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القتال يف سوريا ميت ّد إىل وادي النصارى

«السلسلة» تسابق النواب يف سنة االنتخابات تعزيز االستخبارات األمريكية على احلدود
شهدت دمشق وحلب
معارك عنيفة أمس االول
النظامية
القوات
بني
املعارضني
واملسلحني
حواجز
هامجوا
الذين
للجيش يف حمافظة محص
وغداة
سوريا.
بوسط

النداء الذي وجهه وزراء
اخلارجية العرب اىل النظام
اعمال
لوقف
السوري
العنف «على الفور» ،حض
الرئيس الروسي فالدميري
بوتني دول الغرب على

التتمة صفحة 31

موسكو :مهامجة إيران ستقوّض األمن واالقتصاد العاملي

خامنئي :عقد قمة «عدم االحنياز» هزمية لألعداء

موظفون يف وزارة السياحة يرفعون الفتات مطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب

ستعقدها يف  17ايلول،
املخصصة للبت بابواب
إضافية لتأمني االيرادات
املتبقية لتغطية كلفة
السلسلة ،واليت تبلغ حنو
 2200مليار لرية ،خاصة
ان ابواب االيرادات اليت
جلأت اليها احلكومة يف

التتمة صفحة 31

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

جميع منتجاتنا حالل ..تجدونها يف

 Colesو  Woolworthsوأكرب السوبرماركات املستقلة
Full details on page 18

www.southwestbuilders.com.au

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

pp: 255003 / 09613

«حزب اهلل» يف الدميان :تأكيد العيش الواحد  ..ومحاية االستقرار

على ذمة االجواء اليت
اشاعتها جلسة جملس
فإن سلسلة الرتب
الوزراءّ ،
والرواتب تكاد تقرتب من
االحالة على جملس النواب
للبت فيها ،وذلك بعدما
مت جتاوز القسم االكرب من
اجلدال احلكومي ،بتحديد
مصادر تأمني ايراداتها،

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

وتغطية كلفتها ،اليت
اكد رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي انها «ال حتمل
املواطن اية اعباء».
وينتظر ان تتم االحالة
على جملس النواب يف
االسبوع الثالث من الشهر
اجلاري ،وفق ما ستقرره
احلكومة يف اجللسة اليت

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

179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

اعترب املرشد األعلى
للثورة اإلسالمية يف إيران
علي خامنئي ،أمس االول،
أن «األعداء ُمُنوا بهزمية
نكراء خمزية يف احلرب
الديبلوماسية» مع طهران،
مشريًا إىل انعقاد مؤمتر
قمة دول عدم االحنياز
«كعرض لقوة وعظمة

اجلمهورية اإلسالمية».
يف هذا الوقت ،حذرت
موسكو إسرائيل ودو ً
ال
أخرى من حماوالت تسوية
امللف النووي اإليراني
بطريقة عسكرية ،موضحة
أن مثل هذا التصرف
«سيؤدي إىل تقويض

التتمة صفحة 31

بوتني متم ّسك مبوقف موسكو من سوريا:

جيب ضمان أمن املشاركني
يف العملية االنتقالية

دافع الرئيس الروسي
عن
بوتني
فالدميري
موقف موسكو من االزمة
السورية ،ملمحًا اىل ان
الدول الغربية تعتمد على
مجاعات مثل «القاعدة»
السقاط الرئيس السوري
بشار االسد .وقال إنه ميكن
روسيا العمل مع املرشح
لالنتخابات
اجلمهوري
الرئاسية االمريكية ميت
رومين إذا فاز ،على رغم
وصفه روسيا بأنها «العدو
االول»
اجليوسياسي
لواشنطن.
وعلق بوتني على كالم
رومين عن روسيا ،بأنه
دعاية انتخابية «خاطئة».
وإذ لفت اىل ان وصوله

سيوسع
الرئاسة
اىل
هوة اخلالفات على الدرع
الصاروخية اليت تنشرها
يف
املتحدة
الواليات
أوروبا ،استدرك قائال:
«سنعمل مع أي رئيس
ينتخبه الشعب االمريكي.
لكن جهودنا لن تكون
مفيدة اال بقدر ما يعمل
شركاؤنا لتحقيق ذلك».
ووصف الرئيس االمريكي
باراك أوباما بانه «شخص
صادق يريد حقًا التغيري
حنو االفضل».
ويف أكثر تصرحياته
استفاضة منذ بدأ واليته
اجلديدة يف أيار ،رفض
الرئيس الروسي االنتقادات
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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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N.S.M
املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي
اول من علـّب فالفل  NSMالشهرية اليت تباع يف مجيع احناء اسرتاليا.
البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية يف اسرتاليا واستورد الطحينة من
لبنان من اجل املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني

كبار التجار كانوا يأتون اىل سعيد الصيداوي مستفسرين عن طعم الطحينة اللذيذ واملميز
اليوم تصنع الطحينة يف مصانع  N.S.Mباشراف سعيد الصيداوي على احدث املاكينات ومن اجود انواع السمسم
طحينة  N.S.Mتصل اىل املستهلك قبل اشهر عدة ورمبا سنة
طحينة  N.S.Mتباع يف احملالت االسرتالية الكبرية والرائدة

طحينة  N.S.Mتتحدى االحسن
92 - 96 Henkel Street -Brunswick - Vic 3056

Tel: (03) 93808789
www.nsm.com.au

علب الفالفل

بعض اآلالت

فالفل جاهزة

علب الطحينة
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لبنانيـــات

الغاز للبنان ضمن إطار صناعة الغاز عاملياً نقيب أصحاب املطاعم :حن ّضر
حالً وسطاً ملوضوع منع التدخني

من املؤكد ان استعمال الغاز
الطبيعي لتوليد الكهرباء يف
لبنان وامداد مصانع االمسنت
والبرتوكيماويات بهذا اللقيم
أمران يساهمان يف خفض
االنتاج الصناعي ،ويف تكاليف
تأمني الكهرباء  24ساعة بدءا
من نهاية  ،2014واخنفاض
نسبة التلوث يف لبنان.
على رغم كل هذه املنافع
خلرباء
جيولوجية
ودراسات
لبنانيني وبريطانيني ونروجيني،
وتقارير من جلنة اختصاصية
امريكية حمور عملها تقويم
امكانات توافر النفط والغاز يف
العامل .وعلى رغم امجاع اخلرباء
واهليئات هؤالء على توافر الغاز
والنفط يف املياه االقليمية
اللبنانية بكميات كبرية ،مل تتخذ
احلكومة السابقة واحلكومة احلالية
خطوات تنفيذية تعجل يف توافر
الغاز ومنافعه .ويف املقابل،
حققت اسرائيل اكتشاف ثالثة
حقول للغاز منها حقل ضخم
متاخم للحدود البحرية اللبنانية.
وقربص اكتشفت حق ًال غنيا
خالل أقل من سنة من البحث
والتنقيب.
االنقالب ملصلحة استعمال
الغاز بدل الفحم احلجري يف توليد
الطاقة ،واخريًا لتعويض ايقاف
أو تعطيل مفاعالت نووية ،آخذ
طريقه منذ عشر سنني وتزيد،
وخالل هذه الفرتة تطورت
صناعة الغاز السائل املعد
للتصدير يف ناقالت مربدة اىل
درجة حتفظ سيولة الغاز حتت
الضغط ،وتصدرت قطر الدول
املصدرة للغاز السائل املنقول
حبرًا ،تليها نروج واندونيسيا،
واجلزائر ونيجرييا.
والواليات املتحدة كانت وال
تزال السوق الكربى الستهالك
الغاز ،خصوصا انها تتمتع
بشبكة توزيع تربط بني خمتلف
ارجاء البالد الشاسعة ،وعام
 2011كان الغاز يشكل فيها
 30يف املئة من جممل استهالك
الطاقة فيها كما ان استهالكه
وخصوصا يف حمطات انتاج
الكهرباء ،تطور بسرعة اكرب
من سرعة استهالك مشتقات
النفط ،االمر الذي يعين ان
استهالك الغاز من جممل

استهالك الطاقة سيبلغ نسبة
 35يف املئة أو أكثر يف 2020
بالواليات املتحدة.
وكانت السوق االمريكية
السوق الكربى للمصدرين،
وعام  2011اقفلت يف وجه
االسترياد ،وارتفع انتاج الغاز
من صخور الطفال نتيجة توسع
استعمال تقنيات تفتيت الصخور
الطالق الغاز ،وينتظر ان تصري
الواليات املتحدة دولة مصدرة
للغاز السائل بدءًا من .2013
وعلى سبيل املثال ،كان انتاج
الواليات املتحدة من الغاز عام
 2011أوفر من انتاج روسيا،
الدولة األغنى بثروات الغاز
حتى عام  ،2010والدولة اليت
متد الدول االوروبية وسطيًا
بنسبة  30يف املئة من حاجاتها
االستهالكية.
وأدت اكتشافات الغاز يف
الواليات املتحدة ،واملنافسة
احلادة بني أصحاب احلقول،
حيث الثروات الطبيعية يف
البالد ملك الصحاب االراضي
وليس للدولة ،اىل هبوط سعر
الغاز مما يوازي  14دوالرًا لكل
 1000قدم مكعب عام 2008
اىل دوالرين لكل الف قدم
مكعب يف حزيران  .2012بكالم
آخر ،كانت كمية من الغاز توازي
برميل نفط ( 6000مرت مكعب)
تساوي  84دوالرًا صيف 2008
وقد باتت توازي يف القيمة 12
دوالرًا هذا الصيف.
لكن الرتاجع اهلائل السعار
الغاز ال ميكن ان يستمر الن
النفط الذي تنتج منه مشتقات
متنوعة منافسة للغاز ال يزال على
مقربة من  100دوالر للربميل،
كما ان بعض الشركات الكربى
اليت ابتاعت اراضي شاسعة
حتتوي على صخور الطفال
يف كندا والواليات املتحدة
ختلت عن هذه االمالك وسجلت
استثماراتها يف خانة التكاليف
املهدورة ،وحنن نتهحدث عن
شركات مثل اكسون /موبيل،
وشل ،وشركة النفط الربيطانية
وشركة  BHPاالوسرتالية ،اليت
تعترب من الشركات الكربى
للثروات املعدنية عامليًا ،وبلغت
التكاليف املشطوبة أكثر من 20
مليار دوالر.

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

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

منذ اوائل التسعينات حتى
اواخر العقد االول من هذا القرن،
حتققت اكتشافات ملحوظة للغاز
يف غرب أوسرتاليا ،وأقبلت
الشركات الكربى ،ومنها شل.
الربيطانية،
النفط
وشركة
وتوتال و BHPعلى رصد 180
مليار دوالر لتطوير هذه الثروات
واجناز مصانع لتسييل الغاز
ومن ثم تصديره اىل الصني
واليابان ورمبا اهلند ،وهذه
املناطق اليت ازداد فيها الطلب
على الطاقة بسرعة واليت تشكل
أكثر من نسبة  50يف املئة من
زيادة الطلب عامليا على مصادر
الطاقة يف السنة.
ركزت
اليت
والشركات
اهتمامها على تطوير صناعة الغاز
السائل يف غرب اوسرتاليا ،أو
الشركات اليت ركزت على انتاج
الغاز من حقل «شتوكمان»
يف البحر املمتد مشال روسيا
ونروج ،وهي شركة غاز بروم
العمالقة الروسية ،وشركة
توتال الفرنسية ،وشركة الدولة
النروجية ،الغت هذا املشروع،
كما ان مشاريع التطوير يف
غرب أوسرتاليا علقت واملبالغ
املرتصدة ال تزال على مستوى
 100مليار دوالر.
املتمثلة
التحوالت،
هذه
بالتخلي عن مساحات شاسعة
النتاج الغاز من صخور الطفال
يف الواليات املتحدة وكندا،
وتعليق مشاريع اجناز مصانع
اضافية للغاز السائل يف
غرب أوسرتاليا ،والغاء مشروع
«شتوكمان» ،كانت حصيلة تزايد
املنافسة واخنفاض االسعار ويف
الوقت ذاته حتقق اكتشافات
ضخمة من الغاز يف املناطق
ملوزامبيق
املتامخة
البحرية
وتنزانيا يف شرق افريقيا.
ووفرة هذه االكتشافات ،حتمل
على االعتقاد ان ثروات النفط
والغاز يف القارة االفريقية ال
تزال يف بداياتها.
اضف ان تكاليف انتاج الغاز،
واجناز مصانع تسييله يف
موزامبيق وتنزانيا هي أقل منها
يف غرب أوسرتاليا بنسبة 40
يف املئة .وهلذا السبب توقفت
أعمال توسيع منشآت تسييل
الغاز يف غرب أوسرتاليا،
وانتقل االهتمام اىل شرق
افريقيا.
ان تطورات انتاج الغاز،
ومشاريع تطويره ،وتقلبات
اسعاره ،كلها تشري اىل ضرورة
اقدامنا على اجناز اتفاقات
التنقيب مبوجب شروط مناسبة

للبنان ،هذا اذا وجدنا ان مثة
محاسة مستمرة هلذا االمر ،وهو
ما نظنه ،الن اسعار الغاز ال بد
ان ترتفع اىل مستوى 7 – 6
دوالرات لكل الف قدم مكعب
اي ما يوازي  45 – 42دوالرًا
لربميل النفط ،واالمر االكيد ان
بداية قيامة االقتصاد اللبناني
تستند اىل اشراك القطاع
اخلاص يف نشاط انتاج الكهرباء
وتوزيعها ،وان استعمال الغاز
الطبيعي يوفر علينا 4 – 3
مليارات دوالر سنويًا بدءًا من
 ،2015فضال عن ان نسبة
التلوث سوف تتدنى وتعود
منطقة الزوق صاحلة للسكن
الصحي.

«التشاوري الصيداوي»
حيّا مواقف سليمان

احلريري :متمسكون
بهيبة الدولة
التشاوري
«اللقاء
حيا
رئيس
مواقف
الصيداوي»
سليمان،
ميشال
اجلمهورية
معتربا انها «تعطي نوعا من
النفس السيادي الذي يطالب
به اللبنانيون مجيعا» .عقد اللقاء
يف جمدليون بدعوة من النائبة
بهية احلريري ومبشاركة الرئيس
فؤاد السنيورة وفاعليات .واكدت
احلريري على االثر «التمسك
بالدولة ومؤسساتها العسكرية
واالمنية يف حفظ االستقرار
ومحاية السلم االهلي ورفض
كل اشكال النيل من هيبتها ومن
وجودها».
وقالت« :كان الرتكيز من اللقاء
على التمسك بالدولة ومؤسساتها
العسكرية واالمنية يف حفظ
االستقرار ومحاية السلم االهلي.
ووجه اللقاء حتية اىل مواقف
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان اليت تعطي نوعا من
النفس السيادي يطلبه اللبنانيون
مجيعا .وتطرق اىل زيارة قداسة
البابا ورحب بها ،وامل ان تكون
مناسبة جامعة لكل اللبنانيني يف
هذه املرحلة الدقيقة اليت مير بها
لبنان .وأكد اللقاء رفض كل
اشكال النيل من هيبة الدولة ومن
وجودها» .واشارت اىل ان البحث
تناول ايضا «القضايا احلياتية
وموضوع النازحني السوريني،
وخصوصا الطالب النازحني»،
الفتة اىل ان اتصاالت جرت مع
منظمات لفتح مكتب يف صيدا
لتأمني احلقوق االنسانية هلم.

فرش منزل للبيع
بداعي السفر

TEL: 0430999980

قال نقيب اصحاب املطاعم
واملقاهي ودور اللهو بول عريس
حول موضوع منع التدخني يف
األماكن املغلقة :حنن يف طور
العمل على إجياد احلل القانوني
املناسب هلذه القضية بنحو
يرضي مجيع االطراف املعنيني
وال سيما الدولة وأصحاب
املقاهي ،ونأمل يف التوصل
إىل احلل املرجو يف وقت قريب
يسبق زيارة احلرب األعظم إىل
لبنان.
واضاف :نتشاور اليوم مع
مستشار النقابة القانوني الدكتور
واملستشارين
حنني
صالح
القانونيني يف وزارة السياحة،
إلجياد حل يرضي الدولة
وأصحاب املؤسسات السياحية
والنواب واملواطنني .ومبا أنه
من الصعوبة إرضاء اجلميع،
قررنا إجياد حل وسط نعمل
عليه يف الوقت الراهن ،ونسعى
جاهدين إىل إنضاجه سريعًا
للتقدم مبشروع احلل يف أقرب
ّ
وقت ممكن.
وأكد عريس أن أصحاب
املؤسسات السياحية سيتحركون
احتجاجًا على القانون ألنهم
يعتربون أنفسهم منكوبني،
ويف معرض تقييمه حلركة
املقاهي منذ اليوم االول من
تطبيق القانون ،أعلن عريس
نتابع احلركة ملعرفة مدى تأثر
املؤسسات وكيفية تعاطي

مراقيب الدولة مع املوضوع،
وأمور أخرى مرتبطة ،فاملسألة ال
تزال قيد الدرس ،مؤكدًا تأثر
عدد كبري من املؤسسات.
وعن اسباب عدم حترك
اصحاب املطاعم واملقاهي إال
بعد البدء بتطبيق القانون ،قال:
عندما كان القانون ال يزال
مشروعًا ُيناقش على طاولة
اللجان ،عقدنا كنقابة أكثر من
 15اجتماعًا مع اللجان النيابية
وتقدمنا بالدراسات
املختصة،
ّ
املطلوبة ،وبعدد من الكتب
أبلغناهم فيها ضرورة األخذ يف
اإلعتبار ما توصلنا إليه نتيجة
تلك الدراسات ،وخصوصًا أنه
ال ميكن تطبيق قوانني معمول
بها يف اخلارج ،على املطاعم
واملقاهي اللبنانية نظرًا إىل
الطابع اخلاص الذي يتمتع
به لبنان .لكن أعضاء اللجان
املعنية ورؤساءها مل يأخذوا
مالحظاتنا يف اإلعتبار ،وأصدروا
قانونًا متطرفًا جدًا.
وتابع عريس :عند إقرار
نتقدم
القانون وصدوره ،مل
ّ
بأي شكوى ألن النواب كانوا
منشغلني يف أمور أخرى ،كما
أن ظروف البلد مل تكن مؤاتية
الختاذ أي موقف على اعتبار ان
ٍ
عندئذ
مبال بنا.
مل يكن أحد
ٍ
قررنا انتظار بدء تطبيق القانون
إلعالن اعرتاضنا عليه والتحرك
لتعديله .وهذا ما حيصل اليوم.

بالن لوفد السا :لإلسراع
حبل قضية األمالك

إستقبل نائب رئيس اجمللس
األعلى
الشيعي
اإلسالمي
الشيخ عبد األمري قبالن يف
مقر اجمللس ،رئيس بلدية السا
عصام املقداد واملختار حممود
املقداد ،على رأس وفد من
فاعليات البلدة ،أطلعه على
املستجدات يف القضية العقارية
يف بلدة السا واجلوار.
وأعرب قبالن عن استغرابه
لعدم تلقي دوائر اجمللس
األعلى
الشيعي
اإلسالمي
أي رد على اقرتاحه وتصوره
للحل الذي طلبته البطريركية
املارونية من خالل وزير الداخلية
والبلديات العميد مروان شربل

يف ما يتعلق بالنزاع العقاري يف
البلدة .وأكد ضرورة اإلسراع يف
اجناز حل لقضية األمالك العقارية
يف السا وجوارها مبا يسهم يف
تعزيز العيش املشرتك وترسيخ
السلم األهلي.
وأدىل رئيس البلدية بتصريح
قال فيه :تشرفنا بزيارة مساحته
شاكرين جهوده ومساعيه حلل
القضية املزمنة لبلدة السا
وأطلعناه على أوضاع البلدة
واملشاريع املنوي تنفيذها،
وبهذه املناسبة ننوه جبهود
الوزير غازي العريضي لتنفيذ
مشروع تعبيد طريق مريوبا
-السا.

سيارة للبيع بداعي السفر
Holden Astra 2002 - full options - rego 6
 months - 2nd owner - 104000kmdark blue color - excellent conditions

TEL: 0406887852 - 0430999980
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لبنانيــات
جملس الوزراء أقر سلسلة الرتب

إجراءات ضريبية جديدة لتغطية كلفة التمويل

رئيس الجمهورية مرتئساً اجتماع مجلس الوزراء يف بعبدا ،وبدا الرئيس
ميقاتي والوزيران فنيش وباسيل.
حصل ما كان متوقعًا،
وعادت احلكومة اىل تبين
الضريبية
اقرتاحاتها
اليت سبق ان سحبتها
من مشروع موازنة 2012
سلسلة
كلفة
لتغطية
الرتب والرواتب.
فقد اقر جملس الوزراء يف
جلسته امس يف قصر بعبدا
برئاسة رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ،السلسلة
بعد نقاشات طويلة لتأمني
االيرادات ،وحتفظ الوزراء:
مسري مقبل ،مروان شربل
وناظم اخلوري ،فيما اقرت
مالية
وتدابري
اجراءات
لتأمني االموال الالزمة،
سلسلة
قريبا
وتدرس
اجراءات اخرى.
االعالم
وزير
وتال
بالوكالة وائل ابو فاعور
املقررات الرمسية ،وقال:
«اقر اجمللس السلسلة
كما وردت اليه من اللجنة
الوزارية يف ضوء مالحظات
عدد من الوزراء .كما اقر
مالية
وتدابري
اجراءات
ابرزها :غرامات على االمالك
البحرية ،ضريبة على الفوائد
املصرفية ،ضريبة على ارباح
التحسني العقاري ،رسم
اضايف على رخص البناء،
غرامة على االجهزة اخلليوية
لرسوم
املسددة
غري
اجلمارك .وقرر اجمللس
استكمال النقاش يف مجلة
من التدابري واالجراءات
املالية ،وابرزها:
زيادة عامل االستثمار يف
البناء ،اعادة تقويم االصول
الثابتة ،واقرتاحات اخرى
ستخضع لنقاش تفصيلي
بعد احلصول من وزارة
املال على التقييم الفعلي
هلا بهدف تأمني التغطية
الالزمة لسلسلة الرتب
والرواتب وموازنة العام
.2013
وحتفظ عن السلسلة
الوزراء :مسري مقبل ،مروان
شربل وناظم اخلوري».
واكد ان «التحفظ هو
عن االقرتاح الذي طرح
خلفض مبالغ السلسلة
بنسبة معينة ،ومل يؤخذ به،
وهو كان على خلفية حماولة
تلبية املطالب واحملافظة
على االستقرار النقدي .اما
وزراء جبهة النضال فكان
منطقهم باالمس الدعوة اىل
مناقشة الواردات ،ثم اقرار
السلسلة ،وهذا ما حصل».
«جملس
ان
واوضح
الوزراء سيستكمل نقاشه،
ولكن السلسلة اقرت.

اما النقاش بالنسبة اىل
االيرادات االخرى فلن يكون
موعده بعيدا ،بل قد حيصل
وفق اقرتاح رئيس احلكومة
االربعاء املقبل».
سئل :ملاذا تركتم وزراء
الرئيس يتحفظون وحدهم،
بينما مل حيدد وقت الحالة
السلسلة على جملس النواب
قبل االنتهاء من درس
اخليارات؟
ولن
«مل
اجاب:
نرتك رئيس اجلمهورية،
والتصويت كان باالتفاق
مع فخامة الرئيس .وحتفظ
وزراء الرئيس عن السلسلة
كان ميكن ان يعقبه حتفظ
وزراء جبهة النضال لو كان
هناك ما يستدعي هذا االمر.
ولن يكون هناك متديد يف
النقاش ،وما حصل اليوم،
اذ اجنز القسم االكرب من
االمر ،وبقيت القضايا اليت
حتتاج اىل اعادة نقاش
من الناحية املالية ودرس
جدواها املالية واالقتصادية
واالجتماعية».
وقال ردًا على سؤال:
«مل حتصل دوامة يف البالد
اال من بعض االعالم الذي
افتعل االساطري والروايات
غري احلقيقية ،ووصل االمر
اىل حد ختوين عدد من
الوزراء وحنن يف مقدمهم.
مت تصوير هؤالء كأنهم
العنزة السوداء اليت افشلت
التسويات ونقضت االتفاق،
وما حصل اليوم هو تأكيد
قدمه هؤالء».
للمنطق الذي ّ
اضاف« :ان االيرادات
اليت مت االتفاق عليها هي
تقريبا وفق التقدير االولي،
 1295مليار لرية لبنانية ،أي
انه ميكن احلكومة ان تقول
انها ضمنت االجراءات اليت
ال متس بالطبقة الفقرية،
بدءا من  1295مليارا ،وحني
تؤمن احلكومة مثل هذا
املبلغ من االيرادات ،يصبح
بامكانها تأمني السلسلة
بشكل واضح».
فروق
تقسيط
وعن
السلسلة ،اجاب« :اقرتاح
اخلفض مل حيظ باملوافقة،
والنقاش احنصر بااليرادات،
والتقسيط سيناقش ،وقد
مت تقديم اقرتاح معقد بعض
الشيء ،ولكن غالء املعيشة
سيدفع حاليا بشكل كامل،
وبقية الزيادات ستدفع
الحقا وفق روحية النقاش
الذي حصل مع النقابات».
وكان سبق اجللسة لقاء
بني الرئيسني سليمان
وميقاتي.

قيادات روحية إسالمية ومسيحية ترحب بالزيارة التارخيية لقداسة البابا
رحب عدد من القيادات
ّ
البابا
بزيارة
الروحية
بنديكتوس السادس عشر
للبنان جممعني على وصفها
بالتارخيية واعتبارها رسالة
حمبة.
قبالن
نائب رئيس اجمللس
االسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمري قبالن
رحب بالزيارة ،معتربا ان
لبنان هو مهد احلضارات
وملتقى األديان ،املتواصل
مع األنبياء ،ومع الثقافات
الدينية ،وان زيارة البابا هلا
طعم خاص جلهة تفقده أبنائه
من املسيحيني واللبنانيني
على كافة طوائفهم ،ونرحب
بكل قادم خصوصا اذا
كان يف مستوى املرجعية
الكاثوليكية األوىل يف
العامل.
كما
مشاركته
وأكد
يشارك بقية رؤساء الطوائف
لنا ما هلم وعلينا ما عليهم
وسيكونون على رأس رجال
الدين يرحبون بالقادم،
ولكل قادم كرامة وأهمية
واحرتام.
الطائفة
ان
وأشار
الشيعية واملسيحيني أخوة،
ال يفرق بينهم شيطان وال
غري شيطان ألن لبنان مبين
على التعددية ،وهم يدعمون
هذه التعددية بكل معنى
الكلمة
الشعب
على
ومتنى
اللبناني التجاوب مع هذه
الزيارة ليكونوا عند حسن
ظن قداسته يف سبيل اهلل
ويف خدمة خلقه مؤكدا

ان زيارة البابا هي زيارة
تارخيية ومهمة ،وبأن اهلل
واحد وان األديان بعثها
اهلل خلدمة األجيال والشعوب
والطوائف.
بدروس التاسع عشر
واعترب البطريرك نرسيس
بدروس التاسع عشر زيارة
البابا بندكتوس رجاء جديدًا
للبنان وللبنانيني ،ولتجديد
االميان املسيحي ،ولغفران
وتصاحل متبادل بني اجلميع،
وللوحدة واحملبة واالنفتاح
واالمل ،مع انفجار مشاريع
لنهضة
اجيابية
جديدة
لبنان ،مؤكدا ان الكل يئس
من وعود الدول العظمى
واحلكومات األخرى املنشغلة
فقط يف حتقيق مصاحلها
الشخصية ،وال توجد جدوى
من الصراعات املتالحقة بني
شعوب املنطقة ،فتعترب
زيارة البابا فرصة ساحنة
جدا.
شيخ العقل
وأكد شيخ عقل طائفة
املوحدين الدروز نعيم حسن
ان االرشاد الرسولي الذي
وقعه الطوباوي يوحنا بولس
الثاني خالل زيارته اىل لبنان
بعنوان رجاء جديد للبنان
عزز الرتاث الوطين آمال ان
يكون االرشاد اجلديد الذي
سيوقعه البابا بنديكتوس
مؤشرا جديدا يساهم يف
تكريس التفاهم واحلوار
من أجل وحدة اللبنانيني
وتالقيهم.
وعن التصرحيات واملواقف
اليت تداولتها وسائل االعالم
عن الزيارة ،أعرب عن رفض

الطائفة الدرزية لكل ما ميكن
ان يثري النعرات الطائفية
ويسيء اىل البابا ،فاجلامع
املشرتك هو الرتحيب بهذه
الزيارة العظيمة ضيفا عزيزا
مكرما على أرض لبنان.
حاضرة
على
ومتنى
الدول
وكل
الفاتيكان
الصديقة ايالء القضية
الفلسطنية األهمية القصوى،
وان يكون عيش اللبنانيني
مجيعا عيش الشركةواحملبة
والشهادة من أجل لبنان
واستقالل لبنان ،وقال:
حنن كطائفة درزية نؤمن
الوحدة
وان
باالرض،
االسالمية  -االسالمية هي
ملحة ،كما ان الوحدة
ضرورة ّ
الوطنية املسيحية االسالمية
هي ضرورة لسالمة هذا
الوطن.
البطريرك يونان
وأكد البطريرك يوسف
الثالث يونان بطريرك انطاكيا
وسائر املشرق للسريان
الكنيسة
أن
الكاثوليك
الكاثوليكية
السريانية
ستستفيد من االرشاد
الرسولي ألنه يدعونا اىل
التأصل باالميان والشهادة،
واالحرتام املتبادل والدعوة
املشرتك
العيش
اىل
وسيكون له وقع هام على
الساحة السياسية والدينية
يف الشرق االوسط.
املطران مظلوم
وقال املطران مسري
مظلوم :تثبيت وتقوية
املسيحيني يف هويتهم
واحياء الشركة الكنسية بني
الكنائس احمللية وتعزيز

احلوار االسالمي  -املسيحي
عناوين زيارة قداسة البابا
اىل لبنان.
واضاف اىل ان زيارة
البابا هي زيارة تارخيية
ومهمة جدا ،وهلا عدة
أبعاد:
أوال ،ألن قداسته يزور
لبنان ألول مرة حبيث تعترب
هذه الزيارة نوعا ما تكملة
واختتام جملمع األساقفة
لسينودس الشرق االوسط
الذي انعقد يف روما عام
 2010ومتحور حول موضوع
املسيحيون يف الشرق
حضور ورسالة ونتج عنه
التوصيات
من
العديد
وصيغت يف وثيقة واحدة
تسمى االرشاد الرسولي
الذي سيسلمه احلرب األعظم
اىل املسؤولني عن كل
كنائس الشرق االوسط،
كما انها زيارة رمسية
وراعوية يف آن معا.
ثانيا ،تعطي زيارة البابا
زمخا جديدا للمسيحيني يف
الشرق االوسط من حيث
أهمية وجودهم ومحلهم
املسيح
السيد
رسالة
للصعوبات
ومواجهتهم
واملخاطر احملدقة بهم.
ثالثا ،تشد الزيارة أواصر
العالقات بني الكنيسة
الكاثوليكية البابوية وكل
كنائس الشرق األوسط
وسيربز هذا االمر بوضوح
من خالل اللقاءات مع
واالساقفة
البطاركة
الكنائس
عن
والكهنة
الكاثوليكية واللقاءات مع
الكنائس الغري كاثوليك ما
يشكل نقطة انطالق حنو
وحدة الكنائس يف الشرق
والعامل

رابعا ،سريكز قداسة
البابا على احلوار املسيحي
االسالمي من أجل التعاون
والتكامل بني الطائفتني،
حبيث يستطيع املسيحيون
املساهمة بشكل فعال
حبياة أوطانهم على كافة
الصعد من ناحية ،ويساعد
املسلمني للتعرف أكثر
على املسيحيني واالنفتاح
على رسالتهم حتى تسود
لغة احملبة والتعاون فيما
بينهم.
هيئة الثقافة السريانية
ماذا ينفع االنسان ان
ربح العامل وخسر هويته،
شعار أطلقته هيئة الثقافة
السريانية هادفة لنشر
التاريخ احلقيقي لسكان
منطقة الشرق األوسط
األصليني وابراز هوية
الشعب املسيحي السرياني،
واليوم تعول اهليئة على
زيارة البابا اىل لبنان حبيث
تكون منطلقا لتجذر مسيحيي
املنطقة بهويتهم ولغتهم
األم هذا ما قاله االستاذ
اسكندر
أمني
اجلامعي
يف مقابلة له على شاشة
تيلي لوميار ونورسات،
موضحا بأن السريانية اليت
نسمعها أيام اآلحاد يف
مصلياتنا اجلبلية الصغرية،
ويف كنائس أحيائنا ،وعلى
مذابح أديرتنا ،حتمل اىل
قلوبنا صدى ماضينا ،صدى
شهدائنا وصلوات قديسينا
وصوت أسالفنا وان نسمع
من فمك يا قداسة البابا
قاديش
شلومو
جمرد
أوبارخيمور للبنون يكون
أكثر رحابة خصوصا انها
لغتنا املقدسة وباألخص
لغة هويتنا.
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لبنانيـــات

البابا بينيديكتوس الـ 16يف لبنان رسالة لبلد الرسالة
بلدية بريوت تستع ّد مبجلسها وجلانها لزيارة البابا
مطلقة امسه على أحد شوارعها عربون تقدير لشخصه االستثنائي
حتضريات ال تهدأ يف بلدية
استثنائية
اجتماعات
بريوت.
وقرارات فتلزميات للجان فنية،
املنهمكة بدورها يف تأمني
االستعدادات اللوجستية على اكمل
وجه حتضريا للزيارة التارخيية
بينيديكتوس
للبابا
املنتظرة
السادس عشر اىل لبنان .فما هو
الدور الذي ستضطلع به بريوت
العاصمة املعروفة عامليا بتنوعها
الثقايف والطائفي يف استقبال
احلرب األعظم؟
عن هذا السؤال اجاب رئيس
بلدية بريوت بالل محد حمددا
دور البلدية باملهمات اليت طلبت
اللجنة التحضريية للزيارة اليت
يرأسها االب مروان تابت من
البلدية املساعدة فيها .واوضح
ان االب تابت «اتصل مبحافظ
بريوت ناصيف قالوش كونه
رئيس السلطة التنفيذية يف
البلدية ،وطلب املساعدة يف
بعض االمور اللوجستية من حتضري
اعالم واقواس نصر وجتهيز بعض
الساحات للقاءات وغريها .وبناء
على هذا االجتماع ارسل الينا
قالوش يف  9آب املاضي طلبات
تسليف للتحضري هلذه الزيارة
واالحتفاالت».
جلسة
«عقدنا
wواضاف:
استثنائية يوم  14آب وطلبنا من
اعضاء اجمللس البلدي املوارنة
االتصال باملطران بولس مطر واالب
تابت الستيضاح برنامج الزيارة وما
هو املطلوب منا حتديدا ،وامللفات
اليت وصلتين من احملافظ لتغطية
بعض االمور اللوجستية تكلف حنو
 80مليون لرية .وتبني لنا الحقا
انهم يف حاجة اىل حنو مئة الف
دوالر ،لذلك اختذنا قرارا بصرف
 190مليون لرية اليت حددها

يوم
استثنائية
االثنني  27آب
واختذنا قرارا بصرف
عشر سلف ،كل منها
بقيمة  20مليون
لرية لتغطية كل ما
طلبته اللجنة ،على
ان تصرف االجهزة
الفنية ما حتتاج
اليه من كل سلفة
وتعيد الباقي اىل
الصندوق .وكذلك
اختذنا قرارا اضافيا
اجتمعت مبوجبه جلنة
تسمية الشوارع قبل
البابا بينيديكتوس السادس عشر
يوم من اجللسة االخرية للمجلس
السيد رشيد االشقر وهو عضو واصدرت توصية باطالق اسم
يف اجمللس البلدي مكلف من قبلنا البابا على تقاطع الساحة الذي
االتصال باللجنة املنظمة ،وارسلنا يقع على جادة عبد اهلل اليايف
مع خط الشام ،وهذا تكريم منا
كتابا بذلك اىل احملافظ».
هلذه الشخصية املميزة اليت تزور
مهمات البلدية
تتحدد مهمات البلدية يف الكتاب مدينتنا».
ولفت اىل ان مهمات اخرى
الذي ارسله رئيس اللجنة املركزية
الكنسية املطران كميل زيدان بديهية تقوم بها البلدية مل
يف  21آب اىل محد يشكر فيه تكن اللجنة قد طلبتها «كإقفال
اجمللس البلدي ويطلب منه صرف الشوارع وهي مسألة سوف يهتم
املبلغ املرصود على امور معينة بها احملافظ مع القوى االمنية،
وهي اآلتية« :توريد التجهيزات وحتويل السري وحتضري الساحات.
الليتورجية يف املنصة االهلية ويهمين ان يعلم اجلميع ان زيارة
للقداس االهلي ،توريد وجتهيز البابا بالنسبة اىل بريوت هي زيارة
الزهور للمنصة الرمسية والقداس استثنائية وغري عادية ال تتكرر.
االهلي ،وضع اقواس النصر يزورنا يوميا رئيس دولة عادية
والالفتات يف مواقع خمتلفة من او رئيس وزراء وهذا عادي ،اما
بريوت ،جتهيز الكراسي واملنصات اليوم فنحن نستعد الستقبال احلرب
لليلة وسهرة النور ،تأمني االعالم االعظم ،واطالق امسه على ساحة
واملطبوعات والتجهيزات االخرى ،يف بريوت يشري اىل ان اجمللس
واجلوقة املوسيقية للقداس االهلي ،يعتربه شخصية استثنائية وزيارته
اضافة اىل الفرقة املوسيقية تارخيية .وهي فرصة نستغلها
املواكبة للجوقة ،وتأمني النقليات لتأكيد رمزية بريوت واهميتها
كمركز للتعايش املسيحي –
للمؤمنني والزائرين».
وشرح محد« :عقدنا آخر جلسة االسالمي».

سدني

Master License No: 409566317

Page 6

خاطفون رمبا "أخطأوا" هدفهم فـ"ن ّظفوه"

 4ساعات أمضاها فايز بني جديتا وبريتال
بعد ساعات على خطف مسلحني،
بعد ظهر امس االول فايز ديب
االسطا البالغ  72عامًا ،من امام
جتمع املباني السكنية اليت يعمل
وكيال هلا ،والواقع على طريق
تتفرع من طريق شتورة ،حيث
يتمركز حاجز وموقع للجيش،
وتؤدي اىل بلدة جديتا ،اطلقه
خاطفوه ،عند مفرتق بلدة بريتال،
بعدما جردوه مما حيمله فسلبوه
ساعة يده وخامته ومبلغ 1200
دوالر و 200الف لرية ،وتركوا له
 20الف لرية ،استقل بها حافلة
«فان» ،ترجل منها عند حاجز
اجليش على الطريق العام ،وقطع
سريا عشرات االمتار الفاصلة عن
مكان خطفه ،مفاجئا افراد عائلته
ومستخدميه الذين اجتمعوا يف
املكان عقب خطفه.
سرعة اطالق املخطوف رجحت
اليها
ذهب
اليت
الفرضية
التحقيق ،فور وقوع عملية اخلطف،
ان اخلاطفني اخطأوا ضحيتهم،
وهم على االرجح كانوا يقصدون
صاحب اجملمع السكين الذي
يتشارك واملخطوف املكتب عينه.
وكان شهود رووا ان جيب
«شريوكي» بنيًا ،زجاجه قامت،
جاء من جهة جديتا ،اي من اجلهة
املقابلة ملوقع اجليش ،وتوقف يف
تعج بالسكان،
مدخل املباني اليت
ّ
حيث كان فايز («ابو وليد») كما
يناديه اجلريان يدخن سيجارته على

عادته ،ترجل  3مسلحني ملثمني،
قيدا يدي الرجل
اثنان منهم
ّ
السبعيين والثالث وضع كيسا يف
رأسه ،دفعوه اىل السيارة اليت
انطلقت سالكة الطريق نفسها اليت
جاءت منها .وعلى اثر حادث اخلطف
تلقى صاحب املبنى اتصالني من
اجلهاز اخلليوي للمخطوف ،سرعان
ما انقطعا من دون ان يتحدث احد،
ليصبح بعدها هاتفه خارج اخلدمة.

