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املواجهة املفتوحة :تركيا تتهيأ للجبهة الكردية والدعم األمريكي يزداد عالنية

الرهـانـات على معـركـة حـلـب تطـيـح أنـان!

أمل أنان أن يحظى خلفه بـ«فرصة أكرب» للسري بسوريا نحو االنتقال السياسي (دنيز بليبوز  -رويرتز)

La Galette
Patisserie

مطلوب معلمو
حلويات للعمل يف
حلويات
02 9637 4441

www.southwestbuilders.com.au

Sydney: Unit 9,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

pp: 255003 / 09613

البوابة احللبية.
عند ذروة االزمة ،حيث
حيتاج ماليني السوريني
ملساعدات غذائية عاجلة،
ناهيك مباليني النازحني
والالجئني ،أعلن أنان

خربة طويلة وصدق يف التعامل

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
e-mail: info@meherald.com.au - e-mail: ads@meherald.com.au
www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 2, 90 Mountview Rd, Lalor VIC 3075, Tel/Fax:(03)94659992

دق املبعوث الدولي
والعربي إىل سوريا كويف
أنان أمس االول ،املسمار
االخري يف نعش أشهر
طويلة من حماوالت التوصل
إىل تسوية سياسية لألزمة،
ّ
كلها يف احلؤول
فشلت
دون االنفالت الكامل
لنار العنف السوري ،الذي
وصل فعليًا إىل مستوى
«املعركة املفتوحة» من
طريف القتال ،متجسدة
مبواجهة حلب اليت تبدو
استقدام
مع
وشيكة،
اجليش السوري تعزيزات
شن اهلجوم
ضخمة قبل
ّ
على املدينة اليت جنحت
املعارضة املسلحة يف
التمركز يف العديد من
من
مستفيدة
احيائها
رهانات اقليمية ودولية
على املضي قدما يف
معركة اسقاط دمشق من

نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح

استقالته من منصبه نتيجة
والتعقيد»
«االنقسام
اجملتمع
يف
القائمني
الدولي ،وجملس االمن
حول
حتديدا،
الدولي
سوريا.

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

بالتعبري

األدق

الذي

التتمة صفحة 31

ترحيل السوريني جيمّد مفاوضات املخطوفني

اتفاق ثالثي ينهي اعتصام املياومني

بعدما كادت قضية
ترحيل األمن العام 14
سوريًا من لبنان اىل
بالدهم تتحول لغمًا جديدًا
من شأنه أن يفجر خالفات
اضافية بني قوى األكثرية
احلكومية ،اجتهت جهود
هذه
ملعاجلة
االحتواء
القضية الطارئة اىل تربيد
املناخات احلكومية اليت
أثارتها من غري أن تزيل
األصداء السلبية الغربية
اليت ترددت حياهلا.
«فرحة»
أن
ذلك
احلكومة بانهاء االعتصامات
نشأت
اليت
واألزمات
عنها مل تكتمل ،إذ
دهمتها ردود فعل داخلية
وديبلوماسية غربية حادة
على إقدام األمن العام

على ترحيل  14سوريًا
عزاها اىل «ملفات قضائية
وأمنية» مبوجب تهم موجهة
اىل هؤالء ،نافيًا ضمنًا أن
يكونوا معارضني سوريني.

وأخذت القضية بعدًا واسعًا
يف ظل مطالبة رئيس
«جبهة النضال الوطين»
باقالة املدير العام لألمن

التتمة صفحة 31

توقعات اسرائيلية مبهامجة إيران قبل
االنتخابات األمريكية يف تشرين الثاني

اجلدل
اتساع
مع
شأن
يف
االسرائيلي
امكان شن اسرائيل عملية
منشآت
على
عسكرية
نووية ايرانية ،وتداعيات
حمتملة لذلك على العالقات
مع واشنطن ،وخصوصًا
اذا تزامنت مع االنتخابات
االمريكية،
الرئاسية

او صارت جزءًا منها،
اوردت صحيفة «معاريف»
االسرائيلية ان «وزير
الدفاع االمريكي ليون
بانيتا أعرب يف احاديث
مغلقة عن احباطه من
عدم ثقة رئيس الوزراء
االسرائيلي بنيامني نتنياهو

التتمة صفحة 31

مؤسسة املكاري للدواليب
األوىل يف فكتوريا
تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات كانت وما زالت
مؤسسة املكاري تقدم أفضل الخدمات مع وستبقى كما عودتكم
على الخدمات
التسهيالت
اختصاصيون يف الفرامل Wheel ،املمتازة والصدق يف
املعاملة
 Alignmentوغيار زيت

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء -كــهرباء -
PlumbingBuildingElectricalP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
نجارة خشب  -تبليط  -تلييس Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 دهان  -تعمري حجارة (بريك)- Painting - Bricklaying - Mechanic -- Cabinet Maker - Concreting
ميكانيك  -تصنيع خزانات  -صب
-Demolition and many more
باطون -هدم منازل والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeships
benefiting
Trades
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004
WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة هلى عدة شهادات تنويه من
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث
ويلز HCCP

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142
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بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع مجموعات كبرية

من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من  230قناة عربية وأكثر من  29محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervisionاآلن يف ملبورن

www.intervisiontv.com.au
أكثر من  29حمطة راديو عربية

عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان فقط ...

 450دوالرا «مر ّكب» فقط يف  Sydney & Melbourne CBDمع سنتني كفالة wireless Adapter
 400دوالر تتضمن  wireless Adapterاضافة اىل كابل عالي الجودة مع سنتني كفالة بدون تركيب
 380دوالرا مع كابل عالي الجودة وسنتني كفالة بدون تركيب

رسم التوصيالت  15دوالرا

)Tel: 1300ZAAPTV (1300922788

B3 / 460 VICTORIA Street Brunswick 3056 - Tel: 03 99420879

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط.

متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من خالل االنترنت

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.

لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا

على أحد األرقام التالية:

قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

We can offer you
unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $69.69
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

S p e c i a l i s e i n I T c o m p u t e r, w i r e l e s s ,
Te l e c o m m u n i c a t i o n a n d n e t w o r k i n g
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satellite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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بــــادارة
جو دياب والشيف جنيب
دجاج على الفحم مدهون على
النار على الطريقة اللبنانية

شيش طاووق على الفحم
بالنكهة اللبنانية
كباب ،سانبوسك ،كفتة ،تبولة،
محص ،فالفل وتشكيلة واسعة من
السلطات واملأكوالت اللبنانية تناسب
مجيع االذواق
نؤمن طلبيات كافة انواع املناسبات

توصيالت جمانية يف املنطقة احمللية
متتعوا جبلسة رائعة واستمتعوا بالربامج
عرب شاشات تلفزيونية كبرية
خربة طويلة  -اسعار ال تنافس جلسة هادئة
مع االركيلة
خدمة ودودة ونظافة تامة
نفتح  7ايام يف االسبوع من االثنني حتى اخلميس
من  10،00صباحا حتى  9،00ليال
اجلمعة ،السبت واالحد من  10،00صباحا حتى  10،00مساء

Page 3

صفحة 4

السبت  4آب 2012

Saturday 4 August 2012

Page 4

لبنانيـــات

سليمان عرض وقرطباوي ملء الشواغر القضائية
واطلع من عسريي على التحضريات ملؤمتر جدة
اجلمهورية
رئيس
عرض
العماد ميشال سليمان يف
القصر اجلمهوري يف بعبدا امس
مع وزير العدل شكيب قرطباوي
لعمل وزارته وللتحضريات مللء
الشواغر يف املواقع القضائية
اليت شغرت بإحالة اصحابها اىل
التقاعد.
وتناول رئيس اجلمهورية مع
النائب ميشال فرعون التطورات
السياسية السائدة راهنا يف
البالد.
واطلع الرئيس سليمان من
رئيس جملس ادارة مدير عام
شركة طريان الشرق االوسط
حممد احلوت على اوضاع الشركة
وعملها وخطوات تعزيز االسطول
اجلوي الوطين اضافة اىل
الرتتيبات اليت اختذتها الشركة
بالنسبة اىل زيارة قداسة احلرب
بينيديكتوس
البابا
االعظم

السادس عشر للبنان منتصف
ايلول املقبل وجتهيز طائرة
العودة اىل ايطاليا اليت ستوضع
بتصرفه.
وحبث رئيس اجلمهورية مع
سفري السعودية لدى لبنان علي
عواض عسريي يف العالقات بني
البلدين واطلع على التحضريات
ملؤمتر قمة دول منظمة املؤمتر
االسالمي الذي يعقد يف جدة
يف الرابع عشر من آب احلالي.
واستقبل الرئيس سليمان
رئيس بلدية جبيل زياد حواط مع
وفد من اجمللس البلدي للمدينة
ومن مجعية احلى جبيل عرض له
املشاريع اليت مت تنفيذها وتلك
اليت هي قيد التنفيذ ودعاه اىل
رعاية حفل وضع احلجر االساس
للمجمع الرياضي يف املدينة
والذي ساهمت مؤسسة كارلوس
سليم يف تكاليف انشائه.

فرجنيه عرض وسفري ايران االوضاع
الراهنة حمليا واقليميا
استقبل رئيس كتلة لبنان
احلر املوحد النائب سليمان
فرجنيه يف منزله يف الرابية
السفري االيراني غضنفر ركن
ابادي يرافقه املستشار علي
جاويد ،وتباحثا يف التطورات
الراهنة حمليا واقليميا ودوليا.
اثر اللقاء لفت ابادي اىل ان
البحث تناول التطورات االقليمية
والدولية ،كما مت التطرق اىل
افاق التعاون بني اجلمهورية
االيرانية واجلمهورية اللبنانية.
واكد ان االجواء كانت اجيابية
وانه دعا فرجنيه اىل املشاركة
يف احتفال يوم القدس
العاملي.
وردا على سؤال حول الوضع
يف سوريا قال ابادي :لقد سبق
واكدنا انه ال ميكن اسقاط ارادة
الشعوب بالقوة او عرب التدخالت
االجنبية واالمالءات اخلارجية،
وان الشعب السوري يريد

اجراء اصالحات يف بالده بقيادة
الرئيس السوري بشار االسد
وال ميكن اسقاط هذه االرادة
بالقوة.
وكان فرجنيه قد زار بيت
الكهنة يف زغرتا ،حيث قدم
التهاني للنائب البطريركي العام
على رعية اهدن -زغرتا املطران
اجلديد جوزيف معوض ،وذلك
حبضور املطران مسري مظلوم،
وكهنة رعية اهدن  -زغرتا،
وعدد من الراهبات والعاملني
يف الرعية.
ومتنى فرجنيه للمطران اجلديد
اقامة جيدة يف ربوع زغرتا ،وان
يأخذ اهلل بيده من اجل النهوض
بهذه الرعية ،كما مت التداول
يف الشأن اللبناني بشكل عام
واملسيحي بشكل خاص.
وشكر فرجنيه املطران مظلوم
على ما قدمه لرعية زغرتا من
عناية واهتمام.

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق  -عبداهلل طويل
سامي مظلوم
رئيس التحرير :انطونيوس بو رزق مدير التحرير :سامي مظلوم
مديرة التسويق :مرياي رياشي عالقات عامة :أكرم املغوّش

مكتب ملبورن :كميل مسعود

Email:cjmassoud@optusnet.com.au
Contact Info
Printed by: New Age Printing Pty Ltd
22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116

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

وافق على سلسلة قرارات بينها سلفة هليئة االغاثة لتأمني احتياجات النازحني

جملس الوزراء شهد نقاشا حادا حول ترحيل  ١٤سوريا

الوزراء
جملس
وافق
على قرارات ادارية ابرزها
اجلمركية
الرسوم
تعريفة
للسيارات والدراجات العاملة
على الكهرباء ،وسلفة خزينة
االربع
الدرجات
لتغطية
الساتذة التعليم ،وأكد رئيس
الوزراء جنيب ميقاتي أن
احلكومة اليت تعاطت مبسؤولية
وانفتاح واجيابية مع املطالب
اليت رفعتها اكثر من جهة
دفعة واحدة نتيجة تراكمها
يف خالل السنوات املاضية
ترى ان ما حتقق حتى االن من
مطالب حمقة يتجاوز بكثري ما
مل يتحقق بعد.
وذكرت مصادر وزارية ان
اجللسة شهدت نقاشا حادا
على خلفية ترحيل االمن العام
 ١٤مواطنا سوريا من دون
علم السلطة السياسية.
وقد أشارت املعلومات
اىل ان الوزيرين علي حسن
خليل وعلي قانصوه دافعا
عن خطوة االمن العام ترحيل
هؤالء السوريني مؤكدين أن
حبق هؤالء أحكام جرمية.
ويف املقابل اعرتض وزراء
جبهة النضال الوطين الوزراء
غازي العريضي ووائل ابو
فاعور وعالء الدين ترو على
طريقة تفرد االمن العام بهذه
اخلطوة من دون العودة اىل
جملس الوزراء.
من جهته قال وزير الداخلية
مروان شربل :أحتدى أن يقوم
األمن العام أو أمن الدولة أو
جهاز أمن املطار أو حتى األمن
الداخلي بأي خطوة إذا مل أكن
علم بها.
أنا على ٍ
فقد عقد جملس الوزراء
جلسة عادية برئاسة الرئيس
ميقاتي امس يف السراي،
وأذاع يف نهايتها وزير
االعالم وليد الداعوق املقررات
الرمسية اآلتية:
بناء لدعوة دولة رئيس
جملس الوزراء ،إنعقد جملس
الوزراء عند العاشرة والنصف
من صباح اخلميس  -امس
االول  -يف حضور غالبية
الوزراء الذين غاب منهم
:سليم كرم ،فيصل كرامي
ومروان خري الدين.
يف بداية اجللسة حتدث
الرئيس ميقاتي فقال :تنعقد
هذه اجللسة اليوم وسط اجواء
اجيابية نأمل ان تستكمل
يف الفرتة املقبلة وال سيما
على صعيد سلسلة الرتب
والرواتب ،وازمة املياومني
وباالضافة اىل انهاء اعتصام
تصحيح
ومعاودة
صيدا
االمتحانات الرمسية .وصحيح
ان مآل االمور بدا كأنه ميس
بشكل او بآخر بهيبة الدولة
ودور احلكومة وعملها ،ولكن
كان علينا ان اختار بني السري
يف املعاجلة واحللول عن طريق
استعمال القوة او الرتوي
باهلدوء،
االمور
ومعاجلة
واخرتنا اخليار الثاني ،اذ ما
يهمنا هو الوصول اىل حتقيق

اهلدف بالطرق السلمية وان
كانت املعاجلات استغرقت
وقتًا .ولكن جنحنا يف تفادي
املواجهة كما جنحنا يف تذليل
العقبات الواحدة تلو االخرى.
إن احلكومة عازمة على املضي
يف حتمل مسؤولياتها على
الصعد كافة .وهي اذ تؤمن
بان اجلهد اجلماعي يؤتي مثاره
بسرعة السيما يف حاالت
كاليت يعيشها لبنان آنيا ،متد
يدها جمددا اىل اجلميع ليكون
العمل االنقاذي على مستوى
الوطن كله .
مجلة حقائق
أضاف دولة الرئيس :يهمين
يف هذا اجملال التأكيد على
مجلة حقائق ابرزها االتي :
اوال  :ان احلكومة امللتزمة
سقف الدستور حريصة على
احملافظة على حرية التعبري
بكل وجوهها النها حق من
احلقوق اليت كفلها الدستور
للمواطنني  .اال انها يف
املقابل تعترب ان جتاوز التعبري
عن الرأي اىل حدود ميكن ان
تالمس الفوضى والفلتان،
مسألة تهدد االمن واالستقرار
وتتطلب معاجلة سريعة تنطلق
من املصلحة الوطنية العليا
وضرورة محاية مسرية السلم
االهلي اليت تبقى الضمانة
للمحافظة على وحدة البالد
ارضا وشعبا ومؤسسات .
وقال :ان مثل هذه املعاجلة
احلكومة
مسؤولية
ليست
وحدها ،بل هي نتاج شراكة
وطنية يتحملها اجلميع من
دون استثناء السيما اجلهات
اليت تشجع او ترعى او تتبنى
او تشارك يف مثل هذه
املمارسات اليت قد يستغلها
البعض لتحقيق غايات غري
تلك املعلنة واليت ال تصب
حتما يف مصلحة لبنان .
اضاف دولة الرئيس :ان
احلكومة اليت تعاطت مبسؤولية
وانفتاح واجيابية مع املطالب
املتنوعة اليت رفعتها اكثر
من جهة دفعة واحدة نتيجة
السنوات
خالل
تراكمها
املاضية ترى ان ما حتقق حتى
االن من مطالب حمقة يتجاوز
بكثري ما مل يتحقق بعد ،
علما ان الوزارات واالدارات
املختصة مل تغفل مطلبا اال
ودرسته مع اصحاب العالقة
واقرتحت حلوال اخذ غالبيتها
طريقه اىل التنفيذ ،ويبقى
البعض االخر قيد االهتمام
الدائم من احلكومة بالتعاون
مع املعنيني .
الرئيس:
دولة
وختم
ان احلكومة اليت التزمت
درس كل املطالب بانفتاح
وحتسس بالظروف املعيشية
الصعبة ،ترى ان الظروف
الراهنة تفرض جتاوب اجلميع
سياسيني وهيئات واحتادات
ونقابات معنية مع اجلهود اليت
تبذل اليصال كل ذي حق اىل
حقه  ،مع تقدير دقة املرحلة
واالمتناع عن طرح مطالب

يعرف املعنيون انها حتتاج اىل
وقت للتنفيذ واىل امكانات
مالية غري متوافرة كلها يف
الوقت احلاضر  ،لذلك فان
اخليار الذي انتهجته احلكومة
يف وضع اولويات باحلاجات
امللحة يبقى اخليار االسلم
واالضمن الذي حيافظ على
احلد االدنى من التوازن يف
ايرادات الدولة ومصاريفها
وحيقق تباعا املطالب املطروحة
.

املقررات
أبرز

املقررات

ومن
املتخذة:
 اعطاء سلفة طارئةللمديرية العامة لقوى األمن
الداخلي لتأمني استمرارية
القيام باملهام األمنية.
 اعطاء سلفة للهيئةلتأمني
لإلغاثة
العليا
االحتياجات احلياتية للمواطنني
السوريني.
 املوافقة على اجراء عقودمصاحلة مع األساتذة أعضاء
اللجان الفرعية املكلفني بأعمال
التدقيق وإعطاء املوظفني يف
املديرية العامة للتعليم العالي
اخلاص التعويض.
 متديد تعيني الدكتورمعني محزة أمني عام اجمللس
الوطين للبحوث العلمية.
 انتدابقاض لإلشراف
ٍ
على مديرية السجون ووضع
نصوص تنظيمية وتطبيقية
بالتنسيق مع اللجنة املكلفة
مبلف السجون.
 املوافقة على إصدار طابعبريدي تذكاري ختليدًا لذكرى
الراحل غسان تويين.
 تصديق قرار اجمللسلتعريفة
للجمارك
األعلى
الرسوم اجلمركية للدراجات
والسيارات العاملة على الطاقة
الكهربائية.
 الرتخيص جلامعة هايكازيانبإستحداث بكالوريوس يف
التغذية وتنظيم الوجبات.
 الرتخيص للجامعة اللبنانيةبإستحداث
األمريكية
تصميم
يف
بكالوريوس
األزياء.
الرتخيص جلامعة الكفاءاتاستحداث برنامج املاجسرت

يف ادارة مؤسسات العمل
االجتماعي.
 مشروع مرسوم إلعطاءسلفة خزينة بقيمة  /200/مليار
ل.ل .لتغطية نفقات اعطاء
أفراد اهليئة التعليمية يف مالك
التعليم الرمسي األساسي أربع
درجات استثنائية.
 املوافقة على معاجلةانزالقات القناة احمليطة بقصر
األمري بشري.
 املوافقة على آلياتلتنشيط موسم االصطياف يف
كل املناطق اللبنانية.
وردًا على سؤال عن
قيمة السلفة اليت اعطيت
للهيئة العليا لإلغاثة قال
الوزير الداعوق :ملياري لرية
لبنانية.
لقاءات ميقاتي
من جهة ثانية عرض الرئيس
ميقاتي آخر التطورات املتعلقة
مبلف النازحني السوريني اىل
لبنان يف خالل إستقباله وزير
الشؤون االجتماعية وائل ابو
فاعور وممثلة مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني يف
لبنان نينت كيلي صباح اليوم
يف السرايا احلكومية.
الرئيس
إستقبل
كما
ذاتها،
للغاية
ميقاتي،
االملانية
احلكومة
مفوض
حلقوق االنسان واملساعدات
االنسانية ماركوس لونينغ يف
حضور سفرية املانيا برجييتا
سيفكر إيربلي.
بعد اللقاء قال لونينغ:عقدت
لقاء جيدا مع الرئيس ميقاتي.
أنا هنا يف بريوت ألنقل دعم
للشعب
االملانية
احلكومة
اللبناني ،حنن نبدي إعجابا
باألسلوب املتبع يف استقبال
النازحني السوريني واالعتناء
بهم ،كما اننا مهتمون بتقديم
الدعم للحكومة اللبنانية وبابقاء
لبنان مستقرا ،ونأمل يف ان
يتوقف العنف يف سوريا يف
أقرب وقت ممكن ،واال تتسع
رقعته.
وكان الرئيس ميقاتي،
غازي
الوزراء:
استقبل
العريضي ،وائل ابو فاعور
وعالء الدين ترو قبيل انعقاد
جلسة جملس الوزراء.

نديم اجلميل توقع اعتماد قانون
الدوحة يف االنتخابات

استبعد النائب نديم اجلميل
يف حديث اذاعي ،التوصل
إىل قانون إنتخابي جديد قبل
االستحقاق الدستوري بأشهر
قليلة ،متوقعا الذهاب إىل
قانون الدوحة ،ومعتربا أنه من
املبكر احلديث عن النسبية حيث
جيب حتديد حجم الدوائر قبل
إعتمادها.
وتعليقا على املعلومة اليت
كشفها الرئيس نبيه بري حول
قرار غربي باجتاه لبنان حنو
فيدرالية سويسرية ،مل يستبعد

ذلك ،يف ظل اجتاه املنطقة
بأكملها حنو التقسيم ويف ظل
اإلنقسام الكامل يف لبنان حول
كل املواضيع.
واعترب أن مشكلة انقطاع
املياه عن األشرفية كان ميكن
حلها بشكل بسيط وسريع لو
عمدت مؤسسة كهرباء لبنان
إىل إصالح العطل ،متهما
التيار الوطين احلر بالتصرف
امليليشيوي وبالتغطية على
تصرفات حركة أمل وحزب اهلل
امليليشيوية أيضا.
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مقاالت

يف انتظار البابا
ادمون صعب

«مثة دول تشبه صبيًا عاقًا سيئ السلوك،
حيتاج إىل ضبط وزجر ،أو حبس إن اقتضت
الضرورة».
اميانويل كانط
البابا
الستضافة
االستعدادات
جتري
بنديكتوس السادس عشر يف لبنان بني
الرابع عشر والسادس عشر من شهر أيلول
املقبل ،على وقع االشتباكات واجملازر يف
سوريا واليت تشمل خمتلف اجلماعات اليت
يتألف منها النسيج السوري والذي تشكل
مدينة حلب الشهيدة منوذجًا دمويًا صارخًا
له.
وألن الفاتيكان ليس لديه جيش وطائرات
ودبابات وصواريخ للتدخل بواسطتها يف
سوريا ،لوقف سفك الدماء ،فقد اكتفى،
على ما فعل حيال لبنان الذي عانى حربًا
أهلية استمرت قرابة عقدين ،بدعوة اجملتمع
الدولي «لبذل كل ما يف وسعه للمساعدة
على تسوية النزاع» ،و»الوقف الفوري إلراقة
الدماء السورية».
علمًا ان ما جيري يف سوريا كان ميكن
تداركه لو كانت للفاتيكان سياسة واضحة
إزاء املنطقة اليت حتاول إسرائيل السيطرة
عليها ،بدعم من الواليات املتحدة والغرب،
من احتالل فلسطني وطرد أهلها املسيحيني
واملسلمني منها ،إىل حماولة تهويدها وهي
البالد اليت ولدت فيها املسيحية وانطلقت
منها إىل العامل ،فإىل إخضاع مصر واألردن
لسلطانها عرب معاهدتي سالم ،واستدراج
سوريا إىل حرب أهلية مدمرة من شأنها
تعطيل دورها الداعم للمقاومة.
ومثة خمططون إسرتاتيجيون أمريكيون يعملون
على سياسات أمريكية متتد إىل السنة
 ،2021يرون ان «إسرائيل هي حاليًا آفة
اسرتاتيجيًا» .ألنها «حتولت القوة املسيطرة
على الدول احمليطة بها من طريق إجياد
نوع من توازن القوى مع جريانها قائم على
العدائية املتبادلة ،وإىل اعتماد بعضهم على
إسرائيل»!
لكن هؤالء املخططني االسرتاتيجيني الذين
أخرجوا أفكارهم العام املاضي ،يرون أن
مثة قوة وحيدة تشكل خطرًا على إسرائيل
هي «حزب اهلل» واملقاومة اإلسالمية يف
لبنان .واحلزب قد «أنشئ خصيصًا حملاربة
إسرائيل».
من هنا أهمية الزيارة اليت سيقوم بها البابا
للبنان ،منتصف الشهر املقبل .وهي زيارة
«استفقادية» ،ألرض املقاومة والشهداء،
لبنان الرافض لالحتالل اإلسرائيلي ،والذي
تتهدده تداعيات األحداث السورية ،يف ظل
انقسام حاد بني أهله ينذر بفتنة مذهبية،
تزيد من خشية املسيحيني على االستقرار،
ورمبا دفعت العديد منهم إىل اهلجرة وبيع
أراضيهم ،يف وقت حض سينودس أساقفة
الشرق الذي عقد يف الفاتيكان يف تشرين
األول  ،2010ويأتي البابا إىل لبنان لتوقيع
اإلرشاد الرسولي الذي انبثق منه ،على «عدم
االستسالم إىل جتربة بيع أراضيهم العقارية،

ومساعدة املسيحيني على احملافظة على
أراض جديدة يف الظروف
أراضيهم ،أو لشراء
ٍ
الصعبة».
وهنا يطرح سؤال :ماذا سيتضمن اإلرشاد
الرسولي ،وهو الثاني بعد األول الذي أقر إثر
سينودس من أجل لبنان عقد يف الفاتيكان
أواخر القرن املاضي ووقعه البابا يوحنا بولس
الثاني يف لبنان قبيل مطلع هذا القرن؟
مثة من يأمل من املسيحيني يف ان حيمل
اإلرشاد توجهات عملية للمسيحيني جتعلهم
يتجذرون يف األرض ويتشبثون بها حتى
االستشهاد ،مميزًا بني األرض اليت تروى
بعرق اجلبني وجيوز بيعها والتخلي عنها،
واألرض اليت جتبل بالدماء ،دماء الشهداء
اليت تهبها روحًا فتجعلها حية مقدسة ،ال حيق
ألي كان التخلي عنها ،وتتوارثها األجيال،
مثلها مثل األرض اليت حتتضن رفات األهل
واألجداد واليت ال تقدر بثمن.
على ان ما يربط اإلنسان باألرض ،سواء أكان
مسيحيًا أم مسلمًا ،هو ان تكون له قضية يف
احلياة يعمل من أجلها .وهل هناك اعز لدى
املسيحي املشرقي من القدس ،مهد املسيح
قبلة ،ومن فلسطني قضية وحمجة وأرضًا
مقدسة؟
ان ما يرجوه املسيحيون من البابا هو إرشاد
جيعل للمسيحيني يف هذا الشرق قضية
أساسية هي فلسطني ،مهد املسيحية ،كما
جيعل مقاومة االحتالل فرضًا دينيًا ،يشكل
الرتاجع عنه خطيئة ال تغتفر .وهكذا تتحول
القدس قبلة املسيحيني يف العامل ،كما هي
مكة املكرمة قبلة املسلمني .وجيب ان يرفع
الفاتيكان الصوت والسيف يف وجه إسرائيل
ومن يدعمها ،ويكتل املسيحيني يف أحناء
العامل يف مواجهة املشروع الصهيوني ،وإال
فلن يبقى مسيحي واحد يف الشرق ،وليس
يف فلسطني فحسب.
وكان عدد من املسيحيني الفلسطينيني
اصدر يف كانون األول  2009وثيقة بعنوان
«وثيقة حق» من أجل «اخلالص من االحتالل
اإلسرائيلي» ،وصفت القدس بأنها «القاعدة
الروحية لرؤيتنا وحلياتنا كلها .إذ هي مدينة
جعل اهلل هلا مكانة خاصة يف تاريخ البشرية.
فهي املدينة اليت تسري إليها مجيع الشعوب،
وجتتمع فيها على األلفة واحملبة يف حضرة
اإلله الواحد األحد».
وأشارت إىل «أن إقرار قداستها ورسالتها
سيكون مصدر إهلام حلل القضية كلها .وهي
قضية ثقة متبادلة ومقدرة مشرتكة على بناء
«أرض جديدة» يف أرض اهلل هذه».
وكان احد كبار مفكري الكنيسة املارونية
األب يواكيم مبارك ،قال يف «رسالة إىل
أبناء وطين من املسيحيني» ،ان العروبة
«وجدت مراكز زخم يف العديد من املدن ()...
لكن نقطة اجلذب الوحيدة اليت ميكن العروبة
تتعرف عليها هي القدس» ،داعيًا إىل
أن
ّ
«تكاملية توراتية بني لبنان والقدس» .بهذا
الرجاء ينتظر اللبنانيون اإلرشاد الرسولي،
يف أرض القديسني والشهداء.

تسوية املياومني حتت سقف بقاء احلكومة
اجنزت تسوية املياومني من ضمن تسوية
سياسية حتت سقف عدم فرط احلكومة ،مهما
مكوناتها ،يف امللفات
بلغت اخلالفات بني
ّ
املعقدة اليت تواجهها البالد

هيام القصيفي

خرق السجال داخل جملس الوزراء حول ترحيل
االمن العام  14سوريًا ،سقف التهدئة اليت
اعيد العمل بها داخل مكونات احلكومة ،إثر
«تسوية صيدا» وفك اعتصام الشيخ امحد
االسري ،وعقب اقفال ملف املياومني بعد حنو
ثالثة اشهر على فتحه.
وتعدد مصادر وزارية ما اجنز يف االيام
االخرية لضبط ايقاع احلكومة وتسوية
املياومني باآلتي:
اوال :ان التسوية اليت مت التوصل اليها يف
ملف املياومني اخرجته من طابعه السياسي
او الشخصي احلاد ،بعدما خرج عن اطاره
املعيشي والقانوني ،ودخل يف متاهات
السياسة ،ما عطل احلل خالل تسعني يوما.
فاملنتصر االساسي ،مبعزل عن تسجيل اي
نقطة سياسية هلذا لطرف او ذاك ،هو منطق
الدولة واملؤسسات ،ألن احلل بدأ بالوزير
املختص وانتهى عنده ،وهذا طبقًا ملفهوم
الطائف حبسب املاة  66اليت حتدد ان الوزير
هو رأس وزارته .ومفهوم التمسك باملؤسسات
ال جيب ان يفهم انه ذم بأحد ،بل العكس،
ألن املوضوع ال حيتمل اي تأويل .فبقدر ما
يعترب تكتل التغيري واالصالح انه حقق خطوة
مهمة ،بقدر ما يعترب جتاوب الرئيس نبيه بري
مع املبادرات واالتصاالت واجناز التسوية امرا
مهما ايضا.
فالرئيس بري مدرك متاما خلطورة املرحلة
وهو شعر بأن االمور تذهب حنو منزلقات
خطرية فيما املطلوب عدم فرط احلكومة مهما
بلغت موجة التصعيد الكالمي.
ثانيا :ان التسوية حصلت حتت عنوان اساسي
هو تأكيد االستقرار االمين والسياسي يف
البلد .والقرار االسرتاتيجي ملكونات احلكومة
االبقاء عليها ،كضامنة هلذا االستقرار.
وهذه املكونات اكدت متسكها بالتسويات
مع اي من املشاكل اليت تعرتضها .وحني
اختلف مكونان اساسيان كالرئيس نبيه بري
وتكتل التغيري واالصالح على ملف معينّ ،
وبدا ان هذا اخلالف ميكن ان يؤدي اىل
اصطفافات فئوية ،او تفجري داخل احلكومة
يف حلظات اقليمية خطرة ،سارع كل من حزب
اهلل والنائب سليمان فرجنية اىل التدخل ،من

مدرّسة جامعية للغتني الفرنسية
والعربية

معرض التسوّق املسائي
يقام معرض للتسوّق املسائي برعاية وزارة السياحة اللبنانية وسفارات
عربية يف اسرتاليا
تسوّقوا وتمتعوا بأجواء فنية وطربية

وذلك ابتداء من  2ولغاية  11آب  2012من الساعة  6مساء حتى  12ليال يف صالة

)La Luna Lounge (Cnr Ethel St, & Eldridge Rd, Bankstown
لالتصال0415494949 :

اجل ضمان استمرار التوافق ،الذي انعكس
اجيابا على ملف املياومني من ضمن مجلة
ملفات تسووية .وهذا االمر سيؤدي الحقا
اىل تسويات موازية يف ملفات اكثر اهمية
وحساسية اخرى يقبل عليها البلد يف اطار
االتفاقات املالية ومواجهة بعض احملاوالت
لفرض قيود على لبنان.
ثالثًا :يف ملف املياومني حصرًا ،فبعدما رممت
العالقة بني مكونات احلكومة ،سيصار اىل
اخراج قانوني لالتفاق السياسي ،من خالل
االيكال اىل وزير العمل اعطاء ضمانات للعمال
وعالقتهم بالشركات يف عقود عمل منوذجية.
ومن ثم اجياد الصيغة الدستورية يف جملس
النواب للحلة اجلديدة للقانون املختص .على
ان تأخذ هذه احللة مصلحة مؤسسة كهرباء
لبنان وحاجاتها ونشاطها وانتظام عملها،
وتوازن بني مصلحتها ومصلحة املياومني
وهمهم االجتماعي ،اضافة اىل املباراة
ّ
احملصورة اليت حيق للجميع االشرتاك فيها،
وحفظ حق التعويضات.
رابعًا :يف خضم ما حيصل يف املنطقة ،ال جيب
استغراب وقوع اي خالفات بني االطراف اليت
تؤلف احلكومة ،واليت ميكن ان تتخذ احيانا
منحى تصعيديا .لكن مثة اتفاقا ضمنيا ،على
ان سقف ما حيصل هو عدم فرط احلكومة،
حتى من قبل النائب وليد جنبالط .والدليل
االخري على ما حصل ،اعرتاض جنبالط ووزرائه
على ترحيل  14سوريا .فاالعرتاض بقي ضمن
مساحة حمددة حتى داخل جملس الوزراء ومل
يصل اىل حد التهديد بأي مقاطعة للجلسات
او للعمل احلكومي ،بل انتهى املوضوع عند
حده ،واستكمل جملس الوزراء عمله.
خامسا :عاجل املعنيون اعتصام االسري يف
اطار املنطق ذاته ،وحني ظهر أن مدينة
بكاملها صارت حمتجزة يف يد االسري ،وان
املطلوب فتنة كبرية يف صيدا ،كان ال بد من
القيام بتسوية يواكبها االطراف االساسيون
يف احلكومة ،من اجل نزع فتيل التفجري
وجتنيب البلد خضة كبرية.
سادسا :خرج اجلميع من تسوية املياومني
منتصرين ،لكن االنتصار االساسي هو بقاء
احلكومة ألن مصلحة بقائها يف هذا الظرف
هي فوق كل اعتبار.
وقد بدا ان مجيع املعنيني عرفوا ان مثة
سقوفا عالية ميكن الوصول اليها ،لكن ال
ميكن ابدا خرقها ،يف هذه اللحظات االقليمية
اخلطرة.

