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األمـن جمـدداً: تـوتـر يف عكـار .. وحماولـة الغتيـال حـرب

عون وجعجع حياصران بري .. ومـاكني يدعو إىل »منطقة آمنة«
التأزم  موازاة  يف 
قضية  حول  السياسي 
مؤسسة  يف  املياومني 
والشلل  لبنان،  كهرباء 
الذي  واجمللسي  احلكومي 
االول،  امس  انسحب، 
تعطيال هليئة مكتب جملس 
النواب، تقدم األمن جمددا، 
مع االعالن عن جناة النائب 
حماولة  من  حرب  بطرس 
 14 »قوى  سارعت  اغتيال 
حكومة  حتميل  اىل  آذار« 
و«حزب  ميقاتي  جنيب 
الوطين  و«التيار  اهلل« 

احلر« مسؤوليتها.
ومل متض ساعات قليلة 
اليت  املريبة  الدعوة  على 
اطلقها السيناتور االمريكي 
معراب  من  ماكني،  جون 
آمنة«  »منطقة  إلقامة 
للمعارضة السورية وتسليح 
و«تدريب كل من حياربون 
من اجل احلرية يف سوريا«، 

حتى شهدت منطقة عكار، 
وقطعا  مسلحا  انتشارا 
قرار  على  احتجاجا  للطرق، 
اطالق  العسكري،  القضاء 
وعدد  ضباط  ثالثة  سراح 
على  العسكريني،  من 
أمحد  الشيخ  حادثة  خلفية 

حممد  ومرافقه  الواحد  عبد 
البرية  يف  مرعب  حسني 

يف 20 أيار املنصرم.
وافيد يف عكار انه سجل 
يف  بكثافة  مسلح  ظهور 
اقامة  مع  ترافق  املنطقة، 
حواجز طيارة وال سيما عند 

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

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

إلعالناتكم في 

الهيرالد 

االتصال بـ  ميراي 

علىالرقم:

0478 165 625Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com
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    Plumbing- Building- Electrical-
  Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 - Painting - Bricklaying - Mechanic
 - Cabinet Maker -  Concreting
-Demolition and many more

أدوات صــحية - بــناء-  كــهرباء -
تلييس   - تبليط   - خشب  نجارة 
)بريك(- حجارة  تعمري   - دهان   -

صب   - خزانات  تصنيع   - ميكانيك 
باطون- هدم منازل والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

تغنيكم عن التفتيش والدوران
دواليب جديدة ومستعملة من مختلف املاركات

مؤسسة املكاري تقدم أفضل  الخدمات مع 
التسهيالت

 Wheel   ،اختصاصيون يف الفرامل
Alignment وغيار زيت

مؤسسة املكاري للدواليب 
األوىل يف فكتوريا

1158 Sydney Rd, Fawkner 3060
Tel: 9359 0004

WWW.FAWKNERTYREMART.COM.AU

كانت وما زالت 
وستبقى كما عودتكم 

على الخدمات 
املمتازة والصدق يف 

املعاملة

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالندز
خضار وفواكه طازجة - سمانة عربية وهدايا

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

والقرى  البرية  بلدة  مدخل 
منع  بهدف  هلا  اجملاورة 
الوصول  من  العسكريني 
اىل مراكزهم، وختلل ذلك 
اطالق نار كثيف يف اهلواء 
من قبل مسلحني من ابناء 
املنطقة، بينما قرر اجليش 
كما  التليل  حاجز  تفكيك 
املشرتكة  القوة  تركت 
البلدة  يف  هلا  مركزا 

نفسها.
وبينما ادرج رئيس »تيار 
احلريري  سعد  املستقبل« 
العسكريني  عن  االفراج 
»التطبيق  سياق  يف 
للقانون  االستنسابي 
متت  ال  اليت  واملمارسات 
إىل القانون بصلة«، سارع 
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الشرطة القضائية يف لبنان 
تلقي القبض على مسؤول كبري يف جلنة 

تنظيم ملكة مجال لبنان االغرتاب؟!
لبنان  يف  القضائية  الشرطة  ان  اهلريالد  علمت 
ألقت القبض على مسؤول كبري جدا يف جلنة تنظيم 
حفل ملكة مجال االغرتاب اللبناني لتهجمه على وزير 

السياحة يف لبنان االستاذ فادي عبود.
إىل  رسائل  عدة  أرسل  قد  املسؤول  هذا  وكان 
أحناء  مجيع  يف  اللبناني  الدبلوماسي  السلك  أعضاء 
ملكة  انتخاب  حفل  اقامة  احقية  فيها  يدعي  العامل 

مجال االغرتاب اللبناني.

السوري  الرئيس  اعترب 
اجلزء  يف  األسد،  بشار 
اليت  املقابلة  من  الثالث 
صحيفة  معه  أجرتها 

الرتكية،  »مجهورييت« 
سوريا  يف  »األزمة  أن 
والدليل  خارجية،  مبعظمها 
مقاتلني  وجود  ذلك  على 

األسد: 3 مراحل للمخطط ضد سوريا .. 
واألزمة مدفوعة من اخلارج

إسالميني  عرب ومتطرفني 
اآلن،  سوريا  يف  يقاتلون 
السالح  إىل  باإلضافة 

مسلحون سوريون معارضون يتدربون يف ريف ادلب أمس األول )أ ف ب(
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لبنانيات

ADVERTISEMENT

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.

لقد تم مؤخرًا تقديم الدفعة األولى للماليين من األستراليين للمساعدة في نفقات المعيشة اليومية من خالل 
حزمة المساعدة المنزلية (Household Assistance Package) من الحكومة األسترالية.

اآلن، إذا كنت من دافعي الضرائب األفراد وتكسب أقل من 80,000 دوالر في السنة، فسوف تستفيد 
من الجزء التالي من هذه الحزمة من خالل التخفيضات الضريبية. إبتداءًا من 1 يوليو/ تموز 2012، 

سوف تدفع ضرائب أقل مع مضاعفة عتبة اإلعفاء الضريبي ثالثة أضعاف إلى 18,200 دوالر.

أيضًا، إذا كنت تتلقَّ في الوقت الراهن دفعات حكومية لألسر والوالدين، والمسنين أو األفراد، 
فسوف تدخل الزيادات على الدفعات إلى حّيز التنفيذ بين مارس/أذار من العام المقبل وأوائل عام 2014.

تخفيضات ضريبية يستفيد منها الماليين من 
األستراليين بدءًا من 1 يوليو/ تموز 2012.
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  تشتمل حزمة المساعدة المنزلية 
على ما يلي:

 •   دفعة أولية إبتداًء من شهر مايو/أيار 2012

 •   تخفيضات ضريبية عندما تتضاعف عتبة 

اإلعفاء الضريبي ثالث مرات من 1 يوليو/ 
تموز 2012

 •   زيادات على الدفعات الحكومية المنتظمة 

إعتباراً من مارس/أذار 2013

the ousehold
ssistance ackage

Benefiting those who need it most. 

للمزيد من المعلومات ُقم بزيارة الموقع
australia.gov.au/householdassistance

أو إتصل بالرقم 468 132 
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العماد  يغضب  شيء  ال 
أن  من  أكثر  عون  ميشال 
تفاهمه  يف  أحدهم.  خيذله 
اهلل،  حزب  مع  السياسي 
الثنائية  مع  احلكومي  والحقًا 
كل  عون  وضع  الشيعية، 
عقله  يف  لكن  وآماله،  ثقله 
اليت  التجارب  عشرات  اليوم 
لقد خذلت،  رأسه:  تردد يف 

خذلوك جمددًا

عون: لم ننفصل عن حزب اهلل بل حرّرناه من عبئنا
طروحات  أحد  يصدق  ال 
التغيري  تكتل  رئيس 
ميشال  العماد  واإلصالح، 
عون، بشأن اإلصالح والتغيري 
نفسه.  عون  العماد  من  أكثر 
وغالبية  نفسه  عون  يصدق 
جربان  الوزير  يقوله  ما 
إبراهيم  والنائب  باسيل 
تقارير  يف  يرده  وما  كنعان 
ووسائل  اخللل  مكامن  توثق 

الوقت  عالجه. وبدل تضييعه 
لعب  أو  »الديوانيات«  يف 
الكلمات املتقاطعة كما يفعل 
ميضي  آخرون،  سياسيون 
يف  ساعات  حريك  حارة  ابن 
اليت  األحكام  خالصات  قراءة 
يصدرها ديوان احملاسبة. ثم 
يفاجأ حبلفائه املفرتضني قبل 
جهوده،  يستسخفون  خصومه 
حبصصهم  أحالمه  حماصرين 

املوعودة.
مشكلة عون أنه حفظ غيبًا 
الكهرباء  قطاع  إصالح  خطة 
فيما  صهره،  وضعها  اليت 
مبضمونها،  آخرون  يناقشه 
أنفسهم  يعذبوا  أن  دون  من 
هذا  يف  يقرأ  بقراءتها. 
وليد  النائب  رد  السياق 
عليه ويضحك.  األخري  جنبالط 
متكاملة  شبه  خطة  يقدم  هو 

فريد  مناقشتها،  ويطلب 
جنبالط عليه بتهجم شخصي، 
مبضمون  أبدًا  له  عالقة  ال 
عندك«،  ل  »سجِّ النقاش. 
مع  لـ«األخبار«،  عون،  يقول 
ألنه  فارغ  »رده  ابتسامة: 
رجل فارغ. إن مل يكن بإمكانه 
نقوله،  ما  على مضمون  الرد 
تارخيي  األبد.  إىل  فليسكت 
)الذي يهّتين به( أعتّز به، أنا 
أني  يكفيين  انتخبوني.  ومن 
لست إقطاعيًا ابن إقطاعي«. 
يقول  نفسي«،  أجدد  »أنا 

جنراالت  أحد  عن  نقاًل  عون 
واحد  أول  و«لعّلي  نابوليون. 
هو  فيما  الساللة،  هذه  يف 
ويطول  ساللته«.  يف  األخري 
»اجلنبالطية  عن  احلديث 
كمرض« أكثر، قبيل االنتقال 
يف  انفجرت  اليت  األزمة  إىل 

جملسي النواب والوزراء.
بني  مشكلة  اليوم  هناك 
واإلصالح  التغيري  تكتل 
من  بري  نبيه  والرئيس 
وسائر  التكتل  وبني  جهة، 
شركائه يف احلكومة من جهة 
بري  مع  األزمة  تبدأ  أخرى. 
حيث  النيابّي،  اجمللس  من 
بري  »جوارير«  يف  تتكدس 
اللجان  خمتلف  يف  املوزعة 
أعدها  قوانني  مشاريع  عدة 
العونيون، وتقدم عون نفسه 
قانون  منها:  بغالبيتها. 
ضمان  األمنية،  اللجنة  إنشاء 
اجلنسية  إعطاء  الشيخوخة، 
لبناني،  أصل  من  للمنحدرين 
حل مشكلة الفارين اللبنانيني 
األجانب،  متّلك  إسرائيل،  إىل 
التعويض للمعتقلني السابقني 
يف السجون السورية، النفط، 
للغاز،  املستهلكة  السيارات 
الوزارة  عن  النيابة  فصل 
يفرتض  كان  الكثري.  وغريها 
تسهل  أن  القوانني  بهذه 
إلقناع  العونيني  مهمة 
العمل  يف  جبديتهم  ناخبيهم 
التشريعي، وعدم التخلي عن 
امللفات السياسية املهمة يف 
الرئيس  لكن  جمتمعهم.  نظر 
مشاريعنا«،  »خيفي  بري 
ضمان  قانون  عون.  يقول 
كل  يفيد  الذي  الشيخوخة 
خمفي  استثناء  دون  لبناني 
حديث  ال  سنوات!   6 منذ 
فارغ  نصفها  كأس  عن  إذًا 
الكأس  مآلن.  اآلخر  والنصف 
متتلئ بالسلبيات اليت فاضت 
باملياومني. عون عاطفي؛ مل 
اليت  »التضحيات«  بعد  ينس 
يف  أشهر  بضعة  قبل  قدمها 
الرئيس  مع  الثقة  بناء  سبيل 
الوزير  إقالة  وأهمها  بري، 
برئيس  وإذ  حناس.  شربل 
مياوميه  عرب  حياصر  اجمللس 
التيار  وفيها  الكهرباء  شركة 
االلتزام  رافضًا  احلر،  الوطين 
بأي من املعايري القانونية حلل 
مشكلتهم. ال يصدق عون ما 
فعله حلفاء حلفائه يف مؤسسة 
ال  أن  على  يشدد  الكهرباء. 
بهذا  املذهيب  للتقاسم  عالقة 
معايري  عن  »نتحدث  امللف: 
وقانونية،  تنظيمية  إدارية 
فيحملون علينا مذهبيًا«. بني 
ومذهبتها  امللفات  شخصنة 
يغضب عون: »كذب وافرتاء 

وزعربة«.
استهزاء،  ضحكة  مع 
أما  جنبالط.  يتحدث عون عن 
فتحتد  بري  عن  حديثه  خالل 
الغضب  يفارق  وال  مالحمه 
عن  حديثه  طوال  شفتيه 
و«مبادلة  األخطاء  تراكم 
رئيس اجمللس مبادرات حسن 
تؤكد  مببادرات  العونية  النية 

سوء نياته«.
لكن، ماذا عن التفاهم مع 
عون  يوصي  هنا  اهلل؟  حزب 
التفاهم  أمر  يعنيه  من  كل 
يقوله:  ما  حبرفية  بااللتزام 
»يف املقاومة، مبعنى السالح 
إسرائيل  على  املصوب 
اللبنانية  لألراضي  واحلامي 
حزب  مع  أنا  عنها،  واملدافع 
السياسية  القضايا  أما  اهلل. 
تعاوننا. وقد  فبعضها حيتمل 
ثبت أن أولويات التيار الوطين 

احلر ختتلف عن أولويات حزب 
انفصال  وقع  أقول  ال  اهلل. 
إننا  بيننا وبني احلزب، أقول 
خط  عبء  من  احلزب  حررنا 
يرهقه  لعله  داخلي،  سياسي 
خيفي  وال  حيتمله«.  ال  أو 
املقاومة:  على  خشيته  عون 
يعترب  أن  ألحد  جيوز  »ال 
أو  الفساد  على  نفسه عصّيًا 
اإلفساد. دون أن يعين ذلك 
عناصرها  من  أحدًا  أتهم  أني 
املالية.  للمافيات  باالرتهان 

هذا جمرد حتذير«.
يرى  إذًا؟  التفاهم  انتهى 
مشل  التفاهم  أن  العونيون 
فعليًا ستة ملفات تنفيذية، مل 
خيّلوا هم بالتزاماتهم جتاهها. 
»فيتفرج«،  احلزب،  أما 
خارجه  أو  اجمللس  يف  سواء 
اجمللس  رئيس  تأخري  على 
هذا  يف  ويشريون  إقرارها. 
السياق إىل أن غالبية مشاريع 
تعدادها  سبق  اليت  القوانني 
التأخري  وما  التفاهم.  مشلها 
يف إقرارها بالتالي إال إساءة 

هلذا التفاهم.
أما حكوميًا، فال يطيل عون 
»البزيقة«  »بسرعة  احلديث: 
أجهزة  تسري  السلحفاة  ال 
يتحمل  من  وهناك  الدولة. 
اجمللس  يف  ذلك.  مسؤولية 
النيابي رئيسه املسؤول، يف 
يتحملون  وغريه  هو  احلكومة 
»فلم  حنن،  أما  املسؤولية. 
يعد باستطاعتنا السكوت عن 
بطبيعتهم  العونيون  ذلك. 
ديناميكيون حركيون يكرهون 
اإلنتاج«.  يف  والبطء  اجلمود 
تقتضي  السياسية  والواقعية 
هو  مبا  القبول  عون  بنظر 
السيئ،  ورفض  مقبول 
وليس القبول بكل ما ال ميكن 
»الواقعّية  تسّوق  كما  تغيريه 

األمريكية«.
تكتل  رئيس  أن  األكيد 
خيشى  ال  واإلصالح  التغيري 
أن  أو  السياسية  الوحدة 
أنا  خصومه.  به  يستفرد 
يقول  مسيحي،  السلوك  يف 
ال  بنظره  واملسيحي  عون. 
موقع  يف  كان  إن  يسكت 
جملداته  إىل  ويقوم  ضعف. 
يبحث بني النشرات اليت كان 
باريس  من  لطالبه  يكتبها 
»اإلحباط«  بعنوان  واحدة  عن 
لتياره  توصياته  من  ليقرأ 
»ليست  املرحلة:  تلك  يف 
مادية  املسيحية  املعادالت 
اجلنود  وعدد  باملال  تقاس 
واملدافع والدبابات، بل بعدم 
سقوطها يف إغراء املال وعدم 
واملدافع  اجلنود  من  خوفها 

والدبابات«. 
اجلنرال،  مع  ساعتني  بعد 
االستفاضة  شك  دون  ميكن 
شخصيًا  هو  التحليل.  يف 
بني  الصحف  بربط  يستهزئ 
واقرتاب  األخري  تصعيده 
النيابية  االنتخابات  موعد 
عام  حنو  تبعد  تزال  ال  )اليت 
من اليوم(. األكيد أن صراخه 
أو  ما  صفقة  خلف  يسعى  ال 
الرابية  باتت  ال،  تسوية. 
أمام  صدقيتها  بأن  مقتنعة 
على  فعاًل  هي  العام  الرأي 
عن  سكوتها  وأن  احملك، 
بات  أخرى  تلو  مرة  تفشيلها 
هي  البطيء.  باالنتحار  أشبه 
مقتنعة بأن استمراريتها رهن 
بإجنازاتها على صعيد اإلصالح 
باملتغريات  وليس  والتغيري، 

اإلقليمية.
غسان سعود
 روال إبراهيم
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تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم العالم العربي بأكمله مع 
 مجموعات كبرية من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية

Intervision تقدم لك جهازًا مع تركيب بقيمة 499 دوالرًا
هذا الجهاز يوفر لكم أكثر من 230 قناة عربية وأكثر من 29 محطة راديو عربية وأقوى الربامج على شاشتكم

 Intervision قريبا يف ملبورن

 بدون أي رسوم اشرتاك شهري أو سنوي!!

نقدم لكم أكثر  من 230 قناة فضائية مجاناً من الشرق األوسط. 
متتعوا مبئات القنوات الفضائية العربية ذات النوعية العالية على شاشة تلفازكم من 

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

 لالستفسار  وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا
على أحد األرقام التالية:

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

S p e c i a l i s e  i n  I T  c o m p u t e r ,  w i r e l e s s , 
T e l e c o m m u n i c a t i o n  a n d  n e t w o r k i n g 

s e r v i c e  a s  w e l l  a s  o n s i t e  r e p a i r s . 
w e  c a n  a l s o  p r o v i d e  y o u  w i t h  S a t e l l i t e 

A n t e n n a  a n d  f r e e  t o  a i r  s o l u t i o n .

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

وتقنيو  للبيع  موزعون  مطلوب 
املطلوب. التدريب  نوفر  تركيب، 

We can offer you 
unlimited local 

calls and unlimited 
Internet at ADSL2+ 

speed for $65 
 a month.

*Box Delivered only, no installation included

www.intervisiontv.com.au
$499 

Installed

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
 الدوائر االسرتالية

أكثر من 29 حمطة راديو عربية
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املاروني  البطريرك  استنكر 
مار بشاره بطرس الراعي حماولة 
االغتيال اليت استهدفت النائب 
بطرس حرب وكلف نائبه العام 
املطران بولس صياح االتصال 

به وتهنئته بالسالمة.
ودعا الراعي اىل احلفاظ على 
اىل  للدخول  القوانني  آليات 

الوظيفة العامة.
البطريرك  استقبل  فقد 
الراعي امس االول، يف الصرح 
رئيس  بكركي،  البطريركي يف 
بلدية جونية أنطوان أفرام، مدير 
الياس  املدني  التنظيم  عام 
مستشفى  رئيس  الطويل، 
فوزي  الدكتور  لبنان  سيدة 
بدوي  عبدو  واألب  عضيمي 
الذي نقل إليه دعوة من كنيسة 

امللنكار اهلندية.
استنكاره  الراعي  وأبدى 
اليت  اإلغتيال  حملاولة  الشديد 
العمل  وزير  أمس  هلا  تعرض 
حرب،  بطرس  النائب  السابق 
وأجرى اتصاال به بواسطة نائبه 
الصياح  بولس  املطران  العام 
هنأه بالسالمة، وشكر اهلل على 
اآلمثة. وطالب  إفشال احملاولة 
املسؤولني يف الدولة اللبنانية 
دابر  لقطع  جهودهم  متابعة 
الشر يف البالد وإحالل السالم 

الداخلي وطمأنة املواطنني.
الراعي  التقى  الظهر،  وبعد 
جربان  واملياه  الطاقة  وزير 
باسيل والنائب ابراهيم كنعان 

يرافقهما غابي جربائيل.
من  كل  أوضح  اللقاء،  بعد 
عرض  مت  أنه  وكنعان  باسيل 
مفصل لألجواء على كافة الصعد 
باحرتام  يتعلق  ما  يف  وخباصة 
القوانني والدستور واحلفاظ على 

الراعي استقبل باسيل واللقاء املسيحي املستقل 
وكلف نائبه االتصال حبرب وتهنئته بالسالمة
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اسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

اآلليات املوضوعة يف القوانني 
العامة.  الوظيفة  إىل  للدخول 
التأييد  على  تشديد،  وكان 
البيان  تضمنه  ما  لكل  الكامل 
املطارنة  جملس  عن  الصادر 
اساسية  مبادىء  من  املوارنة 
للعيش يف الدولة وفق املعايري 
من  وفدا  واستقبل  القانونية 
ومت  املستقل  املسيحي  اللقاء 

البحث يف قانون اإلنتخابات. 
نائب  صرح  االثر،  وعلى 
السابق  النواب  جملس  رئيس 
بزيارة  قمنا  الفرزلي:  إيلي 
الصرح الذي يعمل مسيحيا من 
أجل لبنان. حنن نعترب ان لبكركي 
دورا كبريا يف توسيع املساحات 
املشرتكة من أجل صناعة وجهة 
تأمني  إىل  تؤدي  مسيحية  نظر 
النظام  املسيحية يف  املشاركة 
يعد  ومل  الدستور.  حتت سقف 
مسموحا بأي شكل من األشكال 
املسيحي  الشأن  مع  التعاطي 
وصورة  قاعدة  على  لبنان  يف 
الذي  الستني  انتخاب  قانون 
انتج قيادات مسيحية مستولدة 
اليت  املذهبية  الكيانات  بكنف 
املؤسسات  عمل  من  جتعل 
على  حمسوما  أمرا  الدستورية 
عدم  جلهة  الوطين  املستوى 

فعاليتها.
متقدم  دور  اىل  ولفت 
لبكركي لتأمني املساحات اليت 
بني  املشرتكة  القواسم  جتسد 
استقاللية  ظل  يف  املسيحيني 
العاملة على  املذهبية  الكيانات 
الساحة اللبنانية، .بهدف تأكيد 
والشعب  األرض  لبنان  وحدة 
واملؤسسات وتأكيد دور لبنان 
التعايش  هذا  عرب  الرسولي 

الذي لطاملا متسكنا به.

التغيري  تكتل  عضو  رأى 
اهلل  نعمة  النائب  واالصالح 
بيان صادر عن  ابي نصر، يف 
السياسية  القوى  ان  مكتبه، 
املسيحية مل تتوحد على موقف 
طائفي خيص حقوق املسيحيني، 
وال بأس ان فعلت، لكن اهمية 
النواب  جملس  يف  جرى  ما 
اختذوا  املسيحيني  ان  هو 
موحدا  موقفا  تلقائية  بصورة 
مفهوم  عن  الدفاع  سبيل  يف 
الدولة واملؤسسات الدستورية، 
معرتضني على النهج واالسلوب 
يف  املعتمدة  التعامل  وطريقة 

التعاطي.
فمهما قيل ومهما حصل تبقى 
اساس  يف  اللبنانية  الدولة 
به  نهض  مشروعا  تكوينها 
املوارنة  وبالتحديد  املسيحيون 

منهم.
ان  واضحا  كان  وقال: 
املوارنة ال ميلكون مشروعا خارج 
مشروع الدولة، وال ارتباط هلم 
وال  شرقا  ال  خارجية  بروزنامة 
العماد  ان  واضحا  وكان  غربا. 
امني  والرئيس  عون  ميشال 
جعجع  مسري  والدكتور  اجلميل 
وسليمان فرجنية وكل القيادات 
مبدأ  عن  يدافعون  املسيحية 
الدولة وعن االصول والقوانني 

وعن الدستور.
دفعوا  املسيحيني  ان  وأعلن 
اليت  الدولة  لبناء  باهظا  مثنا 
يرونها تتداعى وتتفكك يوما بعد 
انتفاضتهم  كانت  ولذلك  يوم، 
دفاعا عن حقوق  ليس  باالمس 
احلق  دولة  عن  بل  املسيحيني 
الدولة  واملؤسسات، عن منطق 
الطائفة  منطق  حمله  حل  الذي 
اختلف  ومهما  واملذهب!! 
ما  يف  سياسيا  املسيحيون 
بينهم فانهم يرفضون ان يكونوا 
ضرب  عملية  على  زور  شهود 

الدولة وتفكيك مؤسساتها.
وقال: لقد دافع العماد عون 
عن  وراحة ضمري،  قناعة  وبكل 
الداعمة  السياسية  خياراته 
للمقاومة، وأحدث تغيريا جذريا 
من  املسيحيني  موقف  يف 
بقيت  اليت  االسالمية  املقاومة 
املسيحي  الذهن  يف  صورتها 
يف  انغماس  اي  عن  منزهة 

أبي نصر: انتفاضة املسيحيني 
للدفاع عن منطق الدولة

الفساد.
خوف املسيحيني

ما  جرى  وقد  اما  أضاف: 
فان  النواب،  جملس  يف  جرى 
خيافوا  ان  املسيحيني  حق  من 
على الدولة اليت كان الجدادهم 
قامت  وهي  تأسيسها  فضل 
أصال من اجلهم، واال فال معنى 
يصارح  ان  الطبيعي  ومن  هلا. 
نظرة  حول  حلفاءه  عون  العماد 

املسيحيني ملفهوم الدولة.
وسأل: ماذا نقول للمسيحيني 
يوم  كل  امامهم  يرون  الذين 
شركائهم  من  تتآكل  الدولة 
هلم  نقول  ماذا  الوطن.  يف 
على  التطاول  يشاهدون  عندما 
االمنية  واملؤسسات  اجليش 
واهلجوم  الدواليب  واحراق 
واحتالهلا  عامة  مؤسسات  على 
من جانب شركائهم يف الوطن 
عكار  اقصى  من  وشيعة  سنة 
اىل صيدا مرورا بطريق املطار. 
املسيحيني  للشباب  نقول  ماذا 
مؤسسات  ان  يكتشفون  عندما 
الدولة خاضعة هليمنات طائفية 
وان الدخول اليها ال يتم حبسب 
الوالء  حبسب  بل  الكفاءة، 
للزعيم او الطائفة. كيف نطلب 
مسيحيني  املستثمرين  من 
املغرتبني  سيما  وال  ومسلمني 
اذا  بأمواهلم  خياطروا  ان  منهم 
والقضاء  االمن  هيبة  كانت 
والقوانني تتعرض للضرب كل 

يوم.
وقال: لقد طفح الكيل وهذه 
املرة حنن اول املطالبني مبؤمتر 
وطين تأسيسي الن الدولة اليت 
االدنى  باحلد  اصالحها  حتاول 
مل تعد قابلة للحياة. واذا كان 
شركاؤنا يقيمون الدولة كما هو 
حاصل اليوم فان لنا مفهوما اخر 
خيتلف متاما عما هي احلال عليه 
اليوم وسنعرب عن رأينا بوضوح، 
وليتذكر اجلميع ان لبنان ليس 
املسيحيني  وان  احد،  من  منة 
فيه ويف مقدمهم املوارنة ليسوا 
جالية او لقمة سائغة، بل انهم 
الوطن  هلذا  املؤسسون  اآلباء 
وقد  مصريه،  عن  واملسؤولون 
أرادوه يف االساس وطنا جلميع 
تعين  ال  الشراكة  لكن  ابنائه 

التخلي عن االلتزام واملبادئ.

الكهرباء  مياومو  واصل 
اعتصامهم امام مبنى املؤسسة 
واصل  حني  يف  االول  امس 
عملهم  الداخل  يف  املوظفون 
النائب  كاملعتاد. وقد إستقبل 
االول،  امس  ظهر  قباني  حممد 
النيابي،  باجمللس  مكتبه  يف 
وفدا من املياومني يف مؤسسة 
خمتلف  من  لبنان  كهرباء 
املناطق والطوائف برئاسة زاهر 

عيتاني.
املياومني  شكر  الوفد  وأكد 
وتيار  قباني،  حممد  للنائب 
النواب  وجلميع  املستقبل، 
والكتل اليت وقفت إىل جانبهم 
احملقة، وصوتوا  يف قضاياهم 

مع القانون الذي ينصفهم.
إىل  ذلك  بعد  الوفد  وتوجه 
رفيق  الشهيد  الرئيس  ضريح 

احلريري لقراءة الفاحتة.

مياومو الكهرباء يواصلون اعتصامهم ويلتقون نوابا
عمال  من  وفد  زار  كذلك 
املياومني  لبنان  كهرباء  شركة 
النائب مروان فارس يف مكتبه 
النواب وعرض معه  يف جملس 
اجمللس  عن  الصادر  للقانون 
يف  امتحانات  مبوجب  لتثبيتهم 
وقال  املدنية.  اخلدمة  جملس 
النائب فارس امامهم إن العماد 
ميشال عون يريد اصالح النظام 
هواجسه  كل  وإن  لبنان  يف 
ترتكز اىل قواعد وطنية وليس 
الوحيد  عون  وان  طائفية، 
التمايزات  الغاء  استطاع  الذي 
اللبناني. اجملتمع  الطائفية يف 
وأكد فارس للعمال ان اجلميع 
واحلكومة،  النيابي  اجمللس  يف 
والوزير  عون  العماد  خصوصا 
يريدون مصلحة  باسيل،  جربان 
هؤالء العمال بالطريقة القانونية 

الفضلى.

احلريري  سعد  الرئيس  أعرب 
للمحاولة  الشديد  استنكاره  عن 
النائب  الغتيال  اآلمثة  االجرامية 
تضامنه  عن  معربًا  حرب  بطرس 
احلريري  الرئيس  معه.وأجرى 
حرب،  بالنائب  هاتفيًا  اتصااًل 
واطلع منه على تفاصيل احلادثة 
ومالبساتها واملعلومات املتوافرة 

عنها.
يف  احلريري  الرئيس  وقال 
بيان صادر عن مكتبه االعالمي: 
أخطر  من  واحدة  احلادثة  هذه 
ه إىل القيادات  الرسائل اليت توجَّ
لبنان،  يف  الكربى  الوطنية 
اليت  للمعلومات  وفًقا  والواضح 
ذة  مت اإلعالن عنها أن اجلهة املنفِّ
القدرة  ومتتلك  نة  متمكِّ جهة  هي 
واإلفالت  والتنفيذ  التحرك  على 
يطرح  الذي  األمر  مًعا،  آن  يف 
أسئلة كبرية جيب على السلطات 
أن  واألمنية  السياسية  املعنية 

تقدم اإلجابات الصرحية عنها.
احلادث  هذا  احلريري:  أضاف 
اإلجرامي يؤكد أن خطر االغتياالت 
السياسية يعود جمددًا إىل الساحة 
اليت  املعلومات  وأن  اللبنانية، 
تلّقاها أكثر من قيادي وسياسي 
هي  آذار   14 قوى  من  وحتديًدا 
معلومات تعيد إىل األذهان موجة 
هذه  استهدفت  اليت  اجلرائم 
رموز  حبياة  وأودت  القيادات 
وطنية وسياسية وإعالمية كبرية، 

احلريري اتصل حبرب مستنكراً حماولة االغتيال ومتضامناً :
احلكم واحلكومة مسؤوالن عن إعادة االعتبار هليبة الدولة
احلادث  هلذا  استنكارنا  وإنَّ 
األخ  مع  تضامننا  عن  والتعبري 
والصديق النائب بطرس حرب هو 
من باب حتصيل احلاصل، فنحن 
عن  نرتاجع  لن  بطرس  والشيخ 
املسرية اليت اخرتناها مع حلفائنا 
يف 14 آذار يف التأكيد على دور 
كل  ورفض  ومرجعيتها  الدولة 
واالبتزاز  األمين  الفلتان  أشكال 

املسّلح الستقرارنا الوطين.
احلكم  قائاًل:  احلريري  وختم 
رأس  من  مسؤوالن  واحلكومة 
اهلرم إىل أدناه عن إعادة االعتبار 
شاهدنا  اليت  الدولة  هيبة  إىل 
مناذج  األخرية،  األسابيع  يف 
والتسلط  انهيارها  عن  فاضحة 
للفلتان  الذرائع  وتقديم  عليها، 
تلو  الفرصة  يقدم  الذي  املسلح 
األخرى للمرتبصني بسالمة لبنان 
ومستقبله،  مبصريه  للتالعب 
الشيخ  سالمة  على  اهلل  وحنمد 
سالمة  وعلى  وعائلته  بطرس 
استهدفتهم  الذين  املواطنني 
مكررين  الغادرة،  احملاولة  هذه 
السياسية  اجلهات  حتمل  وجوب 
مسؤولياتها  والقضائية  واألمنية 
خصوًصا  اجملرمني،  مالحقة  يف 
أن هناك خيوطًا قد تكون كافية 
متت  الذين  اجلناة  هؤالء  لكشف 
بهم  واالحتكاك  مشاهدتهم 
استخدمت  اليت  الوسائل  ورصد 

يف تنظيم هروبهم.
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مدرّسة جامعية للغتني الفرنسية 
والعربية

خربة طويلة يف مجال التدريس الخاص
ضمان مستويات عالية لطالبها

لالتصال: 0420907914

معرض التسوّق املسائي
يقام معرض للتسوّق املسائي برعاية وزارة السياحة اللبنانية وسفارات 

عربية يف اسرتاليا
تسوّقوا وتمتعوا بأجواء فنية وطربية

وذلك ابتداء من 2 ولغاية 11 آب 2012 من الساعة 6 مساء حتى 12 ليال يف صالة 
La Luna Lounge (Cnr Ethel St, & Eldridge Rd, Bankstown)

لالتصال: 0415494949

مكتب  اجتماع هيئة  ينعقد  مل 
يف  االول  امس  النواب  جملس 
مقررا،  كان  كما  التنية  عني 
املكتب،  أعضاء  على طلب  بناء 
منهم.  عدد  حضور  عدم  بسبب 
رئيس  على  االجتماع  واقتصر 
فريد  ونائبه  بري  نبيه  اجمللس 
مكاري والنائب ميشال موسى.

يف  بري  قال  االجتماع  وبعد 
دردشة مع االعالميني: إن موعد 
اجمللس  مكتب  هيئة  اجتماع 
الزمالء  طلب  على  بناء  حتدد 
اجللسة  فبعد  املكتب،  يف 
اعضاء  تشاور  املاضي  الثالثاء 
وطلبوا  اجمللس  مكتب  هيئة 
الجتماع  موعدا  احدد  ان  مين 
فقلت  ساعة،   24 بعد  املكتب 
بعد  االجتماع  تريدون  هل  هلم 
24 او 48 ساعة؟ أنا ليس لدي 
مانع، وجرى االتفاق على موعد 
االجتماع اليوم -امس -، وحتدد 
كما قلت بناء على طلبهم، وقد 
عرفت خبرب امتناعهم عن احلضور 
من وسائل االعالم. وحضر دولة 
مكاري،  فريد  الرئيس  نائب 
وتبني لي أنه كان يف اعتقادهم 
للتصديق  خمصص  االجتماع  أن 

على حمضر اجللسة العامة.
الكالم  هذا  ان  أبلغته  وقد 
ال يستقيم الن هذا االمر ليس 
اجمللس  مكتب  اختصاص  من 
يف احلالة اليت حنن فيها، وان 
واذا  واضح،  الداخلي  النظام 
طلب  من  الغرض  هذا  كان 

االجتماع يكونون قد اخطأوا.
ملاذا املقاطعة يف رأيكم؟

لقد  مقاطعة.  هناك  ليس   -
ان  عليه  متنوا  انهم  ابلغين 
يبلغين هذا األمر، فقلت له انتم 
الذين طلبتم املوعد، فلماذا اذا 
مسعت،  ما  وحبسب  طلبتموه؟ 
كان  حصل  الذي  ان  قيل  فقد 
بطرس  للشيخ  جرى  ما  بعد 
حرب، ولكن هذا ليس له عالقة 

بذاك.
بتحسني  يطالبون  داموا  ما 
من  يكن  أمل  الربملاني،  االداء 

االفضل ان حيضروا؟
االداء  حتسني  يعين  ماذا   -
كلثوم  ابو  انا  هل  الربملاني؟ 
داخلي  نظام  هناك  وبدي غين؟ 
اجمللس  ورئيس  للربملان، 
حبرفيته،  به  يتقيد  النيابي 
أن  سنة   20 من  اجلميع  ويعلم 
هناك تقيدا حبرفية هذا النظام، 
وانا امتنى على كل زميل، ال بل 

هيئة مكتب الربملان مل تنعقد لغياب النصاب

بري التقى مكاري والسفري السعودي: خياري الدستور 
وأمتسك حبرفية النظام الداخلي

على كل موظف عادي، وعلى اي 
الرئيس  ان  يقول  ان  اعالمي 
ذاك،  او  القانون  هذا  أخر  بري 

إذا كان االمر قد حصل.
هناك  ان  قال  عون  العماد 

قوانني؟
أحدا،  أجيب  أن  أريد  ال   -
كل  فإن  امثلة،  اعطوا  وللذين 
االمثلة اليت قرأتها يف الصحف 
موجودة يف اللجان، اال اذا كانوا 
اجمللس  رئيس  اعطاء  يريدون 
اللجان  يالحق  بأن  صالحية 
وتعاقب بعد ذلك ال مسح اهلل، 
وهذا غري موجود ال يف لبنان وال 

يف أي بلد يف العامل.
سياسية  حماولة  هناك  هل 

للحملة على دولتك؟
إال  أجوهر  ال  جهيت  من  أنا   -
بدو  واللي  املشاكل،  على 
عاملشاكل،  جبوهر  انا  ميشكل 
واللي بدو حق وقانون ودستور 
كذلك، ولكن من االن اقول هلم 

ان خياري الدستور.
تشريعية  جلسة  هناك  هل 

مقبلة؟
- عندما يصبح لدينا مشاريع 

قوانني فسأدعو اىل جلسة.
مكاري

االجتماع  بعد  مكاري  وصرح 
الرئيس  دولة  أبلغت  بري:  مع 
اجمللس  مكتب  أعضاء  بأن 
املنتمي اىل 14 آذار لن حيضروا 
اجللسة  اىل   - امس   - اليوم 
أمورا  هناك  بأن  القتناعتهم 
جيب أن تبحث بروية يف ما بعد 
اجمللس.  اداء  حتسني  أجل  من 
وعلى الصعيد الشخصي، أعتقد 
ممكنا  كان  املوضوع  هذا  ان 
رأي  لي  وأنا  أخرى،  بطرق  حله 
أبلغته  املوضوع  يف  شخصي 
اىل دولة الرئيس وقيادات 14 
أعتقد  االحوال  كل  ويف  آذار، 
دراسة  وحبسن  بالرتوي  أننا 
حلول  اىل  سنتوصل  املوضوع 
لكل الشوائب واىل عودة انعقاد 
اجمللس واتباع الطرق اليت نرغب 

فيها.
ما هو موقف الرئيس بري؟

الرئيس  مع  تكلمت  لقد   -
انعقاد  أن  منه  وفهمت  بري، 
جلسة مكتب اجمللس اليوم كان 
فقط للتشاور، ألن موعد اجللسة 
املكتب  أعضاء  من  بطلب  كان 
ويف  االمور.  تنظيم  يف  للبحث 
املوعد مل  الذين طلبوا  أن  رأيه 
موقف  لديه  وليس  اليه،  يأتوا 

يف هذا املوضوع.
ال  اآلن  حتى  أنه  يعين  هذا 

تصديق حملضر اجللسة؟
ال  اجللسة  حمضر  تصديق   -
اجمللس،  مكتب  طريق  عن  يتم 
إال يف حاالت خاصة، وال ينطبق 
عدنا  فإذا  احلالي،  الوضع  على 
للمجلس  الداخلي  النظام  اىل 
فإن تصديق حمضر اجللسة يتم 
التالية  اجللسة  بداية  يف  عادة 
وليس  اجللسة  نهاية  يف  او 
اال  اجمللس  مكتب  طريق  عن 
يف حاالت خاصة جدا، مثال قبل 

االنتخابات.
ما الذي تغري ما دام من طلب 

االجتماع قاطعه؟
- ال أعتقد انهم قاطعوا. يف 
الواقع لقد طلبوا تأجيل املوعد، 
يف  االمر  اضع  ان  احب  وال 
اهلل  شاء  وان  القطيعة،  صيغة 
اي  من  قطيعة  هناك  يكون  ال 
جهة من اجلهات، وال سيما يف 
مكتب اجمللس، وما أعتقده أنهم 

أرادوا التأجيل.
القوانني  مصري  عن  وسئل 
فقال:  اجمللس  صدقها  اليت 
احملضر،  على  التصديق  بعد 
الرئيس  دعانا  اذا  يتم  هذا 
او  اجللسة،  اكمال  اىل  بري 
اذا صدقنا بعض املشاريع يف 
اعمال  جدول  وتكون  اللجان، 
جلسة  اىل  دولته  فيدعو  جديد، 
يف  احملضر  ويصدق  تشريعية 

بداية اجللسة.
نية  بري  الرئيس  لدى  هل 

للدعوة اىل جلسة تشريعية؟
منفتح  دائما  بري  الرئيس   -
للمجلس،  جلسات  عقد  على 
أقرت  مشاريع  هناك  دام  ما 
اللجان  درستها  أو  اللجان  يف 

املشرتكة.
السفري السعودي

استقبل  بري  الرئيس  وكان 
السفري السعودي علي عسريي، 

وعرض معه التطورات.
اوضح  عسريي  ان  وذكر 
خالل اللقاء أن القرار السعودي 
قرار  ليس  أخريا  صدر  الذي 
منع للسعوديني من اجمليء اىل 

لبنان، بل هو قرار حتذيري.
رئيس  ايضا  بري  واستقبل 
جلنة احلوار اللبناني - الفلسطيين 
خلدون الشريف يف حضور عضو 
أمل  حلركة  السياسي  املكتب 
عرض  وجرى  جباوي،  حممد 

للقضايا املتعلقة مبهام اللجنة.

