جهة  من 
توقيف سبعة أشخاص بينهم فلسطيين ومصري جبرم تعاطي وحيازة 

املخدرات، وذلك يف منطقيت الرملة البيضاء والكوال.
وعلى اثر الشكاوى اليت تقدم بها عدد من التجار يف بلدات عكارية، 
لوقوعهم ضحية ملروجي عمالت اجنبية ولبنانية مزورة أوقفت املديرية 
اإلقليمية ألمن الدولة يف منطقة عكار أحد األشخاص باجلرم املشهود 

وأحالته مع املضبوطات اىل القضاء املختص.
***

أعمال سلب من جبيل حتى الدامور

مستعملني  السالح  بقوة  املارة  سلب  يف  كالعادة  مسلحون  جنح 
دراجة نارية.

وعلى طريق املطار، منطقة الرمل العالي، أقدم مسلحان على منت 
دراجة نارية صغرية احلجم، على شهر مسدس بوجه الفلسطينيني امحد 
اخلليوية  هاتفيهما  وسلباهما  مصطفى  ابراهيم  وحسن  اخلطيب  حممد 

وفرا.
من  بالقرب  ثابت  حرج  - حملة  الفيل  نفسها، يف سن  وبالطريقة 
نارية  دراجة  اقدم مسلحان على منت  الكندي   - اللبناني  املستشفى 
صغرية احلجم على شهر سالح حربي بوجه الياس عبد االحد عبد الدايم 

وسلباه بعد تهديده بالقتل مبلغ 800 الف لرية لبنانية وفرا.
واستهدفت عمليات السلب سوريني يف جبيل وطربجا والدامور وأقدم 
3 مسلحني يف جبيل، يستقلون سيارة فضية، جمهولة املواصفات، 
العمل  حبجة  االمحد،  وأمحد  االمحد  عبدالرمحن  السوريني  اصعاد  على 
لديهم. ولدى وصوهلم اىل حملة املنصف، شهر أحد الركاب سالحه يف 
وجهيهما وسلبوهما مبلغ /200 دوالر امريكي/ وجهازا خليويا وانزلوهما 
اىل جانب الطريق وفروا. وعلى اوتوسرتاد الدامور توقف راكبا دراجة 
وجهه  سكينا يف  احدهم  وشهر  بصل،  حسن  السوري  مبوازاة  نارية 
وسلبه بعد تهديده بالذبح مبلغا قال انه بلغ /700 الف لرية لبنانية/ 

وهاتفه اخلليوي، وفر السالبان.
رباعية  اقدم 3 اشخاص على منت سيارة  اوتوسرتاد جونية  وعلى 
عبد  السوري حممد  العامل  اصعاد  على  - فضية،  نيسان  نوع  الدفع 
الطاهر، حبجة العمل لديهم وبعد ان وصلوا اىل طريق فرعية يف طربجا 
شهر احدهم مسدسا يف وجهه وسلبه مبلغ /700 دوالر امريكي/ كانت 
يف حوزته وهاتفه اخلليوي وانزلوه من الباب اخللفي للسيارة وفروا.

***
اجليش ينتشر يف البقاع وينفذ عمليات دهم حبثاً عن مطلوبني

  
كثف اجليش اللبناني منذ ساعات الصباح االوىل من حواجز ونقاط 
التفتيش يف حميط حي الشراونة يف مدينة بعلبك حيث قام بعمليات 

دهم واسعة يف احلي حبثا عن مطلوبني.
وقد نشر حواجزه املعززة بالعناصر واالليات العسكرية داخل االحياء 
السكنية بالقرب من قبة السعيدين، مدخل حي الشراونة الشرقي - 
طريق حنلة، طريق الُشعب، مطعم السندباد حيث مدخل حي الشراونة 

من ناحية وسط املدينة التجاري. كما عزز من دورياته داخل احلي.
بتنفيذ  املغاوير  من  بفرق  مدعومة  اجليش  من  وحدات  قامت  كما 

عمليات دهم يف بلدات بوداي واليمونة ودار الواسعة غربي بعلبك، 
ويف بريتال وحورتعال وجوارهما حبثا عن مطلوبني.

وافادت معلومات عن استمرار اجليش اللبناني املعزز بفرق املغاوير 
اعالن  بعد  سيما  ال  احلواجز  ونشر  الدهم  عمليات  بتنفيذ  واجملوقل 
الرئيس نبيه بري عن رفع الغطاء وبسط الدولة سلطتها يف املنطقة.

والقت هذه اخلطوة ارتياحا لدى االهالي مع حذر البعض من ان تكون 
تلك العملية جملرد الظهور االعالمي وإبقاء االمور على حاهلا.

***
نشل نسوة.. وقوارير غاز

نسائية  حقائب  وسرقة  نشل  عمليات  يف  وسوري  لبناني  اشرتك 
وأموال وهواتف خلوية من بعض النسوة واملارة ومن داخل سيارات 
تقودها سيدات وذلك بواسطة العنف والتهديد وقد جنحوا على مدى 
عدة أشهر يف القيام بالسرقات حتى من أمام بعض احملالت التجارية 
اليت تعرض بضاعتها على الرصيف. وأقدم السوري حممود م. على 

انتحال هويات كاذبة واإلقامة يف لبنان بصورة غري مشروعة.
وأوقف السوري حممود م. )21 عامًا( يف حملة حي عرسال، بينما 
كان يقود دراجة نارية نوع ياماها منم دون أوراق وضبطت حبوزته 
اليوم عينه من ليلى ع. يف حملة  حقيبة نسائية كان قد نشلها يف 
الرحاب، وبنتيجة التحقيقات تبنّي أنه نشل حقيبة مجانة س. يف حملة 
الرحاب، كما نشل حمفظة صونيا ب. يف حملة طريق املطار، ونشل 
حقيبتني يف حملة خلدة قرب مسبح كوستا برافا، وسرق قوارير غاز 
من حملة الضاحية، كما تبنّي أنه يقيم يف البالد بصورة غري مشروعة، 
وقد عّرف عن نفسه يف مالحقات قضائية سابقة بهوية مغايرة، ومل 

يتوصل التحقيق إىل معرفة كامل هوية حممد ش.
األشغال  عقوبة  مكنا،  زياد  لبنان  جبل  التحقيق يف  وطلب قاضي 
الشاقة بالسجن من 3 إىل 15 عامًا حملمود م. فيما سّطر مذكرة حتٍر 

دائم توصاًل ملعرفة كامل هوية حممد ش.

***

توقيف مطلوب جبرم خمدرات
حمكوم غيابياً بالسجن املؤبد

ألقت دورية من مفرزة استقصاء بريوت القبض على روني ح. )23 
عامًا( يف حملة الروشة وهو مطلوب مبوجب مذكرة توقيف صادرة عن 
قاضي التحقيق يف جبل لبنان جبرم املخدرات ومبوجب بالغ إلقاء قبض 
بالسجن  تقضي  لبنان  جبل  جنايات  عن حمكمة  حكم صادرة  وخالصة 

املؤبد والتجريد من حقوقه املدنية وبغرامة مخسني مليون لرية.
الدورادو،  قرب سينما  احلمراء  أخرى يف حملة  دورية  أوقفت  كما 
جبرم  بيضاء  مرسيدس  سيارة  منت  على  وهو  )سعد.ن.ح(  السوري 

االعتداء على فتاة.
اىل ذلك، أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان أنه 
اجلرمية  ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  مهامها يف  إطار  »ضمن 
مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2012/10/16 
من توقيف 47 شخصًا الرتكابهم أفعااًل جرمية على األراضي اللبنانية 
كافة، بينهم: 2 جبرم قتل، 8 جبرائم سرقة، 15 جبرائم خمدرات، 3 
جبرم سلب، 6 جبرم تزوير، شيك دون رصيد وإساءة أمانة، 2 جبرم 
وايذاء، صدم  إقامة غري مشروعة، 7 جبرائم: حترش جنسي، ضرب 
وتسبب بوفاة، تهريب أشخاص، حرق منزل، مغادرة البالد بشكل غري 

مشروع، و4 مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

***
»زعيم« يف أمن الدولة..

وقع شاب لبناني كان يطمح للحصول على وظيفة مأمور يف املديرية 
العامة ألمن الدولة، ضحية ثالثة أشخاص أوهموه بقدرتهم على توظيفه 

يف حال دفع مااًل لـ«زعيم« صاحب نفوذ »مزعوم«.
دوالر  آالف  ثالثة  مبلغ  عليهم  املدعى  م.«  »حممود  وبالفعل سّلم 
على مرحلتني ليتبنّي له وبعد صدور النتائج أنه راسب، فعِلم أنه كان 

ضحية عملية ابتزاز من قبل عماد وحممد م. وحممد ب..
ففي العام 2010، تقدم »حممود م.« بطلب ترشح اىل وظيفة مأمور 
يف املديرية العامة ألمن الدولة، وقد علم عماد م. بهذا األمر وأخرب 
والده »حممد م.« فقررا االستيالء على أمواله احتيااًل، هلذه الغاية توسال 
مناورة مفادها أنهما على معرفة بشخص صاحب نفوذ وسبق أن توّسط 
لصاحل أشخاص عدة كي ينتسبوا يف جهاز أمن الدولة وهذا الشخص 
هو »حممد ب.« امللقب بـ«الزعيم« كي يوحي بأنه من أصحاب النفوذ. 
وبنتيجة ذلك سّلم املدعي عماد م. مبلغ ألف ومخسماية دوالر أمريكي، 
وعاد هذا األخري وطلب منهم بلغًا مماثاًل فقصد املدعي مكتب حممد ب. 
حيث كان يوجد حممد م. وسّلمهما املبلغ املطلوب، وعند صدور النتائج 

تبنّي أنه راسب فأيقن أنه وقع ضحية مشروع احتيالي.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان زياد مكنا، عقوبة السجن حتى 
3 سنوات لكل من املوقوفني عماد وحممد م. والفار حممد ب. بتهمة 
االستيالء على أموال املدعي احتيااًل، وأحاهلم للمحاكمة أمام القاضي 

املنفرد اجلزائي يف عاليه.

امنيات لبنانية
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BBQ DEALSDEALS
1

Wiltshire ‘Bar.B’ 4-Burner BBQ.
Four commercial-grade burners, side burner, porcelain enamel
cast iron grill and plate, unique extendable shelf, slide-out baskets
and gas bottle tray, gas-empty indicator and safety valve. 52143

$499

Wiltshire ‘Bar.B’ 4-Burner BBQ.

$1099

$499
HOODED BBQ

Everdure 6-Burner Hooded BBQ.
Six burners, side burner, roasting window,
stainless steel hood. NURBLPC12

$948

6 BURNERS

4 BURNERS

DEALS
499

4 BURNERS

$799

DEALSDEALSDEALSDEALS
WEATHER-

PROOF

Everdure ‘Neo Nero eSee’ 6-Burner BBQ.
443 grade stainless steel roasting hood, viewing window,
temperature gauge, warming rack, rotary piezo ignition, 6x 15MJ
cast-iron burners, cast-iron grill, powder-coated steel trolley. NNERLPC12

STORAGE

CABINET

Electrolux En:tice BBQ.
Four stainless steel burners, swivel wheels with brake, front-mounted
burner control, roasting hood, temperature indicator, fold-down side
table, oil management system, warming rack. EQBM90AS

$1499

Sundance ‘Horizon’
4-Burner Hooded BBQ.
4-burner BBQ, stainless steel hood and doors,
thermostat, 15mj wok burner. HOC412

HARVEY NORMAN @
DOMAYNE AUBURN

103-123 Parramatta Rd. 8748 4200
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.)

(Computers/Electrical only)

WILEY PARK
1018 Canterbury Rd. 9740 1100

Everdure 6-Burner Hooded BBQ.
Six burners, side burner, roasting window,

948

AUBURN SUPERSTORE
250 Parramatta Rd. 9202 4888

238657_P02_AUB
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T H E B A R BECUE S P EC IAL IS T

Ends 21/10/12.
Harvey Norman® stores are operated

by independent franchisees.
Accessories shown are not included.

*1 Terms and conditions apply.
See in store for details.

238657_P01_AUB

SIZZLING
COMPACT

DESIGN

GREAT FOR

A PICNIC

SIZZLING
ENDS

21ST OCT

Sunbeam ‘Kettle King’ Electric BBQ.
Electric BBQ oven with kettle-style lid for
convection cooking. 2400W element, combined
flat and ribbed surface. Waterproof design for
outdoor use and storage. HG6600B

$249

$599

convection cooking. 2400W element, combined

PORTABLE

$387
Everdure ‘Neo Buddy’ Portable Gas BBQ.
Portable open-grill barbecue with a high
hood and temperature gauge perfect for
the Sunday roast. NBUDLPC12GFLAT

GREAT FOR

DUAL FUEL

$349
Everdure Dual Fuel Portable BBQ.
World-first gas-start charcoal barbecue.
Charcoal cooking in less than 15 minutes. ECHULPC12G

599
Beefeater ‘Bugg’ Gas BBQ with Trolley.
Compact and easy to store, the ‘Bugg’ is great
for a picnic at the beach or as a classy addition
to your balcony entertaining area. 49924
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 agentsupport@glarab.com

Connect with us on:

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

Picasa Media Center YouTube SHOUTcast Picasa

.com

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

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

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

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

www.www.www.

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

Canberra - Lyneham

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

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

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

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

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

Parammata

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

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

Sydney

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

Image for Computer ............... (+61) 450-296-121
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يف اطار االشعاع الراعوي وتوسيع رسالة الرهبانية اللبنانية املارونية 
يف املشاريع االجتماعية واالنسانية خلدمة االنسان والكنيسة يف اسرتاليا، 
دار  انطوان طربيه مشروع  الدكتور  االب  مار شربل  دير  رئيس  اطلق 
املسنني التابع للدير يف العشاء السنوي الذي اقيم يف الصالة الكربى 

.)Multi-Purpose Hall( للمدرسة
حضر االحتفال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز باري اوفاريل، الوزير 
الفدرالي طوني بورك، راعي ابرشية الطائفة املارونية املطران عاد أبي 
مالطيوس  املطران  االرثوذوكس  السريان  طائفة  ابرشية  راعي  كرم، 
ملكي، قنصل لبنان العام جورج بيطار غامن، قنصل بنغالدش الفخري 
انطوني خوري، النائبة تانيا ميهايلوك، رئيس بلدية باكنستاون كارل 
انطوان  الدكتور  اللبنانية  القوات  قي  االنتشار  قطاع  رئيس  عصفور، 
بارد، رئيس الرابطة املارونية توفيق كريوز، رئيس التجّمع املسيحي 
علم  مصطفى  الدكتور  املسيحية-االسالمية  اهليئة  منسق  وهبه،  والي 
الوطين  املستقبل،  اللبنانية،  القوات  وتيارات  احزاب  وممثلو  الدين، 
احلّر، املردة، الكتائب، االحرار، حركة االستقالل وممثلو الكنائس وكهنة 
لبنانية وحشد كبري من  ورهبان وراهبات ورؤساء مجعيات ومؤسسات 

أبناء الطائفة املارونية واجلالية اللبنانية.
قدم لالحتفال نسرين خضرا وفرانك انيسة وكانت البداية مع النشيدين 

اللبناني واالسرتالي ومباركة اللقاء بصالة تالها املطران ملكي.
وحتّدث االب انطوان طربيه فرحب باهليئات الرمسية والدينية واحلضور 
يف العشاء السنوي لدير مار شربل وهو االول من نوعه، شاكرًا احلضور 

على دعمهم لرسالة الرهبانية اللبنانية املارونية يف اسرتاليا.
وحتّدث االب طربيه عن رسالة دير مار شربل يف اسرتاليا اليت بدأت 
يف العام 1972 معددًا املراحل اليت تلت بناء الكنيسة حتى اليوم كما 
حتّدث عن رسالة الرهبانية من ضمن رسالة الكنيسة الروحية واالجتماعية 

االب انطوان طربيه يطلق مشروع دار املسنني يف العشاء السنوي 
لدير مار شربل والتربعات  فاقت الـ 200 الف دوالر

حبضور اوفاريل وبورك وابي كرم وملكي

والتعليمية يف خدمة االجيال الطالعة.
هذه  الرهبانية يف  قدمته  ملا  بالفخر  نشعر  »اننا  طربيه  االب  وقال 
اننا نشعر بالفخر ايضًا ملا قدمته اجلالية املارونية«. واّكد  البالد كما 
اّن عشاء هذا العام يهدف اىل عمل اساسي وهو حتقيق احللم باطالق 
مشروع »دار املسنني«، واليوم اصبح هذا احللم واقعًا ملموسًا، وبذلك 
تبدأ مرحلة جديدة من العمل واالعداد والتخطيط للمستقبل خدمًة للقريب 

واجملتمع.
وختم شاكرًا املطران ابي كرم واملطران ملكي والشخصيات الرمسية 
مجيع  شكر  كما  بيطار  بالقنصل  ممثاًل  دانيال  جان  اللبناني  والسفري 

الداعمني للمشروع ومجيع املشاركني يف االحتفال.
وحتّدث بعده اوفاريل فحّيا احلضور ونّوه بالعطاءات اليت تقدمها اجلالية 
اللبنانية وما زالت منذ عشرات السنني. ولفت اىل عمل االب طربيه وما 

يتميز به من رؤية مستقبلّية ومن قيم قيادية يف اجلالية اللبنانية.
 وقال ان »املشروع الذي حنن يف صدد اطالقه هو خلدمة اجلالية 
اجتماعية  حاجة  يلّب  وهو  عام  شكل  واجملتمع يف  واللبنانية  املارونية 
مّلحة«، منّوهًا »حبرص املوارنة على االهتمام بالعائلة وخصوصًا رعاية 
تعود  اليت  املشاريع  هذه  ملثل  احلكومة  ودعم  تشجيع  واكد  املسنني 

بالفائدة على كل انسان.«
باطالق دار  بورك فهنأ دير مار شربل واالب طربيه  الوزير  وحتدث 
املسنني وأكد على استعداده ملرافقة املشروع حتى يبصر النور، منوهًا 

بعطاءات املوارنة واجلالية اللبنانية يف اسرتاليا.
وكانت كلمات لكل من رئيس غرفة التجارة االسرتالية اللبنانية جو 
خطار ومدير عام بريوت هيلينيك بنك جاميس واكيم واملهندس جورج 

اخلوري مهندس املشروع والسيد باري بركات.
ونّوه املتكلمون مبشروع دار املسنني وشرحوا اهميته وابدوا االستعداد 

للدعم يف كل اجملاالت املالية والتقنية علمًا ان بريوت هيلينيك بنك 
اساسيان يف  راعيان  هما  اخلريية  لالعمال  خطار  نعيم  جورج  ومؤسسة 
املشروع.  وختلل االحتفال عزف منفرد للطالبة املتفوقة جوي غريشي 
ولقطات راقصة لطالب معهد مار شربل كما متت ازاحة الستارة عن لوحة 

تذكارية الطالق املشروع.
من  مقدمة  فورد  لسيارة  يانصيب  وجوائز  تربعات  االحتفال  وختلل 
والرفل  التربعات  جتاوزت  وقد  وديلدم.  االخضر  الوادي  مؤسسيت 

والتقدميات خالل االحتفال مبلغ 200 الف دوالر.
الرهبانية  باسم  شربل  مار  دير  رئيس  جدد  االحتفال  نهاية  ويف 
والرهبان الشكر والتقدير لكل من عمل وساهم وشارك يف اجناح العشاء 
بريوت  االساسيني وهم  والداعمني  االعداد  بشكره جلنة  اخلريي خاص 
هيلينيك بنك، مؤسسة جورج نعيم خطار وشركة ديلدم، طنوس داميوند، 

وهب غروب ومجيع الراعني هلذا املشروع اخلريي.