خربة طويلة يف مجال التدريس الخاص
ضمان مستويات عالية لطالبها

لالتصال0420907914 :

طالب زواج
شاب عازب يف منتصف االربعينات
من العمر يود التعرف اىل آنسة فوق
الثالثني من العمر بقصد الزواج

لالتصـــــــال:
0406588804
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لبنانيات

إعطاء الداتا الكاملة هو تشريع التج ّسس على املواطنني

العمـاد عــــــون بعـد اجتمـاع التكتـل :صراعنا هو لفرض
احرتام القوانني ،أقلّه يف املؤسسات اليت حنن مسؤولون عنها
استغرب العماد ميشال عون
كيف يسمح القضاء اللبناني
باستباحة خصوصيات املواطنني
من خالل السماح بإعطاء الداتا
الكاملة لالتصاالت ،معتربًا هذا
ً
جرمية حبق الدستور
القرار
اللبناني الذي يكفل احلريات
الفردية وحتى حرمات املنازل.
وأعرب عن إمكانية ربط نزاع
مع الدولة اللبنانية ورمبا مع
القضاة أنفسهم بهذا الشأن.
العماد عون الذي حتدث
بعد االجتماع األسبوعي لتكتل
ّ
حذر من
التغيري واالصالح،
كارثة بيئية بني حراجل ومريوبا
تتمثل بالكسارات واملرامل
وزيري
ونصح
واملقالع،
الداخلية والبيئة بزيارة اجلبل
للتمتع مبا ّ
ّ
تبقى منه قبل
هناك
أن خيتفي نهائيًا!! ووصف
الرتخيص املعطى هلذه األعمال
ّ
املوقع من
بالتخريب الرمسي
قبل السلطة.
وقال :يف اجتماعنا اليوم
مهمني،
موضوعني
طرحنا
َ
َّ
ّ
بكسروان
يتعلق
موضوع
بكل ّ
ّ
يتعلق ّ
اللبنانيني.
وموضوع
يف كسروان هناك كارثة بيئية
بني حراجل ومريوبا؛ فاجلبل
هناك خيتفي شيئًا فشيئًا،
الداخلية
ولذلك أمتنى على وزير ّ
ووزير البيئة أن يزورا املنطقة
قبل أن يزول اجلبل نهائيًا حتى
يتمتعا بآخر منظر فيه ،هذا إذا
وجدوه ال يزال صامدًا! لذلك،
ال جيب أن يتأخروا كثريا..
وهذا الواقع ُيبكي بصراحة
وال ُيضحك ،ولكن دائمًا هناك
املضحك املبكي يف حياتنا
العامة خصوصًا .قناة املياه
ّ
خربوها،
اليت تسقي البساتني ّ
وطبعًا ستتخذ وزارة الطاقة
ٍ
إجراءات
يف املستقبل القريب
يف هذا املوضوع ،ولقد زارني
بأن
وفد من حراجل أفادني
ّ
ٌ
البساتني هناك أصبحت خبطر.
نضع هذه الكارثة البيئية
الداخلية
وزيري
برسم
ّ
َ
والبيئة ،وال أحد يتذرع بأنه
حيمل ترخيصًا!! فالترّ خيص
ّ
موقع من
هو ختريب رمسي
السلطة! احلماية البيئية
ِقَبل
ّ
هي مثل حفظ لألمن ومحاية
األماكن العامة ،وال جيوز
االستمرار باملخالفات وحبماية
املخالفات ،وال حيق أيضًا
ألي وزير أن يقوم مبا خيالف
القانون والبيئة؛ هناك يف
كسروان جتاوز كبري للقانون،
لقانون ّ
الطبيعة ،لقانون البيئة
ّ
ولكل القوانني.
الذي
الثاني
املوضوع
حبثناه يف اجتماعنا هو داتا
أن
االتصاالت؛ فنحن نعرف ّ
الداتا حاجة قانونية يف معاجلة
ّ
اجلرائم ،ولذلك ُتعطى يف
الداتا الالزمة
كل دول العامل ّ
ّ
بناء
للذين يكافحون اجلرمية،
ً

على طلب من القضاء .ولكن،
الداتا بكاملها ،فهذا
أن ُتعطى ّ
ّ
ً
الدستور
جرمية حبق
يشكل
ّ
ّ
ّ
تعد على حقوق
ه
ألن
بناني
الل
ٍّ
املواطنني .ليس ألحد احلق
أن يعطي ّ
ألن ذلك
كل ّ
الداتا ّ
الدستور
مقدمة
يتعارض مع
ّ
ّ
اللبناني ّ
ّ
الذي حيفظ حقوق
األفراد وحقوق املواطنني،
ويتعارض مع املادة  8من
الدستور ّ
اليت حتمي احلريات
ّ
مع
ويتعارض
الفردية،
املادة  14اليت تعطي حرمة
للمنزل ،إذ ال حيق للقوى
األمنية دخول منزل إال بإذن
القضاء وبناء على أمر موجب،
وحبضور املختار .حرمة املنزل
سمح
محاها الدستور ،فكيف ُي َ
التنصت على حديث يدور بني
ّ
الزوج وامرأته عرب اهلاتف؟!
التنصت على
سمح
ّ
كيف ُي َ
خصوصيات
وعلى
أي مواطن
ّ
الناس وعلى العالقات احلميمة
بني البشر؟! هل هذا جيوز؟!
أال يخُ ضع هذا األمر املواطنني
لإلبتزاز؟؟ أستغرب كيف يسمح
القضاء بذلك!
ّ
بصرف ّ
الفنيني
النظر عن آراء
الفنيني ،أال يسمح هذا
وغري
ّ
األمر أيضًا بال»،»clonage
إرسال
يستطيعون
حيث
«الرسائل النصية» من
أرقامكم ُ
وت ًس ّجل عليكم من
موضوع
دون علمكم؟! هذا
ٌ
خطري ،وحنن لنا احلق أن
اللبنانية،
الدولة
نربط نزاع مع ّ
ّ
وسنبحث مع احملامني إذا
ّ
كنا نستطيع أن نربط نزاع
وخصومة مع القضاة أنفسهم،
ّ
ألنه ال ميكن أن نقبل أن يقوم
القصة
بالتنصت علينا.
أحد
ٌ
ّ
ّ
ٌ
ألن هذا األمر
جدًا،
بسيطة ّ
ّ
شأن
أي
يف
باإلبتزاز
يسمح
ّ
ٍ
كان.
أن
من ناحية ثانية ،هل ّ
السرية حمفوظة لدى
املعلومات
ّ
األجهزة األمنية؟! لنا مع هذه
األجهزة يف موضوع املعلومات
دعاوى طويلة األمد ،والقضاء
ّ
النظر فيها.
ال جيرؤ على
منذ العام  2010دفعات من
الدعاوى تأتي وتذهب ،وليس
ّ
من ٍ
أحد ينظر فيها .وال زلت
ضد الياس
الدعوى
ّ
أن ّ
أذكر ّ
اهلراوي بدأت يف العام 2002
وانتهت يف العام  .2012عشر
سنوات لدعوى ،مجيع عناصر
اجلرم متوفرة فيها ضمن ورقة
واحدة ،فكيف نستطيع إذًا أن
نثق بهم مع دعوات كهذه؟!
أن القضاء
كيف سنتأكد
ّ
سينظر يف هذه القضايا
بسرعة حتى يكون للقضاء
أهمية؟! إذن هذا الوضع ّ
كله
يف القضاء واألجهزة األمنية
ّ
ّ
الشرعي
التنصت غري
مع
مرفوض! ّ
التنصت غري شرعي
كل دول العاملَ ،
يف ّ
مل يريدون

أن جيعلوه شرعيًا هنا ويريدون
ّ
منا أن نعطيهم املستندات؟
ّ
الشخصية! عن
عن عالقتنا
بيتنا ،عن بناتنا ،عن زوجاتنا،
عن جرياننا ..ماذا لو بعض
ّ
الناس لديهم حصانة؟ أو
لديهم خصوصية مبهماتهم؟
مث ًال ضابط ّ
يتصل بثكنته ألخذ
تدابري سرية معينة أو إنذار..
قاض آخر
يتحدث مع
قاض
أو
ّ
ٍ
ٍ
عن دعوى ،أو شركة جتارية
رجل
وزبائنها،
تتواصل
يتحدث وصديقته! فهل ميكن
ّ
استباحة كل ذلك والتجسس
عليهم؟!
ّ
حيق ألحد الدخول اىل
ال
ّ
الناس ،ال جهاز
خصوصية
ّ
ّ
ّ
فلنمزق
وإال
أمين وال غريه،
ّ
َ
ولنتعاط مع بعضنا
الدستور
ّ
ونقوم
عشائريًا،
البعض
القوة حبيث
بتطبيق قانون
ّ
يستطيع ّ
ٍ
نافذ القيام مبا
كل
يشاء.
ّ
ّ
التكتل اليوم هو
كل صراع
لفرض القوانني واحرتامها
ّ
أقله تلك
املؤسسات،
يف
ّ
اليت نديرها ..ولكن يف هذه
احلالة ،هناك إعتداء على
ّ
ّ
بنانيني ،وهذا تنبيه
كل
الل ّ
ّ
بنانيني مجيعًا بضرورة عدم
لل ّ
تسليم الداتا .أضف اىل ذلك
عدم ثقتنا باملسؤولني عن
جهاز املعلومات ،وهذا األمر
ّ
السابق .هم
تكلمنا عنه يف
ّ
يدعون ّ
أنهم يريدون مكافحة
ّ
أحتداهم إن كانوا
اجلرمية وأنا
ّ
قد اكتشفوا جرمية واحدة منذ
العام  2005ولغاية اليوم ..مل
أي جرمية من اجلرائم
يكتشفوا ّ
الكربى اليت وقعت رغم أن
الداتا كانت حبوزتهم.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
حافيني:
ّ
الص ّ
املتعهد،
عمال
مبوضوع
س:
ّ
ّ
ّ
أنهم
فقد أعلنوا اليوم
السلمي
حتركهم
سيواصلون
ّ
ّ
حد تعبريهم،
واحلضاري على ّ
الصحة علي حسن
بينما وزير
ّ
خليل أعلن بعد لقائه رئيس
القضية اقرتبت
أن
اجلمهورية ّ
ّ
ّ
ّ
اخلية أيضًا
الد
ووزير
احلل،
من
ّ
ّ
القضية ُحّلت
هذه
إن
قال
ّ
ّ
نهائيًا .ما هي معلوماتكم حول
ّ
هذا املوضوع؟
املختصون يبحثون عن
ج:
ّ
ّ
ّ
بالنسبة
أما
املوضوع،
هلذا
حل
ّ
فالقضية حملولة ،ويبقى
لنا
ّ
ّ
بالتطبيق.
اآلن البدء
س :إنتهت خدمات القاضي
القانونية .كيف
سعيد مريزا
ّ
سيتم تعيني بدي ًال عنه؟ هل
ّ
سيكون هناك خالف كما هو
حاصل يف املناصب اخلرى،
أن هذا املنصب يعود
أم ّ
ّ
معينة وقد ّ
اإلتفاق
مت
لطائفة
ّ
عليه مسبقًا؟
يتم البحث يف هذا
ج :مل
ّ
املوضوع.

أي رسالة حتمل بعيد
سّ :
اجليش؟
ج :إمسعوني مساء الغد
ً
مباشرة.
س :ملاذا تعرتضون على
األمنية،
إعطاء الداتا لألجهزة
ّ
أن هناك حزب
يف حني
ّ
ّ
بنانيني
الل
مجيع
على
يتنصت
ّ
ّ
من دون أن يعرتض أحد على
ذلك؟
يتنصت على مجيع
ج :من
ّ
ّ
بنانيني؟ شبكة اخلليوي
الل ّ
تتضمن ثالثة ماليني
وحدها
ّ
ّ
خط .من ميلك
ومئتني ألف
ّ
على
التنصذت
إمكانية
ّ
ّ
بنانيني؟ ما تقوله يستحيل
الل ّ
تقنيًا ،وخصوصًا ّ
أنك
تطبيقه
ّ
ّ
تتكلم عن شبكة اخلليوي وال
يتم إلتقاط
كما
إلتقاطه
يتم
ّ
ّ
ّ
يتضمن
ه
ألن
اديو
الر
موجات
ّ
ّ
شيفرة وال أحد يستطيع
ّ
بالضرورة
هم
إخرتاقها.
للداتا اليت يطلبونها
حباجة
ّ
ّ
اإلتصاالت لكي
من وزارة
ّ
الداتا
خيرتقوا
الشيفرة .هذه ّ
موجودة فقط يف وزارة
ّ
اإلتصاالت ،وإن وقعت بني
ّ
تقين ،يصبح
أي فريق
أيدي ّ
أي
من
السهل عليه إخرتاق ّ
ّ
هاتف خليوي خيتاره .هذه
ّ
متوفرة ّ
إال لدى
الداتا ليست
ّ
ّ
اإلتصاالت اليت متلك
وزارة
يصمات األجهزة.

ماروني :اجليش كفيل بتحرير االراضي املتبقية اذا
سلحناه واعطيناه القرار السياسي والدور وحده

وصف عضو كتلة الكتائب
النائب ايلي ماروني كلمة رئيس
اجلمهورية العماد ميشال سليمان
يف عيد اجليش ،بأنها كانت
جرعة معنوية للشعب اللبناني
واعطت مزيدا من املعنويات
خلط بناء الدولة اللبنانية
وخط بناء املؤسسات ،مشريا
اىل ان سليمان وضع النقاط
على احلروف واوضح ما جيب
إيضاحه ،وان ذلك ينطلق من
دوره كمحام للدستور وحمافظ
على سيادة البلد واستقراره ،ال
سيما حني قال ال جيوز ان تكون
هناك شراكة مع اجليش باألمن
الوطين.
وهذه رسالة قوية ل حزب اهلل
تؤكد له ان ال وجود لالستمرار
مبنطق محل السالح وال جيوز
اإلستمرار يف اإلستقواء بهذا
السالح على مؤسسات الدولة
اللبنانية ،مؤكدًا ان كلمته كانت
مبثابة خطاب قسم جديد جيب
العمل على تنفيذ كل ما ورد
فيها.
وقال يف حديث اذاعي
الرئيس سليمان منذ بداية
عهده مل يكن عنده املواقف
اليت عهدناها من قبل مع غريه
واليت كانت منجرفة يف الدفاع
عن النظام السوري ،بل إنه ميلك
نفحة سيادية وقد رأى انه بعد
استفحال األمور وبعد انقطاع
احلوار والتواصل والبلد مشلول
باإلعتصامات واملظاهرات كان
ال بد من موقف حاسم يوضح
األمور ويضع النقاط على
احلروف ،فجاءت كلمة الرئيس
بعيدا من ربطها باألزمة السورية
اليت هي يف شكل او بآخر هلا
تأثريها املخفف من الضغوط

على املسؤولني اللبنانيني.
وعن كالم امني عام حزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل ،اشار
ماروني اىل انه سارع اىل الرد
بإطار مواقفه املتكررة واملؤكدة
استمرار محل السالح ،ألن
استمرار قوة حزب اهلل باستمرار
محل السالح ،ويف هذا لعب على
العبارات حتت عنوان اسرتاتيجية
حترير بدل اسرتاتيجية دفاع.
اضاف حنن من جهتنا نؤكد له
ان عليه ان يرتاح من هذا اهلم،
فاجليش اللبناني إذا عملنا على
تقويته ودعمه وتسليحه واعطيناه
القرار السياسي والدور وحده،
كفيل بتحرير ما تبقى من ارض
حمتلة وبالدفاع عن السيادة ضد
اي عدوان سواء كان إسرائيليًا
او سوريًا ،وبالتالي فإن كالم
السيد نصر اهلل هو بإطار
التكرار الدائم للموقف نفسه.
وآن األوان لنفهم انه مهما
تغريت العبارات فإن كان ال بد
من وضع اسرتاتيجية ،فيجب ان
تكون حول طاولة احلوار لنزع
سالح حزب اهلل وليس لبحث
موضوع سالح حزب اهلل.
وردا على سؤال عن استمرار
احلكومة وهل باستطاعتها جتاوز
العمالية ،اوضح
مطبات املطالب
ّ
ماروني انها يقظة ما قبل
املوت ،ألنها تأخرت كثريا عن
معاجلة امللفات .فلبنان اليوم
غارق يف العتمة ومن حسن حظ
الوزير جربان باسيل ظهور قضية
املياومني حتى يضع مسؤولية
انقطاع الكهرباء عليهم ،معتربا
ّ
احلل اليوم هو بتأليف حكومة
ان
إنقاذ تعاجل امللفات األمنية
وتشرف على انتخابات نيابية
نزيهة.
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بانيتا وعبداهلل الثاني أبرزا احلاجة إىل
حكومة مصرية من  35وزيراً أولويتها األمن واالقتصاد
ضغوط دولية قوية لرحيل األسد
قنديل يناشد الشعب دعمها واالصطفاف حول مرسي ملواجهة التحديات
اختتم وزير الدفاع االمريكي يف مشال اململكة قرب احلدود مع

تعهد رئيس الوزراء املصري
هشام قنديل ان تكون حكومته
اجلديدة اليت تعد  35وزيرًا
وناشد
الشعب»،
«حكومة
املصريني دعمها ودعم الرئيس
حممد مرسي يف مواجهة «حتديات
خطرية».
أعلن رئيس الوزراء املصري
اجلديد أن االمن واالقتصاد
سيكونان اهم اولويات حكومته
اليت تعكس تشكيلتها توازنا
دقيقا بني وزراء سابقني
عينهم اجمللس االعلى للقوات
املسلحة ،وشخصيات من داخل
اجلهاز احلكومي ،بينهم وزراء
من التيار االسالمي الذي ينتمي
اليه الرئيس حممد مرسي.
وصرح يف مؤمتر صحايف بان
رئيس اجمللس االعلى للقوات
املسلحة املشري حممد حسني
طنطاوي «سيحتفظ مبنصب
وزير الدفاع» الذي تواله 20
سنة يف عهد الرئيس السابق
حسين مبارك الذي اسقطته ثورة
شعبية يف  11شباط .2011
وكان طنطاوي مبثابة الرئيس
الفعلي ملصر منذ تنحي مبارك،
اىل أن توىل مرسي مهمات
منصبه يف  30حزيران املاضي
واحتفظ خالل هذه الفرتة
مبنصب وزير الدفاع.اال أن
اجمللس االعلى للقوات املسلحة
ال يزال يتمتع بسلطات واسعة،
بينها خصوصا سلطة التشريع،
بعدما قررت احملكمة الدستورية
العليا منتصف حزيران املاضي
حل جملس الشعب املنتخب.
وأوضح قنديل أن حكومته
تضم  35وزيرًا ،بينهم مثانية
وزراء دولة ،مشريا اىل انه

رئيس الوزراء املصري الجديد هشام قنديل متحدثاً يف مؤتمره الصحايف األول
انتهى من التشكيلة احلكومية
واحتفظ قنديل بسبعة وزراء
يف ما عدا منصيب وزير الطريان من احلكومة السابقة ،هم اىل
املدني ووزير الدولة للرياضة.
املشري طنطاوي وزراء اخلارجية
وتضم احلكومة اجلديدة ستة حممد كامل عمرو واملال ممتاز
وزراء اسالميني ،بينهم مخسة السعيد والثقافة حممد صابر
من حزب احلرية والعدالة املنبثق عرب ووزيرة الدولة للبحث
من مجاعة «االخوان املسلمني» العلمي نادية زخاري ووزير
هم وزير االعالم صالح عبد الدولة لالنتاج احلربي علي
املقصود ووزير االسكان طارق صربي ووزيرة الدولة للتأمينات
وفيق ووزير القوى العاملة خالد االجتماعية جنوى خليل.
االزهري ووزير التعليم العالي
وقال رئيس الوزراء الذي
مصطفى مسعد ووزير الدولة كلف تأليف احلكومة يف 24
للشباب اسامة ياسني.
متوز املاضي أن حكومته «منوط
كما تضم قياديا من حزب بها حتقيق اهداف الثورة
الوسط االسالمي املعتدل هو وهي العيش واحلرية والعدالة
وزير الدولة للشؤون القانونية االجتماعية» ،مضيفا ان مثة
وشؤون اجملالس النيابية حممد «حتديات مجة تواجهها» بسبب
حمسوب.
االزمة االقتصادية اليت تعانيها
وعني نائب رئيس حمكمة مصر منذ اطاحة مبارك واليت
النقض السابق امحد مكي وزيرا انعكست خصوصا عجزا كبريا
للعدل ،وهو مقرب من التيار يف املوازنة العامة للدولة
االسالمي ،وكان من قادة ما وتآكال الحتياطاتها من النقد
يعرف بـ»انتفاضة القضاة» االجنيب .وشدد على ان «االمن
اليت شهدتها مصر عام  2005واالقتصاد على رأس اولويات
للمطالبة باستقالل القضاء عن احلكومة».
السلطة التنفيذية.
ويسود االعتقاد يف الدوائر

السياسية ان رئيس الوزراء
اجلديد مقرب من تيار االسالم
السياسي على رغم انه ال
ينتمي اىل اي حزب او مجاعة
سياسية.
غري أن قنديل كرر أمس
أن حكومته ستكون مستقلة.
وقال« :حنن حكومة الشعب،
ال ننتمي اىل هذا التيار او
ذاك» ،مشريا اىل انه «يتعامل
مع املصريني مجيعا كمواطنني»
ال على اساس «النوع او الدين
او هذا مسلم او ذاك مسيحي».
وأكد ان «الكفاءة» هي املعيار
اليت اعتمد الختيار الوزراء.ودعا
املصريني اىل دعم الرئيس
حممد مرسي ،قائال« :ان
االوان أن نصطف حول الرئيس
املنتخب ونعمل معا مجيعا» ألن
«احلكومة لن تنجح وحدها».
اىل ذلك ،أصدر الرئيس
مرسي قرارا مجهوريا عني مبوجبه
رئيس جملس الوزراء السابق
مستشارا
اجلنزوري
كمال
لرئاسة اجلمهورية ضمن الفريق
الرئاسي.
وجاء اعالن احلكومة اجلديدة
بعدما شهدت مصر يف اليومني
االخريين اشتباكات طائفية
جديدة يف قرية دهشور قرب
القاهرة ،اذ حتول شجار بني
شابني احدهما مسلم واآلخر
طائفية
صدامات
مسيحي
اسفرت عن مقتل الشاب
املسلم وحرق منازل وممتلكات
عدد من االقباط.
وجتمع عشرات من األقباط
أمس االول أمام مقر مديرية
أمن اجليزة احتجاجا على تلك
األحداث.

ليون بانيتا جولته يف الشرق
االوسط ومشال أفريقيا واليت
استمرت مخسة أيام بلقاء امللك
عبد اهلل الثاني بن احلسني أمس
االول يف عمان وحبث معه يف
االنتقال السياسي يف سوريا «ما
بعد الرئيس بشار األسد».
وأبلغ الناطق باسم وزارة الدفاع
االمريكية «البنتاغون» جورج ليتل
الصحافيني بعد اللقاء ان بانيتا
والعاهل االردني ناقشا «ابعاد
السياسية
االنتقالية
العملية
يف سوريا ما بعد الرئيس بشار
األسد» وانهما «اتفقا على احلاجة
اىل ضغوط دولية قوية من أجل
رحيل االسد».
وكان بانيتا وصل أمس اىل
عمان للقاء امللك عبد اهلل الثاني
والبحث معه يف االزمة السورية
ومسألة تدفق الالجئني اىل اململكة
من جارتها الشمالية ،وذلك ضمن
جولة يف املنطقة مشلت تونس
ومصر واسرائيل.
االمريكي
الوزير
وصرح
للصحافيني املرافقني له قبيل
هبوط طائرته يف مطار ماركا
شرق عمان بان
العسكري
«دولتينا قلقتان مما جيري يف
سوريا ومن االنعكاسات على
االستقرار يف املنطقة» .وأضاف
أن واشنطن «تعمل يف شكل
وثيق جدا» مع األردنيني لتقديم
مساعدات انسانية لنحو  145الف
سوري هربوا اىل األردن ،معربًا
عن شكره للسلطات «لرتكها
احلدود مفتوحة امام الفارين من
العنف يف سوريا».
وكان االردن افتتح االحد اول
خميم رمسي لالجئني السوريني يف
منطقة الزعرتي مبحافظة املفرق

سوريا ،والذي يفرتض أن يتسع
لنحو  120الف الجئ.
واستنادًا اىل املفوضية السامية
لالمم املتحدة لالجئني ،فر اكثر من
 267الف سوري من بلدهم منذ بدء
انتفاضة شعبية يف اذار  2011على
نظام األسد ،حتولت نزاعًا مسلحًا
ادى ،بناء على معلومات «املرصد
السوري حلقوق االنسان» اىل
مقتل اكثر من  20الف شخص.
وأوضحت اىل ان معظم هؤالء فروا
اىل االردن وتركيا ولبنان.
اىل ذلك ،قال بانيتا ان وزارة
الدفاع االمريكية «وصلت اىل
مستوى غري مسبوق من التعاون
مع اجليش االردني ...وذلك يف
ضوء ما حيدث يف سوريا ...فعلنا
ذلك بطريقة حناول من خالهلا
الوصول اىل اكرب تقارب ممكن
بيننا للتعامل مع اي طارئ حيدث
هناك».
وزار العاهل االردني االربعاء
قرية تل شهاب احلدودية وتناول
طعام االفطار الرمضاني مع قوات
حرس احلدود يف املوقع.
وكشف رئيس «مجعية الكتاب
والسنة» اليت تقدم خدمات اغاثة
لعشرات آالالف من السوريني
يف اململكة زايد محاد ،ان «حنو
 600الجئ تعرضوا لدى عبورهم
اىل اململكة فجر اخلميس الطالق
رصاص من اجليش السوري» ،و
ان «اجليش االردني الذي كان
يؤمن دخول الالجئني عرب السياج
احلدودي اىل اململكة رد باطالق
النار لتغطية دخوهلم» .ولفت اىل
ان «هذا املشهد يتكرر دائما،
لكن اطالق النار اليوم استمر أكثر
من العادة» ،ولكن»مل تقع أي
اصابات».

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

أجبان،ألبان ،كبيس ،معلبات ،بهارات ،زيوت ،تمور،
عصري ،شاي ،ماء زهر ،ماء الورد ،مساحيق غسيل،
لوحات فنية ،هدايا وغريها ...
الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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أقر الكونغرس االمريكي
استهدفت
جديدة
عقوبات
قطاعي الطاقة وبناء السفن
االيرانيني ،غداة كشف الرئيس
باراك اوباما عن عقوبات
جديدة تهدف اىل ارغام ايران
على الوفاء بالتزاماتها الدولية
بالنسبة لربناجمها النووي.
وصوت جملس النواب باغلبية
ّ
ساحقة بلغت  ٤٢١صوتا مقابل
ستة اصوات على العقوبات اليت
وصفتها رئيسة جلنة الشؤون
اخلارجية يف اجمللس ايلينا
روس-ليتينن بانها اشد عقوبات
تفرض حتى االن على اجلمهورية
االسالمية بسبب رفضها وضع
حد لنشاطاتها النووية املثرية
للجدل .واقر جملس الشيوخ هذه
االجراءات بالتوافق واالمجاع.
وتستهدف االجراءات اجلديدة
اي شخص او شركة تتعامل مع
قطاعي النفط والغاز الطبيعي
االيرانيني او تقدم تامينا
لشركة النفط الوطنية االيرانية
او تتعاون مع ايران يف استخراج
اليورانيوم او تبيع ناقالت نفط
اىل هذا البلد.
وقالت روس-ليتينن يف
جملس النواب ان هذا االتفاق
بني احلزبني وبني اجمللسني
يهدف اىل تشديد اخلناق على
النظام اكثر من كل ما مت
القيام به من قبل .واوضحت
ان العقوبات جتعل فعليا قطاع
الطاقة االيراني حمظورا وتضع
على قائمة سوداء اي معامالت
غري مسموح بها على ارتباط به
ويف نهاية املطاف حترم ايران

الكونغرس يقر عقوبات جديدة تستهدف قطاعي الطاقة وبناء السفن االيرانيني

من العمالت الصعبة واالموال
اليت حتتاج اليها لدعم برناجمها
النووي .والقانون الذي سيتم
ارساله اىل الرئيس للتوقيع
عليه ،هو تسوية بني مشروع
اقره جملس النواب يف كانون
االول واخر صادق عليه جملس
وأصر اعضاء
الشيوخ يف ايار.
ّ
الكونغرس على التصويت على
القانون هذا االسبوع قبل بدء
عطلتهم الصيفية لشهر آب.
وتأتي هذه العقوبات اجلديدة
تعزيزا للعقوبات اليت صادق
عليها الكونغرس العام املاضي
واستهدفت املؤسسات املالية
االجنبية اليت تتعامل مع البنك
املركزي االيراني او مع اي
مؤسسات مالية ايرانية ،حتت
طائلة حرمان املتعاملني مع ايران
من التعامل مع السوق االمريكية
الضخمة .وقال زعيم االقلية
الدميوقراطية يف جملس النواب
ستيين هوير ان القانون سيحرم
ايران من  %٨٠من عائداتها
بالعمالت االجنبية .وتابع طاملا
ان ايران مستمرة يف السعي
المتالك اسلحة نووية والدعوة
اىل تدمري اسرائيل وامداد
جمموعات ارهابية مثل محاس
وحزب اهلل باالسلحة ،فهي
ستواجه العواقب على شكل
عقوبات وعزل واالبقاء على خيار
العمل العسكري .وقال هوير
ان سياسة البيت االبيض تقوم
على التدارك وليس االحتواء
مشريا اىل ان اوباما يبقي كل
اخليارات مطروحة.
واقرت هذه العقوبات اجلديدة

يف وقت جتري مناقشات بشان
احتمال توجيه اسرائيل ضربة اىل
منشآت ايران النووية فيما تصر
ايران على ان برناجمها النووي
حمض سلمي .وشكك رئيس
الوزراء االسرائيلي بنيامني
نتانياهو االسبوع املاضي يف

جدوى العقوبات الدولية على
ايران معتربا ان مجيع العقوبات
والدبلوماسية مل تتمكن حتى
االن من محل ايران على الرتاجع
عن برناجمها النووي قيد امنلة.
وصدر يف هذا السياق موقف
عن املرشح اجلمهوري للبيت

اوباما يوقع وثيقة سرية تسمح بتقديم
مساعدات اىل املعارضة السورية
ّ
وقع الرئيس االمريكي باراك
اوباما وثيقة سرية تسمح بتقديم
املساعدة ملقاتلي املعارضة
السوريني ،يف ما يشكل خطوة
يف اجتاه التخلي عن احلذر يف
التعامل مع األزمة السورية.
وجاء الكشف عن هذه املذكرة
بينما رأى خرباء امريكيون يف
جملس الشيوخ انه يتوجب على
واشنطن ان تزيد من دعمها
للمعارضة من خالل تقديم
أسلحة ودعم جوي هلا ،لرتسم
بوضوح للنظام السوري خطا
امحر ال جيوز جتاوزه حتت طائلة
تدخل عسكري.
وافادت حمطتا ان بي سي
وسي ان ان نقال عن مصادر
مل حتدداها ان توقيع اوباما
جاء يف اطار ما يعرف بالتقرير
الرئاسي وهي مذكرة جتيز
لوكالة االستخبارات املركزية
سي آي ايه القيام بتحركات
سرية .لكن مسؤولني يف البيت
االبيض رفضوا التعليق على
هذه املعلومات ،من دون ان
يستبعدوا ان تكون واشنطن
تقدم للقوات املناهضة لالسد
املزيد من الدعم يف جمال

االستخبارات مما مت االقرار به.
ووردت هذه املعلومات عن
توطيد العالقة بني الواليات
املتحدة واملعارضة السورية يف
وقت تدور معارك طاحنة يف حلب
ثاني مدن سوريا بني اجليش
السوري واملعارضة املسلحة يف
ما وصف بأم املعارك.
كما تتزامن من تشديد
الضغط السياسي على البيت
االبيض حلضه على تقديم املزيد
من الدعم للمعارضة السورية
رغم متنع الواليات املتحدة عن
االخنراط يف حرب جديدة يف
الشرق االوسط.
اعلنت
واشنطن
وكانت
سابقا انها تقدم مساعدة طبية
ولوجستية ملقاتلي املعارضة
السورية اال انها ترفض تقديم
اسلحة ،حمذرة من ان املزيد من
عسكرة النزاع اجلاري يف سوريا
لن يكون مثمرا .لكن خرباء
مشاركني يف جلسة استماع
امام جلنة العالقات اخلارجية يف
جملس الشيوخ حذروا من ان
اطالة امد النزاع يزيد املخاطر،
ويؤدي اىل تزايد اجملازر على
نطاق واسع.

االبيض ميت رومين يف نهاية
االسبوع املاضي حيث اعلن لدى
لقائه نتانياهو يف اسرائيل ان
امتالك ايران السالح النووي غري
مقبول ،مبديا دعمه حلق اسرائيل
يف الدفاع عن نفسها .ويف ظل
هذا املوقف االسرائيلي ووسط

تعثر املفاوضات مع ايران،
اعلن اوباما الثالثاء عن عقوبات
اقتصادية جديدة تستهدف
شركات تصدير النفط االيرانية
ومصرفا صينيا واخر عراقيا
بعد اتهامهما بالتعامل مع تلك
الشركات.

