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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

نافعة«.  ضارة  »رّب 
سقفها  املعارضة  رفعت 
احلرب  بإعالنها  السياسي 
جتد  فلم  احلكومة،  على 
»االنتاجية«  اال  األكثرية 
سبيال  املتأخرة،  ولو 

للتعويم احلكومي.
على  املعارضة  راهنت 
تطوير املوقف الدولي اىل 
فاذا  »قضيتها«،  جانب 
اخلارجية  وزيرة  مبساعدة 
جونز  اليزابيت  األمريكية 
تاركة  بريوت،  تغادر 
من  »أمجل  بيانا  وراءها 
كافيا  كان  يصدق«،  أن 
 14 »فريق  يتمسك  كي 
آذار« بكل حرف من حروفه 
القائلة بأن الشعب اللبناني 
»تعكس  حكومة  يستحق 
الواليات  وأن  التتمة صفحة 31تطلعاته«، 

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

نوم واسعة وتوابعها
ملن يهمه االمر االتصال على:

0451102032

احلريري يتصل جبنبالط .. وميقاتي مرتاح للدعم الدولي .. والراعي ضد االحتكام للشارع

اخلارجية  وزير  يزور 
الفروف  سريغي  الروسي 
إلطالع  األحد،  غدا  القاهرة 
األمني العام للجامعة العربية 
واملبعوث  العربي  نبيل 
الدولي والعربي إىل سوريا 
على  اإلبراهيمي،  األخضر 

التتمة صفحة 31

التفاصيل صفحة 39

مؤسسة الزوقي التجارية
ألصحابها بسام وجوزيف 

وفادي الزوقي

مطلوب للعمل يف مؤسسة الزوقي 
 في مستشفيي نورث شور وويستميد

 Westmead Hospital - North Shore Hospital 
أشخاص ذوو خربة يف تحضري: البيتزا - الشاورما - ساندويش بار 

(Sandwich Baar( - القهوة Espresso Bar وغري ذلك 
مطلوب طهاة )Chefs( ذوو خربة يف تحضري املأكوالت العاملية
الرجاء االتصال بالسيد جبـّاوي على الرقم: 0450500615

ادعو مجيع 
املؤسسات االسالمية 
لالنضمام لالحتاد ملا 
فيه مصلحة جلميع 

مسلمي اسرتاليا

رئيس االحتاد االسرتالي 
للمجالس االسالمية 
)افيك( احلاج حافظ 
قاسم لـ »اهلريالد«:

املتحدة تدعم جهود رئيس 
ميشال سليمان  اجلمهورية 
»بشأن االنتقال اىل حكومة 

جديدة«.
نفسها  العبارات  هي 

يرددها  بات  اليت  تقريبا 
رئيسا  حوله  ومن  سليمان 
بري  نبيه  النواب  جملس 
ميقاتي  جنيب  واحلكومة 
والنائب وليد جنبالط، اىل 

أن يأتي »العراب« اخلارجي 
وهو  املهمة،  يتوىل  الذي 
حتما لن يأتي »ألن األولوية 
للملف  اليوم  الدولية 
تعبري  حد  على  السوري«، 
األمريكية  الديبلوماسية 
أمس  بريوت  غادرت  اليت 
االول، بعد سلسلة لقاءات 
مع  باجتماعني  توجتها 
جنبالط  النائب  من  كل 
جان  العماد  اجليش  وقائد 
فيهما  وشددت  قهوجي، 
على أهمية جتنيب لبنان أية 
توترات وصيانة االستقرار 

السياسي واألمين.
الرئيس  بأن  وعلم 
هوالند  فرنسوا  الفرنسي 
املقبل  االحد  يوم  سيقوم 
للبنان سريعة  عمل  بزيارة 

الفروف يف القاهرة غداً األحد:

 تسويق حل روسي ألزمة سوري
حلل  موسكو  مقرتحات 
فيما  السورية،  األزمة 
العام  األمني  نائب  متسك 
امحد  العربية  للجامعة 
االول،  أمس  حلي،  بن 
الديبلوماسية،  »باحللول 

محاس  حركة  سلمت 
املصرية  السلطات  إىل 
الفلسطيين  بامللف  املعنية 
وجهة  فيها  تشرح  ورقة 
يف  اجلمود  من  نظرها 
الوطنية،  املصاحلة  ملف 
أنها  ترى  اليت  واملعيقات 
تؤخر إجناز املصاحلة وإنهاء 

محاس تسلم مصر رؤيتها للملف الفلسطيين: 

املصاحلة جتدد اخلالف مع حركة فتح
االنقسام.

يف  القيادي  وقال 
محاس يف قطاع غزة صالح 
الربدويل إن حركته أرسلت 
تشتمل  مصر  إىل  ورقة 
االنقسام  حلل  آليات  على 
على  وتركز  الفلسطيين، 

التتمة صفحة 31

هوالند يف بريوت األحد: دعم املؤسسات واالستقرار

الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند

التفاصيل صفحة 19
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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

UNLIMITED 
CALLS & TEXTS

Australia
Landline & Mobile

UNLIMITED

TEXTS
CALLS &

from Lycamobile

to Lycamobile
GB3

Internet
FREE

How to activate: dial *139*6124#

No monthly

contract,

No commitment

More information www.lycamobile.com.au

Super Saver plan

Lycamobile recharge
denominations are

$10, $20 and $30

$24

 
www.lycamobile.com.au 1300 854 607

Please don’t litter

Customer should have minimum $24 balance on the mobile account to activate, Once the Super Saver plan is activated, we will deduct $24 from the existing 
balance. Any remaining balance will be used for international calls, texts and premium service numbers, A customer may have only ONE Super saver plan per 
mobile number at any one time, The customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/purchased, Customer may renew the Super Saver Plan by 
following the same process on the 31st day from the previous purchase (Making sure that enough credit in the account), Free calls, texts and data are valid for 30 
days from the date of purchase, Customers may use our standard recharge cards to recharge their mobile phones if they do not have enough credit to activate 
or renew the Super Saver Plan.

Recharge available here:

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

LM_Australia_Middle_East_26x18.indd   1 29/10/2012   17:32
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جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

Printed by: New Age Printing Pty Ltd22ززز Clyde Street Rydalmere NSW 2116

 رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق: مرياي رياشي

مكتب ملبورن: كميل مسعود

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

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

لبنانيـــات

تقوم  الذي  التحرك  إطار  يف 
زار  للحوار،  دعما  بكركي  به 
املاروني  البطريرك  الكاردينال 
بشارة الراعي قصر بعبدا، امس 
االول، والتقى رئيس اجلمهورية 
وتناول  ميشال سليمان  العماد 
البحث األوضاع احمللية الراهنة.

وهنأ سليمان الراعي بتعيينه 
االلتفاتة  أن  معتربا  كارديناال 
املكرم  شخص  تتجاوز  البابوية 
دعا  فيما  كله،  لبنان  لتكريم 
حفل  حلضور  سليمان  الراعي 
 24 يف  روما  يف  سيامته 

اجلاري.
وعشرين  اللقاء ساعة  استمر 
دقيقة استمع خالله الراعي اىل 
حول  من سليمان  مفصل  شرح 
اليت  واملساعي  التطورات  آخر 
طارئة  جلسة  لعقد  بها  يقوم 
لتجاوز  الوطين  احلوار  هليئة 
تداعيات  نتيجة  الراهن  الوضع 

انفجار االشرفية.
مساعي  تأييد  الراعي  وجدد 
وقال  للحوار،  ودعوته  سليمان 
ان تغيري احلكومة يتم بالتفاهم 
الدولة،  وتعطيل  بالفراغ  ال 
االحتكام  على  التشديد  مع 
ملؤسسات الدولة حلل اي قضية 
اىل  ال  القضاء  اىل  سيما  ال 
الشارع، معتربا ان دعوة سليمان 
اىل احلوار هي األفضل ملواجهة 
من  ولالنتقال  الراهنة  الظروف 
جرى  كما  اخرى.  اىل  حكومة 
االنتخاب  قانون  اىل  التطرق 
»وكان الرأي متفقا على وجوب 
االتفاق على صيغة مثلى ترضي 
التمثيل«  صحة  وتؤمن  اجلميع 

حسب مصادر متابعة للقاء.
اإلعالم  مسؤول  وأعلن 
يف  غياض  وليد  بكركي  يف 
اهلدف  ان  لـ«املركزية«  حديث 
اليت  اللقاءات  من  االساس 
هو  الراعي  البطريرك  يعقدها 
الوقوف أمام املسؤولية الوطنية 
الظروف،  هذه  يف  والسياسية 
كل شخص  »يتحمل  أن  لناحية 
السياسية،  مواقفه  مسؤولية 
االرجتال  حيتمل  ال  الوضع  ألن 

وال االستخفاف باألمور«.
يف  التقى  الراعي  وكان 
بكركي وزير الصحة علي حسن 
جملس  رئيس  من  موفدا  خليل 

النواب نبيه بري.

يف  املختّصة  الدوائر  بدأت 
منذ  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 
يوم أمس بعث رسائل إىل الّدول 
اليت مّت تعيني سفراء جدد فيها 
مستمزجة رأيها باألمساء املختارة 
مرجع  وعرب  لبنان.  لتمثيل 
ديبلوماسي لبناني عن »امتعاضه 
السفراء  أمساء  تسريب  من 
اىل  تعيينهم  مّت  الذين  األربعني 
اإلعالم قبل تبليغ الدول املعنية 
»باإلساءة  األمر  ووصف  بها«. 
أوال  املعنّي  للسفري  املزدوجة: 
امسه  رفض  حال  وخصوصا يف 
لديها  املعنّي  الدولة  قبل  من 
والسوابق كثرية يف هذا الشأن، 
وإساءة للدولة املعنّي فيها ألن 
استمزاج  قبل  نشر  األخري  اسم 
رأيها«، من دون إغفال اإلساءة 
يتسبب  أن  ميكن  اليت  الوطنية 

بها هذا األمر.
أمس  بسرتس«،  »قصر  وعّج 
الذين  اجلدد  بالسفراء  االول، 
نيل  فور  مبراكزهم  سيلتحقون 
بأن  جلّيا  وبدا  الدول،  موافقة 
منذ  النائمة«  اإلدارية  »اخلاليا 
انتعشت  قصرية  غري  فرتة 
يف  وخصوصا  واستيقظت 
املديريات اليت تعاني من شغور 
إىل  أّدى  ما  بالسفراء  ممّض 
بشخص  كافة  املعامالت  حصر 
كان  الذي  نفسه  اخلارجية  وزير 
على  الوزارة  توليه  منذ  يعمل 
كلها.  اإلدارية  املعامالت  توقيع 
مديريات  على  األمر  وانسحب 
والشؤون  الرموز  منها:  رئيسية 
الدولية  والشؤون  السياسية 
واملالّية  اإلدارية  واملديرية 

واملراسم.
»السفراء«  سلك  امّت  وقد 
العام  األمني  بتعيني  نصابه 
رحيمي  وفيق  السفري  للوزارة 
باألصالة، ما يبّشر »بتفاعل مكثف 
وشامل مع الدول« حبسب مرجع 
استدرك  لبناني،  ديبلوماسي 
مل  الكبري  »الشغور  أن  بالقول 
معامالت  إمتام  من  الوزارة  مينع 
نال  املضين  العمل  لكّن  كثرية 

من أعصاب اجلميع«.
الديبلوماسي  املرجع  وكشف 
أن الرتفيع من الفئة الثالثة اىل 

منصور لألربعني سفرياً: تفعيل السفارات وصورة لبنان

التعيينات الديبلوماسية تدشن ورشة إدارية كبرية يف »اخلارجية«

خليل: سنعمل إلجناز تعيينات جديدة
سليمان والراعي: تغيري احلكومة بالتفاهم ال بالفراغ

Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

COUNTRY FRESH FRUIT 
MARKET 

اسعار ال تضاهى  يف سيدني

هام جدا

»بات  ديبلوماسيا(   40( الثانية 
جاهزا، وهو ينتظر الضوء األخضر 
املتأخر بسبب عدم حسم التباين 
مسألة  يف  النظر  وجهات  يف 
اإلداري  السلكني  بني  األقدمية 
والديبلوماسي«، وأعلن أنه »بعد 
الثالثة  الفئة  من  الرتفيع  إجناز 
اىل الثانية، سيبلغ عدد الشواغر 
الثالثة(  الفئة  )من  مركزا   60
عدنان  اخلارجية  وزير  جعبة  ويف 
مباريات  إلجراء  دعوة  منصور 
جديد  ديبلوماسي  دم  إلدخال 
اخلدمة  جملس  طريق  عن  وذلك 

املدنّية«.
طبخة  »نضوج  على  وتعليقا 
التوقيت  هذا  يف  التشكيالت« 
بالذات، قال املرجع الديبلوماسي 
ان التشكيالت ليست »طبخة« بل 
إجناز كبري للحياة الديبلوماسية بعد 
شغور دام سّتة أعوام متواصلة، 
»علما بأن التشكيالت ينبغي أن 
عليه  ينص  ما  وفق  سنويا  تتّم 

نظام وزارة اخلارجية«.
الديبلوماسي  املرجع  ولفت 
النظر اىل مسائل عّدة يف السلك 
الديبلوماسي ينبغي تعديلها وقد 
األخرية  التشكيالت  كشفتها 
مالك  تعديل  »ضرورة  أبرزها 
عدد  حتديد  عدم  جلهة  الوزارة 
الديبلوماسيني يف الدول بإثنني 
بالكاد يكفي  العدد  فحسب ألن 
ومتابعة  القنصلية  للمعامالت 

تضّخم  ووسط  البلد،  قضايا 
وتشعب  اللبناني  اإلنتشار  حجم 
ومتددها  الديبلوماسية  املهام 
الثنائية  العالقات  صيانة  اىل 
التبادل  وترويج  السياسية 
السياحي والتجاري واإلقتصادي 
واملالي  واإلستثماري  والثقايف 
حيتاج  األمين،  التنسيق  وحتى 
جهاز  اىل  الديبلوماسي  السلك 
بشري أكرب ملتابعة هذه املواضيع 
 7 توجد  أنه  علما  بتفاصيلها«. 
 4 فيها  يعنّي  فحسب  عواصم 
نيويورك،  هي:  ديبلوماسيني 
باريس،  لندن،  بروكسيل، 

واشنطن، القاهرة وجنيف.
وعن سبب اإلبقاء على سفراء 
العواصم الكربى من دون تغيري، 
نفسه  الديبلوماسي  املرجع  قال 
ألن  السفراء  هؤالء  حنّرك  »مل 
التقاعد  اىل  سيذهب  معظمهم 
اإلدارة  اىل  وإعادتهم  سنة  بعد 
وخصوصا  بيحرز«  »ما  املركزية 
مل  اخلارج  يف  هؤالء  مّدة  أن 

تنته«.
أن  اىل  االنتباه  املرجع  ولفت 
الوزارة  مالك  اآلخر يف  التعديل 
تكريس  إلغاء  بضرورة  يتعلق 
الديبلوماسّية،  املراكز  طائفية 
يقرن  ال  الديبلوماسي  فاملوقع 
بطائفة معينة ألن تعاطي وزارة 
مع  هو  واملغرتبني  اخلارجية 
األخرية  وتنظر  اخلارجية،  الدول 
وإملامه  الديبلوماسي  كفاءة  اىل 
انتمائه  اىل  ال  شتى  مبواضيع 
اعتماد  صار  وبالتالي،  الطائفي 
أمرا  واملذهيب  الطائفي  املعيار 
ولصورته  للبنان  وخمجال  معيبا 

الدولية«.
منصور: »إعملوا على 

مدار الساعة«

وزير  أوصى  االول  وأمس 
اخلارجية واملغرتبني عدنان منصور 
السفراء اجلدد »بأال يكونوا عبيدا 
مدار  على  يعملوا  بل  للوقت 
أجل حل املشاكل«،  الساعة من 
هؤالء  استقبال  أثناء  يف  وذلك 
بسرتس«  »قصر  مكتبه يف  يف 
مت  سفريا   40 عددهم  بلغ  وقد 
ترفيع 27 منهم من الفئة الثانية 
اىل االوىل، وحضر اللقاء األمني 
العام الذي صار أصيال، السفري 

وفيق رحيمي.
اقرار  منصور  ووصف 
من  الديبلوماسية  التشكيالت 
األول  أمس  الوزراء  قبل جملس 
»باالجناز املهم للوزارة وللحكومة 
وباخلطوة االكرب منذ العام 1999 

بعد ضمور استغرق أعواما«.
عن  التوقف  »ان  واعترب 
بالعمل  أضّر  التشكيالت  اصدار 
أن  ورأى  وشّله«،  الديبلوماسي 
السفارات  تفّعل  »التشكيالت 
وتعزز  املقبلة  االنتخابات  يف 
صورة لبنان يف اخلارج«، واعدا 
املرحلة  يف  جهوده  تنصّب  بأن 
توسيع  مشروع  »على  القادمة 
مالك وزارة اخلارجية يف الدول، 
ال سيما انه يف معظم السفارات 

يعمل ديبلوماسيان فحسب«.
على  منصور  رحيمي  وشكر 
ملف  إلنهاء  بذهلا  اليت  اجلهود 
قائال  الديبلوماسية  التشكيالت 
عند  اجلميع  يكون  أن  »أمتنى 
الظروف  وسط  لبنان  ظّن  حسن 

الدقيقة اليت متّر بها املنطقة«.
ضاهر  علي  السفري  وحتّدث 
منصور  شاكرا  زمالئه  باسم 
إلمتام  بذهلا  اليت  اجلهود  »على 
بـ«إعالء  واعدا  التشكيالت« 

مصلحة لبنان أّوال«.

منصور وعدد من السفراء الجدد يف وزارة الخارجية )داالتش ونهرا(

تهاني  نقل  انه  خليل  وقال 
بري للراعي برتبة الكاردينالية، 
»احلوار  أهمية  على  وشدد 
وضرورة  واستمراره  الوطين 
وحده  النه  معه  اجلميع  جتاوب 
يشكل مدخال للخروج من ازماتنا 
االخرية  سيما  وال  السياسية 
»ضرورة  على  وأكد  منها«. 
لالنتخابات  جديد  قانون  إقرار 
احلالي  القانون  يتجاوز  النيابية 
ويصب يف خدمة تأمني التمثيل 
الشراكة  وتعزيز  الصحيح 
الوطنية ويساهم يف إخراج البلد 

من مشكالته وأزماته«.
أننا  اىل  االنتباه  ولفت 
إلجناز  قوتنا  بكل  »سنعمل 
وإجراءات  جديدة  تعيينات 
احلكومة  عمل  وتفعيل  جديدة، 
بضرورة  ننادي  كما  متاما، 
النيابية  اللجان  عمل  تفعيل 
تعزز  اليت  بالواجبات  والقيام 
فاملقاطعة   ، املؤسسات  أدوار 
مبكونات  فقط  ليس  مضرة 
احلكومة واجمللس النيابي، وإمنا 
جبميع اللبنانيني، وجيب االنتباه 
اىل خماطر هذا االمر واالستفادة 

من التجارب السابقة«.
تهنئة  رسالة  الراعي  وتسلم 
النضال  »جبهة  رئيس  من 
جنبالط  وليد  النائب  الوطين« 
نقلها اليه أمني السر العام يف 
االشرتاكي«  التقدمي  »احلزب 
ظافر ناصر حبضور النائب إيلي 

عون.
رسالته  يف  جنبالط  واعترب 
الوحيد  السبيل  هو  »احلوار  أن 
السياسية  اخلالفات  ملعاجلة 
يضمن  مبا  اللبنانيني  بني 
السلم  وحيصن  االستقرار 
الدولية  مرجعيته  عرب  األهلي 
واألمنية  السياسية  مبؤسساتها 

والقضائية«.
كما التقى الراعي نائب رئيس 
إيلي  السابق  النواب  جملس 
الفرزلي الذي مثن دعوة رئيس 
اجلمهورية للمؤمتر احلواري الذي 
جيب ان يكون مقدمة الي عمل 
من شأنه ان حيول دون وقوع اي 
فراغ يف السلطة يأخذ لبنان اىل 
مرفوض«.  امر  وهذا  اجملهول، 
قانون  »سقوط  ان  اىل  وأشار 
الستني اصبح مسلمة وال عودة 

اليه«.

سليمان مستقبال الراعي )داالتي ونهرا(

سليمان والراعي: تغيري احلكومة 
بالتفاهم ال بالفراغ
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لبنانيـــات

»حزب اهلل«: معركة سوريا 
ستحدد اجتاه املرحلة املقبلة

بـري يرجـئ اجللسـة العامـة 
بالتوافـق مع ميقاتـي

Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

النواب  جملس  رئيس  أعلن 
جلسة  تأجيل  عن  بري  نبيه 
النيابي  للمجلس  العامة  اهليئة 
اليت كانت مقررة يف السابع من 
ما  اجلاري، إىل موعد حيدد يف 
مشاركة  على  منا  »حرصا  بعد، 
اجلميع يف مثل هذه اجللسات«. 
التشاور  بعد  بري،  قرار  وجاء 
مع رئيس جملس الوزراء جنيب 
عني  يف  زاره  الذي  ميقاتي، 

التينة، أمس االول.
اللقاء،  وأوضح ميقاتي، بعد 
قلنا  حنن  سؤال:  على  ردًا 
كل  على  الطبيعي  الرد  ان 
هلا  تتعرض  اليت  االنتقادات 
احلكومة هو اإلنتاج مع الوزراء. 
من  مزيد  حيصل  »أن  وأمل 
أن يستكمل  انتظار  اإلنتاج يف 
الرئيس سليمان كل املشاورات 
الفاعليات  مع  بها  يقوم  اليت 
السياسية يف البلد لنجد خمرجا 

هلذه األزمة«.
آذار«،   14« تصعيد  وحول 
احلكومة  تألفت  أن  »منذ  قال: 
يريدون  واحد،  والكالم 
الرد  إسقاطها، وحنن نقول إن 
وعنوان  االنتاجية،  هو  الطبيعي 
االستقالة جيب ان يكون عنوان 
جديدة،  أزمة  عنوان  ال  حل 
والعنوان االجيابي هو أال يكون 
لبنان دخل يف الفراغ، خصوصا 
بها  متر  عصيبة  مبرحلة  منر  اننا 

كل املنطقة«.
أنكم  صحيح  هل  وسئل: 
تلقيتم اتصاال من الرئيس فؤاد 

السنيورة؟
أجاب: »نعم، بعد عودتي من 
احلج اتصل بي وعايدني وبارك 
لي باحلجة، من دون التطرق إىل 

املوضوع احلكومي«.
الشؤون  وزير  بري  واستقبل 
فاعور  ابو  وائل  االجتماعية 
ان  قناعتنا  إن  قال:  الذي 
يبقى  أن  جيب  اللبناني  اجلهد 
منصرفا إىل كيفية محاية لبنان 
واعترب  احمليطة.  األخطار  من 
كلبنانيني  علينا  »يفرتض  أنه 
بشكل  مركزا  جهدنا  يكون  ان 
محاية  كيفية  حول  اساسي 

األخطار  من  اللبناني  الداخل 
من  شكل  بأي  التورط  وعدم 
السورية  األحداث  يف  األشكال 

.«
القوات  »كتلة  عضو  وأكد 
زهرا  انطوان  النائب  اللبنانية« 
الوزارية  اجللسة  حضوره  اثناء 
عقدتها  اليت  االفرتاضية 
والطالبية  الشبابية  املنظمات 
أمام  آذار«   14« قوى  يف 
السرايا احلكومية »اننا سنستمر 
باملقاومة، وال يصدقن أحد أنه 
إذا مل يكن مثة قرار دولي لن 
نصل إىل ما نريده، فنحن أجربنا 
العامل على االعرتاف عام 2005 
من  العيش  يستحق  لبنان  ان 
دون وجود قرار دولي بذلك«.

ورأى عضو اجمللس السياسي 
عبد  الشيخ  اهلل«  »حزب  يف 
اجمليد عّمار، يف لقاء يف مركز 
التجّمع العربي واإلسالمي لدعم 
»اهلجمة  أن  املقاومة،  خيار 
املسعورة ضّد املقاومة وسوريا 
بعقدة  مسـكون  فريق  من 
حّق  تقديم  بدافع  هي  السـلطة 
العصب  وشّد  لألسياد  الطاعة 
قناعتنا  أضاف:  الفتنوّي«. 
بأن معركة سوريا ستحدد اجتاه 
اليت  املقبلة  للمرحلة  البوصلة 
املقاومة  قوى  لصاحل  ستكون 

واملمانعة.

»اللقاء األرثوذكسي«
يشيد بالتشكيالت

األرثوذكسي«  »اللقاء  رأى 
أن التشكيالت الدبلوماسية متثل 
وأشاد  للحكومة.  نوعيًا  إجنازٌا 
الوزراء  جملس  رئيس  بنائب 
مسري مقبل »الذي يعمل بصمت 
الطائفة  حقوق  صون  أجل  من 
كما  أصحابه.  اىل  احلق  وإعادة 
أن إصرار نائب رئيس احلكومة 
املراكز  على  احلفاظ  على 
األرثوذكس  للروم  املخصصة 
السفري  تعيني  إىل  أفضى  قد 
للشؤون  مديرًا  حداد  ميشال 
من  وعدد  واملالية  االدارية 

السفراء يف مراكز رئيسية«.

بري مستقبال ميقاتي )حسن ابراهيم( 

زار البطريرك املاروني بشارة 
القصر  االول  أمس  الراعي 
الرئيس  مع  وعرض  اجلمهوري 
سليمان  ميشال  اللبناني 

األوضاع العامة واملستجدات.
رئيس  موفد  نقل  وكان 
نبيه  اللبناني  النيابي  اجمللس 
حسن  علي  الصحة  وزير  بري 
التهاني  الراعي  اىل  خليل، 
تلقى  كما  كاردينااًل،  بتعيينه 
رسالة تهنئة من رئيس »جبهة 
وليد  النيابية  الوطين«  النضال 
»احلوار  أن  فيها  أكد  جنبالط 
سبيل وحيد ملعاجلة اخلالفات«.

انه  اللقاء  بعد  خليل  وصرح 
اليت  »الثوابت  للراعي  جدد 
مع  تتالقى  واليت  بها  التزمنا 
احلوار  أهميًة  وأوهلا  توجيهاته، 
وضرورة  واستمراره  الوطين 
وحده  ألنه  معه،  اجلميع  جتاوب 
يشكل مدخاًل للخروج من أزماتنا 
»ضرورة  مؤكدًا  السياسية«، 
لالنتخابات  جديد  قانون  إقرار 
ويصب  احلالي  القانون  يتجاوز 
يف خدمة تأمني التمثيل الصحيح 

وتعزيز الشراكة الوطنية«.
»حريص  الراعي  أن  واعترب 
السياسي  االستقرار  على  جدًا 

يف البلد، مثلنا متامًا. 
أن  على  حريصون  وحنن 
بالتعيينات  تعزز احلكومة عملها 
وان  وغريها،  الديبلوماسية 
مسؤوليتها«،  حتمل  تستمر يف 

وقال: 
إلجناز  قوتنا  بكل  »سنعمل 
وإجراءات  جديدة  تعيينات 
احلكومة  عمل  وتفعيل  جديدة، 
بضرورة  ننادي  كما  متامًا، 
النيابية  اللجان  عمل  تفعيل 

تعزز  اليت  بالواجبات  والقيام 
فاملقاطعة  املؤسسات،  أدوار 
مبكونات  فقط  ليس  مضرة 
وإمنا  النيابي  واجمللس  احلكومة 
جبميع اللبنانيني، وجيب االنتباه 
إىل خماطر هذا األمر واالستفادة 

من التجارب السابقة«.
تهنئة  رسالة  الراعي  وتسلم 
أمني  إليه  نقلها  جنبالط  من 
السر العام يف »احلزب التقدمي 
يف  ناصر  ظافر  االشرتاكي« 

حضور النائب إيلي عون.
رسالته  يف  جنبالط  وهنأ 
ذلك  يف  أن  معتربًا  الراعي، 
بل  الكريم،  لشخصكم  »تكرميًا 
قداسته  من  تقدير  أيضًا  هو 
اليت  ورسالته،  ودوره  للبنان 
احلفاظ  مسؤولية  مجيعًا  علينا 
هذه  ظل  »يف  مؤكدًا  عليه«، 
الظروف الدقيقة، أن احلوار هو 
السبيل الوحيد ملعاجلة اخلالفات 
مبا  اللبنانيني  بني  السياسية 
يضمن االستقرار وحيصن السلم 
الدولية  مرجعيته  عرب  األهلي 
واألمنية  السياسية  مبؤسساتها 

والقضائية«.
إنه  جهته،  من  ناصر  وقال 
من  »ما  أن  الراعي  إىل  نقل 
والتواصل  اللقاء  إال  آخر  خيار 
املشاكل  ومناقشة  والتحاور 

السياسية واالختالفات«.
»الزيارة  أن  إىل  عون  ولفت 
تؤكد العالقة اجليدة واملستمرة 
مع  املختارة  بها  تتمسك  اليت 

بكركي«.
حرص  »ملس  أنه  إىل  ولفت 
هذه  على  الراعي  الكاردينال 
إىل  بالنسبة  وأهميتها  العالقة 

العمل الوطين ككل«.

موفدان من بري وجنبالط 
لتهنئة الراعي: توافق على 

ضرورة احلوار حلل األزمة

اعتداء على قوى األمن يف عرسال 
خالل نقل جريح سوري إىل لبنان

تسببت عملية نقل جريح سوري من اجلانب السوري إىل داخل 
األراضي اللبنانية يف منطقة عرسال لتلقي العالج، مبواجهة مع 

عناصر قوى األمن اللبناني وجرح 12 عنصرًا منهم.
وكانت عملية نقل اجلريح، لكن حاجزًا لقوى األمن يف وادي 
قبل  القيادة  مراجعة  الناقلني  من  طلب  عرسال(  )شرق  محيد 
بالضرب  األمن  قوى  عناصر  على  فانهالوا  اجلريح،  نقل  إمتام 
بالعصي واحلجارة واهلراوات ونقل اجلرحى إىل مستشفى »دار 
األمل« اجلامعي يف دورس للمعاجلة، فيما تويف اجلريح السوري 
متأثرًا جبروحه. وذكرت الوكالة »الوطنية لإلعالم« )الرمسية( أن 
جرحى قوى األمن هم من »كتيبة الفهود« بإمرة الرائد بشارة 
ن. وهم: املعاون أول خليل ي. وحاله خطرة، الرقيب أول حممد 
أ.، الرقيب أول مهدي ز.، الرقيب أول حممد ن.، الرقيب أول 
عباس ح.، العريف علي و.، العريف أمحد م.، العريف حممد م.، 
العريف بشري ج.، الدركي خالد و.، الدركي إلياس خ. والدركي 

حسنني ح.

املباحث  قسم  رئيس  استمـــع 
اجلنائية املركزية العميد جوزف احللو 
اإلعالمي  إفادة  إىل  االول،  أمس 
املقدم  اإلخبار  يف  قطيش  نديم 
من مواطن لبناني ضده على خلفية 
تشييع  يف  املشاركني  دعــوته 
يف  احلسن  وسام  اللواء  الشهيد 
21 تشرين األول )أكتوبر( املاضي 
إىل اقتحام السراي الكبرية. وبعد 
العام  النائب  على  اإلفادة  عرض 
التمييزي القاضي حامت ماضي قرر 

تركه بسند إقامة.
اجللسة  بعد  قطيش  وأوضح 
»ال  دقيقة:   45 استمرت  اليت 
حضرت  القضاء.  مع  لنا  خصومة 
كان  والتحقيق  طبيعي  شكل  يف 
راقيًا وحمرتمًا جدًا، سجلت إفادتي 
ووقعت على سند إقامة، إذا كان 
فسنتابعه  املسار  هلذا  متابعة  من 

على امتنان«.
ضده  املقدم  اإلخبار  أن  وأكد 
مباشرة  ويتحمله  »سياسي، 
من  املتضرر  السياسي  الفريق 
لبنان. حنن  هدم جدار اخلوف يف 
القضائي.  اجملال  يف  متعاونون 
فاملعركة طويلة  السياسة  أما يف 

ومستمرة. 
يف  تفصيل  جمرد  األمر  وهذا 
ولن  بكثري.  ذلك  من  أكرب  معركة 
مجهورية  يف  اليوم  بعد  نسكت 

السالح«.
إخبارات جديدة  وعما حيكى عن 
قطيش:  قال  ضـــده،  قدمــت 
املعركة  أن  يثبت  األمر  »هذا 
طويلة. وهناك من يريد أن يقول 
إن صرخة األمل اليت عربنا عنها يوم 
اغتيال اللواء احلسن ويوم تشييعه 
واليت أطلقـــت باسم كل مجهور 14 
آذار هي اليت تهدد السلم األهلي، 
بينمــــا طائرة »أيوب« وتصرحيات 
الذي  اإليرانيني  املسؤولني  أحد 
التقطتها  اليت  الصور  إن  قال 
إيران  يف  أصبحت  الطائرة  هذه 
كما  األهلي.  السلـــم  تهدد  ال 
أن اغتيال وسام احلسن ال يهدد 
يريد  من  فهناك  األهلي.  السلم 
مشهد  من  الكامريا  يزيــــح  أن 
أما  أخرى.  مشاهد  إىل  االغتيال 
بالنسبة إلينا فاالغتيال السياسي 
إسقاط  هو  واألهم  األساس  هو 
نظام  وإسقاط  السالح  مجهورية 

السالح وهذا النظام سيسقط«.

القضاء يستمع إىل إفادة
 قطيش وخيلي سبيله

رعد: لو كانت احلكومة بيد 14 آذار ألخذت 
البلد اىل حرب

خريس: لتفعيل طاولة احلوار وتطبيق الطائف
الوفاء  كتلة  رئيس  رّد 
على  رعد  حممد  النائب  للمقاومة 
فريق  بها  تقدم  اليت  املذكرة 
اجلمهورية  رئيس  اىل  آذار   14
أنه  اىل  الفتا  سليمان،  ميشال 
آذار   14 فريق  أن  املعلوم  »من 
إال   2005 العام  يف  تشكل  قد 
النظر عن  منذ ذلك، يصرف  أنه 
وينشغل  االسرائيلية  االعتداءات 
بتغيري وجهة الصراع وفقا ألجندة 

خاصة تفتعل عدوات بديلة«.
وأشار يف مؤمتر صحايف اىل أنه 
»رغم كل االعتداءات االسرائيلية 
ففريق 14 آذار مل يرفع أي مذكرة 
»مذكرة  أن  معتربا  احتجاج«، 
مجلة  تتضمن  لسليمان  آذار   14
سوريا  باستهداف  تتوجه  مطالب 

بشكل عدائي«.
املذكرة  »هذه  أن  رعد  ورأى 
هو  الوظيفي  دورها  أن  يبدو 
ومالقاة  سوريا  ضد  التحريض 
تستهدفها  اليت  الدولية  اهلجمة 
وهدفها  موقعها  وتستهدف 
 14 فريق  تورط  على  التغطية 
العدوان  يف  ومشاركته  آذار 
والسالح  باملال  سوريا  على 

واالعالم«.
املذكرة  »هذه  أن  اىل  ولفت 
زادتنا قناعة أن احلكومة لو كانت 
بيد 14 آذار ألخذت البلد اىل حرب 

مع سوريا واىل خراب ودمار«.
أما بشأن املطالبة بنشر قوات 

اليونيفيل على احلدود مع سوريا، 
هو  »هذا  إن  بالقول  رعد  فعلق 
آذار   14 يريده  كان  ما  نفس 
شرطا لوقف العدوان االسرائيلي 
على لبنان يف العام 2009 ونفس 
ما كان يطلبه من وزيرة اخلارجية 
األمريكية السابقة كوندليزا رايس 
احللم  هذا  حتقيق  اآلن  وحياول 
بالسنوات  بتحقيقه  فشله  بعد 
بأنها  املطلب  واصفا  السابقة«، 
رعد  باجليش«.واعترب  »تشكيك 
احلرص  تعكس  ال  »املذكرة  أن 
على سيادة لبنان بقدر ما تعكس 
املشروع  اىل  الفريق  انضمام 
األمريكي الذي يريد ختريب لبنان 
اتفاق  من  والتنصل  واملنطقة 

الطائف«.
الوطنية  »القوى  دعا  وعليه، 
اللبنانية للتعاطي اجلاد واملسؤول 
اليت  املريبة  االستهدافات  مع 

رمت اليها املذكرة«.
مطار  فتح  رعد  تناول  كذلك، 
ذلك  أن  اىل  مشريا  القليعات، 
واالجراءات  فرتة  منذ  »مقرر 
حتول  اليت  هي  واالدارية  الفنية 
دون ذلك خصوصا أن استخدام 
خنتلف  وال  الشمال  يعزز  املطار 
أن  يريد  البعض  لكن  ذلك  على 

يوظف ذلك سياسيا«.
وأكد »على املستوى السياسي 
حنن لسنا ضد فتح مطار القليعات 

على االطالق«.

امس  النبطية  مدينة  شّيعت 
االول أحد جماهدي »حزب اهلل« 
املعارك يف  الذين سقطوا يف 
احلزب  نعي  يف  وجاء  سوريا. 
انه  الدين  زين  حممود  حليدر 
بواجبه  قيامه  اثناء  استشهد 

اجلهادي.
وفيما مل تعرف ظروف مقتل 
زين الدين، بدت ظروف االعالن 
عن استشهاده ومراسم تشييعه 
شبيهة اىل حد كبري بتلك اليت 
عن  االعالن  ورافقت  أحاطت 
وعناصر  مسؤولني  استشهاد 

قتيل جديد لـ«حزب اهلل« يف سوريا
قتلوا  أنهم  الحقًا  تبني  آخرين 
احلضور  واقتصر  سوريا.  يف 
احلزب  مسؤولي  من  عدد  على 
احملليني، ومنع الصحافيون من 

تصوير مراسم التشييع.
انه  الدين  زين  عن  وعرف 
اهلل«  »حزب  يف  متفرغ  عنصر 
يف  مقيمًا  وكان  اعوام  منذ 
قبل  لبريوت  اجلنوبية  الضاحية 
حي  يف  لإلقامة  ينتقل  أن 
املسلخ يف النبطية. لكنه غاب 
يف اآلونة األخرية قبل أن يعود 

إليها جثة.
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Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

وزيرة  مساعدة  أنهت 
لشؤون  األمريكية  اخلارجية 
إليزابيث  األوسط  الشرق 
بإعالنها  لبنان  زيارتها  جونز 
رئيس  جهود  بالدها  دعم 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
يف  للتشاور  آخرين  وقادة 
حكومة  اىل  االنتقال  شأن 

جديدة.
زيارتها  جونز  واختتمت 
رئيس  مع  باجتماع  لبنان 
الوطين«  النضال  »جبهة 
وآخر  جنبالط  وليد  النيابية 
العماد  جان  اجليش  قائد  مع 
ممثلي  اىل  إضافة  قهوجي، 
بعد  لبنان  يف  املتحدة  األمم 
أول  ليل  اجتمعت  كانت  أن 
من أمس مع كل من رئيس 
اللبنانية«  »القوات  حزب 
احلكومة  ورئيس  جعجع  مسري 
السابق فؤاد السنيورة وعدد 

من قادة قوى 14 آذار.
اكتفاء  االنتباه  ولفت 
عن  األمريكية  السفارة  بيان 
اختتام جونز زيارتها باإلشارة 
أن  تأكيد  »أعادت  أنها  اىل 
يستحق  اللبناني  الشعب 
تطلعاته  تعكس  حكومة 
استقرار  بتعزيز  وتقوم 
واستقالله«،  لبنان وسيادته 
بيان  يف  كما  يشر،  مل  إذ 
نصيحة  اىل  أمس،  من  أول 
يقّوض  وما  الفراغ  جتنب 
قالت  متايز  يف  االستقرار، 
مصادر سياسية إن املسؤولة 
األمريكية عّبت عنه يف موقف 
السياسية  األزمة  من  بالدها 
خالل  لبنان،  يعيشها  اليت 
قوى  مع  سيما  ال  لقاءاتها، 
حرص  بأن  وفسرته  آذار   14
ال  االستقرار  على  واشنطن 
مطلب  تفهمها  مع  يتعارض 

جونز: لبنان يستحق حكومة تعزز استقراره ...

 ميقاتي: ال أحد أكثر حرصاً مين على السّنة
ملصلحة  احلكومة،  ترحيل 
حكومة جديدة ختفف من وطأة 

»حزب اهلل«.
وأوضحت املصادر أن جونز 
توقفت أمام خماوف الرئيس 
فراغ  حصول  من  سليمان 
احلكومة  استقالة  حال  يف 
التواصل  باستمرار  ونصحت 
من  جهوده  ودعم  األخري  مع 
خالل املشاورات اليت جيريها 

مع أطراف طاولة احلوار.
أن  املصادر  والحظت   
مشاركة  مسألة  طرحت  جونز 
يف  القتال  يف  اهلل«  »حزب 
مع  انسجامه  ومدى  سورية 
وإرسال  احلياد،  سياسة 
طائرة االستطالع »أيوب« اىل 
وحملت  اإلسرائيلية،  األجواء 
يف  اجلارية  التحقيقات  اىل 
بلغاريا حول هجوم تعرضت له 
حافلة تقل سياحًا إسرائيليني 
ماذا  متسائلة  شهرين  قبل 
سيكون عليه املوقف يف حال 

كان للحزب عالقة به؟
وأشارت املصادر السياسية 
اىل أن جونز رأت أن اغتيال 
اللواء وسام احلسن »مل يكن 
اللبنانية  الدولة  اىل  موجهًا 
أو فريق لبناني، بل اىل كل 
لبنان  اىل  يتطلعون  الذين 
وكان  سيد«.  دميوقراطي 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
شدد على أنه »ال جيوز يف أي 
صراع سياسي أن جند أنفسنا 
أمام الطائفية واملذهبية، وأنا 
ألن  أحد  من  شهادة  أريد  ال 
على  حرصًا  مين  أكثر  أحد  ال 

الطائفة السّنية«.
واعتب ميقاتي عب »تويرت« 
هو  املسؤولية  »حتمل  أن 
والقرار  واألصعب  األهم 
اختذته«،  الذي  هو  الصحيح 

جمددًا القول: »ال مانع عندي 
ولكن  استقاليت  تقديم  من 

علينا أواًل تأمني البدائل«.
اإلجراءات  سياق  ويف 
اغتيال  شأن  يف  القضائية 
النائب  ادعى  احلسن،  اللواء 
التمييزي لدى اجمللس العدلي 
القضية،  عليه  أحيلت  الذي 
أمس  ماضي،  حامت  القاضي 
وكل  »جمهولني  على  االول، 
فاعاًل  التحقيق  يظهره  من 
أو  شريكًا  أو  متدخاًل  أو 
حمرضًا«. وأحال االدعاء على 
قاضي التحقيق العدلي نبيل 
وهبه، طالبًا إجراء التحقيقات 
وإصدار كل مذكرة يقتضيها 
مذكرات  فيها  مبا  التحقيق 
تتطلب  اليت  وتلك  التوقيف 

التنفيذ الدولي.
وقع  أخرى،  جهة  من 

اللبنانية  احلدود  على  حادث 
بلدة  خراج  يف  السورية   –
أثناء  أمس  البقاعية  عرسال 
حماولة نقل جريح سوري اىل 
إذ حصل  اللبنانية،  األراضي 
قوى  من  وحدة  بني  خالف 
األمن الداخلي املتمركزة على 
اجلريح  ناقلي  وبني  احلدود 
يف  قيادي  أنه  يبدو  الذي 
وكانت  احلر  السوري  اجليش 
سأل  فقد  بليغة.  إصابته 
عناصر قوى األمن عن هويته 
اتصاالت  إلجراء  واستمهلوا 
بالقيادة قبل السماح بإدخاله، 
ويف هذا الوقت تويف اجلريح 

السوري، وأعقب ذلك صدام 
بني عناصر قوى األمن وبني 
وتعددت  اجلريح.  ناقلي 
الشأن،  هذا  يف  الروايات 
أمنية  مصادر  قالت  فبينما 
املسلحني  من  جمموعة  إن 
السوريني هامجوا عناصر قوى 
األمن انهالوا عليهم بالعصي 
ما أدى اىل جرحهم، قال بيان 
من »أهالي عرسال« إن شبابًا 
من البلدة حاولوا نقل اجلريح 
بسيارة  بشدة،  ينزف  الذي 
قوى  عناصر  لكن  إسعاف 
األمن منعوهم وأدى ذلك اىل 
برد  تسبب  ما  اجلريح  وفاة 

فعل عصيب من بعض الشبان 
وتشابك  تالسن  وحصل 
بينهم  والعصي  باأليدي 
وبني 3 عناصر من حاجز قوى 
األمن وتدخلت القوى األمنية 
والبلدية ووجهاء عرسال حلل 

اإلشكال.
بلدية  رئيس  نائب  وأكد 
لـ  الفليطي  أمحد  عرسال 
الشبان  »أن  »احلياة«: 
اجلريح  أحضروا  الذين 
وعراسلة  لبنانيون  السوري 
يدخلون  ال  السوريني  ألن 
اللبنانية.  األراضي  اىل 
ويضعون  بنا  يتصلون  وهم 
ونقوم  احلدود  على  جرحاهم 
حصل  ما  وهذا  بإحضارهم. 
ولدى  أمس(  من  )أول  ليل 
اجلريح  مع  الشبان  وصول 
بليغة  إصابته  كانت  الذي 
قوى  حاجز  اىل  بطنه  يف 
األمن رفض العناصر أن مير 
اىل  البلدة  عب  لنقله  اجلريح 
املستشفى ما أدى اىل وفاته 

عند احلاجز«.
وسأل الفليطي:«هل هناك 
اجلرحى؟  إدخال  مبنع  أوامر 
حنن مع الثورة السورية نعم، 
وكل ما نقوم به هو إسعاف 
ومساعدة  فقط  اجلرحى 
اليت  احلدود  هذه  النازحني، 

رمسناها ألنفسنا«. 
حماولة  »أي  واستنكر 
لإليقاع بيننا وبني قوى األمن 
املديرية  مطالبًا  الداخلي«. 
بفتح  األمن  لقوى  العامة 

حتقيق يف احلادث.

