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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 -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

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

سليمان ينفي تلقي لبنان إنذاراً خليجياً: اخلطر األمين أكرب إذا تأجلت االنتخابات
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مطلوب للعمل
مطلوب آنسات للعمل في 
قسم المبيعات في محالت 

هوشر للتجهيز ولوازم البناء 
الخبرة ضرورية

Tel: 87245800 العمل بدوام كامل

اللبناني  السجال  توسع 
وزير  موقف  حول  الداخلي 
منصور  عدنان  اخلارجية 
قرار  إلغاء  اىل  الداعي 
سورية يف  عضوية  تعليق 
اجلامعة العربية خالل اجتماع 
العرب،  اخلارجية  وزراء 
عنه  فدافع  القاهرة.  يف 
»حزب  نواب  كتلة  رئيس 
معتربًا  رعد،  حممد  اهلل« 
أنه »عرب بدقة عن املوقف 
اللبناني الرمسي كما أقرته 
فيما  اللبنانية«،  احلكومة 
احلكومة  وزراء يف   3 رأى 
سياسة  خالف  منصور  أن 
رد  فيما  بالنفس،  النأي 
منصور الذي عاد من مصر 
إن  بالقول  منتقديه  على 
موقفي  حول  »الضجيج 
مؤكدًا  وممنهج«،  مربمج 
مع  تواصل  على  كان  أنه 

مفاوضات مباشرة مع خاطفي جنود »أندوف« 
واملعارضة تعلن الثالثاء حكومة موقتة يف اسطنبول

التتمة صفحة 31

املتحدة  االمم  جتري 
 21 الطالق  مفاوضات 
مراقبًا خطفهم مقاتلون من 
قرب  السورية  املعارضة 
النار يف هضبة  خط وقف 
اجلوالن  السورية احملتلة.  
حال  اسرائيل  اعلنت 

Hamze Bros Fruit Market

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالند 
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت

صدق - أمانة - نظافة - استقامة
179 Merrylands Rd, Merrylands

Tel: 9760 1886    8التفاصيل ص

التتمة صفحة 31

البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

اليوم.. االفتتاح الكبري لحلويات
ROYAL Cake  &  Cafe

جنيب  احلكومة  رئيسي 
النيابي  واجمللس  ميقاتي 
نبيه بري وأنه يضعهما يف 

صورة ما حيصل.
البطريرك الراعي

القلب  يثلج  ما  ان  غري 
من  الفوضى  هذه  يف 

ما  واملواقف  التصرحيات 
الوكالة  مندوب  به  افاد 
مت  انه  لالعالم  الوطنية 
كرادلة  ثالثة  انتخاب 
بينهم  من  معاونني 
املاروني  البطريرك 
بشارة  مار  الكاردينال 

كمعاون  الراعي  بطرس 
املسؤول  للكاردينال 
االدارية  الشؤون  عن 
)املعروف  الفاتيكان  يف 
بالكاردينال كامرلينغ( وهو 
ترشيزيو  الكاردينال  حاليا 
برتوني، وذلك ملدة 3 ايام 
االيام  خالل  يف  اي  فقط 
تسبق  اليت  التحضريية 
ويبدأ  االنتخابي،  اجملمع 
اجلمعة  من  اعتبارا  مهامه 

)امس(.
نعود اىل الوضع الداخلي 
ففيما واكب السجال حول 
موقف منصور هذا استمرار 
واالتصاالت  اخلالفات 
االنتخاب  قانون  حول 
اجلمهورية  رئيس  ودعوة 
وميقاتي  سليمان  ميشال 
 9 يف  االنتخابات  اىل 
املقبل،  )يونيو(  حزيران 
إنه  سليمان  الرئيس  قال 

انتخاب الراعي من بني املعاونني للكاردينال كامرلينغ يف الفاتيكان 

ختشى  فيما   التأهب 
هؤالء  احتجاز  يؤدي  ان 
رحيل  اىل  املراقبني 
لفك  املتحدة  االمم  قوة 

االشتباك »اندوف«.
اىل  جنوبًا  التوتر  ومن 

صورة عن شريط فيديو ورد يف موقع »يوتيوب« لعدد من جنود »اندوف« الذين 
احتجزهم مسلحون معارضون يف الجوالن االربعاء

مصر ترتقب بقلق 
حكم »مذحبة 

بورسعيد« تزامناً 
مع تصاعد إضراب 

عناصر الشرطة

دمشق تعلن عن 
ضبط اجهزة 

جتسس اسرائيلية 
يف غرب البالد 
األسد ينّدد 

بسياسة اردوغان 
»املصّرة على 
دعم االرهاب«

التفاصيل صفحة 31
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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
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املختلطة،  االنتخابية  املشاريع  حول  النقاش  يستمر  فيما 
عامة  بري سيدعو اىل جلسة  نبيه  الرئيس  بأن  تأكيدات  مثة 
عليه  ستكون  فكيف  االرثوذكسي،  املشروع  على  للتصويت 

حال القوى السياسية؟
يقول احد اخلرباء االنتخابيني املوثوقني ان اي مشروع لقانون 
انتخاب قائم على النظام املختلط بني االكثري والنسيب، مهما 
كانت املعادلة املبين عليها، حيرم املسيحيني ما ال يقل عن 
مخسة عشر مقعدًا، من اصل 64 مقعدًا، حبسب السقف الذي 
رفعه القادة املسيحيون يف هذه املرحلة للحصول على نصف 

مقاعد جملس النواب املخصصة للمسيحيني.
وهذه النتيجة تطرح، للوهلة االوىل، سؤااًل بديهيًا: اي فريق 
مسيحي سيقبل باملشروع املختلط، ايا كانت نسبته سواء 50 
ــــ 50 او 55 ــــ 45 او 70 ــــ 30، بعدما رفع سقف مطالبته 
اىل حد تبين املشروع االرثوذكسي لتحقيق املناصفة الفعلية. 
وصواًل اىل اختالفه اجلذري مع حلفائه كما حصل بني القوات 
اللبنانية اليت صّوتت على االرثوذكسي واملستقبل، واىل حد 
نائبها سامي اجلميل  اليت حاول  ما بني املستقبل والكتائب 
املشرتكة  اللجان  يف  »االرثوذكسي«  على  التصويت  تأجيل 

سعيًا للتفاهم، من دون جدوى.
من  عدد  البحث يف  االستمرار يف  ملاذا  الثاني:  والسؤال 
فيما  بقوة،  الوقت يضغط  وعامل  املختلطة،  املشاريع  صيغ 
افضل  مبعايري  اعد  الذي  بطرس،  فؤاد  الوزير  جلنة  مشروع 
البحث  بدل  العملية،  للرتمجة  وبظروف هادئة، موجود وقابل 
يف صيغ متعددة النسب وخمتلفة املعايري، ما يثري هواجس 
من ان الذين يعمدون اىل تضييع الوقت بطرح صيغ خمتلفة 
للمختلطة امنا يهدفون اىل مترير املهل من دون قانون انتخابي 

جديد يف افضل االحوال.
لكن يف املقابل، مثة ضغط سياسي لتفويت الفرصة على 
قانون 1960 وعلى حماولة تضييع الوقت، ومثة رهان سياسي 
لدى بعض القوى السياسية على ان حزب اهلل ال ميكن ان يقبل 
خصوصا  املعلنة،  تفاهماته  خارج  من  احالف  تركيب  مبحاولة 
عمليًا  يرتجم  الذي  االمر  الراهنة،  االقليمية  الظروف  ظل  يف 
بالوقوف اىل جانب تكتل التغيري واالصالح يف معركته، من 

دون مواربة.

املسيحية  املقاعد  تطيري  من  اخلوف  ظل  ويف  هنا،  من 
يف  تتضح  معاملها  بدأت  خالصة  مثة  املختلط،  املشروع  يف 
الساعات االخرية، وفق معلومات »االخبار«، وهي ان الرئيس 
نبيه بري سيدعو اىل عقد جلسة للهيئة العامة، وان املشروع 

االرثوذكسي سيكون املشروع االول الذي سيطرح عليها.
املتداولة  الصيغ  كانت  مهما  فانه  املعلومات،  وحبسب 
للمشاريع وعلى اختالفها، ال بد أن ُيطرح االرثوذكسي الذي 
النظر عن  العامة، بغض  اهليئة  على  املشرتكة  اللجان  اقرته 
مصريه. كما معظم الذين وافقوا عليه مصرون على التصويت 
سيدخلون  الذين  النواب  معرفة  اجل  من  االقل  على  عليه، 
املسيحيني  حصول  على  بتصويتهم  الشرف«  »الئحة  على 
كانت  اذا  عما  النظر  بغض  هذا  احلقيقية،  املناصفة  على 
الرئيس  ان  العلم  مع  ال،  او  اساسه  على  ستتم  االنتخابات 
سعد احلريري سبق ان اكد انه سيشارك يف االنتخابات اذا 
اقر االرثوذكسي. اال ان نقاش اجراء االنتخابات يف موعدها 
سابق الوانه، وسيبحث يف مرحلة الحقة، ألن اهلم االول اليوم 

هو عقد اهليئة العامة.
وبدا واضحًا مساء امس ان معلومات اكثر من طرف معين 
التوصل  يتم  مل  ولو  العامة،  اهليئة  انعقاد  اجتاه  تصب يف 
الوزير  عرب  وقد  االنتخابي،  املشروع  حول  تفاهم  اىل  مسبقًا 
جربان باسيل عن هذه االجواء بقوله يف مؤمتره الصحايف امس 

ان »املسار االنتخابي جيب ان يكتمل«.
وجتدر االشارة اىل ان ممثلي تكتل التغيري واالصالح وامل 
وحزب اهلل سيلتقون جمددا نهاية االسبوع الستكمال ما بدأوا 

مناقشته يف اجتماعهم االخري حول املسار االنتخابي.

الكتائب تصوت لالرثوذكسي
وفيما تستمر اللقاءات التنسيقية على مستوى قيادات من 
قوى 14 آذار حول املشروع االنتخابي، رشح ان حزب الكتائب 
خارج هذه التسويات. وحبسب املعلومات، فان حزب الكتائب 
سيصوت  االرثوذكسي  على  التصويت  اىل  بري  دعا  »اذا 
امني  الرئيس  رئيسه  تلقى  الذي  احلزب،  يزال  وال  معه«. 
حريصًا  السنيورة،  فؤاد  الرئيس  من  اتصاال  امس  اجلميل 
على التأكيد انه فتح اجملال امام التوافق والبحث عن صيغ 

بديلة حني طرح النائب اجلميل مشروعه. لكن املشكلة ليست 
يف توزع النسب بني االكثري والنسيب، امنا ايضا يف توزع 
املقاعد ويف عدد الدوائر اليت ستكون يف االكثري او النسيب، 
فضاًل عن تقسيمات ال ميكن ان تقنع بعض االفرقاء بقبوهلا، 
واالستثناءات املتداولة. وبالنسبة اىل الكتائب، فان املشروع 
االرثوذكسي ال يزال حيظى بأكرب نسبة اصوات، وتبعا لذلك ال 
يزال احلزب ملتزمًا به، وليس بغريه من الصيغ املتداولة يف 
اللقاءات اليت تعقد بني مكونات املعارضة، وال سيما ان هذه 

اللقاءات مل تسفر بعد عن اي مشروع او صيغة جدية.

جعجع ميسك العصا من منتصفها
الدكتور  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  املقابل، ميسك  يف 
آذار،   14 يقول سياسيون من قوى  ما  مسري جعجع، حبسب 
العصا من منتصفها. وهو حل حمل النائب وليد جنبالط، حبسب 
هؤالء، يف لعب دور املرجح لكفة هذا القانون او ذاك. وبدت 
اللقاءات االخرية مع ممثلي تيار املستقبل تبشر بعودة »ليالي 
زمان« بينه وبينهم. لكن القصة ابعد من ذلك، فجعجع بات 
ميسك مفتاح اللعبة بني مشروعي االرثوذكسي واملختلط. ويف 
اعتقاد هؤالء انه ال ميكن لربي، يف ظل اللقاءات التنسيقية 
اليت يعقدها مع النائب جورج عدوان، واليت تتمحور حول نسب 
للمشروع  عامة سواء  جلسة  اىل  يدعو  ان  املختلط،  املشروع 
الذي وقف مع  اال مبوافقة جعجع،  او املختلط،  االرثوذكسي 
االرثوذكسي لكنه فتح الباب واسعا امام صيغة توافقية مع 

حلفائه يف املستقبل، ومع بري نفسه.
االخرية  اللقاءات  ان  بدا  االخرية،  االسابيع  اشكاالت  وبعد 
مثة  ان  بل  ال  اخلالفات،  من  كثريا  ذللت  حلفائه  وبني  بينه 
اجواء اجيابية ومرحية ينقلها كل طرف عن االخر، اىل حد حتميل 
حصل.  الذي  التفاهم  سوء  مسؤولية  بينهما  الوسطاء  بعض 
مناورة حبسب  بهامش  متمتعًا  ذلك  رغم  يزال  ال  لكن جعجع 
هؤالء، ميّكنه من السري بني ألغام القوانني االنتخابية للوصول 
دفن  يف  ساهم  بعدما  تأجيلها،  وعدم  االنتخابات  اجراء  اىل 

قانون 1960.

هيام القصيفي

بري اىل جلسة عامة واملختلط يطيح 15 مقعداً مسيحيًا
مــقاالت
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Advertisements

Dyson DC29 Multi-Floor
Vacuum Cleaner.
Radix Cyclone™ technology, lightweight
adjustable wand, dual-mode floor tool, no
loss of suction. DC29MULTIFLOOR

TCL (40”) 101cm Full High
Definition LCD Television.
1920 x 1080 resolution, HD digital tuner, 24,000:1 dynamic contrast,
6.5ms response time, HDMI, USB recording connection. L40P60UF

FULL HD

TCL (40”) 101cm Full HighTCL (40”) 101cm Full High

$347

FULL HD 40”

Dyson DC29 Multi-FloorDyson DC29 Multi-Floor

LIFETIME HEPA FILTER

$549

Ends 17/03/13. Accessories shown are not included.
Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

SHOP with CONFIDENCE.
Shop online or mobile: harveynorman.com.au
Pick up in store or have it delivered.

24
83

33
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Bosch 14-Place Setting Dishwasher.
WELS 4 star, 13.5L/wash. SMS50E38AU

Whirlpool 268L Top
Mount Fridge.
H171 x W56 x D67cm.
WRI27VWB

Euromaid 580mm
Gas Cooktop.
Features four gas burners
plus wok burner, integrated
easy ignition and easy-clean
enamel trivets. WK60S

FINGERPRINT-RESISTANT
FINISH

$598
$499

ICEMATE CARRYBOX

Whirlpool 268L Top
Euromaid 580mm
Gas Cooktop.

$296

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

BONUS*1

TURBINE HEAD
911566

(VALUED AT $129)

Image cropped for illustrative purposes.

*1. Bonus is by redemption from the supplier. Various postage and handling fees may be applicable in order to receive the bonus and are dependent on the supplier’s offer. Terms and conditions apply, see in store for full details.

ONLY AVAILABLE IN-STORE AT
HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN

PACKAGE INCLUDES:
Pioneer 5.1 Channel Speaker Package
Includes a centre speaker, two rear bookshelf
speakers, two floorstanding front speakers and an
active subwoofer. MOVIETALL

Available separately... $699
+
Pioneer 5.1 Channel 3D Ready AV Receiver
650W, Dolby® TrueHD, Dolby® Pro Logic™ IIz, Dolby®

Digital Plus, DTS-HD master audio decoders, made for
iPod/iPhone certified, 3D pass-through technology for
compatibility with 3D TVs. VSX522

Available separately... $446

PIONEER PACKAGE
$799
Unbelievable Price

650W
SAVE
$ 346!

PIONEER PACKAGE

MARCH MADNESS

SALE
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لبنانيـــات

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

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

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

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

بادارة لطف اهلل حجار

Saturday 9 March 2013  2013 آذار   9 السبت 

أمل الرئيس اللبناني ميشال 
أمس  له  تصريح  يف  سليمان 
االتصاالت  »تنجح  أن  االول، 
انتخابي  قانون  إلنتاج  اجلارية 
التمثيل  صحة  يؤمن  عصري 
من  وينطلق  اللبنانية  للشرائح 
أحيل  الذي  القانون  مشروع 
الوزراء على جملس  من جملس 

النواب«.
وفدًا  استقباله  وخالل 
احملررين  نقابة  جملس  من 
عون  إلياس  النقيب  برئاسة 
وزير  كالم  على  سليمان  علق 
يف  منصور  عدنان  اخلارجية 
عودة  »أنتظر  وقال:  القاهرة، 
الوزير منصور للحديث معه عن 
حال،  أي  ويف  املوضوع،  هذا 
بنتائجها، واملوقف  األمور  فإن 
موضوع  شأن  يف  اختذه  الذي 
السورية  املعارضة  متثيل 
هو  العربية  الدول  جامعة  يف 
بسياسة  عماًل  بالنفس،  النأي 

احلكومة«.
أن  بشدة  سليمان  ونفى 
أنذرت  اخلليجية  الدول  تكون 
»البيان  إن  وقال  لبنان، 
اجلمهوري  القصر  عن  الصادر 
العام  األمني  مع  االجتماع  بعد 
اخلليجي  التعاون  دول  جمللس 
ومع سفراء هذه الدول واضح 
تقدموا  وهم  الصدد،  هذا  يف 
معنا مبوقف كله حمبة وتضامن، 
ودعوا إىل أن ينأى لبنان بكل 
االجتاهات، من دون أن خيفوا 
التصرحيات  بعض  من  قلقهم 
على  والتحركات  واألفعال 
األرض، وأشادوا باللبنانيني يف 
دول اخلليج«. وأضاف: »هناك 
أخبار مغلوطة وأمور حصلت من 

سليمان: دول اخلليج مل تنذر لبنان وموقف منصور من االئتالف» نأي«
ونعاجل  االجتاهني،  البعض يف 

األمور باحلد األدنى«.
توقيعه  إن  القول  وعن 
الناخبة  اهليئات  دعوة  مرسوم 
يعقل  »هل  أسود، سأل:  يوم 
أحد  يف  بواجباته  قام  من  أن 
يوم  تصرف يف  يكون  األيام، 
املعنيون  املسؤولون  أسود؟ 
بهذا االستحقاق ال خيار لديهم 
أن يوقعوا أو ال يوقعوا، فهذا 
ما جيب أن حيصل«. وأكد أن 
»االنتخابات ستجرى بنسبة 95 
يف املئة، لكن ليس على قانون 
أي  على  أراهن  ال  الستني. 
ودستور،  قانون  هناك  شيء، 
وال جيوز أن نضع احلدث األمين 
االنتخابات.  إجراء  أمام  عائقًا 
االنتخابات  حتصل  مل  إذا  أما 
األمين  فاخلطر  متديد،  وحصل 

يكون أكرب«.
وأشار إىل »أن هناك افرتاضًا 
قانون  حول  اآلراء  يف  أكرب 
فسيكون  أقر  وإذا  خمتلط، 
معربًا إىل النسبية الكاملة، وهو 
»قانون  أن  مؤكدًا  مفيد«،  أمر 
يف  يدفن  ومل  مات،  الستني 
انتظار دفنه شرعيًا يف اجمللس 
النيابي، إذ ال ميكن إلغاء قانون 

إال بقانون جديد«.
يكون  أن  سليمان  ونفى 
نبيه  النيابي  اجمللس  رئيس 
بري انزعج من توقيعه ورئيس 
اهليئات  دعوة  مرسوم  احلكومة 
»السلم  أن  واعترب  الناخبة، 
األهالي ليس مسؤولية اجليش 
مسؤولية  بل  األمنية،  والقوى 
واملرجعيات  السياسيني 
القوى  ومسؤولية  الدينية، 
األمن  على  احلفاظ  هي  األمنية 

واالستقرار«.
وعن تداعيات األزمة السورية 
نريد  »ملاذا  قال:  لبنان،  على 
نقل املشكلة إىل لبنان؟ وملاذا 
الربيع  مذبح  على  وطننا  نقدم 
ندفع  أن  علينا  وهل  العربي؟ 
اآلخرين؟«.  دميوقراطية  مثن 
ورفض مقولة األمن بالرتاضي، 
معتربًا »أن ما حصل يف مواجهة 
بناء  كان  األسري  أمحد  الشيخ 
و14   8 الفريقني  مطالب  على 
حدا  »ما  لنا  قاال  اللذين  آذار 
يدق فيه بتكربوه«، فاضطررنا 
إىل معاجلة وضعه باحلوار، لكن 
تصرف  حدوده  جتاوز  عندما 
اجليش والقوى األمنية حبزم«.

»تشكل  طرابلس  أن  وأكد 
مربك  فيها  حيصل  وما  همًا، 
معاجلته،  وينبغي  للجميع 
ضبط  مكلفة  األمنية  والقوى 
»كم  وتساءل:  املوضوع«. 
تقدر هذه القوى على التحمل؟ 

إن شاء اهلل ال يطفح الكيل«.
السنيورة - جعجع

رئيس  زار  السياق،  ويف 

النيابية  »املستقبل«  كتلة 
النائب  يرافقه  السنيورة  فؤاد 
امحد فتفت ومستشار الرئيس 
احلريري  للحكومة سعد  السابق 
الوزير السابق حممد شطح مساء 
االربعاء، رئيس حزب »القوات 
يف  جعجع  مسري  اللبنانية« 
عدوان  جورج  النائبني  حضور 

وإيلي كريوز.
 وأفاد بيان للمكتب االعالمي 
تداولوا  اجملتمعني  بأن  جلعجع، 
يف  العامة  »األوضاع  يف 
عند  مطواًل  وتوقفوا  البالد، 
أكد  حبيث  االنتخاب،  قانون 
اىل  التوصل  ضرورة  اجلميع 
بتوافق  جديد  انتخاب  قانون 
الكتل النيابية كافة، مشددين 
االنتخابات  اجراء  ضرورة  على 
النيابية يف مواعيدها القانونية 
أن  اىل  وخلصوا  والدستورية. 
الوقت  يف  األمثل  الصيغة 
القانون  صيغة  هي  احلاضر 

املختلط«.
وفق  السنيورة،  ووضع 
البيان، احلاضرين يف تفاصيل 
»تيار  بني  اجلاري  البحث 
املستقبل« و »احلزب التقدمي 
أجواء  ويف  االشرتاكي« 
رئيس  مع  اجلارية  االتصاالت 

اجمللس النيابي نبيه بري.
بدوره، اطلع جعجع احلاضرين 
اليت  االتصاالت  أجواء  على 
الصدد  بهذا  »القوات«  جتريها 
أن  البيان  وأضاف  أيضًا. 
على  اخريًا  »اتفقوا  اجملتمعني 
التواصل  استمرار  ضرورة 
ساعة بساعة بغية التوصل يف 
حل  اىل  املقبلة  القليلة  االيام 
كل العقد اليت ما زالت تعرتض 
الوصول اىل قانون االنتخابات 

العتيد«.
باسيل

من جهته، انتقد وزير الطاقة 
جربان باسيل »السطو على حقوق 
مؤمتر  يف  وقال  املسيحيني«، 
صحايف أمس: »يف 13 تشرين 
األول )أكتوبر(، الشرعية أخذت 
الدستور،  وكذلك  بالقوة، 
التمثيل  من  سنوات   4 وهناك 
النيابي بغياب التمثيل الصحيح 
واألبشع  املسيحيني،  للنواب 
السطو  هو  السطو  عملية  يف 
على األصوات بشرائها يف زمن 
ومن  تفقريها،  بعد  االنتخابات 
التوطني  السطو  عمليات  أسوأ 
السوريني  النازحني  ومسألة 
االقتصاد  على  أيضًا  والسطو 
عمليات  ومنها  األرض  وعلى 
موضوع  إىل  إضافة  سوليدر، 

املال واخلليوي«.
هناك  »اجتماعيًا،  وتابع: 

الوسطى،  الطبقة  على  السطو 
العظيمة  اجلمعة  إلغاء  وحماولة 
املريضة  للفتاوى  وانتشار 
وتكريس عيد 14 شباط، كأن 
لبنان ليس فيه إال شهيد واحد، 
هناك  السطو  عمليات  ومن 
وصالحيات  املهجرين  موضوع 
بالدور  اجلمهورية  رئاسة 
وقال:  والشخص«.  واملوقع 
أن  نقبل  ولن  مسموحًا  »ليس 
ُيسطى علينا أو أن نذبح ماديًا 

وسياسيًا«.
»قانون  أن  باسيل  وأكد 
ولن  يقوم  ولن  مات  الستني 
أساسه،  على  انتخابات  جترى 
والسبب األساسي لذلك رفض 

املسيحيني له«.
أكثر  من  »حنن  وقال: 
ألننا  امليثاق،  على  احلريصني 
واالنعزال  التقوقع  نرفض 

ونريد صيغة لبنان الفريدة«.
ورأى أن »املسار التشريعي 
يكتمل  أن  إال  ميكن  وال  بدأ 
للمجلس  العامة  اهليئة  بانعقاد 
النيابي، وعندها يطرح املشروع 
»األرثوذكسي«، وعندما يسقط 
لكن  كقانون  مات  إنه  نقول 
ويعرف  املناصفة،  متت  مل 
وإذا  قتله.  من  اللبنانيون 
إىل  احلقوق  فسيعطي  عاش 
يكون  وعندها  الطوائف،  كل 
لدينا جملس تأسيسي هو الذي 

سيقرر«.
حترك شبابي

االنتخابات  بإجراء  وللمطالبة 
ولاللتزام  موعدها  يف 
بالدستور، نفذت »حركة شباب 

ومن  وهيئات شبابية  التغيري« 
يف  اعتصامًا  املدني  اجملتمع 
ساحة رياض الصلح يف وسط 
املعتصمون  ورفع  بريوت. 
األعالم اللبنانية والفتات كتب 
رئيس  »فخامة  بعضها:  على 
على  املؤمتن  انت  اجلمهورية 
والقانون  والطائف  الدستور 
»لن  االنتخابات«،  لتطيري  فال 
الذي   1960 قانون  اىل  نعود 
واملذهبية«،  الطائفية  يكرس 
ال  للتأجيل  ال  للتمديد،  »ال 
االمة  »نواب  و  للتعطيل«، 
مجعاء يريدون التمديد ألنفسهم 
هل  كراسيهم،  على  للحفاظ 

يعقل؟«.
كلمة  عطيه  شكيب  وألقى 
اعلن  املدني  اجملتمع  باسم 
فيها رفض التطرف والطائفية 

وتأجيل االنتخابات.
»حركة  رئيس  حتدث  كما 
الغول  علي  التغيري«  شباب 
تطيري  جرمية  »وقف  اىل  داعيًا 
والضرب  النيابية  االنتخابات 
تسول  من  كل  حديد  من  بيد 
او  بالقانون  املس  نفسه  له 

االعتداء على املؤسسات«. 
مبذكرة  »سنتقدم  وقال: 
املتحدة  االمم  من  كل  اىل 
واجهزتها وجامعة الدول العربية 
الدول  وسفراء  ومؤسساتها 
عن  فيها  نعرب  واآلمرة  احلاكمة 

مطالبنا. 
سيكون  املقبلة  االيام  ويف 
يعرقل  من  كل  امام  حتركنا 
يف  النيابية  االنتخابات  اجراء 

موعدها«.

لألمني  اخلاص  املنسق  شدد 
لبنان  يف  املتحدة  لألمم  العام 
ديريك بالمبلي بعد لقائه رئيس 
نبيه  اللبناني  النيابي  اجمللس 
بري أمس، على ان التوصل اىل 
لبنانية  »عملية  انتخاب  قانون 
الدولي  اجملتمع  لكن  حبتة، 
يهمه جناحها بشدة«، منبهًا اىل 
ان »الوقت ضيق، واالنتخابات 

مهمة جدًا لالستقرار«.
بعد  تصريح  يف  وأعلن 
»دعمنا  بري  أبلغ  انه  الزيارة، 
القوي جلهوده املتواصلة وأملنا 
بالنسبة  التوافق  حتقيق  يف 
تأخري«.  دون  من  القانون  اىل 
وذكر بتقرير األمني العام لالمم 
املتحدة الذي عرب فيه عن أمله 
املتفق  الرتتيبات  تشمل  بأن 
إجراءات  لالنتخابات  عليها 
يف  املرأة  متثيل  لتحسني 

الربملان املقبل.
العاملي،  املرأة  يوم  وعشية 
حض بالمبلي »كل األطراف يف 
لبنان على االلتزام بهذا اهلدف، 
ان  ذلك  اىل  ايضًا  وأضيف 
املوقف  له  كان  بري  الرئيس 

نفسه«.
تطرق  البحث  ان  اىل  وأشار 
يف   1701 القرار  »تطبيق  اىل 
ضوء تقرير األمني العام األخري، 

بالمبلي: االنتخابات مهمة 
والوقت ضيق

القوي  املتحدة  األمم  والتزام 
جتاه أمن لبنان واستقراره«.

التحركات  اطار  ويف 
اجتاه  يف  الديبلوماسية 
حلضهم  اللبنانيني  املسؤولني 
باالنتخابات  االلتزام  على 
النيابية، زار السفري الربيطاني 
لدى لبنان طوم فليتشر امس، 
النائب  املرده«  »تيار  رئيس 
سليمان فرجنيه يف منزله وعرب 
يف  االمور  »بأن  اعتقاده  عن 
وخطرية،  كثريًا  معقدة  املنطقة 
وعلى القادة اللبنانيني التوافق 
خصوصًا  انتخابي  قانون  حول 
ضيقًا«،  اصبح  الوقت  أن 
اجياد  من  يتمكنوا  »أن  متمنيًا 
قانون من شأنه ان يؤدي اىل 
الوحدة  حنو  البالد  لدفع  توافق 
واالمان، علمًا ان التوافق على 
مجيع  حيل  لن  انتخابي  قانون 
منها  يعاني  اليت  املشاكل 
رئيس  وتابع  حاليًا«.  لبنان 
كتلة »املستقبل« النيابية فؤاد 
لبنان  يف  التطورات  السنيورة 
للغاية  واستقبل  واملنطقة، 
لبنان  لدى  السعودي  السفري 
العسريي،  عواض  بن  علي 
ليكس  االسرتالي  السفري  ثم 
النروج سفاين  فسفري  بارتلم، 

آس.
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تستعد إسرائيل حملاربة »حزب 
حصوله  يف  يشتبه  الذي  اهلل« 
على أسلحة متطورة من دمشق 
وذلك خشية امتداد الصراع يف 

سوريا إىل خارجها.
احلزب  أن  إسرائيل  وتعتقد 
حال  للرد يف  األخر  هو  مستعد 
تهديداتها  إسرائيل  نفذت 
النووية  املواقع  مبهامجة 
حزب  ترعى  اليت  إيران  يف 
القوات  احلزب  وحارب  اهلل. 
بكثري  تقدما  األكثر  اإلسرائيلية 
يف  التوقف  على  أجربها  حتى 
بينهما  اندلعت  اليت  املواجهة 
فيها  أطلق  واليت   2006 عام 
آالف  أربعة  من  أكثر  احلزب 
إسرائيل.  مشال  على  صاروح 
ومت إعالن وقف إطالق النار بعد 
ذلك حتت مراقبة األمم املتحدة.
إسرائيليا  ضابطا  أن  غري 
قال  اللبنانية  اجلبهة  يف  كبريا 
إن التوتر يف سوريا »ميكن أن 
ميتد ويشعل فتيل املواجهة« مع 
الذي  الضابط  حزب اهلل. وأبلغ 
طلب عدم ذكر امسه الصحافيني 
على  إشرافه  أثناء  األجانب 
حزب  مع  قوية  ملعركة  حماكاة 
للجيش  تابعة  قاعدة  يف  اهلل 
يف الصحراء: »نريد احلفاظ على 
اجلانب  يعلم  أن  ونريد  اهلدوء 
خطوة  اختذوا  إذا  أنهم  اآلخر 
تستلزم دفع الثمن فسيدفعونه 
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إسرائيل تستعد حملاربة »حزب 
اهلل«: سيدفعون الثمن غالياً!

غاليا«.
الصحراوية  املناورة  وتظهر 
للقوات  املكثف  التدريب 
اإلسرائيلية الذي يعكس جبانب 
للقوة  القادة  كبار  استعراض 
حماولة لردع حزب اهلل بالتحذير 
من أن الصراع التالي ميكن أن 

يسبب معاناة أكرب للبنان.
اإلسرائيلي  املسؤول  وقال 
البارز »إن الطريقة اليت يتبعونها 
سيكون هلا تداعيات على سكان 
التحتية«،  وبنيته  لبنان  مشال 
إشارة إىل معقل حزب اهلل  يف 
حيث تعتقد إسرائيل أن احلزب 
ينشر قاذفات صواريخ ومواقع 
القرى  يف  للمسلحني  حصينة 
الشيعية. ولدى سؤاله عما إذا 
كانت هذه احلرب ستختلف عن 
اليت دارت رحاها يف عام  تلك 
2006 قال الضابط اإلسرائيلي 
البارز »نعم. ال أتوقع بأي حال 
نسب  تتطابق  أن  األحوال  من 
األمور  تسوء  أن  أريد  اخلسائر. 
عند  ممكنة  درجة  أقصى  إىل 
الطرف اآلخر وتكون عندنا على 

خري ما يرام قدر اإلمكان.«
وأضاف أن إسرائيل ستحاول 
فرصة  اللبنانيني  املدنيني  منح 
»حيث  أماكنهم  ملغادرة  كافية 
آمل أن تقل نسبة غري املقاتلني 
بشكل كبري عن 40 باملئة )من 

حجم اخلسائر البشرية(«.

الوفاء  كتلة  رئيس  رأى 
رعد  حممد  النائب  واملقاومة 
أن موقف وزير اخلارجية عدنان 
منصور، يف مؤمتر وزراء اخلارجية 
»دقة  بكل  يعربرّ  األخري،  العرب 
عن  وقومية  وطنية  ومسؤولية 
إزاء  اللبناني  الرمسي  املوقف 

األزمة السورية«.
تضمنته  ما  »إن  رعد  وقال 
املؤمتر  خالل  منصور  كلمة 
احلكومة  أقرته  ما  مع  »يتسق 
التورط  عن  بنفسها  للنأي 
وحض  السورية،  األزمة  يف 
اعتماد حل  على  األطراف  مجيع 
سوريا  وحدة  حيفظ  سياسي 
خارجي يف  تدخل  أي  دون  من 

شؤونها«.

رعد مدافعاً عن منصور: كالمه يعبرّ 
بكل دقة ومسؤولية وطنية وقومية 

عن املوقف الرمسي اللبناني
الكالم  أن  إىل  وأشار 
الذي  املوارب«  »الواضح وغري 
ينطوي  اخلارجية  وزير  قاله 
كبريين  وحرص  إجيابية  »على 
جتاه دول املنطقة العربية كلها 
اليت  شعوبها  مصاحل  وجتاه 
استمرار  جراء  بالتأكيد  تتضرر 
يضعف  الذي  التدمريي  النزف 
سوريا والبلدان العربية على حد 

سواء«.
بعض  حتامل  أن  رعد  واعترب 
على  لبنان  يف  »املعارضني 
مفهومة  ترمجة  هو  منصور، 
املعارضة  تلتزمه  الذي  للتعهد 
ضد الدولة نكاية يف احلكومة، 
سلطوية  مآرب  أجل  ومن 

خاصة«، على حد قوله.

بعد غيبوبة دامت 
مثانية أشهر

 املوت غيب النقيب 
ريان اجلردي الذي 

أصيب يف عملية سطو 
على أحد املصارف

اجليش  يف  النقيب  تويف 
يف  اجلردي  ريان  اللبناني 
مستشفى اجلامعة االمريكية بعد 
اصابته بتاريخ 9 آب 2012  من 
قبل عصابة كانت تقوم بعملية 
سطو على مصرف لبنان واملهجر 

يف منطقة اليسار.
منذ  دخل  قد  اجلردي  وكان 

تاريخ اصابته يف غيبوبة .

القصار: كل ما 
يشاع عن سحب 
ودائع خليجية 

من لبنان عار عن 
الصحة متامًا

أنه  إىل  املعلومات  تشري 
من  اخلليجي  االستياء  ورغم 
تصرحيات منصور، إال أن وفد 
14 آذار مل يلمس من السفراء 
قد  سليب  توجه  أي  اخلليجيني 
اآلن  لغاية  حكوماتهم  تتخذه 
يف  اللبنانيني  الرعايا  حيال 

دوهلم.
بوضوح،  األمر  هذا  وبرز 
السفري  تصريح  يف  اخلميس، 
السعودي يف لبنان علي عواض 
حرص  عكس  والذي  عسريي، 
اململكة العربية السعودية على 
تطويق حالة الذعر اليت سادت 
األسواق االقتصادية والتجارية 
يف لبنان، وما حدث من بلبلة 
يف صفوف اللبنانيني العاملني 
املوفد  زيارة  إثر  اخلارج،  يف 
والرسالة  لبنان،  إىل  اخلليجي 
شديدة اللهجة اليت سلمها إىل 
رئيس اجلمهورية وزادها ذعرًا، 
»امليادين«  قناة  ذكرته  ما 
مستثمرين  أن  عن  اخلميس 
قيمته  ما  سحبوا  سعوديني 
استثماراتهم  من  دوالر  مليار 
يف لبنان، وهو األمر الذي نفاه 
االقتصادية  اهليئات  رئيس 
السابق عدنان القصار لصحيفة 
ما  كل  ان  مؤكدًا  »اللواء«، 
يشاع ويقال عن سحب ودائع 
الصحة  عن  عار  هو  لبنان  من 
على  الضغط  وهدفه  متامًا، 
والقطاع  املصرفية  اهليئات 
يف  خاص،  بشكل  املصريف 

هذه املرحلة احلرجة.
وطالب القصار كل األفرقاء 
القطاع  حتييد  السياسيني 
النقدي عن  املصريف والوضع 
حفاظًا  وخالفاتهم،  صراعاتهم 
ورأفة  املالي،  االستقرار  على 

بالبالد والعباد.

بدا وزير اخلارجية عدنان منصور، 
كلمة  بكل  متمسكًا  االول،  أمس 
أما  العربية.  اجلامعة  يف  قاهلا 
احلملة اليت تعرض هلا على خلفية 
مطالبته بعودة سوريا إىل مقعدها 
بالنسبة  تكن  فلم  اجلامعة،  يف 
»لبنان  أن  للتأكيد  مناسبة  إال  له 
بالنفس،  النأي  بسياسة  مستمر 
ولكن املهاترات واملصاحل الضيقة 
نكون  أن  إال  تؤدي  لن  واخلاصة 

أول من سيدفع الثمن«.
سنكون  هل  منصور:  وسأل 
بوضع حيصن لبنان مما سيحصل يف 
حال مت تنفيذ قرار اجلامعة العربية 
مل  وأضاف:  املعارضة؟  بتسليح 
اجلامعة  يف  السرب  خارج  أغررّد 
أنأى بنفسي  ولكن ال استطيع أن 

عن املخاطر اليت تهدد بلدي.
وكان منصور قد أكد، من مطار 
اجتماع  من  عودته  بعد  بريوت، 
جملس اجلامعة العربية يف القاهرة 
القرار  عن  بنفسه  نأى  لبنان  أن 
العربية،  اجلامعة  يف  صدر  الذي 
الضجيج  هذا  يفتعل  أن  ولكن 
من  العديد  من  واملربمج  املمنهج 

السياسيني أمر ال جيوز«.
عندما  املشكلة  أين  وسأل: 
الضروري  من  إنه  وأقول  أطالب 
اجلامعة  حضن  اىل  سوريا  إعادة 
من أجل التباحث معها وإجياد احلل 
السياسي املالئم الذي خيرجها من 

آتون احلرب؟«.
وسأل »إذا كان هناك من دول 
سوريا،  إىل  السالح  إدخال  تريد 
اليت  هي  األبابيل  طيور  فهل 
ستدخلها، أم أن األسلحة ستمر عرب 
دول اجلوار ولبنان واحد منها؟ كيف 
سنحصن حدود لبنان آنذاك؟ وإذا 
اللبناني  الداخل  إىل  السالح  دخل 
فهل باستطاعتنا حتصني بلدنا على 

املدى البعيد؟«.
وأكد منصور أن »كل ما نريده 
الداخل  يف  بلدنا  حتصني  هو 
يف  جيري  قد  ما  خماطر  وجتنيبه 
اخلارج، وعلينا أال ندفع الثمن غاليًا 

وزير اخلارجية: حتصني لبنان برفض تسليح املعارضة السورية
طيلة  حربًا  فكفانا  املستقبل،  يف 

مخسة عشر عامًا«.
برد  لنفسي  امسح  »لن  وختم: 
صفعة للرئيس جنيب ميقاتي كما 
أشيع، فقد حضرت خطابي بنفسي 

واخرتت كل كلمة من الكلمات اليت 
ألقيتها. أعتقد أن دورة العنف يف 
سوريا لن جتر إال الدم، وأن املخرج 
بإرسال السالح لن يفيد ال سوريا 

وال لبنان«.