وحضرت بعد احلادث عناصر
أمنية ،وباشرت حتقيقاتها واطلعت
على مضمون كامريات املراقبة يف
احمللة اليت وقعت فيها عملية
اخلطف ،اليت مل متض عليها 4
ساعات حتى كان الرجل قد اطلق،
بعدما نهبه خاطفوه .وتستأنف
االجهزة االمنية حتقيقاتها ،مع
املخطوف الذي مل تسمح حاله
الصحية باحلديث.

جعجع رفض قانون الـ  60وأيّد الدوائر الصغرى
تأليف جلنتني منفصلتني للمعتقلني واملفقودين
أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» مسري جعجع أن «مشروع الدوائر
الصغرى يشكل أفضل اقرتاح لقانون انتخاب متطور يؤدي اىل صحة
متثيل ،أكثر من املشروع الذي ارسلته احلكومة إىل جملس النواب».
وذكر يف مؤمتر صحايف عقده يف معراب بأن «مخسة خيارات كانت
مطروحة أمام جلنة بكركي يف شأن قانون االنتخابات وإذا قبل حلفاء
العماد ميشال عون بقانون اللقاء االرثوذكسي فنحن مستعدون للقبول
به» .وقال« :فوجئنا بتصويت وزراء التيار الوطين احلر على مشروع
قانون االنتخاب على أساس النسبية يف جملس الوزراء ،وحنن ما
زلنا متمسكني مبشروع الدوائر الصغرى الذي ميثل املسيحيني أفضل
متثيل» .ويف موضوع االمن ،رأى أن« :تصريح احد االشخاص يف قوى
 8آذار ،يأتي يف سياق اخليانة الوطنية ،وهو يقول إن هناك جمموعات
مينية أفغانية يف مشال لبنان ،وأقول هلم أنتم احلكومة اقبضوا عليهم
وإال فأنتم خونة ،وإذا مل يكن هلم وجود فأنتم خونة أيضا .وإذا كان
اإلرهابيون موجودين على األراضي اللبنانية فعلى احلكومة اعتقاهلم».
وشدد على ان «االنتخابات النيابية ال عالقة هلا مبا حيدث يف سوريا،
وإذا حصلت أحداث فعلينا التوجه ملعاجلتها ،وال جيوز التالعب باملواعيد
الدستورية وأهمها االنتخابات».
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لـبنانيات

نطالب بتقرير رمسي حول حقيقة ما حيصل على احلدود ال ّسوريّة قبل القيام بأ ّي ردّة فعل

العماد عون بعد اجتماع التكتّل :فرع املعلومات يريد املتاجرة بال ّداتا وليس كشف اجلرمية
لفت دولة الرئيس العماد ميشال
القوات والكتائب
أن حزبي
عون إىل ّ
ّ
وافقا يف بكركي على قانون
النسبية مع
اإلنتخابات الذي يعتمد
ّ
متوسطة،
تقسيم لبنان إىل دوائر
ّ
إ ّال ّ
أنهما عادا وتراجعا عن موافقتهما
بعد رفض ّ
كل من وليد جنبالط وسعد
متذرعني ّ
بأنه
احلريري هلذا القانون،
ّ
ّ
ّ
اإلتفاق على تقسيم لبنان إىل
مت
 15دائرة بد ًال من  ،13مشريًا إىل
ّ
الدوائر
أنه مستعد ملناقشة تقسيم ّ
النّواب ،إذ ّ
يف جملس ّ
أنه ال فرق
كبريًا بني تقسيم لبنان إىل  13أو
أما يف حال عدم
 15دائرة
إنتخابيةّ .
ّ
حلّ ،
الوصول إىل ّ
أكد العماد عون
ّ
«اللقاء
استعداده على السري بقانون
األرثذوكسي» الذي استمات ّ
كل من
الدفاع عنه.
القوات والكتائب يف ّ
ّ
ّ
تكتل
العماد عون ،وبعد إجتماع
ّ
التغيري واإلصالح األسبوعي يف
الرابية ،طالب بتقرير رمسي
دارته ّ
صادر عن اجلهات املختصة حول
ورية
حقيقة ما حيصل على احلدود ّ
الس ّ
مشددًا
ردة فعل،
بأي ّ
ّ
قبل القيام ّ
أن أمن املواطنني ّ
بنانيني
على ّ
الل ّ
فوق ّ
كل اعتبار.
ّ
اإلتصاالت
وعن تسليم داتا
ّ
شدد العماد عون ّ
حبق
إنه حيتفظ
ّ
ألن
اللبنانية
الدولة
ّ
اإلدعاء على ّ
ّ
ّ
الداتا هو امر غري قانوني
تسليم ّ
الدستور ّ
ويعترب جرمية ّ
اللبناني،
حبق ّ
مشريًا إىل ّ
انه لو كان باستطاعة فرع
املعلومات إكتشاف اجلرائم من خالل
الداتا لكان فعل خالل حتقيقاته يف
ّ
الداتا كاملة
اجلرائم
ألن ّ
السابقة ّ
ّ
كانت حبوزته قبل أن يستلمها
احلر ،ومطالبًا القضاة
التيار الوطين ّ
بالعودة فورًا عن قرارهم.
وختم العماد عون قائ ًال« :أريد أن
أقول لسمري جعجع كلمة :عندما يريد
يتوجه إلينا ،ال جيب أن يستذكر
أن
ّ
تارخيه وينسبه إلينا .ففي كل ما
قاله ،كان يستذكر ما قام به يف
حياته وينسبه إلينا».
نص كلمة العماد عون:
ّ
أه ًال بكم يف لقائنا األسبوعي.
من
الكثري
اليوم
ناقشنا
املواضيع ،وكانت البداية بقانون
اإلنتخاب ّ
الذي ّ
مت حتويله إىل جملس
ّ
النواب .ناقشناه وتبادلنا اخليارات
املطروحة .حنن نعرف أن يف بكركي
ُطِر َح أمران ،وهما موجودان يف
تقرير اإلجتماع اخلاص باجلمعية
العامة ّ
صح
للنواب املسيحيني –إذا
ّ
ّ
التعبري ،-وذلك حصل حبضور غبطة
الراعي ،وبعض
البطريرك بشارة
ّ
املطارنة وسكرتاريا بكركي أيضًا.
أمسوه قانون
أول اقرتاح حصل،
ّ
َ
أن ّ
ّ
الطوائف
اللقاء األرثوذكسي ،أي ّ
ّ
أو املذاهب هي ّ
الدائرة
اليت
تشكل ّ
ّ
النظام فيها
اإلنتخابية ،وطبعًا
ّ
الشيعة
نسيب .املوارنة لوحدهم،
السّنة لوحدهم ..وهكذا
لوحدهم،
ّ
دواليك .ثاني قانون طرحوه هو
ّ
النسبية،
الدوائر املتوسطة مع
ّ
أن القانونني فيهما نسبية:
أي ّ
قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي ،وقانون
ّ
ّ
الطوائف
لكل
الدوائر املتوسطة
ّ
سويًا .انطالقًا من هناُ ،طِر َحت هذه
ّ
املشاريع على احلكومة وعلى الكتل
ّ
فأقرت احلكومة قانون
النيابية،
ّ
الدوائر املتوسطة ّ
الذي هو أحد
ّ
اإلقرتاحات .قبل أن يصدر تقريبًا من
جملس الوزراء إىل جملس ّ
النواب،
بدأ ّ
النقاش فيه ،رفضه وليد جنبالط
ثم القوات
ّ
أو ًال ،بعده احلريري ّ
ّ
أن الكتائب
اللبنانية والكتائب ،مع ّ
والقوات ّ
اللبنانية واملسيحيني يف
تيار املستقبل ،كانوا قد وافقوا
على ّ
رحني يف بكركي .مسيحيو
الط َ

تيار املستقبل والقوات والكتائب
الدوائر املتوسطة.
وافقوا على
ّ
حنن قمنا بواجباتنا .أخذ جملس
وحوله .منهم من نكر
الوزراء القرار
ّ
الدوائر
أن يكون هناك اقرتاح يف ّ
املتوسطة ،فيما قال آخرون ّ
إنهم
قد اقرتحوا  15دائرة بد ًال من .13
ال فرق كبريًا بني تقسيم لبنان إىل
إنتخابية ،فال نزال
 13أو  15دائرة
ّ
مستعدون
يف املوضوع نفسه وحنن
ّ
يف جملس ّ
النواب أن ندعم فكرة
ال 15دائرة بد ًال من  .13هكذا حنن
ّ
نشكل أكثرية.
وإياهم وحلفاؤهم
اما إذا مل يتم ّ
أي من
على
وافق
الت
ٍّ
ّ
متوسطة مقسمة
رحني ،أي دوائر
الط َ
ّ
سننضم
إىل  13أو  15دائرة ،فنحن
ّ
إليهم باقرتاحهم ،أي قانون ّ
اللقاء
األرثوذكسي ،الذي إستماتوا يف
الدفاع عنه .إذن حنن بكل بساطة
ّ
ننضم إليهم.
إن هناك مشكالت
ثانيًا ،قلنا ّ
أساسية وخماطر تواجه لبنان ،وكان
ذلك يف حديثي ّ
التلفزيوني ،وأنا
جمرب على ّ
إن
اآلن
التذكري به .قلت ّ
ٌ
هناك خماطر على لبنان ،وطبعًا لن
جنلس على ّ
لنحددها دون أن
الطاولة
ّ
نتخذ موقفًا منها ،مل ّ
ّ
أتكلم عن خماطر
على لبنان فقط بل على املسيحيني
أيضًا – كي ال أغيرّ كالمي هذا.
َفلنجلس على ّ
وحندد هذه
الطاولة
ّ
ّ
موحدًا منها،
ونتخذ موقفًا
املخاطر
ّ
ألن املخاطر ال تستثين أحدًا ،ال حنن
ّ
أي أحد يف
وال هم وال الوطن وال ّ
ألي طائفة انتمى .وقد أصبح
لبنان ّ
ثابتًا لدينا أن هناك فسادًا كبريًا يف
مستعدون
املالية ويف غريها ،وحنن
ّ
أن نتعاون أيضًا حنن وإياهم حملاربة
الفساد .مسعنا إجابات متناقضة
ولن أذكر أصحابهاّ ،
ألنهم ،ومهما
عال شأنهم عند مناصريهم ،ال
يأتون يف احلسبان ،ألن هناك باقي
الشعب ّ
ّ
اللبناني الذي يسمع.
حبثنا أيضًا يف املوازنة .سيتم
استحداث ضريبة على العقارات
ليؤمنوا املال من أجل
غري املبنية
ّ
والرواتب .موضوع
تب
الر
ّ
سلسلة ّ
ّ
نر
اس ّ
الضريبة ّ
حس ٌ
جدًا ،وحنن مل َ
الشكل ّ
ّ
ّ
الضريبة،
الذي أجنزوا به
عدة ضرائب
وهناك
دراسة
هناك
ّ
ّ
حتمل املستهلك
وجيدة وال
حمقة
ّ
ّ
حنددها
أعباء جديدة .لن
اللبناني
ّ
ً
سيتحدث عنها وزراؤنا
اآلن ،فقريبًا
ّ
ّ
بالتفصيل يف جملس الوزراء
وسيطالبون خّ
باتاذ القرار املناسب.
ٍ
شائك
موضوع
نصل اآلن إىل
ٍ
أكثر أال وهو موضوع قطع العالقات
ّ
واملذكرة ّ
قدمها
مع سوريا،
اليت ّ
السنيورة .حنن جالسون هنا
ّ
طرشان وعميان أمام ما حيصل على
أول سؤال جيب أن نسأله:
احلدودّ .
ّ
حتكم باحلدود ّ
اللبنانية-
هل هناك
ّ
يتسلح ويطلق
السورية وال يوجد من
ّ
ّ
ّ
اللبنانية على
النار من األرض
السورية؟ ما هو الوضع؟
األرض
ّ
ألن األزمة هذه
نريد بيانًا
مفص ًال ّ
ّ
جدًا أال وهو
إىل
وصلت
موضوع خطٍر ّ
ٍ
قطع العالقات ورفض ّ
اتفاقيات وما
شابه! ال نريد أن حيصل مثل موضوع
الداتا ،نكبرّ املوضوع يف اإلعالم حتى
ّ
أن ّ
ّ
كل أهل عكار
ليعتقد ّ
التخويفُ ،
السوري .نريد
ُيقتلون من القصف ّ
أن نعرف إن كان هناك قتلى – ال
ٌ
قصف
مسح اهلل  ،-إن كان هناك
على القرى أو على الربية؟ نريد أن
ّ
بالضبط ماذا حيصل حتى ّ
نتخذ
نعرف
موقفًا من قطع العالقات.
حنن جمربون على محاية مواطنينا،
إذا حصل هلم أي اعتداء .نريد أن
نرى ما إذا كانت األحداث الواقعة
فعل.
ردة
على أرضنا هي فع ًال أو ّ
ٍ

النائب العماد
ميشال عون

ال جيوز أن حتصل األمور بطريقة
فوضاوية؟ يأتي ثالثة أو أربعة
أشخاص ،يطالبون بداتا ّ
اإلتصاالت،
مسؤولية اجلرمية إن مل
وحيملوننا
ّ
ّ
ّ
وكأن ّ
كل اجلرائم اليت
نسلم الداتا،
ّ
حصلت ،اكتشفها فرع املعلومات،
يف حني ّ
ايًا منها.
أنه مل يكتشف ّ
إذًا ال ميكن قطع العالقات إنطالقًا
قدمه السنيورة
من املوقف الذي ّ
باسم ال أعلم من .جيب أن نعلم
رمسيًا،
حيصل على احلدود
ماذا
َ
ّ
اخلية،
الدفاع ،أو ّ
إما من وزارة ّ
ّ
الد ّ
أو قيادة اجليش أو قيادة الدرك،
كما تريدون .نريد تقريرًا رمسيًا،
ُيبنى على أساسه ُ
املقتضى ،وإ ّال
ّ
مذكرتهم وليأخذوها،
«فليضّبوا»
ألنه ال ّ
ّ
ألي كان ،التعاطي يف
حيق ّ
ً
سيما
ال
كهذه،
ا
جد
اسة
حس
شؤون
ّ
ّ
ّ
ّ
أنها تتجاوز العالقة بني حكمني
لتطال العالقة بني شعبني .حنن
مستعدون ألخذ كل اإلجراءات حلماية
ّ
حصل اعتداء.
املواطنني يف حال َ
ثم يف موضوع ّ
التدخني ،حنن قمنا
ّ
ّ
ٍ
املدخنني يف اجتماعنا،
بإحصاء لعدد
تبينّ ّ
الربع  .% 25لدينا  %25من
أنه ّ
ّ
ّ
التحكم
املدخنني يف لبنان يريدون
بال  %75من الشعب اللبناني.
ّ
يتنشقون رائحة
يريدون جعلهم
ومساء ،أثناء
التدخني صبحًا وظهرًا
ً
األكل وشرب القهوة .هذا املر ال
مسموح يف
أن التدخني
جيوز .طاملا ّ
ٌ
اهلواء ّ
الطلق ،ال ّ
بالدخول
حيق ألحد
ّ
الداخل،
وتسميم من جيلسون يف ّ
أكان يف املطعم أو يف القهوة.
ٌ
جدًا ،هذا ّ
يضر
الشيء
األمر
بسيط ّ
ّ
بالصحة العامة جلميع الناسّ .
حتى
ّ
يف األحياء ،فإذا مررمت يف شارع مار
الياس حيث ّ
حيتجون على قرار منع
ّ
ستتنشقون دخان ّ
النرجيلة،
التدخني،
أن هذا الشارع هو منطقة
مع العلم ّ
ذات كثافة ّ
انية كبرية ،وال جيوز
سك ّ
إحلاق ّ
بصحة السكان.
الضرر
ّ
أريد أن أخربهم عن جتربيت
ّ
ّ
أدخن يف اليوم
خصية .كنت
الش ّ
الواحد ما يزيد عن أربع علب «
 »Marlboroأمحر .ليس أقل من 4
بسيجارة واحدة ،بل أربعة و 5إىل
إضافية .يف ليلة عيد
 10سجائر
ّ
الفصح ،يف  7نيسان من العام
 ،1985كنت آنذاك قائد جيش،
ّ
ألدخن ،وكنت قد
فتحت العلبة
شربت  35فنجان قهوة ،يف ظل
أزمة شرقي صيدا ،وكنت منزعجًا
جدّا حينها ،بقدر ما شربت قهوة
ّ
فوجدت
ودخنت ،نظرت إىل العلبة،
ُ
ً
يقرر
فيها سبع سجائر.
عادة ،من ّ
َ
اإلقالع عن ّ
العلبة
التدخني ،ينهي
ّ
لكنين أمسكتها ورميتها
ويرميها،
مع السجائر اليت يف داخلها.
حبريق قوي يف صدري.
أحسست
ٍ
وعندما أوقفت ّ
التدخني بدأ خيرج
ال»( »goudrounقطران) منيّ .
ّ
وحتى اآلن ،وبعد  27عامًا من وقف
أسري
التدخني ،بات صدري نظيفًا،
ُ
ّ
بشكل أفضل ،واشكر اهلل
س
ٍ
وأتنف ُ
أنين ّ
ختلصت من ّ
على ّ
كل مساوئ
ّ
التدخني اليت تصيب اآلخرين .بعد

ّ
ذلك ،شعرت
وكأنين امتلكت مجيع
الدخان يف العامل .مجيعها
مصانع ّ
أصبحت ملكًا لي ّ ،
ألنين استغنيت
ّ
لتملك ّ
كل
عنها .وأدعوكم مجيعًا
مصانع السجائر يف العامل ،من خالل
إستغنائكم عنها.
يف موضوع الداتا ،خاطبتكم
ألجلكم ،وقلت لكم أريد رفع شكوى
اللبنانية ،وأحتفظ
الدولة
على
ّ
ّ
اإلدعاء عليهاّ ،
ألنها خالفت
حبق
ّ
املادة 8
الدستور ،هما
ّ
ّ
مادتني من ّ
توجهت جلنٌة إىل فرنسا
واملادة ّ .14
قانونية تسليم
لإلستيضاح عن
ّ
الداتا ،ورأينا ما هي النتائجُ .سئل
ّ
ّ
املوظفني الكبار املسؤولني
أحد
بالدرجة األوىل« ،لو قمت بنفسك
ّ
طبق
بتسليم الداتا ،ما القانون الذي ُي َّ
ضعت يف
عليك؟» أجاب« :كنت ُو
ُ
ٍ
زنزانة يف فرنسا ،حيث ال أرى
أصغر
ّ
املسؤولية.
النور» .هذه هي ضخامة
ّ
وقعت عرب ّ
عمليتا انتحار يف
التاريخ،
ّ
التنصت ،ومنها انتحار
فرنسا بسبب
ّ
وبأمور
بالتنصت
ضابط كان يقوم
ّ
ٍ
ختتص بهذا املوضوع...
خمابراتية
ّ
ّ
قيل ّ
السبب
إنه عانى كثريًا ،وهلذا ّ
انتحر .وهناك أيضًا رئيس الواليات
ّ
املتحدة ريشارد نيكسون الذي
ُّ
تنصت عرفت بفضيحة
بعملية
اتهم
ّ
ّ
واترغايت ،وكانت النتيجة أن أجربوه
على تقديم إستقالته.
ّ
ّ
نتكلم وفقًا
نتكلم،
إذًا عندما
ّ
ولألنظمة
التارخيية،
ملعرفتنا
يف مجيع دول العامل ،ومن غري
ان
امل ّربر أن يأتي اثنان ّ
ادعيا ّ
ّ
حبقهما ،ليقوما بتلك
هناك جرميٌة
ّ
الضغط
احلمالت املتتالية ،بهدف
حلد
على الوزراء والقضاة ،وصو ًال ّ
مسؤولية اجلرمية .هم من
حتميلهم
ّ
ّ
الدستور
يرتكب هذه اجلرمية
حبق ّ
ّ
اللبناني ،ويؤازرهم بذلك فرع
اخلاصة،
وألسبابه
الذي،
املعلومات
ّ
بالداتا وليس كشف
يريد املتاجرة
ّ
اجلرائمّ ،
ألنه لو كان باستطاعته
الداتا ،لكان
كشف اجلرمية من خالل ّ
فعل خالل حتقيقاته يف اجلرائم
ً
كاملة كانت
الداتا
السابقة،
ألن ّ
ّ
ّ
حبوزته قبل أن نستلمها.
هل بإمكنكم إطالعي على جرمية
واحدة اكتشفها جهاز املعلومات منذ
العام  2005ولغاية العام  2008مع
الداتا كانت حبوزته!! هذا
أن ّ
العلم ّ
املوضوع أكثر فظاعة من موضوع
أي م ّربر.
قطع العالقات من دون ّ
إن
مبوضوع قطع العالقات ،قالوا ّ
الشعب ّ
هناك قصف على ّ
اللبناني،
واآلن يقولون إنه بإمكانهم كشف
الداتا .هذا األمر ال
اجلرائم من خالل ّ
ينص القانون يف فرنسا على
جيوز.
ّ
وجوب حتديد األشخاص واألرقام
ليتم بعد
اليت جيب أن يراقبوها،
ّ
ذلك تقديم إفادة توضح إذا ما أتت
التنصت هذه بنتيجة أو ال.
عملية
ّ
ّ
ال جيوز أن نضع ّ
لكل من يريد ان
سياسي
مسؤول
أي
ٍ
يراقب زوجته أو ّ
ّ
ال» »Ecouteعلى هواتفهم .حنن
نعلم ما هي ال «  »Ecouteيف لبنان،
التنصت .حنن نعرف ما
ماهية
ونعلم
ّ
ّ

هي املتابعة ،لسنا أبناء األمس ،فقد
قضينا سنينًا يف العمل يف اجهزة
املخابرات وغريها ،وجتربتنا يف هذا
جد واسعة.
املضمار ّ
إنطالقًا من هنا ،وضعنا مشروع
حرية
قانون حديث ،حنرتم فيه
ّ
ّ
نتخلى عن
املواطنني ،دون أن
مراقبتهم إذا كانوا موضوع شبهة،
ولكن ،حتت إشراف القضاء يف ّ
كل
تطورنا،
احلاالت .هكذا نكون قد
ّ
خبالف ما يطالب به البعض بوجوب
ّ
إتباع نظام خمابراتي وإرهابي .يكفينا
اخلاصة،
جتسس الدول على حياتنا
ّ
ّ
فاليوم وبواسطة ال» »Visa card
اجلوال ،يستطيعون مراقبة
واهلاتف
ّ
ّ
مطعم
حتركاتنا .يعرفون أي
كل
ٍ
ّ
طريق سلكنا ،وأين
قصدنا ،وأي
ٍ
ّ
تكلمنا.
تزودنا بالوقود ،ومع من
ّ
ينقصهم معرفة احلوارات اليت تدور
بني الرجل وزوجته داخل منزله!!..
ّ
الدميوقراطية يف
يتكلمون عن
ّ
الغرب ،فيما ينتهجون أكثر األنظمة
املصرفية
إرهابًا !!..من احلسابات
ّ
التنصت على املواطنني .جتدون
إىل
ّ
يف أي فندق تذهبون إليه ،جهازًا
حبجم رأس العدسة ،للتصوير ،و
ّ
وبالنسبة هلم،
للتنصت.
»»ecouteur
ّ
ليس هناك نظام خمابراتي يف العامل
إ ّال عند جرياننا وحنن ،وهم يريدون
ّ
الدميوقراطية وحقوق
يعلمونا
أن
ّ
اإلنسان .ال شأن لنا بهم ،ولكن
ّ
بالنسبة إلينا هو أن نعرف
املهم
ّ
متى سيعود القضاة عن املوضوع
الذي أقروه بعد هذا التقريب،
خصيصًا إىل فرنسا
وبعد أن ذهبوا ّ
استمرت ،وجيب
ملتابعته؟! اجلرمية
ّ
ّ
يتوقفوا فورًا عن تسليم ،وإ ّال
أن
الدولة.
ستقع مشكلٌة كبرية يف ّ
الصحافيني:
ثم أجاب عن أسئلة ّ
ّ
س :يحُ كى عن لقاء بني ّ
النائب
والرئيس سعد احلريري
وليد جنبالط
ّ
يف فرنسا وعن إمكانية أن يكون
جنبالط يف  14آذار يف اإلنتخابات
املقبلة ،كيف ترى هذا املوضوع؟
ّ
فليوفقهما اهلل.
ج:
س :مسعنا منذ يومني ّ
أنك قد
ذهبت إىل براد كي تبين عالقات
ردك
وتصبح حليفًا لسوريا ،فما ّ
على هذا الكالم ّ
الذي مسعه ّ
كل
ّ
الناس؟
ّ
أصلي يف
ج :أنا ذهبت كي
براد .من قال هذا الكالم هو جعجع،
تسموه؟ هو على
ملاذا ال تريدون أن
ّ
ّ
السعودية
ضريح من كان
يصلي يف ّ
ويف قطر ويف اإلمارات؟ أميكنه أن
يقول لنا على روح من أو على ضريح
ّ
وصليت على
توجهت إىل براد
من؟ ّ
ضريح مار مارون ّ
الذي ينتمي جعجع
لطائفته ولكنيسته .لكن يف أي
ّ
السعودية؟
كنيسة كان
يصلي يف ّ
جتمع  14آذار اليوم
س :دعاكم ّ
لتشكيل حكومة إنقاذية ّ
تتبع احلياد،
ملاذا ال تلّبون هذا ّ
الطلب؟
ج :ملاذا؟ كي تدخل هذه احلكومة
تنضم إىل
احلرب مع سوريا؟ كي
ّ
احلملة؟ هذه هي حكومة احلياد؟؟
هذه هي؟ احلكومة ّ
اليت جتلب احلرب
إىل لبنان؟ هكذا يكون احلياد؟
أي حياد هذا ّ
الذي ينادون به؟!
ّ
حكومة كي يعودوا وجيلبوا األموال
لإلنتخابات؟! حتى تدخل هذه األموال
وميدوا هم يدهم على أموال
اخلزينة
ّ
أي حياد؟ حتى
ّ
الدولة؟! قولوا لي ّ
يعيدوا الفساد؟! على األقل منذ أن
استلمنا احلكومة ،أوقفنا هدر املال!
َفليبحثوا يف غري هذا املوضوع.
ّ
املذكرة ّ
اليت ُق ِّد َمت
س :ارتكزت
الرئيس سليمان
من قوى  14آذار إىل ّ
السوري على قضية
السفري
لطرد
ّ
ّ
ميشال مساحة وقضية اإلغتياالت

والتفجريات ّ
ّ
اليت كان ينوي القيام
ٍ
ضباط من ّ
السوري،
بها مع
النظام ّ
النظام ّ
أي هذا ّ
الذي تآمر على لبنان
وعلى ّ
اللبنانيني يف اآلونة األخرية.
ج :هل هذا هو رأي القضاة؟
س :هذا رأي ّ
التحقيق.
الصحف! أين وصلنا
ج :كال رأي ّ
ّ
التحقيق؟ أين املقاربة ،أين
يف
األدلة اليت ّ
املتفجرات
تؤكد ان هذه
ّ
من سوريا؟ هناك شخص ّ
متهم
امسه ميشال مساحة قال ّ
إنه أتى بها
من سوريا ..قل لي ما العالقة بني
ّ
أنه أتى بها من سوريا وبني وجودها
يف لبنان .هل قال هو ذلك؟ ّ
لكنه
ّ
املتهم! أال يتوجب وجود شاهد
إن
وقرائن؟! ميكنه أن يقول أيضًا ّ
ميشال عون من أعطاني األسلحة..
هل أصبح أنا أيضًا ّ
متهمًا؟ ميكنه أن
يقول ّ
أنك أنت من أعطاه األسلة...
الصحايف) ملاذا
(ساخرًا) (يضحك
ّ
تضحك؟ لو هم فع ًال جهاز خمابرات
باللعبةَ ،
ّ
مل مل
ويفهمون وعارفون
يوقفوه عند دخوله نقطة املصنع؟
البينة واضحة عندها.
كانوا أخذوا
ّ
ّ
هذا ما جيعل ّ
تشك ..نلتزم
الناس
ّ
نعلق ّ
ألننا
الصمت أحيانًا كي ال
ّ
أن هناك ثغرات كثرية يف
نعرف ّ
املوضوع .إذن أنا أنتظر ّ
التحقيق
مر َتني سابقًا – ونريد
 كما قلت ّاحلقيقة ،وإذا قام مبا هو ّ
هم به
مت ٌ
أشد
ليتحمل عندها
ميشال مساحةَ ،ف
ّ
ّ
العقوبات .لكن ال جيوز أن يقوم
بناء
أحدهم وخيرتع «خربية» فتصدر ً
السفري
عليها مواقف رمسية ضد
ّ
أي كان ..هذا غري مقبول.
وضد ٍّ
السوريون إن ال عالقة هلذا
إذا قال ّ
بالصحة ،أي جرمية هذه إذًا؟
األمر
ّ
س :عاد ملف املعتقلني يف
ّ
الظهور مع
السورية إىل
السجون
ّ
ّ
عودة يعقوب مشعون ،كيف جيب
تتصرف إزاء هذا
على احلكومة أن
ّ
املوضوع ،وهل جيوز ّ
اتهام كل من
السجون ّ
بأنه عميل؟
هو معتقل يف ّ
ج :أو ًال هو مل يكن معتق ًال بل
حمكومًا .ثانيًا دعوني أشرح لكم
قصته :عندما ّ
ً
خاصة كي
جلنة
ألفوا
ّ
ّ
تتابع قضية املوقوفني يف سوريا
قدمت سوريا
أو املخفيني قسرًاّ ،
الئحة باملوقوفني واحملكومني فيها،
ّ
وبالتهم املنسوبة إليهم ،ومل يكن
هناك من موقوفني سياسيني كما
قالت سوريا .هذه الالئحة موجودة
يف وزارة العدل ،ومل يكن امسه
ّ
تأكدوا من
مدرجًا يف الوزارة.
هويته ،فتبينّ ّ
أنه سوري ،أعتقد انه
سرياني من منطقة القامشلي ،وهو
ليس مطلوبًا من احلكومة ّ
اللبنانية،
وحمكوم يف سوريا كما قيل لنا من
مصادر ّ
مطلعة نسبيًا ،لكن ال ميكنين
أيًا كان
ألن
صحتها
على
أشدد
أن
ّ
ّ
قد خيطئ .قيل ّ
إنه كان يقاتل مع
ّ
متوجهًا
اللبنانية ،وكان
الكتائب
ّ
ّ
تدريبية يف إسرائيل
إلتباع دورة
ّ
ذمة
على
قيل
ما
هذا
يوم.
40
ة
ملد
ّ
ّ
املصدر ّ
املطلع .إذًا هو ليس لبنانيًا،
مل ُيطَلب .وثانيًا هو سوري .ولو
كنت أنا لبنانيًا-أمريكيًا وقمت بأمٍر
ما يف لبنان ،للحكومة ّ
اللبنانية احلق
أن حتاكمين يف لبنان .حنن نعرف
أن حصانة اهلوية تسقط يف البلد
ّ
األم .لو كنت أمريكيًا يف سوريا،
أو أمريكيًا يف فرنسا تكون احلالة
خمالفة ..لكن أنا لبناني يف لبنان
وأظل حمتفظًا باجلنسية ّ
ّ
الثانية.
ختامًا ،أريد أن أقول لسمري
يتوجه
جعجع كلمة :عندما يريد أن
ّ
إلينا ،ال جيب أن يستذكر تارخيه
وينسبه إلينا .ففي كل ما قاله،
كان يستذكر ما قام به يف حياته
وينسبه إلينا.
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العرب والعالم

 6قتلى فلسطينيني يف غارات إسرائيلية على القطاع
وغانتس ال يستبعد حرباً جديدة واجتياح غزة

قتلت القوات اإلسرائيلية ثالثة
ناشطني فلسطينيني مشال قطاع
غزة  ،قال اجليش اإلسرائيلي
إنهم كانوا حياولون زرع متفجرات
قرب سياج حدودي .وذلك غداة
مقتل ثالثة ناشطني يف غارة
جوية .ومل يستبعد رئيس األركان
اإلسرائيلي اللفتنانت جنرال بيين
غانتس ،إجتياحًا إسرائيليًا لغزة،
ّ
وتوقع حربًا هجومية جديدة يف
القطاع.
أفاد سكان أن الثالثة الذين
قتلوا امس االول ينتمون اىل
فصيل إسالمي صغري هو «محاة
األقصى» .ونقلت جثثهم إىل
مستشفى حملي.
وأوضح الناطق باسم وزارة
الصحة للحكومة املقالة الطبيب
أشرف القدرة «ان الشهداء
هم ايهاب الزعانني ( 23سنة)
وشقيقه اكرم ( 22سنة) وطارق
الكفارنة ( 26سنة) ومجيعهم من
بيت حانون».
وأصدر اجليش االسرائيلي
بيانا جاء فيه« :استهدف اجلنود
فرقة إرهابية كانت تزرع عبوة
ناسفة قرب السياج األمين يف
مشال قطاع غزة» .واضاف:
«هذه اجملموعة استهدفت بطائرة
تابعة لسالح اجلو ومدرعات ،ومتت
اصابة اهلدف» .ومحل حركة
املقاومة االسالمية «محاس» تبعة
كل «النشاطات االرهابية» اليت
تنطلق من القطاع.
وأكدت حركة «محاس» اليت
تدير قطاع غزة مقتل الثالثة
وقالت إن أحدهم استخدم هاتفه
اخلليوي إثر إصابته الستدعاء
سيارة إسعاف ،لكن النريان

اإلسرائيلية منعت السيارة من
االقرتاب إىل أن فارق احلياة.
ورد ناطق باسم اجليش
ّ
اإلسرائيلي بان سيارات اإلسعاف
وصلت إىل مكان احلادث من
دون تنسيق مسبق ومنعت من
االقرتاب حفاظًا على سالمتها
نظرًا اىل أن القوات كانت ال
تزال مستمرة يف عملها .واشار
اىل أنه مسح هلا بالتحرك بعد
انسحاب اجلنود.
وقال الناطق باسم وزارة
الداخلية يف غزة اسالم شهوان:
«ان العدو الصهيوني ميعن يف
استباحة الدم الفلسطيين مصدرا
خالفاته الداخلية اىل قطاع غزة...
اننا يف وزارة الداخلية ننظر خبطورة
بالغة اىل هذا االستهداف» ،داعيًا
مجيع افراد االجهزة االمنية «الخذ
اعلى درجات احليطة واحلذر».
وشدد على «ان استهداف
املدنيني واالطفال لن يفت من
عضد جبهتنا الداخلية اليت حياول
العدو الصهيوني احداث حالة من
االرباك فيها ،مستهدفًا بعض
املقار االمنية واملدنية».
الرئاسة
واستنكرت
الفلسطينية التصعيد االسرائيلي
على قطاع غزة .وطالب الناطق
بامسها نبيل أبو ردينة «بوقف هذا
التصعيد الذي خيلق مناخات مدمرة
والذي ال يؤدي إال إىل املزيد من
العنف» .ودعا «اجملتمع الدولي
اىل وقف االعتداءات االسرائيلية
حتى ال يكون قطاع غزة ضحية».
وكان ثالثة فلسطينيني قتلوا
مساء االربعاء يف غارة جوية
اسرائيلية على وسط قطاع غزة.
وقال القدرة ان «ثالثة مدنيني

Page 8

قتلوا وإن آخر أصيب جبروح
بالغة يف غارة جوية اسرائيلية
على شرق خميم املغازي لالجئني
يف وسط قطاع غزة».
وأصيب أمس أيضًا فلسطينيان
جبروح ،بنريان قوات اجليش
اإلسرائيلي ،خالل تشييع جثماني
فلسطينيني قتال يف الغارة على
َ
خميم املغازي.
وقال مسعفون ،إن قوات
اجليش اإلسرائيلي املتمركزة يف
األبراج العسكرية قرب «مقربة
الشهداء» شرق غزة ،أطلقوا
عيارات نارية يف اجتاه جمموعة من
املواطنني الذين كانوا يشاركون
يف تشييع جثماني الناشطني
زكريا اجلمال وخالد القرم.
التهديد باجتياح
ونقلت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» عن رئيس االركان
االسرائيلي قوله يف مقابلة
«هلوحيم»،
أجرتها معه جملة
َ
أي «املقاتل» ،اليت تصدر
عن «منظمة معاقي اجليش
اإلسرائيلي» ،أنه ال يستبعد
إجتياحًا إسرائيليًا لقطاع غزة «بل
إني أعتقد أنه ستكون هناك حرب
هجومية جديدة يف غزة».
هنية واملعابر
ولدى استقباله شخصيات
من احزاب مصرية عدة يف مكتبه
بغزة ،ندد رئيس احلكومة املقالة
امساعيل هنية بـ»ما يقوم به
االحتالل من خروقات وتصعيد
ضد القطاع» ،معتربًا ان «هدف
االحتالل من هذه اجلرائم هو
كسر ارادة الشعب الفلسطيين».
وقال« :ان هذه الدماء لن تكون
اال وقودًا الستمرار الصمود ونورًا

يضيء لنا طريق العودة واستعادة
املقدسات وعودة الالجئني».
وأكد جمددًا ان االنفاق
املنتشرة على طول احلدود بني
قطاع غزة ومصر «ستزول»
عندما يتم فتح املعابر .وقال ان
«االنفاق على احلدود املصرية
جاءت بسبب احلصار على قطاع
غزة وستزول عندما تفتح املعابر
ويرفع احلصار عن القطاع» .وأبرز
اهمية التعاون االمين مع مصر
«واهمية املنطقة التجارية احلرة
املشرتكة وقطع الطريق على
كل من تسول له نفسه املساس
باالمن الفلسطيين واملصري».
واقفلت مصر عشرات االنفاق
احملفورة حتت االرض على احلدود
بني اراضيها وقطاع غزة بعد
اهلجوم الدامي يف سيناء الشهر
املاضي ،لكن معرب رفح الذي
يعمل يف االجتاهني لسفر احلاالت
االنسانية يتعرض القفال متكرر،
وكان آخر عمليات االقفال عقب
هجوم سيناء.
مرسي وعباس
■ يف القاهرة ،حبث الرئيس
املصري حممد مرسي ورئيس
السلطة الفلسطينية حممود عباس،
يف القاهرة امس االول ،يف
مستجدات القضية الفلسطينية.
وناقش اجلانبان تطورات قضية
املصاحلة الوطنية الفلسطينية
واجلهود اليت تبذهلا مصر يف هذا
اجملال ،إىل اإلجراءات اليت تقوم
بها لرفع املعاناة عن الشعب
الفلسطيين.
وكان عباس وصل إىل
القاهرة مساء األربعاء ،يف زيارة
ملصر على رأس وفد كبري.

