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الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
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www.southwestbuilders.com.au
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«اجليش السوري احلر» انسحب من صالح الدين

مرجع أمين يتهمه بـ«إدخال  24عبوة من سوريا لتفجريها يف الشمال»!

ميشال مساحة موقوفاً  ..والتسريبات «إدانات» مسبقة واشنطن :سنظل نضغط حتى انهيار األسد

خطرية
سابقة
يف
وخالفا لألصول والدستور
والقانون ،أقدم «فرع
املعلومات» يف قوى االمن
الداخلي على توقيف الوزير
والنائب األسبق ميشال
مساحة ،يف عملية بوليسية
بدأت صباح امس االول
بكسر وخلع باب منزله يف
بلدة اجلوار املتنية ،وانتهت
بارتكاب
باتهامه
ليال
«خطيئة العمر» واإلعداد
الغتياالت ومشاريع فنت
متنقلة يف الشمال!
وبني التوقيف املفاجئ
باملعنى
والصاعق
السياسي ،وبني جمريات
واملداهمات
التحقيق
الطويلة (النهار بأكمله)،
بدا أن هناك من يتعمد ،من
خالل سيل التسريبات اليت
بدأت بعد أقل من ساعتني
من التوقيف ،تشويه مسعة

عناصر من «فرع املعلومات» ومواطنون أمام منزل سماحة يف الجوار (عباس سلمان)

الرجل والفريق السياسي
الذي ينتمي اليه.
سرب أن ميشال
فقد ُ
مساحة متورط يف اغتياالت
على صلة باحملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان ،ومن ثم

بعالقة تعامل مع اسرائيل
ثم مبحاولة اغتيال النائبني
خالد ضاهر ومعني املرعيب،
وبلغ األمر حد اتهامه
باالعداد حملاولة اغتيال
البطريرك املاروني بشارة

Patisserie

La Galette

مطلوب معلمو حلويات للعمل يف حلويات
La Galette

جميع منتجاتنا حالل ..تجدونها يف

 Colesو  Woolworthsوأكرب السوبرماركات املستقلة
Full details on page 18

02 9637 4441

الراعي ..قبل أن تستقر

التتمة صفحة 31

عنيفة،
معارك
بعد
انسحب «اجليش السوري
احلر» متامًا من حي صالح
الدين يف مدينة حلب،
شن هجوم
لكنه تعهد
مضاد الستعادة احلي
الذي يعترب نقطة ارتكاز
اساسية من اجل السيطرة
على العاصمة االقتصادية
للبالد.
واعلن الرئيس بشار
االسد تعيني وزير الصحة
وائل نادر احللقي رئيسًا
لرياض
خلفًا
للوزراء
حجاب الذي انشق عن
النظام مطلع االسبوع.
ص 11ووقت دعت ايران
اليت استضافت مؤمترًا
تشاوريًا مبشاركة  30بلدًا
حوار
حول سوريا اىل

وطين للخروج من االزمة
املستمرة منذ اكثر من 17
شهرًا ،نددت واشنطن مبا
وصفته بالدور «السيئ»

لطهران.
املندوبة
وصرحت
االمريكية الدائمة لدى

التتمة صفحة 31

السعودية ترفض عبور مقاتالت إسرائيلية
أجواءها وإيران حتذر من أن ال منتصر يف حرب
أوردت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» االسرائيلية يف
موقعها االلكرتوني أمس
االول ان «اململكة العربية
السعودية هددت باسقاط
أي طائرة حربية اسرائيلية
خترتق االجواء السعودية
يف طريقها لضرب ايران».
وقالت ان «السعودية
بعثت برسالة اىل اسرائيل

يف هذا الشأن عرب الواليات
املتحدة».
الدفاع
وزير
ولكن
ايهود
االسرائيلي
باراك نفى ان «تكون
اسرائيل تلقت رسالة من
االمريكيني مفادها ان
السعودية ستعرتض أي
طائرة حربية اسرائيلية

التتمة صفحة 31

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

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم
والبقر الطازجة يوميا

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

تلفون 9 6 3 7 1 7 5 9 :فاكس96371294 :

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

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

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

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

 Intervisionاآلن يف ملبورن

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

عروض خاصة بمناسبة شهر رمضان فقط ...

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

رسم التوصيالت  15دوالرا

)Tel: 1300ZAAPTV (1300922788

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

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

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

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

لالستفسار وملزيد من املعلومات الرجاء االتصال بنا

على أحد األرقام التالية:

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

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

مطلوب موزعون للبيع وتقنيو
تركيب ،نوفر التدريب املطلوب.

Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية

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

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

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

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

القوى االمنية داهمت منزليه يف الجوار واالشرفية واخذت ملفات واجهزة كمبيوتر

توقيف الوزير السابق ميشال مساحة والتحقيق معه بقضية امنية

انشغلت الساحة الداخلية
امس االول حبدث قضائي الفت
ّ
متثل بتوقيف الوزير والنائب
السابق ميشال مساحة بعد
عملية مداهمة ملنزله يف اجلوار
يف املنت واقتياده اىل التحقيق
يف مبنى فرع املعلومات يف
االشرفية.
ويف التفاصيل ،ان قوة من
شعبة املعلومات داهمت صباح
امس االول منزل الوزير مساحة
يف اجلوار يف املنت واقتادته
إىل التحقيق يف حني قامت
عناصر بعملية تفتيش دقيقة
ملنزل مساحة .ثم غادرت
واخذت جمموعة من امللفات
واجهزة كومبيوتر واشرطة
فيديو .كما اخرجت عددا من
االكياس السوداء من منزله
احدها استوجب محله من قبل
اربعة اشخاص .كما اوقفت
فارس بركات مرافق مساحة
واحتجزت سيارته من نوع جيب
شفروليه ،كما مت حجز سيارة
مساحة من نوع مرسيدس 600
وحتمل الرقم  .7778777بعد
ان اوقفت يف وقت سابق

سكرتريته ومرافق آخر.
كما دهمت شعبة املعلومات
شقة مساحة يف االشرفية
منها
واخرجت
وفتشتها،
صندوقا حيوي عددا من
املستندات والكتب.
وقالت الوكالة الوطنية
لالعالم ان توقيف مساحة جاء
على خلفية اإلعداد حملاوالت
تفجري يف عدد من املناطق
اللبنانية ،حبيث مت العثور على
عدد كبري من العبوات اجملهزة
بصواعق بغية تنفيذ عمليات
التفجري.