العام  األمني  الوطين  اهلم  مجع 
الناصري«  الشعيب  لـ«التنظيم 
»حركة  ورئيس  سعد  أسامة 
الشعب« جناح واكيم، فدعا األول 
اىل »خطوات جدية لتجميع الطاقات 
التحديات  مواجهة  يف  الوطنية 
عرب  الدميوقراطية  بتعزيز  املتعلقة 
دائرة  لبنان  يعتمد  انتخاب  قانون 
القيد  وخارج  النسبية  ومع  واحدة 
الطائفي«. أما واكيم، فقد توقف 
عند مأزق النظام السياسي وقواه 
والنفاق  التكاذب  وحالة  الطائفية 
والفاعليات  القوى  ان  للقول 
الوطنية أخذت على عاتقها مسؤولية 

إنقاذ السلم األهلي.
من جهة ثانية، وجه سعد نداء إىل 
أبناء صيدا، دعاهم فيه »إىل وقفــة 
جـادة حفاظًا على املدينة وهويتها 
عن  ودفاعًا  واستــقرارها،  وأمنها 
ومستقبلهم«.  أبنائها  مصــاحل 
التحــريض  »خطاب  أن  واعترب 
املتواصل،  والشتم  واالستفزاز 
الطرق،  وقطع  التعديات  وممارسة 
ال ينسجــمان مع هوية املديــنة أو 
األضرار  أفدح  أحلقا  وقد  تراثها، 
الناس  واالستقرار، وحبياة  باألمن 
يهددان  كما  اليــومية ومصاحلهم، 

بتفجري فتنة مذهبية مدمرة«.
بلدية  رئيس  أكد  جهته،  من 
صيدا السابق الدكتور عبد الرمحن 
وقواها  املدينة  أبناء  »ان  البزري 
الدينية،  ومرجعياتها  السياسية، 
واملهنية  األهلية  وفعالياتها 
أن  جيب  واالقتصادية  والنقابية 
ما  جتاه  مسؤولياتهم  يتحملوا 
اخلاسر  ألن  مدينتهم  يف  حيصل 

دعوات صيداوية حلماية املدينة
مدينة  هو  اآلن  حتى  احلقيقي 
أبنائها  وأرزاق  واقتصادها  صيدا 
ومصاحلهم. كما اننا ال نريد لصيدا 
أن تكون مسرحًا ألي من الصراعات 
احلسابات  لتصفية  أو  اإلقليمية 
السياسية، إمنا نريدها مدينة جلميع 
انتماءاتهم  اختالف  على  أبنائها 

وتنوعهم.
أما قوى »14 آذار«، فأكدت اثر 
اجتماعها يف مقر تيار »املستقبل« 
يف صيدا، »ضرورة القيام خبطوات 
من شأنها التخفيف من حدة الوضع 
األمين يف مدينة صيدا النعكاساته 
واجلوار  املدينة  على  االقتصادية 
بقتل  املتهمني  تسليم  وضرورة 
لبنان العزي وعلي مسهون للقضاء 
وقانونية  حكيمة  ومعاجلة  اللبناني، 
وللحركة  عربا  يف  الشقق  ملوضوع 
االعرتاضية عليها بواسطة األجهزة 

اللبنانية الرمسية«.
اىل ذلك، اصدرت بلدية صيدا، 
فيه  دعت  بيانا  االول،  أمس 
السياسية  والقوى  األحزاب  مجيع 
واملواطنني لاللتزام بقرار منع رفع 
اختالفها  على  والصور  الالفتات 
اشعار  حتى  املدينة  نطاق  ضمن 

آخر.
وكان امام »مسجد القدس« يف 
صيدا الشيخ ماهر محود قد تداول، 
يف مكتبه يف املدينة، مع وفد من 
احلركة  مسؤول  ضم  »أمل«  حركة 
صفاوي  احــمد  أبو  اجلنوب  يف 
ومسؤول منطقة صيدا بسام كجك 
املطلوب  والتعاون  األمين  بالوضع 
بني أهل صيدا وجوارها منعا ألي 

فتنة أو أي اخرتاق.
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أصدر قاضي التحقيق العسكري 
االتهامي  قراره  صوان  فادي 
النائب  اغتيال  حماولة  قضية  يف 
بطرس حرب. وقضى القرار باتهام 
حممود احلايك جبرائم حماولة القتل 
بواسطة  إرهابية  بأعمال  والقيام 
إىل  سندًا  وذلك  املتفجرات، 
اإلعدام.  إىل  عقوبتها  تصل  مواد 
احملكمة  أمام  قراره  وأحال صوان 
احلايك  حماكمة  لبدء  العسكرية 
إلقاء  مذكرة  أصدر  بعدما  غيابيًا، 

القبض حبقه.
حمكمة  صادقت  ذلك،  اىل 
القاضي  برئاسة  اجلزائية  التمييز 
املنتدب وليد القاضي، على القرار 
الوزير  حبق  الصادر  االتهامي 
واللواء  مساحة  ميشال  السابق 
السوري علي مملوك جلهة التمييز 
الذي تقدم به مفوض احلكومة لدى 
صقر  القاضي  العسكرية  احملكمة 
صقر بعد منع احملاكمة عنهما يف 
الشق املتعلق جبرم دس الدسائس 
لدى دولة أجنبية )سورية( بالنسبة 
الفتنة  إثارة  وجرم  األول  إىل 
إىل  بالنسبة  الطائفي  واالقتتال 
قرارها  احملكمة  مملوك.وأحالت 
ذلك  بعد  َيقبل  ال  الذي  املربم 

طلب االعدام للحايك وتصديق القرار االتهامي حبق مساحة
أمام  املراجعة  طرق  من  طريق  أيَّ 
لبدء  الدائمة  العسكرية  احملكمة 
املسندة  األخرى  باجلرائم  احملاكمة 
تأليف  جلهة  ومملوك،  مساحة  إىل 
بأعمال  والقيام  مسلحة  عصابة 
اغتيال شخصيات  مبحاولة  إرهابية 
زرع  عرب  لبنانية  ودينية  سياسية 
اىل  احملكمة  ولفتت  املتفجرات. 
الدعوى  أوراق  من  »يتبني  أنه 
مساحة  عليه  املدعى  اتصال  أن 
باملدعى عليه مملوك كان املقصود 
منه جتنيد أشخاص للقيام بعمليات 
تهريب  من  احلد  إىل  ترمي  تفجري 
املسلحني  دخول  وعرقلة  السالح 
الشمالية  احلدود  عرب  سورية  إىل 
التحقيقات  يتبني من  وعكار، ومل 
إىل  الدفع  اتصاله  من  اهلدف  أن 
من  لبنان  على  العدوان  مباشرة 
اخلارج، أو توفري الوسائل لذلك«.

فرأت  ما خص مملوك،  أما يف 
العمل  أن  قرارها  يف  احملكمة 
ُمنعت  اليت  عقوبات،   308 باملادة 
مملوك،  عن  احملاكمة  مبوجبها 
اإلرهاب  عّلق مبوجب قرار مكافحة 
الصادر عام 1958، وبالتالي فإن 
التنفيذ  ق  ُعلِّ املذكورة  املادة 

مبوجبها.

التنسيق  »هيئة  واصلت 
تنفيذ  لبنان  يف  النقابية« 
احتجاجًا  املتنقلة  اعتصاماتها 
الرتب  سلسلة  احالة  عدم  على 
والرواتب على اجمللس النيابي. 
معلمي  من  احملتجون  وجتمع 
امام  العام  القطاع  وموظفي 
ونفذوا  املناقصات«  »ادارة 
حّول  الظهر  وبعد  اعتصامًا، 
»يوم  اىل  عيدهم  املعلمون 
»يونيسكو«  قصر  يف  غضب« 
انضم اليهم وزراء ونواب اعلنوا 
دفع  ما  التحرك،  مع  تضامنهم 
املنرب  اعتالء  اىل  املعلمني  بأحد 
السياسيني  وتذكري  اخلطابي 
بأن »هذا ليس مهرجانًا انتخابيًا 
معنا  كنتم  واذا  غزاًل  وشبعنا 
فلماذا ال حتيلون السلسلة اىل 
يعين  وهل  النيابي  اجمللس 
رئيس  فقط  هو  ضدنا  من  ان 
رئيس  وسارع  احلكومة؟«. 
اىل  غريب  حنا  التنسيق  هيئة 
امتصاص نقمة املعلم مؤكدًا من 
»الوزراء  ان  نفسه  املنرب  على 

والنواب اخواننا منا وفينا«.
ساعات  وقبل  غريب  وكان 
ادارة  امام  اعتصام  ويف 
احلكومة  على  محل  املناقصات 
يف  االقتصادية  اهليئات  وعلى 
كلمته، معلنًا ان االثنني املقبل 
يوم »اهلّبة الواحدة، يوم حتالف 
االساتذة والطالب يف املدارس 
زار  املقابل  ويف  والثانويات«، 
االقتصادية«  »اهليئات  رئيس 
عدنان القصار رئيس اجلمهورية 
نقل  انه  وقال  ميشال سليمان 
إقرار  الرافض  اهليئات  »موقف 
مشروع السلسلة يف هذا الظرف 
الكارثية  ملفاعيله  نظرًا  بالذات 
على البنية األساسية لالقتصاد 

اللبناني«.

وأشار القصار اىل ان البحث 
اللبنانية  العالقات  إىل  تطرق 
مسألة  »وناقشنا  اخلليجية،   -
دول  أطلقته  الذي  التحذير 
إىل  اخلليجي  التعاون  جملس 
إىل  الرئيس  ودعيت  لبنان، 
العالقات  أفضل  على  احلفاظ 
سيما  وال  العرب،  األشقاء  مع 
الدول اخلليجية، نظرًا للمفاعيل 
من  سنواجهها  اليت  واحملاذير 
البلدان  تتخذه  قرار  أي  جراء 
إن  لبنان،  جتاه  اخلليجية 
اذ  اللبناني  اإلقتصاد  على 
املنفذ  اخلليجية  البلدان  تشكل 
أو  للبنان،  األول  اإلقتصادي 
على صعيد اللبنانيني العاملني 

يف البلدان اخلليجية«.
االعتصام

يف  كلمته  يف  غريب  ورأى 
يريدون  »ال  انهم  االعتصام 
قرارهم  هذا  السلسلة،  احالة 
عالقة  فال  احلجج  اما  وموقفهم 
الرئيس  احلقيقي،  باملوقف  هلا 
التزمنا  عندما  يقول  ميقاتي 
املئة  يف   5 النمو  نسبة  كانت 
اما اليوم بعد 7 اشهر فأصبحت 

واحدًا ونصفًا يف املئة«.
 21 حتى  اآلن  »من  وسأل: 
اىل  النمو  سيصعد  هل  اجلاري 

5 يف املئة؟«. 
بإحالة  ميقاتي  وطالب 
وسرتى  وصرفها  »السلسلة 
وتوجه  سيتصاعد«.  كم  النمو 
الذين  الوزراء  »بعض  اىل 
مسميًا  املوظفني«،  يهددون 
وزير الصناعة فريج صابوجنيان 
 15 باملادة  ذكر  »الذي 
بالصرف،  املوظفني  وهدد 
وكذلك  ممنوع  االضراب  وان 
التظاهرات، واننا خنالف القانون 

»شوفو وين بعدو«.
اهليئات  اىل  وتوجه 
»يقولون  قائاًل:  االقتصادية 
ان من حقهم ان يعرفوا االرقام 
االوراق  جيدًا،  يعرفونها  وهم 
رقمًا،  رقمًا  حبوزتهم  واالرقام 
كشفها البارحة وزير الطاقة يف 
الئحة الضرائب اذ هناك ضريبة 
الفوائد  ارباح  املئة على  2 يف 
يعارضون  هم  املصرفية. 
ويريدون تغيريها ويقفون حجر 
عثرة امام حتويلها، ندعوكم اىل 
للخزينة  عليكم  يرتتب  ما  دفع 
ارباحكم صدر  غرامات على  من 
بها تكليفات وتقدر بالفي بليون 
ان  قبل  وادفعوا  اذهبوا  لرية، 
ان  العام،  الرأي  امام  تتكلموا 

وزراء ونواب »يتضامنون« مع املعلمني يف حتركهم 
واهليئات تكرر لسليمان رفضها إقرار السلسلة

غضب املوظفني واملعلمني يف 
عيدهم لن ينقطع، بل سيستمر 

تصاعدًا«.
املعلمون  احيا  وعصرًا، 
قصر  يف  بتجمع  املعلم  عيد 
الكلمات  وتوالت  االونيسكو 
من  السلسلة  بإحالة  املتمسكة 
. وشارك يف  تعديل  اي  دون 
حسان  الرتبية  وزيرا  االحتفال 
غازي  العامة  واألشغال  دياب 
أن  األول  وأكد  العريضي، 
استدعت  السلسلة  »دراسة 
مت  حبيث  التفكري،  من  الكثري 
خالل اجللسات احلكومية دراسة 
22 بندًا«، منوهًا بـ »مدى حرص 
ميشال  اجلمهورية  رئيسي 
سليمان واحلكومة جنيب ميقاتي 
أن  إىل  ولفت  إقرارها«.  على 
»حدود احلرية عدم إضاعة العام 
يف  معًا  أننا  كما  الدراسي، 
اجل  من  ونعمل  واحد،  مركب 
عن  معلنًا  لبنان«،  واحد  وطن 
»تضامنه مع قضايا املعلمني«.

أن  فاعترب  العريضي،  أما 
مشرقة،  التنسيق  هيئة  »جتربة 
التوازن  لتأكيد  أمانة  وهي 
»إبداء  إىل  ودعا  بالبالد«. 
اجلدية يف معاجلة مسائل الناس 
التمويل  وتوفري  وحاجاتهم 

للسلسلة«.
»التنمية  كتلة  عضو  وأكد 
والتحرير« النيابية علي بزي، حقَّ 
احملتجني بالسلسلة، فيما لفت 
للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عضو 
املعلم  أن  إىل  الساحلي  نوار 
الكريم،  العيش  عن  »يبحث 
ليس  بالسلسلة  واملطالبة 
تقول  النيابية  وكتلتنا  للرتف، 
كفى إفقارًا للطبقة الوسطى يف 
لبنان، وجتب إحالة السلسلة إىل 
اجمللس النيابي، وليس هنالك 
معكم«.  وحنن  ومغلوب،  غالب 
»التغيري  تكتل  عضو  وشكر 
أبو  النيابي سيمون  واإلصالح« 
»ألنكم  حتركهم  للمعلمني  رميا 
السياسي  العفن  من  خترجوننا 
معكم  حنن  فيه،  نعيش  الذي 
ومع حقوقكم، لكن ال تقولوا عن 
اجلميع إنهم فاسدون، أعطوا كل 
كتلة وتكتل حقه، وحنن معكم، 
تابعوا، وأدعوكم أن تذهبوا اىل 
اهليئة العليا لإلغاثة، فسبق أن 

مولت احملكمة الدولية«. 
ممثلون  اخلطباء  اىل  وانضم 
واحلزب  »املستقبل«  عن 
واحلزب  و«القوات«  »القومي« 

»الشيوعي«.

استدعى موقف وزير اخلارجية 
اللبناني عدنان منصور يف اجتماع 
جملس وزراء اخلارجية العرب يف 
الردود.  من  مزيدًا  القاهرة، 
وهو أكد بعد عودته أمس االول 
السرب  خارج  يغرد  »مل  أنه 
احلكومي«، سائاًل: »أين املشكلة 
يف كالمي حول عودة سورية إىل 

حضن اجلامعة العربية؟«.
أن  تصريح  يف  وقال 
حول  أثري  الذي  »الضجيج 
قبل  من  وممنهج  مربمج  موقفي 
وقال:  السياسيني«،  من  كثر 
اختذتها  اليت  القرارات  »كل 
سنة  من  أكثر  منذ  اجلامعة 
ونصف السنة مل تؤد إىل نتيجة 
بينما ازدادت دورة العنف اليت 
طاولت تأثرياتها لبنان«. وقال: 
»خطابي حّضرته بنفسي واخرتت 
أنه  مؤكدًا  فيه«،  الكلمات  كل 
على تواصل مع رئيس اجلمهورية 
ورئيس احلكومة ورئيس اجمللس 
النيابي نبيه بري، وأنه يضعهم 

يف صورة ما حيصل.
ناظم  البيئة  وزير  وأشار 
اخلوري إىل أن »ما قاله منصور 
احلكومة«،  سياسة  يعكس  ال 
مشددًا على أن »النأي بالنفس 
عن األزمة السورية هي سياسة 

احلكومة وال تزال«.
الشؤون  وزير  واعترب 
أن  فاعور  أبو  وائل  االجتماعية 
»موقف منصور ال يعرب عن موقف 
احلكومة بل عن رأي سياسي ما 
يف احلكومة وبالتأكيد ال يعرب عن 
النضال«  »جبهة  وزراء  موقف 
الذين هلم موقف  داخل احلكومة 

معاكس متامًا«.
منصور  موقف  ان  ورأى 
بالنفس  النأي  سياسة  »خيالف 
وخيالف  احلكومة،  تنتهجها  اليت 
التوجيهات املعطاة له من رئيس 
سليمان  ميشال  اجلمهورية 
احلكومة  رئيس  مع  بالتشاور 
»عندما  وقال:  ميقاتي«.  جنيب 
هل  املوقف  هذا  منصور  اختذ 
الشعب  له  يتعرض  ما  تذّكر 
من  النظام  قبل  من  السوري 
وتهجري  وتدمري  قتل  اعمال 
باللبنانيني  فّكر  وهل  ومعاناة؟ 
اخلليج  دول  يف  املوجودين 
يتعرضوا  ان  ميكن  وما  العربي 
تضعه  لبنانية  مواقف  بسبب  له 
يف موقع متعارض مع اخالقياته 
فكر  وهل  العربي  اجملتمع  وكل 
السوريني  النازحني  آالف  مبئات 
وحاجات الدولة للقيام بواجباتها 

جتاههم؟«.
صحايف،  مؤمتر  يف  ودعا 
ملعاجلة  اسرتاتيجية  »وضع  إىل 
وضع النازحني السوريني الذين 
وسيصل  عددهم  يتزايد  بدأ 
هذا  نهاية  نازح يف  مليون  إىل 

العام«.
ولفت وزير الدولة أمحد كرامي 
ميشال  »الرئيسني  أن  إىل 
سليمان وجنيب ميقاتي مل يكونا 
ما  وفق  املوقف  بهذا  علم  على 
وبالتالي  الصحف،  يف  ورد 
خمالفًا  منصور  موقف  يكون 
اليت  بالنفس  النأي  لسياسة 
غري  أمر  وهذا  احلكومة  تعتمدها 
»ميقاتي  أن  إىل  جائز«، مشريًا 

خارج لبنان وعندما يعود سيّتخذ 
أنه  وأعتقد  املناسب،  املوقف 

سيؤكد رفض هذا املوقف«.
تصحيح املوقف

حرب  بطرس  النائب  وطالب 
»اختاذ  بـ  احلكومة  تصريح،  يف 
موقف  برفض  علين  موقف 
منصور، وتصحيحه مبوقف صادر 
مع  ينسجم  الوزراء  جملس  عن 
وال  بالنفس  النأي  سياسة 
الوطين  الشعور  مع  يتناقض 
العام الرافض عمليَة القتل اليت 
ضد  السوري  النظام  ميارسها 
شعبه حتت طائلة اعتبار احلكومة 
املوقف«،  هذا  عن  مسؤولة 
الذي  املوقف  هذا  مستغربًا 
»ناقض موقف رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان وموقف احلكومة 

ككل«.
وختوف »من أن يكون منصور 
السياسية  القوى  بدعم  حمصنًا 
جملس  أكثرية  تشكل  اليت 
الوزراء من »التيار الوطين احلر« 
»أمل«،  وحركة  اهلل«  »حزب  و 
قد  قلقًا من حماسبة  يكون  وأال 
يدعو إليها رئيس اجلمهورية أو 

رئيس احلكومة«.
»أسوأ وقت«

وقال النائب مروان محادة لـ 
الكبري  »العتب  لبنان«:  »صوت 
اخلارجية  وزير  على  والغضب 
تاريخ  وقت يف  أسوأ  اختار  أنه 
موقف  أسوأ  عن  ليعرب  لبنان 
معتربًا  السورية«،  القضية  جتاه 
قرارات  كل  »نسف  منصور  أن 
احلكومة يف وداعه رئاسة جامعة 
يقول  وكأنه  العربية  الدول 
سياسة احلكومة شيء وسياسيت 
منحى  عن  تعرب  وهي  آخر  شيء 
سوري - إيراني ممثل يف شكل 

واسع يف احلكومة اللبنانية«.
وأكد عضو كتلة »املستقبل« 
النيابية مسري اجلسر أن »تصريح 
سياسة  على  خروج  منصور 
ألن  عليها  ومترد  احلكومة، 
بالنأي  أنه متمسك  أكد  رئيسها 
إدخال  منصور  وكالم  بالنفس 
لبنان يف وضع غري سليم، وله 

انعكاسات سلبية علينا«.
وعما ميكن فعله، قال: »ميكن 
موافقة  يلزمه  وهذا  اقالته، 
عشرين وزيرًا«، معتربًا أن »يف 
ما  لتأكيد  مليقاتي  امتحانًا  هذا 
إذا كان ميتلك القدرة على إقالة 

الوزير أم ال«.
ذاتها  الكتلة  عضو  والحظ 
إىل  حديث  يف  اجلراح،  مجال 
منصور  أن  الشرق«،  »إذاعة 
له  يريده  الذي  الدور  »ميارس 
أن  السوري   - اإليراني  احملور 
وزير  أصبح  ولذلك  عنه،  يعرب 
وليس  السوري  النظام  خارجية 

لبنان«.
»اجلماعة  عضو  ودعا 
احلوت  عماد  النائب  اإلسالمية« 
احلكومة  رئيس  تصريح  يف 
بتصرحيات  االكتفاء  »عدم  إىل 
صحافية يؤكد فيها سياسة النأي 
بالنفس للحكومة، وإمنا باملبادرة 
ببيان  السياسة  هذه  ترمجة  إىل 
رمسي يصدر عن االجتماع املقبل 
للحكومة، وكف يد وزير اخلارجية 
عن متثيل الدولة يف أي اجتماع 

خارجي ما دام مستمرًا يف خمالفة 
موقف احلكومة«.

رعد
ويف املقابل، رأى رئيس كتلة 
»الوفاء للمقاومة« النيابية حممد 
رعد يف تصريح، أن »ما تضمنته 
بكل  يعربِّ  منصور،  الوزير  كلمة 
وقومية  وطنية  ومسؤولية  دقة 
اللبناني  الرمسي  املوقف  عن 
النأي  أقرته احلكومة جلهة  الذي 
األزمة  يف  التورط  عن  بالنفس 
األطراف  مجيع  وحض  السورية، 
حيفظ  سياسٍي  حل  اعتماد  على 
استقرارها  وحيقق  سورية  وحدة 
ويليب متطلبات شعبها من دون 

أي تدخل خارجي يف شؤونها«.
الواضح  الكالم  »أن  وأكد 
وزير  قاله  الذي  املوارب  وغري 
إجيابية  على  ينطوي  اخلارجية 
دول  جتاه  كبريين  وحرص 
وجتاه  كلها  العربية  املنطقة 
تتضرر  اليت  شعوبها  مصاحل 
التدمريي  النزف  استمرار  نتيجة 
والبلدان  سورية  يضعف  الذي 
إال  منه  يستفيد  وال  العربية 
»أن حتامل  األمة«، معتربًا  أعداء 
بعض املعارضني يف لبنان على 
للتعهد  مفهومة  ترمجة  منصور، 
ضد  املعارضة  تلتزمه  الذي 
الدولة نكاية باحلكومة، ومن أجل 

مآرب سلطوية خاصة«.
يلعب  أن  لبنان  »فخر  وقال: 
دومًا دورًا إجيابيًا ملصلحة العرب 
جمتمعني من دون جماملة لطرف 
أو افتئات على طرف آخر، والعار 
ميارسه  الذي  التحريض  يف  هو 
بعض الفئويني اللبنانيني الذين 
يف  بيادق  يكونوا  أن  ارتضوا 
على  واإلجهاز  التخريب  مشروع 
واالستقرار  اإلصالح  فرص  كل 
املنطقة  أو  لبنان  يف  سواء 

العربية«.

اخلوري: ما قاله منصور ال يعكس سياسة احلكومة 
حرب: أطالبها برفض علين ملوقفه... وتنبيهه
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كان  أنه  عون  العماد  أعلن 
اجلمهورية  لرئيس  ميكن 
يقّدما  أن  احلكومة  ورئيس 
على  الناخبني  دعوة  مرسوم 
الستني  قانون  أساس 
من  املسبقة  مواقفهما  لوال 
األرثوذكسي  اللقاء  قانون 
املضادة  احلملة  وتشجيعهما 
أقّل  كالمًا  واستخدامهما  له، 
ما ميكن القول فيه إنه ابتزاز 
الدستوري  وللمجلس  للنواب 
رئيس  ودعا  عليهم،  وضغط 
النظر  إعادة  اىل  احلكومة 
من  فّسر  الذي  »باالجتهاد« 
خالله املادة 27 من الدستور، 
هذا  أعطاه  الذي  ومبستشاره 
نّص  أن  اىل  االجتهاد، الفتًا 
ما  عكس  هو  املادة  هذه 
ألنها  احلكومة،  رئيس  شرح 
وال  ناخبيه  من  النائب  حتّرر 
بأن  وذّكر  بطائفتهم.  تقّيده 
يكون  أن  ميكن  ال  الدستور 
والتوافق  امليثاق  إطار  خارج 
»وإال ملا كان دستورًا«، وما 
ينبثق عنه من قوانني »تكون 

حكمًا ميثاقية وتوافقية«.
تيار  مآثر  الكثري من  وعّدد 
يف  وسواه  »املستقبل« 
مدى  عن  متسائاًل  احلكم، 
وعن  وميثاقيتها  دستوريتها 
للقوانني  مطابقتها  مدى 
مراعاتها  أو  اللبنانية 
على  منها  املشرتك،  للعيش 
اجمللس  حّل  املثال:  سبيل 
 ،2005 العام  يف  الدستوري 
استباحة حقوق املسيحيني يف 
والنيابي،  احلكومي  التمثيل 
السنيورة  حكومة  استمرار 
على الرغم من استقالة مجيع 
تعيني  وعدم  الشيعة  الوزراء 
االعتداءات  عنهم،  بديل 
قطع  اجليش،  على  املتكررة 
الطرقات، تهريب السالح عرب 
اجلوار،  اىل  اللبنانية  املرافئ 
املناطق  عن  بالنفس  النأي 
اللبنانية وإخالؤها للمسلحني، 
سيارات  يف  املطلوبني  نقل 
بالرتاضي  األمن  حكومية، 
اخلطاب  اجملرمني،  ومفاوضة 
صرف  تسييب  التكفريي، 
للمواد  خالفًا  العامة  األموال 

الدستورية..
عون  العماد  دعا  وعليه، 
الذين يّدعون الفهم بالدستور 
اىل  وبالتوافق  وباملواثيق 

اخلجل من أنفسهم.
أي  أنه ضّد  بوضوح  وأعلن 
وللمؤسسات،  لألفراد  متديد، 
االنتخابات يف  أجراء  مع  وأنه 
الوقت  يف  مؤكدًا  موعدها، 
قد   60 ال  قانون  أن  نفسه 
جتري  لن  واالنتخابات  ُدفن 
بفعل  وذلك  أساسه،  على 
اللجان  إقرار قانون جديد يف 
تنقصه  تزال  ال  املشرتكة، 
اىل  ليصل  واحدة  خطوة 
قول  رافضًا  العامة،  اهليئة 
اجللسة  إن  مسبقًا  بعضهم 
ميثاقية،  وغري  دستورية  غري 
مقاطعة  أن  على  ومشددًا 
للدستور  مقاطعة  هي  اجللسة 
للميثاق  وضرب  اللبناني 
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الوطين.
كان  الذي  عون  العماد 
تكتل  اجتماع  بعد  يتحدث 
استهل  واإلصالح،  التغيري 
بلدة  مشكلة  بعرض  كالمه 
اليت  احلدودية  »اجلرمق« 

ُدّمرت خالل احلرب،
وقال:

يف  احلديث  أبدأ  أن  قبل 
الشؤون السياسية، سأخربكم 
يف  ضيعة  عن  صغرية  قّصة 
ضيعة  هي  اللبناني،  اجلنوب 
يف  بداية  تهّدمت  اجلرمق، 
احلروب  توالت  ثم   76 العام 
اليت أكملت تدمريها، حتى مل 
يُعد فيها »حجر على حجر« كما 
يقولون، وكّل أهلها مهّجرون 
اىل بريوت، ولقد ُأهِمَلت هذه 
القرية من خمتلف اهليئات اّليت 
تزال  وال  وعّمرت،  ساعدت 
هي  فيما  اآلن،  حتى  مهملة 
تستحق من كّل األجهزة املعنية 
بإعادة  اإلغاثة  هيئة  خصوصًا 
الّتحتية  البنى  إعمارها وإنشاء 
الكهرباء  مّد  على  ومساعدتها 
حتى يقدروا أن يعملوا. هناك 
ُترَفض  اّليت  املعامالت  بعض 
يف املؤسسات، ألنها مرتبطة 
كي  »عّمروا  أي  ببعضها، 
لكن  الكهرباء!«  لكم  جنلب 
األموال؟!!  سيجلبون  أين  من 
بالكاد يستدّينون كي حيافظوا 
يبيعونها.  وال  أرضهم  على 
أنتم  أيضًا  منكم  نأمل  إذن 
اىل  تذهبوا  أن  االعالميون 
تلك القرية وتكتبوا عنها كيف 
كانت وما تبّقى فيها من آثار، 
على  اليوم  هي  كيف  الحظوا 
أّنهم  حتى  مسّطحة،  اخلريطة، 
أـخذوا حجارتها وعّمروا بها يف 

مكاٍن آخر.
املوضوع  إىل  اآلن  بالعودة 
اهليئات  دعوة  وهو  املهم 
القانون  أساس  على  الّناخبة 
الّستني.  قانون  أي  القائم 
أعتقد أّنه كان معقواًل لرئيس 
جملس  ورئيس  اجلمهورية 
الوزراء أن يوّقعا هذا املرسوم 
مواقف  يّتخذا  مل  أّنهما  لو 
احلملة  يشّجعا  ومل  مسبقة 
املضادة للقانون، ألّنهما أطلقا 
أحكامًا مسبقة، ليس هلما احلق 
بإطالقها. قالوا »هذا القانون 
مجيع  و«سأستعمل  مير«،  لن 
»سأرفعه  ملنعه..«،  الوسائل 
الّدستوري«...  اجمللس  إىل 
األسف  مع  الكالم  هذا  كّل 
يوّجهاه  أن  احلق  هلما  ليس 
اجمللس  اىل  وال  الّنواب  إىل 
نعتربه  حنن  الدستوري. 
ابتزازًا، وكما قلُت سابقًا هو 
ضغط على اجمللس الّدستوري 
الّلقاء  قانون  حَتّول  إذا  حتى 
يصدر  إليه،  األرثوذكسي 
غري  ويعتربه  ضّده  احلكم 

دستوري وغري ميثاقي.
عملنا  الفرعية  الّلجنة  يف 
لصاحل  التصويت  حصل  حتى 
األرثوذكسي.  الّلقاء  قانون 
على  نفسه  القانون  حتّول 
أخذ  وأيضًا  املشرتكة  الّلجان 
خطوة  بعد  ينقصه  األكثرية، 

العامة  اهليئة  إىل  يصل  حتى 
عليه.  الّتصويت  وحيصل 
إجراء  ومع  القانون،  مع  حنن 
لسنا  موعدها،  اإلنتخابات يف 
والّسفرية  حنن  أبدًا  خمتلفني 
كونيللي. ليس بالّضرورة أن 
تؤّكد لنا أّنها تريد اإلنتخابات 
وال  هي  ال  موعدها،  يف 
الفرنسيون وال أحد من الّدول 
على  مصّرون  حنن  األخرى... 
إقرار  ينقصنا  ولكن  إجرائها، 

القانون.
فَرض  حُياولون  عندما 
جلسة  عن  ويتحّدثون  قانون، 
غري ميثاقية، فماذا يعين هذا؟ 
ليس مسموحًا ألحد أن يتحّدث 
عن جلسة غري ميثاقية. اجللسة 
ميثاقية، وال ميكن القول قبل 
انعقادها إّنها ليست ميثاقية، 
فمن يعرف الّنوايا؟ من يعرف 
أّنهم لن يأتوا؟ من قال إّنهم 
هذا  اجللسة؟  إىل  يأتوا  لن 
سياسية،  مناورات  فيه  األمر 
قد يقولون إّنهم لن يأتوا ثّم 
يأتون. نريد أن تنعقد اجللسة 
فيها،  الّتصويت  حيصل  وأن 
َفليتغّيب  من يريد أن يتغّيب 
عندها، ولكن أن يقال مسبقًا 
إنهم لن يأتوا وإن اجللسة غري 
ميثاقية فهذا مرفوض. هناك 
الّتشريعي،  املسار  نقص يف 
يتّم  أن  بانتظار  حنن  لذلك 
القانون  هذا  على  الّتصويت 
أّجلنا  إذا  غريه.  على  وليس 
»أَجلنا«  دائمًا، سيأتي  وأّجلنا 
مجيعًا! وإذا ظّلينا على الّنمط 
اّلذي يعملون فيه، فنحن بالنا 
أيضًا ليس طوياًل كثريًا. وإذا 
كان بعضهم يريد أن »نطّوله«، 

فنحن نريد أن نقّصر.
قانون  من  خائفني  لسنا 
قد  نعتربه  ولكننا  الّستني، 
على  مصّرون  وحنن  ُدِفن، 
انتخابات  ُدِفن ولن جتري  أّنه 
هذا  َفليكن  أساسه.  على 
ولكن  اجلميع.  من  مسموعًا 
إنها  والقول  بأشياء  الّتذّرع 
ليس  فهذا  توافقية،  ميثاقية 
فقط »هرطقة« بل »وساخة«! 
فهل الّدستور ميثاقي أم غري 
ميثاقي؟! الّدستور عندما ُأجِنز، 
كان توافقيًا أم غري توافقي؟! 
الّدستور  حيرتم  قانون  وكّل 
ومن  وميثاقيًا،  توافقيًا  ُيعَترب 
أو ما يعّطل تطبيق الّدستور هو 

غري ميثاقي وغري توافقي.
لنا  أّن  الّدستور على  ينّص 

فإذًا  ونقدًا«،  »عّدًا  نائبًا   64
كان لنا احلق ب 64 نائبًا جيب 
أن  اإلنتخابات  قانون  على 
يوصل ال64 نائبًا ألصحابهم. 
األمر  ليس  ذلك،  عن  وعدا 
بسطو فقط، بل سطو مسّلح، 
من  وسطو  احتيالي،  وسطو 
ميكننا  اّليت  الّصفات  مجيع 
يعرف  من  حنن  استعماهلا. 
على  يسطون  كيف  جيدًا 
الّسطو  مسألة  بدأت  حقوقنا، 
وانتهينا   1990 عام  منذ 
شبابنا  وانتهى  املنفى  يف 
باحلبس  وانتهوا  بالّضرب 
باهلرب... ومن سطا  وانتهوا 
علينا يف حينه يريد أن يعطينا 
األخالق!  يف  دروسًا  اليوم 
عملية  هناك  هل  تصّوروا 
العام  قانون  من  أكثر  سطو 
1996؟!! كّل احملافظات ظّلت 
حمافظات إال جبل لبنان قّسموه 
حمافظَتني إرضاًء لوليد جنبالط 
يف  دروسًا  يعّلمنا  اّلذي 
ونّوابه!  هو  اليوم،  األخالق 
كال لقد طفح الكيل!! القانون 
عندما يكون غري ميثاقي وغري 
دستوري ُيلغى. يرّده اجمللس 
الّدستوري. لكن هل حنن نريد 

أن نتوافق على الّدستور؟!!!
بالغ  ومع  ذلك،  على  زد 
رئيس  لدولة  االحرتام 
كيف  أفهم  مل  فإنين  احلكومة 
من   27 املادة  باألمس  شرح 
الدستور، ألن نّص هذه املادة 
هو عكس ما شرحه ألنها حترر 
تقيده  وال  ناخبيه  من  النائب 
عليه  نتمنى  لذلك  بطائفتهم، 
االجتهاد  بهذا  النظر  إعادة 
ستوري  الدُّ مُبستشاره  وأيضًا 
يوجد يف  ماذا  ُيربنا  أن  قبل 

املاّدة 27.
بعض  نرى  أن  نريد  ثانيًا، 
مآثر تّيار امُلستقبل وُكتلة 14 
آذار وسواهم يف احلكم لنرى 
ودستوريتها  ميثاقيتها  درجة 
املشرتك  للعيش  واحرتامها 
حلُّ  هل  ونسأل:  وللقوانني، 
ستوري العام 2005  اجمللس الدُّ
وهل  ؟  ودستوري  ميثاقي 
املسيحيني  حقوق  استباحة 
يابي  مثيل احلكومي والنِّ يف التَّ
دستورٌي  واب  النُّ وجملس 

وميثاقي؟
وزراء  مجيُع  استقالة  هل 
يعة وعدُم تعيني بديل عنهم  الشِّ
عايش امُلشرتك؟!  هو دليل التَّ
بفتوى  احلكومة  قامت  وعندما 

د أّن استقالتهم دستورية  تؤكِّ
وهلم احلق أن يقوموا بها، من 
ستورية؟!  الدُّ بامُلخالفة  قام 
مل  اّلذي  احلكومة  رئيُس 
د  السيِّ مكانهم،  أحدًا  ُيعنيِّ 
خالف  من  هو  نيورة  السَّ فؤاد 
ستور  الدُّ وخُمالفة  ستور،  الدُّ
حُتيُله إىل جملس حُماكمة مثل 
 87 املاّدة  يف  األموال  ة  قصَّ
خُمالفة  إنَّ  إذ  وغريه،  و88 
إحالٌة  فيها  املواد  هذه  مجيُع 

إىل احملكمة.
كلُّ  هل  ذلك،  على  وِقس 
على  امُلتكّررة  اإلعتداءات 
اجليش هي توافقية وميثاقية 
احلكومة  تقوم  أن  بدون 
عنهم؟!  وتبقى ساكتة  بشيء 
من  جزٌء  رقات  الطُّ قطُع  هل 

عاُيش امُلشرتك؟! التَّ
اجمُلرمني  ُمفاوضة  هل 
الح  السِّ تهريب  هل  حكمة؟! 
بنانية إىل بالد  من املرافئ اللُّ
اجلوار هو احرتاٌم للمواثيق مع 
وار أو احرتام مليثاق جامعة  اجلِّ
الّنأي  هل  العربية؟!  ول  الدُّ
املناطق  بعض  عن  فس  بالنَّ
وعرسال  كعّكار  بنانية  اللُّ
سيادة  ونها  ُيسمُّ وطرابُلس 
العيش  ز  وُتعزِّ واستقالل 

امُلشرتك؟!
يف  املطلوبني  نقل  هل 
من  جزٌء  ام  احُلكَّ ارات  سيَّ
على  واحمُلافظة  الّدولة  أمن 
الم القومي؟! هل اخلطاب  السَّ
ة  كفريي هو من ُصلب ُحريَّ التَّ
تواُفقيٌّ  وهو  والّرأي  امُلعتقد 
وميثاقي؟! هل تسييب صرف 
القوانني  وخُمالفة  األموال 
امليثاقية  من  جزٌء  ستورية  الدُّ

وافق؟! والتَّ
أال يجلون من أنفسهم كي 
ُمقاطعة  يريدون  إّنهم  يقولوا 
ما  كلِّ  بعد  اليوم  اجللسات 
اجللسات  ُمقاطعة  به؟!  قاموا 
مليثاق  خُمالفة  أكرُب  هو 
ُل سببًا  وافق الوطين وتشكِّ التَّ
حقُّ  القضاء.  أمام  لإلحالة 
عندما  هو  للّشخص  امُلقاطعة 
وغري  ميثاقّيًا  املوضوُع  يكون 
ستور،  الدُّ يف  عنه  منصوص 
عندئٍذ يكون لغيابه قيمة ألّن 
إىل  حيتاج  عندها  التشريع 

التواُفق.
لنا وحيرمنا، وحرمنا،  من ُيعطِّ
امُلستقبل  تّيار  حقوقنا؟؟  من 
اآلن  يقومون  وهم  وحلفاؤه، 
بابتزاز بعضهم البعض، ابتزاٌز 
وِسخة  ة  طائفيَّ قضايا  يف 

واألوسخ منها ُمطلقوها.
أسئلة  عن  أجاب  ثمَّ 

حافيني: الصِّ
ال  أن  سابقًا  قلَت  س: 
أّنه  الواضح  ومن  متديد، 
على  تواُفٌق  هناك  ليس 
جتري  ولن  انتخابي،  قانوٍن 
اإلنتخابات. هل مُيكن أن تعود 
ه حُيكى  عن رأيك وخصوصًا أنَّ
مديد  التَّ من  ُمتكاملة  ٍة  سلَّ عن 
اإلستحقاقات  من  كبرٍي  لعدٍد 
إىل  واب  النُّ من جملس  ابتداًء 
قيادة  إىل  اجُلمهورية،  رئاسة 

اجليش؟

مديد،  التَّ ضدَّ  زلُت  ما  ج: 
يف  اإلنتخابات  إجراء  مع  أنا 
مديد  التَّ ضدُّ  وأنا  موعدها، 
سات  وللمؤسَّ لألشخاص 
أيضًا. هناك ُرزنامٌة دستورية، 
وجيب احرتامها، أليس هذا ما 

يقولونه؟! وأنا معهم.
س: الرَّئيس جنيب ميقاتي 
إىل  ح  سيرتشَّ ه  أنَّ أعلن 
امُلقبلة  يابية  النِّ اإلنتخابات 
ولن يكون على رأس احلكومة 
اّليت سُتجري هذه اإلنتخابات. 
لتشكيل  إمكانية  هناك  هل 
مُترَّ  كي  فقط  حياديٍة  حكومٍة 

هذه اإلنتخابات؟
»ليلى  نسأل  أن  نريد  ج: 

طيف«. عبد اللَّ
األجدى  يُكن  أمل  س: 
اّلذي  واب  النُّ جملس  انتقاد 
ل يف 3 أو 4 أشهر  مل يتوصَّ
فاق على قانون جديد  إىل اإلتِّ
القانون  أكان  لإلنتخابات 
األرثوذوكسي أو قانون ال13 
دائرة أو ال50 دائرة، وترمون 
دائمًا هذا الفشل على رئيس 
خُبطوٍة  قام  اّلذي  اجلمهورية 
دعوة  عرب  قانونّية  دستورية 

اخبة.. اهليئات النَّ
ج: هذا األمر فلنضعُه جانبًا. 
اّلذي  الكالم  عن  ُث  أحتدَّ أنا 
واب قد قام  سبق، فمجلس النُّ
قت اللجان على  بواجباته وصدَّ
األرثوذوكسي  قاء  اللِّ قانون 
إىل  ننتقل  أن  إالَّ  علينا  وما 

املرحلة األخرية.
س: الّنائب ابراهيم كنعان 
أسود  اليوم  هذا  إنَّ  قال 
رئيس  ألنَّ  لبنان  تاريخ  يف 
اجلمهورية  ورئيس  احلكومة 
عا مرسوم  قاما بواجباتهما ووقَّ
إذًا ما  اخبة.  النَّ دعوة اهليئات 
ب عليهما كي  اّلذي كان يتوجَّ

يقوما به؟
ا كانوا موعودين بأمٍر  ج: ُرمبَّ

آخر، ومل حَيصل هذا األمر.
س: ماذا تعين؟!
ج: فلتسأليهم.