قهوجي مستقبال جونز بحضور كونيلي )عن موقع الجيش اللبناني(
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بقلم سعيد صيداوي

بلبنان  عصفت  اليت  االحداث 
منذ تأسيسه وحتى الساعة اظهرت 
كان  الكيان صغريًا  هذا  هشاشة 
ام كبريًا، فالتسوية الطائفية اليت 
اعتمدت كصيغة ميثاقية يف العام 
احلروب  لبنان  عن  تبعد  مل   1943
كانت  بل  الداخلية،  والصراعات 
صيغة مؤسسة لنظام حكم طائفي 
واحملاصصة،  املداهنة  على  يقوم 
الطائفي شكل والدة  النظام  هذا 
حروب وصراعات داخلية ويف كل 

طائرة »أيوب« أرعبت الصهاينة وعمالءهم

رأى النائب وليد جنبالط أنه 
»فوق أشالء الشعب السوري 
وعلى حطام الرتاث السوري، 
يتبادل بعض أركان ما يسمى 
النقاشات  الدولي  اجملتمع 
جنيف  اتفاق  تفسريات  حول 
أربعة  من  أكثر  منذ  املتوفى 
من  بأمثاله  وامللتحق  أشهر، 
واملواقف  البيانات  عشرات 
وال  تقدم  ال  اليت  النظرية 

تؤخر«.
امس:  تصريح  يف  أضاف 
»ها هما وزيرا خارجية فرنسا 
وروسيا يتناقشان بكل برودة 
تفسري  يف  وهدوء  أعصاب 
فهذا  جنيف،  اتفاق  مضامني 
بأنها  نقاطه  بعض  يصف 
عليه  ويرد  النمر،  جلد  كبقع 
اآلخر مصححًا بأنها أشبه بلعبة 
وذاك،  هذا  وبني  الشطرنج. 
الواليات  خارجية  وزيرة  تطل 
كلينتون  هيالري  املتحدة 
لتحذر املعارضة من اجلنوح حنو 
التطرف، متناسية أن التخاذل 
الدولي عن دعم املعارضة منذ 
إسقاط  بهدف  الثورة  اندالع 
النظام واالمتناع عن االعرتاف 
السوري«  الوطين  بـ«اجمللس 
الرئيسيان  السببان  هما 
يف  الراهن  الوضع  النزالق 
من  عليه  هو  ما  إىل  سوريا 

قتل ودمار وختريب«.
الرتف  »ان  اىل  وأشار 
الفكري والنظري الذي يستمتع 
به اجملتمع الدولي يف الوقت 
من  سوريا  فيه  حترتق  الذي 
يقدم  أقصاها،  إىل  أقصاها 
خمطط  أن  على  جديدًا  دلياًل 
التدمري املنهجي لسوريا يسري 
والضحية  وساق،  قدم  على 
الشعب  والوحيدة هي  األوىل 
السوري املرتوك لقدره يواجه 
وحيدًا، وبشجاعة غري مسبوقة، 
آلة القتل والدمار، وهو يدرك 
أن األمثان اليت يدفعها اليوم، 
أرخص  تبقى  قساوتها،  على 
قبل  ما  حقبة  إىل  العودة  من 

الثورة«.
خيرج  لو  »حبذا  وختم 
نادي  من  الدولي  اجملتمع 
ميدان  إىل  النظري  النقاش 
العمل الفعلي، فينقذ الشعب 
له،  يتعرض  مما  السوري 
عار  وصمة  سجله  من  وميحو 
مل يسجل هلا مثيال يف تاريخ 
االنسانية مجعاء، وهي تتمثل 
القتلى  لعدد  اليومي  بالرصد 
حيرك  أن  دون  من  األبرياء 
إنه يكاد يستمتع  ساكنًا، بل 
املكتوف  موقف  بالوقوف 

األيدي واملتفرج«.

جنبالط ينتقد 
»ختاذل« 

اجملتمع الدولي
وعدم االعرتاف 

بـ»اجمللس 
الوطين«

Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

مرة تعاجل مبسكنات ظرفية عرب اعادة انتاج التسوية ذاتها. وبعد حروب 
طائفية بني ابناء الوطن الواحد ذهب ضحيتها مئات االلوف من الضحايا 
االبرياء، وتشرد اكثر من مليون لبناني اىل عامل االغرتاب تفجر من وجدان 
هذا الشعب مقاومة وطنية شعبية دعمتها اجلمهورية العربية السورية 
بقيادة الرئيس القائد حافظ االسد، واستطاع هذا الرجل الكبري حبكمته 
ان ينقذ لبنان من التقسيم احملتم، واسس مع شرفاء الوطن ومقاومته 
وجيشه ملرحلة جديدة من تاريخ لبنان احلديث، واهمها تثبيت املقاومة 
يف لب الصيغة اللبنانية امليثاقية اجلديدة، اضافة اىل تأكيد هوية لبنان 
العربية، مع عالقات مميزة بسوريا ...وهكذا انقذ الرئيس حافظ االسد 
كيانهم  يف  الصهاينة  هلا  خطط  ومذهبية  طائفية  كنتونات  من  لبنان 
من  الصهيونية  الذي حتتله  االبيض  البيت  »اسرائيل« ويف  الغاصب 
بابه اىل حمرابه...وكان وما زال ينفذ هذا احلراك مجاعات عميلة متآمرة 
على لبنان وشعب لبنان وبالتالي على مقاومة لبنان، واملقاومة الشعبية 
يف فلسطني والعراق، واآلن يف قلب العروبة النابض بالعزة والكرامة 
سورية اجلرحية وبقيادة الرئيس املقاوم ابن ابيه بامتياز الدكتور بشار 
حافظ االسد الذي حيظى بتأييد شعيب كبري وجبيش عقائدي بطل هو 
امل االمة العربية كلها من احمليط اىل اخلليج النه جيش مقاوم بل هو 
جزء اساسي من املقاومة يف كل الوطن العربي وحتديدًا يف سورية قلعة 
املقاومة وام املقاومني والوطنيني الشرفاء يف العامل العربي، وقبلة 

شرفاء االنسانية مجعاء...
للبنان حضورًا  وحققت  الصهيوني  االغتصاب  دولة  املقاومة قهرت 
مرموقًا يف كل العامل وخاصة عند الشعوب اليت تقدر وحترتم من يقاوم 
الباسلة  املقاومة  تلك  واملوت،  والدمار  والقهر  واالرهاب  االغتصاب 
القائد  الكون مساحة  هذا  والشرفاء يف  املقاومني  رأسها سيد  وعلى 
حسن نصراهلل وكل من يعمل بنهج املقاومة كفعل حضاري انساني راٍق 
هو عنوان التمدن لكل شعوب االرض اليت تسعى حلق تقرير مصريها 
يف التحرير الرساء العدالة االجتماعية اليت تصون الكرامة االنسانية لكل 

انسان يف هذا العامل...
من  االوراق  خلط  للعامل  اعاد  العظيم  الثوري  االنساني  احلدث  هذا 
سورية  من  االنساني  الثوري  االسرتاتيجي  احللف  هذا  فكان  جديد 
مرورًا  والعراق  ولبنان  فلسطني  من  الشام  ببالد  يسمى  ما  اي  كلها 
بدولة ايران الصديقة الوفية لقضايا امتنا وصواًل اىل روسيا العظمى 
والصني الشعبية ثم الربازيل وفنزويال بل وكل امريكا الالتينية ومعهم 
حاضرة الفاتيكان ويعود الفضل بتحريك الفاتيكان للبطاركة واالساقفة 
املشرقيني وعلى رأسهم بطريرك االنسانية والبابا اآلتي اىل روما قريبًا 
مار بشارة الراعي الكاردينال املقدس ومعه البطريرك حلام والبطريرك 
حنا  عطااهلل  الكبري  املناضل  املقدسة  والديار  فلسطني  ومطران  هزيم 
رأسهم  وعلى  االخرى  الطوائف  من  الدين  رجال  ننسى  لن  وبالتأكيد 
العالمة الدكتور مفيت سورية امحد حسون ومفيت روسيا حممد انشوف 
وبطريرك موسكو العظيم ورجال الكنيسة الروسية الذين يدينون لكنيسة 
سوريا االنطاكية بوصول املسيحية اىل الديار الروسية منذ حوالي الف 

سنة ونّيف....
انين اعلنها وبكل صراحة وجدانية واخالقية ان فعل املقاومة هو الذي 
حصد هذا االجناز العاملي الكبري وهو الذي اعاد التوازن احلقيقي لكل 
شعوب االرض...وهذا يؤكد ان ال قيمة لوطن ساكنوه عبيد حتى ولو 
املقاومة النه جيل لن  نبتدئ مع جيل  اجلنة.حنن  الوطن يف  كان هذا 
يسقط فثمة اجيال مل تولد بعد، ستكون حرة يف انسانيتها،يف وطنها، 

يف امتها ويف عاملها الكبري...
نعم العامل كله بشرفائه ومقاوميه مع سورية ومع قيادتها وجيشها 
الصهيونية  تقودها  جمرمة  كونية  حربًا  وجيابه  االرهاب  يقاوم  الذي 
العاملية واننا نؤكد ان اغتيال اللواء وسام احلسن هو فعل صهيوني 
حاقد الغاية منه عودة الفوضى والدمار اىل لبنان بوقود لبنانية حيركها 
القابع يف باريس والذي ال عالقة له بوالده الشهيد فهو ساقط افلس 
كمعلمهم  افلسوا  الذين  الليل  خفافيش  اما  ودينيًا..  واخالقيًا  ماديًا 
والبعض عاد اىل صوابه وهذا »مش عيب« فسأكشفهم على حقيقتهم 
يف مؤمتر صحفي ننشر من خالله بعض الرسائل احلاقدة والقذرة اليت 

وصلتنا مبناسبة عيد االضحى املبارك.
لن اطيل لكنين احيي االجناز الكبري بطائرة ايوب اليت ارعبت الصهاينة 
وعمالءهم، احيي املقاومة الباسلة، وسورية املنتصرة حتمًا على االرهاب 
واملؤامرة الكونية، سورية الصخرة اليت ستتحطم عليها احلركة الصهيونية 
العاملية، واني ارى وانا ابن املئة عام ان اسرائيل ببقائها وغباء الدول 

العربية وحقد حركتها الصهيونية حتفر قربها بايديها ومن يعش ير.
وخاصة  احلياة  حقول  بكل  الصهيونية  بنهج  هنا  يعملون  والذين 
االعالمية هم اىل قرب التاريخ سائرون الن من يبيع شرفه وعرضه بفضة 
من الصهاينة يف الداخل واخلارج هو ملعون بشريعة السماء، شريعة رب 
العاملني وشريعة االنسان صورة اهلل على هذه االرض. والنصر لسالم 

عادل آت لبين االنسان....

حسم رئيس اجلمهورية ميشال 
مطلب  من  موقفه  سليمان 
فهو  احلكومة،  اسقاط  املعارضة 
اىل  األمر  وأبلغ  ذلك.  يؤيد  ال 
مساعدة وزيرة اخلارجية االمريكية 
أثناء  جونز  اليزابيت  بالوكالة 
استقباله هلا، وبّرر رفضه بالقول 
ان »شروط اسقاطها ال تنطبق مع 
األصول الدميوقراطية«. وأكد أن 
املشاورات اليت جيريها مع أركان 
زعماء  من  وسواهم  املعارضة 
حكومة  تشكيل  تتناول  ال  البالد 
هليئة  جلسة  عقد  بل  جديدة، 
انعكاسات  يف  للتشاور  احلوار 
جرمية اللواء وسام احلسن وسبل 
معاجلتها. وسبق له أن كّرر ذلك 
الذين  األجانب  السفراء  أمام 
زاروه مطالبني مبنع حصول فراغ 
حكومي يف حال استقالة الرئيس 
سليمان  وأعطى  ميقاتي.  جنيب 
جلسة  برتؤسه  زمخًا  احلكومة 
اليت  االسبوعية  الوزراء  جملس 
االول يف  أمس  من  أول  عقدت 
بعبدا، ووّجه بذلك رسالة مباشرة 
اىل املعارضة رفض فيها اسقاط 
احلكومة، بل عرب عن دعمه العملي 
تشنها  محلة  مواجهة  يف  هلا، 
ويف  سياسيًا  املعارضة  عليها 
ينظمها  باعتصامات  الشارع 
وطرابلس،  بريوت  يف  انصارها 
مع وعود مبزيد من التحركات من 

أجل إسقاطها.
احلكومة  إقرار  وشّكل 
للتشكيالت الديبلوماسية املتعثرة 
منذ سبع سنوات، زمخًا قويًا يف 
بتصنيف  وذلك  املعارضة،  وجه 
27 مستشارًا وترقيتهم اىل رتبة 
شاغرًا  مركزًا   40 وملء  سفري 
املالك،  داخل  من  سفري  برتبة 
وكاد  خارجه.  من  وتعيني مخسة 
التشكيالت  تلك  صدور  وقع 
داخليًا  املتوتر  الظرف  هذا  يف 
واقليميًا، ينسي اجلميع ان فريقًا 
سياسيًا كبريًا ميثل فئة كبرية من 
الطوائف  مجيع  ومن  املواطنني 
باستقالة  يطالب  واملذاهب، 

كشف حماولة فرار من سجن رومية
جنحت عناصر قوى األمن الداخلي أمس االول يف كشف حماولة 
فرار جديدة ملوقوفني من تنظيم »فتح اإلسالم« من سجن رومية. 
وتقوم احملاولة اليت كان يتم التحضري هلا، على ارتداء السجني 
إليه،  التعرف  دون  واحليلولة  هويته  إلخفاء  نسائيًا  »تشادورًا« 
ومن ثم استخدام احلبال للنزول من مبنى املوقوفني اإلسالميني، 

وبعدها خيرج بصورة عادية من املدخل الرئيسي للسجن.
ومل  احلبال،  وأحد  »التشادور«  على  األمنية  القوى  وعثرت 
تستبعد أن تكون هذه الوسيلة استخدمت سابقًا يف عمليات الفرار 

األخرية ملوقويف »فتح اإلسالم« الثالثة.
يذكــر أنه مل يتـــم تركيب األبواب املطلوبــة يف الزنزانات وال 
كامريات املراقبة يف السجن وقواطعه، كما مل يتم تغيري إجراءات 

املراقبة عند الدخول واخلروج.

سليمان أبلغ جونز رفضه إسقاط احلكومة وقوى 8 آذار مل تعلّق على املوقف األمريكي
احلكومة منذ اغتيال رئيس شعبة 
املعلومات يف قوى األمن الداخلي 
بسبب  احلسن،  وسام  اللواء 
على  دأب  الذي  للجهاز  تغطيتها 

اغتيال شخصيات من 14 آذار.
اقرتاح  على  سليمان  ووافق 
ميقاتي استئناف جلسات جملس 
يوم  عليه  عرضه  عندما  الوزراء 
حتميل  رافضًا  املاضي،  السبت 
احلسن.  اللواء  دم  له  املعارضة 
على  أيضًا  سليمان  شّجع  ومما 
أن  اجللسات،  استئناف  دعم 
الذي  حتركه  عطلت  املعارضة 
من  ساعات  بعد  بدأه  كان 
األمين«، ملواكبة  »العقل  اغتيال 
األوضاع االستثنائية اليت نشأت 

يف البالد.
ونّبهت مصادر قيادية اىل ان 
بقاء احلكومة ال يؤمن هلا مناقشة 
أجل  من  تتخذها  اليت  املشاريع 
اقرارها لتصبح نافذة، فيما أكد 
الرئيس فؤاد السنيورة أن مقاطعة 
املعارضة أي عمل برملاني، سواء 
يف اللجان املختصة أو يف اجللسة 
من  كبريًا  فريقًا  تغيب  العامة، 
النواب الذين ميثلونها، وبالتالي 
ان الرئيس نبيه بري يرفض أي 
إقصاء ألي نائب أيًا تكن توجهاته 

أو أفكاره، سواء أيد احلكومة يف 
ما تطرحه من مشاريع أو ال.

»االستقواء«  من  وحّذرت 
بتأييد بعض الدول اخلارجية لبقاء 
احلكومة، ألن العكس يفسح يف 
حكومي  فراغ  نشوء  أمام  اجملال 
يف حال استقالة ميقاتي، اضافة 
اىل دول أخرى تشجع على تغيري 
بينها  من  األفضل،  حنو  احلكومة 
يف  جونز  عربت  وقد  امريكا، 
السفارة  عن  صدر  رمسي  بيان 
عن  لبنان  زيارتها  ختام  يف 
يستحق  اللبناني  الشعب  »أن 
وتقوم  تطلعاته  تعكس  حكومة 
وسيادته  لبنان  استقرار  بتعزيز 
دعمها  وأعلنت  واستقالله«. 
جلهود الرئيس سليمان واجلهود 
املسؤولة اليت يبذهلا قادة آخرون 
اىل  االنتقال  شأن  يف  للتشاور 

حكومة جديدة«.
الثامن  قادة  أن  اىل  ولفتت 
دومًا  ينتقدون  الذين  آذار  من 
يف  املتحدة  الواليات  سياسة 
لبنان ويصفونها بأنها تدّخل يف 
الشؤون الداخلية، مل تصدر عنهم 
هذه املرة أي تعليقات حتى ليل 
الديبلوماسية  موقف  على  أمس 

االمريكية.
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لزيارة  تقيمك  هو  ما  س: 
َ مل يكن فيها لقاءات  كندا، وملمِ

رمسية؟
ج: الزيارة كانت مهّمة بالنسبة 
بني  التواصل  أعدنا  ألّننا  لنا 
واملقيمني  كندا  يف  املقيمني 
يف لبنان، وكما تعلمون، املزيج 
الّسّكاني واألهلي املوجود هنا، 
لبنان،  يف  موجود  نفسه  هو 
فكّلنا أقرباء واصدقاء ومعارف، 
سياسّية  ألوان  إىل  وننتمي 
خمتلفة. احلضور كان متأّلفًا من 
يف  فاستعرضنا  الفئات،  مجيع 
يف  الوضع  وكلماتنا  أحاديثنا 
منطقة  يف  اجلوار  ويف  لبنان 
مل  زيارتي  األوسط.  الّشرق 
أّي  أطلب  ومل  رمسّية  تكن 
كانت  فالّزيارة  لقاءات رمسّية، 

فقط للجالية الّلبنانّية.
س: كيف استقبلتك اجلالية، 
وما قصة التحرك ضد الزيارة؟

ج: زرت املناطق اليت يتواجد 
اجلالية  من  عدد  أكرب  فيها 
اللقاءات  وكانت  الّلبنانّية، 
تورونتو  ففي  جدًا،  حاشدة 
لكّل  تّتسع  مل  األماكن  مثاًل، 
احلضور، وكذلك األمر يف أوتاوا 
ومونرتيال، مما اضطر املنظمني 
املخصصة  املساحات  لزيادة 
أقّيم  أن  استطيع  ال  للحضور. 
حجم الذين هم ضّدي سياسّيًا، 
إّن حوالي املئة  ولكن قيل لي 
على  احتجاجًا  تظاهروا  شخص 
مكان  من  بالقرب  الزيارة 
أرهم،  مل  أنا  مساًء.  اإلحتفال 
وقد تكّفلت بهم القوى األمنّية، 
بذلك،  طالبها  من  أنا  ولست 
لبنان  من  آتي  أن  قبل  ولكن 
وأبلغتين  الّسفرية  بي  إّتصلت 
أّن هناك بعض الّناس حيتّجون 
وسيتظاهرون  الزيارة  على 
بلٍد  أنتم يف  ضّدها، فقلت هلا 
حّر وحنن يف بلٍد حّر أيضًا، ولكّل 
أّما  رأيه،  عن  التعبري  يف  احلّق 
فتعنيكم  األمن  ملسألة  بالنسبة 

أنتم وال تعنيين.
حبادثة  جديد  من  هل  س: 
وهل  احلسن،  اللواء  اغتيال 
هلذا  تداعيات  تتوقعون 

احلادث؟
لنا  بالنسبة  املوضوع  ج: 
إاّل  البحث  نطاق  خارج  بات 
واكتشاف  الّتحقيق  لناحية 
خسرنا  كلبنانّيني  حنن  اجملرم. 
اجلمهورية  رؤساء  من  الكثري 
وسّياسّيني  حكومات  ورؤساء 
جزء  وهذا  اإلغتياالت،  جّراء 
الذي يتّم فرضه  من املسلسل 
على اجملتمع الّلبناني وجيب أن 
نتعامل معه بعقالنّية، من خالل 
املستطاع،  قدر  نتائجه  ضبط 
ال  ألّننا  حياتنا  ذلك  بعد  لنكمل 
نستطيع أن نعيش مع  الشهداء، 

إذ علينا أن نعيش مع األحياء.
سوريا  اتهام  عن  ماذا  س: 

باجلرمية؟
يف  مني  امُلّتهمِ مجعّية  ج: 
عندما  نفسها.  تزال  ال  لبنان 
كانوا  لبنان،  يف  سوريا  كانت 
اجلرائم  بكّل  إسرائيل  يّتهمون 
اليت حتصل، وبعد خروج سوريا 
بكّل  يّتهمونها  باتوا  لبنان،  من 
اجلرائم. هذا الكالم غري معقول 

نتمّنى أن يكون »الربيع العربي« حقيقة، ولكن الدميقراطية ليست من نسيج األنظمة الشمولية 

العماد عون يف حديث عرب راديو كندا:«بالي مشغول« على لبنان، وعلى الّتهجري املستمر إليه ومنه

Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

ميكن  ال  ألّنه  منطقي  وغري 
أو  معنّي  بلٍد  حبّق  حكم  إصدار 
إجراء  قبل  معنّي  شخٍص  حبّق 

الّتحقيق وإظهار البّينات.
واتهمت  سبق  ولكنك  س: 
الرئيس  باغتيال  سوريا 

احلريري؟
خطأ يف  هناك  أّن  أعتقد  ج: 
كلمة  فلكّل  الّتصاريح،  فهم 
بعض  ويف  بها،  خاّص  معنًى 
لبنان  يف  نستعمل  األحيان 
هناك  املعنى.  لنفس  كلمتني 
كلمة  وهناك  املسؤولّية  كلمة 
مسؤواًل  يكون  وعندما  اجلرمية، 
مذنب  أّنه  يعين  ال  األمن،  عن 
حتت  ولكن  اجلرمية،  بارتكاب 
جاء  األمنّية،  مسؤولّيته  غطاء 
هذه  جرمية.  وارتكب  أحدهم 
ارتكب  أّما من  هي املسؤولّية، 
اجلرمية يكون هو املذنب، وعندما 
هذا  مسؤولة،  سوريا  إّن  نقول 
يعين أّنها مسؤولة عن اإلمساك 
وترتّتب  لبنان،  يف  األمن 
هذه  من ضمن  الواجبات  عليها 
بهذه  األمور  قاربنا  املسؤولّية. 
الّطريقة يومها، واليوم نقول إّن 
املسؤولة،  هي  الّداخلّية  وزارة 
وزير  أّن  يعين  ال  ذلك  ولكّن 
الّداخلّية هو من ارتكب الّذنب. 
بالّتحقيق  متسك  اليت  فهي 
وتتعاون مع القضاء إىل أن يتّم 

اكتشاف مالبسات اجلرمية.
تتخذون  ملاذا  س: 
العربي  للربيع  منتقدًا  موقفًا 
يف  الناشئة  وللدميقراطيات 

الدول العربية؟
دميقراطيات؟  هذه  وهل  ج: 
هل  بالّسؤال..  إليك  أتوّجه  أنا 
الّدميقراطيات؟!  بداية  هذه 
لكن  كذلك!  تكون  أن  نتمّنى 
املشاهد اّليت نراها يف الّتعامل 
مع اآلخر تدّل على سياسة إلغاء 
اآلخر، هناك ذبح وَسجن وقتل! 
إذًا هذه تباشري جهنمية وليست 
تباشري الّربيع. هذا ما نقصد أن 
نقوله، نتمنى أن نكون خمطئني 
يف تقديرنا وأن يكون هذا أمجل 
على  ألّننا  العربي،  للعامل  ربيع 
كّل حال سنعيش فيه. إذا كان 
كان  وإذا  فيه  سنعيش  جهّنمًا 

ربيعًا سنعيش فيه.
س: هل أنتم على حتالف مع 

سوريا؟
كبرية  »حتالف«  كلمة  ج: 
سياسي  أنا  فرد،  أنا  جّدًا. 
فيكون  الّتحالف  أما  لبناني، 
مع  يكون  ودولة،  دولة  بني 
أو  الّلبنانية وليس معنا  الّدولة 
مع أي سياسي آخر. عالقتنا مع 
سوريا هدفت لتصفية اخلالفات 
يف  وجودها  عن  نتجت  اّليت 
فسوريا  التحرير؛  وحرب  لبنان 
من  وكان  لبنان،  غادرت  قد 
العالقات  تعود  أن  الّطبيعي 
الّلبناني  الّشعب  بني  سليمة 
والّشعب الّسوري. بذلك صّفينا 
الرمسية  العالقات  أما  اخلالف. 
فليست معي بل هي مع الّدولة 

الّلبنانية.
س: ولكنك زرت سوريا أكثر 

من مرة؟
ولكن  ذلك،  أنكر  ال  ج: 
تكن لصنع سياسة  زياراتي مل 

هذه  بل  لسوريا،  أو  للبنان 
زيارات صداقة قّربت كثريًا بني 
والّسوري،  الّلبناني  الّشعَبني 
رائعًا  كان  املشهد  وهذا 
بالّنسبة لّلبنانيني، وإن شاء اهلل 
سيستمر. ستنتهي احلروب يف 
الّسالم،  حالة  وترجع  املستقبل 
به  بدأنا  ما  يستمر  أن  ونتمنى 
أيضًا، ألّن أصول العالقات بني 
الّدول املتجاورة هي الّصداقة، 

صداقة الّشعوب يف ما بينها.
ال  التقسيم  خيار  هل  س: 

يزال واردًا؟
ج: هذا حديث قديم، نسمعه 
باألمر  وليس  صغارًا،  كّنا  منذ 
كل  مع  تداوله  ويكثر  اجلديد. 
األوسط.  الشرق  يف  مأزق 
التهجري  هو  اليوم  املأزق 
املسيحيون  له  يتعّرض  الذي 
مل  إسرائيل  يف  واألقليات،  
كانوا  مسيحيون،  هناك  يعد 
 ،  %2 اليوم  وأصبحوا   %22
املسيحيني  نسبة  أن  تصوروا 
 %2 هي  املقّدسة  األماكن  يف 
العراقيون  واملسيحيون  فقط!! 
سوريا  ويف  زوال،  إىل  أيضًا 
ومستهدفون،  مهّددون  هم 
ضحايا..  يوميًا  منهم  ويسقط 
للعلويني  بالنسبة  األمر  كذلك 
األقليات  فهذه  والّدروز؛ 
حكٌم  جميء  من  خائفة  أصبحت 
آتية  »الّدميقراطية«  مشولي. 
بشكٍل مشولي!!  سياسة احلزب 
الواحد أو باألحرى سياسة الّدين 
هؤالء  أّن  خصوصًا  الواحد، 
أّن  يعتقدون  احلاكمني  اإلخوان 
الّشريعة،  الّدميقراطية هي ضّد 

وهدفهم أسلمة العامل.
كّل  أهداف،  هكذا  جتاه  إذًا، 
على  بالقلق  ستشعر  الّناس 
املقابل،  يف  ولكن،  مصريها. 
لست أرى من يعمل جديًا لوضع 
كان  إذا  إال  الوضع،  هلذا  حّد 
أن  فعاًل  يريد  الكبري  املخّطط 
عليه  هي  ما  اىل  احلالة  تصل 
يف  اليه  تؤّشر  ما  واىل  اآلن، 

املستقبل.
هناك  ليس  برأيك  هل  س: 
الدول  يف  دميقراطيات  من 

العربية؟
اآلن  فحتى  يبدو،  هكذا  ج: 
اّليت  احلكومات  عن  ينتج  مل 
نظاٍم  أّي  العربية  الّدول  حكمت 
دميقراطي فعلي، وأغلب األحيان 
إىل  الّدميقراطي  الّنظام  حتّول 
إىل  وليس  فقط  اقرتاع  عملية 

عملية اختيار نهج أو نظام.
النظام  أن  تعترب  هل  س: 

السوري دميقراطي؟
ج: هو األقرب إىل الّدميقراطية 
يف  املوجودة  األنظمة  بني 
املنطقة، ألنه يؤّمن قسمًا كبريًا 
كحرية  اإلنسان،  حقوق  من 
احلياة  اختيار  وحرية  املعتقد 
االجتماعية.. مشكلتهم كانت يف 
احلريات الّسياسة إذ كانت هناك 
البعث،  حلزب  سياسية  حصرية 
من   8 املادة  َيت  ُألغمِ اآلن  لكن 
الدستور وأطلقت حرية األحزاب، 
وبالطبع فإن حرية الّتعبري تلحق 
َقت.  ُأطلمِ اّليت  احلزبية  باحلرية 
ولكن حاليًا سوريا تعيش حالة 
احلروب  يف  أنه  ومعلوم  حرب، 

ما كاد الزميل فداء عيتاني 
يف  الشرف  صالون  يدخل 
الدولي  احلريري  رفيق  مطار 
فرح  ابنته  ليعانق  أسرع  حتى 
دام  فراق  بعد  سنوات(   10(
ستة أيام. عيتاني وصل مساء 
بعد  بريوت  اىل  االول  امس 
احتجازه يف مدينة اعزاز مشال 
حلب على يد خاطف اللبنانيني 
)عمار  ابرهيم«  »ابو   التسعة 
تغطيته  خالل  الدادخيي( 

االحداث يف سوريا.
احملرر  الصحايف  يشأ  مل 
عن  احلديث  يف  االسرتسال 
ظروف اعتقاله، ورفض االجابة 
عن أسئلة زمالئه الذين كانوا 
يف انتظاره وقال: »أنا مكثت 
6 أيام يف األسر بينما هناك 
9 لبنانيني موجودين يف االسر 
منذ أشهر وجيب القيام بعمل 

ما من أجلهم«.
وأضاف : »من موقع الشاهد 
يف  العربية  للثورات  واملؤيد 
وليبيا  وسوريا  ومصر  تونس 
واحلراك  والبحرين  واليمن 
مشكلة  هناك  السعودية،  يف 
السورية،  الثورة  يف  حقيقية 
إنها فعاًل يف خطر، وجيب ان 
عما  الثورة  تنسيقيات  تعتذر 
حدث ». وأكد أنه سيعود اىل 

سوريا بعد االعتذار. 
الصحافيني  إصرار  ورغم 
خاطفه  مصري  معرفة  على 
عيتاني  رفض  ابرهيم«  »أبو 

االجابة، وكذلك مل يفصح عما 
املخطوفني  التقى  كان  اذا 
املعتقلني  التسعة  اللبنانيني 
يف اعزاز منذ 22 ايار الفائت. 
ويف دردشة مع بعض الذين 
احملرر  الزميل  اليهم  حتدث 
ان  منه  فهموا  انهم  أفادوا 
يزال  ال  ابرهيم«  »أبو  مصري 

غامضًا.
االعالم  وزير  أمل  بدوره 
حضر  الذي  الداعوق  وليد 
لوزارة  العام  واملدير  باكرًا 
االعالم حسان فلحة  الستقبال 
اللبنانيون  يطلق  ان  عيتاني 
سوريا،  يف  املخطوفون 
الوزارية  اللجنة  »ان  وأكد 
قضيتهم  متابعة  املكلفة 
تتابع اتصاالتها وتتواصل مع 
الطالقهم«.  الرتكي  اجلانب 
وأعرب عن استنكاره العتقال 
الصحافيني او االعتداء عليهم  
ان  ويذكر  مكان.  اي  يف 
امس  من  اول  وصل  عيتاني 
يف  اللبنانية  السفارة  اىل 
أجراها  اتصاالت  بعد  أنقرة 
ميقاتي  احلكومة جنيب  رئيس 
ووزيرا الداخلية مروان شربل 
منصور  عدنان  واخلارجية 
اطاللة  بعيد  الرتكي  باجلانب 
الشاشات  احدى  على  عيتاني 
ابرهيم«  »أبو  أن  وتأكيده 
السفارة  اىل  تسليمه  يريد 
اجلانب  امتنع  بعدما  اللبنانية 

الرتكي عن تسلمه.

عيتاني عاد اىل لبنان بعد 6 ايام من االحتجاز:

الثورة السورية يف خطر وأطلب اعتذارًا

تلجأ الدولة اىل وضع الكثري من 
أمنها، ويف  على  حفاظًا  القيود 
أحداث  بعد  املتحدة  الواليات 
11 أيلول أقر الكونغرس قانون 
يتيح  الذي   ،Patriot Act ال 
األمريكية  االستخبارات  ألجهزة 
كّل  وحياة  منزل  إىل  الدخول 
احلاالت  ليس يف  إذًا،  إنسان. 
دميقراطية  ُتقاس  اإلستثنائية 
األنظمة، بل ُتقاس يف احلاالت 
َيت املادة 8 وهناك  العادية. ألغمِ
دستور جديد وهو يسمح حبرية 
تصل  أن  جيب  إّنا  اإلعالم، 
كي  الّسالم  حالة  إىل  سوريا 
ميكن  وعندها  املخاوف  تتبّدد 

احلكم على األمور.
س: ملاذا العالقة بينك وبني 
الواليات املتحدة ليست على ما 

يرام؟
ج: املوضوع يتعّلق بالّسياسة 
أنا.  بي  وليس  األمريكية 
املختارة  األمريكية  الّسياسة 
الرَّغم  على  بإقصائي،  كانت 
قانون  تعاَوننا إلصدار  أّننا  من 
الّلبنانية.  الّسيادة  استعادة 
بالعودة  لنا  الّسماح  يريدوا  مل 
إىل لبنان. واستمّرت سياستهم 
مطلق  بشكل  داعمة  ذلك  بعد 
إسرائيل. حنن ال ميكننا أن نكون 
وقٍت  يف  الّسياسة  هذه  مع 
حقوقنا  إسرائيل  فيه  تتجاوز 
كّل يوم وجتتاحنا من حنٍي آلخر، 
أن  وبدون  حماسبة،  أي  بدون 
عند  إيقافها  من  أحٌد  يتمكن 
املشكلة  تكمن  هنا  حدودها. 
منذ  أنه  تنسوا  وال  األساسية. 
إسرائيل  كانت   1978 العام 
حتتل قسمًا كبريًا من لبنان مّما 
املقاومة،  وأوجد  احلروب  سّبب 
وحتى اآلن ال تزال هناك أراٍض 
َبل إسرائيل. لبنانية حمتّلة من قمِ

مع  التفاهم  ورقة  هل  س: 
حزب اهلل متنع احلزب من التدخل 
إيران  بني  متوقعة  حرب  يف 

وإسرائيل؟
بني  احلرب  باألساس  ج: 
حتدث.  لن  وإسرائيل  إيران 
بعضهما  على  اإلثنتان  ستعتاد 
وكّل  وستعيشان  البعض 
الّذرية.  قنبلتها  معها  واحدة 
بالي ليس مشغواًل عليهما،  أنا 
وعلى  لبنان  على  بالي مشغول 
ومنه.  إليه  املستمر  الّتهجري 
من  لبنان  إىل  قسٌم  جاء  كّلما 
يسكنون  وغريهم،  فلسطينيني 
ويف  ويستوطنون،  لبنان  يف 
اللبنانيني  من  قسٌم  املقابل، 
أكملت  وإذا  كندا،  يف  يصبح 
قد  سياستها  املتحدة  الواليات 
كّلنا  هنا،  معكم  كلنا  نصبح 

سويًا.
س: هل سيقر قانون انتخاب 
حق  املغرتبني  يعطي  جديد 

االقرتاع؟
ج: الوضع معّقد، أواًل  بسبب 
للحكومة،  املادية  اإلمكانات 
وثانيًا بسبب الّسياسات املّتبعة 
يف  الّلبنانيني  من  قسٍم  ضّد 
قسٌم  يوجد  هنا  مثاًل  العامل؛ 
الّلبنانيني ال يقدر أن  كبري من 
حرية  أو  اإلنتخاب  حرية  ميارس 
العمل الّسياسي، وهم حزب اهلل 
والّشيعة بصورٍة  بصورٍة خاصة 

إرهابيني..  يعتربونهم  عامة. 
نعترب  أن  ولكن هل ميكننا حنن 
وال  إرهابيًا  الكونغو  مثاًل شعب 
هذه  عندنا؟!  يقطنون  ندعهم 
اإلتهامات اّليت ال تقرتن بأفعال 
سياسية  اتهاماٌت  هي  وبوقائع 
واقعية،  اتهامات  وليست 
وينطلق منها اإلتهام الّسياسي 
غري الّصحيح حتى يأخذوا موقفًا 
سياسيًا منه ويعرقلوا. هذا هو 
اّلذي نعيشه حنن، ألّننا  الواقع 
الغربية  الّدول  من  كثريًا  طلبنا 
معهم  املباشرة  لقاءاتنا  يف 
لوائح »باألعمال اإلرهابية« اّليت 
قام بها حزب اهلل لكن مل يعطنا 
أحٌد أّي شيء، تبنّي أن ال قرائن 

لديهم.
س: هل اتهامه سياسي؟

أن  عليه  مُيَنع  ولذلك  ج: 
يتكّلم. من املعروف أّن األحزاب 
بها  اخلاصة  باحلملة  تقوم 
ممنوع  تلفزيونهم  كان،  أينما 
ممنوعة،  املباشرة  واملخاطبة 
والّذهاب والّلقاء بهم يف لبنان 
ممنوع.. كّل هذه لتحجيم حزب 
كمواطنني  حنن  سياسيًا.  اهلل 
يف  اإلستقرار  عن  نفّتش 
حياتنا  لنكمل  كأساٍس  وطننا 
نقوم  أن  ميكننا  ال  املشرتكة، 

بذلك عرب حذفهم من املعادلة.
املشكلة  هي  هذه  هل  س: 

انتخاب  تعرقل  اليت  الوحيدة 
املغرتبني؟

الّصعوبات،  إحدى  هذه  ج: 
كّل  أخرى..  صعوبات  هناك 
يف  حتصل  اّليت  اإلنتخابات 
رئاسية  انتخابات  هي  العامل 
وليست انتخابات نيابية. قّدمت 
هناك  ليكون  مشروعًا  احلكومة 
أّن  وأعتقد  للمغرتبني،  نّواب 
ألّن  األصح  هو  املشروع  هذا 
الّنائب اإلغرتابي هو اّلذي ينقل 
املشكالت واملواضيع اإلغرتابية 
أو  كانت  إجيابيًة  لبنان،  إىل 
منتشرون  اللبنانيون  سلبية. 
يف كل بالد العامل، من القطب 
اجلنوبي.  القطب  إىل  الّشمالي 
وآلية انتخاب الّنواب مع الّتوزيع 
اإلداري املعتمد عندنا صعبة جّدًا 
ومعّقدة وليست مسهلة كما يف 

كّل الّدول.
س: ما هي كلمتك للبنانيني 

املغرتبني؟
يف  الّلبنانيني  من  أطلب  ج: 
يتصّرفوا  أن  اإلنتشار  بالد 
أدنى  يكونوا  وأال  كلبنانيني 
يشاركوا  وأن  اهلوية،  هذه  من 
اليت  الدول  يف  سياسيًا 
وينتسبوا  فيها  يتواجدون 
ويستخدموا  احمللية،  لألحزاب 
على  للمحافظة  تأثريهم  كل 

الكيان الّلبناني. 
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حمالت محزة اخوان

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

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

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

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

واصلت نيابة أمن الدولة العليا 
يف مصر حتقيقاتها مع املتهمني 
ُعرفت  إرهابية  خلية  بتشكيل 
إعالميًا باسم »خلية مدينة نصر«. 
األمن  جهاز  حتريات  أن  وعلم 
الوطين اليت عرضت على حمققي 
هذا  قائد  أن  إىل  تشري  النيابة 
السابق يف  الضابط  هو  التنظيم 
العزم  أبو  اجليش املصري طارق 
الذي سبق سجنه يف بداية العقد 
اىل  االنضمام  بتهمة  املاضي 
الضابط  وأن  اهلل«  »جند  تنظيم 
املستقيل حديثًا من اجليش رامي 
األمور  توىل  املالح  أمحد  حممد 
ما  وفق  والتدريب،  اللوجستية 
اليت  التحريات  حماضر  يف  ورد 
اجلهادي  القيادي  إىل  أسندت 
»متويل  تهمة  عادل عوض شحتو 

التنظيم ماليًا«.
اتهم  الوطين  األمن  بأن  وأفيد 
مجاعة  اىل  »االنضمام  بـ  اخللية 
تهدف لقلب نظام احلكم واغتيال 
يرفضون  )ممن  عامة  شخصيات 
تطبيق الشريعة اإلسالمية( وحيازة 
وجهت  فيما  ومتفجرات«،  أسلحة 
منفصاًل  اتهامًا  األمن  سلطات 
حملاولة  »التخطيط  بـ  شحتو  اىل 

اغتيال الرئيس حممد مرسي«.
الدولة  أمن  نيابة  وكانت 
العليا استمعت يف ثالث جلسات 
أقوال  االول، إىل  التحقيق أمس 
العزم،  أبو  هم:  متهمني   8
عبد  ونبيل  واملالح،  وشحتو، 
الفتاح )عضو يف مجاعة »اجلهاد« 
وضبط يف مداهمة الشرطة لشقة 
بالتزامن مع  القاهرة اجلديدة  يف 
وبسام  نصر(،  مدينة  بناية  دهم 
)متهمان  هيثم  وشقيقه  السيد 
كمني  على  نارية  أعرية  بإطالق 
شرطي والعثور على قنبلة يدوية 

مصر: اتهام ممول »خلية نصر« 
بالتخطيط... الغتيال مرسي

رفيع  أمين  مصدر  كشف 
العيد  تفجريات  أن  املستوى 
األخرية يف عدد من املدن أطاحت 
وزارة  يف  بارزين  مسؤولني 
مفاجئة  مناقالت  حبركة  الداخلية، 
طاولت الصف األول، فيما اعترب 
املناقالت  هذه  الوزارة  وكيل 

»عملية استبدال طبيعية«.
وأعلنت احلكومة مقتل وإصابة 
أكثر من 400 عراقي خالل الشهر 

املاضي بأعمال عنف.
الداخلية  وزارة  وكيل  وقال 
أمحد  الفريق  االحتادي  لألمن 
إن  له  تصريح  يف  اخلفاجي 
حبماية  اخلاصة  األمنية  »اخلطط 
قوافل احلجيج العائدين من العربية 
السعودية جتري يف شكل سلس 

من دون تسجيل أي حادث«.
فعالة  »مشاركة  إىل  وأشار 
لطريان اجليش وقوات حممولة جوًا 
مهمتها مراقبة املناطق القريبة من 

الطريق العام والتدخل«.
يف  الربي  احلج  طريق  وشهد 
 2007 )يناير(  الثاني  كانون 
مسلحو  شن  عندما  مروعة  حادثة 
على  هجومًا  »القاعدة«  تنظيم 
حمافظة  من  شيعة  حجاج  قافلة 

بابل فقتلوا 12 حاجًا.
وعن الوضع األمين على احلدود 
عمليات  تشهد  اليت  الغربية 
»الوضع  أن  اخلفاجي  أكد  تسلل 
ونشن  طبيعي  اآلن  احلدود  على 
نقطة  أبعد  حتى  وقائية  عمليات 
الشمالية  اجلزيرة  صحراء  يف 
حممولة  قوات  تنفذها  واجلنوبية، 
هذه  متشيط  على  تعمل  جوًا 

املناطق يف شكل مستمر«.
احملمولة  »القوة  أن  وأضاف 
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وبعض املواد املتفجرة يف سيارة 
كانا يستقالنها على طريق طنطا 
- كفر الشيخ، واألول عضو يف 
حييى  طارق  »اجلهاد«(،  مجاعة 
هليل )عضو يف مجاعة »اجلهاد« 
القاهرة  شقة  مداهمة  يف  ضبط 
حممد  والتونسي  اجلديدة(، 
القاهرة  شقة  يف  )ضبط  سعيد 

اجلديدة(.
وأنكر املتهمون الثمانية التهم 
املنسوبة إليهم، حبسب حماميهم. 
وأكدوا أن ال عالقة هلم بأي أعمال 
واردهم  وأنهم مل يكن يف  عنف 

القيام بأي عمل عنيف.
حمامي  سامل  جمدي  وذكر 
أن  وهليل  وشحتو  العزم  أبو 
حتقيقات  يف  »أثبت  العزم  أبو 
النيابة أنه تعرض لتعذيب نفسي 
الصعق  حد  إىل  وصل  وبدني 

بالكهرباء«.
املتهمني  النيابة  تواجه  ومل 
باملواد اليت ضبطت يف القضية، 
وتركزت جلسات التحقيق السابقة 
يف  املتهمني  مناقشة  على 
اجلهادية  ومعتقداتهم  أفكارهم 
وما إذا كانوا على صلة ببعضهم 
بأي  معرفته  ونفى شحتو  بعضًا. 
من املتهمني وأكد أنه من مؤيدي 
الرئيس مرسي ألنه وعد بتطبيق 
اليت  األموال  أن  الشريعة، وذكر 
ُعثر عليها يف منزله حتصل عليها 
عن  تعويضًا  الداخلية  وزارة  من 
ورد  ما  ونفى  اعتقاله،  سنوات 
يف حتريات األمن الوطين باعتزامه 
أبو  أكد  فيما  ليبيا.  إىل  السفر 
ضبطت  اليت  األموال  أن  العزم 
جنيه  ألف   40 )وقيمتها  حبوزته 
مصري و10 آالف دوالر وأقل من 
سيارة  لشراء  مجعها  يورو(  ألف 

للعمل عليها.

لتقوم  الساعة  مدار  على  جاهزة 
التقارير  على  اعتمادًا  بواجباتها 
االستخبارية للتحقق من أي خيمة 
جديدة تنصب يف مكان من هذه 
أو من  الراجلة  املنطقة واعرتاض 
يف السيارات إذا كانت احلركة غري 

طبيعية أو يف مواقع حمظورة«.
أمين  مصدر  كشف  ذلك،  إىل 
»تفجريات  أن  املستوى  رفيع 
يف  رجلني  أقوى  أطاحت  العيد 
وزارة الداخلية هما اللواء أمحد أبو 
رغيف، مدير استخبارات الوزارة، 
العوادي،  الركن حسني  والفريق 

قائد الشرطة االحتادية«.
»محلة  أن  املصدر  وأوضح 
رئيس  بها  أمر  مفاجئة  مناقالت 
وهو  املالكي،  نوري  الوزراء 
املسلحة،  للقوات  العام  القائد 
على  رغيف  أبو  بإحالة  متثلت 
مجعية احملاربني، مبعنى التسريح، 
بعدما مت نقله من إدارة الشؤون 
بداًل  االستخبارات،  إىل  الداخلية 
من الفريق حسني كمال )كردي( 
قبل شهور، وتكليف اللواء حسن 
استبدال  مت  كما  إدارتها،  كوكز 
حمسن  الركن  بالفريق  العوادي 

الكعيب، قائد قوات احلدود«.
وزاد: »منذ بداية العام، طرحت 
الشرطة  وتسليم  العوادي  إقالة 
االحتادية إىل اللواء الركن مهدي 
يف  الثالثة  الفرقة  قائد  صبيح، 
مكتب  توصيات  لكن  املوصل، 
بقاء  ضرورة  كانت  العام  القائد 

صبيح يف منصبه«.
وأضاف: »خالل األسبوع املقبل 
مهمة يف  قرارات  هناك  ستكون 
الوزارة ال سيما أن منصب مدير 
متفق  غري  زال  ما  االستخبارات 

تفجريات العيد يف العراق
 تطيح قائدين أمنيني

على إناطته بأحد«.
أمحد  الوزارة  وكيل  لكن 
يثار  ما  أهمية  من  قلل  اخلفاجي 
ووصفها  املناقالت  أسباب  عن 
طبيعية«.  استبدال  »عملية  بأنها 
عقوبات  هناك  تكن  »مل  وقال: 

ألحد منهم«.
وأفاد إحصاء مشرتك لوزارات 
أن  والدفاع  والداخلية  الصحة 
 264 وأصيب  قتلوا  عراقيًا   144
)أكتوبر(  األول  يف خالل تشرين 

املاضي يف عموم البالد.