القاضي محود

وأفاد النائب العام التمييزي
بالوكالة القاضي خالد مسري
محود يف اتصال هاتفي مع
الوكالة الوطنية لالعالم ،أنه
اطلع على التحقيقات اجلارية مع
الوزير السابق ،بعدما انتقل اىل
مكتب فرع املعلومات .وأشار
اىل أن الوضع الصحي لسماحة
جيد بعدما عاينه كل من الطبيب
الشرعي وطبيب قوى االمن
الداخلي ،وأنه يدلي بإفادته
بكل حرية.

ولفت اىل أن التحقيقات
مستمرة ومل يتخذ أي قرار بشأن
التوقيف النهائي لالشخاص
الذين مت استدعاؤهم وجيري
ضبط إفاداتهم.
يشار اىل ان التوقيف
االحتياطي باشراف النيابة العامة
التمييزية وفقا للقانون حمدد
بأربعة ايام قابلة للتجديد اربعة
ايام اخرى ،قبل اختاذ االجراء
القانوني إما تربئة املوقوف
او االدعاء عليه واحالته اىل
التحقيق االستنطاقي.
وعلق مالك السيد حمامي
الدفاع عن الوزير السابق ميشال
مساحة على شكلية توقيف االخري
مشريا اىل ان مساحة ال يتهرب
من اي توقيف ،موضحا انه من
املفروض ان يتم التوقيف
حسب اصول احملاكمات عرب
احلصول على موعد حتقيق واذا
ختلف عن احلضور ممكن عندها
ان يتم توقيفه كما اوقف
اليوم.
ورأى ان هناك اشارة
سياسية يراد توجيهها عرب فرع
املعلومات ،معتربا ان تصرفات

فرع املعلومات لطاملا كانت غري
مقنعة وعليها الكثري من عالمات
االستفهام ،داعيا اىل سحب
ملف التحقيق من فرع املعلومات
وتسليمه اىل خمابرات اجليش.

زوجة مساحة

وروت زوجة الوزير السابق
ميشال مساحة غالديس مساحة،
ما حصل مع زوجها صباح امس
فقالت قرابة السابعة والنصف
صباحًا ،دخل عناصر من فرع
املعلومات ومعهم ضابط اىل
املنزل وخلعوا الباب ،وكانوا
يرتدون طاسات توحي بانهم
ّ
ينفذون عملية حترير ،فنهضنا
من السرير وطلب منهم ميشال
ان يرتدي ثيابه ويأخذ ادويته،
واقتادوه بعد ذلك اىل اخلارج
حيث كان يصطف عدد كبري
توجهت
من السيارات ،وبعدها ّ
اىل خارج املنزل وسألتهم من
انتم؟ ،فاجابوا باننا عناصر من
قوى االمن الداخلي والنيابة
العامة التنفيذية.
باشروا
عندما
اضافت
بتفتيش املنزل ،طلبت منهم
إبراز اوراق تسمح هلم بعملية

عنصران من شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي عند مدخل املبنى الذي يضم
منزل ميشال سماحة يف االشرفية أمس.

التفتيش ،لكنهم اجابوني
بانهم ال ميلكون أوراقًا كهذه.
عندها رفضت تفتيش املنزل،
فاجابين احد العناصر :بإتصال
واحد استطيع وضعك يف سيارة
تابعة لقوى االمن .فأجبته من
خيلع بابًا يستطيع فعل ما
يريد ،وهذا ما حصل إذ اكملوا
عملية التفتيش ،واخذوا معهم
 17غرضًا منها شريط فيديو
واحلاسوب اخلاص بي ،ورفض
تتضمن ما اخذوه،
إعطائي ورقة
ّ
حد
إذ ال حيق لي ذلك على ّ
قوله ،لكين رفضت التوقيع
على الورقة ،فاخذ شهادة
املختار.
واعتربت ردًا على سؤال ان
توقيف زوجها ومالحقته السباب
سياسية ،وميشال مساحة ميثل
فريقًا حمددًا بالبلد وانا انتظر
من هذا الفريق ان يتحرك.
ونفت املعلومات عن العثور
على متفجرات يف املنزل،
قائلة كل ما عثروا عليه بندقية
كالشينكوف جمنزرة قدمية
العهد.
واوضحت ردًا على سؤال
بردة فعل،
اننا لن نقوم
ّ
فنتحرك
فإذا ارادوها قضائيًا
ّ
ّ
ووكلنا عددًا من
قضائيًا،
احملامني ،لكننا حتى اآلن ال
نعلم سبب توقيفه.
نية بعض اجلهات
وعن
ّ
احلزبية يف البلدة قطع الطريق
احتجاجًا على توقيف زوجها،
قالت انا ال اوافق على قطع
الطرقات ،فلتكن قضائية.
واشارت اىل ان منزهلا يف
االشرفية مت تفتيشه ،حيث كان
ابنائي نائمني فيه.
وختمت ما لدى ميشال مساحة
موجود يف رأسه وليس يف
اوراق او اي شيء اخر.