القوات  حزب  رئيس  استهجن 
اللبنانية مسري جعجع حماولة اغتيال 
مستغربا  حرب  بطرس  النائب 
بعد  النواب  جملس  استنفار 
الفريق  استنكار  وعدم  احملاولة، 
اآلخر ملا جيري وحماولته التشكيك 
احملاوالت،  بهذه  االستخفاف  أو 
القوى  اعطاء  وجوب  على  مشددا 
مسؤوليتها  لتتحمل  الداتا  األمنية 
ومعربًا  بالتقصري.  تتهم  ال  وحتى 
جملس  استنفار  لعدم  اسفه  عن 

النواب بعد حماولة اغتيال حرب.
جعجع  الدكتور  استقبل  فقد 
فريد  النواب  جملس  رئيس  نائب 
زهرا،  انطوان  والنائب  مكاري 
األزمة  عن  االثر  على  وحتدث 
الناشئة جراء الطريقة اليت أقر بها 
اقرتاح قانون تثبيت املياومني يف 
بعد  أنه  فكشف  النيابي،  اجمللس 
التداول بني كافة افرقاء قوى 14 
نوابنا  يشارك  أال  على  تقرر  آذار 
يف اجتماع هيئة مكتب اجمللس بل 
االكتفاء بإيفاد النائب فريد مكاري 
ليضع الرئيس نبيه بري يف حقيقة 

األجواء.
وقال: اىل اآلن، هوية املوضوع 
هنا  من  التصاريح  بني  ضائعة 
اجمللس  ان  األمر  وحقيقة  وهناك 
االستمرار  يستطيع  ال  النيابي 
ذاتها  االستنسابية  العمل  بطريقة 
كما كان حيصل على مدى سنوات 
بعض  يف  انه  حد  اىل  وسنوات 
حوالي  اغالقه  كان جيري  االوقات 
البحث  دون  سنة  ونصف  سنة 
جداول  أو يف  االقفال  ظروف  يف 

األعمال.
العامل  ان  صحيح  أضاف: 
اجللسة  يف  حصل  ما  كان  املفجر 
ينطلق  مل  موقفنا  ولكن  األخرية 
العمل  منه فقط بل من كل طرق 
ان  واعترب  النيابي.  داخل اجمللس 
غياب نواب قوى 14 آذار هو مبثابة 
تعبري عن موقفهم مبا يتعلق بهذا 
كالم  بانتظار  حتديدا،  املوضوع 
بري  الرئيس  مع  وواضح  صريح 

يف هذا االجتاه.
اغتيال  حماولة  استهجن  واذ 
النائب بطرس حرب، رأى أنه من 
اىل   2005 العام  منذ  املقبول  غري 
حماوالت  عشرات  تقع  ان  اليوم 
اليت  االغتيال  وعمليات  االغتيال 
طالت قوى 14 آذار دون سواها، 
الفريق  استنكار  عدم  مستغربا 
اآلخر ملا جيري حتى أنه حياول بكل 
جلهة  ان  الدائم  االنكار  الوسائل 
بهذه  االستخفاف  أم  التشكيك 
هي  احلقيقة  ولكن  احملاوالت، 
املستهدف  هو  آذار   14 فريق  ان 
دوما وأترك االستنتاج للرأي العام 

اللبناني.
بري  الرئيس  قام  لو  أمل  وإذ 
للمجلس  العامة  اهليئة  بدعوة 
حبث  أجل  من  لالنعقاد  النيابي 
حماولة اغتيال النائب بطرس حرب 
الذي ميارس مهامه النيابية منذ 40 
االستنفار  هذا  لرؤية  أسف  عاما، 
يف أمور بسيطة يف الوقت الذي ال 

نشهده يف حماوالت االغتيال.

األجهزة  ان  أيعقل  وسأل: 
شاردة  بكل  تعلم  اليت  األمنية، 
وورادة يف البلد، جتهل ما حيصل 
تطال  اليت  االغتيال  حماوالت  يف 
قوى 14 آذار؟ فعلى سبيل املثال، 
أحدهم اتصل خبالته يف افغانستان 
فألقوا القبض عليه فورا فيما تقع 
عملية  او  اغتيال  حماولة  من  اكثر 
األجهزة  تتوصل  ان  دون  اغتيال 

االمنية الكتشافها.
االتصاالت  داتا  ان  اىل  ولفت 
هي اداة مهمة يف كل دول العامل 
والعمليات  اجلرائم  الكتشاف 
االرهابية اال يف لبنان، فحني بدأت 
تكشف اجلرائم من خالل هذه الداتا 
منذ اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
احلكومة  اختذت  عندها  تبعها،  وما 
عن  االتصاالت  داتا  مبنع  قرارا 
يراه  الذي  بالشكل  اال  التحقيقات 
من  أو  مناسبا  االتصاالت  وزير 

خالل ما يسمونه هيئة قضائية.
هذا  سيستمر  متى  اىل  وسأل: 
يريدوننا  هل  االجرامي؟  الوضع 
وحنرق  الشوارع  اىل  ننزل  أن 
الدواليب؟ لن نقوم بهذا التصرف 
ألنه ليس أسلوبنا بل ما سنفعله هو 
امساع صوت كل الشعب اللبناني 
يف  املقبلة  لالنتخابات  والتحضري 
العام 2013 ضد كل من ال يتحمل 
مسؤولياته يف الدولة حتى ال يبقى 
كل  على  عليه  هو  كما  الوضع 
واالقتصادية  االمنية  املستويات 
قيادات  ان  وأكد  واالجتماعية. 
فعلية  دولة  لقيام  تعمل  آذار   14
يف لبنان هلا كيان وحدود مرمسة 
ولكن لألسف هناك أطراف ال تريد 

هذا األمر.
بوجوب  احلكومة  جعجع  وطالب 
اعطاء كامل الداتا لألجهزة األمنية 
تتحمل  أن  عليها  بدورها  اليت 
املسؤولية حتى ال تتهم بالتقصري، 
سائال: أمن الصدفة اال تكتشف أي 
جرمية منذ العام 2005 اىل اآلن؟.

ونبه رئيس اجمللس اىل ضرورة 
إجياد ما جيب فعله حلل أزمة اجمللس 
وإن  عابرة  ليست  ألنها  النيابي 
أصبحت  املياومني  مبوضوع  بدأت 
بانتظام  آخر يتعلق  اآلن يف مكان 
العمل داخل مؤسساتنا الدستورية 

وال سيما اجمللس النيابي.
وراء  تقف  اليت  اجلهة  وعن 
من  سأل:  حرب،  اغتيال  حماولة 
ميلك حرية التحرك على األرض اىل 
هذا احلد؟ من لديه االمكانية؟ من 
ميلك جمموعات قادرة على التحرك 
أنها  حد  اىل  نراه  الذي  بالشكل 
أم  مزورة  رمسية،  بطاقات  متلك 
األجهزة  إحدى  على  تدل  صحيحة، 
األجهزة  هذه  هي  أين  األمنية؟ 
األمنية؟ ملاذا تكتشف كل الشبكات 
االغتيال  حماوالت  اال  االسرائيلية 
تستهدف  اليت  االغتيال  وعمليات 
قوى 14 آذار اال اذا كانت بعضها 
عن  النظر  أو تغض  متواطئة  أقله 

هذه اجلرائم؟.
االغتياالت  عودة  عالقة  وعن 
مبا حيصل يف سوريا حاليا لتفجري 
الوضع يف لبنان، قال: ال أعتقد، 

فللتذكري فقط ان هذه االغتياالت 
لبنان،  العام 2005 يف  منذ  بدأت 
العمل  بطبيعة  عالقة  هلا  ان  وأرى 
آذار   14 فريق  وطبيعة  السياسي 
يريد  الذي  واالستقاللي  السيادي 
السبب  وهلذا  فعلية  دولة  بناء 
اىل   2005 العام  منذ  يستهدف 

اليوم.
جعجع  محل  سؤال،  على  وردا 
مسؤولية حماولة اغتيال حرب اىل 
اىل  باإلضافة  اللبنانية  احلكومة 
التوصل  عدم  عن  مسؤولة  انها 
اغتيالي  أي نتيجة يف حماولة  اىل 
باعتبار انها متتنع عن تسليم داتا 
االتصاالت لألجهزة االمنية، معتربا 
انها ستودي بلبنان اىل مكان غري 

طبيعي واحلل يكمن يف رحيلها.
املتأزم  الوضع  كان  اذا  وعما 
اىل  سيؤدي  األكثرية  داخل 
هذا  يف  قال:  احلكومة،  اسقاط 
ولكن  عليهم  االتكال  اجملال ميكن 
ان  باعتبار  جتمعهم  مصاحلهم  رمبا 
بعض  على  مقتصرة  خالفاتهم 
حنن  بينما  والتوظيفات  التعيينات 
داخل  العمل  انتظام  مع  مشكلتنا 
وسنتابعها  الدستورية  املؤسسات 
اىل حني اجياد احللول هلا، فاألزمة 
حاول  وإن  طائفي  بعد  هلا  ليس 
السياق  هذا  يف  وضعها  البعض 
املستقبل  كتلة  دور  هو  والدليل 
ولذا  واجلامع  والفاعل  املشرف 

اصبح املوقف وطنيا شامال.
السيناتور ماكني

جعجع  الدكتور  واستقبل 
ماكني  جون  االمريكي  السيناتور 
السفرية  ترافقه  وفد،  رأس  على 
االمريكية مورا كونيللي يف حضور 
ايلي  اخلارجية  العالقات  مستشار 
العالقات  جهاز  ورئيس  خوري 
بو  بيار  القوات  يف  اخلارجية 

عاصي.
وعقب اللقاء قال ماكني، حبسب 
بيان للمكتب االعالمي جلعجع: اقدر 
جعجع،  الدكتور  وصداقة  قيادة 
الصعبة  االمور  ناقشنا  ولقد 
اللبناني  الشعبان  يعيشها  اليت 
والسوري، وقد اعربت عن تقديري 
يستقبل  الذي  اللبناني  للشعب 
هلم  ويؤمن  السوريني  الالجئيني 
عرضنا  كما  واملؤونة.  املساعدة 
للصراع املستمر يف سوريا واتفقنا 
الصراع  هذا  طال  كلما  انه  على 
الراديكالية  االطراف  ستحقق 
كتنظيم القاعدة تأثريا يف سوريا، 
ولقد بات معلوما انين ادعم بشدة 
الالزمة  واملساعدة  السالح  تأمني 
للذين حياربون من اجل احلرية يف 
اىل  ايضا  تطرقنا  سوريا.اضاف: 
الوضع السياسي يف لبنان وبعض 
النيابي  اجمللس  يف  املشاكل 
االمناء  يف  االستمرار  اىل  واحلاجة 

االقتصادي واالصالح.

جعجع استقبل مكاري والسيناتور ماكني واسف لعدم استنفار الربملان اثر قضية حرب
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أزمة  لبنان  كهرباء  مؤسسة  مياومي  تثبيت  قضية  انفجار  عكس 
مسيحية مزدوجة: فمن جهة، هناك مشكلة تناقص أعداد املسيحيني 
بفعل اهلجرة ما أوجد اختالاًل يف التوازن الدميوغرايف بني املسيحيني 
واملسلمني، ومن جهة أخرى، مثة مشكلة يف املشاركة اليت أقرها 
البطريرك  عنها  لطاملا حتدث  احلكم،  مستوى  على  الطائف  اتفاق 
املاروني مار بشارة بطرس الراعي غامزًا من قناة الشريك املسلم 
ان  الطائف شاءت  بينما صيغة  الوزراء،  الذي هيمن على جملس 
يكون اجمللس الذي يشارك املسيحيون بنصف أعضائه هو احلاكم 

واملقرر، يف إطار دميوقراطية توافقية.
بني  تواطؤًا  كان  الذي  »الرتويكا«  حكم  انتقد  أن  للراعي  وسبق 
رئيس اجلمهورية املسيحي الذي ُأعطي، منذ عهد الرئيس الياس 
اهلراوي، وزراء ـ رشوة ال حق له فيهم، فخسر بذلك صفة احَلَكم 
النواب  رئيس جملس  معًا، وبني  والغرم  الغنم  وبات شريكًا يف 
ورئيس احلكومة اللذين تقامسا احلقائب الوزارية الرئيسية. وقد 

اعُتربت هذه الصيغة خروجًا على الطائف.
وقد أدت ممارسة احلكم منذ الطائف إىل تباعد بني اجلانبني، وإىل 
تنافر بني املسيحيني وبعض املسلمني، إضافة إىل اخنفاض يف 
منسوب احملبة بني املسيحيني أنفسهم. لذلك، كانت دعوته احلربية 
على  واملسلمني  املسيحيني  بني  احلكم  يف  متجددة  شراكة  إىل 
قاعدة املساواة اليت أقرها الطائف، مع العدالة واملساواة، وحمبة 
»النداء  بعد  منهم  الشيعة  وخصوصًا  للمسلمني،  املسيحيني  من 
بكركي  بني  شرخًا  وأوجد  متوز«  »حرب  اثر  صدر  الذي  السابع« 
والطائفة الشيعية، وكذلك رفع منسوب احملبة بني املسيحيني إىل 

أعلى مستوياتها.
إال أن ما طالب به الراعي الشريك املسلم، وخصوصًا يف موضوع 
املشاركة يف ظل املناصفة، ينطوي على ثغر أساسية يف اهليكلية 
املسيحية اليت تتطلب من الراعي رياضة روحية للنظر يف الوضع 
األرض  ويف  الدميوغرايف،  الوضع  يف  وخصوصًا  كله،  املسيحي 
مدى  تقدير  أجل  من  املسيحيني،  أقدام  حتت  من  تنسحب  اليت 
طاقة هؤالء يف الوقت الراهن على ترمجة املناصفة عرب املشاركة. 
وهذا ما كشفته أزمة تثبيت مياومي مؤسسة كهرباء لبنان، وتعّذر  
حتقيق املناصفة يف التثبيت من دون ظلم أعداد ال يستهان بها 

من املسلمني.
وحبذا لو يتحنّي البطريرك الراعي فرص »اليقظة« االنتخابية لدى 
مسيحيي 8 و14 آذار اليت وّحدت صفوفهم للمرة األوىل يف جملس 
على  التصويت  بها  جرى  اليت  الطريقة  على  باالعرتاض  النواب 
العلمي  للبحث  الكهرباء،  مؤسسة  مياومي  تثبيت  قانون  مشروع 
واملعمق يف أسباب تناقص أعداد املسيحيني، بفعل اهلجرة اليت 

حتتاج هي األخرى إىل مؤمتر خاص.
وقد أعطى البابا بنديكتوس السادس عشر موضوع اهلجرة أهمية 
خاصة يف اإلرشاد الرسولي الذي سيحضره معه يف زيارته لبنان 

منتصف أيلول املقبل.
العبثية  احلروب  أمراء  يستنطق  ان  الراعي  البطريرك  حق  ومن 
نصف  من  أكثر  يشكلون  املسيحيون  كان  يوم   ،1975 عام  بني 
اللبنانيني، واليوم حيث هبط عديدهم إىل الثلث تقريبًا، ويسأهلم: 

ماذا فعلتم بلبنان؟
وال نظن البطريرك يف حاجة إىل من يعرض عليه خريطة »الكنيسة 
اليت ال تغيب عنها الشمس«، بعدما جال يف أهم املغرتبات، يف 
أمريكا وكندا واملكسيك وسواها، وشاهد لبنانات كثرية، مسيحية 
ومسلمة، لكنها مسيحية بأكثريتها، وقد استقرت هناك إىل األبد.

ماذا بقي للمسيحيني يف إطار املناصفة؟
جييب البعض »بقى الدور«.

لكن هذا الدور، من سيلعبه يف إطار الطائف؟ وكيف؟ وهل هو ممكن 
يف ظل اختالل التوازن الدميوغرايف بني املسيحيني واملسلمني؟

لقد أكثر البطريرك الراعي من الكالم على عقد اجتماعي جديد بني 
الطرفني على مستوى االنتماء للبنان الوطن النهائي، ووضع حد 
التعددية،  الوحدة يف  بناء  الدولة«، وإعــــادة  »للدويالت ضـــمن 

وهدم األسوار بني الطوائف واملناطق.
لكن، هل املشكلة يف العقد االجتماعي، أم يف املرض املزمن الذي 

يعانيه لبنان منذ نشأته، ويرفض جترع الدواء الشايف منه؟
املتحكمة  الطائفية  يف  هو  لبنان  مرض  بأن  راسخ  اعتقاد  مثة 
إقامة  إىل  العربي  اإلسالم  يدعو  الذي  البطريرك  وعلى  مبفاصله، 
والعدالة  املواطنة  جمتمع  تبين  اليت  الدميوقراطية  املدنية  الدولة 
واملساواة، ويطالب بفصل الدين عن الدولة، ان خيطو خطوة جريئة 
إىل األمام يف لبنان، فيدعو إىل إلغاء الطائفية السياسية، مقدمة 
إللغاء الطائفية عمومًا ومنع رجال الدين من التدخل يف السياسة 
إىل  الثقة  وإعادة  للظهور،  املسيحي  الدور  أمام  اجملال  وإفساح 
املسيحيني بوطنهم وبشعبهم. كما عليه أن حيضهم على التشبث 
أصحابها  ألنهم  أجلها،  من  واالستشهاد  بها  والتمسك  بأرضهم، 
أو  جاليات  وليسوا  األرض  أصليون يف هذه  وألنهم  الشرعيون، 
أقليات بشهادة شيخ األزهر الدكتور أمحد الطيب الذي يقول »ان 
النسيج الوطين، وال  العربي هم جزء من  املسيحيني يف املشرق 
تفرقة بني مسلم ومسيحي يف هذا املشرق، بل تسامح وتعايش 

بني اجلانبني«.
فهل يفعل؟

أبعد من تثبيت املياومني
ادمون صعب

النائب  اغتيال  حماولة  اثارت 
رمسية  فعل  ردود  حرب  بطرس 
فيها  ورأت  منددة  وسياسية 
السياسية  االغتياالت  خطر  عودة 
اللبنانية.  الساحة  اىل  جمددا 
وتعيد اىل االذهان موجة اجلرائم 
وطنية  رموز  حبياة  اودت  اليت 

سياسية واعالمية كبرية.
االعالمي  املكتب  وأوضح 
حماولة  تفاصيل  حرب  للنائب 
االغتيال يف البيان اآلتي: اشتبه 
الذي  البناء  يف  احلماية  عناصر 
بطرس  النائب  مكتب  فيه  يقع 
بوجود  الصلح  سامي  يف  حرب 
عناصر غريبة تثري الشبهة فألقي 
القبض على أحدهم بعدما تعاركوا 
معه وكان حيمل خنجرًا مما اصاب 
االطباء  وزحد  العناصر  بعض 
البناء جبروح،  الذين يعملون يف 
اّنه مت القبض عليه واتصلوا  إاّل 
لتسليمه. وقبل  األمنية  باالجهزة 
سيارة  وصلت  األجهزة  حضور 
الزجاج  الدفع قامتة  رباعية   bmw
وترجل   285037 الرقم  حتمل 
منها مسلح زعم أنه من خمابرات 
على  سالحه  وشهر  اجليش، 
املشتبه فيه وطلب اليه مرافقته 
سيارات  حضرت  فيما  وانطلق، 
اخرى من االجتاه املعاكس للسري 
وبسرعة فائقة، وملا وصلت اىل 
امام املكتب وتبني ملن فيها أنه 
استدارت  املشتبه،  تسليم  مت 
وعادت جمددا يف اجتاه الطيونة. 
املخابرات،  وصول  بعد  وتبني 
ان رقم السيارة مزّور والسيارة 
مسروقة وأن ادعاءهم بانهم من 
املخابرات غري صحيح. والتحقيق 

جار ملعرفة تفاصيل احلادثة.
النائب  كان  ذلك  غضون  يف 
يف  منزله  يف  يزال  ال  حرب 
احلازمية وعندما تبلغ حصول بلبلة 
يف مبنى املكتب، اتصل باألجهزة 
وكشفت  حضرت  اليت  األمنية 
على املبنى وعثرت على صواعق 
تكون  قد  املصعد  يف  وضعت 

متهيدا لزرع العبوة الناسفة.
احلكومة  مفوض  إنتقل  كذلك 
القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى 
صقر صقر اىل مكتب حرب ملعاينة 

املكان ومباشرة التحقيقات.
ويف وقت تتواصل عملية مسح 
كامريات  معاينة  ستتم  املبنى 
يف  للمصارف  التابعة  املراقبة 
اىل  للتوصل  حرب  مكتب  حميط 
كشف مالبسات احلادثة والتعرف 

اىل الفاعلني.
تصرحيات حرب

وقال النائب حرب يف مداخالت 
وأحاديث متلفزة وإذاعية: حاول 
شخصان  معه  سكينا  حيمل  رجل 
اقطنه  الذي  املبنى  اىل  الدخول 
يف  ساكنني  مع  عراك  وبعد 
وبقي  شخصان  فّر  البناية 
فاتصلوا  الشبان،  اوقفه  واحد 
مبخابرات اجليش العتقاله اال انه 
رباعية  سيارة  وصلت  فرتة  بعد 
االشخاص  احد  منها  ترجل  الدفع 
املوقوف  برأس  مسدسه  ووضع 
السيارة  اىل  بالصعود  وامره 
الشبان عن هويته عندها  فسأله 
انه من خمابرات  عّرف عن نفسه 
وذهب،  املوقوف  وأخذ  اجليش 
والحقا تبني ان السيارة مسروقة 
حصول  ان  وارى  مزور.  ورقمها 
هذا االمر قد يكون خيفي حماولة 

الغتيالي.
واكد حرب ان ما حصل شيء 

هذا  ان  واعترب  وخطري،  مشبوه 
عمل خطري يستهدفه.

ووضع النائب حرب العثور على 
املبنى  داخل مصعد  ناسفة  عبوة 
يف خانة الفلتان األمين يف البلد 
قدرة  وعدم  املسؤولية  وإنعدام 
على  الرمسية  بأجهزتها  الدولة 
ضبط األمن، وقال: بعدما حتول 
األمن اىل عملية بالرتاضي ووجود 
فمن  الشرعية  إطار  خارج  أسلحة 
الطبيعي ان يصل وضع البلد اىل 
هذا الفلتان ، مشريا إىل أنه ال 
ميكن ان يستمر الوضع على حاله 
وآن االوان ملعاجلة موضوع األمن 
اليت  األخبار  ألن  جدي،  بشكل 
يتم يتداوهلا بني األجهزة األمنية 
األمين  الوضع  حول  والسياسية 
ناقوس  دق  تستدعي  البلد  يف 
اىل  السياسيني  داعيا   ، اخلطر 
الغطاء  ورفع  املسؤولية  حتمل 
إطار  عن  خارج  شخص  كل  عن 
ان  الدولة  على  وجيب  الشرعية 
تلعب دورها وتطبيق القانون على 
مجيع الناس يف كل لبنان. وأكد 
ان اجليش عثر داخل املصعد على 
صواعق معدة للتفجري، كاشفًا ان 
وأخربه  به  اتصل  الداخلية  وزير 
يف  جديد  اسلوب  اعتماد  عن 
من  السياسيني  اغتيال  حماوالت 
الكهربائية  املصاعد  تفجري  خالل 
يف األبنية اليت يتواجدون فيها.

وردا على سؤال عما إذا وزارة 
اخرى  إجراءات  ستأخذ  الداخلية 
خالل الشهر األمين لتكثيف العمل 
وزيرالداخلية  إعالن  حرب:  قال 
للشهر األمين مل يوقف أي شيء 
عند  إمنا  هنا  ليس  القرار  وهذا 
ال  السياسيني  املسؤولني  مجيع 
ميليشيات  لديهم  الذين  سيما 
البلد سيظل غابة  ومسلحني وإال 
الكبري يأكل الصغري فيها. واكد 
تؤمن  دولة  بناء  علينا  جيب  انه 
األمن للبنانيني. لذلك آن اآلوان 
للتعامل مع هذا امللف مبوضوعية 
وفتح ملف السالح املنتشر وآمل 
ان تتم التحقيقات بطريقة جدية.

إذا تبلغ  وردا على سؤال عما 
من وزيرالداخلية كيفية التعاطي 
مع هذا املوضوع ومع املعلومات 
الواردة قال: الوزير شربل إتصل 
لإلستعالم وذكرته خالل اإلتصال 
عناصر  بعض  لدي  كان  بان 
أعرف  وال  سحبهم،  ومت  للحماية 
اىل  ستدفعه  احلادثة  هذه  إذا 
وزير  ان  احلقيقة  ففي  ردهم، 
ال  ألنه  مثلنا  ضحية  الداخلية 
يستطيع ان يعمل وحده يف بيئة 

فلتان وعنرته.
توقيت  عن  سؤال  على  وردا 
بدأت  حرب:  قال  احلادثة  هذه 
أجواء اإلغتياالت منذ فرتة وذلك 
القوات  حزب  رئيس  بقضية 
جعجع  مسري  الدكتور  اللبنانية 
مرورا مبعلومات عدة منها تتعلق 
بالنائب سامي اجلميل الذي تبلغ 
بعدم  الداخلي  األمن  قوى  من 
ألن  األمكنة  أحد  اىل  التوجه 
حيث  إلستهدافه  حماولة  هناك 
يف  مركونة  بسيارة  اإلشتباه  مت 
اليه،  الذي كان سيتوجه  املكان 
اتهامات  أية  يوجه  ال  أنه  مؤكدا 

قبل معرفة اجلهة.
إتصاالت

حرب  النائب  تلقى  ذلك  اىل 
إتصاالت إطمئنان وتهنئة بسالمته 
العماد  اجلمهورية  رئيس  من 
جملس  رئيس  سليمان،  ميشال 

رئيس  نائب  بري،  نبيه  النواب 
رئيس  مقبل،  مسري  احلكومة 
الدكتور  اللبنانية  القوات  حزب 
االعالم  وزراء:  جعجع،  مسري 
الوطين  الدفاع  الداعوق،  وليد 
والبلديات  الداخلية  غصن،  فايز 
والعدل  شربل  مروان  العميد 
شكيب قرطباوي، النواب: سامي 
اجلميل، نضال طعمة، علي بزي، 
وإيلي  رعد  حممد  قباني،  حممد 
السابقني  الوزيرين  كريوز، 
حممد شطح وطارق مرتي، املدير 
العام لقوى االمن الداخلي أشرف 
التمييزي  العام  املدعي  ريفي، 
القاضي سعيد مريزا، والقضاة: 
غسان عويدات، كلود غامن، رجا 
مفيت  صعييب،  ومالك  حاموش 
املصري،  حممد  الشيخ  البقاع 
ميشال  اإلستقالل  حركة  رئيس 
معوض، اضافة اىل عدد كبري من 
امنية  وقيادات  والنواب  الوزراء 
وعسكرية واعالمية، مساعد وزير 
اخلارجية االمريكية جيفري فيلتمان 
وسفرية االحتاد االوروبي اجنيلينا 

اخيهورست.
احلكومة  رئيس  إتصل  بدوره، 
جنيب ميقاتي من أملانيا بالنائب 
عن  له  ومعربا  مطمئنا  حرب 

إستنكاره حملاولة اإلغتيال.
اجلمهورية  مفيت  اتصل  كذلك 
حبرب مهنئا بسالمته من احملاولة، 
االجرامي  ب  احلادث  واصفا 
االستقرار  زعزعة  ويستهدف 
واالمان يف لبنان. ودعا االجهزة 
التشدد  من  مزيد  اىل  االمنية 
يف  وخصوصا  األمن  بسط  يف 
االخطار الداهمة اليت تهدد لبنان 

وشعبه.
كتلة  رئيس  إتصل  كذلك 
املستقبل الرئيس فؤاد السنيورة 
عنه  لإلطمئنان  حرب  بالنائب 
هلذا  الشديد  استنكاره  وأبدى 
دالالته  يف  اخلطري  احلادث 
يف  يأتي  والذي  واستهدافاته 
ظل  ويف  احلساسية  بالغ  سياق 
من  أكثر  على  استثنائية  أوضاع 
صعيد. وطالب احلكومة واألجهزة 
وإجراءات  عاجل  بتحقيق  األمنية 
هذا  مرتكيب  على  للقبض  فاعلة 

احلادث والكشف عمن وراءهم.
اإلدارة  جلنة  رئيس  وعلق 
يف  غامن  روبري  النائب  والعدل 
حماولة  على   mtv لقناة  حديث 
حرب  بطرس  النائب  استهداف 
قائاًل: االعتداء ليس على شخص 
على  اعتداء  بل  بطرس  الشيخ 
البلد، مؤكدًا أن ال أمن بالرتاضي 
يكن  واذا مل  بالتوافق،  أمن  وال 
هناك هيبة للدولة فال أمن، وحنن 
ألن  البلد  على  متخوفون  دائمًا 
قوى الشّر بإستطاعتها دائمًا ان 

تؤذيه.
املستقبل  كتلة  عضو  وقال 
النائب نبيل دو فريج: من الواضح 
مستتب،  األمن  أن  لبنان  يف 
ولكن وأنا شخص مسؤول ال أريد 
أن أحتدث يف اإلعالم وأتسرع يف 

توجيه اإلتهامات.
لن  جمدالني:  النائب  وقال 
لبنان  عن  ودفاعنا  مبادئنا  نغرّي 

وحريته وسيادته.
ورأى النائب مروان محادة أن 
ذاتها  واالدوات  نفسها  االشباح 
االغتيال  مسلسل  اىل  عادت 
مستهدفة  االغتيال،  وحماوالت 
تبقى  من  ورموز  لبنان  احرار 
يف هذا البلد من اصحاب كرامة 
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وحاملي مبادئ وابطال االستقالل 
والسيادة.

تويين  نايلة  النائبة  وعربت 
االغتيال. حملاولة  شجبها  عن 

اللبنانّية  الكتائب  حزب  وشجب 
اآلمثة  احملاولة  العبارات  بأّشد 
اليت كانت تستهدف النائب حرب 
خالهلا  من  املخططون  أراد  واليت 
التعرض لركن أساسي يف ثورة 

األرز.
اجتماع 14 آذار

بعد  اذار   14 قوى  ولفتت 
اجتماعها يف منزل النائب بطرس 
حرب اىل انه مرة جديدة تتعّرض 
من  لإلستهداف  آذار   14 قوى 
أركانها  أحد  إغتيال  خالل حماولة 
وأبرز شخصياتها، النائب الشيخ 
بطرس حرب، ويتفّنن القتلة يف 
تنويع وسائلهم القبيحة واجملرمة. 

وقالت يف بيان:
رئيس  إغتيال  حماولة  بعد 
الدكتور  اللبنانية  القوات  حزب 
بالقنص  معراب  جعجع يف  مسري 
وباستخدام  بعيدة،  مسافة  من 
وسائل مراقبة وتصويب متطورة، 
جلأ اجملرمون إىل حماولة زرع عبوة 
مكتب  إىل  املؤّدي  املصعد  يف 
سامي  شارع  يف  حرب  النائب 

الصلح - الطيونة.
وتأتي هذه احملاولة يف أعقاب 
تراكم معلومات عن الئحة إغتياالت 
بأساليب  آذار   14 قوى  لقادة 
املعلومات  أبرزها  لعّل  متعددة. 
عن خمططات إلستهداف الرئيس 
فؤاد  والرئيس  احلريري  سعد 
أّكدها  وقد  وسواهما.  السنيورة 
الداخلية  وزير  مرة  من  أكثر 
والبلديات مروان شربل معتربًا أن 
وداعيًا  عليها،  مبا  تقوم  وزارته 

اآلخرين إىل القيام بواجباتهم.
األعمال  هذه  ترتبط  كذلك 
سّيما  ال  احلكومة  بتواطؤ  اجملرمة 
يف عدم سعيها جّديًا حتى اليوم 
جبرمية  املّتهمني  تسليم  إىل 
إىل  احلريري  الرئيس  إغتيال 
تغطية  ويف  الدولية،  احملكمة 
السالح غري الشرعي الذي يقّوض 
أساسات الدولة وحيرم اللبنانيني 
حّقهم يف العيش بسالم يف كنف 
الشرعية،  قواها  وحبماية  الدولة 
احد  ينازعها  اال  جيب  واليت 
إمتالكها  حصرية  يف  احلق  على 

للسالح.
حيال هذا املوضوع:

آذار   14 قوى  حتّمل   - أواًل 
حماوالت  مسؤولية  احلكومة 
قيادات  تستهدف  اليت  اإلغتيال 
اإلستقالة  إىل  وتدعوها  آذار   14

الفورية.
آذار   14 قوى  ترفض   - ثانيًا 
حكومة  تشكيل  إستحالة  نظرية 
إبتزاز  من  تتضمنه  ملا  بديلة 

وتهديد لكل اللبنانيني.
حماوليت  جرمييت  إحالة   - ثالثًا 
والشيخ  جعجع  الدكتور  إغتيال 
بطرس حرب إىل احملكمة الدولية 
جرائم  مع  متالزمتني  باعتبارهما 
اإلغتيال وحماوالت اإلغتيال اليت 
منذ  آذار   14 قادة  إستهدفت 

.2004
احلكومة  مطالبة   - رابعًا 
بالتسليم الفوري لداتا اإلتصاالت 
والقضائية  األمنية  األجهزة  إىل 
والتيار  عمومًا  احلكومة  وحتميل 
حتديدًا  أهلل  وحزب  احلّر  الوطين 
الداتا  هذه  حجب  مسؤولية 

باعتبارهما واضعي اليّد.