االب طربيه رئيس الوالية اوفارول 

اوفارول، ابي كرم، بورك، البيطار، طربيه وميهايلوك تعلن اطالق املشروع 

جو خطار جايمس واكيم املطران ملكي الوزير بورك

اوفارول، بورك، البيطار، طربيه، ملكي، ميهايلوك وحضورطربيه، اوفارول، املطران ابي كرم وملكي 

بسام وجان وجوزيف دكان والعائلة طاولة التيار الوطني الحر ويبدو نسيب الهاشم وبيار حلوة وفادي هياررئيس بلدية بانكستاون كال عصفور وعقيلته والزميل  سايد مخايل

سالم سكر، د. علم الدين، رزق، جرجورة وحضورطاولة القوات اللبنانية ويبدو سليم الشدياق وطوني عبيد وحضورطاولة تيار املردة مع مؤلف كتاب »رئيس من الشعب« روي عريجي

الزمالء نبيل ضناوي، سوزان حوراني، أنطونيوس بو رزق واملسؤولة يف 
بنك بريوت نسرين خضرا
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

ملبورن 

نجوى كرم وايمن زبيب يتألقان على مسرح المرياج
اىل  يأتون  الذين  واملطربني  الفنانني  كبار 
عن  اواًل  يسألون  حفالتهم،  الحياء  اسرتاليا 
صيتها  ذاع  التي  ملبورن  مدينة  يف  المرياج  صالة 
جمااًل. واروعها  الصاالت  اكرب  من  تعترب  والتي 

 

الصحف  بعض  خالل  من  عنها  يسمعون  ما  ولكثرة 
لديكورها  ونظرا  اسرتاليا،  يف  الصادرة  العربية 
وخدمتها  الشهية  ولقمتها  الالفتة  وفخامتها  املميز 
الفن  لعشاق  واالخري  االول  املالذ  السريعة اصبحت 

الجميل والــطرب االصيل.
ومؤخرًا احيت الفنانة املشهورة نجوى كرم واملطرب 
املعروف ايمن زبيب حفلة من اروع وانجح الحفالت 

يف صالة المرياج.
وبالفعل فقد استقطبت الحفلة نخبة مميزة وعريقة 
عدد  فاق  حيث  وعائالتهم  العربية  الجالية  ابناء  من 
الحضور 1200 شخص عدا الذين عادوا عن الباب 

لعدم توفر االماكن.
ادارة الصالة كانت عينًا ساهرة على راحة الجمهور 

اىل  اضافة  واملشروب  بسخاء  االطباق  قدمت  حيث 
الخدمة السريعة.

صالة المرياج لصاحبها سام يونان لن يتأخر لحظة 
واحدة عن مساعدة الذين يرغبون يف اقامة الحفالت 

هي  المرياج  صالة  ان  الكل  وبشهادة  الصالة  يف 
العربي  عاملنا  من  يأتون  الذين  لجميع  الثقة  عنوان 
حفلة  وان  المرياج  صالة  يف  الرائعة  لالجواء  نظرًا 
نجوى كرم وايمن زبيب دامت حتى الساعات االوىل 

من الصباح والجميع تلذذ باللقمة الشهية وبالصوت 
الشجي.

وتبقى صاالت ال مرياج املكان االفضل الحياء سائر 
انواع الحفالت

نجوى كرم تغرد يف صالة ال مرياج الفخمة 
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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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Melbourne
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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

االول2012  تشرين   20 السبت 

خيدع الكثري من الشباب أنفسهم حينما يبدأون يف التدخني 
وهم يعتقدون أن بإمكانهم اإلقالع عنه سريعًا من جديد، حيث 
أظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة جلامعة سان فرانسيسكو 
األمريكية أن تدخني سيجارتني يوميًا يكفي إلدمان التدخني 

بالنسبة للشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 13 و17 عامًا.
ألطباء  األملانية  الرابطة  من  بروكشتيت  ماتياس  ويقول 
مساعدة  لآلباء  كن  يمُ كولونيا  مبدينة  واملراهقني  األطفال 
أبنائهم يف ختطي مرحلة املراهقة من دون الوقوع يف شرك 
التدخني من خالل تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإسداء النصائح، 
السجائر. ويوصي  تعلم كيفية رفض  ساعدهم على  تمُ اليت 
االباء باستخدام العواقب السلبية القريبة يف ترويع أبنائهم 
من التدخني ومن إدمان النيكوتني مثل تذكريهم مبا خيلفه 
التدخني كرائحة النفس الكريهة واصفرار األصابع واألسنان 
وكذلك شحوب البشرة وانبعاث روائح كريهة من املالبس 
وتراجع  التنفس  ضيق  عن  فضاًل  التدخني،  بعد  والشعر 
مواجهة خطر  واحتمال  الرياضة  عند ممارسة  األداء  معدالت 
مع  دماغية  بسكتة  أو  قلبية  بأزمة  أو  بالسرطان  اإلصابة 

تقدمهم بالعمر«.

وأشار الطبيب األملاني إىل أنه من املثالي أن يلتزم األب 
بها  تذى  يمُ قدوة  ثلوا  يمُ كي  التدخني،  عن  باالبتعاد  واألم 
أن  األفضل  فمن  بالفعل،  مدخنني  كانوا  إذا  أما  ألبنائهم. 
من  أنه  كما  أبنائهم.  مرأى  عن  بعيدًا  املنزل  خارج  يدخنوا 
على  أبنائهم  أمام  ندمهم  املدخنون  اآلباء  بدي  يمُ أن  املفيد 

أنهم قد بدأوا يف التدخني من األساس.

سيجارتان يومياً تكفيان إلدمان التدخني
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ملبورن

الساعة 25 يف ملبورن

همسة ابو عّمار

 نبيل ضناوي

له نصيب كبري من امسه...نبيل ضناوي الذي اطلق موقع 
العنكبوت االلكرتوني وصّوب اعماله خلدمة قضية عادلة آمن 
بها، ال بل نذر نفسه الجلها. جنح، بل تفّوق. فكيف حقق 

ذلك هذا »النبيل«؟
وبصدقه  اخلرب   - للكلمة  بوفائه  بدقته،  بنبله،  ذلك  حقق 
الراقي، تلك هي املهنية الرسولية، وهو يذكر اخلرب ويؤكد 
هو   هو  الباحث  ضناوي  ودقة...نبيل  امانة  بكل  املرجعية 
زائر  الف  مئة  من  بامتياز...اكثر  الوثائقي  ضناوي  نبيل 
ليؤكد  يأتي  الكبري  االجناز  هذا  اسبوعيًا،  املتألق  ملوقعه 
موجود  موقعه  واحلقيقة هي وجود ومعرفة،  دامغة،  حقيقة 

ومعروف فأضحى حقيقة يعود اليها الباحثون عنها...
ان معظم املواقع يف عاملنا هي اسم لغري مسمى، وعناوين 
براقة بدون انتاج، النها تفتقد اجلوهر والدقة واالمانة املهنية 
اليت يتمتع بها هذا الرجل النبيل الويف لرسولية الكلمة...
ورؤية  وافرة  ثقافة  وعن  وعي  عن  تنم  ميسؤولية  ويتمتع 
الكثري  وغرّيت  فعلت  قوة  نبيل ضناوي  من  فّجرت  صائبة 

باجتاه الفائدة واخلري لكل الناس.
ليست  املشكلة  ان  لآلخرين  اّكد  الذي  الرجل  هذا  حنّيي 
فعل  هو  ...االنتماء  االعالمية«  »الرسالة  اىل  االنتماء  يف 
ارادة، فعل تغيري وفعل مواجهة، امنا املشكلة هي يف اخطاء 

املمارسة.
وتزوير  املتاهات  وحل  يف  تسقط  مل  انت  ضناوي  نبيل 
احلقائق وتغيري املواقع، رمبا النك ال تعرف احلقد ومل حتمل 
خنجرًا يف حياتك، بل امتشقت قلمًا لتكتب وتدون يف عرين 
موقعك االلكرتوني العنكبوتي اهلادف الكلمة - الرسالة خلري 

االنسان وعّزه...مع حتياتنا.
*****                            

 اىل رفيقي ...الذي احب
احللم  ويبقى  حلم.  هي  والفن  والكون  احلياة  اىل  نظرتنا 

وجدان شعبنا التواق لربيع احلرية والكرامة االنسانية...
وللمشككني يف كل مكان وزمان نقول ان االحالم الكبرية يا 
سادة يا كرام ال ميكنها ان تنتهي كما تنتهي االرقام، اي 

اىل معادلة رياضية يتفق اجلميع بشأنها.
ال! احللم معادلة من نوع آخر، ال حيسن قراءتها اال الرجال 
املوهوبون، الثائرون، االنبياء، الرسل، القادرون على تعبئة 

الناس ضد الفنت، القابلون باملوت.
احللم ال ينتهي...هو جزء من فجر آٍت! علينا ان نعرف ان 
فينا  وان  االرض،  تراب  كل  من  اهم  هي  االنسان  كرامة 
قوة لو فعلت لغريت جمرى التاريخ، وان ما رمسته احلركة 
لن  اجلديد  العاملي  النظام  يرمسه  وما  العاملية  الصهيونية 
االشياء  قادرون على خلبطة  رجال  فثمة  ابديًا،  ازليًا  يكون 
وترتيبها من جديد، وذاكرة التاريخ مزدمحة بامساء العظام 
الذين حلموا اواًل، ورفضوا وماتوا ثم انتصروا. وكانت احلياة 

وقفة عز.

الذي اخرتق املئة سنة من عمره موقنًا ان  الشاب  تطلع 
املوت حق، وان الذين ميوتون من اجل االنسانية احياء يف 
ارضهم وعند ربهم يرزقون خلودًا ابديًا ...وبالرغم من اميانه 
ان »ناقل اخلرب لك ناقله عنك«.. قاهلا بغصة ودمعة العز 
يف عينيه، اكره ان يقتلين ابن شعيب يا رجل...وامتنى ان 
مسلم  انسان  اي  صهيونية...وتابع  ابن  صهيوني  يقتلين 
الوطن  يف  الوطن،  لقضية  االوفياء  ونظر  بنظري  سين 
من  اكثر  مرة  مليون  السيّن  الشارع  ميثل  هو  واملغرتبات، 
سعد احلريري القابع يف باريس...وكل من يعمل ويهلل له 

هو مأجور ومصاب مبرض النفعية والوصولية القاتلة...
اليت  الفيحاء...طرابلس  طرابلس  من  سيّن  مسلم  انا 
العربية  اصالتها  الوطنية،  اصالتها  اىل  تعود  ان  نريدها 
التارخيية، طرابلس العروبة وقلعة الشرفاء من كل االديان 
العشق  حكايات  طرابلس  اجلميلة،  مدينيت  حتتضنها  اليت 
واالدب والشعر وشباب وصبايا العقائد الشيوعية والقومية، 
طرابلس الصراع الفكري من اجل االنسان، وليس الصراع 
الطائفي واملذهيب البغيض، قاهلا الرجل بغصة...ترى ماذا 
بقي اليوم من مدينيت، من وطين، ترى وانا الذي ختطيت 
املئة، هل ابقى يف كامل وعيي وارادتي وقناعاتي لتعود 

مدينيت ووطين اىل دائرة الضوء....؟؟؟؟؟
الليل  يدّونها صرخة خلفافيش  عّمار  ابو  سعيد صيداوي 
تصاريح  ينقلون  والذين  يصّرحون  الذين  جاليتنا،  يف 
الفصيل اخلفافيشي، صرخة مدوية  »اخلفافيش« من ذات 

يف اخلفافيش
 الزرازير جنٌب وهي طائرة

ويف النسور مشوخ وعز وهي حتتضر لتحلق من جديد!
الضوء.... فليسمعوا ويتعظوا عّلهم يعودون اىل دائرة 

ومن جديد نفرح وتفرح بنا االنسانية.

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

امرية قاسيون
العظمة...اسطورة  يوسف  اليسار  الشامية  االمرية  صرخت 
والشموخ...صرخت  العز  مواقع  يف  البطولة  وحكاية  اجلمال 
حتاكي العامل: انقذوا مجال بالدي وروعة هضابها وسهوهلا...
انقذوا التاريخ واجلغرافيا...انقذوا االنسان هنا...انقذوني انا 
بنت اول وزير دفاع يف العامل ميوت ليحيا الوطن، انقذوني...
يا اهلي تعالوا اىل »املصاحلة الوطنية« حنن شعب واحد، امة 
واحدة، جمتمع كان ونريده ان يبقى »ابو احلضارات« يف هذا 

الكون الرهيب.
تعالوا لننقذ اجلمال! اليس اجلمال قضية كربى؟ اليس اجلمال 
البارود؟  برائحة  صفوها  نعكر  فلماذا  توصف؟  ال  سعادة 

ملاذا......

اىل السادة على 
طاولة احلوار

االسمر تموز  بقلم 

املقاومة حاجة وجودية لكل امة...وكل امة تتخلى عن خيار 
الدفاع عن وجودها تزول وتفقد هويتها وشخصيتها وال تعود 
تذكر يف مسرية احلضارة والتاريخ االنساني اال من باب تعداد 

الدول البائدة، ال االمم احلية الرائدة....
احلرية  حنو  لنزوع  وتستجيب  تنبع  وخيار  مفهوم  املقاومة 
واجملتمعي  القومي  الوجود  يف  احلق  والثبات  واالستقالل، 
وتأكيدًا  والتسلط،  والقهر  االستعمار  عن  بعيدًا  واالنساني 

لشرائع وضعها االنسان لتنظيم حياته لالفضل واالمسى...
من هذا املنظور نقارب مفهوم املقاومة يف واقعنا السياسي، 
وكموضوع جيب ان يطرح على طاولة احلوار الوطين القادم: 

اواًل: لنرى ان املقاومة اداة دفاع وردع اىل جانب اجليش 
الوطين املقاوم وبالتكامل معه.

ثانيًا: لنرى ان املقاومة اداة حترير وليست طرفًا داخليًا يف 
حرب ونزاعات اهلية.

ثالثًا: لنرى ان املقاومة اداة حفظ لالجنازات واالنتصارات.
رابعًا: لنرى ان املقاومة عماد دولة قوية قادرة مهابة بارادة 

شعبها املقاوم.
ولنرى ان املقاومة رهان على الذات وليس على احلمايات 
حترير  يف  تسعفنا  مل  اليت  الدولية  والقرارات  اخلارجية 

ارضنا...
السؤال الذي نطرحه على املتحاورين يف لبنان هو:

هل اسعفت القرارات الدولية امة او شعبًا او دولة تنازلت 
عن حقها يف املقاومة ونهجها يف التحرير، حتى نبين حنن يف 

لبنان على ذلك اسرتاتيجية وجودنا؟
الصهيوني  الكيان  من  مهدد  ومصريًا  كيانًا  لبنان  هل 

الغاصب ام ال؟
هل لبنان حيتاج اىل جيش مقاوم واىل مقاومة شعبية ام 

ال؟
هل لبنان ارض حمتلة ام ال؟

املراقبني  من  مرأى  على  ونهارًا  لياًل  سيادته  خترق  هل 
الدوليني والقوات الدولية املرابطة يف ارضه بالرغم من القرار 

1701 ام ال؟
هل تأكد لبنان من حق العودة للفلسطينيني املشردين يف 

خميماته وحميط فلسطني الطبيعي؟
هل يعرف اهل السياسة يف لبنان ان ما يسمى »بالربيع 
العربي« هو سيناريو لتجزئة اجملّزأ و »تقسيم املقّسم« يف 
سايكس بيكو جديدة، وبتمويل عربي، ووقود عربية، واحالم 
عثمانية صهيونية جديدة الغاية منها حتويل عاملنا العربي اىل 
خرائب بشرية فقط ال غري خدمة ملشروع »اسرائيل الكربى«؟

خالياها  عن  ماذا  االجرامية؟  االرهابية  الشبكات  عن  ماذا 
ماذا  مياهنا؟  ماذا عن  العنقودية؟  القنابل  ماذا عن  النائمة؟ 

عن الثروة النفطية الطبيعية يف حبرنا؟
يا سادة، ايها املتحاورون من 8 اىل 14 آذار مرورًا بالوسط 
واليمني واليسار اىل آخر الشوط...يا اهلنا مقيمني ومغرتبني، 
حنن نرى لبنان دولة مقاومة، وكل مواطن فيه خفري...ال دولة 
وامن، وال اقتصاد وال نهوض وال بقاء ودميومة بال اسرتاتيجية 
دفاعية مقاومة...من هذا املنظور نعترب ان املقاومة ثقافة حية 
وخيار مصريي مستقبلي، الن لبنان ما زال يف قلب العاصفة 
وحتت مرمى مناظري املناورات الصهيونية وعلى السنة قادة 

العدو الذين يهددون كيانه كل يوم.
وطنية  هوية  وخصوصية  مناعة  ثقافة  املقاومة  نرى  واننا 
ترد عنا اجتياح »ثقافة الفتنة« يف التطبيع الثقايف واالعالمي 
ثقافة  املزعومة«  السالم  »ثقافة  ستار  حتت  واالجتماعي 
االستسالم والتنازل عن احلق القومي واالنساني . وبعد هذا 
الوطن  يف  شعبنا  من  الساحقة  االكثرية  ان  واثق  انين  كله 
للسلم،  نفسه  يسلم  الذي  »الشعب  مبقولة  تقر  واملغرتبات 
لوقفة  حتمًا سينتصر  والعبودية« وشعبنا  للذل  نفسه  يسلم 
احلياة  ثقافة  عن  يتخلى  ان  ميكنه  وال  احلياة  النه حيب  العز 

واحلب والعز واجلمال.
حنن كمغرتبني قناعتنا ان نرى لبنان قويًا بوحدته وبثوابته 
الوطنية، قويًا بشعبه املقاوم، الن روحية املقاومة جيب ان 

تكون نبض الوطن بكل ناسه ومن كل الطوائف واالديان.
قد تتباين آراؤنا حول مفهوم املقاومة، لكن اخلطر كل اخلطر 

ان خنتلف على العدو، وهنا املقتل الذي جيب ان نتالفاه.
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املسؤولون يف لبنان يناشدون املغرتبني العودة اىل وطنهم.
املغرتب الللبناني املنتشر على الكرة االرضية، حبه لوطنه اكثر  

مما يتصور اي مسؤول لبناني.
اجلالية اللبنانية اينما كانت فهي مقيمة ولكن املشكلة تكمن يف 
معاملة االنسان يف وطنه اواًل والثانية عند املغرتب انه ضحية 

احلرية وتلك احلرية تبقى هاجسه اليومي.
مع بعضها كاعضاء فيها، هناك شوائب  الدولة  تتعامل  كيف 

كثرية ومقصودة يدفع مثنها االنسان العادي يف لبنان.
يف لبنان ابناء ست وابناء جارية. يبقى احليوان يف دول العامل 

حقوقه حمفوظة كاملة وال فرق بني حيوان وآخر.
مجيع البلدان فيها مواالة وفيها معارضة.

ليس هلا  احلاكمة  واالكثرية  واملعارضة حتاسب  تعمل  السلطة 
قياسها،  على  وتفصل  البلد  يف  تتحكم  ان  يف  املطلق  احلق 
الن املعارضة واقفة هلا باملرصاد اذا كانت صاحبة حق تسقط 
وتكسري  اطارات  احراق  وال  مظاهرات  بدون  تلقائيًا  احلكومة 

حمالت.
رئيس وزراء احدى الواليات االسرتالية ضبط من قبل البوليس 
له قانونيًا فنظم حبقه  اكثر مما مسموح  يقود سيارته بسرعة 
حمضر ضبط 280 دوالر وثالث نقط عن دفرت القيادة، وايضًا 
احد رؤساء وزراء يف والية فيكتوريا ضبط جنله خممورًا من قبل 
البوليس ففي اليوم الثاني قدم رئيس الوزراء استقالته من 

منصبه.
ويا مغرتبني عا لبنان عودوا!!

فأين لبنان من كل هذه االمور؟
واي لبنان تدعونا اليه؟

بعض  عند  والكذب  واللطش  والنهب  السرقة  لبنان  ففي 
يتهم  احملاسبة  يطلب  ومن  قياسيًا  رقمٍا  ضرب  السياسيني 

بالسرقة وباخليانة وممنزع احملاسبة.
ويف  السيارات  لسري  صاحلة  العامل  دول  مجيع  يف  الطرقات 
من  السيارة  متنع  الطرقات  جوانب  على  حواجب  هناك  اجلبال 

االنزالق اىل اهلاوية تداركًا الي عطل قد يطرأ على السيارة.
حتسني الطرقات وصيانتها من احلوادث وشق االوتوسرتادات  
منة  والقرى تصل دون  املناطق  اىل  واملاء  الكهرباء  وايصال 
من احد وال عراقيل من اجل ايصاهلا. مشاريع التجميل من اول 
اهتمام املسؤولني هذا ما نشاهده كمغرتبني اينما كنا واينما 
تواجدنا. اما يف لبنان فهناك اخلوف من ان يصبح لبنان كله 

مكبًا للنفايات كما هو حاصل يف صيدا منذ عشرات السنني.
اللبناني يف االغرتاب يقرأ الصحف االجنبية يوميًا ويستمع اىل 
والطمأنينة  بالراحة  فيشعر  نفاق  وال  كذب  ال  االخبار،  نشرات 
املواالة  تتعامل مع  املعارضة  ان  النفس كيف  والكرامة وعزة 
لصاحل  والنقاش  واحلمية  االلفة  بروح  املعارضة  مع  واملواالة 
البلد فيشعر املواطن بانه مطمئن اىل مستقبله ومستقبل اوالده 

واوالدهم...
ويا مغرتبني عا لبنان عودوا!!