خمتار اجلوار

اما خمتار بلدة اجلوار جورج
مساحة فروى ما حصل وقال
كنت يف طريقي اىل البلدة
آتيًا من بكفيا ،وإذ ّ
اتصل بي
احد ابناء البلدة واخربني ان
قوة من االمن ضربت طوقًا
امنيًا حول منزل الوزير مساحة،
وهذا ما رأيته فور وصولي
اىل منزله ،وعندما قررت ركن
سيارتي قرب املنزل سألين
احد العسكريني ،ملاذا تريد
ركنها هنا؟ ،فأجبته اريد ركنها
هنا .وبعدها صعدت اىل منزل
مساحة وتفاجأت حبصول جدال
بني عناصر امنية وزوجة الوزير

مساحة.
اضاف رأيت ان باب املنزل
قد مت خلعه ،ومسعت زوجة
مساحة تسأل العناصر االمنية
عن قرار امر مداهمتهم املنزل،
وعندما دخلت سألوني من تكون
فأجبتهم بأني خمتار البلدة،
فطلبوا ان ابقى اىل حني االنتهاء
من عملية تفتيش املنزل.
وتابع ردًا على سؤال مل افهم
منهم ماذا يريدون ،رأيتهم
اخذوا مرافق الوزير ،اضافة
اىل  16او  17غرضًا من املنزل
ّ
مدون يف حمضر ،لكنهم مل
كله ّ
يسمحوا لنا باالطالع عليه.

ضاهر

وفيما ترددت معلومات
عن ان عملية توقيف مساحة
اتت على خلفية املساهمة او
االضطالع مبحاولة اغتيال النائب
خالد الضاهر بعد اعرتافات
ادىل بها بعض املتورطني
بالعملية ،اوضح عضو كتلة
املستقبل النائب خالد ضاهر
ان ال معلومات لديه حول
هذا املوضوع ،مشريًا اىل انه
تفاجأ بهذا اخلرب الذي هو يف
رسم القوى األمنية والقضاء
ّ
يتلق
املختص ،الفتًا اىل انه مل
اي اتصال بهذا الشأن.
واعلن يف مداخلة هاتفية انه
كان قد تلقى حتذيرًا وورد امسه
مبا يعرف بالئحة االستهداف،
ويف االمس القيت قنبلة امام
منزلي يف عكار ،معتربًا انه من
واجب القوى االمنية واالجهزة
القضائية العمل على محاية امن
اللبنانيني ،واالستقرار والسلم
االهلي يف لبنان .وقال ردًا
على سؤال ال ميكن لالجهزة
االمنية والقضائية ان ّ
تتخذ
قرارًا بإعتقال الوزير السابق
ميشال مساحة إال بناء على
معلومات معينة وليس بناء على
جمرد كالم.
ّ

ميقاتي

اول تعليق رمسي على
ويف ّ
توقيف الوزير السابق مساحة،
سئل رئيس جملس الوزراء
جنيب ميقاتي يف بداية لقائه مع
جملس نقابة احملررين امس عن
توقيف الوزير السابق ميشال
مساحة ،فقال لقد تبلغت من
املدير العام لقوى األمن الداخلي
صباح امس عن توقيف الوزير
السابق ميشال مساحة بناء على
استنابة قضائية صادرة عن
املدعي العام التمييزي القاضي
مسري محود للتحقيق معه يف

مواضيع امنية  .ليس املوضوع
اعتقا ًال امنيًا او غري ذلك ،بل
عملية توقيف بناء على استنابة
قضائية ،ويف ضوء التحقيقات
يتخذ القضاء قراره.
وردا على سؤال عن ارتباط
التوقيف مبوضوع احملكمة الدولية
قال ال اعتقد أن لالمر عالقة
مبوضوع احملكمة الدولية ،وقد
مفصل
طلبت تزويدي بتقرير
ّ
حول هذا املوضوع سيكون بني
يدي خالل ساعات.
اضاف الرئيس ميقاتي ليس
هناك اي تدخل من قبلنا يف
عمل القضاء ،والتحقيق اجلاري
عمل اجرائي طبيعي تقوم به
السلطات القضائية واألمنية
اليت تعمل حسب االصول.
ّ
وعلق عضو كتلة املستقبل
النائب أمحد فتفت على توقيف
أن العملية
مساحة ،الفتا اىل ّ
متت بعلم القضاء واملراجع
السياسية ،وان اخللفيات
األمنية حتمت املداهمة على هذا
النحو.
واعترب أن العملية متت وفق
األصول القانونية والسياسية،
الفتا اىل أن ال معطيات لديه
سوى تلك اليت سربها اإلعالم.
وقال القضاء سيحكم ما اذا
كانت خلفيات التوقيف سياسية
أو أمنية ولن نستبق األمور أو
نوجه اتهامات عشوائية.
وفور شيوع خرب توقيف
الوزير مساحة ،توافد اىل منزله
يف اخلنشارة ،اهالي البلدة،
ورئيس البلدية ايلي مساحة
وخماتري البلدة ،ووفد من احلزب
السوري القومي االجتماعي
برئاسة منفذ احلزب يف
املنت الشمالي مسعان خراط،
ومسؤول حزب البعث العربي
االشرتاكي صالح بو صعب.
وترددت معلومات ان اهالي
لتحرك
بلدة اخلنشارة يستعدون
ّ
ما رفضا لطريقة توقيف الوزير
مساحة صباح امس واقتياده
بثياب النوم من قبل عناصر
فرع املعلومات .واوضحت
مقربة من عائلة مساحة
مصادر ّ
ان ما حصل غري مقبول بأي
شكل من األشكال ،خصوصا ان
مساحة مل يكن قد استدعي اصال
للتحقيق ،وبالتالي فإن اقتحام
البيت مل يكن م ّربرًا .واعتربت
املصادر انه مل يكن هناك داع
اص ًال للكسر واخللع ،خصوصًا
ان الوزير مساحة مل يكن ليهرب
من اي حتقيق.
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لبنانيـــات