طهران تتهم بعض دول املنطقة بتهريب األسلحة
إىل سوريا مبساعدة الغرب
اتهمت طهران امس االول
بعض دول املنطقة اليت مل
تسمها بتهريب االسلحة اىل
سوريا مبساعدة الغرب ،مؤكدة
ان الشعب السوري هو من
سيقرر مصريه وليس االطراف
اخلارجيون.
اجلمهورية
وكالة
ونقلت
لالنباء
االيرانية
االسالمية
«أرنا» عن وزير الدفاع امحد
وحيدي ان بعض تصرحيات
املسؤولني الغربيني «كشفت
انهم متورطون متاما يف هذا
املوضوع (تهريب االسلحة اىل
سوريا) من اجل إهلاء الرأي
العام عن القضية الفلسطينية
والظلم الذي يعانيه الشعب
الفلسطيين».
ووصف تهريب بعض دول
املنطقة اسلحة اىل سوريا بأنه
«اجراء مستهجن جدا يلطخ مطالب
الشعب بالدماء» ،مضيفا ان
الشعب السوري رفض التدخل
االجنيب .وقال ان «اطيافا من
الشعب السوري لديها مطالب
مشروعة واحلكومة السورية

سعت اىل تلبية تلك املطالب،
لكن بعض دول املنطقة ودوال
من خارج املنطقة حولت هذه
مسلحة».
نزاعات
املطالب
واتهم «التيارات االرهابية»
بانها «تعمل اآلن على مقاتلة
الشعب واحلكومة السورية ،وقد
أخرجت حتى املطالب الوطنية
من الساحة».
وأكد رئيس جملس تشخيص
مصلحة النظام علي اكرب هامشي
رفسنجاني لدى استقباله سفري
تركيا يف طهران اوميت بارديم
ان «الشعب السوري هو الذي
سوف يقرر مصريه بنفسه».
واشار اىل ان ايران وتركيا
«تعتربان منوذجا مهما يف العمل
املشرتك يف املنطقة وأي خلل
يصيبهما سيكون ملصلحة الكيان
الصهيوني ويرتك اثرا سلبيا
على القضية الفلسطينية».
وابرز ضرورة االستفادة من
امكانات ايران وتركيا «لرتسيخ
االمن والسالم واعادة االستقرار
اىل املنطقة والسري يف طريق
التقدم لالمة االسالمية».

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
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
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

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
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع
اسرتاليا واندونيسيا بصدد توقيع رئيس احتاد اخلدمات الصحية ابوت:مراجعة مكان العمل ليست جادة
يستقيل برسالة ن ّصية
اتفاق حول قوارب الالجئني
ستتمكن زوارق الدوريات
األسرتالية قريبا من إنقاذ
طاليب اللجوء يف املياه
االندونيسية يف اطار اتفاق
جديد من املتوقع أن يتم
توقيعه بني البلدين.
وقال وزير الدفاع االندونيسي
بورنومو يوسجيانتورو انه قد
يتم التوقيع على االتفاق يف
أقرب وقت من شهر ايلول/
سبتمرب.
ويسمح االتفاق للسلطات
مناطق
بدخول
االسرتالية
البحث واالنقاذ االندونيسية
من دون احلصول على إذن
السلطات احمللية.
وكشف السيد يوسجيانتورو
لراديو اي بي سي يوم
االربعاء عن ان «هناك
العديد من املهاجرين غري
الشرعيني القادمني خصوصا
اىل كريسماس ايالند وأنهم
إشارات
بإرسال
يقومون
استغاثة لطلب املساعدة».
واضاف يقول «وهكذا تطلب
منا أسرتاليا ما اذا كان من
املمكن دخول زوارق دوريتها
مياهنا وما هي القواعد اليت
تنطبق ..كانت زوارق الدوريات
االسرتالية تفعل ذلك من دون
قوانني حتميها».
وقال يوسجيانتورو «إنهم
يشعرون بالقلق من ان رادارنا
سيقبض عليهم ،او رادار
نظام الدفاع اجلوي ،أو الرادار

البحري».
ومل يؤكد رئيس الوزراء
بالوكالة واين سوان ما اذا
كان االتفاق على االجندة.
وقال الذاعة اي بي سي «هذه
األمور سيتم تبيانها عندما يتم
االنتهاء من هذه املسائل».
وأتى احتمال التوصل اىل
اتفاق بعد ان ساعدت البحرية
االسرتالية قاربا ارسل نداءات
استغاثة وحيمل  65طالب جلوء
اىل اجلنوب الغربي من جزيرة
سومبا ،قبالة اندونيسيا ،ليلة
االثنني.
وكانت املعارضة قد القت
اللوم يف فشل سياسات
محاية احلدود على احلكومة بعد
تسجيل رقم قياسي يف عدد
قوارب اللجوء يف الشهرين
املاضيني.
وقد شكلت احلكومة جلنة
مستقلة للنظر يف قضية
طاليب اللجوء بعد أن فشلت
يف كسب تأييد الربملان لـ
«احلل املاليزي».
ويعارض االئتالف وحزب
اخلضر األسرتالي خيار ارسال
الجئي القوارب اىل ماليزيا
على أساس أنها ليست من
الدول املوقعة على اتفاقية
األمم املتحدة لالجئني.
اهلجرة
دائرتا
وامتنعت
على
اخلارجية
والشؤون
حد سواء عن التعليق على
التقرير.

مايكل ويليامسون
استقال الرئيس الوطين الحتاد
اخلدمات الصحية ( )HSUمايكل
وليامسون ،كما من املتوقع ان
حتذو حذوه السكرترية الوطنية
لالحتاد كاثي جاكسون يف
غضون أسابيع.
ويليامسون
السيد
ويغادر
منصبه كرئيس لالحتاد يف شهر
ايلول /سبتمرب وسط مزاعم
اساءة استعمال اموال االحتاد يف
تقريرين لدائرة التجارة العادلة
والشرطة.
وقد جاءت استقالة مسؤول
نقابي رفيع املستوى ،بواسطة
رسالة نصية ،ردا على تسريب
تقرير صادر عن احملامي إيان
تيميب ( ،)barrister Ian Temby QC
وجد ان أكثر من  20مليون
دوالر مدفوعات مشكوك فيها
ملوردين من دون أي شكل من

سدني
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أشكال املناقصات أو العقود.
ومن املتوقع أيضا أن تكون
اآلنسة جاكسون ،مع سلفها
كريغ طومسون ،موضوع التحقيق
لدائرة التجارة العادلة FWA
مع الرئيس التنفيذي السابق
للفرع الشرقي لالحتاد ،كما من
املتوقع ان يستقيلوا يف غضون
أسابيع.
وقالت السكرترية الوطنية الحتاد
اخلدمات الصحية  HSUانها
اشرتت منزال يف سيدني وتعتزم
االنتقال للسكن فيه قريبا.
وقال القائم بأعمال رئيس االحتاد
كريس براون لوكالة الصحافة
االسرتالية انه تلقى رسالة نصية
من السيد ويليامسون يقدم فيها
استقالته.
بدورها اللجنة التنفيذية لالحتاد
الوطين ،اليت مررت سابقا
اقرتاحا يدعو اىل استقالة السيد
ويليامسون بسبب األضرار اليت
تسبب بها لسمعة االحتاد ،أيدت
هذه االستقالة يف اجتماع عقد
يوم االربعاء.
وقال السيد براون «الذي تغري
اآلن هو ان لدينا تقريرا (تقرير
تيميب  )Tembyموضوعيا مستقال
ُيظهر بوضوح وجود مشاكل مع
اإلدارة املالية للفرع الشرقي
الذي كان (السيد ويليامسون)
مسؤوال فيه».
واضاف يقول «لو مل يستقل
مايكل وليامسون الضطررنا
للنظر يف ما هو املوقف الذي
كنا سنتخذه يف ضوء تقرير
.»Temby
واعلن السيد براون ان استقالة
السيد ويليامسون وضعت حدا
الرتباطه باالحتاد.
وسيتم ملء املنصب الشاغر
يف انتخابات جتري يف غضون
األسابيع الستة املقبلة بنحو
 90عضوا يف اجمللس الوطين
لالحتاد.
وكان السيد مايكل مور ،الذي
مت تعيينه من قبل احملكمة
الفيدرالية ،اليت وجدت «اختالال
عمليا» ان الفرع األكرب لالحتاد،
مجد حسابات فرع الشرق
قد ّ
وخيطط لتقسيمه إىل ثالثة فروع
وإجراء انتخابات جديدة.
ومن املتوقع أن حيدث التفكيك
هذا الشهر وجتري االنتخابات يف
حبلول تشرين االول /اكتوبر.

اعلن زعيم املعارضة طوني
ابوت ان احلكومة غيالرد مل
تكن جادة يف مراجعة قوانني
مكان العمل.
وقد اصدر وزير عالقات مكان
العمل بيل شورتن تقرير
مراجعة قانون التجارة العادلة
يف ملبورن يوم امس االول
اخلميس.
وقال السيد أبوت للصحفيني
يف بريزبن انه يشعر خبيبة
امل كون املراجعة مل جتِرها
مفوضية اإلنتاجية.
وقال انه يوم اخلميس «لو
كانت احلكومة جادة حقيقة
حول زيادة اإلنتاجية فن هذه
املراجعة كان االجدر ان تقوم
بها مفوضية اإلنتاجية».
وتابع يقول «وبدال من ذلك
قامت بها دائرة حكومية
وبطبيعة احلال انها مراجعة
احلكومة للحكومة اي ان
احلكومة قررت انه ليست
لديها مشكلة».
وقال ان لدى اسرتاليا بعض
«مسائل عالقات عمل جدية»
يف جماالت التشدد واملرونة
حكومة
وان
واإلنتاجية،
ائتالفية ستقوم بتغيريات
حذرة على إطار التجارة العادلة
القائمة».
وكانت مراجعة لقانون العمل
العادل اظهرت انه مل يؤد اىل
انفجار األجور كما أنه مل يضرب
اإلنتاجية أو يقلص املنافسة
بني املصاحل واالعمال.
عندما ألغى حزب العمال
قوانني خيارات العمل حلكومة
هوارد بعد انتخابات عام ،2007
وعد أيضا بإعادة النظر بنظام
عمل جديد عادل بعد السنوات
األوىل من تسلمه احلكم.
وبعد ان تلقت حنو  250اقرتاحا،
اقرتحت جلنة املراجعة 53
توصية إلجراء تغيريات كشف
عنها امس االول اخلميس
وزير عالقات مكان العمل بيل
شورتن يف ملبورن.
وعموما ،وجد فريق املراجعة

املؤلف من عضو جملس إدارة
البنك املركزي االسرتالي
( )RBAجون ادواردز ،وقاضي
احملكمة الفيدرالية السابق
مايكل مور وخبري عالقات
مكان العمل رون مكالوم ان
القانون كان يعمل على النحو
املنشود.
وقال التقرير «يف رأينا،
أن القوانني احلالية تعمل
بشكل جيد ونظام املساومة
مشروع تدعمه معايري العمالة
الوطنية واملكافآت احلديثة
وتوفري العدالة ألرباب العمل
والعمال».
وقال التقرير ان املراجعني مل
يقيدوا انفسهم مبجرد قانون
العمل العادل ،ولكنهم نظروا
يف األطر التفاوضية األخرى
خالل السنوات الـ  20املاضية
مبا يف ذلك اخليارات االئتالفية
للعمل.
وقال التقرير ان «العودة اىل
اىل خيارات العمل مل ُتستكشف
بالفعل جبدية من قبل أي من
أصحاب املصلحة الرئيسيني
خالل مشاورات مع اللجنة».
وأوصى التقرير بأن تقوم
اهليئات الصناعية بتشجيع
أماكن عمل أكثر إنتاجية من
خالل تعزيز أفضل املمارسات
يف االتفاقات.
بالنسبة لدفع حمادثات بشأن
اتفاقات املشروعات اجلديدة،
كما هو احلال مع مشاريع
التعدين اجلديدة ،قال فريق
املراجعة ان شكال من أشكال
التحكيم ينبغي أن يكون متاحا
«إذا مل يستطع الطرفان
التوصل إىل اتفاق خالل فرتة
زمنية مناسبة».
وينبغي اعطاء دائرة العمل
( )FWAالصالحية لفرض
توافق الزامي على الطرفني
اذا مل يتمكنا من التوصل إىل
اتفاق.
وقال الوزير شورتن ان
املراجعة أظهرت ان قانون
العمل العادل حقق أهدافه.

شرطة أسرتاليا تفكك عصابة من هونغ
كونغ وتصادر نصف طن من املخدرات
قالت الشرطة األسرتالية
إنها فككت عصابة خمدرات
تتخذ من هونغ كونغ مقرا
هلا ،وصادرت نصف طن من
اهلريوين وامليثامفيتامني.
وألقي القبض على تسعة
أشخاص من هونغ كونغ يف
سيدني بعد العثور على 306
كيلوجرامات من امليثامفيتامني
و 252كيلوجراما من اهلروين
داخل حاويات شحن.
وكانت كمية امليثامفيتامني
هي األكرب من نوعها اليت جيرى

ضبطها يف أسرتاليا  ،بينما
متثل شحنة اهلريوين ثالث
أكرب شحنة يتم مصادرتها من
هذا املخدر يف البالد.
وأوضح نائب مفوض الشرطة
األسرتالية أندرو كولفني
أن تفكيك العصابة جاء بعد
«حتقيق استمر ملدة  11شهرا
 ،فرضنا فيه رقابة مشددة
على عدد من االشخاص الذين
اشتبهنا بتورطهم يف عمليات
جلب خمدرات غري مشروعة».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

باملر :لي احلق يف التعبري عن وجهات نظري
دافع قطب التعدين كاليف باملر
عن حقه يف التعبري عن رأيه يف
القضايا متهما نائب رئيس
الوزراء وزير اخلزانة واين سوان
بـ «اللعب».
وكان السيد باملر يرد على
هجوم السيد سوان املتجدد
عليه وعلى اثنني اخرين رفيعي
املستوى من متنفذي املناجم
هما جينا رينيهارت وأندرو
فورست.
وكان وزير اخلزانة السيد
سوان قد رفض يف كلمة له
االنتقادات على محلته املستمرة
ضد الثالثي يف حماوالته
(الثالثي) التأثري على اجلدل
الضرييب الدائر واصفا ذلك
بأنه صراع طبقات.
وأصر ايضا السيد سوان
على انه يريد جتاوز مثل هذه
النزاعات من خالل ضمان جتنب
أسرتاليا عدم املساواة وعدم
السماح باثارة استياء اجلمهور
من الثروة.
ورفض السيد باملر االدعاءات
بانه ومتنفذي املناجم االغنياء
اآلخرين يتعاملون مع احملاكم
والربملان ووسائل االعالم كأنها
دمى خاصة.
وصرح السيد باملر الذاعة اي
بي سي قائال أن من حقه الكالم
وقول ما يعتقد انه صواب او
خطأ ،مضيفا «رمبا انا على
خطأ أكثر مما على صواب،
ولكن هذا على األقل حق جلميع
االسرتاليني ..وزير اخلزانة
ال ينتقد ما اقول بل ينتقدني
شخصيا».
وقال باملر انه من دونه ومن
دون اشخاص مثل السيد

كاليف باملر

فورست فان اآلالف ليس لديهم
وظائف وليس ألسرتاليا مثل
هذا التوازن اجليد للمدفوعات.
وقال «أنا ال استخدم أي موارد
للتعبري عن وجهة نظري..أنا
ال ُأ ِ
علن وال ادفع الحد ايصال
وجهة نظري».
وكان السيد سوان قد صرح
الذاعة اي بي سي بان أقطاب
التعدين مثل السيد باملر،
والسيد
رينيهارت
السيدة
فورست لن يكونوا يف مأمن من
االنتقاد ،مضيفا «ان سلوكهم،
يف اعتقادي ،جيب أن يؤخذ بعني
االعتبار من قبل االسرتاليني
لدى تقييم السياسة العامة،
ألن السياسات اليت يطرحونها
اآلن هي تلك اليت جيري
اعتمادها من قبل طوني ابوت
(زعيم املعارضة)».
ورأى النائب األحراري جيمي
بريغز ان السيد سوان ال حيب
النجاح ،وهو مهتم بـ «إعادة
توزيع الكعكة اكثر من منوها».
وقال لشبكة سكاي نيوز «هو
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(سوان) يعتقد أن استهداف
الناس لكونهم ناجحني هو
أفضل وسيلة للذهاب بسياسة
احلكومة قدما».
فري ان سوان قال انه ال يسعى
إىل تشويه صورة أقطاب
التعدين قائال إنهم قاموا بعمل
جيد جدا ألنفسهم.
وصرح السيد سوان لراديو
فريفاكس قائال «بعد أن
نشرت املقالة (يف هذه اجمللة
الشهرية يف شهر آذار /مارس)
نشر فورست إعالنا حبجم صفحة
كاملة ،وحتاول جينا رينيهارت
شراء صحف فريفاكس ولدى
كاليف باملر بالفعل نفوذ يف
حزب االحرار الوطين يف والية
كوينزالند» .
وكشف وزير اخلزانة عن «إنهم
العامة
السياسة
يعارضون
اليت تسعى لنشر وتعميم
التعدين،
ازدهار
منافع
وتعزيز صناديق التقاعد وكل
هذه األنواع من األشياء مثل
االستثمار يف البنية التحتية».

تراجع املهارات الرياضية لدى
أطفال أسرتاليا
تعتد أسرتاليا بإجنازاتها
الرياضية ،إال أن دراسة
جديدة أظهرت أن غالبية
أطفاهلا ال يتقنون فعال
اجلري والوثب وركل الكرة
والتقاطها .وكشفت أحباث
أجرتها جامعة سيدني تراجعا
عاما يف قدرة األطفال على
إتقان هذه املهارات يف
العمر املناسب مع فشل
غالبية األطفال يف سن
السابعة يف إتقان الوثب
واجلري والقفز.
وأوضحت لويز هاردي ،من
كلية الصحة العامة يف هذه
اجلامعة “غالبية أطفالنا ال
ميلكون هذه املهارات”.
أن
“االعتقاد
وأكدت
هذه
سيتقنون
أطفالنا
املهارات من تلقاء ذاتهم،
غري صحيح متاما انهم حباجة
إىل تعليم وتلقني”.
الدراسة ،اليت حللت بيانات
مجعت العام  ،2010ومشلت

حنو مثانية آالف تلميذ بني
سن اخلامسة والسادسة
عشرة يف مقاطعة نيو
ساوث ويلز ،أظهرت أن
الفتيات كن أفضل يف
مثل
احلركية
املهارات
اجلري والوثب .إال أن
الصبيان يتقنون بشكل
أفضل املهارات املتعلقة
بألعاب الكرة مثل الركل
وااللتقاط.
وبشكل عام أظهرت الدراسة
أداء متواضعا يف املهارات
احلركية حيث تبني أن 30
 %فقط من األطفال بني
سن التاسعة والعاشرة
جيرون بشكل مناسب.
وتبني كذلك أن % 5من
الفتيات يف السن ذاتها
يتقن رمي الكرة وركلها.
أن
هاردي
وأوضحت
األسباب الرئيسة وراء هذا
األداء السيئ على صعيد
هذه املهارات عائد إىل
نقص يف مدرسي الرياضة

يف املرحلة االبتدائية يف
مقاطعة نيو ساوث ويلز
األكثر تعدادا للسكان يف
البالد ،وإىل تراجع عدد
األهل الذين خيصصون وقتا
لركل الكرة مع أطفاهلم على
سبيل املثال.
وعند املرحلة املتوسطة
يكون غالبية التالميذ قد
حتسنوا يف هذا اجملال ،إال
أن هاردي قالت إن التطور
البطيء هذا قد يكون له
انعكاسات صحية يف مرحلة
الحقة من حياة هؤالء.
وقالت هاردي إن األحباث
هذه تثري مواضيع مهمة
ألن اللياقة البدنية املتدنية
عادة ما ترتبط باحتمال أكرب
لإلصابة بأمراض السكري
“من
وختمت
والقلب.
املهم أن ندفع أوالدنا إىل
احلركة وان نعلمهم كيفية
التحرك بطريقة مناسبة”.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

سوريا تغلق سفارتها فى أسرتاليا

Lucky Len . No1
بادارة لطف اهلل حجار
وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات
اليانصيب رابحة املاليني
 390ألف دوالر و88735
دوالرا و 16مليون دوالر
و 200ألف دوالرصحف
 هدايا  -صب مفاتيح -بطاقات لكافة املناسبات

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210

االثنني
مسئولون
أعلن
املاضي ،أن سوريا أغلقت
سفارتها فى أسرتاليا ،بعد
شهرين من قيام السلطات
السفري
بطرد
األسرتالية
السورى فى كانبريا ،بسبب
احلملة التى يشنها النظام
السورى ضد املناهضني له
منذ أكثر من عام.
على
السفارة،
وأعلنت
موقعها على اإلنرتنت ،أن
«السفارة السورية فى كانبريا
أغلقت».
وأكد ماهر دباغ ،القنصل
الفخرى لسوريا فى سيدنى،
إغالق السفارة ،إال أنه رفض

السفارة السورية فى كانبري

الكشف عن سبب إغالقها أو
مصري موظفيها ،الذين ذكرت
أنباء أنهم يسعون للحصول
على اللجوء السياسى فى
أسرتاليا.
وكانت أسرتاليا طردت
دبلوماسيني سوريني من بينهم
جودت على ارفع دبلوماسى
سورى فى أسرتاليا ،فى أواخر
مايو بعد يوم على استدعائه
لالحتجاج على مقتل أكثر من
 100شخص فى بلدة احلولة
بوسط سوريا.
ووصف وزير اخلارجية بوب
كار ما حدث فى احلولة بأنه
«جرمية شنيعة ووحشية»،

وقال فى ذلك الوقت ،إن
«هو
الدبلوماسيني
طرد
الوسيلة األكثر فاعلية التى
منلكها لتوجيه رسالة تعرب
عن امشئزازنا إىل احلكومة
السورية» .وصرح متحدث
باسم كار ،اليوم االثنني،
أن السفارة السورية اختذت
قرار إغالق أبوابها من تلقاء
نفسها.
«بعض
أن
وأضاف
املوظفني يسعون إىل البقاء
فى أسرتاليا ،وهذا األمر يعود
إىل دائرة اهلجرة».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم0478 165 625 :
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
9743 8897
*Hollands *Rollers
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143
تسعرية مجانية

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

EMOGENE CONTRACTING TEAM
لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على
أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

أكثر من  30سنة خربة

لالتصال :جان فارس
Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535
Tel/Fax: 02 8704 1490

753 Hume Hwy, Shop 28A

0414 983 608

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

ملحمة النجوم

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

بادارة آدي

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك
والخ ّفان وغريهما
اتصلوا بصاحب الخربة
فهد أبو ملحم على الرقم
0407 666 190

لصاحبها رومانوس اسكندر
لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يومياً
غنم  ..بقر ..ماعز

نبيع بالجملة واملفرق

نلبي طلبات املالحم واملطاعم
أسعار مهاودة جداً
زورونا مرة لتزورونا كل مرة

خدمة ممتازة  ..نظافة تامة ..صدق يف املعاملة
Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW
Tel: 9796 1326 - Mob: 0405 333 336

Lic: 185750C

BG

Glass & Glazing

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

For all your glazing needs

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

نستعمل أجود أنواع
األجواخ احمللية والعاملية
أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد بموعد مسبق)
Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

0407 666 190

PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

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

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
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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اسرتاليات

ابوت سعيد بنواب الصفوف االمامية

اسرتاليا ونيوزيلندا :إعادة العالقات الدبلوماسية مع فيجي

وزراء خارجية أسرتاليا ونيوزيلندا وفيجي

كالب «الدينغو» يف دائرة االتهام

هاجم كلب بري من نوع
يف
املوجود
«الدينغو»،
أسرتاليا ،سائحا أملانيا ،وأحلق
به عدة إصابات ،استوجبت
نقله على منت طائرة هليكوبرت
من جزيرة «فريزر آيالند» إىل
باي»،
«هرييف
مستشفى
بوالية كوينزالند ،على الساحل
الشمالي الشرقي ألسرتاليا.
وصرح ناطق باسم إدارة الصحة
يف والية كوينزالند األسرتالية
بأن السائح «يف حالة مستقرة»،
وتابع :إنه «ال يتوقع مكوثه يف
املستشفى لفرتة طويلة» .ثم
أضاف :إنه «ليس مبقدوره
اإلدالء باسم السائح املصاب
وال املدينة اليت ينحدر منها يف
أملانيا».
وكالة األنباء األملانية ،اليت
أوردت اخلرب ،نقلت يوم أمس
عن وكالة األنباء األسرتالية ،أن
السائح األملاني البالغ من العمر
 23سنة تعرض إلصابات بالغة
يف الرأس والقدمني والذراعني
جراء هجوم «الدينغو» ،غري أن

حالته باتت «مستقرة».
ومن جانبها قالت روس
بلتشر ،املدير اإلقليمي إلدارة
احلدائق الوطنية يف أسرتاليا،
إن «اهلجوم وقع يف الصباح
املبكر جبزيرة (فريزر آيالند)
بعدما غادر الرجل أرض املعسكر
وغلبه النوم يف أحد الطرق».
يذكر أن صبيا يف التاسعة من
عمره كان قد تويف عام 2001
متأثرا بإصابات وقعت له جراء
هجوم من كالب «الدينغو»،
ولقد أدى هذا احلادث يف
الضغط على احملاكم األسرتالية
إلصدار شهادة وفاة لرضيعة
كانت قد اختفت يف أولورو،
بوسط أسرتاليا ،منذ عام ،1980
وذلك بعدما أدانت احملكمة أمها
وأصدرت عليها حكما بالسجن،
غري أن حكم اإلدانة ألغي يف
وقت الحق .وكان االدعاء قد
دفع يف هذه القضية يوم ذاك
بالقول إن «كالب (الدينغو) ال
تقتل البشر».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ابوت :غيالرد غري عادلة
مع الواليات يف خطة تأمني
االعاقة الوطنية
اعلن زعيم املعارضة طوني
ابوت ان إدارة اقتصادية
جيدة ُ
ستمكن حكومة ائتالفية
من تقديم اخلدمات اليت
يتوقعها االسرتاليون ،مثل
خطة التأمني الوطين ضد
االعاقة (.)NDIS
وقال السيد أبوت ان
احلكومة تدعي اجناز صفقة
خطة التأمني الوطين ضد
االعاقة  ،NDISلكنها حتاول
اآلن مطالبة الواليات بدفع
مثنها.
واضاف السيد أبوت يقول
للصحفيني يف سيدني يوم
«الواليات تدفع
االثنني
بالفعل حصة األسد يف
العمل عندما يتعلق األمر
خبدمات اإلعاقة وانه من
غري العدل لرئيسة الوزراء
حماولة طلب كل شيء من
رؤساء الواليات».
واعرب السيد أبوت عن
دعمه لتوصيات مفوضية
واجلدول الزمين
اإلنتاجية
احمليط خبطة التأمني الوطين
ضد االعاقة  NDISلكنه اعلن
ان احلكومة الفيدرالية ينبغي
أن تفعل ذلك.
واعلن زعيم املعارضة انه
«إذا كنا نريد احلصول على

إنشاء مركز إسالمي حصري للنساء

اخلدمات اليت لالسرتاليني
احلق يف توقعها ،فينبغي ان
تكون لدينا إدارة اقتصادية
جيدة».
وقال السيد ابوت ان
«اإلدارة االقتصادية اجليدة
هي أساس اخلدمات احلكومية
اجليدة».

كان مسلمو مدينة «فيكتوريا»
األسرتالية يأملون إنشاء
مركز إسالمي حصري للنساء
يوفر الفرص لتنظيم مؤمترات
دينية والنهوض بالقدرات.
صَّر َحت «شريين حسن»
وقد َ
 املسؤولة عن الرابطةبـ»فيكتوريا»
اإلسالمية
ً
قائلة :إن هذا املكان
–
سيكون هو األول املقام يف
املنطقة الشرقية من مدينة
«ملبورن».

وأضافت :إن اإلسالم هو
الدين الثاني يف «أسرتاليا»
بعد املسيحية؛ حيث ميثل
املسلمون اليوم نسبة %1.7
من السكان.
وجدير بالذكر أن احلكومة
مؤخرا بنشر كتاب من
قامت
ً
 88صفحة يعرض حياة وجناح
مقيما يف
مسلما
أكثر من 40
ً
ً
«أسرتاليا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أفران ياغونا للمع
ج
ن
ا
ت
..

اآلن  ....يف فريفيلد

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال

حسم

زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ 2،50
 - $جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50
لحامل هذا
% 20

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

فرع فريفيلد

************************

أعلن مسئولون اسرتاليون عن
اتفاق اسرتاليا ونيوزيلندا على
إعادة العالقات الدبلوماسية
الكاملة مع فيجى.
هيئة
تليفزيون
ونقل
اإلذاعة الربيطانية «بى بى
سى» االثنني  30يوليو،عن

هؤالء املسؤولني قوهلم إن
الدول الثالث ستتبادل مرة
أخرى البعثات على مستوى
املفوضيات العليا ،وأن هذا
اإلجراء يأتي فى الوقت الذي
تتحرك فيه فيجى حنو اجراء
انتخابات خالل عام .2014

وجاء فى بيان أصدرته وزارة
اخلارجية االسرتالية «إن وزراء
خارجية الدول الثالث وافقوا
على تبادل تلك البعثات من
أجل ضمان وجود قنوات
للحوار بينهم».
وأشار البيان إىل أن الوزراء

اتفقوا أيضا على االلتزام
مبزيد من املرونة فيما يتعلق
مبسألة قيود السفر التى
كانت مفروضة فى وقت
سابق  ،وان تتم معاجلة كل
حالة على حدة فيما يتعلق
بهذا الشأن.

اعرب زعيم املعارضة طوني
ابوت عن سروره بنواب
املقاعد األمامية ،يف وقت
حياول مال برو ،الوزير يف
السابقة،
هاورد
حكومة
العودة اىل كانبريا.
وكان السيد برو قد فاز يف
االختيار االولي عن حزب
االحرار الوطين يف مقعد
فيشر يف والية كوينزالند،
الذي كان يشغله رئيس
الربملان بيرت سليرب ،للرتشح
عن احلزب يف االنتخابات
الفيدرالية القادمة يف أواخر
العام .2013
ويف رد على سؤال حول ما
اذا كان يأخذ يف االعتبار
تعيني السيد برو يف مقعد
امامي يف حال فاز االئتالف
باالنتخابات املقبلة صرح
للصحفيني
ابوت
السيد
يف سيدني يوم االثنني
«لدي اآلن نواب مقاعد
امامية جيدون جدا ..لدي
بعض االشخاص املمتازين
الذين يقرعون باب املقاعد
االمامية».
وتابع يقول «لكن سواء
كنت يف املقاعد االمامية او
اخللفية فان الشيء املهم هو
الفوز يف االنتخابات».
وقال ابوت ان السيد برو
مرشح بارز.

وكان السيد برو قد فاز يف
االختيار األولي على الرغم
من صالته باملدعو جاميس
هنرت أشيب ،املوظف يف
مكتب السيد سليرب الذي
رفع دعوى حترش جنسي
ضد رئيس الربملان.
وزعم انه كانت للسيد برو
اتصاالت مكثفة مع السيد
آشيب قبل رفع االخري دعوى
التحرش اجلنسي ضد السيد
سليرب اليت أنكرها هذا
االخري.
وكان السيد برو قد اعلن
انه يف حال انتخابه سيقوم
بالدور الذي يطلبه منه زعيم
االئتالف مهما كان هذا الدور
مضيفا «ان لدي الكثري من
املعرفة» عرب جمموعة من
احلقائب الوزارية.
وقال وزير حقيبة الشؤون
االبورجيينية السابق أيضا ان
حكومة ائتالفية مسقبلية جيب
أن تتخذ إجراءات لتحسني
حياة السكان األصليني،
مصرحا لشبكة سكاي نيوز
«انها قضية معقدة للغاية..
سوف تأخذ الكثري من الوقت
واجلهد ،ولكن علينا أن نكون
صادقني مع أنفسنا ..أننا
فشلنا ،وال نزال نفشل،
واألطفال يتضررون نتيجة
لذلك».

