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«جمموعة الـ »13تظهر جمدداً« :خلية غرامية» أم «أمنية» يف رأس بريوت؟

«اجمللس الوطين» يغرق يف خالفاته  ..وواشنطن «تسمح» بتسليح املعارضة

سليمان للمعارضة :ليعد احلريري  ..واحلوار يف حزيران األسـد :صمود الشعب سـيخرجنا مـن األزمة

احتفل لبنان امس بالذكرى
الثانية عشرة الول انتصار
عربي للمقاومة على العدو
االسرائيلي ودحره عن
اجلنوب اللبناني ذليال بال
أي شروط.
وما ينغص هذه الذكرى،
أنها تأتي يف ظل مناخ
والتباعد
االنقسام
ومسلسل
السياسيني،
األمن املتفلت يف معظم
املناطق اللبنانية ،باستثناء
اجلنوب الذي صار بشهادة
«الدول» ،املنطقة األكثر
أمنا واستقرارا يف لبنان.
واذا كان رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ،قد اختار
هذه املناسبة اليت تصادف
أيضا الذكرى الرابعة لتوليه
سدة الرئاسة األوىل،
من أجل االطاللة على
اللبنانيني ،خبطاب وطين
جامع ،متسك فيه باحلوار،

داعيا اىل املشاركة فيه
من دون أي شروط،
معلنا أنه سيوجه الدعوات
اخلطية ألقطاب احلوار يف
النصف الثاني من الشهر
املقبل ،فإن االمني العام
لـ»حزب اهلل» السيد حسن
نصر اهلل سيواكب املناسبة
ومواقف رئاسة اجلمهورية،
بكلمة يلقيها يف االحتفال
اجلماهريي احلاشد الذي
من املقرر ان تكون شهدته
عاصمة التحرير مدينة بنت
جبيل امس.
ومن املتوقع أن يعلن نصر
اهلل سلسلة مواقف يؤكد
فيها اسرتاتيجية املعركة
مع العدو االسرائيلي،
الدائمة
واجلهوزية
ملواجهته بالوعي والتحدي،
ومراكمة عناصر القوة
والوحدة الداخلية وقدرات
الردع ملنع العدو من تكرار

عدوانه ،جمددا التأكيد على
موقف «حزب اهلل» الداعي
للحوار بني اللبنانيني واىل
اخلروج من خلف املتاريس،
وااللتقاء حول كل ما من
شأنه ان يؤدي اىل االنقاذ
الوطين.
ومن غري املستبعد أن
يتطرق نصر اهلل للحوادث
األمنية األخرية ،ومن خالهلا
اىل حادثة خطف الزوار
اللبنانيني العائدين من
زيارة العتبات املقدسة يف
ايران ،على ايدي جمموعات
علما
مسلحة،
سورية
بأن أي جديد ملموس مل
يطرأ حيال هذه القضية،
وزير
تأكيد
باستثناء
اخلارجية عدنان منصور ان
املخطوفني ما زالوا احياء،
وأن االتصاالت تتمحور حول
كيفية اطالق سراحهم.
سياسيا ،تابعت «قوى 14

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

خضار وفواكه طازجة  -سمانة عربية وهدايا
179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

التفاصيل صفحة 18

آذار» هجومها العنيف على
احلكومة ورئيسها جنيب
ميقاتي حيث اتهمت ،بعد
اجتماع موسع عقدته على
مستوى القيادات يف دارة
الرئيس سعد احلريري،
امس ،احلكومة بالتواطؤ
يف ختريب لبنان.
وأعلنت «قوى  14آذار»
أنها ستتوجه يف القريب
رئيس
اىل
العاجل
اجلمهورية مببادرة للتصدي
للمؤامرة على لبنان ،قائمة
التالية:
األسس
على
«أوال ،متسك اللبنانيني
مبشروع الدولة واملؤسسات
الشرعية ومبيثاق الطائف
والدستور .ثانيًا ،حكومة

التتمة صفحة 31

أكد الرئيس السوري بشار
األسد ،أمس االول ،أن
سوريا قادرة ،بصمود
شعبها ومتسكه بوحدته،
على «اخلروج من األزمة»،
فيما كررت طهران «ثبات
موقفها الداعم للشعب
مواجهة
يف
السوري
الظروف االستثنائية اليت
يواجهها» .وجاء ذلك يف
الوقت الذي انتخب جملس
الشعب السوري اجلديد،
يف جلسته االوىل ،حممد
جهاد اللحام ،رئيسا له.
يف هذا الوقت ،غرق
«اجمللس الوطين السوري»
يف خالفاته املتواصلة.
وأقر رئيسه املستقيل
برهان غليون ،بعد ساعات

من موافقة قيادة اجمللس
بأن
استقالته،
على
اجمللس «مل يتمكن من

أن يرقى إىل تضحيات
الشعب السوري» ،مشريا

التتمة صفحة 31

«خالفات جوهرية» بني إيران والدول الست
واجلولة املقبلة تستضيفها موسكو يف حزيران

على رغم استمرار «خالفات
جوهرية» بني إيران والدول
اخلمس الدائمة العضوية
يف جملس األمن وأملانيا،
توافق اجلانبان على جولة
حمادثات جديدة يف موسكو
يف  18حزيران و 19منه.
وصرحت املمثلة العليا
لالحتاد األوروبي للشؤون
اخلارجية والسياسة األمنية
كاثرين آشتون بان طهران

أبدت استعدادها لـ «البحث
التخصيب
مسألة
يف
وتقدمت خبطة من مخس
اصرارًا
تتضمن
نقاط
على االعرتاف حبقها يف
وأضافت:
التخصيب».
«هناك أرضية مشرتكة،
إال ان االختالفات اجلوهرية
باقية».
وأكد أمني اجمللس األعلى

التتمة صفحة 31

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

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

26 Good Street Granville 2142

صفحة 2

Saturday 26 May 2012

السبت  26أيار 2012

Page 2

لبنانيات

«فيلتمان ليكس» :محضر لقاء مع السنيورة
لقاء جيفري فيلتمان ،خالل زيارته األخرية لبريوت يف  3اجلاري ،مع الرئيس فؤاد
السنيورة ونواب من املستقبل ،يف «بيت الوسط» ،شهد نقاشًا وأسئلة وتداو ًال
ملواضيع شتى ،حتت عنوان «ما العمل؟»« .األخبار» البريوتية حصلت على حمضر
االجتماع .ويف ما يأتي أبرز وقائعه:
ّ
استهل نائب وزيرة اخلارجية األمريكية جيفري فيلتمان اللقاء باحلديث عن األزمة
السورية ،وكان حريصًا على شرح موقف بالده قائ ًال« :ليست لدينا شهية لعملية
عسكرية يف سوريا ،وال نعتقد أن يف العمل العسكري شيئًا من احلكمة؛ ألن ذلك قد
يفيد النظام السوري كما يفيد إيران ،وقد يستدرجنا الطرفان إىل ساحة قتاهلما .أما
توفري املساعدات للسوريني ،فهذا موضوع آخر ،سواء من خالل املساعدات اإلنسانية
أو التجهيزات غري العسكرية ،ال أعرف .لكن علينا أن نكون مرنني يف حتديد مسألة

العتاد غري العسكري ،وجيب التحرك أكثر إلقناع الدول اليت قد متارس ضغوطًا
على النظامني السوري واإليراني ،وعلى روسيا والصني وآخرين».
أضاف املسؤول األمريكي« :بالنسبة إىل الصني ،هناك إمكانية ملمارسة الضغوط
عرب دول عربية وخليجية؛ ألن بكني حباجة إىل مواد الطاقة ومواد استهالكية .جيب
لدي إحساس بأن الصينيني قد يستجيبون
أن يستمر الضغط على هذا البلد.
ّ
للضغوط .وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون موجودة هناك اآلن ،وامللف السوري
من ضمن أجندتها ،والصينيون ليسوا متشددين مثل الروس».
وهنا ،سأل فيلتمان الرئيس فؤاد السنيورة« :ما هي نصيحتك بالنسبة إىل
مقاربتنا للموقف الروسي؟ ُيقال بأنهم ال يكرتثون ملصري (الرئيس السوري) بشار
تهمهم مصاحلهم .أرى أن من مصلحتنا أن جنعل روسيا جزءًا من احلل،
األسد ،وإمنا ّ
بدل أن تكون جزءًا من املشكلة».
فرد السنيورة« :لقد قلت للروس إنهم البلد الوحيد يف املنطقة الذي يستطيع
ّ
إزاحة بشار واستبداله باملعارضةّ .
ذكرتهم بأن لدينا ،يف املنطقة ،عادة إحراق
العلم األمريكي ،واليوم أصبحت لدينا عادة إحراق العلم الروسي ،وعليهم أن
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ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﺇﺫﺍ ُﻛﻨﺖ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺩﻓﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﱠ
ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
ً
ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮﻙ .ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﻴﻦ ﺳﻮﻑ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺔ
ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺑﺘﺪﺍءﺍً ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ  .2012ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
) (Household Assistance Packageﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺍﺿﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺟﺰءﺍً ﻣﻨﺘﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺩﻓﻌﺘﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻭﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2014

ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻳُﺮﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
australia.gov.au/householdassistance
ﺃﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 132 468
HAPNP1/ARA

ﻟﻠﺘﺤ ﱡﺪﺙ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺑﻠﻐ ٍﺔ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ،
ﻳُﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ 131 202

ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎ
ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
* ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺇﺑﺘﺪﺍ ًء
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ 2012
* ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﺑﺘﺪﺍ ًء ﻣﻦ
/ﺗﻤ
 1ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻮﺯ 2012
* ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺇﺑﺘﺪﺍ ًء
ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ/ﺃﺫﺍﺭ 2013

the ousehold
ssistance ackage
Beneﬁting those who need it most.

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.

يعملوا على وقف هذه العادة .هذا الكالم قلته هلم قبل سبعة أو
مثانية أشهر».
فيلتمان« :يبدو أنكم ال حترقون ما يكفي من األعالم الروسية.
واضح أننا نرحب بأفكاركم بشأن روسيا».
السنيورة« :لقد عدت من مصر قبل مدة قصرية ،والتقيت هناك
بشيخ األزهر وآخرين .الوضع يف مصر غري واضح ،لكن يبدو أن
القوى اإلسالمية يف تراجع».
جييب فليتمان (متفاجئًا)« :هل هذا صحيح؟ ملاذا؟».
السنيورة« :أو ًال ،ألن اإلسالميني وعدوا يف البداية بأنهم لن
يرتشحوا ملوقع رئاسة اجلمهورية ،وفعلوا عكس ذلك ،كذلك سعوا
إىل احلصول على مقاعد برملانية أكثر مما طالبوا به علنًا».
وباالنتقال إىل احلديث عن الوضع الداخلي يف لبنان ،قال فيلتمان:
احلدة اليت يتحدث بها الناس ،وال سيما
«أنا أستغرب أمرين :أوهلما ّ
خالل تناول الطعام ،عن هذه احلكومة اليت تسمح بانقالب سياسي
حلزب اهلل .والثاني أن كل الذين حتدثت معهم كانوا قلقني من
األوضاع املالية للبالد أكثر من أي وقت مضى».
فرد السنيورة« :سأحدثك عن ذلك .أنت ترى كيف تتعاطى هذه
ّ
احلكومة حيال عدد من القضايا .لقد اختذت مسافة من الوضع يف
سوريا .أنا ال أدين ذلك ،فلو كنت مكانها لفعلت ما قامت به،
ولكنهم ينأون بأنفسهم عن كل القضايا األخرى .ما حيصل غري
مقبول على اإلطالق .من جهة أخرى ،لقد وجدوا احلل السحري
لتمويل احملكمة الدولية ملدة سنة ،ومتديد عملها ملدة سنة .ويف
أخطاء ميينًا ومشا ًال ووسطًا ،بد ًال من
السياق نفسه ،يقرتفون
ً
التعاطي مع القضايا البسيطة والتساهل إزاء انهيار الدولة .فكل
وزير يف احلكومة يتصرف كأنه رئيس حكومة .وكل وزير يدير
حكومته اخلاصة .هناك كل أشكال التجاوزات ،إىل جانب ضغوط
جمموعة ميشال عون اليت أوصلتها اىل وضع سيئ جدًا .وهناك
مسألة أخرى بشأن ضعف احلكومة ،وال سيما التناقض بني اجلناحني
التنفيذي والتشريعي».
وتابع السنيورة« :لقد سافر نبيه بري إىل قربص ملناقشة احلدود
البحرية ،واتصل برئيس احلكومة جنيب ميقاتي وقال له :أنا
عائد».
هنا ،قال أحد احلضور من  14آذار« :جيب االستفادة من الرتاجع يف
شعبية عون والتغريات اليت حتدث بالنسبة إىل حزب اهلل .نتمنى أال
خنطئ وأن يستمروا (فريق  8آذار) يف ما يقومون به من أخطاء».
فقال فيلتمان« :هم ( 8آذار) أنفسهم املعارضة يف خطاباتهم
ويتصرفون وكأنهم ال يزالون حياربون احلكومة» (ضحك).
ّ
وعلق السنيورة« :لقد خاضوا مناورة كبرية يف موضوع املوازنة،
وأهلوا الناس ملدة سنة ونصف سنة ليحجبوا األنظار عما حدث منذ
عام .»2005
وهنا سأل فيلتمان« :هل من مصلحتنا إسقاط هذه احلكومة قبل
االنتخابات النيابية؟».
فأجاب السنيورة« :أعلم أن ذلك لن حيدث غدًا .لكن هذه احلكومة
ال ميكن الوثوق بها إلجراء االنتخابات النيابية؛ ألنها غري حمايدة،
وهذا الوضع ال ميكن أن يستمر».
يعد نفسه
فقال فيلتمان« :سأبلغ ميقاتي بذلك .سأراه الليلة .هو ّ
قائدًا سياسيًا ،وال أظن أن هلذه احلكومة شعبية يف طرابلس».
يتدخل حممد شطح« :ال ،ال شعبية هلا يف طرابلس ،وميقاتي حياول
أن يقدم نفسه كضحية مليشال عون».
فيلتمان« :هذا البلد غريب .إنه أغرب مما تركته حينما غادرت
موقعي سفريًا يف بريوت».
ّ
«ركاب القطار (تعبري جمازي عن احلكومة)
يتدخل السنيورة:
حياولون القفز منه».
فيلتمان« :هل يستطيع ميقاتي أن يكون جزءًا من عملية تغيري
احلكومة ،بدل أن يكون جزءًا من املشكلة؟».
جييب السنيورة« :ميكن أخذ ذلك يف االعتبار إذا كان ميقاتي ال
يريد مستقب ًال سياسيًا لنفسه أو إذا غيرّ من موقفه احلالي .أنا ال
فعال وجيد .انظر كيف تتصرف احلكومة حيال
أراه يتصرف بنحو ّ
أر مثي ًال هلذه التصرفات يف حياتي.
اإلضرابات واحلركة النقابية .مل َ
كل هذه االحتادات النقابية مفربكة من قبل أعضاء احلكومة ،وكلها
بقيادة حركة أمل وحزب اهلل».
ّ
تتدخل السفرية األمريكية مورا كونيللي بسخرية« :هذه حكومة
يسيطر عليها حزب اهلل وحيركها».
فيلتمان للحضور« :نستطيع إسقاط احلكومة إذا كان وليد جنبالط
معنا يف التصويت يف الربملان أو إذا قدم ميقاتي استقالته .اليس
كذلك؟ أليس هذان هما اخليارين املتاحني؟»
النائب باسم الشاب« :قد نستطيع إسقاط احلكومة من طريق
العصيان املدني».
السنيورة« :أعتقد أن ذلك حيدث من خالل إقناع ثم إقناع ثم إقناع
وليد جنبالط .هذا األمر ميكن أن ننفذه ما بقيت هذه احلكومة؛
فمستوى التوتر سيكون عاليًا ،ولن يتحفظ .أعرف أن هناك قلقًا
لدى السفرية مورا كونيللي حيال إمكان حدوث أعمال عنف يف
لبنان .فهناك شعور بالتوتر مل نسمع به من قبل» .وأضاف:
«يف احلقيقة ،إن حماولة اغتيال (رئيس القوات اللبنانية مسري)
جعجع كانت سيئة .هل شاهدت املكان الذي جرت فيه حماولة
االغتيال؟».
فيلتمان« :كان ذلك خميفًا».
السنيورة« :فع ًال ،كانت هناك نية لقتله ،يبدو أنه كان هناك ثالثة
يصوبون بنادقهم باجتاهه .لكن يبدو أن الريح واملسافة،
قناصني
ّ
أو عناصر من هذا القبيل ،مل تسمح هلم بإصابته ،كما نقول يف
العربيةُ :ق ّدر له أن يعيش .من جهة أخرى هناك شعور بالتوتر لدى
الكثري من اللبنانيني .لديهم شعور بأنه إذا أدرك النظام السوري
أنه سيسقط وفقد كل خياراته ،فقد يلجأ إىل مثل هذه األساليب
يف لبنان .فالسوريون ال يزالون ينفون مسؤوليتهم ،ولكننا نفهم
أن سقوط النظام يف سوريا عملية بطيئة وستأخذ بعض الوقت
ّ
ليتحقق انهيار النظام .ويف مطلق األحوال
حتى ترتاكم األحداث
هناك اعرتاف كامل بعدم إمكانية العودة إىل الوراء».
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لبنانيــات

سليمان استقبل اربعة سفراء خليجيني واكد
احلرص على امن السياح وكرامتهم
تابع رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ،يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا امس االول،
موضوع العالقات الثنائية للبنان
مع بعض الدول العربية وحبث
مع سفرائها يف موضوع حظر
سفر رعايا بعض هذه الدول
اىل لبنان ،مؤكدا احلرص على
أمن السياح والزوار العرب
االشقاء الوافدين اليه وراحتهم
وكرامتهم.
ويف اطار متابعته معاجلة االوضاع
اليت استجدت يف اليومني
االخريين ،ويف سياق االتصاالت
اليت جيريها مع الدول الشقيقة
والصديقة ،حبث الرئيس سليمان
مع سفري العراق عمر الربزجني يف
سبل ضمان سالمة زوار االماكن
املقدسة وعدم تعرضهم للخطف
او ألعمال أمنية.
كذلك تناول رئيس اجلمهورية
مع سفري قطر سعد املهندي

موضوع القرار املتعلق حبظر
سفر القطريني اىل لبنان،
حبيث أكد السفري املهندي ان
العالقات االخوية بني لبنان
وقطر ال حتتاج اىل تأكيد ،ناقال
تقدير بالده للبنان وحمبتها له
ولشعبه والتمين بدوام االستقرار
واالزدهار.
وعرض الرئيس سليمان مع
سفري الكويت عبد العال القناعي
للعالقات الثنائية وملوضوع
حرص لبنان حكومة وشعبا على
استمرار العالقة االخوية راسخة
بني الشعبني الشقيقني.
وحبث رئيس اجلمهورية مع القائم
بأعمال سفارة دولة االمارات
العربية املتحدة سامل اجلابري يف
العالقات الثنائية ،مؤكدا حرص
لبنان الرمسي والشعيب على أمن
الزوار والسياح االماراتيني اىل
لبنان وكرامتهم وحسن وفادتهم
والسهر على أمنهم وراحتهم.

استقبل بالمبلي وسفراء اليونان وفرنسا وقطر

شربل جدد دعوته العالن حال طوارئ سياسية
محل وزير الداخلية والبلديات
ّ
العميد مروان شربل السياسيني
اللبنانيني مسؤولية كل ما
حيصل يف الشارع ،مؤكدا ان
املطلوب اليوم التخفيف من حدة
اخلطابات السياسية وحماولة
استيعاب املشاكل اليت حتصل
عرب اجللوس اىل طاولة احلوار
والتحاور بكل االمور من دون
استثناء.
ولفت اىل ان السالح موجود بني
املواطنني منذ سنني لكن الدعم
الذي يوفره بعض االفرقاء حاليا
جعل استعماله سهال ،جمددا
دعوته اىل اعالن حالة طوارىء
سياسية ،مضيفا :فلنعمل ملرة
واحدة يف لبنان على الفعل ال
على ردات الفعل.
ويف نشاطه عرض الوزير شربل،
يف مكتبه يف الوزارة ،مع سفرية
اليونان كاترين بورا خالل زيارة
بروتوكولية لالوضاع العامة وال
سيما االمنية ،كما جرى البحث
يف سبل التعاون على مستوى
وزارتي الداخلية بني البلدين.
واستقبل شربل السفري الفرنسي
باتريس باولي يف زيارة تعارف
ختللها حبث االوضاع العامة
يف لبنان واملنطقة ،والتعاون

بني فرنسا واملديريات التابعة
للوزارة وال سيما قوى االمن
الداخلي واالمن العام والدفاع
املدني.
والتقى املنسق اخلاص لالمم
املتحدة يف لبنان ديريك بالمبلي
الذي اعرب خالل اللقاء عن
جهوزية االمم املتحدة للتعاون
يف امللف االنتخابي ،كما جرى
التداول يف االوضاع االمنية على
الصعيدين اللبناني واالقليمي.
واستقبل سفري دولة قطر سعد
املهندي وعرض معه العالقات
الثنائية والتعاون بني البلدين.
من جهة اخرى ،يزور الوزير
شربل اليوم مدينة صور تلبية
لدعوة من احتاد بلديات قضاء
صور الذي يقيم حفل غداء
على شرفه يف اسرتاحة صور
السياحية.
الزيارة
برنامج
ويتضمن
املسؤولني
مع
اجتماعات
االمنيني واالداريني يف سراي
صور ونواب املنطقة يليها اخرى
مع رؤساء بلدياتها وممثلي
اجلمعيات واالندية.
ويتخلل الغداء كلمتان لرئيس
احتاد بلديات قضاء صور والوزير
شربل وتقديم دروع وهدايا.

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
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استقبل بالمبلي وسفرية النمسا وهنأ اللبنانيني بذكرى التحرير

ميقاتي :للتضامن مبواجهة خمططات تستهدف لبنان

هنأ رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي يف تصريح امس االول،
اللبنانيني بذكرى حترير القسم
االكرب من ارضهم اجلنوبية من
االحتالل االسرائيلي قبل 12
عاما.
وإعترب أن الفرحة ستبقى ناقصة
اىل ان يتم اسرتجاع مزارع
شبعا وتالل كفرشوبا واجلزء
الشمالي من بلدة الغجر ،وهو
ما التزمت احلكومة يف بيانها
الوزاري العمل من اجله بكل
الوسائل املتاحة.
وأكد أن لبنان سيتمكن من
استعادة ارضه الن ما يطالب
به هو مطلب حق لن تتمكن
اسرائيل من استمرار جتاهله
ورفض تنفيذه ،كما تفعل
االن ،يف ما خص متنعها عن
استكمال تنفيذ القرار 1701
واستمرارها يف خرق السيادة
اللبنانية برا وجوا وحبرا.
وفيما حيا ذكرى الشهداء الذي
رووا ارض اجلنوب بدمائهم،
شدد على ان تضامن اللبنانيني
ووحدتهم كانا من العوامل
االساسية يف حترير االرض
من االحتالل ،كما كانا عنصرا
مهما يف مواجهة عدوان متوز
 2006الذي انتهى مبنع العدو
االسرائيلي من حتقيق اطماعه.
اضاف :كم حنن حباجة اليوم
اىل مثل هذا التضامن وتلك
الوحدة يف مواجهة املخططات
اليت تستهدف امن لبنان
وضرب
ابنائه،
وسالمة
االستقرار فيه ،كما حصل يف
االيام الفائتة ،ذلك ان يف
وحدة اللبنانيني قوتهم ،ويف
تشرذمهم ضعف وتهالك .لقد
اعطى اللبنانيون يف صراعهم
مع العدو االسرائيلي على مر

االعوام املاضية ،دروسا يف
التالحم والتماسك وفرضوا
احرتام العامل هلم ،وبقدر ما
حيافظون على هذا التالحم
يف ما بينهم ،ويبتعدون عن
الرهانات اخلاطئة اليت ال تفيدنا
بشيء سوى إدخالنا جمددا يف
صراعات ال طائل لنا عليها،
بقدر ما يسقطون املخططات
اليت تستهدف وطننا يف حلظة
إقليمية ودولية صعبة تتطلب
منا مجيعا وعيا حيفظ بنياننا
الوطين من التصدع والسقوط.

بالمبلي

ويف نشاطه الرمسي استقبل
الرئيس ميقاتي يف السراي
امس املنسق اخلاص لألمم
املتحدة يف لبنان ديريك بالمبلي
الذي ادىل بعد اللقاء بالتصريح
اآلتي :عقدت اجتماعا مثمرا مع
رئيس جملس الوزراء حيث
حبثنا يف عدد من املواضيع،
مبا يف ذلك اجلهود اليت تبذل
لتعزيز اهلدوء واالستقرار يف
لبنان بعد االحداث املقلقة
األخرية .وقد رحبت جبهود
دولة الرئيس املتواصلة هلذه
الغاية ،كما جبهود القادة
السياسيني اللبنانيني اآلخرين.
وبالطبع رحبت كذلك األمر
بدور وجهوزية اجليش اللبناني
والقوى األمنية اللبنانية يف
احملافظة على األمن يف هذه
الظروف.
اضاف :أطلعت دولة الرئيس
على دعم األمم املتحدة كل
اخلطوات اهلادفة اىل احلفاظ
على استقرار وأمن لبنان
وسالمة مواطنيه ،وهو امر
اساسي بالنسبة لنا .وكنت قد
نقلت باألمس الرسالة نفسها
اىل فخامة رئيس اجلمهورية

ميشال سليمان .وحنن نرحب
يف هذا االطار بتصميم رئيس
اجلمهورية على اعادة احياء
احلوار يف لبنان ،يف وقت
بات فيه احلوار والتواصل
كان
ولطاملا
ضروريني،
احلوار يف صلب اهتمامات
األمم املتحدة .حنن نعي متاما
القلق السائد جراء مظاهر
عدم االستقرار اليت شهدناها
يف خالل االسبوعني الفائتني
 ،اال أن هذه املظاهر نبهتنا
مجيعا اىل ضرورة العمل معا
للحفاظ على اهلدوء واالستقرار
يف لبنان ،يف وقت تشهد فيه
املنطقة اضطرابات يف ظل
األوضاع االقليمية الصعبة،
ولكنين واثق ان حفظ األمن هو
يف أياد امينة.
واشار اىل قلق األمم املتحدة
جراء خطف  11زائرا لبنانيا
يف سوريا مطلع هذا االسبوع،
متمنيا هلم العودة ساملني
اىل عائالتهم يف أقرب وقت
ممكن.
ما هو رأيك يف مبادرة امللك
السعودي بشأن إعادة اطالق
احلوار يف لبنان؟
 مل أطلع على رسالة خادماحلرمني ،ولكن كما قلت ،فانه
ال بد من إيالء موضوع احلوار
االهتمام بإعتباره موضوعا
مهما ،وحنن نرحب بإعادة اطالق
احلوار ونؤيد ذلك ال سيما انه
يشكل خطوة مهمة يف ظل
ظروف كهذه .كما قلت انا ال
أملك أية تفاصيل عن املبادرة
ومل أطلع على مضمونها.

سفرية النمسا

كما استقبل الرئيس ميقاتي
سفرية النمسا اجلديدة لدى
لبنان اورسوال فاهرينغر اليت

قالت بعد اللقاء :قمت بزيارة
بروتوكولية اىل رئيس احلكومة
ملناسبة تعييين يف منصيب
اجلديد ،وناقشنا السبل املمكنة
لتحسني العالقات املمتازة اليت
تربط بني بلدينا ،كانت الزيارة
اليت قام بها الرئيس النمساوي
اىل بريوت مؤخرا مناسبة للعمل
على حتسني هذه العالقات ال
سيما يف جمال االقتصاد.
كذلك استقبل الرئيس ميقاتي
الكلدانية
الطائفة
رئيس
يف لبنان املطران ميشال
قصارجي على رأس وفد ضم:
رئيس اجمللس األعلى للطائفة
انطوان حكيم ،األب روني حنا،
السيدين نرسيه حكيم وجورج
مسعان.
وبعد اللقاء حتدث بإسم الوفد
انطوان حكيم الذي قال :رغم
مشاغله ،استقبلنا اليوم دولة
الرئيس ميقاتي لنعرض له
مشاكلنا ،وهي متثيل الطائفة
الكلدانية داخل الربملان أسوة
بكل الطوائف الباقية .حنن
اقليات
يسموننا
كطوائف
يف حني اننا نسميها طوائف
صغرى وليس لدينا نائب يف
الربملان ،شرحنا ذلك لدولة
الرئيس وكان متفهما جدا.
رغم ان النائب عن األقليات
قدم مشروع قانون بزيادة
نائبني ،اال انه حددهما للسريان
والكاثوليك،
االورثوذكس
ما خيلق نوعا من التباعد بني
الطوائف ،وحنن نرفض ذلك
ونطلب من مجيع النواب التنبه
لذلك وعدم تأييد هذا املشروع
والنظر بعدالة جتاه الطوائف
الصغرى .
واستقبل الرئيس ميقاتي
النائب السابق جهاد الصمد.
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لبنانيــات

الراعي :ال جتوز املطالبة باستقالة احلكومة عند كل مشكلة املفيت قباني غادر اىل موسكو :على السياسيني جتنّب اخلطاب النافر

قال البطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي إن
اجليش سياج الوطن ،معتربًا
أنه ال جتوز املطالبة باستقالة
احلكومة يف كل مشكلة.
فقد عاد اىل بريوت أمس االول،
البطريرك الراعي آتيا من روما
بعد جولة له مشلت املكسيك
املتحدة
والواليات
وكندا
االمريكية ،وكان يف استقباله
يف املطار وزير الدولة سليم
كرم ممثال رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان وعدد
من املطارنة والشخصيات.
ويف املطار ،حتدث الراعي مؤكدا
دعمه ملؤسسة اجليش اللبناني
اليت هي سياج الوطن واليت
حتمي لبنان .ورفض استقالة
احلكومة يف هذه الظروف من
خالل اللجوء اىل الشارع ،مشريا
اىل وجود طرق دستورية يف
حال عجزت احلكومة عن ذلك.
وأسف ملا جرى مؤخرا من
أحداث أليمة يف لبنان .ودعا
اىل جتديد األمل واالميان
بالوطن والدولة ومبؤسساتنا
الدستورية اليت وحدها حتمي
لبنان ،مشريا اىل أن اجلاليات
اللبنانية يف الواليات املتحدة
االمريكية واملكسيك وكندا
جرحت كثريا مما حدث يف لبنان
يف األيام األخرية ،ووجهت حتية
اىل رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ومؤسسات
الدولة اللبنانية كلها وباألخص
اىل مؤسسة اجليش اللبناني
اليت متر ومرت بظروف قاسية.
وقال :حنن عندما نرتك لبنان
ونتواجد مع اجلاليات اللبنانية
يف اخلارج دائما نذكر لبنان يف
قداساتنا نصلي دائما من أجل
السالم وأن نتوصل يف عاملنا
العربي اىل ربيع حقيقي .وحنن
نأسف ملا حصل.
وأشار اىل أن كل اجلاليات
جرحت جرحا بليغا ،ألن اجلاليات
اللبنانية يف العامل هلا احرتام

كبري لدى السلطات املدنية
والكنسية وما جرى يف لبنان
شكل هلا انتكاسة كبرية.
وتوجه الراعي اىل رئيس
اجلمهورية فقال :ان لبنان
امسه مرفوع يف اخلارج ونأمل
أن يبقى كذلك يف اخلارج.
وعن تعليقه على احلمالت اليت
تطال املؤسسة العسكرية هذه
األيام قال الراعي إن أحدا ال
حيمي الدولة إال اجليش اللبناني
واملؤسسات اليت هي وحدها
سياج وكرامة الوطن وشرفه.
وقال :علينا ان نعرف ان
احملافظة على اجليش هي
حمافظة على ذواتنا وكرامتنا
وقيمنا.
وإذ دعا الراعي اىل ضرورة
اخفاء السالح وتدمريه ،قال:
لقد آن االوان ان نكون
بشرا على مستوى املسؤولية
وان جيلس اللبنانيون على
الطاولة ويتحاوروا بغري لغة
السالح ،فربنا اعطانا عقال علينا
استخدامه .العامل كله يستعمل
عقله ويرتك االسلحة جانبا.
أضاف :ال جيب إبراز األسلحة
مشاال وميينا يف كل مرة تواجهنا
مشكلة .فكيف نعيش يف وطن
ال احد يثق باآلخر؟ علينا الوثوق
باجليش واالمن .وحنن نضم
صوتنا اىل كل االصوات اليت
تنادي باحلوار الذي نستطيع من
خالله حل كل مشاكلنا وننتهي
من لغة السالح والدمار .لبنان
لغته مل تكن يوما لغة احلديد
والنار لبنان لغته الفكر والقيم
والنهضة.
وقال :ان ما جرى شكل جرحا
بليغا وكبريا لدى اجلاليات
اللبنانية وانتكاسة كبرية جدا
وخيبة امل باملسؤولني ففي
كل مرة يطري كل شيء وتقفل
الطرقات وننزل اىل الساحات
وحنرق الدواليب....
اما بالنسبة اىل حادثة اختطاف
اللبنانيني
الشباب
بعض

يف حلب لدى عودتهم من
زيارة االماكن املقدسة ،فقد
اسف البطريرك الراعي لتلك
احلادثة ،قال:نأسف على كل
شيء وعلى الضحايا ،وعلى
كل انسان بريء يسقط على
ارضه ،وعلى كل جرح يوتر
االوضاع العامة ،ولكن علينا
اال خنلط االمور ببعضها،
والقانون
عدالة،
فالعدالة
قانون والواجب واجب ،واحلرب
غري السالم والظلم غري العدل،
وكل شيء جيب ان يأخذ حقه،
وجيب علينا الوقوف مجيعا حتت
القانون الذي وحده يضمن
كرامة كل الشعوب.
وعن تعليقه على الدعوات اليت
تطالب باستقالة احلكومة ،قال
البطريرك الراعي :على االكيد
كال وهذا يشبه من يذهب الجراء
عملية وحرارته  ،41مشريا اىل
انه ليس يف كل مرة خنتلف
على موضوع حنرق الدواليب
ونطالب باستقالة احلكومة ،ال
جيب التعاطي هكذا واحلكومة
حباجة اىل ثقة .الفتا اىل وجود
طرق دستورية وقانونية النهاء
عمل احلكومة .وقال :حنن مع
دعم احلكومة ودعم االستقرار.
واعترب انه مبجرد أن جيلس
اللبنانيون مع بعضهم يبدأ
احلوار .واحلوار يقتضي الثقة
يف ما بيننا ،لنبحث عن
خمرج للحق واخلري والشركة
واملسؤولية.
وردا على سؤال حول عيد
املقاومة والتحرير ،قال :ان
لبنان يعيش منذ عام 1975
حتى يف مقاومة لتحرير البالد،
واملقاومة احلقيقية هي الوثوق
بالبلد وببعضنا البعض ،واال
نكون وسائل وادوات لغرينا،
وعلينا مقاومة املصاحل اخلاصة
والفئوية وكل شيء ضد
الدولة اللبنانية ،واملؤسسات
الدستورية هذه هي املقاومة
احلقيقية.

غادر بريوت أمس االول مفيت
اجلمهورية اللبنانية الشيخ
حممد رشيد قباني متوجها
اىل موسكو يف زيارة تستمر
اياما عدة يشارك خالهلا
يف مؤمتر لدرس االوضاع
الفكرية اليت يعانيها العامل
نتيجة الغلو والتطرف ،بدعوة
من وزارة االوقاف والشؤون
االسالمية الكويتية بالتعاون
مع املركز الروسي للوسطية
يف االسالم.
وكان يف وداعه يف املطار
وزير االعالم وليد الداعوق
ممثال رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ولفيف من
العلماء واملشايخ.
وحول الكلمة اليت يوجهها
يف مناسبة عيد املقاومة
والتحرير قال املفيت قباني:
عيد املقاومة والتحرير هو
مناسبة وذكرى لتحرير االرض
اللبنانية يف اجلنوب من
االحتالل االسرائيلي ،ونأمل
ان يكتمل التحرير بتحرير
فلسطني العربية بكاملها مهما
طال الزمن.
وتعليقا على خطف  12لبنانيًا
يف حلب وعما اذا كانت له
اتصاالت على هذا الصعيد

لالفراج عنهم ،قال :اهلل تعاىل
يف القرآن الكريم قال وال تزر
وازرة وزر اخرى ،علينا ان
نتعلم خلقيات حتى الصراع
ايضا ،على اخلاطفني ايًا
كانوا ان يطلقوا هؤالء الناس
االبرياء وسيجعل اهلل من بعد
عسر يسرا ان شاء اهلل.
هناك من يعمل يف الليل
والنهار الثارة الفتنة السنية
الشيعية يف لبنان ،فما هيرسالة مفيت اجلمهورية لوأد
هذه الفتنة يف مهدها؟
 الفتنة ال تكون اال بأيديالناس ،اذا كفوا عن التقاتل
يف ما بينهم وحرصوا على
ابنائهم وعلى وطنهم فلن
تكون هناك فتنة ،ال فتنة
وطنية وال سنية وال شيعية
وال مسيحية وال اسالمية،
على الناس ان يتعقلوا ال
ان حيرقوا وطنهم وابناءهم
ومستقبل اجياهلم .العقل
واحلكمة وحدهما وتقوى اهلل
سبحانه وتعاىل ورضاه حتصننا
من الفنت .وعلى السياسيني
ايضا ان يتجنبوا اخلطاب النافر
وخطاب التحدي حتى ال ينزلق
لبنان اىل فنت رمبا تهلكه
اكثر مما أهلكته حروب الفنت

الطائفية خالل اخلمسة عشر
عاما املاضية.
اجليش يتعرض حلمالت من
البعض ،كيف تردون عليها
وما هي نظرتكم اىل اجليش؟
 اجليش يف كل الدول هواحلصن االول واالخري ألمن
البالد يف الداخل ويف الدفاع
عنها ضد االعتداء اخلارجي ،ال
جيوز التعرض هلذه املؤسسة
العسكرية اطالقا مهما كانت
اجليش
وقيادة
االسباب،
حتقق يف ما جرى والقضاء
سيبني ويوضح ما الذي جرى،
وكما قال املسؤولون ايضا
يف اجليش إن مرتكب اجلرمية
سيعاقب وحنن نطالب مبعاقبة
اجملرمني ألنه من غري املقبول
ان يقتل انسان حيوانا فكيف
يقتل انسانا وكيف يقتل عاملا
من علماء الدين ،خصوصا
يف لبنان توجد هذه الرمزية
القوية ،هذا ايضا يثري كثريا
من القضايا والفنت .نأمل من
قيادة اجليش ومن احلكومة
ان تعاجل هذا االمر بالعقل
واحلكمة ،وندعو ابناءنا يف
عكار وطرابلس ويف كل لبنان
اىل التعقل واالنتظار حتى
صدور نتائج التحقيق.