حكم ثان بإعدام اهلامشي 
والدفاع يتوقع حكماً ثالثاً األحد

اجلنائية  احملكمة  قضت 
بإعدام  االول  امس  العراقية 
طارق  اجلمهورية  رئيس  نائب 
بقتل  دانته  بعدما  اهلامشي، 
ضابط يف وزارة الداخلية، وهذا 
توقع  فيما  بإعدامه،  حكم  ثاني 
رئيس فريق الدفاع أمحد العزي 
االحد  ثالث  اعدام  حكم  صدور 
املقبل يف قضية تفخيخ سيارة 

يف منطقة املدائن.
قضائية  مصادر  واكدت 
املكلفة  احملكمة  ان  بغداد  يف 
النظر يف قضية اهلامشي غيابيًا 
وصهره  بإعدامه  حكمًا  اصدرت 
دانته  بعدما  قحطان،  امحد 
ضابط  اغتيال  على  بالتحريض 

يف الشرطة بعبوة الصقة.
يف  اصدرت  احملكمة  وكانت 
حكمًا  املاضي  )سبتمرب(  ايلول 
حمامية  اغتيال  بتهمة  بإعدامهما 

وضابط يف االمن الوطين.

اعتقال 6 مستوطنني 
يف الضفة خالل عملية 

للجيش اإلسرائيلي
اإلسرائيلي  اجليش  هدم 
مبنينينْ  اخلميس   - األربعاء  ليل 
ُأقيما من دون تصريح يف بؤرة 
الغربية  الضفة  يف  استيطانية 
واعتقل ستة مستوطنني تظاهروا 

ضد اإلجراء.
الشرطة  باسم  الناطق  وقال 
روزنفيلد:  ميكي  اإلسرائيلية 
املاضية  الليلة  اجليش  »تدخل 
دون  من  أقيما  مبنيني  هلدم 
السلطات  )من  تصريح 
مستوطنة  قرب  اإلسرائيلية( 
يتسهار وأوقف ستة أشخاص من 
بني الذين تظاهروا ضد اإلجراء«. 
وأضاف أن »املستوطنني رشقوا 
ورجال  احلدود  حرس  باحلجارة 
هلذا  حشدوا  الذين  الشرطة 
اإلجراء«. ووفقًا لوسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية، جرت هذه احلوادث 
قرب  سروغا«  »كيبا  بؤرة  يف 
مشال  »يتسهار«  مستوطنة 

الضفة.
اجليش  باسم  ناطق  وأكد 
اإلسرائيلي أن اجليش هدم قرب 
أقيمت  مباٍن  »ثالثة  املستوطنة 
وزاد:  قانوني«.  غري  شكل  يف 
»بعد تلك العملية، رشق عشرون 
مواطنًا إسرائيليًا باحلجارة قوات 
األمن وجتمع عشرون مدنيًا آخرون 
يف منطقة قريبة وقاموا بدحرجة 
إطارات مشتعلة باجتاه القوى«. 
وتعد مستوطنة »يتسهار« قرب 
للمتطرفني  معقاًل  نابلس  مدينة 
واملتدينني، وهي معروفة بأنها 
أكثر مستوطنات الضفة تطرفًا، 
بني  مواجهات  تشهد  ما  وعادة 
املستوطنني والفلسطينيني ومع 

قوى األمن اإلسرائيلية.
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سدني

Master License No: 409566317

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة

بدأت اللجنة املستقلة ملكافحة 
الفساد حتقيقاتها يوم اخلميس 
يف واقعة تلقي الوزير السابق 
ايريك  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
روزندال سيارة جديدة من عائلة 
نقل  إجراءات  متت  حبيث  عبيد، 
ملكية السيارة بطريقة متويهية.

وانطلقت يوم اخلميس ضربة 
مكافحة  جلنة  لتحقيقات  البداية 
الفساد  من املتوقع أن تستمر 
زهاء مخسة شهور حول شبهات 
وزراء  ثالثة  ارتكبها  فساد 
ايريك  وهم  بالوالية،  سابقون 
وايان  عبيد  وايدي  روزندال 

ماكدونالد.
فيما  التحقيق  اللجنة  وبدأت 
 « بـ  تسميتها  على  اصطلح 
أن  ويتوقع  اندوس«  عملية 
حول  كامال  أسبوعا  تستمر 
روزندال  ايريك  تلقي  مالبسات 
فاخرة  سيارة  أماندا  وزوجته 
آر  هوندا سي  طراز  من  جديدة 
يف عام 2007 بعد تعرض سيارة 

روزندال حلادث مروري.
األول  الشاهد  واعرتف 
فيتزهنري  بيرت  القضية   يف 
ايدي  جنل   ( عبيد  موسى  بأن 
سيارة  إجياد  منه  طلب  عبيد( 
اليريك  املطلوبة  باملواصفات 
روزندال الذي كان وزيرا للطرق 
بالوالية آنذاك، وتابع الرجل: » 
السيارة  إن  موسى  لي  قال 
سيتم شراؤها ومنحها لـ ايريك 
روزندال ألن األخري قدم خدمات 

لوالده ايدي«.
وعلى اجلانب اآلخر قال حمامي 
موكله كان  إن  روزندال  ايريك 
يرغب يف شراء سيارة جديدة، 

شاهد يفضح موسى عبيد وايريك روزندال أمام 
جلنة مكافحة الفساد 
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موسى  على  دله  البعض  وأن 
بقطاع  اجليدة  لعالقته  عبيد 

السيارات.
وعلمت اللجنة أن السيارة مت 
دوالر،   34800 مببلغ  شراؤها 
من  دوالر   10000 من  بأقل 
قيمتها السوقية يف ذلك الوقت 
البداية  ملكيتها كتبت يف  لكن 
باسم سيدة تدعى » ناتا ري«  
ومنا إىل علم اللجنة أيضا أن 
السيارة  ايريك روزندال استلم 

يف 19 يونيو 2007.
جيفري  قال  جانبه،  من 
القانوني  املستشار  واطسون 
املساعد للجنة مكافحة الفساد: 
» من املالحظ أن ايريك روزندال 
مل يقم بدفع أي مبالغ مالية ومل 
خاصة  أوراق  أي  على  يوقع 
املفتاح  استلم  إنه  بالسيارة، 
مباشر  بشكل  السيارة  واقتنى 
غري  أمر  يف  إجراءات،  دون 
مفهوم متاما، ال سيما وأنه كان 
ويفرتض  آنذاك،  للطرق  وزيرا 
أنه يعلم اإلجراءات املتبعة عند 

شراء سيارة«.
ملكية  أن  التحقيقات  وعلمت 
السيارة آلت إىل أماندا روزندال 
أن  بعد   2007 يوليو   26 يف 
اليت  ري  السيدة  باسم  كانت 
مل تشاهد السيارة مطلقا، كما 
 KF كتبت السيارة باسم شركة
Goodman Pty Limited اململوكة 
قام  الذي  غودمان  كيث  لـ 
إىل  وتسليمها  السيارة  بقيادة 
استلمها  الذي  روزندال  ايريك 

يف كامربداون.

القانوني  املستشار  وأضاف 
يف  التنقل  »ذلك  واطسون: 
للتمويه  مقصودا  كان  امللكية 
إن  األساسية،  الصفقة  على 
ذلك يعد برهانا على سوء النية 

احمليط باألمر«.
روزندال  ايريك  أن  يذكر 
الربملان،  يف  عضوا  يزال  ال 
األسبوع  صرح  قد  وكان 
رتب  عبيد  موسى  أن  املاضي 
سجلها  وأنه  السيارة  شراء  له 
باسم زوجته، مدعيا عدم وجود 

خمالفة.
ومن املقرر أن ميثل روزندال 
األسبوع  اللجنة  أمام  وزوجته 

املقبل لإلدالء بأقواهلما.
العام  التحقيق  سينتقل  كما 
القادم للتحقيق يف شبهات تورط 
ايدي عبيد وايان ماكدونالد يف 

رخصات استكشاف فحم .
ثالثة  استدعاء  سيتم  كما 
ساوث  نيو  حكومة  رؤساء  من 
ويلز السابقني لإلدالء بأقواهلم 
وهم موريس ليما وناثان ريس 

وكريستينا كينالي
املصدر العنكبوت االلكرتوني

ايريك روزندال
الطب  قطاع  خرباء يف  طالب 
برنامج  تقييم  إعادة  األسرتالي 
يف  الثدي  سرطان  تشخيص 
أسرتاليا للتيقن من أن فوائده 
خلفية  على  أضراره،  تفوق 

حتذيرات بريطانية.
بيل  روبن  الربوفيسور  وقال 
برنامج حبوث صحة  مدير  نائب 
املرأة جبامعة موناش األسرتالية 
برنامج  إنه جيب مناقشة جدوى 
عرب  الثدي  الكشف عن سرطان 
بعد  وذلك  السينية،  اآلشعة 
التشخيص  يف  أخطاء  شيوع 
النساء  بعض  إيهام  أو  املبكر، 
يف  ثدي  سرطان  لديهن  بأن 
الواقع  يف  بينما  متأخرة،  حالة 
مما  بدايته،  يف  املرض  يكون 
للنساء  خاطئ  عالج  إىل  يؤدي 
قد يتسبب يف تدهور حاالتهن، 
وهو ما يطلق عليه« اإلفراط يف 

التشخيص«.
خرباء  من  جلنة  وكانت 
السرطان يف بريطانيا قد حذرت 
أن  من  املاضي  الثالثاء  يوم 
عرب  انقاذها  يتم  امرأة  أي  أي 
تكتشف  اليت  السينية  اآلشعة 
»إفراط  يقابلها  الثدي  سرطان 

حتذيرات بريطانية تثري القلق على 
أثداء نساء أسرتاليا!!

نساء  لثالثة  التشخيص«  يف 
على األقل وبالتالي يتم منحهن 
عالجا غري ضروري وغري مناسب 
يعرضهن  ما  وهو  حلاالتهن، 

خلطورة بالغة.
إبالغ  اخلرباء بضرورة  وطالب 
يف  اإلفراط   « خبطورة  املرأة 
التشخيص« وآثاره السلبية قبل 
الرفض  أو  املوافقة  تقرر  أن 

بشأن  خضوعها للفحص.
بيل  الربوفيسور  وأضاف 
تعقيبا على التحذيرات الربيطانية 
تعيد  أن  جيب  أسرتاليا  إن 
التفكري مليا يف نظام تشخيص 
أن  إىل  مشريا  الثدي،  سرطان 
وأضرار  فوائد  بني  خلل  هنالك 
برنامج تشخيص سرطان الثدي 
القرن  تسعينات  يف  بدأ  الذي 

املنصرم.
وزيرة  باسم  متحدث  وقال 
الفدرالية  احلكومة  يف  الصحة 
اللجنة  إن  بليربسيك  تانيا 
للفحوص  الدولية  احلكومية 
اجلديدة  النتائج  تدرس  الطبية 
املتعلقة بفوائد وأضرار سرطان 

الثدي.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

األسرتالي  الفلك  عامل  حصد 
رئيسة  جائزة  فرميان  كينيث 
العلوم  يف  الفدرالية  احلكومة 
تقديرا إلسهاماته يف علم الفلك، 
ال سيما عرب متكنه من وضع ما 

عامل الفلك األسرتالي كينيث فرميان يفوز 
جبائزة رئيسة احلكومة  للعلوم

على  املظلم«  النطاق   « يسمى 
خريطة اجملرات.

توصل  قد  فرميان  وكان 
من  رؤيته  يتم  ما  أن  إىل 
إال  هو  ما  وغبار  وغازات  جنوم 

الفلك،  عامل  من  يسري  جزء 
نظام  من  العظمى  األغلبية  وأن 
اجملرات هو ظالم دامس ال ميكن 
هاما  دورا  يلعب  لكنه  رؤيته، 

يف حفظ التوازن.
ولد  فرميان  والربوفيسور 
األسرتالية  بريث  مدينة  يف 
»ماونت  مرصد  يف  يعمل  وهو 
جبامعة  الفلكي  سرتوملو« 

ناشيونال بأسرتاليا.
األربعاء  أمس  فرميان  ونال 
300 ألف دوالر عن جائزة رئيسة 
احلكومة للعلوم، إلسهاماته اليت 

غريت من مفهوم علم الفلك.
النطاق   « إن  فرميان  وقال 
الكون،  أغلبية  يشكل  املظلم« 
شيئا  يدري  أحد  يكاد  وال 
قوته  الكون  مينح  لكنه  عنه، 

املغناطيسية اهلائلة.
األسرتالي  العامل  وتقلد 
قاعة  يف  الرفيعة  جائزته 
كانبريا،  يف  الكبرية  الربملان 
 « يسمى  فيما  أيضا  وإلسهامه 
نطاق  وهو  اجملرات«  آثار  علم 
فلكي يعتمد على حتليل اجملرات 

عرب مكوناتها الكيميائية.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

كينيث فريمان

Australian Newsاسرتاليات
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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

املستهلكني  بوسع  سيكون 
ختفيض  ويلز  ساوث  نيو  يف 
عرب  الكهرباء  استهالك  فواتري 
املوافقة على أن تقوم شركات 
الطاقة بقطع الكهرباء عنهم يف 

فرتات الضغط.
يأتي االقرتاح كجزء من حزمة 
يف  حكومية  فدرالية  إصالحات 
ما  وهو  الكهرباء،  تسعري  جمال 
بتجنب  للمستهلكني  سيسمح 
أوقات  يف  الكهرباء  استخدام 
 25 حنو  يكلفهم  والذي  الذروة 

% من قيمة الفواتري.
ويقرتح أن يكون النظام اجلديد 
املستخدمني  كبار  على  إلزاميا 
سيكون  بينما  الكم،  ناحية  من 
االستخدام  ذوي  على  اختياريا 

املتوسط والقليل.
سعي  إطار  يف  ذلك  جاء 
من  للحد  الفدرالية  احلكومة 
فواتري  يف  املطردة  الزيادة 
الكهرباء بوالية نيو ساوث ويلز 

خالل الثالث سنوات األخرية.

اقرتاح بقطع التيار الكهربائي عن سكان نيو 

ساوث ويلز يف أوقات الذروة
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الشيوخ  جملس  تقرير  وحدد 
عدة عوامل أدت إىل زيادة أسعار 
ما  أبرزها  الوالية  يف  الكهرباء 
يسمى ب« برنامج الطالء الذهيب 
للشبكات« والذي أظهر خمالفات 
للمال  اهدارا  تتضمن  عديدة 
أوسغريد  شركة  ارتكبتها  العام 
ال  فرعية  حمطات  أنشأت  واليت 
على  انعكس  مما  منها  جدوى 

زيادة قيمة الفواتري.
الفدرالية  احلكومة  ورفضت 
املستقل  الربملان  عضو  اقرتاح 
هيمنة  بفرض  أوكشوت  روب 
أسعار  تنظيم  على  فدرالية 
حيث  املشكلة،  حلل  الكهرباء 
عدم  من  احلكومة  خشيت 

دستورية ذلك االجتاه.
يصدر  أن  املتوقع  ومن 
املعارض  الفدرالي  االئتالف 
السيء  التأثري  يوضح  تقريرا 
لضريبة الكربون، تتضمن تأثريها 

على ارتفاع فواتري الكهرباء.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

الشكاوى  إدارة  كشفت 
االتصاالت  بقطاع  اخلاصة 
األسرتالي يف تقريرها السنوي  
زيادة يف عدد املستائني من 
شركات  خدمات  يف  قصور 

احملمول.
الذي صدر  التقرير  وأوضح 
أول أمس أن إدارة الشكاوى 
حول  شكوى   122834 تلقت 
اهلواتف اخللوية بزيادة قدرها 

9.3 % عن العام املاضي.
سيمون  قال  جانبه،  من 
شكاوى  قطاع  أمني  كوهني 
االستخدام  إن  االتصاالت 
 « الذكية  للجواالت  املتزايد 
مشاكل  أنتج  السمارتفونز« 
مثل  للمستخدمني،  حمددة 

ارتفاع قيمة الفواتري.
الشكاوى  أكثر  وكانت 

زيادة شكاوى احملمول يف 
أسرتاليا بنسبة %9.3

مبقدار  الشبكة  ضعف  شيوعا 
31465 شكوى، وخالفات حول 
شكاوى  بعدد  الفاتورة  قيمة 
عن   %33 بزيادة   13943 بلغ 
وشكاوى  املنصرم،  العام 
املعلومات  جبودة  تتعلق 
املقدمة للمستخدمني يف نقاط 
البيع واليت وصل عددها إىل 

20213 شكوى.
الضواحي  أكثر  وكانت 
يف  قصور  من  الشاكية 
خدمات احملمول يف والية نيو 
باراماتا،  ضاحية  ويلز  ساوث 
ومدينة سيدني، واالسكندرية، 
تواجدت   حيث  وهابرفيلد، 
املناطق األربعة يف قائمة أكثر 
أسرتاليا  يف  مناطق  عشرة 
شكاوى  منها  صدرت  ككل 

تتعلق باحملمول.
الشبكة  تغطية  سوء  وكان 
املستخدمني  يؤرق  ما  أكثر 
واإلسكندرية  باراماتا  يف 
تركزت  بينما  وهابرفيلد، 
على  سيدني  مدينة  شكاوى 
توفر  وعدم  الفواتري،  ارتفاع 

املعلومات يف نقاط البيع.
املقدمة  الشكاوى  وتزايدت 
بنسية  أوبتس  شركة  ضد 
47%  بسبب عيوب متعددة، 
وخالفات حول رسوم استخدام 
تصاعدت  كما  االنرتنت، 
شركة  ضد  املقدمة  الشكاوى 
بينما   ،%11 بنسبة  فودافون 
املقدمة  الشكاوى  اخنفضت 
بنسبة  تلسرتا  شركة  ضد 

.%21
تريزا  قالت  جهتها،  من 
التنفيذية  الرئيسة  كوربني 
االتصاالت  لشبكة  مستخدمي 
تصاعد  إن  األسرتالية 
يف  اخللوية  اهلواتف  شكاوى 
إىل  احلاجة  يوضح  أسرتاليا 
تطبيق  الضوابط اجلديدة اليت 
القادم  العام  تقدميها  سيتم 
احملمول  شركات  تلزم  واليت 
للمستخدمني  رسائل  بإرسال 
 %85 و   %50 استنفاذ  عند 
االستخدام  حجم  من  و%100 
وذلك  شهريا،  هلم  املسموح 
للحد من النزاع حول الفواتري.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

الفدرالية  احلكومة  تقوم  قد 
ورسوم  سفر  ضريبة  بفرض 
جوازات  الستخراج  متزايدة 
األسرتاليني،  على  السفر 
لدعم  األموال  تلك  وختصيص 
يواجهون  الذين  األسرتاليني 

مشاكل يف اخلارج.
قد  برملاني  تقرير  وكان 
يف  الدبلوماسيني  أن  كشف 
قصور  من  عانوا  قد  أسرتاليا 
كبري يف التمويل خالل العقود 

الثالثة األخرية.
هؤالء  أن  التقرير  وأوضح 
مشقة  جيدون  الدبلوماسيني 
كبرية لدعم آالف األسرتاليني 
اليت  املشاكل  يف  اخلارج  يف 
قضية  بينهم  جيابهونها، 
ميليندا  األسرتالية  احملامية 
تايلور اليت سجنتها السلطات 

الليبية.
قيام  املاضي  العام  وشهد 
اخلارجية  الشؤون  مؤسسة 
يف  أسرتاليا   14500 مبساعدة 
بعض العقبات اليت واجهتهم، 
إلقاء  مت  الذين  مساعدة  مثل 

اجتاه لفرض ضريبة سفر 
جديدة على األسرتاليني

القبض عليهم خارج أسرتاليا، 
 200 عن  يربو  ما  حيتاج  بينما 
ألف أسرتالي باخلارج ملساعدة 
الدبلوماسيني األسرتاليني يف 
أمور عديدة مثل ضياع جوازات 

السفر.
الربملانية  اللجنة  وأوصت 
الشؤون  بني  املشرتكة 
والتجارة  والدفاع  اخلارجية 
احلكومة  تؤسس  أن  بضرورة 
20 سفارة وقنصلية إضافية، 
واقرتحت زيادة رسوم جوازات 
السفر، أو فرض ضريبة سفر 

إضافية.
تيك  العمالي  وامتنع 
عن  اللجنة  رئيس  تشامبيون 
للرسوم  مقرتح  مبلغ  حتديد 
اإلضافية، لكنه قال إن الزيادة 

القليلة ستفي بالغرض.
إعادة  اللجنة  واقرتحت 
يف  أسرتاليا  سفارة  فتح 
اخلدمات  وتطوير  أفغانستان، 
الدبلوماسية مع اجلزائر وأنغوال 

وكولومبيا والنرويج وتنزايا.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

الكيك  بطل  أسرة  أكدت 
روجر  األسرتالي  بوكسينغ 
عباس يف سوريا أنباء مقتله 
يف  التطوعي   عمله  أثناء 
معسكر لالجئني بعد أن تردد 
التواصل  مواقع  عرب  النبأ 

االجتماعي.
األسرتالية  اخلارجية  وحتقق 
يف مقتل البطل عباس الذي 
كان يقطن يف ملبورن وحتديدا 

يف » ميدو هايتس«.
بهاء حييى  قال  من جهته، 
نائب رئيس اجلمعية اإلسالمية 
عباس)23  إن  فكتوريا  بـ 
املاضي  الشهر  ذهب  سنة( 
إىل سوريا مبفرده عرب احلدود 
يعمل  كان  حيث  الرتكية، 

متطوعا يف معسكر لالجئني.
وتابع حييى أن هنالك تقارير 
اليت  الكيفية  حول  متضاربة 
سوريا،  يف  عباس  بها  مات 
وتابع: » ليس معروفا مكان 
وزمان مقتل عباس ولكن من 
املرجح أن يكون القتل مت يف 

األيام األخرية«.
يزيد  ما  بعد  ذلك  يأتي 
عن شهرين من مقتل الشيخ 
مصطفى اجملذوب يف سوريا 
إثر قصف صاروخي بينما كان 

يقوم بأعمال خريية.
بينما أنكرت أسرة عباس أن 
يكون عباس ضمن احملاربني 

مقتل بطل الكيك بوكسينغ 
األسرتالي روجر عباس يف سوريا

الساعني  الثوار  صفوف  يف 
األسد،  بشار  بنظام  لإلطاحة 
وعضد ذلك بهاء حييى بقوله: 
» مل يكن عباس ميتلك خربة 
أن  املرء  يستطيع  ال  احلرب، 
فجأة  احلرب  بندقية  حيمل 
دون أي جتارب سابقة، فالبد 

من تدريبات منتظمة«.
بطل  أن  حييى  وتابع 
يصلي  كان  بوكسينغ  الكيك 
وهو  بريستون،  مبسجد  عادة 
كثري  منه  خرج  الذي  املسجد 
ملساعدة  املتطوعني  من 
يف  احملتدم  الصراع  ضحايا 

سوريا.
وقال ابراهيم، شقيق روجر 
حيب  كان  شقيقه  إن  عباس 
رقيقا  وكان  اجلميع  مساعدة 

وهادئ الطباع«.
اخلارجية  تؤكد  ومل 
أنها  إال  اخلرب،  األسرتالية 
عدم  على  األسرتاليني  حثت 
حيث  سوريا،  إىل  السفر 
على  حنن   « متحدثة:  قالت 
مبقتل  تفيد  بتقارير  علم 
ليس  سوريا،  يف  أسرتالي 
يف  مؤكدة  معلومات  لدينا 
يف  وحنقق  احلالي،  الوقت 
مدى صحة األمر، ليس لدينا 
بعثة دبلوماسية يف سوريا«.

املصدر العنكبوت االلكرتوني
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 أحناء اسرتاليا

شركة  أن  تقارير  كشفت 
واملشغلة  املالكة  »أوزغريد« 
حلقوق توزيع الكهرباء يف سيدني 
وسنرتال كوست و »ذا هانرت« 
قد أهدرت حنو مليار دوالر على 
التحتية للكهرباء وحتديدا  البنية 
يف مشروع اصطلح على تسميته 
بينها  الذهيب«،  الطالء  بـ« 
إهدارها  مت  دوالر  مليون   40
يتم  مل  فرعية  حمطة  إنشاء  يف 

االستفادة منها.
وتعترب جتاوزات الشركة احلكومية 
انتهاكا للقواعد اليت يتحتم على 
بها،  االلتزام  الكهرباء  شركات 
املصروفات  تلك  وأن  سيما  ال 
املستهلكون  يتحملها  املهدرة 
الكهرباء  فواتري  ترهقهم  الذين 

الباهظة.

شركة الكهرباء »أوزغريد« تهدر املال العام

Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

شركة » أوزغريد« أهدرت 40 مليون دوالر على إنشاء محطة فرعية يف تشارلزتاون

جلنة  أعدته  تقرير  وأوضح 
أن  األسرتالية  الطاقة  سوق 
مليار  إلنفاق  ختطط  الشركة 
دوالر أخرى يف عمليات حتديث 
لألعمدة واألسالك خالل العامني 
يثقل  قد  ما  وهو  القادمني، 
ميزانية املستهلك ب 502 دوالر 

سنويا.
خمالفات  أن  التقرير  وأوضح 
حدثت يف  املالية  أوسغريد«   «

الفرتة بني 2005- 2009.
وضرب التقرير مثاال النتهاكات 
الشركة حيث أنفقت 40 مليون 
يف  فرعية  حمطة  على  دوالر 
ضرورة  ال  نيوكاسل  ضواحي 
هلا،  ولن يتم االستفادة منها 
حتقيق  أشار  كما  مستقبال، 
احملطة  تلك  أن  إىل  برملاني 

بشبكة  ربطها  يتم  مل  الفرعية 
حمطة  بناء  مت  كما  الكهرباء، 
دوالر  مليون   25 بتكلفة  أخرى 

يف وارينغا.
أعدته  آخر  تقرير  وأشار  هذا، 
 Energy Market مؤسسة  
أن  إىل  األسرتالية   Operator
مليار  ا  إلنفاق  ختطط  أوسغريد 
-2013 بني  الفرتة  يف  دوالر 
2015 يف حتديثات ليست ملحة 

للشبكة.
ومت تقديم التقريرين إىل رئيسة 
غيالرد  جوليا  الفدرالية  احلكومة 
أسباب  حول  حتقيقات  إطار  يف 
نيو  يف  الطاقة  أسعار  صعود 

ساوث ويلز.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

مؤسسة  أصدرته  تقرير  أوصى 
األسرتالية   الكحوليات  أحباث 
اخلمور  على  الضرائب  بزيادة 
االقتصادية  اآلثار  من  للحد 
الوخيمة املرتبطة بها، مشريا إىل  
أن حوالي 4% من األسرتاليني 
بند  حتت  يندرجون  البالغني 

مدمين الكحوليات
وأشار التقرير إىل أن األمراض 
إدمان  عن  النامجة  واملشكالت 
اخلمور تكلف االقتصاد األسرتالي 

زهاء 25 مليار دوالر سنويا.
املؤسسة  رئيس  قال  فيما 
مايكل ثورن إن زيادة الضرائب 
سيما  ال  الكحوليات  على 
من  حتد  سوف  الثمن  الرخيصة 
وحمدودي  متوسطي  جترع  نسبة 
الدخل يف أسرتاليا للخمور، نظرا 
جللبها،  املادية  التكلفة  لزيادة 

تقرير: %4 من الشعب األسرتالي  مدمنو كحوليات
اجملتمع  على  إجيابا  ينعكس  مبا 
واالقتصاد وصحة األسرتاليني.

تأجيل  أي  أن  ثورن  وأضاف 
تقرير  اقرتحها  اليت  للتغيريات 
املؤسسة سيعكس عجز القيادة 
جتاه  والمباالتها  السياسية 
تدهور احلالة الصحية للعديد من 
األسرتاليني جراء إدمان اخلمور.

حوالي  أن  إىل  التقرير  وأشار 
البالغني  األسرتاليني  من   %4
مدمين  بند  حتت  يندرجون 
يستهلكون  حيث  الكحوليات 
استهالك  معدل  ثلث  حوالي 
أسرتاليا، يف  الكلي يف  اخلمور 
حني أن  85% من األسرتاليني 
معتدل  بشكل  اخلمور  يتناولون 

أو ال يتعاطون على اإلطالق.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

أمام  مشرقا  يبدو  املستقبل 
اخنفضت  فقد  أسرتاليا  أطفال 
األطفال يف  الوفيات بني  نسبة 
الفرتة  النصف يف  إىل  أسرتاليا 
بني 1986-2010، كما قلت إىل 

حد كبري نسبة اإلصابة بالربو.
من  أكثر  أن  األرقام  وتكشف 
90% من أطفال أسرتاليا الذين 
متاما  حمصنني  العامني  بلغوا 
زادت  كما  التطعيمات،  بكافة 
نسبة معرفة القراءة والكتابة بني 

أطفال أسرتاليا.
وبينما ال يزال السرطان السبب 

تقرير: املستقبل مشرق أمام أطفال أسرتاليا

أطفال  بني  للوفيات  األساسي 
أسرتاليا، إال أن نسبة النجاة من 
زادت بشكل  اللعني قد  املرض 

كبري خالل 25 سنة من 68% يف 
إىل    1989-1983 بني  الفرتة 
-2004 بني  الفرتة  يف   %81

.2010
ولكن الباحثني قالوا إنه جيب بذل 
املزيد من اجلهود لتحسني حالة 
أسرتاليا،  أطفال  لدى  األسنان 
وحتسني معدل الرضاعة الطبيعية، 
واحلد من ظاهرة تدخني األمهات 

أثناء احلمل.
أصدره  تقرير  ضمن  ذلك  جاء 
للصحة  األسرتالي  املعهد  أمس 
أيضا  أظهر  والذي  واجملتمع، 
يف  التدخني  نسبة  يف  اخنفاضا 
أطفاال،  تعول  اليت  العائالت 
نسبة  اخنفاض  إىل  باإلضافة 
ذاتهم وجترعهم  األطفال  تدخني 

للخمور.
وقالت كاميال ليدي ، 35 سنة، 
ابنتها  إنها ستحرص على تعليم 
فييب القراءة والكتابة قبل دخوهلا 
املدرسة، ألن التعلم يف سنوات 
الطفولة األوىل يرتسخ يف الذهن 

بشكل كبري.
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 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 
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املدخنات املقلعات قبل األربعني ميكنهن 
العيش 9 سنوات إضافية

أن  جديدة  دراسة  كشفت 
 9 العيش  ميكنهن  النساء 
عن  أقلعن  إذا  إضافية  سنوات 
األربعني،  سن  قبل  التدخني 
تعرضهم  نسبة  تبقى  ولكن 
النساء  من   %20 أكثر  للموت 

غري املدخنات.
وأظهر املسح املوسع الذي نشر 
على دورية »ذا النسيت« الطبية 
يف  امرأة  مليون   1.2 مبشاركة 
املدخنات  النساء  أن  بريطانيا 
بداية من مرحلة البلوغ يتعرضن 
أعمارهن  من  عاما   11 الختزال 

إذا مل يقلعن عن التدخني.
وتتوافق تلك النتائج مع نتائج 
مماثلة مت نشرها يف وقت سابق 
وتتعلق بعالقة املوت بالتدخني 

يف الرجال.
كما أوضحت الدراسة أن النساء 
الالتي أقلعن عن التدخني قبل 
عمر الثالثني يكتسنب 10 أعوام 
من  ستنقص  كانت  إضافية 
أعمارهن يف حالة االستمرار يف 

التدخني.
بيتو  ريتشارد  قال  جهته،  من 
اكسفورد  جبامعة  األستاذ 
واملؤلف املشارك يف الدراسة: 
والنساء،  للرجال  »\بالنسبة 
يقلعون  الذين  املدخنني  فإن 
العمر،  ملنتصف  الوصول  قبل 
يكتسبون 10 أعواما إضافية يف 

املتوسط«.
ولكن الدراسة حذرت أيضا من 
أن تفهم نتائجها على أنه تشجيع 
للنساء املدخنات لالستمرار على 
السيئة  حتى قبل  العادة  تلك 

تفاصيل شهادة وحيدة الضناوي 
عمة الطفلة رمحة

عمة  الضناوي  وحيدة  نفت 
الطفلة املختفية رمحة الضناوي 
إحدى  أخربت  قد  تكون  أن 
الضناوي  حسني  أن  صديقاتها 
والد رمحة قد طرح طفلته على 

األريكة بقسوة.
وأضافت وحيدة يف إطار إدالئها 
غليب  حمكمة  أمام  بشهادتها 
للتحقيقات اجلنائية أن ادعاءات 
عنف  شقيقها حسني جتاه ابنته 
قبيل اختفائها عام 2005 تفتقر 

إىل الصحة.
الشاهدة  أن  واستطردت 
وحيدة  أي  أنها)  ادعت  اليت 
كانت  أنها  أخربتهم   الضناوي( 
ليلة  حسني  شقيقها  منزل  يف 
اختفاء رمحة هي شاهدة كاذبة. 
كما نفت وحيدة االتصال بزوجها 
اختفاء  منزل شقيقها مساء  من 

الطفلة رمحة.
ما  صحة  يف  وحيدة  وشككت 
أنهما  ادعا  شاهدتان  ذكرته 
يوم  بعد  منزهلا  يف  عاوداها 
أن  وأخربتهما  رمحة،  اختفاء  من 
من  وتعاني  مريضة  كانت  رمحة 

احلمى.
استمعت  قد  احملكمة  وكانت 
رمحة  أن  إىل  سابق  وقت  يف 
كانت مريضة باستمرار، وتذهب 
وتصرخ  متكرر،  بشكل  للطبيب 
الضناوي  وحيدة  ولكن  كثريا، 
سعيدة  طفلة  كانت  إنها  قالت 
تتمتع بصحة جيدة عدا قرحة يف 
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رحمة الضناوي مختفية منذ 2005

الفم.
بتحريض  قيامها  أيضا  وأنكرت 
اإلدالء  عدم  على  شاهدة 
قلت   « وأضافت:  بأقواهلا، 
لديك  كان  إذا  للشاهدة،  فقط 
شقيقي،  عن  جديدة  معلومات 
للشرطة لإلدالء  ملاذا مل تذهيب 
هذه  كل  انتظرت  وملاذا  بها، 

الفرتة؟«.
 20 عمرها  كان  رمحة  أن  يذكر 
 10 يف  اختفائها  يوم  شهرا 
نوفمرب 2005، من منزل عائلتها 

يف ضاحية لورني بـ سيدني.
حماولة  يف  التحقيقات  وتستمر 
رمحة  اختفاء  مالبسات  لكشف 

الضناوي الغامض.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سن األربعني، واصفة التدخني 
عن  مسؤول  جوهري  خطر  بأنه 
يف  الوفيات  من  كبرية  نسبة 

العامل.
بني  التدخني  انتشار  وكانت 
املتحدة  والواليات  أوربا  نساء 
منتصف  يف  ذروته  وصل 
املنصرم،  القرن  من  الستينات 
بني  انتشاره  من  عقود  عقب 

الرجال.
وتعترب الدراسة جزءا من دراسة 
امرأة  مليون   1.2 مشل  واسعة 
بني  الفرتة  يف  بريطانيا  يف 
1996-2001، حيث طلب منهن 
عن سجل  دقيقة  بيانات  إعطاء 
ومتت  بهن،  اخلاص  التدخني 

متابعتهن على مدار 12 عاما.
اشرتكن  الالتي  النساء  وكانت 
عاما   55 سن  يف  الدراسة  يف 
 %20 بينهن  مشاركتهن،  عند 
عن  مقلعات  و%28  مدخنات، 
مدخنات  غري  و%52  التدخني، 

على اإلطالق.
كما أوضحت الدراسة أن نسبة 
عدد  زيادة  مع  تزداد  اخلطورة 
وحذرت  املدخنة،  السجائر 
»السجائر  بـ   أيضا مما يسمى 
اخلفيفة« اليت حتتوي على معدل 
نيكوتني أقل، وأشارت إىل أن 
تدخينها  عن  النامجة  املخاطر 

ليست بالقليلة.
يذكر أن أمراض الرئة املزمنة، 
أكثر  من  القلبية  والسكتة 
السجائر  تسببها  اليت  األعراض 

وتؤدي إىل الوفاة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

40% فقط من أطفال أسرتاليا يذهبون 
وجييئون من مدارسهم مبفردهم

يف  األمور  أولياء  خوف  تسبب 
الطرق  حوادث  من  أسرتاليا 
واالختطاف يف حرصهم املستمر 
وإىل  من  أبنائهم  توصيل  على 
مدارسهم، وعدم تركهم يفعلون 
ذلك مبفردهم، كما أن العديد من 
أولياء األمور يفضلون استخدام 
على  السري  من  بدال  السيارات 

األقدام لتوفري الوقت.
ورغم أن الشرطة تؤكد أن سري 
إال  آمن يف،  مبفردهم  األطفال 
أن األمهات واآلباء ال يثقون يف 

مثل هذه التصرحيات.
الربوفيسورة  قالت  جهته،  من 
كارين مالون اليت أعدت دراسة 
املستقلة  احلركة   « عنوانها: 
إن  العام«  حول  لألطفال 
أقل  بني  األسرتاليني  األطفال 
األطفال استقالال واعتمادا على 

أنفسهم يف العامل.
وأضافت أن 90 % من أطفال 
من  وجييئون  يذهبون  اليابان 
يف  ولكن  مبفردهم،  مدارسهم 
أسرتاليا ال تتعد النسبة %40.

أن  من  األمور  أولياء  وخيشى 
حوادث  ألي  أطفاهلم  يتعرض 
أو  جنسي  اعتداء  أو  اختطاف 
ما شابه، ولذلك حيرصون على 

توصيل أطفاهلم.
اليت  تشاترون  كاث  وتقول 
حترص على توصيل ابنها كوب، 
مدرسته  وإىل  من  سنوات،   7
إنها تفعل ذلك من باب األمان 
الطريق  عبور  عليه  يتعني  ألنه 
املزدحم، باإلضافة إىل خشيتها 

من  حوادث االختطاف.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

كاث تشاترتون ال ترغب يف ترك نجلها كوب يذهب ويجئ من املدرسة بمفرده

يواجه 9 أشخاص اتهامات جنائية 
فساد  وقائع  حول  حتقيق  عقب 
حتيط مبجالس بلديات نيو ساوث 

ويلز. 
حكومة  تبحث  أن  املقرر  ومن 
والية نيو ساوث ويلز اإلجراءات 
استمر  نتائج حتقيق  بعد  الالزمة 
4 سنوات أجرته اللجنة املستقلة 
ساوث  بنيو  الفساد  ملكافحة 
ترتبط  ويلز، حول وقائع رشوة 
بلديات  مبجالس  موظفا  ب21 
نيو ساوث ويلز، وآخر يف هيئة 
الطرق واملرور بنيو ساوث ويلز، 
مقابل  هدايا  هؤالء  تلقى  حيث 

إرساء بعض العقود العامة.
اليت  اهلدايا  قائمة  وتتضمن 
تلقاها هؤالء املسؤولني قسائم 
األجر  مدفوعة  وعطالت  للشراء 
اآليباد  مثل  إلكرتونية  وبضائع 

واهلواتف اخللوية.

مكافحة  جلنة  حتقيق  تضمن  كما 
يف  موظفا   15 ضد  الفساد 
شركات خاصة بتهمة تقديم تلك 

اهلدايا.
من  موظفني  مخسة  تسمية  ومت 
بتزوير  قاموا  البلديات  جمالس 
بلغ  مالية  مبالغ  مقابل  فواتري 
من  اآلالف  مئات  جمموعها 

الدوالرات.
ومت تقديم ملفات تسعة أشخاص 
إليهم  من بني 41 شخصا أشار 

التقرير إىل النيابة.
البلديات  جمالس  قائمة  وضمت 
تضمنهم  الذين  عشر  األربعة 
التقرير كل من » بوتاني باي«، 

و« ليفربول سييت«.
للحد  توصية   15 اللجنة  وقدمت 
جمالس  يف  الفساد  وقائع  من 

البلديات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جلنة مكافحة الفساد تفضح جمالس 
بلديات نيو ساوث ويلز

جلنة  أجرته  برملاني  حتقيق  منح 
األخضر  الضوء  اجملتمع  شؤون 
خطة  حول  الفدرالية  للحكومة 
 4 تتكلف  اليت  األسنان  رعاية 

مليار دوالر، وأوصى بتمريرها
وتنتظر اخلطة احلكومية اليت يبلغ 
إطارها الزمين 6 سنوات موافقة 
جملس الشيوخ بعد أن مت متريرها 

يف جملس النواب.
فإنه  املقرتحة،  للخطة  ووفقا 
حيق للعائلة اليت ال يزيد دخلها 
دوالر   112000 عن  السنوي 
لألسنان  رعاية  على  احلصول 
لألطفال من سن سنتني حتى 17 
الدوري  الفحص  تتضمن  عاما، 
واحلشو  والتقويم  والتنظيف 

ومعاجلة الفلورايد.
وعالوة على ذلك، سيستفيد من 
البالغني  من  مليون  حنو  اخلطة 
ذوي الدخل املنخفض أصحاب« 
االمتيازات«حيث  كروت 
أسنان  رعاية  على  سيحصلون 

جمانية.
اجملتمع  شؤون  جلنة  وكانت 
حتقيقا  أجرت  قد  الربملانية 
يف  تقريرها  ووضع  األمر  يف 
االثنني،  يوم  الشيوخ  جملس 
وأوصت بتمرير اخلطة، لفائدتها 
وإجيابيتها اليت تصب يف صاحل 
اجملتمع  داخل  الدخل  حمدودي 

األسرتالي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جلنة شؤون اجملتمع توصي بتمرير 
»خطة رعاية األسنان« موجة  أسرتاليا  جنديا   15 أحدث 

من اجلدل بعد وضعهم لتعليقات 
موقع  على  للمسلمني  مسيئة 
فيسبوك«  االجتماعي«  التواصل 
سيدني  مظاهرات  أعقاب  يف 

اليت اندلعت احتجاجا على الفيلم 
املسيء للرسول.

العبارة  أسرتالي  جندي  وكتب 
التالية: »أعطين سالح« ام 4«، 
وسأقوم  إىل سيدني،  وأرسلين 

جنود أسرتاليون يسبون املسلمني على »فيسبوك« 

مبسح كافة الصحون«، يف إشارة 
التخلص  يف  رغبته  إىل  ضمنية 
بينما  سيدني.  متظاهري  من 
املتظاهرين  آخر  جندي  وصف 

بالسرطانات اللعينة.
وكتب جندي ثالث عبارة:  »إنها 
يف  كورنوال«  من  أخرى  نسخة 
كورنوال  احتجاجات  إىل  إشارة 

اليت اندلعت عام 2005.
عقب  التعليقات  هذه  وجاءت 
الغضب يف  احتجاجات  من  أيام 
الفيلم  على  اعرتاضا  سيدني 
للرسول  املسيء  األمريكي 

حممد.

اجليش  قائد  تعهد  جانبه،  من 
ديفيد  جنرال  اللفتنانت 
قوية  إجراءات  باختاذ  موريسون 
يثبت  من  ضد  للقانون  وفقا 
ضلوعه يف انتهاكات بني جنود  

اللواء الثالث يف تاونزفيل .
وقالت  وزارة الدفاع  األسرتالية 
على  شخص  أي  استهداف  إن 
والعرق  والدين  النوع  أساس 
خمالف للقيم العسكرية، وتابعت: 
األسرتاليني  اجلنود  »أغلبية 
ملتزمون ويعملون وفقا للمعايري 

والضوابط«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جنود أسرتاليون  متهمون بنشر تعليقات مناهضة للمسلمني
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كار: سفر زوجيت املتكرر معي منح أسرتاليا 
مقعد جملس األمن!!

األسرتالي  اخلارجية  وزير  دافع 
بوب كار عن اعتياده اصطحاب 
رحالته  خالل  معه  هيلينا  زوجته 

اخلارجية.
عليها  حصلت  وثائق  وتشري 
برس  أسوشيتيد  أنباء  وكالة 
زوجة  سفريات  إن  األسرتالية 
ما  اآلن  حتى  تكلفت  كار  بوب 

يربو عن 120  ألف دوالر.
وبالرغم من ذلك، قال بوب كار 
يف تصرحيات صحفية أدىل بها 
زوجته  وجود  إن  اخلميس  أمس 
من  وجودها  معتربا  مربر،  معه 
على  أسرتاليا  حصول  عوامل 

مقعد مؤقت يف جملس األمن.
 وتابع بوب كار: »وجود زوجيت 
أب  من  ماليزيا  ولدت يف  اليت 
مهما  كان  صينية  وأم  هندي 
على  أسرتاليا  حلصول  للغاية 
مقعد جملس األمن، حيث أرسل 
للعامل  جدا  إجيابية  رسالة  ذلك 
مفادها أننا دولة تعددية حنتضن 
اليت  الدول  الثقافات،  كافة 
أسرتاليا  حصول  لصاحل  صوتت 
على املقعد مغرمة بشكل خاص 

بتلك احلقيقة«.
زوجة  أن  إىل  الوثائق  وتشري 
من  مثان  يف  معه  سافرت  كار 
بني تسع رحالت خارجية قام بها 
أواخر  بني  الفرتة  كار يف  بوب 
مارس وأوائل سبتمرب من العام 

احلالي.
اخلارجية  وزيري   أن  يذكر 
العماليني الذين سبقا بوب كار 
مسيث  ستيفن  املنصب)  يف 
ما  نادرا  كانا  راد(  وكيفن 
رحالت  زوجتيهما يف  يصطحبان 

خارجية.
وتكلفت الرحالت اخلارجية التسع 
لبوب كار 828754 دوالر، منها   

قال وزير الخارجية األسرتالي إن زوجته)على يسار الصورة( ستستمر 
يف مرافقته خالل رحالته الخارجية
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بوب كار وزوجته أثناء تواجدهما يف مدرسة تمولها أسرتاليا يف بورما
تذاكر  مصروفات  123929دوالر 
طريان لزوجته هيلينا اليت دأب 
رجال  درجة  يف  هلا  حيجز  أن 
تكلفت  كما  الفاخرة،  األعمال 
حوالي  أخرى  ونثريات  وجباتها 

8000 دوالر.
ومع ذلك أصر كار على استمرار 
رحالته  يف  له  زوجته  مصاحبة 
اخلارجية بداعي أن وجودها خيدم 
أن  فخور  »أنا  وتابع:  أسرتاليا، 
كل  يف  ترافقين  هيلينا  زوجيت 
بالتنقيب  تقوم  حيث  مكان، 
خريية،  مشاريع  إقامة  سبل  عن 
والتحدث إىل النساء بينما أكون 
من  نظرائي  لقاء  يف  منهمكا 

وزراء اخلارجية.
سفره  عند  أنه  كار  واستطرد 
السعودية  العربية  اململكة  إىل 
مستثمرات  مبقابلة  هيلينا  قامت 
مشروعات  وصاحبات  سعوديات 
زيارته  عند  وكذلك  مفيدة، 
إلسرائيل التقت هيلينا مع أسرة 

فلسطينية يف بيت حلم.
كار  بوب  باسم  متحدث  وقال 
بوب  زوجة  رحالت  كافة  إن 
متت بتصديق من مكتب رئيسة 
احلكومة الفدرالية جوليا غيالرد.