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

سامي اجلميل :لن نقبل مبنطق االستقواء على الدولة
عنصران من «أمل» يعتديان على شرطة بلدية الدكوانة بالعصي

وبعدما تبينّ أن امللف خال من املضبوطات ،طلب ممثل النيابة
العامة إيداعها احملكمة ،بعد أن كانت الدعاوى قد بلغت مرحلة
أصر على طلبه ،فقرر رئيس
النطق باحلكم ،غري أن القاضي عقيقي
ّ
احملكمة رفع اجللسة اىل الثالثني من تشرين الثاني املقبل.
***

وقع إشكال يف رأس الدكوانة قبيل ظهر أمس ،داخل مؤسسة
احلدشييت لألخشاب بني عناصر من البلدية من جهة ،وكل من
اتالف  600دومن من احلشيشة يف البقاع والشمال
عدنان ص .وشقيقه باسل من جهة ثانية على خلفية تنظيم شرطة
		
البلدية حمضر ضبط حبق باسل.
واصلت قوة من مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة
ويف معلومات لـ kataeb.orgأن عدنان وباسل ،اللذين ينتميان
الشرطة القضائية ،وقطعات من وحدتي القوى السيارة ،والدرك
اىل حركة أمل اعتديا بعد استدعائهما حنو  20اىل  30شخصًا ،على
اإلقليمي مبؤازرة قوة من اجليش اللبناني بتلف حنو  600دومن من
عناصر الشرطة بالعصي ،ما أدى اىل اصابة ستة منهم ،نقلوا
األراضي املزروعة نبتة احلشيشة يف البقاع  -سهل الكنيسة ،كما
اىل أحد املستشفيات للمعاجلة .وقد أوقف عدنان وباسل من قبل
مت تلف  105دومنات يف الشمال  -حمالت جور العقرب  -السويدية
اجليش للتحقيق معهما متهيدًا إلحالتهما إىل القضاء املختص.
 اعلى وادي النسور  -الصوانة.ّ
وعلق النائب سامي اجلميل يف بيان ،على احلادث وتعرض
وأصبحت حصيلة ما مت اتالفه لغاية األمس  5650دومنا يف
عناصر من شرطة بلدية الدكوانة للضرب «على أيدي جمموعة من
البقاع ،و 265دومنا يف الشمال ،واحلملة مستمرة للقضاء على كل
األشخاص املنتمني إىل حزب سياسي معروف بضرب هيبة الدولة
املزروعات غري املشروعة.
تعود أصحابها فعلها
وقوانينها» ،وقال« :إن هذه األمور اليت
ّ
***
بسبب استقوائهم املستمر على مرجعية الدولة ،ال ميكن أن متر يف
متح آثار بصماتهم
أعوام مل ُ
أي منطقة تفتخر بانتمائها اىل الدولة والقانون ،ومعروفة بالدفاع
عنها يف أحلك الظروف».
جنح ثالثة شبان يف سرقة العديد من املصارف والصيدليات
ودعا األجهزة األمنية والقضائية اىل «مالحقة الفاعلني وإنزال
واحملالت التجارية ،إال انهم وبعد سنوات من انطالقة عملهم،
أشد العقوبات بهم كي يكونوا عربة لكل الذين يفكرون يف تعكري
أوقفوا بعد إجراء التحاليل املخربية الالزمة على بصماتهم اليت
الوضع األمين ،ولكي يعرف اجلميع أن منطق االستقواء على هيبة
تطابقت آثارها مع بصمات رفعت يف أماكن السرقة.
البلدية املذكورة ال ميكن القبول به بأي شكل ،وحتى ال يضطر
وكان بنك الكويت والعامل العربي (بنك فينيسيا) قد تعرض
هؤالء املواطنون إىل أخذ التدابري اليت يرونها مناسبة للمحافظة
للسرقة خالل العام  2007ومت االدعاء ضد جمهول أمام فصيلة
على أمنهم واستقرار مناطقهم».
درك الشويفات ،وبعد أكثر من عام على ذلك تعرضت لي ًال
***
صيدلية يف غالريي مسعان للسرقة بالطريقة نفسها ،وكذلك حمل
فلسطيين يتحوّل من «إرهابي» اىل مروّج خمدرات يف السجن
لبيع األثريات ،ويف حملة فرن الشباك ،كما تعرض للسرقة لي ًال
وبواسطة الكسر واخللع صالون تزيني يف فرن الشباك.
محى ارتفاع األسعار» تصيب نزالء «رومية»
« ّ
وبنتيجة التحقيقات األولية واالستنطاقية تبني ان حممد م.
«مروج وعيسى م .وشربل م .أقدموا باالشرتاك يف ما بينهم على ارتكاب
حتول الفلسطيين حممود زياد خرييب من «إرهابي» اىل
ّ
ّ
للمخدرات» ،بعدما «أمضى» أكثر من ثالث سنوات يف سجن روميه السرقات املذكورة .كما أقدم عيسى م .اضافة إىل ذلك على
املركزي إنفاذًا حلكم صادر حبقه عن احملكمة العسكرية الدائمة تسهيل أعمال الدعارة.
وأصدر قاضي التحقيق يف جبل لبنان ،قرارًا طلب فيه عقوبة
خالل العام  2010جبرم انتمائه اىل تنظيم إرهابي مسلح وزرع
األشغال الشاقة من  3إىل  15عامًا لكل من حممد م .وعيسى م.
عبوات ناسفة يف خميم عني احللوة.
وإذا كان اإلرهاب واملخدرات هما وجهان لعملة واحدة ،فإن وشربل م .وأحاهلم للمحاكمة أمام حمكمة اجلنايات.
***
ّ
«حلت» .لكن محى «ارتفاع
األخرية قد تكون أشد خطرًا أينما
فتى يردي والده يف صيدا
األسعار» قد أصابت بدورها سجن روميه املركزي بعدما كشف
خرييب أثناء استجوابه أمام احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد
اقدم الفتى م.ق 16( .سنة) يف بلدة زغدرايا يف قضاء صيدا
الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني حسن
شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي جبرم على اطالق النار من بندقية صيد باجتاه والده ج.ق .فأراده على
ترويج املخدرات وتعاطيلها داخل السجن ،عن ارتفاع أسعار احلبوب الفور وعلم بأن الفتى يعاني من اضطرابات عقلية.
وحضرت اىل املكان عناصر من خمفر مغدوشة واألدلة اجلنائية
املخدرة داخل السجن ،حبيث يتم بيع احلبة الواحدة مقابل علبة من
وحمدد سلفًا من البائع ،أما يف السابق وبوشرت التحقيقات يف احلادث.
ّ
الدخان ومن صنف معينّ
***
يضيف خرييب فإنه كان يتم بيع الـ 100حبة من احلبوب املخدرة
قتيل صدماً يف حاالت
بـ»غروسني» من الدخان ومن الصنف نفسه.
ويف عملية حساب بسيطة فإن اخلمس حبوب من احلبوب املخدرة
صدمت سيارة مسرعة على املسلك الشرقي ألوتوسرتاد حاالت،
كانت تباع سابقًا مقابل علبة واحدة من الدخان.
ويأتي هذا «االرتفاع احلاد يف أسعار احلبوب» يف ضوء محالت بالقرب من معمل «سانيتا» ،رج ًال مل يتم التعرف عليه بسبب
مداهمة وعمليات التفتيش املفاجئة اليت يقوم بها حراس مبنى التشوهات الكبرية اليت حلقت جبسده جراء احلادث ،وفارق احلياة
سجن روميه املركزي للسجناء ،واليت كانت تسفر يف كل مرة عن على الفور.
وحضرت اىل املكان القوى األمنية وعناصر الصليب األمحر
ضبط كميات كبرية من احلبوب املخدرة فض ًال عن أجهزة خلوية.
ورغم ذلك ،فإن مثة حماوالت إلدخال احلبوب اىل السجناء إما اللبناني الذي نقل اجلثة اىل «مستشفى البوار» احلكومي.
***
بهدف تروجيها أو تعاطيها ،وبوسائل شتى ومبتكرة أيضًا .فهل من
دور لـ»مصلحة محاية املستهلك» ملواجهة موجة «الغالء الفاحش»
بينهم  4شكلوا عصابة سطو يف صيدا
داخل السجن ...يعرتف خرييب صراحة أثناء استجوابه أمام احملكمة
اجليش وقوى األمن يوقفان  50مطلوباً
العسكرية الدائمة بأنه يتعاطى احلبوب املخدرة ،إمنا ينفي إقدامه
على تروجيها ويقول« :أنا حمكوم بدعوى إرهاب مدة  3سنوات،
«حصد» اجليش والقوى األمنية  50مطلوبًا بعدة جرائم بينهم
وقد مضى على توقيفي سبعة أشهر إضافية على احلكم الذي
فلسطينيون شكلوا عصابة سلب وسطو مسلح يف صيدا ،وآخران
ّ
نفذته» ،وذلك بعد االدعاء عليه برتويج املخدرات وتعاطيها داخل
عمدا إىل انتحال صفة أمنية بهدف السرقة بطرق احتيالية.
السجن منذ العام .2011
و»متكنت مديرية املخابرات يف اجليش من توقيف عصابة سطو
وسأله رئيس احملكمة :من أين حصلت على حبوب خمدرة سبق
يف مدينة صيدا وجوارها».
أن ضبطت حبوزتك ،فأجاب« :السكن كله حبوب».
وقد مت كشف العصابة اثر توقيف الفلسطيين حممود الشهابي
زودك باحلبوب إال
وسئل :أفدت سابقًا أنك لن تفصح عن الذي ّ
لالشتباه يف اشرتاكه مع آخرين يف عمليات السلب ،وبالتحقيق
أمسي أشخاصًا فال أستطيع ذلك،
أمام القضاء ،فأجاب :أنا أريد أن ّ
معه كشف عن شركائه الفلسطينيني بالل نصراهلل ،ومنذر شلون،
ألن نصف املساجني «يشتغلون خمدرات» وسوف «جيرجرونين»
وعامر عبد املعطي ،وقد اعرتفوا مبا نسب إليهم .وقد ضبط داخل
بدعاوى.
سيارة الشهابي عدد من اآلالت احلادة واخلناجر املستعملة يف
وسأله رئيس احملكمة عن الـ 49حبة من نوع «بينزكسول» ضبطت
عمليات السلب.
معه ،فأجاب :ال أذكر .وأضاف ردًا على سؤال :إن احلبة تباع يف
ومتكنت دورية من شعبة املعلومات بالتنسيق مع فصيلة فرن
السجن مقابل علبة دخان ،وقد زاد مثنها ،حبيث كان يف السابق
الشباك يف وحدة الدرك اإلقليمي ،من توقيف ع.ي .وف.ع .بناء
وكرر خرييب بأنه
يتم بيع  100حبة مقابل «غروسني» من الدخان.
ّ
إلشارة القضاء يف حملة كالريي مسعان ،اللذين اعرتفا بإقدامهما
ال يبيع احلبوب إمنا يشرتيها فقط لـ»التعاطي الشخصي».
على استئجار سيارة جيب تويوتا RAV 4بيضاء ورمادية ،وأصعدا
وأوضح بأنه أوقف يف سجن انفرادي مدة مثانية أيام بعد ضبط
معهما شخصني من التابعية السورية من حملة السفارة الكويتية
احلبوب املخدرة حبوزته.

حبجة تأدية خدمة مأجورة هلما لقاء مبلغ  40,000ألف لرية لبنانية،
عرف «ع  -ي» على انه تابع
وبوصوهلما إىل حملة كنيسة مار خمايل ّ
ألحد األجهزة األمنية وطلب منهما إبراز أوراقهما الثبوتية ،بعدها
قام بتعبئة إستمارات لكل منهما وساعده شريكه املدعو ف -ع ،ثم
طلبا منهما دفع مبلغ  800دوالر أمريكي بدل تعبئة اإلستمارتني،
ولعدم وجود املال حبوزتهما تركا األول بعد حجز هويته لتأمني
املبلغ املذكور ،واستبقيا اآلخر ملدة ثالث ساعات تقريبا ،ومن ثم
تركاه بعد حجز هويته ليحضر املال املطلوب» .وبتفتيش سيارة
اجليب عثر بداخلها على بطاقة هوية األول ،وتبني ان «ع -ي»
مطلوب للقضاء مبوجب خالصة ومذكرة إلقاء قبض جبرم سرقة».
من جهة أخرى ،أوقفت مفرزة استقصاء اجلنوب يف بلدة كفرمان
علي.ح ( 39عامًا) إنفاذًا ألحكام قضائية غيابية بتهمة اغتصاب
والقيام بعدد غري قليل من عمليات االحتيال.
ومتكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ  ،2012/07/30وضمن
إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،من توقيف  42شخصا الرتكابهم أفعاال جرمية على األراضي
اللبنانية كافة ،بينهم 5 :جبرائم سرقة 3 ،جبرائم خمدرات 3 ،جبرم
شيك من دون رصيد 4 ،جبرم سكر ظاهر 2 ،جبرم تهديد 2 ،جبرم
حماولة سلب 2 ،جبرم ضرب وايذاء 2 ،جبرم اطالق نار 2 ،جبرم
مقاومة رجال السلطة 10 ،جبرائم :اغتصاب ،دخول البالد خلسة،
دون اوراق ثبوتية ،اقامة غري مشروعة ،دون بطاقة اقامة ،قدح
وذم ،فرار من منزل خمدومها ،اشتباه ،و 7مطلوبني للقضاء مبوجب
مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
وأوقفت دورية مفرزة استقصاء جبل لبنان يف وحدة الدرك
حسام .س وحبوزته كمية من مادة اهلريويني.
***

مخسة جرحى حبوادث سري

شهدت طريق احلسبة على البولفار اجلنوبي ملدينة صيدا بعد
ظهر امس حادث سري مروع بني ثالث سيارات من نوع مرسيدس
خضراء اللون وكيا سوداء اللون وتويوتا فضية ،ما ادى اىل وقوع
ثالثة جرحى اثنان منهم مت نقلهما من قبل الصليب األمحر اللبناني
ومجعية االستجابة اىل املستشفى فيما عوجل الثالث ميدانيا لعدم
خطورة اصابته ،فضال من تضرر السيارات الثالث.
وحضرت اىل املكان عناصر من قوى األمن الداخلي وفتحت
حتقيقًا يف احلادث.
اىل ذلك صدمت سيارة مسرعة قرابة الثامنة والنصف من صباح
امس شابا كان على منت دراجة نارية صغرية احلجم وذلك على
املسلك الشمالي املؤدي اىل بريوت بني الدورة ونهر املوت ،ما
تسبب باصابته اصابة حرجة ،وقد نقل بواسطة الصليب األمحر اىل
مستشفى مار يوسف وهو يف حال الغيبوبة ومل تعرف هويته لعدم
وجود اوراق ثبوتية حبوزته ،وقد أوقف سائق السيارة الصادمة
بناء الشارة القضاء املختص.
من جهة أخرى ،فقد جوزف ص .السيطرة على السيارة اليت
كان يقودها على طريق حاالت ،ما ادى اىل احنرافها اىل بستان
محضيات ،واصابته نتيجة احلادث ،وقد نقل جوزف اىل مستشفى
املعونات يف جبيل للمعاجلة.
***

توقيف سارقني يف فرن الشباك
حبوزتهما مسدس بالستيكي
أوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان ،يف حملة فرن
الشباك كال من (ن.ن.خ 24عاما) وبرفقته (م.ج.ك.ش 30
عاما) لقيادتهما دراجة نارية من دون تسجيل وبعد تفتيشهما
عثر حبوزتهما على مسدس بالستيكي وثالثة أزواج من القفازات
وقبعتني من الصوف وهاتفني خلويني.
وقد مت تسليمهما اىل خمفر فرن الشباك للتوسع بالتحقيق معهما
بناء الشارة القضاء بعد مصادرة الدراجة النارية».
من جهة أخرى متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ  28و
 ،2012/07/29ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ،من توقيف  72شخصا إلرتكابهم
أفعاال جرمية على األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 18 :جبرائم سرقة،
 16جبرائم خمدرات 10 ،جبرم دخول البالد خلسة 4 ،جبرم إطالق
نار 3 ،جبرم ضرب وإيذاء 3 ،جبرم شيك من دون رصيد 2 ،جبرم
احتيال 2 ،جبرم نشل 7 ،جبرائم :حيازة مسدس ،تضارب ،خرق
حرمة منزل ،عرض افالم خالعية ،خمالفة بناء ،و 7مطلوبني للقضاء
مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

غرق طفلة سورية بقناة ري يف البقاع
قضت الطفلة السورية دميا خضر (عامان) بعد غرقها يف قناة
ري زراعية يف الفيضة البقاع.
وقد مت نقل جثة الطفلة اىل املستشفى اللبناني الفرنسي.
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مــقاالت

خونة من يطالبون بسحب السالح من املقاومة
ويتآمرون على سورية
عمار»
كتب سعيد صيداوي « ابو ّ
ً
اوال ان ارفع كلمة عزاء من القلب والوجدان
اود
قيادة وجيشًا عظيماً
ً
لسورية بكل مؤسساتها
ومقاومة باسلة وشعبًا يستحق احلياة النه صانعها
وهو عصي على القهر والزوال...
نعزي الرئيس السوري الدكتور بشار االسد وعائالت
ّ
الشهداء ،ونؤكد ان كل جندي وكل مواطن شريف
ّ
يقل بطولة عن وزير الدفاع الشهيد داوود راجحه
ال
ونائبه الشهيد آصف شوكت والعماد الشهيد
حسن تركماني .ان الشهادة هي لالبطال امليامني
اخلالدين.
ويف هذا السياق نؤكد ايضًا ان الذين يطالبون
اليوم بسحب السالح من املقاومة اللبنانية البطلة
وبالتحديد «سالح حزب اهلل» هم عمالء ايضًا
للصهيونية العاملية ،واعداء لبنان وعروبته ،الن هذا
حرر لبنان من االحتالل الصهيوني
السالح هو الذي ّ
لالمة انتصارات العز والكرامة والشموخ...
وحقق
ّ
حنن ال نعتب على هؤالء اخلونة الذين يطالبون
بسحب السالح من املقاومة ويتآمرون على سورية
اليت حتتضن هذه املقاومة ،وهي تنشر ثقافتها
يف كل احناء االمة والعامل .بل اننا نعتب على
العلمانيني والقوى الوطنية والتقدمية يف بالدنا،
الذين يقفون على احلياد بالنسبة للحرب الكونية
اليت تقودها واشنطن واسرائيل على اجلمهورية
العربية السورية...
وانين كانسان شيوعي ال اجهل ما اصابنا عندما كنا
نطالب حبرية الراي وتعدد االحزاب يف سورية...
ولكن يف هذه الظروف املصريية اليت تواجهها
سورية ،على شرفاء العرب مهما كانت اختالفاتهم
ان يعرفوا ان سورية هي قلب العروبة النابض،
وهي اليت محت كل العرب من الصهيونية العاملية،
وهي اليت ساعدت ودعمت املقاومة يف لبنان
وفلسطني والعراق ويف املغرب العربي.
لذلك فان من واجبنا كشيوعيني وكقوميني وتقدميني
يف العامل ،الدفاع عن احلكومة السورية اليت تتصدى
جبيشها الباسل وشعبها املقاوم العداء االنسانية.
ان الصهيونية برهنت على انها اكثر عنصرية من
النازية .من هنا نرى الصني وروسيا ودول امريكا
االتينية تدعم الدولة السورية يف دفاعها عن نفسها
وامتها بوجه احلرب الكونية الصهيونية الدائرة على
ّ
اراضيها ...وان كل مؤسسة اعالمية ال تنقل اخلرب
الصحيح عن تلك احلرب الدائرة يف سورية هي ختدم
اعداء االنسانية...
وبكل اسف وامل نرى الكثري من املأجورين للصهيونية
يف وطننا احلبيب لبنان وهنا يف اسرتاليا ،هؤالء
باعوا انفسهم وخانوا الوطن وكل قضاياه االنسانية
احملقة...
واخريًا اقول :ان الصهيونية العاملية وكل من ّ
لف
ّ
لفها وعمل معها يف الداخل واخلارج سوف تتحطم
على الصخرة السورية...واني اقول لكل الشرفاء
ان مييزوا بني الصهيونية وبني الدين اليهودي
الن الدين اليهودي كان اول ضحية لتلك احلركة
العنصرية عدوة االنسانية يف هذا الكون ...واني
اقول لكل شرفاء العرب والعروبة ان يكفوا عن
شعار « الصحوة االسالمية» وان يتخذوا شعار
«الصحوة االنسانية» الن همنا االساسي جيب ان
حرة تليق
نركزه على االنسان وحقه حبياة كرمية ّ
حبقيقة وجوده االنساني...
مدمرة ،جيب ان حتيا
كفانا جوع وحرمان وحروب
ّ
شعوبنا على اساس املساواة والكرامة االنسانية
والسالم...اما اولئك املطالبون برحيل بشار االسد،
فهم يذكروننا مبطالب الصهيونية وعمالئها برحيل
الرئيس اخلالد مجال عبد الناصر ...هم تآمروا

على االمة بقتل مجال عبد الناصر وجميء نائبه
الرئيس املؤمن حممد انور السادات وبعده الرئيس
املؤمن حممد حسين مبارك ،وكالهما صهاينة ابناء
صهيونيات وهذا ما اكدته الوثائق املناهضة
للعنصرية الصهيونية يف العامل العربي.
وامته
القائد اخلالد حافظ االسد املؤمن بتاريخ شعبه ّ
ّ
تعلم من اخلطأ التارخيي الذي ارتكبه القائد
العظيمة
رسخ مفهوم
مصر...فهو
يف
الناصر
عبد
مجال
اخلالد
ّ
اخلدام خادم الصهيونية
خيت نائبه
املؤسسات ومل
رَ
ّ
رئيسا بعده لسورية ،بل من ال خيون االمانة ،وال
خيون الوطن ،وال خيون مسرية والده القائد واملعلم
حافظ االسد ،فكان الدكتور بشار االسد االستمرارية
القيادية خلري سلف يف دروب تقدم سورية وحترر
االمة العربية من براثن الصهيونية واتباعها...
ً
قيادة وجيشًا ومقاومة وشعبًا من
محى اهلل سورية
اآلن واىل االبد خدمة للكرامة االنسانية يف هذا
العامل .والسالم عليكم.

سعيد صيدواي (ابو عمـّار

خص رئيس امللحق الثقايف يف جريدة النداء البريوتية واملشرف االعالمي لراديو صوت الشعب يف لبنان
ّ
عمار بكلمة
والعامل العربي الشاعر والصحايف امحد وهيب ،شيخ املناضلني يف اسرتاليا سعيد الصيداوي ابو ّ
عمار الصيداوي والصهيونية:
خاصة يف مقالته االسبوعية «على طريق اخلالص»وهي بعنوان ابو ّ
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وجــوه

وجه
األسبوع
اعداد :أكرم املغوّش

الناشطة االجتماعية
رغده قطعيه
العمل واجب اساسي لالنسان

حمالن يف وسط السوق التجاري القديم يف ماونت درويت على العنوان:

12 Mount Druit Rd

مساحة احملل الواحد  126مرتا مربعا
احملالن على وشك االنتهاء واجلهوزية  -الرجاء ممن يرغب االتصال بأسرع وقت
الجراء التمديدات الكهربائية والصحية لتناسب مصلحته

ملن يهمه االمر االتصال بـ بيرت شباط 0411388978 :

على االنسان ان يعمل ويتعلم ليحقق
احلرة الكرمية ومهما ابتعد
امانيه يف احلياة
ّ
عن وطنه جيب عليه ان يتواصل وحيافظ
على تراثه ويتفاعل مع هذه البالد احلبيبة
اسرتاليا...هذه الكلمات قالتها لنا الناشطة
االجتماعية رغده قطعيه كرمية السيد عيد
قطعيه والسيدة ندى الصاج قطعيه.
ولدت رغده يف بلدة املنية يف الشمال
اللبناني وترعرعت فيها ويف سيدني حيث
تقيم مع اهلها حصلت على اجازة يف
التمويل املصريف من معهد بانكستاون
وتعمل يف حقل اختصاصها وهي عضو
يف اجمللس التجاري االسرتالي العربي
وهي تتقن اللغات العربية والفرنسية
واالنكليزية.
تقول رغده :اشكر اهلي االعزاء لسهرهم
علينا حيث شقيقي توفيق يتابع دراسة
الطب وشقيقيت رودي درست االدارة
السياحية وشقيقيت ريم تتابع دراستها...
وكل ما يهمنا ان نكون عائلة متعلمة فاعلة
يف اجملتمع وحمافظة على ارثنا وتراثنا
الوطين يف اسرتاليا احلبيبة وان نبقى على

تواصل مع وطننا الغالي لبنان وبالدنا
العربية وحيلو لي ان اردد مع الشاعر
العربي:
اذا غامرت يف شرف مروم
فال تقنع مبا دون النجوم
الناشطة االجتماعية والوطنية رغده
قطعيه صبية مجيلة يف تفكريها
واحرتامها لنفسها واآلخرين واصرارها
على ان العمل واجب اساسي مع
الثقافة والرتبية الن العمل قيمة كبرية
لالنسان.

National

Strata Management

لجميعحاجاتكممن
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
Chris: 9721 1611

حسم  %10لحامل
هذا االعالن

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
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أرقام قياسية جديدة يف السباحة ..والربيطاني ويغينز بطالً قومياً

تواىل سقوط االرقام القياسية يف حوض السباحة يف اليوم
اخلامس من دورة االلعاب االوملبية عندما حطم اجملري دانيال
غيورتا الرقم العاملي يف سباق 200م صدرا يف طريقه اىل احراز
الذهبية ،يف حني جنحت االمريكية ريبيكا سوني يف حتطيم الرقم
القياسي يف املسافة عينها لكن يف تصفيات نصف النهائي.
وقطع غيورتا املسافة بـ  2.07.28دقيقتني ماحيا الرقم السابق
وهو  2.07.31دقيقتان وكان مسجال باسم االسرتالي كريستيان
سربينغر منذ  30متوز/يوليو  ،2009كما حما الرقم القياسي االومليب
وهو  2.07.64دقيقتان وكان حبوزة اللقب الياباني كوسوكي
كيتاجيما الذي حل رابعا يف سباق اليوم .وكان كيتاجيما حقق
الرقم االومليب يف بكني  2008يف  14آب/اغسطس .وعادت
الفضية اىل الربيطاني مايكل جامييسون (2.07.43د) والربونزية
للياباني اآلخر ريو تاتيشي (2.08.29د) .اما سوني فبلغ توقيتها
2.20.00د يف نصف النهائي من السباق ،علما ان الرقم السابق
كان حبوزة الكندية انامي بريس (2.20.12د) حققته يف  30متوز/
يوليو  2009يف مدينة روما االيطالية.
لكن السباق االكثر اثارة كان على مسافة 100م حرة للرجال ،إذ
جنح االمريكي ناتان ادريان يف منح بالده ذهبية هذا االختصاص
للمرة االوىل من  24عاما ،عندما انتزع بفارق بسيط جدا الذهبية من
االسرتالي جاميس ماغنوسن .وقطع ادريان مسافة السباق بـ47.52
ثانية ،وحل امام االسرتالي جاميس ماغنوسن (47.53ث) ،والكندي
برنت هايدن (47.80ث) .وهذه املرة االوىل يفوز سباح امريكي
بهذا السباق منذ  24عاما حني توج مات بيوندي يف اوملبياد سيول
 .1988وهذه امليدالية االوىل الدريان ( 23عاما) يف بطولة رياضية
كبرية (اوملبياد ومونديال) ،بينما كان ماغنوسن ( 21عاما) هو
املرشح االفر حظا لكونه بطل العامل وصاحب افضل توقيت هذا
العام (47.10ث).
وعلق ادريان على فوزه بهذا الفارق البسيط عن ماغنوسن
الذي عوض تأخره يف آخر 50م« :رمبا يدي اكرب من يديه .االمتار
اخلمسون االخرية كانت متلفة لالعصاب».
واحرزت الصينية ليويانغ جياو ذهبية سباق 200م فراشة مسجلة
رقما اوملبيا جديدا (2.04.06د) لتتقدم االسبانية مرييا بلمونيت
غارسيا (2.05.25د) واليابانية ناتسومي هوشي (2.05.48د).
وكانت جياو احرزت فضية املسابقة يف بكني  2008وراء مواطنتها
ليو زيغي ،حاملة اللقب والرقم القياسي العاملي اليت حلت ثامنة،
وذهبية بطولة العامل  2011باالضافة اىل ذهبية االلعاب اآلسيوية
 .2010من جهتها ،حققت بلمونيت امليدالية االوىل السبانيا يف
مجيع االلعاب.
واحرز فريق سيدات الواليات املتحدة اليوم االربعاء ذهبية
سباق البدل 200×4م حرة مسجلة رقما اوملبيا جديدا بلغ 7.42.92
دقائق .وتألف فريقها من ميسي فرانكلني ودانا فوملر وشانون
فريالند واليسون مشيدت ،وتقدم اسرتاليا (برونيت بارات وميالني
شالنغر وكايلي باملر واليسيا كوتس) الذي سجل 7.44.41د ،يف
حني راحت الربونزية لفرنسا (كامي موفا وشارلوت بونيه واوفيلي
سرييال اتيان وكورالي باملي) بزمن 7.47.49د.
ويغينز بطل قومي
واستمر الربيطاني برادلي ويغينز يف التألق ،فبعد فوزه بدورة
فرنسا للدراجات الشهر املاضي ،اضاف اليها ذهبية سباق ضد
الساعة على حلبة هامبدن ضمن منافسات الدراجات .وهذه الذهبية
االوملبية الرابعة لويغينز واالوىل يف سباق ضد الساعة ،وبات
الربيطاني االكثر تتوجيا يف االلعاب االوملبية إذ رفع رصيده اىل
 7ميداليات متخطيا اسطورة التجذيف ستيف ريدغريف الذي ميلك
 6ميداليات بينها  5ذهبيات .واحرز ويغينز ذهبيتني يف سباق
املطاردة فردي وفرق يف بكني  2008وذهبية املطاردة فردي
يف اثينا  2004وفضية الفرق يف العام عينه وبرونزية السباق
عينه يف سيدني  2000وبرونزية ماديسون يف اثينا  .2004وجاء
تتويج ويغينز بالذهب االومليب بعد  10ايام من احرازه دورة فرنسا
الدولية حيث اصبح اول بريطاني ينال لقبها .وتفوق ويغينز (32
عاما) على االملاني طوني مارتن الذي نال الفضية والربيطاني اآلخر
كريستوفر فروم صاحب الربونزية .وقطع ويغينز مسافة السباق
البالغة  44كلم بـ 50.39.54دقيقة مبعدل سرعة وسطي 52.113
كلم/ساعة.
تنس
تأهل السويسري روجيه فيديرير املصنف اوال يف العامل لربع

نهائي مسابقة التنس ضمن اوملبياد لندن  2012بفوزه على
االوزبكستاني دنيس ايستومني  5 - 7و 3 - 6أمس .وما يزال
فيديرير ،بطل وميبلدون مطلع الشهر اجلاري على امللعب عينه،
وحامل الرقم القياسي بـ 17يف بطوالت الغران شيليم ،يبحث عن
ذهبيته االوىل يف الفردي ضمن االلعاب االوملبية .يذكر انه كان
فاز مع مواطنه ستانيسالف فافرينكا بذهبية الزوجي يف بكني
 .2008وواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عامليا صعوبة
كبرية قبل الفوز على االسرتالي املخضرم بثالث جمموعات 6 - 4
و 5 - 7و 1 - 6يف ساعة و 56دقيقة .وتأهل لربع النهائي ايضا
االرجنتيين خوان مارتن دل بوترو بفوزه على الفرنسي جيل سيمون
 1 - 6و 6 - 4و ،3 - 6واالسباني نيكوالس املاغرو على البلجيكي
ستيف دارسيس  5 - 7و ،3 - 6والفرنسي جو ويلفريد تسونغا
على حساب االسباني فيليثيانو لوبيز  )5 - 7( 6 - 7و.4 - 6
ولدى السيدات ،حققت االمريكية سريينا ويليامس فوزا ساحقا
على الروسية فريا زفوناريفا حاملة برونزية بكني  1 - 6و 0 - 6يف
طريقها اىل ربع النهائي .وتبحث سريينا أيضا عن الذهبية االوملبية
للمرة االوىل يف مسريتها لتكرار اجناز شقيقتها فينوس اليت
فازت باللقب يف سيدني  ،2000لكنها احرزت ذهبيتني اوملبيتني
يف الزوجي مع فينوس حتى اآلن .وتأهلت لربع النهائي ايضا
البلجيكية كيم كلييسرتز بفوزها على الصربية آنا ايفانوفيتش - 6
 3و .4 - 6ويف الدور الثالث ايضا ،فازت الروسي ماريا كرييلنكو
على االملانية يوليا جورج  )5 - 7( 6 - 7و.3 - 6
جتذيف
احرزت بريطانيا الدولة املضيفة اول ذهبية اوملبية يف االلعاب
احلالية وكانت يف رياضة التجذيف بعد فوز هيلني غلوفر وهيذر
ستانينغ باملركز االول يف مسابقة الزوجي مبوجه امس ،وحلت
غلوفر وستانينغ امام االسرتاليتني كايت هورنسي وسارا تايت
(فضية) والنيوزيلنديتني جوليت هاي وريبيكا سكاون (برونزية).
ومل يسبق ان احرزت بريطانيا اي ذهبية يف هذه الرياضة ،وتقتصر
غلتها السابقة على  4ميداليات :فضيتان وبرونزيتان فكان االخفاق
السابق مصدر انتقادات الذعة للسلطات الرياضية يف الدولة
املضيفة من قبل املراقبني والصحافية الشعبية احمللية.
واحرزت اوكرانيا ذهبية الرباعي مبجذافني بواسطة الرباعي
االوكراني املؤلف من كاترينا تاراسنكو وناتاليا دوفغودكو
واناستازيا كوجنكوفا ويانا دمينتييفا املركز االول ،امام االملانيات
انيكتارين ثييله وكارينا باير ويوليا ريشرت وبريتا اوبل ،فيما كانت
الربوزنية من نصيب االمريكيات ناتالي ديل وكارا كولر وميغان
كاملوي وادرين مارتيلي.
واحرزت املانيا ذهبية الثماني مبوجه للرجال .وحصل املنتخب
االملاني الذي مل يهزم يف  26سباقا على التوالي منذ  ،2009اللقب
االول يف هذا االختصاص منذ  24عاما والرابع يف تاريخ مشاركاته
االوملبية بعد  1960و 1968و .1988وحل املنتخب االملاني امام
نظرييه الكندي (فضية) والربيطاني (برونزية).
سلة
احلقت الواليات املتحدة املرشحة فوق العادة الحراز امليدالية
الذهبية خسارة كبرية بتونس بفوزها عليها  63 - 110ضمن منافسات
اجملموعة االوىل من مسابقة كرة السلة للرجال .وكان فوز الواليات
املتحدة على تونس متوقعا نظرا لفارق االمكانات الفنية والبدنية
بني العيب الطرفني .وصمد منتخب تونس نسبيا يف الشوط االول
الذي انتهى بفارق منطقي  ،33 - 45لكن االمريكيني استعرضوا
يف الشوط الثاني وزادوا الفارق بشكل كبري .وهذا الفوز الثاني
للواليات املتحدة يف الدورة بعد ان تغلبت على فرنسا يف مباراته
االوىل  ،71 - 98يف حني لقيت تونس خسارتها الثانية اذ كانت
سقطت يف اجلولة االوىل امام نيجرييا  .60 56وحقق منتخب فرنسا
فوزا الفتا على نظريه االرجنتيين  64 - 71على رغم تألق النجمني
مانو خينوبيلي ولويس سكوال حيث سجل االول  26نقطة والثاني
 .16وبرز يف صفوف فرنسا طوني باركر ونيكوال باتوم وسجال 15
و 14نقطة على التوالي .ويف مباراة ثالثة ضمن اجملموعة االوىل
ايضا ،فازت ليتوانيا على نيجرييا .53 72
ويف اجملموعة الثانية ،احلقت روسيا ايضا خسارة كبرية بالصني
 .54 73وهذا الفوز الثاني لروسيا بفارق حنو  20نقطة بعد تغلبها
يف اجلولة االوىل على بريطانيا  .75 95وضمن اجملموعة عينها،
قاد الثنائي باو غاسول ورودي فرنانديز اسبانيا اىل الفوز على
اسرتاليا  70 - 82بتسجيلهما  20و 17نقطة على التوالي .وتصدرت

اسبانيا الرتتيب مع روسيا بانتصارين لكل منهما .وضمن اجملموعة
الثانية ايضا ،فازت الربازيل على بريطانيا .62 67
فضيحة البادمنتون
يف املقابل طفت اىل السطح فضيحة تالعب مثاني العبات
صينيات بنتائج مبارياتهن يف لعبة البادمنتون ،فقرر االحتاد
الدولي للعبة استبعادهن .وكان االحتاد الدولي اتهم الالعبات
الثماني (اثنتان من الصني ومثلهما من اندونيسيا و 4العبات
من كوريا اجلنوبية) بانهن «مل يبذلن كل ما يف وسعهن» من
اجل الفوز مببارياتهن الرمسية يف االلعاب االوملبية .وفتح الوفد
الصيين حتقيقا يف املوضوع حسب وكالة االنباء الصينية ،وقال
متحدث باسم اللجنة االوملبية الصينية« :حنن نعارض اي سلوك
خيالف الروح الرياضية واالخالق» .وتقدمت الرياضيات الثماني
باستئناف لقرار استبعادهن ،واعلن االحتاد الدولي يف وقت الحق
أمس ان االستئناف رفض.
تنشط
اعلنت اللجنة االوملبية الدولية أمس ان العينة الثانية اليت
اخذت من العبة اجلمباز االوزبكستانية لويزا غاليولينا اثبتت وجود
مادة الفوروسيميد .وكانت غاليولينا خضعت لفحص الكشف عن
املنشطات يف  25متوز/يوليو قبل يومني من االعالن الرمسي
النطالق دورة االلعاب االوملبية يف لندن ،وتبني وجود هذه املادة
املمنوعة فتم ايقافها موقتا .وسيتم استبعاد غاليولينا منطقيا من
االلعاب من قبل جلنة االنضباط.
التينينا
قالت بطلة اجلمبار السوفياتية سابقا الريسا التينينا انها ليست
خائبة خلسارتها رقمها القياسي يف العدد املطلق من امليداليات
ملصلحة السباح االومليب االسطوري االمريكي مايكل فيلبس.
وكان السباح االمريكي حطم رقم التينينا الصامد منذ عام 1964
باحرازه ميداليته التاسعة عشرة يف االلعاب االوملبية الثالثاء بينها
 15ذهبية.
وقالت التينينا اليت حققت رقمها القياسي السابق من  1956اىل
« :1964كنت عادية الني كنت متهيئة هلذا االمر واتوقع حصوله.
بالطبع كنت افضل ان تكون هوية الرياضي روسية ،كان االمر
افضل بالنسبة لي!» .وتابعت« :يف الواقع انا سعيدة جدا من
اجله ،واريد ان امتنى له حياة عادية وهذا هو االهم .احلياة هي
احلياة ،اجلميع مير مبراحل صعود وهبوط ،لكن قبل كل شيء جيب
ان تكون كائنا بشريا عاديا».
واستهلت التينينا مشوارها حنو االجناز يف اوملبياد ملبورن عام
 1956قبل ان تعتزل بعد اوملبياد طوكيو عام  1964ويف جعبتها
 14ميدالية فردية واربع ميداليات للفرق .اما ذهبياتها التسع ،فقد
تساوت بها مع السباح االمريكي مارك سبيتز ،وعداء املسافات
الطويلة الفنلندي بافو نورمي ،والعداء االمريكي كارل لويس.
وحده فيلبس تفوق على اجلميع باحرازه  15ذهبية.