جعجع حبث ووفد الرابطة املارونية االوضاع احمللية
وعمليات بيع اراضي املسيحيني

التقى رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف معراب
امس وفدًا من أعضاء اجمللس
التنفيذي يف جلنة الطوارئ يف
ضم السادة:
الرابطة املارونية
ّ
نقيب احملامني السابق انطوان
الدويهي،
طالل
اقليموس،

أنطونيو العنداري ،فارس أبي
نصر ومسري سركيس يف حضور
منسق حزب القوات يف كسروان-
الفتوح شوقي الدكاش .وتأتي
الزيارة يف إطار استكمال اجلولة
اليت قام بها الوفد على خمتلف
القيادات املارونية.

وقد عرض الوفد مع جعجع
على مدار ساعتني لعمليات بيع
ً
إضافة اىل
األراضي املسيحية
مشاكل التعدي عليها .كما تطرق
اجملتمعون اىل اهلموم الوطنية
واملستجدات السياسية واألمنية
على الساحة الداخلية.

اجليش :إصابة ضابط و ٣عسكريني ومقتل مسلحني باقتحام مبنى يف الروشة استمر فيه اطالق الرصاص  ٧ساعات
حادث اطالق النار الذي بدأ قبيل
منتصف ليل االربعاء يف الروشة
 كراكاس ،استمر حتى صباحامس ،وانتهى باقتحام اجليش
شقة ومبقتل احد املسلحني
والعثور على ّ
جثة.
وقد صدر عن قيادة اجليش -
مديرية التوجيه بيان عن اإلشكال
جاء فيه:
عند الساعة  ٢٣.٠٠من ليل
االربعاء ،وفور حصول اطالق نار
يف حملة كاراكاس  -الروشة،
حضرت قوة من اجليش اىل
املكان ،ولدى وصوهلا تعرضت
الطالق نار من قبل مسلحني
متحصنني يف الطابق السابع
من احد املباني ،فقامت القوة
املذكورة بفرض طوق على
املبنى وانذرت املسلحني بوجوب
االستسالم ،لكنهم رفضوا ذلك،
واستمروا يف اطالق النار ورمي
الرمانات اليدوية باجتاه عناصر
اجليش.
اضاف البيان :وعند الساعة ٦.١٥
صباحا ،اقتحمت القوة العسكرية
الطابق املذكور واشتبكت مع
املسلحني ،ما ادى اىل اصابة
ضابط وثالثة عسكريني جبروح
خمتلفة ،ومقتل مسلح وجرح اخر،
تبني انه كان موقوفا سابقا يف
لبنان العوام عدة والسباب امنية.

وقد وجدت داخل الشقة جثة احد
االشخاص الذي قتل اثناء اخلالف
الذي حصل بادىء االمر بني
املسلحني انفسهم ،كما ضبطت
كمية من االسلحة احلربية اخلفيفة
والذخائر والرمانات اليدوية
واالعتدة العسكرية.
وختم البيان :مت توقيف حارس
املبنى لالشتباه به ،وسلم مع
املسلح اجلريح واملضبوطات
اىل املراجع املختصة ،فيما
بوشر التحقيق باشراف القضاء
املختص.

خالفات شخصية

وكانت الوكالة الوطنية لالعالم
ذكرت أنه قرابة منتصف ليل
االربعاء  -اخلميس ويف حملة
كاراكاس  -زاروب مطعم ابو
حسن وبسبب خالفات شخصية
بني السوري يامن سليماني
ومواطنته
بفادي
املعروف
السورية غرام نورس احلسني
والدتها هاجر -مواليد  1989اقدم
سليماني وبرفقته عباس سليمان
لبناني على اطالق عدة عيارات
نارية يف اهلواء والقاء قنبلتني
يدويتني باجتاه القوى االمنية
اليت حضرت اىل املكان .وقد
اصيب جراء ذلك عنصران من
قوى االمن الداخلي االول بشظايا

يف رجله والثاني يف يده.
إثر ذلك ،أطلقت عيارات نارية
عدة يف منطقة كاراكاس من
قبل شاب من أحد االحزاب
احمللية دعاه سليماني ،رغم
حماوالت قوى األمن ثنيه عن
اطالق النار وهو كان يف حال
الغضب الشديد ،ورمى مخس
قنابل يدوية عند السادسة من
صباح امس وقد اختذ اجليش
قرارا بدخول املبنى الذي يتحصن
فيه سليماني بعد تبادل اطالق
نار معه ما ادى اىل اصابة ضابط
وثالثة عناصر جبروح.
ولدى دخول الشقة وجد بداخلها
شخص يدعى سامر جمهول باقي
اهلوية مقتوال ،وعلم انه دخل
الشقة اليت كان فيها سليماني
ملعاونة السورية غرام نورس
احلسني واليت هي موقع خالف
بني القتيل ومطلق النار ،وتردد
انه كان ينوي نقل اغراضها
اخلاصة اىل مكان آخر.
أوقفت غرام وأودعت فصيلة
حبيش ،كما أوقفت عناصر اجليش
مصريا يدعى هاني الشنطي وهو
مصاب جبروح خمتلفة يف جسده
داخل الشقة ايضا وهو حالق
نسائي وقد وضعت عليه حراسة
يف املستشفى ملعاجلته.
من هو الشنطي؟

هذا ،وقالت حمطة ال  LBCان
هاني الشنطي أمضى مخس
سنوات يف سجن رومية بتهمة
اإلنتماء لتنظيم إرهابي ،هو تنظيم
القاعدة ،بعدما متت حماكمته امام
القضاء اللبناني مع زمالء له
ّ
شكلوا ما ُعرف مبجموعة ال ١٣
اليت كانت ترددت معلومات يف
شأنها بأنها ضالعة يف اغتيال
الرئيس رفيق احلريري.
واضافت ان الشنطي ،وهو
لبناني من اصل اردني ،دخل
السجن ملتزمًا دينيًا ويف خالل
اقامته وراء القضبان تغيرّ ت
ميوله فوضع جانبًا أفكاره
املتطرفة وأصبح على عالقة
وطيدة مع مساجني متورطني
يف قضايا جنائية ،ومن بينهم
يامن سليماني الذي قتل يف
عملية كراكاس وهو سوري
اجلنسية ومعروف بفادي ،وكان
مسجونًا جبرم تزوير ،ومبوجب
هذه الصداقة استنجد سليماني
بالشنطي مساء امس األول.
وتابعت :وخرج الشنطي من
السجن منذ اشهر قليلة ،وكان
حياول احلصول على جواز سفر
من أجل مغادرة لبنان .فقد
ردد أمام العديد من املقربني
منه ،بأنه يرغب يف ترك البلد
كي يبتعد عن جوه احلالي الذي

يصفه األمنيون جبو الزعران،
وكي ال يعود إىل جوه السابق
جو التطرف.
وقالت أن هاني الشنطي من
مواليد  1980أقام يف الرملة
البيضا وعني الرمانة والبسطا
التحتا والطريق اجلديدة وخلدة،
وهو مهندس كمبيوتر .وهو
حبسب القرار الظين جملموعة
ال  13واليت اختذت من سوريا
مقرًا هلا ،مجعته مع باقي أفرادها
عقيدة اجلهاد والتحرير وتكفري
أنظمة عربية وإسالمية وطوائف
لبنانية ،وكان الدور الرئيسي
للعناصر العاملة من لبنان دورًا
لوجستيًا بني لبنان وسوريا،
وكان بعضهم على عالقة بأبو
عدس الذي تبنى اغتيال الرئيس
احلريري.

بيان القومي

هذا وأذاع احلزب السوري القومي
االجتماعي بيانًا جاء فيه :تناقلت
بعض وسائل االعالم أخبارًا
ّ
مغلوطة
ومضللة حول ما حصل
يف منطقة كاراكاس ليل ٢٤ - ٢٣
أيار ،لذا
يهم دائرة اإلعالم يف
ّ
احلزب السوري القومي االجتماعي
تصويب ما يلي:
عنة الساعة العاشرة من ليل ٢٣
آيار ،اطلق أحد املسلحني يف

بناية كيب عيتاني  -كراكاس
رشقات غزيرة من سالح حربي
حبوزته ،األمر الذي استدعى
تدخل قوة من اجليش اللبناني
والقوى األمنية ،حضرت اىل
املكان واشتبكت مع املسلحني
يف البناء املذكور على مدى مثاني
ساعات ،أطلق خالهلا املسلحون
النار بغزارة وألقوا اكثر من عشرة
قنابل على عناصر اجليش والقوى
األمنية فأصيب مخسة عسكريني،
قبل سيطرة القوى العسكرية
على الوضع ،وصرع مسلحان
اثنان من التابعية السورية هما
حممد سليماني ويامن سليماني،
واعتقال مسلح آخر من التابعية
اللبنانية يدعى هاني الشنطي،
اضافة اىل ناطور املبنى.
لذا ،تنفي دائرة اإلعالم ،نفيًا
مطلقًا ما نشرته وبثته بعض
الوسائل االعالمية حول عالقة
مزعومة للحزب او ألي من أعضائه
باحلادث ،برغم وقوعه بالقرب
من أحد مكاتب احلزب .إننا اذ
نلفت اىل هذه الوقائع ،نأمل
من وسائل اإلعالم توخي الدقة
واحلقيقة قبل نشر األخبار ّ
وبثها،
ألن األخبار الكاذبة واملغلوطة
تحُ دث بلبلة وتشويشًا لدى الرأي
العام ،وخصوصًا يف هذا الظرف
مير به البلد.
الدقيق الذي ّ
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لبنانيات

مقام اجليش سيبقى عالياً ،وهو القوة الوحيدة اليت نثق بها

العماد عون بعد اجتماع التكتل :اجليش ليس مرتزقة ،هو من أبناء
عكار بال ّدرجة األول وال أحد أَوىل منه بالدفاع عن بلده وعن أهله

ّ
حذر العماد ميشال عون من
اهلجمة املنظمة على اجليش
اللبناني للنيل من هيبته بهدف
نشر الفوضى خصوصًا يف
منطقة الشمال متهيدًا إلقامة
املنطقة العازلة على احلدود
السورية واليت مل تستطع االمم
املتحدة فرضها.
العماد عون وبعد االجتماع
التغيري
لتكتل
األسبوعي
توقيف
رفض
واالصالح
العسكريني حبجة التحقيق ،وأكد
أن كل ما جرى خمطط له حمذرًا
كل الذين يقومون حبفلة اجلنون
تلك بأنهم هم من سيدفع
مثنها.
وهو إذ كرر انتقاده التدخل
بالشؤون السورية وأعاد التذكري
باملادة الثامنة من ميثاق اجلامعة
العربية وبوثيقة الطائفة ،سأل
الذين يريدون تغيري النظام
السوري انطالقًا من لبنان
«ملاذا يلحقون بسوريا بعد
أن تركت لبنان وهل يريدون
إعادتها اليه؟؟»
العماد عون حدد مطلبني من
الدولة اللبنانية ،أو ً
ال اطالق
املوقوفني من اجليش واستكمال
التحقيق معهم وهم ميارسون
ّ
يكثف اجليش
عملهم ،ثانيًا أن
ّ
مسلح
جتول
حضوره ومينع أي
ّ
ويضبط احلدود أكثر فأكثر.
ويف ما يلي النص الكامل
حلديث العماد عون:
اجتمعنا اليوم بعد أحداث
نعتربها مؤسفة كيفما كانت
طبيعتها؛ هناك بالطبع من
أخطأ حتى وقعت هذه احلوادث،
ولكن ال حيق ألحد ،أيًا كان ،أن
حيكم قبل أن ينتهي ّ
التحقيق.
ما رأيناه اليوم وأمس واألول
من أمس غري مقبول إطالقًا .ال
ّ
جيش
أحدهم عن
جيوز أن
يتكلم ُ
ٍ
«مذنب» أو يطالب بتنحية قائد
ّ
يصنف الضباط
اجليش ،أو
«فالن جمرم وفالن «إدامي»!!
ّ
يصنف ،فهل هم
ليسوا هم من
ّ
النموذج األفضل على األرض
ّ
اللبنانية؟!! ماذا يفعلون؟! من
ّ
الذي مسح هلم بإباحة استعمال
ّ
والتنقل به؟! من مسح
السالح
ّ
هلم باملس بأمن سوريا انطالقًا
من لبنان؟ اىل أين يريدون
أن هناك
جر البلد؟؟ هل نسوا ّ
ّ
ّ
اتفاقات بيننا وبني سوريا ،وبني
الدول العربية وبني سوريا؟!
«ميسحوا» مبيثاق
يريدون أن
ّ
اجلامعة العربية ّ
ينص على
الذي
ّ
الدول العربية لنظام
احرتام
ّ
احلكم يف الدول األعضاء؟؟ لقد
ّ
وذكرت من هنا باملادة
سبق
 8من ميثاق اجلامعة ،وسأعيد
التذكري بها« :حترتم ّ
كل دولة
الدول املشرتكة يف اجلامعة
من ّ
نظام احلكم القائم يف دول
اجلامعة األخرى ،وتعتربه ّ
حقًا من
وتتعهد بأال
الدول،
حقوق تلك ّ
ّ
بعمل يرمي إىل تغيري ذلك
تقوم
ٍ
ّ
أي
النظام فيها ».من هنا ،فإن ّ
دولة عربية تأخذ موقفًا مناهضًا

مليثاق اجلامعة ،ال أحد ّ
منا
ملزم
ٌ
به ،ال بل على العكس« ،ننأى
بنفسنا» عنه ،ومبناسبة النأي
بالنفس ،أكرر أيضًا ما سبق
وقلته من هنا للحكومة بأن
«احلكومة ّ
اليت تنأى بنفسها،
عليها أن تنأى بشعبها وإعالمها
وبكل ما ّ
يؤثر على املعركة يف
الدولة األخرى».
ّ
«كل قيامتنا قامت» على سوريا،
ألنهم كانوا يف لبنان ،رغم أنهم
كانوا يقولون إن هناك خطرًا
عليهم من لبنان ،ولكننا مل نقبل
أي تربيٍر يسمح هلم بالتدخل يف
ّ
بالسالح
شؤننا ،وقاومناهم
ّ
ّ
ألنهم كانوا يف لبنان ...فإىل
أين يلحقون بهم االن؟! هم
النظام ّ
أحرار يف ّ
الذي يريدونه.
ٌ
ّ
وحذرت من تضخم
لقد سبق
املوجودين على احلدود ّ
اللبنانية،
وقلت إن «هذا ّ
يؤكد على ّ
أنهم
ليسوا مجيعهم الجئني ،إذ ما
من أحد يدقق يف صفة ّ
الذين
يلجأون إىل لبنان ،وهذه
األعداد تزداد بكثرة وهذا األمر
ّ
يشكل خطرًا خصوصًا إذا كانوا
ممن حياربون على األراضي
ّ
السورية ،حنن نلتزم إنسانيًا مع
ّ
الالجئني ،ولكن هل سيلتزمون
أن مسألة
بدورهم؟ اجلميع يعلم ّ
ّ
بأشخاص يطلبون
اللجوء تبدأ
ٍ
ّ
بالتمرد
منك املساعدة وتنتهي
ّ
نتحفظ على سلوك
عليك ،حنن
احلكومة يف هذا املوضوع ّ
ألنها
ال تضبط الوضع بني الالجئني
ِ
أنفسهم أكثر منه يف موضوع
اجتياز احلدود»..
ّ
كل ما نّبهت منه حصل! ما
هي واجباتنا جتاه سوريا وفقًا
الرابع من وثيقة الوفاق
للقسم ّ
الوطين؟ هذه الوثيقة تقول:
ممرًا
«لبنان ال يسمح بأن يكون ّ
َ
ٍ
دولة
قو ٍة أو
مست َقّرًا
أو
ّ
ألي ّ
تنظيم يستهدف املساس
أو
ٍ
وإن
بأمنه أو أمن سوريا،
ّ
سوريا احلريصة على أمن لبنان
واستقالله ووحدته ووفاق أبنائه
يهدد أمنه
عمل
بأي
ّ
ٍ
ال تسمح ّ
واستقالله وسيادته ».فهل
حنن ملتزمون به؟ كم تلتزم
لزم شعَبها
به احلكومة وكم ُت ِ
يف عكار بهذا املوضوع؟ عندما
ّ
اللبناني إىل
يذهب اجليش
مبهمٍة وطنية
هناك حتى يقوم
ّ
متفرجًا على
فهو لن يكون
ّ
كل املخالفات وعلى جتاوز ّ
ّ
كل
القوانني ّ
اللبنانية .من أباح محل
ُ
استبيح
السالح يف عكار؟! كيف
ّ
بتهم معينة،
أحدهم
أوقف
األمن؟
ٍ
«فتقوم القيامة» قبل أن ينتهي
التحقيق! هو ّ
ّ
هم على األقل
مت ٌ
السالح
السالح وبتهريب ّ
بتجارة ّ
إىل سوريا ،هذا بأقل تقدير
ّ
الطرقات،
ممكن .فلماذا قطع
من ّ
رخص هلم ذلك؟!
ّ
التحقيق
وقع حادث ،وقبل
أدانوا اجليش ،أدانوا قائد
ّ
كل
اجليش!! فهل ندين
الدولة؟! وهم سبق
مؤسسات ّ
ّ
ّ
وحضروا هلذا املوضوع قبل أن
حيصل ،منذ متى وهم يهامجون

اجليش؟! ال يريدون أن يكون
اجليش موجودًا .سبق وحتدثت
عن ذلك يف مهرجان التيار ( يف
أي
 5أيار) ومل يكن قد وقع بعد ّ
إن زيارة فيلتمان
حادث ،وقلت ّ
سويًا توحي ّ
بأنهما
مع ليربمان
ّ
ّ
الشمال
يريدان أن جيعال من
ً
منطقة عازلة ،وأن يفرضا أمرًا
واقعًا مل يقدروا أن يقوموا به
يف األمم املتحدة؟! وهذا ما
يقومون به حاليًا.
إذًا احلادث ّ
الذي حصل مصطنع!
هم يريدون أن ينالوا من هيبة
اجليش حتى يفقد أي سلطة
معنوية له على املواطنني،
وكلما ّ
السلطة ّ
ّ
كلما
خففوا من
ّ
ّ
ّ
كل ما حصل
الضحايا!
زادت
ّ
ردات الفعل
على األرض
وكل ّ
اليت صارت هي يف غري ّ
ّ
حملها.
التحقيقّ ،
قبل صدور ّ
كل هذه
َ
مستنكرة
األعمال يف هذه احلالة
ومرفوضة ّ
منا حنن ،واجليش
ً
ّ
القوة
فهو
ا
عالي
مقامه
يظل
ّ
ُ
الوحيدة ّ
اليت حنن نثق بها.
أما كل ما نراه يف عكار وهذه
احلفلة اجلنونية ،فسيدفع َ
مثنها
من يقوم بها .هذا ليس تهديدًا
ّ
منا ،ولكن يف املستقبل القريب
ّ
تذكروا والحظوا من سيدفع مثن
ّ
كل هذه الفوضى ،سيدفع من
ّ
الذين
والسياسيون
سببها،
ّ
معهم .ستأتي ّ
اللحظة  -وإن
مل تكن قد بدأت فستبدأ -
ّ
ّ
كل هؤالء
اليت سيصبح فيها
السياسني ّ
الذين هامجوا اجليش
ّ
ّ
حرضوا على اجليش يف
والذين ّ
ألن هذه احلركات
كان»،
«خرب
ّ
سرعان ما ُت َ
فقد السيطرة عليها،
ّ
قوي من
ه
أن
أحد
يشعرن
فال
ّ
ّ
خالل هكذا «حركات» فيها هذا
َ
القدر من األجنحة ومن املصاحل.

أقصى ما ميكنه التوصل اليه هو
البقاء واقفًا على ِر َ
جليه.
اآلن املطلوب هو أال يتم
ّ
التحقيق مع العسكريني وهم
ٌ
خمالف
أمر
هذا
ألن
موقوفون،
ٌ
ّ
لكل القواعد .فالعسكريون
ّ
الذين أوقفوا ليسوا جمرمني.
ّ
َ
بتصرف ّ
وكلما
التحقيق
عون
يوض
ّ
ُيراد أن يحُ َقق مع عسكري ،ميثل
أمام احملقق .كانوا يقومون
مبهمة ،وإذا حصل خطأ يحُ َ ّدد نوع
ّ
ّ
املرتتبة
اخلطأ وما هي املسؤولية
عليه .ولكن أن يعمدوا اىل

توقيف  3ضباط و 19عسكريًا
ألشخاص فوضويني
إرضاء
ً
ٍ
يريدون أن يضربوا معنويات
اجليش ،فهذا ال جيوز ،ال جيوز
أن يتم إيقافهم قيد ّ
التحقيق!
ّ
َ
يوضعون قيد ّ
ويظلون
التحقيق
ميارسون عملهم .ثانيًا ،على
ّ
يكثف حضوره ومينع
اجليش أن
ّ
مسلح ويضبط احلدود
جتول
أي ّ
أكثر فأكثر .من يطالب بسحب
ألن
اجليش جيب سحب لسانه! ّ
اجليش ليس من املرتزقة ّ
الذين
جيلبونهم إىل منطقة ّ
عكار وإىل
بالدرجة
عكار
طرابلس! هم أوالد
ّ
ّ
أن جيشنا
نعرف
وكلنا
األوىل،
ّ
بأغلبية تكوينه من مسيحيني
ومسلمني هو من عكار ،ال ميكن
ميسه ،وال أحد َأوىل منه
ألحد أن ّ
أن يدافع عن بلده وعن أهله!
إذا كان هناك غايات سياسية
أن بإمكانهم ّ
التوأمة
ويعتقدون ّ
بني أحداث سوريا وأحداث
لبنان« ،فشروا»! حوادث سوريا
هي يف سوريا ويف لبنان ال أحد
له احلق أن يربطها هناك .وكل
شيء حيصل ،احلكومة ّ
اللبنانية
ألن هذا الترّ اخي
مسؤولة عنهّ ،
ّ
الذي حيصل فيها وعدم جرأتها
السليمة
القرارات
اختاذ
على
ّ
أدى بالوضع اىل ما هو
هو ما ّ
عليه.
«ب ّح قلبنا» حنن ونقول هلم« :إذا
ُ
عن نية طيبة تقومون مبا تقومون
ّ
شل ُ
يتم القرار يف
به فانتبهوا!
َ
ُ
الدورة
م
فت
أوق
احلكومة،
قلب
ّ
اإلقتصادية ،تشتمون اجليش،
تفرغون اإلدارة من املسؤولني
ّ
ّ
كلها
األولني فيها »..هذه
ٌ
الدولة إىل
أعمال ختريبية
جتر ّ
ّ
ّ
ٍ
وتقلل من هيبتها.
صدامات
ّ
كل من يقومون
مسينا
ولقد
ّ
ُّ
«حلن يوعوا بقى»!!
بهذا األمر،
وإال سيكون مصريهم أبشع من
مصري اآلخرين ّ
الذين حيملون
سالحًا.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
الداخلية اعترب
س:
وكأن وزير ّ
ّ
اليوم ّ
أنه ممكن أن يكون هناك
تقسيم ،فهل برأيك تقسيم
املنطقة بدأ من لبنان بعد هذه
احلوادث ّ
اليت نشهدها منذ 10
أيام؟
ج :كال تقسيم لبنان يأتي

ً
نتيجة لتقسيم املنطقة وليس
العكس.
س :هل برأيك األوضاع األمنية
تتوقف هنا وما رأيك مبوقف
الصفدي من قضية
الوزير
ّ
املولوي؟
الصفدي؟ ماذا
ج :ما هو موقف ّ
قال؟
س :أي ّ
أنه ساعده ،وأرسل له
َّ
لتقله ،واستنكر طريقة
سيارة
توقيفه ..وإىل ما هنالك.
ج :حسنًا سأعاتبه عندما أراه.
س :واألوضاع األمنية؟
ترونها!
كما
ج :األوضاع األمنية؟
َ
إذا أرادوا توقيف عسكريني
للتحقيق معهم ،فال يعود أحد
يقف على حاجز! يحُ َ َقق نعم ،ولكن
ليس مع  19عسكري و 3ضباط!
يحُ َ َقق مع من كانوا على احلاجز.
وال يوقفونهم أثناء التحقيق،
بناء
فهذا عسكري يقوم مبهمة
ً
على تعليمات تقول إنه ممنوع
ّ
مسلح .ختيلوا
مير على حاجزه
أن ّ
هذه الفرضية :أتى هؤالء يف
سيارة مع محاية وسيارة أخرى
ٌ
احتفال
بالسالح ،وهناك
مليئة
ّ
آخر يف عكار يقوم به القوميون
بذكرى  11شهيدًا سقطوا منهم
يف حلبا ،والفريق ّ
الذي أسقط
ال 11شهيدًا هو نفسه ّ
الذي
السيارة وزمالؤهم .أنا
يف
ّ
ثم
سأفرتض ّ
أن احتكاكًا حصل ّ
حصل إطالق نار .ماذا تفعلون
أنتم كصحافيني؟ ستقولون
إن «اجليش قد سهل املرور
ّ
إن «اجليش
للمسلحني»! أو ّ
«اجليش
معهم»!!
متآمر
ِ
يوقفهم
أفلتهم»« ،ملاذا مل
اجليش على احلاجز؟» ...هذه
التساؤالت كنتم ستطرحونها..
س :ما رأيك برسالة مندوب
سوريا يف جملس األمن ّ
اليت
حتدث فيها عن إنزال سالح يف
ّ
وإن طرابلس هي مأوى
جونيه
ّ
ّ
واملسلحني؟
لإلرهاب
ج :ليس لدي معطيات عن
ّ
ولكنه مل يكذب
منطقة جونية،
خيتص مبنطقة طرابلس.
يف ما
ّ
لقد رأيتم املشهد بأعينكم،
السؤال.
ولستم حباجة لطرح هذا ّ
السفينة
ير
هل من
ّ
لبناني مل َ
ّ
واحلاويات ومل يعلم ما حتتويه
للد ّبابات
مضادة
من أسلحة
ّ
ّ
ّ
للطريان،
مضادة
وصواريخ
ّ
وغريها من األسلحة؟
س :منذ اسبوع تقريبًا ّ
حذرت
أن الوضع اليوم يشبه
من ّ
الوضع يف العام  .75هل
حنن على أبواب  75جديدة وما
الصامتة
األكثرية
املطلوب من
ّ
ّ
حرب
لكي نتحاشى اإلنزالق إىل
ٍ
جديدة؟
ج :حنن واعون هلذا املوضوع،
ّ
تكلمنا عنه وهم يقومون
وقد
بتنفيذه اآلن .أمل تبدأ احلرب
ملهمة
هكذا يف العام 75؟ نقض
ّ
اجليش وعدم تكليف اجليش.
أن كسر هيبة
س :أال تعتقد ّ
اجليش بدأ بأحداث مار خمايل
ثم مقتل سامر ّ
ليليه
ومن ّ
حنا َ
بعد ذلك حادث حلبا؟

ج :يف مار خمايل سقط مثانية
قتلى ومخسة وثالثون جرحيًا.
وقعت جمزرة يف مار خمايل،
والعدد كان كبريًا وكان جيب
ّ
الضّباط .مل يسقط
أخذ إفادات
أي جريح من قبل اجليش وهذا
ّ
أن إطالق ّ
النار حصل من
يعين ّ
ٍ
طرف واحد ،كما ّ
أنه مل يكن
مارًا على احلاجز .يومها
أحد
ٌ
ّ
ّ
بالتحقيقات ،وحددوا
قاموا
املسؤوليات ،ولكن الوضع
اآلن خمتلف ،فقد وقعت مشكلة
حاجز للجيش .أنا
كبرية على
ٍ
يتم ّ
التحقيق معهم.
طلبت بأن
ّ
ماذا عن مشكلة املطار ومشكلة
السّلم؟
حي
ّ
بئر حسن ومشكلة ّ
تتكرر .نعم قد حتصل
املشكلة
ّ
أخطاء من اجليش وتوقع ضحايا،
إقفال ّ
ٌ
للطرقات
ولكن هل حيصل
وانفالت أمين كما حصل؟.
هناك قضاء وهناك دولة تقوم
ّ
بالتحقيق .كيف من املمكن
أن تتنقل املشكلة من حادث
ّ
عكار
حاجز للجيش يف
على
ٍ
إىل منطقة طريق اجلديدة يف
بريوت حيث قاموا حبرق مكتب
أحد األحزاب .ما عالقة املكتب
باجلرمية؟ هل من أحد يستطيع
حيدد لي العالقة بني املكتب
أن ّ
يف طريق اجلديدة واحلادث يف
ّ
أن ذلك يأتي يف خانة
عكار؟ أم ّ
ياسي ،فاستفادوا من
الس
الكيد
ّ
ّ
الوضع لضربه كونه خيالفهم
السياسي؟ ما الذي
رأيهم
ّ
قب الياس
حصل يف منطقة
ّ
أيضًا؟ أمل ُتقفل ّ
الطرقات هناك
أيضًا؟ واألسوأ من ذلك ّ
أنهم
بدؤوا بإطالق األحكام باإلعدام
والقتل على عناصر اجليش.
هل من املمكن أن تشرحوا لي
َ
مل يقومون مبهامجة اجليش يف
ّ
السنة أو أكثر؟
عكار منذ حوالي ّ
وأقصد هنا خمايل ّ
الضاهر ومعني
املرعيب .الربط بني ضباط وبيين
وكل هذا التطاول والتجين ما
هي أسبابه؟؟ نعم ،يوم كنت
خرجت ضّباطًا
يف قيادة اجليش ّ
جيدين( ،وهم ال حيّبون هؤالء
ّ
ّ
الضّباط ّ
جيدون) .ولكن
ألنهم ّ
ما عالقيت بهؤالء ّ
الضّباط اليوم؟
لست أنا من يعطيهم األوامر وال
أستقبلهم يف منزلي وال اعطيهم
عمليات.
أمر
ّ
س :بعد إطالق املولوي اليوم،
علت أصوات تطالب باستقالة
املدير العام لألمن العام ،ما هو
تعليقك على املوضوع؟
ج :أنا أريد أن أطالب باستقالة
الدولة .أليس أفضل؟
ّ
س :هل إطالق املولوي اليوم
شبيه بتهريب شاكر العبسي
ٌ
بالدعوات
عام 2008؟ وما رأيك
ّ
لتشكيل اجليش ّ
اللبناني احلر؟
ج( :ساخرًا) ال نريد هذا فقط،
ّ
الشمال
بل نريد إمارة يف
ً
ّ
الضاحية
ومنطقة معزولة «مثل
اجلنوبية» .ولن أستغرب يف
ً
إمارة هناك .أما
الغد إذا أعلنوا
ّ
هؤالء ّ
بالطائف
الذين يطالبون
وبالدميقراطية،
وبوحدة لبنان
ّ
فليسوا بدميقراطيني.
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العرب والعالم

هوالند ينجح يف فرض مسألة السندات خالل اجتماع بروكسل

القمة االوروبية تؤكد عزمها على ابقاء اليونان يف منطقة اليورو

أكد االوروبيون جمددا يف
ختام قمتهم غري الرمسية يف
بروكسل عزمهم على ابقاء
اليونان يف منطقة اليورو غري
انهم باشروا رغم ذلك التفكري
يف االجراءات الواجب اختاذها
يف حال بات خروج اثينا
حمتوما.
واعلن رئيس االحتاد االوروبي
هريمان فان رومبوي يف نص
تاله باسم الدول ال  ٢٧ليل
االربعاء  -اخلميس نريد ان
تبقى اليونان يف منطقة اليورو
وحترتم التزاماتها .وانسجاما
مع خط احلزم الذي تبنته
حتى االن حيال اثينا ،اعلنت
املستشارة االملانية انغيال
مريكل ان احرتام االلتزامات
ويف طليعتها خفض العجز
اصالحات
واجراء
املالي
بنيوية ،هو شرط مسبق للبقاء
يف منطقة اليورو.
االنتخابات
انتظار
ويف
اليت
اجلديدة
التشريعية
ستنظمها اليونان يف ١٧
حزيران سعيا الخراج البالد
من املازق السياسي بعدما
فشلت انتخابات  ٦ايار يف
انتاج حكومة ،قام االوروبيون
ببادرة تهدف اىل اعطاء الثقة
للناخبني اليونانيني ،حبسب
ما قال الرئيس الفرنسي
واقرتح
هوالند.
فرنسوا
االوروبيون يف هذا السياق
استخدام الصناديق اهليكلية
االوروبية ملساعدة اليونان،
ودعا هوالند حتى اىل تعبئة
هذه الصناديق بشكل سريع
من اجل دعم النمو يف اليونان
يف مهلة قصرية جدا.
غري ان االوروبيني يستعدون

يف املقابل ولو بدون االقرار
بذلك علنا ،ملواجهة االسوأ
يف حال تفاقمت ازمة اليونان
وادت اىل افالس البالد
وخروجها من اليورو .وقال
دبلوماسي اوروبي انه مت
التطرق اىل ضرورة وضع خطط
وطنية ملواجهة احتمال خروج
اليونان من العملة االوروبية
املشرتكة خالل جلسة عقدتها
جمموعة عمل اليورو اليت تضم
موظفني كبارا من دول منطقة
اليورو .واوضح الدبلوماسي
اتفقنا على ان يفكر كل منا
يف االمر وجيري التنسيق يف
مرحلة ثانية بني ما يرتتب
على كل واحد القيام به على
الصعيد االوروبي .وساهمت
هذه املعلومات يف تدهور
االسواق املالية االربعاء.
ونفت وزارة املالية اليونانية
االمر نفيا قاطعا وشدد رئيس
الوزراء بانايوتيس بيكرامينوس
يف ختام حفل العشاء على
ان القادة االوروبيني مل
يبحثوا هذا املوضوع خالل
قمة بروكسل .غري ان سلفه
لوكاس بابادميوس هو الذي
اثار املسألة حني مل يستبعد
يف حديث اىل صحيفة وول
سرتيت جورنال ان تكون
الحتواء
جارية
حتضريات
خلروج
احملتملة
العواقب
اليونان من منطقة اليورو.
واذ نفى الرئيس الفرنسي
هوالند ان يكون على علم مبثل
هذه اخلطط بالنسبة لفرنسا،
اقر بشكل مبطن بوجود بعض
االستعدادات .وقال متحدثا
للصحافيني لست اقول انه
ليس هناك اعمال جارية ،من

الواضع ان معلومات وردت
تشري اىل عدد من الفرضيات
قد تكون جارية ملواجهة
سيناريو .وتابع لكن اذا بدأت
احتدث علنا عن فرضية خروج
اليونان ،فسيعين ذلك اننا
وجهنا فعال اشارة ،اشارة
اىل اليونانيني واشارة اىل
االسواق.
واكدت عدة مصادر لفرانس
برس انه مت طرح املوضوع
االثنني ،ولو انها تشري
مجيعها اىل وجوب عدم تفسري
ذلك على ان منطقة اليورو
باتت تفكر جديا يف التخلي
عن اثينا بعدما استبعدت االمر
لوقت طويل.
الفرنسي
الرئيس
وجنح
فرنسوا هوالند يف فرض
مسألة سندات اليورو على
نقاشات القمة غري الرمسية
لالحتاد االوروبي وذلك على
الرغم من حتفظات املستشارة
االملانية انغيال مريكل.
وكان هوالند اتى اىل بروكسل
مصمما على دفع فكرة انشاء
سندات يورو يوروبوندز من
اجل التشارك يف حتمل اعباء
الديون داخل منطقة اليورو.
وبدت مريكل وكانها تستبعد
هذه االلية اليت تدعو اليها
املفوضية االوروبية منذ فرتة،
واعلنت ان سندات اليورو
ال تشكل مساهمة يف النمو.
وتتبنى هذا املوقف كل من
والسويد
وهولندا
فنلندا
معتربة ان سندات اليورو
ال تشكل حافزا للدول ذات
الوضع اهلش على ضبط
ميزانياتها .اال ان هوالند اصر
على موقفه وطالب بادراج

احتمال اعتماد سندات اليورو
على جدول اعمال قمة االحتاد
يف  ٢٨و ٢٩حزيران.
وحصل هوالند على تاييد
بينهم
من
عدة
اطراف
املفوضية االوروبية اليت
كانت يف مقدم الداعني اىل
الفكرة وايضا رئيس الوزراء
االيطالي ماريو مونيت .وصرح
مونيت عقب القمة ان غالبية
الدول اعربت عن تأييدها
لسندات اليورو حتى الدول
اليت ليست ضمن جمموعة
اليورو مثل بريطانيا.
وادى تأكيد عودة االقتصاد
الربيطاني اىل االنكماش اىل
مضاعفة الضغوط على رئيس
احلكومة ديفيد كامريون كي
خيفف من التشدد يف سياسة
التقشف على حساب النمو يف
خضم اجلدال االوروبي حول
وسائل انعاش االقتصاد.
وافاد تقدير رمسي جديد
برتاجع امجالي الناتج الداخلي
 %٠،٣يف الفصل االول هلذا
العام ما يعين ان البالد عادت
اىل االنكماش بعد تقلص
اقتصادها للفصل الثاني
على التوالي .وبات التدهور
اكثر بروزا من السابق حيث
اتى التقدير االول يف نيسان
 %٠،٢وذلك بسبب تراجعحاد يف نشاط قطاع البناء.
ونصح البنك الدولي اوروبا
بتبين اجراءات تقشف وللنمو
يف الوقت نفسه لتحسني
الوضع االقتصادي ،وذلك
عمال بالنموذج الذي مت تطبيقه
ابان االزمة املالية يف اسيا
يف اواخر تسعينات القرن
املاضي.