حرب تلقى اتصاالت مستنكرة من سليمان وبري وميقاتي واملسؤولني
وردود الفعل حذرت من خطر عودة االغتياالت السياسية للبنان
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العماد  الرئيس  دولة  أعلن 
ميشال عون أن مقاطعة جلسة 
تأتي  اليوم  النيابي  اجمللس 
يف إطار رفض الطريقة اليت 
جلسة  يف  األمور  فيها  جرت 
أبدًا  حترتم  مل  واليت  األمس 
أما  الربملاني،  العمل  قواعد 
الوزراء  جلسة جملس  مقاطعة 
االعرتاض  إطار  يف  فتأتي 
ملشروع  احلكومة  جتاهل  على 

القانون الذي قدمته.
حتدث  الذي  عون  العماد 
التغيري  تكتل  اجتماع  بعد 
الرابية، وصف  واالصالح يف 
اىل  ولفت  باألزمة،  حدث  ما 
كبرية  تضحيات  قدم  قد  أنه 
بهدف احلفاظ على االستقرار، 
اليوم  جتاوزت  األمور  ولكن 

احلد املقبول، وقال:
اليوم  األسبوعي  لقاؤنا 
تصادف مع أزمة، إذ ال ميكننا 
أن نلّطف الّتعابري، هناك أزمة 
من  انطالقًا  حدثت  حقيقية 
هذه  ُبِنَيت  الّنواب.  جملس 
ورمبا  أسابيع  خالل  األزمة 
أشهرًا مبوضوع تثبيت العّمال 
لدى املتعّهدين، فعندما يقال 
أّنهم  يعين  فهذا  »مياومون« 
الّشركة  يف  مباشرًة  يعملون 
بشكل يومي، ولكن املوضوع 
عّمال  هناك  كذلك،  ليس 
وهناك متعهدون.. املتعّهدون 
كانوا يستقدمون عمااًل للقيام 
قد  العدد  حمددة،  بأعمال 
 !!10000 أو   5000 يكون 
األشخاص  يكون  ال  قد  إذ 
أنفسهم هم اّلذين يشاركون 
بالعمل دائمًا. وخالل عشرين 
جمموعة  تكّونت  تقريبًا،  عامًا 
الّطاقة  وزير  حتدث  عّمال، 
مطواًل عن وضعهم، ومل يوّفر 
فيها  وشرح  إال  مراسلة  أّي 
موقفه. وباملناسبة، ال حياول 
أحد أن يزايد علينا من الناحية 
املطروح  فاحلل  اإلنسانية، 
العمال  هلؤالء  سيؤّمن  كان 
والضمان  الثابت  العمل 

والتعويض..
بعد،  نفهمه  مل  ما  لسبٍب 
وقعت األزمة! وحنن اآلن أمام 
حصلت  ملاذا  كبري:  سؤاٍل 
األزمة؟! ال يوجد أي مؤسسة 
أو أي شركة يف العامل عندما 
حتتاج اىل موظفني توظف فوق 
للتوظيف  خطوة  أول  حاجتها، 
 ، والعدد  احلاجة  حتديد  هي 
عشرة  تريد  اليت  فالشركة 
عمال، قد يتقّدم اليها ثالثون 
عاماًل، ويكونون كّلهم كفوئني 
ومميزات.  صفات  ولديهم 
العمال  الّشركة  توظف  فهل 
تأخذ  أو  املتقّدمني  الثالثني 
يبدو  ولكن،  فقط؟؟  حاجتها 
ال  البسيط  املنطق  هذا  أن 
الّدولة،  يف  عندنا  يسري 
اجلميع،  ُيوّظفوا  أن  ُيريدون 

أو أن ُيوّظفوا مجيع الّناجحني! 
بد  ال  إذ  مقبول،  غري  هذا 
نعمل  حنن  سقف.  وجود  من 
حنن  إصالحيًا.  ونعمل  علميًا، 
أحد  ال  الّدولة.  وحنّدث  جنّدد 
ميكنه أن يفرض علينا قرارات 
انتخابية  ألسباٍب  خاطئة، 
ال  الّدولة  انتخابية.  غري  أو 
اليوم،  تعيش  كما  تعيش 
ونهب  نهب  الربكة«!!  »على 
ونهب.. كال! ألن نتعّلم شيئًا 
من هذه الّتجربة اّليت عشناها 

ملّدة 20 عامًا؟!
إذا مّت هذا األمر يف الكهرباء، 
عن  وماذا  املياه؟  عن  فماذا 
كان  إذا  الوزارات؟!  بقية 
حّس  يفتقدون  وزراء  هناك 
املهين  والضمري  مسؤولية، 
وتكرارًا  مرارًا  أدخلوا  أحيانًا، 
عمااًل وموظفني بهذه الطريقة، 
إّنهم  يقولون  ذلك  وبعد 
والوضع  األعباء  سُيصلحون 
سيحصل  فكيف  اإلجتماعي، 
إذًا  نستاء  ملاذا  ذلك؟!! 
املطلبية  احلركة  تّتسع  عندما 
اإلجتماعية الكبرية اّليت حتصل 
احلالة  تنتقد  واّليت  لبنان  يف 
القيام  عند  فيها؟!  اّليت حنن 
النتائج  معرفة  جيب  ما  بعمل 
املرتتبة عليه، خباصة ملن هم 
كبرية.  مسؤولية  مراكز  يف 
ينتبه  أن  شخص  كّل  على 
ُتبنى  ملسؤولياته، فالّدولة ال 
اّليت حتصل  الّدمياغوجيا  بهذه 

مرارًا.
ال  حمّددة،  بنية  دولة  لكّل 
ميكن  ال  نتجاوزها.  أن  ميكننا 
اّليت  البنية  هذه  نتجاوز  أن 

سُنعمر الّدولة بها.
دائمًا  يسعى  من  هناك 
هلم  وليس  عملنا.  لعرقلة 
يتصرفون  ألّنهم  بذلك،  احلق 
ضّد العلم، ضّد الّتنظيم، ضّد 
معاكٌس  ذلك  كّل  الكلفة.. 
متامًا لكّل املبادىء اّليت ترتكز 
يف  اجليدة  اإلدارة  عليها 

الّدولة.
حنن ال نتعاطى مع أحٍد يف 
عن  نتحّدث  حنن  وزاراته، 
يف  به  نقوم  جزئي  إصالح 
ال  فيه،  نتواجد  الذي  املكان 
احرتامًا،  أحٍد  على  يدنا  منّد 
علينا،  يده  أحٌد  مُيّد  ال  وكي 
احلديث  أردنا  إذا  ولكن 
فيمكننا  الوزارات  بقّية  عن 
وإذا  أمور كثرية،  عن  التكّلم 
دخلنا إىل وزارة نعرف ما يف 
داخلها ُمسبقًا. لقد درسنا كل 
الوزارات  مجيع  يف  األوضاع 
نفسح  كنا  وإذا  احلكومّية. 
الوضع  هذا  ظّل  يف  اجملال 
الّدقيق الذي نعيشه، ونضحي 
غالبًا مبصاحلنا فذلك من أجل 
اإلستقرار.  على  احملافظة 
من  نوع  هناك  أصبح  ولكن، 
جدًا  مراكز  على  اليد«  »مّد 

ال أحد ميكنه أن يفرض علينا قرارات خاطئة
العماد عون بعد اجتماع التكتل: القوانني واألنظمة 

هي اليت تضبط عمل املؤسسات

العبث  مسموح  وغري  حساسة 
ممّثلو  حنن  أبدًا.  أبدًا  بها 
شعب. ما جرى باألمس ليس 
الربملاني.  لألداء  احرتام  فيه 
النيابي  اجمللس  لرئيس  نكن 
ولكن   ، واالحرتام  احملبة 
رأيه،  يبدي  أن  يريد  عندما 
فال يبديه من على كرسيه من 
نائب  بتسليم  يقوم  األعلى، 
صفوف  اىل  وينزل  الّرئيس 
النواب ويقول ما يريد بصفته 
وزيرًا  يقاطع  ال  ولكنه  نائبًا، 
ومينعه من الكالم، وال يوقف 
»صّوتنا«.  ويقول  املناقشة 
ما من أحٍد صّوت أمس، كيف 
نعمل بقانون مل يتم التصويت 
حينما  أحدهم  لفتنين  عليه؟! 
قال »إّن رئيس جملس الّنواب 
يريدون  الّنواب  أّن  استشرف 

هذا القانون..«
األمور  كانت  رمبا  كاّل، 
حتدث أحيانًا بهذا الشكل فيما 
األوىل  املّرة  ولكّنها  مضى، 
األمر  هذا  فيها  حيصل  الذي 
معنا، وحنن ال نقبل بذلك. مل 
القانون،  على  التصويت  يتّم 
قانونًا،  يصبح  مل  هو  لذلك 
وأقول ما أقوله بدون مسايرة 
أو زعٍل من أحد. هناك قواعد 
اآلخرين.  مع  العالقة  حتّدد 
مع  صداقة  عالقات  هناك 
األفراد وعالقات طيبة، وهي 
ضمن نطاق آداب اجملتمع، أما 
يف املؤّسسات فهناك قوانني 
منها  خيرج  ما  وكل  وأنظمة، 
جيب أن يراعي هذه القوانني 
واألنظمة. هذا هو إطار العمل 
اإلطار  هذا  خارج  هو  ما  أما 

فهو ليس مقبواًل.
لويس  حنن لسنا يف عصر 
 Car tel est notre »الّرابع عشر
bon plaisir« ، حنن اليوم يف 
عصر تبادل آراء ومسؤولّيات 
موّزعة، وأي شخص يريد أن 

حيفظ حقوقه.
حنن حنرتم مجيع الّناس وال 
ويف  أحد،  أي  على  نعتدي 
ميكن  نتسامح،  كثرية  أحياٍن 
املتزايد  التسامح  يكون  أن 
هو ما جيعل اآلخرين يطمعون 
حدود،  شخص  لكل  فينا. 

النائب العماد ميشال عون

أعلن رئيس جملس النواب 
نبيه بري قبل قليل )احلادية 
رفع   ) دقائق  وعشر  عشرة 
اجللسة التشريعية اليت كانت 
اكتمال  لعدم  االربعاء  مقررة 

النصاب.
وقال الرئيس بري قبل رفع 
اجللسة: »ال يزال على جدول 
االعمال عدد من االقرتاحات. 
اساسية  اطرافا  ان  وأالحظ 
القاعة،  يف  موجودة  غري 
اجللسة،  نتابع  ال  ان  وامتنى 
علما ان هذا االمر ليس ميثاقا 
هو  امنا  طائفيا،  او  مذهبيا 
ميثاق سياسي. وان شاء اهلل 
اىل اجللسات املقبلة. ولذلك 

اختتم اجللسة.
قد  االول  اجلرس  وكان   
قرع يف اجمللس النيابي اذانا 
لدخول اجللسة التشريعية عند 
ظهر  قبل  من  عشرة  احلادية 
اليوم، فيما احلضور كان قد 

وصل اىل 47 نائبا.
عقدت  لقاءات  ذلك  وسبق 
بني رئيس جملس النواب نبيه 
الوزراء  جملس  ورئيس  بري 
جنيب ميقاتي والرئيس فؤاد 

السنيورة والنواب.
جملس  جلسة  يرفع  بري 
النواب بسبب غياب »أشخاص 

أساسيني« عنها
مقّررة  كانت  اليت  اجللسة 
االربعاء قاطعتها كتل »التغيري 
و«القوات«  واالصالح« 
و«نواب  و«الكتائب« 
 ، زحلة«  و«نواب  األشرفية« 
وكان قد سبق انعقاد اجللسة 
رئيس  بني  تشاوريا  إجتماعا 
بري  نبيه  النيابي  اجمللس 
ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
ورئيس كتلة املستقبل النائب 
فؤاد السنيورة لتحديد مصري 
للمجلس  التشرييعية  اجللسة 

النيابي.
النائب  عّلق  جهّته  من 
ملوقع  رميا  ابي  سيمون 
موقف  أّن   »tayyar.org»الـ
جاء  اليوم  املسيحية  الكتل 
اجللسة  إدارة  سوء  نتيجة 
سيما  باألمس،  التشريعية 
مشروع  على  التصديق  وأّن 
القانون ورفع اجللسة بالطريقة 
مع  متزامنة  كانت  مّتت  اليت 
كالم بعض النواب، وأكّد أبي 
مع  التعامل  أسلوب  أّن  رميا 
كتل وازنة بهذه الطريقة أمر 
مرفوض ومستهجن، الفتًا اىل 
بني خمتلف  التنسيق  ضرورة 

الكتل يف مثل هكذا حاالت.
قباني  حممد  النائب  وقال 
جلسة  أّن  النواب  جملس  من 
الثالثاء  يوم  النواب  جملس 
حصل  وما  مثمرة  كانت 
للمياومني  انصاف  أمس 
خصوصًا انه اعطاهم الضمانة 
باالستمرارية، فيما أشار غازي 
أّن االكثرية ايدت  زعيرت اىل 
القانون واملوضوع ال خيلق لنا 
وحتالفنا  حلفائنا  مع  مشكلة 

مع شركائنا مستمر ومتني.
اإلجتماع  سبق  قد  وكان 

النواب  بني  ليلية  اتصاالت 
وسامي  وعدوان  كنعان 
قرار  اختاذ  مت  وقد  اجلميل 

مبقاطعة اجللسة التشريعية.

أرقام
وافادت مصادر مطلعة على 
عمال  عدد  ان  الكهرباء  ملف 
 1780 حنو  يبلغ  الطلب  غب 
بني  ما  االكراء  وجباة  عامال، 
يتوزعون  عامال،  و730   720

طائفيا ومذهبيا كاآلتي:
عمال غب الطلب: اكثر   – 1
من 71% مسلمون، يف مقابل 

29% مسيحيون.
جباة االكراء: حنو %70   – 2
مسلمون، و30% مسيحيون.

وقد ادخل هؤالء يف بداية 
و1992   1991( التسعينات 
و1993( من دون مباراة، علما 
انهم يتقاضون اتعابهم وفق 
واملناقصات  الشروط  دفرت 
اليت جترى لتلزيم تعهدات غب 
الطلب. اي ان املتعهد يتوىل 
تشغيل  ويتوىل  العمل  تنفيذ 
الذين  الطلب  غب  عمال 
عن  اتعابهم  يوميا  يتقاضون 

العمل الذي يقومون به.
لكن االمر خيتلف بالنسبة اىل 
عقد  لديهم  اذ  االكراء،  جباة 
اجيار الصناعة مبوجب املادة 4 
من النظام املالي للمؤسسة، 
مرتبطني  غري  انهم  يعين  مبا 
بدوام عمل يف املؤسسة، بل 
على  معينة  نسبا  يتقاضون 
مباشرة  عالقة  وهلم  اجلباية. 
اجلباية،  دوائر  رؤساء  مع 
وللمؤسسة حق التعاقد معهم 

او فسخ العقد.
تبلغ  املذهيب،  التوزع  ويف 
نسبة الشيعة من جمموع عمال 
ما  االكراء  وجباة  الطلب  غب 
تبلغ  بينما  و%50،   45 بني 
حنو  والسنة  الدروز  نسبة 
املتبقية  والنسبة   ،%25

للمسيحيني.
ويف الكلفة االضافية اليت 
سترتتب على مؤسسة كهرباء 
املصادر  قدرت  لبنان، 
موظف  ألف  كل  كلفة  عينها 
سنويا،  لرية  مليار   45 بنحو 
نهاية  تعويضات  اىل  اضافة 
احتساب  وفروقات  اخلدمة 
سنوات  ثالثة  )كل  السنوات 
ان  يعين  مبا  واحدة(،  بسنة 
الكلفة االمجالية املقدرة على 
املؤسسة للـ2500 املقصودين 
بقانون التثبيت قد تصل اىل 
ما بني 130 مليارا و140 مليار 

لرية سنويا.
 58 الـ  منهم  بلغ  من  ومثة 
من العمر مما يعين ان تثبيته 
سيبلغ  اذ  يطول،  لن  اليوم 
سنوات،  بعد  التقاعد  سن 
وتاليا سيرتتب على املؤسسة 
وهذه  الكامل.  تعويضه  دفع 
اآللية تتناقض مع االجتاه اىل 
مؤسسة  تشركة  او  خصخصة 
واغراقها  لبنان،  كهرباء 
ومنهك  منتج  غري  بفائض 

حاليا.

موقف موحد من الكتل املسيحية
 بري رفع اجللسة لعدم اكتمال النصاب 
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وعليه أن يلتزمها. حنن نأسف 
تتّم  أن  ونأمل  حصل،  ملا 
معرفة األسباب اليت دعت إىل 
حصوله. أما ملاذا متنّعنا اليوم 
عن املشاركة يف احلكومة وما 
عالقة احلكومة يف األمر، فألن 
احلكومة قّدمت مشروع قانون، 
مل  وملاذا  هو  أين  وجتاهلته، 

تدافع عنه؟
الذي  القانون  مشروع 
األساس  هو  احلكومة  قّدمته 
من  املقّدم  اإلقرتاح  وليس 
حاجة  هناك  كان  إن  الّنّواب. 
الّتعديالت  للّتعديالت، حتصل 
عوضًا  القانون،  مشروع  على 
عن  ناتٍج  قانون  وضع  عن 
أن  ميكن  ال  مزّورة.  جلسات 
تسري األمور بهذه الّطريقة..!! 
هذه  نضبط  أن  قّررنا  حنن 
األمور ضمن احلدود املكتومة 
ح.  ألّننا أملنا أن ُتعّدل وُتصحَّ
تصحيحها،  يريدون  ال  هم 
الّرأي  على  ولكن  بأس،  فال 
العام أن يعلم مَل مّتت مقاطعة 
حصل  وكيف  الّنّواب،  جملس 

اإللتفاف.
األمور  أّن  يعلم  من  هناك 
تصبح  احلدود  ختّطى  عندما 
مبن  اجلميع،  على  خطرة 
الّسياسّيني،  خصومنا  فيهم 
يتمّتعون  كانوا  إن  والذين 
املسؤولّية  من  األدنى  باحلّد 
يدعموننا يف هذا املوضوع...
وقد يؤّسس هذا األمر حلاالت 

سياسّية جديدة.
على  أؤّكد  أن  أريد  وهنا، 
ما  تأويل  يتّم  ال  لكي  أمر 
خيار  إّن  التالي:  وهو  قلته، 
وال  وطين  خيار  هو  املقاومة 
الّداخلّية،  بالسياسة  عالقة له 
ألّنين مؤمن بأّن املقاومة هي 
ضرورة للّدفاع عن لبنان وعن 
جيوز  ال  ومصاحله.  حدوده 
املساس بهذا املوضوع إطالقًا 
السياسي  الكالم  فوق  ألنه 
وفوق اخلصومة. أما ما حصل 
إطاره  يبقى ضمن  أن  فيجب 
يتخّطاه  أن  احلالي ومن دون 
تأويالت  أو  أخرى  ألهداف 
بوضوح  هذا  أقول  أخرى. 
تأويله  يتّم  لئاّل  العلن  وعلى 
أن  جيوز  الرتجيحات.  وتبدأ 
خنتلف يف السياسة الّداخلّية، 
بهذا  املساس  جيوز  ال  ولكن 

املوضوع.
اليوم،  األسئلة  طرحنا 
وحّتى الّساعة مل أَر أّي شيء 
يف  املشاركة  علينا  يوجب 
جلسة احلكومة غدا )االربعاءً(، 
حالّيًا  مؤاتية  ليست  فاألجواء 
للّنقاش، وحنن ال حنّب اخلبط 
العشوائي، ولذلك حنن نطالب 
بشرٍح للموضوع لنعرف حقيقة 
نرى  ذلك  وبعد  حصل،  ما 
إىل  ستعود  األمور  كانت  إن 

جماريها أو ال.
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حمالت محزة اخوان

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

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

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

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

77 Waterloo Rd, 
P u n c h b o w l 
9750 3300

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

واعمال  االشتباكات  تواصلت 
القصف اخلميس يف سوريا على 
املناطق السكنية يف ريف دمشق 
شهدت  اليت  وادلب  ومحص 
مدنيا حصدتهم   ١٥ مقتل  وحدها 
املرصد  حبسب  العنف،  اعمال 

السوري حلقوق االنسان.
واعلن املرصد ان ريف دمشق 
النظامية  القوات  اقتحام  شهد 
حني  يف  كناكر،  بلدة  السورية 
برصاص  ووالدته  شاب  قتل 
القوات النظامية يف بلدة محورية 
اليت تشهد قصفا واطالق رصاص 

منذ عدة ايام.
احمللية  التنسيق  جلان  ولفتت 
نصرة  حاشدة  تظاهرة  خروج  اىل 
يف  واحملاصرة  املنكوبة  للمدن 
العاصمة  يف  العسالي  منطقة 

دمشق.
اربعة  قتل  محص،  ريف  ويف 
مدنيني احدهما طفل جراء القصف 
تدمر  مدينة  له  تعرضت  الذي 
وشاب برصاص مسلحني تابعني 
قرية  من  اختطافه  بعد  للنظام 
محص،  بريف  الشرقية  البويضة 
جراء  قتال  مدنيني  اىل  باالضافة 
تشهده  الذي  العنيف  القصف 

بلدة الرسنت.
االول  امس  صباح  ومنذ 
حبي  احمليطة  املنطقة  تعرضت 
قبل  عنيف من  عمرو لقصف  بابا 
القوات النظامية السورية، حبسب 
اصابة  اىل  لفت  الذي  املرصد، 
يف  تشارك  كانت  حوامة  طائرة 
االشتباكات الدائرة يف حميط حي 

بابا عمرو.
وافادت جلان التنسيق احمللية 
عن تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه 
من حماور عدة باجتاه احياء جورة 
مع  بالتزامن  والقرابيص  الشياح 
أنواع  بكافة  األحياء  هذه  قصف 
اىل  ادى  ما  الثقيلة  األسلحة 
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هذه  يف  األبنية  معظم  انهيار 
األحياء الواقعة يف محص.

للثورة  العامة  اهليئة  وافادت 
يف  ضخما  حريقا  ان  السورية 
احلولة نشب يف احلقول الشرقية 
الصرف  حمطة  مشال  تقع  اليت 
املناطق  أوسع  من  الصحي وهي 
الزراعية يف املنطقة وتقدر مبئات 
القمح  حماصيل  من  اهلكتارات 
القصف  نتيجة  والذرة  والشعري 
الرببري من قوات األمن املتمركزة 

يف حاجز مؤسسة املياه.
اشتباكات حلب

مقتل  اىل  املرصد  واشار 
القوات  من  عميد  برتبة  ضابط 
سيارته  استهداف  اثر  النظامية 
بريف  شنشار  بلدة  من  بالقرب 
محص. ولفت املرصد اىل مقتل 
مدنيني يف ريف حلب مشال البالد 
احدهما راعي اغنام قتل برصاص 
قوات النظام ومواطن اخر بسبب 
يف  اعزاز،  بلدة  على  القصف 
حني دارت اشتباكات عنيفة بني 
والقوات  املعارضني  املقاتلني 
ليل  منتصف  بعد  مند  النظامية 
احياء  يف  اخلميس   - االربعاء 
واالعظمية  وامليدان  الشعار 

التابعة ملدينة حلب.
سقط  ادلب،  حمافظة  ويف 
العدد االكرب من القتلى امس وهم 
١٥ مدنيا بينهم عائلة مكونة من 
رجل وزوجته وطفلهمااثر القصف 
معرة  بلدة  له  تعرضت  الذي 
احدهما  مدنيني  وثالثة  النعمان، 
طفل يف بلدة خان شيخون اليت 
تشهد اطالق رصاص وقصف من 
حبسب  النظامية،  القوات  قبل 

املرصد.
حبسب  قتل،  درعا  ريف  ويف 
الكتائب  احدى  قائد  املرصد، 
الثائرة املقاتلة يف ريف درعا إثر 
النظامية  القوات  مع  اشتباكات 

االردنية  احلدود  على  السورية 
الليل.  منتصف  بعد  السورية 
من  خمتلفة  احناء  تعرضت  كما 
عنيف  قصف  اىل  درعا  حمافظة 
من قبل القوات النظامية السورية 
واليادودة  الالجئني  خميم  يف 
الغربية  والغربة  والطيبة  وجاسم 
منتصف  بعد  ما  منذ  والصنمني 

ليل االربعاء - اخلميس.
احمللية  التنسيق  جلان  ووزعت 
طباعة  عملية  يظهر  فيديو  مقطع 
جريدة طلعنا عاحلريه اليت تصدرها 
اللجان يف داعل يف درعا، وذلك 
من  الثاني  يف  الصادر  للعدد 

متوز.
اشتباكات  دارت  وشرقا، 
ومقاتلني  النظامية  القوات  بني 
يف  احلرية  ساحة  يف  معارضني 
شهد  اليت  الزور  دير  مدينة 
اشتباكات  فيها  بورسعيد  شارع 
النظامية  القوات  بني  عنيفة 
وعناصر معارضة. وشهدت مدينة 
اثر  مواطنني  مقتل  السويداء، 
عند  بسيارة  ناسفة  عبوة  انفجار 
منتصف ليل االربعاء - اخلميس، 

حبسب املرصد.
عن  التنسيق  جلان  وافادت 
باالعتداء  واالمن  الشبيحة  قيام 

على املتظاهرين يف السويداء.
الالذقية  حمافظة  ويف 
العامة  اهليئة  اعلنت  الساحلية، 
شهدت  احلفو  منطقة  ان  للثورة 
محلة دهم وتفتيش واعتقال من 
النزهة  قبل قوات االمن يف حي 
املنازل  ابواب  خبلع  قامت  حيث 
اثاثها  نهب  بعد  الثالثة  للمرة 
باالضافة  سابقتني،  مرتني  يف 
يف  لزراعية  االراضي  لتمشيط 

املنطقة.
تعرضت  محاه،  حمافظة  ويف 
قبل  من  لقصف  اللطامنة  مدينة 

القوات النظامية.

املعارضة: اشتباكات يف مناطق حلب ودرعا
عقدت ٢٤ حركة ثورية مصرية وقصف عنيف على ريف دمشق ومحص وادلب

قصر  امام  صحافيًا  مؤمترًا 
عن  باإلفراج  للمطالبة  الرئاسة 
على  املعتقلني  املدنيني  مجيع 
ذّمة قضايا عسكرية، وهددت 
إذا مل  القصر  امام  باالعتصام 
تتم تلبية مطلبها خالل ٥ أيام.
اثناء  املصابني  أحد  وألقى 
القوى  باسم  بيانًا  الثورة 
للجنة  رفضًا  تضمن  الثورية 
اجلهورية  رئيس  شكلها  اليت 
على  قبضت  اليت  العسكرية 
حتمل  اليت  والشرطة  الثوار، 
ميثل  للثورة،  مباشرة  عداوة 
استهانة باملصريني وثورتهم.

رئيس  البيان  وطالب 
شامل  عفو  بإصدار  اجلمهورية 
احملاكمني  املدنيني  كل  عن 
عسكريًا، واملتهمني يف قضايا 

سياسية.
شهد  الوقت،  هذا  يف 
مرسي  املصري حممد  الرئيس 
طنطاوي  حسني  واملشري 
اجمللس  رئيس  العام  القائد 
وزير  املسلحة  للقوات  االعلى 
الدفاع امس حفل ختريج الدفعة 
اجلوي  الدفاع  كلية  من   ٤0
تضم  اليت  اإلسكندرية  يف 
من  مثانية  منهم  خرجيا   ١97
ختريج  شهدا  كما  السعودية. 
الدفعة الثالثة والستني للكلية 
واليت  باإلسكندرية  البحرية 
تضم ١0٤ خرجيني بينهم مثانية 
من  وأربعة  البحرين  من مملكة 

السعودية.
ملرسي  مشاركة  أول  وهذه 
شباب  ختريج  احتفاالت  يف 
العسكرية  الكليات  من  مصر 
بعد انتخابه وتوليه مسؤولياته 

الرمسية.
بظهور  البحري  العرض  وبدأ 

مرسي وطنطاوي يشهدان ختريج ضباط الطريان والبحرية

مؤمتر أمام قصر الرئاسة يعطي مهلة ٥ أيام إلطالق موقوفني

* الرئيس املصري مرسي *

عدد من الزوارق السريعة اليت 
والسرعة  احلركة  خبفة  تتميز 
يف  احلادة  واملناورة  العالية 
بالعرض.  واحد  خط  تشكيل 
من  آخر  عدد  أيضا  تقدم  كما 
السريعة  والزوارق  العائمات 
واملنضمة  خمتلفة  طرازات  من 
من  بعدد  وقام  حديثا  للخدمة 
املختلفة  البحرية  التشكيالت 
األداء  يف  املرونة  أظهرت 
والقدرات العالية على املناورة 
على  تساعدها  اليت  السريعة، 
بكفاءة  القتالية  مهامها  تنفيذ 

ودقة عالية.

املفيت الفلسطيين جييز نبش رفات عرفات بغرض التحقيق

أجاز مفيت عام القدس واالراضي الفلسطينية الشيخ حممد حسني 
أمس االول نبش رفات الرئيس الفلسطيين الراحل ياسر عرفات 

بغرض التحقيق يف اسباب وفاته.
وقال املفيت اذا كان هناك سبب الستخراج جثة اي شخص أو 
شهيد بغرض الفحص والتحقيق يف اسباب الوفاة، فانه ال مانع 

من ذلك.
الفلسطيين  االفتاء  جملس  رئيس  يشغل  الذي  املفيت،  وذكر 
األعلى، بانه سبق له وان اجاز نبش جثة فلسطيين شهيد بغرض 

التحقيق يف االسباب احلقيقية وراء وفاته.
الفضائية  اجلزيرة  قناة  بثته  تقرير  عقب  املفيت  فتوى  وجاءت 

واكدت فيه ان متخصصني
مالبس  على  املشعة  البولونيوم  مادة  وجود  اكتشفوا  خمربيني 
ما  العام ٢00٤،  يرتديها قبل مرضه يف  اليت كان  عرفات  ياسر 

يعزز حبسب التقرير فرضية وفاة الرئيس السابق
بالسم.

واشار املتخصصون الذين اجروا الفحص على مالبس عرفات يف 
احد خمتربات سويسرا، اىل ان فحص عينات من رفات عرفات قد 
يسهم يف تعزيز معرفة اسباب وفاته، رغم مرور مثانية سنوات على 
الوفاة. وأبدت القيادة الفلسطينية عقب نشر التقرير استعدادها 
لتقديم اي مساعدة ممكنة للتحقيق، وموافقتها على اخذ عينات من 
رفات عرفات، بشرط موافقة أسرته. وأكدت الرئاسة الفلسطينية، 
أن توفيق الطرياوي ما زال على رأس عمله رئيسا للجنة الوطنية 

للتحقيق يف ظروف اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.
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اندفع باجتاه اإلسرائيليني ليقتلوه طمعاً بتعويض مالي

هي ليست قصة من نسج اخليال وال من اخلرافة واألساطري، إمنا 
قصة واقعية ورمبا مؤثرة تعكس واقعًا مريرًا عاشه »مجيل« الذي 
ال حيمل من امسه أي معنى أو نصيب وال ميلك من اجلمال يف حياته 

سوى امسه.
وقف مجيل عيسى أمام هيئة احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة 
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني حسن 
شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي أمحد عويدات، ووقف 
اىل جانبه وكيله احملامي صليبا احلاج، يروي قصته وليواجه جرمًا 

ارتكبه يف حلظة ضعف، جرم التواصل مع املوساد اإلسرائيلي.
ومن إحدى مشاهد تلك القصة أن مجيل عيسى جلأ اىل الشريط 
احلدودي واندفع باجتاه اإلسرائيليني وهو يتمنى أن يواَجه برصاص 
الدولة  من  لعائلته  مالي  تعويض  على  احلصول  وهدفه  قاتل، 

اللبنانية، يف عملية حسابية بسيطة تثري الدهشة واالستغراب.
يد  على  »استشهد«  حال  يف  أنه  مجيل  اعتقاد  يف  كان 
اإلسرائيليني، فإن عائلته ستحصل على تعويض مالي قدره 30 
واالكتئاب،  اليأس  من  احلالة  هذه  اىل  وهو وصل  لرية،  مليون 
دفعته اىل االنتحار، بسبب وضعه املالي السيئ اىل حد مل يستطع 

فيه، مرة من املرات، معاجلة ابنته من كسور أصيبت بها.
ويف نهاية قصة مجيل أن العدو حاول استغالله واالستفادة من 
وضعه، فعمد اىل إغرائه باملال مقابل التعامل معه، لكن مجياًل أو 
»أبا منر« كما كان لقبه لدى اإلسرائيليني، املغلوب عليه مثل النمر 
»حزب  اىل  وجلأ  كبوته  من  استفاق  والثعلب«،  »النمر  يف قصة 

اهلل« واضعًا نفسه »بتصرفه«.
أخضع مجيل عيسى للتحقيق لدى احلزب وأفرج عنه، وذلك يف 
»لينال«  أشهر  أربعة  حنو  قبل  توقيفه  أعيد  حيث   ،2008 العام 
حكمًا خمففًا بعدما استجلى رئيس احملكمة كافة جوانب »قصته« 
قناعة  اىل  مع هيئة احملكمة جمتمعة  ليتوصل  وأبعادها وحقائقها 
مدة سنة  عليه  باحلكم  القانونية« جلميل عيسى  »النهاية  وضعت 

واحدة.
لدى  األلومنيوم  جمال  يف  يعمل  أنه  عيسى  أفاد  وباستجوابه 
ألف لرية، موضحًا  أشقائه، يف زبدين، وكان يتقاضى حنو 800 

بأنه من بلدة حبوش اجلنوبية إمنا يسكن يف منزل استأجره.
وبعد أن أقّر باستعماله 3 أرقام خلوية سئل: ملاذا قررت الذهاب 
ردًا  وأضاف  إخلص«.  بدي  »إلّنو  فأجاب:  احملتلة  األراضي  اىل 
على سؤال عن سبب إقدامه على االنتحار فأجاب: ألني مل أستطع 
وقعت  ابنيت  أن  حتى  وبنت،  من صيب  املؤلفة  عائليت  أعيل  أن 

وتعّرضت لكسور وكان عالجها يتطّلب مااًل كثريًا.
وروى عيسى كيف توجه اىل كفرشوبا حيث نام ليلة يف احلرج ثم 

اقرتب من الشريط فحضرت دورية إسرائيلية وقامت باعتقاله.
وبسؤاله قال: توجهوا بي اىل مركز عائد هلم بعد أن ساروا قرابة 
العشر دقائق يف السيارة وأدخلوني اىل مكان يشبه »الكارافان«، 
فسئلت عن هوييت بعد أن عّروني من مالبسي وعرضوا علّي التعامل 

معهم.
وردًا على سؤال أفاد عيسى أن شخصًا يتحدث اللهجة اخلليجية 
كان يتوىل احلديث معه وأبلغه أنه من اليمن. وأضاف: أخربته أنين 

أريد أن أنتحر بسبب وضعي املادي.
وباستيضاح رئيس احملكمة عن سبب إقدامه على الدخول اىل 
األراضي احملتلة قال: »أنا أعلم أنه يف حال قتلين اإلسرائيليون 
حتصل عائليت على 30 مليون لرية، وأنا كنت أريد أن ُأقتل على 

أيديهم للحصول على هذا التعويض«.
ويضيف عيسى أن املتحدث اإلسرائيلي معه عرض عليه العمل 
وأطعمين  آواني  لقد  وقال:  االنتحار.  فكرة  والعدول عن  لصاحله 
وبعد قرابة يومني من ذلك حضر شخص يدعى »توماس« ويتحدث 
اليمين،  اىل  إضافة  آخر  شخص  برفقته  وكان  اللبنانية،  اللهجة 

وأصّر علّي التعامل معهم، وأن أعيش بأمان.
إمنا  كال،  فأجاب:  للجنوب،  خريطة  عليك  عرضوا  هل  سئل: 
سئلت عن أشخاص من قرييت وعن مسؤولني يف حزب اهلل، كذلك 
للمحكمة  السابق  )الرئيس  خليل  نزار  الركن  العميد  عن  سألوني 

العسكرية(.
وسئل: على ماذا اتفقت معهم، فأجاب: أن نتواصل عرب اهلاتف 
بعد أن زّودوني برقم هاتف فرنسي وأن أتصل بهم عرب التيلي 
ماذا حصل،  فيه  اعتقلت  الذي  املكان  من  إعادتك  وقبل  كارت. 
يكون  وأن  هاتفًا،  ألشرتي  دوالر   2500 مبلغ  سلموني  فأجاب: 
اهلاتف للتواصل معهم فقط، وطلبوا مين سحب الشاحن والشرحية 

من اهلاتف يف حال عدم استعماله.
وردًا على سؤال أوضح عيسى أنه متت إعادته يف اليوم الرابع، 
وعندما سألتين زوجيت عن غيابي قلت هلا إني كنت يف بريوت. 
يّتقن  أو  الكومبيوتر  استعمال  يعرف  كان  إذا  بأنه سئل  وأضاف 
بالنفي. وقال إن اإلسم الذي كان  أجابهم  اللغة اإلنكليزية وقد 
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امنيات لبنانية
يستخدمه عرب اهلاتف للتواصل مع »اليمين« كان أبو منر أما اليمين 

فكان ملقبًا بـ«أبو عساف«.
وبسؤاله قال إن أبا عساف اتصل به وطلب منه شراء خط هاتف 
جديد على أن يزّوده برقمه. وأضاف: كنت أطلب منه أن يرسل 
لي املال، إمنا طلب مين احلصول على قرض من املصرف على أن 
يسّدد هو مثن القرض إمنا مل يفعل. وتابع عيسى: إتصل به مرارًا 

وإمنا مل يرسل لي أي مبلغ مالي.
وسئل عن املعلومات اليت طلبت منه فقال: طلب مين أبو عساف 
أفعل  مل  إمنا  بداخله  يوجد  وماذا  النبطية  يف  مرّوة  مركز  مراقبة 
نفسي،  وسلمته  اهلل  حزب  قصدت  ثم  به  اتصالي  قطع  وقررت 
حزب  اىل  سّلمه  حبوزته  كان  الذي  الفرنسي  الرقم  أن  وأوضح 

اهلل.
ملواد  وفقًا  عيسى  إدانة  العامة  النيابة  ممثل  طلب  أن  وبعد 
االتهام، ترافع وكيله احملامي صليبا احلاج، فاعترب أن حال موكله 
ال تهدف اىل العمالة إمنا بدافع الواقع الذي كان يعيشه حيث حاول 

االستفادة من االنتحار.
وكّرر ما أدىل به موكله يف التحقيق األولي حني أفاد أنه خالل 
العام 2008 كان عاطاًل عن العمل ويعيش ضائقة مالية، فقرر إنهاء 
حيث  اإلسرائيلي  اجليش  من  نار  إلطالق  تعرضه  خالل  من  حياته 
ستحصل حينها عائلته على تعويض مالي. وقال احلاج إن دافع 

موكله كان ُمّرًا وقد حاول العدو استغالله.
أي  يقدم  مل  إمنا  بالعدو  اتصل  موكلي  أن  صحيح  وأضاف: 
معلومات طلبت منه، بل توجه مباشرة اىل حزب اهلل. وانتهى اىل 
اكتمال  لعدم  التعامل  جرم  من  موكله  عن  التعقبات  إبطال  طلب 

عناصره، ومنحه أسبابًا خمففة ووقف تنفيذ العقوبة.
أما املتهم فطلب الشفقة والرمحة.
***

قتيل حبادث اصطدام على جسر صفري

قضى شاب يف حادث اصطدام وقع عند جسر صفري يف الضاحية 
احلادث  وقع  الصحية«.  لألدوات  »بيالكو  شركة  مقابل  اجلنوبية 
صباحًا بني جرافة نوع »كاتربيلر« يقودها حسن احلاج دياب وبني 
دراجة نارية نوع »هوندا فري واي« يقودها بالل غازي طبوش )28 
اىل  إسعاف  بسيارة  جثته  ونقلت  الفور.  على  الذي قضى  عامًا( 
»مستشفى بهمن«. وفتحت مفرزة سري الضاحية حتقيقًا مع سائق 

اجلرافة ليبنى على الشيء مقتضاه.