احلكومة  تنتقدون  س: 
مل  ملاذا  يومي،  شبه  بشكٍل 
تأخذوا ُخطوًة اليوم لتستقيلوا 
ه ال  أنَّ من هذه احلكومة طاملا 
حكومتها  رئيس  أداء  يعجُبكم 

وال أداؤها؟
وليس  شأننا  هذا  ج: 

شأنِك.
س: الرَّئيس ميقاتي يقول 
لن  األرثوذكسي  القانون  إنَّ 
ُتريد  إّنك  تقول  وأنت  مُير، 
يعين  ذلك  هل  القانون.  هذا 
ُمشكلة  إىل  قادمة  الّدولة  أنَّ 

ة؟ وخضَّ
كما  ذلك  روا  فسِّ ج: 

تشاؤون.
يتم  مل  حال  يف  س: 
ل إىل قانوٍن جديد ومل  التوصُّ
ُيقرَّ األرثوذوكسي أو أيِّ بديٍل 
آخر تتوافقون عليه، هل ستظلُّ 
على موقفك بإجراء اإلنتخابات 

يف موعدها؟
ج: ذلك أمٌر آخر، فقد يكون 
هناك بديٌل عن اإلنتخابات غري 

مديد. التَّ
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باالمجاع،  األمن  جملس  أقر 
كوريا  حبق  جديدة  عقوبات 
على  ردًا  وذلك  الشمالية، 
اليت  الثالثة  النووية  التجربة 
شباط  يف  بيونغيانغ  نفذتها 

)فرباير( املاضي. 
بعد ساعات من  القرار  وجاء 
بتوجيه  الشمالية  كوريا  تهديد 
إىل  وقائية«  نووية  »ضربة 
على  ردًا  املتحدة  الواليات 
ذرية«  إىل شن حرب  »سعيها 

يف شبه اجلزيرة الكورية.
الناطق باسم اخلارجية  وقال 
بيان:  يف  الشمالية  الكورية 
املتحدة  الواليات  أن  »طاملا 
نووية،  حرب  لشن  تستعد 
الثورية  املسلحة  قواتنا  فإن 
حتتفظ لنفسها حبق شن ضربة 
معاقل  لتدمري  وقائية  نووية 
املعتدين«. كما حذر الناطق من 
أن حربًا كورية ثانية قد تكون 
»حتمية«، إذا واصلت الواليات 
املتحدة وكوريا اجلنوبية رفض 
مطالب بيونغيانغ بإلغاء تدريبات 
عسكرية مشرتكة واسعة النطاق 

مرتقبة األسبوع املقبل.
طوق  نيويورك،  ويف 
النووي  الربنامج  األمن  جملس 
والباليسيت يف كوريا الشمالية 
حبزمة خامسة من العقوبات حتت 
الفصل السابع. ودان اجمللس 
حتت  باإلمجاع  صدر  قرار  يف 
النووية،  التجربة   ٢٠٩٤ الرقم 
كوريا  واجب  على  مشددًا 
الشمالية االمتناع عن إجراء أي 
جتربة أخرى والتوقف عن إطالق 

صواريخ باليستية. 
الدول  سلطات  القرار  وعزز 
أو  الشحنات  كافة يف تفتيش 
من  أو  اىل  املتجهة  الطائرات 

جملس األمن يطوق كوريا الشمالية بعقوبات 
جديدة مبوافقة صينية

وتوقيفها،  الشمالية  كوريا 
إضافة اىل فرض عقوبات متنع 
واملصرفية  املالية  العمليات 
بيونغيانغ  ألنشطة  املخصصة 
الئحة  وأضاف  املشروعة.  غري 
مسؤولني  بأمساء  جديدة 
مالية  ومؤسسات  وكيانات 
الدولية  العقوبات  جداول  اىل 

القائمة حاليًا. 
كما منع كوريا الشمالية من 
الفاخرة وبينها  استرياد املواد 
السباق،  وسيارات  اليخوت 
لكبار  مباشر  استهداف  يف 

املسؤولني يف بيونغ يانغ.
الواليات  القرار  وأعدت 
مفاوضات  سياق  املتحدة، يف 
شباط   ١٢ يف  بدأت  طويلة 
)فرباير( مع الصني، حليف كوريا 
األمن.  جملس  يف  الشمالية 
العقوبات  دقة  مستوى  ودل 
املتضمنة يف القرار اجلديد على 
املدى الذي وصلته الصني يف 
الشمالية  كوريا  من  امتعاضها 
وهو ما أشار اليه سفريها لي 
باودونغ أمس بعد تبين القرار 
»تتقيد  أن  بيونغيانغ  بأن على 
بقرارات جملس األمن«. ورحبت 
سوزان  األمريكية  السفرية 
رايس بتبين جملس األمن القرار 
العقوبات  أن  معتربة  باإلمجاع، 
اجلديدة »سرتفع مثن انتهاكات 
عدم  وتزيد  الشمالية  كوريا 
قدرتها على متويل التكنولوجيا 
النووي  الربنامج  يف  املطلوبة 

والباليسيت«. 
وقالت إن العقوبات اجلديدة 
لكوريا  جدًا  مؤملة  »ستكون 
يانغ  بيونغ  وعلى  الشمالية، 
الدولية  بالتزاماتها  تتقيد  أن 
سيتخذ  األمن  فإن جملس  وإال 

إجراءات أقسى«.
يف  الروسي  السفري  وانتقد 
األمم املتحدة فيتالي تشوركني 
األمن  جملس  يرتأس  الذي 
التهديد  »لغة  احلالي  للشهر 
أن  معتربًا  املتبادلة«  والوعيد 
التزام  األطراف  مجيع  »على 
اهلدوء والعودة اىل مفاوضات 

إطار الدول الست«.
منظمة  أعلنت  ذلك،  إىل 
العفو الدولية أنها حصلت على 
صور جديدة ملتقطة عرب األقمار 
توسيع  ُتظهر  االصطناعية، 
معسكرات  الشمالية  كوريا 
من  الشمال  إىل  االعتقال 

العاصمة بيونغيانغ.
الصور  أن  املنظمة  واعتربت 
توسيع  على  إضافية  أدلة 
معسكرات االعتقال واليت تنكر 
وجودها،  بيونغيانغ  حكومة 
يف  األعضاء  الدول  وحضت 
تشكيل  على  املتحدة  األمم 
يف  للتحقيق  مستقلة  جلنة 
النطاق  الواسعة  االنتهاكات 
ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حلقوق 
يف  اإلنسانية،  ضد  اجلرائم 
وأشارت  الشمالية.  كوريا 

املنظمة
مبن  اآلالف،  مئات  أن  إىل 
يف  ُيتجزون  أطفال،  فيهم 
السياسي  االعتقال  معسكرات 
االعتقال  أماكن  من  وغريها 
الشمالية وخيضعون  يف كوريا 
اإلنسان،  حقوق  النتهاكات 
القسرية  الشاقة  األشغال  مثل 
املهينة  واملعاملة  والتعذيب 
واإلعدام  اإلنسانية  غري  أو 
وُيرمون  موجزة،  بإجراءات 
أشكال  الطعام كشكل من  من 

العقوبات.

تعتمد خطة مقرتحة من  رئيسة 
احلكومة الفيدرالية جوليا غيالرد 
للقضاء على العصابات اإلجرامية 
غري  سلطات  احملاكم  منح  على 
مسبوقة للقضاء على العصابات 
وفقا  أسرتاليا،  عرب  اإلجرامية 
مكتب  منوذج  على  تعتمد  خلطة 
األمريكي  الفيدرالي  التحقيقات 
سلطات  بإحالة  آي«  بي  »اف 
الواليات إىل الكومنولث، وعمل 
أسرتالي  موحد  تشريع  أول 

ملقاومة العصابات.
اجلديد  التشريع  ينص  كما 
على منح الشرطة يف أي والية 
قضائية للمرة األوىل يف تاريخ 
أصول  مصادرة  حق  أسرتاليا 
مكان  أي  من  اجملرمني  وأموال 

يف أسرتاليا.
وعلمت صحيفة الديلي تلغراف 
من  تطلب  سوف  غيالرد  أن 
األسرتالية  واألقاليم  الواليات 
مطاردة  يف  سلطاتهم  بإحالة 
عند  الكومنولث  إىل  العصابات 
لقائهم املنتظر الشهر القادم.

ومن املتوقع أن تؤدي اخلطوة 
العصابات  منع  إىل  اجلديدة 
وأصوهلا  عملياتها  نقل  من 
من  متلصا  الواليات  حدود  عرب 
عمليات  ومنع  احمللية  القوانني 
إليها  تلجأ  اليت  القانون  حتدي 

عصابات الدراجات النارية.
ومن املتوقع أن تطرح غيالرد 
اجمللس  إىل  اجلديدة  اخلطة 
القادم للحكومات األسرتالية يف 

أبريل.
وتتضمن اخلطة املقرتحة وضع 
لتعقب  أسرتالية  بيانات  قاعدة 
األسلحة النارية غري املشروعة.

يأتي ذلك عرب ضمن توصيات 
العام  برملاني  عمل  فريق 

املاضي.
 وقالت مصادر فيدرالية إنها 
تتوقع أن تقابل الواليات اخلطة 

املقرتحة حبماس كبري، ال سيما 
وأن العصابات اإلجرامية تشكل 

إزعاجا بالغا حلكومات الواليات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غيالرد حتارب العصابات اإلجرامية بقانون أمريكي!!

من  أكراد  قياديون  اشتكى 
حزب  حكومة  تعامل  طريقة 
العدالة والتنمية مع مسار السالم 
العمال  حزب  زعيم  اقرتحه  الذي 
حلل  أوجالن  عبداهلل  الكردستاني 
العنف  وإنهاء  الكردية،  القضية 
الدين  صالح  وأعلن  تركيا.  يف 
السالم  »حزب  زعيم  دمريطاش، 
أن  الكردي،  والدميوقراطية« 
قصفًا جويًا تركيًا عنيفًا كاد أن 
رسالة  نقل  من  احلزب  وفد  مينع 
القيادة  إىل  أوجالن  وجهها 
»الكردستاني« يف  لـ  العسكرية 
أن  إىل  مشريًا  العراق،  مشال 
السؤال  طرحوا  القيادة  أعضاء 
العملية اجلوية  احتمال تنفيذ  عن 
مكان  كشف  بعد  لتصفيتهم، 
مدينة  الزائر قرب  الوفد  لقائهم 

السليمانية.
اتصل  انه  دمريطاش  وأوضح 
الطلعات  لوقف  الرتكية  باحلكومة 
اجلوية اليت استهلت مع بدء زيارة 
الوفد. وبعد توقف العمليات عقد 

غيالرد مع وزير النقل أنتوني ألبانيز

شكاوى من تعامل أنقرة مع 
مسار السالم مع األكراد

اجلناح  جتاوب  شهد  الذي  اللقاء 
مع  »الكردستاني«  لـ  العسكري 
والئه  وجتديد  أوجالن،  رسالة 

لقائده املسجون.
وفيما يتوقع رد »حزب السالم 
رسالة  على  والدميوقراطية« 
أوجالن خالل أيام، مّلح دمريطاش 
إىل احتمال وضع احلزب تعديالت 
اقرتحها  اليت  السالم  خطة  على 
االنسحاب  تأجيل  بينها  أوجالن، 
العراق  مشال  إىل  تركيا  من 

واالكتفاء بإعالن وقف النار.
 وجدد شكواه من عدم تعيني 
احلكومة مفاوضًا سياسيًا حملاورة 
أوجالن، وتعاملها مع القضية من 
زاوية أمنية فقط. كما أشار إىل 
التزام  حول  الشكوك  استمرار 
يف  أردوغان  طيب  رجب  حكومة 
املقرتحة،  اخلطة  بنود  كل  تنفيذ 
يف ظل اعتقاد قسم من الشارع 
ياول  أردوغان  بأن  الكردي 
استخدام أوجالن للفوز باالنتخابات 

البلدية والرئاسية العام املقبل.
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استقالة مفاجئة لتيد بايليو من رئاسة والية فيكتوريا ورئاسة حزب 
االحرار ودينيس نابتاين خيلفه

قدم تيد بايليو Baillieu استقالته 
ومن  فيكتوريا  والية  رئاسة  من 

رئاسة حزب االحرار فيها.
اجتماع  بعد  االعالن  هذا  جاء   
مفاجئ للحزب يف الربملان الساعة 

السابعة من مساء االربعاء.
 20 حوالي  االجتماع  استمر  وقد 
طوال  التصفيق  وعال  دقيقة 

الوقت.
دخل  ليال   09:51 الساعة  ويف 
السيد بايليو مقر احلكومة ليستقيل 

من منصب رئيس الوالية.
ويف الساعة 10:40، أدى اليمني 
دينيس  السباق  وزير  الدستورية 
كرئيس   Napthine نابتاين 

للوالية.
وقال رئيس بلدية مدينة ملبورن 

بايليو  استقالة  ان  دويل  روبرت 
مل تكن »بسبب جيف شو«.

انه  على  دويل  السيد  ووافق 
سيكون »من الغريب« اذا السيد 
شو وتريستان وستون وراء قرار 

السيد بايليو »املؤمل«.
»اذا   3WE لراديو  يقول  واضاف 
كان هذا هو احلال، فانهما يكونان 
قد اسقطا القرش األبيض العظيم 

.»)great white shark(
السيد   ان  دويل  السيد  وقال 
والية  رئيس  »سيكون  نابتاين 

قويا وقادرا جدا«
وأعلن السيد بايليو مساء األربعاء: 
استقاليت  قدمت  املساء  »هذا 
الربملاني  االحرار  حلزب  كرئيس 
يف فيكتوريا وسأزور قريبا حاكم 
بصفيت  استقاليت  القدم  الوالية 

رئيس والية فيكتوريا«.
هذه  احب  »اني  يقول  واضاف 
الوالية، وأحب حزب األحرار وأحب 
الذي  الوالية(  الدور )رئاسة  هذا 
كان لي الشرف أن اقوم به على 

مدى عامني ونيف«.
كثريا  أقّدر  »إنين  يقول  وتابع 
شرف أن اكون زعيم حزب االحرار 
السنوات  مدى  على  الربملاني 
السبع املاضية ولكن من الواضح 
بالنسبة لي أن تغيري القيادة يف 

مصلحة احلكومة«.
ان  عن  بايليو  السيد  واعلن 
الزعيم  سيكون  نابتاين  الدكتور 
ورئيسا  االحرار  حلزب  اجلديد 

لوالية فيكتوريا.
وقال رئبس الوالية السابق »أريد 
للزعيم  الكامل  دعمي  أحمض  أن 
دنيس  االحرار  حلزب  اجلديد  
يف  ابقى  سوف  وأنا  نابتاين 

الربملان لدعمه«.
وزير  هو  نابتاين  والدكتور 
املشاريع الكربى وهو أيضا وزير 
االقليمية  املدن  ووزير  املوانئ 

)النائية( ووزير السباق.
بالسيد  نابتاين  السيد  وأشاد 
بايليو  قائال »انين فخور خبدميت 

يف حكومته«.
وقال ان »تيد بايليو خدم بالتأكيد 
الوالية بشكل جيد جدا، ويشرفين 
وهذا مصدر فخر لي أن أقول أنه 
بل صديق  لي  زميل  جمرد  ليس 

رائع ايضا«.

احلزب،  بقيادة  فخور  انه  وقال 
تقديم  إىل  أتطلع  »إنين  مضيفا 
وإجيابية  ومستقرة  قوية  حكومة 

لسكان فيكتوريا«.
وخالل خطاب االستقالة/ الصدمة، 
وهو  بايليو  السيد  عينا  دمعت 
على  وعائلته  املوظفني  يشكر 

دعمهم.
نائب  أشكر  أن  »أريد  وقال 
رئيس الوالية بيرت راين على وجه 
اخلصوص، وأعضاء ائتالف االحرار 
أعضاء  أشكر  أن  أريد  الوطين، 
أيضا  أشكر  أن  أريد  احلكومة.. 
اولئك  خاصة  أصدقائي،  مجيع 
جمهولي  يظلوا  ان  فضلوا  الذين 
أشكر  احلال  وبطبيعة  االسم، 
الثالثة،  وأطفالنا  روبني  زوجيت 
كما أود أن أشكر عائليت الكربى. 
أملس  سوف  أنين  من  متأكد  أنا 
من العديد منهم حرارة العطف يف 

وقت الحق هذا املساء«.
إلرث  حتية   Baillieu السيد  ووجه 
»تتمتع  قائال  فيكتوريا،  والية 
فيكتوريا بإرث ال مثيل له، ليس 
كما  ولكن،  البلد  أحناء  مجيع  يف 
مجيع  يف  له  مثيل  ال  اعتقد، 
الوقوف  شرف  ولي  العامل  أحناء 
هذا  أن  وفهم  الغرفة  هذه  يف 
السكان  مثل  قد  الذي  الربملان، 
فقط  ليس  160 سنة،  من  ألكثر 
منارة للدميقراطية ولكنه أيضا رمز 

ملا هو ممكن«.
األساسي  ان«الطابع  وقال 
التطلع  وحدة  هو  للفيكتوريني 
استيطانهم  منذ  وهم  والطموح 
أثبتوا هذا الطابع األساسي مرارا 

وتكرارا.«
شعب  شيء  كل  »قبل  وشكر 
أولوها  اليت  الثقة  على  فيكتوريا 
سنوات،  عدة  مدى  على  لي 
لنا  اتاحوا  الذين  أولئك  وخاصة 
يف  احلكومة  يف  لنكون  الفرصة 

عام 2010«.
الوزراء  رئيسة  تعهدت  بدورها 
الدكتور  مع  بالعمل  جيالرد  جوليا 
Napthine لصاحل فيكتوريا ومتنت 
يف  األفضل   Baillieu للسيد 

املستقبل.
بايليو  تيد  »استقالة  ان  وقالت 

أخبار  هي  االربعاء(  )ليل  الليلة 
هامة جلميع سكان فيكتوريا«.

أن  املؤكد  »من  تقول  واضافت 
هذا القرار كان صعبا جدا للسيد 
للسيد  أمتنى  ولعائلته.  بايليو 
بايليو كل التوفيق يف املستقبل، 
اجل مصاحل  للعمل من  وسأسعى 
خليفته،  مع  الفيكتوريني  مجيع 

.»Napthine السيد دينيس
طوني  املعارضة  زعيم  شكر  كما 
خلدمته   Baillieu السيد  ابوت 

شعب فيكتوريا.
العامني  مدى  »على  وقال 
املاضيني عمل تيد جاهدا ملعاجلة 
املشاكل اليت خلفتها 11 سنة من 

إهمال حزب العمال«.
موازنات  تيد  »وضع  يقول  وتابع 
مستدام  أساس  على  فيكتوريا 
وقام باستثمارات كبرية يف البنية 
ماسة  حباجة  اليت  للوالية  التحتية 

اليها«.
األخرية  األشهر  »يف  انه  واعلن 
احلكومة  ضد  بنجاح  تيد  كافح 
الفيدرالية بعد ان اقتطعت جوليا 
من  دوالر  مليار   1.6 غيالرد 
يف  العامة  املستشفيات  متويل 

أسرتاليا«.
وقال »لقد عملت بشكل وثيق مع 
السنوات  مدى  على   Baillieu تيد 
رجل  هو  تيد  املاضية.  القليلة 
له  وأمتنى  والشرف  النزاهة 

التوفيق يف املستقبل.
»دينيس  املعارضة  زعيم  وهنأ 
زعيما  انتخابه  على   Napthine
حلزب االحرار الفيكتوري الربملاني 
عن  معه  العمل  إىل  أتطلع  وإنين 

كثب«.
 Baillieu وقد أتت استقالة السيد
سابق  وقت  استقال يف  ان  بعد 
من  شو  جيف  نفسه  اليوم  من 
قال  بيانا  وأصدر  االحرار  حزب 
فيه ان الفيكتوريني فقدوا الثقة 

يف قيادة بايليو.
شو:  السيد  بيان  يف  جاء  ومما 
»هذا الصباح أبلغُت رئيس والية 
حزب  من  استقاليت  فيكتوريا 
فعال  بشكل  الربملاني،  االحرار 

وعلى الفور«.

تيد بايليو

دينيس نابتاين

أجريت  دولية  دراسة  كشفت 
أدياليد  جامعة  بقيادة   
املختلط  املاء  أن  األسرتالية 
تسوس  مينع  الفلوريد  مع 
األعمار،  كافة  يف  األسنان 

وليس األطفال فحسب.
الدراسة األوىل من  وأوضحت 
نوعها أن األدلة متزايدة على 
املاء  إىل  الفلوريد  إضافة  أن 

يفيد األسنان بشكل كبري.
كاي  الربوفيسورة  وقالت 
البحوث  مركز  مديرة  روبرتس 
األسرتالية لصحة الفم جبامعة 
أدياليد أن النتائج تضيف إىل 
األدلة بأن إضافة الفلوريد إىل 
ماء الشرب تفيد الصحة العامة 
ألسنان األطفال، وتتعدى تلك 
املزيج  ذلك  أن  إىل  احلقيقة 
الشرب  وماء  الفلوريد  بني 
أيضا،  البالغني  أسنان  يفيد 

ومينع تسوسها.

عينة  على  الدراسة  وأجريت 
األسرتاليني  من  عشوائية 
من  أسرتالي،   3800 مشلت 

عمر اخلامسة عشر فأكثر.
وتابع روبرتس بقوهلا: »العلم 
توصل منذ فرتة إىل أن شرب 
مينع  بالفلوريد  املختلط  املاء 
لكنها  األطفال  عند  التسوس 
فيها  يثبت  اليت  األوىل  املرة 
ينسحب  األمر  أن  حبث  أي 

أيضا على البالغني«.
الذين  أن  الدراسة  وأظهرت 
املاء  تناول  على  تعودوا  
 75 بنسبة  بالفلوريد  املطعم 
% أو أكثر من سنوات حياتهم 
األسنان  تسوس  نسبة  تقل 
مقارنة   %  30 مبقدار  لديهم 
اخلليط  ذلك  يتناول  مبن 
بنسبة 25 % أو أقل من أيام 

حياتهم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

دراسة أسرتالية: املاء بالفلوريد مينع 
تسوس أسنان األطفال والبالغني

إضافة الفلوريد إىل املاء مفيدة للبالغني واألطفال
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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

إىل  حديث  استطالع  أشار 
يفقد  قد  العمال  حزب  أن 
غرب  يف  مؤيديه  من  الكثري 
استبدال  يتم  مل  إذا  سيدني 
غيالرد بكيفن راد على مقعد 

القيادة.
يأتي ذلك يف ظل تراجع شديد 
نيو  يف  العماليني  لشعبية 
ساوث ويلز حتديدا، مبا يهدد 
الربملان  أعضاء  من  العديد 
مقاعدهم  خبسارة  العماليني 

يف انتخابات سبتمرب.
فريفاكس  استطالع  وركز 
ميديا/ريتشتيل املشرتك على 
انتخابية يف غرب  أربع دوائر 
املقاعد  من  كانت  سيدني، 
أن  إال  للعماليني/  املضمونة 
إىل  أشارت  االستطالع  نتائج 
ظل  يف  كذلك  تعد  مل  أنها 
القيادة احلالية جلوليا غيالرد.

أيضا  االستطالع  وأوضح 
لقيادة  راد  كيفن  عودة  أن 
احلزب واحلكومة يف االنتخابات 
الوحيد  السبيل  هو  القادمة 
للعماليني  يضمن  قد  الذي 
غرب  مقاعد  على  احلفاظ 

سيدني.
مت  الذي  االستطالع  وأظهر 
االنتهاء منه اخلميس املاضي 

استطالع: ناخبو غرب سيدني 
يرغبون يف عودة كيفن راد
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يفوزون  قد  الليرباليني  أن 
بتلك املقاعد األربعة يف تغري 
على  األمور  ظلت  إذا  جذري 

وضعها احلالي.
مشلها  اليت  األربعة  واملقاعد 
»شيفلي«  هي  االستطالع 
عضو  مقعدها  يشغل  اليت 
الربملان العمالي اد هوسيك، 
حيتل  واليت  و«بالكسالند« 
و«  كلري،  جاسون  مقعدها 
مقعد  وأخريا  ماكماهون« 

»ويريوا«.
مشاركة  االستطالع  ومشل 
2550 شخص أسهم تصويتهم 
يف توضيح مدى االنهيار يف 

شعبية غيالرد.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيسة  غيالرد  جوليا  عرضت 
مليار  الفيدرالية  احلكومة 
يف  للبدء  إضافية  دوالر 
السريع  الطريق  شبكة  بناء 
»ويست  سيدني،  غرب  يف 
كونيكس« معتربة أن ذلك من 

أوليات االقتصاد الوطين.
مشروطة  األموال  تلك  ولكن 
استمرار  أوالها  بثالثة شروط 
»ام4«  طريق  رسوم  جمانية 
»بورت  بـ  ربطا  يتضمن  وأن 
بوتاني« الستيعاب الشاحنات 
الطرق  يف  مرورها  وعدم 
سيدني،  لضواحي  املتامخة 
يف  نفق  عمل  إىل  باإلضافة 
املركزية  األعمال  منطقة 
غرب  إىل  يربطه  بسيدني 

املدينة.
مع  حوار  يف  غيالرد  وقالت 
إن  تلغراف  الدايلي  صحيفة 
مستعدة  الفيدرالية  احلكومة 
الذي  بالتمويل  لاللتزام  اآلن 
مبشروع  املتعلق  إليه  تعهدت 
الذي  كونيكس«  »ويست 

يكلف 13 مليار دوالر.
حول  الرتدد  من  عقد  وبعد 
حتسني البنية التحية لسيدني 
املروري،  االختناق  من  للحد 
على  أخريا  غيالرد  وافقت 
توفري دعم مبليارات الدوالرات 

يف  الدوالر  مباليني  وليس 
سبيل حتسني البنية التحتية.

عند  »جيب  غيالرد:  وقال 
البنية  تطوير  عن  احلديث 
التحتية أن يكون احلديث عن 
وليس  الدوالرات   مليارات 

غيالرد ختصص متويال إضافيا لطريق »ويست كونيكس«

رئيسة الحكومة الفيدرالية جوليا غيالرد

جمرد املاليني«.
وسيت   « مشروع  أن  يذكر 
كونيكس« أضحى اآلن مبثابة 
بعض  بني  للجدال  قضية 

األطراف السياسية.
االئتالف  رئيس  وكان 

توني  املعارض  الفيدرالي 
 1.5 بتوفري  تعد  قد  أبوت 
مليار دوالر للمشروع يف حالة 

فوزه باالنتخابات القادمة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عقدت رئيسة الوزراء االسرتالية 
قادة  مع  اجتماعا  غيالرد  جوليا 
اجملتمع يف جنوب غرب سيدني 
وناقشت معهم خطتها ملكافحة 
انشطة عصابات اجلرمية املنظمة 

رئيسة الوزراء االسرتالية جتتمع مع قادة  اجملتمع يف جنوب غرب سيدني

رئيسة الوزراء جوليا غيالرد خالل االجتماع وبدا والنائب الوزير  طوني بورك,  نائب رئيس بلدية كانرتبري خضر صالح ، 
الدكتور جمال ريفي ،مدير ثانوية بانشبول جهاد ديب.

على املستوى الوطين .  وحثت 
االجتماع  خالل  غيالرد  جوليا 
بانشبول  مركز  يف  عقد  الذي 
بانشبول  االجتماعي يف ضاحية 
ورؤساء  املناطق  نواب  حبضور 

الرئيسية  والقيادات  البلديات 
يف اجملتمع على تعاون  حكومات 
الواليات مع خطتها اهلادفة للحد 
من اجلرمية ومكافحتها على مجيع 

املستويات . 
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أبوت: سأتعقب طاليب اللجوء داخل 
أسرتاليا!!

الفيدرالي  االئتالف  زعيم  أعلن 
إنه  أبوت  طوني  املعارض 
طاليب  »مالحقة«  فكرة  يساند 
داخل اجملتمع،  وتعقبهم  اللجوء 
متعهدا بتنفيذ ذلك إذا فاز يف 

االنتخابات القادمة.
متاما  يؤيد  أنه  أبوت  وأضاف 
موريسون  سكوت  اقرتاحات 
الظل  حكومة  يف  اهلجرة  وزير 
طاليب  بإخضاع  طالب  الذي 
اللجوء ذوي التأشريات املؤقتة 
إلزامية  سلوك  لربوتوكوالت 
وضرورة  التعقب،  تتضمن 

اإلبالغ عن أماكن تواجدهم.
احلكومة  أن  أبوت  وتابع 
الفيدرالية فقدت سيطرتها متاما 
إىل  اللجوء  طاليب  تدفق  على 

أسرتاليا.
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مجموعة من طالبي اللجوء يف شقة بسيدني قد يتعرضون للنعقب يف حالة فوز توني أبوت باالنتخابات املقبلة

وطالب االئتالف أيضا بضرورة 
كل  بتسجيل  الشرطة  تقوم  أن 
اجملتمع  يف  ينخرط  جلوء  طالب 
قادما من مراكز االحتجاز، وحامال 
انتظار  حلني  مؤقتة  تأشرية 

معرفة مصري طلب اللجوء.
تصرحيات  يف  أبوت  وأضاف 
بريزبن:  يف  بها  أدىل  صحفية 
يأتي  احلالي،  الوقت  يف   «
من  هائل  عدد  أسرتاليا  إىل 
طاليب اللجوء تضيق بهم مراكز 
إطالق  إىل  يؤدي  مبا  االحتجاز 
بعضهم ليحيا يف اجملتمع دون 

رقابة أو إشراف«.
مل  حكومة  »إنها  قائال:  وتابع 
السيطرة  بفقدان  فقط  تكتف 
عرب  اللجوء  طاليب  تدفق  على 
السيطرة  فقدت  لكنها  احلدود، 

أيضا عليهم أيضا من الداخل«.
إىل  أشارت  قد  وكانت مصادر 
طاليب  من  ألف   12 حوالي  أن 
املؤقتة  التأشرية  ذوي  اللجوء 
بشأن ضرورة  بتعهداتهم  أخلوا 
عناوين  عن  اهلجرة  وزارة  إخبار 

تغيري إقامتهم.
األزمة  حول  احلديث  وجتدد 
جلوء  طالب  حترش  واقعة  بعد 
سكن  يف   بطالبة  سريالنكي 
ماكواري  جلامعة  تابع  جامعي 
قضية  طرح  مبا  نومها،  أثناء 
السيطرة على سلوكيات طاليب 
ومدى  أسرتاليا،  داخل  اللجوء 
اجملتمع  داخل  اخنراطهم  مالءمة 

دون ضوابط.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غيالرد تعلن احلرب على العصابات اإلجرامية

اللجوء  طاليب  من  جمموعة  يقيم 
جتاري  مبنى  يف  السريالنكيني 

بوسط باراماتا غرب سيدني.
وحتولت مكاتب جتارية يف العقار 
كان  والذي  الواحد  الطابق  ذات 
إىل  هندسيا  مركز  يوم  ذات 
أماكن إلقامة 10 سريالنكيني على 

األقل.
ومن بني طاليب اللجوء الذين كانوا  
السريالنكي  اجملموعة  هذه  ضمن 
سنة،   21 سيلفاراجا،  داكسشان 
جبامعة  طالبة  غرفة  اقتحم  الذي 
داخل  يديه  ووضع  ماكواري 
سروال بيجامتها بينما كانت تغط 
احملكمة  وأمرت  عميق،  نوم  يف 
يتقدم  أن  إىل  احلجز  يف  بوضعه 
بطلب للخروج بكفالة هذا الشهر.

انتقلوا  إنهم  اللجوء  طالبو  وقال 
األسبوع  املكان  هذا  يف  للعيش 
املاضي بعد أن كانوا يقيمون يف 

يف  اللجوء  طاليب  احتجاز  معسكر 
»كريتني« و«ويبيا«

على  جلوء  طالب  كل  وحيصل 

438 دوالر كل أسبوعني، ونوهوا 
أنهم يدفعون 400 دوالر أسبوعيا 
كإجيار أسبوعي للمنزل, وأضافوا 

هنا يسكن السريالنكي الذي أدخل يده يف سروال طالبة أسرتالية!!

حمام العقارالعقار الذي يأوي طالبي لجوء يف باراماتا

أن كل اثنني منهما يعيشون يف 
غرفة.

اللجوء إنهم ميتلكون  وتابع طالبو 

عن  وأعربوا  مؤقتة،  تأشريات 
هذا  داخل  باإلقامة  سعادتهم 
إنه   « أحدهم:  وقال  العقار، 

أفضل كثريا  من مراكز االحتجاز، 
كلنا متساوون هنا«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مصادرة  خطر  اجملرمون  يواجه 
واملنازل  الفارهة  السيارات 
إطار  يف  املالية  واألصول 
احلرب على العصابات اإلجرامية 
واليت قررت احلكومة الفيدرالية 

خوضها بكل شراسة.
جوليا  تعلن  أن  املتوقع  ومن 
احلكومة  رئيسة  غيالرد 
تشكيل  عن  اليوم  الفيدرالية 
الستهداف  جديدة  عمل  فرق 

العصابات اإلجرامية.
جاسون  يعلن  أن  املتوقع  ومن 
املنزلية،  الشؤون  وزير  كلري 
وتوني نيجاس مفوض الشرطة 
عن  الفيدرالية  األسرتالية 
دوالر  مليون   64 ختصيص 
لفرق العمل اجلديدة اليت  تضم 
األسرتالية  الشرطة  من  عناصر 

وشرطة الواليات.
أفكار  بنات  من  الفكرة  وتعد 
الفيدرالية  الشرطة  مفوض 

بأن  غيالرد  حكومة  نصح  الذي 
أفضل طريقة حملاربة العصابات 
املزيد  يف  يتمثل  اإلجرامية 
املؤسسات  بني  التعاون  من 

الفيدرالية والتابعة للواليات.
مالحقة  اجلديدة  اخلطة  وتتضمن 
الضريبية  السجالت  وتعقب 
االجتماعي  الضمان  ودائرة 
فيهم  املشتبه  للمجرمني 
باإلضافة إىل مصادرة األصول 
اليت مت شراؤها باستخدام أرباح 

اجلرائم.
»صنداي  لصحيفة  كلري  وقال 
تلغراف«: »املال جيلب السلطة 
امتلكت  ذا  يف عامل اجلرمية، وإ 
ملصادرة  أكرب  سلطة  الشرطة 
األصول، سوف يتم إفساد تلك 

املعادلة بني املال والسلطة«.
هائل  فرق  »سيحدث  وتابع: 
يف  الشرطة  سلطة  زادت  كلما 
واألموال  السيارات  مصادرة 

واملنازل اململوكة للمجرمني«.
يرغبون  »املواطنون  وتابع: 
العصابات  على  القضاء  يف 
عن  النظر  بعض  اإلجرامية، 

الكيفية اليت تتم بها«.
العمل  فرق  تتكون  وسوف 
وملبورن  سيدني  يف  اجلديدة 
وداروين  وأدياليد  وبريزبن، 

وبريث.
تفشي  أعقاب  يف  ذلك  يأتي 
الكثري من جرائم السطو املسلح 

وإطالق النار عرب أسرتاليا.
إطالق  »حوادث  واستطرد كلري 
أدخلت  املتعددة  والقتل  النار 
وجيب  القلوب،  يف  التوجس 

مواجهتها«.
وكانت غيالرد قد حادثت باري 
أوفاريل أمس لتخربه عن تكوين 

فرق العمل اجلديدة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غيالرد
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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

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

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

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

Saturday 9 March 2013  2013 آذار   9 السبت 

بطاقات مكاملات خارجية بأرخص األسعار 
الـبيع بالــجملة

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499
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Australian Newsاسرتاليات

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.comاسرتاليا يف أسبوع

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

Saturday 9 March 2013  2013 آذار   9 السبت 

رجال  أربعة  احملكمة  أدانت 
قاموا مبعاقبة فين كهربائي يف 
سيدني باجللد 40 مرة باستخدام 
أنهم  ذلك  فسروا  حيث  سلك، 
للشريعة  وفقا  يعاقبونه  كانوا 
الرجل  إقدام  بسبب  اإلسالمية 
وتعاطي  اخلمور  احتساء  على 

املخدرات.
زكريا  هم  األربعة  واألشخاص 
ووسيم  سيفشي  وتولغا  رعد 
حيث  فياض وسنجيز كوسكون 
تتعلق  اتهامات  بعدة  أدينوا 
قاموا  حينما  يوليو 2011  بشهر 
جبلد مارتينيز الذي كان قد حتول 

من املسيحية إىل اإلسالم.
مالونلي  بريان  القاضي  وقال 
احمللية  بريوود  حمكمة   قاضي 
أمس اخلميس إن القضية غريبة 
داخل  معتادة  وليست  للغاية 

اجملتمع األسرتالي.
يندرج حتت  حدث  ما  أن  وتابع 
بند اإلهانة حتت مسمى أن ذلك 
تطبيق ديين، معتربا  أنها قضية 

جديدة يف احملاكم األسرتالية.
منذ  التحقيقات  أن  وتابع 
الواقعة  فصلت  القضية  بداية 
أو  إسالمي  مفهوم  أي  عن 
يف  وحبثت  بالشريعة،  يتعلق 
بالقضية  املرتبطة  االنتهاكات 

ذاتها.
وعلمت احملكمة أن مارتينيز كان 
واملخدرات  الكحول  تعاطى  قد 
ثم   2011 يوليو   16 و   15 يف 

احملكمة تدين 4 أشخاص بتهمة جلد  رجل  يف سيدني  40 مرة
اتصل بفياض الذي كان مبثابة 
قائد روحي بالنسبة له، والذي 
قال إنه قرر تنفيذ ذلك العقاب 
على مارتينيز ملساعدته على نبذ 

املخدرات واإلقالع عنها.
وتابع فياض أنه قال ملارتينيز: 
»احلل يكمن يف تقييدك أخي«.
فياض  أن  احملكمة  وعلمت 
اتصل برعد وطلب منه الذهاب 
ملنزل مارتينيز يف غرب سيدني 
إليهما سيفشي  أن ينضم  قبل 
مجيعا  ويتوجهون  وكوسكون 
 16 يف  مارتينيز  منزل  صوب 
فياض جبلده  قام  حيث  يوليو، 
بينما كان اآلخرون يقيدونه على 

سرير.
كان  »لقد  القاضي:  وقال 
ثم  جلدات،   10 حيصي  فياض 
كان  راحة،  فرتة  مارتينيز  مينح 
احلمام  إىل  األخري  خالهلا  يتوجه 
ويتقيأ، ثم يتم إجباره بالعودة 
مرات،   10 وجيلده  السرير  إىل 

وهكذا«.
مارتينيز  طالب  الواقعة  وعقب 
إمام  البنا  عمر  الشيخ  نصيحة 
مسجد عمر يف »ألبورن« والذي 
ميت  ال  حدث  ما  إن  له  قال 
لإلسالم بصلة، وكان  جيب أال 

حيدث.
احملكمة  تصدر  أن  املقرر  ومن 
وقت  يف  املتهمني  على  حكما 

الحق بعدما ثبتت إدانتهم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قام زعيم االئئتالف الفيدرالي 
املعارض طوني أبوت صباح 
يف  لضواحي  بزيارة  السبت 
غرب سيدني، وتعهد بفرض  
للقانون والنظام، حيث تأتي 
تلك الزيارة قبيل زيارة غيالد 
املتوقعة لغرب سيدني واليت 

ستستغرق أسبوعا كامال.
زيارته  خالل  أبوت  وقام 
 Leumeah بزيارة حملطة قطار
يف دائرة »ماك آرثر«، حيث 
كان  برنامج  بعودة  تعهد 
احلكومة  رئيس  وضعه  قد 
جون  األسبق  األسرتالية 
مليون   50 بتمويل  هاورد 
تركيب  ويتضمن  دوالر، 
شبكة من الكامريات السرية 

يف أحناء أسرتاليا.
بتوفري  »أتعهد  أبوت:  وقال 
جملالس  الالزمة  التمويالت 
املزيد  لشراء  البلديات 
الضوئية  اإلشارات  من 
السرية  املراقبة  وكامريات 
يف ليتم وضعها يف مواضع 
تتفشى فيها اجلرائم، لضبط 
أمام  ومثوهلم  اجملرمني 

القضاء«.
وتابع أبوت أن الربنامج الذي 
أكثر  »شوارع  اسم  حيمل 
يتم متويله يف  أمانا« سوف 
االنتخابات  يف  فوزه  حالة 
األموال  باستخدام  القادمة 
املشبوهة اليت يتم مصادرتها 

أبوت: سأطبق برنامج 
»شوارع أكثر أمانا« 
يف إطار »قانون اجلرائم«.

واعترب أبوت أن أولوياته اليت 
غرب  يف  لتنفيذها  يتطلع 
قضايا  يف  تتمثل  سيدني 
ووسائل  املعيشة،  تكلفة 

املواصالت، ومنع اجلرمية.
وكان استطالع أجرته مؤسسة 
فريفاكس قد كشف انهيارا 
حزب  شعبية  يف  واضحا 
سيدني،  غرب  يف  العمال 
وحتديدا  غيالرد  قيادة  حتت 
يسيطر  اليت  املقاعد  يف 
الذين  العماليون  عليها 
تلك  خسارة  خطر  يواجهون 
رغبة يف  أظهر  كما  املقاعد، 
عودة كيفن راد ليقود الدفة 

العمالية.
قام  أنه  أبوت  واستطرد 
بزيارة غرب سيدني 47 مرة 
حيث   ،2010 انتخابات  منذ 
يف  البقاء  يعتزم  إنه  قال 
غرب سيدني األحد واالثنني، 
خططه  أن  إىل  أشار  لكنه 
تتضح  مل  األسبوع  لباقي 

بعد.
غيالرد  جوليا  على  أن  وتابع 
الفيدرالية  احلكومة  رئيسة 
من  عديد  على  اإلجابة 
األسئلة عند زيارتها املرتقبة 
لغرب سيدني، واتهم حكومة 
سوى  تفكر  ال  بأنها  غيالرد 

يف مصلحتها الشخصية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ثالثة  كل  من  واحد  يتعاطى 
أسرتاليا  سجون  يف  جمرمني 

ثلث جمرمي أسرتاليا يتعاطون احلشيش يف السجون!!
قضائهم  أثناء  احلشيش  خمدر 

لعقوبة احلبس.
أن  اإلحصائيات  وكشفت 
السطو  جبرائم  املدانني 
هم  العنيفة  واجلرائم  املسلح 
تتعاطى  اليت  الفئات  أكثر 
السجن،  داخل  احلشيش  خمدر 
تصرفاتهم  على  ذلك  وينعكس 

بعد إطالق سراحهم.
احلديثة  البحوث  أحد  وأشار 
الوطين  »املركز  من   الصادر 
التابع  القنب«  إدمان  ملكافحة 
جلامعة نيو ساوث ويلز  إىل أن 
الفئة العظمى من اجملرمني من 

مدمين احلشيش بشكل يومي.
مديرة  كوبالند  جان  وقالت  
املركز إنها شعرت بالدهشة من 
السهولة  بتلك  احلشيش  توفر 
إىل  ووصوله  السجون  يف 
وأن  سيما  ال  املساجني،  أيدي 
نفاذة  رائحة  ذات  املخدر  هذا 
ويسهل اكتشافه، ال سيما وأن 
بوليسية  كالبا  تضم  السجون 
استنادا  املخدرات،  الكتشاف 

على حاسة الشم القوية«.
من  العديد  أن  التقرير  وأضاف 
األحباث السابقة تركز على أنواع 
احلشيش  من  األقوى  املخدرات 
والكوكايني،  اهلريوين  مثل 
احلشيش  خمدر  تأثري  متجاهلني 

السليب على تفشي اجلرائم.
األسرتالي  للمعهد  ووفقا 
يتبوأ  احلشيش  فإن  للجرائم 
يتعاطاها  اليت  املخدرات  قائمة 
أثناء  األسرتاليون  املساجني 
وفقا  العقوبة،  قضاء  فرتة 
عام  من  مرتاكمة  إلحصائيات 

2001 مبعدل  الثلث.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أصحاب  يتلقى  أن  املقرر  من 
إضافية  دوالر   35 املعاشات 
الحق  وقت  يف  أسبوعني  كل 
تعويضا  احلالي،  الشهر  من 
عن حالة التضخم االقتصادي، 
يف حماولة بدت وكأنها كسب 
املعاشات  أصحاب  ألصوات 
يف  القادمة  االنتخابات  قبل 

سبتمرب.
ومن املقرر أن تعلن »وزيرة 
ماكلني  جيين  العائالت« 
اليوم السبت أنه ابتداء من 20 
املعاش  صاحب  فإن  مارس 
دوالرا   35.80 يتلقى  سوف 
إضافية كل أسبوعني، يف حالة 
دوالرا    54 و  وحيدا،  كان  أن 

إذا كان متزوجا.
وتنطبق الزيادة على األشخاص 
معاش  يتلقون  الذين 
الشيخوخة ومعاش العجز وبدل 
قدامى  إىل  باإلضافة  الرعاية 

احملاربني.
من  املستفيدين  عدد  ويبلغ 
التغيريات اجلديدة حوالي 1.2 
مليون شخص يف نيو ساوث 
ويلز و900 ألف يف فيكتوريا.