سفري أوسرتاليا :على اللبنانيني توحيد
صفوفهم واستئناف احلوار

أومل رئيس حترير جملة امليدل
ايست تاميز الدولية ورئيس
اجمللس االسرتالي الزميل كميل
شالال يف برملان والية نيو
ساوث ويلز لسفري اسرتاليا
يف لبنان لكس بارتلم ،مبناسبة
زيارته اسرتاليا ،ومبشاركة
فيليب
الفيدرالي
النائب
الفيدرالي
النائب
رادوك،
لوري فرغسون ،نائب رئيس
جملس النواب يف نيوساوث
ويلز توماس جورج ،السيناتور
النائب
مسلماني،
شوكت
بربارة باري ،رئيس دير مار
شربل انطوان طربية ،رئيسة
معهد سيدة لبنان األخت
مارلني شديد ،رئيس غرفة
التجارة اللبنانية االسرتالية جو
نعيم خطار ،املدير العام للبنك
العربي اسرتاليا جو رزق والسيد
غسان العويط ممثال رئيس
الرابطة املارونية يف اسرتاليا
توفيق كريوز ،مندوب مكتب
الوكالة الوطنية لالعالم الزميل
سايد خمايل وعدد من رجال
االعمال وشخصيات من اجلالية
وإعالميون.
بدأ احلفل بكلمة لصاحب
الدعوة شالال رحب فيها
بالسفري بارتلم ،مشيدا خبدماته
وإجنازاته العديدة يف كل
املناطق اللبنانية ويف خمتلف
اجملاالت .كما نوه بقدرة وحكمة
السفري بارتلم ،وخربته الطويلة
يف العمل الديبلوماسي.
وحتدث شالال عن الوضع
املأساوي الذي تشهده سوريا،
مشريا اىل الوضع املقلق من
جراء تدفق الالجئني اىل لبنان
واالردن وتركيا.
بارتلم
من جهته القى السفري بارتلم
كلمة أشاد فيها بلبنان ومجاله
وبكرم اللبنانيني وحبهم للحياة
وتطلعهم إىل اإلبداع والتجارة
على الرغم من احلرب األهلية
اليت شهدها.
وشدد على ديناميكية اجلالية
اللبنانية يف أسرتاليا اليت تعمل
على تعزيز العالقات التجارية
بني البلدين بدءا من تسخري
القوة اإلقتصادية واملعرفة
لدى اجلالية اللبنانية -األسرتالية
بذاتها ،مشريا إىل رحبية وجدوى
التعامل مع لبنان بدليل الروابط

التارخيية والعائلية والثقافية
للجالية اللبنانية.
وتعجب السفري بارتلم ب حجم
العمليات التجارية بني لبنان
واسرتاليا اليت بلغت  54مليون
دوالر فقط منها  42مليون دوالر
للصادرات األسرتالية إىل لبنان
و  12مليون دوالر للواردات
من لبنان إىل أسرتاليا ،ما
يضع لبنان يف املرتبة ال 89
على قائمة الشراكة الثنائية مع
أسرتاليا.
واعترب هذه األرقام دليال
دقيقا وعادال على حجم العالقة
الثنائية بني البلدين اليت تعترب
حالة شاذة بالنسبة إىل حجم
العالقات اللبنانية األسرتالية
نظرا إىل معرفته الشخصية
بعمق هذه العالقات داعيا إىل
التغلب عليها.
وأشار إىل الدور الرئيسي
الذي ستلعبه غرفة التجارة
األسرتالية اللبنانية يف سيدني
ويف ملبورن يف هذا الصدد،
واجلهود املستمرة والتوجيه
الذي تقدمه الغرفتني إىل
رجال األعمال اللبنانيني وغري
اللبنانيني من القطاع اخلاص،
فضال عن اجلهود السياسية
احلثيثة لتوطيد هذه العالقة
التجارية من حيث تطوير األعمال
التجارية وزيادة الفرص وبنائها
بدليل زيارة رئيس اجلمهورية
اللبنانية العماد ميشال سليمان
أسرتاليا وزيارة رئيس حكومة
نيوساوث ويلز باري أوفاريل
لبنان يف اياراملاضي وزيارة
رئيس جملس النواب بيرت سليرب
ووزير النقل والبنى التحتية
أنطوني ألبانيز يف متوز.
ودعا السفري بارتلم احلضور
إىل اإلستثمار بني أسرتاليا
ولبنان ،وعرض فئات الصادرات
إىل لبنان من اللحوم واملاشية
إىل قطاع النفط والغاز فضال
عن قطاع التعليم الذي يتمتع
باألفضلية نظرا لنظام التعليم
العالي املستوى ،ولفت إىل
تعزيز فرص تبادل الطالب
بني جامعة سيدني وموناش يف
ملبورن ولبنان واإلعالن عن أول
منحة دراسية كاملة التمويل يف
دكتوراه اهلندسة للمواطنني
اللبنانيني.
وأشاد ب بعض األعمال

مدرّسة جامعية للغتني الفرنسية
والعربية
خربة طويلة يف مجال التدريس الخاص
ضمان مستويات عالية لطالبها

لالتصال0420907914 :

التجارية اللبنانية الذكية يف
أسرتاليا منها بنك بريوت
الذي استحوذ على بنك اليكي
يف أسرتاليا واصبح حاليا بنك
بريوت هيلينيك الذي يعد
االستثمار اللبناني األكرب يف
أسرتاليا بقيمة  420مليون
دوالر.
وختم داعيا اللبنانيني إىل
التوحد يف وجه اخلالفات
السياسية اليت يتخبطون بها
وإىل العمل على إلغاء الطائفية
السياسية عمال باتفاق الطائف
واجللوس اىل طاولة احلوار
الوطين من أجل تقديم الفرصة
للبنان اليت مل حيظ يوما بها
إلظهار إمكانياته.

فرجنيه
استقبل وفد
الرابطة املارونية
يف اسرتاليا
استقبل رئيس كتلة لبنان
احلر املوحد النائب سليمان
فرجنيه يف دارته يف بنشعي،
وفدا من الرابطة املارونية
يف اسرتاليا ضم اىل رئيس
الرابطة توفيق كريوز :مؤسس
الرابطة القاضي جو مثلج،
الثقافية
اجلامعة
رئيس
يف العامل االنتشار ميشال
جريدة
صاحب
الدويهي،
النهار يف اسرتاليا انور حرب،
ابراهيم الدويهي وميشال
احلايك.
وعقد اجتماع يف حضور
االنتشار
شؤون
منسق
يف املرده احملامي جواد
خوري مت خالله التداول يف
شؤون اغرتابية ال سيما حق
املغرتبني اللبنانيني باالقرتاع
النيابية،
االنتخابات
يف
باالضافة اىل قضايا تهم
اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا
واالوضاع السياسية الراهنة.
وكان تأكيد على اهمية
االنتشار اللبناني الذي هو
وجه لبنان يف دول العامل.