***

فتاة تستنجد بالقوى األمنية
وتبلغ عن اختطافها منذ الثالثاء

سجل يوم الثالثاء املاضي اتصال هاتفي ورد اىل القوى األمنية 
عن فتاة تعرضت لعملية خطف، غري انه مل يثبت منذ ذلك التاريخ 
ما يفيد عن ان عملية اخلطف مؤكدة. يف وقت أفادت معلومات ان 
ماريا صادق دخلت اىل لبنان يف 25 اجلاري أي قبل يوم من اجراء 

االتصال، واختفت وهي حتمل اجلنسية النمساوية.
وكان ورد عند السابعة والثلث من مساء الثالثاء املاضي اتصال 
هاتفي اىل غرفة عمليات قيادة سرية بعبدا يف قوى األمن على 
خط النجدة )112( من الرقم اخللوي /78/881299، من فتاة جمهولة 
اعتديا  لعملية خطف من قبل شخصني، وقد  تعرضت  انها  قالت 
عليها وهي ال تعرف معامل لبنان كونها عاشت يف اخلارج، كما ال 
تعرف بالتالي مكان وجودها حاليًا، اال انها تعرف حبسب حديثها 
انها موجوة داخل منزل جتهله وان اخلاطفني موجودون يف الغرفة 
اجملاورة. وقد مت حتويل مضمون االتصال عرب قيادة منطقة جبل 
األمن  لقوى  العامة  املديرية  اىل  الداخلي  األمن  قوى  يف  لبنان 
إجراء  مكان  خالله  من  املعلومات، حيدد  داتا  اذن  لطلب  الداخلي 
االتصال لكن ال جواب على ذلك مما جيعل عملية اخلطف غري مؤكدة 

بكل تفاصيلها حلني اجراء ما يلزم ليبنى على الشيء مقتضاه.
***

لبنان يتجه اىل تقديم شكوى ضد اسرائيل
بعد تركيزها اجهزة جتسس يف اجلنوب ثم تفجريها

األمن  اىل جملس  إسرائيل  تقديم شكوى ضد  اىل  لبنان  يتجه 
الدولي فور تسلمه نتائح تقرير التحقيق الرمسي الذي جيريه اجليش 
اللبناني يف شأن اإلنتهاك اإلسرائيلي الذي متثل بتفجري الطائرات 
احلربية االسرائيلية جهاز تنصت كان مزروعًا على شبكة االتصاالت 
السلكية حلزب اهلل يف واد بني بلدتي طريفلسيه والزرارية عند 

جمرى نهر الليطاني.
ذكرت مصادر امنية يف اجلنوب ان هذا التفجري ليس االول الذي 
تزرعه اسرائيل على الشبكة املذكورة وتكتشفه املقاومة ثم تفجره 
طائرات العدو االسرائيلي من دون طيار، مشرية اىل ان اسرائيل 

كانت قد زرعت يف اوقات سابقة اجهزة جتسس على شبكة حزب 
اهلل السلكية يف وادي حوال ويف خراج صريفا سرعان ما اكتشفها 
امن املقاومة ثم عمدت اسرائيل ومن اجلو اىل تفجريها بواسطة 
طائرات االستطالع من دون طيار، من نوع ام ك خمتصة بأعمال 

التجسس.
الليطاني  الزرارية تقع مشال منطقة  ان  واشارت املصادر اىل 
وخارج اطار ومندرجات قرار جملس األمن الدولي الرقم 1701 وان 
اسرائيل فجرت من اجلو 3 اجهزة جتسس كانت زرعتها على شبكة 
حزب اهلل السلكية يف املنطقة الوعرة واملليئة باالشجار وعلى تلة 
الليطاني  الزرارية وطريفلسيه وارزاي وعلى نهر  لبلدات  مواجهة 
الذي مير قرب اسرتاحات ومنتزهات طريفلسية، متوقعة ان تكون 
اسرائيل زرعت االجهزة على الشبكة من خالل عمالء هلا، ألن عملية 
وضعها على الشبكة حتتاج لوقت ودقة وحرفية وان تفجريها مت 
بعدما اكتشف احلزب  العدو االستطالعي  بواسطة طريان  من اجلو 

هذه االجهزة.
فنيو  فيه  الذي تشارك  اللبناني  االمين  االجناز  ان هذا  وقالت 
املقاومة االسالمية وخمابرات اجليش اللبناني ووزارة االتصاالت، 
العمالء  شبكات  بتفكيك  متثل  االول  بارزين:  تطورين  بعد  جاء 
جهازين  اهلل  حزب  اكتشاف  بعد  والثاني  وتوقيفهم  االسرائيلية 
متطورين زرعتهما إسرائيل يف أحد األودية على مقربة من قرية 
حوال القريبة من احلدود اإلسرائيلية اللبنانية للتجسس والتنصت 
أن  اكتشفت  أن  بعد  وفجرتهما  للمقاومة  التابعة  االتصاالت  على 

احلزب علم بأمرهما.
وانه ازاء االخفاق املدوي، رفعت اسرائيل من وترية جتسسها 
عرب نصب عشرات اعمدة االرسال من مجيع األلوان واألحجام اجملهزة 
االسرائيلية  واملواقع  التالل  يف  والتنصت  املراقبة  آالت  باحدث 
املطلة على طول احلدود الدولية مع لبنان ويف حماذاة اخلط األزرق 
أخريا  لبناني  امين  تقرير  اكده  ما  وهذا  الدولي يف خطوة الفتة، 
الذي اجرى مسحا على الطريق احملاذي للمستوطنات االسرائيلية 

احملاذية لقرى عديسة والوزاني مرورا ببوابة فاطمة.
املطلة  الثغرة  تلة  على  طويلة  فرتة  منذ  إسرائيل  نصبت  كما 
على بلدة عديسة اعمدة ارسال ضخمة يف حماذاة انتنات صغرية 
ظاهر  اسرائيلي  موقع عسكري  هناك  يكون  ان  من دون  وكبرية 
ومستعمرة  رياق  تلة  فوق  ترتفع  شاهقة  اعمدة  تقابلها  للعيان، 
املطلة تركزت فوق موقع لإلحتالل اإلسرائيلي ومتتد هذه األعمدة 
احلدود  من  نسبيا  والبعيدة  القريبة  املرتفعات  لتصل  واالنتنات 
الدولية ميكن استخدامها يف عمليات او إلرسال او للغايتني معا، 

وميكن ان يكون اكثر من ذلك.
أنها  سابق،  وقت  يف  املتحدة  األمم  أبلغت  اسرائيل  وكانت 
ستواصل مساعيها جلمع معلومات استخباراتية يف اجلنوب طاملا ال 
تسيطر احلكومة اللبنانية على هذه املنطقة بشكل كامل وذلك يف 
اعقاب استفسارات من األمم املتحدة قدمت إلسرائيل حول أجهزة 

التنصت اليت مت اكتشافها قرب قرية حوال احلدودية.
ويكشف هذا البالغ أن اسرائيل جندت هلذه احلرب الباردة، كل 
متطورة  إلكرتونية  ومعدات  تنصت  وأجهزة  من شبكات،  متلك  ما 
يف سبيل العثور على معلومة ما حول حتركات املقاومة ومراكزها 
الذي  الفشل  بعد  وخاصة  صوارخيها  ومنصات  أسلحتها  وخمازن 
وبنتيجة هذه احلرب،  اكتشفت  وقعت فيه يف حرب 2006 فهي 
أنها مل تكن تعلم شيئا عن الساحة اجلنوبية وبناء عليه فهي تعمل 
على حتصني وضعها عرب التجسس والتنصت والتسجيل وإعادة بناء 

شبكات العمالء وما شابه. الع على امللف.
***

السارق والضحية »يتبادالن األدوار«

أراد أمحد قاسم البيطار )46 عامًا( تقديم املساعدة ألحد األشخاص 
بأن أقّله بسيارته. وما لبث البيطار أن »تبادل األدوار« بينه وبني 

ذلك اجملهول ليتبنّي أن األخري كان ينوي سلب سيارته.
فعلى طريق عام الفرزل ولدى نقل أمحد قاسم البيطار شخصًا 
ولدى  تعلبايا،  اىل  إيصاله  منه  طلب  احلشيمي  آل  من  إنه  قال 
السيارات شهر  وصوله اىل منطقة كسارة قرب مصلحة تسجيل 
بوجهه سكينًا وأجربه بعد تهديده بالذبح على الرتجل من سيارته 
نوع مرسيدس 180 )صنع 1996( وبداخلها أوراقها وفر بها تاركًا 

البيطار على الطريق.
***

إصابة ثالثة بإمخاد حريق يف كوكبا
  

شب حريق كبري قضى على اكثر من 250 دومنًا من احراج بلدة 
كوكبا يف قضاء راشيا وعلى بعض حقوهلا الزراعية، نتيجة اشتداد 
النريان  البلدة من حماصرة  اهالي  الرياح، ومتكن عدد من  سرعة 
اللبناني.  واجليش  املدني  الدفاع  مبساعدة  واالطراف  الداخل  من 
وقد اصيب ثالثة من أبناء البلدة حبروق طفيفة نتيجة قوة النريان 

وسرعة انتشارها.
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

بعد ثالثة أشهر فقط على زيادة 
النفسهم  الفيدراليني  النواب 
هذه  وكأن  دوالر،  ألف   44
الزيادة ال تكفي نظرا  لـ »العمل 
الشاق والدؤوب واملثمر«  الذي 
هم  فها  للوطن،  به  يقومون 
االسبوع  هذا  النفسهم  يزيدون 
دفعة ثانية مببلغ 5550 دوالرا.. 
فما الذي يرّدهم ويردعهم اليس 

مفتاح اخلزنة بيدهم؟!.
فقد متت زيادة األجور بنسبة 3 
األسبوع،  هذا  بهدوء  املئة  يف 
ضعف  تقريبا  تعادل  وهي 
مما  السنوي،  التضخم  معدل 
القول  اىل  بارز  سياسي  دفع 
تلقوا  السياسيني  »ان  ساخرا  
بضريبة  اخلاصة  تعويضاتهم 
 pollies’ own carbon tax( الكربون« 

.)compo

املقاعد  نواب  يتلقى  وسوف 
قدرها  إضافية  زيادة  اخللفية 
االسبوع،  يف  دوالرات   106
 190550 إىل  رواتبهم  لرتتفع 

دوالرا.
شهر  زيادة  مع  الزيادة  فهذه 
أنهم  تعنيان  مارس،  اذار/ 
سيحصلون على  49،640 دوالرا 
اي ما يعادل تقريبا 1000 دوالر 
يف األسبوع أكثر مما كان عليه 
راتبهم يف هذا الوقت من العام 

املاضي.
رواتب  يف  الطفرة  هذه  وتأتي 
وقت  يف  الفيدراليني  النواب 
االدنى  املسخَدمون  فيه  تلقى 
إضافيا  مبلغا  البالد  يف  اجرا  
يف  فقط  دوالرا   17،10 قدره 
يف  دوالرا   890 اي  األسبوع،  

السنة.
الوزراء  رئيسة  راتب  وسريتفع 
 14430 حبدود  غيالرد  جوليا 

دوالرا إىل 495430 دوالرا.
 129 الوزراء  رئيسة  وتتقاضى 
دوالر   2500 اي  دوالر،  ألف 
مما  أكثر  األسبوع   يف  تقريبا 

كان عليه راتبها قبل عام.

بعد ثالثة اشهر فقط على الزيادة االوىل

السياسيون الفيدراليون يزيدون ألنفسهم 5550 دوالرا

اما زعيم املعارضة طوني ابوت 
دوالر  آالف   10 على  فسيحصل 
إىل  راتبه  يرفع  مما  اضافية 

352،517 دوالرا.
وبهذه الزيادة يصبح راتبه  91 
ألف دوالرا اكثر مما كان عليه  

العام املاضي.
كذلك سريتفع راتب وزير اخلزانة 
واين سوان بأكثر من دوالر 11 
ألف دوالر ليصل  إىل 390627 
بـ100  اكثر  بزيادة  اي  دوالرا، 
ألف دوالر على مدى 12 شهرا.

باالحراج  النواب  بعض  ويشعر 
األجور،  زيادة  لتوقيت  بالنسبة 
معتقدين انها من السابق الوانها 
بعد الصفقة الضخمة يف األجور 

يف شهر اذار/ مارس.
كما  حصل املوظفون الرمسيون 
حكومة  من  اجور  زيادة  على 

الوالية
فقط  أيام  بعد  الزيادة  وتأتي 
اجلمود  كسر  يف  الفشل  من  
السياسي يف ملف طاليب اللجوء 
العمل  بدء  نفسه  االسبوع  ويف 

بضريبة الكربون.
وكان كيفن راد قد قطع الطريق 
عام  يف  الرواتب  زيادة  على 
2008، لكن النواب صوتوا هذا 

العام ملصلحة هذه الزيادة.
املستقلة  احملكمة  وافقت  وقد 

على زيادة االجور هذه.
وقالت احملكمة »إن هذه الزيادة 
عدم  ضمان  على  تساعد  سوف 
مقارنة  الربملانية  الرواتب  ختّلف 
القطاع  مداخيل  من  غريها  مع 

العام«.
اخلضر  حزب  زعيمة  وانتقدت 
وقالت  القرار،  ميلن  كريستني 
انها  احلكومة  تقول  »عندما 
الناس   تعطي  أن  تستطيع  ال 
الذين يكافحون يف بداية البحث 
عن عمل )Newstart( مبلغا إضافيا 
األسبوع  يف  دوالرا   50 قدره 
مالئمة  مستويات  على  للحصول 
للعيش، وان احلد األدنى لألجور 

يف  دوالرا   17،10 فقط  زاد 
لنفسها  تزيد  فيما  األسبوع، 
دوالر   100 مبلغ  وللسياسيني 
بالكاد  هذا  فان  األسبوع  يف 

ميكن تقّبله«.
واضافت تقول »اذا كان ميكن 
بالتأكيد  لألمة حتمل هذا، فهي 
مساعدة  تتحمل  ان  ميكنها 

مواطنينا األكثر فقرا«.
الرواتب،  االرتفاع يف  و يعطي 
جراء زيادتي اذار املاضي ومتوز 
 85000 زيادة  الوزراء  احلالي، 
وزراء  احد  ان  حني  يف  دوالر 
بـ  دفعة  على  حيصل  الظل 
97000 ألف دوالر بسبب التغيري 
لنواب  االضافية  الدفعات  يف 

املقاعد االمامية يف املعارضة.
رئيس  من  كل  وسيكسب 
ورئيس  سليرب  بيرت  الربملان 
مبلغ  هوغ  جون  الشيوخ  جملس 

86 ألف دوالر إضافية.
وقد جاءت زيادات الرواتب على 

النحو التالي:
 190550 اخللفية  املقاعد  نواب 
 5550 بزيادة  اي  دوالر  

دوالرا.
غيالرد  جوليا  الوزراء  رئيسة 
بزيادة  اي  دوالرا   495430

14430 دوالرا.
نائب رئيسة الوزراء واين سوان 
بزيادة  اي  دوالرا   390627

11377 دوالرا.
ابوت  طوني  املعارضة  زعيم 
بزيادة  اي  دوالرا   352517

10267 دوالرا.
سليرب  بيرت  الربملان  رئيس 
بزيادة  اي  دوالرا   333462

9712 دوالرا.
بزيادة  دوالرا   328698 الوزراء 

9573 دوالرا.
دوالرا،   238187 الظل  وزراء 

بزيادة 6937 دوالرا.
يسري  األجور.  حمكمة  املصدر: 
 1 من  ابتداء  الزيادة  مفعول 

متوز/ يوليو احلالي.
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سدني

Master License No: 409566317

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012

واين  اخلزانة  وزير  اعلن 
سوان ان لدى اسرتاليا احلق 
القتصاد  التحضري  إطار  يف 
طاقة  مع  مستقبلي  وطين 
اكثر نظافة وانبعاثات كربون 

اكثر اخنفاضا.
الكربون  ضربية  دخلت  وقد 
العمالية حيز التطبيق الفعلي 
يوح االحد املاضي يف االول 

من متوز احلالي.
وصرح السيد سوان لتلفزيون 
ايه بي سي يوم االثنني قائال 
يكون  حتى   ،21 القرن  »يف 
األوىل  الدرجة  من  اقتصادنا 
جيب  املتقدمة،  الدول  بني 
ان يكون مدعوما بشكل كبري 
وممارسات  متجددة  بطاقة 
استخدام  يف  كفاءة  أكثر 

الطاقة«.
وتابع يقول »لقد حصلنا على 
الكربون،  تسعري  مع  اإلطار 
وهو نظام قائم على السوق 

بتكلفة اقل وفعالية اكرب«.
وقال السيد سوان ان بعض 
تتدفق  سوف  التسعري  آثار 
بدء  االقتصاد من خالل  على 
بدفع   294 الـ  امللوثني  كبار 

سوان: اسرتاليا ختطط 
القتصاد أكثر نظافة

23 دوالرا للطن من انبعاثات 
الكربون.

الثابت  السعر  وسينقل 
تعويم  نظام  إىل  للكربون 
عام  االنبعاثات  يف  االجتار 

.2015
ضريبة  تأثري  ان  وقال 
على  التضخمي  الكربون 
يف   0.7 سيكون  االقتصاد 
سنت  من  »أقل  أي   املئة، 

واحد يف الدوالر«.
»سيكون  يقول  واضاف 
هناك تأثري قليل او متواضع 
تسعري  جراء  االسعار  يف 

الكربون«.
محلة  ان  سوان  ورأى 
الكربون  التخويف من تسعري 
املعارضة  زعيم  يقودها  اليت 
تضعف  سوف  ابوت  طوني 
حيث تظهر املزيد من احلقائق 

تأثريها على االقتصاد.
كل  »ان  اخلزانة  وزير  قال  
وكل  أبوت،  السيد  مزاعم 
وان  اردت،  اذا  اكاذيبه 
سوف  املتطرفة  بياناتهم 
تكون أقل مصداقية يوما بعد 

يوم، وأسبوعا بعد أسبوع«.

موقف  الشرطة  طوقت 
سيدني  مطار  يف  السيارات 
بوجود  تهديد  عن  تقارير  بعد 

قنبلة صباح يوم االربعاء.
وقال بيان للشرطة الفيدرالية 
التعامل  جيري  انه  االسرتالية 
على  قنبلة  بوجود  إنذار  مع 

حممل اجلد.
الفيدرالية  الشرطة  وقالت 
جيرون   الشرطة  »ضباط  ان 
املشبوه  للجسم  تقييما 
على  عليه  العثور  مت  الذي 
اجرة  لسيارة  االمامي  املقعد 

متوقفة«.
»الشرطة  تقول  واضافت 
اجلهات  مع  تعمل  الفيدرالية 
شرطة  ذلك  يف  مبا  املعنية 
سيدني وشركة مطار سيدني 
إلجراء تقييم حول ما إذا كان 

املطلوب مزيدا من العمل«.
»هذا  ان  تقول  وتابعت 
جبدية،  معاجلته  تتم  الوضع 
الفيدرالية  الشرطة  وان 
للربوتوكوالت  وفقا  تستجيب 
اعطاء  وسيتم  الطبيعية.. 
يف  املعلومات  من  املزيد 

الوقت املناسب«.
وقال متحدث باسم شرطة نيو 
استدعاء  مت  انه  ويلز  ساوث 
املوقع  إىل  الشرطة  ضباط 

قبل منتصف النهار بقليل.
»إن  عن  املتحدث  وكشف 
ضربوا  الشرطة  ضباط 
كاجراء  املنطقة  حول  طوقا 

احرتازي«.
وتقوم وحدة خرباء املتفجرات 

بالتحقيق الالزم.

مطار  باسم  متحدثة  وقالت 
اجلوية  الرحالت  ان  سيدني 

بوجود  التهديد  جراء  تتاثر  مل 
قنبلة.

تهديد بوجود قنبلة يف مطار سيدني الداخلي يغلق موقف السيارات
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اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

جنا رئيس والية كوينزالند كامبل 
نيومان من  حادث سيارة وهو 
يف طريقه حلضور قمة اجملالس 
البلدية يف صن شاين كوست.

كوريري  »ذي  الزميلة  وعلمت 
ان   )The Courier-Mail( مايل« 
سيارة رئيس الوالية كانت على 
طريق Ocean Drive يف  منطقة 
صطدمتها  عندما   Twin Waters
سيارة أخرى يف جانب الركاب، 
السيد  جيلس  كان  حيث 

نيومان.
ملوقع  نيومان  السيد  وقال 
االلكرتوني  مايل  كوريري 
»أشعر   :couriermail.com.au
أني حبالة جيدة جدا. واعتقد اننا 
جدا.  وحمظوظون  جدا،  سعداء 
يف  السيدة  أن  إىل  سعيد  أنا 
نهضُت  عندما  األخرى،  السيارة 
يف  بدت  فانها  عنها،  الطمئن 

ذلك الوقت على ما يرام«.
انها  حقا  »آمل  يقول  واضاف 

خبري«.
أثر  للحادث  »كان  يقول  وتابع 
اىل حد بعيد. لقد حلقت بالسيارة 

أضرار كبرية«.
كان   انه  نيومان  السيد  وقال 
ذلك  يف  اهلاتف  على  يتحدث 
يف  اجلس  كنت  »لقد  الوقت، 

رئيس والية كوينزالند ينجو من حادث سري

مقعد الركاب يف السيارة«.
بالتأكيد   »اشعر  يقول  واضاف 
الواقع  يف  كنت  حمظوظ.  انين 
على اهلاتف يف ذلك الوقت مع 
كبري موظفي مكتيب واملدير العام 
احتدث  بقيت  الوزراء.  لرئيس 
طوال الطريق. أعتقد أنين قلت: 
سيارة  حادث  وقع  لقد  انظروا 
 ،Look we’ve just been in a car acciden

كان شعوري احلقيقي: هل هذا 
على  حنن  هل  فعال؟..  حيدث 
وشك اخلروج من هذا ...؟ كل 
هذا مّر يف بالي. كان ميكن أن 

يكون هذا أسوأ بكثري«.
وقال نيومان يف سرد احلادث، 
السيارة  يقود  كان  سائقه  ان 
املسموح  السرعة  حدود  ضمن 
»من   سيارة  احنرفت  عندما  بها 
وصدمت مباشرة جانب السيارة 
كل  أرى  كنت  استقلها..  اليت 
ذلك حيدث ولكن مل يكن هناك 
وقوع  دون  للحؤول  طريقة  أي 

احلادث«.
صدمنا  »لقد  يقول  واضاف 
الباب  حتطم  مجيعا.  احلادث 
الباب  رفس  علي  كان  متاما. 

حبرفية وبكلتا قدمّي للخروج«.
الوالية  رئيس  تابع  ذلك  بعد 
جلمعية  املالية  للقمة  طريقه 

يف  )البلديات(  احمللية  احلكومة 
نوفوتيل  منتجع  يف  كوينزالند 
يوم  صباح  خطابا  القى  حيث 

االربعاء.
اىل  اإلسعاف  عناصر  ووصل 
للسيد  فحوصات  الجراء  املنتجع 

نيومان وموظفيه.
الوالية  رئيس  فريق  وقام 
الشرطي  وحارسه  سائقه  من 
ميتش  الصحفي  وسكرتريه 
بسيارة  باالتصال  غرايسون، 

أخرى لنقلهم.
السيد  باسم  متحدث  وقال 
مل  أخرى  سيارة  ان  نيومان 
 stop( تتوقف على اشارة التوقف
رئيس  سيارة  وصدمت   )sign

هولدن  طراز  من  وهي  الوالية 
اآلخر  اجلانب  من  ستايتسمان 

للسائق.
وأضاف »كنا مجيعا نريد الذهاب 
اىل املناسبة.. حنن ال نزال يف 

حالة صدمة«.
االسعاف مبساعدة  عناصر  وقام 

سائق السيارة األخرى.
عاد يف  فقد  نيومان  السيد  أما 
إلجراء  بريزبن  إىل  الحق  وقت 

فحص طيب.
يف  حتقق  الشرطة  زالت  وما 

احلادث.

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012

السيارة التي  كان يستقلها رئيس والية كوينزالند كامبل نيومن

احد موظفي نيومان يتحدث اىل الشرطة

السيارة التي  كان يستقلها رئيس والية كوينزالند كامبل نيومان

القادة االسرتاليون يشيدون باجلندي 
االسرتالي الذي قتل يف افغانستان

االسرتاليون  القادة  ادى  
االستثنائي«  »العمل  لـ  التحية 
بالين  املخضرم  للكوماندوز 
يف  حتفه  لقي  الذي  دميامز 

افغانستان على يد املتمردين.
بعد  مصرعه  اجلندي   لقي  وقد 
صدره  يف  ناري  بعيار  اصابته 

من قبل متمردين.
وقال قائد قوات الدفاع  اجلنرال 
من  اجلندي  ان  هريلي  ديفيد 
عاما(،   40( اخلاصة  القوات 
عن  »مدافع  بأنه  وصفه  الذي 
اجلنود )a soldier’s soldier(«، قتل 
وادي  منطقة  يف  عملية  خالل 
شورا يف اقليم اوروزغان صباح 
يوم االثنني، بتوقيت أفغانستان 

احمللي .
اجلندي   على  النار  أطلقت  وقد 
يف  كان  الذي  اخلربة،  ذي 
جولة الواجب للمرة السابعة يف 
مع  اشتباك  خالل  أفغانستان، 
مسلحني بينما كان يف مهمة مع 
األفغانية  الوطنية  األمن  قوات 
الستهداف أحد قادة املتمردين.

وقال اجلنرال هريلي ان دورية 
قدمت  األولية  اإلسعافات 
واحملاوالت  الفورية  املساعدة 
املستمرة النعاشه حتى مت نقله 
إىل مرفق طيب يف تارين كوت.

واضاف يقول »ان كل احملاوالت 
السعافه  اجلميع  بها  قام  اليت 

باءت بالفشل«.
وقد مت إعالم عائلة اجلندي ليلة 
طلبت  قد  كانت  حيث  وفاته، 

عدم كشف هويته.
وقال اجلنرال هريلي ان اجلندي 
جتند يف اجليش عام 1990، ثم 
اجلوية  القوات  فوج  إىل  انضم 
بريث  يف  املساندة  اخلاصة 

)SAS( عام 1995.
وكشف قائد القوات االسرتالية  
بأنه  يصفونه  »زمالءه  ان  عن 
عالية  عنصر عمليات على درجة 
من االحرتاف وانه كسب احرتاما 
العمليات  زمالئه يف  لدى  كبريا 
اخلاصة على مدى سنوات عديدة 

من اخلدمة«.
اجليش  عن  »بالنيابة  وقال 
عميق  أقدم  الدفاع  وجمتمع 
مواساتي ألسرة اجلندي ورفاقه 
هذه  أن  أعرف  وزمالئه.. 
من  ختفف  ان  ميكن  ال  الكلمات 
به  يشعرون  الذي  الكبري  احلزن 
اليوم ولكن آمل أن جيدوا راحة 
خدم  اجلندي  هذا  أن  علمهم  مع 

 رئيسة الوزراء جوليا غيالرد وقائد الجيش الجنرال ديفيد هارلي ووزير الدفاع ستيفن سميث

بلده بكل فخر وامتياز«.
تكون  االخرية  الوفاة  ومع 
جنديا   33 خسرت  قد  اسرتاليا 

يف أفغانستان منذ عام 2001.
الوزراء  رئيس  قالت  بدورها 
مع  كانت  اليت  غيالرد،  جوليا 
ثكنة  ديفيد هريلي يف  اجلنرال 
العالن  داروين  Larrakeyah يف 
جندي  فقدان  ان  إحلزين،  النبأ 
اسرتالي آخر كان »ضربة مروعة 

ألمتنا«.
ان  أعرف  »أنا  تقول  واضافت 
االسرتاليني اليوم سوف يقفون 
اجلندي  هذا  لفقدان  احرتاما 
خدمته  شّرف  الذي  الشجاع 

وتضحيته«.
وقالت رئيسة الوزراء انها تفهم 
االسرتاليني  من  »الكثري  ان 
عن  أخرى  مرة  يتساءلون  سوف 
مهمة اسرتاليا يف أفغانستان.. 
لالسرتاليني، أريد أن أقول: هذا 

يوم مأساوي وصعب للغاية«.
نستوعب  مجيعا  »اننا  واضاف 
هذا  لكن  املأساوية.  األخبار 
مما  جزء  هو  املأساوي  احلادث 
ألن  أفغانستان  يف  به  نقوم 
ألمتنا  جدا  مهمة  الرسالة  هذه 

األسرتالية«.
اىل  ذهبنا  »لقد  قائلة  وتابعت 
هناك للتأكد من أن أفغانستان 
لن تستمر يف أن تكون مالذا آمنا 
مواصلة  سبب  هذا  لالرهابيني. 
حمدد  هدف  لديها  اليت  مهمتنا 
وجدول زمين حمدد لذلك سنتابع 
مهمتنا يف أفغانستان رغم حزننا 

الشديد هلذه اخلسارة«.
اما زعيم املعارضة طوني ابوت 
االستثنائي«  »العمل  بـ  فاشاد 
اخلاصة  القوات  من  للجندي 
االسرتالية الذي قتل بالرصاص 

يف أفغانستان.
للصحفيني  أبوت  السيد  وقال 
لوفاته،  »حنزن  داروين.  يف 
عائلته  ومع  أصدقائه  مع  حنزن 
ورفاقه، لكننا حنرتم متاما العمل 

الذي كان يقوم به«.
ثقة  على  »انين  يقول  وتابع 
يقف  االسرتالي  الشعب  بأن 
هو  وهذا  جنودنا  وراء  دائما 
جنودنا  اهلامة..  األسباب  أحد 
من  يقاتلون  أفغانستان  يف 
وانهم  وقيمنا،  مصاحلنا  أجل 
الشعب  من  االحرتام  يستحقون 

االسرتالي«.
»كال  ان  ابوت  السيد  وقال 

والشيوخ(  )النواب  الربملانني 
يف  أسرتاليا  وجود  يدعمان 

افغانستان«
واضاف »إنها مأساة رهيبة عندما 
مصرعه  جنودنا  من  أي  يلقى 
ولكن  بالواجب..  قيامه  خالل 
مرتني،  أفغانستان  زرت  لقد 
الوقت يف  من  الكثري  وقضيت 
التحدث اىل جنودنا. انهم مجيعا 
عن  وخياطرون  املتطوعني،  من 
اجل  من  اجلنا،  من  خاطر  طيب 
يف  أنه  يدركون  وأنهم  بالدنا، 
بعض األحيان ُتدفع امثان باهظة 

جدا«.
»انهم  املعارضة  زعيم  وقال 
يعرفون  وهم  واجبهم،  يعرفون 
ذلك  يفعلون  وهم  مهمتهم، 
أحرتمهم  وأنا  رائعة،  بطريقة 

وأؤيدهم«.
بدوره اعلن وزير الدفاع ستيفن 
مسيث ان هذه اخلسارة سيكون 
هلا اثر عميق للغاية داخل القوات 

اخلاصة وايضا يف بريث.
وهذه الوفاة هي الوفاة األوىل 
مصرع  منذ  السرتاليا  بالنسبة 
والعريف  دايف  برايس  الكابنت 
أشلي بريت ووكيل العريف لوك 
غافن بالرصاص على يد رجل يف 
زي اجليش األفغاني خالل موكب 
االول/  تشرين   29 يوم  صباح 

أكتوبر من العام املاضي.
هذه  »إن  الدفاع  وزير  وقال 
هلا  سيكون  املأساوية  اخلسارة 
األسرتالي  اجملتمع  داخل  صدى 

اليوم«.
رهيب  يوم  انه  مسيث  وقال 
لعائلة اجلندي وللقوات اخلاصة 
ولقوة  االسرتالي  وللجيش 

الدفاع.
كما اشاد وزير اخلزانة للظل جو 

هوكي ببطولة اجلندي.
فقدان  ان  هوكي  السيد  وقال 

جندي كان دائما حدثا حزينا.
عن  هوكي  السيد  واعرب 
لو  كما  عائلته  مع  »شعوري 

كانت خسارة صديق«.
وقال وزير اخلزانة للظل السيد 
لقد  فيه  شك  ال  »مما  هوكي 
اجلندي   جتربة  ان  مهنيا..  كان 
انه  يعنيان  املتكرر  وارساله 
ستواجهه  اليت  التحديات  يعلم 
ينبغي  وانه  حرب،  منطقة  يف 
قدمها..   اليت  للتضحية  احرتامه 
أنا أحرتمه لبطولته.. ان تضحيته 

لن تذهب سدى«.
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

ملحمة النجوم
 لصاحبها رومانوس اسكندر

لدينا أجود أنواع اللحومات الطازجة يوميًا
غنم .. بقر.. ماعز

نبيع بالجملة واملفرق 
نلبي طلبات املالحم واملطاعم

أسعار مهاودة جدًا

 

 زورونا مرة لتزورونا كل مرة

Shop 3 / 120 Rawson Rd, Greenacre NSW 

Tel: 9796 1326  -  Mob: 0405 333 336

خدمة ممتازة .. نظافة تامة.. صدق يف املعاملة 
 لكافة حاجاتكم من التمديدات 

 والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

(Bell Tower Centre) 
Unit 24 / 191 Parramatta Rd, 

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

Manager 
(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA)

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم: 625 165 0478

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

2WAY TOWING 
SERVICES

لقطر وتحميل جميع أنواع السيارات واملراكب 
 البحرية يف سائر أنحاء سدني
 اتصلوا بــ آرثر: 0414419090

 خدمة على مدار الساعة 7 أيام يف األسبوع
 معاملة صادقة ودقة يف املواعيد

أسعار خاصة لحاملي هذا اإلعالن

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012
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نداء  طاليب جلوء   قارب  اصدر 
اىل   طريقه  يف  وهو  استغاثة 
حبر  يف  ايالند  كريسماس 
من  تعقب  ظل  يف  جدا،  هائج 
قبل فرقاطة وولونغونغ التابعة 

للبحرية.
واطلق طاقم القارب، الذي حيمل 
ما بني 130 و180 شخصا، نداء 
االسرتالية  للسلطات  استغاثة 
الساعة 4:30 من فجر  االربعاء، 
مدعيا أن املياه تأخذهم وحباجة 

اىل مساعدة.
حبث  جهود  النداء  أثار  وقد 
فرقاطة  مع  كربى،  وانقاذ 
املكان  من  القريبة  وولونغونغ 
حوالي  بعد  على  كانت  واليت 
52 ميال حبريا جنوب جزيرة جاوة 

االندونيسية الرئيسية.
الداخلية  الشؤون  وزير  وقال 
وولونغونغ  ان  كلري  جايسن 
يف  سليما  القارب  على  عثرت 
وتتحرك  وانقاذ  حبث  منطقة 
كريسماس  جنوب  حنو  ببطء 
اىل  العودة  من  بدال  ايالند، 
ُيعتقد يف  كان  كما  اندونيسيا 

البداية.
للصحافيني  كلري  السيد  وقال 
مل  أنه  »ُوجد  ادياليد  يف 
واضحة  عالمات  هناك  تكن 
لالستغاثة.. لكنين يف حاجة إىل 
التأكيد على ان الظروف اجلوية 
هناك يف الوقت احلاضر صعبة 

للغاية«.
وقال ان الظروف اجلوية هناك 
الفرقاطة  وأفراد  جدا  وعرة 
أن  ميكنهم  ال  وولونغونغ 

يستقلوا القارب بأمان.
حتسنت  إذا  انه  عن  وكشف 
الظروف سوف ينزلون على منت 
القارب ملعرفة ما إذا كان حقا 
على  يقفون  انهم  حمنة..  يف 
عملية  إلطالق  االستعداد  أهبة 
إنقاذ يف حالة  انقالب القارب 

أو البدء بالغرق.
املالحة  سالمة  سلطة  وقالت 
ان   األسرتالية  البحرية  
»تواصل  سوف  وولونغونغ 
مدار  على  القارب  سالمة  رصد 

الساعة«.
كما ان الفرقاطة Leeuwin هي 
املنطقة  اىل  طريقها  يف  أيضا 
لتقديم املزيد من الدعم إذا لزم 

األمر.
وكالة  باسم  متحدث  وقال 

رصد قارب جلوء متوجها اىل كريسماس ايالند

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

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

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

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

بادارة لطف اهلل حجار

اعلنت جمموعة شركات التجزئة ان 
زيادة اإلنفاق يف جتارة التجزئة 
ايار/ مايو  ميكن أن  خالل شهر 
قبل  من  »وقائيا«  تفاخرا  يكون 
العمل  دخول  قبل  املستهلكني 

بضريبة الكربون حيز التنفيذ.
فقد قالت رئيسة اجلمعية الوطنية  
 )ANRA( األسرتالية لتجار التجزئة
انها  اوزمون   )Margy( مارغي 
فوجئت وشعرت بسعادة بارتفاع 
مايو   ايار/  لشهر  االنفاق  ارقام 
بنسبة 0.5 يف املئة وفقا ملكتب 

اإلحصاء األسرتالي.
أوزموند  السيدة  وقالت 
يوم  سيدني  يف  للصحفيني 
مايو  ايار/  شهر  »ان  االربعاء 
جيدا  شهرا  يكون  أن  إىل  حتول 

القلق من ضريبة الكربون عزز البيع بالتجزئة
لتجار التجزئة،«.

أفضل  ويلز  ساوث  نيو  وكانت 
دون   من  الواليات  بني  حاال 
املزدهرة،  املوارد  صناعة 
على  املستهلكني  انفاق  مع 
املنزلية  واألدوات  املالبس 
ومجيع القطاعات، باستثناء جتارة 
تقديرات  جتاوز  بشكل  األغذية، 

النمو.
ولكن السيدة أوزموند قالت ان 
ميكن  التسوق  يف  الفورة  هذه 
االسعار   ارتفاع  يكون سببها  ان 
بضريبة  العمل  ببدء  املرتبطة 

الكربون.
وكشفت السيدة أوزموند عن ان 
»ربع السكان الذين حتدثت إليهم 
يف دراسة حديثة ال يفهمون حقا 

على  سيحصلون  كانوا  إذا  ما 
تعويض من سعر الكربون«.

يقومون  قد  »الناس  ان  ورأت 
نهاية   قبل  وقائي  بتسوق 

حزيران/يونيو«.
ان  أوزموند  السيدة  واعلنت 
وسعر  الفيدرالية  املوازنة 
الفائدة املنخفض ساهما يف منو 
الناس  وتشجيع  املستهلك  ثقة 
تقول  واضافت  التسوق.  على 
الـ  مزيج  ان  هو  نراه  حنن  »ما 
اخنفاض  يف  مئوية  نقطة    50
سعر الفائدة وأشياء مثل مكافأة 
طالب املدارس ... قادا الناس 
سعر  نوع   هو  هذا  للتسوق.. 
الذي حنن حباجة لرؤيته  الفائدة 

حلمل الناس على اإلنفاق«.

البحث واالنقاذ االندونيسية ان 
»قالوا  اللجوء(  )طاليب  الركاب 
إىل  العودة  يريدون  ال  إنهم 

املياه االندونيسية«.
احلادث  ان  كلري  السيد  وقال 
املتبع  النهج  على  الضوء  سلط 

من قبل مهربي البشر.
املهربني  »ان  يقول  واضاف 
بعد  البحر  يف  الناس  يضعون 
أن أخذ أمواهلم، وأنهم يقولون 
 - بأسرتاليا  اتصلوا   - للناس 
وتوقعوا ان تأتي سفن اليكم.. 
يف بعض األحيان يكون االنذار 
اخرى  أحيانا  ويف   كاذبا 

حقيقيا«.
وقال »حنن نتعامل مع كل مكاملة 
هاتفية على حممل اجلد. اذا مل 

نفعل ذلك، ميوت الناس«.
بعد  االستغاثة  نداء  وجاء 
قارب  غرق  من  فقط  اسبوعني 
شخص   200 حنو  يقل  كان 
وهو يف طريقه إىل كريسماس 
متنه  على  قضى  حيث  ايالند، 

غرقا ما يقارب 90 شخصا.
 134 آخر حيمل  قارب  غرق  كما 
مما  املاضي،  االسبوع  شخصا 
اسفر عن مصرع اربعة من طاليب 

اللجوء.
قد  الفيدرالي  الربملان  وكان 
يف  املاضي  االسبوع  فشل  
شأنها  من  اليت  القوانني  مترير 
صالحية  احلكومة  تعطي  أن 
دول  إىل  اللجوء  طاليب  إرسال 
أخرى لدرس ومعاجلة طلباتهم.

اسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوعاسرتاليا يف أسبوع

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012

احملامية االسرتالية ميليندا تايلور تصل اىل 
هولندا بعد اطالق ليبيا سراحها

االسرتالية  احملامية  وصلت 
هولندا  اىل  تايلور  ميليندا 
بعد  أسرتها  مع  الشمل  للم 
اطالق سراحها من االحتجاز يف 

ليبيا.
وقال وزير اخلارجية االسرتالي 
سراح  اطالق  ان  كار  بوب 
شهر  بعد  تايلور  اآلنسة 
مدينة  يف  السجن  يف  تقريبا 
زينتان الليبية  هو »خرب يثلج 

الصدر«.
لوكالة  كار  السيناتور  وقال 
AAP من نيويورك يوم الثالثاء 
»أنا أفكر خصوصا يف استقبال 
البالغة سنتني  البنتها  ميليندا 
من العمر اليت تراها ألول مرة 

منذ ثالثة أسابيع«.
مل  انه  كار  السناتور  وقال 
تايلور  اآلنسة  اىل  يتحدث 
روتردام  يف  هبطت  اليت   -
احمللي  بالتوقيت   1:00 حول 
الثالثاء احمللي )0900 بتوقيت 
مع  حتدث  ولكنه   - غرينتش( 
»والداها  مضيفا  عائلتها، 
باالرتياح،  ويشعران  مبتهجان 

وزوجها جيف سعيد للغاية«.
وقد سافرت اآلنسة تايلور إىل 
الشمل مع زوجها  الهاي جلمع 
وابنتها يامسينا يف وقت الحق 

من يوم الثالثاء.
واحدة  تايلور  اآلنسة  وكانت 
من أربعة مسؤولني يف احملكمة 
مت   )ICC( الدولية  اجلنائية 
من  حزيران   7 يف  اعتقاهلم 
فيما  الليبية  السلطات  قبل 
إعداد  يف  يساعدون  كانوا 
االسالم،  لسيف  قانوني  دفاع 

جنل الرئيس السابق الدكتاتور 
اللييب معمر القذايف.

تايلور  اآلنسة  اتهام  وجرى 
بانها حتمل كامريا بشكل قلم 
رسالة  سيف  اعطاء  وحتاول 
يده  كان  رجل  من  مشفرة 
يدعى  السابق،  يف  اليمنى 
اكثر  احد  وهو  امساعيل  حممد 
املطلوبني للمثول امام العدالة 

يف ليبيا.
على  االعتقال،  هذا  اثار  وقد 
الفريق  حصانة  من  الرغم 
القانوني الدبلوماسية، أسابيع 
بني  املكثفة  املفاوضات  من 
واحملكمة  وليبيا  أسرتاليا 

اجلنائية الدولية.
وقام السناتور كار  خبطوة غري 
عادية حيث سافر إىل طرابلس  
الغرب لبحث حالة اآلنسة تايلور 

مع احلكومة الليبية.
»من  انه  كار  السناتور  وقال 
تأثري  مدى  معرفة«  الصعب 

تدخله الشخصي.
وتابع يقول »أعتقد أننا جعلنا 
أن  متاما  يدركون  الليبيني 
برعاية  ويهتم   يرتقب  العامل 

املعتقلني«.
احملكمة  ساعدنا  »اننا  وكشف 
واحلكومة  الدولية  اجلنائية 
وهذا  حمادثات،  لبدء  الليبية 
ازال نقاط سوء  على ما يبدو 

الفهم«.
غري ان نائب املقاعد االمامية 
بريندس  جورج  االئتالف  يف 
يعتقد  ال  انه  قال   Brandis
كان  كار  السيناتور  تدخل  ان 

حامسا.