اعتقال مئات الطالب الكنديني اثر اعمال شغب

أوقف حواىل  ٧٠٠شخص يف
مونرتيال وكيبيك بسبب التجمهر
غري القانوني للقسم االكرب منهم،
ما يعكس تشدد السلطات يف
مواجهة حركة االحتجاج النامجة
عن رفع رسوم اجلامعات.
وبعد اكثر من  ١٠٠يوم على بدء
احلركة الطالبية االحتجاجية على
رفع الرسوم اجلامعية ،اوقف
 ٥١٨متظاهرا يف مونرتيال و١٧٠
يف كيبيك ،كما ذكرت اجهزة
الشرطة .وكانت الشرطة ابلغت
املتظاهرين الذين ناهزوا بضعة
آالف واحتشدوا يف احدى ساحات
وسط املدينة ،قبل انطالق
التظاهرة انها غري قانونية النهم
مل حييطوها علما باملسار الذي
ستسلكه ،وذلك عمال بالقوانني
اجلديدة البلدية واالقليمية،
املرعية االجراء .لكن شرطة
مونرتيال ذكرت انها ستتساهل
مع التظاهرة طاملا لن حتصل
فيها اي اعمال شغب .وحصل
بعض التجاوزات ثم قامت قوات
االمن يف منتصف الليل بتوقيف
جمموعة من  ٥٠٦اشخاص.
واجريت اثنتا عشرة عملية اعتقال
فردية اخرى ،منها واحدة بسبب
اعتداء مسلح واثنتان بسبب
التعدي على عناصر الشرطة
وواحدة بسبب لبس القناع
الذي حيظره قانون بلدي جديد.
واملتظاهرون الذين اعتقلوا يف
مونرتيال كبلت ايديهم وراء
ظهورهم ،وامضوا اكثر من اربع
ساعات يف حافالت ،حتى صدرت
يف حقهم عقوبات تقضي بأن
يدفع كل منهم غرامة قدرها ٦٤٣
دوالرا ،كما افاد بعض منهم
يف مقابالت اجرتها معهم شبكة
راديو كندا الرمسية.
وقال واحد منهم انه مل يفعل
شيئا يؤاخذ عليه ما عدا املطالبة
حبقوقه والتعبري عن آرائه ،واكد
ان الشرطة خططت مسبقا هذا
االعتقال اجلماعي التعسفي ألن
عناصرها متركزوا على تقاطعات

جمموعة

من

طرق لتطويق
املتظاهرين.
واخلي سبيل مجيع االشخاص
املوقوفني ،كما قالت متحدثة
باسم الشرطة .وينظم الطالب
يف كيبيك منذ اكثر من ثالثة
اشهر احتجاجات حادة على ارتفاع
الرسوم اجلامعية .واصدرت
حكومة املقاطعة اليت يرئسها
جان شاريست قانونا يقلص
حرية التظاهر الذي وصفه
معارضوه بأنه قانون متشدد .اال
ان شرطة مونرتيال اوضحت ان
هذه االعتقاالت حصلت مبوجب
قانون حملي جديد اقرته بلدية
املاضي،
االسبوع
مونرتيال
وليس مبوجب قانون كيبيك.
وبعد انطالقتها السلمية اليت
ختللها قرع على االواني طوال
عشرة كيلومرتات يف شوارع
املدينة ،تعرضت طليعة التظاهرة
حلملة مالحقات كثيفة شنتها
الشرطة ،وذلك لدى توجهها
اىل حي خمصص للنوادي
الليلية ويشهد اعمال شغب.
وقبيل ذلك ،القيت حجارة على
عناصر الشرطة واسهم نارية
عرضت صدقية عناصر الشرطة
ّ
للخطر ،كما قال املتحدث
باسم شرطة مونرتيال دانيل
الكورسيري يف تصريح صحايف.
ومل يبد املوقوفون الذين مل
يشارك معظمهم يف احلوادث،
اي مقاومة ،خالفا للمشاغبني
الذين هامجوا الشرطة يف االيام
شرطة
وواصلت
السابقة.
مكافحة الشغب تدخلها ضد
جمموعات اخرى من املتظاهرين
الذين هبوا لنجدة اجملموعة
احملاصرة .وهذه هي التظاهرة
الليلية الثالثون اليت تنظم يف
مونرتيال يف اليوم االول بعد
املئة من االضراب الطاليب ،غداة
تظاهرة ضخمة شارك فيها من
 ١٠٠اىل  ٢٥٠الف شخص ،كما
تقول املصادر ،خالفا للتقديرات
الرمسية.

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..
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العرب والعالم

انتهاء املرحلة األوىل من انتخابات الرئاسة
املصرية والنتائج الرمسية تعلن غدا األحد

أدىل املصريون أمس االول
لليوم الثاني واالخري بأصواتهم
الختيار خليفة للرئيس السابق
حسين مبارك ،يف اول انتخابات
تعددية يف تارخيهم تشهد تنافسا
حمموما بني مرشحني اسالميني
ومسؤولني سابقني يف النظام
السابق ،سيتطلب حسم السباق
بينهم جولة انتخابية ثانية.
واغلقت مراكز االقرتاع يف
التاسعة مساء اخلميس ،وبدأت
على الفور عمليات الفرز اليت
تتم يدويا .واعلنت اللجنة العليا
لالنتخابات ان النتائج ستعلن
رمسيا االحد ،إال انه يتوقع ان
يعلن املرشحون انفسهم نتائج
غري رمسية قبل ذلك .ومسح فقط
للناخبني املتواجدين داخل مركز
االقرتاع عند موعد االغالق باالدالء
بأصواتهم.
واعلن رئيس اللجنة العليا
لالنتخابات قبل حواىل ثالث
ساعات من اغالق مكاتب االقرتاع
ان نسبة املشاركة يف هذه
االنتخابات التعددية احلقيقية
االوىل يف تاريخ مصر بلغت قرابة
.%٥٠
ممن هلم حق التصويت فى تلك
االنتخابات وهم قرابة  ٥٠مليون
ناخب.
وعلى مدى يومي االربعاء
واخلميس ،وقف الناخبون يف
طوابري امام مراكز االقرتاع يف
القاهرة وخمتلف احملافظات فيما
بدا من الصعب التكهن بأي
مؤشرات لنتائج التصويت بسبب
احتدام املنافسة بني املرشحني
اخلمسة الرئيسيني .ومن بني
هؤالء اثنان كانا مسؤولني يف
عهد الرئيس السابق هما وزير
اخلارجية االسبق األمني العام
السابق للجامعة العربية عمرو
موسى ،وآخر رئيس وزراء ملبارك
القائد االسبق للقوات اجلوية امحد
شفيق.
وينتمي مرشحان اخران اىل التيار
االسالمي وهما عبد املنعم ابو
الفتوح الذي انشق عن مجاعة
االخوان املسلمني ويتبنى خطابا
اكثر اعتداال ،ومرشح اجلماعة حممد
مرسي ،اما املرشح اخلامس فهو
الناصري محدين صباحي.
وقالت هالة عصمت ،وهي واحدة
من عدد قليل من الناخبني ادلوا
باصواتهم يف اللحظة االخرية:
البلد يف احلضيض من الناحية
االمنية واالقتصادية ،وحنتاج
شخصا خيرجنا من الوضع احلالي،
مؤكدة انها اعطت صوتها
لشفيق.
وصرح وزير الداخلية اللواء حممد
ابراهيم أمس االول ان اجهزة
األمن رصدت ووصلت اليها
معلومات عن بعض حماوالت
الفتعال مشاجرات الفساد العملية
الناخبني
وختويف
االنتخابية
الحداث عزوف عن االنتخابات،
ومتت مواجهة ذلك بكل قوة
وحزم من دون ان يذكر مزيدا من
التفاصيل.
غري ان العديد من الشباب املصري
الذي شارك يف الثورة اليت
اطاحت مبارك ،توعدوا بالنزول
اىل الشارع اذا ما جنح خصوصا
امحد شفيق الذي يتهمونه بالتورط
يف ما يعرف ب موقعة اجلمل يف
اشارة اىل اجلمال اليت استخدمت
للهجوم على املتظاهرين يف

ميدان التحرير يف اخلامس من
شباط/فرباير  ،٢٠١١قبل ايام من
سقوط مبارك.
وتعرض شفيق لالعتداء من عدد
من االشخاص مساء االربعاء عقب
خروجه من جلنة االقرتاع اليت
ادىل فيها بصوته وقذفه البعض
باالحذية.
غري ان عمليات االقرتاع جرت
بشكل عام يف هدوء أمس
االول.
وامام مدرسة حتولت اىل مركز
اقرتاع يف حي مصر اجلديدة ،كان
مئات من الناخبني ينتظرون يف
هدوء دورهم لالدالء بأصواتهم.
وقالت دينا البدري  ٢٦سنة انين
سعيدة جدا الننا خنتار رئيسنا.
جئت القرتع مساء امس لكن
الطوابري كانت طويلة للغاية
فعدت اىل املنزل.
وتعلن نتائج اجلولة االوىل
لالنتخابات رمسيا يف  ٢٧ايار،
لكن ينتظر ان يعلن املرشحون
قبل ذلك النتائج اليت سيجمعها
مندوبوهم من  ١٣الف مكتب
اقرتاع يف خمتلف احناء البالد.
ويرجح املعلقون اال يتمكن اي
مرشح من احلصول على االغلبية
املطلقة يف اجلولة االوىل وهي
 ٥٠يف املائة زائدا واحدا واال
حتسم النتيجة اال يف جولة االعادة
يف  ١٦و ١٧حزيران املقبل بني
املرشحني اللذين سيحصالن على
اعلى االصوات.
ومن شأن نتيجة االنتخابات ان
حتدد توجهات السياسات الداخلية
واخلارجية ملصر خالل السنوات
االربع املقبلة.
واشادت الصحف املصرية أمس
االول انتخابات رئاسية حرة
ودميوقراطية يف تاريخ مصر
بعد اليوم االول لعملية االقرتاع
اليت جرت يف هدوء وفرحة رغم
الشكوك اليت حتيط مبستقبل هذا
البلد .وحتت عنوان حققنا احللم،
ذكرت صحيفة االخبار انه يف يوم
الثالث
والعشرين من مايو عام ٢٠١٢
ذهب املصريون اىل الصناديق
الختيار حاكمهم الول مرة يف
التاريخ بارادتهم احلرة دون
تزوير .ونشرت مجيع الصحف
صورا لناخبني ينتظرون مبتسمني
يف صفوف طويلة لالدالء
بأصواتهم.
ونشرت جريدة الشروق املستقلة
جمموعة من الصور للناخبني حتت
عنوان صورة للشعب
الفرحان يف االنتخابات مستعرية
اغنية صورة الشهرية للمطرب
الراحل عبد احلليم حافظ .وكتبت
يف مقال بعنوان السعادة يف اهلواء
ان هذا يوم للفرح والفخر ،علينا
ان نعيشه ونستمتع به ولنؤجل
االحزان واملآسي واملشاكل قليال
النها لن تنتهي قريبا.
أما جريدة االهرام فعنونت الشعب
يسرتد ارادته احلرة .واعتربت
ان هذا املشهد يعكس اصرار
املصريني على بناء نظام قوي
عماده الدميوقراطية واحلرية.
من جانبها تساءلت صحيفة
املصري اليوم املستقلة عن
صالحيات الرئيس اجلديد بعد
تعليق دستور  ١٩٧١وعدم
وضع دستور جديد للبالد حتى
االن بسبب اخلالف على اللجنة
التأسيسية.

صنعاء :هادي يبحث مع وفد الكونغرس االمريكي التسوية السياسية

مقتل  ٥٢مسلحا من القاعدة بعملية للجيش يف اليمن
قتل  52عنصرًا من مجاعة أنصار
الشريعة أحد أذرع تنظيم القاعدة
يف اليمن ،امس االول ،يف عملية
وصفت بالنوعية نفذها اجليش اليمين
استهدفت عناصر التنظيم يف حمافظة
أبني جنوب البالد.
وقال مصدر عسكري ميين ،إن وحدات
من اجليش يساندها رجال القبائل،
ّ
نفذوا هجومًا مباغتًا استهدف عناصر
أنصار الشريعة اإلرهابي يف منطقة
األحبوش يف حميط مدينة جعار،
ما أدى إىل مقتل  52منهم وجرح
العشرات .من جانبها ،قالت وكالة
األنباء اليمنية سبأ إن عدد قتلى
القاعدة يف مواجهات اليوم بلغ 35
عنصرًا ،لكن املصدر العسكري
املتواجد يف امليدان أكد إن حصيلة
العملية اليت ّ
نفذها اجليش اليمين
هي  52قتي ًال من عناصر القاعدة،
الفتًا اىل أن العدد مرشح لإلرتفاع.
وأشار املصدر اىل وجود  8جرحى من
العسكريني يف حالة حرجة ،لكنه مل
يعط تفاصيل إضافية حول اخلسائر
يف صفوف اجليش اليمين.
واكدت مصادر عسكرية ان اجليش
اليمين قتل  ٣٥عنصرا من القاعدة
امس وهو يتقدم ببطء يف محلته لطرد
التنظيم من حمافظة ابني اجلنوبية اال
انه يواجه مقاومة من املسلحني
املتطرفني.
وافاد مصدر عسكري ميداني ان
اجليش قتل  ٣٥عنصرا من القاعدة
صباح امس ،فيما اكد مصدر طيب يف
عدن ان عنصرين من اجليش قتلوا
ايضا يف املعارك .وقال املصدر
العسكري ان عناصر القاعدة شنوا
هجوما على اجليش يف منطقة وادي
بنى غرب جعار لكن اجليش تصدى
هلم وقتل اكثر من  ٣٥شخصا منهم.
واضاف ان اجليش حيتفظ جبثث ٢٥
من املهامجني .واكد املصدر ان
القوات احلكومية تتقدم حنو جعار اال
انها تواجه مقاومة.
وقال مصدر عسكري آخر يف زجنبار،
عاصمة ابني اليت وقعت يف يد القاعدة
يف  ٢٩ايار  ،٢٠١١ان االشتباكات ما
زالت متقطعة بعد ان سيطر اجليش
على بعض املباني يف اطراف املدينة.
واضاف حنن اآلن عند التقاطع الذي
يوصل اىل وسط زجنبار اال اننا نواجه
بني احلني واالخر قناصة القاعدة.
واشار اىل سقوط ستة جرحى من
اجلنود بسبب عمليات القنص ،فيما
اكد مصدر طيب يف عدن ان جنديني
قتال يف املعارك يف زنبجار.
بدوره ،اكد مصدر حملي ان القاعدة
فرضت حظر التجول يف جعار ،وهي
املدينة اليت يعتقد ان قيادات هامة
يف القاعدة تتحصن فيها ،وذلك
من العاشرة مساء واىل السادسة
صباحا ،قد ابلغت السكان بذلك من
خالل منشورات .واكد احد السكان
ان القاعدة منعت السكان من حيازة
السالح ،فيما اكد مصدر حملي ان
السبب يعود اىل ظهور ميليشيات
موالية للجيش يف جعار.
وحبث الرئيس اليمين عبد ربه منصور
هادي امس يف صنعاء مع وفد
الكونغرس األمريكي برئاسة رئيس
جلنة العالقات اخلارجية لشرق آسيا
ستيف تشابوت ،التسوية السياسية
باليمن وفق املبادرة اخلليجية وقرار
جملس األمن الدولي.
وأفادت وكالة األنباء اليمنية سبأ
أن هادي وتشابوت حبثا التسوية
السياسية التارخيية يف اليمن يف
ضوء املبادرة اخلليجية وآليتها
التنفيذية املزمنة واملدعمة بقرار
جملس األمن الدولي رقم  2014منذ
البدايات األوىل وحتى اإلنتخابات
الرئاسية يف شباط .وكان وصل اىل
صنعاء وفد الكونغرس األمريكي يف

وقت سابق امس ووصفت زيارته
بأنها استطالعية يف إطار العالقات
املتينة بني البلدين خاصة بهذه
الظروف الدقيقة واحلساسة اليت مير
بها اليمن.
وأشار الرئيس اليمين خالل اللقاء
إىل أن الشعب اليمين اختار اخلروج
من األزمة الطاحنة بالطريقة السلمية
واالنتخابات اليت احتشدت إليها
اجلماهري بصورة غري مسبوقة من
اجل جتنب اإلحرتاب واالنقسام وما
ال حيمد عقباه .وكشف هادي عن
مساع بصدد التهيئة املالئمة وتوفري
الظروف املناسبة للولوج اىل املؤمتر
الوطين الشامل بعد تشكيل جلنة
االتصال واللجنة التحضريية العليا،
وذلك من أجل مناقشة كل القضايا
اليت تهم الوطن وأمنه واستقراره
ووحدته وحبضور املكونات السياسية
والثقافية واإلجتماعية بكل أطيافها
واجتاهاتها.
وتطرق إىل ما يعانيه اليمن من
اإلرهاب وما يرتكبه من أفعال إجرامية
ومشينة واليت كان آخرها اجلرمية
البشعة تفجري ميدان السبعني الذي
استهدف جمموعة من اجلنود األبرياء
الذين كانوا يؤدون التمارين األولية
للعرض العسكري مبناسبة العيد
الوطين ال  22للجمهورية اليمنية.
ووصف مقتل اجلنود اليمنيني بأنه
ميثل اسواء كارثة يرتكبها هؤالء
اجملرمون اإلرهابيون بصورة وحشية ال
تنم عن ذرة من الدين أو األخالق أو
اإلنسانية.
وأكد الرئيس اليمين أن بسط األمن
واالستقرار هو املهمة األوىل من
اجل البناء والتنمية أو تكوين دولة
املؤسسات اليت يشعر فيها املواطن
والوافد ،والسائح واملستثمر معا،
باألمان والطمأنينة والثقة ،أينما حطت
قدماه على امتداد خارطة الوطن.
وسلمت الواليات املتحدة اليمن ستة
اطنان من املساعدات الطبية العاجلة
للمساهمة يف عالج اكثر من  ٣٠٠جريح
اصيبوا يف هجوم صنعاء الذي تبنته
القاعدة االثنني املاضي.

غليون بعد قبول استقالته :اجمللس الوطين يعاني
من اإلنقسامات ومل نرتفع ملستوى تضحيات الشعب
قال رئيس اجمللس الوطين
السوري املعارض برهان غليون
يف مقابلة مع وكالة فرانس
برس امس االول ان اجمللس
مل يتمكن من ان يرقى اىل
تضحيات الشعب السوري مشريا
اىل انه ختلى عن مهامه خصوصا
بسبب انقسامات بني االسالميني
والعلمانيني.
وقال غليون بعدما امضى سبعة
اشهر يف رئاسة اجمللس مل
نتمكن ان نرقى اىل تضحيات
الشعب السوري .بالتاكيد مل
نلب بالسرعة الكافية وبشكل
كاف احتياجات الثورة .واضاف
غليون الذي قبلت قيادة اجمللس
استقالته ليل االربعاء  -اخلميس
ان بطء رد اجمللس ،ناتج عن
عمله مبوجب قاعدة التوافق.
وذكر ان الصيغة احلالية هي
صيغة ائتالف عدة احزاب او
تشكيالت سياسية حتتكر القرار،
وال تعطي اي فرصة لالعضاء يف
املشاركة فعليا يف القرار ،ما
ادى اىل مجود كبري.
وتابع كنا بطيئني ،فالثورة تسري
 ١٠٠كلم يف الساعة وحنن ١٠٠
مرت يف الساعة ،رمبا بسبب
عرقلة قاعدة التوافق هذه ،مكررا
عدة انتقادات صدرت عن جلان
التنسيق احمللية اليت تشرف على
االحتجاجات ميدانيا.
وغليون استاذ يف علم االجتماع
يف جامعة السوربون يف فرنسا
حيث يقيم منذ حنو ثالثني عاما.
وهو معروف باجتاهاته القومية
العربية .وقد اختري رئيسا
للمجلس لدى تأسيسه يف
تشرين االول على اساس قدرته
على اجلمع بني اطياف املعارضة
املتنوعة .وجرى التمديد له من
املكتب التنفيذي يف شباط

املاضي ،قبل ان تنتخبه االمانة
العامة للمجلس االثنني املاضي
رئيسا لوالية جديدة من ثالثة
اشهر ،بأكثرية  ٢١صوتا مقابل
 ١١للمرشح املنافس جورج
صربا القيادي يف حزب الشعب
الدميوقراطي احد مكونات جتمع
اعالن دمشق.
واوضح غليون انه ادرك انه مل
يعد موضع امجاع ،وكتب يف
رسالة استقالته انه يرفض ان
يكون مرشح االنقسام .وتابع
قدمت استقاليت لكي اقول
ان طريق االنقسام هذه بني
االسالميني والعلمانيني ال جتدي،
واعتقد ان النظام السوري هو
الرابح النه حاول منذ البدء اللعب
على هذا االنقسام.
واوضح مع االسف ان بعض
العلمانيني وحتى يف اوساط
املقربني مين لعبوا هذه اللعبة
وباتوا اليوم يشكلون تهديدا
بشق صفوف الثورة اىل جناحني
قد يتواجهان حتى قبل الفوز،
بدال من ان يتعاونا.
وكان املكتب التنفيذي للمجلس
الوطين السوري املعارض وافق
امس األول على استقالة غليون
على ان يظل يف منصبه حتى
تنظيم انتخابات جديدة يف ٩
حزيران .واكد املكتب التنفيذي
يف بيان اصدره اثر اجتماعه
يف اسطنبول مساء االربعاء انه
ناقش رسالة رئيس اجمللس
اليت وضع فيها استقالته .وقرر
قبول االستقالة والطلب من
رئيس اجمللس مواصلة مهامه
إىل حني انتخاب رئيس جديد يف
اجتماع  ١٠-٩حزيران.
ويأتي قبول استقالة غليون بعد
حواىل اسبوع من بروز االنقسامات
جمددا داخل املعارضة السورية.

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
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كونروي يأخذ يف االعتبار جديا اجراء تغيريات فريفاكس :طومسون تنازل مضطرا عن قضية التشهري
ضد املؤسسة ألننا فضحنا تورطه مع العاهرات
على املراهنة عرب االنرتنيت

اعلن وزير االتصاالت ستيفني
كونروي انه يدرس جبدية
اجراء تغيريات يف قوانني
لعب القمار عرب االنرتنت من
شأنها أن تسمح للمقامرين
باملراهنة عرب االنرتنت خالل
املباريات الرياضية احلية.
فقد قال عضو جملس الشيوخ
كونروي يوم امس االول
اخلميس ان املفارقة هي ان
املراهنني يف الوقت احلالي
بامكانهم املراهنة من خالل
اهلاتف او من خالل شخص
الرياضية
األحداث
خالل
احلية ،ولكن ليس بامكانهم
القيام مبراهنة مماثلة على
االنرتنت.
االتصاالت
وزير
وصرح
ستيفني كونروي للشبكة
التلفزيونية التاسعة قائال
«هذا شيء حنن حباجة للنظر
فيه جبديةة».
وأضاف «الشيء املعمول به
حاليا هو أن بامكانك االمساك
باهلاتف واملراهنة ولكن ال
ميكنك الذهاب الرهان عرب
االنرتنت .لذلك أنت يف وضع
ميكنك فيه الرهان عرب اهلاتف،
هذا قانوني ولكن اذا حاولت

ان تفعل ذلك عرب االنرتنت
فهذا غري قانون ،وهذا امر
يبدو شاذا».
كونروي
السناتور
وقال
أيضا ان االسرتاليني الذين
يراهنون حاليا عرب االنرتنت
من خالل املواقع اإللكرتونية
يف اخلارج يعرضون أنفسهم
وأمواهلم للخطر.
واضاف يقول «لذلك حنن يف
وضع يكون فيه األسرتاليون
إىل حد كبري
مكشوفني
عندما يقامرون عرب االنرتنت
يف الدول اخلارجية حيث ال
توجد قواعد وال أنظمة وال
محايات».
وقد كشفت نيوز ليميتد امس
االول ان احلكومة الفيدرالية
اعادت النظر مؤخرا يف
صناعة القمار األسرتالية حيث
ان اجراءات متكني السماح
لالسرتاليني بـ «اللعب» عرب
االنرتنيت سيجري العمل بها
يف خالل  6اىل  12شهرا
مقبلة.
وسيكون بامكان املقامرين
واملراهنني اللعب من خالل
وأجهزة
الذكية
اهلواتف
الكمبيوتر اللوحي.

مل يكتف كريغ طومسون
بتضليل جلنة حتقيق « دائرة
العمل العادل األسرتالية»
عندما ادعى أنه وافق على
طلب صحيفة اهلريالد بتسوية
دعوى تشهري ضدها  ،بل إنه
ضلل التكتل االنتخابي حلزب
العمال.
ويف رد فعل على اخلرب الذي
نشرته صحيفة اهلريالد يف
يونيو من العام املنصرم،
حول تنازل طومسون عن
قضية تشهري ضد الصحيفة،
أرسل طومسون إمييال لزمالء
فدراليني خيربهم أنه يعتزم
رفع دعوى تشهري أخرى ضد
الصحيفة لنشرها أخبارا مضللة
وغري دقيقة تتناول شخصه.
طومسون قد قام
وكان
بإخبار دائرة العمل العادل ،
أثناء حتقيقها يف واقعة صرفه
 $ 6000على العاهرات من
أموال نقابية اخلدمات الصحية،
مدعيا كذبا أن مؤسسة
فايرفوكس ،ناشرة صحيفة
اهلريالد قد قامت بتسوية
القضية معه بعد أن استطاع
اثبات أنه مل يكن يف سيدني

املفوضة االسرتالية للمنافسة واملستهلك تفسح الطريق لـ
 AGLلشراء Loy Yang
اعطت املفوضية االسرتالية
للمنافسة واملستهلك ضوءا
اخضر لشرطة الطاقة اي جي
ال ( )AGLلشراء مصنع لوي
يانغ ( )Loy Yangللطاقة يف
والية فيكتوريا.
وبامكان شركة آي جي ال اآلن
السيطرة سيطرة كاملة على
اكرب حمطة طاقة للفحم البين
يف اسرتاليا.
وقالت املفوضية االسرتالية
للمنافسة واملستهلك ()ACCC
انها لن تعارض اكتساب AGL
املقرتح للتحالف االكرب للطاقة

الذي ميلك حمطة الطاقة.
وقالت انها ال تعتقد ان هذا
االكتساب سيقلل من املنافسة
يف أسواق الكهرباء.
وقال رئيس املفوضية رود
سيمز ان مراجعة شاملة للجنة
نظرت يف تنافس جتار التجزئة
واملولدات والداخلني اجلدد
احملتملني.
واضاف يقول يف تصريح له
امس االول «إن املفوضية
للمنافسة
االسرتالية
واملستهلك خلصت إىل أن
املنافسة القوية اليت تقدمها
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كل املولدات املتبقية ،فضال
عن بعض املولدات احملتملة
لالستثمار يف اجليل اجلديد ،من
املرجح أن تكون للحفاظ على
قوة املنافسة يف األسواق ذات
الصلة».
وكانت آي جي ال متلك بالفعل
 32،54يف املئة من مصنع لوي
يانغ وتنوي اآلن شراء ما تبقى
من  67.5يف املئة من شركة
اليابانية،
()TEPCO
تيبكو
()Ratch Australia
وشركة
اململوكة من تايالند ،وثالثة
صناديق متويل اخرى.

يف الوقت الذي قيل فيه
أنه كان مرافقا لعاهرات يف
سيدني ،كما أخرب دائرة العمل
العادل أن املؤسسة أحضرت
خبريا يف اخلطوط الذي قال
فواتري
إن توقيعاته على
بطاقة االئتمان للدفع لوكاالت
املرافقة ،توقيعات مزيفة.
وبعد ذلك حبوالي شهر نشرت
صحيفة اهلريالد أن طومسون
تنازل مضطرا عن قضية
التشهري ضد الصحيفة ،ألن
تسريبات برملانية ذكرت أن
رقم رخصة سيارته كان مكتوبا
على فواتري وكالة مرافقة
 ،Keywed Pty Ltdباإلضافة
إىل احتوائها على توقيعات
ممهورة باسم كريغ طومسون.
كما ذكر التقرير الذي نشرته
صحيفة اهلريالد أن جوال كريغ
طومسون حيتوي على رقمي
هاتف خيصان وكالة املرافقة.
ويف رد فعل ،ارسل طومسون
لرفاقه يف حزب العمال « :إن
تقارير فريفاكس األخرية تعد
تشهريا جمددا بي ،وخرقا
اليت
القضائية
للتسوية
حدثت بيين وبني املؤسسة
الصحفية» .مضيفا أنه بصدد
اختاذ اجراءات قانونية جديدة
ضدها ،وشكر زمالءه على
مساندتهم له يف أزمته.
ويف خطابه األخري أمام الربملان
حاول طومسون إصالح األمر
عندما قال  « :أنا مل أتلق أية
أموال من مؤسسة فريفاكس
لتسوية دعوى التشهري ،ورمبا
كان استخدامي لكلمة تسوية
بدال من اتفاق هو من منح ذلك
الشعور».
وكان طومسون قد ادعى
أيضا حصوله على تعويض من
نقابة اخلدمات الصحية لتسوية
دعوى تشهري ضد النقابة
اليت كان مسؤوال عنها يف
الفرتة بني  ،2007-2002إال
أن كريس براون نائب رئيس
النقابة نفى تلك االدعاءات.

املصدر:العنكبوت االلكرتوني

الغاء ملصقات تسجيل السيارات ابتداء
من االول من كانون الثاني املقبل
اعلنت احلكومة نيو ساوث
ويلز عن انه سيجري الغاء
ملصقات تسجيل السيارات.
وتعين هذه املبادرة أنه ابتداء
من االول من كانون الثاني/
يناير املقبل فانه ال يعود
يتوجب على اصحاب السيارات
اثبات ملصقات التسجيل على
زجاج سياراتهم.
وبدال من ذلك ،فإن الشرطة
بامكانها التحقق مما إذا كانت
السيارة مسجلة ام ال عن
طريق تفحص أرقام لوحتها
عرب أجهزة الكمبيوتر اليت
لديها.
فقد أعلن رئيس الوالية باري
اوفاريل ووزير الطرق دنكان
غاي عن الغاء ملصقات
التسجيل يف مؤمتر صحايف
عقد امس االول اخلميس يف
سيدني.
وقال السيد اوفاريل« :هذا
توفري كبري للوقت بالنسبة
لرجال األعمال ولسائقي
السيارات على السواء ،انها
سياسة حساسة ال تتداخل مع
الطريقة اليت يتم فيها تطبيق
القونني ،ما سوف تفعله هو
إزالة روتني ال لزوم له».
واضاف يقول «من شأن
هذه القوانني التخلص من
ملصقات التسجيل ،اليت
استخدمت يف نيو ساوث ويلز
منذ عام  ،1932إن حكومة نيو
ساوث ويلز تتبع يف ذلك
حكوميت جنوب أسرتاليا ،اليت
الغتها عام  2011ووالية غرب
أسرتاليا اليت ازالت ملصقات
التسجيل عام .»2010
غري ان دراسة أجريت مؤخرا من
قبل شركة التأمني السيارات
ار آي سي ( ،)RACوجدت
إن غالبية مواطين والية غرب
اعادة
اسرتاليا ترغب يف

امللصقات
باثبات
العمل
لتذكريهم بتجديد تسجيل
سياراتهم.
وقال واحد يف مخسة من
املشاركني يف االستطالع
 RACانهم نسوا إعادة تسجيل
سياراتهم منذ أن ألغيت
امللصقات .واجاب سبعون
يف املئة انهم يريدون اعادة
العمل بامللصقات.
وقال وزير الطرق دنكن غاي
ان احلكومة لن تقدم أي تدابري
جديدة لتذكري الناس بتسجيل
سياراتهم خارج إشعارات
بذلك بالربيد العادي.
واوضح وزير الطرق ان
«أوراق تسجيل سيارتك
سوف تتلقاها ،وهذه إشارة
إىل أن التسجيل اخلاص
بسيارتك قد استحق ،ولكن
ستكون هناك أيضا رسالة
تذكري أيضا».
وتابع يقول «إذا كان الناس
يرغبون يف ربط قطعة من
سلسلة يف اصبعهم أو وضع
قطعة من الورق على زجاج
السيارة فلهم احلرية يف فعل
ذلك».
االجراء
وهذا
سيطبق على
ُ
حوالي  5.5مليون سيارة
يف نيو ساوث ويلز مع وزن
امجالي يصل إىل  4.5طن.
وستؤيد غرفة االعمال يف نيو
ساوث ويلز ومجعية السياحة
ومنتدى النقل ومجعية جتار
السيارات الغاء مجيع ملصقات
التسجيل.
وقالت متحدثة باسم شركة
ان ار ام اي ( )NRMAان
قسم السيارات فيها أيد
الغاء امللصقات ،طاملا يتم
اعطاء اصحاب لسيارات ما
يكفي من إشعارات إلعادة
تسجيل سياراتهم.

تسريبات %90 :من طاليب اللجوء ألسرتاليا ال
ميتلكون وثائق تثبت هوياتهم!!
كشفت بعض التقارير أن طاليب
اللجوء إىل أسرتاليا الذين يتم
إطالق سراحهم بتأشريات مؤقتة
يتعرضون الستجواب خفيف
من قبل منظمة االستخبارات
األمنية األسرتالية ،حيث يتم
سؤاهلم عن هويتهم ،وسريتهم
حياتهم،
وطبيعة
الذاتية،
واألسباب اليت دعتهم للسفر
إىل أسرتاليا ،ثم تقوم املنظمة
بعمل فحص على اسم طالب
اللجوء ،وإذا وجدت أي شك،
يتعطل منحه للتأشرية املؤقتة
إىل أن خيضع لفحص كامل من
املنظمة االستخبارتية.

كما يتم أخذ بصمات طالب
اللجوء ،وبعض الوسائل احليوية
األخرى اليت يتم بها االستدالل
على هويته.
وقالت وزارة اهلجرة إن تلك
االجراءات تهدف إىل توفري
معلومات موثقة حول طالب
اللجوء قبل حصوله على تأشرية
اإلقامة الكاملة.
ومت تنفيذ هذه اخلطوات بعد
تسريبات تفيد بأن  %90من
طاليب اللجوء ال ميتلكون أية
مستندات تثبت هويتهم.
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كون جلنة التحقيق الربملانية لديها صالحية ذلك

االئتالف يسحب اقرتاح حجب الثقة عن طومسون

حث االئتالف املعارض جلنة
على
الربملانية
التحقيق
عيان،
شهود
استجواب
من ضمنهم مسؤولو نقابة
اخلدمات الصحية احلالية
صناعي،
حمقق
وتعيني
لتفحص ما إذا كان كريغ
طومسون قد ضلل الربملان.
وقد انعقدت اللجنة اليت
يسيطر عليها حزب العمال
ليل االربعاء للنظر يف كيفية
تفحص ما إذا كان بيان
السيد طومسون يوم االثنني
قد ضلل الربملان.
طومسون،
السيد
وكان
السكرتري الوطين لنقابة
اخلدمات الصحية من عام
 2002إىل حني انتخابه نائبا
فيدراليا يف عام  ،2007قد
دافع عن نفسه يف خطاب
استمر ساعة ضد حتقيق دائرة
التجارة العادلة ( )FWAاليت
اليت وجدت انه اساء استخدام
أموال النقابة.
وتقول املعارضة ان النائب
عمدا
ضلل
(طومسون)
الربملان يف خطابه ..ويوم
الثالثاء ضمنت املعارضة
تأييد الربملان إلحالة املسألة
إىل اللجنة اليت تشرف على
السلوك واملعايري.

وقد اجتمعت اللجنة ،اليت
ترأسها نائبة املقاعد اخللفية
العمالية إيفيت داث (Yvette
 ،)D’Athالساعة  6:30من
مساء االربعاء للنظر يف هذه
املسألة.
وصرح زعيم املعارضة طوني
ابوت للصحفيني يف كانبريا
ان اللجنة جيب أن تتعامل
مع هذه املسألة على وجه
السرعة ،قائال «جيب أن
نكون منصفني مع السيد
واضح،
هذا
طومسون،
وسوف تعرتيين الدهشة اذا
استغرقت مداوالتها (اللجنة)
وقتا طويال».
واضاف السيد ابوت يقول
«ان عمل اللجنة هو النظر يف
تقرير دائرة التجارة العادلة
السيد
وخطاب
()FWA
طومسون ،لنرى من يقول
احلقيقة».
وسئل ابوت كيف ميكن
القيام بذلك ومع ذلك نكون
عادلني مع السيد طومسون
قال «بالطريقة نفسها كما
تقرر اللجان األخرى».
بدوره قال مدير أعمال
املعارضة كريستوفر باين
ان اقرتاح حجب الثقة ليس
ضروريا الن اللجنة الربملانية

لديها صالحية اقرتاح تعليق
عضويته.
وكان السيد باين قد قال ان
بامكان اللجنة استدعاء السيد
والسكرترية
طومسون،
اخلدمات
لنقابة
الوطنية
الصحية كاثي جاكسون،
للنقابة
ومسؤول الفرع
ماركو بوالنو ()Marco Bolano
واحملقق يف دائرة التجارة
تريي
()FWA
العادلة
()Terry Nassios
ناسيوس
الختبار وتفحص البيانات.
وقال باين ان لدى اللجنة
«دورا فريدا من نوعه يف
احلفاظ على نزاهة الربملان».
اىل ذلك قال وزير اخلزانة
واين سوان ان احلكومة كانت
سعيدة الحالة هذه املسألة
على جلنة حتقيق برملانية.
سوان
السيد
وصرح
للصحفيني يف كانبريا قائال
«يف الواقع صحيح أنه
كان هناك نقاش حول هذه
املسائل ،انه جمرد برملان
وليس حمكمة».
وعاد االئتالف وتراجع عن
دعمه ُمناقشة اقرتاح حلجب
الثقة عن السيد طومسون.
وهذا االقرتاح الذي اقرتحه
روب
املستقل
النائب

اوكشوت يقول انه ينبغي
حجب الثقة عن السيد
طومسون «لطول الوقت
الذي استغرقه خطابه للرد
علنا على املسائل اليت قيد
التحقيق من ،2006-2003
والضرر الذي حلق بثقة
الشعب وبالثقة بالربملان
االسرتالي».
ويضيف أن اللوم يتعلق
«بعدم وجود تعاون كامل
من قبل نائب مقعد دوبل
(طومسون) مع جلان التحقيق
على الصعيد الفيدرالي وعلى
صعيد الوالية».
وقال زعيم املعارضة ان على
رئيسة الوزراء جوليا غيالرد،
اليت عادت اىل كانبريا
صباح االربعاء بعد مشاركتها
يف حمادثات حلف مشال
األطلسي حول أفغانستان،
تفسري سبب دفاعها عن
السيد طومسون حتى اواخر
نيسان /ابريل عندما علقت
عضويته يف مؤمتر احلزب.
وقال السيد ابوت « نريد
ان نعرف من
تصدق؟ فهل
ّ
تصدق دائرة التجارة العادلة
ّ
 ...ام البيان الصادر عن
عضو مقعد دوبل ( كريغ
طومسون)؟».