تركيا :عملية برية وجوية ضد "الكردستاني"

غرق  60مهاجراً غري شرعي يف حبر إجيه

أطلق اجليش الرتكي مساء
االربعاء عملية عسكرية برية
وجوية واسعة النطاق ضد متمردي
«حزب العمال الكردستاني» يف
جنوب شرق البالد حيث اوقعت
مواجهات عنيفة االحد حنو 30
قتي ًال.
ويشارك آالف من اجلنود
ورجال الشرطة و»حراس القرى»
(ميليشيا كردية أسستها انقرة
ملقاتلة املتمردين) يف العملية
العسكرية يف جبال كاتو واللي
ومرينوس يف منطقة سريناك
على احلدود العراقية ،وسط
غطاء جوي أمنته طائرات هليكوبرت
ومقاتالت «ف.»16-
وأوضح مصدر أمين أن االهداف
تقع داخل تركيا ،لكن الطائرات
تضطر بني احلني واالخر اىل دخول
اجملال اجلوي العراقي لضمان
حسن تنفيذ العملية .وأحصى
مقتل جندي واصابة اثنني جبروح
خالل املعارك ،مشريا اىل عدم
توافر أية حصيلة خلسائر «حزب
العمال الكردستاني».
وشنت هذه العملية غداة
مقتل عشرة جنود اتراك وحنو 20
متمردًا يف معارك دارت يف وقت
متقدم من ليل االحد يف بيت
الشباب الواقعة يف سريناك،
حيث هامجت وحدة من متمردي
«حزب العمال الكردستاني»
مركزًا امنيًا بواسطة الرشاشات
وقاذفات الصواريخ.
العمال
«حزب
وضاعف
الكردستاني» هذا الصيف هجماته
على قوى االمن يف جنوب شرق
تركيا ،ذي الغالبية الكردية،
وكذلك يف غرب البالد.
ويأتي تصاعد التوتر وقت
تتهم انقرة النظام السوري بدعم
املتمردين االكراد لضرب تركيا

مقاتلي

املعارضة

اليت تدعم
السورية.
اىل ذلك ،اعتقلت قوى األمن
الرتكية مثانية أشخاص شاركوا
يف تنظيم مسرية «غري مرخص
هلا» يف والية هاتاي احلدودية
مع سوريا ،بعد رفضهم أوامر
بالتفرق.
على صعيد آخر ،قتل 25
جنديًا تركيا وأصيب اربعة آخرون
جبروح طفيفة يف انفجار عنيف
يف خمزن للذخرية يف غرب تركيا
رجح املسؤولون أن يكون حادثا.
ودوى االنفجار الساعة 18:15
بتوقيت غرينيتش مساء االربعاء
يف احد اقسام املخزن الواقع يف
حمافظة افيون ،حيث كانت ختزن
قنابل يدوية.
ومل يتضح سبب االنفجار،
استنادا اىل بيان للجيش
الرتكي ،لكن وزير البيئة فيصل
ايروغلو حتدث عن سيناريو
«حادث» خالل وضع قنابل
يدوية ،مستبعدًا فرضية حصول
«هجوم ارهابي» ملتمردي «حزب
العمال الكردستاني».
مهاجرون غري شرعيني
ولقي  60مهاجرًا غري شرعي،
بينهم  31طفال متحدرين من
الشرق االوسط ،حتفهم أمس
اثر غرق قاربهم يف حبر اجيه
قبالة السواحل الغربية لرتكيا
والشرقية لليونان.
وبثت شبكة «سي ان ان تورك»
الرتكية للتلفزيون ان املركب هو
قارب صيد صغري وكان ينقل
 102مئة وشخصني ،وان غالبية
املهاجرين الذين أنقذوا وافدون
من العراق وسوريا .وقالت إن
القارب اصطدم بالصخور بعد
احباره من بلدة امحدبيلي الرتكية
اىل وجهة جمهولة.

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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اسرتاليات

اتهامات جلوليا غيالرد بالتحالف مع اللوبي املسيحي
ومناهضة زواج املثليني
احلكومة
رئيسة
آثرت
غيالرد
جوليا
الفدرالية
الصمت فيما خيص معارضتها
للزواج املثلي بعد أن طالبها
حمتجون يف بريث بتغيري رأيها
املناهض.
يذكر أن سياسة حزب
العمال تتضمن رفض الزواج
املثلي ،إال أنه مسح ألعضاء
الربملان العماليني بالتصويت
احلر على قانون يبيح زواج
املثليني.
ومن املنتظر أن يبت جملسا
النواب والشيوخ يف مصري
ثالثة قوانني تهدف إىل منح
الشرعية لزواج املثليني.
وكات عشرات احملتجني من
مجعية « »Equal Love WA

قد جتمعوا يوم األربعاء يف
جامعة كورتني اليت استقبلت
غيالرد الفتتاح مركزا حبثيا يف
جمال العلوم احليوية ،وطالبها
املتظاهرون مبساندة املساواة
الكاملة يف الزواج.
وآثرت جوليا غيالرد الصمت
عندما سأهلا صحفيون عما إذا
كانت احلكومة الفدرالية تعتزم
تغيري سياستها جتاه زواج
املثليني.
غري أنها راوغت الصحفيني
بقوهلا « :سياستنا واضحة
بتصويت،
مسحنا
للغاية،
وهنالك قوانني تنظر أمام
وجملس
النواب
جملس
الشيوخ».
من جانبه ،اتهم سام

كافاالرو رئيس مؤسسة Equal
 Love WAرئيسة احلكومة
على
بالتشجيع
الفدرالية
التمييز واضطهاد املثليني،
مشريا إىل اعتزام غيالرد
املشاركة الفعالة يف مؤمتر
اللوبي املسيحي األسرتالي
املقبل ،والذي وصفه بأنه
يكرس وقته يف حماربة زواج
املثليني.
وكان برملان تسمانيا الشهر
املاضي قد صوت على قانون
يشرع زواج املثليني لتكون
تسمانيا الوالية األوىل يف
أسرتاليا اليت تتبنى زواج
املثليني.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تصرحيات مليارديرة أسرتالية تكشف  15فرقا بني
األثرياء والطبقة املتوسطة

يفكر األغنياء بشكل خمتلف
عن الطبقة املتوسطة ولعل
أوضح مثال على ذلك يكمن
مليارديرة
تصرحيات
يف
التعدين جينا رينهارت اليت
طالبت منتقديها ب «اخلروج
من احلانة» ،والعمل جبدية ،
أو ختطيط امللياردير كالين
باملر لبناء السفينة تيتانيك
.2
من جانبه ،قال ستيف
سيبولد مؤلف كتاب «كيف
يفكر األغنياء؟» إن الفروق
بني تفكري األغنياء والطبقة
املتوسطة فروق هائلة.
وفيما يلي قائمة ب 15
فرقا أساسيا بني التفكريين:
 -1األثرياء يعتقدون أن
األنانية والذاتية فضيلة جيب
التحلي بها بينما تعتقد الطبقة
املتوسطة أنه يتوجب عليهم
إنقاذ العامل وتفضيل اآلخرين
عليهم وهو ما جيعلهم يرزحون
يف مستوى منخفض ،وعلى
العكس يؤمن األثرياء بأنه يف
حالة عدم مساعدتهم أنفسهم
أوال ،لن يستطيعوا مساعدة
أي شخص آخر.
 -2األثرياء ميتلكون عقلية
العمل واالعتماد على الذات
بينما تنتظر الطبقة املتوسطة
أشخاصا آخرين ملساعدتهم
انتظار
أو
الثراء،
حنو
اليانصيب ،يف الوقت الذي
يقضي األثرياء أوقاتهم يف
تذليل العقبات اليت تقابل
مشوار صعودهم.
يفضلون
األثرياء
-3
اكتساب خربات يف جمال حمدد
بدال من إضاعة الوقت يف
التعليم الرمسي ،بينما حيلم
املتوسطة
املنتمني للطبقة
باحلصول على املاجستري ثم
الدكتوراه لعلها تقودهم حنو
الثراء.
حيلمون
األثرياء
-4
باملستقبل ويقضون وقتا
طويال يف حتليل املستقبل

جينا رينهارت

وحتديد أهداف والتطلع إىل
القادم ،بينما يغرق املنتمون
للطبقة املتوسطة يف غياهب
يعطل
والذي
املاضي،
ويصيبهم
غالبا
خطواتهم
اإلحباط واالكتئاب.
 -5األثرياء يفكرون يف
املال بصورة منطقية بينما
يغلب التفكري العاطفي على
الطبقة املتوسطة يف نظرتهم
جتاه املال.
 -6األثرياء يتبعون رغباتهم،
حبسب تعبري أسطورة برامج
التوك شو األمريكية أوبرا
وينفري ،حيث يعرف األثرياء
كيفية إجياد الطرق لتنفيذ ما
حيبونه ،على عكس املنتمني
للطبقة املتوسطة.
 -7سقف طموح األثرياء
مرتفع ،بينما يضع متوسطو
الدخل سقفا منخفضا خشية
اإلصابة خبيبة األمل.
 -8األثرياء يبذلون جهودا
للوصول إىل تصور مستقبلي
بعيد املدى ،بينما يكتفي
بالنتائج
الدخل
متوسطو
املباشرة.
 -9األثرياء ليس لديهم
مشكلة يف االستعانة بأموال
الغري جللب املزيد من األموال،
بينما يؤمن متوسطو الدخل
بضرورة امتالك أموال جللب
أموال أخرى.
 -10األثرياء مقتصدون وال

يعتمدون على إنفاق كافة
مواردهم املالية ،بينما ينتهج
متوسطو الدخل أسلوب إنفاق
جيعلهم يتجاوزون قدرات
مواردهم املالية.
 -11األثرياء يعلمون أطفاهلم
كيف يصبحون أثرياء ،بينما
يعلم متوسطو الدخل أوالدهم
كيف يبقون يف احلياة دون
تعليمهم سبل الثراء.
 -12األثرياء جيدون راحة
البال يف املال ويعرتفون
أنه السبيل لتذليل معظم
العقبات ،بينما ينظر حمدودو
الدخل إىل املال بأنه شر جيب
حتمله على مضض.
يفضلون
األثرياء
-13
وتقضية
أنفسهم
تثقيف
أوقات فراغهم يف أمور مفيدة
عكس متوسطي الدخل الذين
يقضون تلك األوقات يف أمور
تسلية ترفيهية.
 -14األثرياء حيبون اجللوس
مع أشخاص متماثلني يف
التفكري يف الوقت الذي ينظر
متوسطو الدخل نظرة تشككية
سلبية جتاه األغنياء اعتقادا
منهم بتكربهم.
 -15األثرياء يركزون على
كسب املال بينما يظل تفكري
متوسطي الدخل منصبا يف
اإلدخار والتكيف بالكاد مع
احلياة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

رئيس اللوبي املسيحي األسرتالي :التدخني
أفضل من زواج املثليني!!
قال جيم واالس رئيس اللوبي
املسيحي األسرتالي إن التدخني
أفضل من زواج املثليني فيما
يتعلق بالتأثريات الصحية.
جاء ذلك يف مناظرة عقدها
واالس يف مواجهة زعيمة اخلضر
كريستني ميلن يف جامعة
تسمانيا أمس األربعاء.
وأضاف واالس أن من يقارن
التأثريات الصحية اليت حيدثها
التدخني بتلك اليت حيدثها زواج
املثليني جيب أن يقدم اعتذارا
للتدخني يف إشارة ضمنية إىل
فداحة اآلثار السلبية للزواج
املثلي.
واستطرد واالس أن عامل
املثليني يدفع املنتمني إليه
إىل تعاطي املخدرات والتفكري
يف االنتحار ،وتقلل من أعمار
املثليني من الذكور حوالي 20
عاما ،بينما ينتقص التدخني من
العمر من  10-7أعوام.
وتابع واالس أن إباحة الزواج
اجلنسي يف بعض األقطار
األخرى مل يقلل من املخاطر اليت
يتعرض هلا املثليون ،وأردف
أنه رغم الشفقة اليت يشعر
بها جتاه املثليني إال أنه وجب
عليه حتذيرهم بهذه احلقائق
اخلطرية.
من جهتها ،قالت السناتور
كريستني ميلن زعيمة اخلضر

جيم واالس

إن الصحة العقلية والنفسية
للمثليني تسوء عند شعورهم
بالتمييز والتعسف ضدهم .
وأضافت ميلن أنه من األفضل
املسيحي األسرتالي
للوبي
مساعدة الفقراء بدال من تكريس
اجلهود حملاربة املثليني.
وأشارت إىل أن إباحة زواج
املثليني يف والية تسمانيا
جيعل التغيري حتميا يف سائر
أحناء أسرتاليا ،ال سيما مع
القوانني املنظورة أمام الربملان
الفدرالي.
وأخذ واالس جمددا زمام
احلديث فاتهم اخلضر بالعمل
على تشويه صورة الكنيسة

باستخدام لغة تبعث على
الكراهية ،وتهكم علي اخلضر
بقوله إنهم يهتمون باألشجار
أكثر من اهتمامهم باألطفال،
متهما نشطاء املثلية اجلنسية
بالبلطجة.
بينما قال رودني غروم
املتحدث باسم مجعية حقوق
املثليني يف تسمانيا إن
تصرحيات واالس تدل على
مقدار اليأس الذي أصبح عليه
عقب اجلهود الرامية لتحقيق
املساواة يف الزواج وعدم
اضطهاد مثليي اجلنس.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ارتفاع وشيك ألسعار السجائر يف أسرتاليا
من املتوقع أن تصعد أسعار
السجائر إىل متوسط 20دوالر
للعبوة وفقا ملقرتح حكومة
ضرائب
بتحصيل
غيالرد
إضافية على السجائر توفر
للحكومة  1.25مليار دوالر
سنويا.
وعلمت صحيفة « ذا ويست
أسرتاليان» عزم احلكومة رفع
ضريبة السجائر بنسبة ، %25
األمر الذي ميكنها من مجع 5
مليار دوالر خالل  4سنوات.
ويأتي هذا املقرتح متوازيا
مع رؤية « فريق العمل الوطين
للوقاية الصحية» ،وقد يؤدي
إىل ارتفاع سعر عبوة السجائر
احملتوية على  30سيجارة
مبقدار  2.62دوالر.
فعلى سبيل املثال سيصل
سعر عبوة بيرت جاكسون(30
سيجارة) إىل  21دوالر مع
العلم أن سعرها احلالي 18.30
دوالر ،كما سريتفع سعر عبوة
دانهيل(  25سيجارة) 2.18
دوالر ،مبا جيعل مثنها يف سوق
التجزئة  19.50دوالر.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
تستعد فيه شركات السجائر
بداية من ديسمرب املقبل بطرح
السجائر يف عبوات موحدة
باهتة اللون خالية من عناصر

اجلذب وفقا لقرار احملكمة
العليا الذي أيد قرار احلكومة
الفدرالية يف هذا الشأن.
وكانت دراسة دولية قد
خلصت إىل أن صعود أسعار
السجائر بنسبة  %10يؤدي
إىل اخنفاض معدالت املدخنني
بنسبة .%5
من جانبه ،قال الربوفيسور
مايك دوب جبامعة كورتني إن
ارتفاع أسعار السجائر يثين
بعض املراهقني وحمدودي

الدخل عن التدخني.
وتصبو احلكومة الفدرالية
إىل توفري فائض يف امليزانية،
ولذلك يعد هذا املقرتح مبثابة
طوق جناة هلا.
وكانت جوليا غيالرد رئيسة
احلكومة الفدرالية قد طالبت
بضرورة اختاذ خطوات جريئة
حتى وإن كانت قاسية لإلنفاق
على أمور مهمة مثل اخلطة
الوطنية للتأمني ضد العجز.
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اسرتاليا يف أسبوع
ديفيد ايرفن :أعجز عن النوم خوفا من
هجمات إرهابية حمتملة داخل أسرتاليا

حذر ديفيد ايرفن املدير العام
األمنية
االستخبارات
ملنظمة
األسرتالية « أسيو» من احتمال
وقوع هجمات إرهابية وشيكة يف
أسرتاليا ،نتيجة سفر عدد من
األسرتاليني إىل إفريقيا ودول
الشرق األوسط لتلقي تدريبات
إرهابية.
وأضاف ايرفن يف تصرحيات
أدىل بها أمس الثالثاء إن املنظمة
جتري حاليا  200حتقيقا يتعلق
مبكافحة اإلرهاب ،ولكن ما جيعل
النوم يفارق جفنيه هو اخلوف من
اإلرهابيني األسرتاليني الذين
يقطنون داخل أسرتاليا.
وأضاف ايرفن يف خطابه أمام
مؤمتر «األمن داخل احلكومة»
املنعقد يف كانبريا « :كنت أمتنى
إخباركم أن األمور على ما يرام
يف أسرتاليا ولكن ال أستطيع»،
مشريا إىل أن اخلطر ينبع من
داخل
املعزولني
اإلرهابيني
أسرتاليا غري املنتمني لشبكات
إرهابية والقادرين على اخرتاق

اإلجراءات األمنية املشددة.
وأضاف ايرفن « :مثل هؤالء
األشخاص األشبه بالذئاب ميكن
جتنيدهم وتدريبهم عرب االنرتنت
يف وقت وجيز للقيام بعمليات
إرهابية ،وهو ما يطرد النوم من
عيين لرغبيت يف أن أبقى متحفزا
طوال الوقت».
وأردف أنه على الرغم من الوهن
الذي أصاب تنظيم القاعدة إال أن
معسكرات تدريب املتطرفني يف
اليمن والصومال أصبحت نشطة
جنبا إىل جنب مع أفغانستان
وباكستان».
وتابع رئيس منظمة أسيو « :رغم
أنين أترأس املنظمة االستخبارتية،
إال أنين ال أستطيع أن أضمن لكم
محاية مطلقة ضد اإلرهاب ،اخلطر
سيظل حمدقا طاملا هنالك تابعون
للجهاد العنيف ،الذين يؤمنون
بفكرة أن التفجري االنتحاري
سيدفع مبرتكبه إىل حياة أبدية
سعيدة يف العامل اآلخر».

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

Australian News

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

جدل يف نيو ساوث ويلز بشأن
خطة نقل عشرينية
دافعت غالديس برجيكليان
وزيرة النقل بوالية نيو ساوث
ويلز عن خطة العشرين عاما
املتعلقة بقطاع النقل ،رغم
االنتقادات اليت وجهت إليها
بعدم حتديد تواريخ زمنية
إلمتامها ،وطرق متويلها.
وقام كل من باري أوفاريل
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز
وغالديس برجيكليان وزيرة
النقل بالرد الثالثاء املاضي
املوجهة
االنتقادات
على
ملشروع اخلطة اليت تتكلف
 199مليار دوالر  ،وحتدد 20
اسرتاتيجية لتحسني مستوى
خدمات النقل بالوالية.
وتتضمن اخلطة املكونة من 370
صفحة إقامة مشروعات نقل
حتتاجها سيدني ،مثل تأسيس
نفق جديد على طريق  ،M5إال
أن التقرير مل يرد تفصيال عن
تكلفة تلك املشروعات ،وال
األطر الزمنية لتنفيذها.
كما اشتملت األهداف طويلة
املدى للخطة بناء ميناء آخر
ومنطقة مركزية أخرى لتخفيف
الضغط على منطقة األعمال
املركزية األساسية بسيدني.
وردا على سؤال يتعلق
بكيفية متويل تلك املشروعات
العمالقة ،قالت وزيرة النقل إن
حكومة الوالية لن تكرر أخطاء
احلكومات السالفة العمالية

أسباب عدم وجود شبكة مواصالت حتتية يف سيدني

يتبادر سؤال إىل األذهان حول
السبب يف عدم وجود شبكة
مواصالت حتتية يف سيدني
خبالف مدن مثل لندن ونيويورك،
واإلجابة وفقا خلرباء يف جمال
النقل إن مدينة سيدني ال حتتاج
إلقامة مثل هذه الشبكة ،حيث
ال تتسم ضواحيها بالكثافة
السكانية خبالف نيويورك أو
باريس على سبيل املثال ،رغم
أن سيدني بها منطقة مركزية
مزدمحة.
وقال الربوفيسور ديفيد هينشر
جبامعة سيدني « :فيما خيص
الكثافة السكانية ،تعترب سيدني
منخفضة الكثافة ،وعلى الرغم من
« خطة برادفيلد» واليت اقرتحت
منذ سنوات متديد نطاق شبكة
األنفاق يف قطاع النقل بسيدني،
إال أن أسبابا وجيهة أدت إىل
عدم تنفيذ تلك املقرتحات».
وأضاف اخلرباء أن ما يناسب
سيدني هو توسيع شبكة
املواصالت العادية حبيث تربط
املزيد من األماكن ،باإلضافة
إىل مد خطوط سكك حديدية يف
املناطق األكثر كثافة سكانية.
وأضاف الربوفيسسور هانشر
أن املشكلة تكمن يف إصرار
أصحاب السيارات يف سيدني
على القيادة يف ساعات الذورة،
وتابع أنه يف حالة إحجام  %6من

سائقي السيارات اخلاصة عن
القيادة يف تلك الساعات ،فإن
االختناق املروري سيقل كثريا.
وأضاف أنه شخصيا يعمل من
منزله يف الفرتة الزمنية بني 7
ص إىل  9:15ص لتجنب القيادة
يف أوقات الذروة ،ثم يذهب إىل

العمل بعد أن يقل التكدس.
واقرتح ديك داي خبري النقل أن
يتم تقليل عدد مواقف السيارات
يف البنايات اإلدارية واحلكومية،
لتحفيز استخدام املواصالت
العامة.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

نساء ملبورن ال يعرفن الشروط الزمنية
حلدوث احلمل

كشفت دراسة أجرتها جامعة
موناش األسرتالية أن %90
من النساء يف عيادتني لعالج
العقم مبلبورن ال يعرفن التوقيت
الصحيح حلدوث احلمل بعد
ممارسة اجلنس.
ومشلت الدراسة أكثر من 200
امرأة تتلمس املساعدة الطبية
حلدوث محل وإجناب أطفال.
ووجدت الدراسة أن  %13فقط
من النساء استطعن معرفة األيام
احملددة خالل الشهر واليت ميكن
احلمل أثناءها الرتفاع اخلصوبة
إىل أقصى معدل هلا ،وتهيؤ
البويضة للتخصيب مع احليوان
املنوي.
من جهتها ،قال الباحثة كريي
هامبتون إحدى املشاركات يف
االستطالع إن الدراسة كشفت
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عدم دراية بالنسبة ألغلبية
النساء املشاركات بالتوقيت
األمثل للعالقة اجلنسية اليت تثمر
عن محل طبيعي.
إن هذا
وأضافت هامبتون
النقص يف الوعي اجلنسي
يؤدي إىل زيادة نسبة العقم
الذي يشمل حنو سدس أزواج
أسرتاليا ،ألن القذف اجلنسي
يف األيام احملددة يسرع من
محل املرأة.
وأشارت إىل أن أفضل فرتة
حلدوث احلمل تلك اليت تسبق
عملية اإلباضة(خروج البيضة
من املبيض) بثالثة أيام ،وهي
يف الغالب قبل بداية الدورة
الشهرية بنحو  14يوما.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

اليت كانت تعلن عن خطط نقل
جديدة ثم تظل حبيسة األدراج
ال يتم تنفيذها .وأضافت أن
األهم هو احلصول على موافقة
مواطين الوالية على كل دوالر
يتم صرفه ،حبسب تصرحيات
صحفية أدلت بها يف سيدني
الثالثاء املاضي.
وأشارت إىل أن اخلطة تتضمن
سبل لزيادة الدخل ،لتمويلها،
حيث سيتعني على السيارات
الثقيلة دفع رسوم تسمى «fair
 »shareالستخدامهم الطريق،
كما سيتم تعديل رسوم تسجيل
السيارات لصاحل السيارات
اخلفيفة صديقة البيئة.
جون
انتقد
جانبه،
من
زعيم املعارضة
روبرتسون
العمالية بوالية نيو ساوث ويلز
اخلطة اجلديدة الفتقادها سبل
التمويل وكيفية التنفيذ واألطر
الزمنية هلا.
بينما تساءل بيرت خوري
املتحدث الرمسي باسم احتاد
الطرق وسائقي السيارات
 NRMAقائال « :إىل متى
سينتظر السائقون حتى يتم
االنتهاء من مشروعات الطرق
اجلديدة اليت تضمنتها اخلطة؟»
بينما وصفت غرفة قطاع
األعمال بالوالية اخلطة بأنها
واضحة ،معربة عن أملها يف
دخوهلا قيد التنفيذ.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ذعر يسود مكتب راد يف مورنينغسايد بسبب مسحوق

مت االربعاء اخالء مكتب عضو
مقعد غريفيث رئيس الوزراء
السابق كيفن راد يف ضاحية
مورنينغسايد من مجيع موظفيه
اثر الذعر الذي اعرتاهم جراء
استالمهم مظروفا فيه مسحوق
(بودرة) ابيض.
املسحوق كان
وعلم ان
ُ
يف رسالة قام بفتحها أحد
أاملوظفني يف مكتب السيد
راد االنتخابي.
وكان السيد راد يف زيارة
مدرسة حملية يف منطقته
وقوع
وقت
االنتخابية
احلادث.
ومت استدعاء الشرطة وفرق

الطوارئ إىل مكتب السيد راد
لتحديد طبيعة املواد والبودرة
البيضاء.
ودخل فريق املواد اخلطرة
املكتب االنتخابي يرتدون
أقنعة وجه ولكنهم مل يعثروا
على مواد خطرة.
وقال متحدث باسم مكتب
كيفن راد ان حالة الطوارئ
قد انتهت اآلن وطواقم
االستجابة حلاالت الطوارئ
حددوا ان املسحوق األبيض
ال يشكل خطرا.
وقال أحد موظفي املكتب ان
املكتب اعيد فتحه بعد ظهر
اليوم نفسه (االربعاء).

موقع املواعدة األول يف أسرتاليا  %70 :من املستخدمني
يتطلعون لعالقات طويلة املدى

مسعنا عن عالقات حب إلكرتونية
كتبت هلا نهايات سعيدة رغم أن
التعارف مت عرب مواقع املواعدة
ومواقع الوكاالت املتخصصة يف
ذلك األمر.
وحتدث قصص احلب اإللكرتونية
عندما يصبو قلب املستخدم حنو
صورة إحدى الفتيات املوجودة
على مواقع املواعدة ،بعد إدخال
املواصفات واملعايري اليت يرغبها،
ثم حيس مبيل حنو احلديث معها
فريسل هلا قبلة إلكرتونية تنتج
عنها عالقة حب يف ذلك العامل
االفرتاضي.
ووفقا لبعض اإلحصائيات ،فإن
ثلث عالقات احلب اجلديدة نشأت
إلكرتونيا ،كما كشف استطالع
مشل مشاركة  800شخص أجراه
موقع  RSVPأكرب مواقع املواعدة
األسرتالية واململوك ملؤسسة
فريفاكس اإلعالمية إن  %58من
املشاركني يؤمنون بأن املواقع
االجتماعية والتكنولوجيا احلديثة
سهلت من مقابلة أصدقاء جدد،
كما قال  %62إن خوض عالقات
حب إلكرتونية عرب االنرتنت أصبح

سهل املنال.
ورغم النتائج السابقة إال أن
شعورا بالتوجس واخلجل من
االعرتاف باخلوض يف عالقات حب
إلكرتونية ال يزال يراود الكثري
من املستخدمني.
من جانبه ،قال اخلبري النفسي جون
آيكن إن التكنولوجيا أحدثت ثورة
يف سبل إدارة العالقات ،واصفا
املواعدة عرب االنرتنت باجنذاب
شخصني ذوي اهتمامات مشرتكة
وهو مماثل لطبيعة عالقات العامل
احلقيقي ،بل تتعداها يف توفري
الفرصة للمقابلة وجها لوجه دون
التقيد مبواعيد.
وعلى النقيض قالت دراسة
حديثة إن تعارف األشخاص على
شبكة اإلنرتنت وفقا لعناصر
االهتمام املشرتك ال تتفتق عنها
عالقات أطول وأحسن من غريها
من العالقات.
بينما قال ميل دودغيون املدير
التسويقي ملوقع املواعدة RSVP
إن حنو  %70 -60من مستخدمي
املوقع يتطلعون حنو عالقات
طويلة املدى ،ووفقا لتقرير

صدر هذا العام واستطلع أكثر
من  3000أسرتالي ،فقد قال
 %50من العزاب أنهم خيوضون
مواعدات إلكرتونية ،وقال %12
إن لديهم عالقات مواعدة طويلة
األمد عرب االنرتنت ،لذلك فإن
قليال من احملظوظني خاضوا
عالقات حب عرب االنرتنت
ومن الزاوية السلبية ،ترى
األسرتالية ستيفاني 29 ،سنة،
جتربة
إن عالقات املواعدة
مروعة بالنسبة هلا ،وأنها حاولت
على مدى  6سنوات خوضها عرب
موقعني للمواعدة ،إال أنها أصيبت
باإلحباط وعدم االرتياح.
بينما قالت األسرتالية ايلي اليت
كانت تعمل عارضة أزياء متكنت
من مواعدة طبيب وسيم من
مواقع املواعدة ،بعد أن انبهرت
به يف البداية إال أنها فيما بعد
أصيبت بالضجر من غروره.
وتابعت أن من أكثر عيوب
املواعدة عرب اإلنرتنت هو تعمد
البعض إخفاء شخصياتهم احلقيقية
وإظهار ما يودون إظهاره.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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دراسة صادمة تنفي تفوق األغذية العضوية ومنظمة أسرتالية تشكك

سوان ينتقد املناقشات االقتصادية
انتقد وزير اخلزانة واين سوان
مقياس النقاش الوطين حول
االقتصاد ،وقال انه جيري
يف «عامل بيزارو»

سالي ماركس دأبت على شراء األطعمة العضوية الخالية من أي إضافات صناعية على مدى  15عاما
كشف حبث أمريكي أن مستهلكي
األطعمة العضوية اخلالية من أي
إضافات صناعية يتكبدون دوالر
إضايف على الرغم من األدلة
القليلة على تفوقها الغذائي.
وخلص البحث الصادر من جامعة
ستانفورد بوالية كاليفورنيا أن
الفروق شحيحة بني األغذية
العضوية ،وتلك اليت احتوت
على إضافات صناعية يف
مقارنات أجريت على أنواع كثرية
من األطعمة مثل البيض واللنب
والفواكه واخلضروات واحلبوب،
إال أن املقارنة كشفت اخنفاضا
يف مستوى املبيدات يف األغذية
العضوية.
وعلى الرغم من االعتقاد الشائع

بأن األغذية العضوية تفوق يف
قيمتها الغذائية األنواع األخرى
التقليدية إال أن الدراسة مل جتد
دليال دامغا على ذلك االعتقاد.
ومن املعروف أن األطعمة
العضوية ختلو من املبيدات
الصناعية واألمسدة ،كما ختلو
من هرمونات النمو اليت أضحت
وضعها شائعا يف الكثري من
األدوية.
وعلى النقيض ،قال تيم
مارشال املتحدث باسم احتاد
األغذية العضوية األسرتالي إن
حبوثا أخرى أوضحت أن األغذية
العضوية تتفوق بشكل كبري يف
نسبة الفيتامينات والعناصر
الدراسة
واصفا
املغذية،
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األمريكية بأنها غري حمل ثقة
ألنها مل تأخذ يف حسبانها
معايري عديدة مثل اختالف الرتبة
الزراعية والطقس وطرق الزراعة
اليت تتباين بشكل كبري.
ولكن ما يعضد صحة نتيجة
البحث األمريكي هو اعرتاف
املصورة الفوتوغرافية سالي
ماركس بأن صحتها مل تشهد
حتسنا ملحوظا ،رغم اعتناقها
نظام غذائي عضوي حبت منذ
 15عاما حتى اآلن ،غري أنها
أضافت أنها ال تشعر بالراحة
من تناول أطعمة حتتوي على أي
كيماويات.

(bizarro

.)world
وقال سوان انه كان هناك
صعود وهبوط يف االقتصاد
على مدى سنوات ،ولكن حان
الوقت العطاء اهتمام اكثر
لقوته واهتمام أقل لتضخيم
التعليق على اجلانب السليب
لكل رقم.
وقال وزير اخلزانة للصحفيني
يف كانبريا يوم االربعاء «أحيانا
عندما أستمع إىل املناقشة يبدو
لي أنها جتري على حنو عامل
بيزارو يف بعض جوانبها حيث
ٍ
حتد وجتاهل
يتم تضخيم كل
كل قوة».
واضاف يقول «هناك ببساطة
الكثري من اخذ وجهات النظر
لألصوات االعلى انتقادا ،او
االكثر تشددا أو االشد سخطا
يف اجملتمع ،واختاذ ذلك
كسلطة وحيدة على تقدمنا
االقتصادي».
وكان السيد سوان يتحدث بعد

اصدار أرقام النمو االقتصادي
األخري ،واليت كانت قوية على
الرغم من كونها كانت اكثر
ليونة مما كان متوقعا.
وانتقد السيد سوان أيضا
قطب التعدين جينا رينيهارت،
اليت وجهت املالمة اىل ضرائب
التعدين والكربون احلكومية،
فضال عن الروتني واألجور
املرتفعة لالقتصاد اليت ادت
اىل «تباطؤ».
وكانت السيدة رينيهارت قد
قالت ان اسرتاليا ليست قادرة
على املنافسة يف السوق

العاملية لالستثمار والتعدين
وحذرت من ان أفريقيا كانت
خيارا أرخص ألن العمال هم
على استعداد للعمل بأقل من
دوالرين يف اليوم الواحد.
وقال السيد سوان «أنا ال
أعتقد يف هذه املناقشة ان
وجهات نظرها بشأن خفض
احلد األدنى لألجور ،وجلب
العمال غري الشرعيني تستحق
هذا القدر من الدعاية اليت
تلقاها».
واضاف يقول «كان هناك
تعليق عال على مدى عدد من
السنوات حول كيف ينبغي لنا
خلق الثروة وكيف ينبغي لنا
توزيع فوائد طفرة التعدين..
احلكومة ال تزال مصممة متاما
على انه حيث ننمو ،ننمو معا
وسوية وليس جزئيا وعلى
حدة».
وقال سوان ان منو أسرتاليا
على مدى  21سنة «مثل الفوز
بـ  21جائزة ()premierships
على التوالي والفوز يف اجلوائز
االربع بكل راحة وسهولة وجيب
أن نكون فخورين بالنتائج».