مؤخرًا صرح نائب طري العود بان على املغرتبني ان يبدأوا بناء 
لبنان، السؤال! ملاذا هذا النائب ال يطالب حكومته بان يكون 

هلذا املغرتب حق االقرتاع قبل املطالبة باعادة بناء لبنان...
الكذب والسرقة والنهب ومن جيرؤ على املطالبة مبنع السرقة 

وغريها.
ال طرقات...ال كهرباء...ال ماء، امنا املظاهرات على شاشات 

التلفزة سيدة املوقف.
بفالن  نكاية  االدراج  يف  قابعة  املناطق  تنمي  اليت  املشاريع 
والربيء  حرج  وال  حدث  الزور  وشهود  املواطن  على  والكذب 

داخل القضبان واجملرم يسرح وميرح.
واخريًا يا مغرتبني ع لبنان عودوا!!!!

            يا مغرتبني ع لبنان عودوا!!
تحقيق  أماني أحمد وفتحي مصطفى:

املردقوش، أو الربدقوش وغريهما، هي أمساء لنبات عشيب 
األصلى  موطنه  العامل،  من  مناطق خمتلفة  بريا يف  ينمو  معمر 
الطب  فوائد كثرية سواء يف  له  املتوسط،  البحر  دول حوض 
عناصر عدة  زيت طيار حيتوي على  به  الكيميائي،  أو  الشعيب 
واومسني،  واجيينول  والكارفاكرول  ولينالول  تربينول  مثل: 
وغريها من املكونات األخرى، له فوائد عدة أشهرها أنه طارد 
للغازات وخيفض ضغط الدم املرتفع، ويعاجل املفاصل، وكذلك 
يدخل يف الكثري من الصناعات الغذائية، واألطباق على مائدتنا 

العربية، واليت نعرفها من قراءة التحقيق التالي:
يقول الدكتور ياسر عادل حنفي رئيس قسم النباتات الطبية 
والعطرية مبركز حبوث الصحراء: ان الربدقوش ينمو بريا يف مناطق 
خمتلفة من العامل وموطنه األصلى دول حوض البحر املتوسط، 

من  اجلنوبي  اجلزء  خاصة 
قارة أوروبا واجلزء الشمالي 
وانتشرت  افريقيا.  لقارة 
يف  بعيد  زمن  منذ  زراعته 
معظم القارات وأهم البلدان 
ومصر  فرنسا  له  املنتجة 
واجملر  وبلغاريا  واملغرب 
الربدقوش  ويعد  وأملانيا. 
أجود  من  مصرًيا  املنتج 
العامل،  مستوى  على  األنواع 
تصديرى  حمصول  وهو 
يصدر  حيث  مصر،  مهم يف 
سنويا حنو 2000-2500 طن 
وينمو  اجلافة،  أوراقه  من 
أنواع  مجيع  يف  الربدقوش 
األراضي عدا شديدة امللوحة 
واملوبوءة  الصرف  وسيئة 

الربدقوش يف األراضي املستصلحة  باحلشائش، وميكن زراعة 
طاملا أمكن توفري كميات وفرية من مياه الري اليت ال تزيد درجة 
ملوحتها على 2500 جزء يف املليون. والربدقوش من النباتات 

السهلة التكاثر بالبذور وخضريا بواسطة الفسائل والعقل.
وتستخدم أوراقه الطازجة واجلافة كتوابل يف املنزل وداخل 
املطاعم األوروبية، العطاء املأكوالت طعما جيدا، خصوًصا أطباق 
اللحوم واألمساك، ويستخدم لُبعد آخر هو حفظها من امليكروبات، 

وكذلك يدخل يف مكونات البيتزا.
أما مغلي أوراقه فيستخدم يف عالج اضطراب الدورة الشهرية 
النساء، واحلد من آالمها، كما يستخدم يف عالج املغص  لدى 
املعدي واملعوي، ويعمل على تنشيط الكبد وافرازات الصفراء 
ويطرد الغازات ويهدئ األعصاب وخيفض ضغط الدم املرتفع، 
وفيما يتعلق بزيته العطري فانه يدخل يف اعداد وتصنيع أدوية 
الرشح والزكام والسعال والتقلصات العضلية وعالج املفاصل، 
التجميل والعطور  ويعترب عنصرا مهما يف تصنيع مستحضرات 

والكثري من الصناعات الغذائية.
يزيل املتاعب

تقول الدكتورة أمل مسعود، الباحثة املساعدة بقسم تكنولوجيا 
احلاصالت البستانية باملركز القومي للبحوث بالقاهرة: الربدقوش 
بروتينات  على  حيتوي  حيث  للجسم  املفيدة  باملكونات  غين 
وماء وطاقة وكربوهيدرات ودهون ومحض الفوليك والكولني 
والبوتاسيوم  والفوسفور  واملاغنيسيوم  واحلديد  والكالسيوم 
)أ(  مثل:  الفيتامينات  بعض  اىل  باالضافة  واملنغنيز،  والزنك 
و)ج( و)ك(، كما يتمتع بفوائد طبية كثرية حيث يساعد على 
يف  ويفيد  الدم،  ضغط  وخيفض  للجسم،  اهلرموني  التوازن 
توسيع الشعب اهلوائية، فيعاجل نزالت الربد، ويستخدم كغرغرة 
أو يشم خبار مائه لعالج اجليوب األنفية،  التهاب احللق  لعالج 
ويعمل الربدقوش على اذابة البلغم ما جيعله فعااًل يف حاالت 
الربو والربد والكحة واحتقان اجليوب األنفية وقرح الفم، كما أن 
له تأثرًيا كبرًيا يف عالج التهاب املفاصل واآلالم الروماتيزمية، 
حيث يستخدم الزيت الناتج منه يف عالج املفاصل، ويستخدم 
الشهرية، ويزيل  الدورة  انتظام  العشب يف عالج حاالت عدم 
املتاعب اليت تصاحبها، لدى النساء، ويستخدم بنجاح يف عالج 

حاالت تسمم احلمل، اذ ان استخدامه آمن متامًا أثناء احلمل.
ويعد الربدقوش من املركبات املضادة للبكترييا والفريوسات 
املسكن  تأثريه  عن  فضال  للجراثيم،  ومطهًرا  وامليكروبات 
للحرارة، وله دور كبري وفعال  لاللتهابات واخلافض  واملضاد 
يف تدعيم وتقوية اجلهاز املناعي، وحيد من قسوة آالم األزمات 
القلبية ويوسع الشرايني والشعريات الدموية، ومينع تدمري خاليا 
الكبد، ويستخدم ضد آالم املعدة واملغص املعوي، باالضافة اىل 
أنه يعمل كملني ومهضم وطارد للغازات ومدر للبول ومعرق، 
كما أنه يزيل املاء الزائد من اجلسم، وأثبتت الدراسات عالقته 
األعصاب  تهدئة  النصفي وقدرته على  الصداع  بازالة  الوثيقة 

ومنحه اهلدوء النفسي وتقليله االحساس بالتوتر، ودوره الفعال 
يف مكافحة االكتئاب. ومن الغريب يف هذا العشب أن االفراط 
تناوله يسبب النعاس واذا أخذ مساًء فانه يؤدي اىل االسرتخاء، 
وكان زيت الربدقوش حمببا لدى االغريق ملنع تقلصات العضالت 

وتورم اجلسم املائي وآالم العضالت.
نبات غني

أشار الدكتور يوسف حلمي، استشاري التغذية العالجية، اىل 
أن الربدقوش نبات غين جًدا باأللياف ومبضادات األكسدة ويعمل 
على تقليل امتصاص الكوليسرتول من األمعاء وتقليل نسبته 
يف الدم، ويقلل الدهون الثالثية، ويعمل على خفض ضغط الدم 
املرتفع بفعل احتوائه على مادة موسعة للشرايني، كذلك يقلل 
نسبة السكر يف الدم. وميكن تناوله كنبات أخضر أو يف صورة 
مسحوق وجمفف، وميكن يف احلالتني تناوله ألنه حيتفظ بعناصره 
األساسية. وحيتوي الربدقوش 
بكمية  )أ(  فيتامني  على 
لألكسدة،  مضاد  وهو  كبرية 
و)ب(  )د(  فيتامينا  وكذلك 
منه  واألخضر  معقولة،  بنسب 
حيتوي على نسب مرتفعة من 

فيتامني )ج(.
العصارة  افراز  من  ويزيد 
على  يساعد  ألنه  الصفراء 
املرارية  القنوات  انقباض 
املوجود  االفراز  من  ويزيد 
الكبد،  يف  الصفراء  وتكوين 
وبالتالي  لألمعاء  قابض  وهو 
يعمل على طرد الغازات ومنع 
املضادة  واملواد  االنتفاخ، 
عليها  حيتوي  اليت  لألكسدة 
املواد  خفض  على  تعمل 
والروماتويد،  بالروماتيزم  االصابة  اىل  تؤدي  اليت  والشوارد 
باالضافة اىل أنها تقلل من االلتهابات بشكل عام يف اجلسم 
ألنه يؤثر على مضادات األكسدة املضادة لاللتهاب، وبالتالي 
املزمنة.  املفصلية  االلتهابات  خاصة  وبصورة  يكافحها  فانه 
كما يدخل يف الكثري من الصناعات الغذائية، وكذلك األدوية 
اليت تستخدم يف تقليل نسب الدهون والكوليسرتول وزيادة 
األلياف، وغريها الكثري، كما أنه ميكن تناوله كمشروب منقوًعا. 
ويدخل يف أطباق كثرية منها طبق السلطة املهم جًدا يف حياتنا 

الغذائية اليومية، وعلى األرز أو الدجاج وهو له مذاق مجيل.
اطباق من البقدونس وطبق الدجاج بالربدقوش

ملعقتان   + أجزاء  مثاني  اىل  مقطعة  كبرية  دجاجة  املقادير: 
كبريتان دقيق + ملعقتان كبريتان بردقوش + ملعقة صغرية 
 + زبدة  ملعقتان   + أسود  فلفل  صغرية  ملعقة  ربع   + ملح 

شرائح فلفل رومي للتزيني.
من  وتصفيتها  جيًدا  الدجاجة  غسل  )يتم  التحضري:  طريقة 
املاء، ثم يتم خلط الدقيق وامللح والفلفل والربدقوش، ثم تتبل 
بعدها قطع الدجاج من ناحية اجللد ثم توضع يف الفرن ملدة ربع 
ساعة، ثم تقلب على الوجه اآلخر ملدة بسيطة، ثم تقدم وتزين 

بشرائح الفلفل الرومي والطماطم.
السوفالكي اليوناني بالربدقوش الجاف

املقادير: ملعقتان صغريتان من شرائح الثوم + ملعقة صغرية 
بردقوش جاف + فنجان وربع فنجان زيت زيتون خام + نصف 
ملعقة صغرية فلفل اسود مطحون + ربع ملعقة صغرية ملح 
+ 8 أسياخ خشبية + مثرتني فلفل اصفر حلو منوعتان القلب 
ومقطعتان مكعبات صغرية + مثرة بصل أمحر مقطعة مثاني قطع 
+ كيلو ونصف شرائح حلم فيليه رقيقة مقطعة اىل 24 مكعًبا + 

16 مثرة طماطم صغرية.
طريقة التحضري: يتم عمل خليط من الثوم والربدقوش وزيت 
الزيتون وامللح والفلفل ويرتك جانًبا، بعد ذلك حنضر اول سيخ 
اللحم، ثم  الفلفل، ثم قطعة بصل، يليها  خشيب ونغرس فيه 
الطماطم، ثم يكرر الرتتيب مرتني يف نفس السيخ، ثم الذي 
يليه حتى االنتهاء، يتم وضع االسياخ يف طاسة مسطحة عريضة 
البعض، ثم يصب فوقها  حبيث توضع األسياخ جانب بعضها 
اخلليط السابق، ثم توضع يف الثالجة طوال الليل، بعد ذلك يتم 
تسخني الشواية لدرجة متوسطة، أو شواية فحم، املهم أن تكون 
درجة احلرارة هادئة، ثم يدهن سطح الشواية بزيت الزيتون ملنع 
اللحم من االلتصاق بالشواية، وعن وصول الشواية اىل درجة 
احلرارة املناسبة توضع عليها الشرائح، ثم يضاف امللح والفلفل 
ويوضع على الشواية فوق النار مباشرة ثم يرتك لينضج ملدة 
تقليب  يتم  ثم  اللحم،  قطع  حجم  حسب  دقائق   8 اىل   5 من 
األسياخ حتى ينضج من مجيع اجلوانب، ينقل لطبق التقديم ثم 
ينزع اللحم واخلضراوات من األسياخ لتوضع يف أطباق التقديم، 

ثم يقدم مع اخلبز والسلطة اخلضراء.

تساهم يف توسعة الشرايني ومنع اجللطات 

الربدقوش ... عالج طبيعي
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مناسبـــات
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احيت فرقة ارز لبنان الفولكلورية يوما لبنانيا ناجحا يف الدرالينغ 
هاربر حضره املئات من ابناء الجالية حيث اغتم العديد من العائالت 

الطقس املشمس ونزلت لقضاء وال اجمل يف احضان الطبيعة.

ختلله جو فين لبنان بامتياز

يوم لبناني ناجح لفرقة ارز لبنان الفولكلورية يف الدارلينغ هاربر

واحياء هذا اليوم اللبناني عادة درجت على اقامته سنويا فرقة ارز 
لبنان الفولكلورية بقيادة رئيسها ومؤسسها الفنان ايلي عاقوري.

وتخلل هذا اليوم برنامج فني ناجح احياه عدد من الفنانني اضافة 

اىل دبكات لفرقة ارز لبنان الفولكلورية.
اللبناني  الرتاث  ابقاء  على  عاقوري  ايلي  الفنان  للصديق  فشكرا 

الفولكلوري حيا يف هذا املغرتب واىل االمام. 
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الحياة الزوجية
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كيف تواجهون اخلالفات واملشاكل الزوجية؟!!
ينظر  أن  ينبغي 
الزوجان نظرة واقعية 
الزوجية  اخلالفات  إىل 
إذ إنها من املمكن أن 
تكون عاماًل من عوامل 
إذا  والتفاهم  احلوار 
معها.  التعامل  أحسن 
واألسلوب الذي يتبعه 
مواجهة  يف  الزوجان 
إما أن يقضي  اخلالف 
يضخمه  وإما  عليه 

ويوسع نطاقه.
أن  شك  وال 
احلادة،  الكلمات 
والعبارات العنيفة هلا 
صدى يرتدد باستمرار 
انتهاء  بعد  حتى 
على  عالوة  اخلالف، 
واجلروح  الصدمات 
اليت ترتاكم  العاطفية 
فلزوم  النفوس.  يف 
والسكوت  الصمت 
حل  اخلالف  على 
للخالف،  مؤقت  سليب 
يثور  ما  سرعان  إذ 

الربكان عند دواعيه، وعند أدنى اصطدام، فكبت املشكلة يف الصدور 
بداية العقد النفسية وضيق الصدر املتأزم باملشكلة، فإما أن تتناسى 

وترتك ويعفى عنها ويرضى بذلك. وإما أن تطرح للحل.
وال بد أن تكون التسوية شاملة جلميع ما خيتلج يف النفس، وأن 
تكون عن رضا وطيب خاطر. البعد عن األساليب اليت قد تكسب اجلولة 
فيها وينتصر أحد الطرفني على اآلخر، لكنها تعمق اخلالف وجتذره: مثل 
أساليب التهكم والسخرية، أو اإلنكار والرفض، أو التشبث بالكسب.

-الوعي بأثر اخلالف وشدة وطئه على الطرفني: فال شك أن اختالف 
اإلرباك والقلق  املرأة مع شخص حتبه وتقدره، يسبب هلا كثريًا من 

واإلزعاج، وخاصة إذا كانت ذات طبيعة حساسة.
- البعد عن التعالي بالنسب أو املال أو اجلمال أو الثقافة، فإن هذا 

من أكرب أسباب فصم العالقات بني الزوجني
- عدم اختاذ القرار إال بعد دراسته، فال يصلح أن يقول الزوج يف 
أمر من األمور ال، أو نعم، ثم بعد اإلحلاح يغري القرار، أو يعرف خطأ 

قراره فيلجأ إىل اللجاج واملخاصمة.
خطوات حل اخلالفات:

1- تفهم األمر هل هو خالف أو أنه سوء تفاهم فقط، فالتعبري عن 
ومباشر  واضح  بشكل  يضايقه  وعما  منهما  واحد  كل  مقصد  حقيقة 
يساعد على إزالة سوء الفهم، فرمبا مل يكن هناك خالف حقيقي وإمناء 

سوء تفاهم.
2- الرجوع إىل النفس وحماسبتها ومعرفة تقصريها مع ربها الذي هو 

أعظم وأجل. ويف هذا حتتقر اخلطأ الذي وقع عليك من صاحبك.
3- معرفة أنه مل ينزل بالء إال بذنب وأن من البالء اخلالف مع من 

حتب.
أو خيرج عن  الناس  أن ينتشر بني  4- تطويق اخلالف وحصره من 

حدود أصحاب الشأن.
5- حتديد موضع النـزاع والرتكيز عليه، وعدم اخلروج عنه بذكر أخطاء 
لنطاق  توسيع  هذا  ففي  قدمية،  ملفات  فتح  أو  سابقة،  جتاوزات  أو 

اخلالف.
6- أن يتحدث كل واحد منهما عن املشكلة حسب فهمه هلا، وال جيعل 

فهمه صوابًا غري قابل للخطأ.
7- يف بدء احلوار حيسن ذكر نقاط االتفاق فطرح احلسنات واإلجيابيات 
والفضائل عند النقاش مما يرقق القلب ويبعد الشيطان ويقرب وجهات 

النظر وييسر التنازل عن كثري مما يف النفوس.

كيف تواجهون الخالفات واملشاكل الزوجية؟!!
8- ال جتعل احلقوق ماثلة دائمًا أمام العني، وأخطر من ذلك تضخيم 
باحلقوق  املطالبة  أو  واجبة  ليست  حبقوق  املطالبة  أو  احلقوق،  تلك 

وتناسي الواجبات.
يكون  وأن  فيه،  اللجاجة  وعدم  استبانته،  عند  باخلطأ  االعرتاف   -9
عند اجلانبني من الشجاعة والثقة بالنفس ما حيمله على ذلك، وينبغي 
للطرف اآلخر شكر ذلك وثناؤه عليه العرتافه باخلطأ )فاالعرتاف باخلطأ 
الصواب، فال  باخلطأ طريق  الباطل(، واالعرتاف  التمادي يف  خري من 
املشرقة  اجلوانب  من  يعتربه  بل  أداة ضغط،  االعرتاف  هذا  يستعمل 
والفضائل  احلسنات  يوضع يف سجل  الزوجية  العالقات  املضيئة يف 

اليت جيب ذكرها والتنويه بها.
10- الصرب على الطبائع املتأصلة يف املرأة مثل الغرية.