أكثر أوقات السنة خطورة من
احلرائق املنزلية يستوجب
حتذيراً يف الوقت املناسب
تتوجه خدمات مكافحة احلريق
الشرطة
ووزير
بفكتوريا
وخدمات الطوارئ بيرت راين
ٍ
بنداء ( )Peter Ryanإىل كافة
سكان فكتوريا لتحمل مسؤولية
سالمتهم من احلرائق املنزلية.
لقد حدثت خالل األعوام العشر
املاضية  164حالة وفاة نتيجة
حلرائق منزلية واصابات ال
حصر هلا .فصل الشتاء هو
ً
خطورة من
أكثر أوقات السنة
احلرائق املنزلية يف فكتوريا،
حيث حيدث حواىل  1000حريق
منزلي يف كل عام.
راين ()Ryan
أفاد الوزير
قائ ًال« :حتدث معظم احلرائق
املميتة يف فكتوريا يف املنازل
ومعظمها ميكن الوقاية منه .إنين
بشدة على أهمية اختاذ
أؤكد
ّ
كل شخص لتدابري الوقاية من
احلرائق املنزلية ومعرفة ما جيب
عليه القيام به يف حالة نشوب
حريق.
«وعلى األقل ،فإن كاشف
الدخان (جهاز إنذار احلريق)
الذي يعمل جيدًا يف بيتك ميكن
أن ينقذ حياتك».
عب الوزير ( )Ryanعن أمله
وقد رَّ

يف استمرار اخنفاض احصائية
احلرائق املنزلية من خالل
التوعية اجليدة مبخاطر احلرائق
املنزلية.
وقال الوزير« :يف عام ، 2011
كانت إحصائية احلرائق املنزلية
ّ
أقل ب  18حادثة عما كانت
عليه يف العام  . 2010فلنجعل
ّ
أقل من
إحصائية العام 2012
ذلك أيضا».
وقال مساعد كبري موظفي
ُ
امل ُدن باالنابة
هيئة مطافئ
أن تقليل
Frank Stockton
ّ
خطر احلريق يف منازلكم ليس
عدد
باألمر الصعب« .هناك
ٌ
من االجراءات البسيطة بإمكان
الناس القيام بها قد تؤدي إىل
انقاذ حياتهم.
بإمكانك التأكد من سالمتك
من احلرائق املنزلية عرب املوقع
االلكرتوني
h o m e fi r e s a f e t y . c o m . a u .
وسوف ُيطلب منك اجراء
فحوصات أساسية ،مث ًال ما إذا
كان كاشف الدخان لديك (جهاز
إنذار احلريق) يعمل ،وحثك على
القيام بفحص فين كل عام
على أجهزة التدفئة والبطانيات

Page 11

الكهربائية لديك.
«سوف جتد أيضا مساعدة على
وضع خطتك للنجاة من احلريق
املنزلي واحلديث إىل األصدقاء
وأفراد العائلة – خصوصًا
املسنني –عن خططهم للنجاة
من احلريق».
إبعاد املالبس مرتا واحدا على
األقل عن أجهزة التدفئة،
ِ
املدفأة عند ذهابك
واطفاء
للنوم مع عدم ترك الطعام على
جهاز الطبخ أبدًا بدون مراقبة،
هذه مجيعها تدابري حتد كثريًا
من خماطر احلريق.
يف فكتوريا ،كان ترك الطعام
على جهاز الطبخ بدون مراقبة
من أكثر أسباب احلرائق يف
شتاء العام املاضي ،تبعته
األعطال الكهربائية وأعطال
أجهزة التدفئة.
نصائح عن السالمة من احلرائق
املنزلية هلذا الشتاء:
 أكمل قائمة بسيطة للتحققمن تدابري السالمة من احلريق
 ضع خطة جناة من احلريقومارسها مع أفراد عائلتك
شب حريق ،اخرج من
 إذاَّ

َ
وابق خارجه .اتصل على
املنزل
()000
حتدث إىل األصدقاء وأفراد
َّ
العائلة عما جيب القيام به يف
حالة الطوارئ
 تفقد بطانيتك الكهربائية،ومدفأتك وأي أجهزة كهربائية
أخرى للتحقق من أي أسالك
تالفة أو ساخنة
 ال تزد الضغط على ألواح/وصالت التوزيع الكهربائي
 ال تتورط حبجز نفسك داخلمنزلك
 تأكد من أن كاشف الدخان(جهاز إنذار احلريق) يف منزلك
يعمل
 ضع مالبسك لتجفيفها علىبعد مرت واحد على األقل من
أجهزة التدفئة
استخدم واقيات احلريق حولمواقد النار املفتوحة
 احرص على إمخاد نار املوقدواطفاء املدفأة قبل ذهابك
للنوم
 ال ترتك الشموع بدون مراقبةأبدًا
Media contact:David Jarwood,
MFB, 96554599

الشرطة تلقي القبض على
عصابة لدعارة االطفال يف
جنوب غرب سيدني
اعتقلت شرطة نيو ساوث
ويلز عددا من االشخاص بعد
حتقيقات يف دعارة مزعومة
لألطفال يف جنوب غرب
سيدني.
فقد نفذت الشرطة امس
االول اخلميس مداهمات
متزامنة يف مجيع أحناء جنوب
غرب سيدني حمطمة ما زعمت
انها عصابة بغاء ودعارة
لألطفال يتورط فيها أطفال
ال تتجاوز أعمارهم .13
وعلمت الزميلة السيدني
مورنينغ هريالد ان امرأة
( 22عاما) يف وارويك فارم،
ُوجهت اليها تهمة تشجيع
بغاء األطفال ،واحلصول على
االستفادة من بغاء األطفال
والسطو املسلح ،قد أعيد
القبض عليها ،جنبا إىل جنب
مع ثالثة آخرين.
وعلمت الزميلة اهلريالد ان
املرأة ( 22عاما) قد سبق
ومت توقيفها.
الضاربة
القوة
وكانت

تولّي فواتريك جماناً
هل تعلم أن Department
( of Human Servicesدائرة
اإلنسانية) لديها
اخلدمات
ّ
جمانية ملساعدتك يف
خدمة
ّ
تولي فواتريك؟
هذه اخلدمة هي .Centrepay
ميكنك مع  Centrepayأن
ختتار استقطاع مبالغ صغرية
من املال من الدفعات اليت
تتلقاها من  Centrelinkكل
أسبوعني لدفع فواتريك.
إن  Centrepayوسيلة رائعة
املنزلية
إلدارة نفقاتك
ّ
املنتظمة ،مثل:
• اإلجيار
• اهلاتف
• الكهرباء والغاز واملياه
الطبية
• اخلدمات
ّ
• رسوم رعاية األطفال
املدرسية ،وفواتري
• الرسوم
ّ
أخرى كثرية.
مع  ،Centrepayمن السهل
ضمان دفع فواتريك يف
موعدها .ميكنك أن تقرر أي
من الفواتري سيتم دفعه من
خالل  Centrepayومبلغ املال
املستقطع كل أسبوعني.
ميكنك كذلك أن تبدأ أو

وودفايل ( ،)Woodvaleاليت
تضم مفتشني من قيادة
شرطة ليفربول احمللية ،قد
تأسست يف شباط /فرباير
من هذا العام للتحقيق يف
مزاعم بغاء األطفال يف
منطقة وارويك فارم.
التحري
عناصر
وقام
بالقاء القبض
واملباحث
صباح امس االول اخلميس
على اربعة اشخاص يشتبه
بتورطهم يف الدعارة ،ومل
تستبعد حدوث مزيد من
االعتقاالت.
وسوف تصدر الشرطة بيانا
لوسائل اإلعالم يف أعقاب
توجيه االتهامات.
وعندما مت اعتقال املرأة
( 22عاما) ألول مرة يف
آذار /مارس اعربت الشرطة
عن خماوفها من أن تكون
(املرأة) قد رتبت
واعدت
ّ
فتيات ال تتجاوز أعمارهن
 13سنة للمشاركة يف أعمال
دعارة.

ﺗﻭﻟّﻲ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭﻙ ﻣ

توقف أو تغيرّ استقطاعات
 Centrepayيف أي وقت.
epartment of Human
ﻫﻝ ﺗﻌﻠﻡ ﺃﻥ Services
استخدام
يف
للبدء
ﻓﻭﺍﺗﻳﺭﻙ؟
 ،Centrepayميكنك االتصال
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻫﻲ  .Centrepayﻳﻣﻛﻧﻙ ﻣﻊ ntrepay
اهلاتفية
خبدمة
ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ
ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﻟﺩﻓﻊ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭﻙ
الدائرةﻣﻥ  Centrelinkﻛﻝّ
الرقم
على
اللغات
متعددة
ﺇﻥ  Centrepayﻭﺳﻳﻠﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻧﻔﻘﺎﺗﻙ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳ
التسجيل
*131 202
أو ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ

 ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
املوقع
يف
اإلنرتنت
عرب
 ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ
 ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻁﺑﻳّﺔ أو
humanservices.gov.au
 ﺭﺳﻭﻡ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
Centrepay
ملء
ﻭﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﺃﺧﺭﻯ ﻛﺛﻳﺭﺓ.
استمارة ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳّﺔ،
(استقطاعاتﺿﻣﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭﻙ ﻓ
 Deductionsﻣﻊ  ،Centrepayﻣﻥ ﺍﻟﺳﻬﻝ
 Centrepayﻭﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻁﻊ ﻛﻝ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ.
يف Service
)Centrepay
ﺃﻱ ﻭﻗﺕ.
اخلدمة)
مراكز
(أحد
Centre
ﻟﻠﺑﺩء ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  ،Centrepayﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺧ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
anservices.gov.au
الوكالء)
ﻋﺑﺭ (أحد
أو لدى Agent
 (Centrepayﻓﻲ ) Service Centreﺃﺣﺩ ﻣﺭﺍﻛﺯ
مسجل لدى
أو موفر خدمة
.Centrepay
 .Centrepayﻟﻠﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ  Centrepayﺗﻔﺿﻝ ﺑﺯﻳ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳّﺔ ﺍﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﺭﻗﻡ .*131 202
للمزيد من املعلومات عن
* ﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻣﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗ
بزيارة
تفضل
ﺃﻋﻠﻰ.
ﺍﻟﻧﻘﺎﻟﺔ ﺑﻣﻌﺩﻻﺕ
 Centrepayﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺗﻑ
humanservices.
املوقع
 gov.auأو للتحدث لشخص
العربية اتصل بالرقم:
باللغة
ّ
.*131 202
رسوم
ختتلف
قد
*
املكاملات تبعًا ملوفر خدمة
اهلاتف .وقد يتم احتساب
تكلفة املكاملات اجملراة من
العمومية واهلواتف
اهلواتف
ّ
النقالة مبعدالت أعلى.
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الدليل التجاري

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :
753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

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

نبيع بالجملة واملفرق

NSW 2197

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

ملحمة النجوم

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

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

Lic: 185750C

BG

Glass & Glazing

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

For all your glazing needs

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
**Shower screens* Tables tops
Splash Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

Safwat Arfan - Sayed
Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

للخياطة الرجالية

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

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

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر
لألفراد والشركات
نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

صفوت عرفان

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

2WAY TOWING
SERVICES

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب
وصب الباطون وإلجراء الزيادات
(الزودات)

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب
البحرية يف سائر أنحاء سدني
اتصلوا بــ آرثر0414419090 :
خدمة على مدار الساعة  7أيام يف األسبوع
معاملة صادقة ودقة يف املواعيد
أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع

تفاصيل فضيحة ابنة بوب كرت % 80 :من مدرسي نص رسائل التهديد اليت تلقاها احملكمة تكشف تفاصيل مثرية يف قضية
نيوساوث ويلز يتعرضون للبلطجة من أولياء األمور كريغ طومسون :رصاصة بني عينيك املرأة البوذية اليت استعبدت تايالندية
ستوفر أموال دافعي الضرائب!!
جنسيا واحلكم اخلميس القادم!

كشف احتاد مدرسي نيو ساوث
ويلز عن تزايد حاالت البلطجة
اليت يتعرض هلا املدرسون
من قبل أولياء أمور الطالب،
حيث يقوم البعض بالصياح
يف املدرسني ،ويف حاالت
أخرى تصل التجاوزات ملرحلة
االعتداء البدني ،حيث يؤمن
بعض أولياء األمور أن هلم
مطلق احلرية يف التحدث حبدة
للمدرسني ،وتنفيذ طلبات
ألبنائهم بالقوة.
وقال أكثر من  %80من مجلة
 2500مدرس شاركوا يف
استطالع إنهم تعرضوا للبلطجة
من أولياء أمور الطالب ،وفقا
لبحث نشر يف كتاب جديد ألفه
األكادمييون دايدر دنكان،
ودان ريلي ،وجون ادواردز.
وأضاف البحث أن عمليات
البلطجة اليت يتم ممارستها
على املدرسني من أولياء
األمور وأحيانا من مديري
املدارس تعد جانبا مظلما يف
هذه املدارس ،وأشار البحث
إىل واقعة اعتداء كارولني
كوبالند ابنة النائب املستقل
بوب كرت اليت أدانتها احملكمة
هذا األسبوع عقب اعتدائها
على ُمدرسة بناتها الثالثة يف
مركز لرعاية األطفال.
وحدثت الواقعة عندما قام مركز
رعاية األطفال بفصل بنات
كارولني الثالثة اليت تعاني
إحداهن الشلل ،وجاء قرار
الفصل بسبب إحضار أقراص
باملخالفة
للصداع
مقاومة
لسياسة املركز ،فدخلت ابنة
خاطر يف مشادة مع املدرسة
ودفعتها بقوة.
وحيتوي الكتاب الذي حيمل اسم
« البلطجة على هيئة التدريس

يف املدارس» على الكثري
من القصص حول اعتداءات
لفظية وبدنية من أولياء أمور
جتاه مدرسي أبنائهم ،حيث
قال أحد املدرسني« :أولياء
األمور يصرخون فينا ويلوحون
بقبضاتهم ،ويتهمونا بأننا
نستمتع مبعاناة أبنائهم ،بل
املدرسني
يتهمون
أحيانا
باالستغالل اجلنسي ألبنائهم».
كما أوضح االستطالع أن %70
من املدرسني أقروا أنهم
تعرضوا ألعمال بلطجة من
مديري املدارس ،حيث تكتسب
شكال أكثر ضررا وعدوانية.
وتتخذ أشكال البلطجة اليت
يتعرض هلا املدرسون أشكاال
متعددة ترتاوح بني الصياح
والغضب ،والتوبيخ العلين،
والتحقري ،والتهديد ،واالعتداء
البدني ،والرتويع ،ورسائل
ومكاملات هاتفية تشمل كثريا
من عبارات السب والقذف.
من جهتها ،قالت فيوني
ستافرت منظمة احتاد مدرسي
نيو ساوث ويلز يف سيدني
إنه بدال من مساندة ودعم
املدرسني كما كان حيدث يف
املاضي ،يؤمن بعض أولياء
األمور يف الوقت احلالي أن من
حقهم الصراخ والتحدث حبدة
للمدرسني ،وفرض ما يريدون
تنفيذه.
مدرس من « نورث
وقال
شور» ذو خربة تبلغ  15عاما
يف جمال التدريس« :دعنا
نضرب املثل بابنة بوب خاطر
اليت أرسلت مع بناتها أقراصا
للصداع خمالفة للقوانني ،وبدال
من اعتذارها على فعلتها ،قامت
بالصياح ودفع املدرسة».

املصدر العنكبوت االلكرتوني

قال عضو الربملان املتورط يف
فضيحة جنسية كريغ طومسون،
السياسي الذي تعول عليه جوليا
غيالرد الكثري على صوته يف
االنتخابات القادمة ،إنه تلقى
تهديدات بالقتل ،وتلقى رسالة
تطالبه باالنتحار.
وأنكر طومسون يوم االثنني
يف خطاب دفاعه عن نفسه
من االتهامات املوجهة إليه،
ضلوعه يف تبديد  500ألف $
أسرتالي من أموال خدمات نقابة
املهن الصحية ،لصرفها على
العاهرات ،واملطاعم الفاخرة،
والصرف على محلته االنتخابية.
وأضاف أنه تلقى رسائل تهديد،
منذ أن اهتمت وسائل اإلعالم
بتداول االتهامات املوجهة إليه،
مشريا إىل أن إحدى الرسائل اليت
تلقاها احتوت على تهديد صريح
بالقتل ،حيث قال نصها« :
أنت يف عداد األموات ،رصاصة
فقط بني عينيك ستوفر أموال
دافعي الضرائب».
واستطرد أن رسالة أخرى حثته
على االنتحار قائلة « :من
األفضل لك أن تقطع معصمك
أو أن تشنق نفسك».
واتهم طومسون ،الذي مل يوجه
له أي إدانة رمسية حتى اآلن،
االئتالف املعارض ووسائل
اإلعالم بتحفيز الرأي العام
ضده.
وكان طومسون ضمن ال  72من
أعضاء حزب العمال الذين شغلوا
مقاعد يف جملس النواب الذي
يتألف من  150مقعدا برملانيا،
يف انتخابات أغسطس .2010
احلكومة
رئيسة
واختذت

الفدرالية جوليا غيالرد قرارا
بإيقافه من حزب العمال على
خلفية الفضائح املتعلقة به،
إال أنه حتول إىل نائب برملان
مستقل ،وال تزال غيالرد تعول
على صوته يف االنتخابات
القادمة ،يف إطار رغبتها
جبانب
مبنصبها،
باالحتفاظ
أصوات النائبني املستقلني،
ونائب اخلضر ،مبا ميكنها من
جمابهة تكتل االئتالف الليربالي
احملافظ.
وكانت الضجة املثارة حول كريغ
طومسون قد بلغت ذروتها،
بعد نشر تقرير دائرة» العمل
العادل األسرتالية والذي اتهمه
بتبديد أموال نقابات اخلدمات
الصحية يف الفرتة ما بني
.2007 -2002
واستطرد طومسون أن ما يزعجه
كثريا أن الرأي العام اتهمه
وأدانه وحكم عليه يف االدعاءات
املثارة ضده ،قبل التحري من
صحتها.
وأشار إىل أن فرتة عمله يف
نقابة اخلدمات الصحية أكسبته
عداوة العديد من األشخاص
داخل النقابة ،حيث مل يعجبهم
أسلوب الشفافية الذي قدمه،
مدعيت إنه ضحية محلة لتشويه
مسعته ،زاعما أنه تلقى العديد
من التهديدات والتخويف أثناء
عمله يف النقابة.
وستصب استقالة طومسون
من منصبه كنائب مستقل،
يف صاحل االئتالف الفدرالي
املعارض ،إذ ستخسر غيالرد
أحد األصوات الداعمة هلا.
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كوانتاس تعلن استغناءها عن  500موظف صيانة
كوانتاس
شركة
أعلنت
االستغناء عن  500موظف
صيانة يف إطار سعيها لرتشيد
النفقات.
من جانبه ،قال آالن جويس
لشركة
التنفيذي
الرئيس
كوانتاس إن قرار االستغناء عن
عمالة الصيانة الزائدة عن احلد
يف مطار «توالمارين» مبلبورن
سوف يوفر للشركة ما بني
 100 -70مليون دوالر سنويا،
ويتسق مع أسطول الطائرات
احلديثة للشركة والذي ال حيتاج
إىل صيانة مكثفة.
وأضاف جويس أن الشركة لن
جتلب عمالة من اخلارج بتكلفة
أقل لشغر هذه الوظائف،
مضيفا أن كوانتاس ال حتتاج
لتلك الوظائف على اإلطالق.
وأضاف أن هذا القرار يتسق
مع متطلبات املرحلة اجلديدة

للشركة ،دون أن خيل بضمان
الصيانة اجليدة لطائراتها اليت
متتلك مهندسني أكفاء.
والقت تلك اخلطوة اعرتاض
سيزار ملحم سكرتري نقابة
فرع
األسرتاليني
العمال
فكتوريا ،الذي طالب احلكومة
بالتدخل ،واصفا القرار بأنه
يتعارض مع األمان املستقبلي
ظالال
وحييط
ألسرتاليا،
من الشك حول مدى كفاءة
الصيانة للشركة بعد االستغناء
عن املوظفني.
بينما قال جويس أن طائرات
مطار توالمارين ال ترتبط جبدول
صيانة مزدحم يف الفرتة بني
آب /أغسطس  2012حتى
كانون الثاني /يناير .2013
وكانت كوانتاس قد أعلنت أن
التكنولوجيا احلديثة والطائرات
املتطورة اليت جلبتها يتوقع أن

تؤدي إىل االستغناء عن %50
من موظفي الصيانة لديها خالل
السبع سنوات القادمة.
واستطرد جويس أن االجتاه
الغالب هو أن ترتكز أعمال
الصيانة يف الشركة يف
بريزبن ،وذلك بإنشاء مرفق
مستقل خيتص بهذا الشأن ،إال
أنه مل يتحدد بعد موعدا زمنيا
لتنفيذ ذلك املقرتح.
وأعلنت الشركة أن تقاعد 5
طائرات طراز بوينغ  747اس
هذا العام سيقلص حوالي 130
 Avalonاملوقع
وظيفة يف
املرشح ليكون مقر الصيانة
األساسي للشركة.
بدوره ،قال بول باستيا
سكرتري نقابة عمال الصناعة
األسرتاليني إن قرار كوانتاس
بتخفيض موظفي الصيانة
يتسم بقصر النظر ،واصفا

إياه بأنه سينتج عنه آثار مدمرة
لعمال الصيانة املستغين عنهم
يف توالمارين ،وعائالتهم ،كما
يهدد كفاءة صيانة الطائرات
يف الشركة.
وعقبت كوانتاس أنها ستعرض
على املوظفني املتضررين من
القرار فصال تطوعيا ومنحهم
كافة حقوقهم ،أو انتقاهلم إىل
فرع الصيانة يف بريزبن مقابل
بدل انتقال ،أو تعيينهم يف
وظائف أخرى داخل الشركة،
إال أن املتوقع أن تلجأ الشركة
هلؤالء
اإلجباري
للفصل
املوظفني.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
أعلنت فيه كوانتاس عن وجود
 30وظيفة صيانة شاغرة يف
خط الصيانة يف ملبورن،
ومخس وظائف يف سيدني.
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ووتشر بورن نانتاخوم
أشارت وثائق احملكمة إىل
نانتاخوم،
أن ووتشربورن
املرأة اليت استعبدت امرأة
تايالندية جنسيا يف بيت
دعارة بكانبريا ،هي امرأة
بوذية قدمت إىل أسرتاليا
وعملت كعاهرة للمساعدة على
تسديد ديون عائلتها ،يف
ظروف مشابهة لظروف املرأة
اليت استعبدتها.
وكانت نانتاخوم 45 ،سنة،
قد أدينت يف وقت مبكر من
هذا العام بتهمة استعباد امرأة
جنسيا يف سابقة هي األولي
يف إقليم العاصمة األسرتالية.
ومن املتوقع أن يصدر
القاضي ريتشارد ريفشاغ
حكمه النهائي يوم اخلميس
القادم يف احملكمة العليا.
وأوضحت تقارير أن هنالك
تشابها يف الظروف بني
املتهمة والضحية فيما يتعلق
حبياة كل منهما يف تايالند،
حيث تويف والد نانتاخوم تاركا
والدتها تواجه ديونا متثاقلة
يف تايالند ،مما دفعها للسفر
إىل أسرتاليا والعمل يف بيت
دعارة ،ملساعدة عائلتها.
وباملثل ،شهدت املرأة الضحية
املستعبدة ذات الظروف حينما
اضطرت للسفر إىل أسرتاليا
والعمل كعاهرة بعد وفاة
والدها من أجل مساعدة والدتها
على دفع رهن حقل األرز،
وإحلاق ابنها باملدرسة ،إال
أنها وجدت نفسها مستعبدة،
بل ومت اغتصابها من صديق
نانتاخوم روبرت فيليب ديك
الذي قد يتم احلكم عليه يف
احملكمة العليا.

وكانت هيئة احمللفني الشهر
املاضي قد أثبتت أن نانتاخوم
مدانة بتهمة استعباد امرأة،
وحماولة تضليل العدالة بعرض
 $ 16000رشوة على ضحيتها
لضمان سكوتها ،وعدم إدراج
إمسها يف التحقيقات.
وأثناء احملاكمة قالت ممثلة
سارة
الكومونولث
نيابة
كرونان إن املرأة مل ترتك
جانبا من حياة ضحيتها دون
التحكم فيه متاما واستعبادها.
وضاجعت الضحية ما يربو عن
 700زبون قبل أن تتمكن من
تسديد  $ 43000لألشخاص
الذين سهلوا مهمة سفرها إىل
أسرتاليا.
كما أدينت نانتاخوم بأربعة
اتهامات تتعلق بانتهاكات
لقانون اهلجرة ،من حيث
السماح ألجنبية بالعمل باملخالفة
لتأشريتها ،وإجبارها على العمل
يف ظروف استغاللية.
وأضافت كرونان إن الطمع
كان الدافع األساسي الذي
حرك املتهمة ،باستغالل ظروف
مكاسب
لتحقيق
الضحية
سريعة.
ينما قال جيمس سابارول
حمامي املتهمة إن السجن
سيكون عقوبة قاسية على
موكلته اليت تتحدث لغة
إجنليزية ركيكة ،وال تستطيع
عائلتها يف تايالند زيارتها،
كما أن تارخيها ال حيتوي على
جرائم سابقة.
يذكر أن احلد األقصى لعقوبة
االستعباد يصل إىل  25عاما.
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وزير الطرق يف نيو ساوث ويلز يطالب بتوحيد
طومسون باكياً :مراسلو القناة
شروط رخص القيادة يف كافة أحناء أسرتاليا السابعة جتسسوا على زوجيت احلامل
وهي عارية متاما أثناء استحمامها!!

يعتزم دنكان غاي وزير الطرق
بوالية نيو ساوث ويلز الضغط
على حكومة الوالية لتبين خطة
لتوحيد معايري رخصة القيادة
سواء رخصة املتدربني أو
رخصة احرتاف القيادة ،عرب
كافة أحناء أسرتاليا فيما
يتعلق حبدود السرعة وباقي
الشروط املرتبطة بالرخصة.
وسوف يقدم غاي مقرتحه
اجلديد إىل اجمللس الدائم
للنقل والبنية التحية ،قائال إن
السائقني يشعرون باالرتباك
جراء التضارب بني شروط
ومعايري رخصات القيادة.
والحظ املقرتح الذي ينوي
غاي تقدميه أنه ال يوجد قيود
على السرعة يف كوينزالند
وفكتوريا وإقليم العاصمة
األسرتالية ،بينما توجد هذه
القيود يف نيو ساوث ويلز،
حيث ال يستطيع حامل رخصة
80
متدرب السري جتاوز

كم\ س ،وال يسمح حلامل
رخصة احرتاف القيادة الفئة
 1بتجاوز سرعة  90كم\ س،
بينما ال يسمح حلامل رخصة
احرتاف القيادة الفئة  2ختطي
سرعة  100كم\ س.
وقال متحدث باسم السيد
غاي إن احلكومة سوف
تطلب من وزير املواصالت
الفدرالية
احلكومة
يف
أنتوتي ألبانيز توحيد معايري
ومتطلبات رخصة القيادة
بأنواعها املختلفة ،مضيفا
أن الوضع احلالي يصيب
السائقني مبشقة كبرية.
وأضاف املتحدث الرمسي أن
توحيد حد السرعة املسموح
به يف كافة أحناء أسرتاليا
يعد ضرورة ملحة ،لتسهيل
األمر على السائقني.
عوا أسهمهم من خسائر
كبرية.
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البورصة األسرتالية تنهار واخلسائر
اإلمجالية  70مليار دوالر يف أسبوع

األسهم املالية انخفضت بمقدار  30مليار دوالر

اخنفضت مليارات الدوالر من
قيمة األسهم اخلاصة مبعاش
التقاعد ،كما حلقت خسائر
كبرية بأكثر األسهم شعبية
يف البورصة األسرتالية ،حيث
سادت حالة من الذعر وعدم
التيقن بني املساهمني أدت
إىل جلوئهم لبيع أسهمهم.
البورصة
خسائر
وبلغت
األسرتالية  30مليار دوالر،
لرتتفع حصيلة اخلسائر اإلمجالية
خالل األسبوع إىل  70مليار
دوالر.
ومنذ أن وصل املؤشر إىل
قمته يف  1ايار /مايو املاضي،
البورصة
مؤشر
اخنفض
الرئيسي بنسبة  ، %9.2مبقدار
 121مليار دوالر.
ودفع هذا الرتدي وزير اخلزانة
الفدرالية إلصدار بيان لتهدئة
املتداولني ،قائال إن االقتصاد
األسرتالي صلب ،وأن التوقعات
للمنطقة األسيوية مشرقة.
بينما يرى احملللون أن تصرحيات
سوان ليست كافية لتهدئة
خماوف املستثمرين حول انهيار
منطقة اليورو ،واالخنفاض احلاد
يف النمو االقتصادي الصيين.

من جهته ،قال كريغ جيمس
اخلبري االقتصادي مبؤسسة
«كومسيك» إن البنك املركزي
األوربي جيب أن يتخذ خطوات
قوية قبل االنتخابات اليونانية
يف  16يونيو.
وأضاف أن السبيل الوحيد لوقف
نزيف أسواق البورصة العاملية
يكمن يف تنسيق اجلهود بني
البنك املركزي األوربي ،وبنك
االحتياطي الفدرالي األمريكي،
وبنك إجنلرتا ،والبنك املركزي
السويسري.
واخنفض مؤشر 200 S&P-ASX
مبقدار  110.9نقطة ليالمس
مستوى  4046.5نقطة يف الوقت
الذي اخنفض فيه سعر الدوالر
األسرتالي بنسبة  %9.6 -أقل
من الرقم القياسي الذي حققه
يف  1آذار/مارس املاضي.
من جهته ،حث باولني فاموس
الحتاد
التنفيذي
الرئيس
صناديق التقاعد املواطنني
أال تعرتيهم مشاعر القلق فيما
يتعلق بأرصدة التقاعد لديهم،
حمذرا املستثمرين الذين باعوا
أسهمهم من خسائر كبرية.
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كريغ طومسون ينهار بعد اتهامه لإلعالم بمطاردة زوجته الحامل
ألقى عضو الربملان املستقل
كريغ طومسون خبطاب أمام
الربملان بلغت مدته حنو ساعة
من الزمن يف حماولة للدفاع
عن نفسه ضد االتهامات
املوجهة إليه بتبديد أموال
نقابة اخلدمات الصحية على
العاهرات ،ومصاريف انتخابية
وشخصية أخرى.
وانهار طومسون وانهمرت
الدموع من عينيه عندما روى
الضغوط اليت تعرض عليها،
بعد أن تداولت وسائل اإلعالم
قضيته بشكل مكثف ،كما اتهم
االئتالف املعارض بافتقاده
للدميقراطية الفرتاض ضلوعه
يف االتهامات املنسوبة إليه.
وأضاف أنه تلقى ،باإلضافة
وموظفيه،
عائلته،
إىل
تهديدات بالقتل.
واتهم طومسون مراسلي
القناة السابعة األسرتالية
بالتجسس على نافذة محام
منزله ،بينما كانت زوجته
احلامل عارية تستحم.
طومسون
استعرض
كما
بعض رسائل التهديدات اليت
تلقاها عرب امييالت أو خطابات
أو مكاملات تليفونية ،حيث
نصت الرسائل على اآلتي:
«من األفضل لك قطع
معصميك أو شنق نفسك»
«الطريق الوحيد املتاح لك هو
االنتحار ذحبا»
بني
واحدة
«رصاصة
عينيك ستوفر أموال دافعي
الضرائب».
وأضاف طومسون أن أكثر
ما أحزنه هو أن الرأي العام
اتهمه وأدانه وحكم عليه دون
منحه فرصة إثبات براءته.
وكان تقرير مؤلف من 1100
صفحة أعدته دائرة العمل

العادل األسرتالية قد اتهمت
طومسون بتبديد نصف مليون
دوالر أموال النقابة يف الفرتة
بني  2007-2002على وكاالت
مرافقة ومصاريف انتخابية
وشخصية ،إال أن طومسون،
الذي حيتل مقعد دوبيل
االنتخابي يف نيو ساوث ويلز
أصر على براءته ،مضيفا أن
ثالثة من االتهامات السبعة
بصرف أمواله على عاهرات ال
ختصه ،حيث كان يف واقعتني
منهما مع أشخاص آخرين،
بينما كان يف الواقعة الثالثة
يف بريث وليس سيدني،
بعكس ما جاء يف االتهام ،مبا
يثبت عدم دقة االتهامات.
وأضاف طومسون أنه كان
هدفا خلصومه داخل نقابة
اخلدمات الصحية.
وبدا التأثر جليا على طومسون
عندما أشار إىل خوفه وقلقه
من السري يف مراكز التسوق
االنتخابية،
دائرته
داخل
مضيفا أن اآلثار الصحية
والنفسية اليت خلفتها األزمة
عليه كبرية ،بسبب اجتاه
الناس إلدانته دون دليل.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
نفت فيه القناة السابعة
مزاعم طومسون بتجسس
مراسليها على زوجته احلامل
وهي تستحم ،مضيفة أن
املراسلني طرقوا الباب بشكل
طبيعي.
واتهم طومسون مسؤولة
نقابة اخلدمات الصحية كاثي
جاكسون باالستفادة من
أموال النقابة ،وهو ما أنكرته
األخرية ،قائلة إن طومسون
حياول تشتيت االنتباه بعيدا
عن االتهامات املوجهة ضده.
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زعيم االئتالف الفدرالي املعارض
أبوت يتهم احلكومة الفدرالية
مبساعدتها ملهربي البشر

قال زعيم االئتالف املعارض
طوني أبوت إن التقارير اليت
تشري دخول بعض طاليب
اللجوء أسرتاليا بأمساء خمتلفة
بعد رفض طلبات جلوئهم
سابقا توضح عجز احلكومة
عن إجياد أية حلول للمشكلة.
ووفقا للتقرير الذي نشرته»
نيوز ال تي دي « يوم اجلمعة،
فإن 11شخصا ممن رفضت
ألسرتاليا
جلوئهم
طلبات
عادوا جمددا طالبني للجوء،
وقام البعض منهم بالدخول
بأمساء خمتلفة حتى ال يتم
اكتشاف األمر.
وأضاف أبوت يف تصرحيات
صحفية أدىل بها يف سيدني
أن حكومة هوارد كانت قد
أوجدت حال ملشكلة طاليب
اللجوء يتمثل يف إقامة مركز
احتجاز خارج أسرتاليا يف
جزيرة ناورو ،بينما اتهم
احلكومة الفدرالية احلالية
خبلق األزمة من جديد.
يأتي ذلك يف الوقت الذي
قال فيه نائب املقعد األمامي
يف حزب العمال توني بريك
إن احلكومة الفدرالية تبحث
إحياء مركز احتجاز ناورو من
جديد ،بعد رفضها الطويل
للمسألة معربا عن أمله يف
تقريب املسافة بينه وبني
االئتالف املعارض ،وحماولة
الوصول حلل وسطي يرضي
مجيع األطراف.
من جانبه ،دعا جو هوكي
وزير اخلزانة يف حكومة الظل
لفتح مركز احتجاز ناورو من

جديد ،مع طرح تأشريات
محاية مؤقتة ،وهي الفكرة
اليت طاملا عارضتها احلكومة
الفدرالية.
بدوره ،قال سكوت موريسون
وزير املعارضة يف حكومة
الظل إن احلكومة تبدد
أمواهلا للصرف على طاليب
اللجوء الغري شرعيني ،وهو
ما يفضل توجيهه ملساعدة
األناس الذين يقدمون طلبات
اللجوء بطرق شرعية.
وأضاف أن التقرير الذي
نشرته نيوز ليميتيد حول
وجود تغيري بعض طاليب
للدخول
ألمسائهم
اللجوء
جمددا إىل أسرتاليا ،يعد نذير
خطر ،ويعضد احتمال وجود
املزيد من تلك احلاالت.
من جهته ،وصف كريس
بوين وزير اهلجرة يف احلكومة
الفدرالية االئتالف املعارض
مبثريي الذعر ،مضيفا أن
وجود  11شخص دخلوا
أسرتاليا بأمساء مستعارة ،من
مجلة  40مليون طالب جلوء ال
يشكل مشكلة ،إال أنه اعرتف
أن عدم وجود رادع قوي مثل
خطة املبادلة مع ماليزيا،
سيستمر طالبو اللجوء يف
التوافد إىل أسرتاليا عرب
املراكب الغري شرعية ،مضيفا
أن تلك اخلطة أو خطة مركز
احتجاز ناورو لن تتأتى إال
عرب تشريع قانوني ،وموافقة
الربملان.
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أنباء غري مؤكدة عن اشرتاك
عم الطفلة رمحة الضناوي يف
التخلص من جثتها
تتواصل اجلهود يف حماولة
لكشف غموض اختفاء الرضيعة
رمحة الضناوي عام ،2005
حيث تبني أن عم الطفلة ترك
منزله يف ساعة مبكرة يف
يوم اختفائها ومل يعد إال بعد
ساعات.
وعلمت حمكمة «غليب» اجلنائية
إن أمحد الضناوي عم الطفلة
كات خارج املنزل صباح
العاشر من نوفمرب عام 2005
وهو يوم اختفاء الطفلة رمحة
من منزل عائلتها يف .Lurnea
جاء ذلك يف الوقت الذي
أنكر فيه صديقان للعائلة
االثنني مساعهما ملعلومات
تتضمن مساعدة أمحد الضناوي
لشقيقه حسني ،والد رمحة،
يف التخلص من جثة رمحة بعد
حادث تسبب يف وفاتها.
وقال مسري أدرا ،الذي كان
يعمل يف متجر الفواكه اخلاص

بأمحد الضناوي يف ليفربول ،إن
رئيسه يف العمل مل يرجع إىل
املتجر طيلة اليوم الذي اختفت
فيه رمحة ،طالبا منه توفري 100
 $إلعطائها لصديقه.
من جهته ،قال عبد املخلص
املري ابن عم الضناوي ،والزائر
املستمر للعائلة ،إن رمحة
كانت عضوا يف عائلة سعيدة
ومستقرة ،مضيفا أن تلك
السعادة واالستقرار دفعت
عائلة حسني الضناوي إىل
إجناب العديد من األطفال.
ويأتي تصرحيات عبد املخلص
متناقضة مع ما قاله عرب اختفاء
الطفلة مباشرة،حيث قال آنذاك
إن الطفلة مل تكن على ما يرام،
يف اليوم السابق الختفائها.
ومن املقرر أن تستأنف
احملاكمة يف أكتوبر القادم.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع
اندونيسيون ينتقدون القرار الرئاسي
مبنح الرمحة لشابيل كوربي
ادان سياسيون من كافة
االطياف يف اندونيسيا امس
االول اخلميس قرار الرئيس
الرأفة
مبنح
االندونيسي
لشابيل كوربي.
ففي وقت بدأت كوربي يومها
الثالث يف سجن Kerobokan
منذ ان علمت ان حماولتها
طلب الرأفة قد جنحت فقد
وصف سياسيون حاليون
وسابقون اندونيسيون يف
جاكرتا القرار (الرئاسي)بأنه
مؤسف.
ُ
وذكر ان وزير العدل السابق
يسر ايهزا ماهندرا قد قال
أن هذه هي املرة األوىل
يف التاريخ اليت يقوم فيها
الرئيس االندونيسي مبنح عفو
عن جمرم املخدرات ،واصفا
القرار بأنه «ضعيف».
ووصف نائب رئيس اللجنة
الربملانية املعنية بالعدالة
وحقوق اإلنسان القرار بأنه
«مؤسف».
وقال ناصر  Djamilان وزارة
العدل أملت بأن ينسحب قرار
املعاملة املتساهلة مع كوربي
باملثل على االندونيسيني
السجناء يف اسرتاليا بتهمة
تهريب البشر.
وقال السيد « Djamilإن
املشكلة تكمن يف ان احلكومة
األسرتالية مل تعد بشيء حتى
اآلن مقابل احلصول على
تعويض الرأفة لكوربي .كيف
يكون هذا؟ ينبغي أن تكون
هناك اتصاالت مكثفة مع
احلكومة األسرتالية.،
واضاف يقول «انا قلق من
ان احلكومة االسرتالية سوف
تتجاهله (قرار الرأفة) ،وكأنه
ال طائل منه  ...يف املرة