استطالع :األسرتاليون فريسة سهلة لقراصنة اإلنرتنت ومهملون يف كلمات املرور
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كشف استطالع جديد أجرته
مؤسسة « باي بال أسرتاليا»
إن األسرتاليني ال يتسمون
باحلذر الكايف فيما خيص احلماية
اإللكرتونية أو كلمات املرور ،
ويضعون حساباتهم فريسة
لقراصنة االنرتنت واالحتيال
اإللكرتوني.
واعرتف  %65من األسرتاليني
إن درجة حيطتهم فيما يتعلق
مباكينات الصرف اآللية «
ايه تي إم « تفوق حذرهم
بشأن كلمات املرور على شبكة
اإلنرتنت.
وأوضح االستطالع الذي شارك
فيه  1000أسرتالي إن %47
من املشاركني لديهم على
األقل  10حسابات إلكرتونية،
بينما قال  %67إن لديهم
مخس كلمات مرور أو أقل.
وقال  % 22إنهم يضعون

بيانات شخصية يف كلمات
املرور اإللكرتونية مثل األمساء
املستعارة وتواريخ امليالد
وأمساء حيواناتهم األليفة ،بينما
أوضح  %49فقط أن تغيريهم
لكلمات املرور ال يأتي إال بعد
تنبيهات من أنظمة احلماية،
وال يفعلون ذلك من تلقاء
أنفسهم.
من جانبه قال ألسرت مكغيبون
مدير مركز أمان اإلنرتنت إن
احلاجة ملحة لوضع كلمة مرور
خمتلفة لكل حساب ،مشريا إىل
أن بعض املستخدمني جيدون
صعوبة يف حفظ العديد من
كلمات املرور  ،ال سيما مع
دخوهلم املتكرر ملواقع مثل
ومواقع
وتويرت،
فيسبوك
البنوك اإللكرتونية ،ومواقع
التسوق اإللكرتوني وخالفه.
وأضاف أن احلل يكمن يف

كتابة كلمات املرور على ورقة
واالحتفاظ بها يف املنزل يف
مكان سري بعيد عن متناول
اجلميع.
وأضاف أن هنالك وسيلة جيدة
تساعد على تذكر كلمات املرور
 ،وهي أن تشتمل على شيء
يسهل تذكره بالنسبة للمستخدم
مثل مقطع من أغنية حمببة.
من جهته ،قال أدريان كريسيت
املتحدث باسم مؤسسة «
بايبال أسرتاليا» إن واحدا
من أربعة من املشاركني يف
االستطالع يدرجون معلومات
شخصية يف كلمات املرور مثل
أمساء الكالب األليفة ،حمذرا
من اخنفاض درجة الوعي لدى
األسرتاليني فيما يتعلق بكلمات
املرور.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

صفحة 12

السبت  8أيلول 2012

Saturday 8 September 2012

Page 12

اسرتاليات

مهرجان اجلالية العربية االنتخابي لدعم فريق العمال يف بلدية كانرتبري

الرئيس موريس اميا والنائب فورولو  :فريق العمال سيحقق الفوز
يف انتخابات  8سبتمرب النه الفريق االفضل الذي خيدم اجملتمع

النائب روبرت فورولو

رئيس الوالية السابق موريس ييما

موريس ييما ،براين روبسون ،خضر صالح وحضور

موريس ييما يتوسط براين روبسون ،خضر صالح وآخرين

عضو بلدية كانرتبريي خضر صالح يلقي كلمته

اقام اصدقاء حزب العمال
االسرتالي يف اجلالية اللبنانية
يف كانرتبري حفال
والعربية
احلملة االنتخابية
حاشدا لدعم
لفريق حزب العمال يف كانرتبري
يف انتخابات البلدية يوم السبت
القادم برعاية وحضور رئيس
حكومة الوالية االسبق موريس
اميا ونائب منطقة الكمبا روبرت
فورولو وحشد من رؤساء واعضاء
اجلمعيات والنوادي الرياضية
ورجال االعمال وقادة اجلالية
العربية يتقدمهم رئيس جملس
الشورى يف اجلمعية االسالمية
ورئيس مجعية ابناء الضنية وجيه
هوشر ورئيس مجعية ابناء املنية

فوزي ملص كما حضر الالعب
وبطل العامل يف املالكمة بالل
ديب الذي حضر مؤيدا ومشجعا
اضافة اىل حشد من ابناء اجلالية
ومؤيدي حزب العمال .
بدأ احلفل بكلمة من عريف
احلفل الدكتور صديق باكلي تاله
افتتاح املهرجان من عضو بلدية
كانرتبري خضر صاحل الذي حتدث
عن سجل العمال خالل السنوات
املاضية .
ثم كانت كلمات للرئيس اميا
والنائب فورولو اللذان اعربا عن
ثقتهما بان فريق العمال برئاسة
براين روبسون سيحقق الفوز
يف انتخابات البلدية يف الثامن

رئيس البلدية براين روبسون

براين روبسون ،خضر صالح وحضور

من سبتمرب النه ببساطة الفريق
االفضل الذي يتفهم حاجات
اجملتمع ويعمل من اجله وليس
من اجل املصاحل الشخصية املالية
وغريها  ،واكدوا ان فريق العمال
بقيادة براين روبسون يستحق
كل الدعم من اجلالية اليت خدمها
وعمل من اجلها وحقق من اجلها
سجل كبري من النتائج املشرفة
اليت نستحق ان نفتخر بها مجيعا،
تالها كلمة رئيس بلدية
كانرتبري براين روبسون الذي
شكر جمموعة اصدقاء حزب العمال
العرب يف كانرتبري اليت نظمت
احلفل ومجيع احلاضرين الذي
عربوا عن دعمهم له ،مؤكدا انه

سيستمر بعد انتخابات  8سبتمرب
يف وفائه ودعمه للجالية العربية
كما كان على الدوام .
بعدها كانت مداخالت دعم
وتاييد لقريق العمال من قبل عدد
من روؤساء اجلمعيات واحلضور .
يذكر ان فريق العمال يف
كانرتبري مؤلف من براين روبسون
كمرشح لرئاسة البلدية .
دائرة الويست ورد –
خضر صاحل وبيار قزي
دائرة السنرتال وورد
– مارك ادلر وفدوىل كيب
دائرة ال تايست وورد
 ،استري باشاليدسز  ،سام بامبريز
 ،جورج ابومسرا

ييما ،روبسون ،صالح ،الحاج وجيه هوشر واحد املشايخ

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع
طالبت منظمة «بريف هارت»
الطفل
بشؤون
املعنية
بالتشهري بأمساء املذنبني
املدانني بارتكاب جرائم جنسية
ضد األطفال ،كما طالبت
بضرورة عرض صور هؤالء
اجملرمني حلماية الطفل من
التعرض لتلك اجلرائم.
ونشرت املنظمة تقريرا أمس
يتعلق بسبل محاية األطفال من
اجلرائم اجلنسية عرب أسرتاليا،
وأشار التقرير إىل أن والية
كوينزالند األكثر أمنا لألطفال.
من جانبها ،قالت الباحثة
البارزة كارول رونكن إن
كوينزالند تبوأت الصدارة يف
طرق محاية الطفل ،إال أنها
طالبتها بتطبيق نظام يشهر
مبعتادي ارتكاب جرائم األطفال
اجلنسية ،وحيظر اختالطهم
اجتماعيا مع األطفال ،على غرار
والية أسرتاليا الغربية.
ويسمح النظام اجلديد ذو
الذي
الثالث
املستويات
أسرتاليا
والية
انتهجته
بأمساء
بالتشهري
الغربية
معتادي ارتكاب تلك اجلرائم،
بل يتخطى ذلك بالكشف عن
بياناتهم الشخصية مثل تواريخ
امليالد والوصف اجلسدي
وأمسائهم املستعارة.
كما يسمح النظام يف أحد
مستوياته بعرض صور عامة
للمذنبني وحتديد املناطق اليت
يقطنون فيها ،كتحذير وقائي
يهدف حلماية األطفال.
وأضافت رونكن أن والية

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

خطا أنانبيب سد واراغامبا
شريانا املياه يف سيدني
منذ وصول آرثر فيليب أول
حاكم لوالية نيو ساوث ويلز
ومؤسس مدينة سيدني ،وتعاني
املدينة من حتدي وصول املاء
العذب إىل السكان ،واالستفادة
من األمطار الغزيرة.
و بعد إنشاء سد واراغامبا ،عام
 1960اقتضت احلاجة إىل إنشاء
ماسورتي مياه  ،إحداهما بقطر
ثالثة أمتار واآلخر يبلغ قطره
 2.1مرتا ،وهما يربطان السد
بكل من  Blue Mountainsثم
خزان  Prospect Reservoirيف
الضواحي الغربية لسيدني.
ويصل طول كل خط أنابيب إىل
 27كم ويستطيعان نقل 2600
ميغا لرت من املياه يوميا ،لتمد
املياه ملعظم سكان سيدني ،إال
أن االنبوبني حيتاجان ألعمال
لقدمهما،
مستمرة،
صيانة
مثل سد واراغامبا الذي اكتمل
تأسيسه عام .1960
وبدأت أعمال إنشاء األنبوب
الصغري عام  ، 1945واكتمل
إنشاء املاسورة الكربى عام
.1969
ومع قدوم فصل الشتاء حيث
يقل الطلب على املياه ،تبدأ
أعمال الصيانة يف أجزاء من
االنانبيب ،إال أن هذا العام
شهد صيانة  13كم  ،حيث مت
إصالحهما بالكامل ،عرب تغيري
البطانة
وإصالح
صمامات،
اخلرسانية الداخلية من املواسري

فران ياغونا للمعج
ن
ا
أ
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 فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :

Australian News

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

كوينزالند األكثر أمنا لألطفال يف أسرتاليا
كوينزالند جيب أن تطبق هذا
النظام ألن « اجملتمع من حقه
أن يعرف».
إال أن رونكن بدت غري
متحمسة للنموذج األمريكي
ميجان
بقانون
املعروف
والذي يسمح بإعالن العناوين
احلقيقية ملذنيب جرائم األطفال
اجلنسية ،حيث أشارت إىل أن
ذلك املستوى من التشهري قد
يؤدي لنتائج سيئة.
واعتمد تقرير منظمة بريفهريت
على  16عاما من البحث
املكثف ،ومت نشره تزامنا
مع « أسبوع محاية الطفل» ،
ويهدف التقرير إىل احلد من
عدد األطفال الضحايا الذين
يتعرضون النتهاكات جنسية،
حيث تكشف األرقام أن حوالي
60ألف طفل يتعرضون لتلك
االنتهاكات.
وطالب التقرير بتطبيق القانون
املسمى ب »two strikesيف
كافة واليات أسرتاليا ،وهو
القانون الذي قدمته حكومة
كوينزالند يف يوليو املاضي
ويقضي حببس من يرتكب
للمرة الثانية جرمية جنسية
خطرية ضد األطفال  20عاما
إلزامية ،غري أن القانون واجه
انتقادات حادة من الشرطة
والقضاة حبجة أن ذلك قد
يدفع اجملرمني لقتل ضحاياهم
من األطفال يف حماولة
للتملص من العقاب ،وإلخفاء
دليل إدانتهم.
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االعالن
يف فرع
فريفيلد

 124 Highland Ave, 14 Smart St,نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
Yagoona
Fairfield
قرب حمطة القطار قرب حمطة القطار
مدروسة

أعمال صيانة يف انبوبي مياه سد
واراغامبا لتغذية ضواحي سيدني باملياه

املعدنية .ويقول بريان سيمونز
أحد مسؤولي عمليات الصيانة
إن االنبوبني كانتا يف حالة
ممتازة ،رغم قدمهما.
وظل االنبوبان خارج اخلدمة
ألسابيع عديدة لتنفيذ أعمال
الصيانة اليت بدأت يف مايو،
وخالل تلك الفرتة كان سكان
سيدني يعتمدون على املياه
املخزنة يف عمق خزان Prospect
 ،Reservoirوعلى مياه القناة
العليا .Upper Canal

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

االئتالف املعارض يطالب برتحيل طاليب
اللجوء السريالنكيني من أسرتاليا
قالت جولي بيشوب نائبة زعيم
االئتالف الفدرالي املعارض إن
احلكومة الفدرالية جيب أال متنح
اللجوء للسريالنكيني ،وأضافت
أن احلرب األهلية يف سريالنكا
قد انتهت.
وأشارت بيشوب أن العديد من
طاليب اللجوء السريالنكيني يأتون
بدافع اهلجرة وليس اللجوء،
وطالبت برتحيل طاليب اللجوء من
هذا البلد ،وعدم منحهم صفة
قانونية للبقاء داخل أسرتاليا.
وأشارت إىل أن حكومة سريالنكا
تفعل جهودا حثيثة ملنع العديد
من مراكب طاليب اللجوء من
مغادرة شواطئها ،وطالبت بإرغام
املراكب اليت تنجح يف التسلل
إىل الشواطئ األسرتالية إىل
العودة لسريالنكا.
يأتي ذلك يف أعقاب الكشف
عن جناح السلطات األندونيسية
يف ضبط  50من طاليب اللجوء
السريالنكيني ،بينهم  7أطفال،
بعد حتطم القارب الذي كانوا على
متنه.
وكان أحد الصيادين قد وجد 50
من طاليب اللجوء السريالنكيني
جبوار جزر مينتاواي يف حالة

يرثى هلا بعد أن ظلوا تسعة
أيام ينتظرون يد املساعدة،
عقب حتطم قاربهم ،وادعوا بعد
إنقاذهم أنهم هربوا من العنف يف
سريالنكا ويأملون الوصول إىل
أسرتاليا.
وقالت كريستني ميلن زعيمة
اخلضر إن احلل يكمن يف أن تعلن
السلطات األسرتالية عن رغبتها
يف استيعاب املزيد من الالجئني
إىل  20ألف الجئ سنويا بشكل
شرعي وآمن بدال من املخاطرة
يف رحالت خطرية تنتج عنها
كوارث إنسانية ،وأشارت إىل
وعود رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد باستيعاب ذلك
العدد.
كما طالب ائتالف من قيادات
الكنائس األسرتالية ومنظمات
إنسانية مثل جيش اإلنقاذ احلكومة
بزيادة نسبة استيعاب الالجئني.
وكان تقرير جلنة دراسة أوضاع
الالجئني برئاسة أجنوس هوستون
رئيس قوات الدفاع األسرتالية
األسبق قد أوصى بزيادة عدد
الالجئني من  13ألف إىل  27ألف
الجئ خالل مخس سنوات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حمكمة تسجن رجال عاشر ابنته جنسيا ثالث سنوات
قضت حمكمة أسرتالية بسجن
رجل من مدينة ملبورن ملدة
مخس سنوات ونصف على
األقل ،لقيامه بإقامة عالقة
جنسية مع ابنته حتت ذريعة أنه
يعلمها جنسيا .ووصف قاضي
حمكمة فكتوريا القضية بأنها
مؤملة وغري معتادة.
واعرتف املتهم مبعاشرة ابنته
جنسيا على مدار ثالث سنوات،
حيث كانت يف الرابعة عشر
عند بداية تلك املمارسات،
كما اعرتف بإقدامه على إنتاج
مواد إباحية البنته القاصر.
وعلمت أن احملكمة أن اإلبنة
طلبت من والدها التوجيه
السليم بعد أن بدأت يف
مواعدة صديق يف اخلامسة
عشر ،إال أن األب استغل
ذلك ،وبدأ معها عالقة جنسية،
بداعي تعليمها مبادئ اجلنس،
إىل أن أخربت أحد أصدقائها
باألمر ،فقام بإبالغ إدراة
مدرستها باجلرمية اليت يفعلها
األب.
وقامت الشرطة مبصادرة جهاز
كومبيوتر خيص األب املتهم،
وهارد ديسك حيتوي على
 1094صورة وفيديو جنسي
لعالقته مع ابنته.
وحاول الرجل أثناء التحقيقات
إلقاء اللوم على ابنته ،قائال
إنها هي من بدأت العالقة غري
الطبيعية معه ،وأخذت تطلب
منه بإحلاح تعليمها اجلنس،
حتى تتمكن من إرضاء صديقها
الذي واعدته.

وقال القاضي إن الرجل مل يبد
أي مشاعر ندم جتاه استغالل
ثقة ابنته به وضعفها.
وأمرت احملكمة بسجنه 8
سنوات ،على أن ينال حق

اإلفراج بعد مخس سنوات
ونصف من قضاء العقوبة،
كمت سيتم تسجيله كمذنب
جنسي فيما تبقى من حياته.
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تغريم مطعم هندي بسيدني بعد العثور
على فأر ميت وصراصري!!

مت تغريم مطعم هندي يف
ضاحية  Kings Crossبسيدني
مبلغ  100ألف دوالر بعدما وجد
مفتشون فأرا ميتا وصراصري
يف مطبخ املطعم.
وكانت جولة تفتيشية على
املطعم يف نهاية ديسمرب
املاضي ،أعقبت شكوى أحد
الزبائن ،قد وجدت يف مطبخ
املطعم براز فأر ،وقاذورات
مرتاكمة ،وشحوما تغطي آالت
جتهيز الطعام ،وصراصري،
باإلضافة إىل فأر كبري ميت.
وقال جملس بلدية سيدني إن
طبيعة براز الفأر الذي وجد
على أرضية املطبخ يدل على
وجود فئران أخرى يف املطعم
اهلندي.
وعقب تلك اجلولة التفتيشية،

قام جملس بلدية سيدني باختاذ
إجراءات قضائية ضد املطعم
متهمني مالكه بالفشل يف
توفري درجة النظافة والصحة
املشرتط توافرها ،واملوجودة
يف قانون الضوابط الغذائية.
واعرتف مالكو املطعم اهلندي
بالفشل يف تطبيق املعايري
الصحية املطلوبة.
من جانبها ،علقت مونيكا بارون
الرئيسة التنفيذية جمللس
بلدية سيدني على احلكم بأنه
جرس إنذار للمطاعم وحمالت
الغذاء اليت تضع صحة الناس
يف خطر.
وأمرت احملكمة بتغريم املطعم
ما يناهز  100ألف دوالر بعد
ثبوت املخالفات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

غيالرد تنسب ملدرستها الفضل يف جناحها وتعلن
عن نظام متويل مدرسي جديد

رئيسة الحكومة الفدرالية جوليا غيالرد تلتقي مع بعض أطفال املدارس يف طريقها إللقاء خطاب يف نادي
الصحافة الوطنية يف كانبريا يتضمن رد الحكومة على توصيات تقرير غونسكي
أعلنت جوليا غيالرد رئيسة
احلكومة الفدرالية عن نظام
متويل مدرسي جديد يتكلف
 6.5مليار دوالر إضافية سنويا
لتحسني مستوى التعليم وتلبية
احتياجات الطالب ،على أن
متنح املدارس مرحلة انتقالية
6سنوات ،يتم بعدها تطبيق
النظام اجلديد رمسيا.
وجاء اإلعالن استجابة لتوصيات
املستقل
غونسكي
تقرير
املتعلق بأحوال التعليم وسبل
التمويل يف املدارس ،وأعربت
غيالرد عن أملها فيي أن تسهم
التغيريات يف وضع األطفال
يف بؤرة االهتمام التمويلي.
وختوض غيالرد صراعات مع
حكومات الواليات حول ما
ستتكبده كل والية من التمويل،
كما أنه ال توجد تفصيالت حول
كيفية تدبري هذه الزيادة.
كما يهدف النظام اجلديد إىل
املدرسني،
مستويات
رفع
وتتضمن اخلطة إجبار طالب
اجلامعات على التدريب فرتات
طويلة يف املدارس للتعود على
مهنة التدريس ،كما سيمنح
سلطات
املدارس
ملديري
امليزانيات
إلقرار
متزايدة
واختيار املدرسني.
وأضافت جوليا غيالرد « :سنبذل
اجلهود لتوفري تلك الزيادة يف
امليزانية شريطة التأكد من أن
كل دوالر يتم صرفه يصنع
فارقا يف مستوى املدارس،
جيب على اجلميع يف املدارس
واحلكومة الفدرالية واحلكومات
اإلقليمية أن يؤدي دوره من
أجل التغيري املنشود».
وتابعت أنه جيب توجيه الزيادة
يف امليزانية لصاحل التالميذ،
بعيدا عن الربوقراطية أو خلق
وظائف جديدة ،حيث اهلدف
األساسي هو التأكد من توصيل
مساعدات إضافية للطالب ذوي
الظروف الصعبة.
ومن املقرر أن متر املدارس
بفرتة  6سنوات انتقالية قبيل

االنتقال للنظام اجلديد.
وكشفت غيالرد عن خطة
ملساعدة الطالب املتعثرين
دراسيا ،وتوفري برنامج تعليمي
شخصي هلم.
وتابعت « :للفوز بالسباق
االقتصادي ،جيب الفوز أوال
بالسباق التعليمي ،ولذا جيب
منح طالبنا تعليما متميزا
ألنهم من سيتقلدون الوظائف
املستقبلية» ،وأردفت غيالرد
يف خطابها الذي ألقته يف
نادي الصحافة الوطنية بكانبريا
أنها ترغب يف شن محلة وطنية
لتحسني مستويات التعليم.
احلكومة
رئيسة
وأضافت
الفدرالية إن املدرسة اليت
اختارها والداها هلا كانت ذات
دور مهم يف أن تصبح رئيسة
للحكومة ،وتابعت « :رمبا مل
أكن أصبح على ما أنا عليه لو
دخلت مدرسة أخرى».
ونوهت غيالرد إىل اجلدول
الزمين الذي وضعته احلكومة
الفدرالية للوصول بأسرتاليا
إىل املرتبة اخلامسة يف العامل
يف قائمة أفضل الدول يف
والرياضيات
القراءة
جمال
والعلوم حبلول عام .2025
وأشارت إىل أنه ال ميكن الضغط
على زر ليتحسن مستوى
التعليم ،يف إشارة إىل ضرورة
التحسن التدرجيي ،وحتديد أطر
زمنية لتحقيق اهلدف.
وكان كريستوفر باين وزير
التعليم يف حكومة الظل قد
انتقد تلك التغيريات مشريا إىل
صعوبة توفري التمويل الالزم
لتطبيقها ،واصفا فرتة الست
سنوات االنتقالية قبيل تطبيق
النظام اجلديد بالغريبة.
وشكك توني أبوت زعيم
يف
املعارض
االئتالف
مصداقية احلكومة الفدرالية يف
تنفيذ تلك التغيريات قائال« :
ملاذا مل تبح احلكومة بكيفية
إجياد هذا التمويل ،إنها حكومة
دأبت على نكث العهود».
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وانتقد أبوت هدف احلكومة
الفدرالية بالوصول للوصول
بأسرتاليا إىل املرتبة اخلامسة
يف العامل يف قائمة أفضل
الدول يف جمال القراءة
والرياضيات والعلوم حبلول
عام  2025قائال إنه جيب التطلع
للوصول للقمة.
يذكر أن الكومونولث يتحمل
سنويا  % 30من متويل اإلنفاق
يف املدارس ،ولذا فمن املتوقع
أن تندلع العديد من املنازعات
بني احلكومة الفدرالية والواليات
حول تقسيم التمويل يف النظام
اجلديد.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

الصينية ماو تشانغ سيدة اجلنس يف أسرتاليا تروي رحلتها مع الذل واحلرمان!!
تبدو قصة الصينية ماو رو
تشانغ اليت أسقطت عنها
االتهامات يف قضية استعباد
امرأتني جنسيا ،منوذجا صارخا
لإلحباط ،إذ وجدت نفسها دائما
مقيدة يف أغالل العبودية.
وعاشت تشانغ حياة شاقة،
بداية من طفولة قاسية يف
مقاطعة سيتشوان الصينية إىل
أن اضطرتها األيام للطرق على
أبواب بيت دعارة يف جنوب
ملبورن ،يائسة ،وال متتلك
مهارات التحدث باإلجنليزية.
وروت تشانغ جتربتها لصحيفة
«صنداي إيج» عرب مرتجم،
فتذكرت كيف أن أجدادها كانوا
من أصحاب األعيان ،إال أنهم
جردوا من ثرواتهم أثناء «الثورة
الثقافية» ،وأضافت أن جدها
أخربها ذات يوم أنه كان يف
حببوبة من العيش يف مراحل
عمره املبكرة.
وأشارت إىل أنها تضورت جوعا،
ومل تكن جتد ما تقتات به مع
شقيقها وشقيقتها األصغر
عمرا ،حتى أن والدها كان
يبحث عن الطعام يف النفايات،
لدرجة أنهم كانوا يأكلون األرز
يف مناسبات نادرة مثل رأس
السنة.
واستطردت أنها عند بلوغها
اخلامسة عشر ،غادرت الريف
إىل املدينة حبثا عن فرصة عمل،
وأضافت « :ال أزال أتذكر هذا
الصباح بكل وضوح ،عندما بكت
والدتي ،حزنا على فراقي ،وقام
والدي بإعطائي كل ما ميلك،
الذي مل يكن يزيد عن 1.5
دوالر».
قصتها
تشانغ
وتستكمل

مطار سيدني يغري املسافرين بتخفيضات
انتظار وأقداح قهوة وصحف جمانية

حياول مطار سيدني كسب
ثقة املسافرين عقب ختفيض
أسعار االنتظار ،وتقديم أقداح
قهوة وصحف جمانية كنوع من
اجلذب.
التنفيذي
الرئيس
وقالت
ملطار سيدني كريي ماثر إن
تلك اخلطوات تأتي يف حماولة
من املطار إلعادة الوئام مع
سنوات
عقب
املسافرين
من االنتقادات املوجهة إليه
باستهدافه حتقيق أرباح مالية
على حساب اخلدمات املقدمة.
وأضافت ماثر أن األسعار
اجلديدة جاءت أيضا استجابة
للزيادة امللحوظة يف عدد
الطريان
شركات
مسافري
االقتصادية ،وهو ما حيتم
ختفيض أسعار االنتظار.
ووفقا لألسعار اجلديدة ،يدفع
الزوار القادمني لتوديع أو
استقبال املسافرين يف ممر
املطار الدولي  20دوالر مقابل
ثالث ساعات  ،كما تتضمن
خالل الثالثة شهور القادمة
تقديم قدحني من القهوة جمانا،

ونسخة جمانية من صحيفة
الصنداي أو الدايلي تلغراف.
أما فيما خيص أسعار مواقف
انتظار السيارات يف ممرات
املطار احمللية والدولية ،فهي
كاآلتي:
انتظار ربع ساعة جمانا بال
مقابل
انتظار نصف ساعة = 7دوالر
انتظار ساعة= 16دوالر
اخنفض
انتظار  3ساعات:
السعر من  29إىل  20دوالر.
كما يعرض املطار إمكانية احلجز
املسبق ملواقف السيارات ال
سيما للفرتات الطويلة عرب شبكة
االنرتنت بأسعار خمفضة.
وأكدت ماثر أن بنك ماكواري
مل يعد مالكا ومتحكما للمطار
بشكل كامل ،وأضافت أن
هنالك خطة لزيادة عدد املطاعم
ومتاجر التسويق يف املطار
الدولي.
وأشارت إىل أن املطار شهد
العام املاضي ما يربو عن 35.6
مليون راكب.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

الصينية ماو رو تشانغ
املؤثرة ،فتحكي كيف أنها سارت
ساعتني على قدميها للوصول
ملوقف احلافالت ،ووصفت
مشاعر االنبهار اليت انتابتها
عند وصوهلا إىل املدينة ،حيث
املباني الشاهقة.
ووجدت وظيفة ماسحة أطباق،
حيث كانت تعمل من 13-12
ساعة يوميا ،وتقطن مع زميالتها
يف املطعم ،وتابعت قائلة« :
لقد شعرت بالسعادة وقتها،
كنت آكل األرز يوميا ،وعرفت
اللحوم طريقها إىل معدتي».
وأردفت أنها ظلت تعمل مبنتهي
اجلد لتتمكن من إرسال أموال
ألسرتها اجلائعة ،ومرت ثالث
سنوات ،حينما ذهبت لرؤية
أسرتها جمددا.
ويف عام  2004التقت تشانغ
برجل أعمال تايواني وتزوجا،
ال سيما أنه تعهد بدعم أسرتها
ماليا ،وحتمل نفقات تعليم
أشقائها ،وسافرت معه إىل
تايوان ،إال أن أسرة رجل
األعمال نبذت تشانغ ،ومل تكن
حمل ترحيب بالنسبة هلم.
وسافر الزوجان معا لقضاء عطلة
يف أسرتاليا عام  ،2008ورفضت
تشانغ العودة إىل تايوان بسبب
موقف أسرة زوجها العدائي،
وانهيار منزل األسرة يف تايوان
بسبب أحد الزالزل ،وفضلت
البقاء بشكل غري شرعي يف
أسرتاليا ،بينما عاد زوجها إىل
تايوان.
وادعت تشانغ أنها قابلت
بالصدفة يف ملبورن امرأة
تتحدث اللغة الصينية الشمالية،
واكتشفت أن املرأة تعمل
عاهرة ،وعرضت عليها العمل
يف جمال الدعارة ،وأضافت أن
إعالنا يف صحيفة قادها إىل
بيت دعارة «مدام ليونا» ،يف
 59شارع يورك سرتيت جنوب
ملبورن ،وتابعت أن ما حداها
لقبول هذا العمل هو رغبتها يف
جين أكرب قدر من األموال يف
أسرع وقت.
وقالت تشانغ أنها كانت تعمل
طوال األيام ،وختتار ساعات
عمل طويلة ،حتى أن مكسبها
كان يتخطى أحيانا  1000دوالر
يوميا ،واصفة الوظيفة بالشاقة
واحلزينة ،وكانت تشعر أنها
ختون زوجها ،إال أن عزاءها

الوحيد كان يف األموال اليت
جتنيها.
وعاشت تشانغ يف شقة يف
شارع ليتل كولينز مع نساء
أخريات يعملن يف بيت الدعارة،
من بينهن املرأتان اللتان اتهما
تشانغ باالستعباد اجلنسي.
يذكر أن إثبات تهمة االستعباد
اجلنسي من األمور الصعبة ،تارة
ألن اجلناة يف عامل الدعارة غالبا
ما يكونون ضحايا ،باإلضافة إىل
أن أغلب العاهرات يفضلن العمل
بأمساء مستعارة ،مبا يضفي ظالال
من عدم الدقة.
وكانت تشانغ قد اتهمت
باالحتفاظ بامرأتني صينيتني،
وتسخريهما جنسيا ،وعلى الرغم
من أن االتهامات قد أسقطت ،إال
أن الشرطة األسرتالية الفدرالية
ال تزال تعتقد أن املرأتني
ضحيتان لإلجتار اجلنسي.
وادعت املرأتان إنهما مت
إغواؤهما للمجيء إىل أسرتاليا
حبجة الدراسة ،إال أن شبكة
دعارة دولية من بينها تشانغ
أجربتهما على امتهان عامل
العهر ،واستأثرت بأمواهلما اليت
جتنياهما من ممارسة الدعارة.
وقالت إحدى املرأتني « :لقد
علمت أن تشانغ مسؤولة عن
الرصد واإلدارة والتحكم يف
العاهرات يف تلك الشبكة
الدولية».
كما قالت املرأة األخرى أنها مل
تكن متلك سبيال سوى الطاعة رغم
احلزن واألمل النفسي واجلسدي
الذي كان يعرتيها ،ظنا منها
أن الطاعة سبيلها الوحيد حنو
احلرية ،إال أن احملكمة أسقطت
هذه االتهامات.
كريس
قال
جانبه،
من
يف
املسؤول
ماكديفيدت
الشرطة الفدرالية األسرتالية
إن العديد من الضحايا تأتي
أسرتاليا ظنا أنهن سيعملن يف
جمال الدعارة بشكل طبيعي،
غري أنهن يعملن يف نطاق
من الذل والعبودية والتعسف
وسلب احلقوق وهو ما خيالف
القانون ،وأشار إىل أن املرأتان
يف قضية تشانغ تأخذان دعما
مستمرا من برنامج دعم ضحايا
اإلجتار اجلنسي التابع للحكومة
الفدرالية.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليا يف أسبوع
نيو ساوث ويلز ختفض ساعات النظافة
األسبوعية مبدارسها احلكومية

من املقرر أن تتأثر رواتب عاملي
النظافة يف مدارس والية نيو
ساوث ويلز احلكومية سلبا ضمن
إجراءات ختفيض ساعات النظافة
األسبوعية للمدارس اليت تتبعها
حكومة الوالية.
وكشفت وثيقة مسربة من وزارة
التعليم بوالية نيو ساوث ويلز أن
عمال النظافة يف مدارس الوالية
احلكومية سيتم استقطاع ما يزيد
عن ثالث ساعات أسبوعيا من
مجلة الساعات اليت يعملونها يف
حماولة خلفض النفقات.
وتقول حكومة الوالية إن ذلك
اإلجراء طبيعي كي تتسق عقود
عاملي النظافة يف مدارس نيو
ساوث ويلز مع الواليات األخرى.
وذكرت الوثيقة أنه سيكون
هنالك اختزاال نسبته  %7.3يف
عدد ساعات النظافة ،يف مدارس
الوالية احلكومية واليت تترتاوح ما
بني  4-3ساعات أسبوعيا ،عام
.13-2012
وحتت عنوان رئيسي « حتسينات
يف كفاءة النظافة» ،قالت الوثيقة
أن اقرتاح اختزال الساعات يرجع
إىل مراجعة النظافة املدرسة عام
 ،2009واليت قدرت كم عدد من
املرتات املربعة يتم تنظيفها يف
الساعة.

وأشارت املراجعة إىل أن معدل
التنظيف يف الوالية باغ  366مرت
مربع يف الساعة ،مقارنة مبعدل
 400مرت مربع يف الساعة يف
مدارس الواليات األخرى.
ومن املقرر أن تشهد مدارس
التخفيض
سيدني احلكومية
األكرب يف عدد ساعات النظافة،
يليها نورث كوست.
من جانبه قال مارك بويد سكرتري
عمال النظافة امللقبة
نقابة
ب» يونايتد فويس» إن النظرة
كانت خاطئة عندما مت احلساب
باملرت املربع ،رغم أن بعض
املباني كانت أقدم من األخرى،
كما ختتلف املدارس فيما بينها
من ناحية التجهيزات ،وبالتالي
يتفاوت اجملهود املبذول.
ديفيدسون
مدارس
وكانت
وموريا
وبيووتر
وتوماري
وكينكيمرب وكوتارا من أكثر
املدارس اليت شهدت استقطاعا
أسبوعيا يف عدد ساعات النظافة
بلغ من  27 -18ساعة.
من جانبه ،قال جون روبرتسون
زعيم املعارضة العمالية يف والية
نيو ساوث ويلز أن التغيريات
ستؤدي إىل اخنفاض مستوى
النظافة يف املدارس.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تقرير :الفقراء يتأملون يف سوق الكهرباء
قد يتسبب سوق كهرباء يتسم
بالكفاءة يف وضع املزيد من
املخاطرة على عاتق هؤالء الذين
يئنون اقتصاديا
ختيل وجود عامل موازي ال يتاح
فيه األكسجني جمانا بل يباع مثله
مثل أي منتج ،مما سيدخل مئات
املليارات من الدوالرات يف جيوب
الشركات اليت تبيع األكسجني،
حبجة توفري سوق يتسم بالكفاءة،
يف الوقت الذي سيعجز فيه
حمدود الدخل عن شراء األكسجني
وميوتون لعدم املقدرة.
ويعد املثال االفرتاضي السابق
متهيدا مهما للحديث عن اجلدل
املتزايد حول أسعار الكهرباء عام
 ،2012رغم أن صعودها جيعل
البعض عاجزا عن دفع الفواتري
الباهظة.
قد يقول البعض أن حل مشكلة
أسعار الكهرباء يكمن يف تشكيل
جلنة حتقيق تابعة جمللس الشيوخ،
يكون مهمتها التحقيق يف صعود
أسعار الكهرباء ،إال أن تشكيل
اللجنة يستغرق عشرة أسابيع
على األقل ،وعندما تتشكل،
ستظل تنظر يف العديد والعديد
من األمور الشائكة واملعقدة،
وتستقبل وتراجع العديد من
طلبات اإلحاطة ،قبل أن تصدر
تقريرا مكتوبا يف نهاية املطاف،
لن يثمر عن نتائج مقنعة.
وكشف حبث مت إجراؤه مؤخرا
أن مستوى قلق األسرتاليني من
صعود أسعار الكهرباء بلغ رقما

قياسيا.
ومن بني األمثلة اليت أعلنت عن
قلقها اجلم ،املواطن باري الذي
جيلس على كرسي متحرك ،حيث
أعلن أن صعود أسعار الكهرباء
بات يصيبه باخلوف الشديد ،حتة
أنه قلل من مشاهدة التلفاز،
ويشعر بالقلق عند زيارة األصدقاء
خوفا من مكوثهم يف منزله طويال،
مما يزيد من استهالك الكهرباء،
مبا يفوق قدرته ،وهنالك الكثري
والكثري يف مثل حالة هذا املواطن
القليل احليلة.
ولك أن تدهش عندما تعرف
أن التأثريات االجتماعية من
رفع أسعار الكهرباء مل تكن
موضوعة يف حسبان من خطط
لذلك الصعود ،يف أمسى معاني
الالمباالة.
ولألسف ،ال تفكر شركات الكهرباء
إال يف اكتناز أموال باهظة على
حساب الضعفاء الذين من بينهم
من يعتمد على الكهرباء يف
تشغيل جهاز التنفس الصناعي،
أو غريه من األمور املصريية.
ومما يثري مشاعر اإلحباط أن
مسودة ما يطلق عليه « الورقة
بقضايا
البيضاء «املتعلقة
الطاقة مل تتطرق إىل ارتفاع
أسعار الطاقة إال يف ثالثة فقرات
فقط ،يف عناوين فرعية رغم أن
املسودة مؤلفة من  291صفحة
مبا يعكس عدم اكرتاث من
احلكومة الفدرالية.
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
أسرتاليا تسمح للمسافرين حبمل علبتني فقط
من السجائر دون رسوم مجركية !!
شهد السبت املاضي من
سبتمرب بداية تطبيق نظام جديد
فيما يتعلق بضوابط السماح
بعلبتني السجائر مع املسافرين،
إذ يسمح لكل شخص بالغ
حبمل عبوتني فقط دون أن
يضطر لدفع أي رسوم ،بعكس
النظام القديم الذي كان يسمح
للمسافرين بنقل  250سيجارة
أو ما يعادل  250جرام من
منتجات التبغ.
جاء ذلك وسط حتذيرات أطلقها
مسؤولو املطارات من أن هذا
القرار سيتفتق عنه تعطيل
كبري للمسافرين يف صاالت
اجلمارك ،بعد قرار احلكومة
الفدرالية بفرض مجارك على
ما يزيد عن  50سيجارة ،وإال
فمصريها املصادرة إذا رفض
املخالفون الدفع.
املطارات
مجعية
وكانت
األسرتالية قد انتقدت القرار
بداعي أنه سيؤدي إىل بطء
شديد حلركة اجلمارك ،وزيادة
العبء على ضباط اجلمارك.
ومبوجب الضوابط اجلديدة،
يدور ضباط اجلمارك أمام
صفوف املسافرين ،طالبني
منهم تسليم ما يزيد عن علبيت
السجائر املسموحتني أو دفع
الرسوم املقررة هلا.
من جهتها ،قالت كارولني
التنفيذية
الرئيسة
ويلكي
جلمعية املطارات األسرتالية:
« يعاني املسافرون أساسا من
تعطيلهم يف بعض املطارات
األسرتالية جراء التخفيضات

اليت حدثت العام املاضي يف
عدد موظفي اجلمارك ،مما
سيجعل املوقف كارثيا مع
تطبيق الضوابط اجلديدة لعدد
علب السجائر».
وأشارت إىل أن الركاب
الوافدين إىل أسرتاليا ،خاصة
من الصني ،ليسوا على علم بتلك
الضوابط اجلديدة ،ألن احلملة
اإلعالنية اخلاصة بتلك الضوابط
مل تصل خلارج أسرتاليا بعد ،مبا
قد يشوه صورة أسرتاليا يف
عيون القادمني ،إذ سيصنفها
البعض على أنها دولة ال حترتم
الواجبات الدولية املعروفة ،مبا
سيؤثر سلبا على قطاع السياحة
يف أسرتاليا».
وتابعت ويلكي أن اجلمعية
طالبت بتأجيل تنفيذ الضوابط
اجلديدة حتى مارس من العام
القادم ،إال أن احلكومة الفدرالية
جتاهلت الطلب.
وأردفت ويلكي أن املطارات
مليارات
تنفق
األسرتالية
الدوالرات بغية حتسني مستوى
اخلدمة للركاب ،وتوقعت أن
تؤدي الضوابط إىل آثار وخيمة
على مسعة الوطن ،رغم اجلهود
املبذولة جللب املزيد من السياح
اآلسيوين إىل أسرتاليا.
بينما قال متحدث باسم
ومحاية
الضرائب
مؤسسة
احلدود إن املؤسسة نفذت محلة
توعوية للضوابط اجلديدة داخل
وخارج أسرتاليا ،لضمان إدراك
املسافرين هلا.
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مطالبات بتجريم االزدراء العنصري يف
أسرتاليا حتت مظلة القانون الفدرالي

مفوضة التمييز العنصري
هيلني سوك « :احلق يف
حرية التعبري ال جيب أن ميتد
لنطاق الكراهية العنصرية»
التمييز
مفوضة
قالت
العنصري هيلني سوك إن
القانون الفدرالي جيب أن
جيرم االزدراء العنصري الذي
يرتكبه بعض املتعصبني
بدوافع عنصرية بغيضة.
وكان زعيم السكان األصليني
ليه ماليزر  Les Malezerقد
طالب مؤخرا اعتبار االزدراء
العنصري مبثابة جرمية تندرج
حتت مظلة القانون الفدرالي،
وهو الشرط الذي تطالب به
االتفاقية الدولية للقضاء
على مجيع أشكال التمييز
العنصري واليت وقعت عليها
أسرتاليا عام .1975
ويف رد فعل على هذه
املطالبات قالت متحدثة باسم
السيدة نيكوال روكسون
املدعي العام الفدرالي إن
احلكومة ال تدرس حاليا
تغيري قانون االزدراء  ،وهو
ما جيعل احلكومة الفدرالية
مطالبة مبراجعة التزاماتها مع
االتفاقية الدولية.
وقالت د .هيلني سوك
متحدثة من نادي الصحافة
القومية يف كانبريا أول
أمس إن األمر يستحق النظر
إليه مبزيد من االهتمام.
يذكر أن ضحايا االزدراء