الزيادة  إن  ماكلني  وقالت 
األجور، ألن  بنمو  أيضا  ترتبط 
مبتوسط  ربطه  يتم  املعاش 

الدخل األسبوعي.
احلد  يصل  الزيادة  وبهذه 
إىل  التقاعد  ملعاش  األقصى 
و  لألعزب،  دوالر   808.40

1218.80 دوالر للمتزوج.
سوف  مارس   20 من  وبداية 
يف  املعاشات  أصحاب  يبدأ 
تأثريات  عن  تعويضا  تلقي 
ضريبة الكربون كل أسبوعني، 
لألعزب،  دوالر   13.50 مبقدار 

و20.40 دوالر للمتزوج.
مقدار  أن  ماكلني  وتابعت 
سنويا  احلكومة  ستدفعه  ما 
الكربون  ضريبة  عن  تعويضا 
يناهز املليار دوالر، وانتقدت 
الليربالي  االئتالف  زعيم 
لتعهده  أبوت  توني  املعارض 
يف  االستحقاقات  تلك  بإلغاء 
حالة فوزه باالنتخابات القادمة 
املعاشات  أصحاب  مبا سيحرم 
من مدفوعات هم أمس احلاجة 

إليها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

حكومة غيالرد جتذب أصحاب 
املعاشات بربيق املال !!

الفيدرالي  اخلزانة  وزير  شكك 
واين سوان من تقارير تقول إن 
مليار   2 توفري  احلكومة  بإمكان 
عن  تراجعت  إذا  سنويا  دوالر 

املساعدات الضريبية العائلية.
وكان حتليل أصدره املركز القومي 
للشؤون االجتماعية واالقتصادية 
احلكومة  تراجع  أن  إىل  أشار  قد 
عند التزاماتها بشأن املساعدات 
الضريبية العائلية »اجلزء ب« قد 

يوفر هلا أموال طائلة.

ولكن متحدث باسم واين سوان 
 « قائال:  التقرير  شأن  من  قلل 
التقارير  مئات  هنالك  سيكون 
امليزانية،  اقرتاب  مع  املشابهة 

ومعظمها يكون خاطئا«.
زادت  غيالرد  حكومة  أن  وتابع 
من مساعداتها ملا يربو عن 1.6 
مليون عائلة، تتضمن ختفيضات 
ضريبية لذوي الدخل املنخفض، 
مبساعدة  احلكومة  التزام  مؤكدا 

تلك العائالت.
منظمة  قامت  األثناء  ذات  ويف 
بإصدار   Australian Industry
اليت  السابقة  لألمنيات  قائمة 
ضمت  امليزانية  صدور  تسبق 
أن  املنظمة  تتمنى  معيارا   37
قبيل  بدراستها  احلكومة  تقوم 
سد  يف  احلاجة  أبرزها  امليزانية 
فجوات النمو االقتصادي والبحث 
إىل  واحلاجة  بديلة،  مصادر  عن 

تكثيف نطاق البحوث واالبتكار.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سوان: لن نتخلي عن 1.6 مليون 
عائلة أسرتالية

سوان أثناء مؤتمر صحفي يف مبنى  الربملان يف كانبريا
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وقود اإليثانول E10 يثري جدال يف 
نيو ساوث ويلز

نيو  والية  حكومة  قامت  عندما 
ساوث ويلز  منذ سنوات بإلزام 
 E10 شركات الوقود ببيع وقود
الذي يعترب خليطا من بنزين 90 
ال  بنسبة  إيثانول   %  10 مع   %
كان لذلك القرار  تقل عن 2 % 
السائقني  على  إجيابيا  مردودا 

والبيئة بشكل مبدئي.
حكومة  رئيس  تعبري  وحبسب   
آنذاك  ويلز  ساوث  نيو  والية 
القرار  فإن  ليما  موريس 
جليوب  »انتصار  مبثابة 
إىل  إشارة  يف  األسرتاليني« 
الوقود  يقدمه  الذي  التوفري 

املختلط باإليثانول.
ثم قامت احلكومة بإلزام شركات 
الوقود برفع نسبة مبيعاتها من 
بدال من 2 %. الوقود إىل 6 % 

نسبة  على  اإليثانول  وحيتوي 
مقارنة  األوكتان  من  أكرب 
بالبنزين، وهو ما يعين أن لرت 
مما  أقل  طاقة  يقدم  اإليثانول 
يقدمها لرت البنزين، مبا يتطلب 

شراء كميات متزايدة منه.
احليوي  الوقود  مكتب  وقال  
السيارات  أصحاب  إن  بالوالية 
من  استخدامهم  يزيدون  قد 
وقود E10 الذي يعترب خليطا من 
إيثانول  مع 10 %  بنزين 90 % 
بشكل يفوق استخدامهم للبنزين 
مشريا  الرصاص،  من  اخلالي 
نسبيا  الرخيص  السعر  أن  إىل 

لـ E10  عامل جذب كبري.
أن  يف  يكمن  اللغط  ولكن 
حسابات حكومة الوالية اعتمدت 
حيث   2009 يوليو  أسعار  على 
كان سعر لرت البنزين التقليدي 
اخلالي من الرصاص 1.10 دوالر 
للرت  دوالر   1.7 مقابل  للرت، 

.E10 وقود
فإن سعر   احلالي،  الوقت  ويف 
لرت وقود E10 ارتفع عن أسعار 
2009، حيث ال يتجاوز الفرق يف 
البنزين  لرت  وبني  بينه  السعر 
سنتا  الرصاص  من  اخلالي 

واحدا.
واستغلت معظم حمطات البنزين 
وضعته  الذي  اإللزامي  الشرط 
كميات  طرح  عدم  يف  احلكومة 
من  اخلالي  البنزين  من  كافية 
وقود  وتفضيل  الرصاص 
ألنه  منه  بدال   ،E10 االيثانول 
مكاسب  حتقيق  هلم  يضمن 

أكرب.
أن  يف  املعضلة  تكمن  ولكن 
مهيأة  ليست  السيارات  بعض 
اإليثانول،  بنزين  الستقبال 
وأنظمة  احملركات  يتلف  قد  مبا 
السيارات،  داخل  الوقود 
أنواع حديثة من  ولكن مت طرح 
ذلك  مع  تتواكب  السيارات 

النوع من البنزين.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشرطة تتهم سريالنكيا بالتحرش 
جنسيا بطالبة أسرتالية

رمسيا    اتهاما  الشرطة  وجهت 
سريالنكي  جلوء  طالب  إىل 
بتهمة التحرش اجلنسي بطالبة 
نومها  أثناء  ماكواري،  جبامعة 
بطالبات  خاص  سكن  يف 

اجلامعة.
طالب  الشرطة  واتهمت 
السريالنكي، 21 سنة،  اللجوء 
مؤقتة،  تأشرية  ميتلك  والذي 
عليه  القبض  ألقت  حيث 
يف   Central Station جبوار 
صباح  والربع  العاشرة  متام 
بارتكابه  اتهم  حيث  االثنني، 
بشكل  منزل  اقتحام  تهميت 
أفعال  وارتكاب  مشروع،  غري 

مشينة مع الطالبة.
طاليب  من   55 حوالي  ويسكن 

السكن  من  بالقرب  اللجوء 
برعاية  لربنامج  وفقا  اجلامعي 
الصليب األمحر لتسكني طاليب 
فرتة  تنتهي  أن  على  اللجوء، 
الشهر  نهاية  يف  إقامتهم 

املقبل.
طالب  أن  الشرطة  وعلمت 
زيارة  يف  كان  املتهم  اللجوء 
القريب  املعسكر  يف  ملعارفه 
وليس  اجلامعي،  السكن  من 

أحد القاطنني يف املعسكر.
تقم  مل  اجلامعة  أن  والغريب 
عن  رمسيا  الشرطة  بإبالغ 
باسم  متحدثة  أن  إال  الواقعة، 
يوجد  ال  إنه  قالت  اجلامعة 

قانونا ما يلزم اجلامعة بذلك.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

يف الوقت الحالي، فإن سعر  لرت وقود  اإليثانولE10 ارتفع عن أسعار 2009، حيث ال 
يتجاوز الفرق يف السعر بينه وبني لرت البنزين الخالي من الرصاص سنتا واحدا

احملكمة العليا ترفض التماس الشيخ هارون 
يف قضية شتم قتلى أسرتاليا يف أفغانستان

تقدم  التماسا  احملكمة  رفضت 
وأمريا  مؤنس  هارون  الشيخ  به 
بإرسال  املتهمني  دروديز  
جنود  لعائالت  عدائية  رسائل 
أفغانستان  قتلوا يف  أسرتاليني 
حيث انقسمت احملكمة العليا يف 
مبثابة  الرسائل  اعتبار  إمكانية 

اختالف سياسي.
هارون  الشيخ  من  كل  واتهم 
رسائل  بإرسال  دروديز  وأمريا 
جنود  وعائالت  أرامل  إىل 
يف  مصرعهم  لقوا  أسرتاليني 
أفغانستان وحتمل إساءات للقتلى 
»حيمل  القضاة  أحد  اعتربه  فيما 

احنطاطا وتشويها للسمعة«.
ما  إن  املتهمني  حمامو  وقال 
خالفا  موكالهم حيمل  عليه  أقدم 
وليست  سياسية  طبيعة  ذات 
جنائية، لكن احملكمة رفضت هذا 

االلتماس.
الذي  العليا  ونص قرار احملكمة 
على  املاضي  األربعاء  نشر 
خطابات  أرسال  املتهمني  »أن 
إىل  مسجلة  صوتية  ورسائل 
قتلوا  أسرتاليني  جنود  أقارب 
يف حرب أفغانستان، وإىل والدة 
إندونيسيا،  يف  قتل  أسرتالي 
تضمنت انتقادات الذعة للتدخل 
األسرتالي يف أفغانستان، وإدانة 

القتلى األسرتاليني«.
يف  العليا  احملكمة  وانقسمت 
دستوري  نص  وجود  مسألة 
حيظر استخدام الربيد يف إرسال 
هذا  وتسبب  خطرية،  حمتويات 

التماس  رفض  يف  االنقسام 
الشيخ هارون وأمريا دروديز.

أن  العليا  احملكمة  وعلمت 
رئيسة  إىل  أيضا  الرسائل 
احلكومة الفيدرالية جوليا غيالرد، 
الفيدرالي  االئتالف  زعيم  وإىل 
وأنها  أبوت،  توني  املعارض 
احتوت أيضا على عبارات تعاطف 

مع عائالت الضحايا.
لكن القاضي دايسون هيدون مل 
عبارات  الرسائل  بتضمن  يقتنع 
قائال:  الضحايا  عائالت  ملواساة 
»ال ميكن أن تقوم بتقديم العزاء 
لعائالت اجلنود القتلى ثم تقوم 
ووصفهم  اجلنود  هؤالء  بسب 

باخلنازير وتشبيههم بهتلر«.
بينيت  ديفيد  احملامي  وقال 
احلاضر عن املتهم أمريا دروديز  
إن اخلطابات سياسية وتندرج حتت 
أن احملكمة  إال  التعبري  حرية  بند 

العليا رفضت االلتماس.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اليثم يسخر من »اكتئاب« وزير يف حكومة الظل

بعد   اجلدل  من  الكثري  أثري 
تعليقات زعيم العماليني األسبق 
مارك اليثم واليت سخر فيها من 
املالية  وزير  روب  أندرو  صراع 
مرض  من  الظل  حكومة  يف 

االكتئاب.
الثام  تعليقات  روب  ووصف 
وحتبط  وخطرية  قاسية  بأنها 
من  االكتئاب  مرضى  مساعي 

مواصلة رحلة العالج.
وكان الثام قد أدىل بتصرحيات 
ليس  روب  أن  مفادها  صادمة 
السياسة  للعمل يف جمال  الئقا 

ملرضه باالكتئاب.
»هذه  قائال:  روب  وعلق 
لقد  للغاية،  خطرية  التعليقات 
استغل الثام معاناتي من مرض 
شيء  أي  لنبذ  كوسيلة  نفسي 

أقوم بفعله«.
لصحيفة  تصرحيات  يف  وتابع 
»إنها  صن«:  هريالد  »صنداي 

وصمة عار ارتكبها اليثم«.

لروب  االعتذار  الثام  ورفض 
صباح  بها  أدىل  تصرحيات  يف 

السبت لشبكة سكاي نيوز.
وكان الثام قد كتب يف عموده 
»أسرتاليان  بصحيفة  الشهري 
فايننشيال ريفيو« مهامجا أندرو 
بالشخص  إياه  واصفا  روب 
معتربا  نفسيا،  املضطرب 
يف  بالعمل  جديرا  ليس  أنه 

السياسة.
مكانا  روب  يشغل  أن  ويتوقع 
بارزا يف حكومة طوني أبوت زعيم 
االئتالف الفيدرالي املعارض إذا 
فاز االئتالف باالنتخابات القادمة 
يف سبتمرب، إذ يعتمد عليه أبوت 

يف الناحية االقتصادية.
بنوبات  أصيب  إنه  روب  وقال 
اكتئاب تعرتيه يف الصباح، ومل 
على  العالج  حماوالت  معه  تفلح 
مع  تأقلم  لكنه  سنة،   43 مدار 

املرض على حد قوله.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الشيخ هارون مؤنس

مالحظات قائد حزب العمال األسبق مارك الثام » قاسية وخطرية«

شركات املياه املعبأة يف أسرتاليا تعاني أزمة ركود
للمياه  املنتجة  الشركات  تعاني 
جراء  هائلة  ضغوط  من  املعبأة 
ضعف اإلقبال على شراء زجاجات 
املياه البالستيكية املعبأة، حيث 
من  الكثري  شرائها  عن  انفض 

الزبائن.
أعدها  اليت  اإلحصائيات  وتشري 
مورجان«  »روي  حبوث  مركز 
إىل أنه خالل الفرتة بني سبتمرب 
 30 قال   2012 وسبتمرب   ،2011
بني  العمرية  الفئة  من  فقط   %
25-34 سنة إنهم يشربون املياه 
عام   %  37 بـ  مقارنة   ، املعبأة 
فقط من   %  33 2007، كما قال 
بني  ترتاوح  اليت  العمرية  الفئة 
14-25 سنة إنهم يشربون املياه 
عام 2007. املعبأة  مقابل 35 % 

املياه  صناعة  مناهضو  ويقول 
انصراف  أسباب  إن  املعبأة 
املواطنني عن شراء املياه املعبأة 
الصحية  اجلدوى  عدم  ترجع 
أيان  جعل  ما  وهو  ورائها،  من 
»كلني  مجعية  رئيس  كرينان 
املنتج  أسرتاليا« يطلق على  أب 

وصف« العار الدموي«.
»املعهد  يدعي  النقيض،  وعلى 
أن  املعبأة«  للمياه  األسرتالي 
هنالك منوا متوقعا مبقدار يرتاوح 
لكنه  العام،  هذا   %  8-7 بني 
يف  ملحوظ  هبوط  بوجود  اعرتف 
املياه  لزجاجات  املشرتين  نسبة 

من الشباب.
وقال رئيس املعهد جيف باركر: 
يعود  اهلبوط  ذلك  أن  »نعتقد 
الرسائل  أبرزها  عديدة  ألسباب 

املتعددة  والتحذيرات  السلبية 
الذين  املناهضون  يطلقها  اليت 
املياه  زجاجات  اقتناء  يقرنون 

مبخاطر صحية وبيئية.
ويقول املعارضون إن الزجاجات 
صحية  فائدة  هلا  ليس  املعبأة 
تذكر، وأن أصحاب هذه الشركات 
حيققون أرباحا طائلة مقابل تعبئة 
أن  كما  أساسا،  متوفر  شيء 
الزجاجات  يلقون  املستهلكني 
املختلفة  واألماكن  الطرق  يف 
عقب استخدامها، خملفني كميات 

هائلة من النفايات.
توفر  إن  املؤيدون  يقول  بينما 
يف  املعبأة  املياه  زجاجات 
خيار  مبثابة  يضحى  قد  األسواق 
بدال من شراء  للمستهلكني  جيد 
الضارة  السكرية  املشروبات 

للصحة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جدل كبري حول املياه املعبأة 

اجلدل  من  كبرية  حالة  أثريت 
عقب قرار مصنع روزيال لصناعة 
الغذاء  يف غرب سيدني إغالق 
يرجع  تارخيه  أن  رغم  أنشطته، 

إىل عام 1895م.
وأعلنت » نقابة عمال الصناعة 
أن  اجلمعة  أمس  األسرتاليني« 
تسبب يف  املصنع  إغالق  قرار 

فقدان 80 عامال لوظائفهم.
فود  »جورميت  شركة  وكانت 
قد  للمصنع  املالكة  هولدينغز« 
دخلت حتت احلراسة يف نوفمرب 

املاضي لتعثرها املالي.
ومن بني املصانع األخرى اليت 
»مصنع  األم   الشركة  متلكها 
لصناعة  أوكالند  يف  بيتانغو« 
مسبقة  والوجبات  احلساء 
الصنع، ومصنع »ووترويل« يف 

فيكتوريا لصناعة البسكويت.

توقف ماكينات مصنع غذاء  يف سيدني بعد 118 سنة من العمل!!

 اغالق مصنع روزيال للغذاء يف غرب سيدني جاء على حساب 80 عامال فقدوا وظائفهم 
أشارت  اليت  التقارير  ورغم 
قد  »ووترويل«  مصنع  أن  إىل 
وجد مشرتيا ينتشله من تعثره 
إال  املاضي،  فرباير  يف  املالي 
بتعثر  أفادت  أخرى  تقارير  أن 

الصفقة.
ونص بيان النقابة على اآلتي: 
وخيبة  باإلحباط  نشعر  حنن   «
مصنع  غلق  نتائج  من  األمل 

روزيال، وتشريد عماله«.
شورتن  بيل  قال  ناحيته،  من 
إنه  الفيدرالي  التوظيف  وزير 
لغلق  الكبري  التأثري  يتفهم 
مصنع روزيال على العاملني فيه 
وعائالتهم، وتعهد بالعمل على 
بشتى  العمال  هؤالء  مساندة 

الطرق.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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فيضانات أسرتاليا و1000مكاملة استغاثة يف يومني!!

حوالي  الطوارئ  خدمات  تلقت 
ونفذت  استغاثة،  مكاملة   1000
اجلمعة  يومي  إنقاذ  عملية   11
إثر  املاضيني،  السبت  وصباح 
والفيضانات  الغزيرة  األمطار 
األوسط  الساحل  ضربت  اليت 

بوالية نيو ساوث ويلز.
ويأتي ذلك الفيضان يف أعقاب 
يف  شديدا  تقلبا  شهد  صيف 
الطقس، األمر الذي جعل شركات 
التأمني تواجه تعويضات تتجاوز 

مليار دوالر.
أن  إىل  التوقعات  وأشارت 
نيو  والية  ستكلف  الفيضانات 
دوالر  مليون   84 ويلز   ساوث 
على األقل، بعد أن تكبدت الوالية 
ما يناهز 52 مليون دوالر خسائر 

الفيضانات سوف تكلف والية نيو ساوث ويلز 84 مليون

جراء حرائق الغابات اليت تزامنت 
مع الصيف الشديد احلرارة.

الثانية:  الصورة  تعليق   
ما  تدارك  حياولون  مواطنون 
»بوندابريغ«  الفيضان يف  خلفه 

بوالية »كوينزالند«
من  كوينزالند  والية  عانت  كما 
آثار الفيضان اليت ستكبد الوالية 
وفقا  دوالر،  مليار   2.5 حوالي 

للوزير ديفيد كريسافولي.
إجالء  املاضي  السبت  وشهد 
يف  منزل  من  بالغني  مخسة 
املتوسط  الساحل  يف  »كيو« 
حاصرتهم  أن  بعد  الشمالي، 
مياه الفيضان، وفقا لتصرحيات 
»خدمات  باسم  املتحدث  أطلقها 

الطوارئ«.

يف  مسن  رجل  إنقاذ  مت  كما 
فالي«  »هانرت  يف  »باترسون« 

بعد أن عزلته مياه الفيضان.
ومت إنقاذ رجل يف »تاري« بعد 

أن علقت سيارته يف املاء.
 13 إخالء  مت  اجلمعة  ليلة  ويف 
ما  املياه  عزلت  كما  عقارا، 
يف  شخص  ألف   17 عن  يزيد 

»فورسرت« و »تونكوري«
أحد  جاكسون  مايكل  وقال 
جنوب  يف  احلمضيات  مزارعي 
اليت  الفيضانات  إن  كوينزالند 
مياه  »مستجمع  يف  حدثت 
بوندابريغ« مل  »غرب  برينت« و 
بتحريك  للمزارعني  الفرصة  تتح 

اجلرارات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األنفاس،  حتبس  حلظة  إنها 
يف  شرطة  ضابط  متكن  عندما 
الصني من إنقاذ سيدة صينية 
من االنتحار، حيث  كانت تقف 
الطابق  يف   نافذة  حافة  على 
الشاهقة،  املباني  بأحد  التاسع 
وكانت على وشك إلقاء نفسها، 
من تلك املسافة الشاهقة،  رغم 
يف  توأم  يف  حبلى  كانت  أنها 

شهرها الثامن.
من  الصيين  الضابط  ومتكن 
اإلمساك بيد املرأة وسحبها إىل 

الداخل من خالل النافذة.
وكان املارة يف جينهوا مبقاطعة 
شاهدوا  قد  الصينية  تشجيانغ 
حافة  على  وقوفها  أثناء  املرأة 
اتصلوا  ما  وسرعان  النافذة،  

خبدمات الطوارئ.
شرطة  هرعت  ما  وسرعان 
مكان  إىل  واإلنقاذ  الطوارئ 
وسادة  وضعوا  حيث  الواقعة، 
هوائية على أرض الشارع الذي 
يتواجد فيه العقار، بينما حاولت 
الشرطة إقناع املرأة بعدم إلقاء 
املفاوضات  واستمرت  نفسها، 
ثالث ساعات دون جدوى، إىل 
بعد  التدخل  الشرطة  قررت  أن 
أن بدت املرأة يف ذهول تام، 

وبدأت ترجتف من الربد.
وقام أحد الضباط فجأة مبد يده 
من النافذة وأمسك باملرأة بقوة 
وضعت  حيث  للداخل،  وجذبها 
إىل  نقلها  ومت  نقالة،  على 

املستشفى.
فإن  التقارير،  لبعض  ووفقا 
إىل  باملرأة  دفع  الذي  السبب 

متلص  هو  االنتحار،  حماولة 
بالزواج  وعدع  من  صديقها 
ملكاملاتها  وجتاهله  منها، 

توأمها  والد  أنه  رغم  اهلاتفية، 
املنتظر.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ضابط الشرطة أثناء إنقاذه للسيدة التي ألقت بنفسها من الطابق التاسع

الشرطة تنقذ امرأة صينية من االنتحار!!

سدني

Master License No: 409566317
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حتقيق  صعوبة  من  تعاني  هل 
أن  جيب  الوزن؟  إنقاص  هدف 
فقط  يتعلق  ال  األمر  أن  تعلم 

بالسعرات احلرارية.
إىل  تنامى  فقد  وبالتأكيد 
فقدان  إن  مقولة  مسامعك 
الوزن باألمر السهل الذي يأتي 
عرب تناول طعام أقل وممارسة 
رياضة بشكل أكرب، إال أن تلك 
املقولة قد ال تثبت صحتها يف 
بعض األحيان، إذ توجد أسباب 
إنقاص  عملية  تعيق  قد  أخرى 
النقاط  يف  تتلخص  الوزن 

التالية
على  احلصول  عدم   -1

نوم كاف
عملية  من  يقلل  ذلك  ألن   
»األيض« مبا ينشط من هرموني 
مع  »الغريلني«  و  »اللبتني« 
العلم بأن هرمون اللبتني هو من 
يأمر املخ بالتوقف عن الطعام، 
الغريلني  هرمون  حيفز  بينما 
اإلنسان على الشعور باجلوع، و 
يتسبب نقص النوم يف نقص 
مستوى اهلرمون األول، وزيادة 

يف اهلرمون الثاني.
تناول سكريات خفية  -2

سكريات  الشخص  يتناول  قد 
دون أن يشعر مثل السكريات 
و  اإلفطار  حبوب  املتواجدة يف 

يكسب  مبا  وغريها،  الصلصة 
أثر  ألن  زائدا،  وزنا  اجلسم 
الوزن  زيادة  يف  السكريات 
يفوق أثر الدهون، كما تتسبب 
تسوس  مثل  أخرى  أضرار  يف 

األسنان.
الرتكيز على احلد من   -3
القيمة  حساب  على  السعرات 

الغذائية
األسرتوجني  4-امتصاص 

البيئي
يعرف األسرتوجني البيئي باسم  
عبارة  وهو   ،xenoestrogens
متواجدة  كيميائية  مواد  عن 
التجميل  ومواد  البالستيك  يف 
ويعتقد  واملنظفات،  واألمسدة 
زيادة هرمون  أنها تتسبب يف 
مبا  اجلسد،  يف  األسرتوجني 

يزيد الوزن.
5-اجللوس فرتات طويلة

يزيد  طويلة  لفرتات  اجللوس 
املرء  شعور  ويعمقه  الوزن، 
ملمارسة  وقت  امتالك  بعدم 

الرياضة.
6- عدم وجود وقت للطهي

العصري  احلياة  منط  تسبب 
واالعتماد على الوجبات اجلاهزة 
الطهي  تقليل  يف  السريعة 
تقليل  يف  يفيد  الذي  باملنزل 

الوزن

7-أسباب هرمونية
اهلرموني  اخللل  يتسبب  أحيانا 
اخللل  مثل  الوزن  زيادة  يف 
الدرقية  الغدة  هرمونات  يف 

وخالفه.
جيدة  دهون  تناول  عدم   -8

بشكل كاف
من  اجلسم  حرمان  عدم  جيب 
بعض الدهون املفيدة املتواجدة 
اهلند  وجوز  السمك  زيت  يف 
ألنها تساعد على فقدان الوزن، 

بعكس االعتقاد السائد.
األغذية  مكونات  قراءة  9-عدم 

بشكل جيد
منتج  مكونات  أن  وجدت  إذا 
السكريات  على  حتتوي  غذائي 
مواد  أو تضم  أساسي،  بشكل 
لك،  بالنسبة  جمهولة  كيميائية 
»مصدر  عليها  كتب  لو  حتى 
ألوان  »بدون  أو  للكالسيوم« 
هذا  تشرتي  ال  صناعية« 

املنتج.
وزن  جلسدك  يكون  أن   -10

معني من الصعب جدا كسره
املداومة  يفضل  ذلك  ولعالج 
غذائي  رجييم  برنامج  على 
ورياضي متوازن، وعدم اليأس 

أو التسرع يف إنقاص الوزن.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

نيكي هاو حتتفظ بابتسامتها رغم مرضها النادر
وصف األطباء حالة  األسرتالية 
واليت  سنة،   26 هاو،  نيكي 
بأنها  سيدني   يف  تقطن 
»احلالة األسوأ والنادرة«، حيث 
نادر  جلدي  مرض  من  تعاني 
البشرة  »احنالل  بـ  يسمى طبيا 
 Epidermolysisأو الفقاعي« 
يطلق  واختصارا   ،Bullosa
أغلب  EB، والذي وصفه  عليه 
مرض  بأنه  واملمرضات  األطباء 

نادر احلدوث.
النادرة،  الصحية  حالتها  ورغم 
بروح  حتتفظ  هاو  نيكي  فإن 

الدعابة.
وتقول هاو يف وصف لألعراض 
»املرض  املرض:  يسببها  اليت 
وفقاعات  بثور  يف  يتسبب 
ومتزقات يف جلدي مع أي ملسة 

أو احتكاك«.
  تعليق الصورة الثانية: نيكي 
جلدي  مرض  من  تعاني  هاو 

نادر 
ولكن الفقاقيع اليت تظهر لنيكي 
هاو ال متاثل تلك اليت تظهر يف 
ضيق  حذاء  ارتداء  عند  القدم 
تتسبب  فقاعات  لكنها  للغاية، 
يف جروح واسعة وكبرية تشبه 
احلروق الشديدة كما تظهر تلك 
الفقاعات يف فمها عند تناوهلا 
من  هاو  تعاني  كما  للطعام«، 

لعمل  يضطرها  كلوي  فشل 
غسيل كلوي.

حالة  »إنها  هاو:  وأضافت 
عندما  باجلينات، وحتدث  تتعلق 
يفتقد الشخص الربوتني الالزم 

لتماسك طبقات اجللد«.
خفيف  احتكاك  أي   « وتابعت: 
متزق  أو  فقاعة،  ظهور  يسبب 
يثخن  ما  وهو  اجللد،  لطبقة 
يضطر  ولذا  باجلروح،  جسدي 
يوميا  جسدي  لتغطية  األطباء 

بضمادات«.
شخص   50 ضمن  هاو  ونيكي 
من  يعانون  أسرتاليا  يف  فقط 

أعراض املرض.
وتشري اإلحصائيات إىل أن حنو 

2 مليون أسرتالي، بينهم 400 
ألف طفل« يعانون من أمراض 

نادرة.
من جانبه، قال الربوفيسور جون 
األمراض  خبري  كريستودولو، 
النادرة مبستشفى األطفال يف 
ويستميد إن العديد من مرضى 
يشعرون  النادرة  األمراض 
بالعزلة ويتأملون من انفضاض 

الناس عنهم.
ومل يضعف املرض عزمية نيكي 
مدونتها:  يف  كتبت  إذ  هاو 
سعيدة  بأيام  مررت  »لقد 
وأخرى حزينة، وجيب أن أتأقلم 

مع الوضع«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

إشعاعات احملمول تتلف 
»أخماخ« أطفال أسرتاليا

األسرتالية  »الوكالة  أوصت 
من  واحلماية  النووية  للسالمة 
يف  األمور  أولياء  اإلشعاع« 
استخدام  من  باحلد  أسرتاليا 
واهلواتف  للمحمول  أبنائهم 

الالسلكية.
كما أوصت أيضا بضرورة إبعاد 
الشاشات مسافة مرت على األقل 
عن  األطفال، للحد من تعرضهم 

لالنبعاثات اإلشعاعية.
وقالت الوكالة يف تقرير حديث 
أولياء  تنصح  الوكالة   « هلا: 
ألبنائهم  النصح  بإسداء  األمور 
للهواتف  تعرضهم  من  للحد 

اخللوية والالسلكية.
وتابع التقرير: » إحدى وسائل 
اختاذ احليطة واحلذر هو التقليل 
بقدر اإلمكان من تعريض األذن 

لإلشعاعات املنبعثة من مساعات 
تلك اهلواتف«.

وتكشف اإلحصائيات أن حوالي 
سن  يف  أسرتاليا  أطفال  ربع 
طالب  من   % و75  التاسعة، 
هاتفا  ميتلكون  العليا  املدارس 
خلويا، حبسب إحصائيات املكتب 

األسرتالي لإلحصائيات.
من جانبه، قال ستيف هامبلتون 
رئيس اجلمعية الطبية األسرتالية 
: »على الرغم من تباين النتائج 
حول تأثري احملمول، إال أنه من 
األطفال  يتجنب  أن  األفضل 
آذانهم  على  اهلواتف  وضع 
وأن  سيما  ال  مباشر،  بشكل 
أخماخ األطفال تتشكل يف هذه 

األعمار الصغرية«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

75 % على األقل من طلبة املدارس العليا يف أسرتاليا يمتلكون هواتف خلوية

وثيقة تكشف سر وفاة شريلي بريفمان أشهر عاهرات أسرتاليا!!
إند   »الويك  صحيفة  حصلت 
أسرتاليان« على مذكرة سرية 
كتبها روس مارتن عام 1988 
منصب  اآلن  يشغل  والذي 
رئيس مفوضية  اجلرائم وسوء 

السلوك بوالية كوينزالند.
وفاة  أن  املذكرة  وكشفت 
العاهرة  بريفمان  شريلي 
أحد   وصاحبة  الشهرية 
يف  املشبوهة  الدعارة  بيوت 
جبرعة    1972 عام  كوينزالند 
شبهة  حتمل  زائدة  خمدرات 
يف  رغبة  سببها  كان  جنائية 
كي  األبد  إىل  كتمان صوتها 
ال تبوح بتورط عناصر شرطة، 

وعناصر إجرامية أخرى.
من  السبعينات  أوائل  ويف 
القرن املنصرم  أعلن مفوض 
ويرتود  راي  األسبق  الشرطة 
وأحد كبار معاونيه أن بريفمان 
قد تكون تعرضت إىل حادث 
قتل متعمد، ملنعها من مواصلة 
شهادتها يف حتقيقات فساد 
رجال  من  جمموعة  ضمت  
جرائم  الفاسدين يف  الشرطة 
قتل واستغالل نفوذ، ال سيما 
توني  األسبق   املباحث  رجل 

موريف.
أن  أيضا  الوثيقة  وكشفت 
عائلة  من  أعضاء  شهادة 
بريفمان وصديقة هلا  تضمنت 
رجل  من  مقربة  امرأة  زيارة 
الشرطة توني موريف لشريلي 
قليلة  ساعات  قبيل  بريفمان 
،مارس   4 يف  وفاتها  من 
قد  موريف  كان  حيث   ،1972

اتهم بشهادة الزور يف الشهر 
بعد  بريفمان،  لوفاة  السابق 
شهادة أدلت بها األخرية ضد 
فساد  حتقيقات  يف  موريف 
من  عناصر  فساد  تضمنت 

الشرطة.
الراحلة  ابنة  آن  ماري  وقالت 
لصحيفة  بريفمان  شريلي 
إنها  أسرتاليان«  إند  »ويك 
عند  عشر  اخلامسة  يف  كانت 
خمدرات  جبرعة  والدتها  وفاة 
أنها  وأضافت  قاتلة،  زائدة 
أخربت الشرطة عام 1972 عن 
للمرأة  املعتادة  غري  الزيارة 

املقربة من موريف.
خطى  نفس  االبنة  وسلكت 
إذ عملت يف  الراحلة  والدتها 
بيت  وصاحبة  الدعارة،  جمال 

دعارة يف سيدني.
وتقول مذكرة مارتن: »حينما 
شريلي  مثول  وقت  اقرتب 
كانت  موريف،  ضد  للشهادة 
من  بشدة  خائفة  شريلي 
ضدها،  انتقامية  عملية  أي 
اإلدالء  على  صممت  لكنها 
إحدى  ويف  بشهادتها، 
الليالي قامت سيدة بزيارتها، 
كانت ختتبئ  اليت  يف شقتها 
فيها يف بريزبن وكان واضحا 
تلك  انتظار  يف  سيارة  أن 
وكانت  باألسفل،  السيدة 
الزائرة مغطاة الشعر وترتدي 
معطفا كبريا، وقامت شريلي 
ملدة  النوم  غرفة  يف  بلقائها 
املرأة  وأعطتها  ساعة،  نصف 
شيئا ما كانت شريلي مصرة 

ماري آن بريفمان  ابنة الراحلة

على رفضه، لكنها أخذته يف 
النهاية«

األرجح  إن  آن  ماري  وتقول 
هو أن يكون هذا الشي الذي 
هي  لوالدتها  املرأة  أعطته 
حبوب خمدرة شديدة الرتكيز، 

أودت حبياتها.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وزير  أن  رأي  استطالع  أظهر 
واين  الفيدرالي  اخلزانة 
خسارة  خطر  يواجه  سوان 
ليلي  يف  الفيدرالي  مقعده 
االنتخابات  يف  بريزبن  مبدينة 
يعد  إذا مل  القادمة  الربملانية 
الدفة  لقيادة  ران  كيفن 
العمالية بدال من جوليا غيالرد 
اليت باتت شعبيتها يف انهيار 

ملحوظ.
أجرته  الستطالع  ووفقا 
مؤسسة »ريتشتيل« مبشاركة 
اجلمعة  ليلة  شخص   693
من  فقط  فإن%37.4  
سوف  إنهم  قالوا  املشاركني 
كمرشحهم  سوان  خيتارون 
يف  املقعد  على  املفضل 
االنتخابت القادمة مقابل 45.2 
ملنافسه  تفضيلهم  أعلنوا   %
تراجعا  يعد  مبا  ماكغاريف، 
كبريا يف شعبية سوان، بينما 
بافرتاض  زادت حظوظ سوان 

لقيادة  راد  كيفن  عودة 
احلكومة العمالية.

من  حول  سؤال  على  وردا 
سيكون صاحب األداء األفضل 
احلكومة،  رئيس  منصب  يف 
املشاركني  من   %  53 اختار 
 %  47 مقابل  أبوت  توني 

لغيالرد.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

استطالع..واين سوان قد خيسر مقعده 
الربملاني يف غياب كيفن راد

سوان
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العودة  تكاليف  تدبري  أصبح 
إىل املدارس للعائالت املقيمة 
يف غرب سيدني أسهل قلياًل 
بفضل  وذلك  العام  هذا 
املدارس  تالميذ  عالوة  دفعة 
النقدية   Schoolkids Bonus
غيالرد  حكومة   قّدمتها  اليت 

.Gillard Labor  العمالية
العائالت  مشاركتهما  وخالل 
كاسوال  مدرسة  يف  اليوم 
 Casula Public احلكومية  
School، أوضح كٌل من جيين 
ماكلني  Jenny Macklin وزيرة 
اجملتمع  وخدمات  العائالت 
األصليني  السكان  وشؤون 
 Minister for Families,
 Community Services and
ولوري   Indigenous Affairs
 Laurie Ferguson فريجسون 
النائب الفدرالي احمللي ملنطقة 
 Federal Member for  ويريوا
حكومة  أّن  كيف   Werriwa
تدعم   Gillard جيالرد  السيدة 
هذه العائالت بتكاليف العودة 

إىل املدارس.

ماكلني  السيدة  وقالت 
نفهم  »حنن   :Ms Macklin
تواجهها  اليت  التحديات 
وهلذا  العصرية،  العائالت 
تالميذ  عالوة  قّدمنا  السبب 
 Schoolkids Bonus املدارس 
عبء  ختفيف  يف  للمساعدة 
تكاليف العودة إىل املدارس.

»يتم دفع العالوة عندما تكون 
التكاليف على أشّدها يف بداية 
الدراسيني 1 و 3.  الفصلني 
ستتلقى العائالت مبلغًا إمجاليًا 
املرحلة  لتالميذ   $820 قدره 
لتالميذ املرحلة  الثانوية و$410 

اإلبتدائية يف كّل سنة. 
» ويتم دفعها على دفعتني- 
الثاني  كانون  يناير/  يف 
عام.  كل  من  ويوليو/متوز 
وقد وصل بالفعل مبلغ $598 

احلسابات  إىل  دوالر   مليون 
املصرفية ألكثر من 1,2 مليون 

أسرة اسرتالية هذا العام.«
السيد  احمللي   النائب  وقال 
 Laurie فريغسون  لوري 
 12,000 حوالي  ان   Ferguson
عائلة يف منطقة Werriwa قد 
املدارس  تالميذ  عالوة  تلّقت 
شهر  يف   Schoolkids Bonus
مببلغ  الثاني،  يناير/كانون 
إمجالي يزيد على $6,3 مليون 

دوالر.
 Mr فريجسون  السيد  وقال 
 6,3$ »ومبلغ   :Ferguson
مليون دوالر املدفوع للعائالت 
يف  إنفاقه  سيتم  احمللّية 
احمللّية  التجارية  املؤسسات 
مثل املكتبات وحمالت األحذية 
الرياضية  األدوات  وحمالت 
الكربى   التجارية  واألسواق 

وحمالت بيع القرطاسية«.

  »وهناك دفعة أخرى لعالوة 
 Schoolkids املدارس  تالميذ 
Bonus قادمة يف شهر يوليو/ 

متوز«.
إعانة  تتلقى  اليت  العائالت   
  A اجلزء  العائلية  الضريبة 
 ))Family Tax Benefit Part A

وكذلك التالميذ الشباب 
            الذين يتلقون عالوة 
 Youth Allowance الشبيبة 
يتلقون  الذين  واآلخرون 
دفعات معّينة لدعم الدخل أو 
دفعات  احملاربني القدامى هم 
عالوة  لتلقي  مؤهلون  أيضًا 
 Schoolkids املدارس  تالميذ 

.Bonus

 Ms ماكلني  السيدة  وقالت   
تالميذ  عالوة  إّن   Macklin
 Schoolkids Bonus املدارس  
غيالرد  السيدة  حكومة  من 
كبرية  مساعدة  هي    Gillard

للعائالت احمللية.
   » فإّن عائلة لديها طفالن 

 15,000$ مبلغ  ستتلقى 
املدارس  تالميذ  عالوة  من 
Schoolkids Bonus خالل فرتة 

دراسة أطفاهلا«
» ومع ذلك، فإّن     وقالت: 
 Tony Abbott آبوت  طوني 
 Liberalsاألحرار وحزب  
تالميذ  عالوة  سيلغيان 
 Schoolkids Bonus املدارس 
ما سيؤدي إىل أن عائلة لديها 
طفالن ستكون أسوأ حااَل مببلغ 

15,000 دوالر«. 

 Mr فريجسون  السيد  وقال   
آبوت  السيد  إّن   Ferguson
حزمة  خلفض  أيضًا  خيطط 
واليت  العائلية  املساعدات  

تتضّمن  زيادات
             إضافية على 
وختفيضات  العائلة  دفعات 
الدخل  ذوي  للعمال  ضريبية 

املنخفض واملتوسط. 
السيد               وقال 
 «  :Mr Ferguson فريجسون 
آبوت  طوني  أّن  الواضح  من 
األحرار  Tony Abbott  وحزب 
األسر  يدعمان  ال    Liberals

األسرتالية«.