القادمة ينبغي للحكومة أن ال
متنح بسهولة العفو لسجناء
أجانب دون أي تعويض من
ذلك البلد».
وادان سياسيون ولوبي مكافحة
املخدرات يف اندونيسيا قرار
الرئيس االندونيسي سوسيلو
بامبانغ يودويونو منح عفو
منذ ان أعلن عنه بداية هذا
االسبوع.
وقد نفت أسرتاليا ان يكون
القرار جزءا من أي اتفاق ملنح
الرأفة لالندونيسيني حتت
السن القانونية يف السجون
تهريب
بتهمة
االسرتالية
البشر.
ووصف وزير العدل وحقوق
اإلنسان أمري مشس الدين القرار
بشأن كوربي بـ «دبلوماسية
بني البلدين» وقال «علي
اشرح األمور املتعلقة خبفض
العقوبة أو التساهل ،وميكن
أن أمسي ذلك جزءا من اجلهود
الدبلوماسية بني البلدين».
وقال القاضي السابق للمحكمة
العليا اليكا مرزوقي انه ينبغي
أن ُينظر إىل هذا القرار بأن
«اندونيسيا تظهر تعاطفا جتاه
امرأة» ليست تاجرة خمدرات
كبرية.
وكشف السيد مرزوقي عن
انه «بالطبع ميكن أن تلتمس
إطالق سراح مشروط ،طاملا
أنها ميكن أن تليب املتطلبات
املطلوبة .ال يهم إذا كانت
أجنبية أو اندونيسية ،ال يهم
حتى لو مل يكن يوجد يف
تارخينا سجناء أجانب حيصلون
على إطالق سراح مشروط،
ال يزال هلا احلق يف طلب
ذلك ،طاملا استوفت مجيع
الشروط».
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 %66من أنصار اخلضر يؤيدون مؤسس ويكيلكس....
وشعبيته يف نيو ساوث ويلز أكرب من موطنه فكتوريا!!
مؤسس ويكيلكس
ميتلك
جوليان أسانغ فرصة جيدة
للفوز مبقعد يف جملس الشيوخ
يف أسرتاليا ،واألكثر احتماال
أن يأتي الفوز على حساب
اخلضر ،حسبما كشفت نتائج
استطالع جديد.
كما أظهر االستطالع ،الذي
شارك فيه  1000شخص
يف نهاية الشهر املاضي،
وأجرته مؤسسة « يو إم
آر» لألحباث ،وهي املؤسسة
اليت يستعني بها حزب العمال
يف استطالعاته الداخلية ،أن
فرصة أسانغ يف نيو ساوث
تبدو أكرب من موطنه
ويلز
فكتوريا.
وال يزال أسانغ ،الذي يقيم
جربيا يف لندن ،يكفافح
ملقاومة تسليمه إىل السويد
على خلفية اتهامات باالعتداء
اجلنسي ،إال أنه أوضح يف
مارس املاضي رغبته يف
الرتشح يف جملس الشيوخ
االنتخابات
يف
األسرتالي
الفدرالية القادمة.
من
رمسي
بيان
وذكر
ويكيلكس أن أسانغ حيق
له الرتشح جمللس الشيوخ،
على الرغم من ظروف القضية
اليت استأنف فيها ,مضيفا
أن الوالية األسرتالية اليت
سيرتشح فيها أسانغ سيتم
إعالنها يف الوقت املناسب.
وكشف االستطالع أن 25
 %من املصوتني سيمنحون
أصواتهم ألسانغ يف حالة
ترشحه ،وأبدى  %14عدم
تيقنهم بعد ،بينما قال %61
إنهم لن مينحوا أصواتهم

ساوث ويلز مقارنة ب % 23
يف فكتوريا.
واستطرد يوتينغ بأن محلة
أسانغ االنتخابية ال تزال يف
مرحلة التكوين ،ورغم كونه
رمزا ملهما ،إال أنه قد يتعرض
حلملة تستغل غيابه املستمر

وتطورات
أسرتاليا،
عن
قضيته اجلنائية ،إال أنه أكد
أن تسليمه إىل الواليات
املتحدة على خلفية اتهامات
تتعلق بالتآمر قد يزيد من
شعبيته.
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الشرطة الفدرالية حتذر من شبكة تستخدم السكايب
يف بث انتهاكات جنسية لألطفال حسب رغبات الزبائن
يمتلك جوليان أسانج شعبية كبرية يف
نيو ساوث ويلز
االنتخابية ملؤسس ويكيلكس.
كما أوضح االستطالع أن %66
من املنتمني حلزب اخلضر من
مجلة املشاركني يف االستطالع
بشكل
ينظرون ألسانغ
إجيابي ،كما استحوذ على ثقة
 %23من املنتمني لالئتالف
الفدرالي املعارض.
يأتي ذلك يف الوقت الذي قال
فيه خبري االستطالعات جون
يوتينغ إن االستطالع كشف
عن شعبية جيدة ألسانغ خترتق
حدود األحزاب ،لكنها ترتكز
بني مؤيدي اخلضر ،مبا يؤكد
فرصه اجليدة للفوز مبقعد
يف جملس الشيوخ يف حالة
ترشحه ،ولكن رمبا على حساب
اخلضر الذين قد خيسرون
مقعدهم لصاحل أسانغ بسبب
الشعبية الكبرية اليت حيظى
بها بني مؤيديهم.
كما أشار االستطالع إىل أن
أسانغ حقق  %27يف نيو

حذرت الشرطة األسرتالية يوم
شبكة
اخلميس من استخدام
لألطفال
استغالل جنسي
لربامج الدردشة احلية على شبكة
ملشاهدة
للرتتيب
االنرتنت
انتهاكات جنسية حية لألطفال
مفصلة للزبائن حسب الطلب،
مقابل مبالغ مالية يتم حتويلها.
من جهته ،قال نيل غوغان
رئيس فرقة مكافحة جرائم
التكنولوجيا بالشرطة الفدرالية
إن تلك املمارسات تتم غالبا
عرب السكايب حيث يتم ترتيب
انتهاكات جنسية لألطفال يتم
بثها مباشرة للراغبني حسب
الطلب ،وأضاف« :إنهم يتفقون
على كافة التفاصيل عرب االنرتنت،
ثم يصدرون أوامرهم ألعضاء
الشبكة يف الفلبني أو أقطار
أخرى ببدء البث احلي النتهاكات
األطفال اجلنسية ،حبيث يتم
تلبية املمارسات واملواصفات
اليت يرغبها الزبائن ،ويرتبون
إجراءات الدفع.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة «ذي
أسرتاليان» فقد مت إدانة رجل
أسرتالي ثبت ضلوعه يف مثل
هذه الشبكة اليت يقع مقرها

يف جنوب الفلبني ،وتبحث
الشرطة عما إذا كان هنالك
أسرتاليون آخرون ضالعون يف
تلك الشبكة.
واتهمت الشرطة الرجل األسرتالي
بتحويل آالف الدوالرات إىل
مقر الشبكة يف الفلبني مقابل
بث لقطات حية عرب االنرتنت
متعلقة
جنسية
النتهاكات
باألطفال ،وحكمت عليه احملكمة
بالسجن ملدة  7سنوات العام
املاضي ،إال أنه استأنف احلكم.
محلة
أن
غوغان
وأضاف
الشرطة ضد املواقع اليت تتيح
للمشاهدين مشاهدة االستغالل
اجلنسي لألطفال مقابل مبالغ
مالية حتت مسمى» ادفع
لتشاهد» ،دفعت البعض للجوء
الستخدام برامج الدردشة عرب
االنرتنت مثل السكايب ،لتنفيذ
ذات املأرب.
وأردف أن بعض الزبائن يطلبون
مشاهدة انتهاكات جنسية لطفل
يف اخلامسة ،ويطلبون أن ميارس
معه ممارسات جنسية معينة،
وتقوم شبكة االستغالل اجلنسي
لألطفال بتلبية مطلبهم.
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حتقيقات يف اتفاقيات سرية بني شركات مالبس أسرتالية وشركات عاملية تضر باملستهلكني يف أسرتاليا
من املقرر أن جتري اللجنة
األسرتالية لشؤون املنافسة
واملستهلك حتقيقا يف ممارسات
بعض مستوردي املالبس الذين
مع
اتفاقيات خفية
أبرموا
شركات مالبس خارج أسرتاليا
للتوقف عن بيع منتجاتهم
لألسرتاليني عرب مواقع االنرتنت،
أو إعطاء تعليمات هلم لرفع
أسعار منتجاتهم عرب االنرتنت،
حتى يضمنوا حتقيق مبيعات
جيدة.
من جهته ،اعرتف رود سيمز
األسرتالية
اللجنة
رئيس
لشؤون املنافسة واالستهالك
إن املمارسات اليت كشفتها
صحيفة « »The Ageاألسرتالية
تعد انتهاكا لقوانني االستهالك،
مشريا إىل أن الشركات اليت
سيثبت خرقها للقانون سوف
يتم مقاضاتها.
وأضاف« :جيب التأكد من

أن املستهلكني األسرتاليني
يستفيدون من الثورة التجارية
اليت تشهدها التجارة عرب
االنرتنت».
واستطرد سيمز أن أي دليل
على صفقات خاصة متت يف
اخلفاء وأثرت سلبا على عدالة
املنافس ،أو أي حماولة خلرق
األسعار ،لن يتم التسامح
معه ،ألنه حيرم املستهلك
من االستمتاع باحلد األقصى
من املنافسة واليت تصب يف
صاحله عند الشراء عرب شبكة
االنرتنت.
وأضاف أن الشركات اليت
يثبت ضلوعها يف االنتهاكات
سيتم معاقبتها بغرامات باهظة
تصل إىل  6600دوالر للمخالفة
اخلطوات
واختاذ
الواحدة،
القانونية الالزمة ضدها ،حبسب
ظروف كل خمالفة.
«تشويس»
وكانت مجعية

حلقوق املستهلك قد طالبت
بالتحقيق يف ممارسات متزايدة
تتعلق باتفاقيات تتم يف اخلفاء
بني شركات مالبس أسرتالية
وشركات عاملية لرفع أسعار

منتجاتها عرب االنرتنت ،أو وقف
جلب شحنات مالبس من تلك
الشركات.
هذه
أن
تقرير
وأوضح
املمارسات شائعة يف عامل

املالبس واملوضة ،حيث جنحت
شركات املالبس يف منع تسويق
العديد من املاركات الشهرية
مثل  Paige Denimو Dr Denim
من تروجيها عرب مواقع تسويق
شهرية على االنرتنت مثل Asos
و .Shopbop
بينما وافقت بعض شركات
املاركات العاملية مثل «True
مواصلة
على
»Religion
الرتويج ملنتجاتها لألسرتاليني
عرب االنرتنت بأسعار أكرب
لألسرتاليني.
من جهته ،أشاد انغريد غاست
املتحدث الرمسي باسم مجعية
«تشويس» حلماية املستهلك
بقرار اللجنة األسرتالية لشؤون
املنافسة واالستهالك ،إال أن
شركات املالبس األسرتالية
قالوا إن تلك احلملة قد تعين
نهاية شركات املالبس التجزئة
واجلملة يف أسرتاليا.

من جانبه ،قال ستيفان
كورنيبس رئيس احتاد موزعي
املالبس األسرتاليني إن هذه
املمارسات تتم نتيجة رفض
ختفيض
الفدرالية
احلكومة
ضريبة السلع واخلدمات على
البضائع املستوردة ،واليت تبدأ
ب  ،$ 1000مضيفا أن احلكومة
الفدرالية رفضت ختفيضها إىل
 50أو  100دوالر.
بينما قالت نيكوال ريندورف
«Flying
بشركة
املسؤولة
 »Standardللمالبس اليت أجربت
شركة موتيل الربيطانية على
رفع أسعارها على االنرتنت
لألسرتاليني ،إن قرار اللجنة
املالبس
بشركات
سيضر
األسرتالية  ،الذين جيدون مشقة
يف دفع الضرائب والرسوم،
وحتقيق بعض األرباح بالكاد.
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GLENN BROOKES WELCOMES NEW MENTAL HEALTH
TELEPHONE SERVICE
local area.
“Anyone with a mental
health issue can use
the Mental Health Line
to link with a mental
health professional and
be directed to the most
appropriate care.
“The Mental Health Line
will operate round the
clock and will provide
a telephone triage
assessment and referral
service staffed by mental
health clinicians.
“However, it’s important
to
remember
the
Mental Health Line
is not an emergency
service. People in a lifethreatening
situation
must still call 000 to
”receive immediate help.
Mr.
Brookes
said
the
Mental
Health
Line highlights the
NSW
Government’s
commitment to improving
mental health outcomes
for the people of NSW.
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671

through
complicated
directories to get help for
a mental health problem.
“This service really does
mark a new era of mental
;health care in NSW
having access to this line
will mean that there will
be somebody available
247/ to help.
“By dialling just one
number people can
speak to a mental health
professional and be
directed to the most
appropriate care in their

a mental health problem,
their families and carers
can access the care
they need whenever and
wherever they need it.
“The Mental Health Line is
a groundbreaking service
that will, for the very
first time, provide many
people with easy access
to expert mental health
advice through a single
telephone number,” he
said.
“From today, people will
no longer have to search

تلسرتا تضطر اىل تغيري كلمات السر واملرور
بعد «هجوم» على مواقع اللعب والتسوق
()GameArena and Games Shop

Every resident within the
East Hills Electorate will
والتسوق (GameArena and
have direct telephone
 )Games Shoبعد ان كانت
 access to expert mentalملواقعها ( GameArena andهذه املواقع ،ضحية هلجوم
 )Games Sho health advice for the firstللعب والتسوق القراصنة».
 time following the launchبعد «هجوم» و»قرصنة» واضاف البيان يقول «يف
عليها.
حني مت تغيري كلمة السر
of a 24 hour telephone
فقد حذر بيان صدر صباح للوصول إىل موقع ،فان كلمة
support
service,
امس االول اخلميس لتلسرتا املرور اجلديدة مت ارساهلا
Member
for
East
Hills,
بأن معلومات مثل أمساء لكم بالربيد االلكرتوني ،واننا
ألعاب
 Glenn Brookes said onمستخدمي
مواقع نشجعكم على تغيريها يف أي
 BigPond thursday.وعناوين الربيد موقع آخر قد استخدمتم فيه
 Mr. Brookes welcomedاإللكرتوني وكلمات السر كلمة السر واملرور نفسها».
 the NSW Government’sواملرور قد تعرضت للسرقة .وقالت تلسرتا «سوف نتصل
 new 1800 011 511 Mentalوذكر البيان «لقد إعدنا بالزبائن املتضررين ،مع
ارساء تعيني كلمات السر كلمات السر اجلديدة ،يف
Health Line, which will
لزبائن
واملرور
اللعب أقرب وقت ممكن».
ensure that people with
اضطرت تلسرتا لتغيري كلمات
السر لـ  35الف مستخدم

على خلفية النجاح اجلنوني لرواية  :Fifty Shades of Greyدور النشر يف أسرتاليا تتسابق لشراء الروايات اجلنسية!!

اعلن الناشرون األسرتاليون
عن اشتياقهم للروايات
اجلنسية الساخنة ،معربني
عن استعدادهم لدفع الكثري
من األموال مقابل هذه
الروايات اليت تالقي رواجا
كبريا.
وتبدو الروايات اجلنسية يف
طريقها للعودة القوية ،ال
سيما أن رواية Fifty Shades
 of Greyحققت مبيعات
هائلة.
من جانبه،قال بريت أوزموند
مدير التسويق والنشر يف
دار نشر Random House
أن جزءا هاما من جناح رواية

 Fifty Shades of Greyاليت
ألفتها الربيطانية اي ال.
جيمس يكمن يف عامل اخليال
الذي تتسم به الرواية.
وأضاف أوزموند أن العديد
من قارئات الرواية ذوات
مهام متعددة ،ما بني
عامالت وأمهات وزوجات،
حيث يتخذن الكثري من
القرارات ،ويقمن بأدوار
متعددة ،وهو يتسق مع
كريستيان بطلة الرواية اليت
تغوص يف تصورات خيالية
متعددة تتخذ داخلها العديد
من القرارات.
بينما قالت الكاتبة ستيفاني

الفول السوداني واجلوز والكرفس والتفاح والبندق أطعمة قد تقتل األطفال!!
لقد كان ساندوتش زبدة
عنصرا
السوداني
الفول
رئيسيا يف وجبة الغذاء لتالميذ
املدارس ،إال أنه مت جتنبه
بعد أن زادت نسبة األطفال
املصابني باحلساسية جتاه
الفول السوداني.
ومل يستطع خرباء احلساسية
واملناعة الوصول لتفسري مقنع
حول زيادة معدل حساسية
األطفال الغذائية عرب العشرين
عاما املاضية.
وما يعمق من قلق اخلرباء أن
املشكلة مل تعد مقتصرة على
األطفال الصغار ،حيث تويف
مراهق يف السادسة عشر يف
إحدى املدارس العليا العام
املاضي بعدما تناول وجبة مع
صديقه له يف فناء املدرسة،
واتضح أن الطالب املتويف
كان يعاني من حساسية جتاه
اجلوز.
من جهته ،قال روبرت لوبالي
مدير وحدة احلساسية يف
مستشفى األمري ألفريد امللكية،
إن أسباب الزيادة يف حساسية
الغذاء ال تزال جمهولة ،مبا
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أدخل احلرية يف قلوب العاملني
يف اجملال ،حيث تتفاقم نسبة
احلساسية الغذائية دون أسباب
مفهومة.
وأضاف لوبالي أن املشكلة
الدول
تعاني منها كافة
املتقدمة ال سيما يف أمريكا
الشمالية وأوروبا.
وأردف الدكتور لوبالي أن
يف
البعض فسر املشكلة
أن هذه األطعمة تكون نظيفة
وبالتالي ال يتنبه هلا اجلهاز
املناعي للجسم ،وهو ما يزيد
من تأثري احلساسية جتاه الطعام
الذي مت تناوله ،إال أنه قال أن
هذه النظرية ال تفسر االرتفاع
املطرد يف نسبة احلساسية جتاه
اجلوز على سبيل املثال.
بينما قالت ماريا سعيد رئيسة
مجعية «احلساسية املفرطة»
األسرتالية إن زيادة معدل
حساسية الغذاء ال يضع فقط
ضغطا متزايدا على مراكز
رعاية األطفال لتغيري أنظمتها
الغذائية جتاه األطفال ،ولكن
ميتد الضغط إىل املدارس
االبتدائية واملداس العليا.

ليس طعاما صديقا لألطفال....يحذر األطباء من زيادة معدل الحساسية
تجاه أطعمة معينة ،من بينها الكرفس
وأضافت« :أنا قلقة للغاية من

ازدياد نسبة احلساسية جتاه

الفول السوداني.
الفول
حساسية
وتصاحب
السوداني املصاب مدى احلياة،
بينما يتخلص الطفل عادة مع
تطور مراحل حياته من أنواع
حساسية غذائية أخرى شائعة.
وأردفت ماري أنها ال حتبذ
حظر تقديم الطعام لألطفال
واملدارس
احلضانة
يف
االبتدائية ،لكنها نصحت أولياء
أمور التالميذ بعدم إعطائهم
الفول
زبدة
ساندوتشات
السوداني.
ويف ذات السياق ،قالت
الربوفيسور كاتي ألني من مركز
مردوخ للبحوث يف ملبورن إنها
شعرت باالندهاش والصدمة
من نتائج دراسة أجرتها على
 5000طفل يبلغ عمرهم عام
واحد ،حيث اكتشفت أن نسبة
اإلصابة حبساسية الغذاء تفوق
ال  ،%10وأضافت أن هنالك
بعض أنواع احلساسية الغذائية
كشفت عنها الدراسة مثل
الكرفس والتفاح والبندق.
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لورنس مؤلفة The Capture
 of the Earlأن األسلوب
األدبي تطور عرب العقدين
األخريين ،مشرية إىل أن
يسطع
اجلنسية
الرواية
جنمها ويأفل ،وأضافت أن
أكثر الفرتات اليت شهدت
اجلنسية
الرواية
بزوغ
كانت يف تسعينيات القرن
املنصرم ،وأردفت أن ما
أنعش مبيعات رواية Fifty
 Shades of Greyهم قراء
الكتب االلكرتونية يف ظل
التطور التكنولوجي احلديث،
حيث نشرت الرواية على
االنرتنت ،مما جعلها تنتشر
مثل الفريوس.
ودفعت مؤسسة «راندوم
هاوس» مليون دوالر لنيل
حقوق توزيع رواية Fifty
 ،Shades of Greyوأضاف
أوزموند أن الطلب املتزايد
على الرواية جعل مؤسسة
النشر تطبعها ثالث مرات،
حيث أنها تنفذ من األسواق
بسرعة النار يف اهلشيم.
ومل مينع التقلب السريع يف
مزاج قراء الروايات اجلنسية
مؤسسة هاربركولينز من
شراء ثالث روايات مباليني
تأليف
من
الدوالرات
الكاتب األسرتالي «انديغو
بلوم» .حيث قالت شونا
مارتن مديرة قطاع النشر
باملؤسسة أن النجاح الذي
حققته رواية Fifty Shades
املؤسسة لشراء
أهلمت
بعض الروايات اجلنسية
املتميزة ،حيث قالت أن
العديد من القارئات ال
تروق هلن مشاهدة األفالم
اجلنسية ويشعرن باملتعة
أكثر يف الروايات اجلنسية
اليت تداعب خياهلن.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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غيالرد تدرس اقرتاحني لتخفيف
أعباء رعاية األطفال عن كاهل
العائالت األسرتالية

Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
!change
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:

Hold a first Aid certificate
Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation




Be reliable
;We have the following security positions available
Crowd Control
)(Events

RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria
Licence
Number:
774-201-10S
Master
License
No: 409566317


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au

من جهتها ،رفضت وزيرة الصحة
تانيا بلربسيك التربيرات اليت
ساقتها شركة التبغ لتخفيض
الثمن ،واتهمتها بأنها تعمدت
اختاذ تلك اخلطوة الستهداف
جتذبهم
الذين
املراهقني،
األسعار الرخيصة.
بينما عقب سكوت ماكلنرت
املتحدث باسم الشركة أن
احلكومة الفدرالية هي من
تتحمل مسؤولية التخفيضات
يف السعر ،إلقدامها على
زيادة قيمة ضريبة التبغ ،مبا
جعل الزبائن ينصرفون لشراء
السجائر غري الشرعية واملهربة،
وهو ما اضطر الشركة لطرح
العبوات املنخفضة الثمن ،إال
أنه اعرتف الحقا يف حديث
هليئة اإلذاعة األسرتالية أن تلك
السجائر املنخفضة الثمن قد
تؤدي لزيادة عدد املدخنني.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

تكلفة رعاية األطفال تعد حمال ثقيال على أولياء األمور العاملني
تدرس رئيسة احلكومة الفدرالية
جوليا غيالرد اجراءات جديدة
لتخفيف احلمل املتثاقل على
أولياء األمور جراء الصعود
رعاية
ملصاريف
املتنامي
األطفال ،وتضم االقرتاحات
اليت تبحثها غيالرد اتفاقية
تارخيية لتجميد أو احلد من
ارتفاع هذه الرسوم.
صنداي
صحيفة
وكشفت
تلغراف أن حكومة غيالرد تدرس
اقرتاحني لتخفيض أسعار رعاية
األطفال ،يتمثل أحدهما يف
إعانات مباشرة يتم ضخها يف
قطاع رعاية األطفال مقابل إبرام
اتفاقيات مع العاملني يف القطاع

مصاريف
تتعلق باحلد من
رعاية األطفال وضمان مالءمتها
للعائالت األسرتالية.
أما اخليار الثاني فيتمثل يف
زيادة دعوم رعاية األطفال
منخفضة
للعائالت
بالنسبة
ومتوسطة الدخل.
وكانت مليارات الدوالرت قد
صبت يف صاحل قطاع رعاية
األطفال ،بعد أن خفضت
احلكومة الفدرالية  %50من
الضرائب اخلاصة برعاية الطفل،
إال أن احلكومة مل تدخل أبدا يف
مفاوضات مباشرة مع العاملني
يف القطاع لتخفيض األسعار.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

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

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003
Riverwood Plaza, Shop 35, 257 Belmore
Rd, Riverwood NSW 2210
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بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!
تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع
مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

 Intervisionتقدم لك جهازاً مع تركيب بقيمة  499دوالراً

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

 Intervisionقريبا يف ملبورن

www.intervisiontv.com.au
$499
أكثر من  29حمطة راديو عربية
Installed

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة
نقدم لكم أكثر من  230قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط.
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من
خالل االنترنت.
تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات العربية ترضي جميع أفراد العائلة.
لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
Intervision
على أحد األرقام التالية:
قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6
روني 0 4 2 9 5 8 5 8 5 8
املكتب 0 2 8 8 8 3 2 7 2 2

We can offer you
unlimited local
calls and unlimited
Internet at ADSL2+
speed for $65
a month.

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

Specialise in IT computer, wireless,
Telecommunication and networking
service as well as onsite repairs.
we can also provide you with Satellite
Antenna and free to air solution.

*Box Delivered only, no installation included
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380 Lt
Refrigerator
Primera Series

NOW
$650
• Stainless Steel Look refrigerator
• Multi Flow Cooling System
• Full No-Frost System
• Reversible doors
• Quick Freezer Compartment
• Interior Light in both Fridge & Freezer
• Freezer Door Racks
• Humidity Controlled Vegetable Crisper
Bins
• Twist Ice Trays and Storage Bin
• Nett Total Volume 380lt
Square basin and wall mixers

NOW $85 EA

“Building or Renovating
HB are people to see”
حمالت هوشر اخوان للتجهيزات املنزلية
900
Frameless
Shower
Screen

Shadow Line Vanity
750mm

NOW
$240
• Finger Pull with
polyurethane cabinet
and ceramic top.
• Dimensions: 750mm
x 460mm x 540mm

NOW
$450

Lex Toilet Suit

NOW
$250

• 900mm x 900mm x 1950mm
• 10mm thick tempered glass
(toughen glass)
• Includes hinges, brackets,
‘L’ handle, and 2 x corner
shelves.
• Complies with Australian
standard
• 12 months warranty
Solid Doors

RRP $480 NOW $210

• Available S or P Trap
• Soft Close Seat
• Back To Wall
• 4.5 Litre- 3 Litre Dual Flush
• 4 Star
Multi-function Shower Unit

• With square wide lever handle.
• Solid brass construction with
chrome ﬁnish.
• Australian Standard, 4 star
water rating (6.9L/min).
• WELS approved.
• Comes with 5 years
manufacturer’s warranty on
cartridge.

Calida Privacy Set
Complete
12 years warranty

WAS $490

NOW $290
• Square or Round
• Solid Brass Rail
• Australian Standard, 3 star
water rating

Double Loaded 60 x 60
Porcelain Floor Tiles

FROM $14

Laminate Timber
Flooring

NOW FROM $13

RRP $73.00
NOW $48

Top
Brands
and Lowest
Prices
األسعار
بأرخص
أشهر املاركات

“Building or Renovating HB are the people to see.”
واحد
سقفbuilding
جتدونه حتت
وجتديد منازلكم
ماحتتاجونه
كل
All your
or renovating
needsلبناء
under
one roof.
باملفرق
للتجارة
زوروا أحد
Come
and والبيع
see our
tradeمراكزنا
and retail
centres.

Head Office546-556
& 70 Oxford
Woodville
Road,
Guildford
NSW
2161
Street,
Guildford
NSW
2161
Showroom: Phone: (02) 8724 5900 Fax: (02) 8724 5911

Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website: www.hbhome.com.au
www.hbhome.com.au Email:
sales@hbhome.com.au
Website::
Email::
sales@hbhome.com.au

L2426016-221111
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اعالنـات

آل دكـّان يشكرون
قنصل لبنان العام االستاذ روبري نعـّوم

مبناسبة انتهاء مهامه
الدبلوماسية يف سيدني
تتقدم عميدة آل دكـّان
السيدة دالل دكـان (أم
نزيه) واوالدها بسـّام
وجان وجوزيف دكـّان
والعائلة بالشكر اجلزيل من
سعادة قنصل لبنان العام
سيدني
يف
االستاذ روبري نعـّوم
قنصل الوطنية واالستقامة
ملا قدمه للجالية من خدمات بصدق وتضحية واخالص
متمنني له مزيداً من التألـق يف مسريته الدبلوماسية الناجحة واملش ّرفة
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وكان سعادته مثا َل الدبلوماسية ،وشعارَ الوطنية ،ورم َز
الشهامة ،وعربو َن الصـَّداقة واملودة واإلخالص .عرفناه
ُّ
شخصاً نبيالً
ويعتز بوطنيته
يفتخر بوالئه للوطن األم،
ُ
الواجب وخدم ِة
األصيلة ،وبتفانيه الالحمدود يف سبيل
ِ
اجلالية.
يتقاعس أبداً عن
فكان اإلنسا َن املناسب يف املكان املناسب ،ال
ُ
د قد
أداء واجباته الدبلوماسية على أكمل وجه ،دون أن حيي َ
أمنلة عن الصـّـِراط املستقيم.

شاعر املهجر ،إيليا أبو ماضي:
قال
ُ
«واخلمـر مخـ ٌر فـي إنـا ٍء من جلني أو تـراب
ُ
وحيـاة مثلك ليس تدخـل يف قيـاس أو حسـاب»
وعربون وفاء خلدماته اجللّى للبنان واجلالية قال يف
سعادته الدكتور اميل شدياق:
َّ
أ ْزهـَـــــارَا
الـــدر َب
شــــنا
ف َر ْ
طيـ ٌ
ــف
مـشــي فـي احلـِمـَـى
ْ
لـِيـَ ْ
دَ ْومــــــاً
لـِلحـمـَــــى
أميـــــ ٌَن
نطويهـَــــا
األيـّـَــــــا ُم
مـَتــــى
السـّـَــــامي
القنص ُـــ ِل
مـَهـَـــا ُم
بـــــــ ِل
مـِــــ َن اإلكبـَــــارِ وَالـنـُّـ ْ
لقـــــد
وَنعـُّــــــو ٌم
أمـضـَــــى
ْ
ْ
ُّ
أعـ َطـــى
ــا
مـ
كـــل
عـلـــو
َ
ْ
وَيـَ ْ

وَفــــا َح
أضـَــــا َء
ُ
ــــزيد
ي ُـ
سـَـــيـَ ْبـقى
تسـَــــامـَ ْت
نيـنـــا
جـَ ْ
زَمـَانـــــــاً
سـَــــمـَا َء

أنـــــ َوارَا
العـِ ْطــــ ُر
جَ
ْأشــــعـَارَا
امل ْـــــ َد
َّ
إكبـَــــــارا
ـــــــز
العـِ
تذكــــارَا
الفخـــــ ُر
ْ
إيثــــــارَا
فيـــــ ِه
أفكـــــارَا
ال ّطيــــ َب
َّ
الــدارَا
ــر َف
شـَ َّ
أقمـَـــــارَا
اخل ُـلـــــ ِد

جان دكّـان والعائلة
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Fairfield

ال يتوجب على اصحاب بوليصات التأمني الصحي الخاص أي فروقات ( تنطبق شروط).

لدينا
من
ألخذ

موظفون

يتكلمون

العربية

صباحاً
حتى
10.00
الساعة
االتصال
يرجى
موعد

Fax: 02 9726 2932

يومي

الخميس

2.00
الـ
مسبقاُ

بعد
على

والجمعة

الظهر.
الرقم

Tel: 02 9723 3360

Specsavers Optometrists Fairfield
Shop G66
Neeta City Shopping Centre
54 Smart Street
Fairfield NSW 2165
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La Galette
Patisserie
àÉﬂ˘È4€=ºLa Galette m_ÈËÿv
* ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﺑﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
* ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٠ﻧﻮﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻳﻚ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻭﻧﻜﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

* ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٢ﻧﻮﻋﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ﻓﻮﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﳳ ICE-CREAM Cake

* ﻧﺆﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺎﺕ :ﻋﻤﺎﺩﺍﺕ  -ﺃﻋﺮﺍﺱ -ﺧﻄﻮﺑﺔ ﻭﻏﺮﻴﻫﺎ

ÌË‰œ=‚_s

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

Óãÿr
=„

ﺣﻠﻮﻳﺎﺕ La Galette

€=ÓÚÇ
_

≈
=‡À

169 merrylands Rd, Merrylands NSW 2160

www.lagalette.net.au 02 9637 4441
National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
9721 1611

حسم  %10لحامل
هذا االعالن

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate


Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation

 Be reliable
We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
@Âﬂ@·ÿmbuby
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ <‹ñi<Ìäâˆπ]
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
Úèœb‰ﬂ



Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
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NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

Email: employment@ipssecurity.com.au

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ
@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
ëÏmÏm@Úèé˚ﬂ

 مأكوالت-  ستايك-  باستا- بيتزا
بحرية

 عاما يف خدمة املجتمع والجالية50

bÓ€a6éa@¿@∂Î¸a

Pizza - Pasta -

..  ابتسامة.. معاملة
.. خربة
Steak - Seafood
 نظافة.. خدمة
ﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺃﻛﺮﺒ
ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﳴﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
شهادات ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
علىـ ﺑﺎﺳﺘﺎ ـ
مؤسسة التوتوس حائزةﺑﻴﺘﺰﺍ
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
االمريكية
عاملية من أكرب املؤسسات
Pizza – Pasta – Steak
– Seafood
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
فيكتورياﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ﺍﳴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﻴﻖ
توتوس فخر الجالية يف
www.totospizzahouse.com
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Electrical Contracting

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

حاتم

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

ال مرياج

Page 25

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
خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة ..كفالة يف
العمل

نعمل  24/24ساعة يف اليوم
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

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

ñ

Âﬂ

€

ﺧﻄﻮﺑ

ﺍﺳ
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· زÿmb„˝«¸
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@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
@ÜÏ»èﬂ@›Ó‡◊@›Óﬂç€a@knÿæa
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ALRAWSHA BAKERY
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ŸÓ€@ÍÏ‹y@Ïí@@@@@@@@È√bæa@Í7i@ŸÓ€

ŸÓ‰Ó«@ù�‡ÀÎ@@@@È√bæa@Í7i@lãía
�

ÍÜ¸ÎaÎ@÷Ï†@Òäbìi@bËjybó€@åä¸a@Êaãœa

<ÿÈë˜]<Íﬁ^ﬂf◊÷]<ÃÈÈ∆Ü÷]<ƒﬂíi
l^ﬂr√π]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂<<I<<Ü5]Ê<òÈe]<àf}
<I3¬á<èÈŒ^ﬂ⁄<I∞r√e<‹£<
<Ìﬂfú<ÜË^� <I»ﬁ^fäe<ÜË^�
<Ìë^}<lÁËà÷]<≈]Áﬁ]<ƒÈ∂Ê
<ŸÊ3ä÷Á”÷]<‡⁄<Í÷^§]

لصاحبها بشارة طوق وأوالده
نصنع الرغيف اللبناني األصيل
 مجيع أنواع- خبز أمسر وأبيض
<ÍŒ^eÊ<·^ﬂf÷<‡⁄<ÅÖÁjäπ]<·ÁjËà÷]<kËáÊ
املعجنات
ÏÖÊ^.]<·]Ç◊f÷]
 فطاير،زعرت
 مناقيش،حلم بعجني
äb»é¸a@›õœa@…ﬂ@Úﬂbm@Úœbƒ„
ومجيع
فطاير جببنةبسبانخ
33
- 37 High.St.
Preston Vie
3072
Tel: 0394844999 Fax: 0394844566
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من
Akkar Bakery
@äbÿ«@Êaãœc
الكولسرتول
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
لبنان7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
املستورد من
وزيت الزيتون
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
Êaãœ˛
ﻭﺍﻟﻠﺬﻳﺬﺓ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
Êaãœ˛
Êaãœ˛
Êaãœ˛
Êaãœ˛
اجملاورة
البلدان
وباقي
 ﺑﺴﻠﻖ4ﻓﻄﺎﻳﺮ
ﻣﻨﺎﻗﻴﺶ ﺑﺰﻋﺮﺘ ـ ﻟﺤﻢ
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@SUNRISE
BAKE
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ﺔﻋﺠ
ـ
ﺑﺴﺠﻖ
ﺑﻴﺘﺰﺍ
ـ ﻓﻄﺎﻳﺮ ﺑﺴﺒﺎﻧﺦ ـ
@SUNRISE
BAKE
HOUSE@
األسعار
أفضل
مع
تامة
نظافة
ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ
ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﻭﺟﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺾ
aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
@@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€

PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«

aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
@@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
:ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﳲ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ
Ÿ»ÿ€a
Ÿ»ÿ€a
Ÿ»ÿ€a
33 - 37 254
HighSydney
St,
Preston
VIC 3072
Ÿ»ÿ€a
Ÿ»ÿ€a
Rd, Coburg
94841288
Zﬁbóm˝€
94841288
Zﬁbóm˝€
94841288
Zﬁbóm˝€
Ph:
0393846103
94841288
Zﬁbóm˝€
Tel:
03
9484
4999
94841288 Zﬁbóm˝€

·ÿmb„˝«¸
@ãÌá∑@ﬁbóm¸a@ÊäÏj‹ﬂ@¿
THORNBURY,
للمعجنات
VIC,اهلدى
3071افران
Ùá:a@p˝´
@ÜÏ»èﬂ@›Ó‡◊@›Óﬂç€a@knÿæa
Ùá:a@p˝´
Ùá:a@p˝´
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@
pb‰v»‡‹€@Ùá:a@Êaãœa
@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏ‡‹€@
Ùá:a@p˝´
PTPURWRUXQ@Z·”ã€a@Û‹«
lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áﬁ_<ƒÈ∂
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St,
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Shop 3/ 830
Pascoevale
Rd,St,
Glenroy
757
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St,
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Fax:
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94844566
Ph: 039304
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High3664St,
THORNBURY,
THORNBURY,
THORNBURY,
THORNBURY,
THORNBURY,
VIC,
3071
VIC,
3071
VIC, 3071
3071
VIC,