نيوز  سكاي  لشبكة  وقال 
»أظن بدال من ذلك أن تدخالت 
املوظفني الفنيني يف السفارة 

االسرتالية كانت حامسة«.
وأثنى وزير اخلارجية االسرتالي 
االسرتالي  السفري  على  كار 
قاد  الذي  ريتشي،  ديفيد 
احلكومة   مع  التفاوض  فريق 

الليبية.
اذا  عما  كار  السناتور  وسئل 
تايلور  اآلنسة  ان  يعتقد  كان 
قد فعلت شيئا خطأ اجاب »مل 
اقل ابدا انها قامت بأي شيء 

خاطئ«.
قلت  ما  »كل  يقول  واضاف 
ان   هو  القول  يف  واستمر 
واجب احملكمة اجلنائية الدولية 
أن تراقب عندما ترسل موظفيها 
ان  جدا،  حمفوفة  ظروف  يف 
بروتوكول  سياق  يف  ذلك  
سوف  انه  يضمن  عليه  متفق 
احلد  تفاهم  سوء  هناك  يكون 

األدنى«.
وأشار رئيس احملكمة اجلنائية 
الدولية سانغ هيون سونغ اىل 
ان اطالق سراح اآلنسة تايلور 
املسألة،  نهاية  يكون  ال  قد 
حتقيق  هناك  »سيكون  قائال 
)املفرج  األعضاء  عودة  بعد 

عنهم(إىل الهاي«.
وقال »إن أي عضو  يثبت انه 
يواجه  سيئ  سلوك  بأي  قام 

اجلزاء املناسب«.
اآلخرون  الثالثة  واملوظفون 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  من 
احملتجزون مع اآلنسة تايلور هم 

من إسبانيا ولبنان وروسيا.

ُوجدت اثنتان من شركات الواح  
توليدالطاقة الشمسية قد أدلتا 
تأثري  عن  مضللة  بتصرحيات 
أسعار  على  الكربون  ضريبة 

الكهرباء.
وقالت شركة  بوالريس للطاقة 
 )POLARIS Solar( الشمسية 
وشركة الطاقة املتجددة ملقاطعة 
 ACT Renewable( العاصمة  
وزعت  منشورات  يف   )Energy
ومقاطعة  أسرتاليا  غرب  يف 
 2011 عام  أواخر  يف  العاصمة 
الزبائن  أن   2012 عام  وأوائل 
األلواح  يشرتوا  ان  جيب 
الكهرباء  أسعار  الن  الشمسية 
املئة  يف   20 بنسبة  ستزيد 

بسبب ضريبة لكربون.
ان  أيضا  املنشورات  وادعت 
بنسبة  سرتتفع  الطاقة  تكلفة 
تزيد على 400 يف املئة حبلول 

عام 2019.
وقد وجدت املفوضية االسرتالية 
ان  واملستهلك  للمنافسة 
املعلومات كانت »مضللة بشكل 

واضح«.
ويف حني قالت املنشورات ان 
دراسات  اىل  استندت  األرقام 
الواقع  يف  فهي  مستقلة، 

ارتكزت على مزاعم غري مؤكدة 
مجعية  إعالن  يف  مربرة  وغري 

صناعة الطاقة.
وقال رئيس املفوضية بالوكالة 
»مل  له  بيان  يف  شابر  مايكل 
يكن هناك أساس معقول هلذه 

االدعاءات«.
شركة   من  كل  اعطت  وقد 
الشمسية  للطاقة  بوالريس 
وشركة   )POLARIS Solar(
ملقاطعة  املتجددة  الطاقة 
 ACT Renewable( العاصمة  
الثالثاء  يوم  تعهدا   )Energy
بعدم االخنراط يف سلوك مماثل 
تدريب  وضمان  املستقبل،  يف 
قانون  على   املديرين  مجيع 

محاية املستهلك.
اخلزانة  وزير  مساعد  وقال 
كان  ذلك  ان  برادبري  ديفيد 
ال  حتى  للشركات  هاما  تذكريا 
تقوم بادعاءات كاذبة حول سعر 

الكربون.
برادبري »ان هذا  وقال السيد 
محلة  أن  حقيقة  أيضا  يؤكد 
والسلبية  املتهورة  التخويف 
تضع  أبوت  طوني  يديرها  اليت 
خطر  يف  والشركات  املصاحل 

خرق القانون«.

تصرحيات »مضللة« لشركيت الواح 
مشسية  على خلفية ضريبة الكربون
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The East Hills Electorate 
and the Bankstown Local 
Government Area joined 
communities across NSW in 
celebrating NAIDOC Week, 
Glenn Brookes said today.
Glenn Brookes said the 
Bankstown community 
joined in the celebrations 
on Saturday, 30 June at 
Paul Keating Park for the 
BANKSTOWN NAIDOC 2012 
EVENT.
“NAIDOC Week is a great 
opportunity to celebrate the 
contribution of Aboriginal 
people and culture to 
Australian life,” Glenn 
Brookes said.
Minister for Aboriginal 
Affairs Victor Dominello said 
recognising and honouring 
Aboriginal culture can help 
Aboriginal kids to stay 
engaged at school – which 
can ultimately lead to more 
opportunities for education 
and employment.
“When I meet with 
Aboriginal communities, 
the importance of culture, 
language and knowing 
where you come from is 
raised a lot,” Mr Dominello 
said. 
“NAIDOC Week is a great 

time for both Aboriginal and 
non-Aboriginal people learn 
about and share this unique 
culture. 
“The latest Census results 
show NSW has the largest 
Aboriginal population of 
any state or territory.
“In fact, since 2006 the 
population has grown by 
almost 25 per cent to over 
170,000. 
“That’s why it’s so important 
that we empower Aboriginal 
people to celebrate their 
culture and share it with 
the broader community,” Mr 
Dominello said.
There are many ways to mark 
NAIDOC week. Some ideas 
from the National NAIDOC 
Committee include:
•  Invite local Indigenous 
Elders to speak at your 
school or workplace.
•  Listen to Indigenous 
music.
•  Study a famous Indigenous 
Australian.
•    Research the traditional 
Indigenous owners of your 
area.
•   Study Aboriginal arts and 
crafts.
•    Read a Dreamtime story.
•  Start your own Indigenous 
hall of fame featuring local 
role models.
•   Visit local Indigenous 
sites of significance or 
interest.
•    Learn the meanings of 
local or national Aboriginal 
place names.
For more information, visit 
the NAIDOC website at 
www.naidoc.org.au. 

TIME TO CELEBRATE 
ABORIGINAL CULTURE

People in the East Hills 
Electorate will have the 
opportunity to shape 
the NSW Government’s 
approach to suicide 
prevention at a community 
forum at the Sebel Hotel 
in Parramatta on 12 July 
2012 11.30am-3pm, Glenn 
Brookes said today.
Mr. Brookes said the forum 
will allow local residents to 
identify ways in which the 
Government could better 
support their community to 
both prevent acts of self-
harm and suicide, as well as 
deal with the impacts when 
they occur.
“Every death by suicide 
is one death too many. 
With 550 lives tragically 
lost to suicide each year 
in NSW, it has never been 
more important to reduce 
the number of suicides 
and attempted suicides in 
the East Hills Electorate, 
the Bankstown LGA and 
throughout the State,” Mr. 
Brookes said.
“Too many families in have 
been touched by suicide in 
some way, which serves to 
reinforce our commitment to 
providing a comprehensive 
response to this human 
tragedy.
“However, suicide is a 
complex issue with neither 
a single cause nor a simple 
solution. Preventing suicide 
requires everyone in our 
community to work together 
as mental health and suicide 
is everybody’s business.”
The forums will be hosted 

by the recently established 
Ministerial Advisory 
Committee on Suicide 
Prevention, which has 
brought together key suicide 
prevention experts across 
the Government, non-
government and community 
sectors, research bodies 
and business to determine 
ways to further decrease 
the rate of suicide in NSW.
“The forum in Parramatta 
will play a key role in 
helping the Committee 
identify emerging priorities 
and issues and stay 
responsive to these so to 
better ensure that people 
at-risk of suicide as well as 
their families, friends, and 
carers are connected with 
the treatment and support 
they need,” Mr. Brookes 
said.
NSW Minister for Mental 
Health, Kevin Humphries, 
said the forum in Parramatta 
was one of ten being held 
throughout NSW during 
July and August.
“Suicide and suicide 
prevention are community 
issues – they require all 
of us to work together to 
support those at risk around 
us,” Mr Humphries said.
“These forums will be vital 
in allowing our communities 
to provide strategic and 
independent advice to the 
NSW Government to help us 
develop suicide prevention 
policy that reflects the 
unique needs of their 
communities.”

HAVE YOUR SAY ON SUICIDE 
PREVENTION 

Member for East Hills, Glenn 
Brookes, is encouraging 
applications from local 
councils, boating clubs 
and community groups 
for a share in the boating 
infrastructure funding 
available under the Roads 
and Maritime Services (RMS) 
Better Boating Program 
(BBP).
BBP funding provides up 
to $5 million each year to 
improve boating facilities 
across NSW.
“To be eligible, projects 
need to meet essential 

criteria with planned 
infrastructure being of a 
lasting nature, available 
for use by a broad cross-
section of the community 
and supported by the 
boating public, council 
and the community,” Mr. 
Brookes said.
“Previous funding rounds 
have supported projects 
including boat ramps, public 
wharves, public pontoon 
facilities, dinghy storage 
and sewage pump-out 
facilities.» Glenn Brookes 
said.

“These grants provide an 
opportunity to fund boating 
infrastructure projects in 
both the East Hills Electorate 
and the greater Bankstown 
LGA to improve access to 
our local waterways,» he 
said.
In 2011, $200,000 was 
awarded to Bankstown 
City Council for the 
Rabaul Road Boat Ramp 
Pontoon, Georges Hall 
(Stage 2), Construction of 
an accessible public wharf 
(pontoon), carpark upgrade 
(6 car/trailer, 21 car spaces) 

and associated landscape 
works.
Grant applications will close 
on Friday 3 August 2012. 
«This is a great opportunity 
for boating clubs and 
community groups to 
obtaining funding to start 
or complete a boating 
infrastructure project.»  
Glenn Brookes said.
For more information on 
BBP: http://www.maritime.
nsw.gov.aul

Media:  Geoffrey Grasso 
0421 778 671

$5 MILLION IN GRANTS AVAILABLE FOR BOATING 
INFRASTRUCTURE PROJECTS

برو يلتزم الصمت حول مدح تورنبول منافسه
حكومة  يف  املالية  وزير  اعلن 
هوارد مال برو ان ليس لديه ما 
يقوله عن دعم مالكومل تورنبول 
ملنافسه يف السباق على املقعد 
املعلق لرئيس اجمللس الربملان 

بيرت سليرب.
ويسعى السيد برو الختيار اولي 
للرتشه عن حزب االحرار الوطين 
 )Fisher( مقعد فيشر  )LNP( يف 
الذي كان يشغله السيد سليرب 

يف صن شاين كوست.
برو  السيد  سعي  ان  غري 
إلعادة إحياء مسريته السياسية 
بعد  ضربة  لقيت  الفيدرالية 
السياسي  النجم  رمى  ان 
ماكغراث  جيمس  االسرتاتيجي 

قبعته أيضا اىل حلبة املالكمة.
حزب  يف  بارزة  ارقام  وقالت 
نيوز  ملوقع  الوطين  االحرار 
ماكغراث  السيد  ان  ليمتيد 
وسط  فيشر  مقعد  حنو  حترك 
تداعيات عن دور السيد برو يف 
نصح جيمس أشيب، قبل اقامة 
اجلنسي  التحرش  دعوى  االخري 

ضد السيد سليرب.
فيهم  مبن  احرار  نواب  ومدح 
نائب  وزميله  تورنبول  السيد 
وعضو  بريغز،  جيمي  االحرار 
ساميون  الشيوخ  جملس 
السيد  تويرت  عرب  برمنغهام 

ماكغراث كمنافس موهوب.
الذي  تورنبول،  السيد  بدوره 
ماكغراث  السيد  بعقل  أشاد 
السياسي ومهاراته يف احلمالت 
االنتخابية، نفى دعمه الحد يف 

عملية االختيار األولي.
بي  اي  لراديو  يقول  واضاف 
مرشح  انه  ال..  »بالتأكيد  سي 

رائع وكذلك مال برو«.
وقال »أنا أتكلم بشكل جيد عن 
مجيع زمالئي وجيمس ماكغراث 
قام بعمل رائع كمسؤول حزبي 

وكمنّظم محالت سياسية«.
مدير  نائب  ماكغراث،  والسيد 
كان  االحرار،  حلزب  سابق 
املذهل  االنتصار  مهندس 
حلزب االحرار الوطين )LNP( يف 

كوينزالند يف  والية  االنتخابات 
شهر أذار/ مارس املاضي.

وقال السيد برو انه ليس لديه 
 AAP سألته  عندما  تعليق  اي 
السيد  دعم  عن  االربعاء  يوم 

تورنبول ملنافسه ماكغراث.
فوزه  فرص  تقييم  رفض  كما 
ملقعد  األولي  االختيار  يف 
فيشر، وقال انه لن يعلق اىل 
مرشح  اختيار  يتم  ان  بعد  ما 
وقت  يف  الوطين  االحرار  حزب 

الحق من هذا الشهر.
وقالت شخصيات بارزة يف حزب 
ملوقع     )LNP( الوطين  االحرار 
يشعرون  انهم  ليمتيد  نيوز 
السيد  أيضا جراء تورط  بالقلق 
برو مع السيد أشيب الذي  خيضع 
الشرطة  قبل  من  لتحقيق  حاليا 
آخر من قبل مفوضية  ولتحقيق 

سوء السلوك واجلرمية.
واضاف رئيس والية كوينزالند 
يوم  ماكغراث  للسيد   دعمه  
االربعاء، قائال ان حزب االحرار 
ما هو  )LNP( ليس يف  الوطين 

عليه اليوم دونه )ماكغراث(.
نيومان  كامبل  السيد  وقال 
شاين  صن  يف  للصحفيني 
كوست »جيمس قام بعمل هائل 
يف  الناس  اعطاء  يف  لفريقي 
والية كوينزالند الفرصة لتغيري 

احلكومة«.
اىل  يصل  مل  )نيومان(  ولكنه 
حد منح تأييده الشخصي للسيد 
لالختيار  سعيه  يف  ماكغراث 

األولي.
كوينزالند  والية  رئيس  وقال 
»أنين فقط اعلق على املساهمة 
ماكغراث  جيمس  قدمها  اليت 
يف  كوينزالند  والية  ملواطين 
منحهم الفرصة حلكومة بديلة«.

قطب  قال  األثناء،  هذه  يف 
التعدين كاليف باملر انه سيعلن 
قريبا عن املقعد الذي سيسعى 
لالختيار األولي فيه بعد برودة 
اخلزانة  زير  ملنافسة  خطته 
Lilley يف  واين سوان يف مقعد 

بريزبن.

طوني  املعارضة  زعيم  اعلن 
خيار  البحرية  لدى  ان  ابوت 
الضرورية«  »اخلطوات  اختاذ 
اللجوء  طاليب  قوارب  العادة 
سياسة  مبوجب  اندونيسيا  اىل 

االئتالف.
فقد اضطرت سفينتان تابعتان  
طاليب  وإنقاذ  التدخل  للبحرية 
يوم   162 عددهم  البالغ  اللجوء 
نداء  اطلقوا  ان  بعد  االربعاء 
استغاثة إىل السلطات االسرتالية 
على بعد 50 ميال حبريا فقط من 

الساحل االندونيسي.
وولونغونغ  الفرقاطة  وعثرت 
ورافقته  سليما  القارب  على  
بصورة مستمرة اىل كريسماس 
بأن  تكهنات  أثار  مما  ايالند 
حمنة  يف  أبدا  يكن  مل  القارب 
حقيقية ولكنه اراد ملجأ أسرتاليًا 

يف حال وصل اىل مأزق.
وابلغ مسؤولون مل يكشفوا عن 
موقع  الحق  وقت  يف  امسائهم 
نيوز ليميتد ان الناس املهربني 

االسرتالية  البحرية  يستخدمون 
بايعازهم   ،»NRMA »مثل 
املساعدة  القارب طلب  لقبطان 
مغادرة  من  قصري  وقت  بعد 

اندونيسيا.
أبوت للصحفيني  السيد  وصرح 
يف  اكن  مل  انين  الواضح  »من 
امس  القارب(  )موقع  املكان 
القادة  هؤالء  ولكن  )االربعاء(  
)قادة البحرية( مبوجب سياستنا 

لديهم خيار اعادة القارب«.
وقال »يف ظل سياسة احلكومة 
احلالية  كل ما ميكنهم القيام به 
أسرتاليا.  إىل  الناس  جلب  هو 
يتم  متاما  خاطئة  رسالة  وهذه 
البشر  مهربي  إىل  إرساهلا 

وعمالئهم«.
السيد  املعارضة  زعيم  وسئل 
ينبغي  كان  إذا  عما  ابوت 
تدفق  إليقاف  القوة  استخدام 
سياستنا  »حتت  اجاب  القوارب 
لديهم  خيار اختاذ تلك اخلطوات 

الضرورية العادة القارب«.

ابوت: للبحرية خيار اعادة قوارب 
اللجوء اىل اندونيسيا
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العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  فيكتوريا  والية  شاركت 
كنربا  العاصمة  يف  ونيوزيلندا  السرتاليا  القاري  اجمللس  باجتماع 
بتاريخ 30 حزيران 2012. حضره كل من رئيسة جلنة السيدات يف 
ملبورن ومسؤولة عن جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني- اسرتاليا 
القاري  للمجلس  الشبيبة  جلنة  ورئيسة  باكار  سوزان  السيدة 
يعقوب  إيف  والسيدة  الزين  راشال  األنسة  ونيوزيلندا  ألسرتاليا 
وأمني الصندوق السيد جورج الشيخ مع مساعده املهندس زياد 
االسطى ومسؤول العالقات العامة الدكتور جورج خرياهلل ورئيس 
جلنة الثقافة والرتاث اإلعالمي فؤاد احلج. وباملناسبة يتقدم رئيس 
السيد  فيكتوريا  والية  يف  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة 
يوسف سابا واللجنة التنفيذية من رئيس وأعضاء اجلامعة يف كنربا 

بالشكر اجلزيل حلسن الضيافة واالستقبال.
يعقوب  طوني  السيد  القاري  اجمللس  رئيس  مع  الوفد  وقام 
بزيارة خاصة لسفري اجلمهورية اللبنانية الدكتور جان دانيال لشكره 
على  أيضًا  ولشكره  ملبورن  يف  لبنان  مجال  ملكة  حفل  لرعايته 

رسالته القيمة وهذا نصها:
ملكة مجال اإلغرتاب اللبناني يف أسرتاليا لعام 2012

سعيدة  مناسبة  هي  املغرتب  لبنان  مجال  ملكة  إنتخاب  مناسبة 

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - فيكتوريا
إجتماع كانبريا

جدًا ينتظرها الكثري من املغرتبني ألنها تعرب عن فرحة عارمة يف 
حياة  مضيئة يف  املغرتب. هي صورة   اللبناني  الشباب  نفوس 
اجلالية اللبنانية يف أسرتاليا ويف حياة اجلوالي اللبنانية يف بالد 

اإلغرتاب.
يف يوم اإلنتخاب، سترتبع على عرش اجلمال ملكة جتمع بني سحر 

لبنان وثقافته وإنفتاحه على العامل. 
الوطن،  الراقية واحلضارية عن  الصورة  العامل  اىل  تنقل  فهي 
الصورة احلقيقية للبنان املتألق يف مجاله وسياحته لقد عاد لبنان 
اخلارطة  العامل على  املنطقة ويف  الريادي جمددًا يف  وأخذ دوره 
السياحية العاملية. وهذا اإلنتخاب سيتم حتت رعاية فخامة رئيس 
اجلمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، وبرعاية وزير السياحة 

األستاذ فادي عبود.
فيا أيها املغرتبون ما زلتم مفخرة لبنان وثروته احلضارية، وقد 

ساهمتم يف نشر تراثه وإعالء شأنه.
يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  وشكرنا  بالتوفيق  لكم  متنياتي 
اإلغرتاب  لبنان ويف دول  واللجنة املنظمة يف  العامل )فيكتوريا( 
وللشيخ ميشال الدويهي الرئيس العاملي اجلامعة اللبنانية الثقافية 
يف العامل ولرئيس اجمللس القاري السيد طوني يعقوب ورئيس 
جملس والية فيكتوريا السيد  يوسف سابا ومجيع العاملني معهم.

جـان دانيـال  - سـفري لبنـان يف أسرتاليا ونيوزيلندا
كما يتقدم رئيس اجلامعة السيد يوسف سابا واللجنة التنفيذية 
من رئيس بلدية ضهور الشوير االستاذ الياس بو صعب بالشكر 
اجلزيل على كلمته ألبناء اجلالية عامة واجلامعة اللبنانية خاصة وهذا 

نصها:

رسالة تقدير وترحيب من رئيس بلدية ضهور الشوير، لبنان 
أعزائي املغرتبني اللبنانيني،

كرئيس لبلدية ضهور الشوير، يسعدني أن أتواصل معكم من 
خالل كلمات صادقة معربة عن حب لبنان ومغرتبيه يف أرجاء العامل، 
وأرسلها لكم يف أسرتاليا كمواطنني لبنانيني ومن أصول لبنانية، 
احلبيب  لبلدنا  الفخر  الذي جيلب  املميز  التجمع  ألهنئكم على هذا 
اسم  رفع  أجل  من  األسرتالي،  اجملتمع  مع  عالقتنا  ويعزز  لبنان، 

لبنان احلضاري يف اخلارج.
خارطة  على  يربز  لبنان  اسم  أن  على  أؤكد  فخر  وبكل  اليوم 
العامل بفضل جهودكم كمغرتبني خملصني، يف تكريس وترسيخ 
ثقافتنا وتراثنا يف أسرتاليا كما يف مجيع أحناء العامل، وأشدد على 
أننا كلبنانيني ميكننا بالعمل املشرتك املوحد، أن ننجح يف حتقيق 
مستويات أعلى باستمرار، يدًا بيد، وبإرادة وعزمية قوية، من أجل 

لبنان ومواطنيه يف الداخل واخلارج.  
متمنيًا لكم التوفيق والنجاح يف حفل اختيار ملكة مجال االغرتاب 
ملبورن،  يف  متوز   15 ستقيمونه يف  الذي  أسرتاليا  يف  اللبناني 
الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  بها  تقوم  اليت  الكبرية  اجلهود  وأقدر 
الوجه احلضاري  إبراز  أجل  اللبنانيني من  العامل للحفاظ وحدة  يف 

للبنانيني يف أسرتاليا ونيوزيلندا. 
أننا نرحب  بأذرع مفتوحة، كما  لبنان ينتظركم مع عائالتكم  إن 
بكم مجيعا يف خالل انتخاب ملكة مجال املغرتبني يف 11 آب 2012 

يف ضهور الشوير. 
مع خالص التقدير، الياس ن بو صعب.

رئيس بلدية ضهور الشوير - أمانة اإلعالم 
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بدعوة من رئيس اجمللس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف 
العامل يف أسرتاليا ونيوزيلندا مت عقد اجتماع يف العاصمة األسرتالية 
كانبريا يوم السبت بتاريخ 30 حزيران 2012، للجان: )النسائية، 
الشبيبة، الثقافة والرتاث( حبضور نائب الرئيس العاملي للجامعة 
الشيخ جو عريضة ورؤساء عدد من الواليات والفروع. وقد افتتح 
االجتماع السيد جورج سلوم رئيس والية كانبريا للجامعة بدقيقة 
صمت على أرواح شهداء لبنان، ثم رحب باحلضور متمنيًا أن يتم 
تكريس مبدأ احلوار الدميقراطي من أجل اخلروج بقرارات وتوصيات 
ختدم مسرية اجلامعة يف هذه أسرتاليا ونيوزلندا. قدم بعدها رئيس 
اجمللس القاري السيد أنطوان يعقوب الذي ترأس االجتماع، الشكر 
للحاضرين من الواليات األسرتالية املختلفة، وللسيدة وداد رمحة 
على استضافتها االجتماع، ومرّحبًا بنائب الرئيس العاملي الشيخ 
جو عريضة و بالسيد إبراهيم خوري نائب رئيس اجمللس القاري 
للجامعة اللذين حضرا من والية نيو ساوث ويلز )سيدني( للمشاركة 
يف هذا االجتماع اهلام، ومبسؤولي اللجان الذين حضروا من والية 
فيكتوريا )ملبورن(. ثم قّدم السيد فؤاد احلاج مسؤول جلنة الثقافة 
والرتاث يف والية فيكتوريا الذي تال رسالة األمني العام للجامعة 
يف العامل السيد طوني قديسي اليت متنى فيها أن خيرج االجتماع 
بدراسة شاملة ميكن مناقشتها يف اجتماع اجمللس العاملي للجامعة 
إمكانية  ودراسة   2012 متوز   26 بتاريخ  بريوت  الذي سيعقد يف 
بقلب  العمل  على »أهمية  مشددًا  القارات..  باقي  تنفيذها يف 
واحد، ويد واحدة، حتى نستطيع حتقيق ما نطمح إليه جتاه وطننا 
وأوالدنا«. ومتمنيًا أن يلتقي قريبًا يف االجتماع العاملي للشبيبة 
يف 13 متوز، ويف االجتماع العاملي يف 26 متوز على أرض لبنان. 

عن  عريضة  جو  الشيخ  العاملي  الرئيس  نائب  ذلك حتدث  بعد 
أهمية تطبيق وتنفيذ مواد دستور اجلامعة من قبل مجيع األعضاء 
يف  اجلامعة  دور  مشروعية  على  احملافظة  تتم  كي  واملنتسبني 
العامل، ثم شرح بالتفاصيل هيكلية اجلامعة وكيفية العمل اهلرمي 
فيها، شاكرًا ومقدرًا الدور الكبري الذي يقوم به رئيس اجمللس 
القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف أسرتاليا ونيوزيلندا 
السيد أنطوان يعقوب الذي يتحمل الكثري من األعباء واملسؤوليات 
مسؤول  كل  يقوم  أن  متمنيًا  ولبنان،  اجلامعة  سبيل  اجلسام يف 
بتحمل مسؤوليته كاملة كي ال يقع العبء على الرئيس القاري، 
متمنيًا أن خيرج هذا االجتماع بربنامج عمل متكامل لكل اللجان. بعد 
ذلك رحبت مسؤولة اللجنة النسائية ألسرتاليا ونيوزيلندا السيدة 
وداد رمحة باحلاضرين ثم قدمت تقريرها عن النشاطات اليت تقوم 
بها اللجان النسائية متمنية أن يعمل اجلميع معًا من أجل إبراز ورفع 
جلنة  مسؤولة  فرح  جيل  السيدة  قدمت  بعدها  عاليًا.  لبنان  اسم 
السيدات يف كانبريا تقريرها عن النشاطات اليت تقوم بها اللجنة 
مع أفكار واقرتاحات من أجل املزيد من العطاء وتوحيد اجلهود إن 

على صعيد الوالية أو على صعيد أسرتاليا بشكل عام. 
بعد ذلك قدمت السيدة سوزان باكار تقرير عن نشاطات اللجنة 
االغرتاب  مجال  ملكة  اختيار  مسابقة  عن  مفصل  وشرح  النسائية 
التعاون  شاكرة  لبنان،  يف  وكذلك  فيكتوريا  والية  يف  اللبناني 
يوسف  السيد  اللبنانية  للجامعة  الوالية  رئيس  قدمه  الذي  املثمر 
وبالثقة  ملبورن،  يف  اجلامعة  أعضاء  كل  بتعاون  ومنوهة  سابا، 

مع  اخلطوات  كل  يف  املثمر  والتعاون  الكبرية 
رئيس اجمللس القاري السيد أنطوان يعقوب من 
أجل إجناح حفل ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف 
أسرتاليا. تلتها اآلنسة راشيل الزين مسؤولة جلنة 
قدمت  اليت  للجامعة  القاري  اجمللس  الشبيبة يف 
تقريرها عن النشاطات اليت تقوم بها ثم عرضت 
يربز  الذي  العمل  برنامج  عن  واقرتاحات  أفكارًا 
الدور اإلجيابي للشبيبة املتحدرة من أصول لبنانية 
يف أسرتاليا ونيوزيلندا، متمنية التعاون اإلجيابي 
القى  وقد  الواليات،  يف  الشبيبة  جلان  كل  من 

تقريرها تأييد احلاضرين. 
إضافة إىل ذلك فقد مت تقديم تقارير من جلنة 
برئاسة  كانبريا  األسرتالية  العاصمة  يف  الشبيبة 
السيدة فيفيان نوجا، وجلنة الرتاث والثقافة يف 

كانبريا برئاسة السيدة روضة فرنسيس. 
إبراهيم  السيد  قّدم  الثانية  اجللسة  ويف  هذا 
خوري نائب رئيس اجمللس القاري ومسؤول جلنة 
الرتاث والثقافة ألسرتاليا ونيوزيلندا يف اجلامعة، 
تقريرا شاماًل عن كيفية العمل من أجل إجناح العمل 
اللجان.  أعضاء  بني  التعاون  خالل  من  املشرتك 
وقال أنه مت وضع كافة البيانات يف سدني من 
أجل إقامة متثال للمغرتب اللبناني وحفل ملكة مجال 

لبنان لعام 2013. إضافة إىل عمل مسابقات وإقامة ندوات ثقافية 
مسائية يقدمها خمتصون يف جماالت خمتلفة حول لبنان واالغرتاب 
خالل  من  اجلامعة  يف  االخنراط  على  الشبيبة  وتشجيع  اللبناني، 
باسم  مهرجان  وإقامة  اجلامعة.  من  بدعم  للشبيبة  تشكيل جملس 
مهرجان اليوم اللبناني، وذكر أن والية نيو ساوث ويلز للجامعة 
قد اختارت السيد عادل حسن مسؤواًل للجنة الثقافة والرتاث يف 
سيدني، مع الدكتور عرفان حجار. ثم نوه جبهود مسؤول اللجنة 

يف ملبورن. 
قّدم بعد ذلك السيد فؤاد احلاج مسؤول جلنة الثقافة والرتاث 
يف والية فيكتوريا برنامج عمل واقرتاحات للنشاط الثقايف خالل 
إبراز  أجل  اقرتاحات شاملة من  املقبلتني ركز فيه على  السنتني 
الوجه احلضاري والثقايف املميز للبنان ورفع امسه عاليًا من منطلق 
مبادىء اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل، خاصة الفقرتني )د( 
و)هـ( من املادة الثالثة من الدستور األساسي للجامعة، ومن نص 
كلمة الرئيس العاملي للجامعة الشيخ ميشال الدويهي اليت ألقاها 
يف املؤمتر العاملي السابع عشر الذي عقد يف املكسيك للفرتة 22 – 
25 آذار املاضي، اليت أعلن فيها وضع »خارطة طريق« للنهوض 
باجلامعة وأهدافها، لتوحيد صفوفها مع كل اخلريين الذين يؤمنون 
بقيمة االنتشار اللبناني كجناح لوطن ال ميكن أن حيلق بدونه. ومن 
منطلق تكريس الدين هلل والوطن للجميع، ألنه ال ميكن أن تستقيم 
الطائفية،  الوطنية على حساب  الوطن ما مل تستقم فيه  مصلحة 
الوعي  ننشر  أن  ميكن  اللبناني  واألدب  الثقافة  نشر  خالل  ومن 
الشبيبة  بني  كما  عام،  بشكل  املهاجرين  بني  واحلضاري  الوطين 
وإطالعهم على تاريخ وثقافة وحضارة لبنان عرب التاريخ كأمنوذج 

بتأييد  حظيت  متكاملة  اقرتاحات  طرح  ثم  أبنائه.  بني  للتعايش 
العاملي  الرئيس  نائب  من  كامل  ودعم  استثناء  دون  احلاضرين 
اجمللس  رئيس  نائب  خوري  إبراهيم  والسيد  عريضة  جو  الشيخ 
ونيوزيلندا يف  ألسرتاليا  والثقافة  الرتاث  جلنة  ومسؤول  القاري 
اللبنانية  للجامعة  القاري  اجمللس  رئيس  من  وكذلك  اجلامعة، 
الثقافية يف العامل يف أسرتاليا ونيوزيلندا السيد أنطوان يعقوب 
متمنني أن يتم التعاون الكامل من كل األعضاء من أجل حتقيقها. 
بعد ذلك ذكر رئيس اجمللس القاري السيد أنطوان يعقوب أن 
السيدة سوزان باكار واآلنسة راشيل الزين ستذهبان إىل لبنان 
للمشاركة يف حفل انتخاب ملكة االغرتاب اللبناني، ويف االجتماع 
العاملي الشبيبة، ومتنى أن يشارك السيد فؤاد احلاج يف االجتماع 
النشاط  عمل  وبرنامج  اقرتاحات  دراسة  لوضع  للجامعة  العاملي 

الثقايف من أجل تفعيل عمل اجلامعة يف العامل. 
أنطوان  القاري السيد  ويف ختام االجتماع قّدم رئيس اجمللس 
يعقوب درع تقدير ملسؤولة اللجنة النسائية ألسرتاليا ونيوزيلندا 
املميزة  تقديرًا جلهودها ونشاطها وخدماتها  وداد رمحة،  السيدة 
ألبناء اجلالية يف كانبريا يف سبيل رفع اسم لبنان عاليًا من خالل 

ما تبذله باسم اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل.  
غداء  حفل  رمحة  وداد  السيدة  أقامت  االجتماع  انتهاء  وبعد 

للحاضرين، جتلى فيه الكرم اللبناني وحسن الضيافة. 
ويف يوم األحد أقام سعادة سفري اجلمهورية اللبنانية يف أسرتاليا 
الدكتور جان دانيال وزوجته املصون السيدة مرياي دانيال، حفل 
استقبال يف منزله تكرميًا لوفد أعضاء اجلامعة اللبنانية. وعند الظهر 
ولسعادة  اجلامعة  ألعضاء  غداء  حفل  رمحة  وداد  السيدة  أقامت 

السفري اللبناني وزوجته يف كانبريا. 

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012

اجمللس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف أسرتاليا ونيوزيلندا:
وضعت كافة البيانات إلقامة متثال للمغرتب اللبناني وحفل ملكة مجال لبنان لعام 2013 يف سيدني
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رياضة

 تغلب الربيطاني أندرو موراي املصنف رابعا على الكرواتي مارين 
الرابع من  الدور  - 3 يف   6 ،2 -  6  ،5 -  7 سيليتش املصنف 16 
بطولة انكلرتا الدولية املفتوحة لكرة املضرب اليت تقام على مالعب 
نادي عموم انكلرتا العشبية يف وميبلدون، وهي ثالثة دورات »الغران 
شيليم« االربع الكربى هلذه السنة، وتأهل للدور ربع النهائي للمرة 

اخلامسة تواليا.
وكانت املباراة توقفت أول من أمس بسبب االمطار وكان موراي 

متقدما 7 - 5، 3 - 1، كما توقفت مرة اخرى امس للسبب عينه.
فريير  دافيد  األسباني  النهائي  ربع  الدور  يف  موراي  ويلتقي 
بعد فوزه  للمرة االوىل  الدور  املصنف سابعا والذي وصل اىل هذا 
على األرجنتيين خوان مارتن دل بوترو املصنف تاسعا 6 - 3، 6 - 2، 
6 - 3.  وتأهل الفرنسي جو - ويلفريد تسونغا املصنف خامسا للمرة 
على  بفوزه  الكربى  البطوالت  احدى  من  النهائي  ربع  للدور  الثامنة 
االمريكي ماردي فيش املصنف عاشرا 4 - 6، 7 - 6 )7 - 4(، 6 - 4، 
6 - 4. ويلتقي تسونغا الذي وصل اىل الدور نصف النهائي العام 
املاضي قبل ان خيسر امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، يف الدور 
ربع النهائي األملاني فيليب كولشرايرب املصنف 27 والذي فاز على 
األمريكي بريان بيكر الصاعد من التصفيات 6 - 1، 7 - 6 )7 - 4(، 6 
- 3 يف ساعة و33 دقيقة. وهي املرة االوىل يتأهل كولشرايرب للدور 

ربع النهائي من احدى البطوالت الكربى بعد 33 حماولة.
وسقط الفرنسي ريشار غاسكيه املصنف 18 امام األملاني فلوريان 
ماير املصنف 31 3 - 6، 1 - 6، 6 - 3، 2 - 6. ويلتقي ماير يف الدور 

ربع النهائي ديوكوفيتش املصنف اول وحامل اللقب.  
التشيكية  خرجت  السيدات،  بطولة  من  النهائي  ربع  الدور  ويف 
برتا كفيتوفا املصنفة رابعة وحاملة اللقب من البطولة بعد خسارتها 
  .7  -  5  ،6  -  3 سادسة  املصنفة  وليامس  سريينا  األمريكية  امام 
وباتت سريينا وليامس )30 سنة( الالعبة الوحيدة الباقية اليت سبق 
أعوام 2002 و2003 و2009  اللقب بعدما توجت بطلة  أحرزت  أن  هلا 
و2010، وهي ستلتقي يف الدور نصف النهائي الفائزة يف املباراة 
تامريا  والنمسوية  ثانية  املصنفة  أزارينكا  فيكتوريا  البيالروسية  بني 

باشيك.
وتأهلت االملانية أجنيليك كريبر املصنفة ثامنة للدور نصف النهائي 
بفوزها على مواطنتها سابينه ليسيكي املصنفة 15 6 - 3، 6 - 7 
البولونية  املباراة بني  الفائزة يف  - 5. وهي ستلتقي   7 ،)9 -  7(
أنييسكا رادفانسكا املصنفة ثالثة والروسية ماريا كرييلينكو املصنفة 

17 واليت توقفت والنتيجة 5 - 7، 6 - 4، 4 - 4 بسبب املطر.
وهنا النتائج الفنية ملباريات اليوم التاسع من البطولة:

فردي للرجال
على  رابعا  املصنف  موراي  أندرو  الربيطاني  فاز  الرابع:  الدور   -
 ،3  -  6  ،2  -  6  ،5  -  7  16 املصنف  سيليتش  مارين  الكرواتي 
والفرنسي جو - ويلفريد تسونغا املصنف خامسا على األمريكي ماردي 
فيش املصنف عاشرا 4 - 6، 7 - 6 )7 - 4(، 6 - 4، 6- 4، واألسباني 
بوترو  دل  مارتن  خوان  األرجنتيين  على  املصنف سابعا  دافيد فريير 
املصنف تاسعا 6 - 3، 6 - 2، 6 - 3، واألملاني فيليب كولشرايرب 
املصنف 27 على األمريكي بريان بيكر 6 - 1، 7 - 6 )7 - 4(، 6 - 3، 
غاسكيه  ريشار  الفرنسي  على   31 املصنف  ماير  فلوريان  واألملاني 

املصنف 18 6 - 3، 6 - 1، 3 - 6، 6 - 2.