11- الرضا مبا قسم اهلل تعاىل فإن رأت الزوجة خريًا محدت، وإن رأت 
غري ذلك قالت كل الرجال هكذا، وأن يعلم الرجل أنه ليس هو الوحيد 

يف مثل هذه املشكالت واختالف وجهات النظر.
12- ال يبادر يف حل اخلالف وقت الغضب، وإمنا يرتيث فيه حتى 
تهدأ النفوس، وتربد األعصاب، فإن احلل يف مثل هذه احلال كثريًا ما 

يكون متشنجًا بعيدًا عن الصواب.
13- التنازل عن بعض احلقوق، فإنه من الصعب جدًا حل اخلالف إذا 

تشبَّت كل من الطرفني جبميع حقوقه.
14- التكيف مع مجيع الظروف واألحوال، فيجب أن يكون كل واحد 
متأفف وال متضجر،  متعجل، وال  متهور وال  الزوجني هادئًا، غري  من 
الصحيحة  الرؤية  مناخات  أفضل  من  والتهور  التعجل  وعدم  فاهلدوء 

والنظرة الصائبة للمشكلة.
15- جيب أن يعلم ويستيقن الزوجان بأن املال ليس سببًا للسعادة، 
وليس النجاح بالسكن يف الدور والقصور، والسري أمام اخلدم واحلشم، 

وإمنا النجاح يف احلياة اهلادئة السليمة من القلق البعيدة عن الطمع.
16- غض الطرف عن اهلفوة والزلة واخلطأ غري املقصود.
اليك اخطر عالمات امللل يف زواجك وكيفية مواجهتها! 

بعدم  زوجني  كل  واالجتماعي  النفسي  الطب  علماء  ينصح  بداية 
التوقف عن االهتمام حبياتهما الزوجية والبحث عما يسعدهما، والبعد 
وما  واالستمرار،  الوفاق  هلما  يضمن  ما  حياتهما،  عليهما  ينغص  عما 
مع  لقاء  كان  الشأن  هذا  يف  فاالنهيار،  امللل  لطريق  بهما  يسري 
الدكتورة عزة كريم، االستشارية باملركز القومي اليت وضعت بعض 
اإلشارات التحذيرية يستطيع كل زوجني اإلحساس بها.. ومنها ُيفهم 

أن امللل بدأ يتسرب واألمور ال تسري على مايرام.
توقفت حلظات السمر، ومتعة قضاء األوقات السعيدة معا، مل يعد 
للضحك مكان بينكما، وإن حتول احلديث مع صديق أو صديقة متتلئ 

نربات الصوت فجأة باملرح واحليوية، وتتعاىل الضحكات.
وهو شعور ينتاب الزوجني مًعا بعد قضاء ساعات طويلة يف العمل، 
لبيت األسرة األوىل، فالزوج مثال يعود متأخًرا، وإن جلس  زيارة  أو 
بالبيت فهو مشغول بالفضائيات، أو دعوة األصدقاء، وعند املساء ُيبكر 

يف النوم وحيًدا، أو ينتظر خلود زوجته للنوم ليدخل الغرفة.
هي  إمنا  البعض.  لبعضكما  مفتوًحا  كتاًبا  تعد  مل  أسراركما  نعم! 
اجلنس  من  الصديق  يكون  عندما  واألسوأ  الصديقات.  أو  لألصدقاء 

اآلخر، ويكون احلكي عن خصوصيات شريك احلياة.
من  فرتة  االمتناع  حد  إىل  وتنزل  حيًنا،  أسهمها  تصعد  أن  املعتاد 
الوقت، ولكن اخلوف عندما تتحول إىل عمل ميكانيكي ال جاذبية فيه 
وال مشاعر! العالقة الزوجية احلميمة ليست كل شيء لكنها حتافظ إىل 
حد كبري على بقاء مشاعر مجيلة هادئة بينكما، وركودها يولد البغض، 

وجيعلك تّتسقطني األخطاء لآلخر وتتحفزين له.
إشارة إىل حتول كبري يف املشاعر، فعدم استعادة ذكريات  وهي 
املاضي، والتمتع مبشاهدة الصور واألفالم واملواقف اليت مجعتكما قبل 

سنوات تعمل على إضعاف العالقة بينكما.
هذا الشعور الذي حتسينه عن زوجك، ونطقت به بعد سنوات طويلة 
هلو دليل على أنه مل يعد هناك ما يدهشك، أو ما تتعلمينه من زوجك، 
ما يفقد من معنى الزواج الكثري، فما أمجل أن يفاجئك زوجك بفكرة 
مجيلة، بنزهة، بدعوة إىل األوبرا، وما أمتع الشعور باإلعجاب والدهشة 

حلديث يأتي به زوجك.

شجار يدوم ويدوم
بشرط  الزوجني  اآلراء بني  اختالف  يؤيدون  الزوجية  الشؤون  خرباء 
عدم اإليذاء النفسي أو التهديد، ولكن أن يتحول اخلالف يف كل مرة 
إىل مشاحنات وتبادل للتهم فهذا دليل على شعور بامللل ووجود خطأ 

يف حياتكما الزوجية، فاحذري.
ال اهتمامات مشرتكة

قد يصل األمر إىل توقف البحث عن هوايات وأنشطة مشرتكة جتمعكما 
وتقربكما، وهي إشارة إىل قطيعة تامة وإحساس بامللل جتاه كل منكما 

لآلخر. وهنا يصبح الزواج يف خطر.
لتنتقديه  زوجك  يف  ما  أسوأ  عن  تبحثني  بدأت  قد  تكونني  وبهذا 
كان  اليت  الصغرية  أشياؤه  حتى  منه،  النفور  على  نفسك  وحتفزي 
تسري  العالقة  احذري  امشئزازك..  تثري  بدأت  عليها  وتعودت  يفعلها 

حنو حافة اخلطر.
إىل  اجلديدة  صداقاتك  بتقديم  ترحبني  ال  بت  أنك  يعين  وهذا 
األهل  مع  اخلاصة..  االجتماعية  حياتك  ملشاركتك  تدعينه  ال  زوجك، 
أو الصديقات اجلدد. وهذه هي ذروة اإلحساس بامللل جتاه ما يقوله 

زوجك أو يفعله.
ختمت بها الدكتورة عزة كريم كالمها، حبلول لتسرتشد بها كل زوجة 

تريد البعد عن شبح امللل وتتمنى حلياتها الزوجية السعادة والدوام.
امللل  وواجهي  بزوجك،  وعالقتك  لذاتك  تقييم  بإعادة  قومي   -  1
بالتزود باجلديد والغريب مًعا بالقراءة ومشاهدة األفالم، باتباع بعض 

الربامج أو ممارسة هواية جديدة لتصبح مادة حلديثك.
اليت  امللل  وعالمات  خماوفك  اعرضي  وصرحية،  جريئة  كوني   -  2
يف  بالرغبة  يوحي  ووضوح  بتعقل  زوجك  على  وتشاهدينها  حتسينها 

اإلصالح والتواصل من جديد.
3 - كوني شجاعة مع نفسك واطرحي عليها بعض التغريات، وحاولي 
تنفيذها، واعرضي على زوجك ما يتناسب وطاقاته لتخرجا من األزمة.

4 - ابذلي جمهوًدا، تنازلي عن بعض راحتك، وقومي بتنفيذ ما جيلب 
السعادة لك ولزوجك، ملسة حانية، كلمة حب جديدة وجريئة، دعوة على 

العشاء.. واتركيه يتساءل ويندهش مما حيدث حوله.
5 - عودي نفسك على االستمتاع بصحبة زوجك من جديد، وأكثري 
من اخلروج معه، ال يهم إن كان عشاًء فاخًرا أو املكان غالي الثمن، 
جولة بالسيارة تكفي، زجاجة من العصري داخل العربة مجيل، املهم ما 

تشعرين من سعادة.
6 - اهتمي وأضيفي اجلديد إىل عالقتكما احلميمة، فاألمر ال حيتاج 
إىل خربة أو قراءة خاصة بقدر ما حيتاج األمر إىل إبداء احلب واالهتمام 

وبذل اجلهد للشريك.
من  وكوب  زوجك  مع  للحديث  يوم  مناسًبا كل  وقًتا  - خصصي   7
الشاي.. احكي له عما مر بيومك وما تنوين فعله، ماذا فعل الصغار؟ 

ومن ضايقك أكثر؟.
8 - تعودي على االستماع النشط لكل ما يقوله وحيكيه لك زوجك، 
مبعنى: أنصيت حبب واهتمام، جتاوبي مع ما يقوله وأعطيه رأيك اخلاص، 

لتشعريه بالتجاوب.
مع  وتفعلني  تقولني  فيما  والرتيث  بالعقل  دائًما  تتمسكي  ال   -  9
املعرتض..  املرح  الطفل  بداخلك..  احملبوس  الطفل  وأطلقي  زوجك، 
الودود  والشغب  املرح  من  جًوا  يضفي  املعقول، مما  بغري  املتمسك 

بالبيت.
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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:

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

Saturday 20 October 2012 االول2012  تشرين   20 السبت 

قد تتعرض الشابات وحتديدًا املراهقات إلغراءات احلياة، وتتفتح 
الكالم  فيغريهّن  معرفتها  هلّن  يسبق  مل  أمور  على  فجأة  أعينهّن 
يف  فيدخلن  حوهلّن،  ممن  باالهتمام  بالشعور  ويرغنب  املعسول 
مع  ما حصل  متامًا  هذا  العواقب،  التفكري يف  من دون  مغامرات 
فتاة يف السابعة عشرة من عمرها عندما بدأت مبراسلة شاب على 
الواتس آب، وإرسال صور خاصة بها له، استخدمها يف ختويفها 
ونشر  بالفضيحة  التهديد  مرات حتت  عدة  ويغتصبها  بها  ليلتقي 

صورها.
أّن  معتقدة  الرتاجع  الفتاة  قررت  عندما  سيدتي،  موقع  ووفق 
تهديداته لن خترج من نطاق التخويف اىل أرض الواقع قام بنشر 
صورة هلا على الفيس بوك، فعاد هلا خوفها من جديد وقررت تبليغ 
رجال اهليئة يف الدمام باملنطقة الشرقية بعد أن نصحتها زميلتها 

يف املدرسة بذلك عدة مرات.
تهديدات  كبح  لضمان  األفضل  احلل  هو  هذا  أّن  هلا  وأكدت 
قادم  وهو  متلبسًا  عليه  القبض  ومت  كمينًا  له  فأعدوا  الشاب، 
الشاب  مع  التحقيق  ومت  الفتاة،  مع صديقه الصطحاب  بسيارته 
فاعرتف باحلادثة وتهديدها ونشر صور هلا على الفايسبوك، ومت 
إتالف كل ما يتعلق بالفتاة من جوال الشاب ومتت إحالته لشرطة 

جنوبي الدمام، ويستكمل
التحقيق معه اىل حني اختاذ إجراءات نظامية حبقه.

اكتشاف كوكب جديد يف 
الفناء اخللفي لالرض

جمموعتنا  اىل  االقرب  هو  جديدا  كوكبا  الفلك  علماء  اكتشف 
الشمسية يقع على بعد أربع سنوات ضوئية وهي مسافة صغرية 

حبسابات الفلك.
والسنة الضوئية هي املسافة اليت يقطعها الضوء يف سنة وتقدر 

بنحو 9.46 تريليون كيلومرت.
الكوكب اجلديد املكتشف يدور على مسافة  الباحثون ان  واكد 
قريبة جدا من مشسه مبا جيعل احلياة على سطحه مستحيلة ، ودرجة 

احلرارة على سطحه تبلغ 1200 درجة مئوية.
وتشري دراسات سابقة اىل انه حني يكتشف كوكب يدور حول 
نفس  يف  االخرى  الكواكب  من  عدد  معه  يوجد   ، عادة  مشس 

اجملموعة.
وأعلن عن اكتشاف الكوكب اجلديد الذي مياثل حجمه حجم االرض 
ستيفان اودري وخافيري دوموسكويه من مرصد جنيف يف دورية 
»نيتشر« العلمية وهو يدور حول واحدة من الشموس يف كوكبة 

القنطور على بعد حنو 40 تريليون كيلومرت.

WhatsappWed اغتصبها من خالل الـ زواج البدل عادة منتشرة يف اليمن
املهر،  مقابل  املهر  ويكون  شقيقيت  وتزوج  شقيقتك  زوجين 
هي  هذه  اآلخر...  زواج  ينتكس  احدنا،  زواج  انتكس  اذا  لكن 
معادلة زواج الشغار او البدل املنتشر يف اليمن والذي يربط مصري 

عائلتني حبكم عادات وتقاليد قبلية.
ويبقى هذا الزواج منتشرا خصوصا يف االرياف على الرغم من 
الزوجتني  ان  اذ  نهايات مأسوية  املتداولة عن  الكثرية  القصص 
اللتني هما موضوع البدل حمكومتان بعيش الظروف نفسها، فما ان 
تواجه أحداهن مشاكل مع زوجها او اسرته، ينطبق األمر عينه على 

االخرى، وإن كانت على وئام مع زوجها.
والكثريون من اجملتمع اليمين القبلي احملافظ جدا يعتقدون ان 
التماسك  وعلى  العائالت  بني  العالقات  على  حيافظ  الزواج  ذلك 
االسري وحيفظ املال والرتكة يف العائلة اذ ان البدل غالبا ما يكون 

يف اطار العشرية او العائلة الواحدة.
اليمنية  الريفية  املرأة  حصول  الزواج  هذا  انتشار  من  ويزيد 
على قليل من التعليم وجهلها حبقوقها وعدم قدرتها على مواجهة 

اجملتمع واالهل.
علي وناصر تزوج كل منهما بأخت اآلخر، وبعد سنوات طويلة 
اخته  فيما متسكت  بالطالق،  انتهت  االول  بيت  خالفات يف  دبت 
بزوجها واوالدها، ما دفع باخوتها واوالد عمها اىل اقتحام منزهلا 

الخذها بالقوة واجبار زوجها على تطليقها.
وتسبب ذلك مبشاجرات وبتبادل الطالق النار جنم عنه مقتل احد 
اخوة ناصر، ليظل الثأر قائما حتى اآلن بني العائلتني حبسب ما 

يروي سعيد الوائلي، وهو من أقارب الضحية.
اماني ميسري  االجتماع  السياق، قالت اخصائية علم  ويف هذا 
املهور،  يف  املغاالة  اىل  يعود  الزواج  هذا  انتشار  استمرار  ان 
مشرية اىل ان تزايد الفقر وتعاظم متطلبات الزواج يدفعان ببعض 
العائالت اىل اللجوء اىل زواج البدل الذي ميكن ان يعفي بطريقة 

او بأخرى من املهر.
يطلق احلاج امحد عبد اهلل ٧0 عاما تنهيدة عميقة وتبدو الكآبة على 
وجهه وهو يروي مأساة ابنه الذي كان ضحية هذا النوع من الزواج. 

وبات احلاج السبعيين يطلق على الزواج اسم زواج الندامة.
ابنينا  نزوج  ان  على  اصدقائي  اعز  كان  من  مع  اتفقت  وقال 
عامني  وبعد  والعكس،  بابنه  ابنيت  تتزوج  ان  اي  الطريقة،  بهذه 
من الزواج مل تتفق ابنيت مع زوجها وكانا على خالف دائم ومن 
الطبيعي أن اي خالف بينهما ميتد البين وزوجته. فما ان عادت ابنيت 
اىل البيت حتى تركت زوجة ابين البيت، واملشكلة ان ابين كان 

متعلقا كثريا بزوجته.
اىل احملاكم  العائلتني ووصلت  اخلالفات بني  تطورت  وأضاف 
وفشلت كل احللول، لنتفق بعد ان خسرنا امواال طائلة على حل 
قبلي عريف، وذلك بأن يطلق ابنانا معا. لكن ابين فقد صوابه من 

جراء ضغوطنا عليه ليطلق، وما زال اىل اآلن على هذه احلالة.
حاالت كثرية اظهر فيها املتزوجون بطريقة البدل ان اي مشكلة 

لدى طرف وان كانت صغرية ستؤثر سلبا على الطرف اآلخر.

مي حريري: مايا دياب ال تتمتع 
باالنوثة ومرييام فارس »قصرية«

 
يف الوقت الذي تتمنى الكثريات من الفتيات أن تصل لنصف 
مجاهلا، أعربت النجمة اللبنانية مي حريري عن انزعاجها من مجاهلا 
الزائد عن احلد، إذ أنها تعترب نفسها األمجل على الساحة الفنية. 
حريري اليت شددت على أنها مل جتر أي عمليات جتميل سوى يف 
أنفها، قالت إن مجاهلا جيعل زميالتها تغار منها، ويقهر الكثريات 
سبيل  يعرفون  ال  جيعلهم  الذي  احلد  إىل  عليها،  احلاقدين  من 

ألذيتها.
الفنانة اللبنانية بررت رؤيتها يف أنها الفنانة األمجل على الساحة 
بأنها لديها تزوجت وأجنبت أطفال واستطاعت احلفاظ على أنوثتها 
اللبنانيات الالتي  ومجاهلا، ورفضت املقارنة بينها وبني النجمات 
يعتربن رموز للجمال العربي مثل هيفاء وهيب، ومايا دياب، ومرييام 

فارس.
»النشرة  برنامج  مع  لقاء  -يف  حريري  قالت  وهيب  هيفاء  فعن 
يف  عادي  األوىل  جسم  إن  اللبنانية-  اجلديد  قناة  على  الفنية« 
الوقت الذي لفتت فيه إىل أن وجه هيفاء مجيل، بينما شددت على 
أن مايا دياب ال تتمتع باألنوثة على اإلطالق وأنها طويلة بشكل 
مبالغ فيه. أما مرييام فارس فوصفتها بأنها مش حلوة وقصرية 

جدًا، ولكنها »cute« مثل نانسي عجرم حبسب تعبريها.

محلة يف مصر ملواجهة
التحرش اجلنسي

أطلق اجمللس القومي للمرأة يف مصر امس محلة ملواجهة ظاهرة 
التحرش اجلنسي يف الشوارع والتجمعات العامة.

د اجمللس على ضرورة التصدي بقوة لظاهرة التحرش اجلنسي  وشدَّ
األخرية«  اآلونة  يف  باجملتمع  تفاقمت  »واليت  والنساء  بالفتيات 
العيد بصفة  وبالشوارع، ويف موسم  العامة  التجمعات  أماكن  يف 
ر توجيه رسائل إىل وزارة األوقاف والكنائس لتضمني  خاصة. وقرَّ
طب اجلمعة والعظات بالكنائس قضية التحرش ورأي الدين يف  خُُ
جمموعة  عقد  مع   ، األضحى  عيد  حلول  قرب  مع  خاصة  مرتكبها، 
واألوقاف،  والعدل،  الداخلية،  وزارات  عن  ممثلني  حبضور  عمل 

والكنيسة ملناقشة سبل ووسائل التصدي هلذه الظاهرة.
وكشف اجمللس عن أن ممثل وزارة الداخلية لديه )باجمللس( أعلن 
أن الوزارة بصدد تركيب كامريات مراقبة يف الشوارع وامليادين 
العامة لرصد حاالت التحرش بالسيدات والفتيات، مشريًا إىل أن 
الصور اليت سُتلتقط للمتحرشني سُتعرض على شاشات القنوات 

التليفزيونية ومواقع اإلنرتنت.
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تتمــات

بان كي مون: طائرة املقاومة...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

املقاومة يف لبنان، عرب تبين االمني العام لالمم املتحدة بان كي 
مون املنطق االسرائيلي، من جهة، وتعاميه عن تهديدات اسرائيل 

وخروقها اليومية للسيادة اللبنانية، من جهة ثانية.
وعلى جاري العادة، فإن اللغة نصف السنوية لتقرير صار عمره 
يف  اعتمدتها  اليت  ذاتها  الصياغة  على  حافظت  سنوات،  مثاني 
التقارير اخلمسة عشر السابقة، وعلى املضمون ذاته الذي يقدم 

املقاومة بوصفها تشكل »خطرا على استقرار لبنان«.
لالنتهاكات  وخبجل،  فقراته،  بعض  التقرير، يف  تعرض  ولعل 
الصبغة  حلجب  فاشلة  حماولة  اال  ليس  لبنان،  ضد  االسرائيلية 

االسرائيلية اليت تعرتيه منذ والدته حتى يومنا هذا.
فقد اعترب بان كي مون يف تقريره السادس عشر حول تنفيذ 
حنو  استطالع  طائرة  اهلل«  »حزب  »إطالق  خطوة  ان   1559 القرار 
خطري  »تصعيد  باجتاه  يدفع  متهورًا«  »استفزازًا  تشكل  إسرائيل 

يهّدد بزعزعة االستقرار اللبناني«.
امتالك ترسانة سالح  »حزب اهلل« عن  اعالن قيادة  »ان  ورأى 
منفصلة عن تلك اخلاصة بالدولة، وتدعي أنها ألهداف دفاعية ضد 
واضح  حتد  هو  بذلك،  وستستمر  بتحديثها  قامت  وأنها  إسرائيل 

للقرار 1559«.
خارج  املسلحة  »اجملموعات  من  عدد  عن  التقرير  حتدث  وبينما 
واألكثر  األكرب  هو  اهلل«  »حزب  أن  اىل  أشار  الدولة«،  سلطة 
نفسه«.  اللبناني  اجليش  ترسانة  »مضاهاة  إىل  وصواًل  تسليحًا، 
الدولة على ممارسة  »حتديًا جديًا« لقدرة  التقرير  اعتربه  وهذا ما 

سيادتها، وفرض سلطتها على األراضي اللبنانية.
ولفت االنتباه اىل ان استمرار امتالك احلزب للسالح »خيلق جو 
خوف يف البالد ويشكل حتديًا ألمن املواطنني اللبنانيني، وجيعل 
لبنان يف وضع ينتهك القرار 1559 ويهدد األمن واالستقرار يف 

املنطقة«.
وطالب التقرير قيادة »حزب اهلل« بالتخلي عن السالح، والتحول 
أكثر  بات  املطلب  »هذا  وقال:  كامل،  بشكل  إىل حزب سياسي 

إحلاحًا مع اقرتاب االنتخابات التشريعية يف ربيع العام 2013«.
سوريا،  يف  الصراع  يف  بالتورط  اهلل«  »حزب  التقرير  واتهم 
وأشار إىل »تقارير موثوقة« تكشف عن »تورط »حزب اهلل« وقوات 
لبنانية أخرى يف الصراع السوري«، معتربًا أن ذلك »يقّوض موقف 
احلكومة اللبنانية اليت تصّر على عدم االخنراط بالصراع وفق منطق 

النأي بالنفس«.