-  لحم بعجني- تقدم يوميا املنقوش بزعرت
 بيتزا-  كعك بسجق- فطاير بسبانغ وبجبنة
 سندويشات وجميع-  فطاير لبنانية واجنبية- املعجنات ﻟﺤﻢ ﺑﻌﺠﻦﻴ
- ﺍﳴﻨﻘﻮﺵ ﺑﺰﻋﺮﺘ
ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻮﻣﻴﺎ انواع
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
< ﺑﻴﺘﺰﺍl^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
- ﺑﺴﺠﻖ
- ﻭﺑﺠﺒﻨﺔ
سريعة
خدمة
..ﻛﻌﻚ
شهية
 لقمة..ﺑﺴﺒﺎﻧﻎ
ﻓﻄﺎﻳﺮ متنوعة
اطباق
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
7jÿ€a@Åbnnœ¸a@aÏj”ãm
ﺳﻨﺪﻭﻳﺸﺎﺕ ﻭﺟﻤﻴﻊ
 ﻓﻄﺎﻳﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺟﻨﺒﻴﺔJJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
تامة-ونظافة
lÁËà÷]Ê<hÁf£]<≈]Áﬁ_<ƒÈ∂
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
اطلب ما ﺍﻧﻮﺍﻉ
Êaãœ˛
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
ﺍﳴﻌﺠﻨﺎﺕ فتجد اكثر
نفسك
تشتهي
<l^f◊√π]Ê<·ÁjËà÷]<kËáÊ<
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﺧﺪﻣﺔ
ﻟﻘﻤﺔHOUSE@
..تمتعوا
ﺍﻃﺒﺎﻕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
@SUNRISE
BAKE
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
 مريح..ﺷﻬﻴﺔجو
يف
باللقمة
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
ﻭﻧﻈﺎﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
@ aÏ„a@…ÓªÎ@Ú‰jßaÎ@µv»i@·z‹€aÎ@îÓ”b‰‡‹€
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
JJJÆ÷]Ê<l]Üä”π]<±]
:العنوان
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
ﺍﻛﺜﺮSYDNEY
ﻧﻔﺴﻚ ﻓﺘﺠﺪ
ﺗﺸﺘﻬﻲ
ﺍﻃﻠﺐ ﻣﺎ
393
SYDNEY
RD
COGURG
Ÿ»ÿ€a
393
RD
COGURG
393
SYDNEY
RD
COGURG
393
SYDNEY
RD
COGURG
èÈjÀj÷]<‡¬<‹”Èﬂ«i<ÔÇ7]<l¯¶
395
Sydney
Rd,2340
Coburg
ﻣﺮﻳﺢ
ﳲ ﺟﻮ
ﺑﺎﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ
TEL:
9354
2340
94841288
Zﬁbóm˝€
TEL:
9354
TEL:
9354
2340
TEL:
9354
2340
Tel:High
93542340
:ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
‰ﬁÁq^j†<^⁄<ÿ“<‹”÷<‡⁄ˆiÊ<
757
St,
áÓè€a@bËjybó€
áÓè€a@bËjybó€
áÓè€a@bËjybó€
THORNBURY,
395
Sydney Rd,áÓè€a@bËjybó€
Coburg
JJJÌÈÒ]Ñ∆<Å]Á⁄<‡⁄<
äÏÇ@Ïu@
äÏÇ@Ïu@
äÏÇ@Ïu@
اهلدى
حمالت
VIC,
3071
äÏÇ@Ïu@
Tel:
93542340
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ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
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ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
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ملبورن
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@ aÏ„c@Úœb◊@áË»n„

العالناتكم يف ملبورن
Abdo
Abdo
Abdo
مبدير املكتبAbdo
االتصال
:الزميل كميل مسعود
0405272581

Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@
aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@
aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@
aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
aÏ„c@Úœb◊@áË»n„
Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@
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*Value,
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*Fly
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*Fly
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can
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1/
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Street
Preston
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻧﺤﺎﺀ
ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ
..ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
*ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
Shop
1/
43
High
Street
Preston
Shop
1/
43
High
Street
Preston
Shop
1/
43
High
Street
Preston
worldmarktravel.net.au
worldmarktravel.net.au
TEL:
9354
2340
ﻭﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﳴﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
worldmarktravel.net.au *ﻋﻨﺎﻳﺔ
worldmarktravel.net.au
*ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻓﻮﺭﻳﺔ
áÓè€a@bËjybó€
ﺍﳳ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
*ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻨﺎ ﺍﻟﺴﻔﺮ

äÏÇ@Ïu@

ÚíÎã€a@Êaãœc

LEBANESE
PIZZA
&
PIES
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LEBANESE PIZZA
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Director
ãÌb�–€a@
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Director
Director
Director
Director

Mon-Fri: 7am - 6pm
Sat-Sun: 7am - 3pm
Mon-Fri: 7am - 6pm

Mon-Fri:
7am
6pm
Mon-Fri:
7am
6pm
Mon-Fri:7am
7am----6pm
6pm
Mon-Fri:
Sat-Sun:
7am
3pm
Sat-Sun:
7am
3pm
Sat-Sun:7am
7am----3pm
3pm
Sat-Sun:

xaÎå ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„

ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
xaÎå
xaÎå
ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
xaÎå ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@
ÚiÏ�Ç
ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
xaÎå
ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@
aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
xaÎå
ÚiÏ�Ç
ÚiÏ�Ç
ÚiÏ�Ç
ÚiÏ�Ç
ÛmÏﬂ@ÂœÜ
ÚiÏ�Ç
ÛmÏﬂ@ÂœÜ
ÛmÏﬂ@ÂœÜ
ÛmÏﬂ@ÂœÜ
ÛmÏﬂ@ÂœÜ
ÛmÏﬂ@ÂœÜ

Melbourne

PH: 03 9351 1301 Mob: 0413 124 170
PH:
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9351
1301
Mob:
0413
124
170
PH:
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9351
1301
Mob:
0413
124
170
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PH: 03
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9351 1301
1301
Mob: 0413
0413
124 170
170
PH:
9351
Mob:
124
9/11-17
PEARCEDALE
PARADE
9/11-17
PEARCEDALE
PARADE
9/11-17
PEARCEDALE
PARADE
BROADMEADOWS
VIC PARADE
3047
9/11-17
PEARCEDALE
BROADMEADOWS
VIC
3047
BROADMEADOWS
VIC
3047
BROADMEADOWS
VIC
3047
BROADMEADOWS
VIC 3047
«Opposite CentreLink»
CentreLink»
«Opposite
CentreLink»
«Opposite
«Opposite CentreLink»
CentreLink»
«Opposite
٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٤ ﺍﻟﺴﺒﺖ
٢٣ ﺻﻔﺤﺔ

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

ALRAWSHA BAKERY
ÚíÎã€a@Êaãœc

Åbn–æa@·Ó‹èm@Ûny@ã–®aÎ@¡ˆaã©a@Âﬂ@…Ìäbìæa@ aÏ„c@Úœb◊@áË»n„

LEBANESE PIZZA & PIES
ãÌb�–€a@ aÏ„c@…ÓªÎ@Lµz»i@·®@LîÓ”b‰ﬂ

Abdo

Director

Mon-Fri: 7am - 6pm
Sat-Sun: 7am - 3pm

xaÎå ÚÓ«b‡nu¸a@pbﬂá©a@ aÏ„c@Úœb◊@‚á‘„
ÚiÏ�Ç
ÛmÏﬂ@ÂœÜ

لبنان
استمعوا إىل اذاعة مرحبا
Êb‰j€@bjyãﬂ@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
Êb‰j€@bjyãﬂ@Ú«aàg@∂a@aÏ»‡néa
صوت التيار الوطني الحر يف
ÊäÏj‹ﬂ@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ
ÊäÏj‹ﬂ@¿@ã®a@?†Ï€a@äbÓn€a@pÏñ
ملبورن على املوجة

88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
88~6FM@ÚuÏæa@Û‹«
Êb‰j€@bjyãﬂ@Ú«aàg
∂a@aÏ»‡néa
393 SYDNEY RDJoe
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ملبورن

Melbourne

خالد اخلضر :أفران عكار األم
يف سيدني رود كوبرغ

مسعوديات
من يأكل من خبز السلطان يضرب بسيفه..
فيا ترى من اي خبز يأكل هذا الفريق وبأي سيف
يضرب.
ماذا يريد بعد هذا الفريق الذي أكل خبز الوطن وخرياته
وكل ما فيه حتى التخمة ويضرب بأكثر من سيف اال
سيف الوطن.
تطل علينا من وقت آلخر وجوه سوداء ال خري منها وال
تبشر اال بالتقسيم والتخريب والدمار للوطن ..هذا ما
تسمعه االذن وتشاهده العني.
الوطن يعيش حالة غليان سببه بعض سياسييه الذين
ابعدوا عن احلكم بسبب التقصري واهمال املواطنني
والفساد املستشري يف دوائر الدولة اىل الدين الذي
بلغ الستني مليار دوالر كلها عوامل كانت كافية
السقاط احلكومة احلريرية اليت ما حتدثت يوما وال اتت
صرفت يف عهد
على ذكر مليارات الدوالرات اليت ُ
حكومة السنيورة وال أرصدة فيها وال بيانات وال اوراق
وال فواتري وال اجلهة اليت استفادت منها وكأن الدولة
بألف خري.
لبنان يناديكم ينادي ابناءه املخلصني النه بأمس
احلاجة اليهم النقاذه من امراضه املزمنة خصوصا وانه
يواجه رزمة من االستحقاقات يتوقف عليها مصريه منها
االزمة االقتصادية واملعيشية والسياسية املعقدة من
قانون االنتخاب اىل االنتخابات النيابية عام .2013
اقلعوا عن لغة التحدي اىل لغة العقل واملنطق والضمري
والعمل من اجل ان يبقى لكم ولنا وطن موحد مستقل
نتفيأ بظالله مجيعنا.
يكفي ما أصاب الوطن وما واصابنا من مؤامرات تارة
على ايدي بنيه املتعاملني مع اخلارج بل العبيد واخلدم
للخارج ينفذون تعليماته كأنها اوامر وهذا اخلارج ما
كان يوما عامال ملصلحة لبنان.
ان االصرار على دعم لبنان واستقالله أمر ضروري
وهو مكسب جيب ان يوظف ملصلحة االستحقاق الكبري
يف انتخابات رئاسة اجلمهورية.
االشخاص يأتون ويذهبون اما الوطن فيجب ان يبقى
الوالدنا والوالدهم ومن بعدهم.
الشعب الذي ال وطن له كطائرة بدون طيار يف طقس
عاصف او كسفينة يف عرض البحر من دون قبطان
تتضاربها االمواج من كل ناح وجهة لذلك نطالب
بالعمل اجلدي وباحلكم
العادل والصارم وان ال
نتلطى بظالل اصابعنا.
انه من املؤسف يف اليوم
االول يف اجمللس النيابي
مع بدء جلسة املساءلة
كلمة
وبعد
النيابية
رئيس احلكومة تكلم احد
النواب فجاء كالمه خاليا
من االدب وقام بعض
النواب بعرض عضالتهم
وكأنهم على حلبة مصارعة
والبعض اآلخر شتائم
وسباب ونقل االوساخ
من بيوتهم اىل بيوت
غريهم.
مؤامرات
كفاكحم
وابتزازات
ومزايدات
واستقواء
واستفزازات
باخلارج..
كفاكم كذب وتدجبل على
الناس..
كفاكم تعطيل املؤسسات
واملشاريع احليوية..
كفاكم تذويب للوطن
فلكم فيه اهل واقارب
كما لنا فيه حنن .فالوطن
ليس لفئة وال لطائفة
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معينة امنا هو جلميع ابنائه مسلمني ومسيحيني موالني
كانوا ام معارضني .فاذا اراد بعضكم ان حيول لبنان
اىل ربيع عربي بينما واقع احلياة غري ذلك متاما فهو
على قدر كبري من الغباء وقصر النظر.
وان شر الرؤوس ال عقل فيه.

إلعالناتكم يف جريدة الهريالد
يف ملبورن  ،االتصال بالزميل

كميل مسعود
على الرقم
0405 272 581

قنصلية العامة يف ملبورن

دعوة للمشاركة يف
خميم الشباب
تنظم وزارة اخلارجية واملغرتبني /املديرية

العامة للمغرتبني املخيم احلادي عشر لشباب
لبنان املغرتب من  10لغاية  19متوز .2012
ميكن االطالع على كافة التفاصيل املتعلقة
باملخيم على املوقع االلكرتوني للمديرية

العامة للمغرتبنيwww.emigrants.gov.lb :
حتض قنصلية لبنان العامة يف ملبورن

ابناء اجلالية اللبنانية الكرمية الذين ترتاوح

اعمارهم ما بني  17و 25عاما على املشاركة
يف هذا النشاط ملا له من اهمية يف تعزيز
صلة الشباب اللبناني بوطنهم االم

القنصل العام

هنري قسطون

تكاثر احلديث يف اآلونة االخرية عن أفران عكار الثالثة يف
سيدني رود كوبرغ وغلينروي والرزرفوار والثالثة حتمل
اسم افران عكار دون متايز.
وقال السيد خالد اخلضر صاحب افران عكار يف سيدني
رود كوبرغ ان افران عكار االم واالوىل واالساس يف
ملبورن هي أفران عكار يف سيدني رود كوبرغ اليت يشرف
على ادارتها شخصيا (اي خالد اخلضر) اما االفران املذكورة
اعاله اليت حتمل االسم نفسه فهي افران ثانوية جاءت الحقا
وال متت بصلة اىل أفران عكار يف سيدني رود كوبرغ.
ان بامكاننا نزع كلمة افران عكار عن الفرنني لكن من باب
اللياقة مل نعارض ..اذ اننا نكتفي بتبيان احلقيقة لزبائننا
الكرام ان أفران عكار الشهرية اليت عوتكم على اللقمة
الشهية والنظافة فهي على العنوان التالي:
254 Sydney Rd, Coburg
Tel; 93846103

ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ سليمان
ﻣﻴﺸﺎﻝميشال
العماد
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ –
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
تدعو ﺗﺪﻋﻮ
ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎفيكتوريا
العامل –
ﻓﻲ يف
الثقافية
اللبنانية
اجلامعة
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻜﺔ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
الفتيات لالشرتاك مبسابقة ملكة مجال املغرتبني
التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام اجملتمع الدولي
يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف والية فيكتوريا السيد يوسف
سابا
مع أعضاء اللجنة التنفيذية
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
الواليات االسرتالية
حسناوات اجلالية اللبنانية من عمر  27 - 17سنة ومن كل
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن اسرتاليا
لعام  ،2012حيث ستتوج ملكة العام  2012مع وصيفة أوىل وثانية ،يف مهرجان
مجالي وفين بامتياز ،يف شهر متوز املقبل.
ستتنافس على عرش مجال االغرتاب اللبناني حسناوات من جاليتنا ،يظهرن فيه
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
هدفا حبد ذاته ،إمنا
ليس
املستوى الالئق من الروح الرياضية ،ألن تاج اجلمال
ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ – ﻓﻴﻜﺘﻮﺭﻳﺎ
ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ
ﻣﻠﻜﺔ
ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ
ﺟﻤﺎﻝعاليًا.
لبنان
اسم
إبقاء
ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕالغاية
هذا وسيشرتكن الفائزات يف حفل االنتخابات النهائية مللكة مجال االغرتاب
الذي سيقام يف  11آب  2012يف بلدة ضهور الشوير يف لبنان
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان
وسيتم نقل االحتفال من على شاشة MTV
وللمشاركة
املعلومات
ﺭﺋﻴﺲمن
ملزيد
ﻣﻴﺸﺎﻝ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ
يرجى االتصال قبل  3حزيران 2012
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صــحة

ضرس العقل ..بؤرة التهابات بكتريية تنتقل إىل مناطق بعيدة يف
الرقبة والرأس!
يعترب ضرس العقل من أكثر األسنان متيزا
كونه يبزغ يف عمر متأخر ما بني الثامنة عشرة
واخلامسة والعشرين سنة ،وكونه مصدر ازعاج
لكثري من الناس ملا يسببه من مشاكل .ولذلك
نضعه اليوم يف قفص االتهام ،ونسأله ملاذا
كل هذه املشاكل والتهديدات اليت تسببها
للناس وخاصة يف سن الزهور ،وهل هو
السبب وراء حركة األسنان وخاصة بعد رصها
وجتميلها بالتقويم مسببة تزاحم لألسنان وحزن
مرضى التقويم على الفرحة اليت مل تكتمل؟
هذا باإلضافة اىل االلتهابات اللثوية امليكروبية
املصاحبة لبزوغه.

بعض علماء األسنان يؤيد خلع ضروس
العقل مبكرا
وحتى خلع هذا الضرس الذي ينصح به بعض
أطباء التقويم بعد انتهاء العالج ،يسبب هاجسا
خميفا كونه صعب اخللع وله بعض املضاعفات
املؤملة واليت قد متتد اىل أيام وأسابيع.
فدعونا نتحقق من مجيع هذه االتهامات وهل
هي صحيحة أم ال؟

سبب التسمية

ضرس العقل هو الضرس الثالث الدائم الذي
يبزغ يف سن متأخرة ويتزامن بزوغه مع فرتة
بلوغ االنسان سن الرشد ،ولذلك مسي بضرس
العقل ويف احلقيقة انه ليس له أي عالقة بالعقل
أو الرشد غري العالقة اآلنفة الذكر .وهو يف
عصرنا احلاضر أكثر األسنان عرضة لالنطمار
وعدم البزوغ  ،وأحيانا ال يتكون أصال .وهذا
الذي دعا كثريا من الناس العتباره ضرسا
زائدا ليس له وظيفة .وميكن تفسري ذلك
بنظرية التكيف البيئي ،ففي العصور القدمية
كان الناس يأكلون أصنافا جامدة وغري
مطبوخة واليت كانت تؤدي اىل تآكل األسنان
نتيجة الحتكاكها القوي ببعضها البعض .هذا
باإلضافة اىل كرب الفكني يف ذلك العصر مما
يسمح بتكون ضروس العقل وبزوغها سليمة
بال متاعب .وقد تغري ذلك اليوم بتغري طرق
ونوعية األكل اىل طرق اكثر رقة وأكل أكثر
ليونة مما قلل من تآكل األسنان وصغر
املسافة املخصصة لبزوغ ضرس العقل مما
يتسبب يف انطماره .وال ننسى ان نشري اىل
العامل الوراثي أيضا والذي نتج بسبب التزاوج
بني األعراق املختلفة يف عصرنا احلاضر ،مما
أدى اىل تزايد تشوهات األسنان والفكني
ومن ضمنها تزاحم األسنان وخاصة ضروس
العقل.

مشاكل ضرس العقل

* ختتلف املشاكل باختالف وضع ضرس
العقل .فعندما يكون يف وضعه الطبيعي قد
يصعب الوصول اليه لتنظيفه مما يؤدي اىل
تراكم اجلري والكلس وهما املسببان الرئيسيان
للتسوس والتهاب اللثة احمليطة .وأحيانا
أخرى يكون بزوغه غري كامل مما جيعله مغطى
باللثة جزئيا .وأهم املشاكل املصاحبة يف هذه
احلالة التهاب اللثة املغطية للضرس وتكون
جيب لثوي قد ميتلئ باجلري وبقايا الطعام،
اليت يصعب ازالتها مما يؤدي اىل مزيد من
االلتهاب ويعرض الضرس اىل التسوس.
كما ان اإلطباق قد يتسبب يف التهاب اللثة
املغطية للضرس أثناء املضغ ،مسببا التهاب
بكترييا مؤملا جدا يسمى ب البرييكورونايتس
( .)Pericornoitisويف احلاالت املتقدمة قد
يتسبب مثل ذلك االلتهاب اىل خراج لثوي
وأحيانا اىل عدم القدرة على فتح الفم .مما
يدخل املريض يف دوامة األمل املستمر.

ويف الكثري من األحيان تكون ضروس العقل
منطمرة ومدفونة متاما داخل عظم الفك ،أو
ببساطة يفشل بزوغها .وقد يؤدي ذلك اىل
الضغط على بقية األسنان أو تكون كيس
مرضي ( .)Cystوالضرس املطمور يأخذ أشكاال
خمتلفة ترتاوح بني الوضع األفقي واملائل يف
اجتاهات خمتلفة مما يكون سببا يف عدم بزوغه
أحيانا.
وأهم ما جيب ان نشري اليه ما أشارت اليه
بعض الدراسات األمريكية اىل ان ضرس
العقل قد يكون بؤرة التهابات بكتريية قد
تنتقل اىل مناطق بعيدة يف الرقبة والرأس مما
قد يسبب مضاعفات خطرية.

ختتلف املشاكل باختالف وضع ضرس
العقل

هل ضرس العقل ،سبب يف تزاحم األسنان؟
هذا سؤال تقليدي وشائع بني الناس وأطباء
األسنان .فعادة ما يعاني الناس من تزاحم
يف األسنان األمامية وخاصة بعد سن العشرين
ويستمر التزاحم مع كرب السن .ويعترب ذلك
طبيعيا جدا كنتيجة لعدة عوامل اختلف العلماء
يف صحتها .النظرية القدمية تلوم ضروس
العقل كونها تبزغ يف هذه الفرتة من الزمان
فانها تضغط على األسنان وتسبب تزامحها.
وشاع خلع ضروس العقل كإجراء روتيين ملنع
تزاحم األسنان وخاصة هلؤالء الذين عدلوا
أسنانهم بالتقويم .وبعد دراسات أخرى أكثر
حداثة أثبت العلماء ان السبب احلقيقي ليس
ضروس العقل وامنا يعود اىل طريقة منو
الوجه والفكني وخاصة الفك السفلي ،وان
منوه الذي ميتد اىل ما بعد عمر العشرين ومنو
األنسجة احمليطة يشكالن السبب يف تزاحم
األسنان وليس ضروس العقل ،ألن كثريا
من الناس الذين ليس لديهم ضروس عقل
أو الذين خلعوها مازالوا معرضني اىل تزاحم
األسنان .ويف ظل وجود هذه الدراسات انقسم
أطباء األسنان اىل من يؤيد النظرية األوىل
وآخرون يؤيدون النظرية الثانية .والصحيح ان
النظريتني صحيحتان وميكن ان تقدما سوية،
السبب املشرتك خلف تزاحم األسنان .وبطبيعة
احلال قد خيتلف السبب باختالف االنسان
ووضع ضروس عقله ومنوه .هل معرفة حدوث
مثل هذه املشاكل ،سبب وجيه خللع ضروس
العقل مبكرا؟
اختلف علماء األسنان يف الرد على هذا السؤال،
فالبعض يؤيد خلع ضروس العقل مبكرا وذلك
لسهولة خلعها قبل اكتمال تكونها وكنوع من
الوقاية ضد أي مضاعفات ممكنة ومنع حدوث
تزاحم األسنان .والبعض اآلخر حيرم خلعها
اال اذا كان هناك ما يستدعي ذلك ،مثل
التسوس أو التهابات اللثة احمليطة .وما يؤيد
هؤالء نشرة طبية حكومية صدرت يف بريطانيا
واليت متنع خلع ضروس العقل السليمة بدون
ضرورة .وقد منع بالذات أطباء تقويم األسنان
من حتويل املرضى اىل جراحي األسنان خللع
ضروس العقل تفاديا لتزاحم األسنان .ويعود
السبب كما تقول النشرة اىل خطورة املضاعفات
املصاحبة خللع ضرس العقل ،من نزيف واصابة
بعض األعصاب ومضاعفات أخرى خطرية.

خلع ضرس العقل املدفون

ختتلف طرق اخللع باختالف حالة الضرس فقد
يتم اخللع يف عيادات األسنان العامة أو يف
غرفة العمليات حتت تأثري بنج كامل .ويف غرفة
العمليات يتم خلع الضروس األربعة جمتمعة
الستغالل التنويم الكامل .اما يف عيادة
األسنان فينصح خبلع ضرسني كحد أعلى يف

اكتشاف جهاز جديد للعني
الستعادة البصر

الزيارة الواحدة .ويف معظم األحيان جيب كشف
اللثة وازالة العظم املغطى للضرس ومن ثم
خلعه اما كامال أو تقسيمه اىل أجزاء متعددة
يسهل اخراجها .ومن ثم يتم قفل اجلرح عن
طريق اخلياطة.

ما بعد اخللع
فرتة ما بعد اخللع حرجة جدا جيب فيها اتباع
تعليمات طبيب األسنان بدقة وذلك ملنع
حدوث مضاعفات خطرة مثل التهاب العظم.
ومن هذه االرشادات العامة ما يلي:
 استخدام كمادات ثلج على اخلد لتخفيفاالنتفاخ املتوقع يف اليوم األول.
 ابقاء الفم مقفال والضغط على الشاشاملغطي للجرح اليقاف النزيف.
 الراحة التامة وعدم التعرض ألي جمهود قديؤدي اىل عدم التئام اجلرح.
 تناول األطعمة الطرية واالكثار منالسوائل.
 تناول األدوية املوصوفة لك كما أشار اليهاطبيب األسنان.
 االمتناع عن التدخني ،وتفريش األسنان حبذريف األيام األوىل بعد اجلراحة.
 مراجعة طبيب األسنان عند الشعور بأيمضاعفات.
أخريا :اذا قررت خلع ضروس العقل فيجب
عليك الذهاب اىل الطبيب املختص أال وهو
جراح األسنان وليس طبيب األسنان العام.

توصيات حول احلفاظ على ضرس
العقل أو خلعه

أخريا نقدم لكم هذه النظرة اخلاصة بناء على
ما ورد ذكره من أحباث ،وبناء على خربة كثري
من اخلرباء يف هذا اجملال .مع العلم ان القرار
األخري يعود اىل طبيبك اخلاص ومدى اقتناعك
مبا يقول.
* أوال :ان الوضع خيتلف من مريض اىل آخر
فمن لديه ضروس عقل منطمرة ومائلة وليس
هلا فراغ كاف لبزوغها ،جيب خلعها يف سن
العشرين أو قبل ذلك من باب الوقاية من تزاحم
األسنان ومن باب الوقاية من املضاعفات.
ثانيا :اذا كانت ضروس العقل مصابة
بالتسوس أو بالتهاب اللثة املزمن ينصح أيضا
خبلعها بأسرع وقت ممكن.
ثالثا :اذا كان االنسان جيد صعوبة يف تنظيفها
وال يستطيع االعتناء بها ،فيمكن خلعها مبكرا
ملنع تسوسها يف املستقبل.
رابعا :اذا كانت ضروس العقل سليمة وهلا
فراغ كاف وليست مائلة ،فال جيب خلعها ولكن
جيب فحصها باستمرار عند طبيب األسنان.
خامسا :اذا كانت أسنانك يف حاجة لتقويم
أسنان ،فيفضل عدم خلعها اال بعد استشارة
طبيب التقويم كونه أحيانا حيتاج اىل وجودها
ألغراض معينة تساعد يف اكمال العالج .وتقرير
خلعها من عدمه يعود اىل خطة العالج املعدة
لتقويم األسنان.
سادسا :اذا كانت بعض ضروس العقل
ناقصة ،فيجب خلع البقية الباقية .فمثال ال
ميكن ان نرتك ضرس عقل يف الفك العلوي
بدون مثيله يف الفك السفلي كونه سيستمر
يف البزوغ حتى يرتطم بالفك السفلي وذلك
قد يسبب مشاكل يف اإلطباق والتهابا يف
اللثة وغري ذلك من املشاكل .وأحيانا أخرى
فان وجود ضرس عقل يف جهة واحدة فقط
قد يسبب ميالن األسنان اىل اجلهة األخرى
أو تزاحم يف جهة أكثر من األخرى .ففي هذه
احلاالت فان خلع ضروس العقل املتبقية
ضروري جدا.

كشفت حبث جديد أجري على الفئران
عن أن نوعا جديدا من أنظمة العيون
االصطناعية ميكنه ذات يوم أن يعيد
اإلبصار إىل األشخاص الذين فقدوا
العيون
أمراض
بسبب
أبصارهم
التنكسية مثل التنكس البقعي "تنكس
القرنية".
ونقل موقع "هيلث داي" اإللكرتوني
املتخصص يف أخبار العلوم والصحة
عن فريق باحثني من كلية الطب جبامعة
ستانفورد األمريكية القول إن النظام
اجلديد حيتوي على خاليا دقيقة تشبه
األلواح الشمسية .
واليت توضع عن طريق اجلراحة أسفل
شبكية العني ونظارة مصممة على حنو
خاص ومزودة بكامريا دقيقة إىل جانب
جهاز كمبيوتر مصغر يعمل على معاجلة
بيانات الرؤية.
يتم عرض الصور املرئية على شاشة
دقيقة من الكريستال السائل موضوعة
يف عدسيت النظارة  ،على غرار تلك
املستخدمة يف النظارات املخصصة
أللعاب الفيديو.
ويتم إرسال الصور من شاشات
الكريستال السائل إىل اخلاليا املزروعة
يف شبكية العني  ،اليت ترسل الصور
بدورها إىل الدماغ.
قال رئيس فريق الباحثني الذين أعدوا
الدراسة دانيال باالنكر  ،األستاذ
املساعد يف طب العيون ،يف بيان
صحفي بستانفورد" :إنه "النظام
البصري اجلديد" يعمل على غرار األلواح
الشمسية فوق سطح منزلك  ،واليت
حتول الضوء إىل تيار كهربائي.
ولكن بدال من أن يتدفق التيار إىل
ثالجتك  ،فإنه يتدفق إىل شبكية
عينيك".
يعمل العلماء حاليا على جتربة النظام
على الفئران ويسعون إىل إجياد جهة
راعية لدعم جتربته على اإلنسان.
يذكر أن األحباث اليت تبدو مبشرة باخلري
يف الدراسات اليت جترى على احليوانات
ال يكون هلا يف الغالب فوائد مماثلة
بالنسبة لإلنسان.
ويأمل الباحثون يف النهاية أن يساعد
النظام البصري اجلديد األشخاص
املصابني بأمراض تنكسية يف شبكية
العني  ،مثل التنكس البقعي املرتبط
بالعمر والتهاب الشبكية الصباغي ،
على استعادة أبصارهم.
ميثل مرض التنكس البقعي املرتبط
بالعمر السبب الرئيسي لفقدان البصر
يف أمريكا الشمالية  ،فيما فقد حنو
5ر 1مليون شخص بصرهم على مستوى
العامل بسبب التهاب الشبكية الصباغي
 ،وفقا ملا ذكرته مؤسسة مكافحة
العمى "فاونديشن فايتنج باليندنيس"
غري اهلادفة للربح.
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متفرقات
مشاحنات كادت تشعل اليسوعية وإدار ُتها علّقت الدروس
خالف فردي بني «حزب اهلل» و»الكتائب» استوعبه الطرفان

الطالب وقوة من الجيش بعد اإلشكال
كاد اإلعالم والنقل املباشر ان يشعل اجلامعة اليسوعية االربعاء.
تضخيم الوقائع جعل اجلامعة يف حالة غليان ،ودفع ادارة جامعة
القديس يوسف اىل تعليق الدروس حتسبًا من طابور خامس
يريد اشعال الفتنة يف هذه الظروف الدقيقة اليت متر بها
البالد.
«انباء عن اشكال كبري بني طالب حزب اهلل وطالب حزب
الكتائب يف اجلامعة اليسوعية – هوفالن» ...خرب تناقلته
بسرعة قياسية املواقع االلكرتونية ووسائل االعالم املرئية
واملسموعة .وبالسرعة عينها ايضا وصل مندوبو هذه الوسائل
واملصور,ن اىل اجلامعة .مل يشهد احدا منهم اإلشكال ومع
ذلك تبنت غالبيتهم روايات من طالب حضروا اىل مكان احلدث
بعد انتهائه« :اشكال كبري بني طالب حزب اهلل وطالب  14آذار
استعملت فيه العصي واآلالت احلادة».
مل ينتظر اللبنانيون طويال حتى بدأ البث املباشر .مشاهد من
موقف السيارات اخلاص باجلامعة ُتظهر جتمع عشرات الطالب،
اضافة اىل وجود عدد من عناصر قوى االمن الداخلي واجليش
اللبناني.
ويف حقيقة املشهد ،ان اشكاال فرديا حصل بني احد طالب
الكتائب وآخر من «حزب اهلل» بسبب االختالف على موقف
سيارة تطور اىل عراك بني عدد حمدود من الطالب ،وانتهى
ليتجمع بعده مناصرو  14آذار يف حرم اجلامعة يف مقابل جتمع
طالب  8آذار خارجها.
جتمعان متقابالن .بعض الشعارات االستفزازية ،ثم انتشار
لإلشاعات« :عشرون مسلحا من حزب الوطنيني االحرار والكتائب
اللبنانية يف طريقهم اىل اجلامعة» ،رسائل نصية وصلت اىل
الطالب تهاجم الطائفة السنية واخرى تهاجم الطائفة الشيعية،
«اجليش لن يتدخل اذا تطور اخلالف»« ،طالب حزب اهلل
يتحضرون القتحام اجلامعة» ...تناقل الطالب هذه االخبار اليت
مل يعرف مصدرها .غادر كل من ليس له عالقة يف االشكال.
دقائق اضافية كانت حامسة .شاب ثالثيين ارخى حليته وقف
امام طالب «حزب اهلل» وتكلم معهم« :يريدون استدراجنا اىل
الفتنة .انها فرتة صعبة ،لذا عليكم ضبط النفس» ،اثناء كالمه
كانت جتري اتصاالت بني مسؤولي طالب احلزب والكتائب
مع ادارة اجلامعة توصلت يف النهاية اىل اتفاق على فض
التجمعات .وهذا ما حدث وانتهى كل شيء.
لكن يبدو ان رأي ادارة اجلامعة كان خمتلفا ،قررت تعليق
الدروس اليوم يف حرم هوفالن« ،وذلك كاجراء احرتازي» وفق
مسؤول شؤون الطالب يف اجلامعة جوزف عتيق ،الذي اشاد
باالجيابية الكبرية اليت حتلى بها مسؤولو املنظمات الطالبية،
«اذ جهد هؤالء كثريا النهاء االشكال الذي بدأ فرديا وتطور
ليأخذ طابعا سياسيا» .وانتقد عتيق ما امساه «تضخيم الوقائع،
فاملعلومات اليت تناقلتها وسائل االعالم كانت بعيدة جدا من
الواقع».
ويف وقت مل يشأ مسؤولو «حزب اهلل» التحدث عما حصل
باستثناء ما رشح عن مسؤول يف احلزب حضر اىل موقف اجلامعة
ودعا الطالب اىل التهدئة ،اصدرت مصلحة الطالب يف حزب
الكتائب بيانا اكد ان مصلحة الطالب يف احلزب «سعت اىل
تدارك االشكال الذي حصل كي ال تتطور االمور اىل ما ال حتمد
عقباه وخوفا من امتدادها اىل جامعات اخرى ،كما انها حرصت
على التواصل مع مسؤولي الطالب يف «حزب اهلل» لتنسيق
التهدئة بني الطرفني ،ملا يف ذلك من مصلحة هلما وللجامعة
وللطالب».
واكد مسؤول مصلحة الطالب يف حزب الوطنيني االحرار «أن
اهلدف من االشكال هو دفع طالب  14آذار لالجنرار اىل الفتنة
وهذا ما لن نقبل به».
يذكر انه قبل ثالثة ايام حصل اشكال بني طالب من «حزب
اهلل» وآخرين من «القوات اللبنانية» على خلفية لباس عسكري
وجدال ديين امكن إدارة اجلامعة منع تطوره.