فردي للسيدات
املصنفة  وليامس  األمريكية سريينا  فازت  النهائي:  ربع  الدور   -
سادسة على التشيكية برتا كفيتوفا املصنفة رابعة 6 - 3، 7 - 5، 
واألملانية أجنيليك كريبر املصنفة ثامنة على مواطنتها سابينه ليسيكي 

املصنفة 15 6 - 3، 6 - 7 )7 - 9(، 7 - 5. 
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االمريكية سريينا وليامس فائزة على التشيكية برتا كفيتوفا

بطولة انكلرتا الدولية املفتوحة لكرة املضرب يف وميبلدون، اليوم التاسع

موراي وفريير وتسونغا اىل ربع النهائي 
وسريينا إىل نصف النهائي

أحرز »كورينثيانز« الربازيلي كأس »ليربتادوريس« بكرة القدم 
للمرة االوىل يف تارخيه، بفوزه على ضيفه »بوكا جونيورز« االرجنتيين 
)2ـ صفر(، أمس، يف إياب الدور النهائي يف سان باولو. وبات 
»كورينثيانز« تاسع فريق برازيلي حيرز الكأس املرموقة، اليت تعترب 

نسخة أمريكا الالتينية من دوري أبطال أوروبا.
على  نفسية  بأفضلية  مدفوعا  املباراة  »كورينثيانز«  وخاض 
منافسيه، بعدما جنح يف انتزاع التعادل )1ـ1(، يف املباراة اليت 
اخلاص  بومبونريا«  »ال  ملعب  أرض  على  الفائت  االسبوع  أقيمت 

بـ«بوكا جونيورز«.
ويف مباراة امس، انتظر الربازيليون الشوط الثاني لقيادة دفة 
املباراة، بعد 45 دقيقة بدنية يف الشوط االول ختللها رفع البطاقة 
الصفراء ثالث مرات، وأظهر خالهلا الفريقان ترددا يف تقديم كل 

ما لديهما، وسنحت هلما فرص قليلة الفتتاح التسجيل.
جونيورز«  »بوكا  تلقى  املالبس،  تبديل  غرف  من  العودة  ومع 
الذي أحرز اللقب ست مرات، هدفا سريعا يف الدقيقة 53، بعد 
متريرة بالكعب من دانيلو، جنح إميرسون يف هز الشباك بأعصاب 

باردة.
وحاول االرجنتينيون وعلى رأسهم خوان رومان ريكيلمي الذي 
الرد سريعا، لكنهم تلقوا الضربة  الفريق بعد املباراة،  قرر ترك 
القاضية من إميرسون نفسه، بعد هجمة مرتدة سريعة يف الدقيقة 

72، أمام 40 ألف متفرج.
فريقنا  »يستحق  باولينيو:  »كورينثيانز«  وسط  العب  وقال 
اللقب. ال جنم يف هذه اجملموعة، لكننا أقوياء جدا مجاعيا، وعرف 

مع فوز اسبانيا على ايطاليا 4 - 0 يف نهائي اوروبا 2012 لكرة 
القدم، تفوق االسباني اندريس اينييستا على االيطالي اندريا بريلو 
ونال لقب أفضل العب يف البطولة، من خالل تأثريه يف اللعب على 
رغم االرقام االحصائية اهلزيلة، ولتقدميه صورة العب منتظم اكثر منه 

استعراضي.
من دون اهداف، 
حامسة  ومتريرة 
حيظى  ال  وحيدة، 
البالغ  اينييستا 
عاما   28 العمر  من 
لكن  طّنان.  بسجل 
يف  الـ11  اخلرباء 
اللجنة الفنية لالحتاد 
االوروبي لكرة القدم 
كافأوا انتظام االداء 
مستوى،  اعلى  على 
لالعب اصبح احملرك 
للهجمات  الرئيسي 
والذي  االسبانية، 
جنح يف تسريع لعب 
احيانا،  منطيا  يكون 
عينه  الوقت  ويف 
رفيع  مناور  فانه 

وممرر مثني.
العب  يسجل  مل 
البنية  ذو  برشلونة 
)طوله  الصغرية 

1,70 مرتا، وزنه 65 كيلوغراما( اي هدف، لكنه كان اساس اهلجمة 
اليت سجل فيها دافيد سيلفا اهلدف االول يف النهائي، بعدما مرر كرة 
اىل فرانسيسك فابريغاس يف عمق امليمنة. ومنحت متريرته الوحيدة 
احلامسة اىل خيسوس نافاس يف نهاية املباراة االخرية من الدور االول 

ضد كراوتيا الفوز لالسبان 1 0. 
هذا الفارق بني التأثري الكبري واالحصاءات الضئيلة موجود ايضا يف 
ناديه برشلونة: فاينييستا مل يتخط ابدا حاجز الـ10 اهداف يف املوسم 
املساحات  يف  ادائه  ورفعة  فطنته  لكن  البطوالت.  كل  يف  الواحد 
الشهري  »الثالثي«  اآلخرين يف  الالعبني  مع  التام  وتفاهمه  الضيقة، 

لربشلونة )مع خابي هرنانديز وليونيل ميسي(، جعل منه العبا كبريا.
اوروبا  خالل  املباراة  العب يف  أفضل  مرات  ثالث  اختري  انه  ومع 
2012 )مرتان ضد ايطاليا، والثالثة ضد كراوتيا(، بدا اينييستا أقل 
النهائي )2 - 0(، لكن  الدور ربع  حيوية يف املباراة مع فرنسا يف 
اسبانيا ثارت بدفع منه يف الشوطيني االضافيني لنصف النهائي مع 

الربتغال ) 0 - 0 يف الوقت االصلي، 4 - 2 بضربات الرتجيح(.
سجل مميز

خيلف اينييستا )71 مباراة دولية، 10 اهداف( زميله خابي )32 عاما( 
كأفضل العب يف اوروبا، ويبدو انه متجه ايضا اىل احللول مكانه كحجر 
الزاوية يف اخلطة اهلجومية لـ«ال روخا«، مؤكدا تكريس دور الـ«باخيتوس« 
خابي  )الصغار(، مع 
الذين  وسيلفا، 
املدرب  اختارهم 
لويس  السابق 
عام  اراغونيس 
رغم  على   2007
على  التهكمات. 
يسار  يف  او  اجلناح 
الوسط،  خط  حمور 
نادرا ما خييب »دون 

اندريس« الظن.
ويقول فابريغاس: 
حاليا  اينييستا  »مير 
يف حلظة استثنائية. 
عن  خمتلف  العب 
يف  ممتاز  اآلخرين، 
االخرية،  التمريرة 
االعوام  يف  ورفع 
حسه  االخرية 
من  هو  التهديفي. 
مرجعنا  شك  دون 
االساسي يف اهلجوم 
حاليا«. فبعد متريرة من فابريغاس، سجل اينييستا اهلدف الوحيد يف 

نهائي كأس العامل الذي فازت فيه اسبانيا على هولندا 1 0. 
يف  ثالثة  حلت  بعدما  السبانيا،  احلظ«  »تعويذة  اينييستا  واصبح 
بطولة القارات عام 2009 اليت غاب عنها بسبب االصابة. اينييستا، 
ثاني الرتتيب يف الكرة الذهبية عام 2010، هو واحد من 11 العبا فازوا 
رينا،  جانب كاسياس،  )اىل  اوروبا  ثم  العامل  أوروبا فكأس  ببطولة 
فابريغاس،  خابي،  الونسو،  خابي  أربيلوا،  البيول،  راموس،  سريجيو 

سيلفا، توريس(.
لكن خابي واينييستا اللذين يلتقيان يف برشلونة واملنتخب الوطين، 
دوري  احرزا  اللذان  الوحيدان  بأنهما  اآلخرين  الالعبني  عن  ينفردان 
أبطال اوروبا 3 مرات )2006، 2009 و2011(، اضافة اىل باقة االلقاب 
السوبر  )الكأس  املاضية  القليلة  االعوام  خالل  برشلونة  احرزها  اليت 
السوبر  والكأس  والكأس  الدوري  لالندية،  العامل  بطولة  االوروبية، 

االسبانية(.

أوروبا 2012: إينييستا األفضل ألّنه 
حمّرك اهلجمات اإلسبانية

إميرسون ليلة رائعة«.
واعترب مدرب الفريق تييت ان: »الصداقة اليت جتمع الالعبني هي 
اليت تشرح هذا النجاح«، مذكرا بأن اإلجناز الذي حققه »كورينثيانز« 
كان إخراج »سانتوس«، حامل اللقب والفائز بالكأس ثالث مرات، 

من نصف النهائي )1ـ صفر ذهابا، 1ـ1 إيابا(.
اخلاص  بومبونريا«  »ال  ملعب  من  عاد  قد  »كورينثيانز«  وكان 
بـ«بوكا جونيورز« بتعادل مثني )1ـ1(، االسبوع الفائت، يف مباراة 

ذهاب الدور النهائي الذي خيوضه »كورينثيانز« للمرة االوىل.
وأكد صانع ألعاب »بوكا جونيورز« وقائده خوان رومان ريكيلمي 
الفريق الذي يعشق، وقال  انه سيرتك  )34 عاما(، بعد اخلسارة 
انييليتشي(  )دانيال  النادي  رئيس  واىل  زمالئي  اىل  »حتدثت 
أقدمه  أملك شيئا  وال  خاويا  أصبحت  أستمر.  لن  إني  وقلت هلم 
ألوان  عن  خصوصا  دافع  الذي  ريكيلمي  ان  يذكر  للنادي«. 
»برشلونة« و«فياريال« اإلسبانيني، أحرز عشرة ألقاب وترك أثرا 
ال ميحى يف نادي مدينة بوينوس ايرس، أحد أكثر االندية شعبية 

يف االرجنتني.
النادي  هذا  بوكا..  »اترك  عينيه  من  تنهمر  والدموع  وأضاف 
ال  لكين  مشجعيه  أحد  وسأبقى  أنصاره  كثريا  وأحب  أعشق  الذي 
بنصف  اللعب  أستطيع  وال   %100 جاهزا  لست  االستمرار.  أريد 

طاقيت«.
من جانبه، قال رئيس النادي »أبلغين بقراره ترك النادي. انه 
تغيري  على  محله  سنستطيع  كنا  اذا  ما  سنرى  واحد.  جانب  من 

رأيه«.

»كورينثيانز« ُيتوج بكأس »ليربتادوريس« للمرة األوىل يف تارخيه
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

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

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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يعلن صاحب حلويات ابراهيم
الحاصل على لقب العام يف منطقة 

سانت جورج لعامي 2010 و2011
خليل ابراهيم

عن ترشيح نفسه 
عن الدائرة الثالثة يف 
بلدية روكدايل على 
الئحة رئيس البلدية 
بيل سارافينوفسكي 

لحزب العمال 
االسرتالي

املرشح خليل ابراهيمويتعهد بالعمل لخدمة 
ابناء مجتمع روكدايل عامة والجالية العربية 

خاصة ولتطور املنطقة وازدهارها
اقرتعوا البن جاليتكم

خليل ابراهيم
ليكون صوتكم يف مجلس بلدية روكدايل

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012
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 agentsupport@glarab.com

Connect with us on:

TV Channels Radio TV SeriesMoviesVideo-on-Demand Pay-Per-View

Picasa Media Center YouTube SHOUTcast Picasa

0
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0

-0
0
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3

.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

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
IPTV Techheads .......................(+61) 413240 342
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396

Canberra - Lyneham

Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong

Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne

Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212

Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439

Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876

parammata

Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
Southport Gold coast
Sara & Sevda Persian Supermarket    (+61) 756 970014
Thomastown

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Sydney

AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546

Super Sahel............................. (+61) 294-176-766

Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555

Bullono..................................... (+61) 0433008974

Niavaran  Market .................... (+61) 294771 772

Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551

Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927

O�er Valid from July 10th to August 25thO�er Valid from July 10th to August 25th

www.www.www.

LIVE TV CHANNELS  |  TV SERIES  |  MOVIES  |  RADIO  |  VOD  |   PAY-PER-VIEW

Enter the

Promo Code: 

KAREEM
To Receive

The Discount
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اعالنات

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

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

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012

ملن يهمه االمر االتصال بـ بيرت شباط : 0411388978

 

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

12 Mount Druit Rd

مساحة  احملل الواحد 126 مرتا مربعا
احملالن على وشك االنتهاء واجلهوزية - الرجاء ممن يرغب االتصال بأسرع وقت

الجراء التمديدات الكهربائية والصحية لتناسب مصلحته

تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية والعربية 
... شاورما، مشاوي، خناعات، مقانق، شيش 
طاووق، سجق، كفتة، مسكة حرة، دجاج، 

همربغر، فالفل، تبولة وغريها الكثري.

Noor RESTAURANT
all our food is freshly made
مجيع مأكوالتنا طازجة يوميا

Shop 4, 232 South Terrace Bankstown

TeL: 97098624

أسعار خاصة مبناسبة
 شهر رمضان املبارك

نفتح 7 أيام يف االسبوع

خدمة ودودة - نظافة تامة وجلسة رائعة

)صحن مشكل: صحن كبة نية صحن شورباء(
احجزوا اماكنكم على الفطور للشخص 30 دوالرا 

عن  نتحدث  عندما  غالبا 
ثم  ومن  اجلنسي،  الضعف 
اجلنسية  املنشطات  إىل  اللجوء 
يكون احلديث فقط عند الرجال، 
ولكن هل قد حتتاج املرأة أيضا 
إىل منشطات أو قد تعاني من 

الضعف اجلنسي؟!
قطب  هبة  الدكتورة  توضح 
اجلنسية،  العالقات  مستشارة 
لتلك  اجلنسية  الوظيفة  أن 
عند  واحدا  يكون  املنشطات 
ما  غالبا  ولكن  واملرأة،  الرجل 
تلك  تناول  إىل  املرأة  حتتاج 
تأثري  وأن  خاصة  املنشطات، 
املرأة  عند  اجلنسية  العالقة 
ختتلف عن تأثريها عند الرجل، 
يغلب  تأثرها  املرأة  إن  حيث 
وعاطفي  احلسي  الطابع  عليه 
فالرجل  لذا  األوىل،  بالدرجة 
تلك  من  استفادة  أكثر  يكون 

املنشطات عن املرأة.
دكتورة  تشري  اجلانب  وعلى 
بعض  تعاني  قد  أنه  إىل  هبة 
كالسكر  أمراض  من  النساء 
الدم،  ضغط  يف  االرتفاع  أو 
فهؤالء قد يستفدن بتناول تلك 
األدوية، خاصة أنها حتسن من 
حالة الدورة الدموية واألوردة. 
املرأة  أن  عليه  املتعارف  ومن 
عندما تصل إىل ما يعرف بسن 
الياس تصاب بتغريات هرمونية 
اجلسم، وقد حتدث  عديدة يف 
متعلقة  جنسية  مشاكل  هلا 

هل حتتاج املرأة اىل املنشطات 
اجلنسية أسوة بالرجال؟!

احلالة جيب  هذه  ويف  بالسن، 
والذي  للعالج  الطبيب  تدخل 
للتخلص  هرمونيا  عالجه  يكون 
تشمل  قد  اليت  األعراض  من 
آالما عامة يف اجلسم ومشاكل 

يف الغدد.
توضح  أخرى  حاالت  ويف 
دكتورة هبة أن املرأة قد تكون 
نتيجة  جنسيا،  متعاطفة  غري 

املشاكل  أو  باهلموم  إلصابتها 
وأن  خاصة  املتكررة،  النفسية 
الدراسات تؤكد أن املرأة اليت 
ترفض  اكتئاب  من  تعاني 
زوجها،  مع  احلميمة  العالقة 
وقد حتتاج يف هذه املراحل إىل 
تناول أدوية مضادة لالكتئاب 
إشراف  حتت  تؤخذ  واليت 

الطبيب.
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National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ

Chris: 9721 1611

حسم 10% لحامل 
هذا االعالن

Advertisements
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بعد افتتاح عشرات الفروع يف نيو ساوث ويلز وملبورن وكوينزالند وجنوب اسرتاليا

 مؤسسة MoneyGram  للتحويالت املالية 
تفتتح هلا مكتباً يف داروين

الشاب  استلم  ان  منذ 
امشر  سام  السيد  الديناميكي 
مؤسسة MoneyGram للتحويالت 
تنتقل  املؤسسة  وهذه  املالية، 
فبعد  جناح.  اىل  جناح  من 
افتتاح اكثر من 75 مكتبًا حتت 
ادارته يف نيو ساوث ويلز و4 
مكاتب يف ملبورن و3يف والية 

يف  مكاتب  و4  اسرتاليا  جنوب 
كوينزالند، وّسعنا اعماله مؤخرًا 
يف  مكتب  بافتتاح  قام  حيث 
داروين يف املقاطعة الشمالية.

للهريالد:  امشر  السيد  وقال 
وترويج  تسويق  حبملة  قمنا 
حيث  داروين  يف  للمكتب 
اجيابي.وبهذه  صدى  هلا  كان 

اصحاب  كل  ندعو  املناسبة 
املصاحل التجارية الذين يودون 
لتحويل  اخلدمة  بهذه  القيام 
بنا  االتصال  للخارج  االموال 
للحصول على املعلومات الالزمة 

على االرقام التالية:
0425 848 766
02- 9642 8995

السيد سام اشمر خالل االفتتاح
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Melbourne

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

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

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

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

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

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 

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

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

At Central Immigration Solutions, our qualified legal experts can assist 
with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 

الكهربائية ألكرب املؤسسات واملنازل السكنية
خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة.. كفالة يف 

العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

T ُel/Fax: 03 9391 0686
Mob: 0417 949 650 

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012
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العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع املعجنات
اطباق متنوعة .. لقمة شهية .. خدمة سريعة 

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

حلم بعجني، منقوش 
بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة 
بالبيض وأصناف 
أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

خبز أمسر وأبيض - مجيع أنواع 
 املعجنات

حلم بعجني، مناقيش زعرت، فطاير 
بسبانخ -فطاير جببنة ومجيع 
أنواع الزيوت خاصة اخلالي من 

 الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان 

 وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار

ز ر أل ا ن  ا فر  أ
وأوالده طوق  بشارة  لصاحبها    
األصيل اللبناني  الرغيف  نصنع 

33 - 37 High St, Preston  VIC 3072 
Tel: 03 9484 4999   
Fax: 03 94844566

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012
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كميل مسعود

مسعوديات

تنظم وزارة اخلارجية واملغرتبني/ املديرية 
العامة للمغرتبني املخيم احلادي عشر لشباب 
لبنان املغرتب من 10 لغاية 19 متوز 2012.
ميكن االطالع على كافة التفاصيل املتعلقة 

باملخيم على املوقع االلكرتوني للمديرية العامة 
www.emigrants.gov.lb :للمغرتبني

حتض قنصلية لبنان العامة يف ملبورن ابناء 
اجلالية اللبنانية الكرمية الذين ترتاوح اعمارهم 
ما بني 17 و25 عاما على املشاركة يف هذا 
النشاط ملا له من اهمية يف تعزيز صلة 

الشباب اللبناني بوطنهم االم
القنصل العام هنري قسطون

قنصلية العامة يف ملبورن
دعوة للمشاركة يف خميم الشباب

63عاماً على 
اعدام سعاده

      *صرخة وصالة* 

الطاغية. العتم  سطوة  على  خطريًا  ضياؤه  كان  كم 
لُيجمعوا...هكذا وبأقصى سرعة على اقتناص قلبه املشّع 
اشالءه... يبعثروا  خزيهم كي  توحدوا يف  بالبياض. كم 

ففاجأهم القمح مشبعًا بدمه املتقد بالرتاتيل.
كان آخر القصائد النبيلة اليت استعصت على جاهلية االنظمة، 
فاقتادوه اىل البئر، وراحوا يلّوحون بقميصه املضّرجة يف 
وجه احّبته. وحني اطلقوا على جاحنيه الرصاص سقطوا...

فقام ليمسح عن جباههم وصمة الذّل، ويدعوهم اىل عّز 
البارحة..... كأمنا  الثامن من متوز كان  الكربياء....كأمنا 
ورسلها  مفّكريها  تقتل  اليت  البالد  سيكون...طاملا  غدًا 
النور...طاملا القناصة املدججون  ما زالت ال تتقن قراءة 
بالسواد يعصبون اعينهم خشية مواجهة القناديل...طاملا 
القصائد اليت من حلم ودم، ينصبون هلا الشراك ويهرعون 

للرقص حول رفاتها!!!!
63 جرحًا تكفي لصناعة فجر أكيد.

63 استشهادًا قادرة على رتق شروخ اليقني.
63 والدة جديرة بالشروق.

63 عطاء وتدوي يف عرسه الزغاريد، كأمنا البكاء الذي امتّد 
اسرج احلقول مجيعها بالغناء، خّضب السماء احلزينة بدم 
الشقائق وآيات ال تتوقف عن النشيد....كان يستحق مّنا 
كي  احلقيقة  نستقرئ  دمه...كنا  امام  طوياًل  الوقوف 
تبني...وحني اشرقت...اكتشفنا كم كان انطون سعاده 
اىل  كانوا حيتاجون  احلياة  اعداء  ان  وكم  باحلياة،  حيتفل 

اغتياله لينتصروا على الشعب.
انطون سعاده انتصر مبوته على املوت ألنه باعث حياة... 
اما القتلة الطغاة فاىل مزابل القبور املغلقة....هم ماتوا، 

وبقي سعاده حّيًا....

البطريرك االنطاكي بشارة الراعي حيّج اىل أنطاكيا يف فتح 
رعوي رسولي هادف...الراعي يف خطى الرعاة اخلالدين.

له اي للبطريرك املاروني هذا الراعي الراعي حتية اكبار 
واعجاب ...الكبري يا ناس كبري مبواقفه البطولية الواعية، 
كبري بعزة نفسه ومثله العليا....كبري بقلبه املفعم بالرمحة 

واحلنان...وكبري بشهادته للحّق....
ومصري  واحدة  حياة  يف  والشراكة  احملبة  انها  حقـــا، 

واحد.
حتية، ولنا لقاء قريب مع الراعي يف خطى الرعاة.

*****    

     *رئيس التجمع العكاري يف اسرتاليا*

بامتياز...فاجأه  كريم  عصامي  نزيه،  أبو  البعريين  أمحد 
من  الكثري  له  بعيد  لبنان  ويف  هنا  واالصدقاء  االهل 
املدلوالت من حمبة وتقدير ووفاء...عيد ميالده يتحّول اىل 
لقاءات تشاور وتأمل وفرح وتوّثب....الرجل يستحق كل 
هذه املفاجآت فهو األب واألخ والرفيق بكل ما تعين هذه 

الكلمات من معاٍن سامية تليق بالكبار..
أبو نزيه وحنن أيضًا نتمنى لك العمر الطويل يف دروب 
الوطن واملواطنني، وهذا ليس  العطاء والكفاح من اجل 
جبديد عليك فأنت سلسل عائلة نضاهلا الوطين يف سبيل 

الناس احملرومني معروف للجميع...   

 *****    
اتصل بي منذ يومني صديق وهو رجل اعمال، سألته عن 

نشاطه وجديده، فقال:
مّما  تأكدت  ان  لبنان«...وبعد  اىل  دواليب  »صفقة 
يقول تبني لي صحة هذا السبق التجاري،فسوق الدواليب 
واملنطقة... الوطن  تاريخ  يف  هلا  مثيل  ال  حبركة  يضّج 

حتى تصوروا ايها القراء واالعزاء انه يف آخر اتصال مع 
ان  اخيت:  لي  قالت  الوديعة  اجلبلية  ضيعيت  يف  االهل 
جارنا موسى اختلف مع زوجته املستبدة االسبوع املاضي، 
املتواضعة  الضيعة  ساحة  يف  واحرق  لكرامته  فانتفض 

اربعة دواليب، واحلبل عالزّنار.
*****    

يف عشية الثامن من متوز شهر الفداء والوفاء لالنسان...
نرفع ملن قال جلالديه شكرًا وشكرًا وشكرًا وكان يا ما 

كان...
هو احلي النه انتصر مبوته على املوت وحقق احلياة البناء 

احلياة...انها وقفة العّز ابد االنسان.

شعار  يبق  ومل  واستعمل  اال  املكابرة  من  عنوان  يبق  مل 
لالستمرار يف نسف قواعد اللعبة الدميقراطية اليصال البلد 

اىل أسوأ ما هو عليه اال واّتذ.
لقد توّضحت الصورة للناس اّن عهد املليشيات وىّل ومل 
يعد فاصبح لبنان اليوم هو الشرعية وال احد غريه. وان 

شعرة ال تتحّرك اال بارادتها ومباركتها.
واالبواق اليت تتصاعد من هنا وهناك مل تعد قادرة على 
القيام باي عمل من شأنه ايقاع البلد يف اي فتنة طائفية 

او غريها سوى »البعبعة«.
بهذا  سلمت  قد  امريكا  رأسها  وعلى  العظمى  الدول  ان 
ان  ام  مقومات  بال  دولة  تنشأ  ان  كيف ميكن  واال  االمر 

امنيتنا خراب ما تبقى من هذا الوطن.
الصحيح  الدميقراطي  االطار  ولكن يف  معارضة....فلتكن 
ال بقطع الطرق على املواطنني وال حبرق االطارات عند كل 
مطلب مل ينفذ بساعته. ماذا نقول للناس وهل من قدرة 
ان نعطيهم مواعيد مع اجملد والسعادة واالمن واملستقبل 

املشرق.
املستحيل  االيغال يف دعم  افكارنا عن  ان نصرف  علينا 
خسرنا  اّننا  وحولنا  لنا  هم  ملن  ونقول  منه  وامليؤوس 
وندعهم  ونطلعهم  عليهم  ومنون  انا  من  اجلولةولنصارح 
خيتاروا اي موقفوانتمتء دون ان منارس عليهم اي ضغط 
ونرتك السفينة اىل قادتها الشرعيني. اما ان خناصم اجلميع 

ونفتح اجلبهات بال موجب فتلك هي العبثية  والتهور.
يكون  واملوضوعية و »العمالنية«  الرشد  اىل  فالعودة 
املخرج احلقيقي خمرجًا شريفًا فيكسبنا مزيدًا من االحرتام 

وحمبة الناس.
التالعب باملستحيل والكذب وخداع الناس بعد قيام الدولة 

مل يعد للسياسة الكاذبة من مكان على االرض.
فخورون  وحنن  امرنا  ونسلم  ذاتنا  مع  لنقف  الوقت  حان 
بأننا مل نعد نستورد ما يؤذينا ويفرقنا ويبعدنا عن بعضنا 

حنن اللبنانيني.
اخلبيثة  االمراض  من  واخلالية  السليمة  الصحيحة  الدولة 
تعطينا القوة والدعم حتى ال نعود ونستورد اقالمًا واوراقًا 
للكتابة وال نشحذ افادة او بطاقة استشفاء او اخراج قيد 

اال من خالل هذه الدولة.
الناس سيحاسبون يف النهاية عندما تفرت احلماسة ويستنزف 

الزخم اللذان ال خيلقان اال الندامة.
حرام علينا ان نورط الناس الطيبني بأمور ال يؤمنون بها 
هلذا  ان  اال  اصالحها.  جيب  غري  امور  هناك  يكون  وقد 
الشأن اطاره الشرعي وهو املعارضة بكل وجوهها فلماذا 
ال جناريها بوجه حق وحنول التمرد اىل نصح رشيد ومطلبية 

صاحلة.
نعم جيب ان جنري حماسبة مع انفسنا وعملية نقد ذاتي 
تنتهي مبوقف نعلن بشجاعة االعرتاف باخلطأ الذي ارتكبناه 
حبق الوطن فنكون خاسرين كبارًا بدل ان نعمق اخلالفات 
مع الدولة اليت هي بالنهاية املسؤولة عن كل امورنا....

بقلم سامي مظلوم

الساعة 25 يف ملبورن

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012

حكمة
ال يعرف العار من ال يعرف الشرف.

0405 272 581

إلعالناتكم يف جريدة 
الهريالد يف ملبورن ، 

 االتصال بالزميل 
  كميل مسعود 

على الرقم
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بدعوة من قنصل لبنان العام 
هنري  األستاذ  فيكتوريا  يف 
حتضريي  لقاء  مّت  قسطون 
يف  لبناني  اصل  من  لألطباء 
لعقد  تسهياًل  فيكتوريا  والية 
األطباء  كافة  يضم  عام  مؤمتر 
البنانيني واملتحدرين من اصل 
احلقل  يف  والعاملني  لبناني 

الطيب.
هذا وكان قنصل لبنان العام 
يف والية فيكتوريا األستاذ هنري 
قسطون والسيدة ليا زوجته قد 

مؤمتر حتضريي لألطباء من أصل لبناني  يف والية فيكتوريا

التحضريي  املؤمتر  استضافا 
اخلميس  يوم  مساء  وذلك 
القنصلية  دار  يف  املاضي 
اللبنانية وحبضور القنصل العام 
وزوجته ومبشاركة عدد كبري من 
وحبضور  واملمرضات  األطباء 

االعالم اللبناني والعربي.
يف بداية اللقاء القى القنصل 
قسطون  هنري  الدكتور  العام 
متمنيًا  باحلضور  ترحيبية  كلمة 
لالحتاد النجاح والتوفيق من اجل 
مشريًا  ولبنان  اسرتاليا  مصلحة 

اللبنانية   االسرتالية  الغرفة  اىل 
للتجارة والصناعة يف فيكتوريا 
منذ مخسة  بالعمل  ابتدأت  اليت 

اشهر..
 وقال سعادته ان اهمية هذا 
للمجتمع  بالنسبة  اجلديد  اللقاء 
االسرتالي ككل واجلالية اللبنانية 
بشكل خاص، انه  يساهم بتقدم 
واسرتاليا  لبنان  بني  العالقات 
والطبابة  الصحة  جماالت  يف 

وعلى الصعيد االكادميي.
العام  القنصل  واضاف 
االجناز  هذا  ان  قائاًل  قسطون 
على  فرتة  بعد  يأتي  الكبري 
االسرتالية  الغرفة  اطالق 
والصناعة  للتجارة  اللبنانية  
يف  يزيد  وهذا  فيكتوريا  يف 
تقوية اجلالية اللبنانية يف والية 
فيكتوريا واجلهود البناءة اهلائلة 
اليت تبذل ملصلحة هذا اجملتمع 

الذي نفتخر باالنتماء اليه. 
دعمه  يف  سعادته  واّكد 
ودعم  االجناز  هلذا  ومساندته 
احلكومة اللبنانية لكافة نشاطاتها 
كلمته  وانهى  بها  سيقوم  ليت 
متمنيًا لالحتاد كل توفيق وجناح 
وازدهار للوصول اىل املستوى 

املطلوب.
الدكتور  االحتاد  رئيس 
الذي  االمحر  وليد  االخصائي 
قدم اعضاء هذه املؤسسة اىل 
مبهمة  وقام  االعالم  مندوبي 
فيها،  عضو  كل  عن  التعريف 
قنصل  فيها  شكر  كلمة  القى 
فيكتوريا  يف  العام  لبنان 
على  قسطون  هنري  الدكتور 
اجلهد الذي بذله الجناح واطالق 
االحتاد كما شكر زوجة القنصل 
السيدة ليا على حسن االستقبال 

والضيافة.
االمحر  الدكتور  وحتدث 

اطباء  يضّم  الذي  االحتاد  عن 
حقل  يف  وعاملني  لبنانيني 
الصحة ويف القطاع الطيّب معلنًا 
انه مؤسسة غري سياسية وغري 

طائفية وغري رحبية.
ويشّرفين  يسعدني  وقال 
االشهر  خالل  التقيت  بأنين 
املاضية وما زلت التقي بأفراد 
القطاع  يف  يعملون  مميزين 
الصحي وهذا االحتاد هو االول 
نوعه نشأ يف اسرتاليا من  من 

اجل:
احللقات  وادارة  أ-اقامة 
اللبنانية  للجالية  التعليمية 
واجملتمع االسرتالي حول بعض 

االمراض واملشاكل الصحية.
خريية  مشاريع  ب-اقامة 
واجتماعية  وصحية  وتعليمية 
واجلالية  االسرتالي  اجملتمع  يف 

اللبنانية.
متابعة  وادارة  ج-ترويج 
اعلى  على  الطيب  التعليم 

املستويات املهنية
االتصاالت  وتعزيز  د-رعاية 
مع املؤسسات الطبية يف لبنان 

والعامل.
بني  التبادل  اىل  نطمح  اّننا 
املعرفة  وتبادل  الصحة  قطاع 
واسرتاليا  لبنان  بني  واخلربات 
كما واننا نتكل على دعم سعادة 
مع  االتصاالت  القامة  القنصل 
العاملني  اللبنانيني  املسؤولني 

يف احلقل الصحي.
حول  االجوبة  تقديم  ه- 
املسائل الصحية اليت تؤثر على 
فيكتوريا  يف  اللبنانية  اجلالية 
النصح  وتقديم  اسرتاليا  ويف 
للسلطات الصحية وللحكومة من 

اجل توفري افضل اخلدمات.
والدعم  االرشادات  و-تأمني 
للقطاع  تقدم  اليت  املنح  لكافة 

االمحر  الدكتور  واشار  الصحي. 
اىل  كلمته  يف  االحتاد  رئيس 
رغبة االحتاد يف التوسع مستقبال 
ويلز  ساوث  نيو  والية  ليشمل 
الواليات االسرتالية بعد  وباقي 
التأكد من قوة االحتاد ومكانته 
ايضًا  اكد  كما  فيكتوريا.  يف 
سعي اللجنة االدارية اىل اقامة 
اتصاالت دولية مع املؤسسات 
وداخل  الدولية  الصحية 
االحتاد  خلق  اجل  من  لبنان 
لتبادل  اللبناني  الطيب  الدولي 
باالضافة  واالفكار  املعلومات 
عن  الغنية  بثقافتنا  للمشاركة 
التعريف اليت نفتخر ونعتز بها.
اللقاء  بهذا  فرحته  عن  وحتدث 
مؤكدًا رغبته بالعمل املستمر مع 
اجلميع لتحقيق االهداف وتأكيد 

تقدم وحتسن اجملتمع.
االمحر  وليد  الدكتور  وانهى 
لبنان  قنصل  شاكرًا  حديثه 
العام هنري قسطون الذي اظهر 
الطيب  لالحتاد  وتفهمًا  اندفاعًا 
واالجتماع  االوىل  اللحظة  منذ 

االول.
وليد  الدكتور  الرئيس  وقام 
تقدير  لوحة  بتقديم  االمحر 
لسعادة  وامتنان  وفاء  عربون 
القنصل عن املساعي اليت قام 
بها النشاء واطالق هذا االحتاد 
الطيب االسرتالي اللبناني وقال 
ان  القنصل  سعادة  يا  تستحق 
تقدير  جائزة  اول  لك  نقدم 
مينحها االحتاد مع امجل التمنيات 
التقدم  بدوام  وللعائلة  لك 

والنجاح .
الرئيس  نائبة  قدمت  ثم 
من  باقة  حداد  عفاف  الدكتورة 
قسطون  ليا  للسيدة  الورود 

عربون حمبة وتقدير.
ثم توجه احلاضرون اىل غرفة 
الطعام وكانت السيدة ليا زوجة 
غنية  مأدبة  اعدت  قد  القنصل 

باملأكوالت.
ملبورن  يف  اهلريالد  جريدة 
تشكر سعادة القنصل والسيدة 
حلضور  الدعوة  على  عقيلته 

املناسبة.
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مناسبــات

 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

101 South St, Granville 
P:02 9637 0322- F:9637 0377

222 Sydney St, Chatswood 
P:02 9413 2722- F:9413 2711

 بادارة السيد 
سام كوره

7 أيام يف 
األسبوع و 24 

 ساعة 
ويف جميع مناطق 

سدني

0418 240 850

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

*
*
*

شهر  من  الثالثني  يف 
ليوم  املوافق  حزيران2012  
السبت، جرى لقاء حافل لنخبة 
والصحافيني  الشعراء  من 
يف  والعراقيني  اللبنانيني 
محد.  أبو  بهية  احملامية  مكتب 
وقد َرعت هذه األمسية الشعرية 
برباعة  بهية  األستاذة  احلافلة 
فائقة، وأناقة رائعة، فضاًل عن 
تقديم  يف  املوصوف  سخائها 
أحلى الشراب، وأطيب الطعام، 
مما يذكر حقًا بالرتاث اللبناني 
على حنو خاص، والرتاث العربي 
أبرز  من  وكان  عام.  حنو  على 
املدعوين هلذه األمسية احلافلة 
والصحافيني  الشعراء  من  كل 
الشكل  على  أمسائهم  الواردة 

التالي:
سعيد  والصحايف  الشاعر 
والصحايف  الشاعر  ميخائيل، 
موريس عبيد، الشاعر والطبيب 
الشاعر  موسى،  لويس  د. 
كّساب،  مروان  د.  واحملامي 
الشاعر عّباس أبو مراد ,الشاعر 
خلف  د.  ,الشاعر  وهيب  ألبري 
امللكي، الشاعر د. رغيد حّناس، 
جون  د.  والصحايف  شاعر 
منصور،  جورج  طربيه,الشاعر 
مسلماني،  شوقي  الشاعر 
والسيد إميل شدياق وعقيلته، 
السيد سامل سّكر،  السيد إيلي 
فرحانة   وداد  السيدة  ناصيف، 

الزميل املغوش يلقي كلمة  

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012

مــــن أمجـــــل ليالـــــي العمــــر

الشاعر موريس عبيد يلقي قصيدة  الشاعر مروان كساب يلقي قصيدة  

املحامية بهية ابو حمد وغسان معتوق وحضور  االستاذ رغيد النحاس يلقي قصيدة  الشاعر سايد مخايل يلقي قصيدة    

سالم سكر والشاعر موريس عبيد وحضورصورة جامعة للحضور املحامية بهية ابو حمد تتوسط الزميل املغوش والشاعر كساب

د. بكر موسوي، والسيد غسان 
معتوق وعقيلته. وبعدها بأدت 
األستاذة بهية كلمتها الشفافة 
الناطقة بالرتحاب احلميم النابع 
ى عندئذ  من الصميم، وقد جتلَّ
البهاء يف بهية احملامية الشاعرة 
يف أمجل وأروع صور ترد على 
اهلنيهات  تلك  يف  اخلواطر 
الدافقات بالدفء واحلنان على 
سائر املدعوين بدون استثناء. 
هذه  إن  وباحلقيقة  بالفعل 
مبا  تذكرنا  الشعرية  األمسية 
العصور  يف  الشعر  عليه  كان 
يف  وروعة  رونق  من  اخلوالي 
سوق عكاظ وسواها من األمكنة 
التارخيية اليت كانت تلتئم فيها 
أسراب الشعراء إليقاظ املشاعر، 

تزدهي  اليت  اللقاءات  هذه 
بالتقارب والتواصل، وبالتالي 
اإلميان  وجتذير  احملبة،  تعميق 

جمددًا يف قلوب عّشاق الشعر بصورة عامة، وعلى األخص الشعر 
الزجلّي اللبنانّي.

تصوير اراكس

وطرق أبواب الوجدان الشعري 
إىل  والتطّلع  التأمل  رحاب  يف 
من  واحلياة  الكون  آفاق  أبعد 
السّيما  الكلمة،  شفافية  خالل 
فد  بالذات  األمسية  هذه  أن 
أنها  يف  سواها  عن  متيزت 
مجعت الشعر يف حموريه الشعر 
العامي، والشعر الفصيح، وقد 
برزت املواهب الشعرية الزجلّية 
متّوجة  الزاهّية  حللها  أجلى  يف 
يذكرنا  مما  الشجّي,  بالغناء 
الوجداني،  الشعر  مبكانة  حقًا 
الغنائي عرب  الشعر  باألحرى  أو 
يومنا  حتى  البعيدة  العصور 

هذا.
وللمناسبة قد أخذت األستاذة 
مثل  تكرار  عاتقها  على  بهية 

الزميلة وداد فرحان وزوجها باقر املوسوي وحضور
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متفرقـــات

97505588

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

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

50 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

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

165C Wattle Street Bankstown Call us Today: 02 9707 3077  

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 

AMP 360 309 0414شركة
االتصال بـ داني دكان على:

أعلنت السكرترية الربملانية 
والشيخوخة،  للصحة 
عن  اليوم   ،Catherine King
اجملتمع  لتوعية  منٍح  توّفر 
لدعم   $533,000 بقيمة  
اليت  اجملتمعية  األنشطة 
أسبوع   خالل  تنظيمها  يتم 
 24 )األحد   2013  DonateLife
األحد 3 آذار/ شباط/فرباير – 

مارس 2013(.
أسبوع  أن  بالذكر  واجلدير 
أسبوع  هو   DonateLife
التوعية الوطين للرتويج للترّبع 
الذي  واألنسجة  باألعضاء 
الترّبع  سلطة  تنسيقه  تتوىل 
كجزٍء  واألنسجة  باألعضاء 
اإلصالحات  أعمال  جدول  من 
األسرتالية  للحكومة  الوطنية 
باألعضاء  الترّبع  لزيادة 
يف  الستخدامها  واألنسجة 

عمليات الزرع.
إن   King السيدة  وقالت 
يشّجع   DonateLife أسبوع 
اكتشاف  على  األسرتاليني 
الترّبع  موضوع  حول  احلقائق 
وعلى  واألنسجة،  باألعضاء 
قراراتهم  وتسجيل  اختاذ 
ومعرفة  ومناقشة  بالترّبع،  
هذا  حول  أحبائهم  رغبات 

املوضوع.
 :King السيدة  وقالت 

        
       .  

     .  
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Campbell Hill Road 
Guildford NSW  

 
        .  

Jumping Castle 
DJ 

    .  
         .  