فروسية :كريم فارس
خامساً يف جائزة هولندا

حقق الفارس اللبناني كريم فارس على «تاتيانا» اجنازًا باحتالله
املركز اخلامس يف مسابقة اجلائزة الكربى زويدولد اهلولندية
(جنمتان ،)CSI ،اليت يبلغ معدل ارتفاع حواجزها سم ،واليت شارك
فيها فارسًا من خنبة الفرسان االوروبيني الدوليني.
وقد امت فارس الدور االول من دون أي خطأ ،بينما احتسبت له
أخطاء يف الدور النهائي السقاطه حاجزًا واحدًا ،حمققًا ثاني أفضل
زمن يف املباراة خلف اهلولندي الفائز باملسابقة ساندر غريينك على
«كاسرب دو موز».
ويف مباراة ثانية ضمن املسابقة عينها ،وخمصصة باخليل الشابة
(دون سبع سنوات) ،حل فارس سادسًا على «بربري» ،وأمت
اجلولتني ،اللتني أقيمتا على مدى يومني ،من دون أي خطأ.
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ﻛﺎﻣﺮﺒ ﻭﺍﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﻞ ﺳﺎﺭﺍﻓﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ ،ﻧﻨﺘﻬﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳴﺒﺎﺭﻙ ﻟﻨﺘﻘﺪﻡ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻜﻢ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﻧﺴﺄﻝ
ﺍﷲ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺑﺼﻴﺎﻡ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻧﻨﻲ ،ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺘﻜﻢ ،ﺃﻋﺮﺒ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻱ ﻭﻓﺨﺮﻱ ﺑﺎﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻜﻢ ﻭﺃﺣﺮﺘﻡ ﺟﻬﻮﺩﻛﻢ
ﻭﻋﻄﺎﺀﺍﺗﻜﻢ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺧﻼﻝ
ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳴﺒﺎﺭﻙ .ﺍﻥ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺂﺧﻲ ﻭﺍﳴﺤﺒﺔ ﻭﺍﳴﻮﺩﺓ ﺻﻔﺎﺕ ﺗﻤﻴﺰﻛﻢ
ﻛﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﳲ ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ.
ﻧﺮﺟﻮ ﺩﻋﺎﺀﻛﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮﺯ ﳲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﳴﻘﺒﻠﺔ ﳲ  ٨ﺃﻳﻠﻮﻝ ﻟﻨﺤﺘﻔﻞ ﺳﻮﻳﺔ
ﺑﺄﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻛﺜﺮﻴﺓ ﳲ ﺍﳴﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ..
ﺃﻋﺎﺩﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻭﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ.
ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻧﺘﻢ ﺑﺨﺮﻴ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻭﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـ:
Bill: 0412139068 - Khalil: 0403129777

Printed and authorised by Steve Kamper - 10 King St, Rockdale

نائبة مقعد باراماتا الفيدرالي جولي أوينز تهنئ
MESSAGE FROM

رسالة من النائبة

JULIE OWENS MP

جولي اوينز

RAMADAN

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

Ramadan is the most important month of the year
for thousands of Muslims in my electorate.

رمضان هو الشهر االكثر اهمية من اشهر السنة

It is an important time of spiritual reflection and
worship, including the fasting for which Ramadan
is known in the wider community.

لآلالف من املسلمني يف منطقيت االنتخابية.
انه وقت مهم للتأمل الروحي والعبادة وهو شهر
الصيام لشرحية كبرية من اجملتمع الواسع.

As the Member for Parramatta for the past 7 years,
Ramadan is well and truly part of my annual
calendar and a time I look forward to each year.

وكوني نائبة ملقعد باراماتا لـ  7سنوات مضت
فان رمضان حقيقة ،هو جزء من روزناميت السنوية

I will enjoy celebrating this time once again with
the Muslim community in my electorate.

واتطلع حللوله كل عام.

I wish all people of the Islamic faith peace and joy
in this very important month.

انين سعيدة لالحتفال بهذا ا لشهر املبارك جمددا
مع اجلالية االسالمية يف منطقيت االنتخابية.
أمتنى جلميع ابناء اجلالية االسالمية السالم
والفرح يف هذا الشهر املبارك.
وكل عام وانتم خبري.

With my warmest regards,

Julie Owens, MP

Federal Member for Parramatta
جولي اوينز
نائبة مقعد باراماتا

Shop 1/25 Smith Street, Parramatta NSW 2150
)(Entry on Macquarie St, opposite the Post Office

Fax: 02 9689 3813

Ph: 02 9689 1455

Julie Owens MP
Federal Member for Parramatta
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ترشيح رجل العام يف منطقة سانت
جورج لعامي  2010و2011

خليل ابراهيم

عن الدائرة الثالثة يف بلدية روكدايل
يعلن رئيس بلدية روكدايل بيل سارافينوفسكي
( )Saravinovskiعن ترشيح نفسه النتخابات
البلدية يف شهر ايلول /سبتمرب عام .2012
لقد تم انتخابي لعضوية املجلس البلدي الول
مرة عام  1982وكان لي الفخر ان أُنتخـَب رئيساً
للبلدية لـ  6دورات.
انني أشعر بالفخر ملا قدمته الجالية اللبنانية
والعربية ملدينة روكدايل ،ويسعدني أن أُعلن ضمن
الئحتي االنتخابية السيد خليل إبراهيم الذي يحظى
باحرتام كبري يف املجتمع لخدماته وأعماله الخريية
واالجتماعية باإلضافة للسيد بول  ،Kamperابن
ستيف  Kamperاملعروف بنشاطه الكبري يف
املجتمع.
ان مخططنا للسنوات الـ  4القادمة بسيط وهو
خدمة املجتمع وجعل روكدايل مكانا أفضل للحياة
والعيش فيها.
يرجى ممن لديه اي سؤال او استفسار االتصال:
بيل سارافينوفسكي0414 139 068 :
خليل إبراهيم0403 129 777 :

اقرتعوا لالئحة
بيل
سارافينوفسكي
()Saravinovski
لتكون صوتكم
يف مجلس بلدية
روكدايل

مرشحو حزب العمال عن الدائرة الثالثة ..من اليسار:
بيل سارافينوفسكي ،خليل ابراهيم وبول كامرب
Mayor Bill Saravinovski from Rockdale Council
announces that he was standing for re election at
the Council elections in September 2012.
Since 1982 I have been a Counsellor and I have
been proud that I have been your mayor for the past
6 terms.
I have been proud of what the Lebanese community
has done in the City of Rockdale and I am delighted
to have on my team Khail Ibrahim who is well
respected in the community for his community
works in addition I have Paul Kamper , the son of
Steve Kamper on our list. Paul is very active in the
community.
Our plan for the next 4 years is simple and that is
to serve the community and make Rockdale a better
place to live.
;Our contact details are

Bill Saravinovski: 0414 139 068
Khail Ibrahim: 0403 129 777
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LIVE TV CHANNELS | TV SERIES | MOVIES | RADIO | VOD | PAY-PER-VIEW

Offer Valid from July 10th to August 25th





Connect with us on:

Media Center
Video-on-Demand

Movies

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

YouTube

Pay-Per-View

TV Series

Canberra - Lyneham
Arabic IPTV............................ (+ 61) 4-100-60-100
Geelong
Nima Satellite....................... (+ 61) 4-017-29-598
Melbourne
Ishtar Persian Bazar................ (+61) 393-549-212
Austech Telecom..................... (+61) 410-514-439
Bamyan Halal Butchers.......... (+61) 397-932-636
Super Gulf………................... (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication......(+61) 387-949-876

Parammata
Little Persia ................................ (+61) 29-630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........... (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite....... (+61) 423-631-129
Osborne Park Perth
Sid Satellite ................................ (+61) 415-406-500
Monterey
Digitech Sound & Vision ..................(+61) 29-593-2650
Thomastown
Professional system & network ....(+ 61) 452-233-002

Sydney
AVA Satellite............................. (+61) 401-491-546
Super Sahel.............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions......................... (+61) 402-666-555
Bullono.................................... (+61) 043-300-8974
Niavaran Market .................... (+61) 294-771-772
Broadcasting Australia Satellite ....(+61)298-91-2551
Sahibi Supermarket..................(+61)286-777-927
Padstow
Image for Computer ............... (+61) 450-296-121

agentsupport@glarab.com

.com

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

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

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

10-11-0007

Radio


SHOUTcast

08-10-0033

TV Channels

Picasa
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و Spas
و  Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  3000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

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:
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مــعارض

الوجه اآلخر لــ بسام دكان
كتب اكرم املغوّش

عرف الصديق العزيز
االستاذ بسام دكان برجل
االعمال الناجح يف كافة
مؤسساته التجارية اىل
جانب اميانه باهلل واالنسانية
والعرب
لبنان
وحمبة
واخالصه الدائم السرتاليا
احلبيبة املتعددة احلضارات
والثقافات...
صديق
دكان
بسام
الفقراء واحملتاجني ميد يده
هلم بسخاء دون ان تعرف
يده االخرى.
ومجيلة
طويلة
قصة
مع حبيبنا وعزيزنا بسام

يف افتتاح املعرض املسائي :قنصل لبنان العام االستاذ جورج البيطار غانم يتوسط رئيس
بلدية بانكستاون كال عصفور وعقيلته وبسام وداني دكان ومرشا مقبل
قنصل لبنان العام االستاذ جورج البيطار غانم يتسلم لوحة من الفنان
بسام دكان بريشته ويبدو الفنان جوزيف حقالني

وعائلته ووالدته املثالية واخوته واخواته.هنا فاجأنا العزيز بسام
مبواهبه العديدة وخاصة رغم مشاغله مع ابنائه االعزاء بشركة
التأمني والتحويل املصريف...ايضًا انه فنان مبدع بدأ الرسم
بعد عمر اخلمسني عامًا والعمر كله حيث يرسم اللوحات الزيتية
على احلرير .ويف اول معرض فين له مع ابنة بلدته (عشاش)
الفنانة اليانور سعد يف معرض التسوق املسائي يف بانكستاون
برعاية رئيس البلدية كال عصفور ومشاركة قنصل لبنان العام
يف سيدني االستاذ جورج البيطار غامن والنائبة تانيا ميهايلوك
وحشد من ابناء اجلالية.
يذكر ان الفنان بسام قدم عربون حمبة واخالص هدية عبارة
عن ارزة لبنان وشعاره اخلالد لسعادة قنصل لبنان العام االستاذ
جورج البيطار غامن الذي افتتح املعرض مع رئيس بلدية بانكستاون
كال عصفور.

(تصوير آركس)

الفنانة اليانور سعد

العمل الفني االول للفنان بسام دكان
National

Strata Management

لجميعحاجاتكممن
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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Melbourne

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع
وأرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
ومجاهلا وديكورها
على استعداد الستقبال
مناسباتكم املفرحة ..زواج  -خطوبة  -أعياد
ميالد  -عمادات وغريها

لقمة شهية  -نظافة تامة  -خدمة ممتازة
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
بحرية
Pizza - Pasta -

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
Steak - Seafood
خدمة  ..نظافة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
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Hatem

Electrical Contracting

حاتم

كانت ومازالت شركة
للتمديدات الكهربائية
كانت وما زالت تقدم أفضل
الخدمات على أنواعها
املؤسسة تضم فريقا كامال من
االختصاصيني يف التمديدات
الكهربائية ألكرب املؤسسات
واملنازل السكنية
 كفالة يف.. صدق يف املعاملة.. خدمة سريعة
العمل

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650
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ملبورن

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم
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العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581
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Melbourne

قداس وجناز لراحة نفس املرحومة مسيحية العلم حامت
يقام قداس وجناز لراحة نفس

املرحومة مسيحية العلم حاتم

وذلك يوم السبت يف  11آب  2012الساعة
مساء يف كنيسة سيدة لبنان املارونية
السادسة
ً
يف ملبورن
الداعون :اوالدها
يف ملبورن سايد حامت وعائلته
يف لبنان الياس وعائلته وشفيق وعائلته
شقيقتها يف لبنان هند زوجة جوزف طوبيا
الغصني
شقيقها يف لبنان وهيب العلم وعائلته ويف
الربازيل خليل العلم وعائلته
ابناء شقيقها يف لبنان واملهجر وعموم عائالت

داربعشتار يف الوطن واملهجر.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء.
الدعوة عامة

أ فر ا ن ا أل ر ز

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
خبز أمسر وأبيض  -مجيع أنواع
املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش زعرت ،فطاير
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان
وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار
33 - 37 High St, Preston VIC 3072

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق
املعجنات
حلم بعجني ،منقوش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة
بالبيض وأصناف
أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية.

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة

تقدم يوميا املنقوش بزعرت  -لحم بعجني -
فطاير بسبانغ وبجبنة  -كعك بسجق  -بيتزا
 فطاير لبنانية واجنبية  -سندويشات وجميعانواع املعجنات
اطباق متنوعة  ..لقمة شهية  ..خدمة سريعة
ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك فتجد اكثر
تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

88.6 fm
حمالت اهلدى
مساء كل يوم أربعاء من الساعة
للمواد الغذائية
السادسة إىل الثامنة مساء

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

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
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حتية اىل القادة والشهداء
حتييت اليكم يا من رويتم ارض الوطن السوري بدمائكم
الطاهرة الزكية.
يا من سجلتم على جبني التاريخ آيات السمو واخللود.
ايها القادة الكبار الشهداء:
ان دماءكم لن تذهب هدرًا مهما طال الزمن .وان ّ
بشاركم
يبشركم بانه بدأ العد العكسي وسيالحق اخلونة واجملرمني
حبق الوطن اينما وجدوا وسيالحق فلول املرتزقة حتى القضاء
عليهم.
ويؤكد لكم انه يف جبهة العمل الدؤوب ملصلحة سوريا
وشعبها االبي وسيعيد االمن واالستقرار اىل سوريا ويقوي
دور جيشها البطل ويعزز معنوياته اكثر مما كان عليه ،موفرًا
للشعب السوري االمن واالستقرار الدائمني.
لقد حان الوقت لتصفية هؤالء الذين يضمرون الشر لسوريا
وجليشها الباسل.
وبعد مرور سنة واربعة اشهر مل يعد من مسايرة الحد ،طفح
الكيل من جمرمي الداخل وفلول املرتزقة من هنا وهناك
وبوحدتنا وجهوزية جيشنا وبوعي شعبنا وتالمحه سيواجه
النظام كل خمططاتهم االجرامية املكشوفة.
نعم هؤالء املرتزقة ومن معهم يف الداخل دمروا الوطن
ونهبوا كل خرياته وقتلوا واغتالوا العائالت الربيئة واعتدوا
على الكنائس واملساجد فهؤالء اجملرمون لن يفلتوا من
العقاب مهما كان الثمن باهظًا.
فهل يعقل ان حيكم ويقود سوريا ويرعاها من حيمل يف
عقله وقلبه احلقد والكراهية والعمالة والنيل من الكرامات
والتطاول على املقدسات.
ايها القادة الشهداء وغريكم من الذين سبقوكم على طريق
الشهادة ،ان سوريا اليت حلمتم بها ثقوا بأن احالمكم امانة
يف عنق قائدها الرئيس بشار االسد ستتحقق وستعود
سوريا كما كنتم حتلمون بها ال بل اقوى.
ناموا مرتاحي الضمري ،قريري العني فسوريا عائدة عائدة
عائدة.
ويف اخلتام ،اقول آلباء وامهات الضباط الشهداء االربعة
ولزوجاتهم واوالدهم:
داوود راجحة  -آصف شوكت  -حسن توركماني وهشام
خبتيار
ال تبكه فاليوم بدء حياته
ان الشهيد يعيش يوم مماته
			

صحايف عتيق

وفاة فاضل
إنتقل إىل رمحته تعاىل يف لبنان املأسوف عليه

منتور حليم الزاعوق من بلدة حدشيت

سيقام قداس وجناز عن نفسه الطاهرة الساعة احلادية عشر من
صباح نهار األحد الواقع فيه  5آب  ،2012يف كنسية سيدة لبنان
املارونية على العنوان التاليNormanby Ave. Thornbury 230:
VIC
الداعون:
شقيقته جوزفني زوجة طوني يعقوب مع أوالدها وعياهلم
خالته مساحية زوجة رومانوس حنا رعد مع أوالدها وعياهلم
عائلة خاله املرحوم يوسف توفيق رعد مع أوالده وعياهلم
يف لبنان:
ارملته ريتا أبو زيد
إبنه أنطوني
إبنته رموندا
والدته نئية أرملة املرحوم حيلم منتور الزاعوق
إخوته :جوزيف – حنا وايلي مع عياهلم
األعمام :
عائالت املرحومني نديم – وجيه – اميل وكليم اهلل الزاعوق مع
أوالدهم وعياهلم
عائلة خاله املرحوم رومانوس توفيق رعد مع أوالده وعياهلم
عائلة خالته املرحومة جنات رعد مع أوالدها وعياهلم
وعموم عائالت الزاعوق – أبو زيد – يعقوب – رعد – خطار – ايليا –
اخلازن – بزعزني – األمري – يونس – صعيب يف الوطن واملهجر
الدعوة عامة
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الساعة  25يف ملبورن
هذا القنصل العام
من الناس وهلم...انه هنري قس
طون القنصل العام للجمهورية اللبنانية يف فيكتوريا...حقق
الكثري لناسه يف هذه اجلالية...
هنري قسطون حكاية عمل وامل يؤمن باالفعال...صنع تارخيًا
القنصلية...حوهلا اىل مؤسسة بتفوقه االداري
جميدًا ملؤسسة
ّ
ورصانته وعدالته وقساوته يف آن واحد...اخالق ومناقب...
احرتام وحمبة...تلك هي شخصية هنري قسطون...يتمتع
بقيم مفعمة بروحية الرتاث واالصالة.
الرجل
ٍ
يغادرنا مع زوجته احملرتمة واوالدهما االسبوع القادم...يعود
اىل الوطن...اىل لبنان اىل ربوعنا الرائعة هناك...
يتوثب يف دروب العطاء والتضحية والوفاء لقمة اخرى تليق
بقدراته وتطلعاته النوعية اهلادفة...
هنري قسطون من رجاالت لبنان الطيبني االوفياء للوطن
قل فيه الوفاء ،يف زمن ّ
ولناسه ولقضيته...يف زمن ّ
قل
فيه الرجال...نقول ذلك واحلق نقول ونشهد:كلنا يعرف ان
الرجال مواقف ،وكلنا يعرف ان االعمال هي اليت تبينّ خفايا
واعماق كل انسان يف هذا الوجود...
هنري قسطون آمن وكافح ومارس هذه العناوين ،فكان
ّ
واملتألق يف رسالته الدبلوماسية االنسانية
الرجل الناجح بل
يف جمتمعنا االسرتالي...
هنري قسطون يا سفري الوطن لناسه ولكل الناس...نفتخر
بك...انت تستحق كل احملبة وكل التقدير .باسم كل من
ّ
سيطلع على
وتعرف عليك من خالل عملك ،وكل من
عرفك
ّ
تارخيك هنا ،نرفع لشخصكم النبيل حتية اكبار وحمبة وتقدير.
ترافقكم السالمة ،وشكرًا لك ولعائلتك الكرمية.
*****

الشاعر والصحايف الكبري امحد وهيب

حتية اىل الشاعر والصحايف الكبري امحد وهيب...زارنا يف
ملبورن وكان لنا معه لقاء ال ميكن ان ننساه...اهدانا نتاجه
االخري «كأنه حدث غدًا»...
الرجل مقاوم من الرتاث احلضاري الراقي...ابن اجلنوب...ابن
معاناة شعب قهر القهر بالقهر ...واملوت باملوت...وانتصر
ربانيًا هو تاريخ شعب
حمققًا للوطن نصرًا تارخييًا اسطوريًا ّ
عصي على املوت.
اعالمي ملتزم هموم
هو
واالذاعي
والشاعر
امحد وهيب الكاتب
ّ
وشجون الوطن هو الوطن الكلمة اليت كانت حكاية البداية
واىل الالنهاية.
احلق نقول ان امحد وهيب شاعر طافح العاطفة ،صادق القول،
نبيل...اليس الشعر اختصار كالم؟
نعم امحد وهيب يعانق حممود درويش يف خندق املقاومة وحب
البقاء...هكذا ترتفع السنابل يف جنوبنا...جنوب الروح...
تلمع حبة الليمون قندي ًال على ليل مغرتبينا .تسطع اجلغرافيا
من حروف االجبدية عند مفرتق املعاني...ونعم ،مع حممود
درويش اخلالد ابدًا:انا مل اوقف حصاني ّ
اال ألقطف وردة
محراء من بستان كنعانية مجيلة يف جنوب جنوب لبنان ...يف
هضاب اجلليل ،يف ربوع فلسطني املغتصبة ..ارضنا ارض
كنعانية عاشقة ...مؤمنة تقبل جبني ام بسوع ،ساجدة البن
االنسان...مرددة كثريًا ما يتفجر النور من عنفوان احلروق
ونضارة اجلراح...فما امجل ان نكون ذلك الفينيق الطالع من
رماد احلرائق ،على اظافره بقية من مجار ،وجبناحيه يتكمش
اللهيب...
شاعرنا امحد وهيب حتية لك يف عرين الكلمة حيث انت اآلن
يف العاصمة االوىل بريوت...يف صوت الشعب ونداء الشعب
الغراء.
جملة النداء
ّ
*****

الرئيس الياس نقوال بو صعب

حديث احلدث هي ضهور الشوير آخر مدينة مقدسة يف
بالدنا...
مهرجان املغرتبني ،الذي انطلق من ارض احلق واخلري واجلمال
ونيف ،وصفه وزير السياحة وابن
منذ اكثر من مخسني عامًا
ّ
العز والكرامة البنائنا
املنت الشمالي فادي عبود مبهرجان
ّ
بقيم انطلقت من هذه الربوع
املغرتبني الذين زرعوا العامل
ٍ
احلضارية الرائعة...ضهور الشوير يقول رئيس بلديتها الياس
بو صعب هي االرض اليت رفع رأسه منها وفيها معلم االمة
وهاديها انطون سعاده...اول من زرع فكرة املقاومة وثقافة
الوعي القومي االجتماعي احلضاري يف هذا املشرق ،ومنه اىل
الكونية ،يف خط الرسولية اجملتمعية هلذا اجملتمع
العاملية
ّ
الذي هو ابو احلضارات والرساالت السماوية اىل العاملني...
ايها املغرتبون انتم بناة االنسانية...انتم روح الوطن...
انتم حكايات البطولة الواعية...حتية لكم يف عيدكم...عيد
املغرتبني من مدينتكم ضهور الشوير...

مسعوديـــات

كميل مسعود

*دولة ام ال*
عاش اللبنانيون عقودًا من االمن واالستقرار والبحبوحة والراحة
منذ االستقالل حتى الطائف الذي بالنهاية ارتضاه اكثر من نصف
اللبنانيني مرغمني...
وان كان هناك بعض التجاوزات السياسية ولكنها مل تعرقل
سري عمل احلكومات يومًا من االيام وال احد ضد الفساد او ضد
االصالح وال ضد اي مشروع حيوي يهم الوطن واملواطن .واذا
كان هناك من مطالب وما يعيقها من اضرابات او مظاهرات تبقى
كلها ضمن االطار الصحيح دون كيدية او حقد او شتيمة او عرقلة
اي مشروع حيوي.
فاحللول املستعصية كان رئيس اجلمهورية هو مفتاح احلل وكلمة
الفصل .اجلميع كانوا على قناعة تامة ان رئيس اجلمهورية ليس
لطائفة معينة من الناس او لفئة امنا هو رئيس البالد ولكل
اللبنانيني.وكان الدستور قد اعطى رئيس اجلمهورية صالحيات
يتمتع بها كل رئيس يف العامل وان كانت ناقصة يف مكان ما.
فرئيس الوزراء له صالحياته كما لكل وزير صالحياته وال جيوز
ألحد التعدي على اي صالحية من صالحية هؤالء كما لرئيس
اجمللس صالحيات يتمتع بها كذلك للنائب له صالحياته واجلميع
حتت سقف الدستور والقانون.
كان اجليش خطا امحر ممنوعا جتاوزه خصوصًا عندما يكون الوطن
جرد رئيس اجلمهورية من صالحياته
يف خطر .وبعد الطائف الذي ّ
دبت الفوضى واصبحت السلطات الثالث مهددة.
ّ
ّ
مكتف االيدي وغري قادر على حسم اي موضوع والوزراء
الرئيس
والنواب كل منهم يعمل على هواه منهم من يصدر القوانني
احملرم اىل عرقلة املشاريع احليوية
يشرع
يشرعها او
ومنهم من
ّ
ّ
ّ
والنائب سيد امره ألنه يقود زمرة وراءه  -منهم من يطالب
مبحاكمة قائد اجليش ومنهم من يطالب باستقالة وزير الدفاع وآخر
يطالب بطرد السفري السوري من لبنان واملشاريع احليوية اليت
تهم الوطن واملواطن توقفت بسبب التجاوزات على الصالحيات
اىل قطع الطرقات واحراق الدواليب واشعال النار يف براميل
النفايات واقفال احملال التجارية بالقوة وهو باب رزق املواطن
ومنع الناس من الوصول اىل اماكن عملهم واشعال نار الفتنة
بني املواطنني.
أهكذا تبنى االوطان؟
ال ،لبنان ال جيوز ان يرتك كما هو احلال السائد اليوم بل هو حباجة
اىل نظام جديد يكون فيه قادرا على محايته من كل التجاوزات
وحتى التجاذبات السياسية.
شادي املولوي القي القبض عليه لتعامله مع منظمة ارهابية،
اقيمت احلواجز واملظاهر املسلحة يف طرابلس سقط خالهلا 9
قتلى وعشرات اجلرحى مما اجرب الدولة على اخالء سبيله مبوجب
كفالة مالية قدرها  500الف لرية لبنانية .عناصر اجليش الذين
قاموا بواجبهم الوطين على جسر الكوخيات يف عكار اوقفوا على
ذمة التحقيق من قبل القضاء العسكري ثم اخلي سبيلهم بعد ان
اتضح للقضاء العسكري انهم ابرياء ثم اعيد توقيفهم جمددًا بعد
مظاهرات وقطع طرق من قبل ّ
قطاع الطرق .
حممد االسري يف صيدا اعلن االضراب املفتوح (انهاه قبل صدور
هذا العدد) ونصب الشوادر وقطع الطرقات ووضع املراحيض
داخل اخليم فأقفلت احملالت التجارية و «اختبت بيوت العامل».
على الدولة ان حتزم امرها وتقوم بواجباتها جتاه مواطنيها.
كفى اذالل باملواطن وكسر كرامته واعدام لقمة عيشه تارة من
امحد االسري وتارة من خالد الضاهر واملرعيب وتارة اخرى من
املخيمات الفلسطينية.
اذا كنتم تريدون الطالق ،فليكن الطالق النه افضل من االستسالم
للمؤامرة ومن بيع الذات.
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االفتتاح الكبري ملطعم « »ZAATARزعرت لصاحبه شفيق شويري واوالده

يوم اخلميس املاضي ّ
مت افتتاح مطعم  ZAATARزعرت لصاحبه
حبيب اجلماهري شفيق الشويري واوالده على عنوان  365سيدني
رود كوبرغ وسط حشد كبري من العائالت اللبنانية والعربية
واالجانب ومنذ الصباح الباكر كان السيد شفيق شويري واوالده
والسيدة نهى زوجته بستقبلون الضيوف الذين كانوا يتوافدون
مرحبني بهم امجل ترحيب وهو يقول انا ليس لي فيه
اىل املطعم
ّ
شيء امنا هو منكم ولكم انتم ايها االصدقاء واالحباء الشركاء
االصليني يف هذا املطعم وال من غريب بيننا.
كما تذوق اجلميع طيب اللطف واالخالق كذلك تذوقوا اشهى
االطباق اللبنانية والعربية من اقراص الكبة اىل التبولة والكفتة
واحلمص بطحينة والسلطة والبابا غنوج ومجيع انواع املعجنات
ّ
كاللحم بعجني واملنقوش بزعرت وغريه وهناك اصناف متعددة من
املأكوالت وكل ما تطلبه النفس جتده خاصة الفالفل.
ومنذ اللحظة االوىل تبني للجمهور ان هذا املطعم الفريد من
نوعه هو من ارقى املطاعم اللبنانية يف قيكتوريا وسوف يكون
املالذ االول للعائالت احملرتمة النه حيتوي على كل مستلزمات
الراحة ..جلسة هادئة ،ديكور وال امجل ،طاوالت صغرية ومتوسطة
وكبرية للعائالت واخرى تتسع الكثر من عشرين شخصا ،يعين ان
املطعم كامل جمهز جبميع مستلزماته.
ومما ال شك فيه انك تفخر بتكريم ضيوفك يف جناحه نظرا
لتميزه باخلدمة املميزة والسريعة ومتتعه بالنظافة التامة.
هذا وكان السيد شفيق قد حدد يوم اخلميس االفتتاح وذلك
من دون دعوات تفاديًا الي نسيان قد حيصل خاصة من اصدقائه
وحمبيه وما اكثرهم.
هذا وقد امضى املئات يومًا كام ًال يف يوم االفتتاح حيث تذوق
اجلميع تذوقوا املأكوالت الشهية واحللويات املتنوعة.
وما زال هذا اليوم وكل يوم حديث الناس عن هذا املطعم
املميز.
متنياتنا للسيد شفيق واوالده بالتوفيق والنجاح.

املطعم من الداخل

زبائن

آل الشويري وكلزي

جورج ،ادي ،وامني الشويري

بعض الزبائن

املأكوالت

املطعم مع الديكور

امني الشويري يضع املنقوش يف الفرن

يجهزون املأكل يف املطبخ

شفيق شويري يشرف على املطبخ
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القربانة االوىل للمالك
بول سركيس

ملهى ومطعم شاهني لصاحبه جان شاهني
عنوان الطرب والسهر

بول يقطع قالب الحلوى

عيد زواجهما

بول سركيس

يشربون نخبه

احتفل رجل االعمال بولس سركيس وعقيلته الفاضلة كوليت
بتناول جنلهما املالك بول القربانة االوىل مع رفاقه يف كنيسة
مار مارون يف قداس احتفالي حضره اهالي الطلبة وعدد من
املصلني.
وبعد الكنيسة احتفاء بهذه املناسبة املقدسة اقام والدا املالك
االبيض السادة بولس وكوليت سركيس يف صالة الويستيال
مأدبة غداء فاخرة على شرفه اقتصرت على االهل واالقارب وعدد
من املدعوين سهرت ادارة الويستيال على راحة احلضور باخلدمة
املمتازة .كما صادف عيد ميالده الثامن وزاد الفرح فرحني.
ويف اجواء البهجة والسرور حتلق احلضور حول املالك بول االهل
والعرابني وأطفأ مشوعه الثماني وقطع قالب احللوى وشرب اجلميع
خنبه متمنني له قربانة مباركة وسنني عديدة ملؤها السعادة وفرحته
بالشهادات العليا.

تصوير أراكس

ما زال مطعم وملهى
جان شاهني يف بانكستاون
لصاحبه جان شاهني يستقبل
كل اسبوع عشاق السهر
وحميب الكيف وابناء العائالت
الراقية الذين يتوافدون اىل
اجوائه الرائعة ليعيشوا امجل
حلظات العمر مع اجلو الشرقي
اجلميل على انغام الفنان
جورج خوري واملطرب نسيم
سعد والراقصة اللولبية
املناسبات
من
والعديد
السعيدة واالستقبال من
الوجه البشوش اجلنتلمان
واالدارة
شاهني
جان
الساهرة على راحة الرواد
باخلدمة السريعة املمتازة من
الديناميكي حممد احلركة.
وقد غص املطعم خالل
عطلة نهاية االسبوع املاضي
بالزبائن الذين ال يرضون
عنه بديال حيث سهر صاحب
املطعم السيد جان شاهني
شخصيا على راحتهم اذ كان
يتنقل من طاولة اىل طاولة
ويليب طلبات الضيوف.
وتزداد املناسبات املتنوعة
من اعياد ميالد وخطوبة
وعمادات وتكريم واعياد

زواج .حيث ميضي اصحابها
امجل ليالي السهر حيملون

فيها كاس الفرح ودائما
تكون االركيلة اللذيذة سيدة

املوقف.
تصوير شارل نصر-اعاله بعض اللقطات

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

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

أول شركة لبنانية يف اسرتاليا لالهتمام بوفياتكم
*خدمة الوفاة باملستشفى *تأمني لقمة الرحمة * *اهتمام بالغ بمراسم الدفن* سيارات
فخمة * شراء املدافن *متطلبات الكنيسة * أكاليل الزهور * ارسال الجثمان إىل الخارج
222 Sydney St, Chatswood
P:02 9413 2722- F:9413 2711

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377
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مجعية املشاريع اخلريية االسالمية تقيم افطاراً مبناسبة شهر رمضان املبارك

علوان ،عيسى والشلح

القنصل العام غانم ،فورولو ومسلماني

عصفور ،الدنا ،لينش وخوري

علوان ،غانم ،الشلح ،عصفو ،الدنا وحضور

مدام الدنا ،الزميل املغوش ،الدنا ،غانم ،طنوس وحضور

كتب اكرم املغوّش

على عادتها درجت مجعية املشاريع اخلريية االسالمية على اقامة
افطار يف شهر رمضان املبارك وكان افطار هذا الشهر الكريم يف
قاعة الويستيال اجلديدة حبضور حشد من الشخصيات الرمسية واالحزاب
واجلمعيات اخلريية واالجتماعية ،منهم قنصل لبنان العام جورج البيطار غامن

والنواب شوكت مسلماني وطوني عيسى وباربرا بريي ولوري فورغسون
وبول لينش وسواهم اضافة اىل ممثلي االحزاب واجلمعيات اخلريية
واالجتماعية والتيارات الوطنية والثقافية واركان مجعية املشاريع.
بداية وقف احلضور للنشيدين االسرتالي واللبناني وقدم الشيخ
معرفًا
املقرئ آيات من الذكر احلكيم ومن ثم فرقة االناشيد وحتدث ّ

االحتباس احلراري مشكلة من صنع البشر

أكدت دراسة حديثة األسباب اليت مت التوصل إليها يف وقت سابق
حول أسباب ارتفاع درجة حرارة األرض ما دعا أحد العلماء الذين كانوا
متشكيني يف أن النشاط البشري قد يكون له عالقة بالظاهرة إىل
الرتاجع عن رأيه.
وقال ريتشارد مولر يف مقال نشرته إحدى الصحف األمريكية «ميكن
ٌ
متشكك تراجع عن رأيه».
على
أن تطلقوا ّ
ويقود مولر ،وهو أستاذ يف جامعة كاليفورنيا ،مشروعا لدراسة

الكرة األرضية ُيطلق عليه اسم مشروع بريكلي يستخدم أساليب حديثة
وبعض البيانات اجلديدة الختبار مدى صحة النتائج اليت يتوصل إليها
الباحثون اآلخرون حول التغريات املناخية.
وتؤكد أحدث هذه الدراسات ما توصلت إليه جمموعات حبثية أخرى
بشأن ظاهرة االحتباس احلراري  ،وتشري الدراسة أن متوسط درجة
حرارة سطح األرض قد ارتفع مبقدار  1.5درجة مئوية على مدى 250
سنة مضت.
ويقول فريق العمل يف الدراسة إن هناك توافقا جيدا بني تسجيالت
درجات احلرارة اجلديدة والبيانات التارخيية حول انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون ،مما يشري إىل أن النشاط البشري هو «التفسري

احلاج وسام سعد وقدم املتكلمني رئيس اجلمعية الدكتور غياث الشلح
وفضيلة الشيخ سليم علوان والنواب طوني عيسى ولوري فورغسون
حيث ّ
متنوا للصائمني افطارًا مباركًا كما متنوا ان تزول الغيوم السوداء
وتعم الفرحة كل بيت
عن وطننا العربي والعامل ويعاد احلق اىل اصحابه
ّ
ان شاء اهلل.
تصوير أراكس
األكثر وضوحا» الرتفاع درجات احلرارة.
وتؤكد الدراسة على النتيجة السابقة اليت تقول إن درجة حرارة
سطح األرض قد ارتفعت مبقدار  0.9درجة مئوية خالل اخلمسني عاما
املاضية فقط.
ويف مقال له بصحيفة نيويورك تاميز ،قال مولر« :قبل ثالث
سنوات ،وجدت أن هناك مشكالت يف دراسات سابقة حول التغريات
املناخية ،ما جعلين أتشكك يف وجود ظاهرة االحتباس احلراري من
األساس».
وأضاف« :يف العام املاضي ،ويف أعقاب جهود حبثية مكثفة ضمت
العشرات من العلماء ،توصلت إىل أن ظاهرة االحتباس احلراري هي
ظاهرة حقيقية وأن التقديرات السابقة ملعدل ارتفاع درجات احلرارة
كانت صحيحة ،وأنا اآلن أتقدم خطوة لألمام وأقول :البشر هم يف
الغالب السبب الرئيسي».