فقط
ميكنهم
العنصري
البحث عن تعويضات مدنية،
كأقصى عقوبة وفقا للقانون
الفدرالي.
وكانت احملكمة الفدرالية
قد اعتربت الكاتب احملافظ
أندرو بولت قد انتهك قانون
التمييز العنصري بعد أن
كتب مقاال عام  2009اتهم
فيه ذوي البشرة البيضاء من
السكان األصليني باللعب
على أوتار انتمائهم للسكان
األصليني من أجل حتقيق
أهداف معينة ،والصعود
الوظيفي.
يذكر أن قانوني والييت
نيو ساوث ويلز وفكتوريا
جيرمان االزدراء العنصري،
إال أن القضايا من ذلك النوع
نادرة للغاية.
وعلقت هيلني سوك على
وعود توني أبوت زعيم
االئتالف الفدرالي املعارض
واليت تعهد خالهلا بعمل
تعديالت مهمة يف قانون
التمييز العنصري لتتضمن
االزدراء
حمددا
تعريفا
العنصري يف حالة فوز
باالنتخابات،
االئتالف
بقوهلا « :تعليقات أبوت
مهمة لضمان حماكمة مرتكيب
االزدراء العنصري» ،وأشارت
إىل أن يف حرية التعبري ال
جيب أن ميتد لنطاق الكراهية
العنصرية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

حترش الكرتوني بتشارلوت داوسون يثري جدال كبريا يف أسرتاليا

قال كولن بارنت رئيس حكومة
والية أسرتاليا الغربية أول
أمس أن تطبيق قوانني حملاربة
اإلزعاج والتعسف والتحرش
اللفظي االلكرتوني على شبكة
االنرتنت يعد مستحيال.
وجاءت تلك التصرجيات يف
أعقاب دخول تشارلوت داوسون
عضو حتكيم برنامج عارضات
األزياء التنافسي
Foxtel Australia’s Next Top
 Modelإىل املستشفى عقب
تعرضها إلساءات لفظية بالغة
احلدة على موقع التواصل
االجتماعي « تويرت.
وتكشف تعليقات بارنت تضاربا
يف السلطات بني حكومة والية
أسرتاليا الغربية وبني احلكومة
مسؤولية
حول
الفدرالية
معاقبة املتجاوزين على شبكة
االنرتنت.
ووفقا للقانون الفدرالي فإن
استخدام وسيلة اتصال ألغراض
واملضايقة
التهديد
مثل
يستوجب عقوبة احلبس ثالث
سنوات ،إال أن الشرطة الفدرالية
ذكرت أول أمس أن األمر يرجع
لسلطات الوالية لتقرر مواصلة

الشكوى من عدمها.
وكانت داوسون اليت تعمل ضمن
جلنة حتكيم برنامج عارضات أزياء
تنافسي قد تغلبت على االكتئاب
من قبل ،بسبب االنتقادات اليت
وجهت إليها عرب تويرت ،إال
أن وترية اهلجوم زادت بشدة
هذا األسبوع ،تضمنت مكاملات
تطالبها باالنتحار.
بشدة،
داوسون
وانفعلت
وتدهورت صحتها ،إىل أن
اإلسعاف
سيارة
وصلت
ونقلتها يف حالة حرجة  ،وظلت
حتت املتابعة يف مستشفى St
 Vincentبسيدني ،قبل أن
تغادر اخلميس املاضي.
من جانبه ،الم وزير االتصاالت
ستيفن كونروي إدارة تويرت
لرفضها املساعدة يف تعقب
املخالفني ،بينما طالب زعيم
االئتالف املعارض توني أبوت
بسلطات أوسع لغلق املواقع
اليت حتتوي على مواد عدائية
منفرة.
وفسر كولن بارنت تصرحياته
بقوله « :أعتقد أن تطبيق
قانون تعقب اإلزعاج االلكرتوني
مستحيل ،واألفضل هو تعليم

الصحيح
االستخدام
كيفية
ملواقع االنرتنت ،ال تستطيع أن
متنع الكبار واألطفال من فعل

اخلطأ ،ولكن عليك اوال أن
تثقف األغلبية».
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آباء أسرتاليا يريدون وقتا أطول مع أطفاهلم

ال حيتاج اآلباء األسرتاليون هدايا
تقليدية يف « يوم اآلباء» مثل
اجلوارب ورابطات العنق ،بقدر
ما حيتاجون لوقت يتمكنون فيه
من املكوث مع عائالتهم.
وأشارت دراسة أسرتالية صدرت
حتت عنوان «األب احلديث» إىل
أن اآلباء األسرتاليني يصبون
حنو تغيري الصورة التقليدية من
األب املنشغل جبلب قوت يوم
أسرته إىل دور أكثر ارتباطا
باألسرة.
ورغم أهمية العمل لدى اآلباء،
إال أن املرونة الوظيفية اليت
تسمح لألب بقضاء وقت جيد مع
زوجته وأوالده ،أضحت اهلدف
األكرب لآلباء بدرجة جتاوزت
الرغبة يف زيادة الدخل.
وتابعت الدراسة أن الرجال
يشعرون بفجوة ملحوظة بني ما
يفعلونه لتوفري الرعاية لألسرة،
وبني ما يتمنونه ،أو مبعين أدق

يرغبون يف إحداث توازن بني
العمل واألسرة ،رغم ان تلك
الرغبة يظنها البعض أنثوية
يف املقام األول ،حيث جتاهد
النساء العامالت إلحداث مثل
هذا التوازن املطلوب.
وقال حنو  %80من اآلباء
املشاركني يف الدراسة إن
أطفاهلم يأتون يف املرتبة األوىل
لقائمة أولوياتهم ،وأشار %83
منهم إىل أنهم يفضلون دراسة
تأثري أي وظيفة جديدة على
قدرتهم على االعتناء بأطفاهلم.
وتظهر إحصائيات صادرة من
املكتب األسرتالي لإلحصائيات
أن  %46من اآلباء األسرتاليني
العائلني ألبناء يف سن السابعة
عشرة فأقل يتطوعون ملساعدة
منظمات اجتماعية ،مبا يعكس
رغبتهم يف املشاركة االجتماعية
البناءة.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع
أسرتاليا تكبح إعالنات السجائر على شبكة
االنرتنت
من املقرر أن تبدأ أسرتاليا
اخلميس القادم تفعيل ضوابط
حتد من اعالنات السجائر
ومنتجات التبغ على شبكة
االنرتنت ،يف إطار جهود
احلكومة الفدرالية لتقليص عدد
املدخنني.
جاء القرار بعدما أصبح االنرتنت
خاضعا لنفس الضوابط اليت
ختضع هلا وسائل اإلعالم
األخرى.
من جهتها ،قالت تانيا بليربسيك
وزيرة الصحة الفدرالية إن تلك
التغيريات حتد من تعرض
مستخدمي االنرتنت ،خاصة
الشباب منهم ،إىل إعالنات
مروجة للسجائر على شبكة
االنرتنت ،مشرية إىل أن احلظر
يشمل أيضا إعالنات اهلواتف
اجلوالة.
وتابعت الوزيرة « :يقتل
ألف أسرتالي
التدخني 15
سنويا ،ولذلك حنن ملتزمون
من
أسرتاليا
بتخليص
هذه املنتجات ،اليت تقتل
مستخدميها».
وكانت احلكومة الفدرالية قد
حققت نصرا الشهر املاضي
يف إطار حربها ضد شركات
السجائر ،بعد أن حكمت
احملكمة العليا بتأييد خطوة
توحيد عبوات السجائر ،حبيث
تصبح ذات لون موحد قامت،
وختلو من الشعارات والعالمات
املسجلة لشركات السجائر،
بهدف تقليل نسبة املدخنني،

وهو ما سيتم تطبيقه بداية من
 1ديسمرب املقبل.
ووفقا للضوابط اجلديدة ،فإن
املواقع اإللكرتونية لشركات
السجائر على شبكة االنرتنت
ستكون مرغمة على عرض أمساء
منتجاتها يف نصوص عادية»
أبيض وأسود» ال حتمل أي
ألوان أو شعارات ،كما حيظر
وضع صور للمنتج املراد
اإلعالن عنه ،باإلضافة إىل
منع استخدام كلمات مثل «
رخيص» و « ختفيضات».
كما ستضطر املواقع اإللكرتونية
لشركات السجائر إىل وضع
صور جرافيك حتذيرية توضح
للتدخني،
الصحية
املخاطر
وحتذر من دخول املستخدمني
حتت  18عاما.
وأضافت وزيرة الصحة أن
هذه اخلطوة هامة جدا يف إطار
اسرتاتيجية تهدف إىل تقليل
معدل التدخني اليومي للبالغني
يف أسرتاليا إىل  %10حبلول
عام .2018
ويف إطار احلرب ضد التدخني،
طبقت احلكومة الفدرالية بداية
من أول أمس قانونا يسمح
للمسافرين حبمل  50سيجارة
فقط ،على أن تفرض عليهم
رسوم مجركية إذا زاد العدد
عن  50سيجارة ،أو يتم
مصادرتها يف حالة رفض دفع
هذه الرسوم.
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أسرتاليا تبيع مزرعة كيوبي العمالقة إىل
شركة صينية يف صفقة جدلية
أعلن وزير اخلزانة الفدرالية
واين سوان مساء أمس األول
موافقة احلكومة على بيع مزرعة
أكرب مزرعة خاصة
كيوبي
أسرتالية ،وأكرب مستهلك للمياه
إىل شركتني بقيادة شركة
صينية.
وجاء قرار بيع مزرعة كيوبي
اليت تقع يف والية كوينزالند
يف أعقاب الضوء األخضر الذي
أعطته هيئة مراجعة االستثمار
األجنيب.
وكانت املزرعة حتت احلراسة
عام  2009بعد أن غرقت
بالديون اليت بلغت  300مليون
دوالر.
ومتتلك املزرعة  50رخصة مياه،
وتستخدم  500ميجالرت سنويا
من املياه ،ما يفوق سعة ميناء
سيدني.
وشهد تاريخ املزعة العديد
من النزاعاتِ ،أشهرها تذمر
مزارعي نيو ساوث ويلز من
عدم حصوهلم على حصة كافية
من املياه بسبب فشل مزرعة
كيوبي وحكومة كوينزالند يف
إطالق املياه من سدود املزرعة

الضخمة.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
طمأن فيه واين سوان من أن
إدارة املياه لن تتأثر سلبا جراء
صفقة البيع.
ومن أهم األسباب اليت حدت
واين سوان إىل إمتام الصفقة
هو عدم وجود مشرتي أسرتالي
للمزرعة اليت ظلت حتت احلراسة
طيلة ثالث سنوات.
واستحوذت شركة Shandong
 RuYiالصينية للنسيج على
 %80من الصفقة ،بينما
استحوذت شرمة Shandong
لصناعة
األسرتالية
RuYi
الصوف على .%20
ونوه واين سوان أن االتفاق
تضمن تعهد الشركة الصينية
على ختفيض حصتها إىل %51
خالل ثالث سنوات.
كما أخذت احلكومة الفدرالية
تعهدات بتوفري وظائف ملوظفي
املزرعة احلاليني وعدم تشريدهم،
باإلضافة إىل أن عمليات إدارة
مبيعات القطن واستخراج املياه
ستخضع للضوابط والتنظيمات
احلكومية.
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني
احلكومة الفدرالية تصر على رفض زيادة
بدل البطالة  50دوالر أسبوعيا

بيل شورتن
ذكرت إحصائيات حكومية أن
احلكومة الفدرالية تقدم إعانات
طارئة ألكثر من  1000شخص
يوميا.
جاء ذلكضمن حتقيق جيريه جملس
الشيوخ يتعلق مبدى كفاءة
دعوم الضمان االجتماعي.
وتشري األرقام إىل أن دائرة
قدمت
االجتماعي
الضمان
 436.745إعانة طارئة عام
 12-2011ألشخاص واجهوا
أزمات مالية قاسية جراء ظروف
استثنائية وغري متوقعة .وتابعت
اإلحصائيات أن حوالي %48
من تلك اإلعانات الطارئة ذهبت
ألشخاص يتلقون أساسا بدل
البطالة أو ما يسمى Newstart
 ،allowanceوهو البؤرة اليت
ارتكز عليها التحقيق.
وتضمن التحقيق اعرتافات
من جهات حكومية متعددة
بالصعوبات اليت يواجهها العديد
من األشخاص املعتمدين على

إعانات الضمان االجتماعي.
وذكر التحقيق أن العائالت
اليت تعتمد على إعانات الضمان
االجتماعي ليس هلا دخل
ثابت ،وتستطيع بالكاد تسيري
ضروريات احلياة ،وال متتلك
رفاهية ادخار ثروة مالية.
ورغم ذلك ،رفضت احلكومة
الفدرالية زيادة بدل البطالة،
حبجة أن ذلك سيقلل من احلافز
لدى العاطلني للبحث عن عمل
بصورة جدية.
وطالب التحقيق بضرورة بذل
املزيد من اجلهد لتوفري وظائف
جديدة ،والبدء يف برامج إصالح
عاجلة.
يذكر أن احلكومة الفدرالية تواجه
ضغوطا متزايدة من منظمات
اجتماعية إلقرار زيادة  50دوالر
على بدل البطالة الذي يبلغ
 245دوالر أسبوعيا.
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أسرتاليا تبيح أقراص اإلجهاض RU486
وتثري غضب اللوبي املسيحي
من املقرر زيادة انتشار أقراص
نساء
بني
اإلجهاضRU486
أسرتاليا بعدما وافقت إدارة
السلع العالجية على طلب مؤسسة
Marie Stopes International
باسترياد
للصحة اإلجنابية
األقراص.
وكان احلظر الوزاري على استرياد
األقراص قد مت إزالته يف الربملان
عام  ، 2006إال أنه كان متاحا
فقط ل  187طبيبا معتمدا قاموا
بوصف األقراص ل 22330امرأة
حبسب آخر إحصائية.
إال أن قرار إدارة السلع العالجية،
والذي اختذته يوم  30أغسطس
سيعين سهولة حصول النساء
على األقراص خالفات للصعوبات
اليت كانت تواجههن.
من جانبها ،رحبت وزيرة الصحة
الفدرالية تانيا بليربسيك بإدراج
أقراص اإلجهاض  ، RU486و
 ،GyMisoالذين مت التصديق
عليهما من قبل الكلية امللكية
ألطباء التوليد والنساء.
وأضافت أن أقراص RU486
مدرجة يف قائمة منظمة الصحة
العاملية ،إال أنها مل تكن مسجلة
يف أسرتاليا ،وتابعت « :على
مدى ما يزيد عن عقدين ،قام
عشرات املاليني من النساء
عرب العامل باستخدام أقراص
 ،RU486لكن الضوابط األخرية
ستجعل نساء أسرتاليا هلا ذات
اخليارات اليت متتلكها نساء 46
دولة ،من بينها اململكة املتحدة،
والواليات املتحدة ،ونيوزيالند.
وأشارت إىل أن إدارة السلع
العالجية هي هيئة مستقلة ،وال
تتدخل حكومة غيالرد يف مسألة
إدراج األدوية.
بينما وصفت ماريا ديفيسون

ملؤسسة
التنفيذية
الرئيسة
Marie Stopes International
القرار بأنه عالمة فارقة لنساء
أسرتاليا.
وتدرس مؤسسة Marie Stopes
التقدم بطلب إلدراج األقراص
ضمن خطة املساعدات الدوائية،
حتى يصبح متاحا لكافة شرائح
النساء االجتماعية.
ونال القرار انتقاد اللوبي
املسيحي األسرتالي إذ قالت
ويندي فرانسيز املتحدثة بامسه
إن املوافقة على العقار خطأ بالغ
اخلطورة ،وأضافت أن وصف
أقراص اإلجهاض RU486بالدواء
خطأ كبري ،ألن احلمل ليس
مرضا ،وال حيمل وصمة لصاحبته،
وأشارت أن الكيماويات السامة
اليت حيتويها الدواء تسمم اجلنني
قبل والدته.
يذكر أن أقراص  RU486تعمل
على إنهاء احلمل يف شهوره
األوىل عرب منع إفراز هرمون
الربوجستريون الذي يعد إفرازه
من أهم شروط استمرار احلمل،
وال يتم املوافقة عليه بعد مرور
 49يوما من عمر آخر دورة شهرية
للمرأة احلامل.
وتتكون األقراص من جمموعتني
األوىل تسمى ،mifepristone
وهي اليت تعمل على منع وصول
اهلرمونات للرحم وتؤخذ عند زيارة
الطبيب ،واألقراص األخرى تسمى
 ،misoprostolوتؤخذ بعدها ب48
ساعة وحتفز على نزول الدورة
الشهرية ،واإلجهاض املبكر،
وجيب على املرأة معاودة الطبيب
بعدها بأسبوعني للتأكد من فاعلية
األقراص.
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دراسة  :نساء أسرتاليا ينفقن ضعف الرجال يف رئيس أساقفة سيدني :العلمانية تدمر مفاهيم
الزواج ولقب «زوج» أكثر ما أعتز به
التسوق اإللكرتوني
ذكر حبث جديد أن النساء يف
أسرتاليا ينفقن ضعف ما ينفقه
الرجال فيما يتعلق بالتسوق
اإللكرتوني.
وكشف البحث الذي أجراه بنك
« ناشيونال أسرتاليا» أن
حجم التسوق اإللكرتوني زاد
العام املاضي بنسبة  ،%25إذ
بلغ مستوى  11.7مليار دوالر.
وكشف البحث أن الزيادة يف
معدل إنفاق التسوق اإللكرتوني
تفوق الزيادة يف حجم اإلنفاق
على التسوق التقليدي.
وحصدت الفئة العمرية من -30
 40سنة لقب األكثر إنفاقا فيما
يتعلق بالتسوق اإللكرتوني.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن
تستمر الطفرة يف حجم التسوق
اإللكرتوني ،ليصل إىل مستوى
 27مليار دوالر خالل األربعة
سنوات القادمة.
ورغم أن بعض النساء ال حيبذن
التسوق الكرتونيا يف جمال

املوضة واملالبس ألسباب ترجع
إىل املقاسات ،والرغبة يف
جتربة املالبس قبل شرائها،
إال أن األرقام تكشف صعودا
يف معدل شراء النساء املالبس
إلكرتونيا.
ويعترب موقع التسوق اإللكرتوني
 theiconic.com.auمن أكثر
املواقع رواجا ،إذ جيري يوميا
أكثر من  1000عملية بيع،
مبتوسط يرتاوح بني 150 -100
ألف زائر يوميا.
ويقول فني هاينسل مؤسس
املوقع إن الزبائن على موقعه
يتزايدون بشكل مطرد يعكس
اليت
العروض
عن
رضا
جيدونها.
وتشري األرقام إىل أن عدد
املتسوقني
األسرتاليني
إلكرتونيا خالل العام اجلاري قد
يصل إىل  9.6مليون أسرتالي
فوق  15سنة مع نهاية العام.
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يعد الزواج العالقة األكثر أمانا
واستقرارا واألكثر مالئمة لرتبية
األطفال ،إال أن الزواج يف
عصرنا احلالي حتول بالنسبة
للكثري إىل مسرح من املعاناة
واإلحباط واالستغالل ،مما
يقتضي العودة إىل التعاليم
الدينية لتطبيق املعاني احلقيقية
للزواج.
وبالنسبة لي ،اعرتف أن أكثر
لقب أعتز به هو لقب «زوج»،
وأرى أن السبيل األمثل إلجناح
العالقة الزوجية هي تطبيق
الوعود العلنية اليت قطعها
األزواج أمام الشهود كي يسري
قطار الزواج يف كفاءة تامة،
ألن أساس الزواج هو وعود
مشرتكة باحلفاظ على الروابط
األبدية ،وااللتزام بها يف كافة
الظروف اجليدة والسيئة.
وأؤمن متاما بأن أصل الزواج
هو أن يكون بني رجل وامرأة
ألن ذلك هو املنطق ،بيولوجيا
اختالف
جبانب
ونفسيا،

املسؤوليات واملهام اليت يقوم
بها كل طرف.
إن الرؤية العلمانية حول
الزواج مشتقة من مذهب «
الفردانية» املدمر والليربالية،
اليت ال تتسق أفكارها مع فكرة
وجود عالقة زوجية طويلة
املدى ،وال تهضم مفاهيم
احلياة األسرية ،حتى أن تلك
الرؤية العلمانية الفردية تشري
إىل طريف الزواج بكلمة شريك
وليس زوج أو زوجة ،بغرض
الذكورية
املميزات
طمس
للرجل ،واليت كان هلا الفضل
يف اجنذاب الزوجة «األنثى»
إليه.
إن االندفاع وراء فلسفة
الليربالية والفردانية تعين أننا
نفقد بعض من أهم عناصر
اإلنسانية ،لقد حان الوقت
إلعادة النظر إىل الزواج وفقا
لقواعده األولية.
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

مثلون ومروّجون يف قبضة القوى األمنية
أوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بريوت مثانية أشخاص جبرائم
وخمالفات متنوعة.
ففي الطريق اجلديدة مت توقيف الفلسطيين (أمحد ن.ك) جبرم التهجم
على إدارة «مستشفى املقاصد» ،طالبًا وصفات طبية (مهدئات أعصاب)
وحبقه مذكرة غيابية صادرة عن اجليش جبرم إطالق النار من مسدس
حربي.
ويف األشرفية أوقف (أمحد ب.ن) وهو مطلوب مبوجب مذكرة توقيف
خمدرة.
جبرم ترويج خمدرات وحبوب ّ
ويف حملة البيال أوقف (موسى ج.هـ) و(جعفر ي.ع) اللذين كانا على
منت دراجة نارية مسروقة.
ويف حملة الكوال مت توقيف (وليد.أ.س) وعالء أ.ز .وحممد ك.ع .بعدما
ّ
معدة للتعاطي.
ضبط حبوزتهم كمية من احلشيشة
موضبة ّ
كما أوقفت دورية يف حملة األشرفية (جوزيف إ.ت) وهو يف حال السكر
الظاهر.
يف املقابل ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2012/09/3
وضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف
أنواعها ،من توقيف  35شخصا الرتكابهم أفعاال جرمية على األراضي
اللبنانية كافة ،بينهم 8 :جبرائم سرقة 2 ،جبرم خمدرات 4 ،جبرم اطالق
نار 3 ،جبرم دخول البالد خلسة من دون اوراق ثبوتية 4 ،جبرم احتيال
وتزوير 10 ،جبرائم  :اغتصاب ،طعن بسكني ،نشل ،ضرب وايذاء ،شيك
من دون رصيد ،سكر ظاهر ،عدم دفع نفقة ،فرار من منزل خمدومها ،و4
مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.
***

االدعاء على عمال سوريني
حبريق مبنى وزارة العدل
ادعى النائب العام االستئنايف يف بريوت القاضي جورج بديع كرم على
أربعة عمال سوريني تسببوا عن اهمال باحلريق الذي وقع يف السابع من
شهر آب املاضي يف الطبقة اخلامسة من مبنى وزارة العدل وحتديدًا يف
مكتب مدير عام الوزارة القاضي عمر الناطور.
وأفادت مصادر مطلعة ان احلريق الذي نتج حينها عن احتكاك كهربائي،
كان سببه األشغال احلاصلة يف الوزارة ويف قصر العدل يف بريوت
اجملاورين ،حول أعمال تدعيم املبنيني ،وتبني بأن العمال قاموا بعملية
حفر المست خطوط الكهرباء ،ما أدى اىل احتكاك يف األسالك وبالتالي
نشوب احلريق.

وأكدت املصادر ،ان «حريق وزارة العدل» مل يكن مفتع ًال.

تعميم مواصفات ثالثينية قضت
صدماً على أوتوسرتاد صربا

***

توقيف سارق سيارات بعد استئجارها

عممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي مواصفات امرأة قضت صدمًا
على أوتوسرتاد صربا يف الثاني من الشهر اجلاري.
وأوضحت يف بيان هلا أن سيارة جيب نوع «هامر» لون اسود جمهولة
باقي املواصفات والسائق ،صدمت امرأة ما أدى اىل وفاتها وهي يف
العقد الثالث من العمر ,طويلة القامة متوسطة البنية مسراء البشرة داكنة
الشعر اجعد طويل ورمبا تكون من التابعية االثيوبية او البنغالدشية او
السريالنكية .ونقلت اجلثة اىل براد مستشفى البوار احلكومي .وطلبت
من الذين شاهدوا حادثة الصدم تقديم املعلومات اليت من شأنها افادة
التحقيق وتؤدي اىل معرفة الصادم (مع التأكيد ان كل مواطن يدلي بأي
معلومة يبقى امسه طي الكتمان وفقا للقانون).
كما طلبت من ذويها او ممن يعرف عنهم شيئا ابالغهم احلضور اىل
املستشفى املذكور للتعرف عليها واالتصال مبفرزة سري جونيه على الرقم:
 09/917000بغية اجراء املقتضى القانوني واستالمها.
***

مزورة
عمد شاب ثالثيين اىل استئجار سيارات ومن ثم بيعها بأوراق ّ
فألقي القبض عليه بعد عملية مطاردة يف اجلعيتاوي حيث مت ضبط 5
سيارات ّ
سلمت اىل أصحابها.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه على أثر
توافر معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية قسم املباحث
اجلنائية اخلاصة يف وحدة الشرطة القضائية عن قيام أ.ح باستئجار
سيارات وتزوير أوراقها وبيعها آلخرين ،وهو من أصحاب السوابق باجلرم
نفسه.
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة ،متكن املكتب املذكور بتاريخ
 2012/9/1من توقيفه بعد مطاردته يف حملة اجلعيتاوي شارع البدوي حيث
ضبطت حبوزته بطاقات هوية لبنانية ورخص سوق مزورة.
وبالتحقيق معه ،اعرتف بسرقة سيارات حديثة الصنع مت ضبط مخسة
منها وتسليمها اىل أصحابها.
وحذرت املديرية مالكي السيارات اخلصوصية من عدم اللجوء اىل
تأجريها خالفًا للقانون كي ال يقعوا ضحية مثل هذه األعمال.
		
البيضاء
الرملة
من جهة أخرى ،أوقفت مفرزة استقصاء بريوت يف حملة
عثر عمال تنظيفات على قنبلة يدوية ملقاة بني النفايات حتت جسر
زهري
والسوري
ك ًال من حبيب ح.م وعلي م.خ وحممد ع.خ.ز وسهيل ي.ح
الرميلة املؤدي اىل مدينة صيدا ،فسارعوا اىل ابالغ القوى األمنية ،حيث
أحكام
وخالصات
ح.م وهم مطلوبون جبرائم سلب مسلح مبوجب بالغات
حضرت على الفور قوة من اجليش وضربت طوقا امنيا حول املكان واغلقت
غيابية.
الطرق اليت تؤدي اليه لبعض الوقت .
منطقة
يف
مسروقة
دراجة
منت
على
ع.
وجعفر
هـ.
موسى
أوقفت
كما
وبناء الشارة مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية استدعي خبري
«البيال».
عسكري من قوى األمن الداخلي عمل على معاينة القنبلة فتبني انها قدمية
***
العهد وغري معدة للتفجري لكنها صاحلة لالستعمال من دون ان يعرف
***
خلفية القائها يف هذا املكان.
ومت نقل القنبلة اىل احد املراكز األمنية ،وباشر خمفر السعديات
التحقيقات يف احلادث .
أعلنت قيادة اجليش عن توقيف سارق كنيسة مارالياس يف الدكوانة.
وعلى االثر عملت وحدات من اجليش اللبناني على مسح املنطقة احمليطة
وأفاد بيان صادر عنها أنه «بعد تعرض كنيسة مار الياس يف الدكوانة مبكان العثور على القنبلة .
لعملية سرقة منذ حواىل الشهر ،توصلت التحريات اليت اجرتها مديرية
وكان شهد املكان الذي عثر فيه على القنبلة منذ العام  2006وحتى
املخابرات اىل كشف الفاعل ،ويدعى جريس البطحاني ،حيث مت توقيفه ،العام  2011ثالثة احداث أمنية كان اوهلا استهداف موكب مسؤول فرع
وضبطت املسروقات اليت كانت حبوزته .وال تزال التحقيقات جارية معه املعلومات آنذاك املقدم مسري شحادة بعبوة ناسفة يف ايلول  2006ما
لكشف مدى تورطه يف عمليات سرقة اخرى ،متهيدا الحالته على القضاء ادى اىل استشهاد ثالثة عسكريني ومدني ،واستهداف سيارة عسكرية
املختص».
لليونيفيل من الوحدة االيرلندية ما ادى اىل جرح جنديني دوليني يف العام
 ،2008واستهداف قافلة للوحدة االيطالية يف اليونيفيل اسفر عن اصابة
***
عدد من اجلنود االيطاليني يف العام . 2011

قنبلة يدوية حتت جسر الرميلة

القبض على سارق كنيسة يف الدكوانة

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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جميـع منتجاتنا
حالل

تجدونها يف Coles,
Woolworths
وأكرب السوبرماركات
املستقلة
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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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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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مــقابلة

مرشحا الدائرة الثالثة حلزب العمال يف انتخابات بلدية رواكدايل بيل سارافينوفسكي وخليل ابراهيم لـ «اهلريالد»:

نتعهّد العمل من اجل روكدايل ومنطقتها ورفاهية شعبها ونعد املواطنني ان نكون صوتهم يف البلدية
اليوم السبت خيتار الشعب ممثليه يف احلكومات
احمللية (البلديات) ،فمن كان كان سجله ناصعا
ومشرفا وبابه مفتوحا لكل طالب خدمة ومساعدة
يعاد انتخابه ومن كان بابه موصدا وهاتفه مقفال وال
يعرف الشعب اال اوقات االنتخابات طبعا فان هذا
الشعب لن مينحه صوته وسيحجب الثقة عنه.
ومن رؤساء البلديات الذين كرسوا حياتهم
ووقتهم وقدراتهم خلدمة ابناء منطقتهم رئيس بلدية
روكدايل لسبع دورات السيد بيل سارافينوفسكي
الذي اختار على الئحته السيد خليل ابراهيم صاحب
االيادي البيضاء يف االعمال اخلريية والذي يعرفه
ابناء املنطقة باندفاعه للمساعدة وعمل اخلري.
صحيح ان السيد خليل ابراهيم يرتشح للمرة االوىل
يف انتخابات بلدية روكدايل ولكنه معروف لدى ابناء
املنطقة نظرا خلدماته واعماله وسجله الناصع حيث
سبق وحصل على لقب مواطن العام  2010يف
روكدايل ومنطقتها.
كرس
ابراهيم
خليل
السيد
ان
قلنا
وال نبالغ اذا
ّ
حياته وجهده وامكانياته لتقديم كل ما باستطاعته من
مساعدات سواء ملنكوبي العدوان االسرائيلي االخري
على غزة او ملتضرري حرائق فيكتوريا العام 2009
ايضا او لقيامه جبمع تربعات بقيمة  50الف دوالر
ملساعدة مرضى الالكيميا حتى ان حلويات ابراهيم،
وهذا ما رأيته بنفسي ،ال تبخل بتقديم الدعم املادي

الزميل أنطونيوس بو رزق يتوسط بيل سارافينوفسكي وخليل ابراهيم

لكل مؤسسة او مجعية خريية حباجة ملساعدة.
ولعل آخر االعمال اخلريية واالنسانية اليت ُيشكر عليها السيدان بيل سارافينوفسكي
وخليل ابراهيم تنظيمهما حفال خرييا يف بداية آب املاضي يف الدالتون هاوس
يف سيلفانيا مجع  90ألف دوالر وذلك لشراء سيارة معدلة وجمهزة بتسهيالت
لكرسي ّ
املعوق سيباستيان الرا  -باريس ()Sebastian Lara-Barris
نقال للطفل
ّ

صاحبة مصلحة  ROCCA COFFEEتتوسط بيل سارافينوفسكي وخليل ابراهيم
بيل
السيد
*
سارافينوفسكي ،يف حال
فوزكما ماذا تتعهدان ملواطين
روكدايل؟
نتعهد خبدمة اجملتمع وجعلاحلياة افضل لكل مواطن من
خالل حتسني مبنى البلدية
وبركة السباحة يف باكسلي
وحتسني احلدائق وتزويدها
بألعاب لالوالد وكذلك منع
مرور الشاحنات يف كل
الشوارع الفرعية.
*كيف تصف لنا مساهمات
اجلالية اللبنانية والعربية يف
روكدايل؟
للجالية اللبنانية والعربيةمساهمات عظيمة يف جمتمع
روكدايل من خالل املصاحل
واالعمال الناجحة اليت تديرها
وقد فازت مصلحة ROCCA
 COFFEEمن اجلالية العربية
جبائزة افضل مصلحة للعام
.2012
وننوه هنا ان حلويات
ابراهيم سبق وفازت جبائزة
خيار الشعب يف منطقة
سانت جورج العوام -2010
 2012-2011وتساهم اجلالية
اللبنانية والعربية يف اغناء
جمتمع روكدايل ،ونذكر هنا

ان اجلالية اللبنانية والعربية
تعد حوالي  15يف املئة
من سكان روكدايل ونظرًا
ملساهماتها كان لي شرف
ترشيح السيد خليل ابراهيم
على الئحيت االنتخابية عن
الدائرة الثالثة.
* يف اي عام فزت بعضوية
البلدية الول مرة وكم دورة
استلمت رئاستها؟
انتخبت الول مرة عام 1993وترأست البلدية سبع دورات.
*ما هي التحسينات اليت
شهدتها البلدية يف ظل
رئاستكم؟
عملنا ما يف وسعنا جلعلروكدايل منطقة آمنة للعائالت
من خالل تركيب كامريات
لالمان ومثا ً
ال على ذلك ركبنا
ست كامريات يف براينت
لو ساند وقد انفقنا حوالي
مليوني دوالر على الشاطئ
جلعله مالئمًا اكثر للسباحة.
ومنذ  6سنوات بدأنا برفع
العلم اللبناني يف عيد استقالل
لبنان كل عام حتى اصبح هذا
تقليدا سنويا على روزمامة
البلدية .كما قمنا باصالح
ارصفة السوق التجاري يف
روكدايل وتوفري مواقف اكثر

رئيس البلدية بيل سارافينوفسكي وخليل ابراهيم
للسيارات وكذلك اعطاء جوائز
الفضل املصاحل.
* السيد خليل ابراهيم،
متى هاجر اىل اسرتاليا وكيف
بدأ حياته العملية فيها؟
 هاجرت اىل اسرتاليا منبعل حمسن لبنان الشمالي
يف عمر السبع سنوات وبعد
وصولي اىل هذه البالد
دخلت املدرسة االبتدائية
يف ماركفيل ومن ثم اكملت
املرحلة الثانوية يف ثانوية
دالويتشهيل ألعمل بعدها
مع اخوتي يف حمالتنا حلويات
ابراهيم.
* اضافة اىل حياتك العملية
هل للسيد خليل ابراهيم اية
نشاطات او اهتمامات؟
 كنت وما زلت مهتمابالرياضة .ففي العام 1977
ابتدأت حياتي الرياضية العبا
يف فريق حركة الشباب املسلم
العلوي الرياضي ثم مت تعييين
يف اللجنة االدارية للفريق
الستلم رئاسته عام  1998وما
زلت رئيسا له حتى اليوم.
* اضافة اىل كرة القدم
هل ميارس السيد ابراهيم اي
رياضة اخرى؟
 -قمت بالتدرب على املالكمة

يف العام  2007واشرتكت يف
مباريات مالكمة كان اهلدف
منها مجع املال العمال خريية.
* على اي اساس مت
اختيار السيد خليل ابراهيم
مواطن العام  2010يف منطقة
روكدايل؟
 ال شك ان ذلك نتيجةترشيحي من قبل العديد من
ابناء املنطقة عامة واجلالية
خاصة بناء على النشاطات
اليت قمت بها.
* هل لك ان تطلعنا على
بعض هذه النشاطات؟
 هناك العديد من النشاطاتمنها انين قمت جبمع تربعات
بقيمة  50الف دوالر ملساعدة
مرضى الالكيميا ،وكذلك
للمساهمة اليت قمت بها
ملساعدة ضحايا احلرائق اليت
شبت يف والية فيكتوريا العام
 2009واليت ذهب ضحيتها
العشرات وتشريد االالف اثر
احرتاق منازهلم.
ويف شهر آب املاضي
قمت مع رئيس البلدية بيل
سارافينوفسكي جبمع مبلغ
 90ألف دوالر لشراء سيارة
معدلة وجمهزة إلصعاد وإنزال
كرسي ّ
نقال للطفل
املعوق
ّ

حيث كانت والدته كارولني تلقى صعوبة بالغة يف
إصعاده اىل سيارة العائلة وإنزاله منها ..ويعين
املبلغ الذي مت مجعه لسيباستيان ولوالديه الكثري
انه يعين نوعية حياة أفضل للعائلة.
وحصل السيد خليل ابراهيم على لقب مواطن
العام  2010حيث فاز بـ  11صوتا من أصل  11يف
سابقة رمبا مل تشهد مثيال هلا البلدية من قبل.
وقال رجل العام خليل ابراهيم لـ «اهلريالد»
«ان حصولي على هذا اللقب جعلين اشعر بالفرح
والسعادة وكذلك االندفاع والتصميم لتقديم املزيد
من اخلدمات».
واضافة اىل ذلك فللسيد خليل ابراهيم نشاطات
واهتمامات رياضية متعددة حيث بدأ كالعب يف
فريق حركة الشباب املسلم العلوي الرياضي ليتم
تعيينه يف اللجنة االدارية للفريق وليستلم رئاسته
يف العام  1998حيث ما زال يرأسه حتى اليوم.
ونظرا ملا حيظى به السيد خليل ابراهيم من
تقدير واحرتام وحمبة لدى العديد من ابناء اجلالية
اللبنانية والعربية خاصة وجمتمع روكدايل الواسع
عامة قام رئيس البلدية صاحب الشعبية الكبرية يف
روكدايل بيل سارافينوفسكي برتشيحه على الئحته
يف حزب العمال عن الدائرة الثالثة يف انتخابات
بلدية روكدايل.

اجرى الحوار انطونيوس بو رزق

خليل ابراهيم مع الطفل املعوّق سيباستيان ووالديه
سيباستيان الرا  -باريس
..)Sebastian
(Lara-Barris
وهكذا فانين اشعر ان
اجلهود واخلدمات اليت قدمتها
واقدمها هلا صدى اجيابي لدى
ابناء اجملتمع االسرتالي عامة
واجلالية العربية خاصة حيث مت
اختياري مواطن العام .2010
وال شك ان هذا االختيار
اعطاني دفعا اكرب لبذل املزيد
من اجلهود يف سبيل مساعدة
اآلخرين وخاصة الذين حباجة
ماسة للمساعدة بغض النظر
عن هويتهم او خلفيتهم او
طائفتهم .واحب ان انوه هنا
انه عندما كنت اقوم خبدمات
او مساعدات انسانية مل اكن
افكر باحلصول على اي وسام
او لقب اذ كنت اقوم بذلك
ارضاء لقناعاتي وامياني بان
االنسان اخ االنسان وعلى
االخ ان يساعد اخاه ويقف
اىل جانبه وخاصة يف وقت
الشدة ،ةان ترشيحي حاليا يف
انتخابات بلدية روكدايل يأتي
من باب انه يف حال فوزي
يصبح بامكاني فعل املزيد من
االعمال اخلريية واالنسانية.
* كيف مت اختيار السيد
ابراهيم مواطن العام 2010

هناك

اية

كانت
وهل
منافسة؟
 بالطبع كان هناك سبعةاشخاص مرشحون للحصول
على هذا اللقب وبعد عملية
التصويت من قبل اعضاء
بلدية روكدايل استنادا اىل
املساعدات واخلدمات اليت
قدمها كل من املرشحني
حصلت على  11صوتا من
اصل  11صوتا وفزت بلقب
مواطن العام .2010
* ما هي رسالتك اىل
مواطين روكدايل وخصوصا
يف الدائرة الثالثة؟
اناشدهم منحي ثقتهمباعطائي وكالة لتمثيلهم يف
البلدية ألمتكن من خدمتهم
اكثر.
* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها؟
 اعد املواطنني اناكون صوتهم يف اجمللس
البلدي ،ادافع عن قضاياهم
ومصاحلهم احملقة كما اعدهم
ان تبقى ابوابي مفتوحة لتلقي
الشكاوى والعمل على حلها،
فاملسؤول جيب ان يكون يف
خدمة الشعب الذي اوصله اىل
املسؤولية.
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ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳳ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳲ ﺭﻭﻛﺪﺍﻳﻞ

بيل سارافينوفسكي
وخليل ابراهيم مرشحا
الدائرة الثالثة يف
بلدية روكدايل
يعلن رئيس بلدية روكدايل بيل سارافينوفسكي
( )Saravinoviskiعن ترشيح نفسه النتخابات
البلدية يف شهر ايلول /سبتمرب عام .2012

Bill Saravinoviski and Khalil Ibrahim:
Proud to serve the community
مرشحا حزب العمال عن الدائرة الثالثة بيل سارافينوفسكي وخليل ابراهيم:
فخوران بخدمة املجتمع

لقد تم انتخابي لعضوية املجلس البلدي الول
مرة عام  1982وكان لي الفخر ان أُنتخـَب رئيساً
للبلدية لـ  6دورات.