الحركة املطلبية:
تصعيد مفتوح

الرمسية  والرتبوية  االدارية  القطاعات  اإلضراب  شّل  مطلبيا، 
بشكل عام، واخلاصة بنسب متفاوتة، تلبية لدعوة »هيئة التنسيق 
قانون  مشروع  الوزراء  جملس  إحالة  عدم  على  احتجاجا  النقابية« 
جملــس  على  العام  القطاع  ملوظفي  والرواتب  الرتب  سلسلة 

النواب.
وبالتزامن مع اعالن »اهليئة« االستمرار يف حتركها التصعيدي، 
نفى رئيس احلكومة جنيب ميقاتي، يف مؤمتر صحايف عقده، امس 
االول، ان تكون احلكومة متاطل يف موضوع السلسلة، اال انه اكد 
ان »احالتها على جملس النواب يف الوقت احلالي تعين رمي كرة 

النار على االقتصاد«.
وربط ميقاتي احالة السلسلة بتوفر الواردات، ومتنى على »هيئة 
التنسيق« اعادة النظر يف موقفها، الن االمور سائرة حنو احلل، 
مكررا التأكيد على استحالة دفع السلسلة فورا وعند استحقاقها، 
خاصة ان تقسيط السلسلة يدخل يف سياق احلفاظ على االستقرار 

النقدي واالقتصادي.
وسأل ميقاتي عن موجبات االضراب »خاصة ان السلسلة مقرة 

لكن ال ميكن اال ان نقسطها«، مؤكدا »اننا لن نرضخ للتهديد«.
سلسلة  تقر  احلكومة  بتطيري  انه  يعتقد  أحد  كان  »اذا  وقال: 

الرتب والرواتب فهو خمطئ«.
احلكومي،  املنطق  غريب  حنا  التنسيق«  »هيئة  رئيس  ورفض 
القطاع  وشل  اخلطوات،  من  ملزيد  جارية  التحضريات  ان  وقال 
العام، عرب امور حتصل يف لبنان للمرة االوىل، مثل تعطيل وتوقيف 
املتعلقة  املعامالت  وكل  واالتصاالت  والربيد  االدارية  املعامالت 
واعتصامات  املدارس  يف  عام  اضراب  مع  ومرتافقة  بالناس، 
على  واملتقاعدين  واملتعاقدين  واالساتذة  االداريني  للموظفني 

مستوى بريوت واملناطق واالقضية.
مطالبة  على  واملعارضة  االكثرية  قوى  التقاء  غريب  واستغرب 

»اهليئة« بالرتوي.
وقال »اننا مستمرون يف حتركنا حتى احالة السلسلة يف اسرع 
املعلمني  وإنصاف  الدرجات  وتعديل  النواب،  جملس  على  وقت 
املتقاعدين عرب املساواة يف نسبة الزيادة بني مجيع املتقاعدين. 
االتصاالت  رسم  وزيادة  املوضوعة  للضرائب  رفضنا  مع  طبعا 

ورسوم النقل«.
إضراب  بتنفيذ  السابق  قرارها  على  التنسيق«  »هيئة  وأكدت 
)بالتزامن  اجلاري   31 بتاريخ  واخلميس  األربعاء  يومي  عام شامل 
مع انعقاد جلسة جملس الوزراء حول السلسلة( و1 تشرين الثاني 
التعليم  الرمسية واخلاصة ومعاهد  يف مجيع املدارس والثانويات 

املهين والتقين واإلدارات العامة والوزارات والقائمقاميات، ووقف 
مجيع األعمال اإلدارية واملعامالت على اختالف أنواعها طيلة يومي 

اإلضراب.
اإلضراب  »أن  امس  عقدته  استثنائي  اجتماع  خالل  وأعلنت 
عقدته  الذي  االتفاق  بنود  بكل  املطلق  بتمسكها  قاطع  إعالن  هو 
التجــزئة  رافــضة  واملوسعة«،  املصغرة  الوزاريتني  اللجنتني  مع 

والتقسيط.

سورية: تصاعد العنف...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

فقد حذرت وزارة اخلارجية الروسية من أن املعارضة السورية 
ما زالت عاجزة عن توحيد صفوفها، ما مينعها من أن تغدو قوة 
سياسية ميكن إجراء مفاوضات معها، بينما أعرب الرئيس اإليراني 
حممود امحدي جناد عن رفضه اقرتاح أنقرة قيام »مرحلة انتقالية« 

يف سوريا من دون الرئيس بشار األسد.
وأعربت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األمريكية فيكتوريا نوالند 
عن ترحيب واشنطن بأي مقرتحات قد تسهم يف إنهاء إراقة الدماء 
اإلبراهيمي  مبادرة  تؤيد  »واشنطن  ان  نوالند  يف سوريا. وقالت 
لوقف إطالق النار بني فصائل املعارضة والقوات النظامية«، لكنها 
استبعدت أن »تنجح املبادرة يف حتقيق أهدافها، خصوصا أن نظام 
الرئيس بشار األسد مل يستجب حتى اآلن للمبادرة، ويعترب أنها 

عدمية اجلدوى«.
وواشنطن  تدهورا،  يزداد  سوريا  يف  »الوضع  ان  وأضافت 
اطلعت على تقارير مروعة أشارت إىل استخدام القوات النظامية 

قنابل عنقودية ضد املدنيني العزل«.
اجملتمع  مع  مباحثاتها  تواصل  األمريكية  »اإلدارة  أن  وأوضحت 
الدولي بشأن سبل فرض منطقة حظر جوي يف سوريا، لكنها مل 

تتخذ بعد قرارا يف هذا اخلصوص«.
وقبل ساعات من وصول اإلبراهيمي إىل دمشق، تصاعدت وترية 
العنف يف حمافظة ادلب. وقال مسعفون سوريون إن »44 شخصًا، 
بينهم عدد من األطفال، قتلوا يف غارة للطريان احلربي السوري 
على معرة النعمان«، بينما أعلن احد قادة املسلحني يف املنطقة 
شن »هجوم حاسم« على معسكر وادي الضيف االسرتاتيجي يف 
حميط معرة النعمان. وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان، يف 
و57  مدنيا   53 قتيال، هم   141 العنف حصدت  »أعمال  ان  بيان، 
جنديا نظاميا و21 مقاتال«. وفجر انتحاري دراجة نارية قرب مبنى 

وزارة الداخلية السورية يف حي كفرسوسة يف دمشق.
وكرر اإلبراهيمي، يف مؤمتر صحايف مع وزير اخلارجية األردني 
أطلقها  اليت  املناشدة  على  »التأكيد  عمان،  يف  جودة  ناصر 
للسوريني، سواء كانوا مع احلكومة أو ضدها، لوقف القتال خالل 

عيد األضحى«.
وقال »إذا مت وقف القتال، وتنفيذ هدنة، فأعتقد أننا سنستطيع 
أن نبين على ذلك هدنة حقيقية لوقف إطالق النار ولعملية سياسية 
تساعد السوريني على حل مشاكلهم، وإعادة بناء سوريا اجلديدة 

اليت يتطلع إليها شعبها«.
وأضاف إن هذا نداء إىل السوريني أنفسهم كي يوقفوا القتال 
العملية  ليست  هذه  أن  موضحًا  بأنفسهم،  بذلك  يلتزموا  وان 
إذا  »األزمة  أن  من  وحذر  لألزمة.  املطلوب  احلل  أو  السياسية 
استمرت فلن تبقى حمصورة داخل احلدود السورية بل ستؤثر يف 

املنطقة وخارجها«.
بها  يقوم  اليت  املكثفة  اجلهود  »نتابع  جودة  قال  جهته،  من 
اإلبراهيمي، وال شك يف أن املهمة صعبة ودقيقة والعنف والقتل 

مستمران يف سوريا«.
وأضاف »هناك الكثري من التداعيات لألزمة يف سوريا، وحنن من 
أكثر الدول املتأثرة، وخاصة يف ما يتعلق باجلانب اإلنساني لوجود 
أكثر من 210 آالف مواطن سوري على األرض األردنية، لكن يبقى 
حرصنا األساسي على الشعب السوري وأمنه وأمانه واستقراره، 

واحلفاظ على وحدة أراضيه والعيش بكرامة«.
لوقف  اإلبراهيمي  لنداء  االستجابة  تتم  أن  أمله يف  وأعرب عن 

القتال.
مقدسي  جهاد  السورية  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
السبت  صباح  »سيلتقي  اإلبراهيمي  ان  برس«  »فرانس  لوكالة 
وزير اخلارجية وليد املعلم«.وعما إذا كان اقرتاح اإلبراهيمي وقف 
قال  الصحيح،  االجتاه  يف  يسري  األضحى  عيد  خالل  النار  إطالق 

مقدسي »لننتظر ونر ما لدى األخضر اإلبراهيمي ليطرحه«.
وأوضح املتحدث باسم املبعوث الدولي امحد فوزي ان املوفد 
الدولي سيلتقي الرئيس بشار األسد »قريبا جدا جدا، لكن ليس 
السبت«. وقال ان اإلبراهيمي »يعكف على إعداد خطة سالم شاملة 

جديدة«.
 وأضاف »من الصعب وضع جدول زمين هلا، لكن كل األشياء 
الدول  يف  جبولة  »قام  اإلبراهيمي  أن  إىل  مشريا  معا«،  حتدث 
كي  والصني  موسكو  إىل  للتوجه  اآلن  وحيتاج  لسوريا،  اجملاورة 

يوضح أن هذا التحرك لن ينجح من دون تأييد البلدين«.
أي شيء يف جعبته  اإلبراهيمي ال حيمل  ان  باريس  وافيد من 
إىل دمشق. ونقل عن مصادر ديبلوماسية غربية قوهلا ان الدائرة 
السياسية يف األمم املتحدة بدأت جولة اتصاالت إلنشاء قوة مراقبة 
لوقف إطالق النار يف سوريا. اتصاالت قام بها يف األيام األخرية 

جيفري  السياسية  للشؤون  املتحدة  لألمم  املساعد  العام  األمني 
فيلتمان.

األول  االنطباع  ان  دمشق  يف  عربي  ديبلوماسي  مصدر  وقال 
اللقاءات مع السوريني وناشطني ومواطنني هو انتشار حالة  عن 
من التعب الواسع بني املواطنني، بسبب تردي األحوال املعيشية 
ال  واإلرهاق  التعب  لكن  شيء،  كل  قبل  واألمنية  واالقتصادية 
حيوية  يفيضان  اللذين  املسلحة،  واملعارضة  النظام  يشمالن 

وتصميما على مواصلة القتال.
اليت سيكون على  السياسية  أن اخلريطة  الديبلوماسي  ويوضح 
اإلبراهيمي التعامل معها معقدة جدا، ويقول »هناك تداخل وتنافر 
بني احمللي واإلقليمي والدولي، بني السعودي والقطري والغربي 
ميكن  كيف  والداخل.  اخلارج  ومعارضة  واإلسرائيلي،  واإليراني 
التعامل معها ورسم خريطة واضحة لألزمة؟ واملهمة اليت نتوالها 
لن تتقدم إال إذا حصلنا على دعم مجاعي، أما احنياز األفراد إلينا 

فليس فعاال«.
وأعلنت احلكومة العراقية دعمها اقرتاح اإلبراهيمي إعالن هدنة خالل 
فرتة عيد األضحى. وقال بيان ملكتب رئيس الوزراء ان »احلكومة 
العراقية تعلن دعمها وتأييدها الكامل ملبادرة اإلبراهيمي، بإعالن 

اهلدنة ووقف نزف الدم يف سوريا خالل فرتة عيد األضحى«.
بهذه  االلتزام  إىل  سوريا  يف  الصراع  أطراف  »مجيع  ودعت 
لتحقيق  السلمي  احلل  إىل  واجلنوح  نهائيا،  العنف  ونبذ  اهلدنة، 
طموحات الشعب السوري الشقيق وجتنيبه واملنطقة بأكملها املزيد 

من املآسي واآلالم«.
هذه  دعم  إىل  واإلقليمية  الدولية  األطراف  »مجيع  دعت  كما 
املبادرة وتشجيع الفرقاء مجيعًا على االلتزام الكامل بالتخلي عن 

العنف واالجتاه للحل السياسي الدائم«.
ودعا الرئيس اإليراني حممود امحدي جناد إىل وقف النار وإطالق 

احلوار يف سوريا.
ونقلت صحيفة »األنباء« الكويتية عن جناد قوله، يف حوار مع 
صحافيني أمس األول، ان »استمرار احلرب وقتل األبرياء العزل 
من املواطنني السوريني الذين يدفعون الثمن، غري مقبول، وجيب 
وقف إطالق النار والذهاب إىل احلوار«، معتربًا انه »ال بد من أن 

يكون احلل وفق خيارات الشعب السوري«.
ورفض جناد اقرتاح تركيا تولي نائب الرئيس السوري فاروق 
الشرع قيادة مرحلة انتقالية، قائاًل إن »هذا يعين أننا نفرض حال 
خارجيا على السوريني. احلل جيب أن يكون سوريا وليس مفروضا 

من اخلارج، والشعب السوري هو من يقرر ذلك عرب االنتخابات«.
ويف موسكو، أعلن نائب وزير اخلارجية الروسي ألكسندر غروشكو 
أن »املعارضة السورية عاجزة حتى اآلن عن توحيد صفوفها لتغدو 

قوة سياسية ميكن إجراء مفاوضات معها«.
وقال »إننا نرى أن شركاءنا جيب أن يستعينوا بنفوذهم كله للتأثري 
يف املعارضة وحثها على الدخول يف احلوار السياسي مع ممثلي 
السلطة«. وأعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية الروسية ألكسندر 
لوكاشيفيتش أن »احتمال تسليم الواليات املتحدة صواريخ مضادة 
للطائرات ملقاتلني سوريني، يعين تسليح اإلرهابيني الدوليني«. 
وأعلن أن مبادرة اإلبراهيمي إلعالن هدنة »ميكن أن متهد الطريق 
للتوصل إىل اتفاق حول وقف إطالق النار بصورة دائمة، إذا ما 
وجدت اإلرادة الطيبة، خاصة من جانب املعارضة وهؤالء الذين هلم 

تأثري حاسم فيها«، مؤكدا أن روسيا تدعم ذلك. 

نتنياهو ميهد لالنتخابات...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

هاغيت اوفران على مدونتها اإللكرتونية املرتبطة باحلركة، أنه 
»مع دخول إسرائيل يف فرتة االنتخابات، مت نشر خمطط بناء 800 
للمصادقة  الغربية  جيلو  منحدرات مستوطنة  استيطانية يف  وحدة 
»معاريف«  صحيفة  يف  إعالن  نشر  مت  أنه  إىل  الفتة  عليها«، 
للتعريف باملخطط اجلديد، ويعترب »هذا اإلعالن املرحلة األخرية يف 

عملية التخطيط«.
يصبح  اإلعالن،  نشر  من  أسبوعني  »بعد  أنه  اوفران  وشرحت 
املخطط ساري املفعول، ويستطيع املتعّهدون تقديم طلبات البناء 
»جيلو«  مستوطنة  منحدرات  إىل  بالنسبة  أنه  موضحة  للبلدية«، 
أراضي إسرائيل«، فإن على  »إدارة  بدأتها  الغربية، و«هي خطة 
يشرتوا  كي  عطاء  تقديم  عرب  باملناقضة  يفوزوا  أن  »املتعهدين 

حقوق البناء... وقد ينشر العطاء خالل أشهر قليلة«.
األول  »جيلو«،  ملستوطنة  خمططان  هناك  الوفران،  ووفقًا 
أخرى   300 زيادة  احتمال  مع  استيطانية  وحدة   850 ببناء  يقضي 
يف املنحدرات اجلنوبية. وينتظر هذا املخطط قرارات جلنة التخطيط 
يف وزارة الداخلية. أما الثاني، فهو ما ُنشر يوم أمس االول يف 

»معاريف«، وكانت قد مّتت املوافقة عليه يف 24 متوز املاضي.
بدوره، قال كبري املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات إن 
القرار يأتي »ضمن املخطط اإلسرائيلي الشامل الذي يهدف إىل 

تدمري حل الدولتني«.
ولفت السيد عريقات  إىل أن »األخطر من قرار بناء 800 وحدة 
استيطانـــية، هو قرار ما ُيسّمى بلجنة إدموند ليــفي الذي يهــدف 
الفصل  الواقــعة غربي جدار  األراضي  املئة من  إىل ضم 12 يف 
القدس  أراضي  ضم  عن  فضاًل  إسرائيل،  دولة  إىل  العنصري 

احملــتلة يف العــام 1967، وأكثر من 28 من مســاحة األغوار«.