جولي  وصفت   جهتها،  من 
يف  اخلارجية  وزيرة  بيشوب 
انتهاك  بأنه  األمر  الظل  حكومة 
لضوابط سفر الوزراء إىل اخلارج، 
معتربة رئيسة احلكومة الفدرالية 
تربير  عن  غيالرد مسؤولة  جوليا 

موافقتها على سفر زوجة كار.
الوحيدة لبوب كار اليت  والرحلة 
رحلة  هي  هيلينا  عنها  ختلفت 
 42000 تكلفت  اليت  »فيجي« 

دوالر.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشاذ غرينويتش »املتزوج من 
رجل« يظفر مبقعد سيدني

رحب دعاة املساواة بفوز اليكس 
السابق  الرئيس  غرينويتش 
الزواج«  يف  »املساواة  جلمعية 
مبقعد  السبت  يوم  األسرتالية 
نيوساوث  انتخابات  سيدني يف 

ويلز الربملانية.
باستقالة  خال  قد  املقعد  وكان 
كلوفر مور بعد أن خريتها قوانني 
الربملاني  منصبها  بني  الوالية 

ووظيفتها كحاكمة سيدني.
يذكر أن غرينويتش مثلي اجلنس 
ومتزوج من رفيق مثلي اجلنس، 
بعد أن أمتا إجراءات الزواج يف 

األرجنتني.
الرئيس  غروم  رودني  ورحب 

»املساواة  جلمعية  لـ  اجلديد 
بفوز  األسرتالية  الزواج«  يف 
بالعالمة  إياه  واصفا  غرينويتش 
 « وتابع:  الفارقة،  السياسية 
ويلز  ساوث  نيو  حكومة  نطالب 
غرينويتش،  اليكس  باحرتام 

واالعرتاف بزواجه املثلي«.
إىل  الشكر  عبارات  ووجه 
الفعالة  ملساهمته  غرينويتش 
يف قضايا املساواة يف الزواج، 
هذا  سيستغل  أنه  إىل  مشريا 
املثليني  ملنح  للرتويج  احلدث 

حقوقهم الكاملة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تلغي دعمها  ملشرتكي التأمني 
الصحي بعد سن الثالثني

املستشفيات  قطاع  انتقد 
التعديالت  أسرتاليا  يف  اخلاص 
الفدرالية  احلكومة  تعتزم  اليت 
نظام  خيص  فيما  تطبيقها 
التأمني الصحي، مشريا إىل أن 
سيجعل  التعديالت  تلك  تطبيق 
بعض املشرتكني يف النظام يف 

حال أسوأ.
إلغاء  غيالرد  حكومة  وتعتزم 
على   %  30 الـ  ختفيضات 
اليت  اإلضافية  املدفوعات 
التأمني  يف  يرغب  من  يتكبدها 
عاما،  الثالثني  ختطى  بعد  
أكرب  قسطا  يدفع   أن  فيختار 
التأمني  آثر  الذي  الشخص  من 
يف سن ثالثني عاما أو أقل، من 
أجل أن يستمتع حبقوق متساوية 
النظام  املطاف، وهو  نهاية  يف 
 Lifetime Health يسمى  الذي 

.Cover surcharge
من جانبها،  قالت وزيرة الصحة 
أول  بليربسيك  تانيا  الفدرالية 
أمس إن الزيادة يف قيمة أقساط 
التأمني  الصحي عقب القرارات 
إذ  ملحوظة،  تكون  لن  اجلديدة 
سنويا  دوالر   14 مبقدار  ستزيد 
فقط سنويا لألعزب، بينما تزيد 
مبقدار 28 دوالر سنويا للعائلة.

اعرتفت  الصحة  وزيرة  لكن 
من  أكثر  أو  شخص  مليون  أن 

التأمني يف  اشرتكوا يف  الذين 
سيتكبدون  الثالثني  ختطى  عمر 
دوالر،   114 تبلغ  سنوية  زيادة 
وأضافت أن احلكومة ال عالقة هلا 

بالزيادة اليت يدفعها البعض.
من جهته، قال مايكل روف مدير 
األسرتالية  املستشفيات  احتاد 
كيفية  من  يتعجب  إنه  اخلاصة 
اليت  للتأثريات  احلكومة  جتاهل 
ستنجم عن تلك القرارات، حمذرا 
من أنها ستزيد بشكل كبري من 

تكلفة األقساط.
أن  بليربسك  أضافت  بينما 
للحكومة  ستجين  التغيريات 
الفدرالية 1 مليار دوالر ستسمح 
للكومنولث بتحسني برنامج صحة 

األسنان. 

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

املشاهد األخرية من عرض  Stations of the Cross الذي يتناول 
صلب املسيح من وجهة نظر العقيدة املسيحية.

أطفال كوينزالند يف رعب بسبب » صلب 
املسيح«و » نار جهنم« !!

قال أولياء األمور إن أبناءهم يف  
املدارس االبتدائية يف كوينزالند 
تنتابهم  أفكار تتعلق بـ » احلرق 
يف نار جهنم« و »التعذيب« عرب 
تعرضهم لرؤية صور بشعة من 
حبسب  املسيح  صلب  مشاهد 

العقيدة املسيحية.
وقال أحد أولياء األمور إن طفله 
يف  يتعرض  أعوام  الستة  ذي 
ومواد  رسوم  لرؤية  مدرسته 
عنيفة عن واقعة صلب املسيح، 
وتابع: » تنتابه كوابيس وخوف 
من املوت منذ عشرة شهور، إنه 
خيشى أن حيرق يف »نار جهنم« 
يف  وهو  إخباره  يتم  ما  حبسب 

هذا العمر الصغري«.
حاول  إنه  آخر  أمر  ولي  وقال 
الديين  التعليم  عن  ابنته  إبعاد 
استمروا  لكنهم  املدرسة،  يف 
العنيفة  باألفكار  تغذيتها  يف 
واألهوال، وحماولة ترهيبهم من 

اليهود.
بينما قال ثالث إن أحد املدرسني 
إنه  البنه  قال  الدين  حصة  يف 
وخزه  ثم  نار جهنم  سيحرق يف 

بقلم رصاص. 
يف  اإلجنيليكية  الكنيسة  قالت 
بريزبن إن منهج الدين املسيحي 

ال يذكر قضايا جدلية مثل النار 
والطالق واخللق.

برين  كاترين  الدكتورة  وتفكر  
الباحثة جبامعة ماكواري يف مجع 
شكوى  وتقديم  الشهادات  تلك 
بعنوان  حبثا  تعد  حيث  رمسية، 
 ، احلكومي«  والتعليم  »الدين 
حتدثت خالله إىل 24 من عائالت 
كوينزالند، كما حتدثت يف وقت 
يف  عائالت  شكاوى  إىل  سابق 
حيث  ويلز،  ساوث  نيو  والية 
تبدو املشكلة عامة يف أسرتاليا، 
وليست مقتصرة على كوينزالند 

فحسب.
اإلجنيليكية  الكنيسة  نفت  بينما 
الدين  منهج  أن  بريزبن  يف 
جدلية  قضايا  يتناول  املسيحي 
واخللق،  والطالق  النار  مثل 
بالتجارب  الشكاوى  واصفة 

الفردية املنعزلة.
الكنيسة:  باسم  متحدث  وقال 
اخلاصة  التدريب  دورات  »تركز 
على  املسيحي  الدين  مبدرسي 
للغة  اجليد  انتقائهم  ضرورة 
املثرية  القضايا  عن  والبعد 

للجدل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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أسرتاليا تطبق نظام أمان 
جديد للشراء عرب الفيزا  

 2013 عام  أبريل   1 من  بداية 
سيتم تطبيق نظام أمان جديد 
يف صفقات الشراء عرب الفريا 
تعريف  كود  باستخدام  وذلك 
من  بدال  كود(  بني  شخصي) 
لتعزيز  الشخصي،  التوقيع 
من  واحلد  األمان،  مستويات 

جرائم االحتيال.
من جانبه،وصف  غاري ديورمسا 
 Tyro« شركة  باسم  املتحدث 
Payments« اإلجراءات اجلديدة 
طريقة  يف  امللحوظ  بالتغري 
للمنتجات،  املستهلكني  دفع 
وتابع: » كل األمور ستدار عرب 
كود تعريف شخصي، مبا يكبح 
عمليات االحتيال اليت انتشرت 

جلنة املنافسة واملستهلك:  أسباب واهية 
وراء ارتفاع فواتري الطاقة يف أسرتاليا

يف  الكهرباء  أسعار  صعدت 
مما  أكثر  لدرجة  أسرتاليا 
ليست  واهية  وألسباب  جيب 
ضرورية، حسب حتذيرات رود 
املنافسة  »جلنة  رئيس  سيمز 

واملستهلك األسرتالية«.
خطاب  يف  سيمز  رصد  كما 
مجعية   « أمام  أمس  ألقاه 
مستخدمي الطاقة«  احملاوالت 
اليت تبذهلا حكومات نيو ساوث 
وفكتوريا  وكوينزالند  ويلز 
الطاقة  تنظيم  هيئة  لفصل 
جلنة  مظلة  عن  األسرتالية 

املنافسة واملستهلك.
من  أيضا   سيمز  رود  وحذر 
زيادة  حول  الدائر  اجلدال  أن 
طريقا  دخل  الكهرباء  أسعار 
والقلق  باإلحباط  مفعما  أصبح 

بعيدا عن جوهر القضية.
وتابع أن ارتفاع تكلفة شبكات 

يف السوق األسرتالي«.
أن  إىل  إحصائيات  وتشري 
صفقات  يف  االحتيال  حاالت 
الفيزا  باستخدام  الشراء 
إىل  املادية  قيمتها  وصلت 
278 مليون دوالر عام 2011، 

وهو ما يعد رقما قياسيا.
املؤسسات  أن  واستطرد 
إعادة  عليها  يتعني  املالية 
جديدة  فيزا  بطاقات  إصدار 
اجلديد،  النظام  مع  تتناسب 
أبريل   1 من  سيتاح  الذي 
نظام  بنهاية  إيذانا   ،2013

التوقيع الشخصي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بنسبة  مسؤول  الكهرباء 
عن   %50-40 بني  ترتاوح 
خالل  الكهرباء  فواتري  صعود 
آخر مخس سنوات، مشريا إىل 
يراها  ألسباب  زيادات  وجود 
لضعف  ونتيجة  ضرورية،  غري 
عليها  تعمل  اليت  الضوابط 
هيئة تنظيم الطاقة األسرتالية، 
مبا كبد املستهلكني زيادة يف 
مليار   3 بلغ جمموعها  الفواتري 

دوالر.
انفصال  أن  سيمز  وأضاف 
جلنة  عن  الطاقة  تنظيم  هيئة 
وفقا  واملستهلك  املنافسة 
يف  الطاقة  وزراء  لضغوط 
ويلز  ساوث  نيو  واليات 
وكوينزالند وفكتوريا لن يؤدي 
املطلوبة  السيطرة  إحداث  إىل 

على األسعار.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

نقص متوقع يف عمال املزارع بعد 
زيادة رسوم التأشريات

عمال  يف  نقص  حيدث  قد 
احلكومة  قرار  بعد  املزارع 
رسوم  بزيادة  الفدرالية 

تأشريات العمل.
قد  الفدرالية  احلكومة  وكانت 
أعلنت يوم االثنني املاضي عن 
زيادة يف رسوم طلبات التقدم 
ألنواع متعددة من التأشريات، 
على  الزيادة  تنطبق  حيث 
وتأشرية  املهرة،  اخلرجيني 
العمالة  وتأشريات  امُلرافق، 
أجازات  وتأشريات  املؤقتة 

العمل.
اخلضروات  هيئة  وأعلنت 
خشيتها   Ausveg األسرتالية 
رسوم  زيادة  تؤدي  أن  من 
من  العمل  أجازات  تأشريات 

دوالر   360 إىل  دوالر   280
إىل   2013 يناير   1 من  بداية 
املزارع  عمال  يف  اخنفاض 
العاملني بشكل مومسي أو من 

يطلق عليهم الرحالة.
اهليئة:  باسم  متحدث  وقال 
»العديد من مزارعي اخلضروات 
الذين  الرحالة  على  يعتمدون 
عمل  تأشريات  حيملون 
اليت   الفرتات  يف  ملساعدتهم 
حتتاج املزارع لعمالة متزايدة، 
وقد خنسر وجود هؤالء العمال 
بعد قرار زيادة الرسوم إذ أن 
العديد منهم قد ال يقوى على 

سدادها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تسمانيا األكثر خصوبة وفكتوريا يف ذيل القائمة
رقم قياسي يف عدد املواليد الذين أجنبتهم 

نساء أسرتاليات فوق عمر األربعني

من  صادرة  أرقام  كشفت 
األسرتالي   اإلحصائيات  مكتب 
أن عدد املواليد الذين أجنبتهم 
نساء أسرتاليات ختطني العقد 
 12805 بلغ  العمر  من  الرابع 
رقم  يف   2011 عام  مولودا 
قياسي، إذ مل يكن العدد يزيد 
مولودا عام 2001.  عن 7100 
ورغم ذلك، فإن عمر الثالثني 
ال يزال ميثل أكثر األعمار اليت 

تنجب فيها نساء أسرتاليا.
إجناب  عمر  متوسط  وكان 
هو   2011 عام  أسرتاليا  نساء 
متوسط  بلغ  بينما  30.6سنة، 
 33 اجلدد  املواليد  آباء  عمر 

سنة .
واستأثرت النساء يف عمر 29 
من  األكثر  باألعداد  و31  و30 
املواليد عام 2011 بإمجالي 60 

ألف مولود.

كما بلغ العدد الكلي للمواليد 
2011رقما  عام  أسرتاليا  يف 
قياسيا آخر  إذ المس مستوى 

300 ألف مولود.
وزاد معدل اخلصوبة لدى نساء 
أسرتاليا يف الفئة العمرية من 
معدل  إىل  عاما   44 إىل   40
إجناب 15.1 مولودا لكل 1000 

امرأة يف 2011.
وبلغ معدل اخلصوبة العام  يف 
لكل  مولودا   1.88 أسرتاليا  
امرأة عام 2011 وهو أقل من 
عام  املسجل  القياسي  الرقم 

2008، والبالغ 1.96.
األعلى  تسمانيا  نساء  وكانت 
خصوبة عام 2011 مبعدل 2.17 
مولودا لكل امرأة، بينما قبعت 
فكتوريا يف ذيل القائمة مبعدل 

1.75 مولودا لكل امرأة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تتأهب لضبط قراصنة 
سريالنكيني قاموا بأعمال قتل ونهب

سريالنكا  شرطة  أصدرت 
 14 حق  يف  اعتقال  مذكرات 
القراصنة  اللجوء   طاليب  من 
مركب  على  القرصنة  بتهمة 
صيد ، وإرغامه على االجتاه إىل 
قتل  بأعمال  والقيام  أسرتاليا 
ونهب، يف الوقت الذي تأهبت 
فيه السلطات األسرتالية لضبط 
القارب يف حالة وصوله للمياه 

األسرتالية.
كما طالبت الشرطة السريالنكية 
اإلنرتبول باملساعدة يف اعتقال 
قيدوا  الذين  القراصنة  هؤالء 
الصيد   قارب  طاقم  أيدي 
وذحبوا أحدهم، وألقوا بشخصني 
على األقل من عمال القارب يف 

البحر جنوب سريالنكا.
الشرطة  مراقب  وقال 
جاياكوي  براشانثا  السريالنكي  
مركب  على  القرصنة  عملية  إن 
 14 األحد  يوم  حدثت  الصيد 
عشرة  احلادية  متام  يف  أكتوبر 

مساء. 
الشرطة  جهود  أن  إىل  وأشار 
حتديد  من  متكنت  السريالنكية 
الذين  املتهمني  كافة  ماهية 

بينهم   14 إىل  عددهم  يصل 
 « وتابع:  السن  حتت  مراهقون 
نأمل يف مساعدة اإلنرتبول على 
ضبط كافة املتهمني بعد صدور 

مذكرات االعتقال«.
مذحبة  من  ناجيان  ويسرد 
روشان  لوكو  وهما  القراصنة 
حدث  ما  تفاصيل  سورانغ  وجا 
ألقوا  القراصنة  إن  قاال  حيث 
بهما يف البحر، بعد أن قرصنوا 
أن  وطلبوا  الصيد،  مركب  على 

يتجه إىل أسرتاليا.
إنقاذهما  أن  إىل  أيضا  وأشارا 
مت  احلتمي  املوت  مصري  من 
سفينة  مرت  أن  بعد  بأعجوبة 

بضائع بالصدفة جبوارهما.
باسم  متحدث  قال   جهته،  من 
الشؤون  وزير  كلري  جاسون 
ستدرس  أسرتاليا  إن  احمللية 
سريالنكا  إىل  املتهمني  تسليم 
اللجوء،  قارب  ضبط  حالة  يف 
مشريا  األسرتالية،  املياه  إىل 
مثل  متانع  ال  القوانني  أن  إىل 

هذا التسليم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

نساء أسرتاليا فوق 40 سنة يحققن رقما قياسيا يف معدل 
اإلنجاب عام  2011

إحصائية: األسرتاليون 
زادوا طوال ووزنا

حكومية  إحصائيات  كشفت 
زائدي  األسرتاليني  عدد  أن 
وصلوا  الذين  أو  الوزن 
تنامى  قد  البدانة  مرحلة  إىل 

بصورة  ملحوظة.
أن   اإلحصائيات   وأضافت 
أطوال األسرتاليني قد زادت 
مبعدل   1995 عام  منذ  أيضا 
سم  و0.4  للرجال،  سم   0.8

للنساء.
األسرتالي  الرجل  واكتسب 
وزنا يقدر بـ 3.9 كغم، بينما 
كغم   4.1 النساء  اكتسبت 
عام  ويف   ،1995 عام  منذ 
2011-12 بلغ متوسط الطول 
للرجل األسرتالي 175.6 سم، 
للرجل  الطول  متوسط  وبلغ 
بينما  كغم،   85.9 األسرتالي 
للمرأة  الطول  متوسط  بلغ 
األسرتالية 161.8 سم ، وبلغ 

متوسط وزنها 71.1 كغم.
املكتب  النتائج  تلك  وأصدر 
أول  لإلحصائيات  األسرتالي 
 %35 أن  وكشفت   ، أمس 
من األسرتاليني زائدو الوزن 
-2011 عام  بدناء  و%28 
2012، وهو يفوق معدل عام 

نسبة  بلغت  الذي   08-2007
زيادة الوزن والبدانة %61.

 12-2011 عام  أرقام  وتشري 
الرجال  من   %70 أن  إىل 
الوزن  زائدو  األسرتاليني 
من   %56 أن  كما  بدناء،  أو 
زائدات  األسرتاليات  النساء 

الوزن أو  بدينات.
باألطفال  يتعلق  وفيما 
األسرتاليني، ظل احلال على ما 
هو عليه إذ بقى ربع األطفال 

زائدي الوزن أو بدناء.
-2011 إحصائيات   وأظهرت 
األخرى  النتائج  بعض   12

أهمها:
من   %16 حنو   -
بشكل  يدخنون  األسرتاليني 
النسبة  كانت  بينما  يومي، 

19% عام 08-2007.
13%من األسرتاليني   -
بينما  نفسية  مبشاكل  مروا 
عام   %11 النسبة  كانت 

08-2007
21.5% من البالغني   -
ارتفاع  عانوا من  األسرتاليني 

يف ضغط الدم .
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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أصدره  جديد  حبث  كشف 
لدراسات  األسرتالي  املعهد 
السنوي  الدخل  إن  األسرة 
أسرتاليا  املطلقة يف  للمرأة 
دوالر   10000 مبقدار  يقل 
يلي  الذي  األول  العام  يف 
بالنسبة  يزيد  بينما  الطالق، 
دوالر   7000 مبقدار  للرجل 

سنويا.
 14000 الدراسة  ومشلت 
الفرتة بني  وامرأة يف  رجل 

.2010-2001
الباحث  قال  جهته،  من 
حتسن  رغم  إنه  غراي  ماثيو 
الطالق،  عقب  الرجل  دخل 
سلبية  انعكاسات  له  أن  إال 
للرجل  املالية  األصول  على 
املطلقة  واملرأة  املطلق 
على حد سواء ، حيث تتسع 
املالية  األصول  يف  الفجوة 
بشكل متزايد بني املطلقني 

وغري املطلقني.
املالية  األصول  قيمة  وتقل 
للمطلقني مبقدار يرتاوح بني  
دوالر   190000-180000
وتزداد  املطلقني،  غري  عن 

 دخل الرجل يف أسرتاليا يزيد عقب 
الطالق خبالف املرأة

قام موقع »بروبابليكا« بكشف 
اليت  املخالفات  عن  النقاب 
النفط  استخراج  دأبت شركات 
ممارستها،  على  أمريكا   يف 
النفايات  بإلقاء  املتعلقة 
السامة حتت األرض، واألعماق 
احلفر،  آالت  إليها  تصل  اليت 
تتبعها  اليت  واملمارسات 

للتهرب من القوانني.
السامة  النفايات  يعد ضخ  وال 
حتت األرض أمرا مستغربا، بل 
وصفه  ميكن  األمر  حقيقة  يف 
متارسه  اعتيادي  سلوك  بأنه 
ما  مدى  على  البرتول  شركات 

يزيد عن 70 عاما.
ضخ  الشركات  تلك  وتعترب 
حقول  يف  السامة  النفايات 
وسيلة  األرض  حتت  البرتول 
من  قدر  أكرب  الستخراج  مغرية 
النفايات السامة، ومتارس ذلك 

بشكل واسع النطاق.
البيئة  محاية  وكالة  تبذل  و 
ايه(  بي  )اي  األمريكية  
عمليات  لتنفيذ  حثيثة  جهودا 
بئر  ألف   150 على  التفتيش 
أن  ووجدت  أمريكي،  برتول 
الضوابط  انتهكت  بئر  ألف   17
النفايات  بضخ  املفروضة، 
بشكل  األرض  داخل  السامة 

يتنافى مع القانون.
الشركات  بعض  أن  واألدهى 
معينة  أنبابيب  برتكيب  تقوم 
وحماولة  التمويه،  من  كنوع 
أعني  عن  احلقيقة  إلخفاء 

املفتشني.
يف  االنتهاكات  تلك  وتسببت 
لعل  املؤملة،  احلوادث  بعض 
أشهرها ما حدث يف أحد مواقع 

النفايات السامة حتت األرض خطر يهدد املياه اجلوفية

Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

يف  روشارون  مبدينة  البرتول 
كمية  تسببت  عندما  تكساس 
األرض  السائلة حتت  النفايات 
إىل حدوث ماس كهربائي من 
إىل  أدى  مبا  شاحنة،  حمرك 

مصرع 3 وإصابة العشرات.
واخلطر األكرب من تلك النفايات 

السامة يتمثل يف تأثريها على 
توقعات  اجلوفية، وسط  املياه 
حبدوث تلوث يف معظم املياه 
مرحلة  يف  األمريكية  اجلوفية 

زمنية بني 10-100 سنة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مستوى  لتالمس  الفجوة 
 6 مرور  بعد  390000 دوالر 

سنوات من الطالق.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الثروة  من املتوقع أن تزداد 
وتتنامى  بقوة،  األسرتالية 
العقد  خالل  مواطنيها،  دخول 
القادم، عرب العالقات املتزايدة 
تنبأت  حسبما  آسيا،  قارة  مع 
البيضاء  احلكومية  »الورقة  
األسرتالية  العالقات  حول   «
القرن  خالل  آسيا  قارة  مع 

احلالي.
 25 البيضاء  الورقة  وحددت 
أهدافا أمام أسرتاليا حتقيقها 
تتضمن   ،2025 عام  حبلول 
تعليم كل طفل أسرتالي لغة 
الثقافة  ودراسة  أسيوية، 

األسيوية.
وقال التقرير املكون من 312 
ضمان  هو  هدفنا   « صفحة: 
يتحصل  اليت  الدخول  صعود 
عليها األسرتاليون وذلك جبعل 

االقتصاد أكثر تعددية«.
يصل  أن  التقرير  وتوقع  
دخل الفرد األسرتالي يف عام 
2025 إىل 73000 دوالر، مع 
العلم أن متوسط الدخل حاليا 

يبلغ 62000 دوالر.
هدفا  التقرير  وضع  كما 
يف  التعليم  نظام  بوصول 
اخلامسة  املرتبة  إىل  أسرتاليا 

رخاء أسرتاليا متعلق بآسيا

جامعة  يف  الباحثون  جيري  
موناش األسرتالية جتارب تتعلق 
للنساء  اجلنسية  اإلثارة  بتقوية 
عرب اسرباي يرش عرب األنف قبل 
اجلنسية،  املمارسة  من  ساعات 
»الفياغرا  بـ  وصفه  ميكن  فيما 
هؤالء  ويأمل  النسائية«، 
نساء  البحث  عن  الباحثون يف 

مستعدات لتلك التجربة.
رشاش  أن  اخلرباء  ويقول 
ثلث  يساعد  قد  اجلديد  األنف 
الالتي ال يشعرن  العامل،  نساء 

باالنتشاء اجلنسي الكامل.
الربوفيسورة  قالت  جانبها،  من 
برنامج  مديرة  ديفيز  سوزان 
يف  النسائية  الصحية  البحوث 
جامعة موناش إن العالج اجلديد 
ملفعول  مشابها  تأثريا  يعطي 
الفياغرا على الرجال، وهو يعترب 

البحث عن نساء أسرتاليات لتجربة »فياغرا املرأة«!!

طفرة علمية تتحقق للمرة األوىل. 
وتابعت أن العالج اجلديد يبتعد 
املتعلقة  التقليدية  النظرة   عن 
اجلنسية  اإلثارة  حتسني  بسبل 

لدى املرأة.
اجلديد  العالج  أن  واستطردت 
يعتربن  الالتي  النساء  خيدم 
روتينية  عملية  جمرد  اجلنس 
العقدين  يف  هن  من  سيما  ال 

الثالث والرابع من العمر.
إال أن د. ستيف هامبلتون رئيس 
حذر  األسرتالية  الطبية  اجلمعية 
يتسبب  قد  العقار  هذا  أن  من 

يف نتائج غري ضرورية.
العالج  هذا  أن  »رغم  وأردف: 
الفائدة  تقديم  باستطاعته 
سريفع  ولكنه  النساء،  لبعض 
لدى  اجلنسية  التوقعات  سقف 
واصفا  النساء،  من  العديد 

يف  العاطفية  بالقضية  اجلنس 
اجملتمع األسرتالي«. 

يف  اجلديد  العالج  جتربة  ويتم 
املتحدة  والواليات  أسرتاليا 
األدوية  بدعم من شركة  وكندا 
 ،Trimel Biopharma العمالقة 
الكندي  امللياردير  ميوهلا  اليت 
يدر  أن  ويتوقع  ميلنيك  يوجني 
طرحه  عند  طائلة  أرباحا  العالج 
زمنية  مدة  يف  السوق  يف 

ترتاوح بني 3-5 سنوات.
ويأمل الباحثون األسرتاليون يف 
إجياد نساء من ملبورن وسيدني 
للمشاركة  وأدياليد  وبريث 
النساء  فياغرا  جتربة  عملية  يف 
ترتاوح  أن  على  اجلديدة، 

أعمارهن بني 18-49 سنة. 

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

العام،  ذات  يف  العامل  يف 
 10 دخول  إىل  باإلضافة 
جامعات أسرتالية قائمة أفضل 

100 جامعة عاملية.
وضع  الذي  الفريق  وقاد 
الدكتور كني  البيضاء  الورقة 
السابق  املسؤول  هينري 
بوزارة اخلزانة، حيث حبث يف 
األسرتالية  العالقات  مستقبل 
عمقا  أكثر  بشكل  األسيوية، 
ال  التعدين،  صادرات  من 
املشروعات  قطاع  يف  سيما 

الصغرية واملتوسطة.

وأكد التقرير أن الرخاء األمين 
املنطقة  يف  واالقتصادي 
بتعاون  أكثر  يرتسخ  سوف 
الصني  من  كل  مع  أسرتاليا 
جبانب  وإندونيسيا  واليابان 
حليفة  املتحدة  الواليات 

أسرتاليا القوية.
كبري  بشكل  التقرير  وركز 
على ضرورة تنشيط التعاون 
السياحي األسرتالي مع السوق 
الصيين، واحلاجة إىل شفافية 

أكرب.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيسة الحكومة الفدرالية جوليا غيالرد أثناء حضورها انطالق »الورقة  الحكومية 
البيضاء » حول العالقات األسرتالية مع قارة آسيا خالل القرن الحالي

الربوفيسورة سوزان ديفيز تمسك الرشاش األنفي الجديد أو » فياغرا املرأة« 
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فيما كان الرئيس جنيب ميقاتي 
حليف  املختارة  يف  يلتقي 
»السراء والضراء« النائب وليد 
اىل  الحقًا  انتقل  الذي  جنبالط، 
قصر بعبدا، حيث تناول العشاء 
الوسطية«  »شريك  مائدة  اىل 
الرئيس ميشال سليمان حبضور 
ويف  فاعور،  ابو  وائل  الوزير 
تزدحم  السرايا  كانت  حني 
الذين  الديبلوماسيني  بالزوار 
وشددوا  الفراغ،  من  حذروا 
وبينما  االستقرار،  دعم  على 
املاروني  البطريرك  كان 
يؤكد  الراعي  بشارة  الكادرينال 
واالتهام  الدولة  تعطيل  رفض 
 14 قيادات  كانت  السياسي.. 
مقاطعة  يف  املضي  تقرر  آذار 
ملواجهة  وتؤسس  احلكومة، 
طويلة، عرب وثيقة موسعة، بدت 
يف  حرب«  »إعالن  اىل  أقرب 
أكثر من اجتاه، وعكست حماولة 
تالشى  الذي  الربيق  الستعادة 

بعد »موقعة السرايا«.
الوثيقة  يف  لالنتباه  والالفت 
اليت صدرت عن اجتماع قيادات 
»14 آذار« يف »بيت الوسط«، 
ان »حزب اهلل« نال حصة كبرية 
على  حماولة،  يف  اهلجوم،  من 
عصب  شد  إلعادة  يبدو،  ما 
بعد  ومجهورها،  املعارضة 
التضعضع الذي أصاب صفوفها 
يف أعقاب اهلجوم الفاشل على 
املسلحة  والتحركات  السرايا، 
حضرت  وهكذا،  الشارع.  يف 
االتهامات ضد احلزب يف الكثري 
من بنود البيان، سواء ما يتعلق 
منها بالوضع احلكومي، او االزمة 
الدولية،  احملكمة  او  السورية، 
إسرائيل..  مع  الصراع  ملف  او 
بوضع  املطالبة  اىل  وصواًل 
زمنية الستيعاب سالح  روزنامة 

احلزب يف الدولة اللبنانية.
موجهة  الوثيقة  كانت  وإذا 
بشكل اساسي ضد »حزب اهلل« 
واحلكومة والنظام السوري، فان 
السياق  يف  أصابت  شظاياها 
اجلمهورية  رئاسة  السياسي 
اللتني  املارونية،  والبطريركية 
العودة  ضرورة  حول  تلتقيان 
تداعيات  ملعاجلة  احلوار،  اىل 
فجاء  احلسن،  اللواء  اغتيال 
عن  ليعلن  آذار«   14« موقف 
للحكومة..  الشاملة  املقاطعة 

حتى إسقاطها.
»بيت  لقاء  يف  املفارقة  لكن 
الوسط«، انه ويف وقت أراد ان 
يلملم صفوف »14 آذار« ويعيد 
»األمانة  كادت  إليها،  التماسك 
مع  يديه،  بني  تفرط  العامة« 
مقاطعة اثنني من »املؤسسني« 
فارس سعيد ومسري فرجنية هلذا 
عطااهلل  الياس  وتضامن  اللقاء 
االعرتاض  عن  تعبريًا  معهما، 
بـ«تيار  آذار«   14« اختزال  على 
املستقبل« و«القوات اللبنانية« 
و«حزب الكتائب«، وهو الثالثي 
الذي بات يستحوذ على القرار، 
والربط،  احلل  زمام  وميلك 
دور  حول  تساؤالت  يطرح  ما 
املرحلة  يف  العامة«  »االمانة 
مقاطعة  مقابل  ويف  املقبلة. 
بعض مسيحيي املعارضة، كانت 
ممثل  مشاركة  لالنتباه  الفتة 
النائب  اإلسالمية«  »اجلماعة 

عماد احلوت يف االجتماع.
أجواء االجتماع

اىل ذلك، أبلغت مصادر شاركت 
»بيت  بيان  أن  االجتماع  يف 
طريق  خريطة  يرسم  الوسط« 
للمواجهة السياسية مع احلكومة 
ورعاتها الداخليني واالقليميني، 
مضمونه  جتاهل  ان  اىل  منبهة 
سريتب نتائج وخيمة على البلد. 
ورأت ان إصرار الرئيس جنيب 
التمسك  على  وحلفائه  ميقاتي 
السلطة  وممارسة  باحلكومة 
األحادية، سيؤدي من جهة اىل 
شلل داخلي تام، وسيضرب من 
الدقيقة  التوازنات  أخرى  جهة 

اليت يقوم عليها لبنان.
وكشفت املصادر عن ان هناك 
إجراءات عملية وملموسة ستتخذ 
تبعا  الضغط،  لزيادة  تباعًا 
اآلخر،  الفريق  تصرف  لطريقة 
آذار«   14« قوى  ان  مؤكدة 
املعركة  خوض  على  مصممة 
السياسية ضد احلكومة ومحاتها 
يتم  مل  حال  يف  النهاية،  حتى 
التجاوب مع الدعوة اىل تشكيل 
تريح  حيادية،  إنقاذ  حكومة 
املرحلة  على  وتشرف  اجلميع 
االنتخابات  االنتقالية حتى موعد 

النيابية املقبلة.
إن  كتائبية  أوساط  وقالت 
»حزب  باقرتاح  التزمت  الوثيقة 
بشأن  األساسي  الكتائب« 
تلتزم  حيادية  إنقاذية  حكومة 

»اعالن بعبدا«.
أوساط  أبلغت  املقابل،  يف 
آذار«   14« وثيقة  ان  ميقاتي 
املواقف  من  املزيد  عن  تعرب 
االنفعالية اليت ال ختدم التهدئة 
وال املعاجلات املطلوبة، علمًا ان 
ميقاتي كان قد أكد امام زواره  
حتل  ال  الوطنية  االمور  »أن 
باملواقف  او  واملكابرة  بالعناد 
االنفعالية«، مشددا على املضي 
»ألن  املسؤولية،  حتمل  يف 
ذلك،  تتطلب  الراهنة  الظروف 
يف  البلد  نرتك  ان  ميكن  وال 
الفوضى،  اىل  يؤدي  قد  فراغ 
القيادات،  مجيع  من  واملطلوب 
السلبية  اىل  اللجوء  من  بداًل 
واملقاطعة، التالقي على طاولة 

احلوار«.
الوزراء  جملس  التأم  وبينما 
للمرة  بعبدا،  قصر  يف  االربعاء 
األوىل بعد اغتيال اللواء وسام 
وزارية  مصادر  قالت  احلسن، 
دالالتها  يف  هامة  اجللسة  إن 
وتوقيتها، حيث وجهت احلكومة 
مستمرة  بأنها  واضحة  رسالة 
يف عملها وإنتاجيتها، برغم كل 

الضغوط اليت تتعرض هلا.
إصدار  املصادر  وتوقعت 
يف  الديبلوماسية  التشكيالت 
هذه اجللسة، ملا ميكن ان يشكله 
هذا االمر من قوة دفع للحكومة، 
هي بأمس احلاجة إليها يف هذه 
ان يوضع جانبًا  املرحلة، مرجحة 
خالف،  موضع  يكون  اسم  أي 
األخرى.  التشكيالت  وإصدار 
كما كشفت املصادر عن مسعى 
إلقرار التعيينات املتعلقة بهيئة 
أقرب  يف  البرتول  قطاع  إدارة 
اىل  االنتباه  الفتة  وقت ممكن، 
سيتيح  حصل،  لو  إقرارها،  ان 
للحكومة حتقيق إجناز نوعي، من 

على  رد  أفضل  ميثل  ان  شأنه 
احلمالت اليت تستهدفها.

الوزير  نهارًا  اعلنه  ما  ان  وعلم 
فادي عبود عن وجود اعرتاضات 
الديبلوماسية،  التشكيالت  على 
استوقف الرئيس جنيب ميقاتي 
بالوزير علي حسن  اتصل  الذي 
هذه  يف  معه  وحبث  خليل، 
بوزير  اتصل خليل  املسألة، ثم 
وسأله  منصور  عدنان  اخلارجية 
التشكيالت  كانت  إذا  عما 
الديبلوماسية، املزمع طرحها على 
جملس الوزراء، تواجه اعرتاضات 
معينة من »التيار الوطين احلر«، 
فأكد له منصور ان هناك تفاهمًا 
عليها، وال علم له بوجود عقبات 
مستجدة. والحقا، اتصل منصور 
بالوزير جربان باسيل يف كندا، 
مستفسرًا منه حول حقيقة موقف 
التيار، فأبلغه انه سيتم تسهيل 
يف  التشكيالت  عن  االعالن 

جملس الوزراء.
»أجندة« بري

الرئيس  قال  مواز،  خط  على 
نبيه بري لـ«السفري« ان اجتماع 
النيابية  اللجان  ومقرري  رؤساء 
النيابي  اجمللس  مكتب  وهيئة 
قائما  يزال  ال  اليوم،  املقرر 
االنتباه  الفتا  املبدأ،  حيث  من 
يتجه  البعض  كان  إذا  انه  اىل 
للغياب عنه السباب أمنية، فإن 
هذه االعتبارات تطال اجلميع وال 

تنحصر بفريق دون اآلخر.
وأوضح بري ان اجللسة النيابية 
عقدها  ينوي  كان  اليت  العامة 
يف 7 و8 الشهر املقبل ال تزال 
واردة، مشريا اىل انه سرياقب 
مسار األمور يف االيام املقبلة، 
بشأن  النهائي  القرار  يتخذ  ثم 
ان  على  مشددا  اجللسة،  تلك 
عدم  وهي  لديه  ثابتة  هناك 
التشريع إذا غابت إحدى الفئات 
عن جلسة عامة، منطلقا يف ذلك 
من مقتضيات الروح امليثاقية.

»الرابع  قوى  قيادات  وكانت 
أصدرت  قد  آذار«  من  عشر 
»بيت  يف  اجتماعها  بعد  بيانا 
فؤاد  الرئيس  تاله  الوسط«، 
ان  فيه  وأكدت  السنيورة، 
الوضع بعد اغتيال اللواء وسام 
احلسن لن يكون وكأن شيئًا مل 
تسكت  لن  انها  مؤكدة  يكن، 
ولن ختاف. وإذ كررت مطالبها 
اىل  دعت  املعروفة،  السياسية 
وراء  التلطي  مفاعيل  كل  إنهاء 
روزنامة  ووضع  املقاومة  كلمة 
»حزب  سالح  الستيعاب  زمنية 

اهلل« يف الدولة.
واتهمت احلكومة بتغطية سلوك 
ان  على  مشددة  اهلل«،  »حزب 
وضرورة  حتميًا  بات  رحيلها 
وطنية لكي يصار إىل التصدي 
لألخطار احملدقة بالوطن ومن ثم 
معاجلتها، مطالبة حبكومة إنقاذية 
الوزاري  بيانها  يكون  حيادية 

»إعالن بعبدا«.
وخلصت اىل انها قررت املقاطعة 
الشاملة للحكومة، واستخدام كل 
املتاحة  الدميوقراطية  الوسائل 
الشعيب  التحرك  وأساليب 
املؤامرة  ملواجهة  السلمي 
الواقع،  األمر  وقوى  وأدواتها 
ألنها ترفض منطق املواجهة يف 

الشارع .

الراعي يرفض التعطيل .. و»ثالثي الوسطية« يتالقى .. وجملس الوزراء »يعود« لالنعقاد

وثيقة 14 آذار: »إعالن حرب« على حزب اهلل .. واحلكومة
العماد  اجلمهورية  رئيس  اعلن 
عن  نتج  انه  سليمان  ميشال 
االشرفية  وقع يف  الذي  االنفجار 
اجواء سلبية على املستوى الوطين 
سياسيًا وامنيًا، وباشر مشاورات 
احلوار  هليئة  طارئة  جلسة  لعقد 
املستجد  الوضع  ملناقشة  الوطين 

وملعاجلة انعكاسات اجلرمية.
متابعة  ضرورة  على  شدد  واذ 
بإشراف  اكرب  بدينامية  احلادث 
رئيس احلكومة والوزراء، لفت اىل 
تنص  الدميوقراطية  االصول  ان 
احلكومات،  السقاط  شروط  على 
الدستور  يتم جتاوز  انه مل  مؤكدًا 
لكن بعض زواره حبثوا يف الشأن 
لعقد  اياهم  دعوته  عند  احلكومي 
اسقاط  طالبني  احلوار  طاولة 

احلكومة اوال.
عقد  املعارضة  فريق  رفض  وعن 
رابطًا  احلوار  هليئة  طارئة  جلسة 
اوضح  احلكومة،  بإسقاط  اياها 
عن  انه صدرت  سليمان  الرئيس 
هذا الفريق مواقف الحقة مل تؤكد 
ان  يف  آماًل  احلوار،  سيقاطع  انه 
يعاد النظر يف املوقف من احلوار.