 

  

     

 

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012

اجملتمع  توعية  منح  »تتوفر 
لألنشطة اجملتمعية اليت تشمل 
رئيسيًا  نشاطًا  أو  مناسبة 
أسبوع   خالل  تنظيمه  يتم 
وقد   .2013  DonateLife
اجملتمعية  اجملموعات  ترغب 
بإعداد  التفكري  يف  أيضًا 
برنامٍج من األنشطة يبدأ قبل 
هذا  الوطين  التوعية  أسبوع 

ويستمر إىل ما بعده«.
من  أكثر  تنظيم  مت  وكان 
340 مناسبة كجزٍء من أسبوع  
 200  ،2012  DonateLife
برنامج  بواسطة  بتمويل  منها 
الذي  اجملتمع  توعية  منح 
باألعضاء  الترّبع  تتواله سلطة 

واألنسجة.
املباشرة  املشاركة  »إن 
أحناء  كل  يف  للمجتمعات 
أسرتاليا عامٌل أساسي لنجاح 
من  كجزٍء   DonateLife أسبوع 
جهودنا املشرتكة جلعل اعتبار 
املتعلقة  العائلية  املناقشات 
باألعضاء  للترّبع  بالرغبة 
واألنسجة من األمور الطبيعية. 
إنين أشّجع املدارس واألندية 
واملؤسسات  الرياضية 
واجملموعات  التجارية 
وغريها  واجلامعات  اجملتمعية 
من املؤسسات على املشاركة 
يف   DonateLife أسبوع  يف 

السنة القادمة.«
إن   King السيدة  وقالت 
 DonateLife أسبوع  أنشطة 
مالئمة  تكون  أن  جيب   2013
عمومًا  للمجتمع  واسع  بشكل 
بشكل  مالئمة  تكون  أن  أو 
خلفيات  من  ألشخاٍص  حمّدد 

ثقافية ولغوية متنّوعة.  
 :King السيدة  وقالت 
»أظهرت البحوث اليت فّوضت 
بإجرائها سلطة الترّبع باألعضاء 
الترّبع  قرارات  أن  واألنسجة 
إجراء  أو  واألنسجة  باألعضاء 
يف  تذّكرها  ميكن  مناقشات 
بالترّبع  الرغبة  حول  العائلة 
يقل احتمال إجرائها لدى ذوي 
واللغوية  الثقافية  اخللفيات 

املتنّوعة«.
تقدم سلطة الترّبع باألعضاء 
اجملتمع  توعية  منح  واألنسجة 
كجزء من برنامج توعية وتثقيف 
اجملتمع املستمر لديها ملساعدة 
اكتشاف  على  األسرتاليني 
الترّبع  موضوع  حول  احلقائق 
وعلى  واألنسجة،  باألعضاء 
تسجيل قراراتهم املبنية على 
الترّبع  سجل  يف  املعلومات 
واألهم  األسرتالي،  باألعضاء 
مناقشة  آخر  شيء  كل  من 
أفراد  مع  الترّبع  يف  رغباتهم 

العائلة.
هو  للطلبات  موعد  آخر 
توقيت  حسب   5 الساعة 
أسرتاليا الشرقي العادي من 
متوز/يوليو   25 األربعاء  يوم 
منح  تفاصيل  ملعرفة   .2012
توعية اجملتمع وكيفية تقديم 
موقع  زيارة  ُيرجى  الطلبات 
على  اإللكرتوني   DonateLife
www.donatelife. العنوان: 

gov.au
اإلعالم:  وسائل  التصاالت 
الرقم  على   Nhu Nhu Vu
بالربيد  أو   95688324

اإللكرتوني على العنوان:
nhunhu.vu@etcom.com.au 

سريين عبد النور وجه إعالني 
لـ«الجنري« عربي

وافقت الفنانة سريين عبد النور على أن تكون الوجه اإلعالني 
جملموعة »نعومي الجنري«. وانتهت بطلة مسلسل »روبي« من 
تصوير اإلعالن اخلاص بالالجنري، الذي من املتوقع ان يطرح 
قريبًا. علمًا ان الفنانة يارا كانت الوجه اإلعالني للماركة ذاتها 
العام املاضي. وستستغل سريين شهر رمضان لتنال قسطًا 
من الراحة، كما ستحيي يف 14 متوز حفاًل غنائيًا يف بريوت، 

جبانب سلسلة من األعراس يف الدول العربية.

منٌح لدعم أسبوع
DONATELIFE 2013 

من  الشتاء،  أشهر  وصول  مع 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  املهم 
الصحية  باملساعدة  عن  تعرف  أن 
 after hours بواسطة  لك  املتوفرة 
اخلدمة  هلذه  ميكن   .GP helpline
تقّدم  وأن  الطمأنينة  متنحك  أن 
تكون  عندما  العملية  املشورة  لك 
بأمّس احلاجة هلا. عن هذه اخلدمة 
احلكومة  يف  الصحة  وزيرة  قالت 
إن   Tanya Plibersek األسرتالية 
after hours GP helpline »يعين أن 
مجيع الناس يف كل أحناء أسرتاليا 
والتحّدث  االتصال  من  سيتمّكنون 
ساعات  بعد  عام  طبيب  مع  أيضًا 
هناك  كانت  إذا  الرمسية  العمل 
حاجة لذلك، وهو ما سيجلب راحة 
كبرية، خصوصًا لألمهات واآلباء«.

إىل   Plibersek الوزيرة  وأشارت 
الذين  تشمل  املساعدة  هذه  أن 
إذ   ، اإلنكليزية  تكّلم  حيسنون  ال 
ميكنهم االستعانة لتلقي هذه اخلدمة 
خبدمة الرتمجة اخلطية والشفهية. 

»إن   :Plibersek الوزيرة  وقالت 
يقلق  أمٌر  بالتوّعك  طفٍل  إصابة 
اآلباء  يسمع  عندما  لكن  والد.  أي 

 After hours GP helpline
يقّدم مشورة صحية جمانية إىل أبناء اجلالية العربية

الطفل الصغري يف  واألمهات بكاء 
أن  ميكن  صباحًا  الثالثة  الساعة 
هلم  أكرب  لقلق  مدعاة  األمر  يكون 
إذ سيحارون يف أمرهم ويتساءلون 
لطلب  االتصال  ميكنين  »مبن 

املساعدة؟«.
خدمة   after hour GP helpline
جمانية ملساعدتك عندما تكون عيادة 
طبيبك مغلقة يف الليل وعطلة نهاية 
األسبوع أو العطالت الرمسية. وهكذا، 
فإنه إذا كانت لديك مسألة مستعجلة 
االنتظار  ميكن  وال  بالصحة  تتعلق 
لتحديد موعد الحق بشأنها، ميكنك 
 after hour GP helpline االتصال بـ

على الرقم:  1800022222. 
عائلتك  أفراد  أو  أنت  كنت  إذا 
باإلنكليزية  التكّلم  حتسنون  ال 
شفهي،  مرتجم  ملساعدة  واحتجت 
خبدمة  أواًل  االتصال  ميكنك 
على  والشفهية  اخلطية  الرتمجة 
بأنك  وإخبارهم   131450 الرقم 
 after hours GP مع  التحّدث  تريد 
من  عندها  سيتمكنون   .helpline
ملساعدتك  شفهي  مرتجم  توفري 
تتوفر  إضافية.  كلفة  أية  بدون 

اآلن يف   after hours GP helpline
كوينزلند  يف  أسرتاليا.  أحناء  كل 
يستطيع املقيمون االتصال باخلدمة 

.13HEALTH على الرقم
كيف تستخدم خط املساعدة؟

 after hours اخلطوة 1: اتصل بـ
GP helpline على الرقم:

ال  كنت  إذا   .1800022222  
حتسن تكّلم اللغة اإلنكليزية اتصل 
والشفهية  اخلطية  بالرتمجة  أواًل 
على الرقم 131 450 للحصول على 

مساعدة بالرتمجة يف مكاملتك.
 after اخلطوة 2: عندما تتصل بـ
hours GP helpline سيقوم ممّرض 
مسّجل بالرّد على مكاملتك وسيقّيم 
حالتك ويعطيك معلومات ومساعدة 
سيحّول  األمر،  لزم  وإذا  صحية. 
على  طبيب  إىل  مكاملتك  املمّرض 

اهلاتف. 
اخلطوة 3: سيتكلم الطبيب معك 
تشخيصًا  وجيري  حالتك  ويقّيم 

ويعطيك مشورة طبية إضافية.
ميكنك  املعلومات  من  للمزيد 
www.yourhealth. املوقع:  تفّقد 

 gov.au/ helpline
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تتمــات

عون وجعجع حياصران...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي، من املانيا، حيث التقى، أمس، 
التشدد يف ضبط  االملانية اجنيال مريكيل، اىل طلب  املستشارة 
من  باألمن  املخلني  ومنع  الطرقات  قطع  دون  واحلؤول  االمن 
استغالل التعبري املشروع عن الرأي الفتعال مشكالت حنن يف غنى 
عنها يف هذا الظرف الدقيق وتؤدي إىل توتري الوضع جمددا، داعيا 
القضية  هذه  القضاء يف  حكم  وانتظار  اهلدوء،  اىل  عكار  أهالي 
متعهدا مبتابعة هذا األمر إىل النهاية جلالء كل املالبسات وحتديد 

املسؤوليات وإنزال العقوبات بهم.
قضية املياومني تتأزم

األول،  متوازيني،  خطني  املياومني،  قضية  سلكت  سياسيا، 
احلر«  الوطين  »التيار  يف  القياديني  بتحّرك  ومتثل  »توضيحي«، 
رئيس  اجتاه  يف  كنعان،  إبراهيم  والنائب  باسيل  جربان  الوزير 
الراعي.  بشارة  املاروني  والبطريرك  سليمان  ميشال  اجلمهورية 
وقال باسيل: »حنن نتشاور مع كل املرجعيات اليت نستطيع أن 

نتساعد معها يف تغليب منطق الدولة واملؤسسات«.
عرب  آذار«   14 »قوى  اليه  جلأت  فتصعيدي،  الثاني،  اخلط  اما 
تطيري اجتماع هيئة مكتب اجمللس النيابي الذي كان مقررا عقده يف 
عني التينة امس االول، برئاسة رئيس اجمللس النيابي نبيه بري، 
الذي استغرب مقاطعة نواب »14 آذار« االعضاء يف هيئة املكتب 
واستجيب  بعقده  هم  طالبوا  الذي  الوقت  يف  املذكور  لالجتماع 

لطلبهم كما قال.
وقالت مصــادر يف »تكتل التغيري« ان رئيـــس اجلمهورية كان 
اىل  بالنسبة  االمر  وكذلك  وكنــعان،  باسيل  طرحــه  ملا  متفهما 
البطريرك املــاروني الذي كان مرتــاحا للحراك احلــاصل، مــشددا 
وعلى  املسيحـيني  بني  ما  فــي  وااللتقاء  التواصل  اهمية  على 
اهمــية التواصل لـيس بني املسيحيني فقط بل توسيعه ليشمل 

سائر املكونات اللبنانية.
من جهته، قال بري يف دردشة مع االعالميني يف عني التينة 
»انا ال اجوهر اال يف املشاكل، لكن خياري هو الدستور«. ورد على 
القائلني بضرورة حتسني االداء الربملاني قائال »ماذا يعين حتسني 
نظام  هناك  غين،  وبدي  كلثوم«  »ابو  انا  فهل  الربملاني،  االداء 

داخلي وانا اتقيد حبرفيته«.
مكتب  هيئة  اجتماع  اىل  الدعوة  ان  فتفت  امحد  النائب  وقال 
اجمللس »تبلغناها من االمني العام جمللس النواب للمصادقة على 
حمضر اجللسة التشريعية، وحنن طلبنا الرتوي 48 ساعة، ألن احلل 

يكون بالعودة اىل اهليئة العامة للتصديق على احملضر«.
وقال النائب مروان محادة: »حنن مل نقاطع، بل طلبنا التأجيل 
وليس  للحل  تسهيال  املوضوع  حول  االتصاالت  من  املزيد  الجراء 
لتعقيد االمور، ذلك أنه اذا صدقنا احملضر، فمعنى ذلك، تقديم 
هدية مسمومة لرئيس اجلمهورية )قانون املياومني(، واذا مل نصدق 

احملضر فستكون هناك مشكلة ايضا، لذلك ارتأينا التأجيل«.
مرجع أمين: احملاولة جدية

من جهة ثانية، اعلن النائب بطــرس حرب عن احباط حماولة قام 
بها ثالثة اشخاص، قبل ظهر أمس االول، لزرع عبوة ناسفة يف 
مصعد املبنى الذي يقع فيه مكتبه يف جادة سامي الصلح يف حملة 
بدارو يف بريوت. وقال ان اثنني متكنا من الفرار وبقي ثالث قيد 
التوقيف من قبل عدد من سكان املبنى، قبل أن يتمكن من الفرار 
بواسطة سيارة رباعية الدفع تبني انها مسروقة وحتمل لوحة مزورة 
عرف سائقها عن نفسه بأنه عنصر يف خمابرات اجليش اللبناني، 

حبسب الرواية اليت قدمها حرب.
وقالت مصادر قريبة من حرب انه سبق له ان تلقى حتذيرات 
خاصة بعد حماولة اغتيال رئيس »القوات اللبنانية« مسري جعجع، 
ومنذ ذلك احلني حّد من حتركاته وبّدل يف جدول تنقالته ومواقيت 
حضوره اىل املكتب حبيث بدأ ياتي اىل مكتبه بطريقة غري منتظمة 
اىل  أمس  حيضر  أن  مقررا  )كان  سابقا  حيصل  كان  ما  بعكس 

املكتب(.
بأمن بطرس حرب، بل هي  تتعلق  القضية ال  ان  وقال حرب: 
تتعلق بأمن كل اللبنانيني، وانين امحل احلكومة املسؤولية والتبعات 
احدا  اتهم  ال  انين  كما  املتفشي،  والسالح  الفالت  االمن  بسبب 

معينا، بل انتظر نتيجة التحقيق احرتاما مين للعدالة والقضاء.
وقال مرجع امين ان ما حصل »هو حماولة اغتيال جدية جدا، من 
صنع حمرتفني«، واشار اىل انه مل يتم العثور على عبوة ناسفة، 
امنا األمر كان عبارة عن بداية حتضري عبوة، خاصة ان هناك عملية 

حتضري لصواعق التفجري.
وقال املرجع انه مت امساك بعض اخليوط، وحنن نعمل عليها، 
»فهناك شهود عيان تعرفوا اىل احد املشاركني باإلضافة اىل ان 

اجلناة خلفوا وراءهم مواد بوشر بفحصها والتدقيق فيها«.
وأثار املرجع استمرار حجب »داتا« االتصاالت عن القوى األمنية، 
وقال »هناك اكثر من 600 عالمة استفهام حول سبب منع »الداتا« 
منذ 15 كانون الثاني املاضي حتى اآلن برغم اننا قدمنا ما يزيد 

على 10 طلبات يف هذا اخلصوص«.
وكان الالفت يف بيان »قوى 14 آذار« اليت اجتمعت يف منزل حرب 
يف احلازمية، حتميل حكومة ميقاتي املسؤولية عن حماوالت االغتيال 
ال بل الشراكة فيها، وطالبتها باالستقالة الفورية، وشددت على 
احالة حماوليت اغتيال جعجع وحرب على احملكمة الدولية، كما طالبت 

مستهم  ملن  حجبها  حمملة  االتصاالت«  لـ«داتا  الفوري  بالتسليم 
»واضعي اليد عليها« أي »حزب اهلل« و«التيار الوطين احلر«.اجلدير 
ذكره أن منزل وزير الدفاع فايز غصن يقع يف الطبقة الثامنة من 

املبنى ذاته، وهو ال يرتدد اليه يف اآلونة األخرية.

االسد: 3 مراحل...
تتمة املنشور الصفحة االوىل

من  تضخ  اليت  واألموال  احلدود  عرب  يهرب  الذي  املتطور 
اخلارج«.

وقال األسد »كي ندقق حقيقة يف ما حيصل، نأخذ أمثلة حقيقية 
يف منطقتنا، ومن أقوى هذه األمثلة هو جاركم املباشر شاه إيران. 
كانت لديه دولة قوية جدًا، جيش قوي جدًا، استخبارات قوية جدًا، 
ودعم دولي، وطبعا دعم إقليمي أيضا غري حمدود. هل استطاع أن 
يقف يف وجه الشعب؟ من البديهي أال يستطيع. لو كنت أنا يف 
هذا املوقف ملا استطعت. أنت تتحدث عن 15 شهرًا، ال تتحدث 
عن أسبوعني وثالثة أو شهر، كل الرهانات سقطت وواضح متامًا، 
)واتضح( اآلن أن األزمة مبعظمها خارجية، والدليل على ذلك وجود 
مقاتلني عرب ومتطرفني إسالميني يقاتلون يف سوريا حاليًا، أضف 
اليت  واألموال  احلدود  عرب  يهرب  الذي  املتطور  السالح  ذلك  إىل 
تضخ من اخلارج، وهذا ما غرّي قناعة الكثريين داخل سوريا، سواء 

كان معارضا أو مؤيدا، وهم اآلن يدافعون عن الوطن«.
وأضاف »الثورة ال ميكن أن تكون ثورة عصابات. جيب أن تكون 
اآلن  أنت  شعب.  ثورة  يقمع  أن  أحد  يستطيع  وال  شعب،  ثورة 
أي  وتتجول يف  بنفسك  تذهب  أن  موجود يف سوريا، وتستطيع 
مكان كي ترى إذا كان هناك ثورة أم ال. لكن حنن نطارد ونقــتل 
إرهابيني وندافع عن أنفسنا. هم يرتكبون اجملازر حبق املدنيني، 
وحنن من واجبنا أن ندافع عن املدنيــني. هذا واجبنا كدولة. ماذا 
أنفسكم.  عن  تدافعون  أال  كأتراك،  أنتــم  ُتقتلون  عندما  تفعلون 
أال تربرون كل عملياتكم العسكرية يف مشال العراق ويف تركيــا 
حتت عنوان مكافحة اإلرهاب؟ هل نقول ان الدولة الرتكية تقتل 
شعبها يف هذه احلالة؟ هذه هي ازدواجيــة املعايري وهذا هو النفاق 

السياسي، وهذا ال نقبله«.
العام  السلمية يف  التظاهرات  أول  لقمعه  نادمًا  إذا كان  وعما 

املاضي، قال األسد »طبعا يف أي عمل هناك نسبة خطأ، هذا شيء 
بديهي، وحنن بشر خنطئ ونصيب، لكن علينا أن منّيز بني األخطاء 

اليت ترتكب داخل سوريا وبني العوامل اخلارجية«.
مراحل.  ثالث  مّر يف  سوريا  ضد  »املخطط  ان  األسد  وأضاف 
املرحلة األوىل هي مرحلة التظاهرات. جزء كبري من هذه التظاهرات 
كان مدفوعًا. يف بداية األزمة كان سعر املتظاهر عشرة دوالرات، 
اآلن أصبح 50 دوالرًا أو مئة دوالر حبسب املنطقة، لكنهم كانوا 
يتوقعون أن تكون هناك فعال ثورة حقيقية من خالل التظاهرات 
رمضان  شهر  حتى  وتونس.  مصر  يف  حصل  كما  سلمية  وثورة 
املاضي فشلوا يف تلك املرحلة، انتقلوا بعدها إىل خلق مناطق يف 
سوريا تسيطر عليها العصابات املسلحة بشكل كامل على طريقة 
بنغازي يف ليبيا، فضرب اجليش هذه احملاولة اليت استمرت حتى 
شهر آذار املاضي، حيث فشلوا يف املرحلة الثانية، فانتقلوا إىل 
عمليات االغتيال الفردية وارتكاب اجملازر حبق املدنيني، باإلضافة 
إىل مهامجة مؤسسات الدولة باملتفجرات، فأن نقول ان التظاهرات 
كانت سلمية فهذا كالم ساذج، مل تكن بهذا الشكل متاما. ويف 
كل األحوال ما زالت التظاهرات خترج من وقت إىل آخر، لكن بأعداد 

اقل بكثري ومعظمها مدفوع«.
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  جملس  حتميل  على  تعليقه  وعن 
املتحدة اجليش السوري القسم األكرب مما حيدث من أحداث دموية، 
لإلرادة  خاضعة  الدولية  املؤسسات  أن  يعرف  »كلنا  األسد  قال 
كالم  أن  نعترب  أن  الغباء  ومن  عام،  بشكل  والغربية  األمريكية 
املنظمات الدولية هو مرجعية للواقع، فهي تعرب فقط عن موازين 
القوى الدولية، واهلدف يف احملصلة هو فرض املزيد من الضغوط 
على سوريا، وكلما فشلوا يف تنفيذ خمططهم سعوا للضغط أكثر 
على سوريا. لكن ما دمنا على حق فلن خنضع، ال ملنظمات دولية 

وال لغريها«.
نشرت  اليت  مقابلته  من  الثاني  اجلزء  يف  أكد،  األسد  وكان 
يبين  أردوغان  طيب  رجب  الرتكية  احلكومة  »رئيس  أن  االربعاء، 
أن  كشفت  الظروف  وان  طائفية،  خلفية  على  حكومته  سياسات 
لديه أجندة شخصية تتعلق مبوقعه الشخصي وموقع فريقه، جعلته 
يفقد مصداقيته على الساحة العربية، ومل يعد موجودا ال هو وال 
مصداقيته«، مشريا إىل أن »حكومة أردوغان تورطت يف األحداث 
الدموية يف سوريا من خالل تأمني الدعم اللوجسيت لإلرهابيني«. 

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012

آالن عون: حلفاؤنا أساءوا تقدير حجم مواقفهم
أكد النائب آالن عون أن مقاطعة جلسات احلكومة موقف إحتجاجي 
فقط وليس أبديا، فالتيار الوطين احلر لن يقرر مقاطعة جلسات 
التغيري  تكتل  وزراء  إستقالة  مستبعدا  نهائيا،  الوزراء  جملس 
واإلصالح من احلكومة. وسأل: كيف انقلبت احلكومة على املشروع 
النيابية  الكتل  صوتت  حيث  النواب،  جملس  إىل  أرسلته  الذي 
اليت تؤلف احلكومة عكس ما مت اإلتفاق عليه يف جلسات جملس 

الوزراء.
وقال: حنن نعرتض على الطريقة اليت جرى التصويت وفقها يف 
اجمللس النيابي خصوصا أن النقاش مل يكن قد انتهى، ونطالب 
بإعادة التصويت منعا ألي إلتباس وقطعا للشك. وأكد أن ذلك ال 

يقلل من دور رئيس جملس النواب.
وأشار إىل أنه بعد وضع خارطة طريق لتفعيل عمل احلكومة يف 
السابق، بدأت مرحلة عالقات جديدة مع رئيس اجلمهورية ورئيس 
احلكومة حيث مت التصديق على ملف اإلنفاق يف احلكومة. وقال: 
من املمكن أن رئيس احلكومة جنيب ميقاتي قد رمى الكرة لدى 
وفقا حلسابات يف  النواب  بري خالل جلسة جملس  نبيه  الرئيس 

العالقة اليت جتمعه وبري.
وعن املوقف الذي صدر عن بري اليوم حول العالقة مع التيار 
الوطين احلر، قال عون: ال شك أن هذا املوقف يشري إىل إصرار 
على العالقات اجليدة، فال خالفات على املستوى الشخصي، لكن 
يبقى األهم ترمجة املآخذ عند حلول اإلستحقاقات ومعاجلتها من اجل 

تصويب العالقات.
ويف ما يتعلق بالتباعد احلاصل بني التيار وحلفائه، قال: لقد 
أساء حلفاؤنا تقدير حجم الضرر الذي قد ينتج عن ختلي احلكومة 
خلل يف  إىل  أدى  مما  الوزراء،  إىل جملس  احملال  مشروعها  عن 
العالقات مع حزب اهلل وحركة أمل، وهناك عدة مؤشرات مل ينتبه 
وبالتالي  اليوم  إليه  آلت  ملا  العالقة  إىل وصول  أدت  أحد  إليها 

حدوث اإلنفجار.
أضاف: إذا مل نشعر أن هناك إرادة حقيقية لدى حلفائنا لبناء 
الدولة ودعم مسرية اإلصالح، إذا ما الذي مييزهم عندها عن بعض 

القوى السياسية.
وردا على مقولة أن التيار يتميز عن حلفائه بغية مصاحل إنتخابية 
يف الشارع املسيحي قال: ال أعتقد أن من وقع وثيقة تفاهم مع 
اإلنتخابات  من  أشهر   6 قبل  وإيران  سوريا  زار  ومن  اهلل،  حزب 

النيابية السابقة، يرسم سياسته بناء ملصاحل إنتخابية ضيقة.
عون  استغرب  اإلشرتاكي،  التقدمي  احلزب  مع  العالقة  وعن 
املوقف احلاد الذي صدر مؤخرا عن وليد جنبالط بالرغم من أن أحدا 
مل يتعرض إليه، واضعا ذلك يف إطار التقرب من رئيس جملس 

النواب.

ويف امللف السوري قال: جيب أال ننأى بأنفسنا عن ضبط حدودنا 
ومعاجلة ظاهرة السالح، بل حنن نرفض زج اللبنانيني ميدانيا أو 
اللبناني  الداخل  إىل  واستدراجها  السورية  املسألة  يف  عسكريا 
خلدمة مصاحل إنتخابية لدى البعض، ونتمنى أن يتوصل السوريون 

إىل تسوية تضع حدا إلراقة الدماء واخلروج من األزمة.

استنكر رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط 
اإلسرائيلي  االحتالل  تصدرها سلطات  اليت  التعسفية  القرارات 
حبق بعض رجال الدين واملشايخ الدروز وهي تؤكد مرة جديدة 
الدروز  املوحدين  طائفة  أبناء  تطويع  على  اإلسرائيلي  العزم 

وإخضاعهم لشروطها.
دروز  يتخذها  اليت  املتالحقة  اخلطوات  تصريح:  يف  وقال 
فلسطني من إصرار على اهلوية العربية والوطنية، ورفض للخدمة 
العسكرية اإللزامية، ومترد على قرارات خمتلفة لسلطات اإلحتالل 
اإلسرائيلي تؤكد أن كل مساعيها السابقة لسلخهم عن حميطهم 
وبيئتهم الطبيعية وموقعهم التارخيي وإحلاقهم بها وبسياساتها 
املناضل  الفلسطيين  الشعب  أبناء  من  أشقائهم  حبق  اجلائرة 
أو  من ضغوطات  مارست  مهما  النجاح  هلا  يكتب  لن  والصامد 

اختذت من إجراءات.
يقبلوا  لن  أنهم  املناضلون  هؤالء  جديدة  مرة  سيؤكد  وختم: 
خيار  عن  يرتاجعوا  ولن  الظروف،  من  ظرٍف  أي  حتت  بإذالهلم 
كبري اختذوه إنسجاما مع تارخيهم القديم واحلديث، ولن خيضعوا 
للرتهيب أو الرتغيب الذي متارسه سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي 

بأشكال خمتلفة مهما كان الثمن.
ويف هذه املناسبة، نشد على أيديهم، ونؤكد هلم وقوفنا إىل 

جانبهم يف معركتهم الوجودية الوطنية.
برقية هوالند

من جهة أخرى، تلقى جنبالط برقية جوابية من رئيس مجهورية 
فرنسا فرنسوا هوالند وفيها: أشكرك حبرارة على برقية التهنئة 

بانتخابي رئيسًا للجمهورية الفرنسية.
اهتماماتها احلفاظ على االستقرار  إن فرنسا تضع يف صلب 
والسلم االهلي والدميوقراطية يف بلدكم. لقد دافعنا باستمرار 
عن استقالل لبنان وسيادته وصون حدوده وسنستمر يف القيام 
بذلك. أنا متمسك بصورة خاصة بالعمل الدؤوب ضد االفالت من 
العقاب يف لبنان، ومن أجل ذلك سندعم استمرار أعمال احملكمة 

اخلاصة بلبنان.
تأكد ان فرنسا املتمسكة بعالقات الصداقة العميقة اليت جتمع 
بني بلدينا وشعبينا، ستقف اىل جانب لبنان، يف منطقة حبلى 
بالتحوالت، سنستمر يف الدفاع عن قيمنا املشرتكة ويف تطوير 
أن  الذي جيب  لبنان  والدولة يف  املؤسسات  خدمة  تعاوننا يف 

يبقى مثااًل للدميوقراطية والعيش املشرتك.
مع جتديد شكري على تهنئتك، أمتنى أن تتقبل تقديري الكبري. 

مع صداقيت فرنسوا هوالند.

جنبالط استنكر قرارات اسرائيل 
حبق مشايخ دروز
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الفصام هو اضطراب عقلي يصيب حوالي واحد من 
كل مئة شخص، وأكثر املصابني به ترتاوح أعمارهم 
بني 15 و 35 سنة، ومع ذلك فهو من املمكن أن 
يبدأ يف أي عمر وهو يصيب الذكور واإلناث بنفس 
من  باملائة   1 إىل  به  اإلصابة  تصل  حيث  النسبة 
سكان العامل، ويكون أكثر يف املدن منه يف املناطق 

الريفية كما يكون أكثر بني األقليات العرقية .
أسباب الفصام 

حتى اآلن مل تعرف ما هي أسبابه , ولكن يرجح أن 
تكون جمموعة من العوامل واليت ختتلف من شخص 

آلخر.
اجلينات

بالفصام  مصابني  أشخاص  عشرة  كل  من  واحد 
أن دراسات  باملرض،كما  والديه مصاب  أحد  يكون 
التوائم تشري إىل تأثري اجلينات حيث تكون النسبة 
األول  إصابة  عند  الثاني  التوأم  إصابة  يف  عالية 
بويضة  من  تنشأ  اليت  التوائم  يف  وذلك  بالفصام 
واحدة، وبالنسبة للتوائم غري املتطابقة واليت تنشأ 
من بويضتني فتكون نسبة إصابة الثاني أقل وذلك 
املتطابقة  التوائم  يف  اإلصابة  بنسبة  املقارنة  عند 
وتكون النسبة يف اإلخوة غري التوائم أقل منها يف 
التوائم، ويوضح هذا أن الفرق هو بسبب اجلينات 

أكثر من الرتبية والتنشئة.
إصابات املخ أثناء احلمل والوالدة

الذين تعرضوا ملشاكل  تزداد نسبة اإلصابة يف 
إىل  االوكسوجني  إمداد  على  لتؤثر  الوالدة  أثناء 
دماغ الطفل , وكذلك يف الذين أصيبوا باألمراض 
وقد  احلمل.  من  األوىل  األشهر  خالل  الفريوسية 
ساعدت الفحوص يف الكشف عن وجود أجزاء باملخ 

غري كاملة النمو عند هؤالء األشخاص . 
املخدرات والكحول

 LSD اهللوسة  عقار  مثل  املخدرات  استعمال 
وكذلك  واحلشيش   Amphetamine واالمفيتمينات 

الكحول أحيانا تكون مصحوبة بالفصام .
اإلجهاد

زيادة  أو  بداية  من  وجيزة  فرتة  قبل  أنه  لوحظ 
األعراض سوءا وجود صعوبات وضغوطات يف احلياة 
مثل  أو  الوفاة  حاالت  أو   ، السيارات  حوادث  مثل 
صعوبات العمل أو الدراسة أو صعوبات طويلة األمد 

مثل التوتر األسري .
احلرمان وسوء املعاملة يف مرحلة الطفولة

تشري بعض األدلة إىل أن احلرمان وسوء املعاملة 
يف الطفولة ميكن أن يساعد على اإلصابة بالفصام. 
بالفصام  املصابني  من  كثري  فإن  عامة  وبصورة 
إىل  يذهبون  وال  والعمل  االستقرار  على  قادرون 
هؤالء  من  ونسبة  دائمة.  عالقات  وهلم  املستشفى 
أخرى تتحسن مع  الوقت ونسبة  يتحسنون متاما مع 
بقاء بعض األعراض والبعض يظل يعانى من أعرض 

مستمرة .
أعراض الفصام

Hallucinations اهللوسة
وحتدث عندما تسمع أو تشم ، أو تشعر أو ترى 
شيئًا ولكن يف احلقيقة ال يوجد شيء حقيقي على 

أرض الواقع .
األصوات مساع  هو  شيوعا  اهللوسة  أنواع  وأكثر 

تكون  األصوات  وهذه   auditory hallucinations
احلقيقية  مثل  بالفصام  املصاب  للشخص  بالنسبة 
متاما وهى بالنسبة له تأتى من حميطه اخلارجي وهذه 
إليه وقد تكون حوار  األصوات قد ختاطبه وتتحدث 
يتحدث عنه أو هو املقصود به وهذه األصوات قد 
ألفاظ  أو  أو مزعجة وقد حتمل كلمات  تكون مسلية 
نابية وقد يستجيب الشخص املصاب بالفصام إىل 
هذه األصوات بتنفيذ ما تطلبه منه رغم إدراكه ما 
يف ذلك من خطأ أو إيذاء لنفسه وقد ال يستجيب 
العلماء  بالكآبة , وقد فسر  ولكنه يشعر حني ذلك 
هو  أن مصدرها  على  األصوات  هذه  واملتخصصني 
نشاط لنفس املنطقة باملخ- واليت تفسر األصوات 
القادمة من احمليط اخلارجي يف الشخص الطبيعي- 
اإلشارات  تكون  بالفصام  اإلصابة  حالة  يف  ولكن 
الواردة هلذه املنطقة من داخل مخ الشخص املصاب 
وليس من احمليط اخلارجي وقد اعتمدوا يف تفسريهم 

على رصد نشاط املخ لألشخاص املصابني .
ويوجد أنواع أخري للهلوسة منها اهللوسة البصرية 

الفصـــــام

 بقلم العامل الروحاني عالء العوادي

روحانيات

visual hallucinations واليت تعنى رؤية أشياء بالعني 
باللمس  تتعلق  اليت  واهلالوس   , وجودها  دون 
الشخص  شعور  تعنى  واليت   tactile hallucinations
بأن أحدا أو شيئا يلمسه دون وجود ذلك على أرض 
الواقع, وقد تكون اهلالوس متعلقة حباسة الشم وذلك 
عند شم أشياء دون وجود مصدر حقيقي تنبعث منه 
 olfactory بالفصام  املصاب  يشمها  اليت  الروائح 

.hallucinations
Delusions الضالالت

مع  بالفصام يف شيء  املريض  يعتقد  أن  وهى 
االقتناع التام به ، رغم أن هذا االعتقاد يكون مبين 
على سوء فهم لألمور واألحداث، ورغم أن اآلخرون 
يرون أن هذا االعتقاد خاطئا وغريبًا أو غري واقعي 
هذا  يناقشوا  أن  الواقع  يف  يستطيعون  ال  وهم 
االعتقاد مع املريض . وإذا مت االستفسار عن سبب 
هذا االعتقاد تكون اإلجابة ليس هلا معنى أو ال يتمكن 
املريض أن يشرح للمستفسر شيئا مقنعا أو معقوال 
أو مقبوال ومع هذا يظل املريض بالفصام يبدى أن 
ما يعتقده هو احلقيقة. وقد تبدأ الضالالت فجأة أو 
غريب  أن هناك شيء  بالفصام  املريض  قد يشعر 
يفسره.  أو  يفهمه  أن  يستطيع  ال  أنه  إال   ، حيدث 
الذي  الشخص  حياول  عندما  الضالالت  حتدث  وقد 
اليت  اهلالوس  تفسري  أو  فهم  الفصام  من  يعانى 
يعاني منها. فمثال إذا كان يسمع أصوات تتعلق مبا 
يقوم به ، فيفسر هذا بتوهم أنه مراقب من جهات 

أمنية مثاًل .
 Paranoidاالضطهاد ضالالت  الضالالت  ومن 
Delusions، واليت تكون مزعجة للمريض و لألشخاص 
تفاصيل  من  فمثال  بأنهم يضطهدونه  يعتقد  الذين 
هلا  عالقة  ال  اليومية  احلياة  يف  بسيطة  وأحداث 
الذي يعانى  أو اخليانة قد يعتقد الشخص  باجلنس 
احلياة  شريكه يف  أن  على  داللة  أنها  الفصام  من 
غري خملص , بينما األشخاص اآلخرين يعتربون هذه 
التفاصيل واألحداث طبيعية وال تدعو للشك .وقد 
أجهزة  أو  مؤثرات  يستخدمون  اجلريان  أن  يعتقد 

للتسلط أو السيطرة عليه .
 Reference ومن الضالالت أيضا ضالالت املرجعية
Delusions واليت عند حدوثها يفسر املريض األحداث 
اليومية والطبيعية اليت تدور حوله بأنه املعنى بها، أو 
أنها مرتبطة به. فمثال يعتقد أن اإلذاعة أو التلفزيون 

تبث برامج عنه.
وهذه الضالالت ال يناقشها املريض مع اآلخرين 
ألنه يعتقد أنهم لن يفهموها. وقد تؤثر الضالالت 
على تصرفات الشخص فإذا كان يظن أن اآلخرين 
حياولون أن يؤذوه أو يضايقوه، فسوف حياول أن 
يبتعد عنهم، وأحيانا قد يشعر أنه يرغب يف االنتقام 

منهم .
Thought disorder اضطراب الفكر

يستطيع  فال  الرتكيز,  يف  صعوبة  املريض  جيد 
قراءة مقالة يف صحيفة أو مشاهدة برنامج تلفزيوني 
إىل نهايته أو متابعة الدراسة أو الرتكيز يف العمل 
, وتكون أفكاره مشوشة وينتقل من فكرة إىل فكرة 
دون وجود أي صلة واضحة بينهما. وقد ال ميكنه 
أن يتذكر ما يريد التفكري به أصال و يصف بعض 
املخالطني هلم أفكارهم بأنها »مبهمة« أو »مشوشة« 

ويكون من الصعب عليهم أن يفهموه .
يشعر املريض بأنه ُمسيطر عليه

فيشعر أن أفكاره هي ليست له بل أن شخصا آخر 
قد وضعها يف عقله . ويشعر أن جسمه ُمسيطر عليه 
وكأنه رجل آلي والبعض من املرضى يفسر ذلك بأن 
جهازا مسلطا عليه وأشخاص آخرين يفسرها بالسحر، 

واألرواح ، أو الشيطان .
  Negative Symptoms األعراض السلبية

وتكون أقل وضوحا من األعراض السابق ذكرها 
العواطف  وزوال  باحلياة  االهتمام  زوال  ومنها 
على  القدرة  وفقدان   , لشيء  التحمس  صعوبة  و 
املنزل  من  اخلروج  حتى يف  الرغبة  عدم  و  الرتكيز 
وصعوبة العناية بنفسه ومبالبسه أو ترتيب غرفته و 
البيت وعدم االرتياح مع الناس والشعور بعدم وجود 

شيء ميكن التحدث به أو قوله .
Loss of insight فقدان البصرية

ال  وأنهم   ، خطأ  على  اجلميع  أن  املريض  يشعر 
كل  على  السيطرة  بفقد  يشعر  كما  فهمه  ميكنهم 

حياته.
ومن اجلدير بالذكر أنه يف مريض الفصام ال تظهر 
كل األعراض جمتمعة فقد يعانى من اهلالوس ويكون 
تفكريه غري مشوش وقد يكون لديه ضالالت ولكن 
لديه  يكون  وقد  السلبية  األعراض  عليه  تظهر  ال 

األعراض السلبية فقط.
عالج الفصام

املرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة قد ال 
حيتاجون إىل عالج وذلك مثال هو احلال بالنسبة للذين 
يسمعون أصوات دون وجود أعراض أخرى , ولكن 
عندما تكون هذه األصوات مرتفعة أو مزعجة فإنهم 

حيتاجون للعالج .
نسبة من املرضى وخاصة ذوى األعراض الشديدة 
أو  رعاية  يتلقون  وال  اكتئاب  من  يعانون  والذين 
عالج تزداد بينهم نسبة االنتحار. وكلما ترك املريض 
دون عالج من البداية، فإن تأثري الفصام على حياته 
يزداد بينما تكون النتائج أفضل عند تقديم العالج 
من البداية . وعند التشخيص املبكر والعالج املبكر 
تكون فرصة حتسن املريض باملنزل أكرب وإذا كان 

دخول املستشفى ضروريا فتكون الفرتة أقل .
املرض  أعراض  من  التقليل  يف  األدوية  تساعد 
دعم  مثل  األخرى  املساعدة  العالجات  مع  املزعجة 
األدوية   . النفسي  والعالج   ، واألصدقاء  األهل 
بالتدريج  األوهام واهللوسة  التقليل من  تساعد يف 
على مدى بضعة أسابيع وتساعد على التفكري بشكل 
أكثر وضوحا ومن قدرة املريض على االعتناء بنفسه 

.
و تستخدم يف العالج

 typical األول  اجليل  من  الذهان  مضادات 
antipsychotics , وهي تعمل عن طريق التقليل من 
عمل مادة كيميائية يف املخ تسمى الدوبامني. وهذه 

واالرتعاش  كالتصلب  جانبية  تأثريات  هلا  األدوية 
واملشابهة اليت حتدث يف مرض باركنسون وللتغلب 
عليها تقلل جرعات الدواء أو تعطى األدوية املضادة 
اجلرعات  تعاطى  ضرورة  عند  باركنسون  ملرض 
هذه  أمثلة  ومن  تقليلها،  إمكانية  وعدم  املرتفعة 

األدوية واليت تكون على شكل أقراص.
أدوية  هي  الثاني  اجليل  من  الذهان  مضادات 
من  أخرى  جمموعة  على  تعمل  وهى  حديثا.  ظهرت 
املواد الكيميائية يف املخ ومن اآلثار اجلانبية هلذه 
األدوية النعاس واخلمول وزيادة الوزن. وقد تكون 
هذه األدوية على هيئة أقراص أو على شكل حقن.