EAGLE VALE INSURANCE SERVICES
*تعويضات أرباب العمل للعمال
*التأمني لدى البدء بتأسيس
مصلحة
*تأمني مصلحتكم ضد الغري
*التأمني لدى بناء املنزل

نفتح أيام السبت
بموعد مسبق
نصائح مختصة من االتصال بـ داني دكان على:
0414 309 360
شركة AMP

165C Wattle Street Bankstown Call us Today: 02 9707 3077
Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

* خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

فريد جان دكان
97505588

* نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

50 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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الرهانات على...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
متسكت به دمشق لتأجيل إعالن فشل اخلطة السداسية النقاط،
اعلن أنان نيته عدم جتديد مهمته حي تنتهي مدتها يف آخر آب
احلالي .روسيا أعربت عن «أسفها» لذلك ،وسارعت واشنطن
تبي أن
إىل حتميل موسكو وبكني مسؤولية التطور الالفت ،بينما نّ
الرئيس االمريكي باراك اوباما وقع مذكرة استخباراتية سرية جتيز
ألجهزته دعم املعارضة السورية املسلحة.
أما تركيا ،فبدا أكثر تركيزها منصبًا على العنصر الكردي يف
األزمة السورية ،الذي قد يشكل الذريعة األساسية ألي توغل
تركي ممكن داخل الشمال السوري ،مع االحتدام املتوقع يف حلب
اجملاورة .وأكد وزير اخلارجية الرتكي أمحد داود اوغلو من اربيل
تنسيق أنقرة مع السلطات الكردية يف مشال العراق ،حول منع
«اجلماعات املتشددة» من استغالل «الفراغ يف السلطة» داخل
سوريا.
واعلن االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون يف بيان ان انان
ابلغ االمم املتحدة واجلامعة العربية «نيته عدم جتديد مهمته حني
تنتهي مدتها يف  31آب  .»2012وقال انان ان «العسكرة املتزايدة
(للنزاع) على االرض واالنعدام االكيد للوحدة يف جملس االمن ،غريا
يف شكل جذري الظروف ألمارس دوري بشكل فعلي».
كذلك ،اعرب انان عن اسفه لعدم «تلقي كل الدعم الذي تتطلبه
املهمة» ،الفتا اىل «انقسامات داخل اجملتمع الدولي» ،وخصوصا
جملس االمن .واكد ان «كل ذلك ادى اىل تعقيد واجباتي» .وانتقد
انان يف هذا السياق عدم «اخذ» جملس االمن خبالصات اجتماع
جنيف .وشدد على ان «انتقاال سياسيا يعين ان على االسد التنحي
عاجال ام آجال».
واوضح أنان انه باشر مشاورات مع االمني العام للجامعة العربية
نبيل العربي لـ»االسراع يف تعيني خلف (النان) يستطيع مواصلة
جهود السالم االساسية» ،مشددا على ان االمم املتحدة «تظل
ملتزمة بذل جهود ديبلوماسية لوضع حد للعنف» يف سوريا ،لكنه
اسف لكون «االنقسامات املستمرة داخل جملس االمن اصبحت عائقا
امام الديبلوماسية وجعلت حترك اي وسيط اكثر صعوبة».
وأعربت دمشق عن «أسفها» لنبأ طلب أنان عدم التمديد له
يف مهمته .وأكدت أنه «لطاملا أعلنت سوريا وبرهنت عن التزامها
التام والكامل بتنفيذ خطة أنان ذات النقاط الست ،وتعاونت مع
فريق املراقبني يف حتقيق املهمة املرجوة لكن على الدوام كانت
الدول اليت تستهدف زعزعة استقرار سوريا ،واليت وافقت وصوتت
ملصلحة اخلطة املذكورة يف جملس األمن الدولي ،هي ذاتها الدول
اليت عرقلت وما زالت حتاول افشال هذه املهمة ألن النيات مل
تكن صادقة أبدًا يف مساعدة سوريا على ختطي أزمتها مبا يتوافق
مع إرادة وتطلعات الشعب السوري .وقد متثلت العرقلة يف دعم
وتسليح وإيواء اجملموعات اإلرهابية املسلحة ،ما أدى الستمرار
العنف الدائر يف سوريا».
وأكدت سوريا أنها تبقى «ملتزمة حماربة اإلرهاب وفقًا للقوانني
السورية وقرارات جملس االمن الدولي ذات الصلة بهدف استعادة
االمن واالستقرار يف البالد ،وأيضًا بهدف محاية املواطنني السوريني
األبرياء وحفظ املمتلكات العامة و اخلاصة ،كما أن احلكومة السورية
ما زالت تؤمن بأن السبيل الوحيد للخروج من هذه األزمة هو احلوار
الوطين الشامل واملصاحلة الوطنية بني األفرقاء السوريني من دون
أي تدخل أجنيب بهدف حتقيق تطلعات الشعب السوري يف الوصول
لسوريا املتجددة».كما أكدت دمشق استمرار التزامها التعامل مع
فريق املراقبني الدوليني.
وذكرت وكاالت انباء روسية ان الرئيس الروسي فالدميري بوتني
قال يف لندن حيث التقى رئيس الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون،
انه يأسف الستقالة كويف أنان كوسيط دولي بشأن االزمة السورية
ووصف الوضع هناك بأنه «مأساة» .وقالت وكالة «انرتفاكس»
ان بوتني قال يف لندن «كويف انان رجل حمرتم جدا ..ديبلوماسي
ممتاز ورجل متواضع جدا ..ولذلك فإنه شيء خمجل فعال ».واضاف
«لكنين امتنى ان تستمر جهود اجملتمع الدولي اهلادفة النهاء
العنف».
وقال املتحدث باسم البيت االبيض جاي كارني متحدثا يف طائرة
الرئاسة (اير فورس وان) ان استقالة انان تظهر كذلك رفض
نظام الرئيس السوري بشار االسد وقف اهلجمات «االجرامية» ضد
شعبه .واضاف ان «استقالة انان تربز اخفاق روسيا والصني يف
دعم قرارات جملس االمن الدولي اجلادة ضد االسد واليت كان
من املمكن ان حتاسب االسد» .وقال كارني ان الرئيس باراك
اوباما يقدر قيام انان بدور املبعوث لسوريا ،وجهوده للقيام بعملية
انتقال سلمي وسط القتال املرير.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس يف بيان ان
«استقالة كويف انان ،املوفد اخلبري واحلائز جائزة نوبل للسالم،
تظهر املأزق املأسوي للنزاع السوري» .واضاف ان «املوفد اخلاص
لالمم املتحدة واجلامعة العربية ينسحب ،لكن وقفا الطالق النار
وتنحي (الرئيس) بشار االسد و(البدء) بانتقال سياسي حيرتم كل
اجملموعات السورية ،هي موضوعات اكثر احلاحا من اي وقت».
وقال وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم إيرفيه الدسوس
«جيب أن تبقى األمم املتحدة يف سوريا بأي شكل من األشكال»،
مشريًا إىل أن املعارضة حصلت على دبابات وأسلحة ثقيلة.

وأعلن مندوب روسيا لدى األمم املتحدة فيتالي تشوركني أن
«مجيع األطراف مل تلتزم خبطة أنان وتوقف العنف يف سوريا»،
معتربًا أنه جيب عدم إنهاء عمل املراقبني الدوليني يف سوريا،
وذلك بعد أن أعلن مندوب فرنسا لدى األمم املتحدة جريارد أرو،
الذي ترتأس بالده جملس األمن هلذا الشهر ،أن جملس األمن لن
ميدد ،على األرجح ،مهمة املراقبني اليت تنتهي يف  19احلالي.
ويأتي ذلك بينما أفادت حمطتا «ان بي سي» و»سي ان ان» نق ًال
عن مصادر مل حتدداها ان اوباما وقع على وثيقة دعم للمعارضة
السورية املسلحة يف اطار ما يعرف بـ»التقرير الرئاسي» ،وهي
مذكرة جتيز لوكالة االستخبارات املركزية (سي آي ايه) القيام
بتحركات سرية.
وذكر بيان نشره موقع «رئيس» اقليم كردستان العراق مسعود
الربزاني ان داود اوغلو والربزاني اتفقا على «التعاون والتنسيق
يف جهودهما» ملساعدة الشعب السوري «لتحقيق تطلعاته املشروعة
لسوريا دميوقراطية حرة وتعددية» .وقال البيان الذي صدر حبسب
املوقع بعد لقاء داود اوغلو والربزاني يف اربيل عاصمة اقليم
كردستان امس األول ان اجلانبني اعربا عن «قلق عميق ازاء عدم
االستقرار والفوضى اليت تعم سوريا».
وقال البيان انه «سيتم النظر يف اي حماولة الستغالل الفراغ
يف السلطة من قبل اي مجاعة او تنظيم متشدد وان امرا كهذا
يعترب تهديدا مشرتكا وتنبغي معاجلته بتنسيق مشرتك» .وتابع قائال
«جيب ان تكون سوريا اجلديدة خالية من اجملموعات واملنظمات
املتشددة واالرهابية املتطرفة» ،بينما أفادت مصادر تركية بأن
تدريبات جتريها القوات الرتكية على احلدود مع سوريا تستهدف
بشكل أساسي حزب «العمال» الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بانه
ّ
تسلم من دمشق مسؤولية مناطق عدة يف الشمال السوري.
ويف حلب ،حيث قام «اجليش احلر» بقصف مطار منغ العسكري
باستخدام دبابة استوىل عليها من قوات النظام ،شدد اجليش
السوري قصفه على حي صالح الدين ،بينما تواردت أنباء حول
«اقرتاب ساعة احلسم» يف املدينة ،مع انقطاع االتصاالت عن
املدينة بشكل واسع ،ما ينذر بأن التعزيزات الضخمة اليت استقدمها
اجليش إىل حلب ستعمل على اقتحام معاقل املعارضة املسلحة خالل
اليومني املقبلني.
ومن املتوقع أن تصوت اجلمعية العامة لالمم املتحدة اجلمعة
(امس) على مشروع قرار عربي ،مت تعديله بشكل ال يتضمن الدعوة
الصرحية إىل فرض عقوبات ومطالبة األسد بالتنحي ،بعد تأجيل
التصويت الذي كان متوقعا أمس .لكن وزارة اخلارجية الروسية
اعتربت مشروع القرار «أحادي اجلانب وغري متوازن» ،وأنه «يشجع
موقف املعارضة يف القتال املسلح الرافض للتسوية مع احلكومة
السورية».
وذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،يف بيانات ،أن «أعمال
العنف تسببت مبقتل  120شخصًا ،هم  69مدنيًا ،و 21من املعارضة
املسلحة و 31جنديًا نظاميًا» .ونقلت وكالة «رويرتز» عن نشطاء
قوهلم إن «القوات السورية قتلت  50شخصًا أثناء اشتباكات مع
مقاتلي املعارضة يف محاه».

اتفاق ثالثي ينهي..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
العام عباس ابرهيم ،فيما أصدرت سفريتا الواليات املتحدة مورا
كونيللي واالحتاد األوروبي اجنلينا اخيهورست بيانني نددتا فيهما
بعملية الرتحيل.
وروت أوساط مواكبة هلذه القضية جمرياتها ،فأوضحت أن
املعلومات األولية وصلت اىل النائب جنبالط ليل األربعاء – اخلميس
فتوىل الوزير وائل أبو فاعور اجراء اتصاالت مع رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ثم مع رئيس الوزراء جنيب ميقاتي ،وجاءت الردود
ّ
يسلم اىل السلطات السورية .ثم
األولية بأن أحدًا من السوريني مل
سّلم ولكن منذ فرتة طويلة.
قيل أن أحد السوريني ُ
رحلوا منذ
قد
سوريني
أربعة
إن
قيل
الليل
ويف ساعة متقدمة من
ّ
فرتة طويلة ،اىل أن ثبت صباح أمس االول أن عدد الذين رحلوا
هو  .14وبناء على االتصاالت املتالحقة ،تابع الرئيسان سليمان
وميقاتي القضية مع املدير العام لألمن العام الذي زار قصر بعبدا
والسرايا احلكومية ،فيما كلف جنبالط وزراء «جبهة النضال الوطين»
عالء الدين ترو وغازي العريضي وابو فاعور االجتماع مبيقاتي قبل
جلسة جملس الوزراء أمس االول يف السرايا من أجل تبيان احلقيقة،
خصوصًا أن الكالم النهائي عن ارتباط املبعدين الـ  14باملعارضة
السورية أم ال مل يكن قد اتضح متامًا .لكن املصادر أبدت شكوكًا
يف قرار التسليم لكون أربعة من املرحلني اىل دمشق هم من عائلة
واحدة هي احلاج حممد.
وأثارت القضية جد ً
ال حادًا خالل جلسة جملس الوزراء يف ظل طرح
وزراء «اجلبهة» املوضوع على خلفية رفض تسليم سوريني اىل
دمشق خبلفية سياسية ،ورد على هذا الطرح وزراء «أمل» و»حزب
اهلل» واحلزب السوري القومي االجتماعي بالدفاع عن خطوة األمن
العام وتربيرها بعدم ارتكاب أي خمالفة قانونية .كما أن ميقاتي
أبلغ اجمللس انه اطلع من املدير العام لألمن العام على ان الرتحيل
حصل ألسباب قضائية ال سياسية.
ومع أن األجواء املتصلة بهذا املوضوع مالت اىل االحتواء مساء،
أبلغ مصدر قضائي أن معاهدة عام  1951بني لبنان وسوريا واليت
حتدد احلاالت اليت يتم فيها تبادل املوقوفني بني البلدين تقضي

بعدم تسليم سوريني اىل دولتهم اذا ارتكبوا جرمًا يف لبنان إال
بعد حماكمتهم وتنفيذ احلكم الصادر يف حقهم والذي يقضي حكمًا
برتحيلهم اىل بلدهم أسوة بأي أجنيب مقيم على األراضي اللبنانية
باعتبار أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن املقيمني على أراضيها أيا
تكن جنسيتهم بالنسبة اىل االفعال اليت يرتكبونها .وأشار اىل انه
اذا كان أي سوري مطلوبا من بالده واقرتف جرما على االراضي
اللبنانية فان االولوية هي حملاكمته أمام القضاء اللبناني باجلرم
الذي ارتكبه على ان يرحل اىل بالده بعد تنفيذ احلكم الصادر يف
حقه.
ويف سياق آخر متصل بهذه القضية ،علم أن ترحيل السوريني
الـ 14ارتد سلبا على املساعي املبذولة الطالق املخطوفني اللبنانيني
الـ 11يف سوريا .إذ تلقت اجلهة اللبنانية اليت تسعى اىل اطالقهم
معلومات صباح أمس االول عن توقف املفاوضات معها .وأفادت
املعلومات ان املفاوضات كانت وصلت اىل نقطة متقدمة ،وأن
اجلهة اليت كانت تتوىل التفاوض تربطها عالقة قدمية مبسؤولني
رفيعي املستوى يف املعارضة السورية.
كذلك علم ان الرئيس فؤاد السنيورة سيستقبل اجلمعة (امس)
يف حضور عدد من نواب  14آذار ممثل االمني العام لألمم املتحدة
يف لبنان ديريك بالمبلي والسفرية اخيهورست ملتابعة قضية ترحيل
السوريني الـ .14وأجريت اتصاالت لتأييد موقف النائب جنبالط
من هذا املوضوع وستكون هناك متابعة وصوال اىل توجيه اسئلة
واستجوابات اىل احلكومة يف هذا الشأن.
االعتصامات
أما على صعيد انهاء اعتصام الشيخ أمحد االسري يف صيدا،
فاعتربت اوساط يف «كتلة املستقبل» امس االول ان هذه النتيجة
أفضت اىل رابح أكرب هو انقاذ املدينة بعدما كانت تتجه اىل مصري
مماثل ملدينة طرابلس .وقالت ان «تيار املستقبل» أثبت صدقيته
يف هذه القضية النه منذ الوهلة االوىل اختذ موقفا رفض فيه
قطع الطرق ونادى حبرية التعبري السلمي وبادر اىل مجع القوى
الصيداوية على هذا االساس .وما جرى يف النهاية هو خضوع
جر املدينة اىل مشاكل.
ملشيئة أهل صيدا يف ظل حماوالت البعض ّ
كما ان صاحب االعتصام وصل اىل طريق مسدود وانتهى بقبوله
وعدا بعدما رفع سقفه .ورأت ان اخلاسر اآلخر هو الطرف الذي
حاول «حزب اهلل» حتريكه.
ويف ما يتعلق باعتصام املياومني يف مؤسسة كهرباء لبنان،
من املتوقع أن يفك هذا االعتصام اليوم بعد  97يوما من بدئه.
وقد أجنز التوافق السياسي على حل هذه القضية أمس االول،
وخرج اىل الضوء بتوقيع اتفاق خطي من صفحة واحدة .وعلم ان
ثالثة وقعوا االتفاق على التوالي على طريقة املراسيم اجلوالة وهم
املعاون السياسي لألمني العام لـ»حزب اهلل» حسني اخلليل ووزير
الصحة علي حسن خليل عن حركة «أمل» ووزير الطاقة واملياه
جربان باسيل عن «التيار الوطين احلر» .وخلص احد املشاركني يف
االتصاالت لـ»النهار» احلل الذي أمكن التوصل اليه بأنه حيافظ على
مصاحل اجلميع ونال املياومون مبوجبه حقوقهم وهم سيحصلون على
مستحقاتهم عن االشهر االخرية وحيق للجميع املشاركة يف املباريات
من دون استثناء يف اشراف جملس اخلدمة املدنية ،وهلؤالء ايضا
حق التعاقد مع الشركات اخلاصة وحفظ تعويضاتهم.
أما اجلانب القانوني من امللف ،فسيرتك لرئيس جملس النواب
نبيه بري يف اجللسة النيابية االوىل الدخال تعديالت على قانون
تثبيت املتعاقدين وتولي االخراج املالئم للتعديل.
بيد أن انهاء اعتصام املياومني مل حيجب تفاقم ازمة انقطاع
التيار الكهربائي ومضاعفاتها التصاعدية .واسرتعت االنتباه يف
هذا السياق عودة ظاهرة قطع الطرق احتجاجا على انقطاع التيار يف
مناطق عدة ،كان آخرها ليل امس االول اقدام جمموعات من الشبان
على قطع الطرق يف كورنيش املزرعة وقصقص والرببري.

توقعات اسرائيلية..
تتمة املنشور الصفحة االوىل
الدفاع ايهود باراك بالتزام واشنطن وقف املشروع النووي
االيراني».
ونسبت اىل مصدر اسرائيلي أن «االمريكيني يعتقدون ان موقف
نتنياهو وباراك هو مبثابة نكران للجميل ،نظرًا اىل دعم واشنطن
املطلق لضمان أمن اسرائيل» ،فيما يقول مراقبون ان «الرئيس
االمريكي باراك اوباما قد يقرر هجومًا على ايران اذا تضاءلت فرص
انتخابه مرة ثانية واذا تقلص الفارق بينه وبني املرشح اجلمهوري
ميت رومين».
وتبنى جملسا الكونغرس االمريكي قانونًا جديدًا يفرض حظرًا
شامال على قطاعي الطاقة واملالحة االيرانيني ،كما يفرض عقوبات
على دول وجهات أخرى تتعامل مع هذين القطاعني.
ورأى حمللون اسرائيليون ان «نتنياهو سيقرر مهامجة ايران قبل
االنتخابات الرئاسية االمريكية» .وقال رئيس جهاز االستخبارات
االسرائيلي «املوساد» سابقا افرايم هاليفي« :لو كنت ايرانيا،
لكنت خائفًا جدًا خالل االسابيع االثين عشر املقبلة».
واعرب احمللل العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل
عن اعتقاده «ان قيادة اسرائيل تقرتب من اختاذ قرار يف هذه
املسألة» ،وقال ان «احتمال مهامجة ايران قبل االنتخابات الرئاسية
يف الواليات املتحدة هو .»%50
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روحانيات

فلسفـــة احلــــب
يف مكان ما يف هذا العامل الكبري املليء
بالعجائب  ،وحتت ظالم الليل الدامس اليت تنريه
جنوم الليل البيضاء اجلميلة  ،تهامس اثنان بكالم
مل امسع مثله من قبل … كالم مجيل … مجيل
للغاية …
كالم جيلب الراحة والسعادة للنفس … كالم
يبعد الكآبة واهلم من نفس اإلنسان … كالم
جيعلنا نصرخ بأعلى صوت « احلياة مجيلة ،
فلنعشها بسعادة « … كالم يوحي بأن هذين
الشخصني قد انعزلوا عن العامل يف تلك البقعة
الصغرية منه ومل يعد يهمهم أي شئ من هذا
العامل غري أن ينظر كل واحد منهم إىل عيين
اآلخر ويتبادلون أحلى وأنقى العبارات اليت سجلها
الكون عرب التاريخ الطويل …عبارات احلب .
ولكن مهال ما هو هذا احلب أهو مرض وإدمان
أم عالج ملشاكل اإلنسان … أهو شئ مجيل أم
قبيح … هل جيب أن منشي يف طريق احلب
ونعطي النفس هواها حبيث ينسى اإلنسان نفسه
وأهله وال يفكر إال يف حبيبه أم جيب أن نتوقف
عند نقطة معينه ونرتاجع بسرعة ونفر من املوقف
كله وكأن شئ مل يكن … وهل جيب منا أن جنعل
ً
حياة حنياها … وهل
حياتنا حبا أم أن جنعل حبنا
احلب جمرد ضيف عابر كسحابة صيف أم أنه ظل
يالزمنا أينما ذهبنا ويف كل األوقات …
احلب مزيج من مرض مزمن يالزم اإلنسان طاملا
ظل حيب وعالج دائم لكل األمراض اليت تنتج عن
االكتئاب والغم …
احلب مجيل وقبيح … مجيل عند حدوثه و
استمراره وقبيح عند حلظة زواله وابتعاده …
احلب هو عبارة عن جمموعه من اجلزر يف حبرعجيب
 ...واخلوض يف هذا البحر العجيب والغوص فيه
واالستمرار يف الغوص فيه هو أساس احلب...
حتى إذا وصل إىل اجلزيرة املنشودة ووجدها
تطابق هواه ومغزاه ونفسه قبض عليها بكليت
يديه كما يقبض الغريق على طوق النجاة بكل
قوته … وأما إذا كانت مقفرة وجمدبة ال تنبت
زرعا وال خترج ماء أعطاها ظهره وصرف عنها
تفكريه  ...وعاد من حيث أتى حبثا عن جزيرة
أخرى يف هذا البحر العجيب.
وأما حياتنا فهي حب مبعنى الكلمة ألن الذي
مل حيب مل يذق طعم احلياة والذي مل يذق طعم
احلياة فهو ميت لكن جسده حي ألن مشاعره ميته
وقلبه قاسي مع أن الدم والروح جتري يف عروقه
… وحبنا هو حياة ففي احلب تتجدد اآلمال يف
حياتنا و تبتسم الدنيا لنا فنعيش يف حب …
نصحو وحنن حنب وننام وحنن حنب .
احلب هو ضيف عابر وظل الزم ال يفارقنا … هو
ضيف عابر عندما يأتي فالضيف العابر يأتي بدون
موعد مثل احلب متاما يأتي فجأة بدون أي موعد
مسبق فعندما يأتي نرحب به حتى يصبح ضيفا
عزيزا علينا وحيتل قلبنا احتالال كامال ويصبح
من أهلنا وعشريتنا فيلزمنا كالظل متاما يف كل
األوقات واألزمنة.
ليس كل احلب حبا لكن احلب هو فقط ذلك
احلب الذي نطلق عليه اسم احلب احلقيقي ،
فاحلب احلقيقي يتمكن من القلب متكن اخليال
من فرسه والفارس من سيفه والكاتب من قلمه
والنار من احلطب والسيد من خادمه واحملب من
حبيبه .
وكلمة احلب احلقيقي ليست جمرد كلمة حتمل
يف طياتها أشياء معنوية فقط ولكنها تكون أيضا
أشياء مادية فاحلب الذي ال ينتهي بالزواج هو
حب غري حقيقي … حب وهمي ونستطيع القول
عنه أنه حب فاشل مبعنى كل حرف حتمله هذه
الكلمة .
إن الذي حيب حبيبه ال يكرهه أبدا والذي يكره
حبيبه فإنه مل يكن حيبه أبدا … كاذب من قال «
كنت أحبه ثم كرهته « … ال يوجد أبدا إنسان أحب
مبعنى احلب ثم كره نفس احلبيب الذي أحبه فلو
كرهه فإنه مل يكن حيبه من قلبه و إمنا كان حيبه
فقط بدون أن يبلغ درجة احلب احلقيقي .
امليتافيزيقيا.

تعريفها:
هي إجتاه أدبي و فلسفي يبحث يف ظواهر
العامل بطريقة عقلية و ميزج العقل بالعاطفة
ويبتدع أساليب أدبية جتمع بني املختلف واملؤتلف
من األخيلة الفكرية والظواهر الطبيعية.
يهتم علم امليتافيزيقيا جبميع املسائل اليت ال
ميكن تصنيفها ضمن اإلطار الطبيعي (الفيزيائي
الواقعي) املادي .هذا ما جيعل امليتافيزياء
يتناول بدراسته الظواهر الروحية والنفسية
ويدخل يف مناقشة الظواهر الغريبة مثل اجلن،
االشباح والتخاطر.
اثبت العلم ان كل شئ يف هذا العامل يتكون
من ذرات  ،جزيئات  ،الكرتونات و بروتونات
ساحبة ومهتزة ...اي ان القانون العام هو اهتزاز
الذرة مبا فيها.
كذلك نعرف مجيعا ان كل يهتز ضمن رتبة
معينة وضمن موجة معينة وهذا يقودنا إىل ان
الكون برمته عبارة عن موجات ختتلف فقط يف
طول موجتها
وكلما زاد اهتزاز الشئ كلما زاد رقة و
اكتسب شفافية كالغازات مثال وحواسنا البشرية
ال تستطيع ان تستوعب اال مدى معني من الرتب
فمثال حاسة السمع مقيدة بني عتبة السمع وعتبة
االمل
من  20إىل  20000ذبذبة يف الثانية اي ان
االذن البشرية ال تدرك اال أحدعشر سلما ونصف
من اصل باليني السالمل الصوتية وهذا يدل على
ان االنسان ال يستوعب اال االحداث الظاهره
فقط!!...
وما هو جدير بالذكر ان هذه النظرية مسحت
للعلماء ان يفرتضوا وجود اكوان متداخلة مع
بعضها اي خيرتق بعضها االخر دون ان يشعر
احدها بوجود االخر نظرا لتغاير رتبته يف الرتدد...
هذا ما مسح لعلم ما وراء الطبيعة ان خيرج لالفق
.
اشتهرت زرقاء اليمامة يف اجلاهلية حبدة بصرها
 ،وقيل انها كانت تستطيع الرؤية بوضوح على
بعد مسرية ثالثة أيام .
وقيل انها رأت مرة عالئم غزو متجهة حنو
قبيلتها فلما حذرتهم سخروا منها ومل يصدقوها
ألنهم مل يكونوا على علم او يقني مبقدرتها.
ثم وقعت الواقعة وجاءهم الغزو الذي حذرت
منه زرقاء اليمامة .هذه احلكاية عندما يسمعها
او يقرأها انسان القرن العشرين فإنه يبتسم
اذا شعر مببالغتها او يهملها اذا اعتربها اسطورة
خرافية لكنها يف نظر علم نفس اخلوارق تعترب
واقعة حمتملة احلدوث الجمال للمبالغة او اخلرافة
فيها .
والتاريخ حافل مبثل هذه اخلوارق اليت مل ختضع
للمنهج العلمي اال مؤخرا ..
عندما يتصل بك أحد أصدقائك او زمالئك ..
وترد عليه باهلاتف مث ًال ..تقول له  :كنت اريد
االتصال بك انا ايضا !..
لكنك قد تعتربها صدفه!..
تشعر احيانا ببعض الوخزات وتقول انا اشعر
بشعور سئ حيال شخص معني !..
وبعدها قد يكون هذا الشخص يعاني من وعكة
صحية املت به ..وتعتربها انت صدفه !..
لكن  ..عندما نفكر مليًا بهذا جند بانها تتكرر
علينا مرارا وتكرارا وال زلنا نعتربها صدف رغم
انه ال وجود للصدف بهذه احلياه فكل شئ مقدر
!..
الباراسيكولوجية (واحد من فروع امليتافيزيقيا)
علم قائم حبد ذاته ويدعى بالباراسيكولوجي.
 Parapsychologyوهذا االسم على قسمني
األول:
 paraويعين باللغة العربية ما وراء أو ما خلف
 psychologyأي علم النفس .
وقد ُأقر هذا العلم يف القرن التاسع عشر يف
العديد من البلدان .للباراسيكوجلي عدة فروع ..
منها :

 :Telepathieالتلباثي  ..وهو كلمة مزجية من
تعبري يوانين وتعين يف األصل الشعور عن بعد ..
ويتعارف على هذا املصطلح بالعربية بـ « التخاطر
«
 :Telekinsisالتيليكينيزيا  ..أي التحريك عن بعد
بقوة العقل  .أو ما يعرف بـ « العقل فوق املادة
«.
 :Clair-audianceاجلالء السمعي
 :Clairvoyanceاجلالء البصري ( ما تسمى
باملكائفة عند علماء املسلمني )
 :Extrasensory perceptionاإلدراك عن غري طريق
احلواس .