خالل  اجلمهورية  رئيس  ونّوه 
ترؤسه جلسة جملس الوزراء اليت 
بعبدا،  قصر  يف  عصرًا  انعقدت 
االجهزة  به  قامت  الذي  بالدور 
االمن  حلفظ  والعسكرية  االمنية 
الطمأنينة  اجواء  وبث  البالد  يف 
وبإحباط  املواطنني،  بني  والثقة 
اجليش وقوى االمن حماولة اقتحام 

السراي الكبري.
بأنفسنا  امورنا  معاجلة  اىل  ودعا 
يف  احد  يتدخل  ان  نريد  ال  الننا 
على  مثنيًا  الداخلية،  شؤوننا 
على  احلريصة  اخلارجية  املواقف 

اوضاعنا.
جملس  رئيس  دولُة  وحتدَث 
جلسُتنا  تنعقُد  فقال:  الوزراء 
اليوم وسَط تصاعِد احلمالِت على 
احلكومِة السباٍب مل تعد خافيًة على 
منذ  تتوقْف  مل  وهي محالٌت  احد، 
يف  أننا  علما  احلكومِة،  تشكيِل 
مرحلِة التكليِف مددنا اليَد اىل كِل 
االطراِف للمشاركِة معا يف حكومٍة 
هي  االطراَف  هذه  لكن  واحدٍة، 
السباٍب  املشاركَة  رفضت  اليت 

معروفة.
اطراٌف  حتاوُل  اليوَم  أضاف: 
حكومِتنا  حتميَل  املعارضِة  يف 
يف  حيدُث  ما  كِل  عن  املسؤوليَة 
االجتماعيِة  باالزماِت  بدءا  البلد 
واملاليِة واالقتصاديِة، وهي ازماٌت 
هذه  تشكيِل  قبَل  ما  منُذ  مفتوحٌة 
احلكومِة، واليت تعمُل حكومُتنا على 
استمراريِة  من  انطالقا  معاجَلتها 
احلكِم، وصواًل اىل حتميِل احلكومِة 
الشهيد  اغتياِل  عن  املسؤوليَة 
ناهيَك  احلسن،  وسام  اللواء 
رئاسِة  ملقاِم  املباشَر  التعرَض 
احلكومِة عرَب دعوة املشاركنَي يف 
السرايا   القتحاِم  الشهيد   تشييِع 

وتنفيِذ االعتصامات
اختذْت  لقد  الرئيس:  دولُة  وقال 
أعقبْت  اليت  اجللسِة  يف  احلكومُة 
احلسن،  وسام  الشهيد  اغتياَل 
ابرُزها  القراراِت  من  سلسلًة 
احالُة اجلرمية على اجمللِس العدلي 
األجهزِة  خمتلف  مع  والتعاوُن 
اخلارجيِة   والسلطات  واهليئاِت 
والدوليِة اليت من شأنها ان تسهَم 
لكشِف  التقنية  املساعدِة  يف 
احملاكمِة  اىل  لتقدميهم  اجملرمنَي 
ونيِل عقابهم. كما اعلنُت صراحة 
انين أكدُت  لفخامِة الرئيس عدَم 
 ، الوزراِء  رئاسِة  مبنصِب  متسكي 

وأَنه من الضرورِي، نظرا خلطورِة 
بتشكيِل  النظُر  ودقِتِه،   الوضِع 
حكومٍة جديدٍة، لكن فخامَة الرئيس 
هيئِة  اركاِن  مع  التشاوَر  ارتأى 
وهو  املوضوع  يف  الوطين  احلواِر 

ال يزاُل مستمرا بذلك .
وبدال من ان تتلقَف املعارضُة هذه 
للبحِث يف  معنا  وتتالقى  املبادرَة 
سبل اجياِد حٍل،  عمدت اىل مزيٍد 
وصوال  التصعيديِة  اخلطواِت  من 
احلكومِة   مقاطعِة  عن  االعالن  اىل 
احلكوميِة،وضمنا  واملؤسساِت 
الرئيِس  فخامِة  دعوِة  رفُض 

للحوار.
كل  :إزاَء  الرئيس  دولُة  وقال 
كل  على  الرَد  ان  اؤكُد  تقدْم  ما 
محالِت التجين واالفرتاِء هو بتفعيِل 
العمِل احلكومِي وحتصيِنه ، وليس 

بالتساجِل عرَب وسائل االعالم.
وقال دولُته: حنُن لسنا ممن نديُر 
اذا  املعارضِة  مطالِب  اىل  ظهوَرنا 
كانت حمقًة وكأن شيئًا مل يكن، 
بل حنُن على قناعٍة ان ما يصيُب 
قسما  من اللبنانيني يصيُب مجيع 
اللبنانيني .  من هذا املنطلق اجدُد 
للتالقي  للجميِع  الصادقُة  دعوتي 
والتفاهِم على اخلطواِت اليت حتفُظ 
وطَننا وتبعد عنه شبَح الفراِغ الذي 
يدفُع البعُض باجتاهه ، سواَء عن 
قصٍد، او بسبب املواقِف املرجتلة 
. اننا مؤمتنوَن على مصاحِل الناس 
ولن نرتدَد يف خدمِة وطِننا وشعبنا 

، مهما حتامَل املتحاملون علينا.
حنن   : الرئيس  دولُة  وقال 
الذي يقوُد اىل  مستعدوَن للحواِر 
رسم معامَل واضحٍة للحِل املنشود، 
بعيدًا عن التصعيِد والتهويِل ألننا 
ال نقبل بان يذهَب البلُد اىل الفراِغ 

واجملهول .
انه  السابقُة  التجارُب  علمتنا  لقد 
بديل  فال  ذروَته  التازُم  بلَغ  مهما 
واحدٍة  طاولٍة  على  التالقي  عن 
البعُض  كان  اذا  اال   ، والتحاوِر 
يرغُب يف أن يكوَن احلُل مفروضا 
ان  اظهاَر  يريُد  ،كمن  اخلارِج  من 
ويريدوَن  قاصرون  اللبنانيني 

دائما وسيطا حيل خالفاتهم.
أضاف دولُة الرئيس : طاملا احلواُر 
للحِل  واالخرُي  االوُل  املالُذ  هو 
ونعاوَد  املراحَل  خنتِصَر  ال  فلماذا 
وحنَل  واحدٍة  طاولٍة  على  اجللوَس 
وقفِة   اىل  اجلميَع  مشاكلنا.ادعو 
عنه  وتبعُد  وطَننا  تنقُذ  ضمرٍي  
برأسها  تطل  اليت  املنطقة  أزماِت 
تكرارًا  اجتاه.  من  اكثَر  يف  علينا 
أؤكُد ان استقالَة احلكومِة ال ميكُن 
بل  جديدٍة  ازمٍة  عنواَن  تكوَن  ان 
جيُب ان تكون مشروعًا حلِل االزمِة 

الراهنة. 
ومن ابرز القرارات املتخذة:

يف  وترفيعات  مناقالت  اجراء   -
الفئتني  تشمل  اخلارجي  السلك 
االوىل )سفري( والثانية )مستشار 
اىل  اخلارج  ومن  سفري(  بلقب 
اخلارج  اىل  االدارة  ومن  االدارة 
وتعيني  اخلارج،  اىل  اخلارج  ومن 
سفراء من خارج املالك وتعيينهم 
يف اخلارج وقد مت تعيني السفري 
وزارة  عام  امني  رحيمة  وفيق 
والسفري  واملغرتبني،  اخلارجية 
الشؤون  مدير  وهبه  شربل 
السفري  والقنصلية،  السياسية 
املنظمات  مدير  ايوب  عفيف 
والعالقات  واملؤمترات  الدولية 
حداد  ميشال  السفري  الثقافية، 
واملالية،  االدارية  الشؤون  مدير 
مدير  الساتر  عبد  غسان  السفري 
يونس  اميان  املستشارة  الرموز، 

جملس الوزراء أقر التشكيالت الدبلوماسية من خارج وداخل املالك
ترفيع  ومت  احملفوظات.  مديرة 
الثانية  الفئة  من  دبلوماسيًا   27
ومت  سفري(  )رتبة  االوىل  اىل 
جملس  موافقة  على  االستحصال 
اخلدمة املدنية على هذه الرتفيعات 

والتعيينات.
قانون  مشروع  على  املوافقة   -
والصرف  التقاعد  نظان  تعديل 
من اخلدمة حبيث ال جيوز ان يقل 
املعاش التقاعدي عن احلد االدنى 

الرمسي لالجور.
بعض  تعديل  على  املوافقة   -
اعتمادات الدفع يف قوانني الربامج 

يف مشروع موازنة العام 2012.
جملس  عرض  على  املوافقة   -
القرض  تسديد  واالعمار  االمناء 

الصيين مبوجب صادرات لبنانية.
مساهمة  اعطاء  على  املوافقة   -

مالية لالحتاد العمالي العام.
جتديد  الصحة  لوزارة  املوافقة   -
واملواد  االدوية  لشراء  االجازة 
الطبية  واملستلزمات  املخربية 

مبوجب اتفاقيات رضائية.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
اوجريو  هيئة  اعطاء  االتصاالت 
مليار   40 بقيمة  خزينة  سلفة 
الكلفة الفعلية اليت  لرية لتسديد 
مهامها  لتنفيذ  اهليئة  تتكبدها 
مليار   70 بقيمة  خزينة  وسلفة 
لرية لبنانية لتغطية نفقات رواتب 

واجور وتعويضات.
- املوافقة على متديد مهلة تنفيذ 
مع  املوقعة  التمويل  اتفاقية 
احلكومة الفرنسية العائدة ملشروع 
مطار  يف  والسالمة  االمن  تعزيز 

رفيق احلريري الدولي.
قانون  مشروع  على  املوافقة   -

تنظيم مهنة العامل النفساني.
وزارة  عرض  على  املوافقة   -
الداخلية لدفرت شروط تلزيم جواز 

السفر البيومرتي.
- املوافقة على تصديق التصميم 
التفصيلي  والنظام  التوجيهي 
طربجا  منطقيت  من  لقسم 

وكفرياسني- قضاء كسروان.
من  مقدمة  مالية  هبة  قبول   -
السياحة  لدعم  االيطالية  احلكومة 
لبنان  يف  الدينية  الثقافية 

وتقييدها يف املوازنة العامة.
وضعية  تسوية  على  املوافقة   -
سلفات املوازنة املوضوعة بتصرف 
والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات 

يف اخلارج.
بقيمة  مبلغ  نقل  على  املوافقة   -
من  لبنانية  لرية  مليون   100
احتياطي سلفة اخلزينة اىل وزارة 
العدل لتغطية نفقات مرتتبة جراء 
اخلاصة  الدولية  احملكمة  اعمال 

بلبنان.
- املوافقة على تنظيم مهنة منقذ 
البحرية  احلمامات  يف  السباحة 

واحواض السباحة.
من  مقدمة  هبة  على  املوافقة   -
الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة 
دوالر  مليون   20 بقيمة   USaid
تأهيل حمطة ضخ  العادة  امريكي 

جعيتا.
املوافقة على هبة مقدمة من مرفق 
الف   480 بقيمة  العاملي  البيئة 
دوالر امريكي لتنفيذ مشروع بيئي 

يف لبنان.
اجمللس  الرئيس  دولة  دعا  وقد 
لالنعقاد يوم االربعاء يف 7 تشرين 

الثاني 2012.«
لقاء الرئيسني سليمان وميقاتي

رئيسي  بني  لقاء  اجللسة  وسبق 
جرى  الوزراء  وجملس  اجلمهورية 

خالله عرض االوضاع العامة.
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Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

يف موقف يعكس صعوبة عودة النشاط الكروي يف مصر خالل 
الزمالك  بني  ودية  مباراة  إقامة  األمن  رفض  املقبلة،  املرحلة 
واإلمساعيلي يف اخلامس من الشهر املقبل يف تأبني العب األخري 
الراحل أمحد رزق، بداعي أن الظروف اليت متر بها البالد ال تسمح 

بإقامة لقاء حبضور مجاهري.
بالكويت  الزمالك واإلمساعيلي وديًا )1-1( يف معسكر  وتعادل 
قبل أكثر من شهر، وفشال منذ ذلك الوقت يف تنظيم مواجهة أخرى 

مبصر.
من جهته، نفى املدرب املساعد للزمالك أسامة نبيه طلب اجلهاز 
الفين بفريقه تأجيل الدورة الودية اليت يسعى لتنظيمها حزب احلرية 
»مل  لناديه:  الرمسي  للموقع  وقال  بورسعيد،  مدينة  والعدالة يف 
تعرض علينا املشاركة بالدورة حتى نطلب تأجيل موعدها، وال نعلم 

مصدر هذه اإلشاعات«.
وأضاف: »األهم هو إقامة مباريات الدوري املصري اليت ستفيد 
مجيع األندية واملنتخبات القومية، وليس إقامة دورة يشارك بها 

عدد حمدود من األندية«.
ويف سياق متصل، عاد الالعبون عبدالواحد السيد وأمحد توفيق 
أمس  من  أول  الفريق  لتدريبات  أوموتيوسي  ورزاق  طلبة  ومحادة 
)الثلثاء( بعد غيابهم عن تدريب اإلثنني، فيما استمر غياب املدافع 

هاني سعيد والعب الوسط حممد إبراهيم.
وتشهد تدريبات الفريق »األبيض« يف الفرتة األخرية تغّيب عدد 
تأجل  إذ  الالعبني يف ظل عدم وجود مشاركات رمسية،  كبري من 

الدوري احمللي ألجل غري مسمى.
أبطال  بدوري  الفوز  مكافأة  األهلي  ضاعف  آخر،  جانب  من 
أفريقيا لكرة القدم، لتشجيع الالعبني على استعادة اللقب القاري 
مع  األهلي  ويلتقي  سنوات.   4 منذ  احلمراء«  »القلعة  عن  الغائب 
الرتجي التونسي يف لقاء الذهاب األحد املقبل مبلعب برج العرب 
باإلسكندرية، فيما سيكون ملعب رادس بتونس مسرحًا للقاء اإلياب 

والتتويج يف 17 من الشهر املقبل.
وقال املوقع الرمسي للنادي »األمحر« إن جلنة الكرة اجتمعت مع 
الالعبني واجلهاز الفين، وشكرتهم على اجلهود اليت قدموها خالل 
الظروف  رغم  على  البطولة  نهائي  إىل  ووصوهلم  املاضية  الفرتة 

الصعبة اليت متر بها الكرة املصرية.
وطالبت اللجنة الالعبني بالفوز باللقب إلهدائه إىل ضحايا مجاهري 
»األلرتاس« الذين ذهقت أرواحهم يف مذحبة إستاد بورسعيد يف 

شباط )فرباير( املاضي.
من جهة أخرى، تلقى األهلي عرضًا إلقامة جولة باخلليج يف كانون 
خالهلا  يلعب  املقبلني،  )يناير(  الثاني  وكانون  )ديسمرب(،  األول 
مباراتني وديتني أمام األهلي والعربي الكويتيني، ومباراة مع اهلالل 

السعودي يف مهرجان اعتزال مدافع األخري عبداهلل الشريدة.
وأوضح املنّسق العام للجنة الكرة هادي خشبة أن ناديه سيدرس 

العرض قبل البت فيه وفقًا الرتباطات الفريق.
البدري، جتددت  حسام  بقيادة  الفين  للجهاز  قوية  ويف صدمة 
أمس،  أول من  تدريب  بركبته يف  إكرامي  احلارس شريف  إصابة 
وقال طبيب الفريق إيهاب علي: »إكرامي مصاب بالتواء يف الركبة، 

ويؤثر ذلك يف املفصل اخلارجي«.
أبوالسعود،  البديل حممود  احلارس  إصابة  بلة  الطني  زاد  ومما 
الذي مل يستطع إكمال التدريب ذاته، وقال الطبيب إيهاب علي: 

»أبو السعود مصاب بتورم بأحد أصابع اليد«.
وبالنسبة إىل العب الوسط حسام عاشور فإنه - حبسب الطبيب 
- سينضم للتدريبات اليوم، يف حني يواصل صانع األلعاب وليد 

سليمان تأهيله تدرجييًا.
نبيل  التونسي  للرتجي  الفين  املدير  متصل، صرح  سياق  ويف 
معلول بأنه سريد على تصرحيات نظريه باألهلي حسام البدري يف 

امللعب خالل مواجهة الفريقني يف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
باالحتاد  احلكام  جلنة  رئيس  سابق  وقت  يف  البدري  وهاجم 
األفريقي )كاف( التونسي طارق البومشاوي، مؤكدًا أن فريقه لن 
يقبل الظلم مرة أخرى، كما حدث خالل مواجهيت الفريقني يف نسخة 
2010، عندما أحرز النيجريي إينرامو هدفًا بيده أطاح الفريق املصري 

من نصف النهائي.

اإلصابات تؤرق األهلي املصري 
قبل الرتجي التونسي

يف ظل وّد مفقود بني فريقي ميامي هيت وبوسطن سلتكس، 
غاب الضيوف عن االحتفال بتسلم مضيفيهم خوامت بطولة الدوري 
االمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي« ملوسم 
االحتفال  وهو  املالبس،  غرف  مالزمة  مؤثرين   ،2012  –  2011
أرينا«  آيرالينز  »أمريكان  قاعة  الفريقني يف  مباراة  الذي سبق 
 2013 وأمام 20296 متفرجا يف افتتاح املوسم املنتظم 2012 – 
ما  يف  جتاهل  غارنيت  كيفن  سلتكس  جنم  أن  حتى  للدوري. 
الذي انتقل اىل  بعد حتية رفيقه السابق يف الفريق راي ألن – 
لدى دخوله امللعب. بيد أن ألن، الرقم 1  هيت بني املومسني – 
يف الرميات الثالثية يف تاريخ الدوري، قلما أظهر تأثرا، بدليل 

تسجيله ثالثيته االوىل من خارج القوس لفريقه اجلديد!
واستهل ميامي هيت دفاعه عن لقبه بفوز بفارق 13 نقطة على 
3 يف نهائي  بوسطن سلتكس الذي سبق له ان تغلب عليه 4 – 

.107 بطولة املنطقة الشرقية املوسم املاضي، 120 – 
مافرييكس الاليكرز – 

حضور  ويف  أجنلس،  لوس  يف  سنرت«  »ستابلز  قاعة  ويف 
18997 متفرجا، مين لوس أجنلس اليكرز خبسارته الـ11 تواليا 
– مع احتساب مباريات »البالي أوف« يف نهاية املوسم املاضي 
 – اجلاري  الشهر  يف  اجلديد  للموسم  التحضريية  واملباريات 
هوارد  دوايت  ماجيك  أورالندو  بنجم  تعزيزه صفوفه  رغم  على 
أمام ضيفه داالس  الكندي ستيف ناش،  وجنم فينيكس صنز 
نوفيتسكي  ديرك  االملاني  جنمه  عنه  غاب  الذي  مافرييكس 

.99 املصاب 91 – 
ويزاردز كافاليريز – 

 20562 وأمام  كليفالند،  أرينا« يف  لونز  »كويكن  قاعة  ويف 
ويزاردز  واشنطن  على ضيفه  كافاليريز  كليفالند  فاز  متفرجا، 
 .)84  – 94 ،62  – 74 ،39  – 50 ،24 84 )االشواط 31 –   – 92
سجل للفائز كريي ايرفينغ 29 نقطة والربازيلي اندرسون فارخياو 
23 متابعة هي االعلى له منذ احرتافه اىل تسع متريرات حامسة 
نقطة،  وايرتز 17  املبتدئ ديون  والالعب  ايضا  له  االعلى  هي 
وللخاسر جوردان كراوفورد 11 نقطة وتريفور أريزا تسع نقاط. 
وغاب عن اخلاسر صانع ألعابه جون وول والعبا االرتكاز الربازيلي 

نيين والفرنسي كيفان سريافان الصابتهم.
برنامج اليوم

وجترى اليوم تسع مباريات، ونذكر أوال الفريق املضيف:
دنفر ناغتس. فيالدلفيا 76 – 

انديانا بايسرز. تورونتو رابتورز – 
هيوسنت روكتس. ديرتويت بيستونز – 

سان انطونيو سربز. نيوأورليانز هورنتس – 
سكرامنتو كينغز. شيكاغو بولز – 
داالس مافرييكس. يوتاه جاز – 

غولدن ستايت ووريورز. فينيكس صنز – 

ممفيس غريزليس. لوس أجنلس كليربز – 
لوس أجنلس اليكرز. بورتالند ترايل باليزرز – 

السريع  جنمه  عقد  جتديده  ناغتس  دنفر  فريق  أعلن  وأمس 
قيمة  أن  وأفادت مصادر صحافية  أربع سنوات،  تاي الوسون 
العقد 48 مليون دوالر. وكان الوسون سجل املوسم املاضي ما 
معدله 16,4 نقطة اىل 6,6 متريرات حامسة يف كل مباراة، وهو 
مومسه الثالث يف الدوري. وقد رفع معدل تسجيله يف املباريات 
التحضريية هلذا املوسم اىل 19 نقطة، اىل ست متريرات حامسة. 
ويبدأ دنفر ناغتس مومسه اليوم مبباراة أوىل يف ضيافة فيالدلفيا 

.76

الدورات الدولية يف كرة املضرب

باريس بريسي: كويري 
أسقط ديوكوفيتش

ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  كويري   سام  االمريكي  أسقط   
املصنف ثانيا 0 - 6، 7 - 6 )7 - 5(، 6 - 4 يف الدور الثاني من 
دورة باريس - بريسي الفرنسية الدولية للرجال لكرة املضرب على 
مالعب صلبة وهي آخر دورات املاسرتز التسع الكربى هلذه السنة 

والبالغة قيمة جوائزها 3,076,000 دوالر.
ومل خيرج ديوكوفيتش من هذا الدور منذ دورة ميامي االمريكية 
وقد  روشو.  اوليفييه  البلجيكي  امام  خسر  عندما   2010 آذار  يف 
وصل اىل الدور نصف النهائي يف الدورات اليت شارك فيها هذا 
املوسم ما عدا بطولة املاسرتز يف مدريد يف ايار املاضي عندما 

خرج من الدور ربع النهائي.
»دارك  بقناع  امللعب  دخل  الذي  ديوكوفيتش  خروج  ويعترب 
فادور« يف مناسبة عيد هالووين، من الدورة اليت أحرز لقبها عام 
2009، ضربة اخرى ملنظمي الدورة بعد انسحاب السويسري روجيه 
فيديرر املصنف أول يف العامل حلاجته اىل الراحة وغياب االسباني 
رافاييل نادال الصابته. وقد عانى الالعب الصربي املرض مطلع 
لزيارة  منها  والعودة  بلغراد  اىل  الذهاب  اىل  واضطر  االسبوع، 

والده املريض.
االلقاب  من  عدد  أكرب  أحرز  الذي  فريير  دافيد  االسباني  وفاز 
هذه السنة وهو ستة مشاركة مع السويسري روجيه فيديرر، على 
- 3 يف 55 دقيقة وتأهل   6 ،1 - مواطنه مارسيل غرانولريز 6 

للدور الثالث.
واحتفظ الصربي يانكو تيبساريفيتش املصنف ثامنا بأمل ضئيل 
على  بفوزه  لندن،  للرجال يف  املاسرتز  بطولة  املشاركة يف  يف 
وبلوغه اىل   )0  -  7(  6  -  7  ،4  -  6 ايغور سييسلينغ  اهلولندي 

الدور الثالث.
وفاز الربيطاني اندرو موراي املصنف ثالثا على الفرنسي بول 
- هنري ماتيو 7 - 5، 6 - 3، واالرجنتيين خوان مارتن دل بوترو 
 ،2  -  6  ،2  -  6 فاال  اليخاندرو  الكولوميب  على  سابعا  املصنف 
واالسباني نيكوالس املاغرو املصنف 11 على مواطنه الربت راموس 
7 - 6 )7 - 1(، 6 - 7 )4 - 7(، 6 - 3، والفرنسي مايكل لودرا 
على االمريكي جون ايسنر املصنف عاشرا 6 - 4، 7 -6 )7 - 5(، 
الروماني فيكتور هانيسكو 7 - 5،  والفرنسي جيل سيمون على 
6 - 3، واالفريقي اجلنوبي كيفن اندرسون على الفرنسي ريشار 
غاسكيه املصنف 12 7 - 6 )7 - 59، 4 - 6، 6 - 1، واالرجنتيين 
 7 دمييرتوف  غريغور  البلغاري  على  تاسعا  املصنف  موناكو  خوان 
- 6 )7 - 4(، 6 - 2، والفرنسي جو - ويلفريد تسونغا املصنف 
سادسا على مواطنه جوليان بينيتو 6 - 2، 4 - 6، 7 - 6 )7 - 
االيطالي  على  خامسا  املصنف  برديتش  توماس  والتشيكي   ،)2

اندرياس سييب 7 - 6 )8 - 6(، 6 - 2.

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني »ان بي آي«

فوز افتتاحي حلامل اللقب 
وخسارة أخرى لاليكرز

العبو ميامي هيت متسلمني خواتم بطولة الدوري ملوسم 2011 – 
2012، وبدا من اليسار: دواين وايد، كريس بوش ولوبرون جيمس، يف 
قاعة "أمريكان آيرالينز ارينا" يف ميامي، قبل املباراة التي فازوا فيها على 

بوسطن سلتكس 120 – 107.

»السوبر  السلة  لكرة  لبنان  بطل  احملدي  ديك  الشانفيل  فريق  أحرز 
كأس« الثالثة، عقب فوزه مساء أمس على أبناء أنيبال زحلة حامل كأس 
83(، يف   – 99 ،55  – 86 ،36  – 54 ،19 83 )األشواط 28 –  لبنان 99 – 
املباراة اليت أجريت بينهما يف قاعة سنرت دمرجيان بالنقاش شهدها أكثر 
من 500 متفرج تقدمهم رئيس االحتاد اللبناني لكرة السلة جورج بركات. 
وسبق للشانفيل أن أحرز »السوبر كأس« األوىل عام 2010، كما أحرز 

الرياضي بريوت الكأس الثانية عام 2011.
وكان افضل مسجل للفائز فادي اخلطيب 28 نقطة وخليل عون 18 
نقطة واالمريكي تريي ريشون 15 نقطة ونديم سعيد 12 نقطة، وللخاسر 

جوي عكاوي 18 نقطة وبشري سعد 15 نقطة وجو ابي خرسا 13 نقطة.
مثل الشانفيل ديك احملدي: نديم سعيد، انيس فغالي، االمريكيان 
ايلي  عون،  خليل  اخلطيب،  حسني  ريشون،  وتريي  طومسون  غارنيت 
فادي  سركيس،  كارل  قطاجنيان،  سيفاك  حاوي،  نديم  مشعون، 

اخلطيب.
ومثل أبناء انيبال زحلة: طارق عموري، شربل سعاده، االن اندراوس، 
شارل قاصوف، جو ابي خرسا، االمريكي تشادني غراي، جورج شويري، 
خليل فرجيي، بشري سعد، مارك أبي خرس، جوي عكاوي، سيمون داود. 

قاد املباراة احلكام الدوليون مروان إيغو ورباح جنيم وزياد طنوس.
فادي  الشانفيل  فريق  كابنت  إىل  الكأس  االحتاد  رئيس  سلم  وقد 

اخلطيب.  

فاز على أبناء أنيبال زحلة 99 - 83
»السوبر كأس« لكرة السلة للشانفيل

 للمرة الثانية بعد 2010
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مــقابلة

االحتاد  رئيس  وصل  متى   *
االسالمية  للمجالس  االسرتالي 
اىل  قاسم  حافظ  احلاج  )افيك( 
الصعوبات  هي  وما  اسرتاليا؟ 

اليت وجدتها؟
_ قبل جميئي اىل اسرتاليا كنت 
موظفًا يف وزارة الزراعة يف عكار 
واتيت اىل هذه البالد لتغيري اجواء 
والتعرف على بلد اخر والبقاء هنا 
حوالي ثالث سنوات عدت بعدها 
ونصف  سنتني  بعد  لبنان  اىل 
تزوجت  حيث   1975 عام  اي يف 
وقررنا انا وزوجيت االستقرار يف 
اليت شهدها  احلرب  ولكن  لبنان 
على  اجربتنا   1975 عام  لبنان 
اهلجرة.ويف العام نفسه اي بعد 
حوالي 4 اشهر على زواجنا عدنا 
زلنا مستقرين  وما  اسرتاليا  اىل 
هنا. وككل مهاجر واجهتنا بعض 
التغيري  مع  للتأقلم  الصعوبات 
وبدأت  حياتنا  يف  حصل  الذي 
اىل  وتدرجت  الفبارك  العمل يف 
ما  اي  ومشرف  مراقب  مركز 

ُيعرف عندنا بـ »وّقيف«.
وعندما كرب االوالد وختصصت 
التدريس  حقل  الكربى يف  ابنيت 
افتتحت هلا مدرسة حضانة اطفال 
وتوسعت  اليوم  حتى  زالت  ما 
ثالث  اىل  مدرسة  من  اعمالنا 
مدارس اثنتان منها يف غرانفيل 
يف  بازبي  منطقو  يف  والثالثة 

ليفربول.
*ما هي املراكز اليت استلمتها 
وصولك  حتى  فيها  تدرجت  او 
االسرتالي  االحتاد  عضوية  اىل 

للمجالس االسالمية؟
كانت البداية مع مجعية ابناء   _
املنية اخلريية كعضو اداري حيث 
انتسبت اليها عام 1999 ثم اسست 
مجعية ابناء املنية االسالمية عام 
2001 وما زالت هذه اجلمعية قائمة 
حتى اليوم وهي عضو يف اجمللس 
املسلم لنيو ساوث ويلز وكذلك 
للمجالس  الفيدرالي  االحتاد  يف 
االسالمية. من خالل هذه اجلمعية 
املسلم  اجمللس  يف  اختياري  مت 
وامينًا  عضوًا  ويلز  ساوث  لنيو 
سنوات  اربع  مدة  لصندوقه 
االحتاد  لعضوية  بعدها  ترشحت 
االسالمية  للمجالس  االسرتالي 
يف  وبقيت   2006 عام  وذلك 
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ادعو مجيع املؤسسات االسالمية لالنضمام لالحتاد ملا فيه مصلحة اجلاليات االسالمية مجعاء

عضويته االدارية ملدة سنتني اي 
منصب  بعدها  ألتوىل   2008 عام 
هذا  يف  واستمر  الرئيس  نائب 
عندما   2012 عام  حتى  املركز 

انتخبُت رئيسًا لالحتاد.
االحتاد  وظائف  هي  ما   *
االسالمية  للمجالس  االسرتالي 
يتوالها  اليت  االعمال  هي  وما 

ويقوم بها؟
االسرتالي  االحتاد  يعترب   _
للمجالس االسالمية اكرب مؤسسة 
اسالمية يف اسرتاليا حيث تضم 
وجملسا  مجعية   120 من  اكثر 
ومؤسسة اسالمية من دول عربية 
وافريقية ومن جنوب شرق اسيا.
تأسس االحتاد االسرتالي عام 
1964 بهدف ان يكون مظلة لكل 
مسلمي اسرتاليا وبعد التأسيس 
على  االحتاد  حصل  مباشرة 
اللحوم  شهادات  اعضاء  رخصة 
السلطات  من  احلالل  واملأكوالت 
بداية  يف  وذلك  االسرتالية 
ومن  املاضي،  القرن  سبعينات 
ثم توزعت اعمال االحتاد لتشمل 
تصدير  شحنات  على  التصديق 
االسرتالية  واملأكوالت  اللحوم 
وافريقيا  عربية  دول  اىل  احلالل 
وضع  خالل  من  اجلوار  ودول 
اللحوم  هذه  على  االحتاد  ختم 
واملأكوالت املصدرة اىل اخلارج.

القرن  مثانينات  اواخر  ويف 
على  االحتاد  حصل  املاضي 
ثالثة  حبوال  سعودية  مساعدة 
اثرها  على  قام  دوالر  ماليني 
وباشر  شالورا  يف  ارض  بشراء 
تضم  كانت  مدرسة  ببناء  العمل 
اليوم  لتصبح  طالبًا   70 حوالي 
تضم اكثر من الفي طالب وطالبة 
كما مت بناء مسجد للطالب داخل 

املدرسة.
الدعوة  بدعم  االحتاد  ويقوم 
اجلمعيات  ومبساعدة  االسالمية 
واملؤسسات االسالمية يف سائر 
ومعنويًا  ماديًا  اسرتاليا  احناء 
كما يدعم اجور بعض األئمة يف 
حيث  والنائية  الريفية  املناطق 
توجد جاليات اسالمية قليلة العدد 
وليس مبقدورها دفع راتب رجل 

الدين.. 
يف  دورا  لالحتاد  ان  كما 
الكوارث  وقوع  اثناء  املساعدة 

حريق  يف  مساعدة  تقديم  مثل 
وكذلك   2009 عام  فيكتوريا 
مناطق  اجتاح  الذي  تسونامي 
الذي  والفيضان  اندونيسيا  يف 
 5 حوالي  منذ  باكستان  ضرب 
نساعد مجعيات  اننا  كما  سنوات 
جزر  دول  يف  اخرى  اسالمية 
سليمان وبابوا نيو غيين وفيدجي 

وغريها.
متويل  يأتي  اين  من   *

االحتاد؟
اللحوم  رخص  تشكل   _
املصدر  احلالل  واملأكوالت 
وايضا  االحتاد  الموال  الرئيسي 
من رسوم العضوية لالعضاء من 
االسالمية  واملؤسسات  اجلمعيات 

اضافة اىل مدخول اجيارات.
الرتبوي  العمل  زال  ما  *هل 
لالحتاد يقتصر على مدرسة امللك 
فهد يف شالورا فقط ام مت بناء 

مدارس اخرى؟
فهد  امللك  مدرسة  بالطبع   -  
االحتاد  مسرية  االوىل يف  كانت 
هذه  وبعد  والرتبوية  التعليمية 
واصبح  السبحة  كّرت  املدرسة 
 8 حواىل  ويدير  ميلك  االحتاد 
يف  مدرسة  ومعاهد،  مدارس 
منطقة ليفربول واخرى يف منطقة 
بيمونت هيل القريبة من بالكتاون 
بريزبن  يف  ورابعة  وروزهيل 
وخامسة يف اداليد وسادسة يف 
بريث وسابعة يف كانبريا وثامنة 

يف ملبورن.
* ماذا يتضمن دور االحتاد يف 

هذه املدارس؟
ادارة  بتعيني  االحتاد  يقوم   _

ادارة  على  واالشراف  املدرسة 
اعمال وخدمات املدرسة وننوه هنا 
ان طالب هذه املدارس وخاصة  
امللك فهد حصلوا  على  مدرسة 
امتحانات  يف  تفوق  شهادات 
يف  العليا  الثانوية  الشهادة 
الطالب  بعض  نال  حيث  الوالية 
وصنفت  مئة  على   99.8 عالمة 
املرتبة  يف  فهد  امللك  مدرسة 
سنوات   5 حوالي  منذ  التاسعة 

بني سائر مدارس الوالية.
ان  بعد  االحتاد  تأثر  هل   *
منحة  الوالية  حكومة  اوقفت 

مدرسة امللك فهد؟
امللك  مدرسة  تأثرت  بالطبع   _
فهد من ايقاف هذه املنحة ولكن 
طبيعته..  على  بقي  شيء  كل 
واحب ان ابشر  اهالي الطالب انه 
لن تطرأ اي زيادة على االقساط 
املدرسية اال الزيادة العادية اليت 
االنتقال من صف اىل  يقتضيها 
صف اعلى النه قد سرت شائعات 
بان االقساط سرتتفع حبدود700 
دوالر عما هي عليه االن وهذا ال 

مكان له من الصحة اطالقًا.
واقاويل  شائعات  سرت   *
تتهم  االسرتالي  االعالم  تناوهلا 
بدل  زيادة  اموال  بأخذ  االحتاد 
للمدرسة،  يقدمها  اليت  اخلدمات 
هذه  يف  تضعنا  ان  لك  فهل 

االجواء؟
_ بعد اشاعة هذا اخلرب الذي جرى 
تضخيمه وتصويره على غري حقيقته 
عمد وزير التعليم يف حكومة الوالية 
اىل حجب املنحة عن مدرسة امللك 
فهد ولكن نطمئن اجلميع انه جتري 

حاليًا مفاوضات مع الوزير العادة 
الطبيعية  جماريها  اىل  املياه 
املنحة  على  احلصول  واستعادة 

يف املستقبل ان شاء اهلل.
من  العدد  هذا  لوجود  *نظرًا 
واليات  غالبية  يف  املدارس 
االحتاد  يتمكن  كيف  اسرتاليا، 
من االشراف على هذه املدارس 

وضبطها؟
يقوم االحتاد باختيار االعضاء   _
االداريني لكل مدرسة وملدة معينة 
ال تقل عن سنتني على ان يتصف 
احلسن  بالسلوك  االعضاء  هؤالء 
والسمعة الطيبة والكفاءة واخلربة 
حيث  املدرسة  شؤون  ادارة  يف 
وذوو  اكادمييون  معظمهم  ان 
وككل  اختصاص.واالحتاد، 
مؤسسة تطمح اىل النجاح، ال بّد 
له من مواكبة التطور التكنولوجي 
فقام مبد شبكة انرتنيت متكنه من 
مدرسة  كل  يف  جيري  ما  معرفة 
باستعمال  حساباتها  ومراقبة 

برامج خاصة مصّممة لذلك.
* ما هو العدد التقرييب للطالب 
االسرتالي  االحتاد  مدارس  يف 
يف  )افيك(  االسالمية  للمجالس 

كل اسرتاليا؟
هذه  يف  التعليم  يتلقى   _
طالب  االف   6 حوالي  املدارس 
اسالمية  جنسيات  من  وطالبة 

متعددة.
* ما هي املشاريع املستقبلية 

اليت تنوون القيام بها؟
_ اننا ماضون يف افتتاح مدارس 
اسالمية جديدة ودور للعجزة وكبار 
السن وكذلك يسعى االحتاد لشراء 
ارض واستعماهلا كمقربة للجالية 

االسالمية.
احلالية  االدارة  ان  علمنا   *
كانت  السابقة  االدارة  وكذلك 
تقوم بزيارات خارجية لدول عدة 
وقطر  والسعودية  لبنان  مثل 
واالمارات العربية املتحدة وجنوب 
وماليزيا  واندونيسيا  افريقيا 
وغريها فما كان اهلدف من هذه 

الزيارات؟
_ غالبًا ما كانت الزيارات حلضور 
مؤمترات اسالمية بهدف اقامة جسر 
بني  عالقات  شبكة  ومد  تعاون 
اجلالية االسالمية يف اسرتاليا من 
خالل افيك وبني سلطات وشعوب 

كل البلدان.
ومعظم هذه املؤمترات خمصصة 
بشأن  املستجدات  أخر  لشرح 
اللحوم واملأكوالت احلالل بهدف 
اللحوم  ومقاييس  معايري  توحيد 
والتعليب  الذبح  لناحية  احلالل 
السلطات  كل  بني  وغريها 
سائر  يف  االسالمية  واالحتادات 

احناء العامل.
يف  القرار  اختاذ  يتم  كيف   *

افيك؟
اجتماعات  يف  القرار  يتخذ   _
خالل  من  وذلك  العامة  االدارة 
بطريقة  االكثرية  تصويت 

دميقراطية.
من  العديد  هناك  ان  نعلم   *
اجلمعيات االسالمية غري منضوية 
حتت راية االحتاد مما يؤدي اىل 
خلل يف مواقف اجلالية االسالمية 
واىل شلل يف قدرتها على العمل 
بأي  االحتاد  يقوم  والقرار، فهل 
جهد جلعل هذه املؤسسات حتت 

مظلته؟
احب ان اقول هلذه اجلمعيات   _
اجلاليات  جلميع  هو  االحتاد  ان 
لتحسني  ُوجد  وهو  االسالمية 
حقوقها  عن  والدفاع  اوضاعها 
وبقدر ما يستظل االحتاد االسرتالي 
ما  بقدر  مجعيات  من  افيك(   (
يصبح موقفه اقوى وقراره اشد. 
اجلمعيات  مسؤولي  اناشد  لذلك 
واملؤسسات غري املنتسبة لالحتاد 
حتى  االحتاد  الن  اليه  تنضم  ان 
عن  املدافع  الصوت  يصبح 
وامكانيات  طاقات  حيتاج  اجلالية 
على  امتنى  كما  املؤسسات  هذه 
حتت  يكون  ان  االئمة  جملس 
سقف االحتاد والعمل حتت رايته 
الختاذ القرارات املصريية واهلامة 
مما يعود بالفائدة على اجلاليات 

االسالمية مجعاء.
تود  اخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها؟
امتنى على سائر املؤسسات   _
يف  جبدية  التفكري  االسالمية 
االسرتالي  لالحتاد  االنضمام 
للمجالس االسالمية والعمل معًا ملا 
فيه توحيد جهود وقدرات املسلمني 
يف اسرتاليا والدفاع عن حقوقهم 
الوحدة  ففي  اوضاعهم  وحتسني 

قوة ويد اهلل مع اجلماعة.

رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية )افيك( احلاج حافظ قاسم لـ »اهلريالد«

ودماثة  التواضع  والتقوى..  العلم  شخصه  يف  يجمع 
يقف  ال  الذي  الطموح  والديناميكية..  النشاط  االخالق.. 
االتحاد  رئيس  انه  العامة..  للخدمة  والتنافس  حدّ  عند 
حافظ  الحاج  »أفيك«  االسالمية  للمجالس  االسرتالي 

قاسم.
يف  حياته  بداية  يف  صعوبات  اعرتضته  مهاجر  ككل 
اسرتاليا غري انه تغلب عليها بالتصميم والعمل وتمكن يف 
فرتة زمنية قياسية من ان يحجز لنفسه مكانا مرموقا ليس 

يف الجالية فحسب بل يف املجتمع االسرتالي الواسع.
بدأ حياته يف الخدمة العامة مع جمعية ابناء املنية الخريية 
كعضو اداري ليؤسس بعدها جمعية ابناء املنية االسالمية 
العضو يف املجلس املسلم لنيو ساوث ويلز ليتم اختياره 
بعدها  ترشح  سنوات  اربع  ملدة  لصندوقه  وامينًا  عضوًا 
وذلك  االسالمية  للمجالس  االسرتالي  االتحاد  لعضوية 
عام 2006 وبقي يف عضويته االدارية ملدة سنتني اي عام 
2008 حيث توىل منصب نائب الرئيس واستمر يف هذا 

املركز حتى عام 2012 عندما ُأنتـُخـِب رئيسًا لالتحاد.

قاسم  الحاج  تكلم  »الهريالد«  مع  املفتوح  حديثه  ويف 
عن املراكز التي توالها وعن االتحاد االسرتالي للمجالس 
االسالمية وعن رخص اللحوم واملأكوالت الحالل واملدارس 

التي يديرها االتحاد وغريها.
وعن املشاريع املستقبلية لالتحاد يف ظل رئاسته قال 
لدينا ثماني مدارس وماضون يف   « الحاج حافظ قاسم 
افتتاح مدارس اسالمية جديدة ودور للعجزة وكبار السن 
وكذلك يسعى االتحاد لشراء ارض واستعمالها كمقربة 

للجالية االسالمية«.
وناشد الحاج قاسم الجمعيات واملؤسسات االسالمية 
االنضمام اىل االتحاد لتوحيد جهود وقدرات املسلمني يف 
ففي  اوضاعهم  وتحسني  حقوقهم  عن  والدفاع  اسرتاليا 

الوحدة قوة ومصلحة للجاليات االسالمية جمعاء.
للمجالس  االسرتالي  االتحاد  رئيس  الهريالد  التقت 
لها  وكان  بانكستاون  يف  مكاتبها  يف  )أفيك(  االسالمية 

معه هذا الحوار:
حوار أنطونيوس بو رزق  رئيس االتحاد االسرتالي للمجالس االسالمية )افيك( الحاج حافظ قاسم

الزميل انطونيوس بو رزق يحاور الحاج حافظ قاسم 
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

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

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

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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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

Council has facilitated the 
expansion of the Rook-
wood Cemetery by clos-
ing Weeroona Road re-
serve between East Street 
and the western property 
boundary of Strathfield 
Golf Course.
This will allow the consoli-
dation of the southernmost 
section of the Necropolis 
Trust land and facilitate 
the cemetery expansion 
for future Muslim burials.
The closure of Weeroona 
Road reserve is seen as 
critical to the effective ex-
pansion of the cemetery.
Auburn Mayor Ned At-
tie said the southernmost 
section of the Necropolis 
Trust land had long been 
identified as a priority for 
development to facilitate 
future Muslim burials, with 
other expansions also 
considered for all denomi-
nations in the future. 
“I am proud to announce 
the changes and it shows 
that Auburn City Council 
is committed to working 
for the viability and pro-
gression of Rookwood 

ROOKWOOD CEMETERY SET FOR EXPANSION

Cemetery”, he said.
“It is an eclectic resting 
place that is treasured 
because of its mix of reli-
gions and historical sig-
nificance. 
“It is strongly supported 
by the local community, 
including people of all 
faiths and the denomina-
tional trusts, which are re-
sponsible for the care and 
maintenance of the sepa-

rate burial sections within 
the Rookwood boundary.”
Rookwood Cemetery (offi-
cially Rookwood Necropo-
lis) is the largest operating 
Victorian-era cemetery 
worldwide and has signifi-
cant historical importance.

Rookwood is also the larg-
est multicultural necropo-
lis in the southern hemi-
sphere, covering an area 

of over 300 hectares, with 
an estimated one million 
burials. 
Rookwood Cemetery is a 
popular tourist attraction 
with an outstanding array 
of sights and structures. 
It is open all year round 
to the public seven days 
a week (6am – 9pm from 
1 October until 31 March 
and 6am – 7pm from 1 
April – 30 September).

Caption: (l-r) Auburn Mayor, Clr Ned Attie, recently visited Rookwood Cemetery with Auburn City 
Council Director of Works and Services, Paul Donovan and Properties Manager Tony Goncalves for a 
firsthand look at the expansion site.  

صيين  عسكري  مسؤول  وجه 
املتحدة  للواليات  حادة  انتقادات 
واليابان أثناء حضوره أحد املؤمترات 
العسكرية رفيعة املستوى يف مدينة 

ملبورن بأسرتاليا.
هاي  رين  الصيين  اجلنرال  وقال 
تشيوان إن الدور الذي تلعبه الواليات 
احمليط  آسيا-  منطقة  يف  املتحدة 
التوتر،  من  مزيدا  حيدث  اهلادئ 
املنطقة،  أمن  على  خطرا  ويشكل 
الفاشية  بالدولة  اليابان  كما وصف 
اليت قصفت داروين األسرتالية يف 

معركة داروين الشهرية.
أن  من  الصيين  اجلنرال  وحذر 
إىل  يؤدي  قد  التوتر  من  املزيد 
بتوحيد  مطالبا  األجل  مفتوحة  حرب 
اجلهود جملابهة كافة أشكال اخرتاق 
حماوالت  وردع  الدولية،  املعاهدات 
ختريب أمن املنطقة، وتابع: »انتزاع 
حترك  إىل  يؤدي  قد  واحدة  شعرة 

اجلسد كله«.
مسؤولون  االجتماع  وحضر 
حبضور  دولة   16 من  عسكريون 
األسرتالي  اجليش  أركان  رئيس 

ديفيد موريسون.
الصيين  اجلنرال  كلمات  وأثارت 
األمريكان  الضباط  حفيظة 
ضابط  اعرتض  حيث  واليابانيني، 
بالدولة  اليابان  وصف  على  ياباني 
الفاشية، والتذكري بقصف داروين، 
الصيين  اجلنرال  أن  »يبدو  قائال: 
اليابان  بني  السالم  أن  تناسى 
وأسرتاليا قائم بقوة منذ 70 عاما«.

يقصد  الصيين  اجلنرال  وكان 
»بعض  قال:  حينما  بوضوح  أمريكا 
تهدف  اسرتاتيجيات  تتبنى  األقطار 
إىل خلخلة امليزان يف منطقة آسيا- 
عقلية  أن  يبدو  اهلادئ،  احمليط 

جنرال صيين يف أسرتاليا: اليابان دولة فاشية 
وأمريكا تفكر بعقلية احلرب الباردة

احلرب الباردة مل تنته بعد«.
دول  الصيين  اجلنرال  وطالب 
حنو  معا  والعمل  بالتكاتف  املنطقة 
أي  ونبذ  والرخاء،  األمن  إحالل 
خارجي،  تدخل  أو  وقيعة  حماوالت 
األساسي  الغرض  أن  إىل  مشريا 
الدفاعية  قدراتها  تنمية  من  للصني 
يكمن يف محاية مصاحلها الوطنية ال 
سيما وأنها عانت كثريا يف املاضي 

من الغزو األجنيب.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

التحرش اجلنسي يف أسرتاليا
أن  حديث  استطالع  أوضح 
من  القليل  بذلت  أسرتاليا 
اجلهد يف جمال مكافحة التحرش 
منذ  العمل  أماكن  يف  اجلنسي 

عام 2008.
أجرته  الذي  وأظهر االستطالع 
اللجنة األسرتالية حلقوق اإلنسان 
مبشاركة 3500 شخص أن هنالك 
احنسارا طفيفا للغاية يف نسبة 
أماكن  يف  اجلنسي  التحرش 

العمل مقارنة بعام 2008.
تعرض  النتائج  وأوضحت 
من   % و16  النساء  من   %25
يف  جنسية  لتحرشات  الرجال  
اخلمس  خالل  العمل  أماكن 

سنوات املاضية.
التحرش  نسبة  بلغت  كما 
اجلنسي بالنساء يف نطاق احلياة 
 ،%9 وبالرجال    ،%33 ككل  
لكل   %  1 مقدارها  زيادة  يف 

منهما عن استطالع 2008.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

اسرتاليات
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اسرتاليات
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الفتاة  عذرية  بيع  مزاد  على  القائمون  قال 
إنهم  سنة(  ميغليوريين)20  كاتارينا  الربزيلية 
مستعدون إلثبات عذريتها طبيا عرب عرضها على 
طبيب نساء، إال أن خرباء قالوا ملوقع هوفينغتون 

بوست إنه ليس باإلمكان إثبات عذريتها.
وكان رجل ياباني يدعى » ناتسو« قد فاز بعذرية 
VirginsWanted.  الفتاة يف املزاد الذي رعاه موقع

com. األسرتالي.
وأحدث الصراع حول من سيفوز بعذرية كاتارينا 
الفتاة  أعلنت  بعدما  سيما  ال  اجلدل،  من  حالة 
بناء  لصاحل  أجرها  من   %90 ختصيص  اعتزامها 

مساكن للفقراء يف وطنها األم الربازيل.
غاسنت  املزاد  ومنظم  األسرتالي  املخرج  وكان 
سيسلي قد قام بعمل فيلم تسجيلي عن مشروع 
بيع العذرية املثري للجدل والذي تضمن أيضا بيع 
 3000 مقابل  ستيبانوف  أليكس  الشاب  عذرية 

دوالر.
وقال سيسلي إن كاتارينا وافقت على اخلضوع 
عذريتها،  إلثبات  الطبية  االختبارات  من  لسلسلة 

 املخرج األسرتالي: سنثبت عذرية 
كاتارينا...خرباء: من املستحيل فعل ذلك

الدكتورة احلسناء فاتن فرحات

العلم واالخالق مقومات النجاح

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

واملتفاهمة  املتعلمة  االسرة  امجل  ما 
اليه  ننتمي  الذي  الوطن  مع  واملتفاعلة 
والوطن الذي وفدت منه ولعل الدكتورة 
الشابة احلسناء فاتن فرحات كرمية السيد 
بيضون  تغريد  والسيدة  فرحات  عباس 
فرحات قد تفاعلت مع هذه البالد الرائعة 
اجملازة  ميساء  وشقيقتيها  اهلها  مع 
بادارة االعمال وليال املخرجة التلفزيونية 
وشقيقها علي ما زال يتابع دراسته يف 

املرحلة االعدادية.
سيدني  يف  فاتن  الدكتورة  ولدت 
يف  باجازة   )UTS( جامعة  من  وخترجت 
متارس  وبدأت  واالحباث  الطبية  العلوم 
عملها يف حقل اختصاصها وتعود جبذورها 
اللبناني  اجلنوب  يف  عنقون  بلدة  اىل 
املكافح حيث زارت مسقط رأس والدها 
يف عنقون وعاصمة املقاومة مدينة بنت 
جبيل مسقط رأس والدتها وفرحت كثريًا 
بلقاء االهل واالقارب ونشوة النصر الذي 
حققه االحرار على احملتلني ومتتعت جبمال 

لبنان.
تقول الدكتورة فاتن الشكر كل الشكر 
الهلي االحباء على تربيتهم وتعليمهم لنا 
احرتام اآلخرين وحتصيل العلوم واالخالص 

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

الوطن  مع  والتواصل  احلبيبة  السرتاليا 
احلبيب لبنان وبالدنا العربية ويطيب لي 

ان اردد:

االم مدرسة اذا اعددتها
           اعددت شعبًا طّيب االعراق

حسناء  صبية  فرحات  فاتن  الدكتورة 
وتربيتها  وعلمها  واخالقها  شكلها  يف 
وهذه املقومات كلها جعلتها قدوة لبنات 
جيلها ومن يتطلع اىل االمام جبدية ينال 
فاتن  الدكتورة  وصلت  وفعاًل  يريده  ما 
تريده  ما  اىل   وسهرها  وجّدها  بكدها 

وحققت آماهلا املنشودة.