النفسي،  العالج  يكون  الدوائي  العالج  وجبانب 
والذي يقوم به األطباء النفسيني ويهتم هذا العالج 
بتحديد املشكالت والنظر يف كيفية تفكري املريض 
وتأثري  جتاهها،  التصرف  وكيفية  املشاكل،  بهذه 
هذه  من  وأي  مشاعره،  على  تصرفاته  أو  تفكريه 
األفكار أو التصرفات غري واقعية، وإجياد طرق أخرى 
للتفكري يف هذه األمور والتصرفات، واليت ستكون 

أكثر ويكون ذلك من خالل عدد من اجللسات .
األسرة  توعية  إىل  ويهدف  األسرى  والعالج 
األسرة  وتعريف  املريض  لدعم  عليها  الذي  بالدور 

بالفصام.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

Saturday 7 July 2012السبت 7 تموز 2012
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العالناتكم 
يف 

الهريالد
 االتصال 

على 
الرقم:

 87648186
أو

 0403482345

الشاعر السيد أمحد احلسيين

سالم الشجعان

التاريخ واالنسان
توأمان ال ينفصمان
حيمالن هموم الوطن

كشربة الظمآن
وروزنامة العمر
خمافة النسيان

من جيل اىل جيل
نكابد جراح السنني

وآالم القضية
بني شواطئ احلرمان

تباع احلرية
يف متاجر العميان

بطاقات اهلوية
ممهورة

من جالوزة السلطان
خنون القضية

بني حدود املكان والزمان
اجماد منسية

سالم الشجعان
اوراق نقدية

صفقات الذهب الرنان
اسرار مطوية

سالم الشجعان
جلسات سرية

يف وطن االنسان
صفقات مالية
سالم الشجعان

اقطار عربية
شعارات قومية

رايات احلرية
اودعها العربان
يف يد السّجان
يف أرض عربية

الدكتور مالك  زيارة مساحة مفيت طرابلس  اثناء 
اللبنانية  االسالمية  اجلمعية  من  بدعوة  الشعار 
وزيارة احمللل السياسي االستاذ سركيس نعوم 
بدعوة من الشاعر سايد خمايل واالعالمي الراحل 
الصداقة  هيئة  رئيس  اقام  عنداري  بطرس 
املسيحية االسالمية الدكتور مصطفى مجيل علم 

الدكتور مصطفى علم الدين يكّرم مفيت طرابلس 
مالك الشعّار واالعالمي سركيس نعوم

ووزراء  نوابا  اليها  دعا  كبرية  وليمة  الدين 
حتّدث  واحزاب  ورؤساء مجعيات  دين  ورجال 
فيها املفيت الشّعار واالعالمي نعوم واملطران 
درويش والدكتور علم الدين عن حملبة ولقاء 
االديان على الفضيلة الن اهلل حمبة ومصلحة 

الوطن فوق اي مصلحة.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغّوش

من ديوان الغدير

متفرقـــات

الدكتور مصطفى علم الدين واملطران درويش واملفيت الشعار واالعالمي سركيس نعوم والزميل اكرم املغّوش

الضرب على املؤخرة 
يزيد املشاكل النفسية

دراسة  أظهرت 
األشخاص  أن 
على  ضربوا  الذين 
فرتة  يف  مؤخرتهم 
معرضون  الطفولة 
غريهم  من  أكثر 
مبشاكل  لإلصابة 
الكرب،  يف  نفسية 
سلوكية  كاضطرابات 
أو  إدمان للكحول  أو 

املخدرات.
وهدفت الدراسة اليت أجراها فريق من الباحثني الكنديني على 
الضرب على  اليت خيلفها  النفسية  اآلثار  تقييم  إىل  راشدا   653
التأديب  طرق  استثناء  مع  البسيط،  اجلسدي  والتأديب  املؤخرة 
القاسية »اليت تسبب كدمات أو جروحا« أو تلك اليت حتمل طابعا 

جنسيا.
وبينت النتائج أن األشخاص الذين ضربوا على مؤخرتهم معرضون 

بنسبة ترتاوح بني 2 و7% لإلصابة بأمراض نفسية يف الكرب.
التأديب  أن  تظهر  أنها  إال  مرتفعة،  النسبة غري  هذه  أن  ومع 
سيما  وال  املستقبل،  يف  مبشاكل  االصابة  خطر  يزيد  اجلسدي 
يف  املؤخرة  على  ضربوا  أنهم  يتذكرون  األمريكيني  نصف  أن 

طفولتهم.
يف  األطفال  نفس  علم  قسم  مدير  فورناري  فيكتور  واعترب 
»نورث شور لونغ آيالند جويش هيلث سيستم« بنيويورك أن هذه 

الدراسة مهمة، ألنها تفتح جدال حول تربية األطفال.
وكانت األحباث السابقة حول هذا املوضوع قد بينت أن األطفال 
عندما  نفسية  مشاكل  يعانون  جسدي  لتأديب  تعرضوا  الذين 

يكربون ومييلون إىل التصرف بعدائية أكثر من غريهم.
لكن تلك األحباث ركزت على احلاالت اليت تلقى فيها األشخاص 

عقابا جسديا قاسيا، على عكس الدراسة احلالية.
يذكر أن 32 بلدا يف العامل حظر معاقبة األطفال جسديا، لكن 

الالئحة ال تشمل الواليات املتحدة وكندا.

املشي يقلل احتمال اإلصابة بالسكري
 أظهرت دراسة أمريكية أن من بني أكثر الناس تعرضا الحتمال 
اإلصابة بالسكري من ال ميارسون كثريا من النشاط البدني أما من 
يتمكنون من السري كثريا على مدى اليوم فيكونون أقل عرضة لإلصابة 

بهذا املرض.
وقالت أماندا فريتس اليت قادت فريق إعداد الدراسة والباحثة يف 
جامعة واشنطن بسياتل إن دراسات سابقة كانت قد أظهرت أن املشي 
أكثر مرتبط برتاجع احتمال اإلصابة بالسكري لكن مل تقدم دراسات 
يوميا.  الناس  ميشيها  أن  اليت جيب  اخلطوات  لعدد  مقاييس  تذكر 
وكتبت فريتس يف رسالة بالربيد االلكرتوني إىل رويرتز تقول “مل 
تكن النتيجة اليت توصلنا هلا مفاجئة نظرا ألن دراسات أخرى أظهرت 

أنه حتى النشاط اخلفيف مرتبط برتاجع احتمال اإلصابة بالسكري.”
طلبت  للمشي  احملتملة  املزايا  أفضل  بشكل  الناس  يفهم  وحتى 
فريتس وزمالؤها من أكثر من 1800 شخص ارتداء جهاز لعد اخلطوات 

ملدة اسبوع حلساب عدد اخلطوات اليت يقطعونها عادة يوميا.
وأوكالهوما  أريزونا  يف  األمريكيني  املواطنني  من  مجيعا  وكانوا 
نشاطهم  معدل  بقلة  واملعروفني  داكوتا  وساوث  داكوتا  ونورث 

البدني وارتفاع معدالت اإلصابة بالسكري.
كانوا  إذ  للغاية  منخفض  نشاط  ذات  اجملموعة  ربع  حنو  واعتربت 
خيطون أقل من 3500 خطوة يوميا يف حني أن نصفهم كانوا يقطعون 
أقل من 7800 خطوة يوميا. ويستلزم قطع 1.6 كيلومرت السري حنو 
أنه جيب أن خيطو اإلنسان عشرة  ألفي خطوة وتشري توصيات اىل 

آالف خطوة يوميا كحد أدنى.
ويف بداية الدراسة مل يكن أي من املشرتكني مصابا بالسكري. 

لكن بعد مخس سنوات من املتابعة أصيب 243 شخصا باملرض.
وأصيب حنو 17 يف املئة من األشحاص يف اجملموعة ذات أدنى 
نشاط بدني مقارنة مع 12 يف املئة من األشخاص الذين قطعوا أكثر 

من 3500 خطوة يوميا.
وبعد األخذ يف االعتبار أعمار الناس وما إذا كانوا مدخنني وغريها 
فريق  حدد  بالسكري  اإلصابة  احتماالت  من  تزيد  اليت  العوامل  من 
فريتس أن الناس أصحاب أكرب معدل من املشي كانوا أقل عرضة 
بنسبة 29 يف املئة لإلصابة بالسكري من الفئة ذات أدنى معدل من 
املشي. وال تثبت هذه النتائج أن املشي مبعدالت أكثر مسؤول عن 
تراجع احتمال اإلصابة بالسكري لكن فريتس قدمت تفسريات حمتملة 

لكيفية مساهمة املشي يف تراجع احتمال اإلصابة بهذا املرض.
وقالت “زيادة النشاط البدني رمبا متنع زيادة الوزن وتعزز فقده 

وهو عامل رئيسي حيدد مدى احتمال اإلصابة بالسكري.
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A NAVY ship was shad-
owing an asylum seeker 
boat as it headed to-
wards Christmas Island 
on Wednesday  night in a 
new crisis for the govern-
ment. 
Home Affairs Minister Ja-
son Clare faced difficult 
questions yesterday about 
a new ploy being used by 
people smugglers and 
their passengers - effec-
tively making Australian 
search authorities a “taxi 
service” for boat people.
People smugglers are 
now instructing crews to 
call Australia and report 
the vessel is in distress, 
knowing a rescue ship 
will be dispatched.
Calls to Australia from the 
latest vessel, carrying be-
tween 130 and 180 pas-
sengers, began at 4.30am 
yesterday when it was still 
in Indonesian waters, just 
116km south of Java.
In a satellite call to Aus-
tralia from the boat, pas-
sengers said the vessel 
was taking on water in 
3m waves in conditions 
described as “sea state 
six”.
Relatives of people on 
board also called Austra-
lian authorities, with an 
AMSA spokeswoman say-
ing one call was passed 
on from NSW Police.
Mr Clare was told the ves-
sel, which was well inside 
Indonesia’s search and 
rescue zone, was turning 
around to Indonesia - but 
that was incorrect.
Australia sent HMAS Wol-
longong, which was re-
turning from Singapore, 
to look for the vessel. 
When it arrived at 10am 
there was no signs of dis-
tress and the vessel was 
headed towards Christ-
mas Island.
Mr Clare said people 
smugglers were instruct-
ing crews to call Austra-
lian rescue services be-
cause they could expect 

a vessel to come to their 
aid.
He said it would be up to 
the captain of the Wollon-
gong if passengers were 
brought on board and 
whether or not they were 
taken to Christmas Island 
or back to Indonesia.
“People smugglers put 
people to sea after they 
take their money and they 
tell people ‘ring Australia’ 
and expect that vessels 
will come to meet them,” 
Mr Clare said.
“Sometimes it is a false 
alarm, sometimes it’s the 
real thing. We treat every 
call seriously because, 
if you don’t, people die. 
That’s the approach Aus-
tralia always takes.
“That’s why we have Aus-
tralian men and women 
out there right now res-
cuing people -- to ensure 
people are safe -- not at 
the bottom of the Java 
sea.”
Swells prevented the crew 
of HMAS Wollongong 
boarding the vessel and 
late yesterday it was fol-
lowing the boat south, 
hoping to board around 
dusk when seas had set-
tled.
A RAAF P3 Orion and a 
second Navy boat, HMAS 
Leeuwin, were dispatched 
to the scene, along with 
merchant vessel APL Ri-
yadh.

candalous SOS strategy as navy ship 
keeps watch on asylum seeker boat 
after distress calls 
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An increase in retail 
spending during May 
could have been a «pre-
emptive» splurge by con-
sumers ahead of the intro-
duction of the carbon tax, 
a retailers group says. 
AUSTRALIAN National Re-
tailers Association (ANRA) 
chief Margy Osmond said 
she had been happily sur-
prised by May>s spending 
figures, up by 0.5 per cent 
according to the Austra-
lian Bureau of Statistics.

Carbon tax worry may have boosted retail 
«May has turned out to 
be a good month for re-
tailers,» Ms Osmond told 
reporters in Sydney on 
Wednesday.
NSW fared the best of the 
states without a booming 
resources industry, with 
consumers spending up 
on clothing and home-
wares. All sectors, except 
food retailing, exceeding 
growth estimates.
But Ms Osmond said this 
could be a case of shop-

pers getting in before the 
expected price rises asso-
ciated with the carbon tax.
«A quarter of people we>ve 
spoken to in a recent sur-
vey didn>t really under-
stand whether or not they 
would get compensation 
from the carbon price,» 
she said.
«People may have been 
doing a little pre-emptive 
shopping before the end 
of June.»
The federal budget and 

low interest rates contrib-
uted to the growth in con-
sumer confidence and en-
couraged people to shop, 
Ms Osmond said.
«What we>re seeing is the 
combination of a 50 basis 
point interest rate cut and 
things like the school kids 
bonus ... is driving people 
out to shop.
«That>s the kind of inter-
est-rate action we need 
to see to get people out 
spending.»

Howard government 
minister Mal Brough has 
nothing to say about 
Malcolm Turnbull>s 
support for a rival in the 
contest for suspended 
Speaker Peter Slipper>s 
seat. 
MR Brough is seeking 
preselection to run for 
the Liberal National Party 
(LNP) in Mr Slipper>s 
Sunshine Coast seat of 
Fisher.
But his push to resurrect 
his federal political 
career has been dealt a 
blow after star political 
strategist James 
McGrath also threw his 
hat into the ring.
LNP figures have 
told News Limited Mr 
McGrath>s move on 
Fisher was planned 
amid the fallout over Mr 
Brough>s role in advising 
James Ashby, before the 
staffer launched a sexual 
harassment lawsuit 
against Mr Slipper.
Liberals including Mr 
Turnbull, fellow Liberal 
MP Jamie Briggs, 
and Senator Simon 
Birmingham have turned 
to Twitter to praise Mr 
McGrath as a talented 
contender.
Mr Turnbull, who praised 
Mr McGrath>s political 
mind and campaigning 
skills, denied his support 
amounted to interference 
in the preselection 

process.
«Certainly not,» he told 
ABC Radio. «He>s a 
great candidate and so 
is Mal Brough.
«I speak well of all my 
colleagues and James 
McGrath has done an 
outstanding job as a 
party official and as a 
political campaigner.»
Mr McGrath, a former 
deputy director of the 
Liberal party, was the 
architect of the LNP>s 
stunning victory at the 
Queensland election in 
March.
Mr Brough said he had 
no comment when asked 
by AAP on Wednesday 
about Mr Turnbull>s 
support for his rival.
He also refused to rate 
his chances of winning 
preselection in Fisher, 
and said he would not be 
commenting until after 
an LNP candidate was 
chosen later this month.
News Limited said LNP 
figures worried about Mr 
Brough>s involvement 
with Mr Ashby were also 
concerned that he was 
subject to an ongoing 
police and Crime and 
Misconduct Commission 
probe.
The probe is centred on 
allegations Mr Brough 
told a Sunshine Coast 
mayoral candidate that 
if he stood aside from 

Brough silent on Turnbull praise for rival

recent local government 
elections, and ran as 
a councillor, he would 
get support from a rival 
mayoral candidate.
In May, Mr Brough told 
AAP he was «never 
part of any mayoral 
campaign».
«I had absolutely 
nothing to do with any 
campaign for or against 
any candidate. The only 
involvement I had with 
campaigning at all was 
to work a polling booth.»
Before Mr Brough 
admitted to having 
links with Mr Ashby, 
media reports said Mr 
McGrath would likely 
seek preselection in the 
seat of Fairfax, which 
neighbours Fisher.
The Queensland premier 
added his own support 
for Mr McGrath on 
Wednesday, saying the 
LNP wouldn>t be where 
it was today without 
him.
«James has done a 
tremendous job for 
my team in giving the 
people of Queensland 
the opportunity for a 
change of government,» 
Campbell Newman 
told reporters on the 
Sunshine Coast.
But he stopped short 
of giving his personal 
endorsement to Mr 
McGrath>s preselection 
bid.
«I>m merely commenting 
on the contribution 
that James McGrath 
made to the people of 
Queensland in giving 
them the opportunity 
for alternative 
government.»
Meanwhile, mining 
magnate Clive Palmer 
says he will soon 
announce in which seat 
he will seek preselection 
after going cold on 
his plan to challenge 
Treasurer Wayne Swan 
in the Brisbane Seat of 
Lilley.

Two solar panel companies 
have been found to have made 
misleading comments about 
the impact of the carbon tax on 
electricity prices. 
POLARIS Solar and ACT Re-
newable Energy said in leaflets 
distributed in Western Austra-
lia and the ACT in late 2011 
and early 2012 that customers 
should buy solar panels be-
cause electricity prices would 
increase by 20 per cent due to 
the carbon price.
The brochures also claimed 
the cost of power would rise 
by more than 400 per cent by 
2019.
The Australian Competition and 
Consumer Commission found 
the information was “clearly 
misleading”.
While the brochures said the 
figures were based on indepen-
dent studies, they were in fact 
based on unverified claims in 
an energy industry association 
ad.
“There was no reasonable basis 
for these claims to be made,” 
ACCC acting chairman Michael 
Schaper said in a statement.
Polaris Solar and ACT Renew-
able Energy gave an undertak-
ing on Tuesday not to engage 
in similar conduct in the future 
and ensure all directors are 
trained in consumer law.
Assistant Treasurer David Brad-
bury said it was an important 
reminder to businesses they 
could not make false claims 
about the carbon price.
“This also underscores the fact 
that the reckless and negative 
scare campaign run by Tony 
Abbott and vested interests is 
putting businesses at risk of 
breaking the law,” Mr Bradbury 
said.

Solar panel firms ‘mis-
lead’ over carbon
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JUST three months after 
Federal MPs were given 
a $44,000 pay rise, they 
are getting another 
$5550 boost. 
The 3 per cent pay rise 
quietly handed down 
this week, which is al-
most double the annual 
inflation rate, is being 
derided by one senior 
figure as the “pollies’ 
own carbon tax com-
po”.
Backbenchers will 
get an extra $106 a 
week, taking their sal-
ary to $190,550. Com-
bined with the pay rise 
awarded in March, it 
means they will receive 
$49,640 - almost $1000 
a week - more than they 
were this time last year.
The pay bonanza comes 
as the nation’s lowest-
paid workers receive 
an extra $17.10 a week, 
$890 a year.
Prime Minister Julia Gil-
lard’s salary increases 
by $14,430 to $495,430. 
The PM is earning 
$129,000 - almost $2500 
a week - more than she 
did a year ago.
Opposition Leader Tony 
Abbott gets $10,000 ex-
tra to take his salary to 
$352,517. 
He is more than $91,000 
better off than a year 
ago. Treasurer Wayne 
Swan’s wage rises by 
more than $11,000 
to $390,627 - and is 

up $100,000 over 12 
months.
Some MPs are embar-
rassed about the timing 
of the pay rise, believ-
ing it is too soon after 
the massive March pay 
deal.
Public servants win pay 
rise from State Govern-
ment 
It also comes just days 
after they failed to break 
the asylum seeker poli-
cy deadlock and in the 
same week the carbon 
tax started.
The increase has been 
set by the Independent 
Remuneration Tribunal. 
Kevin Rudd blocked 
a pay rise in 2008 but 
MPs voted this year to 
give away the power to 
veto a pay rise.
“The increase will help 
to ensure parliamentary 
pay does not lag behind 
in comparison to other 
public sector incomes,” 
the tribunal said.
Greens leader Christine 
Milne criticised the de-
cision.
“When the Government 
is saying it can’t afford 
to give people strug-
gling on Newstart an 
extra $50 a week to just 
get up to liveable levels, 
and the minimum wage 
has only gone up $17.10 
a week, a $100-a-week 
pay rise for politicians 
is hardly appropriate,” 
Senator Milne said.

Pollies given another $5500 pay rise 

Australian Prime Minister Julia Gillard (left) with Federal Opposition leader Tony Abbott . 

“If the nation can afford 
this, it can certainly af-
ford to help our poorest 
people.”
The combined boost 
from the two pay rises 
gives a Cabinet minister 
$85,000 more while one 
of Mr Abbott’s shadow 
ministers gets a boost 
of $97,000 because of 
a change to pay extra to 
Opposition frontbench-
ers.
Speaker Peter Slipper 
and Senate President 
John Hogg are earning 
$86,000 more.
The pay rise in March 
was part of a reform 
where the Gold Pass 
travel scheme was axed 
for new MPs and exist-
ing MPs would have 
benefits cut by more 
than half.
Pay increases:       
Backbencher $190,550 
up $5550
Prime Minister Julia 
Gillard $495,430 up 
$14,430
Deputy PM Wayne Swan 
$390,627 up $11,377
Opposition Leader Tony 
Abbott $352,517 up 
$10,267
Speaker Peter Slipper 
$333,462 up $9712
Cabinet Minister 
$328,698 up $9573
Shadow Minister 
$238,187, up $6937
Source: Remuneration 
Tribunal. Pay rise from 
July 1.

QUEENSLAND Premier 
Campbell Newman has 
narrowly escaped injury 
following a car accident 
on his way to a councils 
summit on the Sunshine 
Coast. 
The Courier-Mail under-
stands the Premier’s car 
was travelling on Ocean 
Drive at Twin Waters when 
another car slammed into 
the passenger side, where 
Mr Newman was sitting.
Mr Newman told courier-
mail.com.au: “I’m feeling 
pretty good. I guess we 
are very, very lucky. I am 
reassured that the lady in 
the other car, when I went 
up to see how she was, 
she seemed at the time to 
be okay”.
“I hope she is indeed 
okay.
“There was quite an im-
pact. The car has been 
substantially damaged.”
Mr Newman said he was 
on the phone at the time.
“It was right into the side 
of the passenger side of 
the car.”
“I certainly feel lucky. I 
was actually on the phone 
at the time to my chief of 
staff and the director-
general of Premiers. I kept 
talking throughout. I think 
I said: ‘Look we’ve just 
been in a car accident’.”
“It was a real feeling of: ‘Is 
this really happening?’
“Are we going to be get-
ting out of this...? All that 
went through my mind. 
It could have been a lot 
worse.”
When recounting the ac-
cident, Mr Newman said 

his driver was doing the 
speed limit when a car 
“shot out from a side 
street and just came 
straight into the side of 
the vehicle.
“I could see it all happen-
ing but there was no way 
it was going to stop.
“It shook us all up a lot. 
The door was completely 
jammed. I had to literally 
kick the door with both 
feet to get out.”
The Premier continued on 
to the local Government 
Association of Queen-
sland’s finance summit at 
The Novotel resort where 
he is due to give a speech 
on Wednesday  morning.
Ambulance officers ar-
rived at the resort to ex-
amine Mr Newman and 

Premier Campbell Newman in car crash on 
Sunshine Coast 

COLLISION: Campbell Newman was sitting in the passenger side of the vehicle when the crash oc-
curred. Source: The Courier-Mail 

his staff.
The premier’s team of his 
driver, his police guard 
and his press secretary 
Mitch Grayson, had to 
call for another car to pick 
them up.
A spokesman for Mr New-
man said another vehicle 
allegedly went through 
a stop sign and struck 
the side of the Premier’s 
Holden Statesman.
“We were just wanting to 
go to the next function. 
We’re still in shock,” said 
the spokesman.
Paramedics assisted the 
driver of the other vehi-
cle.
Mr Newman will later re-
turn to Brisbane for a 
medical examination.
Police are investigating.

POLICE have sealed off 
the car park of the do-
mestic terminal at Sydney 
Airport after reports of a 
bomb threat on wednes-
day morning. 
A statement from the Aus-
tralian Federal Police said 
the bomb scare was being 
treated seriously.
«The AFP’s bomb apprais-
al officers are currently 
assessing an item, which 
was found on the front 
seat of a parked hire car,» 
it says.
«The AFP is working with 
its aviation stakeholders 
including NSW Police and 
the Sydney Airport Corpo-
ration to make an assess-
ment if further action is 

required.
«This unfolding situation 
is being treated seriously 
and the AFP’s response is 
in accordance with normal 
protocols.
«Further information will be 
provided in due course.»
A spokesman from NSW 
Police said officers were 
called to the site just be-
fore midday.
«The officers have estab-
lished a perimeter around 
the area as a precaution,» 
he said.
«The bomb squad are on 
their way to investigate.»
A Sydney Airport spokes-
woman said the flights had 
not been affected by the 
bomb threat.

Bomb threat at Sydney Airport domestic 
terminal closes car park
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Lebanese Con-
sultative Com-

mittee
Meeting Four, Wednes-
day 20 June, 2012 
Minutes:
Present:
- Mr Tony Issa, Member 
for Granville (Chairman 
of the LCC)
- Ms Myrna Chaar
- Mr Peter El Khouri
- Mr Fouad Abi Esber
Apologies:
Antoine Kazzi, Yves 
El Khouri, Ellie Nassif, 
Abbass Mourad, Susan 
Hourani, Ilham Hafez, 
Ali Roude (Ali apolo-
gised to the Chairman 
for not being able to 
participate actively in 
the Committee due to 
other work commit-
ments) 
Chairman, Tony Issa, 
welcomed members 
who attended and pre-
sented the names of 
the people who apolo-
gised.
- Peter El Khouri tabled 
his proposal about the 
following:
i. ANZACs in Lebanon, 
and Australian Leba-
nese ANZACS. Sugges-
tion to run Commemo-
rations in Sydney and 
Lebanon.
ii. Running Lebanese 
Cultural Festival of 
Sydney
 Discussions took 
place around promot-
ing awareness about  
involvement of Leba-
nese people in the 
Australian army during 
WWI & II and ANZACS 
in Lebanon  . 
- Tony Issa proposed 
organising meetings 
with the newly appoint-
ed Lebanese Consul 
General in Sydney and 
the Lebanese Ambas-
sador in Canberra. The 
aim is to introduce the 
Committee to them and 

Hi Myrna,
Congratulations on your 
appointment as Secretary 
and also congratulations 
to Peter El Khouri on be-
coming Deputy Chairper-
son. 

Thank You & Regards,
Managing Director

Easy Training Solutions 
Pty Ltd

Eddy Sarkis 
congratulates

Australian leaders pay tribute to soldier 
killed in Afghanistan 

AUSTRALIAN leaders have 
paid tribute to the ‘extraordi-
nary work’ of a veteran SAS 
commando killed in Afghani-
stan by insurgents. 
The soldier was killed after 
being shot in the chest by in-
surgents.
Chief of the Defence Force, 
General David Hurley, said 
the 40-year-old special forces 
soldier – who he described 
as “a soldier’s soldier” – was 
killed during an operation in 
the Chora Valley region of 
Oruzgan province on monday 
morning, local Afghan time.
The experienced soldier, who 
was on his seventh tour of 
duty to Afghanistan, was shot 
during an engagement with 
insurgents while on a mission 
with Afghan National Security 
Forces to target an insurgent 
commander.
General Hurley said the pa-
trol’s advanced first aid offi-
cer provided immediate assis-
tance and continued attempts 
to resuscitate him until he 
was evacuated to a medical 
facility in Tarin Kowt.
“Despite best attempts by all, 
attempts to resuscitate him 
were unsuccessful,” he said.
The soldier’s family were told 
overnight of his death, and 
have asked that at this stage, 
his personal details not be re-
leased.
General Hurley said the sol-
dier enlisted in the Army in 
1990, and then joined the 
Perth-based Special Air Ser-
vice Regiment – the SAS – in 
1995.
“His colleagues describe him 

as a highly professional oper-
ator who earned great respect 
within the special operations 
community over many years 
of service,” he said.
“On behalf of the Army and 
the Defence community I ex-
tend my deepest sympathy to 
the soldier’s family, his com-
rades and his mates.
“I know that these words 
can not ease the overwhelm-
ing grief they feel today but I 
hope they can find comfort in 
the knowledge that this sol-
dier served his country with 
pride and with distinction.”
It is Australia’s 33rd fatality in 
Afghanistan since 2001.
General Hurley said while “ev-
ery combat death” was deep-
ly felt by all members across 
Defence, “our men and wom-
en remain committed to our 
mission in Afghanistan”.
“This man was a soldier’s sol-
dier and I know that the mem-
bers of the special operations 
task group will ensure his 
service and sacrifice will not 
be forgotten,” he said.
Prime Minister Julia Gillard, 
who was with General David 
Hurley at Larrakeyah Bar-
racks in Darwin to make the 
sad announcement, said the 
loss of another Australian 
soldier was “a dreadful blow 
for our nation”.
“And I know Australians to-
day will stop, will pause, will 
reflect and will mark with re-
spect the loss of this brave 
soldier and will honour his 
service and his sacrifice,” 
she said.
The PM said she understood 

seek their endorse-
ment into the activities 
especially the com-
memoration events for 
Lebanese ANZACs. 
- Myrna added that it 
would be worthwhile 
discussing the expatri-
ate voting mechanism 
with the Consul Gen-
eral. 
- Tony Issa proposed 
discussing organis-
ing Lebanese Inde-
pendence Day in an 
attempt to unify the 
Lebanese community 
on this particular occa-
sion.
- Tony Issa requested 
Peter El  Khouri to be 
the Committee’s Dep-
uty Chairperson and 
Peter accepted. Tony 
also requested Myrna 
Chaar to be officially 
the Committee’s Sec-
retary and Myrna ac-
cepted. Tony asked 
Myrna to contact his 
office to get the list of 
members and minutes 
prepared for the last 
few meetings.

7.30 pm
End of meeting

Minutes prepared by 
Myrna Chaar

“many” Australians would 
again question Australia’s 
mission in Afghanistan.
“To Australians, I want to 
say this: this is a tragic and 
incredibly difficult day,” she 
said.
“We are all absorbing tragic 
news. But this tragic incident 
is part of what we are doing 
in Afghanistan because that 
mission is so important to our 
Australian nation.
“We went there to make sure 
that Afghanistan would not 
continue to be a safe haven 
for terrorists. That continues 
to be our mission which has 
a defined purpose and a de-
fined timeline so we will con-
tinue our mission in Afghani-
stan even as we grieve this 
loss.” 
Opposition Leader Tony Ab-
bott has praised the ‘’extraor-
dinary work’’ of an Australian 
special forces soldier who 
was shot dead in Afghani-
stan.
‘’We mourn his passing, we 
grieve with his friends, with 
his family, with his comrades, 
but we utterly respect the job 
that he was doing,’’ Mr Abbott 
told reporters in Darwin.
‘’I’m confident that the Aus-
tralian people are always right 
behind our soldiers. This is an 
important cause.
‘’Our soldiers in Afghanistan 
are fighting for our interests 
and our values, and they de-
serve the respect of the Aus-
tralian people.’’
Mr Abbott said Australia’s 
presence in Afghanistan was 
supported by both sides of 

Prime Minister Julia Gillard, Chief of the Defence Force, General David Hurley and Minister for 
Defence Stephen Smith address the media after news of the 33rd Australian solider killed in 
Afghanistan. Picture: Brad Fleet

the Parliament.
‘’It is a terrible tragedy when 
any of our soldiers are killed 
in action,’’ he said.
‘’But I have been twice to Af-
ghanistan, I have spent a lot 
of time talking to our soldiers. 
They are all volunteers, they 
go willingly into harm’s way 
for us, for our country, and 
they understand that some-
times a very high price is 
paid.
‘’They know their job, they 
know their duty, they do it 
superbly, and I respect them 
and I support them.’’
Defence Minister Stephen 
Smith said the loss would 
be very deeply felt within the 
special forces community 
and in Perth where the SASR 
holds an iconic status.
His death is the first for Aus-
tralia since Captain Bryce 
Duffy, Corporal Ashley Birt 
and Lance Corporal Luke 
Gavin were shot dead by a 
man in an Afghan army uni-
form during morning parade 
on October 29 last year.
“Indeed, our first in some sev-
en or eight months and over 
such a period of time, though 
one constantly says that one 
has to steel oneself for more 
fatalities, you can lull yourself 
into a false sense of security,” 
Mr Smith said.
“So this tragic loss will rever-
berate through the Australian 
community today.”
It was a terrible day for the 
soldier’s family, the SAS and 
the Australian Army and de-
fence force, Mr Smith said.
Shadow treasurer Joe Hockey 
also paid tribute to the sol-
dier’s heroism.
Mr Hockey said the loss of 
a Digger was always a sad 
event.
‘’I feel for his family as if it 
was the loss of a mate,’’ he 
told AAP.
‘’He was unquestionably a 
professional.’’
Mr Hockey said the Digger’s 
experience and repeated de-
ployments meant he knew 
what challenges he would 
face in a war zone, and he 
should be respected for the 
sacrifice he had made.
‘’I respect him for his hero-
ism,’’ he said.
‘’His sacrifice won’t be in 
vain.’’
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جمــال

àÉfl˘È4€=ºLa Gale�e   m_ÈËÿv
Patisserie

La Galette

* حلويات عربية وأوربية بجميع أنواعها
* أكثر من ٤٠ نوعاً من الكايك بأشكال ونكهات مختلفة

ICE-CREAM Cake أكثر من ٢٢ نوعاً من البيتي فور باإلضافة اُّـ *
* نؤمن كافة اِّـناسبات: عمادات - أعراس -خطوبة وغريها

169 merrylands Rd, Merrylands NSW 2160
02 9637 4441

ÌË
‰œ

=‚
_s

‡À=≈€=ÓÚÇ_„=Óãÿr

www.lagale�e.net.au

La Gale�e حلويات
عنوان الجودة والنظافة

اآلن .... يف فريفيلد

خربة طويلة  .. خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة

حسم 
 % 20

لحامل هذا 
االعالن 
يف فرع 
فريفيلد

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

نؤمن طلبيات كافة 
املناسبات بأسعار 

مدروسة

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

أفران  ياغونا للمعجنات..

فرع فريفيلد
تلفون: 87308300

14 Smart St, 
Fairfield

قرب  حمطة القطار

فرع ياغونا
تلفون: 97938333

124 Highland Ave, 
Yagoona

قرب  حمطة القطار

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

ما أمجل الشاعرة عندما تكون اعالمية ويكون 
مجال  واملضمون...الن  بالشكل  فائقًا  مجاهلا 
اآلخر  وقبول  والرتبية  والعلم  واالخالق  االدب 
وهذه  اجلمال  حيب  اهلل  الن  اجلمال  قمة  هو 
املقومات كلها اجتمعت يف شخصية االعالمية 
والشاعرة احلسناء منى أبو علوان أبو محزةوهي 
عقيلة رجل االعمال بهيج ابو محزة وهلما ابناء 

وبنات يتابعون دراستهم بتفوق.
ولدت احلسناء منى يف بلدة الباروك اجلميلة 
يف الشوف اللبناني الرائع الذي اجنب واعطى 
وكبرية  جميدة  قامات  والعامل  والعرب  لبنان 
فخر  الكبري  لبنان  امري  امثال  من  وعظماء 
ارسالن  شكيب  البيان  وامري  املعين  الدين 
والقائد املعلم كمال جنبالط وعلماء ومفكرين 
وعسكريني  سياسيني  وقادة  وادباء  وشعراء 
وكواكب شهداء  مرموقني  ودنيا  دين  ورجال 
وجماهدين ابطال دافعوا عن لبنان وفلسطني 
والعرب يف تلك املواقع واملعارك. هذه البيئة 
محزة  أبو  منى  للشاعرة  احلافز  كانت  الطيبة 
املميزة  شخصيتها  يف  مجعت  قد  تكون   ان 
اطرافه من  االعالمية اجملد من كل  ومسريتها 
أبو  آل  ومشايخ  علوان  أبو  آل  مشايخ  اهلها 
 ،MTV يف  التلفزيوني  برناجمها  وما  محزة 
شخصيات  فيه  تستضيف  الذي  البلد  حديث 
من كل االجتاهات وبأسلوبها االخالقي حتاورهم 
ابناء  كلنا  الننا  البعض  بعضهم  من  وتقّربهم 
بنفسها  ثقتها  على  دليل  خري  واحدة،اال  امة 
النها اكتسبت ثقة واحرتام الناس واملتحاورين 

ينشد  مل  منا  ومن  احلوار  يف  احلق  باعتمادها 
»احلق  علي  االمام  قال  هكذا  واحلقيقة  احلق 
اخلطاب  ابن  عمر  وقول  صاحبًا«  لي  يبِق  مل 
امهاتهم  ولدتهم  وقد  الناس  استعبدمت  »متى 

احرارًا«. 
محزة  أبو  علوان  أبو  منى  االعالمية  احلسناء 
حسناء بفكرها وادبها وعلمها واالهم بأخالقها 
ومجاهلا املتكامل وهي احلائزة على العديد من 
اجلوائز منها جائزة جملة زهرة اخلليج لعام 2011 
وجائزة ميلودي لثالثة اعوام على التوالي 2009-
2010-2011 الفضل مقدمة برامج وصّنفت من 
بني امجل 100 امرأة يف العامل وما زالت حتصد 
حمبة  وهي  الغالية  اجلائزة  واهمها  اجلوائز 

اجلمهور العربي يف كل مكان وزمان.
اهلريالد  جريدة  من  اسرتاليا،  من  منا  هلا 
ومواقع العنكبوت االلكرتونية وتلفزيون الغربة 
صادقة  اعالمية  النها  والتقدير  احملبة  كل 
مع  تصرخ  بها  وكانين  شاخمة  وقامة  وكبرية 
الدكتور الشاعر مجبل ميالد الدويهي يف وجه 

الطغاة الذين يسلبون حرية اآلخرين:
وخرجت من بني الركام  حتى اصفق للحمام
فقد عرفت اآلن        ان اهلل رّب للسالم.

حسناء االعالميات الشاعرة 
منى أبو  محزة

مجال الناس بأخالقها وثقافتها

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش
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اعالنات

لقد عودتكم مؤسسة املكاري على الصدق يف التعامل معكم وستبقى ترافقكم 
يف حلكم وترحالكم على الطرقات وهي على استعداد تام الصالح شاحناتكم 

 يف مكان وجودها سواء كانت كبرية، متوسطة أو صغرية واجراء الالزم.

دواليب ألضخم الشاحنات الكبرية واملتوسطة من 
 جميع أنواع املاركات العاملية

مبيع وتركيب دواليب جديدة ومستعملة
 و Recaps - تصليح دواليب

 الكفالة قبل خروج شاحناتكم من املؤسسة

1/9 Translink Drو Keilor Park VIC 3042
Tel: 03 9336 0068   Fax: 03 9336 0039

هذا هو 
عملنا وهذا 

 هو مبدأنا
ال يمكن مقارنة 
أسعارنا بأسعار 

 غرينا
شعارنا أوال وأخريا 

الصدق واألمانة مع 
 email: worldoftrucktyres@hotmail.comالجميع

مؤسسة املكاري لدواليب الشاحنات

نؤمن تصليح االطارات على الطرقات 
يف والية فيكتوريا

Tel; (03)  93360068



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

بــــادارة 
جو دياب والشيف جنيب

نفتح 7 ايام يف االسبوع من االثنني حتى اخلميس
 من 10،00 صباحا حتى 9،00 ليال

 اجلمعة، السبت واالحد من 10،00 صباحا حتى 10،00 مساء

دجاج على الفحم مدهون على 
النار على الطريقة اللبنانية 

شيش طاووق على الفحم 
بالنكهة اللبنانية

كباب، سانبوسك، كفتة، تبولة، 
محص، فالفل وتشكيلة واسعة من 

السلطات واملأكوالت اللبنانية تناسب 
مجيع االذواق

نؤمن طلبيات كافة انواع املناسبات 
توصيالت جمانية يف املنطقة احمللية

متتعوا جبلسة رائعة واستمتعوا بالربامج 
عرب شاشات تلفزيونية كبرية

خربة طويلة - اسعار ال تنافس  
خدمة ودودة ونظافة تامة
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