استعجلوا قانون االنتخاب قبل سقوط احلكومة والنظام السوري

فرعون :تقسيم الدوائر اعتداء على االشرفية

رأى النائب ميشال فرعون
يف حوار مفتوح يف نادي
الصحافة امس أن قانون
االنتخاب ال يبشر باخلري وال
اصالح فيه ولن مير ،وهو
على
لالنقالب
استكمال
تسوية الدوحة وروحيتها،
احلائط
بعرض
وضرب
حملاوالت التشاور اليت قام
بها مستشار رئيس اجلمهورية
النائب السابق خليل اهلراوي،
وإنقالب على التشاور الذي
حصل يف بكركي على الصعيد
املسيحي وعلى املنطق بتأليف
حكومة حيادية ووضع قانون
االنتخاب على طاولة احلوار.
والحظ استعجاال للمشروع
قبل سقوط احلكومة أو سقوط
النظام السوري حملاولة فرض
 7ايار سياسي على أساس ما
لنا لنا وما لكم لنا ولكم.
واعترب أن هذا االنقالب
ليس االول للعماد ميشال
عون على احلد االدنى من
الثوابت املسيحية ،وليس أقل
خطورة من االتفاق الرباعي
على الصعيد املسيحي ،ويأتي
بعد االحصاءات اليت تبني
اخنفاض شعبيته يف مقابل
وعود جديدة حول الرئاسة.
وقال إن تقسيم الدوائر
يف بريوت هو اعتداء مربمج
جديد على االشرفية والرميل
والصيفي بعد االعتداء االول
الذي متثل بتعيني وزراء من
يف
الساقطني
املرشحني
االنتخابات.
وأكد أن تقسيم الدوائر
يف جزين وكسروان واملنت
وصيدا هو لوضعها حتت
الوصاية على قياس فريق 8
آذار ،وهو استفزاز للمسيحيني
والسنة.
وعن املشاركة يف طاولة
احلوار قال فرعون إن قوى 14
آذار حريصة على احلوار ملصلحة
مشروع الدولة ال الدويالت،
وحنن علقنا مشاركتنا يف
احلوار ومل نقاطعه ،وهناك
مصلحة لبقاء طاولة احلوار،
فيما املقاطعة احلقيقية جاءت
من فريق  8آذار من خالل
مواقفه.
مشاركة دون اوهام
وأضاف :حنن وافقنا على
املشاركة يف احلوار من دون
أوهام ،مشددا على أهمية
لرئيس
االخرية
املواقف

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

لالتصـــــــال:
0406588804

يف
التوافقي،
اجلمهورية
ووضعه
السالح،
موضوع
حتت إمرة الدولة وتسليم داتا
االتصاالت وصوال اىل مذكرة
االعتداءات
على
االحتجاج
السورية .ورفض أن يبقى
سالح حزب اهلل ورقة ضغط
يف التوازنات الداخلية.
ورد على االمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصراهلل معتربا
أن اسرتاتيجية التحرير تبدأ
باسرتجاع امللف املتعلق مبزارع
شبعا من السلطات السورية،
ألنه حبسب اجملتمع الدولي
فقد مت التحرير يف لبنان.
وحتدث عن قطع الكهرباء
واملياه عن االشرفية ،واصفا
إياه بأنه قطع للهواء السياسي
عن اهالي املنطقة وهروب اىل
االمام.
ويف الشأن السوري قال:
هناك مصلحة للتعجيل يف
احلل بتغيري النظام تفاديا
لتنامي اخلطر االصولي وخطر
التقسيم ،والتدخل االيراني
رمبا رفع وترية التدخل الرتكي،
وال سيما بعد التصرحيات

االخرية اليت اعتربت أن سوريا
هي خط الدفاع االول اليران.
ونوه بقرار النأي بالنفس
ومنع انعكاس االزمة السورية
على لبنان ،لكنه اعترب أن قرار
تفجري الوضع هو بيد حزب
اهلل ،ونأمل أال تعود احلروب
بالوكالة يف لبنان ،وألول مرة
انتقلت املشاكل اىل سوريا.
وعن تعليقه على توقيف
الوزير السابق ميشال مساحة
الذي حيمل لقب مستشار
االسد،
بشار
الرئيس
قال فرعون :إننا حنرتم
االمن والقضاء وال نستبق
التحقيقات .وما حصل هو
حدث أمين توصل اىل توقيف
الوزير مساحة ،ولدينا أسف
وحزن شديدان ،فنحن ال نسر
عندما نرى أي شخصية لبنانية
متورطة يف عمليات اغتيال أو
غريها ،وعندما أعطيت داتا
االتصاالت ،وخصوصا االمزي
للقوى االمنية ،أصبح لديها
إمكان للوصول اىل خيوط،
والالفت أن هذه اخليوط تقود
اىل الفريق نفسه.