Saturday 20 October 2012 االول2012  تشرين   20 السبت 
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رياضـــة

مخس خسارات يف مخس مباريات، هذا هو الرصيد العجيب للوس 
أجنلس اليكرز يف اطار التحضري النطالق الدوري االمريكي الشمالي 
2013، وكانت  لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي« ملوسم 2012 – 
اخلسارة اخلامسة جمددًا أمام يوتاه جاز، اىل اخلسارات االخرى أمام 
غولدن ستايت ووريوروز وبورتالند ترايل باليزرز وميامي هيت، 
 ،88  – 56 ،52  – 32 ،26 114 )االشواط 15 –  بفارق 34 نقطة 80 – 
114(، يف قاعة »هوندا سنرت« يف أناهايم بوالية كاليفورنيا   – 80
ويف حضور 13896 متفرجًا. سجل للفائز غوردون هايوارد 13 نقطة 
واالحتياطي  متابعات  سبع  اىل  نقطة   12 جيفرسون  آل  من  وكل 
اىل  نقطة   31 بريانت  كوبي  وللخاسر  نقطة،   12 بوركس  اليك 
مخس متابعات واالحتياطي جودي ميكس 12 نقطة. وسبق جلاز ان 
خسر أمام غولدن ستايت ووريورز وفاز على الاليكرز نفسه وعلى 

أوكالهوما سييت ثاندر.
الثالث  فوزه  سابقًا(  نتس  )نيوجريزي  نتس  بروكلني  وحقق 
تواليًا، بعد فوزين أولني على فيالدلفيا 76 وواشنطن ويزاردز، 
 ،25  –  21 )االشواط   97  –  96 سلتكس  بوسطن  مضيفه  على 
97(، يف قاعة »تي دي غاردن« يف   – 96 ،74  – 83 ،47  – 49
بوسطن ويف حضور 18624 متفرجًا. سجل للفائز أندراي بالتش 23 
نقطة اىل تسع متابعات واالحتياطي البوسين مريزا تيليتوفيتش 18 
نقطة، وللخاسر بول بريس 29 نقطة اىل مخس متابعات واالحتياطي 

جيف غرين 14 نقطة.
وبعد فوز أول على ممفيس غريزليس وخسارتني أمام مينيسوتا 
تيمرب وولفز وكليفالند كافاليريز، فاز شيكاغو بولز على ميلووكي 
 100 ،75  – 85 ،51  – 58 ،30 94 )االشواط 32 –  باكز 100 – 
– 94(، يف قاعة »يونايتد سنرت« يف شيكاغو ويف حضور 21073 
متريرة   13 اىل  نقطة   24 روبنسون  نايت  للفائز  سجل  متفرجًا. 
حامسة وريتشارد هاميلتون 23 نقطة ويواكيم نواه 16 نقطة اىل 
12 متابعة، وللخاسر كل من براندون جينينغز واالحتياطيني مايك 
للثاني  متابعات  مثاني  اىل  نقطة   13 داملربت  وسامويل  دانليفي 

وعشر للثالث.
وفاز أوكالهوما سييت ثاندر على تشارلوت بوبكاتس بفارق 22 
 – 120 ،67  – 81 ،53  – 57 ،22 98 )االشواط 24 –  نقطة 120 – 
98(، يف قاعة »تشيزابيك انرجي أرينا« يف أوكالهوما سييت ويف 
حضور 18203 متفرجني. سجل للفائز االحتياطي اندي روتنس 20 
نقطة واالحتياطي بريي جونز الثالث 17 نقطة اىل مخس متريرات 
حامسة واالسباني الكونغولي االصل سريج ايباكا 16 نقطة اىل 10 
متابعات، وللخاسر االحتياطي بن غوردون 21 نقطة ورامون سيشنز 

18 نقطة اىل سبع متريرات حامسة.
)االشواط   98  – اتالنتا هوكس 102  بايسرز على  انديانا  وفاز 
98( يف قاعة »بانكرز اليف   – 102 ،73 -81 ،47  – 49 ،23  – 22
فيلدهاوس« يف انديانابوليس ويف حضور 10786 متفرجًا. سجل 
للفائز بول جورج 20 نقطة اىل مثاني متابعات وروي هيربت 16 

نقطة اىل 11 متابعة، وللخاسر االحتياطي لو وليامس 18 نقطة.
86 )االشواط  وفاز ديرتويت بيستونز على أورالندو ماجيك 112 – 
86( يف قاعة »ذا باالس«   – 112 ،61  – 88 ،38  – 62 ،24  – 27
يف أوبرين هيلز ويف حضور 9229 متفرجًا. سجل للفائز رودني 
ستاكي 19 نقطة اىل مخس متريرات حامسة وغريغ مونرو 15 نقطة، 
 19 أيون  غوستافو  واملكسيكي  نقطة   22 جونز  ديكوان  وللخاسر 

نقطة اىل 10 متابعات.
وتقام اليوم سبع مباريات، ونذكر أواًل الفريق املضيف:

كليفالند كافاليريز. فيالدلفيا 76 – 
واشنطن ويزاردز. تورونتو رابتورز – 

ممفيس غريزليس. هيوسنت روكتس – 
فينيكس صنز. داالس مافرييكس – 

دنفر ناغتس. بورتالند ترايل باليزرز – 
غولدن ستايت ووريورز. سكرامنتو كينغز – 

يوتاه جاز. لوس أجنلس كليربز – 

التحضري للدوري األمريكي الشمالي 
لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي«

خسارة خامسة لاليكرز )!( وفوز ثالث لربوكلني

Saturday 20 October 2012 االول2012  تشرين   20 السبت 

بات اللوكسمبورجي جيل مولر   الالعب االول يتأهل للدور ربع 
الدولية املفتوحة للرجال لكرة  النمسوية  النهائي من دورة فيينا 
املضرب على مالعب صلبة، البالغة قيمة جوائزها 616 الف دوالر، 
اذ فاز يف الدور الثاني على النمسوي يورغن ميلتسر املصنف رابعا 
وحامل اللقب مرتني عامي 2009 و2010، 6 - 3، 3 - 6، 7 - 6 

.)4 - 7(
االيطالي  على  يونغ  دونالد  االمريكي  فاز  االول،  الدور  ويف 
فابيو فونيين املصنف خامسا 7 - 6 )10 - 8(، 6 - 3، والنمسوي 
دومينيك ثييم على السلوفاكي لوكاس التشكو 7 - 6 )7 - 3(، 
6 - 3، والكندي فاسيك بوسبيسيل على النمسوي اندرياس هايدر 

- ماورر 3 - 6، 7 - 6، 6 - 1.
دورة استوكهومل

تأهل االسباني نيكوالس املاغرو املصنف ثالثا للدور ربع النهائي 
من دورة استوكهومل االسوجية الدولية املفتوحة للرجال على مالعب 
الدور  بفوزه يف  الف دوالر،  والبالغة قيمة جوائزها 616  صلبة، 

الثاني على الروماني ماريوس كوبيل 6 - 4، 7 - 6 )7 - 4(.
الليتواني  امام  رابعا  املصنف  ماير  فلوريان  االملاني  وسقط 
ريكارداس بريانكيس 6 - 4، 4 - 6، 2 - 6، والفنلندي ياركو 
نيمينن املصنف ثامنا امام االوسرتالي اليتون هيويت 6 - 7 )2 - 

.6 - 4 ،2 - 6 ،)7
على  هيويت  اليتون  االوسرتالي  فاز  االول،  الدور  ختام  ويف 
االفريقي اجلنوبي كيفن اندرسون 6 - 4، 4 - 6، 6 - 4، واالسوجي 
 ،6  -  1  ،3  -  6 مونفيس  غايل  الفرنسي  على  روزنهومل  باتريك 

.3 - 6
دورة موسكو

يف   112 املصنف  سنة(،   28( اجلزيري  مالك  التونسي  حقق 
املصنف  ترويتشكي  فيكتور  الصربي  على  بفوزه  مفاجأة  العامل، 
ثالثا ووصيف البطل العام املاضي 6 - 1، 3 - 6، 6 - 2 يف الدور 
الثاني من دورة كأس الكرملني الروسية الدولية، اليت تقام يف 
موسكو على مالعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها 673,150 دوالرا، 
وتأهل للدور ربع النهائي ليلتقي التشيكي لوكاس روسول الذي 
 ،6  -  4 سادسا  املصنف  ايستومني  دينيس  االوزبكي  على  فاز 

.3 - 6 ،4 - 6
الروسي  على  ثامنا  املصنف  ايتو  تاتسوما  الياباني  وفاز 

.3 - 6 ،6  -2 ،)7 كونستانتني كرافتشوك 7 - 6 )9 – 
- فاسالن على  روجيه  ادوار  الفرنسي  فاز  االول،  الدور  ويف 
وااليطالي   ،3  -  6  ،6  -  4  ،4  -  6 دونسكوي  افغيين  الروسي 
فالفيو تشيبوال على الروسي تيموراز غاباشفيلي 6 - 4، 6 - 4، 
والكرواتي ايفو كارلوفيتش على االيطالي سيموني بوليللي 6 - 4، 
7 - 6 )7 - 4(، والبولوني يريزي يانوفيتش على االملاني بنيامني 

بيكر 7 - 6، 6 - 3.
املصنفة  كرييلينكو  ماريا  الروسية  فازت  االول،  الدور  ويف 
ايلينا فيسنينا 7 - 5، 6 - 1، والرومانية  سابعة على مواطنتها 
سيمونا هاليب على الروسية ناديا برتوفا املصنفة سادسة 3 - 6، 
7 - 5، 7 - 5، والروسية فالرييا سولوفييفا على االوكرانية ايلينا 

سفيتولينا 6 - 4، 6 - 2.
ويف الدور الثاني، سقطت الفرنسية ماريون بارتولي املصنفة 

ثانية امام االسوجية صوفيا ارفيدسون 3 - 6، 0 - 6.
امام  ثامنة  املصنفة  لوسي سافاروفا  التشيكية  كذلك سقطت 

مواطنتها كالرا زاكوبالوفا 4 - 6، 4 - 6.
خامسة  املصنفة  تشيبولكوفا  دومينيكا  السلوفاكية  وتأهلت 
وحاملة اللقب للدور ربع النهائي بفوزها على البلغارية تسفيتانا 

بريونكوفا 6 - 2، 6 - 2.
على  ثالثة  املصنفة  فوزنياكي  كارولني  الدامناركية  وفازت 
للدور ربع  اورسوال رادفانسكا 6 - 1، 6 - 3 وتأهلت  البولونية 

النهائي.
دورة اللوكسمبور

انيكا  االملانية  منافستها  هراديتشكا  لوسي  التشيكية  سحقت 
بيك 6 - 1، 6 - 1 يف الدور الثاني من بطولة اللوكسمبور الدولية 
والبالغة  تقام يف لوكسمبور على مالعب صلبة  اليت  للسيدات،  

قيمة جوائزها 220 الف دوالر، وتأهلت للدور ربع النهائي.
السلوفاكية  على  لينو  دومينغيز  لورديس  االسبانية  وفازت 

ماغدالينا ريباريكوفا 6 - 2، 6 - 3.
على  بيتكوفيتش  اندريا  االملانية  فازت  االول،  الدور  ويف 
االسبانية غاربني موغوروزا بالنكو 4 - 6، 6 - 2، 6 - 1، والقازاقية 
كسينيا بريفاك على الروسية فريا دوشيفينا 6 - 3، 7 - 6 )6 - 
2(، والربيطانية آن كيوتهافونغ على اهلولندية كيكي برتنز 6 - 2، 
ارانتشا  6 - 2، والسلوفاكية دانييال هانتوتشوفا على اهلولندية 

روس 3 - 6، 6 - 4،6 - 1. 

الدورات الدولية يف كرة املضرب

موسكو: تونسي مصنف 112 
فاجأ ترويتشكي

العب شيكاغو بولز نايت روبنسون )2( ملتفا بالكرة على العب ميلووكي باكز 
السلوفيني بينو أودريه، يغطيه الفرنسي يانيك نواه )13( يف شيكاغو.

بفارق  وابتعدت  املنتخبات  لرتتيب  صدارتها  االرجنتني  عززت 
على  عزيزًا  فوزًا  حققت  بعدما  منافساتها  أقرب  عن  نقاط  ثالث 
0( يف املباراة اليت  1 )الشوط االول 2 –  مضيفتها تشيلي 2 – 
املرحلة  سانتياغو، يف  الوطين« يف  »امللعب  على  بينهما  اجريت 
العاشرة من التصفيات االمريكية اجلنوبية املؤهلة لنهائيات كأس 

العامل الـ 20 لكرة القدم يف الربازيل سنة 2014.
وهو الفوز الثاني تواليًا لالرجنتني بعد االول على االوروغواي 
االخرية  الست  مبارياتها  يف  واخلامس  املاضي،  اجلمعة   0  –  3
التصفيات، يف مقابل تعادلني وخسارة،  انطالق  والسادس منذ 
وبه رفعت رصيدها يف الصدارة اىل 20 نقطة، بينما منيت تشيلي 
خبسارتها اخلامسة يف مقابل أربعة انتصارات وتراجعت اىل املركز 

السادس برصيد 12 نقطة.
وافتتح جنم برشلونة االسباني ليونيل ميسي التسجيل لالرجنتني، 
بطلة العامل مرتني، يف الدقيقة 27 عندما تلقى الكرة من ساعد 
دفاع فالنسيا االسباني فراندو غاغو، فكسر مصيدة التسلل ودخل 
اىل  بيسراه  يسددها  ان  قبل  مدافعني  وختطى  منفردًا  املنطقة 
يسار احلارس ميغيل بنيتو، رافعًا رصيده اىل سبع اصابات يف 
ريال  مهاجم  سجل  دقائق،  أربع  وبعد  اهلدافني.  ترتيب  صدارة 
لالرجنتني  الثانية  االصابة  هيغواين  غونزالو  االسباني  مدريد 
 ،1  +  90 الدقيقة  ايضًا. ويف  اصابات  اىل سبع  رصيده  رافعًا 
داخل  من  بكرة  تشيلي  اصابة  غوتيرييز  فيلييب  االحتياطي  سجل 
املنطقة ارتطمت بيد حارس املرمى سريجيو رومريو والقائم االيسر 
واستقرت يف الشباك. وتقدمت االكوادور اىل املركز الثاني بعد 
 1 تعادهلا ومضيفتها فنزويال اليت تقدمت اىل املركز الرابع 1 – 
1( يف املباراة اليت اجريت بينهما على ملعب  )الشوط االول 1 – 
»انزواتيغوي« يف بويرتو ال كروز. سجل للمضيف خوان فيماندو 
يف  كاستيللو  سيغوندو  وللضيف  اخلامسة،  الدقيقة  يف  ارانغو 

الدقيقة 23.
 3500 ارتفاع  على  الباز،  »هرناندو سيليس« يف  ملعب  وعلى 
مرت عن سطح البحر، منيت االوروغواي خبسارة قاسية هي الثانية 
 )2  –  0 االول  )الشوط   4  –  1 بوليفيا  أمام مضيفتها  تواليًا  هلا 
وتراجعت اىل املركز السادس. سجل للمضيف كارلوس سوسيدو 
وللضيف  و27،  و55  و50   6 الدقائق  يف  موجيكا  وغوالربتو   )3(

لويس سواريز يف الدقيقة 81.
وعلى ملعب »ديفنسوريس دل تشاكو« يف أسونسيون، حققت 
0 )الشوط  الباراغواي فوزها الثاني يف التصفيات على البريو 1 – 

0( سجلها بابلو اغويالر يف الدقيقة 52. االول 0 – 
ومل تلعب كولومبيا، اليت تراجعت اىل املركز الثالث برصيد 16 

نقطة، يف هذه املرحلة.
وتقام املرحلة الـ 11 من التصفيات يف 22 آذار 2013.

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

1 - األرجنتني    9    6    2    1    20    7    20
2 - االكوادور    9    5    2    2    12    9    17
3 - كولومبيا    8    5    1    2    14    6    16

4 - فنزويال    9    3    3    3    8    9    12
5 - األوروغواي    9    3    3    3    16    18    12

6 - تشيلي    9    4    -    5    14    18    12
7 - بوليفيا    9    2    2    5    12    14    8
8 - البريو    9    2    2    5    10    15    8

9 - الباراغواي    9    2    1    6    6    16    7

املرحلة العاشرة من التصفيات األمريكية 
اجلنوبية لنهائيات كأس العامل الـ 20 لكرة القدم

األرجنتني عّززت صدارتها 
وخسارة قاسية لألوروغواي

من اليمني ليونيل ميسي وغونزالو هيغواين اللذان سجال 
اصابتي االرجنتني يف مرمى تشيلي 2 – 1، يف سانتياغو.
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 أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات 
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج

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

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

 بادارة السيد 
سام كوره

7 أيام يف 
األسبوع و 24 

 ساعة 
ويف جميع مناطق 

سدني

0418 240 850

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

*
*
*

زواج اجلنس الواحد
تسمية عالقة ما بزواج ال جيعلها زواجًا. الزواج منذ نشأته هو 
البشري  منه استمرارية اجلنس  وامرأة واهلدف  عهد بني رجل 
وتكوين عائلة ووحدة الزوجني.  املثاليون واللواطيون يريدون 
اخلالفات  ينكر  الزواج  هذا  امرأتني.  وبني  رجلني  بني  الزواج 
البيولوجية والنفسية واجلسدية بني الزوجني حيث جيد الطرفان 
كمال بعضهما بعضًا. كما ينكر اهلدف األول للزواج “استمرارية 
اجلنس البشري وتكوين عائلة.” إن أمران خمتلفان ال ميكن أن 

يعتربا شيئًا واحدًا”.
الطبيعة  يف  أسسها  جند  عالقة  هو  شك،  وبدون  الزواج، 

البشرية ويتحكم بها قانونها. يكتب الرسول
بولس إىل )رومية 2: 14( ما يلي: “ ألنه األمم الذين ليس 
عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو يف الناموس فهؤالء 
إذ ليس هلم الناموس هم ناموس ألنفسهم “. إن أي تصرف 
آخر ُيقوِنن أي عالقة غري هذه العالقة يعكس العالقة اجلنسية 
ويعتدي على أهداف قانون الطبيعة ومبدأ األخالقيات املعمول 

به يف العامل منذ اخللق. 
الولد يف  وأب.  أم  مع  الطفل  ينمو  أن  الضروري  ملن  إنه 
حميط شخصني من جنس واحد ُيرَّم من تأثري أم أوأب. باسم 
املساوات يف احلقوق يطلب هؤالء حق الزواج وتربية األوالد. 
يف هذه احلالة، ُتهمل مصلحة الطفل. يطلب املدافعون عن حق 
زواج نفس اجلنس أن ُيشرعن زواجهم وُتشرعن طريقة حياتهم. 
غالبًا ما تلعب القوانني العلمانية دورًا هامًا يف طريقة التفكري 
والتصرف. ينظمون الطريقة اخلارجية للمجتمع، وبنفس الوقت 

يؤثرون على إدراك وتقييم شكل التصرف.
يّدعي جنود زواج اجلنس الواحد بأن زواجهم هو حق كما هوحق 
صحيح.  غري  هذا  و...  واألثنية  اللون  العمل،  يف  املساوات 
العالقة اجلنسية واألثنية خمتلفان جوهريًا. ميكن أن يكون الرجل 
واإلمرأة امُلزمعان أن يتزوجا خمتلفني يف خصائصهما وأحدهما 
مُيكن أن يكون أسودًا واآلخر أبيض، واحد غين واآلخر فقري، 
واحدهما قصري واآلخر طويل، واحدهما متعلمًا واآلخر أميًا. أي 
من هذه الفروقات يف اخلصائص ال مينع الزواج ما دام واحدهما 

رجل واآلخرامرأة ويافظان على متطلبات الطبيعة.
من  بالرغم  اجلنس،  نفس  من  زواج شخصني  حالة  أما يف 
األثنية، الغنى، التعليم و... فإنهما سيواجهان صعوبات ال ميكن 
التغلب عليها وذلك بسبب األمور البيولوجية اليت ستواجههما.

الزواج الطبيعي يعطي عائلة مع أوالد، بينما نتيجة زواج اجلنس 
الواحد هو العقم. لذلك جند احلكومات، ومنذ بداية العامل، تهتم 
وحتافظ عليه ألنه بطبيعته يقدم األسباب الطبيعية جلو عائلي 
طبيعي وحمب ينمو فيه األوالد كما جيب. هذا ما يساعد على 
زواج نفس  اجلميع.  والوطن وخري  والدولة  العائلة  استمرارية 
وراء  األساسي  اهلدف  املّيزات.  هذه  من  أيًا  م  يقدِّ ال  اجلنس 
هذا الزواج هواإلستسالم للشهوات اجلسدية للطرفني اللذين 

طبيعتهما ميكن أن تكون عقيمة منذ الوالدة.
احملرك  تصبح  احلكومة  أن  يعين  املثاليني  زواج  قوننة  إن 
وِخدم  بإقامة  خًمتصون  أو  قضاة  الدولة  تعنيِّ  له.  والدافع 
بأن  التالميذ  ليعّلموا  املدارس  يف  املسؤولني  تأمر  الزواج، 
زواج املثاليني طبيعي وتقاصص أي مسؤول ال يطّبق التعليم 
أوالدهم  بأن  األهل  فسيجد  العام  املستوى  على  أما  اجلديد. 