 للحصول على آخر املعلومات 
املدارس  تالميذ  عالوة  حول 
Schoolkids Bonus وغريها من 

تدابري مساعدة 
              العائلة قم بزيارة 
www.australia.gov.  :املوقع
au/schoolkidsbonus أو أعجب 

بصفحة الفيسبوك للعائالت 
االسرتالية                
www.facebook. املوقع  على 
    com/FamiliesInAustralia
االتصال  العائالت  على  جيب 
بسنرتلنك  Centrelink إذا مل 
أّنها  وتعتقد  الدفعة  تصلها 

مستحقة هلا.  
          التاريخ 4 مارس/

آذار 2013

Casula دعم العائالت يف منطقة

Auburn’s award winning Af-
ricultures Festival is already 
Sydney’s primary African-
themed event and it’s no sur-
prise there’s a special buzz 
around this year’s event set 
for Saturday 16 March at Au-
burn Park.
Now in its fifth consecutive 
year, the festival continues to 
gain momentum largely due to 
the organisation skills of local 
volunteers, passionate sup-
port of service providers and 
interest from communities all 
over Sydney for what is an au-
thentic event showcasing the 
diversity of African culture.
The event – Community Cate-

gory winner at last year’s pres-
tigious annual National Multi-
cultural Marketing Awards – is 
organised by a committee of 
volunteers from a number of 
African countries, Somali Wel-
fare and Cultural Association, 
service providers, local busi-
ness and Auburn City Council. 
The diverse activities avail-
able on the day include poetry, 
dance, music, fashion shows, 
acrobatics, food, community 
information, foods, and Afri-
can arts and crafts.
There will be festival areas 
such as: Community Bazaar 
for shopping, Nile Food Court, 
Main Stage entertainment, 

AUBURN’S AWARD WINNING AFRICULTURES EVENT
dedicated youth stage for the 
Youth Talent Quest competi-
tion, drumming and dance 
workshops, skills clinics from 
Football United and AFL, rock 
climbing and plenty more! A 
raffle to win a trip to Africa as 
well as a host of other great 
prizes is sponsored by Arab 
Bank.
An exciting partnership has 
also been developed with the 
African Film Festival. Filming 
of the event will take place on 
the day and workshops on film 
making are available for young 
people. 
Auburn Mayor Ned Attie said 
it was a credit to the event 
organisers that the event has 
developed such a great repu-
tation and level of popularity in 
such a short time.
“Whenever there’s an opportu-
nity for people of African heri-
tage to celebrate their culture, 
you see how passionate they 
are and how much they em-
brace life and the opportuni-
ties around them,” he said. 
“Many have arrived in Austra-
lia from troubled backgrounds 
as refugees and we are very 
proud that so many have re-
settled in Auburn and contrib-
uted so much to our commu-
nity. 
“There will be a huge range of 
colourful costumes, song and 
dance, delicious food, and a 
warm welcome for all attend-
ing.” 
With Auburn Park within short 
walking distance from Au-
burn train station and several 
bus stops, visitors on the day 
are encouraged to use public 
transport. 
This event is sponsored by 
Multicultural HIV & Hepatitis 
Service, MoneyGram, Service 
for the Treatment and Rehabil-
itation of Torture and Trauma 
Survivors (STARTTS) and the 
Australian Government’s Di-
versity and Social Cohesion 
Program (DSCP) Multicultural 
Arts and Festivals Grants. 
For more details, visit the web-
site at: www.africultures.com.
au view the Facebook page 
or contact Adama Kamara on 
9735 1296 or email: adama.
kamara@auburn.nsw.gov.au. 
2013 AFRICULTURES FESTI-
VAL 
11am – 5.30pm Saturday 16 
March
Auburn Park, Macquarie Road, 
Auburn
FREE ENTRY

Australian Newsاسرتاليات
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حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 
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ملك الفروج على الفحم مطعم جربيل
بمناسبة االفــتتاح
عــرض خـاص ومــغٍر

الــفروج بـ $9.90
 )تايك أواي فقط( 

تشكيلة واسعة جدًا من 
املأكوالت اللبنانية:

مشاوي على انواعها - تبولة- 
فتوش- حمص - تشيبس- 

بابا غنوخ- برغر- فالفل 
- كفتة -شيش طاووق- بيتزا-  

Ribs  - سندويشات   
وسلطات متعددة.

ت متأخر
نفتح 7 أيام يف االسبوع حتى وق

ع املناسبات
ت كافة انوا

طلبيا
نؤمن 

cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown

Tel: (02) 97082219
www.jibrils.com.au
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www.www.

     

.com

Online at

Starting at
$4.59/Month*

.com

On your TV with

Starting at

$16.67/Month* 

* Only with the purchase of 6 months subscription or more.

NEW Free App
iPhone®, iPad® & 
Android™

.com

10
-1

1-
00

07Customer Service: 
Tel: +1 604.676.3812 
        1.866.294.8512

Fax: +1 905.709.1910
email: info@glarab.com

Provided by: Powered by:

Join Our Team: 
apply@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
Blacktown
Dishnet Electrical  ..................(+61) 439-445-733
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
Prospect
Huuur computer......................(+61) 448-606060
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
St Clair
Unicom  by Nabil Wissa..........(+61) 421 892 041

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
Thomastown

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Saturday 9 March 2013  2013 آذار   9 السبت 
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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 4000 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

Saturday 9 March 2013  2013 آذار   9 السبت 
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االكادميية احلسناء
سارة حيدر ابو شقرا

والداي  عماد مسريتي يف احلياة

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

الوفاء لألهل والعائلة واجب مقدس وعطاء 
الوطن  وحمبة  وجودنا  حقيقة  النهما  اهلل  من 
هكذا  مقدس،  واجب  ايضا  له  واالخالص 
حيدر  سارة  احلسناء  االكادميية  الشابة  تقول 
ابو شقرا عقيلة الدكتور رامي ابو شقرا وهلما 
كرمية  وهي  »سريين«  الربيع  عمر  يف  طفلة 
املثقف واالجتماعي السيد مسري حيدر والسيدة 

االجتماعية املثقفة فادية ابو ضرغم حيدر.
كريم  بيت  يف  سيدني  يف  سارة  ولدت 
امليكانيك  بهندسة  حيث شقيقها شعيب جماز 
الثانوية  دراسته  يتابع  وايوب  واالقتصاد 
بتفوق ويف سيدني اكملت دراستها االعدادية 
اكملت  حيث  لبنان  اىل  االهل  مع  وسافرت 
يف  اجازة  على  وحازت  الثانوية  دراستها 
بريوت  يف  الكندية  اجلامعة  من  االقتصاد 
وتابعت دراستها مع زوجها يف جامعة واشنطن 
وهي  االقتصاد  يف  ماجستري  على  وحصلت 
والفرنسية  واالنكليزية  العربية  اللغات  تتقن 

وتطالع الكتب الثقافية والتارخيية.
وتعود جبذورها اىل مدينة الشويفات املناضلة 
اليت اعطت لبنان والعرب والعامل قامات كبرية 
وقادة  ارسالن  شكيب  البيان  امري  امثال  من 
الركن  اللواء  االركان  رئيس  امثال  عسكريني 
الدكتور  السابق  الداخلية  ووزير  سلمان  وليد 

زاهية  الدكاترة  الكبار  واالدباء  سلمان  صالح 
نويهض  اجلردي  وناديا  سلمان  وفريد  ونور 
اخلشن  وادال  وفؤاد  حيدر  فرحان  والشعراء 
وشهداء  مشرفيه  حسن  االكادميي  والوزير 

ابطال رووا ارض لبنان وسورية وفلسطني.
واشكر  تعاىل  اهلل  دائما  اشكر  سارة  تقول 
ان  لي  ويطيب  الغالي  وزوجي  االحباء  اهلي 

اردد مع شاعر النيل حافظ  ابراهيم:
للوالدين كرامة  وحمبة مين وفية

هلما ثناء طيب  وعليهما مين التحية
احلسناء اخللوقة سارة حيدر ابو شقرا مجيلة 
يف قامتها وفكرها وعلمها واخالقها حيث مجعت 
جمد اقاربها آل حيدر وابو ضرغم وسليم وابو 
الذين يشكلون مع عائالت بين معروف  شقرا 
سياج الوطن ومحاة الديار حيث تهتف وتقول 

مع الشاعر العربي:
قف دون رأيك يف احلياة جماهدا

ان احلياة عقيدة وجهاد.

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

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 
485HP

Make Volvo
Model F1689A
Item Condition Good
Year 1988
Price $45,000*
Colour WHITE
GCM 81000
GVM 26500
Registration BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper

Volvo F16, -
Good Condition.-
14 Speed .-
Gearbox and engine Volvo-
M&s body- bissaloy bin.-
Ready to be connected to trailer (available ring fitter).-
Dvd ,Navigation and reverse -camera in great 
condition.-
CB Radio -
Stereo-
Tarps great condition.-
Very reliable truck...-
3 months rego-
Ready for work....

تراك قاّلب للبيع
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اقامت مجعية ابناء الضنية اخلريية عشاء تكرمييًا حبضور رئيس 
اجلمعية وجيه هوشر والنائبني باربرا بريي وطوني عيسى ورئيس 
كال  بانكستاون  بلدية  ورئيس  روبسون  براين  كانرتبري  بلدية 
عصفور ورئيس بلدية مراح السراج يف الضنية خالد دياب  ونائب 
آدي  هولرويد  بلدية  وعضو  صاحل  خضر  كانرتبري  بلدية  رئيس 
سركيس والشيخ عبد الغفار الزعيب والشيخ خالد طالب ورئيس 
اجلمعية االسالمية اللبنانية مسري دندن ومنسق عام تيار املستقبل 
عبد اهلل املري ومنسق سدني مسري الصاج ورئيس مجعية  املنية 
فوزي ملص ورؤساء مجعيات ومؤسسات يف قضاء املنية الضنية 

وحشد من ابناء املنطقة وابناء اجلالية اللبنانية.
قدم املناسبة، اليت افتتحها بآيات من الذكر احلكيم احلاج حممد 
ياسني فرحب  عمر  احلاج  الضنية  ابناء  امني سر مجعية  الصايف، 
للمنية  يقدمه  ومبا  الوطنية  مبواقفه  ونوه  واحلضور  اخلري  بالنائب 

والضنية من خدمات.

مجعية ابناء الضنية اخلريية تكّرم النائب كاظم اخلري

وتواىل على الكالم كل من الشيخ عبد الغفار الزعيب والنائب 
عيسى والنائبة بريي فرحبوا باخلري ونوهوا باحلضور الواسع والناجح 

جلمعية ابناء الضنية على مستوى اجلالية ككل.
كلمة  القى  الذي  وجيه هوشر  الضنية  رئيس مجعية  قدم   ثم 
قيمة رحب فيها ترحيبا حارا بالضيف العزيز نائب الضنية املنية 
الذي  القيم  بالدور  منوها  الكريم  وباحلضور  اخلري  كاظم  االستاذ 
يقوم به النائب االستاذ طوني عيسى وما يقدمه للمجتمع واجلالية 
اخالق  به من  تتحلى  باربرة بريي مبا  النائب  من خدمات. وكذلك 

وتوضع.
وذّكر احلاج هوشر النائب الضيف حباجات املنطقة ومطالب اهلها 
حيث ان قسما منهم يشرتي مياه الشرب يف حني ان الضنية من 

اغنى املناطق اللبنانية باملياه.
ونصح رئيس مجعية الضنية بان توكل االمور اىل اهلها حيث ان 
الكثري من املتعهدين ال يوفرون، عن عمد او غري عمد، املستلزمات 

والشروط املطلوبة يف التزاماتهم وتعهداتهم.
ودعا احلاج هوشر املسؤولني  اىل امتام مشاريع السدود اليت بدأ 

العمل بها منذ امد بعيد ومنها سد بريصا وسد النجاص.
ونصح احلاج وجيه هوشر اجلميع باالبتعاد عن اخلطاب الطائفي 
الذي يفّرق بني الناس واعتماد اخلطاب االنساني حيث ان ما جيمع 
بيننا هي الوطنية واالنسانية واالخالق اما التعصب فال يؤدي اال 
اىل البغض والتفرقة.  ثم قدم احلاج ياسني النائب اخلري الذي 
اعرب يف كلمته عن شكره ألبناء الضنية وجلمعيتهم وحتدث عن 
التفرقة  وعدم  الشمل  اىل مجع  داعيًا  لبنان  املذهبية يف  الطفرة 

بعيدًا عن التعصب والطائفية واملذهبية.
عليه  يدرون  انهم  حيث  لبنان  بقي  ملا  املغرتبون  لوال  وقال: 

حواىل 3 مليارات دوالر سنويا.
وشكر النائب اخلري الضنية ومجعيتها على هذا التكريم  واعترب 

ان مركز اجلمعية فخر للبنان واسرتاليا.

الحاج محمد صايفالحاج عمر ياسنيالحاج وجيه هوشرالنائب باربرة برييالنائب طوني عيسىالشيخ عبد الغفار الزعبيالنائب كاظم الخري

جانب آخر  من الطاولة الرسميةجانب من الطاولة الرسمية

النائب الخري يتوسط كال عصفور، براين روبسون وآدي سركيس الزميالن سايد مخايل وانطونيوس بو رزق وحضور النائب بريي تتوسط كال عصفور، آدي سركيس الحاج صايف وحضور

جانب من الحضورصورة تذكارية لجمعية ابناء الضنية الخريية مع النائب كاظم الخري وويبدو خضر صالح
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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 9 March 2013  2013 آذار   9 السبت 
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Melbourne

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

 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

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء

 100 جلدة ملراهقة مت اغتصابها

حكم على فتاة مالديفية تبلغ من العمر 15 عامًا، كانت قد تعرضت 
اقامة  بسبب  جلدة   100 باجللد  والدتها،  زوج  قبل  من  لالغتصاب 

عالقات جنسية خارج اطار الزواج.
أن  بعد   2012 حزيران  يف  التهمة  هلا  وجهت  املراهقة  وكانت 
هذه  من  جاء  رضيع  وقتل  باغتصابها  أمها  زوج  الشرطة  اتهمت 

العملية.
ويواجه زوج األب تهمة االستغالل اجلنسي للقصر وحيازة مواد 
اباحية والقتل العمد، إال أن حماكمته مل تتم بعد. ويف الوقت نفسه 

تواجه األم تهمة التسرت على جرمييت القتل واالغتصاب.
على الرغم من هذا، صدر حكم ضد الطفلة بسبب اقامتها عالقات 

جنسية خارج اطار الزواج، وهو األمر الذي ترفضه احلكومة.

 النساء يصنب بالوسواس والتوتر 
عقب الوالدة

وأظهرت إحدى الدراسات، وشاركت فيها 400 امرأة ملدة 
ستة أشهر، أن “11 يف املئة من األمهات اجلدد يعانني بعد 
بعد  تسوء  أو  تتحسن  قد  اليت  األعراض،  تلك  من  الوالدة 

ستة أشهر”.
أمراض  طب  يف  املساعد  األستاذ  غوزيت  دانا  وقالت 
النساء والوالدة جبامعة “نورث ويسرتن”، ان “النساء بعد 
الوالدة قد يتعرضن ألعراض الوسواس القهري مبعدل أعلى 

من أي وقت آخر يف مراحل حياتهن”.
وأما الدراسة الثانية، اليت نشرت الدورية االمريكية لطب 
األطفال، فقد وجدت ان التوتر هو األكثر شيوعًا من الكآبة 
األشهر  األقل خالل  على  الوالدة،  بعد  النساء  اليت تصيب 

الستة اليت تلي ذلك.

Saturday 9 March 2013  2013 آذار   9 السبت 

كارلوس سليم أغنى أثرياء العامل
تصدر املكسيكي كارلوس سليم قائمة جملة “فوربس” الغنى 
أثرياء العامل لعام 2013 وبلغت ثروته 73 مليار دوالر رغم الضربة 
موفيل”  “أمريكا  جمموعته  اسهم  سعر  اخنفاض  من  تلقاها  اليت 

لالتصاالت.
“مايكروسوفت”  مؤسس  غيتس  بيل  الثاني  املركز  يف  وجاء 

الذي بلغت ثروته 67 مليار دوالر.
أما املركز الثالث يف قائمة أثرياء “فوربس” فقد احتله االسباني 
امانثيو اورتيغا املشارك يف تأسيس “إنديتكس” لالزياء وبلغت 
ثروته 57 مليار دوالر وزادت ثروته مبقدار 19.5 مليار دوالر عن 
اي من  االطالق حيققها  زيادة على  أكرب  تقرير عام 2012 وهي 

مليارديرات العامل.
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جلنة ملكة مجال لبنان 
 فرع من اجلامعة اللبنانية 

الثقافية يف العامل – فيكتوريا
أمام  املميز  واجلمالي  احلضاري  لبنان  وجه  بإظهار  التزاما 

اجملتمع الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال لبنان 

فيكتوريا  فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر 18 - 25 سنة  

للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن 
مع   2013 العام  ملكة  ستتوج  حيث    2013 لعام  اسرتاليا 
بامتياز، يف  وفين  مجالي  مهرجان  وثانية يف  أوىل  وصيفة 

شهرأيار2013 
مللكة  النهائية  االنتخابات  حفل  يف  الفائزة  وستشرتك  هذا 

 2013 مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
 العماد ميشال سليمان

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 31 آذار 2013

على األرقام التالية: غولدا 293 176 0447 –  
إيف 766 773 0433

كوزات 915 969 0401 سندرا 016 988 0421 – 

كميل مسعود

مسعوديـــات

منذ ان تبوأ غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سدة 
البطريركية املارونية، وهو ال ينفك جهدا من اجل وحدة الشعب 
اللبناني بكل طوائفه ومذاهبه ومعتقداته الن الوطن هلم مجيعا  
مسلمني ومسيحيني دون تفرقة ومتييز ومنذ ذلك اليوم وحتى 
االخطار  تراكم  من  حمذرا  اخلطر  ناقوس  يدق  وهو  الساعة 
اليت ستداهم البالد والعباد. خاصة يف هذا الوقت العصيب 
االستحقاق  موعد  من  مقربة  على  وحنن  الوطن  به  مير  الذي 

االنتخابي...
ويتابع البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي يقوا ان 
الوضع السياسي املتأزم حيظى باهتمام بالغ االهمية بني خمتلف 
االطراف السياسية. ومن اجل ذلك دعا اىل اكثر من لقاء يف 
السياسيني  كافة  مع  البطريركي  الصرح  يف  اخلصوص  هذا 
من رمسيني وغري رمسيني للوصول اىل قاسم مشرتك حيفظ 
حقوق اجلميع حمذرا من االنفالش يف احمليط الذي نعيش فيه 
... ومنبها من االخطار اليت حتدق بالوطن من جراء التناقضات 
والتناقضات املضادة وعدم التفاهم مع بعضنا البعض حنن 
اللبنانيني واالنقسامات احلاصلة بيننا وذلك من اجل الوصول 

اىل حد ادنى من التفاهم بني خمتلف االطراف.
ويضع غبطته مجيع الذين يلتقي بهم يف الصورة الصحيحة 
املواقف  التصلب يف  عليه من  الوضع كما هو  استمرار  الن 

يعين ال نتيجة مرجوة وال قيامة حقيقية للوطن.
امور  الكربى حول  الدول  ما حيصل بني  لذلك فلنرتك كل 
اقليمية ال عالقة للبنان بها ولكنه يدفع مثن نتيجة هذا التشنج 
كونه البلد املريض يف املنطقة ولكونه عاجزا عن تفادي دفع 
اي مثن بفعل االنقسام الداخلي احلاصل والظاهر ويدعو غبطة 
والرتفع  بالصرب  للتحلي  السياسية  التيارات  مجيع  البطريرك 
عن االنانيات واملكاسب الفردية خصوصا ان ما حييط بنا من 
مؤامرات وما حييط بشرقنا من مصائب وويالت قد ترتد علينا 

وباال ان مل نكن حذرين ومتيقظني.
وكلبنانيني علينا مجيعا ان نبتعد عن كل ما هو شر ونتفق 
ولو ملرة واحدة على قانون انتخابي حيفظ حقوق اجلميع وحيمي 

الوطن ويبعد عنا الكأس املرة...
ويشدد غبطته على ضرورة تسريع عجلة التفاهم يف ما بيننا 
من الشق الداخلي لالزمة اللبنانية وال تنتهي هذه االزمة اال بعد 
انتخاب جملس نيابي جديد يف موعده الدستوري واعادة القوة 
للنقد اللبناني ووقف اهلدر والفساد والرشاوي وضبط االمن 
على كافة االراضي اللبنانية وبالتالي ان يتحلى اجمللس اجلديد 
بتقبل االخر وتعامل النواب يف ما بينهم بلغة حتفظ كرامة كل 
منهم ال بلغة الفوقية »اشتدي يا ارض وما حدا قدي« كما 

شاهدنا يف اوقات ونشاهد.
هذا هو مطلب وامنية غبطة ابينا البطريرك مار بشارة الراعي 
الذي يكثف اتصاالته وزياراته اىل عدة دول اجنبية ومن خالل 

السفراء املعتمدين يف لبنان.
وسائر  انطاكيا  بطريرك  هو  هذا  الصاحل  الراعي  هو  هذا 
القلوب  من  االحقاد  نبذ  اىل  غبطته  يف  يدعو  الذي  املشرق 
والتسامح واالفة واحملبة والشراكة بني اجلميع وهو يطبق كالم 

السيد املسيح من ضربك على خدك االمين فدر له االيسر.
الراعي مل يكن اسري دينه وال اسري طائفته بل اسري الوطن 

ومجيع ابنائه دون متييز.
بينما غريه من رجال الدين اسري احلقد والكراهية والتعصب 
هو  القضاء  وعلى  الدولة  على  والتمرد  والعصيان  الديين 
الطوائف  بني  للفتنة  يدعو  ال  ذلك  من  واكثر  االسري!!! 
والتظاهرات وقطع الطرق ومحل السالح ويعتدي على كرامة 
الناس والتحدي ويعود بالتذكري بالسابع من ايار ناسيا هذا 
االسري ومتناسيا ان السالح منتشر على كل االراضي اللبنانية 
دون حسيب ورقيب والسابع من ايار مل يكن استعمال السالح 

من جانب واحد امنا كان من اجلانبني.
ان ننسى املاضي ونلتف مجيعا  اذ كنا فعال جديني علينا 
حول الوطن الواحد ونضع كل جهدنا يف ان تكون االنتخابات 
احد  التمديد ليس لصاحل  النيابية يف املوعد احملدد هلا الن 

والتجديد وان حصل سيتبعه متديد آخر لسلطة اخرى.
ملكوت  يدخل  رب  يا   .. رب  يا  قال  من  كل  وليس 

السماوات.
الفرق شاسع وكبري بني رجال الدين منهم من ميثل السيد 
املسيح على االرض قوال وفعال .. ومنهم من ميثل الشيطان 

قوال وفعال ايضا.

الكاردينال مار 
بشارة بطرس 

الراعي
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قنصلة لبنان العامة - ملبورن

دعوة عامة للبنانيني لالطالع 
على القوائم االنتخابية 

النيابية عام 2013
تتقدم القنصلة اللبنانية العامة يف ملبورن بدعوة اللبنانيني الذين 
على  االطالع  اىل  ملبورن  يف  لالقرتاع  امسائهم  بتسجيل  تقدموا 
الرمسي  املوقع  عام 2013، وذلك عرب  النيابية  االنتخابية  القوائم 

االلكرتوني اخلاص باملديرية العامة لالحوال الشخصية:
www.dgps.gov.lb

 او على القوائم االنتخابية املوجودة يف القنصلية اللبنانية العامة 
يتقدم من هذه  ان  ملبورن، كما يطلب من كل ذي مصلحة  يف 
البعثة قبل العاشر من آذار 2013 بطلب يرمي اىل تصحيح اي خلل 
بقيده يف القوائم االنتخابية، كان يكون سقط قيده او وقع خطأ 

يف امسه او ألي سبب آخر.
وتضلوا بقبول االحرتام

القنصل العام- غسان الخطيب

الجمعية العربية للمسنني
مقر  يف   2013 لعام  الثقافية  التعددية  احتفال  يقام 

اجلمعية يف الطابق االرضي على العنوان:
480 ليكون سرتيت كارلتون.

ومأكوالت  اجلمعية  نشاطات  عن  عروض  تقدم  حيث 
متنوعة.

االحتفال مفتوح من الساعة احلادية عشرة صباحا حتى 
اخلامسة مساء.

ومجيع ما يقدم يف االحتفال جمانا. النه بتموين كامل 
من وزارة التعددية الثقافية وذلك يوم السبت املوافق 
يف 23 آذار هلذا العام. ان اجلمعية ترحب باجلميع كبارا 

وصغارا رجاال ونساء.
حيث االنسجام الكامل يف هذا اليوم واجلمعية تتمنى 

للجميع يوما ممتعا.

أكد جمموعة من علماء النفس واخلرباء جبامعة "تشيسرت" الربيطانية 
أنه ال يوجد اي اختالفات نفسية بني الرجل واملرأة، الفتني اىل ان 
الفكرة السائدة بأن الرجال من كوكب املريخ والنساء من كوكب 
ميتلكون مسات  اجلنسني  من  كال  أن  على  اعتمدت  واليت  الزهرة 

شخصية متميزة هي جمرد هراء. 
واعتمد العلماء يف االطاحة بالنظرية القائلة أن اجلنسني مييلون 
يف التفكري اىل طرق خمتلفة متاما على دراسة بعض الصفات اليت 
وجدت يف الطبيعة البشرية مثل التعاطف الذي ال يعد حكرا على 

جنس بشري واحد فقط وهي االنثى . 
واشار الباحثون اىل انه "على الرغم من أن هناك اختالفات صغرية 
العدوانية، اال  بالنسبة لبعض الصفات مثل  الرجال والنساء  بني 
بالسمات  التداخل بني اجلنسني فيما يتعلق  الكثري من  ان هناك 

الشخصية واملشاعر الداخلية لالنسان بشكل عام ".

ال اختالفات نفسية بني 
الرجل واملرأة

ارتفاع التوتر... اخنفاض املناعة 
من  فريق  توصل 
العلماء األمريكيني إىل 
أن املشاحنات والتوتر 
الزوجية  العالقات  يف 
تشكل  ال  واالنسانية 
مشاعر  على  عبئا 
اإلنسان  وأعصاب 
تعمل  بل  فحسب، 
اجلهاز  إضعاف  على 

املناعي.
واعتمد الباحثون يف 

جامعة “أوهايو” األمريكية بالتعاون مع “معهد حبوث الطب السلوكي” 
يف أحباثهم على أخذ عينة من لعاب املقبلني على الزواج وجمموعة 
من األزواج الختبار مستويات هرمون اإلجهاد “الكورتيزول” وأعداد 

خاليا املناعة املختلفة.
وكشفت التحليالت أن لعاب املتزوجني احتوى على مستوايات 
مرتفعة من هرمون اإلجهاد “الكورتيزول” وتراجع ملحوظ يف أعداد 
العدوى  حماربة  املعنية  تي”  “خاليا  بإسم  واملعروفة  املناعة  خاليا 

املرضية، مقارنة باألشخاص واألزواج األقل توترًا.

كارثة ستحل بالكون بعد مليارات السنني
أعلن علماء، انهم ال يزالون يعكفون على فحص نتائج اكتشاف 
جسيم بوزون هيجز العام املاضي، اال ان امعان النظر فيما توصلوا 

اليه ال يبدو مبشرا باخلري بالنسبة اىل مستقبل الكون.
معمل فريمي  النظرية يف  الفيزياء  استاذ  اليكن  جوزيف  وقال 
القومي يف باتافيا بوالية الينوي للصحافيني “اذا استعنت جبميع 
فروع الفيزياء اليت نعرفها اليوم وقمت مبا تتصور انها حسابات 

دقيقة فانك ستجد انباء غري سارة”.
أدىل اليكن بهذه التصرحيات قبيل القاء نتائج حبثه امام اجتماع 
للجمعية االمريكية لتطوير العلوم يف بوسطن. واضاف “يبدو ان 
الكون الذي نعيش فيه غري مستقر بصورة اساسية ويف مرحلة ما 

بعد مليارات السنني من اآلن سيتبدد كل شيء”.
احباث  بعد  اكتشفوا  انهم  املاضي  العام  الفيزياء  علماء  وأعلن 
الذرية  دون  اجلسيمات  احد  وهو  هيجز  بوزون  جسيم  مستفيضة 
الكون  نشأة  فرضيات  يف  املفقودة  احللقة  متثل  اليت  االولية 
ان  العلماء  ويعتقد  العظيم.  االنفجار  اعقاب  يف  تطوره  وكيفية 
بوزون هيجز يساعد على التحام املكونات االولية للمادة ويعطيها 
اجلسيمات  لدراسة  مستمرة  اجلهود  تزال  وال  وكتلتها.  متاسكها 
حال  ويف  بوجوده.  للجزم  هيجز  بوزون  جبسيم  املرتبطة  االخرى 
تأكيد ذلك فرمبا يفك ذلك طالسم نشأة الكون قبل 13.7 مليار 

سنة ورمبا مت التعرف على الكيفية اليت سيزول بها.
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مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

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

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

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

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

بدعوة من رئيس اجمللس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف 
العامل يف اسرتاليا ونيوزيلندا السيد طوني يعقوب، التأم اجمللس 
آذار   3 بتاريخ  األحد  نهار  وذلك  اسرتاليا  جنوب   - أدااليد   يف 
2013، يف قاعة مارسيلينا، حضره كل من الرئيس العاملي ميشال 
سر  وأمني  يعقوب،  طوني  القاري  اجمللس  ورئيس  الدويهي، 
اجمللس جورج سلوم، ورؤساء الواليات، والفروع وجلان: )الشبيبة، 

النسائية، ملكة مجال لبنان، الثقافة والرتاث(. 
افتتح املؤمتر بالنشيدين األسرتالي واللبناني ثم بدقيقة صمت 
اللبنانية  اجلامعة  رئيس  رحب  ذلك  بعد  لبنان.  شهداء  أجل  من 
يف أدااليد ايلي بركات باحلضور وبعد كلمة معربة عن أهمية هذا 
املقيم  لبنان  أجل  من  والنجاح  التوفيق  للمجتمعني  متنى  االجتماع 

واملغرتب. 
وبدوره شكر الرئيس العاملي ميشال الدويهي الرئيس القاري 
على الدعوة وشكر رئيس وأعضاء اجلامعة يف أدااليد على الرتحيب 

اجتماع اجمللس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف اسرتاليا ونيوزيلندا

واالستقبال احلار وشرح للحضور عن أعمال اجمللس وقال أن اجلامعة 
هي خلدمة لبنان وحنن جامعة ثقافية غري سياسية أو طائفية نعمل 
الشكر لرئيس  العامل وكرر  اللبناني يف مجيع أحناء  الرتاث  لنشر 
اجمللس القاري الذي يعمل لياًل ونهارًا يف سبيل اجلامعة اللبنانية 

ومتنى التويف والنجاح لرؤساء الواليات والفروع معًا. 
أما الرئيس القاري طوني يعقوب فقد رحب باحلضور أيضًا وشكر 
جنوب  والية  وأعضاء  رئيس  بالشكر  وخص  باملؤمتر  مشاركتهم 

أسرتاليا الستضافة املؤمتر. 
وشكر الرئيس العاملي ملشاركته يف االجتماع ونوه بالدور الذي 
يلعبه لرفع اسم اجلامعة اللبنانية، كما شكر األمني العام العاملي 
السيد طوني قديسي على متنياته الصادقة لنجاح املؤمتر، شاكرًا 
اجلهود اليت نبذل لرفع اسم لبنان يف االنتشار ويف كل أقطار العامل 

ليبقى تواصل املتحدرين فيما بينهم ومع الوطن األم لبنان. 
ملبورن  أنه يف  على  القاري  والرئيس  العاملي  الرئيس  وشدد 

جامعة واحدة برئاسة يوسف سابا باعرتاف اجمللس العاملي واجمللس 
القاري وجمالس الواليات والفروع مناشدًا اجلميع االنضمام كفروع 

أو كأفراد إىل اجلامعة اللبنانية. 
وكرر يعقوب التهاني باسم اجمللس والفروع للرئيس املنتخب 
للجامعة اللبنانية يف كانبريا داني اخلوري، ثم قدم تقريرًا مفصاًل 
عن النشاطات يف اسرتاليا والعامل منوهًا باألعمال اليت تقوم بها 
جمالس الواليات والفروع، وشدد على املشاركة يف املؤتر العاملي 
للشبيبة الذي سيعقد يف لبنان من تاريخ 16 لغاية 26 آب 2013، 
مؤكدًا على املشاركني أن ترتاوح أعمارهم بني 18 سنة كاملة و35 

سنة. 
اسرتاليا  اجلامعة يف  مبسرية  املختصة  املواضيع  مناقشة  وبعد 
تقارير اللجان:  ونيوزيلندا. مت تقديم تقارير أمني السر، الواليات – 

الشبيبة، النسائية، الرتاث والثقافة وملكة مجال لبنان. 
وتقرر دعم حفل انتخاب ملكة مجال لبنان الذي تقيمه اجلامعة 
اللبنانية يف فيكتوريا اليت يرتأسها يوسف سابا والذي تنظمه غولدا 
وكوزات  جباني  وسندرا  الزين،  وراشيل  الشيخ،  وإيف  الشيخ، 
سفري  برعاية   ،2013 ملبورن  يف  حزيران   1 بتاريخ  وذلك  سابا 
والفائزة ستشارك يف  دانيال،  جان  الدكتور  اللبنانية  اجلمهورية 
التصفيات النهائية يف احتفال كبري سيقام برعاية فخامة رئيس 
اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان يف بلدة ضهور الشوير 
لبنان، وسيتم نقل االحتفال من على شاشة تلفزيون )أم تي   –
MTV(.  كما مت التأكيد حتديد حفل إزاحة الستار عن متثال  يف – 
جربان خليل جربان يف 23 تشرين الثاني 2013 يف املكتبة العامة 
يف ملبورن، وإزاحة الستار عن متثال املغرتب اللبناني بعد موافقة 
املعنيني يف الدوائر املختصة يف العاصمة األسرتالية كانبريا. كما 
اللبناني وجربان  إزاحة الستار عن متثال املغرتب  التأكيد على  مت 

خليل جربان يف أدليد أيضًا. 
فيها  مت  للحاضرين،  غداء  مأدبة  أقيمت  االجتماع  اختتام  وبعد 

التداول بشؤون املغرتبني اللبنانيني يف أسرتاليا. 
االميان باجلامعة يف عرق هذه اجمللس، يقول كما هو لبنان هكذا 

جامعتنا، ال تزول. 
أمانة اإلعالم: إبراهيم شربل 
واعاله بعض اللقطات
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الشاعر السيد أمحد احلسيين

العدل االهلي

اع�����ط�����ان�����ي ال���������ق���������ول  مج������ي������ل  اهلل 

ف����ي����ه����ا رج���������ا ن����ق����ب����ض ع�����ل�����ى اجل�����ان�����ي

ت�������رّب�������ي ال�������وف�������ا ب�����ق�����ل�����وب م���ل���ي���ان���ي

ص���������وم وص���������ا ع�������ا ش������ف������اف رب�����ان�����ي

ن�����ت�����اج�����ر ب����������دم ال��������ن��������اس غ����ل����ب����ان����ي

ي�����ص�����ّل�����ح ب������������أرض ت������ك������ون خ����رب����ان����ي

ال���ت���ان���ي ع����ل����ى  ي���ت���م���رج���ل  ش����خ����ص  وال 

ن�����ق�����ّوص ع�����ا ب���ع���ض���ن���ا ون����ف����ّج����ر ق���ن���ان���ي

اجل�������ن�������ه ب�����ط�����ري�����ق اخل����������ر ع�����م�����ران�����ي

م������ا ب����ي����دخ����ل اجل�����ن�����ه ب����ط����ب����ل وغ����ن����ان����ي

م���ن���ص���ان���ي واالرض  ال���������ك  ع������رش������ك 

م������ا واح���������د م������ن رمح�����ت�����و ط����ل����ع ب�����ّران�����ي

ان����س����ان����ي ب�����ت�����ك�����ون  ال�����ع�����م�����ل  اروي 

واس������ان������ي ب����ال����ش����ع����ر  ح����������دا  يف  م�������ا 

ب����ك����ت����ب رس�������اي�������ل ع���������دل ل���ل���م���ظ���ل���وم

ف����ي����ه����ا احمل������ب������ه م��������ا ح����������دا م�����ع�����دوم

وك���������ل ح����ك����م����ه م�������ن ش�����ع�����رن�����ا ب���ت���ح���وم

ع�����ّن�����ا ال������وف������ا وال�����ق�����ت�����ل  م�����ّن�����و ل������زوم

وي������ل������ي ب����ي����ع����ت����ر مب�����وط�����ن�����و حم��������روم

وك�����������ل واح��������������د مب������وق������ف������و م����ع����ل����وم

اع�����ط�����ان�����ا ع����ق����ل م����������راس م������ا ب����ي����دوم

ب�����ك�����ف ال�������غ�������در م�������ا ش�����ف�����ي م���س���م���وم

ل�����ع�����ن�����دو وع���������د م�������ن ال�����ف�����ن�����ا ب���ي���ق���وم

ق�����ّي�����وم حب����ك����م����ت����ك  اهلل  ي�������ا  دخ������ل������ك 

حم����ت����وم واج���������رن���������ا  اهلل  ل  ن�������رك�������ع 

ال�����ل�����ي خ����ل����ق ص����ح����و وش��������ي وغ����ي����وم

اجتهت التغذية يف بداية القرن احلادي والعشرين اىل جمال 
املغذيات  من  اجلسم  احتياجات  بنوعية  يرتبط  وحديث  مهم 
يؤثر  »ه«  فيتامني  فنجد  اجلينات،  على  تؤثر  الي  الضرورية 
احلرة  الشقوق  أضرار  من  الواقي  بنشاطه  اجلينات  مجيع  على 
فيتامني  أن  وجد  كما  النووية.  لألمحاض  الوراثية  املادة  على 
الثيامني )فيتامني ب1( يؤثر أيضا على مجيع اجلينات من ناحية 
اعتباره جزءا من تركيب مادة الثيامني بروفوسفات الي تلعب 
دورا يف أسس الطاقة احليوية للجسم.باالضافة اىل الكثر من 
املغذيات الضرورية للجسم الي تعتر ضمانا لوقايته من خطر 

التعرض لاصابة باألمراض. 
وجيتهد العلماء يف اثبات أن هناك عاقة بني تقنني الطعام 
»السعرات احلرارية املنخفضة« وطول العمر والتمتع بصحة أفضل 
وهذا يأتي مصداقا لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: »ما مأل 
آدمي وعاء شرا من بطن. حبسب ابن آدم أكات يقمن صلبه 
فان كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه«. 
وقد أظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها علماء من معهد لندن 
اجلامعي أن التقليل من تناول الطعام بنسبة 40 يف املئة يزيد 
العمر 20عاما. وضمن اطار الدراسة قام الباحثون بتحليل تأثر 
العوامل اجلينية ومنط احلياة يف عملية الشيخوخة واستنتجوا أن 
اصابة  احتمال  يقلل  أن  ميكن  البدني  والنشاط  التغذية  حسن 
كما متكن  الزهامير.  ومرض  واألورام  القلب  بأمراض  املسنني 
العلماء من زيادة طول حياة الفئران الي أجريت عليها التجربة ب� 
30 يف املئة عن طريق تقليل نظامها الغذائي. وقال املشرفون 
على الدراسة أن بامكان الناس اطالة العمر بواسطة نظام غذائي 

صارم. 
 

أمراض العصر
العالي  باملعهد  التغذية  أستاذ  عزت مخيس  الدكتور  يعلق   
نتائج  أن  املؤكد  من  قائا:  االسكندرية  العامة جبامعة  للصحة 
البدانة  من  يعانون  الذين  األشخاص  مع  تتفق  الدراسة  هذه 
وزيادة الوزن ويرتب على اصابتهم بالسمنة االصابة بأمراض 
الذي  األمر  والنقرس  والشرايني  القلب  أمراض  مثل  العصر 
وحدها  الطعام   كمية  وليست  كثرة.  أحيانا  للموت  يعرضهم 
الي يتمثل فيها اخلطر بل نوعيته فتناول السكريات والدهون 
وعدم  الصناعي«  »السمن  املهدرجة  والزيوت  بكثرة  احليوانية 
ادراك أهمية اخلضراوات والفواكه يزيد من احتماالت االصابة 
السرطانية  واألورام  الدم  وضغط  والشرايني  القلب  بأمراض 
خاصة الثدي والروستاتا. وخر برهان على صحة هذا الكام 
أن شعوب شرق آسيا لديهم من املعمرين عدد ليس بالقليل 
بعكس  املسلوق  واألرز  األمساك  على  طعامهم  العتمادهم يف 
الوجبات  على  أساسي  بشكل  تعتمد  الي  الغربية  الشعوب 
السريعة املليئة بالدهون الي تؤدي بهم اىل االصابة بأمراض 

سوء التغذية واألمراض املزمنة. 
 

دراسة منطقية
االكلينيكية  التغذية  أستاذ  رشدي،  طارق  الدكتور  يقول 
والرعاية املركزة بالقصر العيين: هذه الدراسة قد تكون منطقية 
مع أصحاب األوزان الثقيلة، لكن هناك أشخاصا أوزانهم أقل 
من معدالتها الطبيعية، واتباع محية قاسية والتقليل من وجباتهم 
الرئيسية قد يسبب هلم ضررا بالغا، بل من املمكن أن يعرضهم 
ألمراض سوء التغذية فا نستطيع أن نطبق نتائج تلك الدراسة 
على مجيع أفراد اجملتمع خصوصا أن حتديد متوسطات األعمار 
حتكمه عوامل كثرة. والبد أن نتفق على ضرورة تنوع مصادر 
الغذاء فيجب أن تكون وجباتنا اليومية متكاملة أي حتتوي على 
الروتينات والفيتامينات واألماح املعدنية و«أوميغا 3« وأيضا 
الكربوهيدرات، ولكن البد أن تتناسب كمية النشويات املتناولة 
مع اجملهود اليومي املبذول حتى ال تتحول الفائض منها اىل 
دهون تضر بصحة اجلسم وتعرضه للسمنة. كما ننبه على أهمية 
اعداد وحتضر الطعام بطريقة صحية وأفضل الطرق هي البخار 
ألنه يضمن لنا احلصول على القيمة الغذائية لألطعمة من دون 
بالنسبة  الشواء  استخدام  ضرورة  وكذلك  خواصها،  يف  تغر 
لطهي اللحوم واألمساك مع احلرص على أن يكون تتبيل هذه 
األطعمة بعصر البصل واخلل والليمون مع تقليل امللح واضافة 
الزيوت النباتية بكميات قليلة واالمتناع عن الزيوت املهدرجة. 

»التيك  السريعة  الوجبات  من  رشدي  طارق  الدكتور  وحيذر 
أواي« والبد من االعتماد الكلي على األطعمة املعدة يف املنزل. 
وكذلك ضرورة احلرص على شرب كمية كافية من املياه مبعدل 
لرين يوميا. وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي خصوصا 
املكاتب سواء يف  على  طويلة  لفرات  اجللوس  وعدم  املشي 

العمل أو أمام التلفزيون أو شاشات الكمبيوتر.
حتسني احلالة املزاجية

باملركز  التغذية  اختصاصية  رمزي  ماجدة  الدكتورة  وقالت 
القومي للتغذية مبصر اىل أن لكل مرحلة عمرية احتياجاتها من 
تناول  نسبة  يف  نقلل  أن  البد  العمر  يف  التقدم  ومع  الغذاء 

املميتة  باألمراض  لاصابة  جتنبا  والسكريات  الدهون  كمية 
وعلينا االكثار من اخلضراوات والفواكه لكي حتمينا من االصابة 
بأمراض القلب وتصلب الشرايني. وأيضا جيب حتديد ما حيتاجه 
يبذله  الذي  واجملهود  العمرية  للمرحلة  طبقا  أغذية  من  اجلسم 
ومع  ميارسها.  الي  الرياضية  والتمارين  عمله  طبيعة  حسب 
التقدم يف العمر جيب أن حيرص االنسان على تناول نوعيات 
معينة من األغذية الي تساعده على تنشيط الذاكرة مثل الكبدة 
واملكسرات والبيض ملا حتتوي عليه من حديد وزنك، وكذلك 
األمساك الغنية ب� »أوميغا3« وتناوهلا مرتني على األقل أسبوعيا. 
باالضافة اىل حتسني احلالة املزاجية والنفسية بتناول املهدئات 
الطبيعية كمشروب اليانسون  والزجنبيل والقرفة وأيضا تناول 

الفيشار والشوكوالته الداكنة. 
وأثبتت الدراسات الي اجرتها ادارة حبوث مكافحة الشيخوخة 
طريقها  عن  ميكن  أغذية  هناك  أن  األمركية  للحكومة  التابعة 
واملتمثلة  املبكرة  الشيخوخة  حدوث  من  نبطئ  أو  نسيطر  أن 
يف األطعمة الغنية مبضادات األكسدة مثل القرفة والردقوش 
والفراولة  والتوت  الري  والعنب  واخلردل  والكركم  اجلاف 
والكمثرى واجلريب فروت والرقوق والكرز والرتقال والتفاح 
اىل  فيها  الكاكاو  نسبة  )تصل  حيث  السوداء،  والشوكوالته 
واألفوكادو  واللوبياء  والعدس  والفستق  واجلوز  املئة  70 يف 

والروكلي وأعواد نبات اهلليون. 
وحتذر الدكتورة ماجدة من اتباع محية أنظمة غذائية قاسية ألن 
األضرار الناجتة عنها أكثر من فوائدها وهناك أحباث أكدت أن 
الفرد الذي حيصل على سعرات حرارية منخفضة بسبب الرجييم 
الغذائي القاسي يستوعب املعلومات ببطء ويعاني من مشكات 
يف اسرجاع وتذكر املعلومات واألشياء مقارنة بالشخص الذي 
لضمان سامة  الثابتة  فاحلقيقة  غذائي شديد،  بنظام  يقوم  ال 

الصحة والعمر الطويل فيما نأكله وليس الكم فقط. 
 