ﺑﻴﻞ ﺳﺎﺭﺍﻓﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ

ﺧﻠﻴﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺭﻭﻛﺪﺍﻳﻞ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ
ﻧﺤﻦ ،ﻣﺮﺷﺤﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺭﻭﻛﺪﺍﻳﻞ ،ﺧﻠﻴﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺑﻮﻝ
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
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انني أشعر بالفخر ملا قدمته الجالية
والعربية ملدينة روكدايل ،ويسعدني
ضمن الئحتي االنتخابية السيد خليل
الذي يحظى باحرتام كبري يف املجتمع
وأعماله الخريية واالجتماعية.

اللبنانية
أن أُعلن
إبراهيم
لخدماته

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

Bill Saravinoviski and Khalil Ibrahim:
Proud to serve the community
Rockdale Council elections Mayor Bill Saravinoviski and
Khalil Ibrahim are candidates for this ward
Elections to be held on Saturday the 8th of September

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.
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

printed and authorised by Bill Saravinoviski 22 Lenna St Banksia
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اعــالنات

ZAATAR RESTAURANT
مطعم زعرت
االول من نوعه يف فيكتوريا
لصاحبه شفيق شويري
واوالده
يقدم لكم أطيب وأشهى لقمة
منقوش ،حلم بعجني ،سجق ،سبانغ ،أقراص كبه،
تبوله ،فالفل ،محص بطحينه ،بابا غنوج ،سلطة
وانواع اخرى من املعجنات واملأكوالت
جلسة مريحة ،لقمة لذيذة ،خدمة
سريعة ،نظافة تامة

365 Sydney Rd. Coburg Vic 3058

تعالوا اىل عامل املطاعم وأطلبوا ما ل ّذ وطاب

ǥȂȈǔǳơŉǂǰƬǳǲǔǨŭơǹƢǰŭơǂƬǟǃ

ال مرياج

zaatar@zaatar.com.au

Tel: 9939 9494

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
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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

25 صفحة

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

الشمس تعجل بالشفاء من السل
اثبت علماء كيف وملاذا ميكن «الشعة الشمس» اليت تتضمن فيتامني
د ان تعجل بشفاء مرضى السل مما يساعد على شرح السبب يف ان ما
يسمى باملعاجلة الشمسية خالل فرتة ما قبل ظهور املضادات احليوية كانت
حتقق نتائج طيبة.
ومن اواخر القرن التاسع عشر قبل صنع املضادات احليوية يف الثالثينات
كان غالبا ما يتم ارسال مرضى السل اىل مالجيء حيث يتم تشجيعهم
على امتصاص اشعة الشمس فيما كان يعرف باملعاجلة الشمسية او العالج
بالضوء.
ووجدت دراسة رأسها باحثون بريطانيون ان اجلرعات العالية من
فيتامني د الذي يتكون يف اجلسم لدى التعرض لضوء الشمس واليت يتم
اعطاؤها اىل جانب العالج باملضادات احليوية تساعد على ما يبدو املرضى
على الشفاء بشكل اسرع من هذا املرض الذي يصيب الرئتني.
وقال ادريان مارتينيو وهو حماضر كبري يف عدوى وحصانة اجلهاز
التنفسي يف جامعة كوين ماري بلندن والذي رأس هذه الدراسة ان هذه
النتائج تشري اىل ان اجلرعات العالية من هذا الفيتامني تقلل من االستجابة
االلتهابية للجسم للعدوى وحتد من االضرار بالرئتني .
واضاف»احيانا ميكن هلذه االستجابات االلتهابية ان تسبب تلفا يف
االنسجة تؤدي اىل ..جتاويف يف الرئة.
«لو استطعنا املساعدة يف شفاء هذه التجاويف بسرعة فمن املتوقع ان
تقل فرتة عدوى املرضى ورمبا يعانون من اضرار اقل بالرئة».

وقال الباحثون ايضا انهم يعتقدون ان قدرة فيتامني د على تثبيط الرد
االلتهابي دون التدخل يف عمل املضادت احليوية يشري اىل ان املكمالت
رمبا تكون مفيدة للمرضى الذين يتناولون مضادات حيوية المراض مثل
االلتهاب الرئوي وامراض الرئة االخرى.
ويثبت السل انه مرض يستعصى القضاء عليه وغالبا ما يعتقد الناس
بشكل خطا يف املناطق االكثر ثراء من العامل انه شيء من املاضي.
واصاب السل يف  8.8 2010مليون نسمة يف شتى احناء العامل واودى
حبياة  1.4مليون شخص.
ويدمر املرض خاليا الرئتني ويدفع املرضى للسعال الذي تطلق من
خالله البكرتيا اليت تنتشر عرب اهلواء وميكن ان يستنشقها اخرون.

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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الساعة  25يف ملبورن
الراهب الشهيد اوديشو دولي
يرسم االنسان بعيدا عن دنس الواقع ومصائبه وكوارثه...
ّ
حتف به احملبة ،وحيوطه الفرح،
يرمسه يف عامل نظيف وطاهر
جبمالية خاصة ،ليقول هكذا جيب ان تكون احلياة...
لكن اعداء احلياة قتلوه...
قتلوه النه رسم مار افرام السرياني الذي صاغ من روحه
وعبقريته اروع االحلان...قتلوه النه اجابهم:انا ابن هذه
االرض املباركة ،وكلنا سوريون...وسورية او سوراقيا هي
كلمة ارامية سريانية تعين احلياة...
حنن اناس اعطينا العامل منذ االزلية احلياة بكل خريها
ومجاهلا...اليس اجلمال قضية كربى؟ اليس الفن سعادة ال
ّ
تعكرون صفاءها برائحة البارود؟
توصف؟ فلماذا انتم
ّ
تسلمها االرهابي «عبد الشيطان
قتلوه خبمسني رصاصة
الرجيم» من احفاد «يهود خيرب» صهاينة هذا الزمن الرديء
وكل عصور التخلف واالحنطاط...
نعم قتلوا الراهب اوديشو دولي النه رفض نزع صليب خالص
االنسانية عن عنقه ،فقطعوا عنقه خبمسني رصاصة...
هذا الراهب الشهيد هو قديس سرياني سوري من اعمال
مدينة براد االنطاكية ،حيث يرقد جثمان مار مارون شفيع
«سورية والعامل» كما حيلو للشهيد الراهب الفنان التشكيلي
يسميه...
السوري ان
ّ
حنيي الشهيد الكبري ،ونرفع لعليائه السماوية ،ولروحه
القدوس ونقول:
تغيب
ففي بالدي
ال تلمها ان غيبتك بالدي
ّ
االنبياء
*****

الدكتور علي حيدر

الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون املصاحلة الوطنية يعلن
بلغة العارف والعامل ،وبعبقرية حقيقة الوجود االنساني ،ان
ما يسمى باجلامعة العربية ،وجملس االمن الدولي ،واالمم
ّ
وتهشمت ،وعلى العامل اجلديد
املتحدة ،مؤسسات تصدعت
اآلتي ان يرسم للبشرية ،وان يؤسس هلا حركات تعمل خلريها
وتقدمها وارتقائها...
حتية احلياة للدكتور حيدر «ابو الشهيد» واملرشح للشهادة
كشرط النتصار القضية.
*****

مسكني ايردغان

ّ
علقه الصهاينة واالمريكان املتصهينون اجلدد...واغدقوا عليه
املاليني من ثروات شعوبنا العربية التائهة ،ليكون بطل تدمري
وتقسيمها...فهبت انطاكيا وكل لواء االسكندرونب
سورية
ّ
كل ناسها...بكل اديانها...بكل احزابها...بكل كنائسها
العتيقة ومساجدها املفعمة بثقافة بطرس وبولس وشفاعة
مريم العذراء...نعم متريم هذه املرة سكان تلك البقاع
املقدسة من ارض عاملنا املشرقي االنطاكي الرسولي...متريم
وهب ليقول لـ اردوغان ومن ّ
لف ّ
لفه ،اننا نرفض اخليانة،
ّ
حنن سوريون عرب ،ولسنا عثمانيني اتراك ،واالمجل ان مثانني
باملئة من شعب تركيا الشقيق والصديق متريم ايضًا ورفض
مع الرافضني لثقافة الدمار الصهيوني...
ومتوهم وموهوم،بل واكثر هو
مسكني اردوغان ،هو واهم
ّ
مفجوع ومذعور امام ارادة احلياة يف امة يرفض شعبها ان
يكون القرب مكانًا له حتت الشمس...ليحيا رجال الشمس ،ابناء
العز والكرامة االنسانية.

همسة

لتلك املذيعة احلمقاء نقول:
امية!
عودي اىل القراءة...فانت ّ
نعرف ان اذاعتكم او ما يسمى باذاعة عربية يف
هذه البالد اسرتاليا وطننا احلبيب ووطن اوالدنا
واحفادنا...ليست اذاعة ومن يعمل فيها هو
«ملكربجي» اي دكنجي...
كل شيء جتارة؟ التجارة مهنة العباقرة مقياسها
االخالق مثل كل عمل او مصلحة...فاذا فقد تلك
القيمة االخالقية سقط غري مأسوف عليه .عيب...
املثقفون هم ضمري االمة وعليهم تقع املسؤولية.
املطلوب اليوم يف هذه املرحلة الدقيقة وبكل
بساطة...ان تتحول االقالم اىل رماح ،وان يصبح
املثقف مثقف «مش نصف مثقف».
انه فعل اميان حقيقي فهل نؤمن ونفعل؟
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املطران الثائر عطااهلل حنا
بقلم تموز االسمر

هذا الكبري سيزور اسرتاليا مبناسبة اعياد امليالد ورأس
السنة املباركة...صناعة مقدسية فلسطينية كنعانية ،حيمل
املطرز بذهب العروبة
الكلمة املفعمة بااللوهية ،والسيف
ّ
احلضارية من اجلاهلية حتى القيامة...
املطران عطااهلل حنا ،هذا الرسول املرميي اليسوعي اآلتي
الينا من ربوع فلسطني ،ثائر يف خطى الثائر االول ،يسوع
الناصري...
عطااهلل حنا ابن مدينة الناصرة يف فلسطني املغتصبة،
ثائر على الطغيان ...على االرهاب...على االغتصاب...
على االحتالل...على كل ما حياك وما يدبر وما يدور اليوم
على ارض بالده...
ايها الناصري...يا مطران القدس والديار املقدسة ،اه ًال
بكم يف قلوبنا...يسوع املسيح نطق بالكلمة ...انت سيفها
وترسها...انت ايها االسقف الثائر قوة فعلت وغريت...
حفظك اهلل ضابطًا لكل املؤمنني به من كل الطوائف
واالديان.

كتب املغرتب املصري ما يلي:

بقي لي يف وطين الثاني اسرتاليا ما يقارب الستني سنة
ونيفا .صحايف باملوهبة.
ّ
والصحافة هي رسالة ...هي ذوق...وهي كلمة تنزف
عذابًا وآالمًا على خشبة خالص هذه االنسانية املعذبة...
السيد «حممد كرسي» وليس مرسي كما حيلو للكثريين
تسميته من اهلنا املقيمني واملغرتبني من ابناء وادي النيل
اخلالد يف مصرنا احلبيبة اخلالدة.
هذا « االخوجني» هو عابر ومن مجاعة عابرة يف تاريخ مصر
العروبة واحلضارة والتاريخ...هو صناعة معروفة لنا متامًا...
وحركها وحيركها؟
اسسها وحضنها
نعرف من ّ
ّ
رئيسنا اخلالد القائد العربي الكبري مجال عبد الناصر قال
بهم« :هم عمالء احلركة الصهيونية واالستعمار» يعين مجاعة
«االخوان املسلمون».
وحنن جيل السيد الرئيس اخلالد مجال عبد الناصر نؤكد
مع رئيسنا احلاضر ابدًا يف ضمائرنا ما ّ
وجهنا وما
علمنا وما ّ
حذرنا منه...انهم حقًا عمالء وهذا ما ّ
ّ
اكده لنا تارخيهم ،فهل
ّ
هم قاوموا اسرائيل وارهابها وطغيانها املنظم؟؟
مل ولن يفعلوا ...فهم صناعة اسرائيلية ،فتلك الدولة
املزروعة يف قلب وطننا العربي وحتديدًا ارض فلسطني
ّ
خملص من ابنائها هو الرب
املقدسة...اليت مشى عليها
ّ
يسوع املسيح ومن روابيها عرج النيب االعظم صلى اهلل عليه
ّ
وسلم اىل السماء...
كفى ...نعم كفانا حممد مرسي يأتي اىل ايران لينفذ ما
طلبه منه اسياده الصهاينة واالعراب املتآمرون على سورية
العروبة والصمود...سورية الوفاء لرسالة االمة العربية...
سورية الرافضة للظلم واالحتالل والذل والعار...سورية هذه
الدولة العربية الوحيدة اليت حتتضن املقاومة يف كل الوطن
العربي ملواجهة االخطار الصهيونية واالمربيالية واالستعمارية،
هذه سورية العظمى ال تستحق من كل اشقائها اال الوفاء
وليس الغدر وزرع ثقافة الفتنة يا سيد مرسي...
لعنات اهلل على هذا الزمن العربي الرديء .اين انت يا
مسيح االمم؟ اين انت ايها الرسول العربي؟ فبحق املسيح
وحممد ،والوفاء لدماء عبد الناصر وحافظ االسد وانطون
سعاده وجورج حبش والبابا شنوده وسعد زغلول وحسن
نصراهلل ،والثورة املصرية ،ومئات االالف من الشهداء
االبرار ،نعم حبق كل هؤالء نقول مع اللبناني الكبري جربان
خليل جربان «انتم رابية من التنب زائلة ستحرتق قريبًا»...
اما املقاومون والشرفاء ومنهم الرئيس الدكتور بشار االسد
وجيش سوريا العربي البطل ،وبواسل رجاالت املقاومة،
وكل الشرفاء يف هذا العامل ،حنن حبات احلنطة اليت تكتنه
احلياة اجلديدة العزيزة احلرة املباركة .حنن منشي يف النور
الن اهلل اعطانا النور...
اما املرسي فسيحرتق على الكرسي ،واسرائيل كدولة
عنصرية بربرية جاحمة ،سيزيلها العرب وحلفاؤهم الشرفاء
يف العامل ولو بعد حني ،وبازالتها تعود االنسانية اىل سريها
الطبيعي بقيادة انساننا العربي احلضاري الرسولي الذي
كان دائمًا قائدها ،اما عنجهيات االنظمة يف بالد الغرب
واستكبارها فسوف تسقط حتت اقدام االنسان اجلديد.
انساننا..ومن يعش ير.

مغرتب مصري متأمل وحزين حتى املوت

صحايف عتيق
الوطن ينهار والوحدة الوطنية اليت اعلنتها احلكومة امليقاتية
اصبحت اداة اذالل ملن صدقها.
فهذه الوحدة الوطنية تذل ابناء لبنان ،تفقرهم وجتوعهم.
وزراء الوحدة الوطنية يقهرون نهاية الوحدة .كيف وألجل
من؟ اجلواب عند نواب االمة الذين منحوا الثقة حلكومة الوحدة
والبعض منهم.
نواب ووزراء الذل واجلوع الذين يتحكمون بالشعب الذي
اصبح على احلضيض.
هناك من يسعى منهم الستقالة احلكومة او اسقاطها الن
عندهم مشروعني اما حكم املعارضة واما اجلوع للشعب حتى
املوت وعرقلة كل مشروع حيوي خيدم الوطن ويستفيد منه
املواطن.
وعندما تصبح كلفة التمسك بالوحدة السياسية تساوي
قهر املواطن وكسر كرامته واعدام لقمة عيشه عندها ال بد
من ان يتخذ املواطن القرار االصعب بتدبري احلال واالنفصال
للنجاة بنفسه ولو كان مرحليًا .ولنقلها صراحة كفى وعود
وكفى مقاطعة املشاريع االقتصادية وكفى مقاطعة ومقاطعون
وزعالنون وكفاكم كذب وتكاذب على الشعب وكفى مزايدات
ووطنيات وشعارات وكذب وتكاذب.
الشعب ليس قطيعًا وحنن لسنا يف العصر البدائي ،الوزراء
والنواب ليسوا ملوكًا.
كفى تهديد ووعيد وكفى انفالتات :ساعة مظاهرات وساعة
اضرابات وساعة قطع طرق واحراق دواليب واملهزلة االخرية
هي املظاهرة اىل وزارة اخلارجية للمطالبة بالغاء االتفاقية
املعقودة بني لبنان وسوريا وطرد السفري السوري من لبنان
فلتطمئن هذه القوى ومعها املرتزقة من خمتلف املعامل اهلاربة
من سوريا اىل لبنان ،ميكنها نقل صنني اىل سهل عميق يف
اجلنوب اللبناني وال ميكنها طرد السفري السوري من لبنان وال
الغاء اي اتفاقية معقودة بني البلدين فمن هذه الناحية فليكن
بالكم مرتاحا وطمئنوا حلفاءكم الغربيني.
ايها املقاطعون ومن وراءكم قاطعتم الوطن منذ سنتني النه
رفض االحتالل وقاطعتم الوطن لرتكيعه ،فصمد الوطن وصمد
املواطن وسيبقى صامدًا لرمبا باق يف داخلكم بقية صغرية من
العزة والكرامة الوطنية واالنسانية لتجعلكم تتمردون على الذين
ال يضمرون ال لكم وال للبنان اي خري او امن وسالم فالدول
العربية ماثلة امامكم :اين هو صدام حسني واين هو حسين
مبارك واين هو القذايف الذين قضوا سنوات حكمهم عبيدا
المريكا وحلفائها.
فان تعلمتم كان خريًا لكم وللوطن وان مل تتعلموا فهو شر
لكم!

صالة صباحية

يا يسوع :اية قيمة للبشارة قبل ان تفتح شفتيك انت
بالبشارة؟
انا اليوم-بعدك-اعرف :ان احلق فيك هو من حبر االصالة،
وانك بالتجسيد نزلت الروح يف الكلمة ،فأصبحت البشارة.
وامك العذراء؟
ستكون بك وفيك عذراء عندما متشي انت على الدروب
البكر بفكر بكر وقلب بكر...يا يسوع ان جنمك مرقوب منذ
زمن طويل يف خاطر االنسان ...يا ابن االنسان.

فطور الصباح ضروري
قبل ممارسة الرياضة
خالفًا لالعتقاد السائد ،ينبغي على هواة الرياضة يف الصباح الباكر
تهيئة أجسادهم أو ً
ال بتناول املاء وقليل من الطعام ،كي جتدي
ً
ممارسة الرياضة معهم نفعا يف هذا الوقت.
وأوصى الربوفسور إنغو فروبوزه  -من املركز الصحي التابع
للجامعة الرياضية األملانية مبدينة كولونيا  -بضرورة تناول كوب
كبري من املاء الفاتر قبل البدء يف ممارسة الرياضة بعشرين دقيقة
تقريبًا .كما نصح بتناول مثرة موز مث ًال مع هذا املاء ،لكونها سهلة
وأكد ضرورة
اهلضم ومتد اجلسم بالطاقة الالزمة ملمارسة الرياضة.
ّ
أن يتخلى هواة ممارسة الرياضة عن االعتقاد بأن ممارسة األنشطة
احلركية يف الصباح من دون تناول الطعام متكنهم من إنقاص وزنهم
بشكل جيد.
وأكد اخلبري األملاني ضرورة أال يبدأ أي شخص ممارسة الرياضة
ومعدته خالية من الطعام ،ليس لنقص معدل الطاقة الالزمة ملمارسة
الرياضة فحسب ،بل ألن ذلك ميكن أن يتسبب أيضًا يف إجهاد
األعضاء الداخلية للجسم .وأشار إىل أن املخ ميكن أن يتأثر بذلك على
حنو سليب أيضًا ،لدرجة جتعل اإلنسان يصاب بالدوار أو باضطرابات
يف اإلدراك ،ال سيما إذا كان اجلسم خاليًا من السوائل .وأخريًا
أوصى بأنه من األفضل أن خيصص هواة ممارسة الرياضة يف الصباح
قرابة ساعتني أو ساعتني ونصف ساعة ملمارسة الرياضة واالسرتخاء
قلي ًال بعدها ،وكذلك لتناول اإلفطار.
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نبيل زينه والسيدة مسرية زوجته حيتفالن
بعيد ميالد الـ  21البنتهما جوان

نبيل زينه يتحدث عن الوضع يف لبنان

حول مائدة الطعام

سمري حنا وزوجته

االستاذ نبيل زينه وعائلته

نبيل زينه وعقيلته وابنته جوان

رفيقات صاحبة العيد جوان زينه

بعد اربعة اشهر عاد من الوطن لبنان االستاذ نبيل زينه
رئيس دائرة حمافظة بريوت السابق والرئيس االسبق للجامعة
اللبنانية فرع فيكتوريا حيث احتفل والسيدة زوجته بعيد ميالد
ابنتهما جوان زينه وذلك مساء يوم السبت املاضي يف دارتهما
العامرة يف منطقة تامبلساتو.
صاحبة العيد دعت صديقاتها ورفيقاتها على مقعد الدراسة
دعوا بعض االقارب واالصدقاء لالحتفال معًا بعيد
والوالدين
َ
ميالد ابنتهما.
هذا وحضر االحتفال صديقات جوان صاحبة العيد كما حضرها
اصدقاء العائلة وبعض االقارب.
ويف دردشة جانبية مع االستاذ نبيل عن اوضاع لبنان
السياسية واملعيشية واالقتصادية وانطباعاته بشكل عام قال
ان لبنان على كف عفريت بسبب االنقسامات على االرض اذا
استمرت.هناك فئة يف حمور وثانية يف حمور آخر واملؤسف ان
االثنتني تتطلعان اىل اخلارج.
هناك اناس يعيشون يف العصر احلجري واناس يف القرن
الواحد والعشرين ،هناك جهل ال حدود له ويف مكان آخر يعيش
الناس على العلم والثقافة ومبا ان اجلهل ال يلتقي مع الثقافة
يلزمنا نظام سياسي جديد يعطي الشعب ّ
حقه .ومن ارده اىل
رشعني وصو ًال اىل جونيه  ،البلديات حتتفل والشعب العادي
يف حالة من اليأس ،مناطق تعم فيها االحتفاالت واخرى ال
تشهد اال البندقية والقتل ويستمدون قوتهم من هنا وهناك.
دول خارجية على حمورين متقاتلني واالقتصاد يف لبنان ليس
مرتاحًا.
التعليم الرمسي ضعيف اما التعليم اخلاص فهو ممتاز .هناك
اناس تتغنى بالعلم والثقافة وهناك من يتغنى بالسالح.
امتنى على رجال السياسة ان يتدخلوا مع رجال الدين خاصة
يف الشؤون السياسية.
وعن زيارة قداسة احلرب االعظم اىل لبنان قال االستاذ نبيل
ان الزيارة مفيدة وامتنى ان متر على خري.
وعن االنتخابات النيابية يف العام  2013وعن الدوائر اجاب
االستاذ زينه ان توزيع الدوائر الصغرى هي االفضل حفاظًا على
حقوق اجلميع وخاصة االقليات.
هذا واستبقى االستاذ نبيل اجلميع اىل مائدة العشاء وغادر
اجلميع يف ساعة متأخرة من الليل شاكرين االستاذ نبيل زينه
والسيدة زوجته على حسن الضيافة واالستقبال.

صبايا صديقات صاحبة العيد

اصدقاء العائلة

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

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
خدمة  ..نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Steak - Seafood

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
www.totospizzahouse.com
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متفرقـــات

عرس االعراس ..علي ونّوس ولؤى
دعكور يف فرحة العمر

الثورة حتقق أوىل أهدافها :الطفيليات املوجودة يف
الفياغرا تسوّق يف تونس اهلررة تفتك بصحة البشر

يعاني  %40من رجال تونس ممن تجاوزوا سن األربعني من «خلل جنسي»

العروسان علي رياض ونوس والحسناء لؤى حمدان

يف جو وال امجل مت زفاف شيخ الشباب علي رياض ّ
ونوس
واحلسناء لؤى محدان دعكور حيث اقيم هلما عرس كان
حبق عرس االعراس يف القاعة الكربى يف قصر النجوم يف
فريفيلد حبضور حشد كبري من االهل واالقارب واالصدقاء
وكان الفرح على وسعه وكربه مع والدي العريس ابو وسيم
وام وسيم وhجناهلما وسيم وابراهيم وعقيلتيهما وجالل
وباسل وبشار محاهم اهلل.
وقد قدم العرس الشاعر الفنان جوزيف حقالني يف كلمات
وغناء مجيل ثم قدم املطرب املعروف نزار حبيب وصالت
غنائية رائعة دامت حتى ساعات الصباح االوىل.
وكان والد العريس حتدث شاكرًا احلضور كما حتدث
العريس شاكرًا ومعاهدًا االهل على حفظ وصيتهم بالوفاء
كل الوفاء لعروسه واالهل.
االصدقاء واالقارب والدكتور وائل غنوم واملهندس جورج
حبيب واالستاذ غسان صهيون واالستاذ نضال خوري وعموم
آل ّ
املغوش يتقدمون من العروسني
ونوس والزميل اكرم
ّ
ّ
السعيدين واهلهما باصدق التهاني سائلني اهلل ان يكلل
زواجهما بالبنني واحلياة السعيدة .الف مربوك.
تصوير اراكس

كفوري :الشعب اللبناني يتم اغتياله يومياً
التقى االعالمي شادي خليفة النجم وائل كفوري لصاحل قناة «اجلديد»،
وتزامنًا مع صدور قانون مينع التدخني يف األماكن العامة املغلقة يف
لبنان ،قال وائل :اؤيد صدور القوانني اليت حتفظ سالمة املواطنني ،لكن
الشعب ليس مرتاحًا.
وأضاف حبسب موقع «النشرة» :الزم باألول الدولة تريح الشعب
وبعدين تفرض عليه القوانني ،ال يوجد ماء وكهرباء وطرقات واالقتصاد
باألرض واملعيشة غالية وهناك حروب ومشاكل ،جيب أن يكون البلد جاهزًا
كي يكون املواطن نظاميًا .وعن اجلهة السياسية اليت ينتمي إليها ،قال
وائل :انتمائي وطين ،وحتديدًا للجيش اللبناني فقط ،وأكد أنه ال ينتخب،
وقال« :هلق إذا السياسة ماشية والفن واقف ..إيه ،بفكر فيها مش رح
قصر ،مش ماشية غري السياسة يف هذا البلد .ما حدا بيعرف .وهل ميكنك
إحداث تغيريات ..يغتالونك! يغتالون الشعب اللبناني كل يوم« ،وقفت
عالسياسيني» ،الشعب اللبناني يتم اغتياله يوميًا،
وعن اللغط الذي حدث إثر دعوة إليسا له للغناء معها على املسرح
خالل حفلها يف «أعياد بريوت» واعتذاره قال وائل :إليسا تعلم كم أحبها
وأحرتمهاُ ،دعيت ولبيت الدعوة واحرتمت شخصها على املسرح وقلت هلا:
هذا حفلك وال أريد أن يؤثر امر على هذا املهرجان ولو بنسبة صغرية،
احرتمت جنوميتها وهي غنت لي «عمري كلو» وهي إليسا «عمري كلو».
ُ
وبعدما كانت والدته نقطة ضعفه يف احلياة قال وائل« :واليوم صارت
أمي وابنيت ميشيل نقطيت ضعفي».
وإن كان سيقبل مبنصب رئيس احتاد كرة املضرب يف لبنان أجاب:
«بعد بكري عاملوضوع ،االنتخابات قريبة وإن شاء اهلل خري ،مل أختذ قراري
بعد».

أعلن فرع شركة األدوية األمريكية «فايزر» يف تونس احلصول
على ترخيص من احلكومة اليت ترأسها حركة النهضة االسالمية
لرتويج عقار «الفياغرا» يف تونس اليت كانت الدولة الوحيدة يف
العامل الذي حتظر أدوية عالج اخللل اجلنسي.
وقال حامت حشيشة ،مدير شركة «فايزر تونس» ،يف مؤمتر
صحايف الثالثاء ان «السلطات منحت الشركة يف أيار/مايو الفائت
ترخيصا لرتويج عقار الفياغرا يف تونس» وأن «احلبة الزرقاء
متوفرة يف كامل صيدليات البالد يف علب ذات  4حبات ترتاوح
أسعارها «العلب» بني حنو  18دينارا تونسيا «حوالي  9يورو»
وحوالي  24دينارا «حنو  12يورو»» .وذكر بان شركته تقدمت
يف تشرين الثاني/نوفمرب  1998بطلب إىل حكومة الرئيس السابق
زين العابدين بن علي للحصول على ترخيص لتوزيع الفياغرا يف
تونس إال أن الطلب قوبل بالرفض .ويعاني  %40من رجال تونس
املتزوجني ممن جتاوزوا سن األربعني من «خلل جنسي ميكن أن
يكون خفيفا او متوسطا او تاما» حبسب نتائج دراسة نشرتها سنة
« 2007اجلمعية التونسية للدراسات و البحوث اجلنسية و اخللل
اجلنسي» غري احلكومية.
وقالت اجلمعية إن نسب التونسيني املتزوجني املصابني ب»اخللل
اجلنسي» ترتفع كلما تقدم الرجل يف السن لتصل إىل نصف من
جتاوزا اخلمسني .وأرجع مدير اجلمعية الدكتور حبيب بوجناح أسباب
هذا «اخللل» إىل الضغوطات النفسية والنظام الغذائي غري الصحي
والتدخني والبدانة وأمراض العصر مثل السكري وارتفاع ضغط
الدم .وقال إن ما بني  20و % 30من حاالت الطالق املسجلة يف
تونس سنويا سببها «اخللل اجلنسي».
ويسجل يف تونس سنويا حوالي  70ألف عقد زواج وحنو  12حالة
طالق .ومل مير خرب تسويق عقار الفياغرا يف تونس دون أن يثري
سي ًال من التعليقات والنكات الساخرة بني نشطاء اإلنرتنت وشبكة
التواصل االجتماعي «فيسبوك» حيث عبرّ كثريون عن سعادتهم
بهذا اخلرب بل وربطوا بينه وبني فوز حركة النهضة اإلسالمية يف
االنتخابات األخرية.
وكتب أحد املعلقني «احلمد
هلل لقد حتققت أهداف الثورة
حبة زرقاء و 4نساء ...اآلن
مل نعد يف حاجة إىل اجمللس
التأسيسي شكرًا للمسؤولني
احلاليني».

اليسا للمرة األوىل
يف تركيا

ومن املتوقع ان حتيي
الفنانة اليسا حف ًال غنائيًا يف
تركيا يوم الرابع عشر من شهر
أيلول اجلاري ،لتكون بذلك
املرة األوىل اليت حتيي فيها
حف ًال هناك بعد كل من هيفاء
ونانسي عجرم .وكانت اليسا
قد احيت اخريًا اول حفل هلا يف
القاهرة منذ اندالع الثورة وذلك
يف ملعب «اهلوكي» وهو املكان
ذاته الذي كان يفرتض ان يغين
فيه عمرو دياب قبل اسبوع لكن
حفله ألغي بسبب قلة اإلقبال.
يذكر ان اليسا شوهدت أول من
أمس يف املارينا ضبية متارس
رياضة املشي داخل اجملمع.

طفيليات الهررة تسبب العمى والخرف واالنفصام..
حذر باحثون بريطانيون من خطر الطفيليات اليت تنقلها اهلررة
إىل البشر ،واليت قد تسبب العمى ،واخلرف ،والعيب اخللقي،
واإلنفصام.
ونقلت صحيقة «ديلي ميل» الربيطانية غلى موقعها
اإللكرتوني ،عن ريتشارد هوليمان ،وهو مستشار يف علم
األحياء جبامعة مستشفى سانت جورج يف لندن ،قوله إن
«طفيلية «توكسوبالمسا غوندي» هي خبطورة السلمونيال
والبكترييا امللتوية ،اليت تصيب كثريًا من األشخاص».
وأضافت أن «طفيلية «توكسوبالمسا غوندي» تصيب قلة
مدمرًا
من األشخاص ،لكن يف حال اإلصابة بها ،يكون أثرها
ّ
على اإلنسان».
ولفتت إىل أنه «يف حال ولد أحد األطفال مع طفيلية
ّ
فسيتأثر بها طوال حياته».
«توكسوبالمسا غوندي» اخللقية،
وأظهرت نتائج رمسية صادرة عن وكالة معايري الغذاء
الربيطانية أن  350ألف بريطاني يصابون بهذه الطفيلية يف
كل عام ،مشرية إىل أن  %80منهم قد ال يظهرون أي أعراض
مرتبطة باملرض.
ّ
تسبب العيب اخللقي ،أو
وحذرت من خماطر الطفيلة اليت قد
ّ
العمى ،أو اخلرف ،أو االنفصام لدى املصابني بها.
ولفتت إىل أن البشر قد يصابون بالطفيلية بعد تناول
امللوثة ،أو االتصال املباشر باهلررة احلاملة
اللحوم واخلضار
ّ
للطفيلية.
هن األكثر عرضة لإلصابة بالطفيلية،
وحذرت من أن احلوامل ّ
ّ
يشكل خطرًا على اجلنني.
ما
وقالت املنظمة إن اهلررة هي املضيف األساسي هلذه
الطفيلة ،غري أنها أوضحت أن مصادر اإلصابة األوىل هي من
امللوثة.
خالل تناول األطعمة
ّ

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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بني فريوز ودمشق
هام شباب سوريا بفريوز يف مرحلة البدايات ،ومحلوا لقب
«الفريوزيني» .أعادت فريوز العالقات بني اللبنانيني والسوريني يف
اخلمسينات ،و»قطعت القطيعة» بني البلدين اجلارين يف الستينات،
وباتت رمزا هلذه الشراكة املضطربة دائمًا.
بدأت فريوز مشوارها الفين يف مطلع اخلمسينات ،ودخلت سريعًا
توزع نشاطها
مع األخوين عاصي ومنصور رحباني يف شراكة فنية ّ
على «إذاعة لبنان» و»إذاعة الشرق األدنى» .دخلت هذه الشراكة
يف منعطف جديد حني ّ
عسه يف عام
تبناها مدير اإلذاعة السورية أمحد ّ
تعرف
فريوز.
أعمال
نشر
يف
األكرب
الفضل
اإلذاعة
 ،1952وكان هلذه
ّ
عسه إىل األخوين رحباني وفريوز عرب «إذاعة الشرق األدنى»،
أمحد ّ
وأرسل يف طلبهما من طريق فيلمون وهيب ،ومنحهما احلصة الكربى
من وقت امليكروفون السوري خالل السنوات اخلمس اليت أمضاها
سجلت فريوز يف دمشق
كمدير عام لإلذاعة .خالل هذه السنواتّ ،
تضمنت العديد من األعمال الوطنية اخلاصة
جمموعة هائلة من األغاني
ّ
بسوريا ،منها سلسلة من األناشيد كتبها ّ
وحلنها األخوان ،مثل «موطن
اجملد»« ،بالدنا لنا» ،و»فتاة سوريا» .كما تضمنت «ذكرى بردى»
«دمر» ،إىل جانب قصيدة
لألخطل الصغري ،ولوحة غنائية بعنوان
ّ
رحبانية بديعة« ،إىل دمشق» ،مطلعها« :بالدي وحّبك يا موجعي/
معي يعيش يا بالدي» .وفالس «ضفاف بردى» ،وختامه« :ضفاف
تلون املدى».
بردى يا دارة األحالم /على جبني الشام ّ
حية خجولة
إطالالت
لفريوز
قبل أن تغنيّ يف بعلبك عام  ،1957كانت
ّ
يف دمشق يصعب رصدها بشكل دقيق .يف أكثر من حديث صحايف،
تكرر الكالم عن ظهور يف «نادي الضباط» ،وإنشاد لقصيدة «ذكرى
ّ
بردى» لألخطل الصغري ،و»عنفوان» لعمر أبو ريشة .يف استعادته
عسة:
لتلك احلقبة الذهبية األوىل من تاريخ فريوز ،يروي أمحد ّ
«كانت فريوز آنذاك صوتا من غري صورة .كانت تتهيب الظهور
أمام الناس ،حتى يف غرفة مقفلة ،وترجتف كورقة عريش يف مهب
وألن موجة الشباب يف سوريا قد أنست لصوتها ،وأحّبته،
الريح،
ّ
فقد قمنا مبحاولة إلظهارها على املسرح للمرة األوىل» .حدث ذلك
على مسرح نادي الضباط ،يف حفلة جملموعة طالبات دوحة األدب
ختصصت يف تبنيّ رقصة السماح« .يف هذا اللجو املدرسي» ،ظهرت
ّ
املرتددة» وهي حماطة مبجموعة
فريوز« ،الفتاة اخلجول ،والوامجة،
ّ
ّ
وغنت وهي ترتدي
من بنات العائالت« ،ال وحيدة وسط األضواء»،
التنورة والبلوزة.
وعرف شبابها باسم
الوامجة»،
اخلجول
«الفتاة
هذه
عشقت دمشق
ُ
«الفريوزيني» .كتبت جملة «الصياد» يف آذار « :1953يبدو ان حزب
الفريوزيني بدأ يتوسع ويكرب إىل درجة أنه سينافس أكرب األحزاب
السياسية يف هذا البلد .فما كادت هذه اجمللة تشري إىل أن أكثر
الشبان السوريني بدأوا حيملون لقب الفريوزيني نسبة إلعجابهم
باملطربة اجلميلة الصوت والكثرية احلياء واخلجل اآلنسة فريوز ،حتى
أخذ الكثريون من الشبان اللبنانيني والفتيات والسيدات يكتبون
إلينا مؤيدين هذا احلزب ومعلنني إعجابهم به وانضمامهم إليه،
ألن إعجابهم بفريوز ال يقل حبال من األحوال عن إعجاب إخوانهم
ّ
ولعل من أطرف االقرتاحات اليت قدمها لنا االستاذ جنيب
السوريني.
حنكش هو ان يدخل صوت املطربة فريوز ضمن االتفاق االقتصادي
بني لبنان وسوريا ألنه ليس من العدل ان يذكر يف مالحق االتفاق
يصدر إىل سوريا كميات من الليمون احلامض واألرضي
ان لبنان
ّ
شوكي والعرق الزحالوي ،وال يذكر صوت فريوز ضمن املواد اليت
يصدرها إىل سوريا».
ختمت «الصياد» هذا احلديث« :بقي أن نقول إنه إذا كان حزب
املطربة فريوز بدأ يكرب ويتضخم ،فإن لذلك سببني :أوهلما أن صوت
هذه املطربة عميق العذوبة موقظ لآلالم النائمة يف القلب والنفس،
والثاني أن اللبنانيني كرهوا األحزاب السياسية القائمة على املنفعة
اخلاصة وإيقاظ الفنت النائمة وأصبحوا يبحثون بالسراج والفتيلة عن