حيث نص املوقع األسرتالي على اآلتي: 
نساء  طبيب  عرب  طيب  لفحص  الفتاة  ستخضع 
معتمد ملنح الفائز مبزاد عذريتها دليال موثقا على 

عذريتها.
بينما أردف املوقع إنه ال توجد فحوص طبية ميكنها 

إثبات عذرية الشاب أليكس.
املستحيل  من  إنه  خرباء  قال  ذلك،  من  وبالرغم 
تقريبا إثبات أن سيسلي عذراء بالفعل، حيث قال 
اخلبري األمريكي املتخصص بات شيفا إن وجود 

غشاء البكارة ال يعين أن الفتاة عذراء.
أستاذة  ليسرت  اليزابيث  د.  قالت  جهتها،  من 
غشاء  إن  كاليفورنيا  جامعة  يف  النساء  أمراض 
أي  عذرية  على  الدامغ  الدليل  هو  ليس  البكارة 
فتاة فقد يتمزق نتيجة اجلري أو ممارسة نشاطات 

عنيفة.
وقال املخرج األسرتالي ملوقع هوفينغتون بوست 
إن الصفقة من املنتظر أن تنفذ فعليا يف الفرتة 
بني 12-16 نوفمرب املقبل على منت طائرة خاصة 
لتفادي  املتحدة،  الواليات  إىل  أسرتاليا  من 

التعرض لعقوبات قانونية.
ميغليوريين  تربع  تأكيد  يستطيع  ال  أنه  وتابع 
بأموال لصاحل أنشطة خريية، مشريا إىل أنها مل 

ختربه عن خطط بهذا الشأن.
وكان قد يتم توجيه تهمة اإلجتار باجلنس للمخرج 
األسرتالي الذي عرض يف فيلم تسجيلي  فتاة 
ألف   780 مقابل  للبيع  عذريتها  تعرض  برازيلية 

دوالر.
وكان املخرج األسرتالي غاسنت سيسلي قد أثار 
تسجيلي  فيلم  حينما عرض يف  اجلدل  من  موجة 
بعنوان » Virgins Wanted« فتاة برازيلية تعرض 

عذريتها تدعى »كاتارينا ميغليوريين« 
ورسا املزاد على مشرت ياباني يدعى » ناتسو« 
عذرية  شراء  مقابل  املذكور  املبلغ  بدفع  رحب 

طائرة  منت  على  عذريتها  ستسلمه  اليت  الفتاة 
تقلع من أسرتاليا يف طريقها للواليات املتحدة.

فاز  اليت  العذرية  وقائع فض  تصوير  يتم  ولن 
من  ضارية  منافسة  واجه  الذي  الياباني  بها 
األمريكيني جاك ميلر وجاك رايت، ومن اهلندي 
حبق  الفائز  الياباني  وحيتفظ  تشاترغي،  رودرا 

عدم الكشف عن شخصيته وفقا للعقد املربم.
بإجراء حتقيق  أمر  الربازيلي  العام  أن املدعي  إال 
يف األمر قائال إن املزاد يندرج حتت بند »اإلجتار 

باجلنس« .
اخلارجية  وزير  إىل  خطابا  العام  املدعي  وكتب 
الربازيلي ذكر فيه أن املخرج األسرتالي سيسلي 
ذلك  تنفيذ  لضلوعه يف  توقيفه  يتم  أن  جيب  
بإلغاء  أسرتاليا،  يف  السلطات  مطالبا  املزاد، 

تأشرية الفتاة وترحيلها إىل الربازيل.
وكانت ميغليوريين قد قالت إنها تعتزم ختصيص 
ألبناء  بناء مساكن  لعذريتها يف  املادي  املقابل 
جبنوب  كاترينا  سانتا  والية  يف  الفقرية  بلدتها 

الربازيل.
وتعاقدت  ميغليوريين مشروع بيع العذرية املثري 
للجدل منذ عامني بعد أن طلب املخرج االسرتالي 

املغامر عذراوات لتنفيذ فيلم تسجيلي.
وسبق لرجل من سيدني يدعى أليكس)21 سنة( 

بيع عذريته المرأة برازيلية مقابل 3000 دوالر.
وبدأ املخرج سيسلي مشروعه اجلدلي عام 2009، 
باإلعالن  قيامه  عند  عارمة  غضب  موجة  وواجه 
مما  وملبورن،  سيدني  لعذراوات يف  حاجته  عن 
لتفادي  أسرتاليا  خارج  املزاد  تنفيذ  على  أجربه 

االتهامات املوجهة له.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

من ديوان الغدير

كم دّرة

ي����ت����أمل ج�����وف�����ه�����ا  يف  رس���������ا  ن���������ور 

ح�����ن�����ا ع�����ل�����ى اص������داف������ه������ا ي���ت���ي���م���ُم

ت���ت���ك���ت���ُم ض����وئ����ه����ا  يف  دّرة  ي������ا 

ي���ت���ب���س���ُم أج������وائ������ه������ا  يف  وه�����������ّب 

ت���ت���ح���م���ُم جّل���������ة  يف  ع�����رش�����ه�����ا  م�������ن 

ص���������ار احل������ي������ا خب��������دوده��������ا ي�������رمُن

ت���ت���ح���ط���ُم ال  ال�����وس�����ن�����ان  مب���ح���ي���ط���ه���ا 

س���ل���خ ال�����دج�����ى ع�����ن ش���ع���ل���ة ت���ت���ل���ّث���ُم

جفناتها ويف  غ����اص����ت  دّرة  ك�����م 

ت����وّق����دا ال����ص����ب����اح  الح  اذا  ح����ت����ى 

معاندا ال����زم����ان  س���خ���ط  ع���ل���ى  ف��ب��ك��ى 

الصبا ن��غ��م  م���ن  أرّق  ال��ن��س��ي��م  ف��س��رى 

فتسللت ال����ن����وى  أع���ي���اه���ا  وال���ش���م���س 

م���ت���ن���ق���ًا اهل���������وى  ب�������ان  اذا  ح����ت����ى 

ف����ت����ه����ّم م������ن أع����م����اق����ه����ا م���ت���وس���ل���ة

ب���ن���وره���ا ال����ك����ري����م  مس�����ح  اذا  ح���ت���ى 

متفرقـــات 

قبل  سنوات زار سيدني الدكتور املناضل عبد اجمليد الرافعي مع السيدة عقيلته لاطاع على 
اوضاع اجلالية العربية واالطمئنان عليها ومن املعروف ان الدكتور الرافعي هو من مناضلي حزب 
البعث العربي االشراكي حيث كان عضوًا يف القيادة القومية وامني سر القيادة القطرية يف 
اجلمهورية اللبنانية ونائبًا يف اجمللس النيابي عن مدينة طرابلس ونائبا لرئيس احلركة الوطنية 
الشهيد كمال جنباط حيث اقيمت على شرفه حفات التكريم الائقة بشخصيته احملببة لبنانيًا 
وعربيًا.ويكفيه فخرًا انه سليل عائلة الرافعي الشهرية يف مدينة طرابلس الفيحاء، مدينة العلماء 
القيادي  رفيقه  عمي  حتيات  لنا  نقل  االبطال...وقد  والشهداء  العسكريني  والقادة  واالدباء 
الكبري واحملامي االستاذ صياح املغّوش قبل رحيله اىل دنيا اخللود وكذلك حتيات  املناضل 
القائد الكبري املناضل شبلي العيسمي قبل اختطافه من لبنان على ايادي صهيونية قذرة خدمة 
للعدو الصهيوني اجلائر... نتمنى للدكتور املناضل عبد اجمليد الرافعي العمر املديد ونتمنى ان 

يعود القائد شبلي العيسمي ساملًا.....ولن يضيع حق وراءه مطالب.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

الدكتور املناضل عبد اجمليد الرافعي يف سيدني.. الراية مرفوعة ابدًا

الدكتور عبد املجيد الرافعي وعقيلته مع الزميل اكرم املغوّش)ارشيف(
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ومج����ع����ت م�����ن ج���ه���ل األن���������ام ع���دي���دا

سعيدا أع����ي����ش  ان  أم�������ري  وح�����زم�����ُت 

ف��ن��ه��ل��ُت م����ن ح�����وض ال���ع���ل���وم  م���زي���دا

بعيدا امل����ق����ام  يف  وج����ه����ي  ومّي�����م�����ُت 

وم������ا ض������ّر ج���ه���ل اجل����اه����ل����ني رش���ي���دا

وفعلهم ال�����رج�����ال  أم������ر  يف  ن����ظ����رُت 

وارٍد حل���ظ���ة  ال���ع���م���ر  ان  وع����ل����م����ُت 

منهٍل أك������ر  ال���ع���ل���م  ان  واي����ق����ن����ت 

حاجيت اب���غ���ي  اجل���ه���ل  أه�����ل  وت�����رك�����ُت 

ف���م���ا ب������ّر ج���ه���ل امل����غ����رض����ني ب���س���ّي���ٍد

جهل األنام

القائد الكبري شبلي العيسمي املختطف والتخاذل احلكومي العربي املبتذل

ختاذلت  بان  مرة  نسمع  مل 
دولة عربية او حزب او مجعية 
صغرية كما ختاذلوا حبق القائد 
مؤسسي  واحد  الكبري  العربي 
حزب البعث العربي االشراكي 
ونائب رئيس اجلمهورية العربية 
والوزير  السابق  السورية 
والنائب االستاذ املفكر والشاعر 
العيسمي  شبلي  واملؤرخ 
عن  العديدة  املؤلفات  صاحب 
ترمجت  واليت  والعروبة  العرب 
اىل عدة لغات من اجل نهضة 
وحقها  وكفاحها  العربية  االمة 
يف اسرداد فلسطني واجلوالن 
وعربستان  اسكندرون  ولواء 
العربية احملتلة  اراضينا  وكافة 
السورية  الوحدة  مهندس  وهو 
املصرية مع القائد اخلالد مجال 
نسمع  مل  نعم   ، الناصر  عبد 
حبق  التخاذل  هذا  نشاهد  ومل 
الذي  العيسمي  شبلي  القائد 
من  اكثر  اختطافه  على  مضى 
حكومة  ان  االسف  ومع  سنة 
بادنا اليت وصلت اىل القيادة 
الذي  البعث  مبادئ  طريق  عن 
نفسها  تكلف  ان  دون  اسسه 
عر  ذكره  او  عنه  البحث  عناء 
واملسموعة  املرئية  الوسائل 

واملكتوبة....ملاذا؟
والقائد البطل شبلي العيسمي 
هو ابن البطل يوسف العيسمي 
لسورية  االستقال  جلب  الذي 
البطل  القائد   بقيادة  ولبنان 
والقائد  االطرش  باشا  سلطان 
العيسمي مل يسرق ومل ينهب 
هذا  ملاذا  الوطن،  خين  ومل 
هذا  نسوق  وهنا  التخاذل 
وسائل  تابعنا  بعدما  الكام 
واملواقع  اللبنانية  االعام 
احرارًا  اال  فلم جند  االلكرونية 
املناضلة  ابنته  رأسهم  وعلى 
املهندسة البطلة رجاء العيسمي 
عقيلة الدكتور رجا شرف الدين 
والدها  عن  للبحث  تعمل  وهي 
والزعيم  والشاعر  االديب 
عاش  الذي  واملفكر  والقائد 
وحدهم  الكبار  الن  بتواضع 
انه  ننسى  وال  يتواضعون 
صديق لوالدي املرحوم برجس 
النضال  يف  ولرفاقه  املغّوش 
احملامي  االستاذ  املرحومني 
املغّوش  صياح  القيادي 
سامة  العسكري  والقائد 
املغّوش ومن العيب على وطن 
جتاهل اختطافه وهو الذي قدم 
له حياته وكل ما ميلك وشارك 
وعن  متطوعًا  عنه  الدفاع  يف 
االعداء  كيد  رد  يف  فلسطني 
يراجع  ومل  وجرح  الصهاينة 
والده  رفعها  اليت  الراية  الن 
االبطال  االشاوس  ورفاقه 
وسليم  ومعذى  الربور  محد 
وزيد  املغوش وسلمان  وخليل 
حسن  ومصطفىواالمري  وعلي 
والدكتور  وعارف  االطرش 
عادل النكدي وعلي عبيد وفؤاد 
واالف  صعب  ومحد  سليم 
االبطال  واملقاومني  الشهداء 
من اصغر قرية وعائلة اىل اكر 
جبلنا  يف  ومدينة  وبلدة  عائلة 
االشم يف سوريا ولبنان وحنن 
يف هذا املقلب من العامل يف 
عن  بالكشف  نطالب  اسراليا 
واملناضلني  اجملاهدين  شيخ 

العيسمي  شبلي  الكبري  القائد 
ويكون  معافى  ساملًا  لعودته 
لقائد  استثنائيًا  تكرميُا  تكرميه 
الكبار  الن  متواضع  تارخيي 
يبقون يف التاريخ خالدين رغم 

أنف العماء املتصهينني .
املناضلة االستاذة رجاء العيسمي 
وزوجها الدكتور رجا شرف الدين 
على هديتهما القيمة »العلمانية 
والدولة الدينية« وهو من اهم 
مؤلفات القائد شبلي العيسمي 
وحدهم  الصهاينة  حنمل  وحنن 
املسؤولية الن احلقيقة واضحة 
اغتيال  على  يقدم  مل  حيث 
االحرار واالبطال والتنكيل بهم 
سوى الصهاينة وعمائهم. كما 
منيف  رياض  االستاذ  نشكر 
املؤلف  بهذا  لنا  اتى  الذي 
بهذا  االنظمة  اخذت  ولو  القيم 
املؤلف وغريه للمفكر العيسمي 
وسواه من املتنورين ملا وصل 
من  الدرك  هذا  اىل  احلال  بنا 
املؤامرات وتدمري الوطن وقتل 

اجليش والشعب اآلمن.
مع  حبديثنا  لنذكر  ونعود 
الرئيس ميشال سليمان والوفد 
الدولة  مبطالبتنا  له  املرافق 
اختطاف  عن  بالكشف  اللبنانية 
العيسمي  شبلي  الكبري  القائد 
حيث سلمنا رسالة شكر وتقدير 
ريفي  اشرف  اللواء  لسيادة 
وسام  اللواء  مع  منه  والطلب 
وفضح  القضية  ملتابعة  احلسن 
مع  ولكن  االوغاد  اجملرمني 
اللواء  الصهاينة  غّيب  االسف 

اعتقل  الذي  احلسن  وسام 
شبكاتهم  وفكك  اجلواسيس 
قبل الوصول اىل احلقيقة وحنن 
الكبري  قائدنا  ان  يقني  على 
على  يتأمل  العيسمي  شبلي 
شهداء الوطن العربي من جيش 
يف  وخاصة  وابرياء  وشعب 
سورية  واحلبيب  الغالي  الوطن 
عودة  معه  نتمنى  كما  ويتمنى 
وطننا  اىل  والطمأنينة  السام 
على  الفرصة  لتفويت  الغالي 
االعداء الصهاينة ومن لف لفهم 
العيسمي  شبلي  القائد  الن 
وامام  العروبة  شيخ  حبق  كان 
ونرد  الشرفاء  املناضلني 
الكبري  الشاعر  مع  التحية  له 
ابن حلب  جورج يوسف شدياق 

الشهباء:
ذروًة بلغتم  فلقد  لكم  مرحى 

تطال اجلهود  غري  من  هيهات 
دونكم املآثر  جتدوا  فتأملوا 
االقوال  ال  االفعال  بها  تعلو 

لكم اسسًا  برافٍع  ليس  القول 
اجلهاُل يشيد  الرمال  فعلى 

ارضيتم الوطن الذي باهى لكم
اوحال اثوابكم  دنست  ما 

تراثكم الرحيل  بعد  خنتم  ما 
وخصال مجة  مزايا  انتم 

فاضت مناهلكم كما شئتم هلا
السلسال. املنهل  جيف  حاشى 

ساملا  لنا  عودته  نأمل  زلنا  ما 
فسحة  لوال  احلياة  اضيق  فما 

االمل

الزميل اكرم املغوش واللواء اشرف ريفي واملفتي تاج الدين الهاللي والشيخ مالك زيدان

كتب اكرم املغوش
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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

Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 
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Melbourne

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

وجدت دراسة جديدة أن تناول األسربين يوميًا ال حيمي 
بل قد  الدماغية فحسب،  والسكتات  القلبية  األزمات  من 
يف  بالتقدم  املتعّلق  الدماغي  الرتاجع  كبح  يف  يساعد 

السن.
وذكرت اليو بي ىي نقال عن موقع »هلث داي نيوز« 
األمريكي أن الباحثني جامعة »ميامي ميلر« وجدوا من خالل 
دراستهم اليت مشلت 700 امرأة سويدية يف سن بني 70 
اللواتي  أن  القلب،  أغلبهن مبرض  عامًا مصابات   92 إىل 
تناولن جرعة صغرية من األسربين لفرتة غري منتظمة خالل 
أقل  الدماغية  تراجعت وظيفتهن  الدراسة،  5 سنوات من 

بعض الشي مقارنة بغريهن.
وتبنّي يف نهاية الدراسة اليت مشلت اختبارات للذاكرة 
يف  تراجعًا  األخرى،  العقلية  والقدرات  اللفظية  وللطالقة 
كان  الرتاجع  هذا  لكن  النساء،  تلك  عند  الدماغ  قدرة 
أقل بكثري وحصل بسرعة بطيئة بني اللواتي واظنب على 
تناول األسربين يوميًا، أو لفرتة حمددة مقارنة باللواتي مل 

يتناولنه أبدًا.

كما ظهر أن النساء اللواتي تناولن الدواء يوميًا طوال فرتة 
اخلمس سنوات، سّجلن حتسنًا يف وظيفتهن العقلية.

لكن الباحثني قالوا إنهم لن يشجعوا املسنني على تناول 
األسربين من دون استشارة الطبيب من أجل تفادي اخلَرف، 

نظرًا لبقاء احتمال خطر اإلصابة بالَسَيالن.

األسبريين حيمي الدماغ من الشيخوخة

Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 
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Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

الساعة 25 يف ملبورن
من الزيارات الهامة اىل اسرتاليا

اجلمعة  امس  ملبورن مساء  اىل  وصل 
االستاذ  احملامي  الدكوانة  بلدية  رئيس 
انطوان شختوره، ونائب الرئيس االستاذ 
جورج صادر واملهندس جوزيف شختوره 
واالستاذ جورج كوبالي وبالتأكيد معهم 
سندباد  سرغاني  ايلي  االستاذ  الزميل 
التواصل الثقايف بني الوطن وجمتمعات 
االستاذ  مع  وباتصال  اللبناني  االنتشار 
سرغاني اكد ان هذا التواصل هو فعل 
تأسيسه  من  الغاية  عن  يعرب  حضاري 
لنادي »الشرق حلوار احلضارات« والذي 
الفكر  اهل  من  خنبة  مؤسسته  يف  مجع 
والسياسة واالقتصاد والفن يف الوطن 
واملغرتبات...هذا وتعترب بلدية الدكوانة 
من اهم املؤسسات الفاعلة يف مدينتها 
واحمليط وهي من كربى البلديات ليس 
احناء  كل  يف  بل  الكربى  بريوت  يف 

اجلمهورية اللبنانية.
بهذا  نرحب  اهلريالد  جريدة  يف  اننا 
ايلي  العزيز  وبالزميل  الكريم  الوفد 
سرغاني ونتمنى هلم اقامة طيبة وفاعلة 

يف الربوع االسرتالية واهاًل وسهاًل. 

*****

املسلمون واملسيحيون

واالجتاه  الواحد  الدين  يف  املباركون 
واالسالم  املسيحية  يف  الواحد، 
الغبطة  لصاحب  التهاني  امسى  يرفعون 
الراعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 

الكلي الطوبى...
اهلل  باسم  اآلتي  مبارك  رددت  التهاني 
الواحد ملا فيه خري الوطن واالنسانية...

*****
سعيد  اكد  اهلريالد  مع  اتصال  يف 
صيداوي ابو عمار انه حيضر لعقد مؤمتر 
املخربة  اجملموعة  فيه  سيفضح  صحفي 
جاليتنا  يف  بوجودها  يرضى  ال  اليت 
يف  صغرية  جمموعة  االطالق.  على  احد 
وبني  االشاعات  تطلق  احلاقدة  نفوسها 
سننشرها  برسائل  تتحفنا  واآلخر  احلني 
النها صورة عن نفوسهم احلاقدة اليت ال 

تريد اخلري الحد.
اي  يكونوا  ان  قبل  ذواتهم  اعداء  انهم 
»اشباه  الوجود....  هذا  يف  آخر  شيء 
ليل  وخفافيش  رجال«...صعاليك، 

قابعون يف دائرة الظالم القاتل.

*****

اجليش اللبناني كشف هذا االسبوع خلية 
من  اثنان  بينهم  القاعدة  لتنظيم  تابعة 
بريوت  يف  انهم  هؤالء  اعرتف  ماليزيا 
ارض  احتلوا  الذين  »اليهود«  ملقاتلة  
هنا  اننا  وتابع  فلسطني  يف  املسلمني 
والشيعة  والنصارى«  »اليهود  لقتل 
والعلويني والسنة الذين يشركون الدين 

احلنيف مع الكفر والزندقة العلمانية.
وان الذي حيصل يف بريوت يتكرر كل 
الشقيقة،  السورية  املدن  كل  يف  يوم 

ومن  »املعارضة«  هذه  حنيي  حقًا  اننا 
يدعمها يف حتقيق ثقافة املوت والدمار 
انها  الصابرين،  عون  يف  اهلل  وكان 
احلقائق املعكوسة حبقنات فلوس العهر 

والرذيلة.

*****
الرئيس بوتني والوزير الفروف

للتلفزيون  بوتني  الروسي  الرئيس  اكد 
انه  العاشرة«  »القناة  يف   االملاني 
مسيحي ارثوذكسي مؤمن وميارس اميانه 
يف حياته السياسية...وهذا ما جعله يقف 
اىل جانب احلق ضد الباطل، واىل جانب 
السماوية  الشر، الن االديان  اخلري ضد 
كلها تدعو للمحبة والتسامح والكفاح من 
صورة  خلق  الذي  االنسان  كرامة  اجل 
اله  اهلل،  عنيت  االكرب  اخلالق  عن  حية 
اخلري واحملبة اجلمال والعدل...وحيا عرب 
الفروف  سريغي  خارجيته  وزير  املقابلة 
وعلى  الكربى  املهمات  برجل  ووصفه 
رأسها املسألة السورية، واضاف تربطنا 
بتلك البالد املباركة روحية اميانية واحدة 
واسالمنا  هناك،  من  جاءت  فمسيحيتنا 
يف  االصيلة  الربوع  تلك  من  جاء  ايضًا 
العلماني  والتاريخ....بوتني  احلضارة 
بقيم  يتمسك  ان  ابدًا  مينعه  ال  بامتياز 
الدين  يكن  ونبيلة...امل  سامية  روحية 
يكن  امل  حياته؟  تشريف  يف  لالنسان 

الدين االجتاه اىل الصراط املستقيم؟
هي  اليوم  روسيا  ان  بوتني  وقال  هذا 
اقوى بكثري من اي وقت مضى واملستقبل 
املصري  تقرير  يف  الشعوب  الرادة  هو 
الكبري  القائد  الروسي  الرئيس  واعترب 
واملخلصني  االوفياء  اكرب  من  ستالني 
بهؤالء  نهتدي  وحنن  مجعاء  لالنسانية 
حياتهم  نذروا  الذين  التارخييني  القادة 
االجتماعية  العدالة  بناء  يف  العامل  خلري 
اليت تليق بعظمة االنسان واهمية وجوده 

الفاعل يف هذا الكون...
 *****

خمرية املحبة

الشروق.... ....حيث  املشرقية  تلك 
النعم  عليها  هبطت  اليت  االرض  تلك 
كان  الكبار،  وتنبت  انبتت  السماوية، 
االجيال...كانت  زوادة  وستبقى  الكلمة 
مصدر  الرسالة  وطن  وسيبقى  الرسالة 
االشعاع الفكري حيتضن يف ضمائر ابنائه 
قيمًا وفضائل اخصبت وجدان االنسانية 

منذ فجر التاريخ اجللي.
مخرية احملبة سنابل الربكة بشارة وامل، 
بطريرك  الكبري  مع  حدود  بال  شركة 
للموالرنة  املشرق  وسائر  انطاكيا 
على  اسم  الراعي.  بشارة  الكاردينال 
مسرية  يف  الصاحل  الراعي  هو  مسمى، 
ربيع لبناني سوري عربي انساني، يقوده 
االنسان اجلديد، االنسان اجملتمع، فيأتي 
احلصاد شراكة حياة ومصري على بيادر 
العز والشموخ، حيث البطولة الواعية يف 
بعثها ثقافة احلياة واحلب، ثقافة الغفران، 
ثقافة االخاء القومي واالنساني...ثقافة 

وطن الرسالة....
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Melbourneملبورن

إلعالناتكم يف 
جريدة الهريالد يف 
 ملبورن ، االتصال بالزميل 

  كميل مسعود 
على الرقم

0405272581

      كميل مسعود

مسعوديـــات

كان الزعيم سعد زغلول حيرتم اىل حد بعيد الصحفيني 
النه بدأ حياته صحفيًا وكان الشعب حيبه وحيرتمه كثريًا 
وكان اذا جاء اىل مكتبه وزير ورئيس حترير جريدة يف 
وقت واحد ، امر سكرتريه بان يدخل اواًل رئيس حترير 

اجلريدة ويطلب من الوزير االنتظار يف غرفة السكرتري.
وذات يوم اراد عبد القادر محزه صاحب جريدة البالغ 
من  القادر  عبد  واحتار  اخلارج  اىل  اجازة  يسافر يف  ان 
خيتار لريأس حترير اجلريدة اثناء غيابه واذ بسعد زغلول 
يقول له انا سأرأس حترير اجلريدة يف غيابك. وبالفعل 
رأس زعيم االمة سعد زغلول حترير اجلريدة اثناء غياب 

صاحبها.
وحدث مرة ان كان انطوان اجلميل رئيس حترير االهرام 
يتكلم يف احدى جلسات جملس الشيوخ وقاطعه بعنف علي 
ماهر وكان رئيسًا للوزراء فما كان من انطوان اجلميل اال 
ان مجع اوراقه وانسحب من اجللسة وعاد اىل مكتبه يف 
جريدة االهرام وبعد مخس دقائق فوجئ انطوان اجلميل 
بعلي ماهر رئيس الوزراء جييء مهرواًل اىل جريدة االهرام 
ومعه حممد حممود خليل رئيس جملس الشيوخ وقد اعتذر 

رئيس الوزراء من رئيس حترير االهرام.
رئاسة  باشا  صربي  حسن  توىل  ان  ذلك  بعد  وحدث 
الوزارة اغضب رئيس  االهرام خربًا عن  الوزراء ونشرت 
الوزراء وكان يف ذلك الوقت احلاكم العسكري واملشرف 
على رقابة الصحف وكانت الصحف يف ذلك الوقت حتت 
الرقابة بسبب احلرب العاملية فأصدر رئيس الوزراء بالغًا 
عنيفًا هاجم فيه جريدة االهرام وجتنى عليها، وعلى االثر 
اجتمع جربائيل تقال صاحب االهرام وانطوان اجلميل رئيس 
قسم  يرأس  االخري  كان  حيث  امني  ومصطفى  حتريرها 
مهامجة  يستطيعون  ال  انهم  على  اجلميع  واتفق  االخبار 
اي  ستمنع  الرقابة  الن  هجومه  على  ردًا  الوزراء  رئيس 
كلمة متس رئيس الوزراء وقد قرر الثالثة تقال واجلميل 
نشر  عن  االهرام  جريدة  متتنع  ان  بينهم  ما  يف  وامني 
الوزراء ومتتنع ايضًا عن نشر  اسم حسن صربي رئيس 
ان  اهم املناسبات اىل  صورته حتى ولو كان ذلك يف 
يعتذر رئيس الوزراء علنًا الهانته للجريدة وكان يف كل 
خرب يقدم للجريدة حيذف امسه وصورته، فاذا قابل امللك 
حسن  اسم  وحيذف  الوزراء  رئيس  قابل  اجلريدة  قالت 
واستمرت  يعتذر  ان  حسن صربي  ورفض  باشا  صربي 

اجلريدة يف عدم ذكر امسه وصورته.
االهرام  ورق  على  باالستيالء  صربي  حسن  هدد  وقد 
الوزراء  رئيس  مقاطعة  ومضت يف  التهديد  يرهب  فلم 
واستمرت املقاطعة اىل ان مات حسن صربي وهو يلقي 
خطابه يف افتتاح الربملان...عندئذ نشرت االهرام امسه.

رؤساء  او  اصحابها  هم  من  بالصحف  املهم  ليس 
التحرير، املهم هي املواقف اليت اختذها رؤساء التحرير 
يف ذلك الوقت اليت كانت ختيف كبار املسؤولني وجيب 
تكملة  اخللف يف  ويستمر  وتكرب  املواقف  هذه  تبقى  ان 
التحرير  رئيس  وليكن  السلف  عليها  سار  اليت  الطريق 
اليوم كحد السيف خييف وال خياف وحنن يف هذا املقلب 
من العامل حيث حرية الرأي كاملة وغري منقوصة، ضمن 

القوانني املسموح بها لالعالم.
كما  باق  انه  ام  السابق  وجهه  اىل  االعالم  يعود  هل 
احلال امالءات من هنا ومن هناك وتبقى االموال تصنع 

العجائب. 

              هل   تعود   الصحافة   صاحبة    الجاللة

Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

البطريك الكاردينال
االسمر تموز  بقلم 

يف انتقال مجاعة من عصر اىل آخر ال بد من حدث وال بد من 
رجل...

اما احلدث فمن شأنه ان خيلخل عصرًا سادته مفاهيم قدمية، 
وقيدته ظروف موروثة، ثم انسحبت منه سنوات طويلة ليعيش يف 

الظل...دون هواء...دون مشس...ودون دفء.
احلدث نقطة عبور من ماٍض بال ارادة وال رؤيا وال ابداع اىل 

مستقبل مشرق فيه كل خري وكل حق وكل مجال.
اما الرجل فهو الذي يصنع احلدث...وبعدها يصبح رمزًا انسانيًا 

راقيًا.
هذا الرجل اليوم هو غبطة البطريرك مار بشارة الراعي...ذهب 
اىل امريكا يف اول زيارة رعوية له بعد انتخابه البطريرك االنطاكي 
املاروني فقيل له هناك ان االدارة االمريكية لن ترحب به وال 
تريد اللقاء معه..فأجابهم بكل تواضع انا هنا اللتقي اهلي ابناء 
الطوائف  كل  من  االنطاكيني  املشرقيني  وكل  املوارنة،  وطين 
واالديان، فكلنا ابناء تلك البالد املباركة اليت كانت املبتدأ يف 
الراعي يف  الكاردينال بشارة  اليوم هو  الرجل  كل شيء...هذا 

اول كلمة له قدم النوايا ملا فيه خري بالده واالنسانية...
حضن  يف  وديعة  قرية  من  متواضع،  بيت  من  انطلق  الرجل 

صنني، يف الربوع املتنية، انها محاليا.
النساء،  مباركة يف  وهي  رأسها  رفقا  القديسة  رفعت  هناك 
كانت ام النور العذراء مريم مثاهلا االعلى وعنوان رسالتها كراهبة 
بالرب...محاليا  نذرت حياتها للكنيسة يف خدمة مجاعة املؤمنني 
اعطت العامل واالنسانية طوباوية هي القديسة رفقا منذ اكثر من 
على  يطل  والعشرين  احلادي  القرن  اطاللة  مع  واليوم  عام  مئة 

العامل كاردينال وبطريرك انطاكي انساني هو بشارة الراعي...
للكنيسة يف  االول  الراعي  البشارة  هذا  يكون  قد  يدري  من 
العامل ومَل ال؟ امل تعِط بالدنا وحتديدًا مدن انطاكيا وحلب ودمشق 
وجبل لبنان وبالد جبيل وقربص، امل تعِط مع انطالقة املسيحية 
يف  الرسولي  للكرسي  »بابوات«  سبعة  املقدس  شروقها  يف 

حاضرة الفاتيكان...
انه التاريخ، نعم انه تاريخ الكنيسة الكاثوليكية علينا ان نعود 
اليه وهذا ما يؤكد اننا املبتدأ كما ذكر يف كلمته صاحب الغبطة 
يف روما االسبوع املاضي...حنن نهنئ غبطته، ونتمنى له العمر 
الرسولي  للكرسي  »بابا«  الفاتيكان  حاضرة  اىل  ليصل  الطويل 
وليؤكد ما اطلقه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني ان لبنان هو 
الرسالة، هو مصدر الشعاع يف حميطه والعامل، والرسالة  وطن 
سيحملها يف دروب اجللجلة الكاردينال اجلديد بشارة الراعي يف 

خطى بطرس وبولس وصواًل اىل روما...
ان املشرق االنطاكي، الذي اعطى ونشر وبشر بتعاليم احملبة 
والغفران تعاليم املسيحية اىل العامل، اعطى باعث الرسالة يسوع 
املسيح وهو اعطى بطرس وبولس والوف الشهداء والقديسني 
بوصية  عماًل  روما  يف  الرسولي  الكرسي  تؤسس  امل  االبرار، 
بيعيت  ابين  وعليها  الصخرة  انت  بطرس  »يا  الفادي  املخلص 
البشارة  الرسالة  وطن  يكون  قد  عام  الفي  وكنيسيت«؟وبعد 
الكرسي  يتبوأ  بابويًا،  راعيًا  الراعي  بشارة  الكبري  هذا  لرسولية 

الرسولي »احلرب االعظم« القادم من ارض الرسالة...
انه احلدث، انه اجلبل املبارك، انها محاليا، اعطت للوطن والعامل  
رفقا القديسة الشفيعة وستعطي لالنسانية احلائرة يف هذه االيام 
العصيبة قائدًا روحيًا يطل من ربوع محاليا جارة الناصرة وبيت حلم 
رسواًل ملعلمه وخملصه  القدس،  السماء  عاصمة  الصالة  ومدينة 
واخلري  احملبة  قيم  الفاتيكان  حاضرة  ومن  ينشر  املسيح  يسوع 
واجلمال فتهلل له الكرسي الرسولي مبارك اآلتي الّي من ارض 
الرسالة، ارض القداسة واجملد هلل يف العلى وعلى االرض السالم 

والرجاء الصاحل »فعل مشرقي انطاكي« لبين البشر....

أثبتت الدراسات الطبية صحة ما يرتدد عن فوائد الثوم الصحية 
للسكري  وضابط  لاللتهابات  كمضاد  يعمل  فهو  الزمان  مر  على 

وضغط الدم ويقي من نوبات القلب.
أمريكا  بلدان  يف  السكان  من  الكثري  بيوت  اىل  الدخول  عند 
ما يدل  املطبخ  الثوم تكون معلقة على جدار  الالتينية فان حزمة 
على ان هذا النوع من الغذاء يدخل يف الكثري من األكالت. ومع ان 
هؤالء توارثوا مسألة ختزين الثوم من أجدادهم لكنهم ال يعرفون 
أنه الغذاء األكثر محاية للجسم من الكثري من األمراض ومينحه مناعة 

وقوة، وهذا ما تأكده العديد من التقارير الطبية.
أحد التقارير الطبية يقول يبدو ان الكثري من األحباث تشري اىل 
ان الثوم يستحق ان حيتل مكانا يف صيدلية املنزل، فقد استخدم 
والرشح  السعال  من  بدءا  االمراض،  من  العديد  لعالج  األزل  منذ 
علميا  تثبت  للثوم مل  العالجية  اخلصائص  ولكن  االسهال.  وحتى 
اىل  األدوية  مصانع  من  بالكثري  دفع  ما  االخرية،  اآلونة  يف  اال 
يوضع يف  كمسحوق  او  أكله  بدل  املرء  يتناوله  كأقراص  صنعه 
األكل لسهولة استخدامه، والسبب يف ذلك العناصر املتواجدة يف 
وفيتامنيات كثرية  وزيوت طيارة  ألياف  على  الثوم، فهو حيتوي 

منها فيتامني أ وب وج.
إمكانية  على  االهتمام  تركز  املاضية  العشرين  السنوات  ويف 
واالصابات  والقلب  السكر  أمراض  عالج  يف  الثوم  استخدام 
ان  املتوقع  ومن  العشرون  القرن  بها  متيز  علل  اجلرثومية، وهي 
وأشارت  طبية.  تقديرات  حسب  مستقبال  األمراض  هذه  تتزايد 
البحوث الطبية املختلفة اىل ان الثوم ميكن ان يضبط معدل السكر 
الدم.  الكوليسرتول يف  الدم وخيفض بشكل كبري من نسبة  يف 
كما أنه حيتوي على أحد مضادات التخثر املعروف باسم ادينوسني 
الذي حيول دون تشكل اخلثرات الدموية مما ميكن من تقليل إمكانية 
االصابة بالنوبات القلبية او السكتة الدماغية، كما وان  لآللسني، 
وهو عنصر نشط يف زيت فصوص الثوم املسحوقة عدة خصائص 
منها انه مينع ارتفاع الضغط الرئوي واجللطات الدموية باحملافظة 
على إبقاء الدم يف حالته الطبيعية دون تعرضه للسيالن. كما ثبت 
ان له خصائص مضادة للبكترييا، فهو يعيق منو انواع متعددة من 
وإصابة مخائر  السحايا،  التهاب  انواع  احد  اليت تشكل  الفطريات 
يف  حفاة  املشي  بسبب  األقدام  به  تصاب  الذي  والفطر  املهبل 

احلمامات العامة.
اليت  الكميات  لتحديد  الالزمة  البحوث  اآلن  حتى  تتوفر  ال  لكن 
جيب ان يتم تناوهلا من الثوم ليكون فعاال مبا فيه الكفاية حملاربة 
النتائج  بعض  على  االمريكيني  الباحثني  احد  وحصل  األمراض، 
االجيابية عن طريق إعطاء من أخضعهم للمراقبة ومن بينهم مرضى 
بالسكري والكولسرتول ما يعادل نصف رأس من الثوم الطازج كل 
يوم فرتاجعت نسبة السكر والكولسرتول حبوالي 20 يف املئة، لذا 
يعتقد بان املثابرة على تناول فص واحد من الثوم يوميا ال يضر، 
النه من املواد العظيمة الفائدة اليت مل تستغن عنها املطابخ يف كل 
األزمان واألماكن، فهو يزيد أيضا الطعام طيبة، لكن من يشتكي 

من أمراض معوية عليه أكل الثوم مطبوخا أو أقراصا.

 الثوم لعالج السكري وضغط 
الدم والنوبات القلبية



Page 28صفحة 28     

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

Melbourneملبورن

Saturday 3 November 2012  2012 الثاني  تشرين   3 السبت 

مصر رائدة يف السينما.. والسوريون األفضل يف إخراج الدراما
لدي تقديم برنامج وتصوير مسلسل و«سيت كوم«

حنتاج عرض أعمالنا على قنوات حملية لتشجيع املنتجني
الغرام«  »ديو  مسلسل  يف  حايك  ريتا  الشابة  املمثلة  أطلت   
ولعبت فيه دور الشابة املغرمة فيما نشاهدها على »ال بي سي 
دراما« يف دور كوميدي خمتلف متامًا عما اعتدناه منها، أما جديدها 
فهو اجلزء الثاني من املسلسل العربي »ZERO-4« الذي تؤدي فيه 

دور »الرا« خاطفة الرجال. معها هذا احلوار:
  عدت أخريًا من دبي، أخربينا عن رحلتك اىل هناك?

مسلسل  من  الثاني  اجلزء  يف  مشاهدي  تصوير  من  انتهيت    
فيه  وألعب   .»4-MBC« قناة  تعرضه  الذي   »4-ZERO« الشباب 
دور »الرا« العارضة اليت ختطف الرجال وتبتزهم وهي يف املقابل 
افرتقا يف  منه، وبعدما  الوقت نفسه تسخر  لكنها يف  حتب شابًا 
اجلزء األول، يلتقيان جمددًا يف اجلزء الثاني لتحصل أحداث جديدة 

بينهما.
متعدد  وعمل  حبت  لبناني  عمل  يف  التمثيل  بني  الفرق  ما    

اجلنسيات?
  الفرق كبري جدًا، خصوصًا يف اللهجات ألن كل ممثل يتحدث 
بعضنا  فهم  يف  صعوبة  كممثلني  وجدنا  األمر  بداية  يف  هلجته. 
البعض كوننا مل نلتق سابقًا، وهي املرة األوىل اليت نسافر فيها 
اىل دبي. مل يكن أي منا قد زار االمارة قباًل ما جعلنا نعيش أجواًء 
من األخوة، واكتشفنا دبي سويًا حيث أمضينا الكثري من الوقت معًا 
بعد التصوير. والالفت أكثر أن القصة ال ميكن أن نصورها اال يف 
دبي ألنها مرآة االمارة، فكل من يزور دبي أو يعرفها جيدًا، يالحظ 
وهذا  األجنبية  والثقافات  العربية  اجلنسيات  تعدد كبري يف  وجود 

اخلليط هو ميزتها الالفتة.
اقبااًل على املخرجني السوريني واملصريني يف معظم    نالحظ 

األعمال املختلطة، ملاذا?
السوريون  هم  الدرامية  األعمال  يف  املخرجني  بني  األفضل    
فيها.  رواد  املصريون  املخرجون  السينما  نتحدث يف  عندما  لكن 
هذا التنويع يضفي رؤية جديدة على األعمال املصورة. حتى بعض 

األعمال اللبنانية مثل »روبي« مثاًل استعانت باملخرج السوري رامي 
الدين سبيعي. واملسلسالن  باملخرج سيف  الغرام«  أمني، و«ديو 
كانا ناجحني جدًا وقد أحببت أسلوب سيف الدين السلس جدًا يف 
»ديو الغرام«، خصوصًا أن البيئة اللبنانية ليست غريبة عنه كونه 
يعيش يف بريوت. أحب الرتكيز جيدًا على هذه النقطة، حيث مسعت 
انتقادات سلبية جدًا يف حق املخرجني السوريني واللبنانيني. وأشري 

اىل أن خمرج املسلسل هو املصري حممود كامل.
  نشاهدك يف مسلسل »هروب« الذي ُيعرض على »ال بي سي 

دراما« ، ما أهمية وجود حمطة مماثلة?
  األهمية بالغة، ألننا حباجة اىل حمطة لبنانية تبث املسلسالت 
احمللية بغزارة اىل جانب مسلسالت أخرى. هذا األمر يشجع املنتجني 
على تكثيف أعماهلم ويساعد املشاهدين على متابعة األعمال اليت 
كما  األوىل،  املرة  متابعتها  من  يتمكنوا  حال مل  عرضها يف  يعاد 
احملطات  نتابع  وكما  احلاصل.  بالتنويع  كافة  األذواق  ُيرضي 
الفضائية اليت تبث املسلسالت فلنتابع حمطة حملية ونشجع االنتاج 

احمللي أكثر.
آدلر« يف  »ستيلال  مدرسة  التمثيل يف  دروسًا يف  تتابعني    

نيويورك، ما الذي تطبقينه منها يف مهنتك?
كيفية  يف  أكرب  نضجًا  يعطيين  املدرسة  هذه  يف  أتلقاه  ما    
التعامل مع الشخصيات اليت أختارها ومع حميطي، ألنين عندما أسافر 
أكون مبفردي ما جيربني على االعتماد على نفسي والتأقلم مع كل 
والتمثيل  احلياة  املزدوجة يف  اخلربة  هذه  بها.  أمر  اليت  املواقف 
يف  وامللل  الروتني  جتنب  جلهة  الشخصي  الصعيد  على  تفيدني 
ورسم  أؤديها  اليت  الشخصيات  فهم  ختولين  أيضًا  وهي  حياتي. 
لدينا  فيلمًا  منثل  عندما  أبعادها.  لفهم  بعمق  ودراستها  مالحمها 
وفهم  نؤديها  اليت  الشخصيات  ماضي  الستحضار  الكايف  الوقت 
البيئة اليت أتوا منها، بينما يف تصوير املسلسالت ال ميكننا فعل 
ذلك لضيق الوقت، فنكتفي بفهم الشخصيات يف األطر املوضوعة 

فيه فقط ورسم مالحمها ودراسة أطباعها.
  هناك دروس يف الغرب حول متثيل املشاهد اجلريئة والقبالت، 
األفالم  نتقبلها يف  فيما  املمثلني  بني  القبالت  نرفض  هنا  لكننا 

الغربية فهل هذه ازدواجية?
  التمثيل ال يكون على أمور حمددة من دون سواها. كما توجد 
الدمعة يف احلياة هناك االبتسامة. كما يوجد احلقد يوجد احلب. وال 
ميكنين أن أؤدي دور حبيبة وال أقبل حبييب. يف أي عصر حنن، ملاذا 
اجلرأة عندنا موجودة يف املشاهد  نقبل الصفعة مثاًل ونرفض القبلة? 
اليت تصور يف غرف النوم مثاًل، وهي جدًا عادية، أال يتحدث زوجان 
اذا  نندهش  فلماذا  سريرهما،  يف  العائلة  شؤون  يف  النوم  قبل 
الواقع?  األمور يف  هذا  أال حتصل  النوم،  اىل  وخلدا  القبلة  تبادال 
املشكلة أننا ال منلك النفسية الواضحة وأننا بوجهني يف يومياتنا 

حيث نظهر بعكس ما نضمر. وهذا األمر ينعكس على التمثيل.
  ما جديدك?

  لدي ثالثة مشاريع: أصور مسلساًل يف الشهر احلالي، ومشروع 
تقديم برنامج لكن مل تتضح مالحمه بعد، كما هناك عرض لتصوير 
مسلسل »سيت كوم« عائلي. أمتنى أن أوفق يف حتقيق املشاريع 

الثالثة معًا.

»Zero-4« انتهت من تصوير مسلسل

ريتا حايك: اجلرأة وصلت غرف النوم
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قضاء وقدر

 االدعاء على 6 عسكريني حبادثة زحلة بينهم 3 ضباط

ادعى مفوض احلكومة املعاون لدى احملكمة العسكرية القاضي داني 
الزعين يف حادثة سجن زحلة اليت وقعت يف 27 اجلاري اثر إشكال بني 
سجناء من آل زعيرت وآخرين من آل مظلوم، ما أدى إىل مقتل عباس 

فياض زعيرت واصابة فياض زعيرت جبروح خطرة بطعنات سكاكني.
ومشل االدعاء ثالثة ضباط وثالثة عسكريني موقوفني وأسند إليهم 
إقدامهم على اإلهمال بالقيام بواجباتهم وعدم مراعاة القوانني واألنظمة 

بعدم مراقبة السجناء داخل السجن.
وأحال الزعين ادعاءه على قاضي التحقيق العسكري األول للتحقيق 

مع املوقوفني.
زحلة  لفصيلة  آمرًا  ناضر  أبو  جرجس  املقدم  تعيني  مت  انه  يذكر 

والنقيب شوقي ضامن آمرًا لسجن زحلة بعد احلادثة.