معّرضون لألخالقيات اجلديدة باستمرار. 
املؤسسات العامة سُتجرب أن تقبل وختدم الزواج اجلديد. كما 
وأن  للمثاليني  اخلدم  الدينية  املراجع  تقّدم  أن  الدولة  تأمل 
خيونوا ضمائرهم مبوافقتهم إن بالصمت أو بإقامة اخلدمة وبذلك 

ينقضون أخالقياتهم وتعاليمهم املسيحية.
يف ستينات القرن املاضي أجربت اجملتمعات لتقبل كل أنواع 
فهو  اليوم  ما يدث  أما  وامرأة.  رجل  بني  اجلنسية  العالقات 
 “ الزواج   “ قبول  املختلفة  اجملتمعات  من  تطلب  جديدة  ثورة 
بني شخصني من نفس اجلنس “ امرأة وامرأة ورجل ورجل “. 
هناك بعض الفئات املتحررة كليًا تنادي وتدافع عن مثل هذا 
الزواج وتعمل كل ما يف استطاعتها لقوننته وجعله وكأنه زواج 

طبيعي.
األخالقي  القانون  انتهاك  إن  يقول:  الكنيسة  تعليم  أما 

الطبيعي الذي وضعه اخلالق، ُيعترب خطيئة ضّد اهلل.
 الزواج املثالي تنطبق عليه هذه املواصفات. 

إن من يّدعي بأنه ملتزم بإجنيل يسوع املسيح ابن اهلل عليه 
بل  الزواج –  أن ُيعارض مثل هذا الزواج. مل تكتشف الدولة – 
وضعه وكّرسه اهلل يف الفردوس مع اجلّدين آدم وحواء. كما 
هو وارد يف كتاب )التكوين 1: 28- 29(. نفس التعليم عّلمه 

سيدنا يسوع املسيح الذي قال يف )مرقس 10: 6- 7(:
“ لكن من بدء اخلليقة ذكرًا وأنثى خلقهما اهلل. من أجل هذا 
اإلثنان جسدًا  ويكون  بامرأته  ويلتصق  وأمه  أباه  الرجل  يرتك 

واحدًا “.
مالحظة: صوت الربملان الفدرالي ضد قوننة الزواج املثالي. 

ولكن وحتى املرة املقبلة.
آميــــــن
املرتوبوليت بولس صليبا

اقامة احلفالت  املناضل سامي مظلوم على  االستاذ  بديع مظلوم شقيق  املبدع  النجم  اعتاد 
الوطنية من اجل دعم املقاومة الوطنية وقد شاركته الغناء الفنانة املتألقة يوال بستاني وذلك 

منذ عدة سنوات وقد اجريت معه العديد من املقابالت ويف كل مرة كان لديه اجلديد.
ومن املعروف ان النجم بديع هو قريب ونسيب املطرب الكبري مسري يزبك الذي يعاني اليوم 
من املرض شفاه اهلل وما زال اجلمهور يردد له اغنياته احملببة على القلوب....وكذلك املطرب 
البديع الذي غنى للشاعر الكبري صباح العبداهلل ...مشيوا الثوار ع جبهتنا القومية....يتحدوا 

النار ع خطوط الصهيونية....
نسأل اهلل الشفاء للمطرب الكبري مسري يزبك وللمطرب البديع دوام التألق مع شقيقه االستاذ 

الويف سامي مظلوم ولن يضيع حق وراءه مطالب هكذا علمنا التاريخ.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

النجم بديع مظلوم حييي حفال دعًما 
للمقاومة الوطنية

املطرب بديع مظلوم والفنانة بوال بستاني والزميل اكرم املغوّش واالستاذ سامي مظلوم)ارشيف(

حليب األبقار
حيمي من.. اإليدز

حليب  ان  أسرتالي  باحث  قال 
األبقار يمل عناصر ميكن تطويرها 

احلكومة 
الربيطانية 

تطمئن مواطنيها:
ال خالف بني قط 
رئيس الوزراء 

وقطة وزير املالية
احلكومة  رئاسة  مكتب  نفى 
داوننغ   10( الربيطانية 
بني  خالف  وجود  سرتيت( 
ديفيد  الوزراء  رئيس  قط 
)الري(  املسمى  كامريون 
)املالية(  اخلزانة  وزير  وقطة 
جورج أوزبورن امللقبة )فريا(، 
بعد بث صور هلما على موقع 

تويرت وهما يتعاركان.
اإلذاعة  هيئة  وقالت 
سي(  بي  )بي  الربيطانية 
اخلزانة  وزير  قطة  إن  امس 
 11( يف  املقيم  أوزبورن، 
اجملاور  سرتيت(  داوننغ 
لكامريون  الرمسي  للمقر 
سرتيت(،  داوننغ   10( يف 
الري  تلطم  وهي  صورت 
أن  وأضافت  األيسر.  مبخلبها 
رئيس  مكتب  باسم  متحدثة 
الوزراء الربيطاني أصرت على 
يتعايشان  وفريا  الري  أن 
على  تعلق  مل  لكنها  معًا، 
اخلالفات  رغم  مغامراتهما 
التارخيية املعروفة بني سكان 
10 و11 داوننغ سرتيت حول 
السياسات احلكومية. وذكرت 
)بي بي سي( أن القط الري، 
سنوات،   5 العمر  من  البالغ 
ُيبادر  تعرض لالنتقاد ألنه ال 
يف  واجباته  ويهمل  بالعراك 
اصطياد الفئران بسبب نومه 
املتكرر، يف حني ُعرفت القطة 

فريا بقدرتها على اهليمنة.
وكان )10 داوننغ سرتيت( 
من  شباط/فرباير  يف  تبنى 
العام املاضي القط الري من 
ملجأ الكالب والقطط الشاردة 
الفئران  ملكافحة  لندن  يف 
جرذ  مشاهدة  بعد  واجلرذان، 
خالل  الرئيسي  بابه  خارج 
األخبار  نشرات  من  اثنتني 
فشل  لكنه  التلفزيونية، 
خالل  فأر  بأي  اإلمساك  يف 
مما  املاضية  الطويلة  األشهر 
اثار شائعات أن أيامه اصبحت 
معدودة. وجنح الري يف آب/
أغسطس املاضي من اصطياد 
من  شهرًا   18 بعد  فأر  أول 
رئاسة  مكتب  يف  وجوده 
احلكومة الربيطانية، مما انقذه 
احتمال  من  مؤقتة  بصورة 
انهاء خدماته بسبب فشله يف 
مهمته ونومه لفرتات طويلة.

صحافية  تقارير  واوردت 
أخريًا، أن الري وقع يف غرام 
ومتكن  جماور،  حي  من  قطة 
من  سرتيت  داوننغ  مسؤولو 
على  إقدامه  أسباب  تفسري 
النوم طوال فرتات النهار بعد 
أن اكتشفوا بأنه يقضي الليل 

مع حبه اجلديد.

فقدان  اإلصابة مبرض  من  للحماية 
املناعة املكتسبة »اإليدز«. واوضح 
من  كرامسكي،  ماريت  الدكتور 
جامعة ملبورن، ان األجسام املضادة 
اليت توجد يف حليب األبقار ميكن أن 
ُتطّور وحتّول إىل كرميات حتول دون 
كرامسكي  وأشار  باإليدز.  اإلصابة 

اليت حتقن  احلوامل  األبقار  ان  إىل 
أجسامًا  تنتج  اإليدز،  بربوتينات 
أول  من  استخراجها  ميكن  مضادة 
كمية من احلليب تنتجها البقرة بعد 
والدة صغارها. وقال ان املضادات 
هذه متكنت من منع فريوس اإليدز 

من الدخول إىل اخلاليا البشرية.
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BEIRUT: A teachers’ union 
Wednesday declared a na-
tionwide general strike 
Thursday to protest the gov-
ernment’s failure to send the 
salary scale draft to Parlia-
ment despite a preliminary 
Cabinet decision to raise cer-
tain taxes to fund the wage 
increase for civil servants 
and public school teachers.
The Union Coordination Com-
mittee called on all public 
and private schools and gov-
ernment agencies to abide by 
the strike and threatened to 
escalate the situation if Cabi-
net refrained from sending 
the higher wages bill to the 
Parliament immediately.
“We call on all public and 
private school teachers to 
observe the strike and not be 
intimidated by the threats of 
the private school adminis-
trations to fire the insubordi-
nate teachers,” the statement 
said.
It is not clear if all private 
school teachers will com-
ply with the request of the 
UCC, although most of these 
teachers fully support raising 
their salaries substantially.
However, the head of the 
Catholic schools said all in-
stitutions under its adminis-
tration would remain open, 
though he did not say if stu-
dents would attend classes 
on the day of the strike.
Last week only a handful of 
private schools in Beirut re-
mained open during the gen-
eral strike called by the UCC.
The UCC said it refused to 
finance the salary increases 
through taxes that affect 
ordinary citizens, claiming 
the increment could be eas-
ily funded if the Cabinet cut 
waste, combated corruption 
and improved tax collection, 
most notably from Beirut 
Port.
Emerging from the Cabinet 
meeting, Information Minister 

Union rallies teachers, public sector to participate in strike
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Walid Daouk told reporters 
the ministers agreed in prin-
ciple to raise the VAT on im-
ported cars from 10 percent 
to 15 percent; increase taxes 
on interest on customer de-
posits from 5 to 7 percent; 
and increase the fiscal stamp 
fee on construction permits.
A source told The Daily Star 
that the Cabinet contemplat-
ed raising tax on luxury items 
such tobacco and alcoholic 
beverages.
“Raising taxes on luxury 
items should in principle 
generate annual revenue of 
$70 million a year.
But the government will con-
sider other taxes to secure 
sufficient funds for the high-
er wages of public sectors 
employees,” the source told 
the paper.
Daouk said the Cabinet would 
hold another meeting on Oct. 
31 to finalize the taxes and 
sources of funding.
Most ministers expressed 
their displeasure at the 
behavior of the UCC and 
stressed that the teachers 
and civil servants should ex-
ercise self restrain and avoid 
escalating the situation.
“Honestly speaking, working 
under pressure is unaccept-
able. We are addressing the 
new generations [students]. 
We have to be patient and 
discuss all matters in order 
to preserve financial and 
economic stability,” Daouk 
said in the news conference. 
It is not clear how much the 
salary scale increase would 
cost the treasury but most 
observers estimate a cost of 
more than $1.5 billion.
Prime Minister Najib Mikati 
has repeatedly said Cabinet 
has no intention of raising 
taxes on limited-income fam-
ilies, although some econo-
mists are skeptical that the 
government will be able to 
raise enough cash to fund 

the salary scale.
A source told The Daily Star 
the Cabinet would hold a 
special meeting Monday to 
speed up the administrative 
appointments, adding that 
most of the ministers feel 
that any delay on this issue 
would affect the performance 
of most government depart-
ments.
Before the Cabinet meeting, 
the newly appointed head of 
the Higher Judicial Council 
and Attorney General were 
sworn in.
Earlier in the day, taxi driv-
ers protested as the union 
called a strike over several 
demands, including a cap on 
the price of fuel and increas-
ing NSSF benefits for driv-
ers.
Participation in the protests 
were low, with only around 
50 cars gathered in Dora, 
north of Beirut, with taxi driv-
ers raising the Lebanese flag 
and hooting their vehicles’ 
horns.
One of the drivers issued 
calls over a microphone for 
other cab owners to join the 
strike. A statement issued by 
the taxi drivers’ union was 
also distributed in Dora, en-
couraging taxi drivers to join 
the strike.
“Today is your day to claim 
your rights,” said the state-
ment, adding that the strike 
might be followed up by oth-
er protest movements.
In Eklim al-Kharroub, south-
east of Beirut, taxi drivers re-
sponded to the union’s call, 
with a large number of taxi 
drivers gathered in a park-
ing lot in Wadi al-Zineh on 
the coastal road, the National 
News Agency reported.
The NNA said that the driv-
ers issued a statement de-
manding to have “their basic 
rights, just like other groups 
of the Lebanese society.”
Earlier this week, Lebanon’s 
taxi drivers union issued a 
statement calling for a strike 
following an unsuccessful 
meeting with Finance Min-
ister Mohammad Safadi to 
set a ceiling for the price of 
gasoline.
The statement reiterated the 
association’s demand for a 
LL25,000 ceiling on 20 liters 
for gasoline and LL20,000 
on diesel.

Union rallies teachers, public sector to participate in strike

BEIRUT: International media-
tor on Syria, Lakhdar Brahimi, 
reiterated his warning that 
Syria’s civil war risks spilling 
across borders and appealed 
again for a temporary truce to 
help calm 19-months of con-
flict.
The U.N.-Arab League envoy 
has proposed that both Presi-
dent Bashar Assad’s forces 
and rebel fighters seeking his 
overthrow hold fire during the 
Islamic holiday of Eid al-Adha 
that starts next week.
Brahimi said Assad’s regime 
must take the lead in imple-
menting a cease-fire, saying 
rebel representatives have 
assured him they will observe 
the truce if the government 
takes the first step.
“The Syrian people are bury-
ing hundreds of people each 
day, so if they bury fewer 
people during the days of 
the holiday, this could be the 
start of Syria’s return from the 
dangerous situation that it ... 
is continuing to slip toward,” 
he told reporters Wednesday 
in Beirut after talks with Leb-
anese leaders.
Syrian authorities, who blame 
rebels for the failure of an 
April cease-fire plan, guard-
edly welcomed Brahimi’s 
proposal but said any initia-
tive must be respected by 
both sides.
And in rare agreement, Tur-
key, one of Assad’s harshest 
critics, and Iran, one of his 
strongest allies, both said 
they backed the plan.
At least 30,000 people have 
been killed in the uprising, 
which began with peaceful 
demonstrations and now pits 
mainly Sunni Muslim rebels 
against an Alawite president.
There are fears of broader 
Middle East sectarian con-
flict between Sunni powers 
sympathetic to the rebels and 
Shiites who back Assad.
“This crisis cannot remain 
within Syrian borders in-
definitely. Either it will be ad-
dressed or it will increase ... 
and be all-consuming,” Bra-
himi said.
The British-based opposition 
Syrian Observatory for Hu-
man Rights said at least 90 
people had been killed in Syr-
ia by late afternoon Wednes-
day, after 150 people died the 
day before.
The death toll has topped 

1,000 a week for at least 
two months as divided world 
powers have condemned the 
bloodshed in what has large-
ly become a stalemate, but 
failed to agree on a political 
solution.
Sunday, Brahimi appealed 
to leaders in Iran to support 
a proposal for a cease-fire to 
mark Eid al-Adha, expected 
to begin at dusk on Oct. 25.
“For us, there isn’t any sac-
rifice too great if the blood 
stops flowing in Syria even 
for a day, an hour,” Turkish 
Foreign Minister Ahmet Da-
vutoglu told a news confer-
ence in Ankara, saying he 
had discussed the plan with 
his Iranian counterpart.
“The Arab League, Turkey 
and Iran have declared their 
support for this proposal,” 
he said, adding he expected 
those who backed the plan to 
make a statement Friday.
Iran’s state news agency 
quoted President Mahmoud 
Ahmadinejad as saying Iran 
backed the temporary cease-
fire plan and believed free 
elections were the right way 
forward.
Syrian officials have ques-
tioned whether the dispa-
rate rebels, who agreed on a 
joint leadership Tuesday to 
encourage states to provide 
them more powerful weap-
ons, could commit to or hon-
or any ceasefire deal.
But Brahimi said opposi-
tion figures had told him any 
cease-fire by Assad would be 
reciprocated immediately.
“We heard from everyone we 
met in the opposition, and ev-
eryone [else] we met that, if 
the government stops using 
violence, ‘We will respond to 
this directly,’” he said.
On the battlefront Wednes-
day, rebels shot down a he-
licopter gunship as the army 
fought to recapture the stra-
tegic northwestern town of 
Maaret al-Numan, according 
to the Observatory.
Amateur video posted on 
YouTube showed a helicop-
ter spiraling downwards and 
then exploding, as onlookers 
cried: “Allahu akbar,” Arabic 
for God is greatest.
Warplanes targeted a rebel 
blockade of a highway in Idlib 
province which has halted 
regime efforts to reinforce 
Aleppo, a theatre of intense 

Brahimi raises specter of spillover
fighting for three months.
The early morning air raids 
targeted Maaret al-Numan 
and nearby villages, which 
fell to the rebels a week ago 
as they pushed to create a 
buffer zone abutting Turkey, 
the Observatory said.
Amateur footage of rebels 
using shoulder-mounted 
surface-to-air missiles have 
emerged in the past few days, 
and France’s Foreign Minis-
ter Laurent Fabius said that 
heavy weapons acquired by 
the insurgents have forced 
Assad’s air force to bomb 
rebel-held areas from high 
altitude.
“There are now weapons that 
are forcing the planes to fly 
extremely high, and so the 
strikes are less accurate,” 
Fabius said before meeting in 
Paris with civilian members 
of rebel councils that run 
areas outside the regime’s 
control. France began chan-
neling money and humanitar-
ian aid to rebel-held parts of 
Syria in August to support 
self-rule and try to create an 
alternative to the Damascus 
government.
However, the French plan 
falls well short of the foreign-
protected safe havens the op-
position says it needs.
Russia, which sold Syria 
arms worth $1 billion last 
year, and China have vetoed 
three resolutions favored by 
Western powers condemning 
Syrian authorities and open-
ing the way to U.N. sanctions 
on Damascus.
Fabius said Moscow’s stance 
would only cement chaos 
in Syria, adding that he had 
told Russian Foreign Minis-
ter Sergei Lavrov that “If you 
continue to oppose a change 
of regime, then the extremists 
risk taking control.”
Moscow denies trying to prop 
up Assad, who allows Russia 
to maintain a naval supply fa-
cility in Tartus that is its only 
naval base outside the former 
Soviet Union.
But Russia says Syria’s crisis 
must be resolved without for-
eign interference, particularly 
military intervention.
Russia’s President Vladimir 
Putin Wednesday defended 
its arms trade, insisting only 
the United Nations could 
dictate restrictions on arms 
sales.
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SUSPENDED Labor MP 
Craig Thomson says civil 
charges by Fair Work Aus-
tralia will be ‘thrown out’ 
amid new claims he spent 
another $2000 on prosti-
tutes. 
The suspended Labor MP 
turned independent faces 
fines of up to $450,000 and 
compensation payments af-
ter the workplace watchdog 
filed civil charges in the 
Federal Court on monday.
The charges broaden ex-
isting claims Mr Thomson 
spent hundreds of thou-
sands of dollars of union 
funds on prostitutes and 
other personal expenses 
while national secretary of 
the Health Services Union.
A STRIKE force investigat-
ing Labor MP Craig Thom-
son has been told the MP 
was given a credit card by 
a known union supplier. 
CRAIG Thomson faces a 
fresh legal nightmare with 
the Health Services Union 
warning it is “coming after 
him” to repay union cash. 
Senior legal sources said 
the federal MP could be 
liable for fines of about 
$200,000 - and face a mas-
sive legal bill of a similar 
amount - if found guilty of 
breaching industrial laws 
on about 130 occasions.
The Labor Party, which had 
earlier picked up a legal 
bill of about $300,000 for 
the embattled backbench-
er, last night confirmed it 
would no longer pay his le-
gal expenses.
The HSU’s acting national 
president Chris Brown is 
not sure if the union will be 
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Craig Thomson asserts Fair Work civil charges will be ‘thrown out’ 

able to recoup any misused 
funds from Mr Thomson, 
but says it will at least try.
“We will follow it through to 
the end,” he told ABC radio 
this morning.
“I suspect that’s going to 
put some pressure on Mr 
Thomson, but we’ve got 
a duty to our members to 
try and recover where pos-
sible.”
Mr Brown welcomed the 
civil charges, saying Mr 
Thomson needed to be 
held accountable for his 
actions.
The member for Dobell also 
faces the wrath of a parlia-
mentary committee looking 
into claims he misled the 
parliament when he denied 
the allegations.
“These proceedings are 
getting to the pointy end,” 
Mr Brown said, adding 
there was “more to come”.
The government will contin-
ue to accept Mr Thomson’s 
vote on key legislation and 
to fend off censure motions 
in the parliament.
Just a week after former 
speaker Peter Slipper was 
forced to resign over lewd 
text messages, the industri-
al umpire detailed a series 
of fresh cash transactions 
by Mr Thomson to pay for 
escort services while he 
was Health Services Union 
boss.
These involve withdrawals 
totalling $1700 from auto-
matic teller machines on 
three separate occasions in 
April and June 2006.
They were allegedly used 
to pay for escort services 
from The Boardroom of 

Melbourne, Young Blondes/
Confidential Models Es-
corts and Miss Behaving, 
according to FWA’s 194-
page statement of claim 
filed in the Federal Court 
yesterday. Mr Thomson has 
denies the claims.
The alleged payments for 
escort services form part of 
more than $100,000 in cash 
withdrawals by Mr Thom-
son when he was HSU na-
tional secretary from 2002 
to 2007. These are in addi-
tion to about $6000 in pay-
ments for prostitutes paid 
on a union credit card in 
his name.
But there could be worse 
to come with Victorian 
and NSW police close to 
finalising separate crimi-
nal investigations into Mr 
Thomson’s alleged misuse 
of union funds.
The court action comes 
less than a week after Mr 
Slipper was forced to re-
sign from his office, weak-
ening the government’s 
grip on power.
Mr Thomson has sat on the 
cross-benches since late 
April but has consistently 
voted with the govern-
ment and is regularly seen 
around parliament with his 
ALP colleagues.
FWA general manager Ber-
nadette O’Neill said the 
claim was based largely on 
the findings of a three-year 
investigation into Mr Thom-
son but also included the 
additional allegations in re-
lation to cash withdrawals.
“I have not taken this action 
lightly. I am satisfied that it 
is in the public interest to 

pursue the allegations in 
the documents filed in the 
Federal Court today and 
consider that there is a rea-
sonable prospect of suc-
cess,” Ms O’Neill said. “If 
successful I will be seeking 
the imposition of pecuniary 
penalties relating to each of 
the 37 alleged contraven-
tions where penalties are 
available.
“I will also be seeking or-
ders requiring Mr Thomson 
to pay compensation for 
losses allegedly incurred 
by the HSU by reason of 
the alleged breaches of 
general duties, should they 
be proven.”
Mr Thomson, who has held 
his Central Coast seat of 
Dobell since 2007, said he 
would “continue” to main-
tain his innocence.
“While I am disappointed, I 
am not surprised that Fair 
Work Australia has de-
cided to go ahead with its 
claims,” he said. “Clearly 
FWA has felt pressured 
into responding this way 
given the political process 
which it is part of.
“Naturally I will vigorously 
defend these claims which 
are based on a totally dis-
credited Fair Work Austra-
lia report.”
Last night, Labor Party 
sources confirmed they 
would not be prepared to 
pay any more of Mr Thom-
son’s legal fees, saying they 
would adhere to a motion 
passed on May 18 by the 
party’s finance committee.
That motion said the NSW 
branch of the Labor Party 
“will no longer provide fi-
nancial assistance or any 
other legal expenses for 
Craig Thomson”.
Prime Minister Julia Gillard 
has declined to comment 
on the charges against 
Craig Thomson or whether 
he should stay in Parlia-
ment as she arrived in India 
for a three-day visit.
“I’m not going to comment 
on a matter that’s before 
the courts and I’m also not 
going to war-game a lot 
of hypothetical questions 
about a matter that’s before 
the courts,” she said.