بقلم العامل الروحاني عالء العوادي
وهناك الكثري مما يدرسه هذا العلم ..
كانت هذه جمرد بداية بسيطة للتعرف على هذا
العلم الغري غريب على علماء املسلمني ومنهم
العامل ابن القيم -رمحه اهلل-

دومينيك حوراني :مهووسة باقتناء احليوانات احملنطة

تسبب املهووسون بالفنانة دومينيك حوراني
يف أذيتها نفسيًا ومعنويًا ،حتى وصل بها األمر
أحيانًا إىل طلب املساعدة من الشرطة حلمايتها
من الذين يتوهمون أنها تبادهلم عواطفهم وتنوي
االرتباط بهم ،ومــن هـــذا املنطـــلق باتــت ال
مكان عام،
تليب رغبة أي معجب يريد لقاءها يف
ٍ
ورأت أن الناس الذين يقتنون األشياء الغريبة
عادة يشكون من عقدة نقص وفراغ يف حياتهم،
وتؤكد أن معجباتها من الفتيات حياولن حماكاتها
يف تقليد أزيائها وشكلها ورقصها االستعراضي،
وأنها كانت مهووسة يف طفولتها بالنجم الراحل
مايكل جاكسون الذي جذبها بلوحاته االستعراضية
املتميزة والالفتة للنظر.
ماذا تعين مفردة اهلوس عند املشاهري?
عادة يكمن هوس الفنانني ،يف احملافظة
على استمراريتهم يف الفن وتألقهم وجناحهم،
بتقديم األعمال الراقية اليت تستقطب شرحية
كربى من اجلمهور.
هل عشت اهلوس يف حياتك بأمٍر ما?
منذ طفوليت ،كان حدسي ينبئين بأنين
سأصبح فنانة معروفة ،ولطاملا قلت لوالدي عند
مشاهدته للممثالت وجنمات الغناء على التلفزيون
ال تنظر إليهن ،فعندما أكرب سأصبح أفضل منهن،
ٍ
عندئذ سريوق لك رؤييت وستعتز بي.
وعشت اهلوس ومازلت يف مبدأ التنظيم يف
كل شيء وكرهي للفوضى ،سواء يف األمور
املنزلية أو فيما يتعلق بارتداء أزيائي.
هل كنت مهووسة بأحد املشاهري? ومن هو?
أحببت بشغف النجم جورج وسوف ،إذ كنت
أحلم بلقائه املباشر والتحدث معه.
ويف الثامنة من عمري كنت مهووسة بالفنان
مايكل جاكسون وأخيت بالفنانة مادونا.
وكنت أضع باستمرار شريطه الغنائي وأشاهد
«كليباته» املصورة على التلفزيون ،إذ كان
جيذبين رقصه واالستعراضات املتميزة اليت
يقدمها.
هل تعتقدين بأن هناك مهووسًا أو مهووسة
بك?
هناك أشخاص كثر مهووسون بي من الفتيات
والشباب ،يالحقونين باستمرار عرب الرسائل اهلاتفية
وااللكرتونية ويف األماكن العامة والبعض منهم
مؤذون ويعمدون إىل تهديدي لذلك أسكن يف
منطقة آمنة يتواجد فيها حراسة.
من واقع جتربتك هل خيتلف اهلوس عند
الفتيات عنه عند الشباب?
بالطبع فالفتيات يتعلقن بي إىل حد اهلوس
إذ أصبح نافذتهن إىل عامل جديد وخمتلف ،كما
أمثل هلن األشياء اليت قد ال يستطعن حتقيقها
وجيدنها يف أساليب حياتي ،فيحاولن تقليدي
وحماكاتي يف أزيائي وشكلي والبعض منهن
يأخذن صوري عند طبيب التجميل ،وفئة منهن
تدب يف قلوبهن الغرية فيسعني إىل دخول عامل
الغناء ،رغبة منهن يف منافسيت وليظهرن على
شاشات التلفزة .أما الشباب والرجال فهم مؤذون
أكثر من البنات والنساء إذ يسعون إىل إقامة
عالقة معك ،وعندما ترفضني ذلك يتحولون إىل
أشخاص عدائيني فتضطرب أفكارهم وتتشتت،
فيفتقدون إىل الوعي ويصبح هوسهم بك مرضًا
نفسيًا وعقليًا ،فال يهمهم حتى إذا شكوت عليهم،
وأودعوا السجن ،لذا أخافهم وأحاول جتنبهم أو
اللقاء بهم.
كيف ترين انتحار املعجبني لوفاة أحد املشاهري،

أو حماولتهم إيذاء الفنان حتى ينتبه هلم?
ال تشكل هذه الظاهرة نسبة يف جمتمعاتنا،
وأعتقد أن من يفكر باإلقدام على ذلك خمتل
عقليًا ،وحباجة إىل دخول املصحة للمعاجلة .وعندما
تسألني املعجب الذي حياول أذيتك ومضايقتك
ملاذا تفعل ذلك? يأتيك جوابه :قمت بذلك لكي
ألفت اهتمامك وأكون قريبًا منك ،وأصادف العديد
من هذه الفئة ،وأحاول االبتعاد عنهم ،والبعض
منهم ال تستطيعني اكتشافه بسرعة إذ يدخل إىل
حياتك من باب «البزنس» أو تقديم اخلدمات أو
الصدامات ،ويكون يف نيته التقرب منك والتسلل
إىل حياتك واالرتباط بك وبعد مدة تكتشفني أنه
بات يشكل خطرًا على حياتك ،فتحاولني إبعاده
رويدًا رويدًا وصده ،فتصبح ردة فعله عكسية
وسلبية لشعوره بأنه مغرم بك وأنك تبادلينه
هذا اإلحساس تبعًا ملا يتخيله ،وهنا تقع الكارثة،
فأحيانًا كثرية تضطرين إىل اللجوء إىل الشرطة
للتخلص منه أو طلب احلماية الشخصية.
كيف تفسرين اهلوس? وهل ميكن اعتباره
مرضًا نفسيًا?
اهلوس مرض نفسي وعقلي وخصوصًا عندما
يفقد فيه املرء اإلحساس باملسؤولية ،ويتخلى عن
املنطق والوعي يف حتليله لألمور ،فيدعي أحيانًا
امتالكه طاقات ليست متوافرة لديه ،فيتصرف
جبنون وعدم إدراك ،فيهدد باالنتحار إذا مل ير
حمبوبته أو مل يستطع حتقيق أهدافه يف احلياة.
لو علمت بوجود معجب يهــدد باالنتـــحار مامل
مكان عام ،كيف ستكون
تقض ساعة معه يف
ٍ
ردة فعلك?
من قبل كنت بريئة وشفافة أقابل املعجبني
الذين يهددون باالنتحار ،إذا مل يروني من باب
اخلوف عليهم ،وحتى ال ألوم نفسي إذا حدث هلم
مكروه .أما اليوم ،وبعد جتاربي بت إنسانة قوية،
وأدركت أن هذا املعجب ميكن أن يكون مهووسًا
وخمت ًال عقليًا وقد يشكل خطرًا على حياتي ،من
هذا املنطلق ،أصبحت أسارع إىل ابالغ أقربائه
أو أهله ،فإذا مل يستجب وأصر على مضايقيت
أشكوه إىل الشرطة.
كيف ترين مبالغة البعض يف اقتناء األشياء
الغريبة?
إنهم يفعلون ذلك للفت األنظار إليهم،
كونهم يشكون من عقدة نقص ،أو فراغ يف
حياتهم ،فيعمدون إىل التعويض من خالل قيامهم
بأعمال غريبة أو ارتداء أزياء خارجة عن املألوف.
ومن جهيت أقتين احليوانات املفرتسة واألليفة
احملنطة يف منزلي مثل الغزالن ،األسود ،الذئاب،
ليس للفت النظر ،إمنا ألنين أحبها وتشعرني
بالراحة واألمان أكثر من الوحوش البشرية
املوجودة يف اخلارج.
كيف تتصرفني مع أحد أفراد أسرتك لو كان
مهووسًا بأمٍر ما?
أنصحه أن يعيش لوحده حتى ال يزعج باقي
أفراد األسرة.
ما أقصر الطرق حتى حتظي باهلوس
اجلماهريي?
أحب أن يتفاعل ويغرم مجهوري بي كفنانة
بشكل طبيعي وال أنشد منه أن يكون مهووسًا
ٍ
وجمنونًا بي ،كي ال أقع يف املشاكل والقيت
النجاح يف مسريتي ،بفضل اعتمادي على طبيعيت
وعفوييت يف األداء واحلضور ،واتباعي أسلوبًا
فريدًا يف الغناء ،مل أعمد فيه إىل تقليد أحد من
الفنانات وكنت أنا نفسي.

Page 33

14

á«∏` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` تســلية
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` °ùJ
¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYGE

AL - MUSTAQBAL - Thursday 2 August 2012

(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

7

5

6

4

3

3 2

4 2

1

9 4

8

4

6

3 7
8
4

5
2

``g 1433 ¿É°†eQ 14 ``` 2012 ÜGB 2 ¢ù«ªîdG ``` πÑ≤à°ùªdG

9

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

8
6 7

5 9

5

9

11

3

14

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

(π¡°S iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

7

1
7 5

7

33 صفحة

2012  آب4 السبت

Saturday 4 August 2012

2
3

5 9 1

8

4
5

6

6

3 6 5 2 7
1
5 4
7
1
9

1 6 5

7
8
9
10

√òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤GE º°qù≤e É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–
§N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcGC ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T 9, ¤GE 1 øe áeRÓdG ΩÉbQ’CÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG
.…OƒªYh »≤aGC

11

:ÉkjOƒªY @

º¡°Sh IQƒ°U
Üô°ùdG
…Qój
ÜôW ádGB

AGôL’EG

πàØj
∑Qh

Ωô£°VG

áeÓY
π¡qªàdG

¢Vƒ©ÑdG
á«HôY á∏ªY

ó©H »JÉCJ

ºµÑJÉY

ôÑ≤dG

ô«¨°üdG º¡°ùdG

Ö«é©dG

≈∏Y óªà©j

øcÉe’CG Qhõj
á°Só≤ªdG

á∏FÉY

ä’GB
Ö∏©ãdG

GCôb

êhR

ºFÓe

áæjóe
á«fOQGC

á«HôY á∏ªY
QÉqëH

ÜÉë°ùdG ™nªd
âbƒdG QnÉ°U

OÉ≤àYGE

±ƒ¡µdG
IOƒY
AGƒg

ájÉ¨dG

Ö°üf IGOGC

π«ªédG
ÖFP
áªMQ

√ƒæé°S

ºë∏dG ¢nùÑj

.á∏MGQ á«fÉæÑd á∏ãªe ` ` 1

` ` É«fÉK πÑb ` ` á«ÑæL’CÉH óMGh ` ` 2

äÉeƒ∏©e

:Gôjó∏c ’ [
ÉªdÉH ’ »a ¿ÉcôH
,ÉjQÉæc QõL øe
¬àgƒa QGóëfG
.Ω2^420
@ @ @
ôjOQƒc’ [
(…ôæg)
:(1861 - 1802)
ò«ª∏J .»°ùfôa ÖgGQ
π°üØæj ºd .¬fƒe’
ô¡à°TG .ÉehQ øY
»a ¬¶YGƒªH
.ΩGOôJƒf äGô°VÉëe
á«fÉÑgôdG ≈dG º°†fG
¢SQÉe .á«µ«æ«ehódG
Ék«aÉë°U ÉkWÉ°ûf
ºdh Ék©°SGh Ék«°SÉ«°Sh
ôég ¿GC åÑ∏j
áaÉë°üdGh á°SÉ«°ùdG
äÉHGô£°VG ó©H ,Ék©e
.1848 ¿GôjõM
@ @ @
:É«fhQƒc ’ [
»a á«fÉÑ°SG áæjóe
≈∏Y É«°ù«dÉZ
,»°ù∏W’CG
IQÉæe .¿250000
.á«fÉehQ
á¶MÓŸG ábO

:Ék«≤aGC @

IQƒ°üdG áÑMÉ°U ájô°üe á∏ãªe ` ` 1
.á«∏MÉ°S á«fÉæÑd áæjóe ` `
á«MÉ°†H á«µ«é∏H áæjóe ` ` 2
.∫GõZ ` ` π°ùchôH
.»°SÉÑY ôYÉ°T ` ` 3
.á«cô«eGC áj’h ` ` …óéHCG ±ôM ` ` 4
.(á°Sƒµ©e) AÉæÑdG π°UGC ` ` Oôa ` ` 5
øe ` ` πMGQ »fÉæÑd ¢ù«FQ á∏FÉY ` ` 6
.äÉaÉMõdG
º¶Yh ìóe ` ` á«ÑæL’CÉH πLQ ` ` 7
.¿ÓØH
.ôªY ` ` 8
.ájô°üe á∏ãªe ` ` ôëH ` ` 9
π«FÉî«ªd á«ÑæL’CÉH ÜÉàc ` ` 10
á∏≤d A»°ûdG ≥Øæj ºd ` ` áª«©f
.¬H áÑZôdG
.»fÉæÑd »eÓYGE ` ` 11

.ôÑ©e

ôØM ` ` á«ÑæL’CÉH íjQ ` ` ÜƒK ` ` 3

.ôÄÑdG

.»©e ` ` ôsa ` ` 4
»cô«eGC πãªªd ∫h’CG º°S’G ` ` 5
.ä’ÉZ ácQÉe ` ` πMGQ

.™°ùd ` ` ÉkØ«æY k Gô«°S GQÉ°S ` ` 6
.™ØJôe ` ` 7
.á∏≤e ` ` 8

.ºµà°UÉN ` ` ∞©°V ` ` ÖZôj ` ` 9

.π°U’CG »fÉfƒj Üô£e ` ` 10
.πMGQ …ô°üe πãªe ` ` 11

á©FÉ°†dG áª∏µdG

h

¢S

¥

…

Ü

Ω

G

R

h

Ω

∫

h

¢S

Ω

h

Q

h

¿

…

G

G

G

I

Q

`g

I

…

∫

Ü

ê

Ω

Q

ä

…

ä

•

h

P

Q

I

¢T

∫

Ω

ì

Ω

…

Ü

Ü

∫

∑

Q

R

ñ

¥

G

G

R

¿

Q

Ω

¿

G

ñ

O

∫

O

∫

∑

R

I

`g

¢V

Ü

I

Ω

G

…

¢S

ê

G

…

Q

¥

¢T

Æ

O

Ω

I

G

¿

Ü

Q

¢S

G

ì

∫

…

I

´

¥

Q

G

G

`g

ä

Ω

¢U

G

´

¿

Æ

ì

¢S

ê

Ω

`g

h

Q

…

I

O

¿ó°SQO É¡àª°UÉY á«fÉªdGC á©WÉ≤e :±hôM á©HQGC øe á©FÉ°†dG áª∏µdG
ÖWQh
IQP

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYGC Úª°SôdG ÚH

º¡°Sh IQƒ°U
Ω

¢S

¿

¿

áª°UÉY
á«HôY

Ü

…

Q

h

ä

(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

8 4 3 2 5 6 1 9 7

á«∏ÑL

∫ƒ¡°Sh

IÉæb

∫Éª°T

≥«ÑeGRƒe

»HôZ

QõL

ôª≤dG

âjR

á«∏MÉ°S

É¡àª°UÉY

ô≤°ûZóe

ájQƒ¡ªL

øH

QÉM

áÑ°†g

πNóe

á«eÓ°SG

Rôc

(π¡°S iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

7 1 6 5 9 2 8 3 4

ñÉæe

»fhQƒe

óæY

ájOÉëJG

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG
:kÉ«≤aGC @

صفحة 34

السبت  4آب 2012

Saturday 4 August 2012

Page 34

متفرقـــات

التغري املستمر لنظام
العمل يضر القلب

خلصت دراسة جديدة إىل أن العمال الذين يعملون وفقا
لنظام نوبات العمل املتغرية أكثر عرضة لإلصابة بأزمات القلب
أو السكتة الدماغية مقارنة بالعمال الذين يعملون بساعات
النهار املعتادة.
ويشري حتليل لدراسات تضم  2مليون عامل نشر باجمللة
الطبية الربيطانية إىل أن العمل يف نوبات ميكن أن يصيب
ساعة اجلسم البيولوجية باإلضطراب ،ويكون له أثر عكسي على
منط احلياة.
ومعلوم ان نظام نوبات العمل يرتبط بزيادة خماطر ارتفاع
ضغط الدم واإلصابة مبرض السكري.
وأشارت الدراسة إىل أن تقليل نوبات العمل الليلية ميكن أن
يساعد العمال على التأقلم مع هذا النظام.
ّ
وحلل باحثون من كندا والنرويج  34دراسة سابقة للتوصل
إىل هذه النتائج ،وخلصوا إىل حنو  17ألف و  359حالة إصابة
بالشريان التاجي ،وستة آالف و  598حالة أزمة قلبية ،و1,854
 حالة سكتة دماغية نامجة عن نقص وصول الدم إىل املخ.
وكانت كل هذه احلاالت شائعة يف عمال النوبات الليلية أكثر
من غريهم من العمال.
وقالت الدراسة اليت نشرت باجمللة الطبية الربيطانية إن
العمل بنظام النوبات كان يرتبط بزيادة يف خماطر االصابة
بأزمات القلب بنسبة  23يف املئة  ،و 24يف املئة زيادة يف
خماطر اإلصابة مبرض الشريان التاجي ،و 5يف املئة زيادة يف
نسبة اإلصابة مبرض السكتة الدماغية.
ولكن الدراسة قالت أيضا إن نظام نوبات العمل مل يكن
مرتبط بزيادة معدالت الوفاة بسبب أمراض القلب وأن املخاطر
النسبية املرتبطة مبشكالت القلب كانت “متواضعة”.
وقد أخذ الباحثون العوامل األخرى مثل احلالة االجتماعية
واالقتصادية للعمال ونظامهم الغذائي والصحة العامة يف
االعتبار عند التوصل هلذه النتائج.
عدم الراحة
وقال دان هاكام األستاذ املساعد جبامعة ويسرتن يف
أونتاريو بكندا إن عمال النوبات الليلية كانوا أكثر عرضة
ملشكالت تتعلق بالنوم وتناول الطعام.
وقال هاكام:
“يبقى عمال النوبات الليلية مستيقظني طوال الوقت
وليست هلم فرتات راحة حمددة ،ويكونون يف حال نشاط دائم
للجهاز العصيب ،وهو شيء ضار ألمور مثل البدانة ونسبة
الكوليسرتول”.
ويقول الباحثون إن برامج الفحص الطيب قد تستطيع حتديد
ومعاجلة عوامل اخلطورة لدى عمال النوبات ،مثل ضغط الدم
املرتفع ومستوى الكوليسرتول.
وأضافوا أن عمال النوبات ميكن أيضا أن تتم توعيتهم بشأن
األعراض اليت ينبغي عليهم التعرف عليها واليت قد تكون مؤشر
لوجود مشكالت بالقلب يف وقت مبكر.
وقالت جني وايت ،مدير قسم البحوث واملعلومات مبعهد
السالمة املهنية والصحة إن هناك أمور معقدة حتيط مبوضوع
العمل يف نوبات.
وقالت وايت“ :ميكن أن تؤدي إىل اضطراب الشهية واهلضم،
واالعتماد على املهدئات أو املنشطات ،باإلضافة إىل املشاكل
االجتماعية والعائلية”.
وأضافت“ :وهذا بدوره ميكن أن يؤثر على األداء يف العمل
ويزيد من احتمالية حدوث أخطاء وحوادث يف العمل ،وكذلك
يكون هلا تأثري سليب على الصحة”.
وقالت وايت إنه ينبغي أن تكون هناك إدارة جيدة لنظام
نوبات العمل.
وأضافت“ :هناك حلوال بسيطة وعملية ميكن أن تساعد
األفراد على التكيف مع نوبات العمل مثل جتنب النوبات الليلية
الدائمة ،ووضع حد لساعات العمل اليومي ال تزيد عن  12ساعة
كحد أقصى ،وضمان أن حيصل العمال على نوم ملدة ليلتني
كاملتني على األقل بني النوبات املتغرية بني النهار والليل”.
وقالت إلني مايسون ،وهي ممرضة قلب رفيعة املستوى
مبؤسسة القلب الربيطانية ،إن وجود خماطر متزايدة لدى أفراد
نوبات العمل “أمر ضئيل نسبيا”.
وأضافت“ :لكن الكثري من الربيطانيني ال يعملون يف نوبات
العمل املعتادة من التاسعة إىل اخلامسة ،وبالتالي تعد هذه
النتائج ذات أهمية كبرية”.
وقالت مايسون:
“سواء كنت تعمل يف نوبات عمل ليلية ،أو يف املساء ،أو
يف ساعات العمل املعتادة ،فتناول الطعام الصحي ،والقيام
بالتدريبات ،واإلقالع عن التدخني ميكن أن حيدث فرقا كبريا
لصاحل صحة قلبك”.

القهوة والدسم يقلالن
فرص اإلجناب

مثة تقارير وأحباث تفيد بأن ما تشربه وتأكله املرأة ،خاصة من
الدسم والقهوة ،قد يؤثر على فرصها يف جناح عالج اإلخصاب.
الباحث اوريك كيسموديل ،أستاذ األمراض النسائية يف عيادة
العقم جبامعة أرهوس بالدمنارك ،قال يف هذا السياق “ :إن شرب
أكثر من مخس فناجني قهوة يوميا ،يقلل من فرص حدوث احلمل
خالل مرحلة التلقيح الصناعي  ، IVFوذلك بنسبة  50باملائة”.
هذا وقد أجريت دراسة على حوالي  4000امرأة خضعن للتلقيح
الصناعي يف الدمنارك ،ومت تسجيل عدد فناجني القهوة اليت
تتناوهلا كل منهن يوميا ،مع األخذ بعني االعتبار عوامل أخرى مثل:
السن ،التدخني ،الكحول ،الوزن ،وغريها من األمور اليت قد تؤثر
على اإلجناب.
ورغم توصل القائمني على الدراسة إىل أن  5فناجني من القهوة
قد تؤثر على فرص جناح التلقيح ،إىل أن الربوفسور كيسموديل
مل جيد بعد صلة الوصل بني األمرين.
بينما يؤكد الباحث جورج شافارو ،أستاذ التغذية والوبائيات يف
جامعة هارفارد ،على أن تناول كميات كبرية من الدسم املشبعة
“احليوانية” وغري املشبعة املتعددة” الزيوت والنباتات” ميكن له أن
يقلل من فرص جناح التلقيح أيضا.
ولفت إىل أن اإلكثار من تناول الدسم األحادية غري املشبعة”موجودة
يف الزيوت ومعظم أنواع األغذية ،ومعروف أنها حتسن الكولسرتول”
يزيد باملقابل من تلك الفرص بنسبة  3.5باملئة.
وتأثري القهوة على سرعة اإلجناب ليس جديدا ،حسب مايذكره
الدكتور هاري ليمان ،من جامعة الربت اينشتاين بنيويورك.
فقد ثبت أن على النساء الراغبات يف اإلجناب احلد من شرب
القهوة ،ملا هلا من تأثري على إطالة مدة فرص اإلجناب ،مما جيعل
الدكتور ليمان ،ينصح مرضاه من الراغبني بإجراء تلقيح صناعي
بالتوقف عن شرب القهوة أو أال تزيد الكمية عن فنجانني يف
اليوم.
وطرحت هاتني الدراستني يف املؤمتر الثامن والعشرين للجمعية
األوروبية لإلجناب وعلم األجنة ،الذي عقد مؤخرا يف اسطنبول،
حيث متت اإلشارة إىل أن الدراسة ما زالت يف بداياتها ،لذا لن
تطرح أي محية خاصة قبل الوصول إىل نتائج أكثر مشولية.
ويذكر أن اإلحصائيات العاملية تشري إىل أن  1من بني 6
أشخاص لديه نوع من أنواع العقم خالل سنوات اإلخصاب ،وقد
بلغ عدد األطفال املولودين نتيجة عمليات التلقيح منذ عام 1978
حوالي  5مليون طفال.

االبتسامة ..دواء القلب اجملهد

السمنة تعرض األطفال إىل
أمراض خطرية بالقلب
أشارت دراسة هولندية إىل أن قلوب األطفال الذين يعانون
من إفراط يف السمنة معرضة لبعض املخاطر يف سن مبكرة.
ومع أن أمراض القلب عادة ما ترتبط بفرتة منتصف العمر،
إال أن الدراسة رصدت إشارات حتذيرية بني األطفال يف الفرتة
العمرية ما بني عامني و 12عاما.
وتبني أن ثلثي األطفال الذين مشلتهم الدراسة ،وعددهم
 307طفال ،ظهر عليهم يف سن مبكرة عرض واحد على األقل
مثل ارتفاع ضغط الدم.
ونشرت النتائج اليت خلصت إليها الدراسة يف دورية “أرشيف
أمراض الطفولة”.
وتعد السمنة مشكلة متنامية يف خمتلف أحناء العامل ،ويزداد
أعداد املصابني بها يف سن صغرية.
وعندما يكون مؤشر كتلة اجلسم بالنسبة لألطفال يف الثانية
من أعمارهم أكرب من  20.5يصنف الطفل على أنه يعاني من
مسنة مفرطة ،ويعاني من هم يف الثامنة عشر من إفراط السمنة
عندما مؤشر كتلة اجلسم .35
جتنب السمنة
وقام باحثون من املركز الطيب اجلامعي “ ”VUيف أمسرتدام
بتجميع البيانات من وحدة مراقبة ورعاية الطفولة يف الفرتة
بني  2005و.2007
وقاموا بدراسة إشارات حتذيرية متعلقة بأمراض القلب لدى
األطفال الذين يعانون من إفراط يف السمنة.
وخلصت الدراسة إىل  62يف املئة من األطفال الذين يعانون
من إفراط يف السمنة دون الثانية عشر لديهم إشارة أو أكثر
تدلل على وجود خماطر مرتطبة بالقلب واألوعية الدموية.
وكان أكثر من النصف يعانون من ارتفاع ضغط الدم ،كما
كانت هناك حاالت اخنفاض “الكولسرتول اجليد” وارتفاع يف
سكر الدم.
وقال الباحثون إن ذلك ميكن أن يفضي إىل “مرض يف القلب
واألوعية الدموية يف سن البلوغ”.
وقالت دويران مادوك ،ممرضة القلب لدى مؤسسة القلب
الربيطانية “من املقلق أن هذا العدد الكبري من األطفال الذين
يعانون من السمنة وجد أن لديهم عرض على األقل مرتبط
بأمراض القلب ،مبا يف ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر
يف الدم ومشاكل مرتبطة مبستوى الكولسرتول”.
وأضافت “هذه مشكلة ميكن عالجها من خالل جتنب الصغار
السمنة”.
وأشارت إىل أن التأكيد على أهمية تناول الطعام بصورة
صحية وممارسة األنشطة البدينة يف سن مبكرة سيساعد على
احلفاظ على صحة القلب بالنسبة لألجيال املقبلة.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغوّش

رئيس النادي الفلسطيين توفيق عوض يك ّرم
رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير
الفلسطينية القائد فاروق الق ّدومي
وجدت دراسة جديدة أن األشخاص الذين يبتسمون خالل
معدل ضربات
تعرضهم لإلجهاد النفسي يتمتعون باخنفاض يف
ّ
القلب.
ووجدت دراسة أجرتها الباحثتان تارا كرافت وسارة برمسان
التبسم
جبامعة “كانساس” األمريكية ،ومشلت  169شخصًا ،أن
ّ
التعرض إلجهاد نفسي من شأنه أن يساعد على صحة
خالل
ّ
القلب وخيفف من سرعة نبضاته.
ومشلت الدراسة مرحلتني ،األوىل تدريبية واألخرى اختباريه.
دربت
وخالل املرحلة التدريبية ّ
قسم املشاركون إىل  3جمموعات ّ
كل منها على تعابري وجه خمتلفة.
ويف مرحلة االختبار ،طلب من املشاركني القيام بأنشطة
متعددة املهام ،والذي مل يكونوا على علم به هو أن األنشطة
صممت لتكون جمهدة.
ّ
بالتبسم،
وتبينّ أن اجملموعة اليت أعطيت هلا التعليمات
ّ
سجلت معدالت ضربات قلب أقل بعد االنتهاء من األنشطة
ّ
اجملهدة.
وقالت بريسمان إنه “يف الوقت املقبل عندما تعلق يف زمحة
جترب
السري أو ختترب نوعًا آخر من اإلجهاد النفسي ،ميكن أن ّ
جعل وجهك مبتسمًا للحظة ..هذا لن يساعدك فحسب على
تقبل الوضع الصعب نفسيًا ،بل قد يساعد يف الواقع صحة
ّ
قلبك أيضًا”.

القائد فاروق القدومي يتوسط املرحوم نقوال عوض وجنله توفيق عوض والزميل اكرم املغوّش(ارشيف)

منذ عدة سنوات زار سيدني بدعوة رمسية رئيس الدائرة
السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية القائد املناضل فاروق
القدومي( ابو اللطف)واقيمت له حفالت التكريم من ابناء اجلالية
ّ
وكرمه رجل االعمال الناشط مسري سرياني كما
الفلسطينية والعربية
ّ
كرمه رئيس النادي الفلسطيين الناشط الوطين واالجتماعي ورجل
ّ
االعمال توفيق نقوال عوض حبضور حشد من النواب االسرتاليني
وفعاليات اجلالية العربية.
ستبقى فلسطني واجلوالن وكافة اراضينا العربية قبلة العرب
املخلصني البطال التحرير ان شاء اهلل...
ولن يضيع ّ
حق وراءه مطالب.
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Mystery deepens over Assad’s whereabouts
ALEPPO, BEIRUT: Syrian President Bashar Assad
urged his military Wednesday to boost its fight against
rebels but his written call to
arms only deepened a mystery over his whereabouts
two weeks after a bomb penetrated his inner circle.
Assad has not spoken publicly since the July 18 bombing killed four of his top security official during a rebel
assault on Damascus.
The president’s low profile
has raised questions about
whether he fears for his personal safety as the conflict
escalates dramatically, while
the United States called the
Syrian president a coward
for marshaling his forces
from the pages of the army’s
official magazine.
“We think it’s cowardly, quite
frankly, to have a man hiding
out of sight, exhorting his
armed forces to continue to
slaughter the civilians of his
own country,” U.S. State Department spokesman Patrick
Ventrell said.
Separately, the State Department said that Washington
has now set aside a total of
$25 million for aid to Syrian
rebels, although the assistance remains limited to nonlethal supplies such as communications gear.
The Obama administration
originally set aside $15 million to help the Syrian opposition, but some time ago
added another $10 million to
the amount available, Ventrell said.
“The $25 million number actually is the number we’re
working from,” he told a regular daily news briefing.
“I don’t have the exact number of the money that has
been has been spent ... but
the bottomline is we’ve already spent millions of dollars of this $25 million pot
and will continue as the requests come in,” he said.
A U.S. official Wednesday
said the non-lethal aid was
mostly for communications
equipment, including encrypted radios.
Amid the week-old offensive
by government forces on the
city of Aleppo, officials and
international organizations
expressed their alarm at the
methods being used by both

sides in the conflict.
Sausan Ghosheh, the
spokeswoman for the U.N.
mission in Syria, said that
international observers witnessed warplanes firing in
Aleppo, Syria’s largest city,
where intense fighting has
been raging for 12 days.
Speaking to reporters in Damascus, Ghosheh said the
situation in Aleppo was dire.
“Yesterday, for the first
time, our observers saw firing from a fighter aircraft.
We also now have confirmation that the opposition is in
a position of having heavy
weapons, including tanks,”
she said, adding that for civilians, there “is a shortage
of food, fuel, water and gas.”
Tuesday’s posting of a video
that showed rebels executing a notorious leader of a
pro-regime militia in Aleppo,
Zeino Berri, drew criticism
from a Russian official, who
said both sides in the conflict were guilty of human
rights violations.
Russia’s Deputy Foreign Minister Gennady Gatilov said on
Twitter Wednesday that “The
harsh massacre of supporters of the government by the
opposition confirms human
rights violations are taking
place on both sides.”
“It would be useful if Western
and Arab politicians looked
at the situation in Syria from
this angle too. Everybody
must stop violence,” he added.
The video was followed by
one claiming to show rebel
fighters entering Berri’s
luxurious home and destroying pro-regime portraits and
paraphernalia.
On the diplomatic front, Arab
countries are pushing ahead
with a symbolic U.N. General
Assembly resolution that
tells Assad to resign and
turn over power to a transitional government. It also demands that the Syrian army
stop its shelling and helicopter attacks and withdraw to
its barracks.
A vote is set for Thursday
morning.
The draft resolution takes a
swipe at Russia and China
by “deploring the Security
Council failure” to act. Moscow and Beijing have used
their veto three times to kill

resolutions that might have
opened the door to sanctions on Syria.
The 193-member General Assembly has no legal mechanism for enforcing such a
resolution, but can carry
moral and symbolic power if
a vote is overwhelming.
Syria’s state news agency
Wednesday claimed several victories by government
forces in Aleppo, especially
in the contested neighborhood of Salaheddin. It said
dozens of “terrorists” were
killed, including some with
African nationalities.
Rebels gave a different account, saying they had extended their control over the
strategic city by taking two
police stations.
Opposition websites reported casualty figures of
well over 100 people killed
throughout the country
Wednesday, most of them in
the Greater Damascus area.
Around 50 bodies were discovered in the town of Jdeidat Artouz, southwest of the
capital, according to opposition groups.
While the regime and its supporters have claimed that
the battle for Syria’s capital,
which erupted last month,
had ended, fierce shelling
and skirmishes continued
Wednesday in the greater
Damascus area.
Residents of the Christian
neighborhood of Bab Touma
in the old city of Damascus
reported a half-hour gun battle early in the day.
There was also ongoing
fighting in several other cities, including Homs, where
pro-opposition
websites
reported fierce fighting in
the neighborhood of Qarabees, which the Syrian regime this week said had
been “cleansed” of “terrorist
groups.”
Assad’s appeal to his armed
forces, on the 67th anniversary of the Syrian army’s
founding, appeared in the
army’s magazine and was
carried on the state news
agency.
“Today you are invited to increase your readiness and
willingness for the armed
forces to be the shield, wall
and fortress of our nation,”
Assad said.

Nasrallah: State incapable of
leading resistance
BEIRUT: Hezbollah Chief
Sayyed Hasan Nasrallah
said Wednesday a genuine and realistic national
defense strategy should
be based on coordination between the Lebanese Army and the resistance.
He also slammed the
opposition, which he
said only sought disarmament of the group in
accordance with a U.S.
agenda. “Currently, the
optimal defense strategy
is to have a strong army,
a strong resistance
party and complete coordination between the
two,” Nasrallah said in a
televised speech.
He stressed that the resistance group could
not fall under the command of the Army as the
state lacked the ability
to resolve even the most
basic of challenges.
“Do we want to place
the arms under the command of the state? ...
The same state that cannot resolve the smallest
of issues?” Nasrallah
asked.
Countering claims by
the March 14 alliance
that Hezbollah refuses to discuss its arms
within the framework
of a national defense
strategy, the March 8
coalition leader said he
was the first to propose
a plan for national defense in 2006.
“When I came to explain Hezbollah’s point
of view of a defense
strategy, I mentioned
that there [needs] to be
a joint force made up of
the Army, the resistance
and the people,” he said,
referring to a National
Dialogue session held
in 2006.
“I concluded my explanation of Hezbollah’s
vision ... with the com-

ments of [former] Prime
Minister Salim al-Hoss
that there needs to be
coordination between
the Army and the resistance,” Nasrallah added.
Last month, the opposition cited Hezbollah’s
refusal to discuss its
arms in the framework
of a defense strategy
as one of several reasons for boycotting the
recently relaunched allparty talks headed by
President Michel Sleiman.
“Whoever said that we
never proposed a national defense strategy
has reached the point
of insolence,” Nasrallah said in his speech
Wednesday, referring to
Lebanon’s opposition.
He also slammed the
decision by March 14
to boycott the National
Dialogue, describing
it as a form of blackmail aimed at toppling
the March 8-dominated
government.
He said his rivals only
sought to disarm Hezbollah, rather than pursue a “true national defense strategy capable
of protecting Lebanon,”
in accordance with a
U.S. plan to disarm the
resistance.
Nasrallah said there
had been repeated attempts to disarm the
resistance, citing one
example in 2004 when
an Arab official, who he
described as supporting
the United States, offered President Bashar
Assad the opportunity
to retain Syria’s presence in Lebanon in return for the disarmament of Hezbollah. “In
2004, Syrian President
Bashar Assad was offered the opportunity
to remain in Lebanon

in return for disarming
the resistance,” he said,
adding that Assad had
turned this offer down
due to strategic factors,
namely Damascus’ confrontation with Israel.
The Hezbollah leader
said the Lebanese opposition had no vision
for a defense strategy
apart from the resistance handing its weapons over to the Army,
adding that some were
banking on developments in Syria to resolve the matter.
Referring to one of the
most recent rounds of
National Dialogue, Nasrallah quoted a leading
member of the opposition as saying there was
no need to discuss a defense strategy as Hezbollah would hand over
its weapons “sooner or
later” following the fall
of Assad. Nasrallah said
that the political system
in Lebanon rejects offers by Iran to provide
the Army with weapons
because it fears the
United States.
“Not only in the case
of arms, but regarding
Iran’s offer to [build
power plants] and in
any form of support,”
he said.
He said as well as a national defense strategy,
Lebanon also needed a
strategy of “liberation
of the Kfar Shouba Hills
and Shebaa Farms still
occupied by Israel.”
Speaking on the subject
of Israel, Nasrallah said
his party maintained “a
balance of terror” with
the Jewish state, which
prevents it from attacking Lebanon.
“What is protecting
Lebanon today is the
balance of resistance,
a balance of terror,” he
said.
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I have a right to express
my views: Palmer
MINING magnate Clive
Palmer has defended his
right to speak out on issues while accusing acting prime minister Wayne
Swan of playing the man.
Mr Palmer was responding to Mr Swan’s renewed
attack on him and two
other high-profile miners,
Gina Rinehart and Andrew
Forrest.
In a speech the treasurer will deliver later
on Wednesday, Mr Swan
rejects criticism that his
continuing
campaign
against the trio and their
attempts to influence the
debate about taxation is
class warfare.
He will also insist he wants
to bypass such conflict by
ensuring Australia avoids
allowing inequality to foment public resentment of
wealth.
Mr Palmer rejected the
suggestion that he and
other wealthy miners were
treating the courts, parliament and the media as
personal playthings.
He insisted he had a right
to speak up and say what
he thought was right and
wrong.
“I maybe am wrong more
than I am right, but at least
that’s a right all Australians have,” he told ABC
Radio.
“The treasurer doesn’t attack what I say. He attacks
me personally. He doesn’t
play the ball, he plays the
man.”
Mr Palmer said without
him and people such as
Mr Forrest thousands of
people wouldn’t have jobs
and Australia wouldn’t
have such a good balance
of payments.
“I don’t use any resources
to express my point of
view,” he said.
“I don’t advertise, I don’t
pay for my point of view to
get out there.”
Mr Palmer also took a
swipe at Mr Swan’s reference to rock music legend
Bruce Springsteen.
The treasurer argues
Springsteen’s message
that “we take care of our
own” represents the same

“egalitarian patriotism”
than enlivened his generation of Labor politicians to
battle against “unashamed
self-interest”.
“Unlike the treasurer I
don’t go to the United
States for inspiration,” Mr
Palmer said, adding he
preferred the Australian
band Redgum.
Mr Swan said mining magnates like Mr Palmer, Ms
Rinehart and Mr Forrest
were not immune from
criticism.
“Their behaviour, I believe,
needs to be taken into account by Australians when
they assess public policy,”
he told ABC Radio.
“Because the policies
they’re putting forward are
now ones which are being
adopted by (Opposition
Leader) Tony Abbott.”
Liberal MP Jamie Briggs
said Mr Swan didn’t like
success and was more
concerned with “redistributing the pie and not
growing the pie”.
“He believes that targeting
people for being successful is the best way for government policy to go,” he
told Sky News.
Mr Swan said he wasn’t
seeking to demonise the
mining magnates, saying they had already done
a very good job of that
themselves.
“After I published the essay (in The Monthly magazine in March) Twiggy Forrest took out a full page
ad, Gina Rinehart is trying to buy Fairfax newspapers and Clive Palmer
has essentially been buying influence in the LNP
in Queensland,” Mr Swan
told Fairfax radio.
“They are opposing public policy that spreads
the benefit of the mining
boom, building up people’s superannuation, all
of those sorts of things,
investment in infrastructure.”
He says while they had
created wealth and jobs
in Australia, they had not
been backward in coming
forward when it came to
attacking the government.
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Australia and Indonesia to sign
boat deal
AUSTRALIAN patrol boats
will soon be able to rescue asylum seekers in
Indonesian waters under
a new deal expected to be
signed between the two
nations.
Indonesia’s Defence Minister Purnomo Yusgiantoro says the deal could
be signed as soon as September.
The reform would allow
Australian authorities to
enter Indonesian search
and rescue zones without
local authority permission.
“There are many illegal
migrants coming especially to Christmas Island
and they are sending
distress signals asking
for assistance,” Mr Yusgiantoro told the ABC on
Wednesday.
“So Australia’s asking us
when their patrol boats
can enter our waters, what
are the rules that apply.”
Australian patrol boats
were doing that now without rules protecting them.
“They worry that our radar
would be catching them,
either the air defence system or the maritime radar,”
Mr Yusgiantoro said.
Acting prime minister
Wayne Swan would not
confirm whether the deal
was on the cards.
“These are matters that
will be outlined when
these matters are concluded,” he told ABC Radio.
The possibility of a deal
comes after the Australian navy helped a distressed boat carrying 65
suspected asylum seekers southwest of Sumba
Island, off Indonesia, on
Monday night.
The opposition has
blamed Labor’s failed border protection policies on
the record number of boat
arrivals in the past two
months.
The government has set
up an independent committee to consider the
asylum seeker issue after
it failed to win parliamentary support for its Malaysia solution.