مقتل مثانيين بضربة
على رأسه ومصرع عامل
سقط يف ورشة
قالت الوكالة الوطنية
لالعالم أن الدفاع املدني
يف صور ،نقل موسى
عبد احلسني نور الدين
 81عاما من بلدة قانا اىل
مستشفى جبل عامل مصابا
بضربة على الرأس أحدثت
له نزفا حادا ،وما لبث أن
تويف يف املستشفى.
ويف التفاصيل أنه قرابة
السابعة من صباح امس،
واثناء قيام نور الدين
بفتح حمله التجاري يف
قانا ،تعرض لضربة على
رأسه من جمهولني تسببت
له بنزف قوي ،ونقل اىل
املستشفى ،اال انه فارق
احلياة .وحضرت عناصر
قوى االمن الداخلي يف
جويا وبدأت حتقيقها يف
احلادث.
من
دورية
واوقفت
خمفر درك جبيل املدعو ع
ح عليوي -سوري  -مواليد
 1973على طريق مستيتا
حماولته
اثناء
البحرية
سلب سائق سيارة أجرة
من نوع مرسيدس 180E
لونها فضي ،يقودها ع
س ياغي -مواليد ،1972
حيث اقدم عليوي على
شهر سكني ووضعه على
عنق السائق طالبا اعطاءه
ما لديه من مال فتوقف
السائق اىل جانب الطريق

متظاهرا بأنه يريد اعطاءه
املال فغفله واستطاع
تسليمه اىل دورية خمفر
جبيل.
االوزاعي
حملة
ويف
الطريق العام قرب نفق
انتظار
واثناء
خلدة،
احلليم
عبد
السوري
لالجرة
باصا
دبوس،
صيدا،
مدينة
قاصدا
اعرتضته سيارة بيضاء
يف داخلها ثالثة اشخاص
جمهولني انتحلوا صفة
امنية ،وسلبوه حمفظته
اليت حتوي اوراقه الثبوتية
ومبلغا من املال وهاتفه
اخلليوي ،وفروا اىل جهة
جمهولة.
وعلى طريق الضبيه
 االوتوسرتاد ،صدمتسيارة فان ،جمهولة باقي
املواصفات ،امرأة اثيوبية
جمهولة اهلوية ،نقلت اىل
احد املستشفيات ،وما
لبثت ان توفيت متأثرة
بنزيف صاعق بعد حتطم
رأسها وفر الصادم.
ويف بلدة رومية -
قضاء املنت عثر على
رحيمة
جورج
املواطن
والدته امييلي  -من مواليد
 1968جثة داخل احلديقة
جراء سقوطه من الطابق
الثالث وذلك اثناء عمله
يف تركيب االملنيوم.
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لـبنانيات

القانون على اساس النسبية و 13دائرة كان مطلب اجملتمعني يف بكركي ،وآمل أن يبقوا على موقفهم

العماد عون بعد اجتماع التكتل :نطالب بعرض موازنة العام  2013يف موعدها على اجمللس
أعرب العماد عون عن ارتياحه
إلقرار احلكومة لقانون االنتخابات
على اساس النسبية و 13دائرة،
ولفت أن هذا كان مطلب األفرقاء
الذين اجتمعوا يف بكركي آم ًال
أن يبقوا على مواقفهم عند
التصويت يف اجمللس النيابي.
العماد عون الذي حتدث اىل
الصحفيني بعد اجتماع تكتل
التغيري واالصالح متنى على
احلكومة إجناز موازنة العام
 2013يف موعدها وفقًا للمبادئ
حددتها جلنة
اإلصالحية اليت
ّ
ّ
املال ،كما متنى كذلك على
ّ
بالتغيريات
وزير املالية القيام
ّ
رورية يف طاقم وزارته،
الض ّ
ألن هذا ّ
الطاقم أنتج الكثري من
ّ
املشاكل يف احلسابات .وقال:
أقر اليوم يف احلكومة قانون
االنتخابات ،ومن األمور املهمة
ست
فيه توزيع املغرتبني على
ّ
ّ
وكل دائرة تنتخب نائبًا،
دوائر،
وبهذا نكون قد وفينا بوعدنا
لالنتشار اللبناني .املبدأ ّ
الثاني
الذي محلنا شعاره وانتصر اليوم
هو قانون اإلنتخابات على أساس
النسبية.
ّ
أقرت احلكومة إذًا قانون
النسبية على أساس ثالثة عشر
دائرة ،وهذا كان مطلب مجيع
الذين شاركوا يف إجتماعات
بكركي .حظي هذا القانون
ّ
ونتمنى أن يبقى
بإمجاع كبري،
الفرقاء على مواقفهم اليت سبق
نقر هذا
وأعلنوا عنها ،وعندها
ّ
القانون فيصبح لدينا قانون
جديد لإلنتخابات.
هناك بعض املواضيع األخرى
تهمنا ،كوننا من دعاة
اليت
ّ
ّ
كل
اإلصالح ونريد أن تسري
األمور حبسب القانون :موازنة
ُ
قرت وانتهت،
العام  2012أ ّ
ولكننا نطالب بعرض موازنة العام
 2013يف ميعادها على اجمللس
تتم مناقشتها قبل أن تبدأ
لكي ّ
املالية اجلديدة .جيب أن
السنة
ّ
تكون يف اجمللس حبلول أواخر
شهر آب أو أوائل شهر أيلول.
ّ
نتمنى على احلكومة القيام جبهد
لكي تنتهي من إعداد موازنة
نتوصل إىل
العام  .2013ولكي
ّ
تقدم
نهائيًا ،جيب أن
إقرارها
ّ
ّ
ّ
املدققة اليت
املالية
احلسابات
ّ
ردها ديوان احملاسبة ،لتعود
ّ
املالية وتعدنا بإنتهاء
ذلك
بعد
ّ
ّ
ّ
كل احلسابات،
التدقيق يف
ّ
وبالتالي نصبح قادرين على
إقرار قطع حساب.
إصالحية
مشاريع
لدينا أيضًا
ّ
ّ
نتمنى أن تكون
للموازنة ،إذ
موازنة العام  2013قد ّ
متت
اإلصالحية
دراستها وفقًا للمبادئ
ّ
حددتها جلنة املال ،وقد ّ
مت
اليت ّ
رفع مراسلة إىل الوزارة بهذا
ّ
نتمنى على وزير
اخلصوص.
ّ
بالتغيريات
املال أن يقوم
ّ
رورية يف طاقم وزارته،
الض ّ
ألن هذا ّ
الطاقم أنتج الكثري من
ّ
املشاكل يف احلسابات وغريها.
حندد من الذي
ال نستطيع أن
ّ
املسؤولية ،ولكن هناك
يتحمل
ّ
ّ