More allegations ... suspended Labor MP Craig Thompson leaving his home / Pic: Gary Graham 
Source: The Daily Telegraph

Opposition Leader John 
Robertson has thanked 
Robert Furolo for his 
work as Labor’s road 
spokesman, saying he 
respects his decision to 
spend more time with his 
family. 
Mr Furolo late on Tuesday 
night announced he was 
quitting the opposition 
front bench, saying “with 
two children growing up 
all too quickly, and hav-
ing recently re-married, 
I have decided to step 
back.”
The Lakemba MP’s deci-
sion has been interpreted 
as a vote of no confi-
dence in Mr Robertson, 
but the opposition leader 
on Wednesday thanked 
Mr Furolo for his work as 
roads spokesman.
“I respect Rob’s deci-
sion to spend more time 
with his family, particu-
larly following his recent 
marriage, and thank him 
again for his service to 
the shadow cabinet,” Mr 
Robertson said in a state-
ment.
“Rob is a passionate La-

bor representative in the 
NSW Parliament and will 
continue to be a strong 
voice for the people of 
Lakemba.”
Senior government min-
ister Chris Hartcher said 
the Mr Furolo’s resigna-
tion was a sign of “inter-
nal turmoil” in the Labor 
opposition.
“What Robert Furolo is 
simply saying to John 
Robertson is, ‘I don’t 
have confidence in your 
leadership. I am taking 
my bat and ball and going 
home,” Mr Hartcher told 
ABC Radio.
“The open prediction 
around the parliament is 
that while this resignation 
might be the first from the 
front bench under John 
Robertson it certainly 
won’t be the last.”
Mr Furolo’s resignation 
has presented Mr Robert-
son with an opportunity to 
reshuffle his front bench, 
with reports upper house 
MP Walt Secord has been 
agitating for a spot.
Mr Furolo entered the 
NSW Legislative Assem-
bly after winning a 2008 
byelection, replacing for-
mer premier Morris Iem-
ma.
Since Labor’s 2011 elec-
tion defeat he also briefly 
served as a shadow min-
ister for small business, 
housing and mental 
health.

Robertson thanks former roads 
spokesman NSW

SOUTH Australian Greens 
MP Tammy Franks has 
been fined $6,600 for fail-
ing to lodge tax returns 
for a decade. 
The 44-year-old upper 
house MP also was or-
dered to pay prosecution 
and witness costs.
Earlier this month in Ad-
elaide Magistrates Court, 
magistrate Simon Smart 
found her guilty of 10 
charges of failing to com-
ply with a final notice re-
quiring her to lodge tax re-

Greens MP fined for failing to 
lodge tax

turns from 2001 to 2010.
In fining her on Wednes-
day, the magistrate not-
ed the public shaming 
and embarrassment Ms 
Franks had experienced 
from publicity about the 
case.
«You did not fail to com-
ply from a desire to avoid 
payment of taxation, but 
rather because your per-
sonal affairs were disor-
ganised and you failed to 
accord the notice prior-
ity,» he said.
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OPPOSITION Leader 
Tony Abbott has a “firm 
intention” to bring the 
budget back to a strong 
surplus so a coalition 
government can fund a 
national disability insur-
ance scheme (NDIS) 
The scheme is expected 
to cost around $15 bil-
lion a year to run when 
fully implemented in 
2018/19.
The Gillard Labor gov-
ernment has so far set 
aside $1 billion for trial 
sites, but a Senate es-
timates committee on 
Tuesday heard that be-
yond the next four years, 
no formal assumptions 
have been made about 
its funding.
Mr Abbott told reporters 
in Sydney on Wednes-

Abbott says NDIS can 
be funded 
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OPPOSITION Leader Tony 
Abbott has welcomed the 
decision to award a gong 
to Indian cricketer Sachin 
Tendulkar. 
Prime Minister Julia Gil-
lard announced on a visit 
to New Delhi on Tuesday 
that Tendulkar would re-
ceive an AM, making him 
a member of the Order of 
Australia.
Mr Abbott on Wednes-
day told reporters he wel-
comed the decision, say-

Abbott welcomes Ten-
dulkar award 

ing the batsman had given 
a lot of pleasure to Austra-
lian cricket fans over the 
years.
“I think it’s fair enough for 
him to be acknowledged 
and recognised as some-
one who has been a great 
figure in what is for us a 
great game,” he said.
“I say good on Sachin Ten-
dulkar for everything that 
he’s done for millions of 
cricket fans right around 
the world.”

day the scheme could be 
funded under a coalition 
government pending a 
strong budget surplus.
“If we can get the bud-
get back into strong sur-
plus, and I believe we 
can ... we will be much 
better placed to pay for 
the national disability 
insurance scheme,” Mr 
Abbott said.
Asked about the esti-
mates hearing evidence, 
Mr Abbott said: “We 
think that it is possible 
to implement the NDIS 
in accordance with the 
Productivity Commis-
sion’s timetable.”
“It will be easier to do 
that responsibly if we 
can get the budget into 
strong surplus, and 
that’s our firm intention 
should we be in govern-
ment,” he said.
During the estimates 
hearing, Finance Minis-
ter Penny Wong reiter-
ated the government’s 
commitment to the 
NDIS.
The government is aim-
ing to return a $1.5 bil-
lion surplus in 2012/13.
Mr Abbott has previous-
ly expressed support for 
a “responsible and time-
ly” NDIS.

Opposition leader Tony Ab-
bott says bringing the budget 
to surplus will help fund the 
NDIS. 

KEVIN Rudd has called 
for an end to the politi-
cal name-calling following 
Prime Minister Julia Gil-
lard’s misogyny speech. 
“This sort of stuff frankly 
doesn’t add up to a row 
of beans and the sooner 
we get past the deeply 
personal attacks on both 
sides of politics the bet-
ter,” Mr Rudd told ABC’s 
Lateline.
And rather than Ms Gillard’s 
“misogyny” speech being 
a watershed for women’s 
equality, Mr Rudd said the 
real watershed came with 
the passing of legislation 
which made it illegal for 
someone to discriminate 
on the basis of gender.
He said Australians are 
more interested to know 
what will happen to the 
economy after the mining 
boom ends, and what the 
policies of the major par-
ties are on matters such 
as education, health, in-
frastructure and foreign 
policy.
“That’s the debate people 
would like, a policy-based 
debate on the alternatives 
for Australia’s future,” he 
said.
“There’s a certain terrible 
familiarity between whack, 
whack, whack and whack, 
and, of course, it takes to 
two to tango.
“I believe the appetite of 
the country is, for God’s 
sake, I want to know what 
the future of our economy 
is.”
It came as Mr Rudd 
launched a broader coun-
terattack on those in the 
government vowing to 
“crush” him.
In a bold declaration that 
he would continue to do 
what he likes, the for-
mer PM turned up on the 
streets of southwestern 
Sydney yesterday with the 
man who spectacularly re-
signed as chairman of the 
Labor caucus last week, 
Daryl Melham. Two weeks 
ago, a senior Labor figure 
was anonymously quoted 
as saying Julia Gillard 
would need to “crush” Mr 
Rudd before the next elec-
tion.

Rudd calls for end to 
name-calling 

But, after being mobbed in 
the main street of Hurstville 
yesterday, Mr Rudd said he 
would not be intimidated by 
threats and would continue 
to campaign alongside fel-
low MPs when invited to.
“I’ve been around long 
enough to not take seri-
ously statements like I am 
about to be crushed,” he 
said.
“I’m about how do we seek 
re-election of the Austra-
lian government, how we 
prevent Tony Abbott from 
being elected. The bottom 
line is that it should be all 
hands to the pump rather 
than saying other, frankly 
negative and internally di-
visive things.”
But the prime minister’s 
backers were having none 
of it, accusing Mr Rudd of 
a deliberate campaign to 
try to promote himself and 
his ambitions to retake the 
leadership. Mr Rudd has 
visibly stepped up his pub-
lic appearances with back-
benchers in their elector-
ates in recent weeks. But 
he said he would continue 
to campaign for Labor’s 
re-election, claiming the 
country was crying out for 
a discussion on the future.
“(People) would like a dis-
cussion on the different 
plans, not a rolling charac-
ter analysis of each other,” 
he said.
“What I sense in the com-
munity is they want us to 
get back to basics. The 
other mood I am picking 
up is that people are sick 
and tired of the backbiting 
in politics.”
Mr Melham, who holds 
his seat of Banks by just 
1.4 per cent, defended Mr 
Rudd’s appearance there, 
saying said the Mandarin-
speaking former prime 
minister was hugely popu-
lar with the 15,000-strong 
local Chinese community - 
despite the odd punter ap-
pearing from the crowd to 
sound off at both Mr Rudd 
and Ms Gillard.
“It’s all hands to the deck, 
the Labor Party has to use 
all its assets, he is an as-
set,” Mr Melham said of his 
colleague.

SUSPENDED Labor MP 
Craig Thomson is threaten-
ing to sue anyone who al-
leges he had sex with pros-
titutes - despite detailed 
and extensive allegations 
by Fair Work Australia that 
he did just that. 
According to FWA, Mr 
Thomson used his for-
mer mobile phone to call 
escorts, his union credit 
cards were used to pay 
those agencies and his 
driver’s licence was even 
used to identify himself to 
those agencies.
Former industrial relations 
commissioner Chris McAr-
dle, who began represent-
ing Mr Thomson this week, 
told The Daily Telegraph: 
“Our client has never used 
other people’s money or his 
own money to pay people 
for sex with him. Anyone 
who says the opposite will 
be sued. I’d make a very 
strong reminder to any pol-
iticians (thinking of) saying 
that.
“If they wish to abuse par-
liamentary privilege that’s 
a matter for the privileges 
committee.
“Outside parliament 
they should watch their 
mouths.”
Mr Thomson settled with 
Fairfax last year after su-
ing them over the allega-
tions. The settlement came 
after Mr Thomson’s phone 
records and credit card 
vouchers emerged during 
the legal proceedings.
Mr Thomson cost the Labor 
Party $300,000 in legal fees 
- two-thirds of which were 
spent on that settlement - 
amid a threat he could be 
bankrupted and forced to 
leave parliament, which 
could have brought down 

Craig Thomson threatens to 
sue over prostitute claims 

the Gillard government. Mr 
Thomson has referred to 
the reporting in News Lim-
ited newspapers of the al-
legations against him this 
week as “crap”.
But the allegations FWA 
has presented to the Fed-
eral Court are detailed and 
extensive, listing dates and 
times in which Mr Thom-
son allegedly called escort 
services and paid for them 
with his credit cards.
n all, there are 10 occa-
sions where FWA alleges 
Mr Thomson called prosti-
tute services and then used 
$9603 of union money on 
them.
FWA’s suggestion for the 
first time, that some of his 
$102,000 in mostly unac-
counted-for cash withdraw-
als with the cards was used 
on prostitutes, opens up 
the question of whether 
there are yet more un-
known transactions. FWA 
has rejected Mr Thomson’s 
claims there was noth-
ing new in its statement of 
claim, filed in the court on 
Monday.
“There are some additional 
allegations that have been 
pleaded and they concern 
allegations around the use 
of cash withdrawals to pur-
chase escort services,” 
FWA general manager Ber-
nadette O’Neill told a parlia-
mentary hearing.
“That is in respect of three 
occasions (in 2006).”
Ms O’Neill also revealed she 
had met with Victoria Police 
last month and provided 
them with “everything” they 
sought, including sound re-
cordings (presumably re-
cords of interview) and “all 
of the documents that were 
obtained” by the FWA

Craig Thomson is fighting civil charges brought against him by Fair 
Work Australia
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يف مأمت مهيب متيز حبضور رمسي وشعيب كبري 

اجلالية اللبنانية تودع عميد وركن العائلة مفيد الزوقي

كتب كميل مسعود
فجعت عائلة الزوقي بوجه خاص والجالية اللبنانية بوجه 
عام بوفاة املأسوف على صفاته الطيبة وخصاله الحميدة 
املغفور له عميد عائلة الزوقي الفقيد مفيد الزوقي من بلدة 

املونسنيور طقشي يتكلم عن 
مزايا الفقيد

االب الن فارس يقرأ االنجيل 
باالنكليزية

نجل الفقيد فادي الزوقي يشكر 
الحضور ويتحدث عن والده

االب سمري حداد يقرأ االنجيل 
بالعربية

صهر الفقيد البري مسعود يقرأ 
الرسائل باالنكليزية

طوني شربل يقرأ الرسائل 
بالعربية

النعش داخل الكنسة

جانب آخر من عائلة الفقيد

 ابناء الفقيد يقدمون القرابني

عائلة الفقيد

من  التاسع  يف  االحد  يوم  اهلل  توفاه  الذي  الفخار  راشيا 
الشهر الجاري يف مدينة ملبورن.

وكان لنبأ وفاته الحزن واالسى الشديدان يف قلب الزوجة 
املفجوعة حبوبة واالبناء بسام، جوزيف وفادي وعائالتهم 

وشقيقته  وعائلتها  مسعود  البري  زوجة  ملكة  وابنته 
الوطن  يف  وعيالهم  واالصدقاء  واالقارب  خرياطي  نبيهة 

واملهجر.
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 الكهنة اثناء الذبيحة االلهية

 الزميل سامي مظلوم وحضورالجثمان على االكتاف من الكنيسة اىل مثواه االخري

يعقوب، كريوز، االسمر، سابا والقنصل

 طوق، الدويهي وراضي وحضور

الراهبات االنطونيات واخوية الحبل بال دنس

االثنني  يوم  ظهر  قبل  من  عشرة  الحادية  الساعة  عند 
املاضي اقيم له مأتم حافل يف كنيسة سيدة لبنان املارونية 
السابق  فيكتوريا  فيه: رئيس وزراء  ملبورن، شارك  يف 
فيكتوريا  يف  العام  لبنان  قنصل  براكس،  ستيف  السيد 
والنائبة  االسمر  نزيه  النائب  الخطيب،  غسان  االستاذ 
مارلني كريوز. كما شارك العائلة يف املصاب االليم كل من: 
الرئيس االقليمي للجامعة اللبنانية السيد طوني يعقوب، 
الشيخ بشارة طوق رئيس الجمعية اللبنانية االسرتالية 
فرع الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم، رئيس الجامعة 
السابق  والرئيس  سابا  يوسف  السيد  فيكتوريا  فرع 
السيد سايد حاتم وعدد كبري من املسؤولني السياسيني 
وحشد  وفكرية  واجتماعية  واقتصادية  وهيئات سياسية 
االنطونيات  الراهبات  اىل  اضافة  املواطنني،  من  كبري 

واخوية الحبل بال دنس.
ترأس القداس االلهي وصالة البخور على جثمان الفقيد 
الطوائف  كهنة  وعاونه  طقشي  جو  املونسنيور  سيادة 

املسيحية.

الذبيحة  اقامة  اثناء  الزوقي  فادي  االستاذ  الفقيد  نجل 
فيها  شكر  كلمة  القى  والده،  املرحوم  نفس  عن  االلهية 
معزين  بالهاتف  اتصلوا  والذين  والحضور  الرسميني 
ثم تحدث عن الوالد الحنون الذي سهر مع الوالدة على 
حسن تربية العائلة وقال يف هذه الساعة املهيبة نودعك 
الحق  دنيا  اىل  الباطلة  الدنيا  هذه  من  الحنون  والدي  يا 

والخلود حيث االبرار والصديقون...
قرأ الرسائل باللغة العربية الزميل طوني شربل وباللغة 

االنكليزية صهر الفقيد البري مسعود.
فارس  الن  االب  قدس  االنكليزية  باللغة  االنجيل  قرأ 
العربية قدس االب سمري حداد خادم رعية مار  وباللغة 

يوسف للملكيني الكاثوليك.
وبعد االنجيل املقدس القى سيادة املونسنيور جو طقشي 
عظة من وحي االنجيل قال فيها اننا نودع فقيدنا واخانا 
الغالي مفيد رحمه اهلل الذي عاش حياة مسيحية حقيقية 
كما عاش مع عائلته حيث سهر عليها وقام برتبيتها تربية 

صالحة فكانت فخر املجتمع االسرتالي والوطن لبنان.
العلم والثقافة  املرحوم عائلة نشأت على  وقال لقد ربى 
االعمال  املحامي ورجال  الوطن فكان منها  واملعرفة وحب 

اىل  الكهنة  وباسم  باسمه  تعازيه  وقدم  واالقتصاد 
العائلة.

قدم القرابني اوالد الفقيد كما قرأ النوايا احفاد الفقيد .
وبعد القداس وصالة البخور وقف االبناء والزوجة واالحفاد 
اىل جانب نعش الوالد يذرفون الدموع يودعونه بحسرة 

كبرية وغصة يف القلب.. 
مدافن  اىل  الكنيسة  من  الطاهر  الجثمان  نقل  ذلك  بعد 
اىل  الجميع  انتقل  ثم  الثرى  ووري  حيث  سربينغفال 
سانت  كنيسة  هول  يف  الرحمة  لقمة  لتناول  داندينونغ 

بول.
من  تتقدم  وسيدني  ملبورن  يف  الهريالد  جريدة  اسرة 
وفادي  وجوزيف  بسام  واوالده  حبوبة  الفقيد  زوجة 
البري مسعود وعائلتها  ابنته ملكة زوجة  وعائالتهم ومن 
ومن شقيقته نبيهة خرياطي واوالد حميه امني، رودولف، 
وجيه ووجيهة اللقيس وعائالتهم ومن ينتسب  اليهم يف 
الوطن واملهجر باحر التعازي القلبية الصادقة سائلة اهلل 
الخلود  جنات  الغالي  الفقيد  يسكن  ان  وتعاىل  سبحانه 

ويلهم العائلة الصرب والعزاء.. 
رحمه اهلل. 



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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