نصائح
ومن أجل أن يتمتع االنسان بصحة متكاملة بعيدا عن االصابة 
حيددها  الي  النصائح  تلك  يتبع  أن  جيب  العصرية  باألمراض 
الدكتور حممود مصطفى أستاذ علوم وتكنولوجيا األغذية بكلية 
الزراعة جامعة املنوفية يف كتابه »اجلديد يف األغذية الصحية« 
والذي يقول فيه للغذاء بالصحة والتعرض للمرض ولكن ال يوجد 
دليل على أن التغذية تؤثر على  للشيخوخة ولو أنه من املعروف 
أن احلد من الطاقة تساعد على اطالة العمر ولقد مت ختفيض 
الطاقة لفئران التجارب من 85 كيلو سعرا اىل 40كيلو سعرا 
التجارب 38 يف  زيادة عمر فئران  أدى اىل  األسبوع، مما  يف 
املئة )1986Weindroch et al. (.وميكن القول ان هناك ثاثة 
عوامل تؤثر بالفعل على معدل ظهور الشيخوخة وهي: االقال 
األكسدة،  عن  الناشئ  التلف  تصليح  املأخوذة،  السعرات  من 
كمية املأخوذ من األمحاض الدهنية أوميغا3.وهلذا البد من اتباع 

هذه النصائح.
االحتفاظ  للطول، وحماولة  بالنسبة  الوزن  على  التعرف  أوال، 
به. ثانيا، ال يزيد معدل تعاطي الدهون عن 30 يف املئة من 
الطاقة الكلية املطلوبة للجسم. ثالثا، التقليل من تعاطي الدهون 
املشبعة، واالكثار من تناول الدهون عدمية التشبع. رابعا، احلد 
من تعاطي األغذية الي حتتوي على كوليسرول مرتفع. خامسا، 
يف  5-10غرامات  اىل  منه  والتخفيف  امللح  تناول  من  االقال 
من  املئة  يف   10 عن  السكريات  زيادة  عدم  اليوم.سادسا، 

الطاقة الكلية اليومية. 
ويف حال االصابة بأمراض القلب جيب التقليل من الدهون 
واألغذية عالية احملتوى من الكوليسرول كالبيض والكبد، ويف 
أو الدهون بكميات  التقليل من تناول السكريات  السكر جيب 
كبرة. ويف حالة مرض الضغط جيب التقليل من تناول امللح 

والدهون أو األغذية املرتفعة يف حمتواها من الكوليسرول. 
وكذلك احلرص على تناول األغذية الي تتوافر فيها األلياف، 
حيث انها تزيل االمساك أو التهابات القناة اهلضمية. كما تقلل 
القولون. كما تساعد يف خفض  احتمال االصابة بسرطان  من 
كوليسرول الدم ومستوى اجللوكوز واأللياف الزائدة قد تكون 

أكثر فائدة يف ايقاف أمراض األمعاء.
نصائح  عشر  باتباع  للتغذية  األملانية  اجلمعية  نصحت  وقد 
األصناف  اختيار  يف  التعدد  وهي:  الصحيحة  التغذية  لضمان 
ولكن ليس بكثرة، التقليل من الدهون ومن الغذاء الذي حيتوي 
والتوابل  العطرية  النباتات  من  االكثار  منه،  عالية  نسبة  على 
بكميات  السكر  استعمال  امللح،  وليس  النكهة  حتسن  الي 
اخلضراوات  من  االكثار  الكاملة،  احلبوب  استعمال  منخفضة، 
والبطاطا والفاكهة، استهاك بروتني حيواني أقل من النباتي، 
مضغ  والكحوليات،  الغازية  املياه  استهاك  من  االكثار  عدم 
األكل جيدا وجتنب األكات الثقيلة. طبخ األكل جيدا واالحتفاظ 
58 يف  أيضا  تستمد  أن  ذلك جيب  اىل  باالضافة  باملغذيات. 
املركبة)النشا( وقليل من  الكربوهيدرات  الطاقة من  املئة من 

السكريات البسيطة. 

تنوع الغذاء أمر ضروري حتى ال نصاب بأمراض سوء التغذية 
املهدئات الطبيعية كاليانسون والزجنبيل لتحسني احلالة النفسية واملزاجية
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متفرقـــات

أحد مرفع اللحم – أحد يوم 
الدينونة - متى 25: 31- 46

وأيامنا  قصرية  حياتنا 
الوقت  لكن  معدودة، 
مباليني  وُيقاس  طويل 
السنوات.  َمن ِمنا ميكنه 
احلياة  بداية  يتصور  أن 
ما  ويرى  نهايتها،  حتى 
نهايتها  يف  سيحدث 
بذلك قائاًل: كذا  وُيعلمنا 
نهاية  يف  سيحدث  وكذا 
اإلنسان؟  ومع  العامل 
شخص  البتة.  أحد  ال 
بوضوح  تكلم  واحد  إهلي 
ما  كل  عن  وبسلطة 
سيحدث يف نهاية العامل. 

إنه يسوع املسيح.
حنتاج إىل راجم بالغيب 
ميكنه أن يرى بوضوح كما 
نرى حنن أشعة الشمس. 
العينني  تلك  لديه  الذي 

املسيح  إجنيله هو  لنا يف  األزمنة، قد ذكرهم  آخر  أخربنا عن عالمات  وقد 
الفرح، عاملني بقصد إحالل  املخلص. أفال جند متجولني كثر يتكلمون عن 
أخرى، ومملكة على  تثور دولة على  أفلم  وتعاليمه؟  أنفسهم حمل املسيح 
مملكة؟ أفال نرى األرض تهتز وقلوبنا معها، من احلروب الكثرية واملتنقلة؟ 
أفلم خيون الكثريون يسوع و تركوا كنيسته؟ نعرف بأن املسيح الدجال مل 

يأِت بعد، لكن سابقيه ورسله موجودون يف كل مكان.
العامل مذكورة يف الكتب املقدسة.  آخر  كل العالمات اليت ستحدث يف 
يصف لنا إجنيل اليوم قصة الوقت واألزلية، بني السماء واألرض، بني اهلل 
و اإلنسانية. يصف لنا الدينونة األخرية و طريقة حدوثها » يوم غضب اهلل » 
)زافانية 2: 2( سيأتي »عندما سيأتي ابن اهلل مبجده ...« عندما يأتي مبجده 
جالسًا على عرشه، سيجمع كل الشعوب أمامه، وسيفصلهم من بعضهم، كما 
يفصل الراعي اخلراف من املاعز وكراع، سريسل اخلراف إىل جهة واملاعز إىل 

جهة أخرى. اخلراف عن ميينه واملاعز عن يساره.
يقول امللك للذين عن ميينه » تعالوا إلّي يا مباركي أبي رثوا امللك...« 

يسمي املسيح نفسه » ابن اهلل » 
ثم » ابن البشر« وأخريًا » امللك » ألن امُللك واجملد قد أعطيا له.

بعد أن دعى امللك اجلداء إىل ملكوته أخذ يشرح هلم السبب لذلك. 
كيف  فسألوا  بي...  واهتميتم  وعريانًا...  غريبًا  وعطشانًا،  جائعًا  كنت 
فيب  الصغار،  أخوتي  بأحد  فعلتموه  أنكم  مبا   « أجابهم  ذلك؟  فعلوا  ومتى 
فعلتموه ». هلذا التفسري معنيني، داخلي وخارجي. املعنى اخلارجي لواضح 
لكل قارئ: من ُيعطي طعامًا للجائع... من يزور املريض... جيمع اهلل بني 
قلوبنا وقلوب أصحاب احلاجة، الذين يطلبون مساعدتنا. ال حيتاج اهلل ألي من 
مساعدتنا لنفسه. يطلب منا أن نساعد الفقري لتمرين قلبنا. يطلب منا رمحة، 
رمحة قبل أي شيء آخر. وهومن يعلم حق العلم بأن الرمحة هي الطريق الذي 

به ميكننا إحياء اإلميان باهلل، األمل بالرب، وحب اهلل.
هذا هو املعنى اخلارجي. أما املعنى الداخلي فمرتبط باملسيح يف داخلنا. 
إنه يف كل فكرة طاهرة، يف كل شعور نبيل يف قلبنا، يف كل رغبة حسنة 
يف نفسنا املقصود منها كل فكرة طاهرة، يف كل شعور نبيل يف قلبنا، يف 
كل رغبة حسنة يف نفسنا املقصود منها خري اآلخر. يدعو الفكرة الطاهرة، 
الشعور النبيل والرغبة احلسنة، إخوته الصغار. يدعوهم كذلك ألنهم أقلية 
يف داخلنا بعكس ملذات وشهوات العامل اآلخر. إذا كان عقلنا يشتهي اهلل، 
ونغذيه به، يكون قد غذينا املسيح نفسه؛ إذا كان قلبنا عريانًا من كل ما 

هو من اهلل وكسوناه، فنكون قد كسونا املسيح نفسه.
أما للذين عن اليسار فقد قال الدّيان العادل: » اذهبوا عين يا مالعني، 
إىل النار األبدية املهيئة...« ال شك بأن احلكم خميف و قاص، لكنه عادل. 
النار  إىل  عنه  بعيدًا  األشرار  وأرسل  إليه  الصاحلني  الديان  بعد ذلك دعى 
األبدية. إن ما مل يقله السيد هو مهم جدًا: النار األبدية مهيئة لألشرار منذ 
بداية العامل، كما امللكوت أيضًا للصاحلني. ماذا يعين هذا؟ إن اهلل قد هيأ 
النار للشيطان ومالئكته، وهيأ امللكوت لكل خليقته البشرية » إذ أن اهلل 
يريد الكل أن خيلصوا ». هذا ما يقوله الرسول بولس يف )1 تيموتاوس 2: 

4 ؛  متى 18: 14؛ يوحنا 3: 16؛ 2 بطرس 3: 9؛ أشعياء 45: 22(.
بعد أن أصدر الدّيان حكمه على الذين عن يساره، فّسر هلم األسباب اليت 
قادته إليه...« كنت جائعًا فلم تطعموني...« فلم يقوموا بواحدة من أعمال 
واحد  للخطأة معنيني،  امللك  أعطاه  الذي  التفسري  اليمني. هلذا  الذين عن 
خارجي وآخر داخلي. اسَود ضمري اخلطأة، تصلب قلبهم وعقلهم بالشر الذي 
أبعدهم عن أخوتهم اجلياع والعطاش والعراة... فلم يتمكنوا من معرفة صوت 
املسيح الذي يدعوهم كما مل يكن بإمكان رسالة املسيح وحياة القديسني 
أن ُتغرّي ضمائرهم القاصية ملساعدة الفقراء. ماذا ميكن للرب أن يفعل مع 
مثل هؤالء؟ هل يإمكانه أن يدعوهم إىل ملكوته وهم الذين رفضوه؟ هل 
بإمكانه أن يدعو أولئك الذين ابتعدوا عنه كليًا؛ والذين سرّا وعلنًا أعلنوا 

عداوتهم هلل ومللكوته؟
احلياة  أبدية.  حياة  إىل  والصاحلون  األبدية  النار  إىل  اخلطأة  سيذهب 
والعذاب ُوضعا ضد بعضهما بعضًا، إذ انه حيث احلياة ال يوجد عذاب، وحيث 
العذاب ال حياة. هذا ما قاله السيد املسيح عن احلدث األهم يف احلياة والذي 

سيتم يف الوقت احملدد له.
نتخذ  وأن  لنا  امُلعطى  القصري  الوقت  هذا  يف  نهتم  أن  ينبغي  لذلك 
القرارات اليت ستحدد قدر حياتنا املقبلة، وإن كنا سنوضع عن ميني أو يسار 

الدّيان العادل.  
 آميــــــــن - املرتوبوليت بولس صليب

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

الشيخ الدكتور الشاعر سامي ابو املنى والشيخ الدكتور االعالمي غسان احلليب يف سيدني
واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا )قرآن كريم(

مدير  املنى  ابو  الكبري سامي  الشاعر  الدكتور  الشيخ  اىل سيدني فضيلة  وفد  قبل سنوات 
الدين  زين  علي  الشيخ  يرأسها فضيلة  اليت  التوحيدية  العرفان  والتعليم يف مؤسسة  الرتبية 
وفضيلة الشيخ الدكتور االعالمي البارز غسان احلليب حيث اقاما ندوة عن تاريخ بين معروف 
القومي والتضحيات اجلسام اليت قدموها من اجل امتنا العربية بقيادة ابو الثورات العربية البطل 
القائد سلطان باشا االطرش والقائد املعلم كمال جنبالط وامري البيان شكيب ارسالن والقائد 
العربي شبلي العيسمي وقادة النظام يف فلسطني مسيح القاسم وسعيد نفاع وكمال كنج ابو 
صاحل وسواهم. وقد اجريت معهما حديثا صحافيا مطوال خنتصره برتديدهما قول اهلل يف كتابه 

العزيز »واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا«.
نسأل اهلل ان تبقى الراية عالية وخييم على وطننا العربي الكبري السالم وتعاد الينا حقوقنا 

املسلوبة ولن يضيع حق وراءه مطالب هكذا علمنا تارخينا القومي املشّرف.

الزميل اكرم املغوش يتوسط الشيخني سامي ابو املنى وغسان الحلبي )ارشيف(
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اإلكثار 
من تناول 
الوجبات 
السريعة 
يتلف الكبد

أظهرت دراسة جديدة أن تناول 
املأكوالت السريعة بشكل مستمر ال 
يضر فقط مبحيط اخلصر، بل ميكن 
أيضًا أن يتلف الكبد بطريقة مشابهة 
الباحث  وقال  الكبد.  اللتهاب 
تناول  أن  أوردون  درو  األمريكي 
واحد  لشهر  السريعة  املأكوالت 
تغيريات  يسبب  بأن  كفيل  فقط 
ملحوظة يف الكبد. وأشار إىل "أن 
البطاطا املقلية بشكل خاص خطرية 
بسبب املواد املضافة الكثرية اليت 
امللح،  إليها  يضاف  اذ  حتتويها 
وهي تطبخ يف الدهون، كما يضاف 
على  يساعد  ألنه  السكر  أيضًا  هلا 

جعلها متمّوجة ذهبية".
مثل  األطعمة  أن  إىل  وأشار 
البصل  وحلقات  املقلي  الدجاج 
سّيئة بشكل خاص للكبد. وأضاف 
أن "كمية الدهون والدهون املشّبعة 
الدهين"،  الكبد  تدعى  حالة  ختلق 
الكبد  يف  التغيريات  أن  إىل  الفتًا 

تشبه آثار التهابه.
تناول  أن  أكدوا  باحثون  وكان 
ثالث  السريعة  الوجبات  األطفال 
على  يساعد  األسبوع  يف  مرات 
إصابتهم بالربو واحلساسية اجللدية 
دراسة  يف  وحذروا  )اإلكزميا(. 
أكثر  من  طفل  ألف   500 مشلت 
من 50 بلدا من أن األطفال الذين 
الربغر  مثل  سريعة  وجبات  تناولوا 
جلدي  بالتهاب  لإلصابة  معرضون 
داعني  العيون،  يف  وتقرح  حاد 
الفواكه  تناول  من  اإلكثار  إىل 
األمراض.  هذه  من  حيمي  اليت 
فيما أكدت دراسة أخرى أن إدمان 
الوجبات السريعة يؤدي إىل تسميم 
العصبية،  والروابط  املخ  خاليا 
ويزيد من فرص اإلصابة بالزهامير.
يف العيون، داعني إىل اإلكثار من 
تناول الفواكه اليت حيمي من هذه 
األمراض. فيما أكدت دراسة أخرى 
يؤدي  السريعة  الوجبات  إدمان  أن 
والروابط  املخ  خاليا  تسميم  إىل 
العصبية، ويزيد من فرص اإلصابة 

بالزهامير. 

اللوز افضل محية 
للرشاقة

أظهرت دراسة علمية أن تناول 
يساعد  يوميًا  اللوز  من  القليل 
يؤدي  ألنه  الوزن،  خفض  على 
إىل فقدان الشهية لبقية اليوم. 
املأكوالت  من  اللوز  ويعترب 
الصحية ألنه حيتوي على نسب 
الدهون، وخيفض  منخفضة من 
الدم،  يف  السكر  نسبة  مؤشر 
وهو املسؤول عن قياس مدى 
السكر  مستويات  ارتفاع  سرعة 

يف الدم بعد تناول الطعام.
املنخفضة  األطعمة  وتعترب 
منع  يف  فعالية  أكثر  املؤشر، 
اإلنسان من اإلفراط يف تناول 
الطعام، فضال عن كونها خيارًا 

صحيًا ملرضى السكر.

اخبارية  مصرية  تقارير  كشفت 
مروعة  جرمية  تفاصيل  عن  نشرت 
اليت  االولية  املعلومات  كانت 
تلقتها الشرطة عنها هو عثور بعض 
االشخاص على النصف السفلي من 

جثة جمهولة. 
ونشرت صحيفة »اليوم السابع« 
إىل  تعرفت  الشرطة  أن  املصرية 
هوية السيدة، اليت تبني أنها اتهمت 
وآداب،  قضايا خمدرات  سابقا يف 
كما توصلت إىل اجلاني، وهو زوجها 

الذي مثل جبثتها بعد ذحبها، وقال 
انه  التحقيق  يف  عاما(  املتهم)44 
متزوج من سيدة أخرى منذ 20 عاما 
ولديه منها أربعة أبناء، إال أنه كان 
يرتدد على منازل الدعارة ملمارسة 
وكانت  الساقطات،  مع  الرذيلة 
فتعلق  املالمح  مجيلة  سيدة  بينهن 
بها، ورغم أنه شاهدها أكثر من مرة 
برفقة رجال داخل بيوت الدعارة إال 
وحني  بها،  االقرتان  فجأة  قرر  أنه 
فاحتها باالمر سرعان ما وافقت على 

ذلك. 
هلا  استأجر  أنه  املتهم  واضاف 
 ، عدة  أشهر  برفقتها  وظل  منزال 
للعمل  ذهابه  تستغل  كانت  لكنها 
به  اخلاصة  احلدادة  ورشة  يف 
وتستضيف الرجال ملمارسة الرذيلة 
لقاءاتها  تفاصيل  وتسربت  معهم، 
إىل  املشبوهة  وعالقاتها  بالرجال 
اجلريان، ما اضطره اىل ترك املنزل 
ان  غري  آخر،  مكان  إىل  واالنتقال 
ينتقل  مكان  كل  يف  تكرر  االمر 
للعيش به، رغم تعنيفه هلا يف كل 
إىل  تعود  لن  انها  وتأكيدها  مرة، 

ممارسة الدعارة. 
بيوم  احلادث  قبل  املتهم  وقال 
كان خارج املنزل فعاد ليال وطلب 
لكنها  الباب  له  تفتح  أن  منها 
يبيت  أن  على  وأصرت  رفضت 

خارج البيت. 
املنزل  إىل  عاد  الصباح  ويف 
منها،  التخلص  وقرر  له،  ففتحت 
وانهال  املطبخ  من  سكينا  فاستل 
واشرتى  ذهب  ثم  طعنا،  عليها 
منشارا وقطع به جثتها إىل نصفني، 
أشالء  العلوي  اجلزء  قطع  وبعدها 
على  وألقاها  أكياس  ووضعها يف 
طريق، ثم اتصل بشقيقه ملساعدته 
اجلثة  من  األسفل  اجلزء  محل  يف 

وألقياه يف مكان آخر.

تزوج بائعة هوى... وقتلها لسوء سلوكها!

عقول النساء أكثر كفاءة من عقول الرجال
ونشرت يف  ومدريد  أجنلوس  لوس  جامعتا  أجرتها  اليت  الدراسة  أكدت 
صحيفة »صنداي تاميز« ان »النساء ال جيب ان يشعرن بالقلق حيال اجلدل 
النتائج ان  اشارت  بالرجل، حيث  املرأة مقارنة  املثار حول صغر حجم مخ 

احلجم ليس املعيار ألن مخ النساء هو االكثر كفاءة على األرجح«.
الذكاء  اختبارات  من  بإجراء سلسلة  دراستهم  خالل  من  الباحثون  وقام 
على الرجال والنساء، فعلى الرغم من النظرية العلمية اليت تقول بأن عقول 
النساء أقل حجما من عقول الرجال فكان أداء النساء افضل يف اختبارات 
االستدالل االستقرائي وبعض املهارات العددية، يف حني كان اداء الرجال 
أفضل يف خوض اختبارات الذكاء املكاني الذي يتمثل بالقدرة على إدراك 
العامل البصري املكاني بدقة . وخلص الباحثون إىل أن »عقول النساء كانت 
برباعة بل وتتفوق يف حل املهمات  االختبارات احلسابية  إمتام  قادرة على 
العصبية«.  املعقدة من خالل بذل منخفض للطاقة واستخدام أقل للخاليا 
وقال أستاذ علم األعصاب اإلدراكي يف جامعة »كامربيدج« تريفور روبنز ان 
»النتائج قد بينت ان حجم املخ ال يهم بالنسبة للمرأة«، الفتا اىل ان »حجم 

البنية اهليكلية للمخ ليس له عالقة بالضرورة مبدى كفائته وأدائه«.
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املواد الكيماوية الصناعية خطر على اإلنسان
من  كيماوية  مواد  إن  املتحدة  األمم  ترعاه  أحباث  فريق  قال   
ان تكون سببا جزئيا  االنسان تضاف ملنتجات يومية يرجح  صنع 
على األقل يف ارتفاع املواليد املشوهة وامراض السرطان املرتبطة 

باهلرمونات واألمراض النفسية على مستوى العامل.
ووفقا للدراسة فإن هذه املواد اليت تعرف اختصارا باسم »إي.
دي.سي« قد تكون أيضا سببا يف اخنفاض عدد احليوانات املنوية 
بزيادة يف  وايضا  اإلناث  لدى  البشر واخلصوبة  من  الذكور  لدى 
سرطانات األطفال اليت كانت نادرة يف السابق عالوة على اختفاء 

بعض انواع احليوانات.
ونشر الفريق الدولي الذي يضم خرباء أكادمييني يعملون حتت 
نتائج  العاملية  الصحة  ومنظمة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  مظلة 
حبثهم يف وثيقة حتديثية لدراسة اعدت يف عام 2002 عن املخاطر 

احملتملة للمواد الكيماوية الصناعية.
يستوجب  عاملي  »خطر  إىل  تقريره  يف  الباحثني  فريق  وأشار 
التصدي له« وقال إن البشر واحليوانات يف أحناء الكوكب تعرضوا 
األغلب  مل حتظ يف  اليت  املركبات  هذه  من  للمئات  األرجح  على 

بدراسة كافية.
وقال التقرير املكون من 28 صفحة »اننا نعيش يف عامل أصبحت 

فيه الكيماويات اليت يصنعها اإلنسان جزءا من حياتنا اليومية«.
املعطلة  الكيماوية  املواد  علوم  »حالة  وعنوانه  التقرير  وصدر 

للغدد الصماء 2012« كدليل اسرتشادي للحكومات.
وتشمل »إي.دي.سي« الفثاالت اليت طاملا تستخدم يف صنع 
املنتجات  ومن  واملرنة.  الناعمة  »اللدائن«  البالستيكية  املواد 
املصنوعة منها العاب وعرائس األطفال والعطور واألدوية وايضا 

مستحضرات التجميل خاصة مزيالت العرق اليت ميتصها اجلسم.
الذي يستخدم يف   ??A? -ومن هذه املواد ايضا ثنائي الفينول
تقوية اللدائن »البالستيك« ويوجد يف علب األغذية واملشروبات 

ومنها علب األطفال وأغلفة املعلبات الغذائية.
وحظر عدد قليل من البلدان ومنها الواليات املتحدة وكندا وبعض 
البلدان األوروبية استخدام بعض من هذه املواد يف منتجات معينة 

والسيما املخصصة الستخدام االطفال.
ولكن التقرير يقول »ان مئات اآلالف« يستخدمونها وان جزءا 
صغريا فقط هو ما جرى تقييمه على انه يسبب اضطرابات للغدد 

الصماء واهلرمونات وجسم اإلنسان واحليوان.
تتخلل  ان  ميكن  الكيماوية  املواد  هذه  مثل  ان  اخلرباء  ويعتقد 

املشروبات واألغذية من األوعية اليت يتم تعبئتها فيها.

باحث يقلل من أهمية ارتفاع 
الكولسرتول على صحة القلب

 
أمراض  بني  وثيقة  عالقة  بوجود  األمريكيني  األطباء  أحد  شكك 
القلب وزيادة معدل الكولسرتول يف الدم. وقال الدكتور جوني 
تقليل  إن  للكولسرتول«  الكربى  »اخلرافة  كتاب  مؤلف  بودون 
بأمراض  اإلصابة  جتنب  بالضرورة  يعين  ال  الكولسرتول  مستوى 

القلب. 
وأضاف »بل إن ارتفاع نسبة الكولسرتول ال ميثل إشارة تنبئ 
الذين  األشخاص  نصف  أن  الدليل  القلب.  بأمراض  باإلصابة 
الدموية  األوعية  يرسلون للمستشفى وهم يعانون من مرض يف 
للقلب يسجلون مستوى طبيعيا للكولسرتول بالدم، كما أن نصف 
األشخاص الذين يعانون من زيادة مستوى الكولسرتول يتمتعون 

بقلب صحي«. 
وال يعين هذا يف رأي بودون أن الكولسرتول ال يلعب دورًا يف 
اإلصابة بأمراض القلب، إال أنه يرى أن الرتكيز عليه جعل البعض 
ال ينتبه لعوامل أخرى هامة تساهم يف مشاكل األوعية الدموية مثل 
االلتهابات والعطب الناتج عن األكسدة والضغوط احلياتية ونسبة 

السكر يف الطعام. 
واعترب الطبيب أن »هذه هي األشياء اليت أعتقد حقًا أنها تتسبب 
غري  العبًا  ميثل  الذي  الكولسرتول  وليس  القلب،  أمراض  يف 
أساسي يف املشكلة، إال أننا نركز كل جهودنا على تقليل مستواه 

يف اجلسم دون النظر للمشاكل األخرى املسببة للمرض«. 
أدى  الكولسرتول  على  الرتكيز  زيادة  أن  إىل  بودون  وأشار 
من  يقلل  أنه  باعتقاد  اإلستاتني  عقار  تناول  يف  اإلفراط  إىل 
الكولسرتول، بينما يف الواقع هذا العقار ال حيقق فوائد حقيقية 

يف هذا اجملال، حسب قوله. 
عقار  يتناولن  أال  خاص  بشكل  السيدات  على  »جيب  وحّذر 
اإلستاتني لعدم وجود دليل على قدرته يف إنقاذهن من اإلصابة 

بأزمات القلب«. 
ورأى بودون أن أفضل طريقة ملكافحة ارتفاع نسبة الكولسرتول 
مبضادات  الغنية  األطعمة  من  الكثري  تناول  يف  تكمن  الدم  يف 
األكسدة ومضادات االلتهابات مثل التوت األزرق واللفت والبصل 
والفلفل ومسك الساملون الغين باألوميجا 3، باإلضافة إىل مادتي 

الكوركم والكاري اللتني يكثر استخدامهما مع األطباق اهلندية. 

زواج،  كّل  بداية  مع 
من  كّل  يتحّمس 
ملسألة  العروسني 
تقع  ولكن  االجناب، 
أّي  اصابة  عند  الكارثة 
بأمراض  األوالد  من 
معدية،  أو  وراثّية 
اىل  يؤدي  الّذي  األمر 
حياتهما،  صفو  تعّكر 
ضرورة  تأتي  هنا  من 
الزواج  بفحوص  القيام 
لصحة  االلزامية 
ولسعادتهما  أوالدهما 

العائلية.
يعترب الفحص الطيب 
قضية  الزواج  قبل 
أبعاد  هلا  شائكة 
متباينة، فقد تكون سببًا 
الزوجية  العالقة  لنجاح 

وتقويتها، وميكن أن تؤدي دورًا مؤثرًا يف اختاذ القرار الصعب 
باالنفصال والرحيل... وأيًا تكن تلك النتائج إال أن احلقيقة اليت 
ال تقبل اجلدل هي أن هذا الفحص أصبح أمرًا مهمًا لتفادي حدوث 

مشكالت مستقبلية تؤثر بشدة على العالقة الزوجية. 
اخلضوع  عليهم  توّجب  ممن  حديثًا،  املتزوجني  بعض  أن  غري 
لفحوص طبية قبل إمتام الزواج، اعتربوا اخلطوة إجيابية، »لكنها 
تسّبب بعض العراقيل، نظرًا اىل الوقت الذي تستغرقه الفحوص، 
وإجراء التحاليل وصدور النتائج...«. يف املقابل، أشار آخرون 
اىل أن األمر أبسط مما هو معتقد، فقد اكتفوا بقصد أطباء تركوا 

على امللفات ختمهم وتوقيعهم فقط ال غري!
من جهته، اعترب ر.خ. اّن اجراء هذا الفحص مهّم جدًا وسيجريه 
وراثي  مبرض  إصابته  عرف  ما  وإذا  إلزاميًا،  يكن  مل  لو  حتى 
فسيخرب من ستكون شريكة حياته بكل التفاصيل من دون مواربة. 
الزواج مع عدم إجناب أطفال فهذا جيد، ويف  فإذا قبلت إمتام 
املقابل سيقبل طوعًا إذا كان حيبها. »أما إذا كنت مصابًا مبرض 
معٍد، فلن أتزوج كي ال أدّمر حياة من أحّب... علمًا أني ال ألغي 

فكرة تبيّن طفل إذا وافقت زوجة املستقبل على ذلك«.
أما سارا فأكدت أهمّية إجراء هذا الفحص وضرورته. وشّددت 
على أّنها ليست ضد زواج األقارب إن كان فيه توافق من كل 
النواحي الّصحية واالجتماعية... »لكن إذا علمت أن خطيبها حيمل 
مرضًا وراثيًا أو صفة وراثية فلن تتّمم هذا الزواج حتى لو كانت 

حتّبه«.
أهمية إجراء الفحص

طبيًا، ما أهمية إجراء هذا الفحص؟ وهل هو ضروري؟
يقول طبيب االمراض الداخلية الدكتور الياس مشالي إن برنامج 
الزواج الصحي برنامج وطين جمتمعي وقائي هدفه احلّد من انتشار 
بعض أمراض الدم الوراثّية واملعدية، نشر الوعي مبفهوم الزواج 
على  املصابني  عالج  من  الناجتة  املالية  األعباء  تقليل  الصحي، 

األسرة واجملتمع، جتّنب 
االجتماعية  املشكالت 
لألسر،  والنفسية 
لدى  احلرج  رفع  وأخريًا 
هذا  طلب  يف  البعض 

الفحص.
الشهادة  وتتضّمن 
األطباء  لنقابة  الصحية 
سريرية  فحوصًا 
كالطول، الوزن، الضغط 
والنبض،  الدموّي 
لفقر  خمربية  وفحوصًا 
الدم، فئة الدم، فقدان 
املكتسبة،  املناعة 
الكبد  والتهاب  السيدا 

الفريوسي.
وأكد الدكتور مشالي 
الفحوص  هذه  كل  أن 
تتّم عند الطبيب. »فهو 
الطبيب  يعطي ورقة للرجل لتعبئتها يف املخترب ثّم يرجعها اىل 
بفحصه  ويقوم  األطباء  نقابة  من  رمسية  ورقة  بدوره  ميأل  الذي 
سريريًا. اذا كان يعاني صرعًا يف الدماغ مثاًل، فيمكن أن يعترب 
لفحص  ختضع  أن  للمرأة  الضروري  من  أيضًا،  للطالق.  سببًا 
التالسيميا«. وأضاف مشالي أن زواج األقارب يلعب دورًا كبريًا 

يف اإلصابة باألمراض الوراثية كفقر الدم والتالسيميا... 
باألمراض اخللقية عند املتزوجني من  احتمال اإلصابة  أن  كما 

أقاربهم أعلى مقارنة باملتزوجني من غري أقاربهم. 
لذلك  القرابة،  درجة  زادت  كلما  األمراض  هذه  نسبة  وتزداد 

ينصح بعدم الزواج من األقارب.
ساعة   24 من  أكثر  تستغرق  ال  فهي  الفحوص  نتائج  أّما 
على  الزواج  قبل  ما  لفحوص  الصحية  الوثيقة  حترر  ملعرفتها. 
ثالث نسخ: واحدة حيتفظ بها الطبيب، والثانية تعطى للمحكمة 
الروحّية والثالثة  تبقى مع العروسني. وختم مشالي قائاًل إن اجراء 
الفحوص قبل الزواج أمر ضروري، وكلما كان وقت الفحص مبكرًا 
كان ذلك أفضل حتى يستطيع الطرفان اختاذ قرار حاسم يف شأن 

استمرارهما من عدمه.
ان اجملتمع ما زال يرفض بشدة تلك احلقيقة ويعترب هذا األمر 
عيبًا وال جيب اخلوض فيه أو التلميح إليه، ألنه حيمل يف داخله 
إهانة للطرف اآلخر ال ميكن نسيانها أو جتاهلها! ففي فرتة اخلطوبة 
اآلخر،  يف  طرف  كل  ويفكر  النفسّية  باالختبارات  الشاب  يهتم 
يتجاهالن  أنهما  إال  واألذواق...  الشخصّية،  األطباع،  حيث  من 
رغم  على  فيه...  بينهما  التوافق  ومدى  الّصحي  اجلانب  متامًا 
االنفصال.  إىل  تؤدي  قد  مشكالت  من  ذلك  بعد  يسّببه  قد  ما 
وسواء كانوا مقتنعني بأهمية هذه الفحوص أو متشككني، إال أن 
الثقافة السائدة يف اجملتمع هلا اليد الطوىل للتحكم يف جانب ال 
أو  الفحوص  بتلك  القيام  قبول  حياتهم، وهي  إهماله يف  ميكن 

رفضها. 

الفحص الطيب قبل الزواج: ضروري لنجاح العالقة الزوجية؟ 

هل خيونِك؟
تعيشني  كنت  إذا 
يف شك مستمر لكنك 
إذا  ما  متأكدة  لست 
كان حبيبك أو زوجك 
تلك  إليك  خيونك، 
واملؤشرات  النصائح 
اليت ميكن أن تفيدك 
احلقيقة  كشف  يف 
واإلطمئنان، قبل أن 

تظلميه.
سجل  حيذف   -
الرسائل عن هاتفه.

- ميلك أكثر من بريد إلكرتوني أو أكثر من حساب يف املواقع 
االجتماعية، هنا عليك التأكد ما إذا كانت حسابات خاصة أو أن 

بعضًا منها خيص العمل مثاًل.
- يستقبل املكاملات اهلاتفية بعيدًا عنك وعن الناس. فإذا كان 
إتصال عمل، من الطبيعي أنه يريد اهلدوء، ولكن ماذا لو مل تكن 

مكاملة عمل؟ فهنا ينبغي عليك التأكد.
- ميضي فجأة الكثري من الوقت مع صديق له أو شخص جديد 
دخل حياته، أو بات يتجّنب املناسبات العائلية أو غريها ويتجّنب 
التجّمعات االجتماعية، ويغادر يف وقت باكر أو متأّخر لسبب ما.

- إذا الحظت وجود رائحة ختتلف عن رائحتك، او كان يتصرف 
بسرية وال خيربك مبا يدور يف رأسه أو حياته، كالسابق.

- حيول دائمًا أن يبدأ شجارًا ما ألتفه األسباب.
- ال يلمسك أو يقرتب منك كسابق عهده.

هل ممارسة اجلنس تطيل 
العمر؟

من املعروف أن احلاجات اجلنسّية هي جزء من التسلسل اهلرمي 
ماسلو  ابراهام  النفس  عامل  اقرتحها  اليت  األساسّية  للحاجات 
حاجات  البشر  لدى  إن  فقال  البشرية.  الدوافع  عن  نظريته  يف 
ممارسة  ومنها  احلياة،  قيد  على  لبقائنا  ضرورية  فيسيولوجية 
اجلنس والتنفس واألكل والنوم والشرب وغريها. وُيعترب اجلنس 
وإن مل  والسعادة  بالراحة  أن يشعرك  أمرًا جيدًا ومن املفرتض 
تشعر بذلك، فيجب أن تستشري طبيبًا. وعالوة على ذلك، للجنس 
فوائد صحّية عديدة، ولكن ماذا عن الذين ال ميارسون اجلنس، 

فهل يؤثر ذلك سلبًا على صحتهم؟
والية  يف  لويزفيل  جامعة  يف  وزمالؤه  ديفيد  رولفس  أجرى 
كنتاكي يف الواليات املتحدة دراسة عن والصحة، واقرتحوا أن 
من ال ميارس اجلنس قد ميوت يف سن أصغر من الذين تزوجوا 
شخص،  مليون   500 على  الدراسة  مّتت  وقد  اجلنس.  ومارسوا 
وقدمت مقارنة بني معدالت وفيات املتزوجني )باستثناء األفراد 
غري  الرجال  أن  وتبنّي  املتزوجني،  وغري  واألرامل(  املطلقني 
املتزوجني ميوتون قبل 17 عامًا من املتزوجني والنساء قبل 15 
سنة من املتزوجات. وأشار رئيس خدمات املعلومات يف معهد 
أنه رغم عدم وجود بيانات  »كينسي للبحوث يف اجلنس«، اىل 
جيدة الظهار وجود عالقة بني اجلنس والتمّتع بصحة جيدة عمومًا، 
من  اكثر  اجلنسي  نشاطهم  يكون  الذين  أن صحة  املعروف  من 

غريهم، يتمتعون بصحة أفضل.
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تتمــات

سليمان ينفي ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

سيستوضح منصور موقفه بعد عودته، معتربًا أن املوقف الذي أخذه 
من متثيل »االئتالف الوطين السوري« يف اجلامعة العربية هو »النأي 
بالنفس عماًل بسياسة احلكومة«. ونقل زوار سليمان عنه قوله إن لبنان 
مل يتحفظ عن قرار اجلامعة العربية تعليق عضوية سورية )يف تشرين 

الثاني/ نوفمرب عام 2011( إمنا وقف على احلياد حينها.
ويف حني واصل نواب وقادة »قوى 14 آذار« محلتهم على منصور 
الوزراء  إقالته، رأى  مطالبني احلكومة بأخذ موقف، ودعا بعضهم اىل 
للرئيس  )حليف  كرامي  وأمحد  سليمان(  الرئيس  )ميثل  اخلوري  ناظم 
ميقاتي( ووائل أبو فاعور لـ »جبهة النضال الوطين« )اليت يرأسها وليد 
جنبالط(، أن منصور ال يعكس موقف احلكومة. وقال كرامي إن سليمان 
وميقاتي مل يكونا على علم بدعوة وزير اخلارجية اىل إلغاء تعليق عضوية 
سورية يف اجلامعة العربية. ورأى أبو فاعور أن موقف منصور »يضع 
لبنان يف مواجهة اجملتمع الدولي«. لكن منصور سأل: »أين املشكلة 

يف كالمي عن عودة سورية اىل حضن اجلامعة العربية؟«.
وكان سليمان نفى يف حديث مع نقابة حمرري الصحافة اللبنانية أن 
تكون دول جملس التعاون اخلليجي أبلغت إنذارًا اىل لبنان، وقال: »هم 
تقدموا إلينا مبوقف كله حمبة وتضامن ودعوا اىل أن ينأى لبنان بكل 
االجتاهات من دون أن خيفوا قلقهم من بعض التصرحيات والتحركات 
على األرض«.وعن وصف توقيعه مرسوم الدعوة لالنتخابات بأنه يوم 
»أسود« من نواب »8 آذار« سأل: »هل يعقل أن من قام بواجباته يكون 
تصرف يف يوم أسود؟«. وأكد أن االنتخابات »ستحصل بنسبة 95 يف 
املئة، لكن ليس على قانون الستني وال جيوز أن نضع احلدث األمين 
عائقًا أمام االنتخابات. إذا مل حتصل االنتخابات فاخلطر األمين أكرب«. 
وإذ كرر أن قانون الستني »مات ودفنه شرعيًا يف اجمللس النيابي إذ 
ال ميكن إلغاء قانون إال بقانون جديد«، أمل التوصل اىل قانون خمتلط 

)جيمع بني النظامني النسيب واألكثري يف اتصاالت الفرقاء(.
آذار(   8 )قوى  أعاقوا  لو  »حتى  إنه  قوله  عنه  زوار سليمان  ونقل 
تشكيل هيئة اإلشراف على االنتخابات يف موعدها على أساس القانون 

النافذ فسنتصرف وفق األصول«.
وقال إنه سبق أن أبلغ مجيع الفرقاء أنه سيدعو اىل االنتخابات يف 
موعدها وآخرهم النائب رعد حني زاره قبل أسبوع، وزاد: »أنا أعترب أن 
اجمللس النيابي سيد نفسه ويستطيع التوصل اىل قانون توافقي، أما 

تأجيل االنتخابات فسيؤدي للتشكيك بشرعية املؤسسات يف لبنان«.
وقالت مصادر رمسية إن وزير الداخلية مروان شربل سيفتح باب 

الرتشح لالنتخابات بدءًا من األسبوع املقبل.
وفيما اجتمع رئيس كتلة »املستقبل« النيابية رئيس احلكومة السابق 
فؤاد السنيورة مع رئيس حزب »القوات اللبنانية« مسري جعجع يف إطار 
ووضعت  خمتلط،  قانون  مشروع  حول  آذار   14 قوى  بني  االتصاالت 
قالت  االشرتاكي«،  التقدمي  و»احلزب  »املستقبل«  بني  مسودته 
مصادر نيابية إن الرئيس بري ما زال على موقفه الذي كرره  جلنبالط 
بأنه لن يدعو اىل جلسة نيابية إال من أجل حبث قانون توافقي. ونقلت 
املصادر أن بري »ال يريد ألحد أن حيشره بقانون الستني ألن مقابله 
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مفاوضات مباشرة ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

التوتر شرقًا حيث ارسل العراق تعزيزات عسكرية اىل احلدود السورية 
املعارضة  سيطرة  بعد  احلدود  طول  على  جوية  مراقبة  باعتماد  وبدأ 

السورية على معرب اليعربية بني سوريا والعراق االسبوع املاضي.  
وعرض وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف مع نظريه األمريكي 
الروسية يف  اخلارجية  وزارة  وافادت  الوضع يف سوريا.  جون كريي 
بيان أن الوزيرين أجريا مكاملة هاتفية،   مببادرة من اجلانب األمريكي. 
وأضافت أن الفروف وكريي ناقشا أيضًا املسائل املرتبطة بالتسوية 
السلمية يف الشرق األوسط. وكان آخر لقاء للوزيرين يف 25 شباط 

املاضي يف برلني يف مسعى للتوصل اىل حل يف سوريا.
املمثل  أن  نيويورك طلب عدم ذكر امسه  وأفاد مصدر دولي يف 
اخلاص املشرتك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية يف سوريا األخضر 
االبرهيمي سافر من لندن اىل القاهرة أمس االول قبل اجتماع متوقع 
بني نائب وزير اخلارجية األمريكي وليم برينز واملبعوث الروسي اخلاص 

اىل الشرق األوسط ميخائيل بوغدانوف.
وعلمت »النهار« من املصدر أن االبرهيمي اجتمع فعاًل مع بوغدانوف. 
بيد أن اإلجتماع الثالثي مل حيصل »بسبب تضارب يف املواعيد«، كما 
احاطة  االبرهيمي سيزور نيويورك لتقديم  أن  أكد  الذي  قال املصدر 
الثانية  السنوية  الذكرى  بالتزامن مع  األمن  جديدة اىل أعضاء جملس 

لبدء النزاع يف سوريا.
اىل ذلك، تعاملت األمانة العامة لألمم املتحدة حبذر شديد مع قضية 
احتجاز جمموعة سورية معارضة تسمي نفسها »كتائب شهداء الريموك« 
21 رجاًل من قوة »أندوف« بني سوريا واسرائيل يف اجلوالن. وقال 
املصدر إن »األمم املتحدة على اتصال مباشر باجلهة املعنية«. بيد أنه 
مل يستطع أن يؤكد األنباء عن أن احملتجزين سيطلقون قريبًا. وأبدى 
حذرًا أيضًا حيال »التصرحيات الصادرة يف مانيال عن قرب اطالق اجلنود 
الفيليبينيني العاملني يف أندوف«. وال يزال عنصر آخر من »أندوف«، 
هو املوظف الرفيع املستوى الكندي اجلنسية كارل كامبو، مفقودًا منذ 

مطلع الشهر املاضي.
وصّرح الناطق باسم األمم املتحدة مارتن نيسريكي بأن قيادة أندوف 
»على اتصال مع حفظة السالم عرب اهلاتف، وهي متأكدة من أنهم مل 

يتعرضوا ألذى«.
ومل يؤكد نيسريكي تسريبات عن رفع مستوى التأهب لدى بعثات 

األمم املتحدة وموظفيها، مبا يف ذلك خصوصًا لبنان، بسبب األخطار 
النامجة عن استمرار تدهور األوضاع يف سوريا، واحلوادث اليت يتعرض 
لبنان  يف  املتحدة  لألمم  املوقتة  والقوة  »أندوف«  يف  العاملون  هلا 
»اليونيفيل«. ويشرتك مقاتلو املعارضة انسحاب القوات السورية من 

منطقة اجلملة يف القنيطرة قبل اطالق أفراد »أندوف«.
ووسط تصعيد امين يف احناء سوريا، قال رئيس »االئتالف الوطين 
لقوى الثورة واملعارضة السورية« امحد معاذ اخلطيب يف رسالة موجهة 
العام ملنظمة  العام لالمم املتحدة بان كي- مون واالمني  اىل االمني 
جلامعة  العام  واالمني  اوغلي  احسان  الدين  اكمل  االسالمي  التعاون 
الدول العربية نبيل العربي أوردتها صفحته يف »فايسبوك«: »ان ما 
جيري حتت مسع العامل وبصره من ابادة مجاعية للشعب السوري سوف 
يؤدي اىل اوخم العواقب... ان دماء شعب سوريا ستكون لعنة على 

العامل كله ان مل حيصل حترك فعال قبل فوات االوان«.
دمشق  ريف  وكذلك  خميف  وحصار  قصف  حتت  »محص  وأضاف: 
واليوم حنو ثالثني غارة جوية على حمافظة الرقة حتى االن... ال تكاد 
قرية يف سوريا تسلم من قصف النظام اضافة اىل تدخل قوات خارجية 
من  هذه  تكون  »قد  وختم:  والعراق«.  لبنان  من  النظام  لدعم  اتت 
وامام  اهلل  امام  الدولية  مسؤولياتكم  امحلكم  اليكم،  الرسائل  اواخر 

الشعوب«.         
يف غضون ذلك، قال أعضاء يف »االئتالف الوطين« إن هذا االئتالف 
سيجتمع يف اسطنبول الثلثاء النتخاب رئيس حكومة موقتة. واوضحوا 
إنه مت اختاذ القرار بعدما سحب رئيس الوزراء السابق  رياض حجاب 
ترشيحه.  وكان حجاب املرشح األبرز هلذا املنصب، لكنه واجه معارضة 
من أعضاء إسالميني وليرباليني يف االئتالف لصلته السابقة بالنظام 

احلاكم.
اخلطيب   معاذ  أبلغ  االخري  أن  حجاب  مكتب  أصدره  بيان  يف  وجاء 
من  لعدم متكنه  يأسف  إنه  املاضي  الشهر  القاهرة  بعد حمادثات يف 

املشاركة يف احلكومة املوقتة اليت يسعى االئتالف اىل تشكيلها.
كبرية  كتلة  وهو   - السوري  الوطين  اجمللس  إن  املصادر  وقالت 
داخل االئتالف الذي يضم 71 عضوا وخيضع بدرجة كبرية لنفوذ مجاعة 
احلكومة  رئيس  ملنصب  مرشحني  ثالثة  اختار   - املسلمني«  »اإلخوان 
املوقتة هم سامل املسلط وهو زعيم قبلي من مشال شرق سوريا عمل 
يف مراكز أحباث يف اخلليج، وأسامة القاضي وهو أستاذ اقتصاد تعلم 
يف الواليات املتحدة ويرأس قوة مهمات شكلتها املعارضة لوضع خطط 
املعارض  والناشط  األسد،  بعد  ما  مرحلة  يف  االقتصادي  لالنتعاش 
مدينة محص  من  باحرتام  حيظى  أستاذ  وهو  غليون  برهان  املخضرم 

ورئيس سابق لـ«اجمللس الوطين السوري«.