ميشاييل هانيكه يقتحم غرفة الزوجني وينظر اىل وجه املوت واحل ّب
أالن رينه أكثر شباباً من غريه وبرتوللوتشي يصوّر جالساً على كرسيه
كان ،ها حنن أمام
ثالث سنوات بعد «السعفة الذهب» اليت ناهلا يف
ّ
فيلم جديد مليشاييل هانيكه قد ال يسقط متامًا من حسابات ناني مورييت
مرة أخرىً ،
وجلنته التحكيمية مساء األحد املقبلً .
مرة جديدة ،هناك فقط
فارق زمين بسيط بني اجلائزة املقتنصة واجلائزة املرتقبة .لكن ما العمل
اذا كان هذا افضل عنوان يف املسابقة؟
الفيلم ،بعنوانه («حب») الذي يعكس كل تلك البساطة اليت نراها طوال
ساعتني وسبع دقائق ،يتسابق ،على األقل حتى اآلن ،مع فيلمني آخرين،
ترشيحهما اىل الئحة الفائزين لن يفاجئنا« :خلف التالل» لكريستيان
موجنيو و»االقتناص» لتوماس فينرتبرغ .ميكن إضافة الشريط احملكم
البناء والصنع« ،عن الصدأ والعظام» جلاك أوديار (مراجعة «النهار» يف
.)2012- 5 - 19
«حب» هو الفيلم املثالي الذي يروق ملشاهد يتوقع شيئًا آخر من
ّ
كان ،تسعى اىل اعطاء رؤية شاملة
السينما .هناك الكثري من األفالم يف ّ
للعامل ،يف حماولة غري جمدية احيانًا لتوسيع بؤرة النظر.
«حب» خيتلف
ّ
عن هذه األفالم يف كونه يعمل على العناصر املتعاظمة يف صغرها .كل
شيء يدور بني غرف شقة باريسية فخمة .زوجان يف الثمانينات من
عمرهما (جان لوي ترانتينيان واميانويل ريفا يف ذروة العطاء التمثيلي)
حب ال يزال مشتع ًال بينهما يدركه املشاهد
يتبادالن أطراف احلديث .مثة ّ
يف نظرة كل منهما اىل اآلخر .يفتتح الفيلم مع حضورهما عرضًا مسرحيًا
تعرض للخلعَ .من
ثم عودتهما اىل املنزل ،حيث يكتشفان ان الباب ّ
دخل يف تلك اللحظة اىل محيمية الثنائي؟ اجلواب املتفائل يقتصر على
القول إن ميشاييل هانيكه هو الذي تسلل اىل داخل اجلدران ،بد ً
ال من
ان يتلصص كعادته عرب الثقب .أما اجلواب األكثر تعقيدًا فهو املوت.
ً
فجأة ،تغيب الزوجة عن السمع .يصيبها مرض يرميها يف الفراش
ً
ً
ً
ً
.
ا
وحبيب
«حب»
ا
خملص
ا
ورفيق
ا
طبيب
املرض
ذلك
عقب
الزوج
ليتحول
ّ
فيلم مرعب ،ألنه يظهر املوت السريري ،املوت الدقيق ذا الوجه البارد
والسقيم والتدرجيي لالحساس الذي قال عنه ألفرد دو موسيه اآلتي:
مشيدًا
احببت فهذا يعين انك عشت .هناك أكثر :يبدو العمل بأكمله
اذا
َ
ّ
واحلب واملوت.
على هذه الفكرة .العالقة العضوية واملتداخلة بني احلياة
ّ
يتسلق الفيلم من جوف العدم مظهرًا النهايات املكلومة .ال حكم ،ال
دروس ،ال قضايا كربى يف ّ
ظل حلظات تقول ما يف داخلها من حقائق
ال حتتاج اىل كالم كثري .انها حلظة انشقاق يف مسار املخرج النمسوي
عودنا على لؤم وقسوة ال حدود هلما ،علمًا ان رغبة التدمري عنده
الذي ّ
ال تزال على اصرارها .هنا ،مثة تصاحل مع الذات ،وهذا التصاحل جيب
أن مير عرب االنفصال واالستسالم حلقيقة جمهولة.
داس الفيلم على قلوب كثريين ومشاعرهم ،جبماله الشكلي (التقاط
َمشاهد للقدير داريوس خوندجي) ،وصدقه وواقعيته املؤملة .يغادر
هانيكه (نأمل اىل غري رجعة) انشغاالته األبدية يف جمال التعنيف
االسري وبنود االخالق املعتمدة يف أوروبا ،لريينا وجه املوت ،على
طريقة «صرخات وهمسات» لربغمان أو حتى «ساراباند» للمخرج نفسه.
احلالة تعم يف ارجاء الكادر .منسوب التوتر يرتفع اىل حده االقصى.
الصفعة على خد الزوجة ،تغدو صفعة موجهة اىل املشاهد .مثة حوار
بني املمثلني واألدوار اليت يضطلعون بها .تفتتهما هو تفتت كل من
ترانتينيان (العائد بعد  14عامًا من الغياب عن الشاشة) وريفا ،يلتقطه
هانيكه قبل أن ّ
حيل املهانة على طريقته :املوت الرحيم .مشهد سعي
الزوج اىل وضع اليد على محامة دخلت الغرفة ،قمة يف السخرية ،رمبا
الوحيدة يف الفيلم .هانيكه ّ
يوقع فيلمه األكثر هدوءًا وشقاء ،فيه شيء
من صموئيل بيكيت وانغمار برغمان .حقيقة احلياة وحقيقة السينما
جتتمعان يف وصال إهلي.
ننتقل اىل برناردو برتوللوتشي ،من دون رابط بني الفيلمني سوى
انهما يتشاركان وحدة الزمان
واملكان ويدوران داخل املساحات
املغلقة ،بعيدًا من أضواء املدن
عائد
القاتلة .اذًا ،خارج املسابقة،
ٌ
زمن آخر ،هموم أخرى .شابان
آخر،
ٌ
مقابل طاعنني يف السن« .أنا
وانت» ،هذا هو عنوان الشريط
اجلديد ملخرج «التانغو األخري يف
باريس» .مراهق غريب األطوار
(جاكوبو أوملو أنتينوري) يقرر
العيش يف كهف املنزل تفاديًا
لالصطدام بأهله وحميطه .فيلم
يلعب على ارضيات متعددة ،ويعيد
إلقاء الضوء على جوانب خفية وغري
مظنونة من شخصية برتوللوتشي
السينمائية .ما ينجزه برتوللوتشي
مع هذا الفيلم هو نهوض جديد بعد
االنتكاسة الصحية اليت ألصقته
بكرسي متحرك ،مستعينًا بأغاني
ديفيد بووي ومبمثلة امسها تيا
فالكو ،من املرجح اننا سنسمع
عنها يف السنوات املقبلة .انه اول
فيلم له بااليطالية منذ  30عامًا.
يف امللف الصحايف للفيلم يقول:
علي ان اقبل حقيقة أنه لن
«كان
َّ
يعود يف مقدوري التحرك اال يف
الكرسي املتحرك .شيئًا فشيئًا،
علمت انه من املمكن العودة اىل
ُ
العمل ،لكن بد ً
ال من أن ابقى واقفًا
علي اجللوس».
كان َّ

بيان من التيار االسرتالي اللبناني املتحد
2012/05/21
سيدني ،اوسرتاليا  :ليس صدفة ما حدث يوم االحد يف
 13ايار  2012يف كنيسة سيدة لبنان هاريس بارك سدني
اسرتاليا وكانت هناك حشود كثرية من اجلالية تشارك الوزير
باسيل ومن معه يف القداس االهلي.
بعد القداس خرجت اجلالية ملقابلة معالي الوزير جربان باسيل
ونزلت لصالة الكنيسة كي تسمع من معاليه ما حيدث يف
لبنان حيث كان التيار االسرتالي اللبناني الذي ميثل التيار
الوطين احلر قد نظم احملاضرة ومن بعدها حفلة كوكتيل على
شرف الوزير الضيف..
بينما كان الوزير باسيل يلقي حماضرته تنبه بعض الشبيبة
املتواجدون على الباب عندما قال رجل لرفيقه لندخل ونعكر
اجلو .وقد قاهلا بطريقة وهلجة بذيئتان.،واثناء احملاضرة وعندما
قال الوزير ان العقلية التكفريية هي خطر على املسلمني اكثر
منها على املسيحيني او على أي دين آخر قاطع الشخص
الوزير وصرخ باعلى صوته بكالم حتريضي ملاذا تتكلم عن
السنة انهم متطرفون وال تتكلم عن الشيعة وخاصة حزب اهلل
 .وعندما هم باخلروج قال له الوزير تفضل اجلس وسنجاوب
على كل سؤال تطرحه ولكنه اصر على اخلروج وكان هناك
شهود عيان حيث اكمل بصوت عال وجدل يف الكالم ويف
هذه االثناء كانت امرأته واوالده ينتظرونه يف السيارة
ويستدل من هذا انه اتى لكي خيرب فقط ليس اال
واكمل معالي الوزير باسيل احملاضرة ومل يتأثر احد من
املوجودين بالذي حص
ان التيار ال يستغرب ما قام به هذا الرجل ،ولكن ماحصل
بهذه الطريقة من جانبه والكالم البذيء الذي تفوه به الذي
يثري الشكوك ويؤكد انه من نفس الطينة ونهج الذين خربوا
لبنان ويريدونه ان يخُ رب اآلن
ان عتب التيار كبري على بعض الصحف واملواقع اليت تضخم
الكالم وتقلبه رأسا على عقب وتشوه احلقيقة

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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متفرقـات

منظمة الصحة العاملية حتذر من ارتفاع ضغط الدم
والسكري والسمنة

«خمدرات رقمية» تنتشر بني الشباب تسبب اإلدمان!
حذر مسؤول أمين من انتشار موسيقى على
اإلنرتنت هلا تأثري املخدرات التقليدية يف
صحة اإلنسان ،وتؤدي إىل اإلدمان ،معتربًا أن
املخدرات الرقمية خطر قادم بسبب االستخدام
العالي لتطبيقات اإلنرتنت واالرتباط الكبري
من قبل الشباب بالتقنية.
املخدرات الرقمية
عرف نائب مدير إدارة أكادميية العلوم
الشرطية يف الشارقة املقدم الدكتور سرحان
حسن املعيين ،املخدرات الرقمية بأنها نوع
من أنواع املوسيقى الصاخبة اليت حتدث تأثريًا
يف احلالة املزاجية ،حياكي تأثري «املاريغوانا»
وغريها من املخدرات التقليدية ،كاحلشيش
والكوكايني ،وأنواع أخرى من املخدرات ،وكل
ما يلزم للدخول يف هذه احلالة املزاجية هو
اختيار جرعة موسيقية من بني جرعات متاحة،
تعطي تأثري صنف املخدر الذي يرغب فيه
املتعاطي ،وحتميلها على جهاز مشغل األغاني
املدجمة  ،MP3أيًا كان نوعه ،ومساعاتأ
خمصصة لألذن ،ثم االستلقاء على وسادة،
واالسرتخاء يف غرفة ضوؤها خافت ،مع ارتداء
مالبس فضفاضة ،وتغطية العينني ،وغلق
مجيع األجهزة اليت تسبب إزعاجًا حتى ينصب
الرتكيز على املقطوعة اليت تسمع.
وأكد نائب مدير إدارة أكادميية العلوم
الشرطية يف الشارقة املقدم الدكتور سرحان
حسن املعيين ،خالل مشاركته أمس يف مؤمتر
حول «التحديات اليت تواجه األسرة يف العصر
احلديث» ،خطورة املخدرات الرقمية كأحد
أشكال املخدرات اليت تستخدم يف التعاطي،
واليت تصل مبتعاطيها إىل درجة اإلدمان
عليها ،موضحا انه انتشر يف اآلونة االخرية
نوع من املوسيقى حيتوي على ملفات صوتية
على شكل نغمات أحادية أو ثنائية ،جتعل عقل
مستمعها يصل إىل حالة من اخلدر تشبه تأثري
املخدرات.
وقال ان هناك جمموعة من الشباب يستخدمون
تلك املوسيقى يف العالج النفسي ،دون
استشارة طبيب متخصص ،كما حتول شباب
اىل اإلدمان عليها ،شارحًا أن املخدرات الرقمية
ليست خمدرات حقيقية باملعنى التقليدي من
حيث اجلوهر واملكون والشكل وطرق التعاطي،
إذ يتم فيها حتويل املادة املخدرة واملؤثرة يف
النواحي العقلية والنفسية من شكلها املادي
أو السائل أو الغازي إىل شكل جديد من خالل
حتميل هذه املخدرات يف أوعية الكرتونية أو
رقمية على شكل أسطوانات أو ملفات ،حبيث
يشكل امللف أو االسطوانة اجلرعة املخدرة ،مبا
يكون هلا من تأثري قد يعادل التأثري الذي
حتدثه املخدرات التقليدية على عمل الدماغ
والتفاعالت الكيميائية والعصبية واحلالة
النفسية للمتعاطي.

وأكد أن املخدرات الرقمية هلا تأثريات
املخدرات التقليدية يف احلالة النفسية
والعصبية ،وقد تكون دافعًا يف كثري من
احلاالت لتعاطي املخدرات التقليدية ،موضحًا
أنه أجرى دراسة للوقوف على مالمح ظاهرة
املخدرات الرقمية يف اجملتمع اإلماراتي،
خصوصًا أنه من أوائل دول العامل يف
استخدام التقنية احلديثة ،ما يزيد من خطورة
املشكلة وأهمية سبل مواجهتها من حيث
حتديد مواصفات املستخدمني واملتعاطني هلا،
وقياس نسبة استخدامهم هلذه النوعية من
املخدرات ،وطرق وآليات ذلك ،استنادًا إىل
البيانات اليت مت جتميعها خالل الدراسة واليت
مكنت من الوقوف على آراء عينة من الشباب
وطالب املدارس واجلامعات حول مدى وعيهم
وإدراكهم هلذه املخدرات املستحدثة وطرق
وأساليب التعاطي معها ،والعوامل واألسباب
والدوافع املؤدية إىل التورط فيها ،واآلثار
النامجة عنها.
وطرحت الدراسة اليت أجراها تساؤال نصه :هل
ميكن التأثري مبوجات ارسال على اإلنسان من
أجل حماكاة تأثري املخدرات؟ موضحًا أن هذا
ما يقوم به جمموعة من املراهقني يف الواليات
املتحدة األمريكية حاليًا ورمبا يف الدول العربية
قريبًا عرب استخدام ما يسمى امللفات الصوتية
« ،»MP3من خالل نوع جديد من املخدرات،
أطلق عليه «املخدرات الرقمية».
وحذر من خطورة توريد منط من أمناط تعاطي
املخدرات من الغرب إىل جمتمع اإلمارات
والدول العربية بشكل عام ،ومدى تأثر
الشباب غري الواعي خبطورة هذا املوضوع ،إذ
إنها متثل مشكلة كبرية ترتاكم يف ما بعد،
إذ إن معظم الشباب يستخدمون املوسيقى
كشكل من أشكال تراخي األعصاب أو أثناء
املذاكرة.أ ونبه إىل أن الثورة التكنولوجية أو
الثورة التقنية استطاعت تعديل خريطة اإلدمان
وجتارة الكيف على مستوى العامل ،فلم يعد
استهالك املخدرات قاصرًاأ على احلصول على
حقنة يف الوريد ،أو الشم عن طريق األنف ،بل
تطور األمر إىل أن يضع املدمن نفسه يف حالة
مزاجية تستلزم اختيار جرعة من املوسيقى من
بني جرعات متاحة له ،تعطي له تأثري صنف
املخدر الذي يريده.أ واشار إىل أوجه الشبه
بني املخدرات الرقمية واملخدرات التقليدية،
إذ إن ك ًال منها من املواد املخدرة عالوة على
إحداث التأثري نفسه من حيث النشوة واحلالة
املزاجية واهللوسة ،كما أن املخدرات الرقمية
والتقليدية تباع بقصد الربح املادي بغض
النظر عن االضرار الناجتة عنها ،مضيفًا أن
املخدرات الرقمية مل يدونها املشرع ضمن
نصوص التجريم والعقاب حتى اآلن ،وتتسم
املخدرات الرقمية بأنه من السهل احلصول

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

نفتح أيام السبت
بموعد مسبق
نصائح مختصة من االتصال بـ داني دكان على:
0414 309 360
شركة AMP
165C Wattle Street Bankstown
Call us Today: 02 9707 3077

Dekkan Servwell Pty Ltd ABN 52 110 494 507 trading as Eaglevale Insurance
Services are Authorised Representatives of AMP GI Distribution Pty Ltd

عليها ،إذ تكون أرخص
عادة من حيث الثمن النقدي
الذي يدفع يف املخدرات
التقليدية.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

قدمت بيانات صحية صدرت أوضح دليل حتى
اآلن على انتشار األمراض املزمنة مثل البول
السكري وأمراض القلب من الدول املتقدمة إىل
املناطق الفقرية مثل افريقيا حيث تتغري أمناط
احلياة والنظم الغذائية.
وأظهرت بيانات األمم املتحدة إن واحدا من كل
ثالثة بالغني يف مجيع أحناء العامل عانى ارتفاعا
يف ضغط الدم -سبب حوالي نصف الوفيات
النامجة عن اجللطة وأمراض القلب -وتؤثر هذه
احلالة على حوالي نصف السكان البالغني يف
بعض البلدان يف أفريقيا.
ويف تقريرها السنوي عن الصحة يف العامل قالت
أيضا منظمة الصحة العاملية ومقرها جنيف إن
واحدا بني كل  10أشخاص بالغني يف مجيع أحناء
العامل يعاني مرض البول السكري وهو املرض
الذي يتكلف عالجه مليارات الدوالرات وجيعل
املصابني عرضة خلطر اإلصابة بأمراض القلب
والفشل الكلوي والعمى.
وذكر التقرير أن املعدل العاملي النتشار مرض
السكري حوالي  10باملئة لكن ما يصل إىل ثلث
عدد السكان يف بعض بلدان جزر احمليط اهلادي
يعانون هذا املرض.
ويعتقد يف كثري من األحيان أن األمراض املزمنة
مثل السكري وأمراض القلب والسرطان من
األمراض اليت تؤثر على الناس يف املقام األول
يف الدول الغنية حيث الوجبات الغذائية عالية
الدهون واستهالك الكحول
والتدخني هي املخاطر الصحية
الرئيسية.
لكن منظمة الصحة العاملية
تقول إن حوالي  80باملئة
من الوفيات النامجة عن هذه
األمراض حتدث اآلن يف البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل.
ويف افريقيا يؤدي ارتفاع
معدالت التدخني والتحول إىل
الوجبات الغذائية على النمط
ممارسة
واحنسار
الغربي
الرياضة إىل زيادة سريعة يف
االصابة مبا يسمى األمراض
غري املعدية .ومن املتوقع
أن تفوق غريها من األمراض
القاتلة األكثر شيوعا حبلول
عام .2020
وقالت املديرة العامة ملنظمة
الصحة العاملية مارجريت تشان
يف بيان مع التقرير "هذا
التقرير دليل آخر على زيادة
كبرية يف الظروف اليت تؤدي
إىل أمراض القلب واألمراض
املزمنة األخرى ال سيما يف
البلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل".
وأضافت "يف بعض البلدان
األفريقية يعاني نصف السكان
البالغني ارتفاعا يف ضغط
الدم".
والتقرير اإلحصائي ملنظمة
الصحة العاملية هذا العام هو

األول الذي يشمل بيانات من مجيع البلدان
األعضاء البالغ عددهم  194دولة عن النسبة
املئوية للرجال والنساء ممن يعانون ارتفاع
ضغط الدم أو ارتفاع مستويات السكر يف الدم
وهو عرض من أعراض البول السكري.
ومل يدرس هذا التقرير األسباب وراء صعود أو
هبوط األرقام لكن سعى العطاء حملة سريعة عن
أهم األمراض واملخاطر الصحية اليت تؤثر على
سكان العامل.
وقالت منظمة الصحة العاملية انه يف الدول
الغنية حد انتشار التشخيص والعالج منخفض
التكلفة بشكل كبري من متوسط قراءات ضغط
الدم وساهم هذا يف احلد من الوفيات النامجة
عن أمراض القلب.
لكن يف افريقيا يعاني أكثر من  40باملئة
والبعض يقول  50باملئة من البالغني يف العديد
من البلدان ارتفاعا يف ضغط الدم.
وذكر التقرير أن معظم هؤالء الناس ال يتم
تشخيص حالتهم ومن ثم ميكن عالج كثري منهم
بأدوية رخيصة وهو تدخل من شأنه أن يقلل خطر
الوفاة والعجز الناجم عن أمراض القلب والسكتة
الدماغية.
وقالت منظمة الصحة العاملية إن السمنة قضية
رئيسية أخرى وتظهر البيانات أن معدالت البدانة
تضاعفت يف كل مناطق العامل بني عامي 1980
و .2008

قداس وجناز السنة
يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس املرحومة

زهية قسيس سعد

من عمار احلصن -سوريا واملتوفاة يف اسرتاليا
وذلك يوم السبت يف  2012- 6 -9الساعة الثانية بعد الظهر
يف كنيسة St John of God-Alice Street - Auburn
الداعون :زوجها جورج سعد والعائلة
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
الدعوة عامة

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

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل
أكثر من  30سنة خربة

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

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

50 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

صفحة 31

Saturday 26 May 2012

السبت  26أيار 2012

Page 31

تتمــات

سليمان للمعارضة :ليعد..

االسد :صمود الشعب..

تتمة املنشور الصفحة االوىل
انقاذية حيادية .ثالثًا ،استكمال احلوار الوطين بشأن السالح ،كل
السالح اخلارج عن سالح القوى الشرعية النظامية يف لبنان .رابعًا،
التأكيد على دور اجليش بصفته املؤسسة الضامنة للوحدة الوطنية.
وخامسا ،ابعاد لبنان عن سياسة احملاور االقليمية والدولية».
وسارع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي اىل الرد على بيان «قوى 14
آذار» ،وقال ان االنقاذ احلقيقي «يكون حبوار صريح وواضح ومن
دون شروط بني مجيع اللبنانيني».
ويف السياق ذاته ،نقل زوار رئيس اجمللس النيابي نبيه بري عنه
استغرابه مضمون بيان «قوى  14آذار» ،وعلق بالقول «قبل ان تطالبوا
حبكومة حيادية ،تفضلوا شاركوا باحلوار».
وقالت أوساط النائب وليد جنبالط انه يرحب مببادرة رئاسة اجلمهورية
بالدعوة اىل احلوار ،ورفضت هذه االوساط وضع أي شروط ،وشددت
على أهمية بقاء احلكومة يف هذه املرحلة من أجل محاية االستقرار يف
لبنان.

تتمة املنشور الصفحة االوىل
إىل انه ختلى عن مهماته ،خصوصا بسبب «االنقسامات» بني اإلسالميني
والعلمانيني.
وكان املكتب التنفيذي للمجلس أعلن ،يف بيان بعد اجتماعه يف
اسطنبول ،موافقته على استقالة غليون على أن يظل يف منصبه
حتى تنظيم انتخابات جديدة يف  9حزيران املقبل .وميكن أن تفتح
عملية املوافقة على االستقالة الطريق أمام تفاقم املنافسة بني ممثلي
مجاعة اإلخوان املسلمني وغريهم من الشخصيات السياسية حول زعامة
اجمللس.
وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تعد خطة ستسمح مبوجبها لدول
عربية بتقديم أسلحة إىل املقاتلني يف سوريا ،فيما واصلت موسكو
انتقادها عددا من الدول اليت تؤكد متسكها خبطة املبعوث الدولي
والعربي كويف انان «لكن على ارض الواقع يفعلون كل ما يف وسعهم
إلحباطها ،والدفع بالبالد حنو احلرب األهلية» .وجددت وزارة اخلارجية
الروسية املطالبة بتحقيق دولي يف عمليات تهريب االسلحة من لبنان
اىل االراضي السورية.
إىل ذلك ،قال مصدر مسؤول يف اجلامعة العربية ،لوكالة أنباء الشرق
األوسط ،إن اجتماع اللجنة الوزارية اخلاصة بسوريا يف  2حزيران املقبل
قد نقل من القاهرة إىل الدوحة.
وذكرت وكالة األنباء السورية (سانا) ان األسد تسلم رسالة خطية من
الرئيس اإليراني حممود أمحدي جناد تضمنت دعوة حلضور مؤمتر قمة
دول عدم االحنياز املقرر عقده يف طهران يف أيلول املقبل ،نقلها وزير
االتصاالت اإليراني رضا تقي بور.
وأكد األسد ،خالل لقائه تقي بور يف دمشق ،أن «سوريا متكنت
من جتاوز الضغوط والتهديدات اليت تعرضت هلا منذ سنوات ،وهي
قادرة ،بصمود شعبها ومتسكه بوحدته واستقالله ،على اخلروج من
هذه األزمة».
واعترب تقي بور أن «ما تتعرض له سوريا يأتي يف إطار خمطط أوسع
يستهدف املنطقة برمتها» ،مؤكدا «ثبات موقف بالده الداعم للشعب
السوري ،يف مواجهة الظروف االستثنائية اليت يواجهها».
وأكد األسد ،خالل لقائه أعضاء احملكمة الدستورية العليا ،بعد أدائهم
اليمني الدستورية أمامه« ،أهمية الدور املنوط باحملكمة يف ما يتعلق
بدستورية القوانني ونزاهة االنتخابات الرئاسية والتشريعية ،وخصوصا
بعد إقرار الدستور اجلديد للبالد ،وبعد االنتخابات التشريعية اليت جرت
مؤخرا».
وعقد جملس الشعب السوري (الربملان) اجلديد جلسته األوىل ،برئاسة
اكرب األعضاء سنا عبد العزيز طراد امللحم ،الذي فتح اجملال للرتشح
لرئاسة اجمللس ،حيث تقدم برتشيحه كل من حممد جهاد اللحام وجميب
الرمحن الدندن .وبنتيجة التصويت انتخب اللحام رئيسا للمجلس بغالبية
 225صوتا من أصل  .250واللحام نقيب حمامي دمشق وعضو يف حزب
البعث.
وأكد اللحام ،بعد انتخابه ،أن «اإلصالح نهج وفكر وعمل ،وقد شرعت
سوريا أبوابها لشمس حتمل فكر قائد حيب وطنه وحيبه وطنه ،أثبت
أن املبادئ قوة ،وأن احلق ورجاله ظاهرون على الباطل وأدواته ،هلذا
نعاهدك يا سيادة الرئيس أن نكون كما حتب لنا أن نكون ،صوتا حلق
كل مواطن ،أمناء على الدستور ،ساعني لتطوير التشريع ،آملني أن
جنسد اإلصالح خبطوات عملية وأفكار إبداعية».

من جهة ثانية ،تركز االهتمام يف الساعات املاضية على ما تكشف عن
احلادث االمين الذي وقع ،ليل امس االول ،يف حملة كاراكاس يف
بريوت ،حيث ظهر األمر يف بدايته كـ»خلية غرامية» ،وانتهى بـ»خلية
امنية» تضم عناصر ينتمون اىل «فتح االسالم» و»جمموعة الـ.»13
وكان اجليش اللبناني قد اقتحم الشقة اليت حتصنت فيها تلك
اخللية ،واشتبك مع املسلحني االثنني ،ما ادى اىل جرح ضابط وثالثة
عسكريني ،ومقتل مسلح وجرح آخر ،كما عثر داخل الشقة على جثة احد
االشخاص ،وتبني أنه قتل على ايدي املسلحني انفسهم ،كما مت ضبط
كمية من االسلحة احلربية اخلفيفة والذخائر والرمانات اليدوية واالعتدة
العسكرية.
وقال مصدر امين ان املوقوف يدعى هاني الشنطي ( 32سنة) وهو
لبناني من أصل أردني ،وسبق ان اوقف كأحد افراد «جمموعة الـ»13
املتهمة باغتيال الرئيس رفيق احلريري واملرتبطة مبا ُيعرف بـ «خلية
أمحد أبو عدس» ،وهو من القريبني جدا من الرأس املدبر يف تلك
اجملموعة املدعو خالد طه ،وكان قد أوقف يف سجن رومية ملدة مخس
سنوات ،وأفرج عنه منذ شهور قليلة.
اما الشخص األول الذي وجد مقتوال ،فيدعى سامر ابو عقل ويلقب
بـ»سامر املصري» (يعمل مزينا نسائيا) ،والقتيل الثاني هو يامن
سليماني ويرجح أنه ينتمي اىل «فتح االسالم» ،وتردد انه كان على
خالف مع القتيل االول حول فتاة تدعى (غرام ن .ح ).اليت مت توقيفها
ايضا.
واشار املصدر االمين اىل ان الصدفة هي اليت لعبت الدور االساسي يف
الوصول اىل تلك اخللية ،وليس أي جهد استعالمي .وقال ان احلادثة
تطرح تساؤالت عن اهلدف من وجود اجملموعة يف هذه الشقة ،وهل
هي خلية وحيدة ،ام انها واحدة من «خاليا نائمة» يف مناطق اخرى.
واشار اىل وجود معطيات أولية بان اخلالف وقع أوال بني املسلحني،
داخل الشقة ،ليس على الفتاة املذكورة ،بل عندما شك احد املسلحني
(الشنطي) بتعاون القتيل االول مع املخابرات السورية.

وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة «اسوشييتد برس» إن واشنطن تعد
خطة ستسمح مبوجبها لدول عربية بتقديم أسلحة إىل بعض املقاتلني
يف سوريا .وأوضحوا أن اإلدارة األمريكية ستفحص مبوجب اخلطة،
اليت مل يتم االنتهاء منها بعد ،ما إذا كان «اجليش السوري احلر»
وجمموعات أخرى مالئمني لتلقي أسلحة وذخائر ،والتأكد من عدم وقوع
هذه األسلحة يف أيدي اجلماعات التابعة لتنظيم القاعدة أو «حزب
اهلل».
لكن املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األمريكية فيكتوريا نوالند كررت أن
واشنطن ،اليت تقدم معدات «غري قاتلة» إىل املعارضني ،لن تقدم
مساعدة عسكرية إىل املسلحني.
وقال املسؤولون إنه ميكن اآلن دمج األسلحة اليت ستقدم من دول
عربية مع معدات االتصال واملساعدات الطبية اليت تقدمها الواليات
املتحدة إىل املعارضة .وقال احدهم «خطوط التهريب هي ذاتها .حنن
نستخدم احلمري» يف إشارة إىل انه ميكن استخدام الطرق ذاتها لتهريب
األسلحة.
وأعلنت وزارة اخلارجية الروسية ،يف بيان ،أن «موسكو امتنعت عن
املشاركة يف اجتماع كبار مسؤولي جمموعة عمل أصدقاء سوريا املعنية
بإعادة بناء وتنمية االقتصاد السوري ،املنعقد يف أبو ظيب ،بسبب
تغييب ممثلني عن احلكومة السورية».
وقال املتحدث باسم الوزارة الكسندر لوكاشيفيتش إن «روسيا تدعو
إىل إجراء حتقيق يف جملس األمن الدولي يف األنباء حول تهريب السالح
إىل لبنان لنقله إىل سوريا».
وأشار إىل إن «سوريا شهدت سلسلة من األعمال اإلرهابية .وتدل
األحداث األخرية يف البالد على تعزيز مواقع تنظيم القاعدة وجمموعات
متطرفة أخرى قريبة منها من حيث اإليديولوجية ،باإلضافة إىل ذلك
يقف وراء النشاط اإلرهابي عدد من الالعبني اخلارجيني ،الذين يؤكدون
للمجتمع الدولي علنا متسكهم خبطة انان ،لكن على ارض الواقع يفعلون
كل ما يف وسعهم إلحباطها ،والدفع بالبالد حنو احلرب األهلية» ،مشريا

سليمان :احلوار يف حزيران

وأعلن الرئيس سليمان ،يف حوار مع برنامج «كالم الناس» مع الزميل
مارسيل غامن ،انه سيدعو اىل احلوار على اساس جدول اعمال يقوم
على وضع إسرتاتيجية دفاعية ،االستفادة من سالح املقاومة ومتى
يستعمل وأين يستعمل وملاذا يستعمل ،وتنفيذ قرارات احلوار السابقة
لناحية نزع السالح خارج املخيمات وتنظيم السالح داخل املخيمات،
وكذلك نزع السالح املنتشر يف املدن والبلدات اللبنانية.
وقال سليمان انه سريسل رسائل خطية اىل اجلميع لتلبية دعوته للحوار
يف اجلزء الثاني من حزيران ،بعد جولة عربية يقوم بها يف النصف االول
من الشهر املذكور ،داعيا قوى الرابع عشر من آذار اىل تلبية الدعوة
من دون شروط.
واذ اكد ان سياسة النأي بالنفس هي السياسة الصائبة ،اشار اىل
ان لبنان سيتعامل مع النازحني السوريني كما تعامل السوريون مع
اللبنانيني يف العام  ،2006اال انه اشار اىل ان لبنان لن يرضى بانشاء
مناطق آمنة فيه« ،ومل يطلب منا احد هذا االمر ،كما ان لبنان ليس مقرا
لتهريب وتصدير االموال اىل سوريا ،وهو ليس مقرا للقاعدة» .وقال:
نرفض ان يتم تسليح املعارضة السورية يف لبنان ،وحنن نرفض ان
يكون لبنان ساحة لصراع اآلخرين ،او منصة إليذاء سوريا من لبنان او
اي دولة عربية.
ونصح سليمان الرئيس سعد احلريري بالعودة اىل لبنان ،وقال «بل
امتنى عليه واطلب منه العودة ألن دوره اساسي يف لبنان» .وكرر
سليمان موقفه من موضوع االنفاق ،وأعلن ،ردا على سؤال ،أنه ال
يسعى اىل متديد واليته« ،فهذا أمر خمالف للدستور ،ورمبا كان انتخابي
خمالفا للدستور ايضا ،وعندما اجد ان وجودي صار مؤذيا للبلد ،سأتقدم
من جملس الوزراء باقرتاح لتقصري والييت».
وكشف انه شجع رئيس احلكومة على ادراج بند تعيني رئيس جملس
القضاء االعلى مع االسم املطروح ،أي القاضي طنوس مشلب ،يف
جدول اعمال جملس الوزراء وقال :ليطرح هذا االمر على التصويت
ولننه املسألة ،لكن اذا مل ميش هذا االسم ،وزير العدل (شكيب
قرطباوي) ملزم يف اجللسة ذاتها ان يقرتح االمساء االخرى.

كاراكاس :صدفة كشفت خلية!

واشنطن وموسكو

إىل «استمرار تقديم الدعم املالي واللوجسيت للعناصر املســلحة يف
سوريا».
ورفض املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة مارتن نيسريكي
الكشف عن موعد تسليم تقرير بعثة األمم املتحدة يف سوريا إىل جملس
األمن ،موضحا أن اجمللس سيعقد جلسة خاصة األربعاء املقبل ملناقشة
التقرير .وواصل املراقبون الدوليون جوالتهم ،وزاروا دوما يف ريف
دمشق وأحياء يف محص ودرعا وحلب ومحاه وريفها.

ميدانيات

قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،يف بيانات« ،قتل  23شخصا،
بينهم عدد من العسكريني ،يف اشتباكات وأعمال عنف يف ادلب
والرسنت والقصري يف محص ودير الزور ودرعا وحي القدم يف
دمشق».
وذكرت «سانا» ان «جمموعة إرهابية مسلحة اغتالت ضابطا برتبة مقدم
وولده يف جديدة الفضل بريف دمشق».

خالفات جوهرية..

تتمة املنشور الصفحة االوىل
لألمن القومي اإليراني سعيد جليلي متسك بالده بـ «احلق املطلق» يف
ختصيب األورانيوم.
على رغم رفض طهران العرض الذي قدمته الدول اخلمس الدائمة
العضوية يف جملس األمن وأملانيا ،ومطالبتها برد على عرضها املضاد
واعتبارها أن جولة احملادثات السابقة يف اسطنبول كانت أجنح من
حمادثات بغداد أمس االول ،فإن اجلانبني اتفقا على معاودة احلوار،
وسيكون ذلك يف موسكو يف  18حزيران و 19منه.
وبعد تصرحيات متشائمة خالل النهار ،خرجت املمثلة العليا لالحتاد
األوروبي للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية كاثرين آشتون لتعلن
االتفاق على جولة جديدة .وكان تردد سابقًا أنها لن تعقد مؤمترًا
صحافيًا.
وقالت آشتون إن الدول الست حتتاج اىل خطوات عملية من ايران
لتبديد املخاوف الدولية من نشاطاتها النووية ،وإن طهران ّ
سلمت
بأن ختصيب األورانيوم اىل درجة  20يف املئة مسألة مهمة جيب أن
تناقش ،وأبدت استعدادها لـ»البحث يف مسألة التخصيب وتقدمت
خبطة من مخس نقاط تتضمن اصرارًا من جهتهم على ان نعرتف حبقهم
يف التخصيب».
وأشارت إىل أن الدول الست ال تزال مصممة على حل األزمة النووية
مع إيران «يف املستقبل القريب» ،و»من الواضح أننا نريد معًا ان حنرز
تقدمًا ،وهناك أرضية مشرتكة ،إال ان االختالفات اجلوهرية باقية .ومع
ذلك نتفق على احلاجة إىل حمادثات إضافية لتوسيع األرضية املشرتكة».
وأضافت« :سنبقي على اتصاالت مكثفة مع نظرائنا االيرانيني للتحضري
الجتماع إضايف يف موسكو يومي  18حزيران و 19منه».
ويف املقابل ،شدد أمني اجمللس األعلى لألمن القومي اإليراني سعيد
جليلي على حق بالده املطلق يف ختصيب األورانيوم .وقال يف مؤمتر
صحايف »:من اجلوانب الرئيسية يف االستخدام السلمي للطاقة النووية،
تعتمد الطاقة على امتالك دورة الوقود النووي والتخصيب .وقد أكدنا
هذا احلق املطلق .هذا حق لألمة اإليرانية ال ميكن إنكاره ،وخصوصًا حق
ختصيب األورانيوم».
ويف وقت سابق قال مسؤول يف الوفد اإليراني إن «ال اتفاق بعد
على مواصلة احملادثات ،هناك اجتماع آخر بني ايران وجمموعة مخسة
زائد واحد» .لكنه رأى أن الدول الست تشيع «جوًا صعبًا» يعوق
احملادثات.
وثبت شبكة «أورونيوز» األوروبية للتلفزيون أن من أسباب اخلالف
طلب طهران ختفيفًا فوريًا للعقوبات .وحبسب مصدر ديبلوماسي
غربي ،تكمن مشكلة احملادثات يف طلب ايران االعرتاف حبقها يف
ختصيب األورانيوم ،وهو ما ترفضه اجملموعة الدولية اليت تطالبها
بتعليق التخصيب عند مستوى  20يف املئة.
وكانت احملادثات جتددت صباحًا يف املنطقة اخلضراء ببغداد وسط
وعقد اجتماعان ثنائيات آلشتون وجليلي.
إجراءات أمنية مشددةُ ،
وأفاد مصدر إيراني أن «أجواء احملادثات كانت سيئة جدًا صباح اليوم
(امس) ،لكن الطرف اآلخر يبذل جهودًا ألنه يريد مواصلة التفاوض».
وأضاف أن طهران «لن تتنازل عن حقها يف ختصيب األورانيوم ،وهو
حق تضمنه معاهدة منع االنتشار النووي» .ولكن «يبدو ان مستوى
الوفود اليت متثل جمموعة مخسة زائد واحد أضعف من أن تتخذ قرارات
ضرورية» ،يف إشارة اىل مديري وزارات اخلارجية ونواب وزراء اخلارجية
الذين ميثلون بلدانهم وقد «جاؤوا إىل بغداد من دون تفويض واضح،
لذلك نعتقد أن املناخ صعب».
والحظ ان موقف الواليات املتحدة اليت تضطلع بدور أساسي يف
احملادثات «ليس واضحا يف نقاط عدة ،وموقفها هذا ميثل تراجعًا عما
كان يف اسطنبول».
وكان مسؤول أمريكي حتدث مساء االربعاء عن وجود «نقاط متثل
أرضية مشرتكة ،يف موازاة قدر واضح من االختالف .ولكن ال نزال
يف بداية املسار ،مل نبلغ وسط هذه املسار بعد ،وبالتاكيد لسنا يف
نهايته».
وأقر ديبلوماسي من جمموعة الدول الست بوجود «مسافة بني
املوقفني ،لكننا نتفاوض هلذا السبب» ،مضيفًا« :الكل يتحدث ،ونتجه
اىل االمام».
ويف طهران أفادت وكالة األنباء الطالبية «ايسنا» أن «ديبلوماسيني
إيرانيني قريبني من احملادثات يعتقدون أن منهج (القوى) يف اسطنبول
كان اكثر إجيابية وتشجيعًا مما هو يف بغداد».
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كتابات

االعالمي الشاعر أمحد وهيب
«كأنه حدث غداً»
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من ديوان الغدير

* الشاعر أحمد وهبي يقدم ديوانه للزميل أكرم املغوش *

كتب أكرم املغـّوش

من عيناتا املقاومة الرابضة يف اجلنوب اللبناني
وفد الشاعر املعروف واالعالمي البارز االكادميي
ّ
ليوقع ديوانه السادس «كأنه حدث
امحد وهيب
غدا».
والديوان اجلديد حيتوي على عناوين مهمة منها:
تل الزعرت ،دموع الذكريات ،زمن منافس ،ذروة
حر ،اجلراح
احلب ،عصافري الليل ،جاندارك ،انسان ّ
الثائرة ،مسري القنطار اىل سواها من قصائد
رائعة أنشدها ابن عيناتا بلدة العلماء واملقاومني
االبطال وحفيد اجملاهد والشاعر الكبري حممد
وهيب وشقيق االعالمي الشاعر زاهي وهيب.
ويف قاعة مسجد الرمحن ،مسجد العالمة حممد
حسني فضل اهلل وقع الشاعر وهيب ديوانه اجلديد
حبضور حشد من املهتمني باألدب حيث قدم
املهندس كمال مسحات املتكلمني والضيف الكريم
بكلمات وعبارات بليغة الئقة بشاعرنا املناضل.
ثم حتدث العالمة الشيخ يوسف نبها عن الشاعر
وديوانه بكلمة وجدانية تبعه الشاعر الدكتور اسحق
العشي بقصيدة من وحي املناسبة ثم السيد
عدنان وهيب الذي القى كلمة عيناتا مرحبا وشاكرا
احلضور.
ومسك اخلتام حتدث الشاعر احملتفى فأجاد شعرا
ونثرا وشكر املتكلمني واحلضور املميز.
الشاعر االكادميي امحد وهيب خيتصر الكالم
النه يؤمن ان االختصار للكالم يف هذا الزمن
عنوانه املقاومة واملقاومة هي شرف املناضلني
جديد ويسرتخصون
الذين اسسوا النسان
مواطن حر وشعب سعيد.
الدماء من اجل
يكفي ما قاله الشاعر نعيم تلحوق:
سيكون الكالم يف امحد ساعيا اىل رشوة اذا ما
وتبصر
بتمهل
انشاء ليستقيم ..فاقرأوه
دفعناه
ّ
ً
ّ
تعرفون كم حيتاج هذا الكون اىل مفردات
ليبصرنا ...وخنتم مبا شهد به وله االديب حممد
ماضي مدير وزارة الثقافة والتعليم العالي سابقا
يف تقدميه للديوان «امحد وهيب شاعر جمدد ..
صاحب اسلوب ذكي يتحاشى املبالغة والعبث..
يتنفس الوطنية يستقيم قوله كالرمح ..فيه كثري
من املتنيب».
وكفى كفى ان نقرأ لشاعرنا الضيف االعالمي امحد
وهيب ابن اجلهاد واجملاهدين لندرك ان الكلمة
احلرة هي كالسيف القاطع.