Former Labor leader Kim Beazley
told US Labor is doomed

Australia’s Ambassador to the US Kim Beazley. Source:
Herald Sun

AUSTRALIA’S
Ambassador to the US
Kim Beazley has told
American political figures Labor could be
left with just 30 seats
after the next federal
election.
The former Labor leader is reported to have
delivered a “deeply
pessimistic” view of
the Gillard government’s “challenges”
during a series of
high-powered meetings two weeks ago in
Washington.
But Mr Beazley is also
said to have said it no
longer mattered who
was leading Labor and
another
leadership
change was unlikely to
make a difference.
It is believed the briefing was attended by
senior US political figures from the Democrat and Republican
camps, State and Defence Department officials as well as leaders
of industry and media
from both countries.
Sources confirmed two
Gillard government
MPs were also present during the briefing
- one of the many held
as part of the annual
four-day Australian
American Leadership
dialogue from July 12
to 14.
Sources inside the

session revealed that
Mr Beazley told the
group of around 50
that, while there was
still 15 months to run
to an election and anything could happen,
it was possible Labor
could end up with only
30 seats in the 150seat parliament.
“He was certainly being very pessimistic
about Labor’s chances,” one official present at the meeting
said.
“And he didn’t seem
fazed by saying it.”
On the question of
leadership speculation, which State Department sources have
said leaves many in
the US political scene
“flummoxed”,
Mr
Beazley told his audience that a leadership
change may not make
any difference.
“He was suggesting
it was that bad, that
it didn’t matter anymore who was leading
the party,” the source
said.
A tradition of secrecy
normally cloaks the
annual forum. But
sources on the inside
of the meeting who
spoke with The Daily
Telegraph defended Mr
Beazley, claiming he
did not stray outside
the remit of his role as

ambassador and had
not made any inappropriate comments.
Mr Beazley last night
would not comment on
the meetings, which
are by invitation only
and bind those attending to strict rules of
confidentiality.
“As an ambassador,
I don’t comment on
Australian politics,’’
Mr Beazley said.
“What is said at the
dialogue stays at the
dialogue.’’
Two senior Labor
MPs, including Home
Affairs Border Protection Minister Jason
Clare and Victorian
Senator David Feeney,
as well as opposition
foreign affairs spokeswoman Julie Bishop
are believed to have
been present at the
meeting.
Neither Mr Feeney nor
Ms Bishop would comment on the meeting
and Mr Clare could not
be contacted.
Mr Rudd, minister Bill
Shorten and Opposition Leader Tony Abbott, while all attending the July 12-14
forum, were not present at that briefing.
The forum, which was
established
almost
20 years ago, allows
political and industry leaders from both
countries to meet privately to exchange
views about the respective political and
economic situations
in their countries.
Another source said
claiming Mr Beazley
had written the Gillard
government off was a
“gross oversimplification’’ of what was discussed at the meeting
and that Mr Beazley
was simply giving an
overview.
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HSU president quits by James Packer aims for casino at Barangaroo, to
text message
follow gaming palaces in Perth and Melbourne

Michael Williamson has resigned from the HSU by text message. Picture: Justin Lloyd Source: The Daily Telegraph

Artist’s impression of the proposed Perth development, (insets) Barangaroo in SydHealth Services Union son’s resignation because ney and Crown Melbourne and James Packer. Source: The Daily Telegraph

(HSU) national president
Michael Williamson has
resigned and national
secretary Kathy Jackson
is expected to follow suit
within weeks.
Mr Williamson stood
aside in September amid
allegations of misuse of
union funds probed by
Fair Work Australia and
police.
But the resignation, by
text message to a senior
union official, came in response to the leaking of
a report by barrister Ian
Temby QC, who found
more than $20 million of
questionable payments
were made to suppliers
without any form of tendering or contract.
Ms Jackson, who with her
predecessor Craig Thomson was also the subject
of the FWA probe and the
former executive president of the East branch,
is also expected to resign
within weeks.
“Watch this space,” Ms
Jackson said.
The HSU national secretary said she had bought
a home in Sydney and
planned to move there
soon.
Acting HSU president
Chris Brown told AAP he
received a text message
from Mr Williamson tendering his resignation.
The union’s national executive, which had previously passed a motion
calling for Mr William-

of the damage he caused
to the union’s reputation,
endorsed the resignation
at a meeting on wednesday.
“What has changed now
is we now have an independent objective report the Temby report - which
clearly show there were
problems with financial
management of the East
branch for which he (Mr
Williamson) was responsible,” Mr Brown said.
“If Michael Williamson
had not resigned we
would have had to consider what position we
would have to have taken
in regard to the Temby report.”
Mr Williamson’s resignation had brought an end
to his association with
the HSU, Mr Brown said.
The vacancy will be filled
in an election within the
next six weeks by about
90 members of the HSU
national council, including East branch administrator Michael Moore.
Mr Moore, who was appointed by the Federal
Court, which found the
union’s largest branch
dysfunctional, has frozen the accounts of East
branch and is planning
its separation into three
branches and fresh elections.
The demerger is expected
to occur this month and
elections finalised by October.

is currently considering the
options to incorporate a VIP
only gaming facility at the
hotel resort. He said that a
VIP gaming facility would
be necessary to provide the
commercial underpinning
for any development and
for the operation of a world
class six star hotel resort.
The ability to operate a VIP
gaming facility at the new
hotel resort is subject to
New South Wales Government and gaming regulatory approvals.
His comments came as
West Australian Premier
Colin Barnett yesterday
unveiled Mr Packer’s proposal for Perth’s first sixstar hotel at the Burswood
casino and entertainment
complex, which will be renamed Crown Perth.The
$570 million hotel - due to
be completed in 2016 - will
feature 500 luxury rooms,
along with expanded VIP
gaming, resort and convention facilities.
Mr Packer said the new investment meant Crown will
have invested more than
$1.3 billion on the new hotel
and upgrades to the Perth
hotel-casino complex by
2016.
“We had already spent $750
million in improving (the
Perth project), after buying
it for $900 million, taking our
total spend on Burswood to
more than $2.2 billion,” Mr
Packer said
Mr Packer said that Crown He indicated a “triple
BILLIONAIRE JAMES Packer has today announced the
signing of a billion dollar
construction deal with developer Lend Lease to build
a “world class international
hotel resort’’ at Barangaroo.
In a landmark development,
the move has officially confirm the casino magnate’s
intentions of turning the
Barangaroo site into one of
Australia’s best tourist destinations.
Crown Executive Chairman,
James Packer on thursday
said: “Sydney deserves
one of the world’s great
hotels on its magnificent
harbour. My desire is for
Crown to build the best
hotel in the world at Barangaroo. Crown’s record
demonstrates we can deliver a centrepiece that will
draw millions of tourists. A
Crown integrated resort at
Barangaroo would boost
the economy, create thousands of new jobs, contribute significant tax revenues
to the State Government
and enhance the overall attractiveness of Sydney as
a first class international
tourist destination.’’
A BITTER takeover war is
looming over the future
of Echo Entertainment as
James Packer made an
audacious bid to be represented on the company’s
board.

Crown” play of VIP-standard facilities in Sydney,
Perth and Melbourne was
now his aim.
“We are incredibly proud
of (Crown in) Melbourne
and of what we’re doing in
Perth, and we want to do
something amazing in Sydney.”
It is Mr Packer’s audacious
plans for the Sydney hotelVIP casino - first unveiled in
The Daily Telegraph in February - that are attracting
the most attention.
Rival gaming group Echo
Entertainment - which operates The Star - holds the
monopoly casino licence in

Sydney, but it is believed
new Echo chairman John
O’Neill is open to the prospect of a VIP casino joint
venture with Crown at Barangaroo.
It is understood Crown has
also been engaged in advanced negotiations with
Lend Lease, which has the
rights to build a hotel and
commercial precinct at Barangaroo South.
Lend Lease admitted this
month it was in talks with
a number of leading international hospitality groups,
including Crown, about the
rights it holds to build a hotel on the site.
Crown had proposed a
hotel-casino for Central
Barangaroo. But former
Prime Minister Paul Keating
- a leading advocate for the
area’s future - was adamant
that any hotel proposed by
Mr Packer should be built in
Barangaroo South.
Crown is mindful of Mr Keating’s concerns, and is open
to negotiating to build a
hotel-casino in Barangaroo
South, in keeping with the
rest of the site, if appropriate terms can be finalised.

Abbott says Fair Work review
not serious
OPPOSITION
Leader
Tony Abbott says the
Gillard government has
not been serious about
reviewing
workplace
laws.
Workplace
Relations
Minister Bill Shorten
will release the report
of a review into the Fair
Work Act in Melbourne
on Thursday.
Mr Abbott told reporters in Brisbane he was
disappointed the review
had not been conducted
by the Productivity Commission.
“If the government was
fair dinkum about boosting productivity this re-

view would have been
conducted by the Productivity Commission,”
he said on Thursday.
“Instead it was conducted essentially by the department, and naturally
the government reviewing the government has
decided the government
doesn’t have a problem.”
Australia had some “serious workplace relations
issues” in the areas of
flexibility, militancy and
productivity, he said.
A coalition government
would make “careful, cautious, prudent” changes
within the existing Fair
Work framework.

Page 38

2012  آب4 السبت

Saturday 4 August 2012

Advertisements

®

38 صفحة

صفحة 39

السبت  4آب 2012

Saturday 4 August 2012

Page 39

Advertisement

مؤسسة املكاري لدواليب الشاحنات
لقد عودتكم مؤسسة املكاري على الصدق يف التعامل معكم وستبقى ترافقكم
يف حلكم وترحالكم على الطرقات وهي على استعداد تام الصالح شاحناتكم
يف مكان وجودها سواء كانت كبرية ،متوسطة أو صغرية واجراء الالزم.

دواليب ألضخم الشاحنات الكبرية واملتوسطة من
جميع أنواع املاركات العاملية
مبيع وتركيب دواليب جديدة ومستعملة
و  - Recapsتصليح دواليب
الكفالة قبل خروج شاحناتكم من املؤسسة

هذا هو
عملنا وهذا
هو مبدأنا

ال يمكن مقارنة
أسعارنا بأسعار
غرينا
شعارنا أوال وأخريا
الصدق واألمانة مع
الجميع

نؤمن تصليح االطارات على الطرقات
يف والية فيكتوريا
Tel; (03) 93360068

 Keilor Park VIC 3042و1/9 Translink Dr

Tel: 03 9336 0068 Fax: 03 9336 0039
email: worldoftrucktyres@hotmail.com

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

-كشف االسرار-تسفري االرواح واستنطاقها
 عالج السحر واملس-استشارات روحانية ونفسية
 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

 لدينا افخم السيارات اليتVIP LUXURY LIMOUSINES
تناسب ميزانياتكم
نليب مجيع مناسباتكم
...  اعراس...
.. خطوبات
 توصيالت من... حفالت خترج
واىل املطار واالوتيالت

نؤمن نقل الشخصيات
اهلامة
من واىل سائر
أحناء اسرتاليا

432 Chapel Rd. Bankstown - MOB: 0499 98 98 98

 أسعار مدروسة..  معاملة جيدة..  خدمة ودودة..  خربة طويلةEmail: info@ vipluxurylimos.com.au - www.vipluxurylimos.com.au

Mobile / min

15¢
15¢
19¢
23¢
23¢

0

HORIZONTAL POS

Landline / min

1¢
5¢
9¢
15¢
16¢

29¢

5000

Lycamobile to Lycamobile

29¢

In store POS
®

www.lycamobile.com.au
Logo’s for ATL advertising
(not in store) here:
Recharge
available
®

1300 854 607
(1) The new promotional rates are valid from 01/05/2012 until 31/07/2012. The new rates will only apply to landlines unless otherwise stated above. 29c flagfall applies to international calls. The new rates
are not applicable for Special number or premium number calls. (2) No flagfall applies for calls made
from Lycamobile to Lycamobile in Australia. The promotion is valid from 03/02/2012 and valid until
31/07/2012. Fair usage policy of 5000 minutes applies per customer during the promotional period.
(3) Australia Landlines & Mobiles 0c/min promotion applies to all Australian Lycamobile customers. The
promotional rate is valid from 01/04/2012 and valid until 31/07/2012. Flagfall of 29c applies per call.

VERTICAL POS
In store POS
LM_AUS_Arabicc_18x26
1

12/07/2012 18:09

صفحة 5

السبت  4آب 2012

Saturday 4 August 2012

Page 5

لبنانيــات

الراعي التقى وفدا ارثوذكسيا
وهزيم رحب بزيارته اىل عكار
استهل البطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي لقاءاته يف
الصرح البطريركي الصيفي يف
الدميان امس االول باستقباله
وفدا من الطائفة االرثوذكسية
يف عكار برئاسة راعي االبرشية
املطران باسيليوس منصور.
ضم :النائب نضال طعمه ورئيس
احتاد بلديات اجلومه سجيع عطية،
رئيس احتاد بلديات الشفت
انطوان عبود وعددا من الكهنة
ورؤساء البلديات يف املنطقة.
ونقل الوفد حتيات البطريرك
اغناطيوس الرابع هزيم واركان
الطائفة االرثوذكسية الرئيس
عصام فارس ونواب املنطقة
وفعالياتها للبطريرك الراعي
الراعوية
بزيارته
وترحيبهم
املرتقبة اىل عكار .ووجه الوفد
الدعوة للبطريرك الراعي لزيارة
الكرسي االسقفي االرثوذكسي
وسائر الرعايا االرثوذكسية حيث
ستقام استقباالت له تعرب عن حمبة
االرثوذكس لشخصه ووالئهم
ملوقعه الروحي والوطين .وجرى
خالل اللقاء اتصال هاتفي بني
البطريرك الراعي والبطريرك هزيم
عرضت خالله ظروف زيارة الراعي
اىل عكار ،واكد البطريرك هزيم
اهتمام الطائفة االرثوذكسية
امكانياتها
ووضع
بالزيارة
الجناحها .وقد شكر البطريرك
الراعي البطريرك هزيم وسائر
الفاعليات االرثوذكسية ،الرئيس
فارس ونواب وبلديات املنطقة،
واعدا بتلبية لقاءاتهم على قاعدة
ان زيارته لعكار هي جلميع ابناء
املنطقة مسيحيني ومسلمني،
مؤكدا حرصه على انطالق زيارته
اىل عكار من حمطة أوىل كلقاء يف
دار املطرانية االرثوذكسية يف
حلبا.

ثم استقبل البطريرك الراعي كال
من :السيد رزق رزق ورئيس
احتاد بلديات قضاء جبيل فادي
مار تينوس ،وكان عرض ملسألة
بيع االراضي املتداولة يف منطقة
فقرا ،ثم عضو املؤسسة املارونية
لالنتشار فادي رومانوس فالقاضي
غسان عويدات ،وفدا من مؤسسة
تعاون رسالة الصداقة الفرنسية
برئاسة ايلي مظلوم يرافقه كاهن
رعية مار سابا بشري املرشد
الروحي للمؤسسة شربل خملوف.
وضم الوفد حنو  150طفال من
اطفال فرنسيني وبشراويني.
وعرض املظلوم مع البطريرك
الهداف اجلمعية وطريقة عملها من
خالل التوأمة مع رعية بشري.
وظهرا التقى البطريرك الراعي
املهندس انطوان ازعور عضو
اهليئة الفخرية يف رابطة قنوبني
للرسالة والرتاث وجال معه على
االشغال اليت تنفذ يف اقبية
الكرسي البطريركي وحديقته
الداخلية متهيدا الفتتاح مكتبة
الوادي املقدس يف  18اب
احلالي اليت يقدمها ازعور ضمن
مشروع املسح الثقايف الشامل
لرتاث الوادي املقدس بادارة
رابطة قنوبني .وزار الدميان ايضا
اخلوري يوحنا خملوف الذي قدم
للبطريرك الراعي كتابه اجلديد
بعنوان منارة مسكونية.
واتصل الراعي بقائد اجليش
العماد جان قهوجي مهنئا بعيد
اجليش اللبناني ،متمنيا له املزيد
من احلكمة والقدرة يف مهامه
الدقيقة خاصة يف هذه الظروف
احلرجة من حياة الوطن ،كما أمل
ان حيافظ اجليش اللبناني على
وحدته ومتاسكه كحصن منيع
يف وجه كل التحديات وحماوالت
النيل من هيبته.

كونيللي زارت عون واعربت عن انزعاج
بالدها العميق من ترحيل السوريني ال ١٤

استقبل امس االول رئيس تكتل
التغيري واالصالح النائب العماد
ميشال عون ،يف دارته يف
الرابية ،السفرية األمريكية مورا
كونيللي يف حضور املسؤول
عن العالقات الديبلوماسية يف
التيار الوطين احلر ميشال دي
شادارفيان.
واعلنت سفارة الواليات املتحدة
االمريكية يف بريوت الحقا يف
بيان امس االول ،ان السفرية
مورا كونيللي اجتمعت برئيس
التيار الوطين احلر النائب العماد
ميشال عون حيث ناقشا الوضع
السياسي واالمين يف لبنان
والوضع احلالي يف سوريا.
وأعربت كونيللي عن قلق
الواليات املتحدة الشديد إزاء
حماوالت االغتيال االخرية يف
لبنان ،وحثت على الدعم الكامل
للتحقيقات اجلارية حاليا من قبل
أجهزة االمن اللبنانية.
وشددت على أن املسؤولية
عن أعمال العنف يف سوريا،
والعنف الذي يهدد بالتمدد من
سوريا يقع مباشرة على عاتق

نظام االسد .كما أثنت على
اجليش اللبناني وقوى األمن
للجهود اليت بذلوها للحفاظ
على اهلدوء يف لبنان ،وعربت
عن دعمها لقرار احلكومة تكثيف
وجود اجليش اللبناني على
احلدود مع سوريا.
وأثنت كونيللي على الشعب
اللبناني لكرمه يف استضافة
الالجئني السوريني ،وحلظت
اجلهود اجلارية اليت تبذهلا
احلكومة اللبنانية بالعمل مع
الشركاء الدوليني واملنظمات
لتقديم املساعدات اإلنسانية
هلؤالء الالجئني.
وعربت عن انزعاج الواليات
املتحدة العميق لعملية الرتحيل
اليت جرت مؤخرا ألربعة عشر
سوريا ،وشددت على أهمية
محاية مجيع السوريني ،مبن يف
ذلك املعارضون واملنشقون
الذين نبذوا العنف ،وذلك
متاشيا مع واجبات لبنان الدولية
التزام
وجددت
اإلنسانية.
الواليات املتحدة بلبنان مستقر
وسيد ومستقل.

ترحيل  ١٤سورياً يثري ردود فعل سياسية ودبلوماسية وجنبالط حيمل على ابراهيم واألمن العام يؤكد جرمية املبعدين
أثار ترحيل املديرية العامة لألمن
العام  ١٤سوريًا ردود فعل
سياسية ودبلوماسية مستنكرة،
فاخلطوة وصلت اىل حد اتهام
املدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم باالنصياع اىل
واملطالبة
السوري
النظام
بإقالته.
من جهتها ردت املديرية العامة
لألمن العام مؤكدة أن قرار
الرتحيل استند اىل أفعال جرمية
وخمالفات ارتكبت خالل وجودهم
يف لبنان.

جنبالط

فقد أدىل رئيس جبهة النضال
الوطين النائب وليد جنبالط
بالتصريح اآلتي :ها هو مدير
عام األمن العام يقدم دلي ًال
جديدًا على إنصياعه املطلق
للنظام السوري ،فبعد مغامراته
البوليسية يف توقيف شادي
ّ
املولوي اليت كادت أن تشعل
وتدخل
والشمال
طرابلس
املنطقة يف فتنة كربى ،فإذا
به يقوم بتسليم  14مواطنًا
سوريًا جلأوا إىل لبنان هربًا من
قمع النظام ،ومن بينهم أربعة
ناشطني سياسيني حتت حجة
أنهم مطلوبون للقضاء السوري
يف تهم خمتلفة.
قد يكون من املفيد تذكري
سعادة اللواء أن سوريا يف
سي مبرحلة
زمن البعث وما مُ ّ
االستقرار مل يكن هناك فيها أي
مفهوم فعلي للقضاء املستقل
ً
اسوة بكل األنظمة االستبدادية،
فكم باحلري يف هذه املرحلة
اليت سقطت فيها كل الضوابط
األخالقية والسياسية عند النظام
الذي إمتهن القتل واالستبداد
والقمع من دون رأفة أو رمحة.
أال يدرك سعادة اللواء أن مصري
هؤالء لن يكون حماكمة عادلة
يف قاعة حمكمة مربدة بل القتل
والتصفية الفورية قبل ثبوت أي
تهم عليهم ،ال سيما أنها ُتهم
مفربكة وخمتلقة وتتطابق متامًا
مع أساليب النظام السوري
التقليدية يف إلغاء وإقصاء كل
من يعارضه أو يقف يف طريق
خمططاته اجلهنمية؟ ثم أال حيق
لنا أن نتساءل كلبنانيني من
حيمينا بعد اليوم إذا كان جهاز
أمنية
أمين لبناني له مهمات
ّ
وإستخبارية كربى بات ملحقًا
ّ
باملخابرات السورية يف دمشق؟
إننا نؤكد رفضنا املطلق لتسليم
أي مواطن سوري جلأ إىل لبنان
حتت أي ذريعة من الذرائع وألي
سبب كان ،ونرى أن ذلك ال
يصب يف إطار سياسة النأي
بالنفس اليت مت التوافق عليها
حلماية لبنان واحليلولة دون
حتوله ساحة لتصفية الصراعات
االقليمية ،بل هي تشكل إحنيازًا
اىل النظام السوري وخضوعًا له،
وهذا ما قد يتطلب إعادة النظر
بكامل املوقف السياسي املتعلق
مبا إصطلح على تسميته النأي
بالنفس.
لذلك ،نطلب من احلكومة
اللبنانية واملرجعيات الرمسية
املختصة توضيح كل املالبسات
املتصلة بهذا املوضوع وفتح
حتقيق به لتحديد املسؤوليات
وإختاذ التدابري املسلكية حبق
مدير عام األمن العام وصو ً
ال إىل
إقالته إذا إقتضى األمر لوقف

هذه املهزلة املستمرة والقائمة
على استلحاق لبنان ومؤسساته
األمنية بالنظام السوري البائد.

فتفت

وأدىل النائب امحد فتفت
بالتصريح التالي :قام جهاز
االمن العام اللبناني امس
األول -بتسليم  14مواطناسوريا لالجهزة االمنية السورية
حتت عناوين قضائية خمتلفة
مع العلم ان من ضمنهم عدد
من الناشطني السياسيني يف
املعارضة السورية.
اضاف :ايا تكن االسباب املوجبة
تسليم كهذا يعين تسليم
هؤالء للمقصلة وتعريضهم
للقتل احملتم يف ظل الظروف
الراهنة يف سوريا .فمن يتحمل
مسؤولية جرمية كهذه؟ هل مت
هذا التسليم بعلم وموافقة
معالي وزير الداخلية؟ هل مت
هذا التسليم بعلم وموافقة دولة
رئيس احلكومة ؟هل مت هذا
التسليم بعلم وموافقة فخامة
رئيس اجلمهورية؟ ام ان جهاز
االمن العام اللبناني عاد تابعا
لالجهزة االمنية السورية .وهل
عاد اللواء عباس ابراهيم موظفا
عند اللواء علي مملوك وينفذ
اوامره؟ وهل هذه هي سياسة
النأي بالنفس؟.
القوات اللبنانية
وصدر عن الدائرة االعالمية يف
القوات اللبنانية البيان اآلتي:
تستهجن القوات اللبنانية تسليم
 14معارضا سوريا للنظام يف
سوريا ،وذلك يف غياب اي
قانون او قضاء حيمي حقوق
هؤالء حتت سيطرة هذا النظام.
وتعترب القوات ان احلجج اليت
ادت اىل ذلك ،هي كافية
الحالتهم على القضاء اللبناني
وليس العكس ،يف ظل ما جيري
من مآس وويالت يف سوريا.
كما تلفت القوات اللبنانية،
اىل ان ما جرى هو احنياز كامل
للنظام ضد اكثرية الشعب
السوري ،ويضرب عرض احلائط
كل القيم ذات الصلة حبقوق
االنسان واالعراف واملواثيق
الدولية.

السفرية األوروبية

وأعلنت رئيسة بعثة االحتاد
أجنلينا
السفرية
األوروبي
إخيهورست ردا على سؤال ل
الوكالة الوطنية لالعالم عن
ترحيل األمن العام  14مواطنا
سوريا إىل بالدهم ،وقالت:
أخذنا علما بالتقارير حول ترحيل
 14سوريا إىل بالدهم .وحنن على
اتصال جبميع شركائنا ،احلكومة
واألمن العام واملنظمات غري
احلكومية ،لالطالع على الوقائع.
إن هذا النوع من التقارير يثري
قلقنا وإمنا جيب التأكد من هذه
املعلومات.
اضافت :لقد صادق لبنان على
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة
التعذيب ويتعني عليه احرتام
التزاماته الدولية ،وجيب أال
يعمد إىل ترحيل أشخاص من
املمكن أن يتعرضوا للتعذيب
أو سوء املعاملة .وقد سبق
أن حصلنا على ضمانات من
احلكومة اللبنانية تؤكد فيها على
أنها ستبذل كل ما يف وسعها
حلماية السوريني الالجئني يف
لبنان.

هيومن رايتس ووتش

وقالت منظمة هيومن رايتس
ووتش إن بعض الذذين أبعدوا
أعربوا عن خشيتهم من التعرض
لالضطهاد لدى عودتهم.
وقال مسؤول يف املنظمة لوكالة
فرانس برس ان  ١٤رجال ابعدوا
اىل سوريا امس االربعاء بالرغم
من ان اربعة منهم قد طلبوا
عدم ابعادهم خشية تعرضهم
لالضطهاد يف حال سلموا اىل
السلطات السورية .واضاف:
ان احد املبعدين ال  ١٤ناشط
سياسي اجرى اتصاالت مع
منظمة هيومن ووتش رايسقبل
ان يسلم اىل السلطات السورية،
معربا عن خشيته على مصريه.
وقال مسؤول منظمة هيومن
ووتش رايس :نعتقد انه لو قال
احدهم انه خيشى من االضطهاد
لتوجب عليهم ان ال يبعدوه.

بيان األمن العام

من جهتها ،أعلنت املديرية
العامة لألمن العام يف بيان:
ان بعض وسائل اإلعالم وبعض
املواقع اإللكرتونية اإلخبارية
اخلاصة أو تلك التابعة لبعض
اجلمعيات ،نشرت خربا مفاده أن
األمن العام قام برتحيل أربعة
عشر ناشطا سوريا من لبنان
إىل سوريا ،يهم املديرية أن
توضح للرأي العام اللبناني أن
أي قرار يقضي برتحيل رعايا
سوريني أو عرب أو أجانب ،هو

قرار مبين على ملفات قضائية
وأمنية تلتزم املعايري اليت
نصت عليها إتفاقات ومعاهدات
إقليمية ودولية ،ويستثنى من
هؤالء من يثبت أنه قد يتعرض
للخطر يف بالده إذا مت ترحيله،
وهذه اإلجراءات اخلاصة بالرعايا
السوريني بوشر العمل بها منذ
بدء األحداث األليمة يف بالدهم.
وعليه ،فإن القرار الذي قضى
األربعة
السوريني
برتحيل
عشر استند اىل أفعال جرمية
وخمالفات ارتكبت خالل وجودهم
يف لبنان وفقا للجدول اآلتي
مع حتفظ املديرية العامة لألمن
العام على ذكر األمساء بكاملها
حفاظا على اخلصوصية الشخصية
هلؤالء.
وفندت املديرية أمساء وشهرة
املرحلني باألحرف األوىل واجلرم
والقرارات املتخذة يف حقهم.
ومتنت املديرية من مجيع املعنيني
إخراج هذا امللف من البازار
السياسي واإلعالمي ووضعه
يف إطاره الطبيعي ،وعدم
التشويش على الدور الذي تقوم
به املؤسسة ،مع تأكيد اإللتزام
التام من قبل املديرية بإحرتام
احلقوق واألوضاع اإلنسانية
على
املتواجدين
للمواطنني
األراضي اللبنانية ،وال سيما
منهم الرعايا السوريون وتسهيل
أمورهم ضمن األطر القانونية
وبإشراف القضاء املختص.

املفيت قباني التقى فضل اهلل وامني
الداعوق ودعا اىل دعم مجعية املقاصد

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
حممد رشيد قباني رئيس مجعية
املقاصد امني الداعوق الذي
قدم له دعوة حلضور حفل افطار
مجعية املقاصد السنوي ،وتشاور
معه يف االوضاع املقاصدية
واالجتماعية ،وقال الداعوق:
حتدثنا يف الشؤون املقاصدية
ويف األوضاع على الساحة
اللبنانية املرتدية وندعو اهلل أن
يلهم السياسيني واخلارجيني
واالقليميني مبزيد من احلكمة
والروية للمحافظة على لبنان من
اي مكروه.
اضاف :نرى ان ما حصل
باألمس مع وزير الداخلية
يف صيدا يطمئن ،ونأمل ان
تتابع هذه املبادرات وان يعي
اجلميع ان ال غنى عن الدولة
حامية اجلميع ،وعلينا ان ننبه
الذين يقومون بأعمال خارجة
عن املألوف انهم قد يقعوا يف
مطبات ليست هينة ،حنن نأمل
أن ال يكون هناك الكثري من
الناس املدفوعني الذين خيربون
بلدهم وينبغي علينا مجيعا ان
نضع حدا لعملية التخريب رأفة
بلبنان واللبنانيني.
من جهته ،أثنى مفيت اجلمهورية
على دور مجعية املقاصد
ورئيسها ،ودعا كل من اتاهم
اهلل من فضله اىل دعم ومساعدة
مجعية املقاصد بكل اشكال
الدعم واملساعدة لتتمكن من
القيام مبهامها التعليمية ألبنائنا
ودعم مستشفاها الذي يعاجل
ابناءنا ،وهي مسؤولية وفاء
ملسرية االباء الذين اسسوا

املقاصد هلذه االهداف.
كما استقبل مفيت اجلمهورية
رئيس مؤسسات العالمة املرجع
السيد حممد حسني فضل اهلل
السيد علي فضل اهلل ،الذي
قال بعد اللقاء :تشرفنا بزيارة
مساحة مفيت اجلمهورية يف رحاب
شهر رمضان ،الذي ميثل شهر
التواصل والتالقي والوحدة،
متاما كما هو شهر الرمحة واخلري
والصالح ،وحبثنا مع مساحته يف
األوضاع الداخلية ،والتطورات
املتسارعة يف املنطقة ،واليت
من شأنها التأثري يف الوضع
اللبناني ويف العالقات بني
خمتلف مكونات اجملتمع اللبناني،
ما مل يبادر اجلميع إىل رسم
خريطة تواصل وحوار صريح
وهادف ،لتجنيب لبنان النتائج
السلبية النامجة عما حيدث يف
احمليط.
أضاف :توافقنا مع مساحته على
أن العمل لوحدة املسلمني ينبغي
أن يكون من األولويات ،وأن
نتجاوز مرحلة القول إىل مرحلة
العمل امليداني يف هذا السياق،
وأن تنطلق اللقاءات الشعبية
امليدانية بعيدا عن كل احلسابات
اليت قد تطفو على سطح احلركة
السياسية لدى اجلهات واألفرقاء
السياسيني .وقد أثنينا على
رأي مساحة املفيت يف سعيه
لتعزيز وحدة املسلمني والوحدة
الوطنية ،وأكدنا له أننا نواصل
العمل على مجيع املستويات
لتقريب وجهات النظر بني
اللبنانيني عموما واملسلمني على
وجه اخلصوص.