مصر ترتقب ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

مع استمرار االشتباكات بني قوات األمن واملتظاهرين يف القاهرة 
وبورسعيد واملنصورة، وتصاعد حركة التذمر يف صفوف جهاز الشرطة، 
يرتقب املصريون بقلق النطق باحلكم السبت )اليوم( يف قضية »مذحبة 
بورسعيد« اليت راح ضحيتها أكثر من 70 من مشجعي فريق األهلي لكرة 
القدم إثر مصادمات مع مشجعي فريق املصري، بعد مباراة مجعتهما يف 

ملعب بورسعيد يف مطلع شهر شباط )فرباير( املاضي.
عنفًا  أشد  مواجهات  الندالع  حتسبًا  األمنية  السلطات  واستنفرت 
قررت  بعدما  بورسعيد«،  »مذحبة  قضية  يف  األحد  احلكم  صدور  بعد 
حمكمة جنايات بورسعيد بإمجاع أعضائها، يف 26 كانون الثاني )يناير( 
املاضي، إحالة أوراق 21 متهمًا من بني 73، على مفيت الديار الستطالع 
رأيه الشرعي يف شأن إعدامهم. وستصدر األحكام حبق مجيع املتهمني 
يف القضية، بينهم 9 من كبار القيادات األمنية يف حمافظة بورسعيد، 

تطالب رابطة »الرتاس« األهلي بتشديد العقوبة ضدهم.
ظل  يف  احلكم،  إعالن  أعقاب  يف  عنف  أعمال  تندلع  أن  وخيشى 
عدم  حال  يف  عارمة  فوضى  بإحداث  األهلي  مشجعي  رابطة  تهديد 
تشديد العقوبات على املتهمني، فيما حذر أهالي بورسعيد من إدانة 
بورسعيد يف 26 كانون  أحداث سجن  بتكرار  توقعات  ذويهم، وسط 
الثاني املاضي، حني هاجم األهالي سجن املدينة، بعد أمر إحالة أوراق 
املتهمني على املفيت، ما أوقع عشرات القتلى يف مواجهات مع قوة 

حراسة السجن.
وما يعزز هذه املخاوف أن احلكم يأتي وسط تصاعد حركة التذمر 
يف صفوف قوات الشرطة، وخصوصًا تشكيالت األمن املركزي املكلفة 
التصدي للمتظاهرين، فيما امتنع مئات من رجال الشرطة عن العمل 
القوات من  انه ال حيمي  يقولون  الذي  الداخلية  وزير  بإقالة  مطالبني 
املساءلة عن سقوط قتلى ومصابني يف احتجاجات الشوارع وال يوفر 
سالحًا مناسبًا ميكنهم من التصدي للخارجني على القانون، فضاًل عن 
وعدم  البالد  تعم  اليت  لالضطرابات  سياسية  حلول  بإجياد  مطالبتهم 

االعتماد على النهج األمين لتجاوزها.
القاهرة  أحياء االسكندرية وبعض مناطق  الشرطة من كل  واختفت 
سنوات   3 ضابط  بسجن  احلكم  بعد  صفوفها  يف  احتقان  ساد  فيما 
إلدانته بتعمد إصابة املتظاهرين يف أحداث حممد حممود اليت اندلعت 
قتياًل   40 من  أكثر  فيها  وسقط   2011 )نوفمرب(  الثاني  تشرين  يف 
ومئات املصابني يف مصادمات مع املتظاهرين، فضاًل عن حبس جندي 
من قوات األمن املركزي يف املنصورة دهس متظاهرًا مبدرعته فأرداه 

قتياًل.
وجتمع مئات من ضباط وجنود الشرطة أمس االول أمام مقر مدينة 
االنتاج اإلعالمي يف مدينة السادس من أكتوبر للمطالبة بإقالة وزير 

الداخلية واحتجاجًا على سياسات الوزارة.
وسط  يف  النيل،  قصر  شرطة  قسم  وأمناء  ضباط  أغلق  وبعدما 
القاهرة، وامتنعوا عن العمل مطالبني بإقالة الوزير، اتسع األمر ليشمل 
األمن  تشكيالت  وانسحبت  خمتلفة.  أماكن  يف  أخرى  أقسام  إغالق 
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املركزي املكلفة تأمني منزل الرئيس حممد مرسي يف مدينة الزقازيق 
مبحافظة الشرقية، وانضم ضباطها وأفرادها إىل االعتصام داخل ملعب 
من  العشرات  تظاهر  كما  الرئيس.  ملنزل  املواجه  الرياضي  الشرقية 
ضباط وأفراد الشرطة أمام مديرية أمن الغربية يف مدينة طنطا إلقالة 
وزير الداخلية. وساد التذمر أيضًا قطاع األمن املركزي يف حمافظيت 

مشال سيناء وسوهاج.
حممد  اللواء  الداخلية  وزير  مع  أمس  من  أول  اجتمع  مرسي  وكان 
مناطق  يف  األمين  الوضع  الستعراض  مساعديه  من  وعدد  إبراهيم 
املواجهات بني الشرطة واملتظاهرين، وكيفية التصدي حلركة التذمر 

املتصاعدة يف قطاعات الشرطة.

االسد يندد ...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

أعرب الرئيس السوري بشار االسد عن تقربه من الشعب الرتكي، 
منتقدًا سياسة احلكومة الرتكية »املصرة على دعم االرهاب والتطرف«، 
خالل استقباله وفدًا من النواب االتراك. واتهمت دمشق أنقرة بـ«تصدير 

اإلرهاب واإلرهابيني من تنظيم القاعدة« إليها.
وجاء يف بيان رئاسي سوري ان االسد شّدد لدى استقباله الوفد 
الداعمة  الرتكي  الشعب  مواقف  بني  الفصل  ضرورة  »على  الرتكي 
طيب(  رجب  الوزراء  )رئيس  حكومة  ومواقف  سوريا  يف  لالستقرار 
استقرار  وزعزعة  والتطرف  االرهاب  دعم  على  املصرة  اردوغان 
واحزاب  قوى  مواقف  يقدر  السوري  »الشعب  ان  وقال  املنطقة«. 
الشعب الرتكي الرافضة لسياسات حكومة اردوغان املؤثرة سلبًا على 
التنوع العرقي والديين الذي تتميز به جمتمعاتنا يف املنطقة والسيما 

يف سوريا وتركيا«.
الوفد من حزب الشعب اجلمهوري برئاسة  البيان عن اعضاء  ونقل 
حسن أك غول »رفض الشعب الرتكي للتدخل يف الشؤون السورية 

الداخلية وحرصه على عالقات حسن اجلوار«.
الرتكي  الداخل  على  سوريا  يف  االزمة  تأثري  خماطر  »من  وحذروا 

خصوصا وعلى دول املنطقة عمومًا«.
»واضح  بشكل  مسؤولياته  بتحمل  الدولي  اجملتمع  دمشق  وطالبت 
وصريح« وادانة »تورط« انقرة يف االزمة السورية، معتربة ان جتاهله 
»اجملموعات  الستمرار  غطاء  ويعطي  االزمة  استمرار  يساهم يف  ذلك 

االرهابية« يف ارتكاب »جمازرها«.
األمني  اىل  وجهتها  رسالة  يف  السورية  اخلارجية  وزارة  واتهمت 
العام لألمم املتحدة ورئيس جملس األمن ، تركيا بـ«تصدير اإلرهاب 
واإلرهابيني من تنظيم القاعدة« إليها. وجاء يف الرسالة اليت نقلتها 
الوكالة العربية السورية لالنباء »سانا« أن »األراضي الرتكية صارت 
من  واإلرهابيني  لإلرهاب  ومتويل  ودعم  وتصدير  وإيواء  جتميع  مركز 
الرتكية  احلكومة  مبعرفة  السوري  الداخل  يف  للعمل  القاعدة  تنظيم 
واشرافها ». ولفتت اىل أن »جتاهل اجملتمع الدولي املعطيات واألدلة 
توّرط  ازدياد  عن  يوم  بعد  يومًا  تتكشف  اليت  الدامغة  واملعلومات 
احلكومة الرتكية وحكومات بعض الدول اإلقليمية والدولية يف ما جيري 
من أحداث يف سوريا، يساهم يف استمرار هذه األزمة ويعطي الغطاء 
للمجموعات اإلرهابية املسّلحة املرتبطة بتنظيم القاعدة والدول الداعمة 

هلا لالستمرار يف ارتكاب جمازرها يف حق الشعب السوري«.
جتسس  منظومة  اكتشافها  عن  دمشق،  حتدثت  آخر،  صعيد  على 
إسرائيلية تراقب »موقًعا حساسًا« قبالة ساحلها على البحر املتوسط.

وعرض التلفزيون السوري الرمسي صورا ملا قال إنه كامريا وست 
إلخفاء  استخدمت  زائفة  صخور  إىل  إرسال  ومعدات  كبرية  بطاريات 

املعدات.
باملور  إيغال  اإلسرائيلية  اخلارجية  وزارة  باسم  الناطق  ورفض    
السورية،  األهلية  احلرب  إىل  »لن نستدرج  قائاًل:  األمر  التعليق على 
املستوى  على  وال  الدعاية  ميادين  يف  وال  الكالم  مستوى  على  ال 

الفعلي«.
واملعدات اليت عرضها التلفزيون السوري شبيه مبعدات ضبطت يف 
لبنان يف السنوات االخرية وقالت السلطات اللبنانية أيضًا إن إسرائيل 

استخدمتها ملراقبة التحركات داخل لبنان.
 يف غضون ذلك، واصل سالح اجلو السوري قصف مدينة الرقة، 
اليت باتت مركز احملافظة االول خيرج عن سيطرة النظام منذ نشوب 

النزاع يف سوريا قبل حنو سنتني.
»جثثًا  مثة  ان  السلطة،  من  املقربة  »الوطن«  صحيفة  واوردت   
مت  بعدما  الطرق  بعض  أطراف  على  ملقاة  اإلرهابيني  من  كبري  لعدد 
استهدافهم من سالح اجلو السوري«. ونقلت عن سكان يف املدينة ان 
»اعدادًا كبرية من اإلرهابيني التابعني جلبهة النصرة باتوا متمركزين 
داخل مدينة الرقة وأقاموا فيها حواجز وسواتر ترابية يف حني شوهدت 
آتية من  أمس شاحنات صغرية  أول من  ليل  متأخرة من  يف ساعات 
احلدود الرتكية حتمل ذخرية وأسلحة متوسطة« مشريين اىل ان »الرقة 

مل تسقط بل فقط عدد من األحياء فيها«.
 ويف وسط البالد، جتدد القصف ملدينة محص اليت يلقبها ناشطون 
»عاصمة الثورة السورية« وخصوصا حي اخلالدية، الذي حتاول القوات 
النظامية السيطرة عليه منذ مثانية اشهر، بالتزامن مع »اشتباكات عنيفة 
الدفاع  وقوات  النظامية  والقوات  املقاتلة  الكتائب  من  مقاتلني  بني 

الوطين املوالية هلا عند اطراف احلي«.
 واقر وزراء اخلارجية لدول االحتاد االوروبي حظرًا على االسلحة اىل 
سوريا ال يسمح بتسليم أكثر من »جتهيزات محاية وازالة اسلحة اىل 
املعارضة« كما استذكر فيسرتفيله، مشريًا اىل الواقيات من الرصاص 
وجتهيزات الزالة االلغام مثاًل. واوضح »انها فقط جتهيزات ال ميكن ان 

تكون قاتلة«.
 ونفى ارسال اي مدرب عسكري اىل املعارضة السورية قائاًل: »ال 

املانيا وال االحتاد االوروبي لديهما مشاريع من هذا القبيل«.
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توقيف 47 متورطاً يف عمليات خطف
وإحباط حماولتني يف بريوت وطرابلس

ظاهرة  والعسكرية يف قضية  االمنية  للقوى  امين  اجناز  سجل 
اخلطف املستشرية يف اآلونة االخرية، فقد متكنت شعبة املعلومات 
بينما اوقفت الشرطة  اعمال اخلطف  من توقيف 40 مشاركًا يف 
القضائية مخسة آخرين، كما احبطت مديرية املخابرات يف اجليش 
احدهما  متورطني  وتوقيف  وطرابلس  بريوت  يف  خطف  حماوليت 

سوري.
واصدرت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي بيانا اشارت فيه 
اخلطف  عمليات  بدء  منذ  متكنت  العامة  املديرية  قطعات  ان  اىل 
يف العام 2011 من توقيف مخسة واربعني مطلوبًا شاركوا فيها، 
اربعون مت توقيفهم من قبل شعبة املعلومات بينما اوقفت الشرطة 

القضائية مخسة اشخاص.
ومؤخرًا، بعد ان كثرت عمليات اخلطف، وبنتيجة االستقصاءات 
توقيف  املعلومات من  والرصد متكنت شعبة  املكثفة  والتحريات 
كل من: ع.ع. )مواليد 1966( واللبنانيني ع.ع. )مواليد 1962( 
بتاريخ  اوقف   )1985 )مواليد  وح.ع.   2013/2/19 بتاريخ  اوقف 
2013/2/22 الذين اقدموا بتاريخ 2013/2/5 باالشرتاك مع آخرين 
على خطف املدعو جنيب يوسف يوسف )مواليد 1947( يف مدينة 
صور. وسلموا اىل القضاء املختص فيما البحث جار لتوقيف باقي 

افراد العصابة.
اللبنانيني ب.ك.  من  كل  توقيف   2013/2/26 بتاريخ  مت  كما 
)مواليد 1981( ون.م. )مواليد 1988( الذين اقدموا على خطف 
بتاريخ  اجلنسية  سوري   )1976 )مواليد  صباغ  بدر  امين  املدعو 

.2013/2/23
بالتحقيق معهما بناء الشارة القضاء املختص اعرتفا بقيامهما 
جار  والعمل  آخرين  اشخاص  مع  باالشرتاك  اخلطف  بعملية 

لتوقيفهم.
وأصدرت قيادة اجليش بيانًا أشارت فيه إىل أنه »بعد توافر 
حرب  علي  موسى  املدعو  قيام  عن  املخابرات  ملديرية  معلومات 
بالتخطيط لعملية خطف املغرتب علي الصباح، دهمت دورية من 
بتاريخ  وأوقفته  بريوت،  حرب يف  املدعو  تواجد  مكان  املديرية 
2013/2/23، بناء إلشارة القضاء املختص، واعرتف خالل التحقيق 
بأنه خطط باالشرتاك مع آخرين الستدراج املواطن الصباح وخطفه 
أماكن  رصد  بعد  وذلك  عنه،  اإلفراج  مقابل  مالية  فدية  وطلب 

وجوده ومجيع املعلومات عن حتركاته.
كما أحبطت مديرية املخابرات بتاريخ 2013/2/24، عملية خطف 
كان خيطط هلا السوري زياد عابدين اجلمل باالشرتاك مع آخرين، 
وتستهدف جنل أحد أصحاب األفران من آل املري يف طرابلس، 

واملطالبة بفدية مالية قدرها مليون دوالر لإلفراج عنه.
الزاهرية  يف  اجلمل  تواجد  مكان  املديرية  من  دورية  ودهمت 

وأوقفته وباشرت التحقيق معه.
وتستمر التحريات لكشف املتورطني اآلخرين يف كال العمليتني 

لتوقيفهم وتسليمهم إىل القضاء املختص«.
***

سرقة وسلب مسلح يف املناطق

عاصي  حسني  حسن  منزل  اىل  الدخول  على  لصوص  أقدم 
يف بلدة املسعودية يف الشمال، بالكسر واخللع اثناء غيابه عنه 

وسرقوا من داخله مبلغ 9 ماليني لرية لبنانية نقدا وفروا.
ويف بلدة حدث بعلبك حملة الزعارير أقدم اللصوص على سرقة 
حنو 500 مرت من األسالك الكهربائية املعلقة على الشبكة العامة 

ما حرم املواطنني يف املنطقة من التيار.
يستقلون  اشخاص  ثالثة  أقدم  السلب،  عمليات  جديد  ويف 
دراجة نارية كبرية احلجم على السلب بقوة السالح، السوري بشار 
الثبوتية  اوراقه  اليت حتوي  اخللوي وحمفظته  )هاتفه  امحد خضر 
ومبلغ 50الف لرية لبنانية( واكملوا طريقهم. وعلى بعد حنو مئيت 
مرت اقدموا على سلب السوري حممد انس العلي )اوراقه الثبوتية 

وجهازه اخللوي( ومبلغا من املال وفروا.
ويف حملة اجلناح اقدم جمهوالن يستقالن دراجة نارية صغرية 
احلجم على السلب بقوة السالح مستهدفني املواطن رشيد امحد 
اىل  اليت حتوي،  التهديد، سلمهم حمفظته  وطأة  عثمان، وحتت 

اوراقه الثبوتية، مبلغ 30 الف لرية وفرا.
ويف حملة فرن الشباك - شارع اجلنرال اقدم جمهوالن على منت 
دراجة نارية صغرية احلجم على شهر سكني يف وجه املواطن حممد 
حممود هالل بعد اعرتاض سبيله وسلباه حمفظته اليت حتوي مبلغا 

من املال وهاتفه اخللوي وفرا.
***

سلب مسلح يف سيارة أجرة

سلب مسلحان داخل سيارة اجرة السوري حممد ناصر الفنش، 
ما حيمله من اموال اثناء انتقاله من مزرعة يشوع باجتاه عائشة 
بكار بالتواطؤ مع السائق، وذكر السوري انه حتت وطأة التهديد 

وجهازه  دوالر   250 مبلغ  حتتوي  اليت  حمفظته  سلبوه  السالح 
ليسلك  السائق  ان حنى  بعد  وانزلوه يف منطقة حرجية  اخلليوي 

طريقا فرعية.
***

رصاصة يف..اخلاصرة

تطور اشكال بني شبان يف الضاحية اجلنوبية، إىل اطالق نار 
واصابة احدهم يف خاصرته. وكان شجار قد حصل بني جمموعة 
من الشبان يف حملة برج الرباجنة وكان ز.ع.ن. وع.ق. مشاركني 
يف الشجار وينقل كل منهما مسدسًا حربيًا بدون ترخيص كما كان 
األول ينقل حربة بدون ترخيص أيضًا، وقد حضر املدعي املسقط 
علي س. إىل مكان حصول الشجار وحاول االستفسار عن سببه 
أدى  ما  باجتاهه  النار  أطلقا  ان  إال  عليهما  املدعى  فما كان من 
إىل اصابته بطلق ناري يف اخلاصرة وقد استدعت هذه االصابة 

إخضاعه لعملية جراحية وتعطيله عن العمل مدة شهرين.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان زياد مكنا، عقوبة السجن 
يف  ينهض  مل  انه  اعترب  بعدما  عليهما  للمدعى  سنوات   3 حتى 
معطيات امللف ما يشري إىل أن نيتهما قد اجتهت إىل قتل املدعي 
املسقط عندما أقدما على اطالق النار إذ ال خالفات سابقة بينهما 
النار  اطالق  عن  توقفا  وقد  عفوية  بصورة  اإلشكال  وقد حصل 

بدون أن يثبت أن سببًا حال دون ذلك.
***

مبساعدة الزوجة، دخال اىل الشقة وخنقا الزوج ونقال 
جثته بسيارته واحرقاها...

متكنت مفرزة بعبدا القضائية يف وحدة الشرطة  القضائية من 
كشف مالبسات جرمية قتل املدعو مالك حميي الدين الذي عثر على 
جثته  حمرتقة داخل سيارته نوع »نيسان« يف حملة وادي الزينة 

بتاريخ 24 /2013/2.
وتبني من خالل التحريات واالستقصاءات املكثفة اليت أجرتها 
عام1989  ع.س.)مواليد  يدعى  شخصا   أن  املذكورة،  املفرزة 
إقامة  املغدور  ارتكاب اجلرمية اىل مكان  ليلة  لبناني(، حضر   ،
يف حملة اجلاموس برفقة املدعو:م.أ.)مواليد عام1993 ، لبناني( 
ودخال شقة  اجملين عليه مبساعدة زوجته املدعوة: ز.ش.)مواليد 
زوجة  مع  تواصل  على  األول  كان   بعدما  لبنانية(،   ، عام1982 
املغدور عرب اهلاتف بواسطة الرسائل النصية ،  حبيث دخال اىل 
الغرفة اليت كان الضحية نائما فيها وقاما خبنقه، ثم نقال جثته 
فجر  اليوم نفسه اىل حملة وادي الزينة بواسطة سيارته وعمدا 
اىل إحراقها بعدما وضعا  اجلثة على املقعد األمامي، وعادا اىل 

بريوت بواسطة سيارة أجرة.
وأوقف األشخاص املذكورين أعاله، وأودعوا القضاء املختص 

بناء على إشارته.
***

إدانة لبنانية باكتسابها اجلنسية اإلسرائيلية

دانت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم أصدرته برئاسة العميد 
الركن الطّيار خليل ابراهيم، جورجيت م. جبرم اكتسابها اجلنسية 

اإلسرائيلية ودخول بالد العدو من دون إذن.
وقضى احلكم غيابيًا حببس املتهمة مدة مخسة عشر عامًا أشغااًل 
شاقة وتغرميها مبلغ مليوني لرية لبنانية، وجتريدها من حقوقها 
الصادرة  القبض  إلقاء  مذكرة  تنفيذ  احملكمة  وقررت  املدنية. 

حبقها.
املدني  املستشار  وعضوية  ابراهيم  برئاسة  احملكمة  وكانت 
القاضي  العامة  النيابة  ممثل  وحبضور  درباس  حممد  القاضي 
أمحد عويدات قد أصدرت سلسلة من األحكام جبرائم نقل أسلحة 

والتضارب ورشوة عسكريني.

امنيات لبنانية
وحتقريهم  آخرين  مع  التضارب  جبرم  وجاهيًا  حكمًا  وأصدرت 

قضى مبئة ومخسني الف لرية لبنانية غرامة حبق )ح.ش(.
وقضى حكمان وجاهيان جبرم نقل سالح حربي دون ترخيص 
قضى االول مبئيت الف لرية لبنانية غرامة حبق )ع.ز( الثاني بشهر 

حبسا حبق )م.ج( ومصادرة املضبوط حبقهما.
ترخيص  دون  من  حربي  سالح  نقل  جبرم  وجاهي  حكم  ويف 
)م.ح(  حبق  حبسا  بشهر  قضى  مأهول  مكان  يف  النار  واطالق 

والزامه تقديم بندقية حربية.
ودانت يف حكم وجاهي جبرم تبادل الضرب والشتائم والذم مع 

آخرين قضى بأسبوعني حبسا حبق )م.خ(.
لقاء  العسكريني  احد  رشوة  جبرم  غيابيًا  حكمًا  أصدرت  كما 
بعلبك  منطقة  اللبناني يف  اجليش  معلومات عن حتركات  اعطائه 
قضى باالشغال مدة عشرة سنوات ومليوني لرية لبنانية غرامة 
وتنفيذ  املدنية  حقوقهما  من  وجتريدهما  فارين  شخصني  حبق 

مذكرة القاء القبض حبقهما.
***

لّصان »يغرقان« بكوب ماء

على عكس ما يفعله عادة معظم اللصوص بسرقة ما خّف محله 
وغال مثنه »نّظف« لّصان سوريان أحد املنازل من أدواته الكهربائية 
وفّرا هاربني، لكن العملية أدت إىل »جفاف« حلقيهما دفعتهما 
املنزل،  يف  موجودة  كانت  زجاجية  أكواب  من  املاء  شرب  إىل 
أدت بالتالي إىل اكتشاف هويتيهما، ورغم مطابقة البصمات نفى 
أحدهما بعد توقيفه تورطه يف السرقة، ليصار بعد القبض على 
الثاني إىل حماكمتهما وحبسهما لنحو سنة ونصف السنة ومن ثم 

إطالق سراحهما.
خلعه  مت  قد  منزهلا  مدخل  باب  أن  اكتشفت  املدعية  وكانت 
منه  قد سرق  انه  اجلرمية  موقع  على  احلسي  الكشف  من  وتبني 
جهاز تلفزيون »بالزما« وجهاز »د.ف.د« ومنظم كهربائي وجهاز 

سترييو وأغراض أخرى قدرت قيمتها بنحو مثانية ماليني لرية.
على  الزجاجية  األكواب  أحد  عن  مرفوعة  آثار  تطابقت  وقد 
حممد  اليمنى  اليد  وابهام  اليسرى  اليد  سبابة  بصميت  انطباعيت 
مصطفى م. كما تطابق اثر بصمة مرفوع عن علبة كرتون صغرية 
على  مرفوعة  آثار  وتطابقت  ج.  ابهام حممد  بصمة  انطباعة  على 
أحد األكواب الزجاجية الذي كان موجودًا على طاولة داخل غرفة 
اجللوس مع انطباعات بصمات سبابة ووسطى وبنصر اليد اليمنى 

حملمد ج. ويوجد اسبقيات سرقة حبق املدعى عليهما.
وبالتحقيق مع حممد ج. أنكر ما أسند إليه.

وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل 
حيدر عقوبة األشغال الشاقة مدة سبع سنوات باملتهمني وقررت 
مصادرة أمواهلما املنقولة وغري املنقولة لتواريهما عن األنظار بعد 

إخالء سبيلهما.
***

إصابة فيليبينية بكسور أثناء هربها
من حريق مبصنع يف الكرنتينا

متكنت عناصر فوج إطفاء مدينة بريوت من إمخاد حريق شب يف 
هنغار مقسم إىل غرف عدة داخل مصنع للبالط والرخام يف حملة 
الكرنتينا مفرق املسلخ، ويقطن يف داخل هذه الغرف عدد من 

العمال السوريني واألجانب. 
وقد متت السيطرة على احلريق واحلؤول دون امتداد النريان 

إىل باقي أرجاء املصنع.
بنقل  بريوت  إطفاء  فوج  واإلنقاذ يف  اإلسعاف  وحدة  وقامت 
عاملة فيليبينية إىل مستشفى الكرنتينا وهي مصابة بكسور عدة 
يف جسدها جراء قفزها من الطبقة األوىل من املصنع هربًا من 
النريان، وقام عناصر الفوج بعمليات التربيد منعًا لتجدد احلريق.

قضاء وقدر
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
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تســلية
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متفرقات
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عرضا  كونه  األمر  يتجاوز  فقد  اجللد،  جفاف  من  تعاني  كنت  إذا    
عابرا ليدخل يف سيناريوهات كارثية، فقد تكون مصابا بشيخوخة مبكرة 
أو بداء السكري أو رمبا تعاني كليتاك من قصور يف األداء، هذا كله 
خبالف الكابوس املزعج املتعلق باحتمال إصابتك بورم سرطاني خطري. 
يف البداية نود اإلشارة إىل دراسة علمية أجراها طبيب األمراض اجللدية 

نشر “كلري غابيال” من  جامعة تولوز )جنوب غرب فرنسا(،  ومت 
الفرنسية  اكتويل”  “فام  مبجلة  نتائجها 

فإن  املعطيات  وحبسب  األسبوعية، 
ببعض  باالصابة  ينذر  اجللد  جفاف 
اهلرمونات  اخنفاض  مثل  األمراض، 
بسبب فرتة انقطاع الطمث، أو تناول 
املضادة  الطبية  العقاقري  بعض 
السكري،  ومرض  للكوليسرتول، 

وعدم كفاءة الكلى.
الدراسة  نتائج  أشارت  وقد   

أشهر  ستة  يف  أجريت  اليت 
حيوانات  من  عينة  على 
فأر،  مئيت  مشلت  التجارب 
التجارب  حالة  إىل  انتقلت  ثم 
البشرية على 500 متطوع، إىل 
سوء  نتيجة  اجللد  جفاف  أن 
الربوتني يف  التغذية، ونقص 

اجلسم واألمحاض الدهنية األساسية، الفتة إىل نقص يف بعض املعادن 
مثل الزنك واملاغنيسيوم، وغياب فيتامينات “ إيه وبي وسي”.

مع  الدراسة  فبمتابعة  فيض،  من  غيضا  إال  ليس  كله  هذا  لكن 
متخصصني يف األمراض اجللدية، تبني أن جفاف اجللد معضلة طبية قد 
تفوق تصوراتنا سواء األفراد العاديون أو األطباء على حد سواء. ويف 
هذا التحقيق نتعرف على أسباب جفاف اجللد، ونتائجه وما نوعية األمراض 

اليت يشري إليها وكيفية العالج.
 

التدخني
أكد الدكتور أمين حممد أنور استشاري األمراض اجللدية والتناسلية، 
أن جفاف اجللد ال يكون سببا ألمراض معينة، ولكن أمراض اجللد عموما 
وجفاف اجللد خصوصًا، تكون دليال على إصابة اجلسم بأمراض عديدة، 
كما أن األعراض اليت تظهر على جلد املريض جتعل الطبيب ينتبه إىل 
احتمالية إصابة هذا اجلسد بأمراض خطرية. ويف حالة الذين يدخنون كثريا 
الغذائية،  بالعناصر  يكون اجللد جافًا، بسبب نقص تزويد أنسجة اجللد 

واألكسجني، ما يظهر التجاعيد، ويساعد على جفافها سريعا.
ومن ضمن األمراض اليت يظهر تأثريها على جلد اإلنسان هي أمراض 
الغدة  بسبب كسل يف  اجللد  جفاف  يكون  أن  أيضا  ميكن  كما  الكلى، 
الدرقية، وقد يصاحب هذا اجلفاف “احلكة واالمحرار”، ما يشري كثريا إىل 
أمراض الكبد والفشل الكلوي واألنيميا الناجتة عن نقص احلديد وحاالت 
سرطان الدم واألورام الليمفاوية، ويف هذه احلاالت فإن احلكة تؤثر غالبًا 
على اجلسم بكامله، وليس على مناطق حمددة، وقد يبدو اجللد طبيعيًا 
باستثناء املناطق املخدوشة. وحول طرق العالج، أكد الدكتور أمين أن 
إىل ضرورة  مشريا  املرض،  نوع  على  بالضرورة  يتوقف  العالج  وصف 
العالج  ويقتصر  اجللد،  جفاف  ينتهي  حتى  البداية،  يف  املسببات  عالج 
على الكرميات اليت حتتوي على اليوريا، ومرطبات، ناصحا بزيادة كمية 
السوائل اليت يتناوهلا املريض، الفتا إىل أن كل هذا يتوقف على مقدار 

النقص يف املواد الدهنية باجللد.
مشكالت اجللد

وقال الدكتور السيد إبراهيم شحاتة استاذ األمراض اجللدية والتناسلية، 
مستشفى سيدي بشر التخصصي، هناك نوعان من جفاف اجللد منها ما 
إنه يف فصل  حيث  املناخ،  وتغري  اجلوية  العوامل  بسبب  مكتسب،  هو 
الشتاء، وبسبب اخنفاض درجات احلرارة والربودة، يتعرض اجللد خاصة 
يف حالة غياب العناية، إىل مشاكل مثل اجلفاف وتشقق األظافر والشفاه 
وصعوبات حتتاج إىل اتباع نوع من العناية اخلاصة، للحفاظ على نضارة 
وحيوية اجللد، أما النوع الثاني من جفاف اجللد فهو نوع وراثي مثل مرض 
على  ويظهر  ونضوجها،  اجللد  خاليا  تقرن  اضطراب يف  وهو  السمكية، 
شكل جفاف شديد باجللد، مع تقشر زائد، وهو مرض وراثي وغري معد 
إطالقًا. ويف توصيفه للمرض أكد الدكتور شحاتة، أن هذا االضطراب 
حالة  “ يف  مبكرة  املرضى يف سن  غالبية  مع  يبدأ  اجللد  بوظائف خاليا 
املكتسب”،  حالة  “يف  العمر  من  متقدمة  مراحل  والبعض يف  الوراثي”، 
وهذا الظهور املتأخر عند البلوغ، قد يسببه أحيانًا بعض األمراض باجلسم. 
يصيب  قد  منها  الشائع  رئيسيني،  شقني  إىل  السمكية  داء  ويقسم 
فردا من كل ،300 ويبدأ منذ مراحل الطفولة على شكل جفاف، وخشونة 
مصحوبة بقشور، أما أقلها شيوعا فهو ذلك النوع املرتبط جبنس املريض، 
وترتكز إصاباته يف الذكور فقط، ويأخذ تقريبا نفس هيئة النوع األول، 
لكن يعيبه أنه ال ينتهي بتقدم العمر، بل يزداد، وتكون قشوره على اجللد 

أشبه حبراشف السمك.

شيخوخة اجللد
والتناسلية  اجللدية  األمراض  أستاذ  الظواهري،  خالد  الدكتور  ويرى 
إال تغري يف شكله  ما هو  اجللد  أن جفاف  جامعة عني مشس،  والعقم، 
وتغرياته،  اجلو  عوامل  من  حتميه  اليت  هي  الدهنية  فالطبقة  اخلارجي،  
وعندما تتأثر هذه الطبقة يظهر على شكل جفاف، وبالتالي فال ميكن أن 

نعرض أجسامنا للشمس من دون وقاية أو كرميات للحماية.
واجلفاف قد ينشأ عن مرض وراثي، أو قد يكون هو حبد ذاته وراثيا، 
ويظهر يف الغالب عند األطفال الذين لديهم حساسية وراثية، أما 
نوعه الثاني املكتسب فهو منتشر لدى كبار السن 
خاصة بعد الـ ،50 والسبب يف ذلك 
لدى  الطرفية  الدورة  انتظام  عدم 
التغريات  بعض  نتيجة  معظمهم، 
باجلسم  واهلرمونية  الفسيولوجية 

بعد هذه السن.
ولفت الظواهري إىل أن هناك 
اجللد  جفاف  بني  وثيقة  عالقة 
األمراض  ببعض  اإلصابة  وبني 
يف  اجلفاف  لكن  السرطانية، 
وجود  على  عالمة  ليس  ذاته  حد 
قد  السرطان  لكن  األمراض،  تلك 
األوعية  يف  ومتدد  امحرار  يصاحبه 
عن  الناتج  اجلفاف  عن  أما  الدموية، 

اخللل اهلرموني، فيظهر يف السيدات خاصة بعد انقطاع فرتة الطمث. 
فاالخنفاض يف مستويات هرمون االسرتوجني يؤدي إىل ترقق اجللد، 
وزيادة حساسيته، وفقدان مرونته أيضا، ويلزمها عالجات الريتونويدات، 
املستخلصة من مشتقات فيتامني )أ(، وأمحاض هيدروكسيد، ومضادات 

األكسدة والببتيدات.
اإلصابة،  تقدم درجة  العالج حتديد حجم املشكلة، ومدى  واألهم يف 
الفتا إىل أن عالمات معينة تظهر على اجللد املصاب هي من تشري على 
األطباء بنوع املرض وكيفية العالج املناسب، ضاربا املثال، بأن وجود 
بثور محراء، أعلى اجللد، تعين أن اإلصابة يف مراحلها املتقدمة، وجيب 
سريعا التدخل بدهانات حتوي فيتامينات أي وبي وسي، لعالج تلك احلالة، 
اليت تظهر أعراضها ببقع باليدين واألذرع والساقني والبطن، مصحوبة 

حبكة جلدية .
 

تشخيص خطأ
 ويرى الدكتور أكمل سعد حسن، استشاري األمراض اجللدية، واالستاذ 
بكلية طب قصر العيين، أن حتديد سبب واحد لإلصابة جبفاف اجللد، أو 
أن  إىل  مشريا  اخلطأ،  التشخيص  من  نوعًا  يعترب  مسؤول  بعينه  مرض 
األسباب متعددة، وكذلك درجة خطورتها أو قوتها، فمثال هناك تقسيم 
يف املعاجم الطبية للمسببات اخلاصة جبفاف اجللد، حيصرها بني العوامل 
تداخلها  أي منهم وضمان عدم  اخلارجية، لكن حصر  والعوامل  الداخلية 

ضرب من اخليال.
والعوامل اخلارجية هي املسؤول األساسي يف الكثري من أمراض جفاف 
لإلصابة،  الزمنية  املدة  على  فقط  ويتوقف  بسيط،  عالجها  لكن  اجللد، 
معددا إياها باإلفراط يف غسل األيدي بالصابون واملنظفات واملطهرات، 

إضافة إىل ارتداء املالبس الصوفية لفرتات طويلة على اجللد.
أما العوامل الداخلية فتتوقف على صحة املريض، وقوة جهاز املناعة 
لديه، وتاريخ العائلة املرضي، إضافة إىل أمراض أخرى قد تشكل احد 
الغدة  مرض  وأقصاها  واحلساسية  الربو  مثل  اجللدي،  اجلفاف  عوامل 
الورقية، كما أن بعض األدوية مثل أدوية الضغط واحلساسية تسبب 
السن،  وتقدم  الشيخوخة  مثل  أخرى  مشكالت  وهناك  اجللدي.  اجلفاف 
اإلصابة  يفاقم  تغريات هرمونية  وما تسببه من  النساء  لدى  وباألخص 

باألمراض اجللدية، خاصة الصدفية واإلكزميا.

قد يكون ذلك دليالً على أمراض الكبد أو الكلى أو السرطان

جفاف اجللد ينذر بأمراض خطرية

سم النحل يعاجل أوجاع الظهر
لندن - وجد باحثون أمريكيون أن العالج بُسم النحل يساعد املرضى 

الذين يعانون من أوجاع الظهر املزمنة.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، أن جتربة أجراها باحثون يف 
جامعة “كارولينا الشمالية” نظرت يف تأثري سم النحل على أوجاع الظهر 

والرجلني، وتبنينّ أنه خيفف من هذه اآلالم بنسبة الثلثني.
بات بإمكانها أن ختفف من أوجاع  وتبنينّ أن هذا السم حيتوي على مركنّ
املفاصل. وميكن حتويل سم النحل اجلاف إىل جل وحقنه يف قرابة 10 

مناطق تقليدية لوخز اإلبر يف أسفل الظهر.
ويعتقد بأن هذا السم يساعد بالتخفيف من هذه اآلالم عن طريق 
حتفيز األعصاب واألنسجة العضلية. وقد مشلت التجربة اجلديدة 100 
ى حقن وهمية  مريض، نصفهم تلقى عالجًا حقيقيًا ونصفهم اآلخر تلقنّ

يف 6 جلسات عالجية على مدى 3 أسابيع.