اعلن السيد ايهاب مطر عن تأسيس لقاء لبناني  -اغرتابي
حتت اسم «اللقاء اللبناني املغرتب» وسيتم االعالن
الرمسي عن اللقاء يف وقت الحق خالل مؤمتر صحايف
واحتفال يصار خالله اطالع اجلالية اللبنانية على اهداف
اللقاء ورؤيته للقضايا املتعلقة باملغرتبني واللبنانيني
املقيمني.
وقد أدان رئيس اللقاء اللبناني املغرتب يف سيدني
ايهاب مطر ما تتعرض له مدينة طرابلس من اعمال عنف
ادت اىل سقوط عدد من القتلى واجلرحى باالضافة اىل
اضرار فادحة يف املمتلكات .
وقال مطر :انين كإبن طرابلس اشجب من اسرتاليا ما
تتعرض له مدينتنا واهلنا هناك ألن ذلك يشكل خسارة
فادحة للجميع.
ووجه نداء اىل املسؤولني يف الدولة اللبنانية للعمل
وبسرعة من اجل وقف اعمال القتل والقنص .كما اهاب
باملسؤولني يف طرابلس من وزراء ونواب ويف مقدمهم
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي ابن طرابلس بذل كل ما
ميكن من اجل وقف اعمال العنف والنزف اليت طالت
االرواح واملمتلكات.
ودعا مطر اجلميع اىل التخلي عن لغة السالح يف حل
املشاكل ودعم خطوة انتشار اجليش اللبناني من اجل
اعادة األمور اىل طبيعتها واستتباب االمن يف املدينة.
كما حث املعنيني على االحتكام اىل القضاء الذي يفرتض
ان يدين املذنب وخيلي الربيء معتربًا ان ما جيري اليوم
يعرض املوسم السياحي للخطر وحيد
وعلى ابواب الصيف ّ
من جميء اللبنايني من اسرتاليا وسواها اىل لبنان.
واعترب ان طرابلس حباجة اىل امناء واعمار يف خمتلف
اجملاالت اذ ال خيفى على احد ان الوضع االجتماعي للناس
فيها سيئ للغاية وهي حباجة اىل امن ورعاية اجتماعية
وامنائية وليس اىل حروب تفاقم االوضاع املأساوية
ألهلها.
ورفض مطر تدخل اي جهة خارجية يف املسائل الداخلية
اللبنانية معتربًا ان اجليش اللبناني يستطيع ان يؤمن
احلماية واألمن للجميع اذا توافر له الغطاء السياسي.

صفحة 33

Saturday 26 May 2012

السبت  26أيار 2012

تســلية

Page 33

Page 34

Saturday 26 May 2012

2012  أيار26 السبت

34 صفحة

World News

High hopes for release of Lebanese hostages

One of the pilgrims who was allowed to leave is reunited with her family.

BEIRUT: Hezbollah and the
Lebanese government said
Tuesday they were hopeful that 13 Lebanese men
who had been abducted by
rebels in Syria while returning from a pilgrimage in Iran
would be freed soon.“There
are indications that make us
hopeful that the issue of the
kidnapped will be resolved
soon,” said Nabatieh MP Mohammad Raad, head of the
party’s parliamentary bloc.
Raad was speaking to reporters at Rafik Hariri International Airport, where the
pilgrims who had not been
abducted – 51 women and
four men – arrived from
Aleppo after midnight.
The group had been traveling
aboard two buses through
Syria from a pilgrimage in
Iran and ran into trouble
near Aleppo.
Inham Yatim, a pilgrim, said
that armed men in a white
car forced them to move to
an orchard under the pretext of protecting them from
shelling. The male pilgrims
were then handcuffed and
made to face a wall.
Foreign Minister Adnan
Mansour said it had been determined that the kidnapped
men were being held by an
opposition group, adding
that a senior Arab official
had told him that calls had
been made and the men –
who were unharmed – could
be released in the coming
hours.
Earlier in the day, Mansour
telephoned Syria’s Foreign
Minister Walid al-Moallem,
Turkey’s Foreign Minister
Ahmet Davutoglu and Kuwait’s Sheikh Sabah Khaled
al-Sabah.
Quoting a member of the
Syrian opposition, Reuters
reported that Syrian forces
had launched raids with
tanks and other armored ve-

hicles in an area of northern
Aleppo province near the
site where the abduction
had taken place.
“The Free Syrian Army
said they took them. They
let women go and kept the
men. They told them that
they would keep them until the Syrian army releases
FSA detainees,” a relative of
one of the men was quoted
by Reuters as saying.
“When we crossed the border, around 40 gunmen
stopped the bus and forced
it into a nearby orchard and
said women should stay on
the bus and men should get
out,” Hayat Awali, who identified herself as a pilgrim,
told Lebanon’s Al-Jadeed
TV from Aleppo.
An FSA spokesperson
strongly denied that the
group had been behind the
abduction.
On hearing news of the abduction, angry relatives took
to the streets of Beirut’s
southern suburbs – where
most of the kidnapped live –
blocking roads with burning
tires. The roads reopened
soon after Hezbollah Secretary-General Sayyed Hasan
Nasrallah called for calm.
“On behalf of Hezbollah and
Amal, I call on all relatives
and supporters in the various regions to cooperate
to end the closure of roads.
Blocking roads does no
good,” said Nasrallah on AlManar TV, expressing concern over attempts to create
conflict between the people
and the Lebanese Army.
The Hezbollah leader added
that efforts were under way
to secure the release of the
kidnapped men. “The priority now is how to resolve the
issue. We and Parliament
Speaker Nabih Berri will
deal with this issue with the
utmost responsibility.”

“The government should
also bear its responsibility
and we are all willing to help
in the release of the abducted Lebanese,” he added.
Nasrallah said Prime Minister Najib Mikati and Berri
had already made contacts
and “we have also begun
contacts on the side.”
The Hezbollah leader also
blasted media reports of
possible revenge kidnappings of Syrians in Lebanon.
“It is forbidden to talk about
the kidnapping of Syrians
in Lebanon or other expats
from other sisterly countries,” he said.
The abduction was also
condemned by the head of
the opposition Future Movement. In a telephone conversation with Berri, former
Prime Minister Saad Hariri,
the movement’s leader,
“denounced in the strongest terms the kidnapping,
regardless of the group behind it.”
“[Hariri expressed] complete
solidarity with the families of
the kidnapped,” said a statement from Hariri’s office.
In separate statement,
Hariri said: “The kidnappers
should know that the Lebanese people are united in
this issue and we deal with
it as a Lebanese national
cause, which doesn’t afford
any interpretation or bargaining.”
President Michel Sleiman
also spoke with Berri to
discuss efforts to release
the men, while Raad telephoned Sleiman on behalf
of Nasrallah, thanking him
for his concern. Progressive
Socialist Party leader Walid
Jumblatt also contacted the
speaker.
Berri and Mikati also called
foreign officials in an effort
to secure the release of the
pilgrims.
For his part, former Prime
Minister Fouad Siniora, the
head of the Future parliamentary bloc, described the
kidnapping as “unacceptable.”
“On behalf of my colleagues
in the Future bloc, we reiterate our condemnation of
these acts from any side ...
and our call for the release
of the withheld,” Siniora
said. – With additional reporting by Atallah al-Salim

Hezbollah calls Future Movement a militia

From left, Hezbollah MPs Mohammad Raad, Ali Ammar and Nawaf Musawi attend a meeting at the
Presidential Palace in Baabda, Lebanon, Monday, Jan. 24, 2011. (The Daily Star/Mohammad Azakir)

BEIRUT: Hezbollah MPs
Nawar Sahili and Ali Ammar accused the Future
Movement Tuesday of
exemplifying a militia and
imposing its views on
others.
“The tragic events which
resulted in the death of
several Lebanese [in
Beirut] confirm that the
Future movement is a
militia in every sense of
the word,” Sahili said in
a statement, referring to
Monday’s clashes between Future Movement
supporters and their rivals in the Arab Movement Party.
In a separate statement
Tuesday, Hezbollah MP
Ali Ammar described the
clashes as an attack on
the offices of the Arab
Movement Party, which
is allied with Hezbollah,
saying it was a violation
of Beirut’s sanctity.
“The attack by the Future
Movement’s militia on the
center and members of
the Arab Movement Party
in Tariq al-Jadideh in the
heart of Beirut using light
and medium weaponry for
many hours is a violation
of Beirut’s sanctity and a
crime punishable by law,”
Ammar said.
He added that damage to
buildings and properties
was readily apparent.
Ammar also said that
perpetrators should be
punished to prevent the

occurrence of similar incidents in the future and
to bring the Future Movement back to “its right
mind.”
Three people were killed
and 15 others were
wounded during the fivehour clashes in the Beirut
neighborhood of Tariq
al-Jadideh, raising the
specter of instability engulfing more areas of the
country.
Last week, supporters and
opponents of President
Bashar Assad clashed in
the northern city of Tripoli
leaving at least 11 killed
and over 100 wounded.
The fighting was followed by the killing of
two sheikhs including
prominent Sheikh Ahmad
Abdel-Wahed by army
gunfire at a checkpoint
in Akkar, north Lebanon.
In response, enraged
protesters blocked roads
across the country including Beirut and Sidon.
In his statement Tuesday,
Sahili said that the Future
Movement attempted to
impose its viewpoint by
force of arms which he
said was contrary to the
ethics they claim.
“The Future Movement
with its armed militia does
not allow the state to play
its role and is trying to be
its substitute when the
state is not under its command and political orientation,” he added.

Future Movement politicians have repeatedly criticized what they describe
as arms outside the jurisdiction of the state, asking the resistance party
to surrender its weapons
to the army.
Hezbollah has maintained
that its arms are directed
at Israel and necessary to
combat the Jewish state’s
violations of Lebanon’s
sovereignty.
Meanwhile, head of the
Future Movement Saad
Hariri said on his Twitter feed Tuesday that he
would reject arms as long
as he is alive.
Asked about his response
to reports that his party
was showcasing its military power, Hariri said:
“The problem is that some
people kill the victim and
walk in his funeral and accuse his relatives of his
murder when they ask for
righteousness and justice.”
“Arms [will remain] unacceptable for as long as I
live,” he added.
The former prime minister
whose Cabinet collapsed
last year after Hezbollah
ministers and their allies
resigned from the government also called on the
Lebanese to have faith
in their country, adding
that those who try to incite an angry reaction will
fail given his “resolve for
peace” in Lebanon.
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Nasrallah urges calm after kid- Hezbollah wins pledge that Lebanese hostages will be released
nap of Lebanese in Syria
trouble near Aleppo.
This file picture shows
Hezbollah chief Sayyed
Hasan Nasrallah speaking on a TV screen during
a ceremony in Beirut’s
southern suburbs. (The
Daily Star/Hasan Shaaban)
BEIRUT: Hezbollah leader
Sayyed Hasan Nasrallah
urged calm Tuesday after
news of the abduction of
at least 13 Lebanese in
Syria and said contacts
were under way with Syrian authorities and others
to help resolve the matter.
“On behalf of Hezbollah
and Amal I call on all relatives and supporters in
the various regions to cooperate to end the closure
of roads. Blocking roads
does no good,” Nasrallah, who spoke on Al-Manar TV, said, expressing
concern of attempts to
stir conflict between the
people and the Lebanese
Army or “take the country
to some place else.”
Lebanese security sources told The Daily Star that
at least 13 Lebanese men
returning from a pilgrimage to Shiite holy shrines

in Iraq were kidnapped by
Syrian rebels near the city
of Aleppo in north Syria.
Upon hearing the news,
angry relatives took to the
streets of the southern
suburb of Beirut where
most of the kidnapped
live and blocked several
roads by burning tires.
“The priority now is how
to resolve the issue. We
and Parliament Speaker
Nabih Berri will deal with
this issue with the utmost
responsibility,” he said.
“The government should
also bear its responsibility and we are all willing
to help in the release of
the abducted Lebanese,”
he added.
He said Prime Minister Najib Mikati and Berri had already launched contacts
and “we have also begun
contacts on the side.”
Nasrallah also blasted
media reports about possible revenge kidnappings
of Syrians in Lebanon.
“It is forbidden to talk
about the kidnapping of
Syrians in Lebanon or
other expats from other
sisterly countries,” he
said.

Lebanese Shiite Muslim protesters block a street in Beirut with burning tires, to protest the kidnapping of Lebanese Shiite men in the northern Syrian city of Aleppo May 22, 2012. (The Daily Star /
Hasan Shaaban)

BEIRUT: Hezbollah MP Ali
Ammar said Wednesday
that his party has been assured of the release of at
least 11 Lebanese men
kidnapped a day earlier in
Syria.
“We’ve been promised they
will be released,” Ammar
told The Daily Star in reference to the Lebanese hostages who were abducted
by armd Syrians in Aleppo
Tuesday while aboard two
buses. The Lebanese were
returning from a visit to Shiite holy sites in Iran.
“Communication on the
international, regional and
local levels is taking place
around the clock in an ef-

fort to win their release,” he
said.
Ammar said efforts were
made to enlist the aid of
“Turkey and several Gulf
states as well as world organizations that can pressure the gunmen to free the
hostages.”
There was a discrepancy
in the figures cited regarding the number of hostages.
While some Lebanese officials put the number at 13,
Ammar said the hostages
are between 11 and 13.
In response to a question,
Ammar said the kidnappers
did not make any demands.
Foreign Minister Adnan
Mansour, speaking Wednes-

day to the Kataeb-run Voice
of Lebanon radio station,
said the kidnapping ordeal
would “end today” as the
whereabouts of the captives has been uncovered.
Mansour also confirmed
that the Lebanese government has been in contact
with a number of Arab officials as well as with Turkish Foreign Minister Ahmet
Davutoglu.
Of the pilgrims, 51 women
and four men were not abducted. They arrived at Beirut airport after midnight.
The group had been traveling aboard two buses
through Syria from a pilgrimage in Iran and ran into

Jumblatt: National dialogue needed, Syria opposes
Lebanon’s dissociation policy
BEIRUT: MP Walid Jumblatt ruled out in remarks
published Thursday the
end to Prime Minister
Najib Mikati’s government given recent unrest
in the country and said
Syrian President Bashar
Assad no longer supported the Cabinet’s dissociation policy toward
events in its neighbor.
“There is no alternative to this government
in this period given the
concerns of a vacuum
that might result [from
the absence of a government], not to mention the
existing disagreements
on an actual alternative,”
Jumblatt, the head of

the Progressive Socialist Party, told An-Nahar
newspaper.
He added that National
Dialogue is the only
method to bring about
another government.
His comments come after the March 14 coalition called for the resignation of Prime Minister
Najib Mikati over a series
of security incidents that
have raised concerns of
the country sliding into
civil strife.
Jumblatt also said that
the main political players
in the countries needed
to take part in the National Dialogue: Parliament
Speaker Nabih Berri and

Hezbollah on the one
hand and former Prime
Minister Saad Hariri on
the other.
He added that dialogue
would not resume until “the concerned parties are convinced that
all issues should be on
the table for discussion,
without exception.”
The Future Movement
maintains that the only
issue requiring discussion is Hezbollah’s weapons. Hezbollah says it
will not take part in talks
with preconditions.
Berri and President Michel Sleiman have renewed their calls for
dialogue given the tense

political and security situation the country.
In November 2010, National Dialogue was
abandoned after Hezbollah MPs withdrew from
the sessions over the
controversial Special
Tribunal for Lebanon,
a U.N.-backed court set
up in 2007 to try those
involved in the assassination of former Prime
Minister Rafik Hariri.
In his interview with AnNahar, Jumblatt also
stressed the need for a
national defense strategy, which according the
PSP chief should seek to
incorporate Hezbollah’s
weapons into the Leba-

nese Army in a bid to
protect the resistance’s
achievements and prevent the rise of “mini
armed states.”
Jumblatt also praised
the government’s policy
of disassociating itself
from developments in
Syria, adding that the
regime in Damascus no
longer accepts such a
policy.
“It seems that Syrian regime will not anymore
accept such a policy
and what is demanded
by them is to hand over
the refugees along with
the activists and not to
house them,” he said.

Inham Yatim, a pilgrim, said
that armed men in a white
car forced them to move to
an orchard under the pretext of protecting them from
shelling. The male pilgrims
were then handcuffed and
made to face a wall.
Mansour said in comments
shortly after news of the abduction broke Tuesday that
the kidnappers belonged
to an opposition Syrian
group.
Quoting a member of the
Syrian opposition, Reuters
reported that Syrian forces
launched raids with tanks
and other armored vehicles
in an area of northern Aleppo province near the site
where the abduction had
taken place.
“The Free Syrian Army said
they took them. They let
the women go and kept the
men. They told them that
they would keep them until
the Syrian army releases
FSA detainees,” a relative
of one of the men was quoted by Reuters as saying.
“When we crossed the border, around 40 gunmen
stopped the bus and forced
it into a nearby orchard and
said women should stay on
the bus and men should
get out,” Hayat Awali, who
identified herself as a pilgrim, told Lebanon’s AlJadeed TV from Aleppo.
An FSA spokesperson
strongly denied that the
group had been behind the
abduction.
On hearing news of the
abduction, angry relatives took to the streets
of Beirut’s southern suburbs – where most of the
kidnapped live – blocking
roads with burning tires.
The roads reopened soon
after Hezbollah SecretaryGeneral Sayyed Hasan Nasrallah called for calm.
“On behalf of Hezbollah
and Amal, I call on all relatives and supporters in the
various regions to cooperate to end the closure of
roads. Blocking roads does
no good,” said Nasrallah
on Al-Manar TV, expressing
concern over attempts to
create conflict between the
people and the Lebanese
Army.=
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Witnesses could help Tony Abbott toughens Coalition team for Craig Thomson probe
ter defended her decision ously,” Mr Pyne told Sky
Thomson probe: Libs
to suspend Mr Thomson News.
THE coalition has urged the
privileges committee to talk
to witnesses, including current Health Services Union
(HSU) officials and an industrial investigator, to test
whether Craig Thomson misled parliament.
The Labor-dominated committee will meet tonight to
consider how it will examine whether Mr Thomson’s
statement on Monday misled
parliament.
Mr Thomson, national secretary of the HSU from 2002
to his election as a federal
Labor MP in 2007, used the
hour-long speech to defend
himself against a Fair Work
Australia (FWA) investigation that found he misused
union funds.
The opposition says the MP
deliberately misled parliament in his speech, and yesterday secured parliament’s
support to refer the matter to
the committee that oversees
conduct and standards.
The committee, chaired by

ALP backbencher Yvette
D’Ath, will meet from 6.30pm
to look at the matter.
Opposition Leader Tony Abbott told reporters in Canberra the committee should deal
with the matter quickly.
“It should be fair to Mr Thomson, obviously, but I would
be amazed if their deliberations took a great length of
time,” he said.
The committee’s job was to
look at the FWA report and
Mr Thomson’s statement,
and “find who is telling the
truth”.
Asked how it could do this
and still be fair to Mr Thomson, Mr Abbott said: “In the
same way as other bodies
decide.”
Manager of opposition business Christopher Pyne said
the committee could call on
Mr Thomson, HSU national
secretary Kathy Jackson,
HSU East official Marco Bolano and FWA investigator
Terry Nassios to test the
statements.

Come to your Census at Vivid Sydney
The Australian Bureau of
Statistics (ABS) will set the
night alight and bring Census data to life during Vivid
Sydney, 25 May – 11 June
2012.
The ABS has joined with the
Spinifex Group to transform
the façade of historic Cadman’s Cottage into an interactive playground filled with
2006 Census data. Come to
your Census will give people
the opportunity to interact,
explore and have fun with
Census data and find out exactly what a Census can tell
us about Australia and ourselves.
Every five years the ABS undertakes a Census of Population and Housing, providing
a ‘snapshot’ of the nation.
The last Census was held on
9 August 2011, and the first
2011 Census data will be released on 21 June 2012.
Executive Director of the
Census Data Processing,
Andrew Henderson says the
Come to your Census experience will break new ground

in the way the ABS interacts
with Australians.
“Come to your Census will
give people an opportunity
to experience firsthand why
we do a Census, what we can
learn from it, and how Australia benefits from the information that is collected.
“We want to get Australians
excited about the upcoming
release of Census data, encourage them to explore the
information that is collected,
and see what the Census can
really tell them about themselves and Australia.”
Come to your Census is just
one of many attractions at
Vivid Sydney, a celebration
of the creative industries and
the biggest festival of its kind
in the southern Hemisphere,
and one of the many innovative ways the ABS is telling
Australia’s story.
For more information about
the Census go to www.abs.
gov.au/census, or for more
information about Vivid Sydney go to www.vividsydney.
com

THE Coalition has
strengthened its team on
parliament’s privileges
committee as it prepares
to examine Craig Thomson’s case, bumping
former tennis star John
Alexander in favour of
“Father of the House”
Philip Ruddock.
The move came as Labor
gagged opposition attempts to force Julia Gillard to declare whether
she had confidence in
the agency she created,
Fair Work Australia, or Mr
Thomson.
Mr Thomson this week rejected FWA findings that
he misused $500,000 in
members’ funds as Health
Services union secretary.
Tony Abbott said Ms Gillard had to choose between Mr Thomson and
Fair Work Australia “given that they can’t both be
right”.
The Coalition is outnumbered six to four on
the privileges committee, which will consider
whether Mr Thomson
misled the parliament
in his statement to the
House of Representatives on Monday.
But manager of opposition business Christopher
Pyne said Mr Ruddock,
parliament’s
longestserving MP, would give
the opposition additional
firepower on the committee.
“John Alexander volunteered to stand aside for

Mr Ruddock, who is a
former attorney-general
... and has 39 years in
the federal parliament, to
consider this very serious matter of privilege,”
Mr Pyne said.
Speaker Anna Burke repeatedly warned the opposition not to raise the
specifics of Mr Thomson’s case in parliament
on wednesday, given it
was before the privileges
committee, after interventions by Leader of
the House Anthony Albanese.
Mr Abbott said it was a
“travesty of democracy”
that Ms Gillard avoided
debating the matter.
“We got explicit advice
from the clerk on this
point - that referring it to
the privileges committee
did not in any way limit
the parliament’s ability to
discuss the subject matter,” he said outside the
chamber.
“There is no sub judice
rule for matters referred
to the privileges committee.”
But Mr Albanese said Mr
Abbott had attempted to
taint the committee’s inquiry.
“The Opposition Leader
on wednesday could not
get more than one sentence out without prejudicing the inquiry that is
being conducted by the
privileges committee that
he asked for,” he said.
Earlier, the Prime Minis-

from Labor while at the
same time urging the
presumption of innocence on the allegations
he faced.
She said it was “common
sense” that there was a
difference between which
party an MP represented,
and whether the MP was
entitled to sit in the parliament.
“I have been concerned
throughout this matter
about the presumption
of innocence and prejudgement,” she said.
Mr Pyne, meanwhile, said
he expected the privileges committee to take
“weeks” to rule on Mr
Thomson’s case.
Mr Pyne said he wanted
the committee to do a
thorough job and to potentially call witnesses
such as Health Services
Union officials Kathy
Jackson and Marco Bolano, and FWA investigator
Terry Nassios.
“I would expect the privileges committee to do its
job thoroughly and seri-

“The privileges committee is not just any committee of the parliament,
it is the most powerful
committee in the parliament and obviously this
is a very serious matter.
“This could take some
time if going to do a
proper job. It could take
weeks.”
The Coalition today
dropped a planned motion to have Mr Thomson
suspended from parliament, after key crossbenchers declared they
would not support the
move.
Mr Pyne placed the motion on the House of Representatives notice paper
this week, but today said
it was no longer needed.
“As the independents
have clearly indicated
they will not support a
suspension motion in the
House, the motion is superfluous.
“The privileges committee has the power to recommend a suspension
from the House.”

ACCC clears way for AGL
to buy Loy Yang
THE competition watchdog has given the go
ahead for AGL Energy to
buy the Loy Yang power
plant in Victoria.
AGL Energy’s can now
take full control of Australia’s largest brown coal
power station.
The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) said it
would not oppose AGL’s
proposed acquisition of
Great Energy Alliance
Corporation, which owns
the power station.
It said it did not believe the
acquisition would lessen
competition in electricity
markets.
ACCC chairman Rod
Sims said the commis-

sion’s comprehensive review looked at competing
retailers, generators and
prospective new entrants.
“The ACCC concluded
that the strong competition provided by all the
remaining generators, as
well as some potential for
investment in new generation, would be likely to
preserve competitive tension in relevant markets,”
he said in a statement today.
AGL already owns 32.54
per cent of Loy Yang and
intends to buy the remaining 67.5 per cent from
Japanese utility TEPCO,
Thai-owned Ratch Australia, and three super
funds.
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$200000 FOR
BANKSTOWN
LIBRARY

Minister for the Arts, the
Hon. George Souris MP
and Member for East
Hills, Glenn Brookes
MP, have announced
that Bankstown City
Council has received
$200 000 under the
2011/12 Library Development Grants program.
The
announcement
was made outside Padstow Library during a
cheque presentation
ceremony attended by
the Minister and Mr.
Brookes.
“Public libraries play a
vital role in our communities in helping
to inspire and foster
the abilities of young
people through to lifelong learners, and the
O’Farrell Government
is committed to working with councils to enhance library services
and facilities across the
State,” Mr Souris said.
Mr Brookes said the
grant is part of $2.7
million worth of funding for 33 public library
projects across NSW.
“I am delighted by today’s announcement.”
Glenn Brookes said.
“The $200 000, the maximum available, will go
towards the construction of the new Bankstown City Library and
Knowledge Centre.”
Minister Souris and Mr
Brookes presented the

grant cheque to the
Deputy Mayor of Bankstown, Councillor Allan
Winterbottom, outside
the Padstow Library
while Library staff and
patrons watched on.
“Grants of between
$11,000 and $200,000
have been provided to
recipients as part of the
2011/12 program.”
Minister for the Arts,
George Souris, welcomed the funding
boost for NSW public
libraries.
“Public libraries connect communities to
the world through up
to date collections and
public access to broadband Internet services.
“This funding allocation brings the total of
State Government support for NSW libraries
in 2011/12 to a record
high of $26.549 million.”
The Library Council of
NSW, assisted by the
State Library, assessed
the applications for
grants under the 2012
program.
“I congratulate Bankstown Council in receiving this important
funding support and
I look forward to attending the opening of
the New Library and
Knowledge Centre.”
Glenn Brookes said.
Media: Geoffrey Grasso 0421 778 671

‘It hasn’t sunk in yet’: Corby wins early release but will need care, says mum

DRUG smuggler Schapelle
Corby’s plea for clemency
to the Indonesian President
has been approved, but
she could remain in a Bali
prison for years to come.
Foreign Minister Bob Carr
last night confirmed Susilo
Bambang Yudhoyono had
granted a five-year cut in
the 20-year prison sentence for Corby, 34, which
would mean her release in
2017. Corby has also been
accumulating remissions,
so she may end up serving
11 of 20 years, earning release in 2015. Parole could
bring that date forward
even earlier - and her family intends to apply for it.
Corby’s mother, Rosleigh,
told the Gold Coast Bulletin that the news was a
huge relief and she hoped
to bring her daughter back
to Australia as early as August.
She said Corby was looking forward to a ‘‘cleansing
swim’’ at the beach near
her home at Tugun, on the
Gold Coast, after her release.
«The sand between her toes
on the Gold Coast, a lovely
swim on the Gold Coast in
the water at Tugun,» Mrs
Corby told the newspaper.
«It’s a relief off our shoulders. Every day we wait.
«I think it hasn’t sunk in yet.
I can’t believe it. It feels like
I want to bawl (but I can’t).
We’ve been up before. We
just have to keep calm.
«I just keep thinking ... July,
August. I will be going over
in July and I’m going to be
bringing her home.
«She will be staying at our
home. She will need care.
We will have to see how
she’s coping.

«We will have to get proper
medical advice. As long as
she has family that loves
her, that are around her
and will be patient (she will
be all right).»
A prison source said Corby
looked just like her usual
self after her sister, Mercedes, delivered the news.
«The Australian government has consistently
supported Ms Corby’s application for clemency on
humanitarian grounds,>>
Senator Carr said last
night.
Corby has served eight
years for smuggling 4.2
kilograms of cannabis into
Indonesia. Her lawyers had
asked for a full remission
of her sentence. Clemency is unusual for a drug
smuggler and for a person
who has never admitted
her guilt.
Corby had urged Dr Yudhoyono to consider her
deteriorating mental condition when she launched her
clemency appeal in 2010.
Dr Yudhoyono>s response
was relayed in a letter to
the governor of Kerobokan
prison on Monday.
Relations between Australia and Indonesia have
improved with a series of
high-level visits and recent
suggestions by Indonesian
Foreign Minister Marty Natalegawa that a prisonerexchange program could
be established between
Australia and Indonesia.
Indonesia’s Justice Minister has also linked Corby’s
case with dozens of its underage citizens in Australian detention for crewing
people-smuggling vessels.
Several Indonesian youths
have been released in recent weeks.
Senator Carr said the cases were unrelated and no
deals had been struck between the two countries to
secure Corby’s early release.
He praised President Yudhoyono for granting Ms
Corby five years’ clemency

- and cautioned Australians
travelling overseas to pay
heed to local laws.
Corby>s arrest with a bodyboard bag stuffed with the

cannabis at Denpasar airport on October 8, 2004,
strained relations between
Australia and Indonesia and
sparked a media frenzy.

MP Craig Thomson denies A
Current Affair escort’s claims

EMBATTLED MP Craig
Thomson has hit out at A
Current Affair, accusing
the program of «grubby»
cheque book journalism after he was told it
planned to air a $60,000
interview with a Sydney
prostitute claiming he
was a client.
The escort is believed to
have been provided with
a photograph of the federal MP and asked whether she could identify him.
The Channel 9 current affairs show spent 90 minutes in Mr Thomson>s
parliamentary
office
yesterday seeking his
response to the claims
from the anonymous
prostitute.
Mr Thomson told The Daily Telegraph the show>s
producer had told him the
woman had been paid for
the interview.
He confirmed he had been
told the woman identified
him from a photo.
It is understood she was
offered $60,000 for the
interview. Mr Thomson
confirmed he had been
made an offer to view a
DVD of the interview but
had declined.
A promotion for the show
was tweeted yesterday.
«They said they have got
the tape if you want to
see it. I asked them if they
paid for the interview
and they said <Yes>,» Mr
Thomson said.
«To buy a story from a
prostitute is chequebook
journalism at its worst.
«Who is going to take
this seriously when they
pay a prostitute money?
It has absolutely no credibility.»

The program>s producer
Grant Williams spent 90
minutes in Mr Thomson>s
office during question
time, from which the MP
was absent.
The discussion was only
interrupted by Mr Thomson being forced to attend
divisions in parliament
over opposition motions
to force Prime Minister
Julia Gillard to reveal
whether she believed Mr
Thomson. He has denied
using a union credit card
to pay for prostitutes
when he was head of the
Health Services Union.
Mr Williams would not
make any comment about
the planned expose or
when it might be broadcast.
Mr Thomson said he
hoped ACA «does the responsible thing» and not
air the interview. He is
planning to take legal action against the station.
It is believed that the program may not be aired
until next week.
«They are trying to buy
their way into a story.
It>s completely grubby,»
Mr Thomson said. He
claimed that ACA had
also previously offered
someone close to him a
«substantial» amount of
money for an interview
but it was knocked back.
It is now likely that key
witnesses could be asked
to give evidence before a
powerful parliamentary
committee
examining
whether Mr Thomson
misled the House of Representatives during his
defence of the allegations
against him to federal
parliament.
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زيارة الوزير جربان باسيل اىل كانبريا

وصل اىل كانربا معالي الوزير جربان باسيل االثنني  14ايار
يرافقه كل من منسق التيار الوطين احلر يف لبنان الدكتور بيار
رفوول ومسؤول االنتشار الدكتور طارق صادق واملنسق العام
روبري خبعازي واالمني العام لبيب الشمالي وبعض الرفاق من
سيدني وملبورن...كان يف استقباهلم يف منزل السفري اللبناني
االستاذ جان دانيال واالستاذ القنصل ماهر اخلري,واملنسق يف
كانربا السيد جوزيف درويش وجلنة التيار يف كانربا وعدد كبري
من اجلالية اللبنانية ..وبعد الرتحيب من السفري مبعالي الوزير
واجلهود الكبرية اليت قام ويقوم بها يف وزارته شكره على هذه
الزيارة اليت خصه بها ومتنى له دوام االستمرار يف مهامه ..كما
نوه معالي الوزير مبحبة وكرم السفري جان دانيال والسيدة مرياي
دانيال على رحابة صدرهم له وللضيوف وللدور الكبري الذي يقوم
به اجتاه مجيع اللبنانيني دون اي متييز ...ومن بعدها انتقل
اجلميع اىل مأدبة غذاء اومل اليها السيدين جوزيف درويش وخنلة
عون على شرف معالي الوزير وضيوفه من لبنان واسرتاليا
ومبشاركة سعادة السفري وعقيلته..وكانت كلمة لرئيس التيار يف
كانربا  ....معالي الوزيرجربان باسيل نرحب بكم وبالضيوف الكرام
يف كانربا ونتمى لكم رحلة موفقة يف اسرتاليا,,لن اتكلم عنكم..
ومل اسألكم عن السياسة وعن التضحيات اليت تبذلونها من اجل
شعب لبناننا العظيم ,,فالشمس ال تسأل من اين نورها وال العبري
عن ارجيه ...ولكنين من خاللكم اريد ان اخاطب الشعب اللبناني

بأكمله,,نعم انها سنة مصريية تفصلنا عن بناء مستقبل لبنانناحنن
الذين بيدنا سنضع حجر االساس يف بنائه,,فلنكن حذيرين
متيقظني...فمن اراد جمددا ان ينتخب الذين جوعوه اعوام كثرية
والذين هجروه وابعدوه عن اهله ووطنه ,,وقتلوا احالمه,وافسدوا
عيشه,واظلموا ليله,ولوثوا مياهه ,واثقلوه دينا والوالده واحفاده
,ال حيق هلم ابدا هذه املرة ان يطالبوا حبياة عادلة شريفة وعيش
رغيد وليعلموا بان الذئب ال يؤمتن على القطيع ابدا...ايها الناخب
اللبناني اننا امام حتد كبري,,فمن اشرتاك اليوم باعك يف الغد..
حنن ال نطعمك مسكة ليوم واحد بل نؤمن لك البحر ونعلمك كيف
تصطاد السمك ولكن جيب عليك ان تتخلص من هذه احليتان
اوال...حنن سنصلح الفساد اينما كان ولن حنارب اي شخص بل

بعض اللقطات من
مهرجان التيار الوطين
احلر يف البلفيو
فران ياغونا للمعجنات..
أ

سنحارب اخطائه...نريد جملس النواب واحلكومة والرئاسة وهذا
امياننا بكم لنصل واياكم لبلد نعتز به دائما وابدا
معالي الوزير...اقوى الرجال اصدقهم قوال,,,واطيبهم
قلبا,,,واحسنهم عمال,,واكثرهم وفاء,,واعظمهم صربا,,وافضلهم
عطاء,,وارجحهم عقال,,واقواهم عطفا..واطهرهم اميان.هؤالء
باختصار هم الرجال يف رجل والعظماء يف عظيم هم القائد الرئيس
العماد ميشال عون وحنن معكم ومع لبنان لألبد...عشتم عاشت
اسرتاليا وعاش لبنان...
وبعدها كانت كلمة ملعالي الوزير شكر بها احلاضرين ونوه
باجلهود املبذولة من اجل احملافظة على القيم اللبنانية يف هذه
البالد البعيدة..كما كانت بعض املداخالت واالسألة ملعاليه.ويف
اخلتام اخذت بعض الصور التذكارية.ومن بعدها غادر معاليه كانربا
متوجها اىل ادياليد

الوزير باسيل ونائب رئيس التيار يف اسرتاليا
ريتشارد طنوس

الياس جربايل ،اسعد بشارة ،ايلي نهنـّا وشربل اسكندر
وحضور

اآلن  ....يف فريفيلد

جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال
زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ
 - $ 2،50جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50

حسم
% 20
لحامل هذا

فرع فريفيلد فرع ياغونا

يف فرع

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

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

االعالن

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :

جانب من طاولة املردة ويبدو موريس نصور

الوزير باسيل يتوسط الياس بو ملحم وجوزفني بو ملحم

فريفيلد

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

الوزير باسيل يتوسط ندى فريد وسالم سكر

تصوير أراكس

ايلي ناصيف وحضور
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McDonald’s Rockdale
®

McDonald’s
Rockdale
603 Princes Highway
®

472
43
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95

FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95
Online

iPhone, iPad, iPod Touch, Android
coming soon!

At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

Connect with us on:

At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

Media Center
TV Channels

Radio

Video-on-Demand

®

Movies

TV Series

Picasaa

72.222
SHOUTcast

YouTube

Pay-Per-View

.com
Broadcasting Australia Satellite..(+61)298-912-551
Sahibi Supermarket.......................(+61)286-777-927
Dandenong
Dorakhshan Market.......................(+61)397-948-418
Melbourne
Ishtar Persian Bazar........................(+61)393-549-212
Austech Telecom............................(+61)410-514-439
Bamyan Halal Butchers.................(+61)397-932-636
& Grocery
Super Gulf........................................(+ 61)398-502-992

J& S Electrical PTY LTD..............(+61)393-595-678
& Broad Meadows
Nas Data Communication.......(+61) 387-949-876
Osborne Park Perth
Sid Satellite.................................(+61) 415-406-500
Perth
City Fresh Supermarket...........(+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite.......(+61) 423-631-129
Adellaid
Persian Grocery.........................(+61) 884-438-599
Mob Tech....................................(+61) 404-541-835

Geelong
Nima Satellite...........................(+61)0401-729-598
Brisbane
Afshar Market.............................(+61)738-477-396
parammata
Little Persia..................................(+61)29630-1648
Aburn
Zam Zam Market........................(+61)431-207-576
Southport Gold coast
Sara & sevda ...............................(+61756-970-014
Persian Supermarket
08-10-0033

Allawah
Billy Biz Solution.....................(+61)410-103-848
Belmore
Ann TV ......................................(+61)400-466-484
IPTV Techheads ......................(+61)413-240-342
Sydney
AVA Satellite............................
® (+61)401-491-546
Super Sahel............................. (+61)294-176-766
Tech Solutions........................ (+61)402-666-555
Bullono..................................... (+61)0433-008-974
Niavaran Market .................... (+61)294-771-772

.com

Customer Service:
Tel: +1-416-202-6608
1-800-1989-1989

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

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

10-11-0007

agentsupport@glarab.com