الكثري من القضايا واإلرباكات
ّ
ّ
حبق هذا
املسجلة
الطاقم،
ّ
ّ
نتمنى أن
وانطالقًا من هنا،
تطاله ّ
التشكيالت .هذا املوضوع
الت يّ
يأتي من ناحية ّ
من.
أسئلة
عن
أجاب
ثم
ّ
حافيني:
ّ
الص ّ
ّ
متت مناقشة الكوتا
س:
النسائية يف جملس الوزراء،
ّ
أيدها،
وهناك من رفضها ومن ّ
وقد صدر قانون بهذا القانون
اليوم .أين دور املرأة اليوم؟
ج :هناك من طالب بكوتا
نسائية بنسبة  ،%10وهناك
ّ
ّ
اللوائح
من اشرتط أن تكون
خمتلطةّ .
اللوائح املختلطة تفرض
وجود على إمرأة على األقل
على ّ
كل الئحة واحدة  ،وعلى
ّ
املرشحني على ال ّالئحة
عدد
كحد أقصى .ما من حدود لعدد
ّ
ّ
املرشحات ،ولكن جيب
النساء
أن تكون ّ
اللوائح خمتلطة على
ّ
أقل تقدير .ميكن القول ّ
أنه مع
ثالثة عشر الئحة ،حتصل املرأة
على  13مقعدًا ،ولكن حبسب
األصوات اليت حتصل عليها.
تغيري
على النساء العمل إلحداث
ٍ
يف اجملتمع ّ
اللبناني ،عليكم اآلن
الشعب ّ
أن تعملوا على ّ
اللبناني
وليس علينا ،فأنتم تعرفون
أن اجلتمع ّ
اللبناني برتبيته
كيف ّ
وبثقافته هو  ، misogyneوال
حيّبذ دورًا رياديًا للمرأة  ،حتى
ٌ
ّ
امرأة منصبًا يف
أنه إذا ترأست
الوظائف العامة ،جتدون نوعًا من
الرفض ّ
النفسي لدورها ،فيتم
ّ
تقّبل األمر بصعوبة .عليكم أن
ختلقوا حركات قوية ضمن اجملتمع
ّ
النسائي ،على املرأة أن تفرض
نفسها ،وتدعم النساء املرشحات
على اللوائح ،وتعطيهن األولوية،
كي ال يصبحن يف آخر الالئحة.
رأيكن!
أفرضن
ّ
ما من امرأة أخذت ّ
حقًا من كندا
ألمريكا ،ألوروبا ،إىل ّ
كل دول
العامل لو مل يكن هناك حركات
نسائية فاعلة تفرض نفسها.
أرفضن اهلبات! أنا يف قرارة
َ
نفسي أرفض أن يكون هذا األمر
عليكن املناضلة!
هبة أو عددًا!
ّ
إنطلقن
أخذمتوه،
ما
أخذتن اليوم
َ
ّ
أنفسكن أكثر،
تفرضن
منه حتى
َ
ّ
طاملا أن العدد غري حمدود ،جيب
أن يتسابقوا لرتشيح املرأة يف
ّ
اللوائح.
سُ :أ ِقَّر اليوم قانون ّ
النسبية
يف جملس الوزراء مع اعرتاض
وزراء ّ
النائب جنبالط ،هل تتوقع
مير يف جملس ّ
النواب ،وهل
أن ّ
برأيك ستطرأ عليه تعديالت
هناك؟
ج :املهم اآلن ّ
أنه سيصل
النوابّ ،
وأننا َ
إىل جملس ّ
أمتمنا
واجباتنا مع مجيع ّ
اللجان .هناك
إمكانية إلقراره ،سنرى قريبًا يف
مناقشات القانون صدوره .أما
إذا أسقطوه فنعرف على األقل من
الرأي العام مسؤولية
محل جتاه ّ
يسمونه ،وهو
كما
ال،60
قانون
ّ
الدوحة ،نعرف من محله،
قانون ّ
يدعي أن ليس هناك
ونعرف من ّ

متثي ًال صحيحًا ويلغي بتصرفاته
وبتصويته صحة التمثيل.
للسيد
س :يف آخر كالم
ّ
حتدث عن وضع
حسن نصراهللّ ،
ٍ
اسرتاتيجية ّ
للتحرير ،وهناك كالم
إن ّ
التحرير أين؟ خصوصًا
يقول ّ
ّ
أنه ّ
مت عام  2000يف  25أيار،
أن هناك موقفًا الفتًا للوزير
كما
ّ
جنبالط بقول فيه إننا ال نريد
حنرر به مضائق هرمز .ما
سالحًا ّ
تعليقك؟
عن
حتدثنا
عندما
ج:
ّ
ّ
بالتفاهم مع
الدفاع
اسرتاتيجية ّ
حزب اهلل ،كان تفاهمًا دفاعيًا
ضد اإلحتالالت اإلسرائيلية.
مل ُ
يكن ضد وليد جنبالط ،وال
السّنة ،وال ضد األرمن وال
ّ
ضد ّ
املوارنة وال ضد أحد .حنن نعرتف
بكيان لبناني يضم مجيع هذه
ٍ
الدينية واإلجتماعية،
املكونات
ّ
ّ
ّ
وكلنا ،ووليد جنبالط أيضًا
ّ
تشكل
أن إسرائيل
يعرف،
ّ
خطرًا على لبنان وهي العدو
احلقيقي فهي تريد املياه ،وال
تزال تشغل قسمًا من أرضنا يف
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا..
ّ
يتنكر لتصارحيه؟!
– فلماذا
ال ميكننا القول إننا نريد حترير
مضائق هرمز ،كما ّ
أنه ال جيب
السيطرة العامة على
أن ننسى
ّ
ّ
الشرق األوسط ورفض
مناطق
إسرائيل لعودة الفلسطينيني
باإلضافة إىل طمعها يف املياه..
فإذا كان وليد جنبالط يعتقد أن
ال خطر على مياه لبنان مث ًال،
الوزاني!
سدًا على نهر
لي ِقم
ّ
ّ
َف ُ
بسيطة كتري! ها هو اجملرى
عندنا ،املياه متأتية من عندنا
لينشىء
والينابيع من عندناَ ،ف ُ
سدًا هناك لنرى ماذا ستكون
ّ
ردة الفعل على ذلك.
ّ
س :ماذا عن االسرتاتيجية
ج :هذه ضرورة .لقد قالوا
ّ
يتطلب إمجاعًا! لكن
إن األمر
ّ
يف احلرب هناك حالتان :اهلجوم
والدفاع؛ إذا التخطيط حلرب ،أو
أن تدخل حليفًا مع من حيارب فال
ميكن لفريق أن يلزم ّ
كل شعبه
عدة أفرقاء .لكن
الذي يضم ّ
الدفاع عن أرضه وعن
يف حالة ّ
شعبه ،ال حاجة ألن ينتظر وجيمع
األمة ّ
كلها ليسأهلا إذا كانت تريد
الدفاع أم ال!! الدفاع عن ّ
النفس
ّ
هو تلقائي ،مثل من يقع على
وميد يديه ليحمي نفسه!
األرض
ّ
الدفاع هو
كي ال يكسر رأسه! ّ
أوتوماتيكية.
طبيعية
ردة فعل
ّ
ّ
ّ
مسؤولية اجليش هي الدفاع،
ّ
واجليش ال يشرتون له عصا،
ببندقية! حنن نعلم ّ
إنه
وليس
ّ
الدول اجملاورة سواء
جتاه
ّ
عدوة ،ال
أو
صديقة
أكانت
ّ
اإلقتصادية
ميكننا بوسائلنا
ّ
والبشرية إعداد جيش يتساوى
ّ
معهم ،لذلك حنن ُملزمون حبرب
ال  Gerillaوهي حرب الفقري
ضد
ضد الغين وحرب الضعيف
ّ
ّ
القوي .هذه احلرب هلا وسائلها
اخلاصة وأساليبها اليت ال ميكن
حتقيقها مع جيش نظامي من
الكالسيكية املوجودة يف
اجليوش
ّ