***
مذكرة توقيف بصاحب رواية برت أصابعه

استجوب قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا املوقوف 
ايهاب العزي، وأصدر حبقه مذكرة توقيف وجاهية جبرم تلفيق رواية 

قطع أصابع يده وخلق الفتنة وإثارة النعرات الطائفية واملذهبية.
مسلحني  يد  على  يده  أصابع  قطع  رواية  لّفق  قد  العزي  وكان 
حادث  اثر  عليه  اعتدوا  شبانًا  ان  التحقيقات  أظهرت  فيما  مزعومني، 
اصطدام على طريق املطار، وقد عمد إىل تلفيق الرواية لتأمني عالجه 

جمانًا.
***

ضبط أسلحة قدمية لـ«حركة 24 تشرين«

الدميوقراطية  تشرين   24 »حركة  مقر  الدولة  أمن  من  قوة  دهمت 
يقع يف  والذي  املقدم  نافذ  فاروق  يرأسها  كان  واليت  االشرتاكية« 
شارع املدارس املوازي لبلدية طرابلس وصادرت ذخائر ومدفع هاون 
ورشاش )دوشكا( وكمية من قذائف اآلر بي جي، وحبسب مصدر أمين 
األحداث  لفرتة  وتعود  العهد  قدمية  املصادرة  والذخائر  األسلحة  فإن 
على  فاعل  حضور  هلا  يعد  مل  احلركة  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  األهلية. 
الساحة الطرابلسية أو أي تأثري على جمريات األحداث السياسية بعد 

وفاة مؤسسها املقدم.
***

ضبط نبتة »القات« مع ميين يف املطار

بعد أن ضبط متلبسًا يف مطار رفيق احلريري الدولي، أثناء حماولته 
بهدف  بريوت،  إىل  اليمن  من  املخدر  »القات«  نبات  من  كمية  نقل 
إهدائها ألحد موظفي السفارة اليمنية، أحيل اليمين عبد احلبيب س. 
إىل احملاكمة بتهمة شراء كمية من شتول »القات« من جيبوتي وحيازتها 
بتعاطيها  قيامه  بهدف  ذلك  يكون  ان  دون  من  بريوت  إىل  ونقلها 

شخصيًا.
وكان عبد احلبيب س. وصل إىل مطار رفيق احلريري الدولي آتيًا من 
جيبوتي عرب اليمن، وملا تقدم من نقطة التفتيش برفقة عبد اخلالق ع.خ. 
أحيل على التفتيش من قبل مراقيب اجلمارك بعد أن كان سالكًا املسار 
األخضر، وبتحري حقائبه تبنّي أنها حتتوي على كمية من املخطوطات 
واأليقونات والكتب، كما تبنّي أن احدى حقائبه حتتوي على عدد من 
الباقات من عشبة »القات«، وبسماع أقواله من قبل املوظفني أفاد أن 
ملكية هذه البضائع تعود له شخصيًا وقد اشرتاها من جيبوتي، موضحًا 
أن املخطوطات واأليقونات والكتب اشرتاها بهدف بيعها يف لبنان, أما 
اليمنية  باقات »القات« فقد جلبها معه كهدية ألحد موظفي السفارة 
البضاعة،  هذه  عن  املسؤول  هو  األخري  أن  معتربًا  أ.ر.  حممد  وُيدعى 
مؤكدًا على أنها املرة األوىل اليت يقوم فيها مبثل هذا العمل. أما املدعو 
عبد اخلالق الذي كان يرافق املتهم فقد أفاد أنه يعمل يف السفارة 
اليمنية وأن ال معرفة سابقة بينه وبني املتهم إال أن املسؤول املالي 
يف السفارة هو الذي كّلفه باستقبال املتهم بهدف تسهيل مروره لدى 
مبا كان حبوزة  مؤكدًا جهله  تأشريته،  لوجود مشكلة يف  العام  األمن 

املتهم من بضائع.
وأمام عناصر مكتب مكافحة املخدرات، أوضح املتهم عبد احلبيب أنه 
سبق أن حضر إىل لبنان أربع مرات وانه استحصل على مسة دخول إىل 
لبنان من السفارة اللبنانية يف صنعاء صاحلة ملدة تسعني يومًا إال أنه 
مل يستعملها يف حينه، وملا قرر اجمليء إىل لبنان اتصل باملوظف لدى 
السفارة اليمنية يف لبنان حممد أ.ر. وسأله حول ما إذا كان باستطاعته 
ال  أن  املذكور  املوظف  فأجابه  تأشريته  صالحية  انتهاء  رغم  احلضور 
مشكلة يف ذلك واعدًا مبساعدته، وعرفانًا باجلميل سأله أي املتهم ماذا 
يريد أن حيضر له معه من جيبوتي أو حتى من مطار صنعاء، فأجاب بأنه 
يرغب ببعض من نبتة القات، فسأله املتهم مستفسرًا عما إذا كان مُينع 
إدخال هذه النبتة إىل لبنان فطمأنه أن ال مشكلة يف ذلك وأنه سوف 
يرسل له مندوبًا من السفارة ليأخذه من املطار، وعلى هذا األساس 
قام بشراء الكمية اليت ضبطت معه، وبوصوله إىل املطار التقى بالفعل 
على  اليت حتتوي  احلقيبة  فسلمه  اخلالق  عبد  اليمنية  السفارة  مندوب 
احلقائب  ما خص  التفتيش يف  وأثناء اخلضوع إلجراءات  القات،  نبتة 
األخرى )اليت حتتوي على التحف والكتب( تفاجأ مندوب السفارة عندما 

شاهد البضائع اليت بداخلها فرتك احلقيبة اليت كانت معه واليت حتتوي 
اجلمارك  لعناصر  املتهم  أي  صّرح  عندها  وغادر،  القات  شتول  على 
مبحتواها وبكونها تعود للسفارة اليمنية، كما أضاف أنه ال يعرف حممد 
أ.ز. شخصيًا وأنها كانت املرة األوىل اليت يستشريه فيها بشأن مسة 

الدخول علمًا أنه مل يطلب منه مساعدته يف إدخال البضائع.
وأوضح حممد أنه ال يعرف املتهم شخصيًا بل عرب اهلاتف فقط، وأن 
املتهم اتصل به وعرض عليه مشكلته فحاول مساعدته عرب إرسال أحد 
العاملني يف السفارة ملالقاته لكن عندما شاهد األخري املمنوعات حبوزة 
املتهم تركه وعاد أدراجه، مؤكدًا أنه مل يطلب من املتهم أن حيضر له 
نبتة القات وال األخري عرض عليه هذا األمر، وأنه من غري املنطقي أن 
يطلب مثل هذا الطلب من املتهم وهو يعرف أن هذه املادة ممنوعة يف 

لبنان ويعلم جيدًا اإلجراءات األمنية يف املطار.
ويف املقابلة اليت أجريت بني املتهم من جهة وبني موظفي السفارة 

حممد وعبد اخلالق أصّر كل منهم على أقواله.
وأمام قاضي التحقيق، أنكر املتهم ما أسند إليه وأصّر على أنه أحضر 
كمية القات اليت ضبطت معه بناء لطلب املوظفني يف السفارة اليمنية 
وأنه مل يكن لديه أدنى شك بأن هذه املادة ممنوعة يف لبنان وإال ملا 
أحضرها معه داخل حقيبة خاصة باسم السفارة اليمنية، مدليًا بأنه بادر 
من تلقاء نفسه وأخرب رجال اجلمارك بوجود حقيبة معه فيها نبتة القات، 
وهو يستغرب تنصل السفارة منه ويظن أن هذا اإلرباك قد يكون سببه 

الوضع األمين يف اليمن.
وأمام احملكمة، اعرتف املتهم بضبط كمية 3,5 كيلوغرام من شتل 
القات كان أحضرها إىل املوظف يف السفارة اليمنية حممد أ.ر. كهدية 
وبناء لطلبه، كما أفاد أنه شخصيًا يتعاطى هذه املادة يف بلده علمًا أن 
الكمية اليت ضبطت معه ال تعود صاحلة لالستعمال بعد مرور 24 ساعة 
على قطافها، وأنه مل يسبق أن أحضر إىل لبنان مثل هذه املادة كما 

أنه مل يكن يعلم أن تعاطيها ممنوع فيه.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي هنري اخلوري 
عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة حبق عبد احلبيب وتغرميه 25 مليون لرية 
ومنحته األسباب التخفيفية حيث خّفضت العقوبة إىل األشغال الشاقة 

مخس سنوات والغرامة إىل مخسة ماليني لرية.
***

عجوز تقضي اختناقاً على أيدي لصوص

امنيات لبنانية
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الطوال  السنوات  تكِف  مل   ..
و«حممد«  »نزار«  قضاها  اليت 
خرجا  بل  لتأهيلهما  السجن  يف 
اإلجرامي  نشاطهما  ليعاودا  منه 
السرقات.  جمال  يف  سّيما  ال 
مع  توقيفهما  قبل  عملياتهما  آخر 
كانت  »عمر«  األساسي  شريكهما 
حتتمل  مل  مثانينية  منزل  سرقة 
تكبيل فمها والضربات واللطمات 
نائمة  وهي  إياها  أشبعوها  اليت 
فقضت خمتنقة بعد ساعات قليلة 
فيما كانت غّلة السارقني 120ألف 
لرية فقط وجهازي فيديو و«دي 

يف دي« قدميني.
الشويفات،  حملة  يف  وحصلت 
اىل  أمنية  دورية  انتقال  وبعد 
املكان ُوجدت جثة امرأة يف العقد 
داخل  السرير  على  الثامن ممددة 
من  مكبلتان  ويداها  النوم  غرفة 
عريض  الصق  بواسطة  اخللف 
مكبلتان  ورجالها  اللون،  شفاف 
الصق  وجد  كما  الطريقة،  بذات 
من  التثبت  وبعد  فمها.  على 
مسرية  تدعى  أنها  تبني  هويتها 

قزق.
وجود  تبني  الكشف  وبنتيجة 
الشقة  باب  قفل  حتت  »جلف« 
كانت  كما  مفتوحا،  كان  الذي 
أحناء  كافة  يف  مبعثرة  األغراض 
مكتب  تكليف  مّت  وقد  املنزل 
البصمات  لرفع  بعبدا  حوادث 
املالح  نعمة  الشرعي  والطبيب 
للكشف على اجلثة، حيث تبني أّن 
سبب الوفاة املباشر هو اإلختناق 
من  املغدورة  له  تعرضت  الذي 
على  والرضة  فمها  تلزيق  جّراء 
بعد  حصلت  الوفاة  وأّن  الرأس 

اإلعتداء بساعات عّدة.
حيث  البناية  ناطور  وباستماع 
كانت تقيم املغدورة أكد أّنه على 

عالقة جيدة باملغدورة وأنه كان متواجدا يف غرفته ليلة احلادث، مضيفا 
أّنها أخربته منذ حوالي عشرين يوما أّن عمر.ع، املقيم يف منزل مقابل 
ملنزهلا يف املبنى ذاته قد طلب إليها الدخول إىل منزهلا ليتمكن من 

الوصول إىل شقته عرب التسّلق من الشرفة لكنها رفضت.
ونتيجة مقارنة آثار البصمات املرفوعة من مسرح اجلرمية مع البصمات 
من  مرفوعني  أثرين  تطابق  اهلوية،  من  التحقق  مكتب  لدى  احملفوظة 

داخل املنزل وبني انطباعتني للمتهم حممد.أ.
وقد قامت القوى األمنية مبداهمة منزل عمر وضبطت بداخله تلزيقًا 

مشابهًا لذلك املستعمل يف اجلرمية.
وبالتحقيق معه أفاد أّنه كان متواجدا يف منزله يوم احلادث ومل خيرج 
منه إال يف الساعة الثانية عشرة ظهرا وأّنه علم مبا حدث مع املغدورة 

وهو يعرفها حبكم اجلرية. 
وقال إّنه دخل منزهلا يف العام 1999 وأّنه طلب منها منذ حنو 20 

يوما الدخول ليصل إىل شقته فرفضت.
أّنه  املتهم  إعرتف  بعبدا،  مفرزة  قبل  من  بالتحقيق  التوسع  ولدى 
كان خطط للدخول إىل منزل املغدورة بقصد السرقة وأّنه بناء إلتفاق 
مسبق بينه وبني حممد.أ وعلي.ط حضرا إىل شقته وقام مع »علي« 
بتعاطي حشيشة الكيف فيما تعاطى »حممد« اهلريويني. ويف الثالثة 
فجرا دخل »علي« إىل شقة املغدورة عن طريق الشرفة كونها مالصقة 
لشرفة منزله ثم تبعه هو مباشرة وكانا متنكرين جبوارب نسائية يف 
رأسيهما وقد وضعا جوارب من الصوف يف أيديهما وكان حبوزته تلزيق 
نايلون عريض شفاف أحضره من شقته، وقد توجها إىل غرفة نومها 
حيث كانت تغط يف نوم عميق، وقام »علي« بكشف الغطاء عن رأسها 
ووضع يده على فمها بينما قام هو بتلزيق رجليها، ثم توّجه إىل باب 
املدخل وفتح باب الشقة للمتهم حممد.أ بواسطة املفتاح املوجود يف 
الداخل وباشروا مجيعا بالتفتيش عن أشياء ميكن سرقتها وقد عثر حممد 
وعلي على بعض الصيغة فيما أخذ هو الفيديو ودي يف دي، ثم خرجوا 
اخلارج  من  وإقفاله  الداخل  من  املفتاح  وقام بسحب  الشقة  باب  من 
ورمى املفتاح يف مستوعب للنفايات، ثم دخلوا مجيعا شقته وتقامسوا 
املبلع وهو 37 ألف لرية إضافة إىل بعض الفضيات اليت عادوا ورموها 
ألنها مل تكن من الفضة وقام ببيع الفيديو والـ دي.يف.دي بـ40 ألف 
لرية، وأّنه بقي يف املنزل بناء لطلب علي كي ال يثري الشكوك وأّن 

التلزيق املضبوط يف منزله هو نفسه املستعمل يف اجلرمية.
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حفلة سنوية ناجحة جلمعية كفرصارون اخلريية

كفرصارون  مجعية  احيت  عام  كل  عادتها  على  جريًا 
اخلريية حفلتها السنوية يف قاعة الفونتانا دي ترايف يف 
بولس  املرتوبوليت  من  كل  االحتفال  حضر  بانكستاون، 
صليبا السامي االحرتام، اآلباء عزيز عبوه والياس اخلوري، 
النائب الفدرالي لويس ماركوس، ممثل رئيس والية نيو 
ساوث ويلز النائب كافن كونولي، نائب اوبرن باربرا بريي، 
الربوفسور الدكتور عفيف احلاج، الدكتور جاميس نول الذي 
قدم للجمعية ماكنة تصوير فخمة اولرتاساوند الرساهلا اىل 
البنك  ومثل  كفرصارون،  الشعبية يف  النجدة  مستوصف 
العربي اسرتاليا مدير االعمال التجارية السيد اميل شاهني، 
ممثلو االعالم السادة االستاذ شربل بعيين تلفزيون الغربة، 
انطونيوس  االستاذ  املستقبل،  عن  كلتوم  ايلي  االستاذ 
بورزق والسيد اكرم املغّوش عن اهلريالد، السيدة شاديا 
حجار عن النجوم، السيدة اهلام احلافظ عن اذاعة التو ام 
اي، واجلمعيات مشلت احتاد مجعيات جبة بشري، مرياطة، 

العرقوب،  اجلنوب،  شباب  احتاد  املنيه،  كفرعقا،  حبنني، 
تيار  واالحزاب  االردنية  اجلمعية  جبيل،  بنت  كفرحلدا، 
اللبناني،  الشيوعي  احلزب  احلر،  الوطين  التيار  املردة، 

احلزب السوري القومي االجتماعي.
قدم املناسبة الشاب روني ناصيف وتكلم يف االحتفال 
كونولي،  كافن  النائب  ناصيف،  ايلي  اجلمعية  رئيس 
الربنامج  الدكتور عفيف احلاج. احيا  الدكتور جاميس نول، 
الفنان  نصوح،  غازي  املطرب  االمري،  خالد  الفنان  الفين 
عدنان جورج ويف النهاية كالعادة جرى سحب الرفل حيث 
اسبوع  كروز ملدة  رحلة  اهمها  وقيمة  عديدة  جوائز  كانت 

لشخصني رحبها السيد ادوار بشارة.
الذين ساهموا يف  آخرًا تشكر اجلمعية كل  اخريًا وليس 
اجناح املناسبة وخاصة السيد دون نصراهلل حيث تربع يف 
وادارة  مصطفى  ولؤي  وصور«  »فيديو  احلفلة  تصوير 

الفونتانا والعاملني مع املدير العام طوني عاصي.
واعاله بعض اللقطات

اعداد وتصوير اراكس
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احلريري يتصل جبنبالط ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

تستمر حنو ثالث ساعات، يعقد خالهلا قمة ثنائية مع الرئيس 
سليمان يعقبها اجتماع موسع ومؤمتر صحايف مشرتك، على ان 
يصل هوالند صباحا آتيا من السعودية ويغادر ظهرا حيث ستقام 

مراسم االستقبال والوداع يف القصر اجلمهوري.
لبنان  ان ختصيص  االطالع  واسع  ديبلوماسي  مصدر  وقال 
لبنان  بها  مير  اليت  احلساسة  الظروف  ظل  يف  الزيارة،  بهذه 
واملنطقة، »دليل متجدد على احلرص الدولي على محاية لبنان 

وجتنيبه اية تداعيات ملا حيصل يف احمليط«.
واوضح املصدر »ان الزيارة ذات اهمية خاصة، فهي زيارة 
عن  وللتعبري  لبنان،  فرنسا جتاه كل  من  وثابت  قوي  تضامن 
ويف  اللبنانية،  الدستورية  للمؤسسات  ودعمها  فرنسا  تأييد 
الوحدة  محاية  على  وللتأكيد  اجلمهورية،  رئاسة  موقع  مقدمها 
حاليا  بها  يقوم  اليت  وجهوده  سليمان  قيادة  ودعم  الوطنية 
بالتشاور مع كل االطراف اللبنانية، والتشديد على استمرارية 

عمل املؤسسات للمحافظة على االمن واالستقرار يف لبنان«.
اطار  ايضا يف  تندرج  الزيارة  »هذه  ان  واشار املصدر اىل 
التزام فرنسا الدائم بأمن لبنان واستقراره واستقالله وسيادته 
ودعمها املستمر له، خصوصا انها بعالقاتها التارخيية املميزة 
واخلاصة مع لبنان، تشكل القاعدة الصلبة ملظلة االمان الدولية 
للبنان واجلاهزة دائما للتدخل عند حصول اي تطورات مستجدة 

وحساسة«.
وعرب رئيس احلكومة جنيب ميقاتي عن ارتياحه للدعم الدولي 
احلكومة  فان  الفراغ،  اجلميع خيشى  دام  »ما  للحكومة، وقال: 
فخ  يف  البلد  بسقوط  أبدا  تسمح  ولن  املسؤولية  ستتحمل 
ومشاوراته  اجلمهورية  رئيس  جهود  دعم  اىل  داعيا  الفراغ«، 

احلوارية اليت حتظى بدعم عربي ودولي.
وأكد ميقاتي أن احلكومة مستمرة بالعمل وهي لن تقدم وعودا 

للبنانيني منذ اآلن فصاعدا بل اجنازات.
ومن املقرر أن يتوجه ميقاتي يوم األحد )غدا( يف رحلة أوروبية 
تقوده اىل هنغاريا وبلغاريا، بينما تردد أن زيارته باريس يف 
ضوء  موعدها يف  يف  النظر  سيعاد  اجلاري،  من  عشر  الثامن 

زيارة الرئيس الفرنسي املفاجئة للعاصمة اللبنانية.

تأجيل الجلسة النيابية العامة
والربملانية،  احلكومية  مبقاطعتها  املعارضة  التزمت  سياسيا، 
حيث انعدم امس االول النشاط اجمللسي، وتعطلت حركة اللجان 
النيابية بالكامل يف غياب نواب »14 آذار«، بينما انسحب هذا 
التعطيل على اجللسة التشريعية اليت كانت مقررة يف االسبوع 
املقبل، ومت تأجيلها اىل اجل غري مسمى بالتوافق بني الرئيسني 
»وذلك  التينة،  أمس، يف عني  اجتماعهما،  اثر  وميقاتي  بري 

حرصا على مشاركة اجلميع فيها«.
وعرب النائب جنبالط عن تقديره خلطوة تأجيل اجللسة، ووصفها 
باملمتازة، وقال: »جيب ان تنصب كل اجلهود يف سبيل محاية 
النسيج الداخلي، ومن هنا انا اؤيد خطوة تأجيل اجللسة، واقدر 
كل من سعى اليها ملنع حصول شرخ يف البلد، او أي انقسام 
بني اللبنانيني، ومن اجل استمرار التواصل. اذ ال جيوز ابدا ان 

حيصل أي شرخ يف لبنان وحتت أي عنوان«.
أنه  التقدمي االشرتاكي«، ليل أمس االول،  »احلزب  وأعلن 
بإبقاء قنوات احلوار مفتوحة  متاشيا مع رغبة رئيس اجلمهورية 
اتصاال  احلريري  سعد  الرئيس  أجرى  اللبنانيني،  الفرقاء  بني 
هاتفيا جبنبالط »وكان احلديث وديا ومحيما وتناول التطورات 
السياسية الراهنة، وأكد جنبالط للحريري ان طلبه الوحيد هو 
دعم رئيس اجلمهورية وجهوده املستمرة حلفظ االستقرار ومحاية 

السلم االهلي«، كما جاء يف بيان »االشرتاكي«.
بكركي بشكل الفت يف  فيه  ذلك، يف وقت حضرت  يأتي 
البطريرك  بها  قام  اليت  الزيارة  عرب  الداخلي،  املشهد  واجهة 
املاروني الكاردينال بشارة الراعي للقصر اجلمهوري يف بعبدا، 
واليت ختللها تعبري عن دعم مساعي سليمان وتأكيد بطريركي 
املؤسسات  اىل  وباالحتكام  بالتفاهم  يتم  احلكومة  تغيري  ان 

وليس بالفراغ وتعطيل الدولة واالحتكام اىل الشارع.
بزيادة  احلكومة  استقالة  على  الرد  ان  ميقاتي  كرر  وبينما 
االنتاجية احلكومية، ينتظر ان تتجه احلكومة يف االيام املقبلة اىل 
اصدار تعيينات ادارية، بعدما اجنزت دفعة كبرية من التعيينات 

الديبلوماسية.

الفروف يف القاهرة .....
تتمة املنشور الصفحة االوىل

ألن البديل سيكون خراب سوريا وانهيارها«، يف الوقت الذي 
املوضوع  اجلديدة حلل  خطتها  تفاصيل  عن  بكني  فيه  كشفت 
السوري، تتضمن وقفًا إلطالق النار يف منطقة تلو األخرى وعلى 

مراحل، وتشكيل جهاز حكومي انتقالي.
السوري فيصل  اخلارجية  وزير  نائب  اتهم  الوقت،  هذا  يف 
اإلرهاب  بتصعيد  تركيا  االول،  أمس  له  املقداد، يف تصريح 
بالتصرف  اردوغان  طيب  رجب  حكومتها  ورئيس  سوريا،  يف 
اليت رفضت  أنقرة،  أن  معتربًا  إخوان مسلمني«،  »تنظيم  مثل 

التنسيق مع دمشق بشأن الوضع على احلدود، »حتاول استثمار 
الوضع لتصعيد اإلرهاب، واستغالل التطورات يف سوريا بشكل 

خيدم مصاحلها«.
سوريني  معارضني  الغد،  من  ابتداء  الدوحة،  وتستقبل 
سيحاولون تأسيس هيئة قيادية جديدة تشكل بدياًل عن اجمللس 
الوطين احلالي الذي باتت أهليته يف متثيل املعارضة السورية 
مثار خالف دولي وعربي حاد، خصوصًا بعد كالم وزيرة اخلارجية 
األمريكية هيالري كلينتون أمس األول حول أن اجمللس ال ميثل 

املعارضة.
املعارضني  القادة  من  عشرات  االجتماع  يف  وسيشارك 
ومسؤولي جلان التنسيق حبضور السفري األمريكي لدى سوريا 
هيئة  باسم  املتحدث  ونفى  املشروع.  منسق  فورد،  روبرت 
التنسيق الوطنية املعارضة يف سوريا منذر خدام لـ«السفري«، 
أن تكون اهليئة أو شخصياتها قد تلقت أية دعوة للمشاركة يف 

مؤمتر الدوحة.
وسيضّم اجمللس اجلديد، الذي ترى مصادر أمريكية أنه قد 
يتحّول إىل »حكومة انتقالية« قادرة على التفاوض مع النظام 
السوري، 51 عضوًا، حبسب مصدر مطلع لصحيفة »الغارديان« 
الربيطانية أوضح أن اسم رئيس الوزراء املنشق رياض حجاب 
من  ثالثة  إىل  إضافة  القيادية  اهليئة  لدخول  مطروحًا  سيكون 
»هيئة  من  مناع  وهيثم  الكردي«  الوطين  »اجمللس  أعضاء 

التنسيق الوطنية لقوى التغيري الدميوقراطي«.
وتعّرضت »حكومة فورد ـ سيف« يف إشارة إىل رياض سيف 
النائب السابق إىل انتقادات قبل ظهورها على الساحة، حيث أن 
بعض املعارضني يشريون إىل أن مثل هذه املبادرات ستفشل 
اآلن بسبب تشرذم املعارضة. وكانت مهمة إنهاء اجمللس بدأت 
السفري  القاهرة، تقّدم  على يد فورد. ويف متوز املاضي يف 
األمريكي مبشروعه وانتقل للمرحلة الثانية باستخدام قطر، الطرف 
املمّول للمجلس للضغط عليه للقبول بفكرة حكومة رياض سيف. 
وتشري املعلومات اآلتية من أنقرة إىل أن احلكومة الرتكية قلقة 
من املشروع اجلديد، ألنها سبق واستثمرت جهودها يف اجمللس 
الوطين احلالي الذي سيؤدي دورًا حمدودًا يف اجمللس اجلديد.

وذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان، يف بيانات، »قتل 28 
جنديًا سوريًا نظاميًا على األقل، بعضهم تعّرض لإلعدام بأيدي 
مسلحني هامجوا حواجز عسكرية يف مشال سوريا، يف حني شّن 
الطريان احلربي غارات جديدة على مناطق عدة، ال سيما يف ريف 
دمشق«. وذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان »حصدت أعمال 

العنف يف كل املناطق السورية 86 قتياًل«.

املقداد
إن  حيدر،  زياد  دمشق  يف  له  تصريح  يف  املقداد،  وقال 
األمين  للتنسيق  السوري  اجلانب  طلبات  على  ترد  »مل  تركيا 
توترًا  واليت شهدت  املشرتكة،  احلدود  والعسكري« خبصوص 

وصل إىل قصف اجلانب الرتكي مواقع عسكرية سورية.
طلبها  على  رد  أي  تتلق  مل  »سوريا  أن  املقداد  وأوضح 
العكس  على  الرتكي.  اجلانب  مع  العسكري  األمين  التنسيق 
حياولون استثمار الوضع لتصعيد اإلرهاب، واستغالل التطورات 
يف سوريا بشكل خيدم مصاحلهم«. واعترب أن حكومة رجب طيب 
اردوغان » تتعاطى معنا كتنظيم إخوان مسلمني«، مشريًا إىل 
الوضع  وتعقيد  »التصعيد  كان  التنسيق  طلب  على  الرد  أن 
عرب استمرار احلكومة الرتكية يف دعم اإلرهاب واإلرهابيني يف 

سوريا«.
روسي  وسيط  عرب  األمين،  التنسيق  عرضت  دمشق  وكانت 
وإيراني، مع اجلانب الرتكي بعد حادثة سقوط قذيفة هاون على 

بلدة حدودية تركية أّدت إىل مقتل وجرح عدد من األشخاص.

الفروف يف القاهرة
العربية أمحد بن حلي أن  العام للجامعة  وأعلن نائب األمني 
األمني العام للجامعة نبيل العربي واملبعوث الدولي والعربي إىل 
سوريا األخضر اإلبراهيمي سيبحثان مع وزير اخلارجية الروسي 
الروسية  الرؤية  املقبل،  األحد  القاهرة  يف  الفروف،  سريغي 
للتعامل مع الوضع احلالي يف سوريا، و«نية« موسكو ومبادرتها 

بشأن سوريا.
لالقرتاح  اجلامعة  رؤية  عن  سؤال  على  يرّد  حلي  بن  وكان 
بيان  وفق  السورية  األزمة  مع  التعامل  ضرورة  حول  الروسي 
»جمموعة االتصال الدولية« يف جنيف يف 30 حزيران املاضي. 

وقال »بعد ذلك سيتم إعالن املوقف العربي منها«.
حلي  بن  قال  سوريا،  الديبلوماسية يف  احللول  جدوى  وعن 
الديبلوماسية«، مؤكدا أن »البديل  أمامنا سوى احللول  »ليس 

سيكون خراب سوريا وانهيارها«.
وأعلن أن »البند األول على جدول االجتماع غري العادي لوزراء 
حبث  سيكون  احلالي  الثاني  تشرين   12 يف  العرب  اخلارجية 
اخلطوات املقبلة للتعاون مع الوضع غري املقبول يف سوريا«، 
ونسعى  املظلم،  النفق  مرحلة  يف  »دخل  بأنه  وصفه  والذي 
إىل إجياد خمرج هلذا النفق«، مشريًا إىل أن »لدى اإلبراهيمي 
أفكارًا سيتم عرضها خالل مشاركته يف اجتماعات وزراء اخلارجية 

العرب«.
بكني

وأعلنت بكني أنها قدمت »اقرتاحات جديدة بناءة« لوقف العنف 

يف سوريا. وحتدثت بالتفصيل عن خطة جديدة تتألف من أربع 
لإلبراهيمي،  جيتشي  يانغ  الصيين  اخلارجية  وزير  قدمها  نقاط 

أمس األول.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية هونغ لي »هناك اقرتاحات 
جديدة بناءة مثل وقف إطالق نار يعلن منطقة بعد منطقة، ومرحلة 
بعد مرحلة. أما النقطة الثانية فتقضي بأن تنتدب األطراف ذات 
الصلة ممثلني مفوضني عنها وأن يقوموا مبساعدة اإلبراهيمي 
واجملتمع الدولي بصياغة خريطة طريق لالنتقال السياسي عرب 
احدث  على  بناء  انتقالي  حكومي  جهاز  وتشكيل  املشاورات 

تطورات املوقف«.
وأضاف »تنص النقطة الثالثة على أن يدعم اجملتمع الدولي 
جهود اإلبراهيمي من أجل حتقيق تقدم حقيقي يف تنفيذ بيان 
جنيف وخطة )املبعوث السابق( كويف أنان وقرارات جملس األمن 
ذات الصلة«، فيما تدعو »الرابعة العامل للتحرك بإصرار وزيادة 
أو  املساعدات اإلنسانية لسوريا، من دون أن يتم تسييسها 
تطورات  آخر  إىل  تستند  »االقرتاحات  إن  وتابع  عسكرتها«. 
بها  يقوم  اليت  الوساطة  وجهود  املتحدة  األمم  وجهود  الوضع 

اإلبراهيمي«.
وقال هونغ لي »أصبح املزيد واملزيد من الدول يدرك أن 
اخليار العسكري ال يقدم خمرجًا، وأن التوصل إىل تسوية سياسية 
أصبح تطلعًا مشرتكًا متناميًا«. وأضاف »االقرتاح الصيين اجلديد 
يهدف إىل بناء توافق دولي ودعم جهود الوساطة اليت يبذهلا 
اإلبراهيمي، ودفع األطراف املعنية يف سوريا قدمًا حنو تنفيذ 
انتقال  عملية  وإطالق  العنف  وإنهاء  النار،  إلطالق  مبكر  وقف 

سياسي يقودها الشعب السوري يف موعد مبكر«.

املصاحلة جتدد اخلالف مع ......
تتمة املنشور الصفحة االوىل

عجلة  النطالق  مهمة  تراها  اليت  األولويات  تطبيق  يف  البدء 
املصاحلة إىل األمام.

من  التنفيذ  آليات  يشمل  محاس  قدمته  ما  أن  إىل  ولفت 
خالل تطبيق كل بنود املصاحلة بشكل كامل، من دون انتقاء، 
الرئيس  يف إشارة إىل مطالبات كثرية، ترفضها محاس، من 
بإجراء  فورًا  كالبدء  فتح،  وحركة  عباس  حممود  الفلسطيين 

انتخابات تشريعية ورئاسية.
وذكر القيادي البارز يف محاس ان حركته أوصت يف الورقة 
بعقد  أيضًا،  مرسي  حممد  املصري  الرئيس  إىل  وصلت  اليت 
التحرير  منظمة  إلصالح  تصورات  لوضع  الفصائل  مع  لقاءات 
الفلسطيين  للبيت  الشامل  اإلصالح  إطار  يف  الفلسطينية، 

الداخلي.
من جهته، ذكر مصدر يف محاس ان الرسالة مبا فيها تأتي 
ال  وأن  كامل،  بشكل  املصاحلة  احلركة يف حتقيق  لرغبة  وفقًا 
تتحمل مصر اجلديدة برئاسة »اإلخوان املسلمني« ومرسي أي 

مسؤولية عن فشل مساعي املصاحلة.
وأضاف املصدر: 

السابق،  الدور ذاته  »ال نرغب يف أن يكون ملصر اجلديدة 
دور مل نر أنه حيادي ومل نعرف عنه إال الوقوف إىل جانب حركة 
مسافة  على  املوقف  يكون  أن  هو  نريده  »ما  موضحًا  فتح«، 
أن  الطرفني، وأن يساعدنا على جتاوز خالفاتنا ال  واحدة بني 

حياول فرض أجندات علينا«.
الرسالة،  جاء يف  ما  فتح  حركة  رفضت  اآلخر،  اجلانب  على 
وقال النائب عن فتح يف اجمللس التشريعي فيصل أبو شهال 
إنه من الغريب أن يتم احلديث عن املوضوع أو تقديم مقرتحات 

جديدة أو الدعوة للقاءات جديدة.
وأضاف أبو شهال يف حديث خاص إىل »السفري«: إن حركته 
ملتزمة مبا مت التوقيع عليه يف القاهرة، ويف إعالن الدوحة وما 
تضمناه من آليات تنفيذ وتطبيق للمصاحلة، مؤكدًا »اننا لسنا 
عليه  اتفقنا  ما  ننفذ  أن  حوارات جديدة، واملطلوب  حباجة إىل 

فقط«.
وأوضح أبو شهال أن آليات تطبيق املصاحلة مت التوافق عليها 
طويلة  سنوات  حصيلة  ألنها  بسهولة  تطبيقها  وميكن  سابقًا، 
من احلوارات واللقاءات بني اجلانبني ومع الفصائل، مؤكدًا أن 

املصاحلة حباجة إىل قرار من محاس.
وطالب أبو شهال حركة محاس بالرتاجع عن قرارها مبنع جلنة 
بتسجيل  والسماح  غزة،  يف  العمل  من  املركزية  االنتخابات 
أن  على  مشددًا  االقرتاع،  صناديق  إىل  واالحتكام  الناخبني 
اخلطوة األوىل مطلوبة من محاس اليت أوقفت مسار املصاحلة 

مبنعها جلنة االنتخابات.
من جهته، أكد عضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني رباح مهنا أن املصاحلة الوطنية ال حتتاج إىل اقرتاحات 
جديدة من قبل حركة محاس، مؤكدًا أن أي حوارات ثنائية بني 

فتح ومحاس مصريها الفشل كما جرت العادة.
وجدد مهنا تأكيده على ضرورة أن يشرتك »الكل الفلسطيين« 
يف احلوار الوطين وأن يكون للفصائل الفلسطينية الدور ذاته 
املطلوب من محاس وفتح، موضحًا أن املصاحلة ال حتتاج إىل 
عليه  التوافق  جرى  ما  نطبق  أن  جيب  وإمنا  جديدة،  اقرتاحات 
يف حوارات واتفاقيات املصاحلة اليت جرت على مدار السنوات 

املاضية.
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العروسان بطرس كميل حرب وفريا انطون مرعب

سهرات الكيف واالنشراح يف مطعم شاهني 
لصاحبه جان شاهني

مطعم وملهى جان شاهني يف بانكستاون جنة املطاعم وقفزة 
اجلميلة  املطربني  اصوات  اىل  الراقية  العائالت  تضم  دائمة 
لتتماذج معًا يف صورة رائعة تنقل عشاق السهر اىل الف ليلة 
وليلة ومطعم جان شاهني مبعطياته وكرمه الدائم ملتقى العائالت 
بها  يتصف  اليت  الرائعة  لالجواء  نظرًا  واالنشراح  الكيف  وحميب 
هذا املطعم اجلميل واستقبال الوجه البشوش من اجلنتلمان جان 

جانب من الضيوفسهرات عشاق السهر

العروسان بطرس كميل خنول حرب وعروسه احللوة فريا انطون 
اكليلهما  بارك  ان  بعد  املوسم  اعراس  امجل  من  عرسهما  مرعب 
قدس االب فرحية عقيقي واالب سام وهبه واالب بول جبري يف 
كنيسة سيدة لبنان بشهادة االشبينني الشاب جورج كميل خنول 
حرب والسيدة ماري انطوانيت جرجورة حبضور االهل وعدد كبري من 
املدعوين واكتملت فرحتهما يف صالة رينسانس اجلميلة الويستيال 
الكربى اجلديدة وبفرح كبري تأبط العريس بطرس يد عروسه احللوة 
فريا ودخال معًا القفص الذهيب على قرع الطبول واملزمار واالضواء 
على  كاالمرية  االبيض  بفستانها  تتمخرت  كانت  والعروس  النارية 

العروسان مع الكهنةالعروسان بطرس وفريا

ابراهيم مصطفى وهبة عطوي يف القفص الذهيب

يف جو بهيج مت زواج الشاب املهندس ابراهيم نعمه مصطفى 
واحلسناء هبه حسني عطوي حيث اقيم هلما عرس مجيل يف قاعة 
كانت  حيث  املوسم  عرس  كان حبق  واالنيقة،  احلديثة  الويستيال 
فرحة والده املناضل احلبيب ابو نضال وعقيلته السيدة ام نضال 
ووالد العروس السيد ابو علي والسيدة ام علي والعائلة الكربى 
من آل مصطفى وعطوي واالقارب واالصدقاء واحلضور املميز يف 
غاية الفرح والسعادة وقدم الفرح شاعر الفرح جورج القزي وغناء 
جنوم سيدني غازي نصوح وحلود احلدشييت وجورج قزي ايضًا حيث 
قدموا امجل االغنيات وكذلك الفنان نزيه قازان وعزفه على الناي 
وعموم  وعطوي  مصطفى  آل  واالصدقاء  االهل  االيقاع..  وفرقة 
ابناء بنت جبيل واحلاج عبد بوصي والزميل اكرم املغوش يهنئون 

العروسني السعيدين وبالرفاه والبنني والف مربوك

العروسان ابراهيم وهبه

املهندس امحد حسون يكرم احلاج مصطفى خضر 
والزميل اكرم املغوش يف مطعم الساحة للمربات 

وليمة  علي(  ابو   ( حسون  امحد  املهندس  االعمال  رجل  اقام 
امحد(  )ابو  خضر  مصطفى  احلاج  االعمال  رجل  لصديقه  تكرميية 
صاحب حمالت ابو حسني الشهرية يف غرانفيل وصديقه الزميل 
اكرم املغوش مدير العالقات العامة يف جريدة اهلريالد وتلفزيون 
الغربة وموقع العنكبوت االلكرتوني وذلك يف مطعم الساحة الفخم 
التابع جلمعية املربات اخلريية اليت يشرف عليها الشيخ يوسف نبها 
ممثل مساحة العالمة املؤسس الطيب الذكر حممد حسني فضل اهلل 
واملعروف ان املهندس ابو علي حسون من املساهمني الفعالني 

يف مجعية املربات ادامه اهلل. 
ان اهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون اخيه

الحاج مصطفى خضر واملهندس احمد حسون والزميل اكرم املغوّش

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

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

الحضورالسهرات العامرة

شاهني ومما يزيد يف حالوة اجوائه اخلدمة السريعة املمتازة اليت 
تسهر عليها ادارة املطعم واجلو الشرقي اجلميل مع الفنان جورج 
السعيدة  املناسبات  تزداد  وبهذا  سعد  نسيم  واملطرب  خوري 
املختلفة من عمادات وخطوبة واعياد ميالد وع االركيلة اللذيذة 
واملناسبات  والعشاء  الغداء  على  يوميًا  يفتح  املطعم  ان  كما 

اخلاصة.

عرشها تتدلل على عريسها بفرح وبهجة واستقبلهم الشاعر االديب 
واملدعوين  اهلهم  مع  اجلميلة  واالشعار  الكالم  باحلى  توما  جورج 
نصوح  غازي  املطربني  انغام  على  اجلميع  قلوب  عمت  والفرحة 
وخالد االمري وريتا مارون وحلود احلدشييت واشعاع فالش اراكس 
قطع العروسان بطرس وفريا قالب الفرحة ونثرت الورود وتعالت 
تقبال  ثم  والوفاء  احلب  مع رقصة  الفرحة  وغيوم  النارية  االضواء 

التهاني من اجلميع والف مربوك...
فرحهم  شاركهم  من  كل  يشكرون  العروسني  اهل  ان  كما 

ويتمنون االفراح يف ديار اجلميع. 

الطفل املالك حسن حممد حنله يف ذمة اهلل
واهالي  حنله  آل  وعموم  واطفاهلما  وزوجته  حنله  حممد  االخ  فجع 
املالك  الغالي  الطفل  بوفاة  واالصدقاء  اللبناني  واجلنوب  اخليام 
ونشاط  حيوية  يف  كان  حيث  سريره  يف  نائم  وهو  فجأة  حسن 
جنانه  فسيح  واسكنه  اهلل  رمحه  لالهل،  كبرية  فاجعة   وكانت 
االصدقاء  يتقدم  الفاجعة  وبهذه  والسلوان  الصرب  االهل  واهلم 
وعمته  الفقيد  اهل  من  املغوش  اكرم  والزميل  واالقارب 
وعموم  عواضة  جو  العزيز  املهندس  وزوجها  نارميان  االستاذة 
راجعون. اليه  وانا  هلل  وانا  القلبية  التعازي  باصدق  االقارب 
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متفرقـــات

األحد 25 بعد العنصرة
أحد السامري)لوقا 10: 25- 37(

اإلنسان  قاس  اإلنسان.  وأحكام  قياسات  ليغيرّ  املسيح  يسوع  الرب  أتى 
القياسات  الفضيلة سلعة خبسة. كل  النجاح فأصبحت  مع  باملقارنة  الفضيلة 
البشرية ناقصة، وكل أحكامها زائفة. أتى املسيح لُيخلرّص اإلنسان من اجلهل 

هم. والكيدية وليغي مقاييس حكم اإلنسان. وقد غيرّ
“ يا معلم ماذا أعمل ألرث احلياة األبدية ؟” تظاهر هذا الناموسي بأنه يبغي 
د وليس خالص نفسه. كان يفكر  خالصًا. كان هدفه يف احلقيقة، هو جتربة السيرّ
ه. لكن، ملاذا سأل عن احلياة األبدية؟  بكيفية إيقاعه يف غلطة يستغلها ضدرّ
لقد تكلم األنبياء عن ملكوت املسيح األزلي، خاصة النيب دانيال الذي تكلم 
عن ملكوت القديسني األبدي. لكن يهود زمن املسيح فهموا األزلية بأنها حياة 
مديدة على األرض. يظهر بأن هذا الناموسي قد شعر بأن السيد يتكلم عن حياة 

أبدية خمتلفة عن ما عهده وتعلمه.
أجابه السيد: “ ماذا ُكتب يف الناموس؟... أحبب الرب إهلك من كل قلبك...” 
أراد أن جييب على  الرجل، لذلك  كان يعرف املسيح ما خيتلج يف قلب هذا 
سؤاله بسؤال عن الناموس “ ماذا ُكتب يف الناموس، كيف تقرأ ؟ “ جند يف 
د سؤالني: األول، “ هل تعرف ما هو مكتوب عن سؤالك؟ “ وثانيًا،  جواب السيرّ

“ كيف تقرأ وتفهم ما هو مكتوب؟ “.
 إن ما كتب ينبغي أن يعرفه كل الناموسيني، لكن ولسوء احلظ، ما كان 
أحدهم يعرف روح ما ُكتب. لذلك يظهر لنا بأن اختيار هذا الناموسي للسؤالني 
عن الوصايا و طريق اخلالص، غريبًا. والغرابة هي لسببني: األول، الوصيتان 
ليسا قسمًا من شريعة موسى، وثانيًا، ألن اليهود اجتهدوا أن يطبقوا الوصايا 

األخرى دون وصية احملبة.
ماذا كان جواب السيد للناموسي؟ “ لقد أجبت بالصواب، افعل هذا فتحيا 
“. مل يقل له ليؤمن به كابن اهلل، واذهب وبع كل ما متلك... مل يقل له امحل 
اكتشفه وهو  ما  أن يطبق  ببساطة  منه  لقد طلب  “ كال!  واتبعين...  صليبك 

األهم يف الناموس.
يعترب  الضعيف.  كتفي  على  خاصة  أكتافنا،  على  ثقياًل  محاًل  اهلل  يضع  ال 
ذلك حكمًا سلبيًا، لكن أعطيت لكل منا القوة والرغبة ملعرفة إرادة اهلل.  لكن 
الناموسيني مل خيصصوا اجملهود الالزم لتحقيق ما هو معروف منهم. اخلالص 
ال يتمرّ مبجرد معرفة اهلل. اخلالص هو يف عيش احملبة. “إفعل ذلك وستخلص”. 
أرى بانك تعرف الوصايا عن احملبة. لكين أرى، بنفس الوقت بأنك ال تتممهما. 