أحزاب مثل حزب فريوز توفر هلم الطمأنينة والبهجة».
من اإلذاعة إىل املعرض الدولي
ّ
توطدت عالقة دمشق بفريوز ،وعلت األصوات املطالبة بظهورها
استعدت
على مسرح «معرض دمشق الدولي» .بعد طول انتظار،
ّ
العاصمة السورية الستقبال احلفل املنتظر يف أيلول  ،1958يف
مرحلة ّ
توترت فيها العالقات بني سوريا ولبنان إثر استجابة الرئيس
ّ
وشنه
األمريكي دوايت ايزنهاور لنداء الرئيس كميل مشعون،
«عملية اخلفاش األزرق» يف منتصف متوز .رافقت «الصياد» هذا
أول يف الرابع من أيلول« :بطاقات فريوز
احلدث ،وقالت يف تعليق ّ
اليت تبيعها إدارة معرض دمشق الدولي للحفلة أو الليلة اللبنانية
اليت ستحييها فريوز ليل  23أيلول احلالي يف دمشق ،نفدت كلها.
بيعت البطاقة خبمس وعشرين لرية لبنانية ،ومع هذا نفدت كلها
منذ اآلن .وقد أثبت هذا أن الشوق لسماع فريوز شخصيًا هو أمر
أن شعبية فريوز ال تضاهيها شعبية مطربة أخرى .كما
عجيب .وأثبت ّ
حب الفريوزيني يف دمشق لفريوز لبنان
أثبت ّ
أن السياسة لن تقتل ّ
والشرق العربي» .بعد أسبوعني ،عادت اجمللة وأشارت إىل إمكان
متر بها فريوز إثر مرض ابنها هلي،
إلغاء احلفل بسبب احملنة اليت ّ
ّ
وذكرت بأن النجمة اللبنانية أرادت احياء هذا احلفل ألسباب« ،منها
إعادة الصلة الروحية بني لبنان وسوريا بعد ان فرقتها السياسة»،
و»ما كاد خرب قبول فريوز االشرتاك مبعرض دمشق الدولي حتى ضج
الشرق أمجع بالبشرى السعيدة» .وأضافت« :قامت القيامة ومل تقعد
أدى ذلك إىل
بعد .دمشق كلها تريد أن ترى فريوز تغنيّ حتى لو ّ
خرق حرمة معرض دمشق الدولي .سيهّبون مجيعا ليقولوا هلا إنهم
ّ
وعشاقها».
أنفسهم طفلها
وتأجل لقاء فريوز جبمهورها الدمشقي سنة.
ُألغي احلفل املوعود،
ّ
جنحت «الليلة اللبنانية» األوىل جناحًا عظيمًا ،وأقام بعدها الزعيم
فخري البارودي على شرف فريوز واألخوين حفلة ساهرة يف نادي
الضباط «حضرها لفيف من رجال البالد وسادته» .يف تلك احلفلة،
ونوها
توجه فريوز وعاصي «بكلمة شكر صادقة ألهالي دمشق»،
ّ
ّ
تكرر
باجلهد الذي بذله مدير املعرض فيصل الداالتي إلجناح احلفلّ .
اللقاء يف السنوات التالية ،وبات لدمشق موعد سنوي مع فريوز يف
أيلول .عام  ،1960افتتحت فريوز العرض بقصيدة «سائليين» من
شعر سعيد عقل .ويف عام ّ ،1961
غنت من شعر األخطل« :يا ربى ال
ترتكي وردًا وال تبقي أقاحا /مشت الشام إىل لبنان شوقًا والتياحا»،
كما ّ
غنت «خدني ازرعين بأرض لبنان» ،وختمت احلفل مبغناة فلسطني
الكربى «راجعون» .أصدرت شركة «صوت الشرق» خمتارات من هذه
احلفلة على اسطوانة من احلجم الكبري محل غالفها اخللفي نصًا يقول
يشد حنجرة ذهبية اىل عاصمة
«بني فريوز ودمشق وشائج أمجل ما
ّ
فن .من دمشق طارت الكلمة اليت باتت على كل شفة :الناس يف
هذا العصر فريوزيون أو ال فريوزيون .وكانت سفريتنا اىل النجوم
خصها به شعب دمشق ،فإذا الليالي اللبنانية يف
وفية للحب الذي ّ
املعرض اخلالد ،تلك اليت حيج إليها الناس من كل سوريا ليستمتعوا
بأنغام ذات الصوت احلريري ،صفحات جديدة من ألف ليلة وليلة.
دمشق وفريوز إمسان ال ينفصالن».
يف  ،1962انتقلت مسرحية «جسر القمر» من بعلبك إىل دمشق،
وافتتحت بقصيدة سعيد عقل« :قرأت جمدك يف قليب ويف الكتب/
شآم ما اجملد أنت اجملد مل يغب» .يف ُ ،1963ق ّدمت «الليل والقنديل»
يف دمشق قبل عرضها يف لبنان ،وافتتحت بقصيدة أخرى نظمها
سعيد عقل خصيصا هلذه املناسبة« :شام يا ذا السيف مل يغب/
يا كالم اجملد يف الكتب /قبلك التاريخ يف ظلمة /بعدك استوىل
على الشهب» .يف عام  ،1964انتقلت «بياع اخلوامت» من األرز إىل
الشام ،وافتتحت يقصيدة جديدة لسعيد عقل« :نسمت من صوب
سوريا اجلنوب» .عام  ،1965غابت فريوز عن دمشق بسبب محلها،
وعادت إليها يف العام التالي حيث ّ
غنت ألهلها من شعر األخوين
رحباني« :قد غبت عنهم وما لي يف الغياب يد /أنا اجلناح الذي يلهو
ضم الربنامج «أجراس العودة» اليت كتبها سعيد عقل
به السفر».
ّ
لفلسطني خصيصا ،وكان اخلتام «دبكة لبنان بامللقى دبكة شيل
قدمت فريوز حفالتها يف جو حمتقن بعد تعرض احلكم
السواعد»ّ .
السوري حملاولة انقالب ،لكنها حصدت جناحا كبريا أدهش الصحافة.
يف الرابع عشر من أيلول ،نشرت «لسان احلال» صورة لفريوز على
صفحتها األوىل ،وكان التعليق املرافق« :متتعت دمشق ،بالرغم
من احملنة القاسية اليت مرت بها ،بصوت فريوز الذي انطلق من

فريوز يف معرض دمشق الدولي عام .1961
معرض دمشق يشدو وينتزع تصفيق احلاضرين ومحاستهم املنقطعة
النظري» .يف أعلى الصفحة ،جاء العنوان الرئيسي« :حافظ أسد أحبط
حماولة االنقالب بقصف السويداء بالصواريخ» ،وتاله باخلط األمحر
العريض« :جتريد احلرس األمحر من السالح».
لبنان الثاني
ّ
توطدت العالقة بني فريوز واملعرض الدمشقي يف السنوات التالية،
املقررة .عام  ،1967انتقلت «هالة وامللك»
احلفالت
عدد
وتضاعف
ّ
«مر بي» اليت مجعت
إىل دمشق بعد بريوت واألرز ،وافتتحت بقصيدة ّ
بني شعر سعيد عقل وأحلان حممد عبد الوهاب .يف العام التالي،
استقبلت دمشق فريوز يف مسرحية «الشخص» ،وجاء ذلك يف فرتة
توترت فيها العالقات بشكل كبري بني سوريا ولبنان .وضعت سوريا
ّ
شلت حركة الرتانزيت بني البلدين ،وطالبت
«عوائق اقتصادية»
السياسيني اللبنانيني «بالتشدد يف مالحقة الالجئني السياسيني
وإنذارهم بعدم اختاذ األرض اللبنانية كمنطلق للهجوم والتهجم على
احلكم السوري القائم ،وعدم القيام بأعمال تؤدي إىل الضرر مبصاحل
لبنان وعالقته مع احلكام السوريني» ،كما كتبت جملة «الديار»
حتت عنوان «فريوز تعيد العالقات مع السوريني» .جتاهلت فريوز
ّ
فغنت وأطربت كعادتها يف معرض
«أصوات القطيعة واملقاطعة،
دمشق الدولي وفرشت احملبة على طريق العالقات بني البلدين مما
دعا احلكومة السورية إىل االحتفاء بفريوز واألخوين رحباني ومنحهم
أومسة االستحقاق السوري من الدرجة األوىل ،وقد قام بتقليد
األومسة الرفيعة وزير االقتصاد السوري السيد زهري اخلاني يف
حفلة حضرها وزير اخلارجية الدكتور ابراهيم ماخوس وعدد كبري من
الشخصيات الرمسية».
على الصفحة املقابلة ،نشرت «الديار» تعليقا لسعيد عقل عنوانه
»:فريوز تقطع القطيعة بني لبنان وسوريا» ،وفيه« :حتضر اسبوع
ّ
التوله أو العبادة،
فريوز يف دمشق ،حيث تبلغ محاسة الناس هلا حد
أو تكون جتهل الوشائح احلقيقية اليت تشد سوريا إىل لبنان».
«نتوقف عن وصف الليلة األخرية اليت حضرناها شخصيًا لنقول غري
منبئني أو رامجني بالغيب :يستحيل أن ال حيصل يف هذين اليومني
انقالب على واقع القطيعة االقتصادية البغيضة .ال كذبنا اهلل .إىل
هذا االستنتاج انتهى بنا ما شهدناه من لعب معبودة بقلوب عابدين.
ويكون هؤالء أيضًا كل رجال احلكم يف دمشق .تعرف دولتنا؟ إن هي
برعت ،عند جتهم اجلو بني لبنان ولبناننا الثاني (وهذا اسم سوريا
على شق قلمنا) يف استغالل من يعرفون ،أية كانت الظروف ،أن
يتفوهوا بكلمة كره ،ويف طليعتهم فريوز ،رأت العجب .والعجب هو
ّ
أن سوريا تعجز عن اإلساءة إىل لبنان ،ال بسبب أميا شيء إال أنها،
يف قعر قعر قلبها ،تعترب نفسها جزءًا من لبنان» .بعد هذا الكالم،
اسرتسل سعيد عقل يف وصف احلفالت الدمشقية ،وقال يف اخلتام:
«فريوز ،احلبيبة احللوة احللوة ،شكرًا باسم لبنان».
أعادت فريوز العالقات مع السوريني يف اخلمسينات ،وأعادتها
ّ
فوطدتها وثّبتتها .حتمل مرحلة السبعينات
من جديد يف الستينات،
سلسلة أخرى من املفاجآت املنسية ،وحتتاج هذه املفاجآت إىل وقفة
أخرى مقبلة.
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تتمــات

«السلسلة» تسابق النواب...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
جلستها امس االول ،تؤمن حنو  1295مليار لرية .وتبعا لذلك قرر
رئيس احلكومة اطالق ورشة عمل وزارية خالل الفرتة الفاصلة مع موعد
انعقاد جلسة  17ايلول ،تتخللها سلسلة اجتماعات تعقد يف السرايا
احلكومية بهدف وضع احللول واملقرتحات اليت تؤمن االيرادات الالزمة
للسلسلة ،ومن دون ان ترتب على املواطن اية تبعات ضريبية ،كما
اكدت اوساط رئيس احلكومة.
على ان احالة السلسلة على اجمللس النيابي  -إن متت بعد جلسة
 17ايلول ـ ال تعين نهاية املطاف ،بل مثة مسار آخر ينتظرها يف جملس
النواب ،اشبه ما يكون بطريق جلجلة حقيقي ملا يعرتيه من تعقيدات
سياسية على الضفتني ما بني « 8و 14آذار» ،ومن مطبات زمنية ال
تقل تأثريا عن التعقيدات السياسية ،اذ ان السلسلة ،وإن احيلت على
اجمللس النيابي يف القريب العاجل ،ستبدو كأنها وردت يف الوقت
النيابي الضائع ،وستدخل فورا يف سباق مع الوالية اجمللسية اليت
ستنتهي بعد عشرة اشهر .ومعلوم ان السنة االخرية لوالية جملس
النواب هي سنة االنتخابات اليت تتقدم فيها االولويات النيابية على
اية اهتمامات اخرى ،خاصة ان السلسلة تتطلب متابعة مباشرة هلا يف
اللجان النيابية املختصة ،وقد يستغرق ذلك وقتا رمبا يكون شهرا او
شهرين ،ورمبا اكثر من ذلك بكثري.
واذا قدر هلذه السلسلة ان تعرب حقل االشواك املزروع على طريق
اللجان النيابية املختصة ،فإن طريقها اىل اهليئة العامة القرارها مزروع
بلغمني ،يطال االول السلسلة نفسها اليت تؤشر اجواء قوى «الرابع
عشر من آذار» اىل السعي اىل نسفها ،وعدم السماح بتمريرها يف
جملس النواب ،ال يف اللجان وال يف اهليئة العامة ،مع وضع احتمال
حماولة فرط النصاب يف صدارة االحتماالت اليت سيتم فيها مواجهة
السلسلة .وقد سبق لرئيس «كتلة املستقبل» فؤاد السنيورة ان ابلغ
ك ًال من رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي
ووزير املال حممد الصفدي بان إقرار السلسلة مبعزل عن أي رؤية
إصالحية لإلدارة ،ينطوي على خطورة كبرية ،ومن اخلطأ اعطاء زيادة
للموظفني من دون ان تكون مرفقة مبشروع متكامل يتضمن رؤية حول
هيكلية االدارة وكيفية ترشيقها وتفعيل إنتاجيتها.
اما اللغم الثاني ،فيهدد اجللسة التشريعية نفسها ،اذ ان انعقادها
دونه عقبات مل تذلل بعد ،على ضفيت االكثرية واالقلية ،خاصة ان
انعقاد اجللسة التشريعية سيبدأ حكما بتصديق حمضر اجللسة التشريعية
اقر فيها االقرتاح املتعلق بتثبيت املياومني وجباة االكراء
السابقة اليت ّ
يف مؤسسة كهرباء ،واملشروع املتعلق باالنفاق احلكومي ،مبا جيعلهما
قابلني للنشر يف اجلريدة الرمسية وبالتالي ساريي املفعول .االمر الذي
يبقي مصري اجللسة التشريعية رهنا بقدرة االكثرية النيابية احلاكمة على
توفري النصاب القانوني املطلوب لعقد اجللسة ،اذا قررت « 14آذار»
عدم املشاركة يف اجللسة ،كما فعلت عند التصويت يف اجللسة االخرية.
علما ان لرئيس «كتلة جبهة النضال» النائب وليد جنبالط مالحظات حول
هذين املوضوعني.
وقد اقر جملس الوزراء مشروع سلسلة الرتب والرواتب خالل جلسة
مطولة عقدها يف القصر اجلمهوري يف بعبدا برئاسة رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ،على ان يبدأ سريانها اعتبارا من اول متوز  ،2012كما
قرنها باقرار اجراءات وتدابري مالية ومنها إحداث غرامات على االمالك
البحرية ،وضريبة على الفوائد املصرفية ،وضريبة على ارباح التحسني
العقاري ،ورسم اضايف على رخص البناء ،وإحداث غرامة على االجهزة
اخللوية غري املسددة لرسوم اجلمارك واوضحت مصادر حكومية ان ما
اقره جملس الوزراء امس ،يتوزع على شقني :األول زيادة غالء املعيشة
احملتسبة اعتبارا من  ،2012-2-1تدفع كاملة يف آخر ايلول  .2012واما
بالنسبة اىل سلسلة الرتب والرواتب ،فتدفع فروقاتها مقسطة على
مخس سنوات اعتبارا من اللحظة اليت يصدر فيها القانون يف جملس
النواب.
وقالت مصادر وزارية ان اجللسة اتسمت بنقاش مستفيض حول
مصادر التمويل وتنوعت االقرتاحات الوزارية يف هذا اجملال  ،ودفع
وزراء «حركة امل» و»حزب اهلل» يف اجتاه اقرار السلسلة من دون
تأخري ،مع التشديد على اال تطال عناصر تغطية كلفة السلسلة الشرائح
الشعبية والفقراء ،وايدهم يف ذلك وزراء «تكتل االصالح والتغيري»،
اىل جانب وزراء «جبهة النضال» حيث اكد الوزير وائل ابو فاعور «اننا
كنا من البداية مع توفري االيرادات الالزمة ،ومن ثم اقرار السلسلة،
ونتمنى ان تكون هذه االيرادات اليت تفادت املس بالفقراء قادرة على
إبعاد اية تأثريات اقتصادية سلبية».
وحتفظ الوزراء مروان شربل ومسري مقبل وناظم اخلوري عن عدم
اقرار كامل بنود االيرادات لتغطية تكاليف السلسلة البالغة  2200مليار
لرية ،،كما قال الوزير اخلوري ،بينما لفت وزير العدل شكيب قرطباوي
اىل ان مشروع السلسلة لن حيال على اجمللس النيابي قبل االنتهاء من
اقرار كامل مشروع الواردات ،مشريا اىل اخذ جملس الوزراء باقرتاح
اخضاع رواتب املتقاعدين لضريبة الدخل ،وتاليف االزدواجية الوظيفية
يف احتساب الزيادة لدى املوظفني املنقولني من سلك اىل سلك.
واشارت املصادر اىل ان الرئيس ميقاتي قدم مداخالت متعددة خالل
اجللسة ركز فيها على اقرار السلسلة كحق بات مستحقا للموظفني،
وذلك انفاذا ملا مت االتفاق عليه بني اللجنة الوزارية مع اهليئات
النقابية ،ونقلت املصادر عن الرئيس ميقاتي قوله« :حنن قلنا من
البداية ان ما يعنينا هو البلد بكل شرائحه ،وكما هي اولوية االمن
واالستقرار كذلك هي اولوية االمن االجتماعي واالمن االقتصادي ،وما

قام به جملس الوزراء هو جزء من التأكيد على االمن االجتماعي ،فقد
مت اقرار السلسلة ،وستتم احالتها على اجمللس النيابي مرفقة بكل
املشاريع املتعلقة بالواردات ،إذ ال نفقات من دون واردات .وبذلك
تكون احلكومة قدمت اشارة كربى اىل ان حرصها على االمن االجتماعي
ال يقل ابدا عن حرصها على االمن واالستقرار ،وعلى االمن االقتصادي
الذي هو يف مقدمة اولوياتنا ايضا .وحنن سنبقى مستمرين يف هذا
االجتاه .ولن نركن لكل ما يقال من هنا وهناك».
اىل ذلك ،اعلنت «هيئة التنسيق النقابية» ان موقفها من مقررات
جملس الوزراء ستحدده خالل االجتماع الذي ستعقده بعد ظهر اليوم يف
مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرمسي – االونيسكو.
سياسيا ،برز امس تواصل الفت لالنتباه بني البطريركية املارونية
و»حزب اهلل» ،متثل بالزيارة اليت قام بها وفد من احلزب اىل الدميان
برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد ،حيث التقى
البطريرك املاروني بشارة الراعي.
وقالت مصادر مطلعة على اجواء اللقاء انه كان محيما بدرجة عالية،
وتشعب البحث يف االوضاع اللبنانية بشكل عام ،سواء على الصعيد
السياسي او االمين او االقتصادي ،وصوال اىل قانون االنتخاب ،وكذلك
على املستوى االقليمي واالحداث اجلارية من حول لبنان« .والتقى
اجلانبان على التأكيد على العيش الواحد ،وضرورة صيانته وتعزيزه
والنأي به عن كل ما يهدده ،وعلى اهمية التهدئة السياسية ،ويف
شتى اجملاالت ،خاصة ان استقرار لبنان مرتبط اساسا بالتفاهم بني
ابنائه وكل مكوناته».
ويف سياق متصل ،يعقد النائب رعد عند العاشرة والنصف قبل ظهر
اليوم ندوة صحافية يف اجمللس النيابي خمصصة للرد على مذكرة البنود
التسعة اليت قدمتها قوى الرابع عشر من آذار اىل رئيس اجلمهورية حول
املوقف من سوريا.

بوتني متمسك...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
االنتقادات الغربية يف قضايا متنوعة بدءا من سوريا ووصو ًال اىل
إدانة فرقة «بوسي رايت» ملوسيقى البانك الدائها اغنية يف كاتدرائية
املسيح املخلص يف موسكو تتضرع اىل العذراء ان تنقذ روسيا من
بوتني.
وجتادل مع املذيع الذي يتحدث االنكليزية يف شأن ترمجته اسم
الفرقة اىل الروسية ،قائ ًال« :أعتقد أنك لن تفعل ألنها تبدو فاحشة
حتى باالنكليزية».
ويف املوضوع السوري ،سئل هل تعيد موسكو النظر يف موقفها من
سوريا ،فأجاب« :ملاذا على روسيا فحسب أن تعيد تقويم موقفها؟ رمبا
على شركائنا يف العملية التفاوضية اعادة تقويم مواقفهم» .والحظ ان
الواليات املتحدة تنتظر من املتشددين ان يساعدوا يف اسقاط النظام
السوري ،متوقعا ان تندم على ذلك .واضاف ان «أحداث السنوات
االخرية تظهر ان كل مبادرات شركائنا مل تنته قط كما كانوا يرغبون»،
وذكر على سبيل املثال افغانستان.
وأكد ان املفاوضات ال تزال السبيل النهاء العنف الدائر يف سوريا،
ومصري سوريا جيب ان يقرره السوريون انفسهم .وحدد سالمة
املفاوضني عن النظام السوري وكذلك القيادة السورية شرطا مسبقا
الية عملية انتقالية ،ولكن من غري ان يسمي مباشرة الرئيس السوري
بشار االسد.
وقال« :بالنسبة الينا االهم هو انهاء العنف وارغام مجيع اطراف
النزاع ...على اجللوس اىل طاولة املفاوضات وتقرير مصري مجيع
املشاركني يف العملية السياسية احمللية وضمان امنهم ...عندها فقط
ميكن املضي اىل اخلطوات العملية يف شأن تنظيم البلد من الداخل...
اننا نعي متاما انه جيب ان حتصل تغيريات هناك ،لكننا نعتقد ان هذا
ال يعين ان هذه التغيريات جيب ان تكون دموية ...لدينا القدر نفسه
من االحرتام للجميع».
وبثت إذاعة «صوت روسيا» أن بوتني سيلتقي السبت وزيرة اخلارجية
االمريكية هيالري كلينتون على هامش قمة منتدى التعاون االقتصادي
لدول منطقة آسيا  -احمليط اهلادئ «أبيك» يف مدينة «فالديفوستوك»
الروسية .وسيبحثان يف االزمة السورية وسبل تعزيز العالقات بني
البلدين.

تعزيز االستخبارات...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
تقويم» موقفها من سوريا وضمان سالمة قيادتها احلالية يف أي
عملية انتقال للسلطة .ص  11و12
وافاد «املرصد السوري حلقوق االنسان» الذي يتخذ لندن مقرًا له
ان  78شخصًا على االقل قتلوا يف سوريا أمس االول هم  33مدنيا
و 29جنديا و 16من املقاتلني املعارضني .ففي محص ،قال املرصد ان
تسعة جنود واربعة من اعضاء «اللجان الشعبية» املسلحة قتلوا ،بينما
اصيب العشرات من املقاتلني املوالني للنظام يف معارك يف منطقة
قلعة احلصن ويف وادي النصارى الذي تنتشر فيه قرى مسيحية.
وتضم «اللجان الشعبية» مدنيني تسلحوا للدفاع عن احيائهم وقراهم
يف مواجهة املقاتلني املعارضني.
وصرح مدير املرصد رامي عبد الرمحن« :عندما تدور معارك بني
مدنيني ومسلحني وآخرين موالني للنظام ،نكون امام حرب اهلية»،
حمذرا من تزايد انتشار مثل هذه املواجهات.
ويف الشمال ،متكن اجليش من استعادة جسر بركوم على مسافة حنو

 20كيلومرتًا جنوب حلب ،والذي كان املعارضون املسلحون سيطروا
عليه قبل ثالثة اسابيع .ويقع اجلسر على الطريق السريع بني دمشق
وحلب ويسيطر على الطرق املؤدية اىل ريف حلب .وفشلت ثالث
حماوالت للمسلحني الستعادة اجلسر.
ويف اجلنوب متكنت القوات النظامية من استعادة بلدة تل شهاب على
احلدود السورية  -االردنية اليت كان الالجئون السوريون بتخذونها ممرًا
للفرار اىل االردن.
وقال سكان وعمال اغاثة حمليون ان قصفا للجيش السوري بقذائف
اهلاون واملدفعية ملخيم الريموك الفلسطيين جنوب دمشق اسفر عن
مقتل  20شخصًا.
واعلن مركز ائتالف الذخائر العنقودية الذي يتخذ لندن مقرًا له،
انه مجع صورًا ولقطات فيديو من ناشطني سوريني تظهر شظايا يف
موقعني على االقل يف سوريا لذخائر عنقودية تقتل املدنيني وتسبب
تشوهات هلم حتى بعد انتهاء الصراع بوقت طويل.
ومع احتدام املعارك يف أكثر من منطقة سورية ،كشف مسؤولون
امريكيون يف واشنطن ان الواليات املتحدة عززت وجود عمالء
االستخبارات والديبلوماسيني االمريكيني على احلدود الرتكية  -السورية
من اجل تقديم املشورة لقوات املعارضة السورية ومراقبة عناصر تنظيم
«القاعدة» .وأوضحوا ان عمالء االستخبارات االمريكية جيمعون معلومات
من الالجئني واملنشقني عن النظام السوري ،فيما حياول موظفو وزارة
اخلارجية االمريكية مساعدة املعارضني على االنتظام سياسيًا .ومل تشأ
وزارة الدفاع االمريكية او البيت االبيض التعليق على هذه االنباء.
ديبلوماسيًا ،رأت وزارة اخلارجية السورية ان خطاب الرئيس املصري
حممد مرسي خالل اجتماع وزراء اخلارجية العرب الذي قال فيه إن النظام
السوري «لن يدوم طويال» ميثل «تدخال سافرا» يف الشأن السوري.
وامس استقبل مرسي رئيس الوزراء القطري وزير اخلارجية الشيخ
محد بن جاسم بن جرب آل ثاني الذي اعلن عقب اللقاء ان قطر ستستثمر
 18مليار دوالر يف مصر خالل السنوات اخلمس املقبلة .ص11
ويف لندن ،قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند انه «على اتفاق
تام» مع رئيس الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون على «التعجيل يف
العملية السياسية االنتقالية» يف سوريا .ويعقد االحتاد االوروبي
اجتماعا على مستوى وزراء اخلارجية اليوم وغدًا يف قربص لتدارس
سبل دعم جهود املبعوث اخلاص املشرتك لالمم املتحدة وجامعة الدول
العربية االخضر االبرهيمي الذي سيزور القاهرة خالل االيام القريبة
للتشاور مع املسؤولني يف اجلامعة ومن ثم دمشق.

خامنئي :عقد...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
االستقرار اإلقليمي وزعزعة األمن واالقتصاد ما سيثري أصداء واسعة
خارج الشرق األوسط» .وأكدت أنها ال ترى عالمة على أن الربنامج
النووي إليران يهدف إىل تطوير أسلحة.
وأشار خامنئي ،خالل استقباله رئيس وأعضاء جملس خرباء القيادة،
إىل «انعقاد مؤمتر قمة دول عدم االحنياز يف طهران كعرض لقوة
حولوا
اجلمهورية اإلسالمية وعظمتها» .وقال إن «أعداء الشعب اإليراني ّ
حبماقتهم هذه القمة إىل حرب ديبلوماسية مع إيران ،كانت نتيجتها
هزميتهم فيها هزمية نكراء خمزية» .وأضاف إن «االنعقاد الناجح لقمة
عدم االحنياز يف طهران ،أمنوذج للظروف املهيأة واجلاهزة للنظام
قدمته إيران للعامل».
الفكري الذي ّ
واستضافت طهران نهاية آب املاضي القمة الـ 16حلركة عدم االحنياز،
مبشاركة مسؤولني من  120دولة ،بينهم  30رئيس دولة وحكومة.
واعترب خامنئي أن «انعقاد قمة عدم االحنياز يف طهران بأنه عرض
لقوة إيران وهيبتها وعظمتها من مجيع النواحي» .وقال «لقد جرت
حماوالت من خالل إثارة بعض األجواء لدفع إيران حلجب بعض مواقفها،
وأال تعلن عنها خاصة ضد الكيان الصهيوني ،إال أن القمة عقدت بتلك
اهليبة اليت مل تفلح معها تلك احملاوالت».
ورفض املندوب اإليراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي
اصغر سلطانية «املزاعم اليت ساقتها الوكالة أخريًا حول موقع بارشني
قرب طهران».
وأكد سلطانية ،قبيل اجتماع جملس حكام الوكالة يف فيينا األسبوع
املقبل ،انه «ينبغي إتاحة الفرصة حتى تقوم إيران والوكالة بعملهما
املهين بعيدًا من الضجيج السياسي».وقال خالل اجتماع متهيدي حلكام
الوكالة لدراسة التقرير اجلديد الذي رفعه املدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية يوكيا أمانو حول الربنامج النووي اإليراني ،إن «إيران
والوكالة ميكنهما فقط ،بعيدًا عن الضجيج السياسي واإلعالمي ،مواصلة
ّ
وحل القضايا العالقة وتسويتها» .وأضاف «عندما تطرح
عملهما املهين
القضايا الفنية احملضة يف اإلعالم يثار الضجيج السياسي ويصبح
األمر عائقا أمام التقدم يف العمل».وحذر نائب وزير اخلارجية الروسي
سريغي ريابكوف إسرائيل ودو ًال أخرى من حماوالت تسوية امللف النووي
اإليراني بطريقة عسكرية ،موضحًا أن مثل هذا التصرف «سيؤدي إىل
تقويض االستقرار اإلقليمي وزعزعة األمن واالقتصاد ،ما سيثري أصداء
واسعة خارج منطقة الشرق األوسط ،وال جيوز السماح بذلك».
وأشار ريابكوف ،خالل مؤمتر صحايف يف موسكو ،إىل أنه «ليس
لدى موسكو أي مؤشرات ّ
تدل على أن طهران تسعى إىل تطوير أسلحة
نووية» .وقال «ليست هناك أدلة تشهد على أن إيران تقوم بتطوير
برنامج نووي عسكري» ،مضيفًا «لكننا نرى شيئًا آخر يدل على وجود
مواد نووية ،يتم تصنيعها يف إيران حتت رقابة مفتشي وخرباء الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وال يتم حتويل تلك املواد النووية الستخدامها
ألغراض عسكرية ،األمر الذي أكدته رمسيًا تلك الوكالة».
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طرق ممنوع املرور عليها خالل رالي لبنان الدولي الـ 35

عبدو فغالي يتطلع إىل فوز أول

حتضريًا لرالي لبنان الدولي الـ
 ،35الذي ينظمه النادي اللبناني
للسيارات والسياحة على طرق مزفتة
من اجلمعة  7أيلول اىل األحد  9منه،
يعقد السائقون اللبنانيون روجيه
فغالي ونقوال جورجيو وجيلبري بنوت،
اىل القطريني مسفر املرئي وعبد
العزيز الكواري مؤمترًا صحافيًا ظهر
غد اجلمعة يف مقر النادي بالكسليك
يتحدثون فيه عن مشاركتهم يف هذا
الرالي.
وأمس صرح بطل لبنان والشرق
األوسط لسباقات السرعة سائق «رد
من اليمني عبدو فغالي ومارك حداد يف مؤتمرهما الصحايف
بول» عبدو فغالي ،يف مؤمتر صحايف
عقده يف مطعم «ريبابليك» بعمارة
شلهوب ،بأنه آن األوان كي حيرز بطولة رالي لبنان بعدما احتل اربع عشرة للسرعة (كفريا  -الباروك):
مرات مركز الوصيف ومرتني املركز الثالث ،يف مرور عشر سنني على
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  13:33لغاية الساعة 16:33
تعاونه وشركة «رد بول» .وقال انه سيخوض الرالي ومالحه مارك من تاريخ  9/9/2012على الطرق اآلتية :كفريا  /أرز معاصر الشوف /
حمرك معاصر الشوف  /الباروك.
حداد يف سيارة «ميين كوبر جاي سي دبليو» رباعية الدفع ذات ّ
توربو سعة  1,6ليرت .ويشرف على هذه السيارة فريق «توك سبور»
املرحلة اخلاصة الثانية عشرة للسرعة (بتغرين  -مرج بسكنتا):
الرتكي وقد توىل حتضريها فريق «برود درايف» الربيطاني .وأشار اىل
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  15:06لغاية الساعة 18:06
انه اخترب السيارة للمرة االوىل يف اسطنبول قبل أكثر من اسبوعني.
من تاريخ  9/9/2012على الطرق اآلتية :بتغرين  /وادي اجلماجم /
منع مرور
الشاوية  /عني القبو  /مشرع  /وادي الكرم  /مرج بسكنتا.
على صعيد آخر ،صـدر عـن املـديرية العامة لقـوى االمـن الداخلـي -
وستفتح الطريق تباعًا بعد مرور آخر السيارات املشاركة يف
شعـبة العالقـات العامـة البالغ اآلتي:
السباق.
ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة سباق «رالي لبنان الدولي
والتقيد بإرشادات رجال قوى
يرجى من املواطنني الكرام أخذ العلم
ّ
اخلامس والثالثني» يف تواريخ  7و 8و ،9/9/2012لذلك ستتخذ املديرية االمن الداخلي وتوجيهاتهم ،وباإلشارات التوجيهية املوضوعة يف املكان
العامة لقوى االمن الداخلي تدابري السري اآلتية:
تسهي ًال حلركة املرور ومنعًا لإلزدحام.
املرحلة اخلاصة االوىل للسرعة (بالط  -طورزيا):
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  18:40لغاية الساعة 21:40
من تاريخ  7/9/2012على الطرق اآلتية :بالط  /بشللي  /زبدين  /بري
اهليت  /احلصون  /طورزيا.
املرحلة اخلاصة الثانية للسرعة (عني عيا  -دير بال):
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  20:03لغاية الساعة 23:03
احتفظت اسبانيا بطلة اوروبا والعامل باملركز االول يف الئحة التصنيف
من تاريخ  7/9/2012على الطرق اآلتية / :عني عيا  /كفرحي  /بقسميا
 /كفتون  /اجملدل  /زكزوك  /وطى فارس  /بزيزا  /دير بال  /بساتني العاملي ،اليت اذاعها أمس االحتاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ،برصيد
 1617نقطة وبفارق  180نقطة عن املانيا الثانية ،و 343نقطة عن انكلرتا
العصي  /كفرحلدا  /عورا  /ياريتا  /صورات.
الثالثة ،بينما تقدمت الربتغال درجة واحدة اىل املركز الرابع برصيد 1232
املرحلة اخلاصة الثالثة للسرعة (صورات  -البقيعة):
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  21:04لغاية الساعة  12:04نقطة ،وتراجعت االوروغواي درجة واحدة اىل املركز اخلامس برصيد 1217
من تاريخ  7/9/2012على الطرق اآلتية / :صورات  /فتيحات  /زين نقطة.
وتقدمت الربازيل ،بطلة العامل مخس مرات ،درجة واحدة اىل املركز
 /آصيا  /مراح احلاج  /العاللي  /حممرش  /مار ماما  /املسرح  /ضهر
ابي ياغي  /البقيعة  /دريا  /جران  /اوتوسرتاد املدفون  /جبيل  /جممع الثاني عشر برصيد  990نقطة ،واالكوادور ثالث درجات اىل املركز السابع
عشر برصيد  890نقطة ،وسويسرا ثالث درجات اىل املركز الـ 20برصيد
فؤاد شهاب  -جونية.
 847نقطة ،وتراجعت فرنسا درجة واحدة اىل املركز اخلامس عشر برصيد
املرحلة اخلاصة الرابعة للسرعة (بالط  -طورزيا):
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  8:25لغاية الساعة  965 11:25نقطة.
واستمرت اجلزائر اوىل بني املنتخبات العربية وتقدمت ست درجات
من تاريخ  8/9/2012على الطرق اآلتية :بالط  /بشللي  /زبدين  /بري
اىل املركز الـ 28برصيد  734نقطة ،تلتها ليبيا اليت تقدمت درجتني اىل
اهليت  /احلصون  /طورزيا.
املركز الـ 36برصيد  666نقطة ،ثم مصر اليت تقدمت درجتني اىل املركز
املرحلة اخلاصة اخلامسة للسرعة (عني عيا  -دير بال):
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  9:48لغاية الساعة  12:48الـ 38برصيد  634نقطة.
وتقدم لبنان ثالث درجات اىل املركز الـ 124برصيد  271نقطة،
من تاريخ  8/9/2012على الطرق اآلتية :عني عيا  /كفرحي  /بقسميا /
كفتون  /اجملدل  /زكزوك  /وطى فارس  /بزيزا  /دير بال  /بساتني وتراجعت سوريا درجة واحدة اىل املركز الـ 148برصيد  170نقطة.
وهذا ترتيب املنتخبات الـ 20االوىل يف الئحة التصنيف العاملي حتى 5
العصي  /كفرحلدا  /عورا  /ياريتا  /صورات.
ايلول ونشري بني قوسني اىل الرتتيب السابق لكل منتخب:
املرحلة اخلاصة السادسة للسرعة (صورات  -البقيعة):
 – )1( 1اسبانيا  1617نقطة.
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  10:49لغاية الساعة 13:49
 – )2( 2املانيا 1437
من تاريخ  8/9/2012على الطرق اآلتية :صورات  /فتيحات  /زين /
 – )3( 3انكلرتا 1274
آصيا  /مراح احلاج  /العاللي  /حممرش  /مار ماما  /املسرح  /ضهر
 – )5( 4الربتغال 1232
ابي ياغي  /البقيعة  /دريا  /جران  /اوتوسرتاد املدفون  /جبيل  /جممع
 – )4( 5االوروغواي 1217
فؤاد شهاب  -جونية.
 – )6( 6ايطاليا 1174
املرحلة اخلاصة السابعة للسرعة (زندوقة  -بزبدين):
 – )7(7االرجنتني 1121
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  6:32لغاية الساعة  9:32من
 – )8( 8هولندا 1044
تاريخ  9/9/2012على الطرق اآلتية :زندوقة  /القصيبة  /الكنيسة /
 – )9( 9كرواتيا 1020
العربانية  /الدليبة  /حاصبيا  /بزبدين.
 – )10( 10الدامنارك 1006
املرحلة اخلاصة السابعة للسرعة (زندوقة  -بزبدين):
 – )12( 11اليونان 1001
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  6:32لغاية الساعة  9:32من
 – )13( 12الربازيل 996
تاريخ  9/9/2012على الطرق اآلتية :زندوقة  /القصيبة  /الكنيسة /
 – )11( 13روسيا 990
العربانية  /الدليبة  /حاصبيا  /بزبدين.
 – )15( 14تشيلي 984
املرحلة اخلاصة الثامنة للسرعة (كفريا  -الباروك):
 – )14( 15فرنسا 965
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  7:53لغاية الساعة 10:53
 – )16( 16ساحل العاج 912
من تاريخ  9/9/2012على الطرق اآلتية :كفريا  /أرز معاصر الشوف /
 – )20( 17االكوادور 890
معاصر الشوف  /الباروك.
 – )17( 18اسوج 875
املرحلة اخلاصة التاسعة للسرعة (بتغرين  -مرج بسكنتا):
 – )19( 19اجلمهورية التشيكية 869
مينع مرور السيارات اعتبارًا من الساعة  9:26لغاية الساعة 12:26
 – )23( 20سويسرا 847
من تاريخ  9/9/2012على
الطرق اآلتية :بتغرين  /وادي
اجلماجم  /الشاوية  /عني القبو
 /مشرع  /وادي الكرم  /مرج
بسكنتا.
املرحلة اخلاصة العاشرة
للسرعة (زندوقة  -بزبدين):
مينع مرور السيارات اعتبارًا
من الساعة  12:12لغاية
الساعة  15:12من تاريخ
 9/9/2012على الطرق اآلتية:
زندوقة  /القصيبة  /الكنيسة
 /العربانية  /الدليبة  /حاصبيا
 /بزبدين.
املرحلة اخلاصة احلادية