مستثمر أسرتالي يبين نسخة مقلدة حديثة 
للسفينة »تيتانيك« حتتوي على 18 قارب 

إنقاذ يتسع كل منها لـ 250 شخصا
 

كاليف  كشف 
املستثمر  باملر 
يف  األسرتالي 
التعدين  جمال 
عن  النقاب 
السفينة  تصميم 
“تيتانيك 2” وهي 
مقلدة  نسخة 
للسفينة  حديثة 
اليت  “تيتانيك” 

غرقت عام 1912 لكنه مل يصل إىل حد وصفها بالسفينة اليت ال تغرق 
اليت  السفينة  عن  احلني  ذلك  يف  املشغلة  الشركة  تقول  كانت  كما 

انشطرت وغرقت إثر اصطدامها جببل جليدي.
وقال باملر يف نيويورك إن السفينة اجلديدة ستصنع بوحي من تصميم 
وديكور السفينة األصلية بصورة كبرية مع إدخال بعض التعديالت جلعلها 
تتماشى مع قواعد السالمة ولوائح صنع السفن يف الوقت احلالي إىل 

جانب بعض سبل الراحة احلديثة مثل مكيفات اهلواء وإنرتنت السلكي.
وقال باملر: “سيكون هلا شكل التصميم ذاته باستثناء أن تصنيعها 
سيتم بشكل خمتلف. لذلك فإن جسم السفينة سيجري حلامه بدال من 
أن يكون الربط بني أجزائه باملسامري، على سبيل املثال. التشغيل لن 
يكون بكمية كبرية من الفحم بل سيكون عن طريق الديزل والكهرباء. 
سيظل هناك ثالث مراوح دفع ألن ذلك كان جزءا من السفينة األصلية. 
سيكون هناك سطح إضايف مما يعين أن اجلسر سيكون أعلى، وميكن أن 
نرى مقدمة السفينة. وبالطبع ستكون هناك قوارب إنقاذ آمنة.. قوارب 
العامل بوصفها سفنا  أن تبحر يف أحناء  الطراز األول ميكنها  إنقاذ من 
رادار وستكون هناك مالحة عن  األمر. سيكون هناك  لزم  إذا  صغرية 
بالطبع سنستغل  لكن  للجميع.  هواء  ومكيفات  الصناعية  األقمار  طريق 
عام  موجودة  كانت  اليت  للتجربة  مماثلة  جتربة  وسنتيح  التصميمات 

.”1912
وقال باملر إن الشجاعة والتضحية خيطران على باله عندما يفكر يف 

“تيتانيك” األصلية.
لالحرتام  إهلام  2” مصدر  “تيتانيك  تكون  أن  إنه حيب  يقول  ومضى 

والعطف كما كانت “تيتانيك” األصلية.
تكلفة  بشأن  أسئلة  على  الرد  باملر  رفض  صحايف  مؤمتر  وخالل 
املشروع. لكنه قال إن “تيتانيك” كانت أكرب سفينة يف العامل يف ذلك 
الوقت لكنها اآلن أصغر من كثري من سفن الرحالت يف وقتنا احلالي. 
وقدرت جملة “فوربس” ثروة باملر بأنها 795 مليون دوالر عام 2012. 

وهو يقول عن نفسه إنه ملياردير.
وذكر باملر أن “تيتانيك 2” ستصنع يف حوض “سي إس سي جينلينغ” 
لبناء السفن اململوك للحكومة الصينية والذي يصنع بالفعل أربع سفن 
أن  وتابع:  به.  اخلاصة  التعدين  اخلام لصاحل مشروعات  املعادن  لنقل 
عقد بناء السفينة “تيتانيك 2”مل يوقع بعد. وقال باملر إنه يأمل يف أن 
يبدأ البناء يف وقت الحق من العام احلالي وأن تنطلق أوىل رحالتها اليت 

ستكون يف احمليط األطلسي مثل السفينة األصلية عام 2016.
للسفينة  املشغلة  الشركة  الين”  ستار  “وايت  شركة  أن  حني  ويف 
األصلية قالت يف ذلك احلني إن “تيتانيك” صممت لكي ال تغرق فإن حنو 
1500 شخص غرقوا خالل أوىل رحالتها عام 1912 من ساوث هامبتون 
السفينة جببل جليدي يف مشال احمليط  ارتطمت  أن  بعد  نيويورك  إىل 

األطلسي.
ورفض باملر الذي أنشأ شركة “بلو ستار الين” يف العام املاضي أن 

يكرر نفس العبارة.
وعلى  فجوة”.  به  حدثت  إذا  يغرق  أن  ميكن  “أي شيء  باملر:  وقال 
التابعة  اإلنقاذ  قوارب  األصلية سيكون يف  )تيتانيك(  السفينة  عكس 
على منت  لكل شخص  تتسع  جدا  كافية  2( مساحة  )تيتانيك  للسفينة 
السفينة وسيكون بها سالمل للطوارئ. وتشري التصميمات أيضا إىل أنه 
سيكون هناك 18 قارب إنقاذ ميكن لكل منها أن يتسع ملا يصل إىل 

250 شخصا”.
للقمار  ناد  بها  فاخرة  رحالت  “تيتانيك 2” سفينة  السفينة  وستكون 
ومسرح ومستشفى حديث، لكن الركاب سيجدون أزياء على طراز أزياء 
عام 1912 يف غرفهم إذا كانوا يرغبون يف ارتداء تلك األزياء والتظاهر 
وقت  يف  التذاكر  أسعار  وستعلن  انقضى.  عصر  يف  يعيشون  بأنهم 

الحق.
وقالت هيلني بنزجير حفيدة مارجريت براون اليت جنت من السفينة 
“تيتانيك” واشتهرت باسم مولي براون اليت ال تغرق.. إن “تيتانيك 2” 

ستكون ختليدا لذكرى ركاب السفينة األصلية.
وأضافت يف تصرحيات لتلفزيون “رويرتز”: “أرى أنها تكريم كبري لكل 
من مات وكذلك لكل من جنا. ال أعتقد أن كثريا من الناس يدركون ما مر 
به الناجون. أعتقد أنه كان هناك ما ميكن أن نطلق عليه اآلن اضطراب ما 
بعد الصدمة.. شعور الناجني بالذنب. أعلم أن جدتي الكربى مل متر بيوم 
دون أن تعيش فيه مرة ثانية ما مرت به يف احلادث. قالت للعائلة إن 
أسوأ صوت مسعته على اإلطالق هو صوت الصرخات.. إىل أن توقفت” 

وانضمت بنزجير إىل اجمللس االستشاري للمشروع.
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يعول توتنهام اإلنكليزي على املستوى الرائع جلناحه الويلزي غاريث بايل 
من أجل التفوق على إنرت ميالن اإليطالي، يف ذهاب الدور مثن النهائي من 

مسابقة يوروبا ليغ )الدوري األوروبي( لكرة القدم )اخلميس(.
ويأمل بايل بأن يستعيد ذكريات مواجهة الفريقني يف دور اجملموعات 
)4-صفر( يف  فريقه  ختلف  عندما   2011-2010 أوروبا  أبطال  دوري  من 
الثاني، على رغم طرد  ميالنو، قبل أن يسجل ثالثية مميزة يف الشوط 

حارس مرماه الربازيلي هوريليو غوميش ويسرق األضواء.
ميالن، خصوصًا ظهريه  إنرت  تدمري  دورًا حموريًا يف  بايل  لعب  بعدها 
الربازيلي مايكون، ليخرج الفريق اللندني فائزا )3-1( على ملعب »وايت 

هارت الين« الذي يستقبل مباراة اخلميس.
عاد بايل )23 عامًا( بعد مومسني إىل قمة عطاءاته، إذ افتتح التسجيل 
أمام أرسنال األحد املاضي )2-1( يف الدوري احمللي، مسجاًل هدفه التاسع 
يف آخر 7 مباريات يف مجيع املسابقات، ما وضع فريقه يف املركز الثالث 

يف الرتتيب.
ويعتقد زميله املدافع مايكل داوسون أن بايل ينافس أبرز العيب العامل 
راهنًا: »على مستوى القدرة هو مبستوى )الربتغالي( رونالدو و)األرجنتيين( 
بالنسبة  اآلن، ورمبا األفضل  العامل  الالعبني يف  أحد أفضل  ميسي. هو 

إلّي«.
به  يقوم  ما  تضاهي  يصنعها  اليت  األمور  »بعض  داوسون:  وتابع 
رونالدو. هدفه هذا املوسم أمام نوريتش عندما سار بالكرة من منتصف 
امللعب وراوغ الالعبني قبل أن يسدد بربودة أعصاب يف الزاوية، كان 

أمرًا مبهرًا«.
أما األرجنتيين املخضرم خافيري زانييت، الذي محل ألوان إنرت ميالن يف 
مباراتي عام 2010، فلم ينَس الضرر الذي أحلقه بايل بفريقه: »بايل العب 

رائع، ومن الصعب التعامل معه. جيب أن نتحلى بالشجاعة«.
وارتقى إنرت إىل املركز الرابع يف الدوري اإليطالي األحد بعدما قلب 
تأخره بهدفني إىل فوز )3-2( على كاتانيا، بفضل هدف يف الوقت القاتل 

من البديل األرجنتيين رودريغو باالسيو.
الشاب  الفريق  مدرب  بني  بشجار  تعكرت  للمباراة  االستعدادات  لكن 

أندريا سرتاماتشوني واملهاجم املشاغب أنطونيو كاسانو.
أن  الدولي من رحلة جزيرة صقلية، وتردد  واستبعد املدرب املهاجم 
ناديه غرمه 40 ألف يورو. ويتوقع أن يكون كاسانو يف عداد املسافرين 
إىل لندن، لكن »نرياتزوري« يغيب عنه املهاجم األرجنتيين دييغو ميليتو 
ومواطنه املدافع والرت صامويل والياباني يوتو ناغاتومو والنيجريي جويل 

أوبي.
أديبايور  إميانويل  التوغولي  الثنائي  يكمل  مل  املقابلة،  اجلهة  يف 
والبلجيكي موسى دمبيلي »الدربي« أمام أرسنال األحد املاضي إلصابتهما 
أن  اعترب  بواش   - فيالش  أندريه  الربتغالي  املدرب  لكن  املباراة،  خالل 

الالعبني سيكونان جاهزين ملواجهة اخلميس.
القديم  املسمى  حتت  و1984(   1972( مرتني  اللقب  حامل  توتنهام، 
الـ16 من  التأهل إىل دور  »كأس االحتاد األوروبي«، كان خطف بطاقة 
عقر دار مضيفه ليون الفرنسي، بعدما سجل له دمبيلي هدف التأهل يف 
لبايل،  رائعني  )2-1( بهدفني  فاز ذهابًا  توتنهام  )90(. وكان  الدقيقة 
وبقي متخلفًا برأسية ماكسيم غونالون حتى الدقيقة األخرية عندما أطلق 
دمبيلي كرة قوية عانقت الشباك، ليعادل توتنهام )1-1( ويتأهل )2-3( 

مبجموع املباراتني.
أما تأهل إنرت ميالن، حامل اللقب 3 مرات سابقًا )1991 و1994 و1998(، 

فجاء سهاًل على حساب كلوج الروماني )5-صفر( مبجموع املباراتني.
ويكمل نيوكاسل الئحة الفريق اإلنكليزية املتأهلة، عندما حيل على آجني 

ماخشاكاال الروسي الذي يضم اهلداف الكامريوني صامويل إيتو.
وبعد ختطيه باير ليفركوزن األملاني يف الدور السابق، يستقبل بنفيكا 
املميز  الصربي  وسطه  العب  غياب  ظل  يف  الفرنسي  بوردو  الربتغالي 

نيمانيا ماتيتش املوقوف.
وحيل زينيت سان بطرسربغ الروسي ضيفًا على بازل السويسري بعد 

إقصائه ليفربول اإلنكليزي )2-صفر( و)3-1(.
يستقبل  املباراتني،  مبجموع  )5-صفر(  اإليطالي  نابولي  سحقه  وبعد 
حساب  على  املتأهل  األملاني  شتوتغارت  التشيخي  بيلزن  فيكتوريا 
حساب  على  بسهولة  املتأهل  اإلسباني  ليفانيت  ويطمح  البلجيكي.  غنك 
أوملبياكوس اليوناني )4-صفر( إىل ختطي عقبة روبني كازان الروسي، 

الذي فّجر مفاجأة بإقصائه أتلتيكو مدريد اإلسباني حامل اللقب.

Saturday 9 March 2013  2013 آذار   9 السبت 

قمة نارية بني 
لكرة توتنهام وإنرت ميالن األوروبي  الدوري  بطولة  من  الـ16  دور  منافسات  تنطلق 

القدم اليوم بوجود إجنليزي قوي، يتمثل يف بطل أوروبا تشيلسي، 
وفريقي توتنهام ونيوكاسل.

يعول توتنهام على املستوى الرائع جلناحه الويلزي غاريث بال 
من أجل التفوق على إنرت ميالن اإليطالي.

دور  يف  الفريقني  مواجهة  ذكريات  يستعيد  أن  بال  ويأمل 
ختلف  عندما   2011  -  2010 أوروبا  أبطال  دوري  من  اجملموعات 
فريقه 4 - صفر يف ميالنو قبل أن يسجل ثالثية مميزة يف الشوط 
ويسرق  غوميز  هوريليو  الربازيلي  مرماه  حارس  طرد  رغم  الثاني 

األضواء.
وخصوصا  ميالن  إنرت  تدمري  يف  حموريا  دورا  بال  لعب  بعدها 
ظهريه الربازيلي مايكون، ليخرج الفريق اللندني فائزا 3 - 1 على 

ملعب »وايت هارت لني« الذي يستقبل مباراة اليوم.
وعاد بال، 23 عاما، بعد مومسني إىل قمة عطاءاته، إذ افتتح 
التسجيل أمام آرسنال األحد املاضي )2 - 1( يف الدوري احمللي 
مسجال هدفه التاسع يف آخر 7 مباريات يف مجيع املسابقات، ما 

وضع فريقه يف املركز الثالث يف الرتتيب.
ويعتقد زميله املدافع مايكل داوسون أن بال ينافس أبرز العيب 
العامل راهنا بقوله: »على مستوى القدرة هو مبستوى )الربتغالي( 
رونالدو و)األرجنتيين( ميسي. هو أحد أفضل الالعبني يف العامل 

اآلن، ورمبا األفضل بالنسبة إلي«.
»بعض األمور اليت يصنعها تضاهي ما يقوم  وتابع داوسون: 
به رونالدو. هدفه هذا املوسم أمام نوريتش عندما سار بالكرة من 
منتصف امللعب وراوغ الالعبني قبل أن يسدد بربودة أعصاب يف 

الزاوية، كان أمرا مبهرا«.
أما األرجنتيين املخضرم خافيري زانييت الذي محل ألوان إنرت ميالن 
يف مباراتي عام 2010 فلم ينس الضرر الذي أحلقه بال بفريقه 
وقال: »بال العب رائع ومن الصعب التعامل معه. جيب أن نتحلى 

بالشجاعة«.
وارتقى إنرت إىل املركز الرابع يف الدوري اإليطالي األحد بعدما 
قلب تأخره بهدفني إىل فوز 3 - 2 على كاتانيا بفضل هدف يف 

الوقت القاتل من البديل األرجنتيين رودريغو باالسيو.
الفريق  مدرب  بني  بشجار  تعكرت  للمباراة  االستعدادات  لكن 

الشاب أندريا سرتاماتشوني واملهاجم املشاغب أنطونيو كاسانو.
واستبعد املدرب املهاجم الدولي من رحلة جزيرة صقلية وتردد 

أنه غرم 40 ألف يورو من قبل ناديه.
ويتوقع أن يكون كاسانو يف عداد املسافرين إىل لندن، لكن 
اإلنرت سيغيب عنه املهاجم األرجنتيين دييغو ميليتو ومواطنه املدافع 

والرت صامويل والياباني يوتو ناغاتومو والنيجريي جويل أوبي.
يف اجلهة املقابلة، مل يكمل الثنائي التوغولي إميانويل اديبايور 
املاضي  األحد  آرسنال  أمام  الدربي  دمبيلي  موسى  والبلجيكي 
إلصابتهما خالل املباراة، لكن املدرب الربتغالي أندريه فيالش - 

بواس اعترب أن الالعبني سيكونان جاهزين ملواجهة اإلنرت.
املسمى  حتت  و1984(   1972( مرتني  اللقب  حامل  توتنهام، 
التأهل  بطاقة  خطف  قد  كان  األوروبي«،  االحتاد  »كأس  القديم 
إىل دور الـ16 من عقر دار مضيفه ليون الفرنسي بعدما سجل له 
فاز ذهابا  توتنهام  الدقيقة 90. وكان  التأهل يف  دمبيلي هدف 

2 - 1 بهدفني رائعني لبال.
أما تأهل إنرت ميالن، حامل اللقب 3 مرات سابقا )1991 و1994 
و1998(، فجاء سهال على حساب كلوج الروماني 5 - صفر مبجموع 
املباراتني. يف املقابل يتوقع أن تكون مهمة تشيلسي، أسهل من 
مواطنه توتنهام، عندما حيل على ستيوا بوخارست الروماني املتأهل 

على حساب اياكس أمسرتدام بركالت الرتجيح.
بطل  لقب  فقدانه  تعويض  إىل  يسعى  اآلخر  اللندني  الفريق 
على  املاضي  املوسم  أحرزه  الذي  أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة 
وانتقل  األول  الدور  من  خرج  إذ  األملاني،  ميونيخ  بايرن  حساب 

للمنافسة يف املسابقة الثانية.
تشيلسي عاد بفوز مطمئن ذهابا من أرض سبارتا براغ التشيكي 
1 - صفر، بيد أن تأهل رجال اإلسباني رافائيل بينيتز كان صعبا 

على ملعب »ستامفورد بريدج« بتعادهلم 1 - 1.
ويف ظل الضغط الكبري الذي يتعرض له بينيتز من قبل مجاهري 
النادي،  خزائن  عن  يغيب  لقب  إحراز  إىل  يسعى  فهو  النادي، 
ليصبح رابع فريق حيقق إجناز احلصول على البطوالت القارية الثالث 
)دوري األبطال وكأس الكؤوس امللغية وكأس االحتاد( مع بايرن 

ميونيخ واياكس ويوفنتوس اإليطالي.
وتأتي مواجهة تشيلسي قبل مباراة منتظرة مع مانشسرت يونايتد 
يف ربع نهائي كأس رابطة األندية احملرتفة. وقال بينيتز: »جيب 

أن نذهب إىل بوخارست قبل أن نركز على مباراة يونايتد«.
ويعاني بينيتز من نقص دفاعي، فجون تريي عاد للتو من إصابة 
يف ركبته، بينما يعاني غاري كايهل نت فريوس، ما يرتك الصربي 
برانيسالف إيفانوفيتش والربازيلي ديفيد لويز وحدهما يف قلب 

الدفاع.
األبطال  دوري  لقب  إىل  ليفربول  قاد  الذي  بينيتز  وأضاف 
وفالنسيا اإلسباني إىل لقب كأس االحتاد: »تريي يتمرن. لياقة 

املباريات ختتلف متاما عن جلسات التدريب وهو يتحسن«.

تيا هيليبو تعلن االعتزال
أعلنت البلجيكية تيا هيليبو بطلة أوملبياد بكني 2008 يف مسابقة الوثب 
العالي، اعتزاهلا نهائيًا يف مؤمتر صحايف، وشاركت هيليبو خالل مسريتها 
إذ  العالي،  الوثب  تفضل  كانت  لكنها  السباعية،  مسابقة  الرياضية يف 
توجت بطلة ألوروبا عام 2006 يف غوتبورغ بالذات، كما توجت بطلة للعامل 

يف املسابقة اخلماسية )داخل قاعة( مرة واحدة عام 2008.
متابعة  عن  التوقف  على  يدفعين  من  جسدي  »ليس  هيليبو:  وقالت 
مسريتي وإمنا عقلي. بالتأكيد، لعبت مشاركيت يف غوتبورغ دورًا معينًا، 
والرغبة يف  احلماسة  فقدت  وإذا  عدة،  أشهر  منذ  تراودني  الفكرة  لكن 

حتقيق االنتصارات فمن األفضل التوقف«.

عندما حيل  املتأهلة،  اإلجنليزية  الفريق  الئحة  نيوكاسل  ويكمل 
الكامريوني  اهلداف  يضم  الذي  الروسي  ماخشاكاال  إجني  على 
صامويل ايتو. لكن يف غياب قائده األرجنتيين املصاب فابريسيو 
املدرب  فريق  مواجهة  نيوكاسل  على  كولوتشيين، سيكون صعبا 

اهلولندي غوس هيدينك التواق إلحراز اللقب القاري.
وكان إجني قد فاز جبميع مبارياته على أرضه يف املسابقة، مبا 

فيها ضد ليفربول يف دور اجملموعات.
وخيوض فريق إقليم داغستان مبارياته على ملعب »لوجنيكي« 

يف العاصمة موسكو نظرا خلطورة إقامة املباريات على ملعبه.
وقال مدرب نيوكاسل ألن باردو: »سنحقق إجنازا كبريا إذا تغلبنا 

على هذا الفريق القوي«.
وبعد ختطيه باير ليفركوزن األملاني يف الدور السابق، يستقبل 
وسطه  العب  غياب  ظل  يف  الفرنسي  بوردو  الربتغالي  بنفيكا 

الصربي املميز نيمانيا ماتيتش املوقوف.
وقد يعول املدرب جورج جيسوس على املخضرم كارلوس مارتينز 
بطرسربغ  سان  زينيت  وحيل  غوميز.  أندريه  أو  امليدا  أندري  أو 
اإلجنليزي  ليفربول  إقصائه  بعد  السويسري  بازل  على  الروسي 

2 - صفر و1 - 3.
الدقائق  يف  سبالييت  لوتشانو  اإليطالي  املدرب  العبو  وصمد 
الروسي  الفريق  ليتأهل  ليفربول  أمام  اإلياب  مباراة  من  األخرية 

بفعل هدف الربازيلي هولك الذي سجله خارج ملعبه.
وبعد سحقه نابولي اإليطالي 5 - صفر مبجموع املباراتني، يستقبل 
فيكتوريا بيلزن التشيكي شتوتغارت األملاني املتأهل على حساب 

غنك البلجيكي.
ويطمح ليفانيت اإلسباني املتأهل بسهولة على حساب أوملبياكوس 
اليوناني )4 - صفر( ختطي عقبة روبني كازان الروسي الذي فجر 

مفاجأة بإقصائه أتلتيكو مدريد اإلسباني حامل اللقب.

منافسات دور الـ16 للدوري األوروبي تنطلق بوجود إجنليزي قوي

لوكاس وتياغو وكاكا ضمن تشكيلة منتخب الربازيل
فيلييب  لويز  القديم  اجلديد-  الربازيلي  املنتخب  مدرب  استدعى 
لوكاس  الوسط  الفرنسي العب  جرمان  باريس سان  ثنائي  سكوالري 
العاب ريال مدريد االسباني كاكا  مورا واملدافع تياغو سيلفا وصانع 
اىل التشكيلة اليت ستواجه ايطاليا وروسيا وديا يف 21 و25 الشهر 

احلالي على التوالي.
شارك  الذي  رونالدينيو  مينريو  اتلتيكو  العب  التشكيلة  عن  وغاب 
يف املباراة االوىل لسكوالري بعد عودة االخري اىل املنتخب يف تشرين 
الثاني املاضي خلفا ملانو مينيزيس، امام انكلرتا )1-2( يف 6 شباط 

املاضي. وهنا التشكيلة:
للمرمى: دييغو كافاليريي )فلوميننزي( وجوليو سيزار )كوينز بارك 

رينجرز االنكليزي(
للدفاع: دانيال الفيش )برشلونة االسباني( وتياغو سيلفا )باريس 
سان جرمان الفرنسي( ودافيد لويز )تشلسي االنكليزي( ودانيت )بايرن 
)اتلتيكو  لويس  غاما( وفيلييب  )فاسكو دي  االملاني( وديدي  ميونيخ 

مدريد االسباني(.
للوسط: فرناندو )غرمييو( وباولينيو )كورنثيانز( وهرنانيس )التسيو 
االيطالي( وجان )فلوميننزي( وكاكا )ريال مدريد االسباني( ولوكاس 
مدريد  )اتلتيكو  كوستا  ودييغو  الفرنسي(  جرمان  سان  )باريس  مورا 

االسباني( ولويز غوستافو )بايرن ميونيخ االملاني(.
للهجوم: هولك )زينيت سان بطرسبورغ الروسي( ونيمار )سانتوس( 

وفريد )فلوميننزي(.
مونديال 2014

اعلنت الرئيسة الربازيلية ديلما روسيف ان بالدها ستقوم بتدريب 
50 الف شرطي مبساعدة الواليات املتحدة االمريكية لضمان حفظ االمن 
االلعاب  ودورة   2014 عام  القدم  لكرة  العامل  كأس  نهائيات  خالل 

االوملبية عام 2016.
واكدت روسيف ان جمموعة من هذه القوة ستباشر عملها خالل كأس 
القارات اليت تقام من 15 اىل 30 حزيران املقبل، وكذلك خالل جتمع 
الشبيبة العاملي بني 23 و28 متوز املقبل واملقرر ان يقام مبدئيا برعاية 
عشر  السادس  بنديكتوس  البابا  سيخلف  الذي  اجلديد  البابا  قداسة 

املستقيل من منصبه نهاية الشهر املاضي.
وكانت الربازيل اطلقت يف آب املاضي خطة امنية حلفظة االمن خالل 
الف   25 من  مكونة  خاصة  قوة  تشكيل  تتضمن  وهي   2014 مونديال 
تدريبهم.  مباشرة  تنوي  اليت  الف  الـ50  الشرطة  رجال  ملساندة  رجل 
وقالت روسيف: »منذ العام املاضي، وحنن نقوم باعطاء دروس خاصة 
مضيفة  الربازيل«،  القوة يف  هذه  لتكوين  املتحدة  الواليات  مبشاركة 
»ان اهلدف من ذلك هو حتديث امكانيات الشرطة لدينا وخلق قوة امنية 

حمرتفة حلفظ االمن العام«.
وستعتمد هذه االسرتاتيجية االمنية ايضا على قوة عسكرية هدفها 
جتنب 3 امور كبرية قد تعكر صفو االمن يف البالد وهي: اجلرمية املنظمة 
ارهابية.  اعمال  وامكانية حصول  املتوقع من قبل املشجعني،  والعنف 
تنظيم  بعد  للبالد  سيبقى  الذي  الكبري  االرث  »انه  روسيف:  وختمت 
مناسبات كبرية كهذه، هو اعداد 50 الف شرطي بشكل جيد حلفظ امن 
الذي يعيشون هنا، والسهر على سالمة مليوني سائح يتوقع  الناس 

قدومهم اىل الربازيل كل عام«.
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Prime Minister Julia Gillard 
and Minister for Home Affairs 
Jason Clare today announced 
the establishment of a Na-
tional Anti-Gang Taskforce 
to fight gang-related crime 
across Australia.
“People in our local area are 
worried – with good reason. 
There have been more than a 
hundred shootings in West-
ern Sydney in the last year,” 
Mr Clare said.
“Local residents are worried 
that a stray bullet could hit 
and kill an innocent person. 
This is not just criminals 
shooting criminals. There is a 
real risk that an innocent per-
son could be killed.
“Our police are doing a good 
job but it’s obvious that more 
needs to be done. That’s why I 
have established the National 
Anti-Gang Taskforce.
“Over the past few months 
I have met with police from 
Bankstown to Blacktown. 
Their advice to me is that the 
best way to tackle gang crime 
is to seize their cash, their 
cars and their homes.
“The National Anti-Gang 
Taskforce will do just that. 
It will bring together a num-
ber of State and Federal law 
enforcement agencies with 
other federal agencies, such 
as the Australian Tax Office 
and Centrelink, providing a 
holistic approach to tackle 
gang-related crime across 
Australia.”
The $64 million Taskforce 
will be made up of 70 officers 
from the Australian Federal 
Police and State Police forces 
and will also include officers 
from: 
• Australian Taxation Office; 
• Centrelink;
• Department of Immigration 
and Citizenship;
• Australian Customs and Bor-
der Protection Service; and 
• Australian Crime Commis-
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sion. 
Strike Teams will be estab-
lished in Sydney, Melbourne 
and Brisbane. Liaison officers 
will be established in Ade-
laide, Darwin and Perth.
A new Australian Gang Intelli-
gence Centre (AGIC) will also 
be established to provide na-
tional criminal intelligence on 
gang activity across Australia 
and its links overseas. 
The Taskforce is based on the 
FBI’s Violent Gang Safe Street 
Taskforce model that has re-
sulted in over 55,000 arrests 
in the United States since 
2001. The FBI Safe Street 
Taskforce is built on co-oper-
ation between local, state and 
federal investigators. 
The National Anti-Gang Task-
force will:
• Directly target, investigate 
and arrest gang members in 
Australia
• Provide State and Federal 
law enforcement agencies 
with intelligence on gangs 
across Australia and over-
seas.
• Provide State and Territory 
Police with better access to 
key federal agencies like the 
Australian Taxation Office, 
Centrelink, and the Depart-
ment of Immigration and Citi-
zenship, to get the information 
they need to make arrests.
• Investigate the ac-
tivities of Australian based 
gangs overseas and the link 
to crime back in Australia. 
• Work with inter-
national law enforcement 
agencies such as the Federal 
Bureau of Investigation, the 
United States Drug Enforce-
ment Agency, the United 
States bureau of Alcohol, 
Tobacco, Firearms and Ex-
plosives and Interpol to ex-
change intelligence and con-
duct joint operations.
Media contact: Ryan Hamilton 
0414 599 468

NATIONAL ANTI-GANG TASKFORCE

NSW police will investigate 
a video that appears to 
show an officer throwing 
a handcuffed Mardi Gras 
reveller to the ground and 
standing on his back. 
The four-minute video was 
purportedly recorded after 
the Sydney Gay and Les-
bian Mardi Gras parade on 
Saturday, and was posted 
on YouTube on Monday.
On Wednesday  friends and 
supporters have flocked to 
the Facebook page of Ja-
mie Jackson, 18.
“Is this really happening?” 
said Mr Jackson. “Let’s just 
say I had one of the worst 
nights of my life guys.”
The video shows Mr Jack-
son with a head wound, ap-
parently being taken into 
custody by several police 
officers.
He is seen crying and re-
peating that he “didn’t do 
anything wrong”.
A officer is then seen to 
throw Mr Jackson, who has 
his hands cuffed behind 
his back, to the ground be-
fore standing with one foot 
on his back for at least 20 
seconds.
Friends on Mr Jackson’s 
Facebook page have ex-
pressed their horror at the 
video.
Christopher Kenneth Pe-
lasio: Noone should be 
thrown around, abused, or 
treated like that no matter 
the circumstances!
Sydney MP Alex Greenwich 

said police had assured 
him a thorough investiga-
tion would be carried out.
“This footage is certainly 
distressing.” he said.
“I have also spoken with 
other parade goers who 
have described similar 
events and will be bring 
this to the Police Minister’s 
attention as a matter of ur-
gency.”
A NSW Police spokeswom-
an said there would be an 
investigation.
“The NSW Police force is 
aware of the vision and an 
investigation will be con-
ducted into the circum-
stances surrounding the 
incident,” she said.
“This incident is quite dis-
tressing and our thoughts 
are with the individual, his 
family, friends and those 
that witnessed this,” they 
said in a statement issued 
early on Wednesday 
NSW Police said they had 
issued an 18-year-old man 
with a Field Court Atten-
dance Notice for assault-
ing police, resisting arrest 
and offensive language 
following an incident at 
the intersection of Reilly 
Street and Oxford Street, 
Surry Hills, during Mardi 
Gras on Saturday 2 March 
2013. 
“Following vision of the 
event being made available 
to police, an internal inves-
tigation will be launched to 
determine the full circum-

Police accused of Mardi Gras brutality as cuffed man ‘slammed on ground’ 

stances leading up to and 
surrounding the incident.”
The man will appear in 
Downing Centre Local 
Court on Monday 1 April 
2013.
The video does not cap-
ture the initial encounter 
between the young man 
and officers, but a woman 
interviewed in the blurry 
film says: “This (officer) 
here grabbed his throat 
and smashed his skull on 
the pavement.”
Another woman is heard to 
say: “They just slammed 
his head. There’s blood all 
over the ground.” 
Mr Greenwich said he was 
aware of at least one other 
incident involving allega-
tions of undue force from 
police at the weekend 
event.
Prominent gay rights ac-
tivist Bryn Hutchinson 
claimed he was thrown 
to the ground after he ig-
nored police instructions 
not to cross a road.
The gay sister of federal 
Opposition Leader Tony 
Abbott, Christine Forster, 
said she could “barely 
watch” the video.
“Terrible to see such an 
incident when Mardi Gras 
is such a celebration of 
community,” the local poli-
tician tweeted, under the 
hashtag #MardiGrasBru-
tality.
Ten thousand members 
and supporters of the gay 

community took part in 
the parade on Saturday 
night with thousands more 
flocking to the Oxford 
Street precinct to watch.
Mr Greenwich expressed 
great respect for the way 
the local police have 
worked with Sydney’s LG-
BTI community:
“The local commands 
around Sydney have prov-
en to be very supportive 
and worked well with the 
gay and lesbian communi-
ty. This is what makes the 
footage so surprising and 
concerning”
About 1000 extra officers 
patrolled the event.
This year’s festival marked 
35 years since Sydney 
Mardi Gras’ inception, 
when a group of 2000 pro-
testors clashed with police 
in a brutal attack in 1978.
Police arrested 53 march-
ers at the time, some were 
beaten in cells.
“It was traumatic to be 
out on the streets, being 
thumped and pushed into 
vans, being in the cells,” 
gay rights campaigner Ju-
lie McCrossin said.
“Many of us were able to 
achieve tertiary education 
and we’ve gone onto suc-
cessful lives, but not ev-
erybody. Some found it so 
traumatic they developed 
mental health, drug and 
alchohol problems.
“We didn’t know where the 
story was going to end.”

This still image from a YouTube video purportedly shows a policeman standing 
on a man to the ground during the Sydney Mardi Gras Picture: via YouTube

This still image from a YouTube video purportedly shows a policeman grabbing 
the throat during the Sydney Mardi Gras Picture: via YouTube 

Picture: Facebook / Jamie Jackson Picture: Facebook / Jamie Jackson
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TED Baillieu has quit as 
Premier of Victoria and 
Leader of the Victorian 
Liberal Party.
Mr Baillieu made the an-
nouncement after a snap 
Liberal party meeting 
was called at 7pm in Par-
liament.
The meeting lasted about 
20 minutes and applause 
could be heard through-
out.
At 9.51pm, Mr Baillieu 
was seen entering Gov-
ernment House to resign 
his commission as pre-
mier.
And at 10.40pm, Vic-
toria’s racing minister 
Denis Napthine was 
sworn in to the top job.
Melbourne’s Lord Mayor 
Robert Doyle said Mr 
Baillieu’s fall wasn’t “just 
about Geoff Shaw”.
“I don’t accept that it’s 
just about Geoff Shaw 
because, you know, 

Ted Baillieu resigns and says ‘I love this state but a change in leadership is needed’
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that problem hasn’t 
been resolved for Denis 
(Napthine), it’s still there, 
so they’re in exactly the 
same position just with 
a different bloke at the 
steering wheel,” Cr Doyle 
told 3AW.
Cr Doyle agreed it would 
be “bizarre” if Mr Shaw 
and Tristan Weston were 
behind Mr Baillieu’s “gut-
wrenching” decision.
“If that’s the case, then a 
couple of minnows have 
brought down a great 
white shark,” he said.
Cr Doyle said Mr Napthine 
wasn’t a “stop-gap” Pre-
mier.
“He wouldn’t step up as 
any stop-gap, he has a 
long line of experience 
and he’s a different bloke 
from the one that was 
(Opposition) leader in 
2000,” Cr Doyle said.
“He will be a very strong 
and capable Premier.”

Mr Baillieu announced 
on wednesday night: 
“This evening I have 
tendered my resignation 
as leader of the Parlia-
mentary Liberal Party in 
Victoria and I will shortly 
visit the Governor to ten-
der my resignation as the 
Premier of Victoria.
“Can I say I love this 
state, I love the Liberal 
party and I love this role 
that I have had the hon-
our to enjoy over the last 
two and a bit years.
“I have appreciated the 
honour immensely of be-
ing the leader of the Par-
liamentary Liberal Party 
over the last seven years 
but it is apparent to me 
that a change of leader-
ship is in the best inter-
ests of the government.”
Mr Baillieu revealed Dr 
Napthine would be the 
new Liberal Party leader 
and Premier of Victoria.
“I want to put my full 
support behind the new 
leader of the Parliamen-
tary Liberal Party Denis 
Napthine and to indicate 
that I will be staying on 
in Parliament to support 
him.”
Dr Napthine is Minister 
for Major Projects. He 
is also the Minister for 
Ports, Minister for Re-
gional Cities and Minis-
ter for Racing.
He paid tribute to Mr 
Baillieu saying he was 
“proud to have served in 
his government”.
“Ted Baillieu certainly 

served the state very 
well,” he said.
“I am honoured and 
proud to say he is not 
just a colleague but a 
great friend.”
He said he was proud to 
lead the party.
“I look forward to provid-
ing strong, stable and 
positive government for 
the people of Victoria.”
During the shock resig-
nation speech, Mr Bail-
lieu was brought to tears 
as he thanked his staff 
and family for their sup-
port.
“I want to thank the Dep-
uty Premier Peter Ryan 
in particular, members 
of the National Party and 
the Coalition team, I want 
to thank the members of 
the Cabinet,” he said.
“I want to thank also all 
my very special friends, 
timeless friends who 
shall remain nameless 
and I want, of course, to 
thank my wife Robyn and 
our three children, I also 
want to thank my extend-
ed family. I am sure I will 
be having a good close 
cuddle with many of them 
later this evening.”
Mr Baillieu paid tribute to 
the legacy of the Victo-
rian state.
“Victorians enjoy a leg-
acy I believe unmatched 
across this country, 
unmatched across the 
world and its an honour 

to stand in this room and 
understand that over 160 
years this Parliament 
has represented not just 
a beacon of democracy 
but also an icon of what’s 
possible.
“The core character of 
Victorians is one of aspi-
ration and ambition and 
Victorians have since 
first settlement days...
demonstrated that core 
character over and over 
again.”
Mr Baillieu said the mul-
ticultural community it 
enjoys was it’s strength.
“Above all I want to thank 
the people of Victoria for 
the trust they placed in 
me over several years, 
particularly those who 
were good enough to af-
ford us the opportunity 
to be in Government in 
2010.”
Prime Minister Julia Gil-
lard pledged to work with 
Dr Napthine for the good 
of Victoria and wished Mr 
Baillieu the best for the 
future.
“The resignation of Vic-
torian Premier Ted Bail-
lieu tonight is significant 
news for all Victorians,” 
Ms Gillard said.
“This decision must have 
been a very difficult one 
for Mr Baillieu and for his 
family. I wish Mr Baillieu 
all the best for the fu-
ture.”
“I will seek to work in the 

Denis Napthine is sworn in as premier at Government House. Picture: Ian Currie 

interests of all Victorians 
with Mr Baillieu’s suc-
cessor, Denis Napthine.”
Opposition leader Tony 
Abbott also thanked Mr 
Baillieu for his service to 
the people of Victoria.
“For the last two years 
Ted has worked hard to 
address the problems left 
behind after 11 years of 
Labor neglect,” he said. 
“Ted has put Victoria’s 
finances on a sustainable 
footing and made signifi-
cant investments in the 
infrastructure the state 
so desperately needs.
“In recent months Ted 
has successfully taken 
the fight to the federal 
government after Julia 
Gillard ripped $1.6 billion 
out of Australia’s public 
hospitals.
“I have worked closely 
with Ted Baillieu over the 
last few years. Ted is a 
man of integrity and hon-
our and I wish him well 
for the future.
“I congratulate Denis 
Napthine on his election 
as leader of the Victorian 
parliamentary Liberal 
Party and I look forward 
to working closely with 
him.”
Mr Baillieu’s resignation 
comes as Geoff Shaw, 
who earlier today quit the 
Liberal Party, released a 
statement saying Victori-
ans had lost confidence 
in the Baillieu leader-
ship.
He said: “This morning 
I advised the Premier of 
Victoria of my resigna-
tion from the Parliamen-
tary Liberal Party, effec-
tive immediately.
“As always my focus is 
on how I can best repre-
sent the people of Frank-
ston and at the moment 
I believe that is from the 
cross bench.
“Labor left Victoria in 
a mess and Victorian’s 
elected a Coalition Gov-
ernment to fix the prob-
lems and build for the 
future.

Ted Baillieu announces he is stepping down as Victoria>s Pre-
mier at Melbourne Parliament. Picture: Alex Coppel

Denis Napthine)
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National 

Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
العقارات السكنية 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم:  بـ جو على 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

حلويات La Galetteيف مرييالندز

Patisserie
La Galette

 تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية

02 9637 4441
www.lagalette.net.au

دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية 
والبلجيكية للحلويات

خربة طويلة - معاملة ودودة - نظافة تامة
169 Merrylands Rd, Merrylands

Mayor of Bankstown, 
Councillor Khal Asfour, 
has this week raised a 
number of issues direct-
ly with the Prime Minis-
ter, during her week-long 
visit to Western Sydney.
“I was pleased to be able 
to welcome Julia Gillard 
to Western Sydney when 
she sat down with my-
self and other members 
of the Western Sydney 
Regional of Councils 
(WSROC),” Mayor As-
four said.
“Her visit has given me 
the opportunity to raise 
a number of issues on 
behalf of the residents of 
Bankstown.
“I congratulated her on 
her commitment to pro-
viding funds towards the 
Westconnex road proj-

 MAYOR  OF BANKSTOWN RAISES
CONCERNS WITH PRIME MINISTER

ect however, I pointed 
out, while these kinds of 
major road infrastructure 
are welcome and very 

important, the impact 
on feeder link roads like 
Stacey Street and Henry 
Lawson Drive cannot be 

ignored and need to be 
upgraded.”
Mayor Asfour said he 
raised the second airport 

issue and reiterated 
Bankstown City Coun-
cil’s position - we want 
a decision to be made 

so construction can get 
underway.
“An airport in Western 
Sydney would provide a 
massive boost to our lo-
cal economy and create 
valuable jobs,” Mayor 
Asfour said.
“However, it’s clear 
Bankstown Airport is 
not an appropriate loca-
tion due to the fact it is 
located in a developed 
city ringed by residential 
areas.
“I also thanked the Prime 
Minister for her govern-
ment’s $2.7 million grant 
which enabled Council to 
complete the John Mac-
kay Sports Centre and 
Bankstown Sporting Hall 
of Fame, opened amid 
much fanfare earlier this 
month.”
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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

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

نقدم لكم اكثر من 230 قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا 

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345
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