لذلك سوف لن تشفى بواسطة التعليم قبل أن تتطبق ما تعرفه.
“ من هو قرييب ؟ “

من هو ذاك الرجل الذي نزل من أورشليم إىل أرحيا؟ إنه آدم وكل ذريته 
اجلميل  الفردوس  حيث  األول  اإلنسان  تعين مسكن  أورشليم  البشرية.  وكل 
 “ املوت.  بلد  وإىل  الدموع  إىل  ترمز  “أرحيا”  ومالئكته.  اهلل  والقوي، حبضور 
واخلطئية.  املعصية  إىل  آدم  قادوا  الذين  الشريرة  األرواح  هم   “ اللصوص 
“الكاهن والالوي “ يرمزان إىل العهد القديم. الكاهن يرمز إىل ناموس موسى 
والالوي إىل األنبياء. اعترب ناموس موسى البشرية كلها رجاًل مريضًا، فلما رآه 

دار ظهره وفررّ إىل اجلهة األخرى.
د نفسه “ سامريًا “ وذلك حملبته للخطاة. كلمة “ سامري “ تعين  ى السيرّ ومسرّ
“ اخلاطئ “. وحلرّ حتت سقف اخلطأة، و أكل وشرب معهم، تكلم بصراحة عن 
الرسول  يقول  الصاحلني.  أجل  من  وليس  اخلطأة  أجل  من  العامل  إىل  جميئه 
ال العامل ليخذي احلكماء واختار  بولس يف )1كورنثوس 1: 27( “ اختار اهلل جهرّ
الضعفاء ليخزي األقوياء”. إن ما ُيعترب مهمًا يف أعني العامل ميكن أن ال يكون 
كذلك يف عيين اهلل وما مُيكن أن يكون غي مهم يف أعني البشر ميكن أن يكون 

عظيمًا يف عيين اهلل.
الفرق بينهما أن املسيح  الكاهن،  الرجل اجملروح كما رآه  د  لقد رأى السيرّ
الفندق ليهتمرّ به  تقدم منه كما فعل الالوي، محله على دابة ودفع لصاحب 
ووعده بأنه سيدفع له عند رجوعه إذا ما احتاج أكثر. لقد اهتم املاسيا، الطبيب 
د جراحاته فقط وتركه  اإلهلي، حباجات اجملروح اآلنية والبعيدة املدى. مل ُيضمرّ
على حافة الطريق، إذ أن ذلك ال ُيعترب مساعدة كاملة. مل يأخذه إىل الفندق 
ليرتكه هناك ألن صاحب الفندق مُيكن أن ُيهمله ويرميه خارجًا. فدفع له مسبقًا 
خلدمته. ووعده بأنه سيدفع له ما ُينفق عليه. هذا هو قمة اإلعتناء. ماذا تعين 
د جراحاته؟ والزيت واخلمر؟ والدابة ؟”. “ ماذا يعنيا الدينارين؟ “. “  “ ضمرّ

الفندق، صاحب الفندق وعودة السامري؟” 
تضميد اجلراح يعين عالقة املسيح املباشرة مع البشرية املريضة.

الزيت واخلمر يعنيا الرمحة واحلقيقة. غفر الطبيب اإلهلي أواًل للمريض ثم 
أعطاه الدواء.

الدابة ترمز إىل اجلسد البشري الذي أخذه ابن اهلل ليكون قريبًا منا.
الفندق يرمز إىل الكنيسة اجلامعة واملقدسة والرسولية.

الكهنة واألساقفة واملعلمني.  الرسل وخلفائهم،  الفندق يرمز إىل  صاحب 
د على األرض. قال بأن السامري أخذ  لقد تأسست الكنيسة خالل وجود السيرّ
اجملروح إىل الفندق واعتنى به. املسيح هو مؤسس الكنيسة وأول من اهتمرّ 

بها.
ان وليس  “ عندما أرجع “ يكلمنا السيد عن جميئه الثاني. عندما سيأتي كديرّ
بثياب احلمالن ولكن مبجده العظيم. عندها سيعرفون السامري احلقيقي كل من 

أصحاب الفنادق، والرعاة ومعلمي كنيسته.
الكهنة هم مسؤولوا الفندق الروحي األول للمخلص. ُدعوا ليهتموا باملرضى، 

ليطعموا من مائدة احلمل األزلية. الويل هلم إن مل يفعلوا ذلك.
“ إذهب واصنع أنت كذلك “.

بكالم آخر قال له ابن اهلل؛ حسنًا، إذا أردت أن حتصل على ملكوت السماوات، 
عليك أن تعمل حبسب وصايا احملبة وليس كما فهمتم، أنتم الناموسيون احملبة. 
هذا املثل الذي استعمله الناموسي والذي فهم منه القليل، حيوي كل تاريخ 
خالص البشرية منذ بدايتها وحتى نهايتها. نتعلم منه بأنه ميكننا أن نصبح من 

أهل البيت بعالقتنا بالسيد وهذه العالقة هي األساس لكل العالقات.
له اجملد والسجود إىل األبد.

آميـــــن -   املرتوبوليت بولس صليبا

من  بالكثي  غنية  أطباقه 
واأللياف  واملعادن  الفيتامينات 

ومنخفضة الدهون والكوليسرتول
القولون  وحيمي  للمعدة  ملني 

ويقي من سرطان األمعاء واملثانة
يقي من هشاشة العظام وتسوس 

األسنان وخيفف من محوضة الدم
 حتقيق - حممد امساعيل وخمتار 

عبداحلميد:
نالت أطباق السلق أهمية خاصة 
ألنها  ليس  القدمية،  العصور  يف 
والشهية،  اللذيذة  اخلضراوات  من 
بل الحتوائها على فوائد عدة، فقد 
يف  والرومان  العرب  استخدمها 
ومنها  األمراض،  من  الكثي  عالج 
واألمراض  واألمعاء  املعدة  آالم 
ويف  واجللد.  والقولون  السرطانية 
الدم  وضغط  القلب  أمراض  عالج 
املرتفع وتقليل مستوى الدهون يف 
الدم، وخفض السكر والكوليسرتول. 
عالوة على أن أكلها يسكن العطش 
ختفيف  على  ويساعد  اجلسم  ويربد 

االضطرابات العصبية.
ومل تتوقف أهمية السلق عند هذا 
الغربية  البلدان  أقبلت  فقد  احلد، 
على زراعته الستخدامه يف األغراض 
الطبية. كما حتتوي أطباقه على مواد 
االنسان.  لصحة  ضرورية  بروتينية 
الذي  اخلضراوات  من  النوع  وهلذا 
قل ما جنده يف طعامنا منافع مجة، 
حماربة  على  بقدرته  يعرف  فالسلق 
عدد كبي من األمراض واملشكالت 
الصحية، وغالبية الدراسات العلمية 
على  حيتوي  فهو  ذلك.  على  جتمع 
وعلى  املاء،  من  جدا  عالية  نسبة 
كبي  عدد  على  فضال  الربوتني. 
احلديد  وخباصة  املعادن  من 
والفسفور  والزنك  والكالسيوم 
واملنغنيز واملاغنسيوم والبوتاسيوم 
جمموعة  جانب  اىل  والنحاس. 
متميزة من الفيتامينات على رأسها 
وج  وب6  وب2  وب1  أ  فيتامينات 
وسي وك وي. وهذا الغنى الالفت 
للنظر باملعادن والفيتامينات، جعل 

منه دواء شافيا ألمراض عدة.
دائما  حاضرة  السلق،  وأطباق 
ويتنافس  العاملية  املوائد  على 
الطهاة يف خمتلف املطابخ يف اعداد 
أهمها  ومن  وصفاتها  من  الكثي 
واحلساء جبميع  السلطات  وأشهرها 
أنواعه واملقبالت واحملشي والدوملة 
والتارت  والكبة  والعجة  والبامشيل 
والرباك  والسماقية  والفطائر 
السلق  اعداد  يتم  كما  والعصيان. 
اىل  ويضاف  مغذ  خضار  كطبق 
اللحوم  منها  األطباق  من  آخر  عدد 
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واللوبيا  واألرز  والفول  والدواجن 
وامللفوف  والعدس  والفاصوليا 
األطباق  من  وغيها  والقلقاس 
اللذيذة والشهية، ويف هذا التحقيق 
نعرض لفوائدها الغذائية والصحية، 
وصفات  من  جمموعة  نقدم  وأيضا 
والصحية،  اللذيذة  السلق  أطباق 
من خالل اخلرباء واملختصني يف هذا 

اجملال.
غني باملعادن

حممود  مجال  املهندس  يقول   
مبدير  اآلفات  مكافحة  ادارة  مدير 
من  السلق  بالقاهرة:  الزراعة 
فهو  الشتوية،  الورقية  احملاصيل 
نبات حولي أو ذو حولني. واجملموع 
متضخم.  وغي  متفرع  اجلذري 
حوهلا  تزدحم  قصية  والساق 
األوراق اليت خيتلف شكلها وحجمها 
فمنها  األصناف  باختالف  ولونها 
والفضي  والفاتح  الداكن  األخضر 
ومنها الكبية والصغية، بيضاوية 
الذي  واجلزء  ملساء.  أو  جمعدة 
األوراق،  هو  الطبخ  يف  يستعمل 
احلديد  والسيما  باملعادن  الغنية 
ج،  “أ،  وبالفيتامينات  والكلس 
فلغارس   بيتا  العلمي  امسه  ك”، 
 Chard وباالنكليزية   ،Beta vulgaris
-Ch الرمرامية العائلة  من   وهو 

السلق خيرج  ونبات   .،nopodiaceae
يف أواخر فصل اخلريف مع األمطار 
األوىل اليت تسقط يف شهر أكتوبر 
أثناء  بسرعة  وينمو  نوفمرب،  وشهر 
فصل الشتاء، وأول ما تتغذى عليه 
األبقار. نبات السلق الذي كلما نزل 
املطر ازداد طوال واشتدادا، ونالحظ 
قوة كبية  تأخذ  اهلزيلة  األبقار  أن 
عندما تتغذى على نبات السلق، وهو 

ما يبني أهميته الغذائية.
وخيتلف نوع السلق حسب املناطق، 
وآخر  البيضاء  بالساق  السلق  فنجد 
األخي حيتوي  احلمراء وهذا  بالساق 

أكثر  الفالفونيدات  من  نسبة  على 
من األول، لكن الفرق ال يؤثر على 
والصحية.  الغذائية  السلق  أهمية 
وحتتوي  ونافعة  جيدة  األنواع  فكل 
وما  للجسم.  واقية  مكونات  على 
زلنا يف بالدنا العربية نعترب السلق 
من النباتات اليت ليس هلا مساحات 
بري،  نبات  فهو  خمصوصة  زراعية 
لكنه أصبح من املزروعات الغذائية 
البلدان  من  كثي  يف  الطبية 

الغربية.
عناصر مهمة

حييى،  خالد  الدكتور  يقول   
دموية:  وأوعية  قلب  استشاري 
املرتبة  يف  تأتي  السلق  أطباق 
اخلضراوات  أنواع  بني  من  األوىل 
غذائية  عناصر  على  احتوائها  يف 
اذ  ومعادن،  وفيتامينات  مهمة 
“أ”  بفيتامني  بغناها  تتميز 
املركب،  “ب”  فيتامني  وجمموعة 
واملنغنيز،  الفسفور  املعادن  ومن 
اضافة اىل سعرات حرارية وبروتني 
وألياف  قليلة  وسكريات  ودهون 
للمعدة  ملينة  كمادة  تعمل  كثية 
من سرطان  وتقي  القولون  وحتمي 
من  أخرى  وأنواع  واملثانة  األمعاء، 
أنها  اىل  باالضافة  السرطانات. 
حتتوي على مواد مضادة لألكسدة، 
ولديها القدرة على امتصاص مجيع 
فضال  باجلسم.  املوجودة  السموم 
السيليلوز  ألياف  احتوائها على  عن 
اهلضم  عملية  تسهل  اليت  الغذائية 

وتطرد السموم وتنظف األمعاء.
وأضاف أن أطباق السلق تقي من 
وهشاشة  اهلضمي  اجلهاز  سرطان 
وختفف  األسنان  وتسوس  العظام 
تناوهلا  أن  كما  الدم،  محوضة  من 
ضغط  ختفيض  يف  يفيد  بانتظام 
ويساعد  والسمنة،  والسكر  الدم 
الشيخوخة  وعالج  الرشاقة  على 
ويعطي اجلسم الطاقة الالزمة ويقي 

األنسجة من التلف، وتستخدم كعالج 
أمراض  وباألخص  الصدر  ألمراض 
واحتوائها  املزمن،  والسعال  الرئة 
البيتاكاروتني  على نسبة عالية من 
األنسجة  على  احلفاظ  يف  يساعد 
يف  ويسهم  اجلسم  خلاليا  الداخلية 
االصابة  من  االنسان  وحيمي  منوها 
وأمراض  القولون  سرطان  مبرض 
العجز  عالج  يف  وتفيد  القلب، 
عند  اخلصوبة  وحتسني  اجلنسي 
أقراص  والنساء وتغين عن  الرجال 

الفيتامينات.
وهناك دراسة علمية حديثة أجريت 
يف جامعة فلوريدا األميكية أكدت 
أن أطباق السلق حلت حمل األدوية 
الكيميائية بعد أن أثبت فاعليتها يف 
الطب الشعيب حيث حتتوي على منافع 
صحية عظيمة، وتستخدم يف تنقية 
الدم وعالج التهابات اجلهاز البولي 
ومنع التوتر والقلق وحتسني املزاج 
وتفيد يف ترطيب اجللد والشفاء من 
وأمراض  والصداع  والثعلبة  البهاق 
الشقيقة وتستخدم كمهدئ نفسي. 
كما تعاجل ارتفاع ضغط الشرايني، 
والقلق  الوجه،  وتشنج  واألرق 
خصائصها  ومن  الروماتيزم.  واآلم 
ومطهر  لألمل  مزيل  أنها  العالجية 
للضغط  وخافضة  للتشنج  ومضاد 

ومنومة.
عالج  يف  فعال  السلق  ونبات 
األمراض اجللدية ويعد من العناصر 
فهو  التجميل،  حقل  يف  الثمينة 
يشفي من تشقق اجللد وداء الثعلبة 
والكلف والنمش واهلاالت السوداء 
واألكزميا، وحب الشباب، والصدفية 
وحيافظ على نضارة اجللد وطراوته 
ونداوته، كما حيتوي على السكريات 
اليت تغذي عضالت الوجه، فالسلق 
مرطب ومطهر وملطف وملني، ومن 
نضارة  حتفظ  اليت  األغذية  أفضل 
يساعد  أنه  على  عالوة  الوجه، 
على  والقضاء  الوزن  ختفيف  يف 
الكرش ومن أجل ذلك فان األطباء 
يدخلونه يف أنظمة الرجييم والسيما 
من  بسيطة  نسب  على  حيتوي  أنه 
ماء  أن  كما  احلرارية.  السعرات 
األنف  وقروح  األذن  يعاجل  السلق 
ويقوي الشعر ويعاجل القشرة ومينع 
أوراق  مغلي  ويستخدم  االمساك. 
لعالج  ككمادات  تربيده  بعد  السلق 
البثور والدمامل واحلروق واخلراجات 
والتقيحات. وأيضا يستخدم السلق 
الدم  فقر  ومنع  اجلسم  لتنشيط 
البشرة  وترطيب  اآلالم  وتسكني 
وتنعيمها وكطعام ضروري للحوامل 

واألجنة.

خيفض الضغط والسكر وحيمي من هشاشة العظام 

السلق... خيفف محوضة الدم
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مناسبـــات

هذا الشبل من ذاك االسد انه رئيس حركة االستقالل ميشال 
معوض جنل الرئيس الشهيد رينيه معوض شهيد الوحدة ورجل 

احلوار والديبلوماسية واملواقف الوطنية.
وصل رئيس حركة االستقالل ميشال رينيه معوض اىل مطار 
سيدني حوالي الساعة السابعة من مساء امس االول اخلميس 
يرافقه العميد انطوان رزق الدويهي حيث سيبقى يف اسرتاليا 

ما يقارب العشرين يوما.
انطون  السيد  مكتبه  مدير  الزيارة  لتنسيق  قد سبقه  وكان 

ابراهيم ووصل بعده الشيخ الرزين واهلادئ هنري معوض.
معوض  ميشال  االستقالل  حركة  رئيس  توجه  املطار  وبعد 
كان  حيث  الكمبا  يف  االحتفال  صالة  اىل  معوض  العميد  مع 
بانتظاره قوى 14 آذار اليت تضم تيار املستقبل واحزاب القوات 
وأبناء  آل معوض  من  وعدد كبري  واالحرار  والكتائب  اللبنانية 

زغرتا وممثلني عن وسائل االعالم.
ولدى وصول  ميشال بك معوض اىل الصالة استقبل بزغاريد 
النسوة واهلتافات والرتحيب وصافح احلضور فردا فردا حبرارة 

وتواضع.
وبعد ان وقف احلضور للنشيدين االسرتالي واللبناني القى 
حركة  رئيس  فيها  قدم   خمتصرة  كلمة  بركات  اسعد  السيد 

االستقالل.
صعد ميشال بك معوض اىل منصة الكالم وحتدث عن االوضاع 
يف لبنان وعن اغتيال اللواء وسام احلسن وعن هدف 14 آذار 
من املقاطعة وقال ان حزب اهلل يسيطر على احلكومة اللبنانية 

معوض:ال حوار حتت تهديد السالح ... 14 آذار ليست طرفا وال جبهة بل هي لبنان 
وصل اىل سدني وكان يف استقباله يف الصالة مجهور من 14 آذار وأبناء زغرتا

وانه ال جمال للحوار يف ظل السالح.
واعلن رئيس حركة االستقالل ان 14 آذار ليست طرفا وال 

جبهة بل هي لبنان وان مل تكن كذلك فال معنى لوجودها.
بعد ذلك كان بانتظار اجلميع كوكتيل عامر وغين باملأكوالت 

اللبنانية.
ثم جرى التقاط الصور التذكارية مع رئيس حركة االستقالل 

ميشال معوض.

جورج غصني، ريمون ابي عراج، توفيق كريوز وسليم الشدياقأسعد بركاتميشال رينيه معوض

ميشال معوض والزميل اكرم املغوش وحضور

وقوفا للنشيدين

جانب من  الحضورمعوض يتوسط الحضور

معوض يتوسط جان شديد وبدوي البيسري وانطون بو انطون ونجليه ميشل معوض يتوسط مايكل صالح وانطون ابراهيم

جانب آخر من  الحضور

ميشال معوض والزميل انطونيوس بو رزق
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FOCUSING on policy 
appears to have im-
proved Labor’s vote 
and Prime Minister Ju-
lia Gillard’s popularity, 
Newspoll chief Martin 
O’Shannessy says. 
The latest Newspoll 
published in The Aus-
tralian on Monday 
showed Labor and the 
coalition on 50 per 
cent of the two-party 
vote.
Mr O’Shannessy said 
Labor’s primary vote 
had kept to a band of 
33 to 36 per cent since 
August, moving within 
the margin of error.
While the recent de-
bate over Opposition 
Leader Tony Abbott’s 
alleged sexism was 
“a factor”, the pattern 
started well before Ms 
Gillard’s much talked 
about parliamentary 
attack.
“Labor around that 

Policy debate pushes Labor 
stocks up 
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point (late August) 
started to run with pol-
icy,” Mr O’Shannessy 
told AAP on Monday, 
naming the national 
disability insurance 
scheme as one such 
policy.
“The coalition has 
made a lot of benefit 
from just saying ‘no’ 
for long time.
“It does mean at the 
moment Labor is talk-
ing about policy and 
the coalition isn’t.”
Ms Gillard has also 
maintained her lead as 
preferred prime minis-
ter since late August 
with the latest poll 
showing a 45 per cent 
to 34 per cent gap.
“It seems that Julia 
Gillard got the better of 
Tony Abbott some time 
in the middle of Sep-
tember and he is yet to 
come back on that,” Mr 
O’Shannessy said.

OPPOSITION Leader 
Tony Abbott says re-
pealing the carbon tax 
remains his first prior-
ity, despite the coali-
tion’s vote slipping in 
recent polls. 
The latest Newspoll 
puts Labor and the 
coalition at 50 per 
cent each in two-party 
terms, with Julia Gil-
lard leading Mr Abbott 
45-34 as preferred 
prime minister.
Many political analysts 
say voters have be-
come much less wor-
ried about the impact 
of the carbon tax al-
most four months after 
its introduction.
Since late August, 
polls have shown the 
coalition’s stocks slip-
ping from highs just 
after the carbon tax 
was announced, and 

Abbott sticks to carbon tax 
message 

Mr Abbott’s personal 
rating on the wane.
Mr Abbott, who vis-
ited a manufacturer in 
Canberra on Monday 
to talk about the im-
pact of carbon pricing 
on power bills, said he 
would not be dropping 
the issue.
“There is nothing more 
useful for the Aus-
tralian people right 
now than for me to 
talk about the carbon 
tax which is hurting 
their power bills, hurt-
ing their job security 
and putting needless 
pressure on their cost 
of living,” Mr Abbott 
said.
He said he was not 
concerned about his 
poor popularity.
“I just get on with my 
job every day,” he 
said.

VICTORIAN Pre-
mier Ted Baillieu has 
brushed off sugges-
tions the government 
will find it hard to re-
cruit experienced peo-
ple to work at its new 
anti-corruption body. 
The resignation of Of-
fice of Police Integrity 
(OPI) chief investiga-
tor John Nolan this 
week adds to a raft of 
key positions in the 

Baillieu unfazed by corruption vacancies

QUEENSLAND teach-
ers have overwhelm-
ingly backed a new 
government wage of-
fer. 
Earlier this month, the 
Queensland Teachers 
Union urged members 
to accept the offer, 
which will see teach-
ers get an extra 2.7 per 
cent a year over the 
next three years.
The deal saw the gov-
ernment back down 
on its plan to remove 
20 conditions, includ-
ing maintaining class 
sizes, the remote area 
incentive scheme and 
the teacher transfer 
system.
The deal went to a 
ballot and Education 
Minister John-Paul 
Langbroek said results 
came in on Monday 
night.
About 23,000 teach-

Qld teachers accept 
wage offer 

ers who are part of the 
union voted, with 95 
per cent supporting 
the offer, he said.
Negotiations had been 
tense before the gov-
ernment backed down 
on its plan to remove 
conditions, and teach-
ers had planned a mass 
state-wide strike.
That strike was put off 
until the result of the 
ballot was known.
Mr Langbroek congrat-
ulated his government 
on reaching the deal 
and heading off strike 
action.
“That goes to show 
what happens when 
you don’t play games 
and you simply seek 
proper outcomes,” 
he told parliament on 
Tuesday.
“This is a win for par-
ents, teachers and stu-
dents.”

Queensland teachers have accept a new government wage 
offer of an extra 2.7 per cent a year. 

Department of Justice 
that are yet to be filled, 
despite being vacant 
for months.
The OPI will be re-
placed with the Inde-
pendent Broad-based 
Anti-Corruption Com-
mission (IBAC).
But the government is 
yet to find a permanent 
IBAC head and has yet 
to replace Department 
of Justice secretary 

Penny Armytage, who 
quit earlier this year 
after approving un-
derworld figure Carl 
Williams sharing a jail 
unit with the man who 
subsequently killed 
him.
Corrections Victoria 
Commissioner Bob 
Hastings, who re-
signed in May, is also 
yet to be replaced, 
and several other sig-
nificant Department of 
Justice positions re-
main vacant.
Mr Baillieu said Mr No-
lan’s resignation was 
a matter for him.
Asked whether he was 
concerned that the 
government would find 
it difficult to recruit tal-
ented and experienced 
people to work at the 
IBAC he replied, “Its a 
matter for him (Mr No-
lan).
“People make their 
own decisions. What 
more can I say?”
Mr Baillieu refused 
to confirm when the 
IBAC would be up and 
running.
Before winning power 
in November 2010, the 
coalition pledged to 
have an IBAC opera-
tional by July 2011.
The transition is run-
ning behind schedule 
and IBAC is yet to be 
granted telephone in-
tercept powers by the 
commonwealth.
Mr Baillieu did not give 
an indication of when 
the government would 
announce a replace-
ment for interim IBAC 
head Ron Bonighton.
Opposition Leader 
Daniel Andrews said 
while IBAC was well 
behind schedule, the 
government had still 
been unable to fill five 
other senior positions 
in the Department of 
Justice in addition to 
the secretary and cor-
rections commission-
er roles.

“It’s not just IBAC. 
There are seven other 
examples of key jus-
tice personnel, key 
watchdogs, those who 
are charged with the 
administration of jus-
tice in our state and 
those positions remain 
vacant,” Mr Andrews 
said.
“Mr Baillieu’s only an-
swer is, ‘Don’t worry 
about that, we’ll get 
around to filling these 
when it suits us.’ Well, 
it’s not about what 
suits Mr Baillieu, it’s 
what suits decency, 
high standards and in-
tegrity right now.
“These positions can-
not remain vacant any 
longer.”
Mr Andrews said the 
Department of Justice 
was still missing a 
Freedom of Informa-
tion commissioner, 
a magistrates court 
chief executive, a chief 
magistrate, an equal 
opportunity commis-
sioner and an electoral 
commissioner.
He said many poten-
tial candidates might 
be put off applying for 
the IBAC job because 
the body would lack 
the powers Mr Baillieu 
had promised.
A spokesman for Mr 
Bonighton, who is also 
the acting OPI director, 
said while Mr Nolan 
had resigned, there re-
mained a strong team 
operating in the police 
corruption field.
“Additionally, in prepa-
ration for the handover 
to IBAC, the commis-
sion has already ad-
vertised for its new ex-
ecutive and manager 
level personnel in or-
der to cover its much 
broader whole-of-pub-
lic service remit,” the 
spokesman said in a 
statement.
“There has been keen 
interest in these posi-
tions.”
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PRIME Minister Julia Gil-
lard has accused the op-
position of continuing 
their personal attacks on 
her because they don’t 
have a plan for Australia’s 
future. 
Ms Gillard again deflected 
opposition questions on 
Wednesday about her role 
as a union lawyer before 
entering politics.
She said it was offensive 
for Opposition Leader 
Tony Abbott to have his 
deputy Julie Bishop ask 
questions about her past.
“All this is a cover-up for 
the fact that they don’t 
have, and will never have, 
a plan for the nation’s fu-
ture,” she told parliament 
in question time.
Ms Bishop said she found 
it offensive “as a woman” 
that the prime minister 
was suggesting she was 
being dictated to by some-

one else.
There was a rowdy ex-
change, with Speaker Anna 
Burke ejecting Liberal MP 
Andrew Laming from the 
chamber for interjecting, 
warning he could count 
himself very, very lucky.
Ms Bishop’s question re-
lated to Ms Gillard’s former 
role as a union solicitor.
Ms Bishop wanted to know 
how Ms Gillard could pos-
sibly have been ignorant 
of the source of the money 
in a union “slush fund” 
she had set up.
Ms Gillard reiterated that 
she stood by her public 
statements on the subject.
Ms Bishop said Ms Gillard 
hadn’t answered any ques-
tions on the union fund.
“How can she continue to 
assert she has dealt with 
them before when that 
is patently untrue,” she 
asked.

Opposition has no plan for the future: PM 

THE Australian Greens 
have attacked Labor for 
sending mixed messages 
about the renewable en-
ergy target (RET) after 
chief whip Joel Fitzgibbon 
suggested it should be re-
duced. 
Greens leader Christine 
Milne dubbed the whip 
“Coal Fitzgibbon” on 
Wednesday arguing he and 
the ALP right were “out on 
a limb” trying to undermine 
the RET.
“What this shows is you 
simply can’t trust the La-
bor party to run a consis-
tent line when it comes to 
reducing greenhouse gas 
emissions,” Senator Milne 
told reporters in Canberra.
“The Climate Change Au-
thority has come out hav-
ing reviewed the RET and 
said it’s a really good pol-
icy.”
The target is meant to en-
sure 20 per cent of Aus-
tralia’s electricity comes 
from renewable sources 
by 2020.
But softer demand and the 
popularity of rooftop so-
lar panels mean the fixed 
45,000 gigawatt-hour tar-
get may be exceeded.
Critics say overshooting 
the target would unneces-
sarily drive up retail power 
bills.
However, the Greens want 
the RET extended to en-
sure 50 per cent of Aus-
tralia’s electricity comes 
from renewable sources 
by 2030.
Mr Fitzgibbon back-ped-
alled on Wednesday from 
his claim that he was 
“tempted to say we should 
not have a renewable en-
ergy target at all” given 
Labor had put a price on 
carbon.
But he said he wasn’t 
walking away from his ar-
gument that the fixed giga-
watt-hour target should be 
reduced.
The MP, who represents 
the NSW coal-producing 
seat of Hunter, insisted he 
was a strong supporter of 
action on climate change 
“but I’m also determined 
that we take the least-cost 

approach”.
Falling energy consump-
tion meant the 45,000 
gigawatt-hour target would 
actually represent 25 per 
cent of the country’s ener-
gy usage by 2020, Mr Fitz-
gibbon told Sky News.
“All I’m saying is we 
should adjust in the face of 
significant changes in our 
economy so that we stay at 
that 20 per cent (level) - a 
20 per cent I support.”
He said the RET added be-
tween three and five per 
cent to electricity prices.
But government parlia-
mentary secretary Richard 
Marles noted the RET had 
had bipartisan support 
since it was introduced in 
2001.
“The impact the RET is 
having on electricity prices 
has been modest,” Mr Mar-
les told reporters.
“It is an important part of 
tackling the issue of cli-
mate change. We are not 
talking about changing the 
RET.”
Clean Energy Council 
analysis released last 
week suggests the target 
has driven $18.5 billion of 
investment in clean power 
and eroded wholesale en-
ergy prices.
The Climate Change Au-
thority recommended on 
Friday that the RET be re-
tained unchanged. It said 
any benefits from altering 
the target “would be out-
weighed by the costs of 
increased regulatory un-
certainty”.
Liberal backbencher Alan 
Tudge agrees the RET is 
only having a “small im-
pact” on electricity prices.
He says the real issue is 
the government’s carbon 
price.
“The biggest thing we can 
do to take the pressure off 
rising electricity prices is 
to cut the carbon tax,” Mr 
Tudge told reporters.
Greens MP Adam Bandt 
said if Labor was serious 
about a clean-energy fu-
ture “then Joel Fitzgibbon 
needs to back off in his 
campaign to wind back the 
renewable energy target”.

Labor muddled on renewable 
energy: Greens 

PRIME Minister Julia Gil-
lard was involved in AWU 
related affairs almost a 
year after she said her in-
volvement with the union 
and a controversial slush 
fund had ended, it has 
emerged in Parliament. 
Ms Gillard has faced a 
barrage of questions from 
Deputy Opposition Leader 
Julie Bishop on thursday 
about why she had signed 
a power of attorney for a 
former union official relat-
ing to a property that was 
purchased using union 
funds almost a year after 
she said her AWU involve-
ment had ended.
The Power of Attorney 
was signed in February 
1993.

Ms Gillard said this year 
her involvement in the af-
fair, in which she helped 
set up an AWU slush fund, 
ended in 1992.
The Prime Minister be-
lieved the fund was for 
the re-election of union 
officials.
Ms Gillard accused the 
Opposition of smear be-
fore saying she stood by 
her earlier statements.
Speaker Anna Burke 
called on Ms Gillard at one 
point to make her answer 
relevant to the question 
asked.
“I’ve in fact dealt with 
these questions,” she 
said.
She then added: “It’s not 
a fair construction.

Julia Gillard accuses Opposition of 
smear campaign after more ques-
tions raised over AWU slush fund

FORMER minister Eric 
Roozendaal received 
“an inappropriate finan-
cial benefit” by accept-
ing a new car organised 
by the Obeid family, with 
“deliberate attempts” 
made to disguise the 
transactions. 
ICAC has this morning 
kicked off what is expect-
ed to be a five-month in-
quiry into the conduct of 
three former Labor min-
isters- Mr Roozendaal, 
Eddie Obeid and Ian 
Macdonald.
The first of these in-
quires- Operation In-
dus- is set to run one 
week and is looking 
exclusively into the cir-
cumstances surround-
ing Mr Roozendaal and 
his wife Amanda receiv-
ing a brand new Honda 
CRV in 2007 after Mr 
Roozendaal’s car was 
written off in a car acci-
dent.
And the man who was 
enlisted with finding the 
“top of the range” car 

Explosive allegations in ICAC inquiry involving former Labor ministers 
Eddie Obeid, Eric Roozendaal and Ian Macdonald

has told the inquiry Mo-
ses Obeid told him the 
car was “to be bought 
for Eric, because Eric 
had done a few favours 
for Dad.”
The inquiry heard Mr 
Roozandaal told Mr 
Obeid he needed a new 
car, and that he was re-
ferred to Mr Obeid’s son 
Moses who “claimed to 
have connections in the 
motor industry.”
The car was purchased 
for $34,800- $10,000 be-
low its market value- and 
placed in the name of Ms 
Nata Re.
The man who found the 
car, which had to be 
black and fitted with “all 
the extras” was Peter 
Fitzhenry, who is the in-
quiry’s first witness.
The inquiry heard Mr 
Roozendaal picked up 
the car on June 19, 
2007.
“Remarkably, Mr 
Roozendaal pays no 
money and signs no pa-
perwork,” counsel as-

sisting the inquiry Geof-
frey Watson SC said in 
his opening address this 
morning.
“He just collects the 
keys and drives off.
“The fact Mr Roozendaal 
would not ask for rego 
papers is especially dif-
ficult to fathom- he was, 
after all, the Minister for 
Roads.”
The inquiry heard own-
ership of the car was 
transferred to Amanda 
Roozendaal on July 26, 
2007- after having been 
in the name of Ms Re, 
who never saw the car, 
and in the name of KF 
Goodman Pty Limited.
That company is owned 
by Keith Goodman, who 
drove the car from the 
dealership to where Mr 
Roozendaal picked it up 
in Camperdown, the in-
quiry heard.
“The multiple handling of 
the ownership of the car 
is only consistent with 
a deliberate attempt to 
disguise aspects of the 

deal,” Mr Watson told 
the hearing this morn-
ing.
“The evidence sug-
gests..the course of the 
transactions is incom-
patible with an honest 
intent.”
Mr Roozendaal, the only 
one of the three involved 
in the hearing to still be 
in Parliament, last year 
said Moses Obeid had 
organised the car, but 
that it was registered in 
his wife Amanda’s name 
and the deal had been 
`̀completely kosher.’’
The couple will give evi-
dence before the inquiry 
next week.
Next year the inquiry 
will move to allegations 
of Eddie Obeid and 
Ian Macdonald and the 
granting of coal explo-
ration licences.
Three former Labor pre-
miers - Morris Iemma, 
Nathan Rees and Kris-
tina Keneally - are also 
on the witness list for 
the lengthy inquiry.
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THE federal government is 
facing a revolt of indepen-
dent MPs that could jeop-
ardise its aim of returning 
the budget to surplus this 
financial year. 
The government on 
Wednesday was forced 
to abandon parliamentary 
debate of a plan that treats 
$760 million of unclaimed 
privately-owned superan-
nuation and bank account 
savings as government 
revenue by having it paid 
over to the Australian Tax-
ation Office.
The revenue will help the 
government achieve its 
aim of a $1.1 billion sur-
plus in 2012/13.
One of the independents, 
Tony Windsor, described 
it as a Mickey Mouse “illu-
sion” to get a surplus.
The MP said he did not 
agree with Labor’s surplus 
strategy so he wouldn’t be 
rushed into backing mea-
sures unless he supported 
them in their own right.
There were many middle-
class welfare issues that 
could be addressed if 
there was a need to create 
savings, Mr Windsor said.
That included axing the 
baby bonus altogether 
because it was an “appall-
ing” policy.
“Rather than design some 
Mickey Mouse pieces of 
legislation that creates 
an illusion of a surplus ... 
some of these things do 
need to be addressed,” 
he told reporters in Can-
berra.
Another independent, 
Andrew Wilkie, said the 
government is “at him” to 
support the lost accounts 
measure.
“I don’t share the govern-
ment’s fascination with 
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a budget surplus for po-
litical reasons,” Mr Wilkie 
told ABC radio.
“At this point in time ... I 
am not inclined to support 
any measures which are 
aimed at achieving a po-
litical outcome.”
Even NSW Central Coast 
MP Craig Thomson, sus-
pended from the Labor 
Party and now sitting on 
the cross bench, is threat-
ening to oppose the super 
grab.
“I’m not sure the super-
annuation changes could 
pass because we just 
don’t have enough infor-
mation yet.”
Assistant Treasurer David 
Bradbury insisted the plan 
was a genuine reform and 

not “some sort of budget 
fiddle”.
Asked on Sky News wheth-
er there would still be a 
surplus “come hell or high 
water”, as once promised 
by Treasurer Wayne Swan, 
Mr Bradbury rejected “the 
forms of words that you 
are trying to put into my 
mouth”.
“We are doing everything 
we can,” he said.
“We have not only handed 
down a budget, but now a 
mid-year economic state-
ment that charts a path to 
return to surplus.”
Liberal frontbencher Bruce 
Billson said the surplus 
was “gone”.
“They will never deliver a 
surplus,” he said, adding 
that even if the govern-
ment managed a budget 
in the black it would take 
a century of wafer-thin 
“fudged and fiction” sur-
plus budgets to recover 
Labor’s $147 billion re-
cord deficits.
The government might 
run out of time to have the 
measure legislated by the 
end of the year because 
the Greens have flagged a 
Senate inquiry.

Independents may stall budget ‘illusion’

Federal independent MPs have accused the government of creat-
ing an “illusion” of a budget surplus

A NSW MP being referred 
to the state’s corruption 
watchdog denies any con-
flict of interest over accept-
ing a trip from a gas com-
pany while considering 
coal seam gas laws. 
Liberal MP Scot MacDon-
ald’s flights and accom-
modation for the National 
Conference of Vegetable 
Farmers in Tasmania were 
paid for by gas company 
Santos.
That happened days after 
he spoke in favour of ex-
panding NSW’s coal seam 
gas (CSG) industry during 
a parliamentary inquiry, 
Greens MP Jeremy Buck-
ingham says.
He plans to refer Mr Mac-
Donald to the Independent 
Commission Against Cor-
ruption (ICAC) on Thurs-
day.
Mr Buckingham claims Mr 

MacDonald breached the 
parliamentary code of con-
duct by receiving a gift from 
Santos while considering 
legislation and regulations 
for the gas industry.
Mr MacDonald declared the 
trip in his pecuniary inter-
est register.
On Thursday he rejected Mr 
Buckingham’s claim, say-
ing he had complied with 
parliamentary guidelines.
“I was quite open about at-
tending the conference,” 
he said in a statement.
“It’s a shame Mr Bucking-
ham would prefer to try 
and personally smear me, 
rather than engage in seri-
ous debate on coal seam 
gas.”
Mr MacDonald said he of-
ten spoke about the im-
portance of CSG for both 
industry and households 
in NSW.

NSW Liberal MP denies 
conflict of

PADSTOW COMPANY RECEIVES SAFETY ACCOLADE

Member for East Hills, 
Glenn Brookes, congratu-
lated road and civil services 
provider NA Group for its 
commitment to workplace 
safety after the company 
was a winner at the 2012 
WorkCover NSW Safe Work 
Awards.
Mr Brookes said NA Group 
was among 40 finalists 
across five categories and 
took out first place in the 
category best workplace 
health and safety practic-
es in a small business for 
implementing a paperless 
document management 
system to improve safety 
performance during road 
works.
“Road works by their very 
nature are inherently dan-
gerous and as a leader 
in road construction and 
maintenance we believe 
safety should always be the 
number one driver in our 
business,” said NA Group’s 
Director Nick Argyropou-
los.
“We not only focus on the 
safety of our workers but 
the need to consider other 
road users during mainte-
nance operations while en-
suring the work undertaken 
does not pose future haz-
ards for drivers,” he said.

To improve safety perfor-
mance during road works 
NA Group introduced a pa-
perless document manage-
ment system for their work 
sites that include zero harm 
operational forms and ca-
pacity for ‘near miss’ and 
incident management re-
porting.
“Dedicated safety officers 
at each site are equipped 
with iPads to complete their 
safety system documenta-
tion electronically,” Mr Ar-
gyropoulos said.
“This system ensures pa-
perwork such as risk as-
sessments, quality assur-
ance documentation and 
induction training and the 
results of tool-box talks, 
do not get lost and can be 
easily updated as a job pro-
gresses,” he said.
The initiative has proved ef-
fective in improving record 
management and has the 
capacity to be rolled out 
across the road works in-
dustry.
Mr Brookes said six awards 
were presented as part of 
Safe Work Australia Week, 
for initiatives that have 
made tangible contributions 
to reducing injuries.
“The awards highlight that 
sustainable safety out-

comes can be achieved, 
and can have far reaching 
effects on the financial vi-
ability of a business,” Mr 
Brookes said.
“Common themes among all 
of the winners were strong 
workplace consultation that 
had resulted in measurable 
improvements in morale 
and safety culture. 
Finalists represented small 
and large businesses from 
a range of industries across 
the public and private sec-
tor were acknowledged as 
part of the annual awards 
program, designed to show-
case outstanding achieve-
ments in workplace safety. 
NA Group’s initiative along 
with those of the other win-
ners will now compete with 
entrants from across the 
country in the 2013 Na-
tional Safe Work Australia 
Awards to be held in Can-
berra in April.
“The NA Group has shown 
that even small business 
can make a positive differ-
ence when it comes to safe-
ty at work.”
“Mr Argyropoulos has set 
a benchmark that I hope 
other businesses within the 
area try to beat.”
Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

Glenn Brookes with Marty Lanaze, Chris Sterigopolou, Maria Argyropoulos and Nick Argyropoulos

Glenn Brookes with Marty Lanaze, Nick Argyropoulos and Chris Stergopolou
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اجلمعية العربية للمسنني يف فيكتوريا حتتفل بعيدها السابع
العربية  اجلمعية  احتفلت 
بعيدها  فيكتوريا  يف  للمسنني 
من  كبري  حشد  وسط  السابع 
فيكتوريا  والية  يف  املسؤولني 
اكتوبر   11 اخلميس  يوم  وذلك 
 Lygon  480 مركزها  يف   2012
 St Carlton Vic 3053 - Ground
رئيس  احلفل  حضر  وقد   floor
باليو،،  تيد  فيكتوريا  حكومة 
وزير التعددية الثقافية واجلنسية 
رئيس  كوسزيراس،  نيكوالس 

باربور ورئيس  بلدية ملبورن روبرت دويل، رئيس بلدية يارا جيف 
املسنني  من  كبري  حشد  اىل  اضافة  تان  تشني  الثقافية  التعددية 
وبلدان  اعمار  من  شخص   400 احلضور  عدد  فاق  حيث  واالصدقاء 
واملوسيقى  كالرقص  متنوعة  نشاطات  االحتفال  ختلل  وقد  خمتلفة 
والغناء الذي اشرتك فيه اجلميع يف اجواء من الفرح والسعادة. ومت 
اليت قدمت املأكوالت  بالصور لنشاطات اجلمعية  خالل احلفل عرض 

املتنوعة »بوفيه« مفتوح منذ بداية احلفل.
فيها  شكر  كلمة  القى  واصف  حمسن  السيد  اجلمعية  رئيس 
الذين  واحرتام وكل  تقدير  مقدمًا هلم كل  االحتفال  املشاركني يف 
يعود هلم الفضل يف اجناح كافة النشاطات وقدم الشكر والتقدير 
اىل كل من رئيس الوالية تيد باليو ووزير شؤون اجلنسية والتعددية 
الثقافية نيكوالس كوتسرياس، رئيس بلدية يارا جيف باربور، رئيس 
كلمة  القى   ( كان  تشني  فيكتوريا  الثقافية يف  التعددية  مفوضية 
نصها ادناه( عاملة الدعم االجتماعي يف مدينة ملبورن كارا اباتومنكو، 
مديرة خدمات االسكان يف الضواحي الشمالية الداخلية غالدا كوبيدو، 
مسؤولة التخطيط يف جملس اجلالية االثنية يف فيكتوريا كايت لينغ، 
السرجنت يف شرطة فيكتوريا اندرو كينيدي وكذلك السرجنت دينش 
ميتور، املسؤول يف وحدة مكافحة  اجلرمية لي ترينغ، مسؤوول الربنامج 
العربي يف راديو 3zzz عبدو غرايس،محدي علي من خدمات االسكان 
كينيدي  جيف  كارلتون  االجتماعي يف  العمل  مسؤول  كارلتون،  يف 

ونيكوالوس سيتينغوس من جملس اجلاليات االثنية يف فيكتوريا
وقال السيد تشني تان يف كلمته:

يسرني ان ارسل احر التهاني واصدق االمنيات جلمعية كبار السن 
لدي  السن وليس  لكبار  الثقافات  املتعدد  االحتفال  العرب مبناسبة 
شك بان مجيع احلضور سيستمتعون باالحتفال الذي ختلله موسيقى 

االحتفال  هذا  ان  بالقول  اجلمعية  اىل  وتوجه  ذلك.  وغري  ومأكوالت 
تدعمون فيها جمتمعكم وتفخر مفوضية  هو وسيلة من عدة وسائل 
التعددية الثقافية يف فيكتوريا بدعم جمموعة كبار السن العرب وادعم 
االجتماعي  التناغم  لتعزيز  الوقت  الشاق وتكريس  لعملها  جمموعتكم 

والرتويج للتعددية الثقافية.
وزارة  من  منح  وتأخذ  االسرتالي  القانون  مبوجب  تعمل  اجلمعية 

التعددية الثقافية وبلدية ملبورن وبلدية يارا.
اجتماعات اجلمعية اسبوعيًا والعضوية جمانًا وكذلك النشاطات جمانية 

واجلمعية تقدم كتابا سنويا بربنامج النشاطات يوزع جمانًا.

صندوق بريد اجلمعية
P O Box 1399 Collingwood Vic 3066- Tel: 0428 417 818

تشني تانجيف بربورنيكوالس كوتسرياسروبرت دويلتيد باليو

يقطعون قالب الحلوى

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



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
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Online
iPhone, iPad, iPod Touch, Android

www.w.

coming soon!

25021

Connect with us on:

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

Picasa Media Center YouTube SHOUTcast 
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Customer Service: 
Tel: +1-416-202-6608
      1-800-1989-1989

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

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

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
IPTV Techheads .......................(+61) 413240 342
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396

Canberra - Lyneham

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

Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
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) 29630-1648
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
Southport Gold coast
Sara & Sevda Persian Supermarket    (+61) 756 970014
Thomastown

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Sydney

AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546

Super Sahel............................. (+61) 294-176-766

Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555

Bullono..................................... (+61) 0433008974

Niavaran  Market .................... (+61) 294771 772

Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551

Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927


	herald_issue_603_page 01
	herald_issue_603_page 02
	herald_issue_603_page 03
	herald_issue_603_page 04
	herald_issue_603_page 05
	herald_issue_603_page 06
	herald_issue_603_page 07
	herald_issue_603_page 08
	herald_issue_603_page 09
	herald_issue_603_page 10
	herald_issue_603_page 11
	herald_issue_603_page 12
	herald_issue_603_page 13
	herald_issue_603_page 14
	herald_issue_603_page 15
	herald_issue_603_page 16
	herald_issue_603_page 17
	herald_issue_603_page 18
	herald_issue_603_page 19
	herald_issue_603_page 20
	herald_issue_603_page 21
	herald_issue_603_page 22
	herald_issue_603_page 23
	herald_issue_603_page 24
	herald_issue_603_page 25
	herald_issue_603_page 26
	herald_issue_603_page 27
	herald_issue_603_page 28
	herald_issue_603_page 29
	herald_issue_603_page 30
	herald_issue_603_page 31
	herald_issue_603_page 32
	herald_issue_603_page 33
	herald_issue_603_page 34
	herald_issue_603_page 35
	herald_issue_603_page 36
	herald_issue_603_page 37
	herald_issue_603_page 38
	herald_issue_603_page 39
	herald_issue_603_page 40