التصنيف العاملي ملنتخبات كرة القدم
سجل تق ّدم الربتغال إىل املركز الرابع

بطولة الواليات املتحدة الدولية املفتوحة لكرة املضرب ،اليوم العاشر

فرييرو وديوكوفيتش إىل ربع
النهائي ،شارابوفا إىل نصف النهائي

االسباني دافيد فريير فائزاً على الفرنسي ريشار غاسكيه

تأهل االسباني دافيد فريير املصنف رابعا للدور ربع النهائي
من بطولة الواليات املتحدة الدولية املفتوحة لكرة املضرب اليت
تقام على مالعب «فالشينغ ميدوز» الصلبة يف نيويورك وهي آخر
دورات «الغران شيليم» االربع الكربى هلذه السنة ،بفوزه يف
الدور الرابع على الفرنسي ريشار غاسكيه املصنف 7 ،5 - 7 13
  4 - 6 ،)2 - 7( 6يف ساعتني و 54دقيقة ،بينما امطرت السماءوعطلت عددا من املباريات اليت توبعت امس.
وهي املرة الثانية يصل فريير اىل الدور ربع النهائي من البطولة
االمريكية بعد عام  2007عندما انتهى مشواره يف الدور نصف
النهائي ،واملرة التاسعة يف تاريخ مشاركاته يف البطوالت الكربى،
وكانت افضل نتيجة له وصوله اىل نصف نهائي فالشينغ ميدوز
عام  2007واوسرتاليا املفتوحة  2011وروالن غاروس الفرنسية
 .2012وقد حقق فوزه الثالث على غاسكيه هذه السنة والثامن يف
مباراتها التاسعة.
ويلتقي فريير يف الدور ربع النهائي الصربي يانكو تيبساريفيتش
املصنف ثامنا والذي فاز على االملاني فيليب كولشرايرب املصنف
 .2 - 6 ،6 - 7 ،3 - 6 19وهي املرة الثانية تواليا يصل
تيبساريفيتش اىل الدور ربع النهائي من البطولة االمريكية ،ولكن
مل يسبق له ان وصل اىل الدور نصف النهائي يف دورات «الغران
شيليم».
وتغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف ثانيا وحامل اللقب
على السويسري ستانيسالس فافرينكا املصنف  18وتغلب عليه
 1 - 3 ،1 - 6 ،4 - 6ثم باالنسحاب .ويلتقي ديوكوفيتش يف
الدور ربع النهائي الفائز يف املباراة بني االرجنتيين خوان مارتن
دل بوترو املصنف سابعا واالمريكي اندي روديك املصنف .20
ويف الدور ربع النهائي من بطولة السيدات ،تغلبت االيطالية
سارا ايراني املصنفة عاشرة على مواطنتها وصديقتها العزيزة
وشريكتها يف الزوجي روبرتا فينتشي املصنفة 4 - 6 ،2 - 6 20
يف  72دقيقة وتأهلت للدور نصف النهائي من الدورة للمرة
االوىل.
ومل يسبق اليراني ،اليت خسرت يف نهائي بطولة فرنسا امام
الروسية ماريا شارابوفا ،ان ختطت الدور الثالث من البطولة
االمريكية ،وهي ستلتقي يف الدور نصف النهائي الفائزة يف
املباراة بني االمريكية سريينا وليامس املصنفة رابعة والصربية آنا
ايفانوفيتش املصنفة .12
وتأهلت الروسية ماريا شارابوفا املصنفة ثالثة للدور نصف
النهائي بعدما تغلبت على الفرنسية ماريون بارتولي املصنفة 3 11
 4 - 6 ،3 - 6 ،6يف مباراة استمرت ساعتني و 32وانها استكملتبعدما توقفت اول من امس بسبب املطر .وتلتقي شارابوفا يف
الدور نصف النهائي البيالروسية فيكتوريا ازارينكا املصنفة اوىل
واليت كانت فازت اول من امس على االوسرتالية مسانتا ستوسور
املصنفة سابعة  .)5 - 7( 6 - 7 ،6 - 4 ،1 - 6وهي املرة االوىل
تصل الالعبة الروسية اىل الدور نصف النهائي منذ عام 2006
عندما احرزت لقبها الوحيد يف نيويورك.
وهنا النتائج الفنية ملباريات اليوم العاشر من البطولة:
فردي للرجال
 الدور الرابع :فاز االسباني دافيد فريير املصنف رابعا علىالفرنسي ريشار غاسكيه املصنف ،)2 - 7( 6 - 7 ،5 - 7 13
 ،4 - 6والصربي يانكو تيبساريفيتش املصنف ثامنا على االملاني
فيليب كولشرايرب املصنف  ،2 -6 ،6 - 7 ،3 - 6 19والصربي
نوفاك ديوكوفيتش املصنف ثانيا على السويسري ستانيسالس
فافرينكا املصنف  1 - 3 ،1 - 6 ،4 - 6 18ثم باالنسحاب.
فردي للسيدات
 الدور ربع النهائي :فازت االيطالية سارا ايراني املصنفةعاشرة على مواطنتها روبرتا فينتشي املصنفة ،4 - 6 ،2 - 6 20
والروسية ماريا شارابوفا املصنفة ثالثة على الفرنسية ماريون
بارتولي املصنفة .4 - 6 ،3 - 6 ،6 - 3 11
زوجي للسيدات
 الدور ربع النهائي :فازت التشيكيتان اندريا هالفاتشكوفاولوسي هراديتشكا ( )3على االملانية سابينه ليسيك والصينية
بينغ شواي .1 - 6 ،3 - 6
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منوعــات

حجز منزلي ملدة عام للنائبة العمالية السابقة كارين بالوزانو

طرقت بابك

حكمت حمكمة يف والية نيو
النائبة
ساوث ويلز على
العمالية السابقة كارين بالوزانو
 Paluzzanoبالسجن ملدة عام
غري انه مُسح هلا بقضائه يف
احلجز املنزلي..
فقد حكمت حمكمة مركز داونينغ
احمللية امس االول اخلميس على
بالوزانو  Paluzzanoملطالبتها
زورا مبدفوعات مساعدة جلسة
يومية

الشاعر السيد أمحد احلسيين
انقذني
رمحان
يا
بابك
طرقت
واحملن
اآلالم
على
صربت
فكم
ِ
ورحت أمأل من حرب النوى قلماً
ّ
كف األسى زمين
حتى كتبت على
وصرت أذرف دمع العني يف هلع
ّ
تبلل من فيض األذى بدني
ٍ حتى
يوقظها
األحلاظ
على
جفين
وغار
والوسن
اجلد
من غفلة العمر بني
ّ
ِ
الوجد
ونار
بكيت
حتى
مضرمًة
كاملزن
وسال دمعي على الوجنات
ِ
ّ
قائلًة
اهلجر
سهام
رمتين
ملا
واالحن
يا ُر ّب بلوى من الويالت
ِ
مؤمتناً
عدت
ما
قيسًا
كأنين
يتوه عقلي على ليلى بال مثن
مهزلة
األيام
من
أتتين
وكم
ِ
ّ
ً وصرت أمشي بال
خفني يف املدن
ورحت أسأل من جرح النوى عرباً
ِ
يا حادي العيس كيف احلال يف وطين

مهداة للسيد هاشم نصراهلل

بوركت

حقًا

ما

أجناك

يف

احلق
نور
ترسل
وانت
األيام
مدى
دومًا
فكنت
كالنحل يغدق أقراصًا من
الرب يف دنياك
خصك
قد
ّ
ّ

ٍ مدح
يا
اهلل

حصافة
من دوحة

األئمة
خري

الرأي
العلم

واالخالص
أحيا
من

باالحسان
ّ
هذبت
قد

العمل
ِ
واألمل
ِ
داعيًة

العسل
ِ
موهبًة

للرسل
ِ
جمالسنا
واملثل
ِ
أنفسنا

اجلبل
همة مشخت أعلى من
يا
ِ
ّ
ٍ
حيدرة
من يغرف العلم من حمراب
البصل
غري الذي يرجو عطرًا من
ِ
وهبوا
األىل
خري
يا
اهلل
حباك
كسل
الغد من
حلمًا أفاق شباب
ّ
ِ
االجيال
على
نور
فأنت
منتشر
ِ
ُ
والقلل
اآلفاق
على
تراءى
ً علم
ِ
ِ

من ديوان الغدير

برملانية

(sitting-day

 )relief paymentsملوظفيها،
ثم تفاقم جرمها عن طريق
الكذب على احملققني حول هذا
املوضوع.
وقال نائب القاضي جني كلفر
ان بالوزانو قامت مبحاوالت
متكررة لتقليل أو نفي املدى
الكامل لإلجرام يف سلوكها.
بدورها القت بالوزانو املالمة
على جدوهلا املزدحم كنائبة
يف توقيع استمارات املطالبات
دون قراءتها و «اإلجهاد»
املفوضية
على
للكذب
املستقلة ملكافحة الفساد

والرشوة .ICAC
واعرتفت النائبة بالوزانو (52
عاما) بانها مذنبة يف أربعة
اتهامات تتعلق بتقديم أكثر من
اثين عشر ادعاءا كاذبا يف عام
 2006و  2007والكذب حول
هذا املوضوع لدى سؤاهلا من
قبل املفوضية ،كما اعرتفت
بتوقيع بعض الطلبات مدركة
أنها كانت كاذبة ،كما وقعت
طلبات غريها كانت فارغة.
واستقالت من الربملان يوم 5
ايار /مايو 2010 ،بعد اعرتافها
بالكذب على املفوضية يف 16
نيسان/ابريل ،2010معربة عن
«االسف الشديد» ملا حدث.
وسيتم تقييم وضعها من
قبل ضباط املراقبة لتحديد ما
إذا كانت مناسبة لقضاء حكم
السنة الواحدة يف املنزل.
ومن احملتمل ان تضطر خلدمة
 18شهرا يف السجن إذا كانت
ليست مناسبة الحتجاز املنزل
وإذا مل يتم إطالق سراحها
املشروط بعد عام.

كارتون يسخر من غيالرد احتجاجا على البطاط النيوزيلندية
للمزارعني
هيئة
أطلقت
األسرتاليني فيديو كارتونيا
ساخرا جيسد رئيسة احلكومة
الفدرالية جوليا غيالرد والوزيرين
جو لودويغ وكريغ اميرسون على
هيئة أطفال يلعبون إحدى ألعاب
الفيديو ،كجزء من احلملة الداعية
الستمرار حظر استرياد البطاطا
من نيوزيلندا.
وحتارب هيئة  AUSVEGاليت
متثل حنو  9000مزارعا أسرتاليا
مقرتحا برفع احلظر املفروض منذ
 24عاما على استرياد البطاطا من
نيوزيلندا ،والذي فرض إلجراءات
وقائية مشددة ،حيث يقرتح
الداعون لوقف احلظر بالسماح
باسترياد البطاطس النيوزيلندية
ومعاجلتها يف أسرتاليا على هيئة
رقائق صغرية.
وختشى هيئة املزارعني من أن
يؤدي رفع احلظر إىل إصابة
حماصيلهم مبرض zebra chip
الذي يدمر حمصول البطاطا.
وتقول احلكومة إن البطاطا لن
تتأثر سلبا إذ ستتعرض لفحوص
حيوية ،وشككت يف إمكانية أن
يؤثر رفع احلظر على البطاطا
النيوزيلندية على الصادرات
األسرتالية من حمصول البطاطا.
يذكر أن أسرتاليا حظرت استرياد
البطاطس من كافة الدول ،وبدأ
احلظر على البطاطا النيوزيلندية
منذ عام .1988
ويؤثرمرض  zebra chipسلبا
على مستويات النشا والسكر
يف البطاطا وجيعلها غري صاحلة
للبيع ،حيث يغري الشكل واملذاق،
وتتسم البطاطا األسرتالية بأنها
خالية متاما من هذا املرض.
من جانبه ،قال ويليام تشرشل
مدير الشؤون العامة بهيئة
 AUSVEGإن اهليئة تشعر
بالغضب من عدم إقدام احلكومة
على حظر اقرتاح السماح باسترياد
البطاطا النيوزيلندية.
وباإلضافة إىل مزارعي البطاطا،
فقد اشتكى مزارعو الطماطم
واخلضروات والزجنبيل واألناناس
والتفاح من قلة الرقابة الصحية
على احملاصيل الواردة ،ال سيما

بعد التصرحيات اليت أدلت بها
د.فينسيا فيندالي رئيسة مركز
محاية احملاصيل يف وزارة
الزراعة ،واليت كشفت خالهلا
التأثريات السلبية للمحاصيل
املستوردة .وكانت أسرتاليا يف
آب /أغسطس املاضي قد رفعت
حظرا بلغ مدته  90عاما على
استرياد التفاح النيوزيلندي

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ضريبة الكربون ترتك كبار امللوثني أفضل حاال

أظهرت مناذج جديدة ان مولدي
الكهرباء بالفحم البين االكثر
انبعاثا للتلوث يف أسرتاليا حبال
افضل ما بني  400مليون دوالر
و مليار دوالر مما لو مل تكن
هناك ضريبة على الكربون.
وقد اجرب املوقع املالي،
االقوى من املتوقع للمولدين
بالفحم البين ،حكومة غيالرد
االربعاء املاضي على التخلي
عن حماوالتها لدفع بعضهم اىل
االغالق حبلول عام  ،2020مما
اثار غضب مجاعات محاية البيئة
وحزب اخلضر.
وقد أثار ذلك مطالب من حزب
اخلضر بان تعيد احلكومة النظر
يف ما قيمته  4.5مليارات
دوالر من التعويضات مل تدفع
بعد للشركات زيادة عن مليار
دوالر قد تسلمتها بالفعل هذه
الشركات.
وسوف تصبح هذه الدعوات
اكثر حدة كنتيجة لنمذجة جديدة
قامت بها مؤسسة Frontier
 Economicsوحصلت عليها الزميلة
اهلريالد.
وتقول شركة النمذجة اخلاصة
«حنن نقدر ،يف اجملموع ،ان
مولدات الفحم البين هي ،على
أقل تقدير ،مبا يقارب 400
مليون دوالر أفضل حاال مما لو
كان مل يتم تنفيذ خمطط تسعري
الكربون حلكومة غيالرد .ومن
املرجح ان يصل الربح االمجالي
يف القيمة اىل مليار دوالر».
ويبني التحليل أنه بدال من ان
يكون املولدو أسوا حاال ما بني
 400و  900مليون دوالر ،فان
مولدي الفحم البين من احملتمل
أن يكونوا ما بني  400مليون

دوالر ومليار و 100مليون
أفضل حاال ،استنادا
دوالر
اىل افرتاضات حول كم من
سعر الكربون ميكن متريره إىل
الزبائن.
وجيادل مولدو الفحم األسود
يف نيو ساوث ويلز ،الذين مل
حيصلوا على أي تعويض جراء
ضريبة الكربون ،بان حمطات
الفحم البين يف فيكتوريا قد
استفادت بشكل غري عادل من
رزمة التعويض.
وقد اتهمت زعيمة حزب اخلضر،
كريستني ميلن ،اليت تقاتل ضد
اعطاء تعويضات سخية ،احلكومة
باحلنث بالوعد ()breach of faith
ودعت إىل مراجعة فورية.
وقالت اآلنسة ميلن ان «اغالق
بعض أقذر حمطات الطاقة اليت
تعمل على الفحم كان يف قلب
ما حناول القيام به».
وقال متحدث باسم وزير
تغري املناخ غريغ كومبيت ،إن
احلكومة ال تعتقد ان منوذج
مؤسسة  Frontierيعكس بدقة
تأثري تسعري الكربون.
ويظهر فشل املفاوضات أن
التحول إىل الكهرباء االنظف
سيكون أبطأ بكثري مما كان
متوقعا.
ان االستحواذ من حمطات الطاقة
القذرة قد خفض انبعاثات البيت
الزجاجي حبواىل  21مليون طن
اي حوالي  13يف املئة من
 159مليون طن جيب ختفيضها
لتحقيق هدف  2020ألسرتاليا.
حتويل هذه
وميكن اآلن
الشركات
اىل
التخفيضات
وجمالس البلديات اليت ستدفع
مثن الكربون.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغوّش

املطرب الكبري عصام ر ّجي يف اسرتاليا

املطرب اخلالد عصام رجي يصافح الزميل اكرم املغوّش (ارشيف)
قبل رحيله اىل املأل االعلى وفد اىل اسرتاليا املطرب الكبري عصام رجي رمحه اهلل مع كامل فرقته
املوسيقية واحيا حفالت ناجحة جدًا يف سيدني وكانت املرة الثانية واالخرية اليت زار فيها اسرتاليا...
وقد اجريت معه مقابلة صحفية قال فيها :احب مجيع اغنياتي ولكن اغنية «هزي يا نواعم» كانت
وما زالت املفضلة ألنها من احلان املوسيقار العظيم فريد االطرش ،موسيقار االزمان دون منافس...
رحم اهلل املطرب الكبري عصام رجي واملوسيقار اخلالد فريد االطرش ونقول :اخلالدون ال ميوتون...
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مناسبات

اطالق أسبوع  Multicultural Communicationبعنوانه
«اطفال اصحاء» «»Healthy Kids

اطلقت  Multicultural Communicationباالشرتاك مع مؤسسة
 SBSاالعالمية اسبوع الصحة املتعددة الثقافات للعام ،2012
عنوانه «اطفال اصحاء» «»Healthy Kidsوذلك يوم االثنني يف 3
ايلول احلالي من الساعة 10.30صباحًا حتى  12.30ظهرًا يف Old
 Government Houseباراماتا.
حتدث يف املناسبة رئيس دائرة الصحة احمللية يف جنوب
شرق سيدني السيد تريي كالوت ومت عرض شريط فيديو تضمن
اطفا ً
ال اصحاء .وقد قدمت املتكلمني املذيعة يف تلفزيون SBS
جانيس بيرتسون وساعدتها يف التقديم الطفلة املوهوبة ابنة
الست سنوات فنيكس فاليدور ،Phoenix Valledorثم حتدث
الربوفيسور ليز وايت  Les Whiteرئيس دائرة اطباء االطفال يف

وزارة الصحة يف نيو ساوث ويلز .ثم جرى عرض رقص لطالب
من مدرسة  Lee Yingالصينية نال اعجاب اجلميع كما عزفت على
آلة الكمان الطفلة الصينية سيلينا تا Selina Taوكذلك حتدث
الدكتور اسرتيد بريي Astrid Perryمديرة خدمة الصحة املتعددة
الثقافات يف جنوب شرق سيدني.
كما كان هناك عرض فيديو الطفال سودانيني وضيف حفل
االطالق  Jay Laga'aiaمقدم الربامج يف ABC TV Play School
وقد ركزت الكلمات على اهمية الفواكه واخلضار وممارسة
الرياضة وشرب املياه يف حياة االطفال.
وبعد االنتهاء من اطالق اسبوع اطفال اصحاء كانت هناك
مأكوالت ومرطبات .
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News

Julia Gillard cancels speech at Australian Christian Lobby conference over ‘smoking healthier than gay marriage’ slur

PRIME Minister Julia Gillard will boycott the annual conference of a major
Christian group because
of its “heartless” attitude
towards homosexuals.
Ms Gillard was to have
given the keynote address
to the Australian Christian
Lobby next month but on
thursday cancelled her
appearance.
She accused ACL managing director Jim Wallace
of offensive comments
Wednesday when he compared gay marriage with
the health risks of smoking. Mr Wallace repeated
his comments in a statement on thursday .
The Prime Minister has
said she opposes gay
marriage but today took
the significant step of defending those who are agitating for law changes to
allow it. In political terms
the Prime Minister was
ensuring she did not lose
the influential gay vote in
inner city areas.
“There is a range of deeply held views in the community on the issue of
same-sex marriage but it
is the responsibility of all
parties in this debate to
be respectful and responsible in any public comments they make,” the
Prime Minister said today
in a statement.
“I believe yesterday’s
comments by Jim Wallace
were offensive. To compare the health effects of
smoking cigarettes with
the many struggles gay
and lesbian Australians
endure in contemporary
society is heartless and
wrong.
“Although everyone is
entitled to their own view,
these statements reiterated again today on behalf
of ACL are totally unacceptable. In light of this, I
believe my attendance at
the conference would be
inappropriate.”
Mr Wallace, who is also a
former head of the SAS,
made his comments during a debate on gay marriage with Greens Leader
Christine Milne in Hobart
yesterday.
“I think we’re going to

owe smokers a big apology when the homosexual community’s own
statistics for its health
- which it presents when
it wants more money for
health - are that is has
higher rates of drug-taking, of suicide, it has the
life of a male reduced by
up to 20 years,” Mr Wallace said.
“The life of smokers is reduced by something like
seven to 10 years and
yet we tell all our kids at
school they shouldn’t
smoke.
“But what I’m saying is we
need to be aware that the
homosexual lifestyle carries these problems and
... normalising the lifestyle
by the attribution of marriage, for instance, has to
be considered in what it
does encouraging people
into it.”
In his statement today
Mr Wallace attacked ‘gay
activists’ he said had
misrepresented his comments about smoking in a
deliberate attempt to demonise and to shut down
debate.
“I was not comparing homosexuality with smoking
at all. What I was saying is
that on one hand we are
vocal on our discouragement of people to smoke
and on the other we are
suppressing public dialogue about the health
risks associated with homosexuality,” he said.
“Instead of more free
speech-suppressing vitriol and demonisation from
the gay activists, there
needs to be an open and
honest debate before Parliament changes the definition of marriage.”
The ACL said the prime
minister’s decision to
pull out of the conference would be seen “as
the abandonment of the
Christian constituency”.
It said the Prime Minister’s decision was disappointing and based on
inaccurate reporting “and
misrepresentation by gay
activists”. It had been a
blow to free speech.
“This is a victory for the
relentless campaign of

demonization against anyone who would challenge
the gay activists’ agenda
in the public square,” said
Mr Wallace.
“What I did say is that heterosexual sex and homosexual sex are different
and have different health
consequences.
They
should not be packaged
the same way as marriage
because, as just one of
many reasons, they are
different.
“If we warn against smoking because it carries
health dangers, we should
also be warning young
people in particular about
activity which clearly carries health risks.”
Mr Wallace also roused
controversy on ANZAC
Day last year when he
Tweeted “Just hope that
as we remember Servicemen and women today we
remember the Australia
they fought for wasn’t gay
marriage and Islamic!”
Ms Gillard was to have
delivered the keynote address at the annual ACL
conference in Canberra
on October 5. The conference theme will be “Building a nation OF character:
Religious freedom in a
secular democracy.”
Other speakers will include Mr Wallace; Greg
Craven, Vice-Chancellor
of the Australian Catholic
University; Liberal front
bencher Kevin Andrews;
lawyer Elizabeth Turnour;
and Paul Henderson of
Compass Australia.
The Greens Christine
Milne today said the ACL
was more a company than
a lobby group and was
not linked to any Christian church.
“The Prime Minister
should not be going anywhere near the ACL,” said
Senator Milne.
Australian
Marriage
Equality convenor Alex
Greenwich praised Ms
Gillard for taking a stand
against the extremism of
the Christian lobby.
Mr Greenwich called on
Mr Wallace to apologise
for the comments, saying
they were based on fear
rather than facts.

Carbon tax leaves big polluters better off

Viable ... brown coal generators have collectively gained aproximately
1$ billion following the implementation of the carbon pricing scheme.
Photo: Justin McManus

AUSTRALIA’S highestemitting brown coal
electricity generators
are between $400 million and $1 billion better
off than they would have
been if there were no
carbon tax, new modelling shows.
The brown coal generators’ stronger-thanexpected financial position yesterday forced
the Gillard government
to abandon its attempts
to pay some of them to
close down by 2020, infuriating environmental
groups and the Greens.
Giving up on the negotiations frees at least
$1 billion in the budget
from 2013-14.
It triggered demands
from the Greens that
the government reconsider $4.5 billion worth

of compensation yet to
be paid to the companies on top of $1 billion
already handed over.
Those calls will become
even louder as a result
of new modelling by
Frontier Economics obtained by the Herald.
‘’We estimate that, in
total, the brown coal
generators are, at the
very least, around $400
million better off than if
the Gillard government
carbon pricing scheme
had never been implemented. More likely the
collective gain in value …
is around $1 billion,’’ the
private modelling company says.
The analysis shows that
instead of winding up
collectively somewhere
between $400 million
and $900 million worse

The Morningside electorate office of the Member
for Griffith Kevin Rudd
has been given the all
clear following a white
powder scare in an envelope delivery.
It’s understood the powder was in a letter opened
by a member of Mr Rudd’s
electorate staff.
Mr Rudd was out in the
electorate visiting a local
school at the time of the
incident.
Police and emergency
service response teams
were called to Mr Rudd’s

office to determine the
nature of the white powdery substance.
The hazmat team entered
the electorate office wearing face masks, but have
now given Rudd’s office
the all clear.
A spokesman from Kevin
Rudd’s office said the
emergency is now over
and emergency response
crews have determined
the white powder to be
non-threatening.
An office staff member
said the office would reopen this afternoon.

Rudd’s Morningside office in lockdown
after powder scare

off, brown coal generators are likely to be between $400 million and
$1.1 billion better off,
depending on assumptions about how much of
the carbon price they are
able to pass on to customers.
NSW black coal generators, who got no compensation for the carbon tax, had argued the
Victorian brown coal
stations were unfairly
advantaged by the compensation package.
The Greens leader,
Christine Milne, who
fought against the generous compensation, accused the government of
a ‘’breach of faith’’ and
called for an immediate
review.
‘’Shutting down some
of the dirtiest coal-fired
power stations was at
the heart of what we are
trying to do,’’ she said.
A spokesman for the Climate Change Minister,
Greg Combet, said the
government did not believe Frontier’s modelling ‘’accurately reflects
the impact of carbon
pricing’’.
The failure of the closure negotiations shows
that the shift to cleaner
electricity will be much
slower than predicted.
A buyout of dirty power
stations would have
slashed the nation’s annual greenhouse emissions by up to 21 million
tonnes - about 13 per
cent of the 159 million
tonnes needed to meet
Australia’s 2020 target.
These cuts could now be
shifted onto the companies and councils who
will pay the carbon price.
At Treasury’s forecast
2020 price of $37, that
would amount to $777
million. ‘’It shifts the
burden from the power
generation sector onto
the broader economy,’’
said Erwin Jackson, of
the Climate Institute.
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‘Tough day’ as fallen Diggers flown home to Australia

Private Robert Poate, 23, Sapper James Thomas Martin, 21 and Lance Corporal Stjepan The C-17 carryng the bodies of soldiers killed in Afghanistan lands at Amberley Air Base.
Milosevic, 40, were killed in Afghanistan. Picture: ADF Source: news.com.au
Picture: Rob Maccoll Source: The Courier-Mail

Stephen Smith has defended the $5000 bounty on Sgt Hekmatullah, who killed three Australian Diggers as they played poker. Picture: Gary Ramage

THREE Australian diggers
slain by a rogue Afghan
soldier have been remembered in a moving ceremony at the RAAF Amberley
base on wednesday.
The caskets of the Brisbane-based soldiers were
brought by C-17 to the air
base, where their grieving
families solemnly received
them.
Lance Corporal Stjepan
“Rick” Milosevic, 40, Sapper James Martin, 21, and
23-year-old Private Robert
Poate from the 3 RAR Task
Group were killed during
an insider attack in the Baluchi Valley that also left
two others wounded.
The still and quiet base
was sharply called to attention by the C-17, which
circled overhead, before
touching down shortly after 12.30pm and taxiing
down the runway some 25
minutes later.
Flanked by members of
their units and their commanding officers, the diggers’ caskets emerged
from the plane shortly after

1pm.
Forming a stoic guard of
honour, dozens of troops
welcomed their fallen comrades home as part of the
ramping ceremony.
Silence fell across the base
as the ramp of the C-17
slowly whirred open and the
procession moved towards
the hangar to a steady and
solemn drum beat and the
drone of bagpipes.
The families of the soldiers
followed closely behind
the procession, with many
linking arms and holding
hands.
The caskets were then
accompanied to a “quiet
room” where family will
spend half an hour alone
with their loved one, before taking their seats in
the memorial room for the
ceremony.
Chief of Army Lieutenant
General David Morrison
said the ceremony was
about showing the families
of the diggers, “in a small
way, that we share in their
sorrow and grief”.
“My sorrow is with them,”

he said.
“Nothing can erase the
pain that they feel. They are
grieving.”
Lt-General Morrison said
ramping ceremonies were
often a “cathartic moment” for the families. As
a soldier, he said, he was
himself yet to get used to
them.
“It probably gets harder,”
he said.
“I can assure you it doesn’t
get any easier.”
Lt-General Morrison said
the families of the soldiers, who “have suffered
so grievously, “took huge
pride in their service”.
“They’re faced with the return of their loved one in
a way they most certainly
wished would never occur,” he said.
Inside the hangar, the families of the soldiers, seated
in the front row, watched
on as their loved ones were
brought to rest beside their
portraits by the pallbearers, who were clad in black
armbands.
The roll of a lone drum ac-

Picture: Department Defence

companied the procession,
with a solitary slouch hat
and wreath upon each casket.
Prayers were then offered
by their comrades before
the soldiers’ commanding
officers addressed the assembly.
Lieutenant Colonel Mark
Welburn described Lance
Corporal Milosevic, or
“Milo” as he was affectionately known by his colleagues, as a “practical,
common-sense soldier”
who was now “forever part
of the Light Horse”.
Sapper Martin, or “Marto”,
was described as being
“the smartest guy in the
section”.
“The lads tried to catch him
out, but he would always
have the answers,” said
Lieutenant Colonel Paul
Foura.
“Marto, the regiment, the
army and the world won’t
be the same without you.”
Lieutenant Colonel Mark
Jennings farewelled Private Poate, saying he was
a “hard worker” and a “lar-

rikin”.
Private Poate, he said, was
a popular member of his
platoon, “dependable and
ready to do what was required”.
Medals were awarded to
each soldier and placed
upon their caskets by the
Chief of Army.
The Ode and Last Post were
then recited and played
before those gathered observed a minute’s silence.
At the conclusion of the
national anthem, the pall
bearers returned to escort
their comrades from the
hangar as the brass band
played.
Meanwhile, the bodies of
two special forces soldiers,
Lance Corporal Mervyn McDonald, 30, and Private Nathanael Galagher, 23, - who
died in a helicopter crash
hours on the same day as
the other soldiers - will also
return home today.
Defence Minister Stephen
Smith said the ramp ceremonies held in Brisbane
and Sydney would be attended by family and de-

fence personnel.
“That will be a very tough
moment for the families
concerned,” he told ABC
radio.
“It will be the single largest
ramp ceremony we have
had since the Vietnam War.
So this is a terrible moment
for the families and it will
be a tough moment for defence and the nation.”
The Defence Minister also
defended the reward on
offer for the capture of the
Afghan soldier, Sergeant
Hekmatullah, who shot
dead three of the fallen soldiers.
News Ltd revealed today
that a US$5000 bounty has
been put on the head of Sgt
Hekmatullah.
“That is a significant
amount of money in Afghan terms,” he said.
“Rewards have been posted in the past, they will no
doubt be posted in the future.”
He said that defence was
“pursuing every avenue
available to us” to capture
the rogue Afghan soldier.
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مــواهــب

اللبناني االصل ايلي جوزيف درويش االفضل يف املالعب الدولية يف كرة القدم

انها املواهب اللبنانية ،انه
التميز واالمتياز ،وانه االفضل
لكي يكون يوما ما باملالعب
َ
الدولية..ومل ال؟ وقد
العاملية
مثل اسرتاليا ثالث مرات بلعبة
كرة القدم وهو االن بعمر الثالث
عشر ربيعا انه ايلي درويش.
فعندما اختاره املدرب لكي
يكون ضمن الفريق الذي ميثل
اسرتاليا يف سنغافورة منذ
ثالث سنوات توج افضل العب
من بني  600العب شاركوا يف
الدورة آنذاك ،فكانت الفرحة تعم
كل البعثة االسرتالية ،وقد صرح
املدرب جايسن النسا بانها املرة
االوىل اليت حنرز هكذا لقب...
ويف سنة  2010كان ايلي ايضا
ضمن الفريق االسرتالي يف
اليابان وكان اصغر العب ،وقد
متيز بالتقاط الطابة والسيطرة
بالتمريرات
وخاصة
عليها
احلامسة..وكانت املفاجأة بان
املدرب شارلي كووك افضل
العب بفريق تشالسي االنكليزي
بالسبعينات قد طلب من ايلي
درويش ليشارك بتصوير فيلم
لشركة اديداس العاملية وكانت
املفاجأة االكرب الهل ايلي بان
صورة ايلي وضعت على غالف
الفيلم الذي يوجد يف كافة
افضل
احناء العامل لتعليم
احلركات يف لعبة كرة القدم
..ويف الشهر املاضي شاركت

اسرتاليا هذه املرة مع ثالثني
دولة اوروبية وامريكية واسيوية
وافريقيا يف بطولة دونوسيت
وكوستا بالنكا كاب يف اسبانيا
بطلة اوروبا عامي 2012- 2008
وبطلة العامل عام  2010وقد
متيز ايلي ايضا بتسجيله بعض
االهداف مبرمى كندا والربتغال
والسنغال وكانت بطولة صعبة
للغاية وخاصة لفريق اسرتاليا
الذي كان من كل املقاطعات
االسرتالية وبعض الالعبني من
نيوزيالند وقد عني ايلي كابنت

الفريق االسرتالي ....االن
ايلي يلعب ضمن منتخب كانبريا
حيث يتدرب يوميا مع افضل
املدربني وقد ذهب االسبوع
املاضي اىل داروين املقاطعة
االبعد للمشاركة ببطولة جتمع
كل الواليات االسرتالية حيث
والداه
رافقت ايلي عائلته
السيد جوزيف درويش رئيس
التيار الوطين احلر يف كانربا
وعقيلته السيدة تغريد واختاه
متارا ( 10سنوات)ويارا (4
سنوات) ،ويف املباراة االوىل

اليت خاضتها كانبريا ضد اداليد
يوم االثنني املاضيفازت فازت
كانبريا بنتيجة  0- 1حيث سجل
اهلدف ايلي درويش.
وكانت املباراة الثانية مع
 Invitation Teamوهو فريق
خنبة من كل الواليات وقد
رحبت كانبريا بنتيجة 1-2
سجل اهلدفني الالعب ايلي
درويش.
املباراة الثالثة كانت امس
االول ضد داروين حيث فازت
كانريا بنتيجة  1-2وقد سجل

اهلدف االوىل ايلي.
ومن املقرر ان يكون فريق
كانبريا قد خاض مباراة الساعة
الثالثة من بعد ظهر امس االول
اخلميس ضد فريق ملبورن
انتهت بتعادل اجياب ()2 -2
حيث سجل ايلي احدهما وامس

اجلمعة الساعة الرابعة كانت
املباراة ضد فريق كانبريا ضد
سيدني.
يذكر ان عائلة ايلي من جديدة
الفاكهة -بعلبك وكل سنة اوسنتني تكون رحلة للوطن للقاء
االهل واالصدقاء.
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وجه
األسبوع
اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء اجلامعية رودي قطعية
االهل واالحباء هم قدوتنا
عندما تغادر العائلة وطنها اىل
وطن آخر من اجل حياة افضل يعمل
االهل على تربية االبناء والبنات من
اجل حتقيق الطموحات اليت تعيش يف
باهلم .هكذا حققت الشابة احلسناء
رودي قطعية آمال اهلها وامانيها مع
شقيقتيها رغدة وريم وشقيقها توفيق
الذي يتابع دراسة الطب...
ورودي املولودة يف بلدة املنية
املعروفة يف الشمال اللبناني ،اليت
اعطت لبنان وبالد االنتشار العديد من
الشخصيات اهلامة على كل املستويات
السياسية والنيابية والرياضية وخاصة
يف سيدني الدكتور اخللوق مصطفى
مجيل علم الدين الذي استحق لفب
عميد اجلالية العربيةوسواه من كرام
القوم ،وهي كرمية السيد عيد قطعية
والسيدة ندى الصاج قطعية.
حصلت رودي من جامعة غرب سيدني
على ليسانس يف العلوم االجتماعية
واالدارة السياحية كما حصلت من معهد
عال على دبلوم يف االدارة السياحية
وتتقن اللغات العربية واالنكليزية

والفرنسية واالسبانية.
تقول رودي :جئنا من لبنان احلبيب
وخاصة من مسقط رأسنا املنية الغالية
وتابعنا الدراسة بتشجيع واهتمام
والدينا الغاليني نسأل اهلل ان حنقق
امالنا مع اخوتنا لنكون خري سفراء
للبنان والبالد العربية يف هذه البالد
العظيمة اسرتاليا املتعددة احلضارات
والثقافات ويطيب لي ان اردد دائمًا
قول اهلل تعاىل (وبالوالدين احسانا)،
نعم االهل واالحباء هم القدوة لنا يف
كل اجتاه وصوب.
احلسناء رودي قطعية صبية متلك
الثقة بالنفس ومن يعتمد على احلقيقة
حيقق ما يصبو اليه.
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