بلدان العامل .وحرب ال Gerilla
معروف عنها أنها حرب الشعب
الذي يسعى لتحرير أرضه.إذًا،
الكالم الذي نسمعه يف اإلعالم،
تقنيات
تنقصه املعرفة ،وفهم
ّ
هذه احلرب ،وتقدير قدرة
الدولة على جتهيز جيش نظامي
ّ
مبهمات
القيام
على
قادر
كبري
ّ
الدفاع .هذا هو أساس اخلالف،
ّ
والباقي جدل إعالمي ،كما شرح
السيد حسن نصراهلل.
ّ
لقد خضت اإلنتخابات يف ّ
ظل
والسيد
حتالف رباعي وخسرنا،
ّ
حسن نصراهلل كان ركنًا يف
أحد
الرباعي ،ومل يطلق
ٌ
احللف ّ
ً
أن السالح
ا
علم
أحد
على
النار
ّ
كان موجودًا .ويف العام
السالح موجودًا
 ،2009كان
ّ
ورحبوا األكثرية .اآلن ،مبا
ّ
إنهم يستشعرون خطر فقدانهم
النيابية يف اإلنتخابات
ة
األكثري
ّ
ّ
السالح هو من
املقبلة ،صار
ّ
خيسرهم اإلنتخابات؟! إذًا فلماذا
ّ
خيسرهم اإلنتخابات
السالح مل
ّ
ّ
يف العام  2009والعام 2005؟!
وأمس يف الكورة ،رحبوا وكانت
منوذجًا ،مل حتصل «ضربة كف»
مشاكل اإلنتخابات تعود إىل
رقي الشعب وليس لوجود
ّ
السالح أو عدم وجوده ..وإذا مل
ّ
النسبية،
يتم التوافق يف موضوع
ّ
خطر على ّ
النظام.
فهناك أيضًا
ٌ
من املؤسف ّ
أنه يف اإلعالم

ليس هناك من صحافة ناقدة
ّ
تتوخى احلقيقة .هناك صحافة
سياسية أكثر منها
ملواقف
ج
ترو
ّ
ّ
ّ
مستقلة
سياسية
ومواقف
حتاليل
ّ

حرة .وكما قال ،تقي
وأقالم ّ
الصلح ،رمحه اهلل« ،يف
الدين
ّ
ّ
حرية صحافة ولكن ليس
لبنان
ّ
حرة».
فيه صحافة ّ

الراعي ترأس جلنة التنسيق واملتابعة النيابية

تقرير مف ّصل عن بيع األراضي يف لبنان

شدد البطريرك املاروني مار
بشارة بطرس الراعي على «ضرورة
العمل الدائم ملساعدة اللبنانيني
على ختطي الصعوبات ،واالهتمام
بكل ما يعود باخلري عليهم».
ترأس الراعي اجتماع جلنة
التنسيق واملتابعة النيابية الذي
عقد يف الصرح البطريركي
يف بكركي ،يف حضور النائب
البطريركي العام املطران بولس
الصياح ،االمني العام للدائرة
البطريركية االب انطوان خليفة،
رئيس مؤسسة «البورا» االب
انطوان خضرا والنواب :فؤاد
السعد ،ايلي عون ،ايلي كريوز،
هادي حبيش ،اميل رمحة وسيمون
ابي رميا.
ويف ختام اللقاء ،صدر عن
اجملتمعني بيان اشاروا فيه اىل ان
«اللجنة حبثت يف الشؤون العامة
للبالد وال سيما تلك املتعلقة
باحلضور املسيحي يف االدارات
العامة ،ومتابعة الشؤون العالقة
يف هذا الشأن مع كل املراجع

املعنية».
وأوضحوا ان اللجنة «اطلعت
مفصل عن بيع االراضي
على تقرير
ّ
يف لبنان ،ويف ضوئه مت التوافق
على درس السبل اآليلة للحفاظ
على خصوصية لبنان وتنوعه
ووضع خطة عمل تتضمن املقاربات
السياسية والقانونية واالقتصادية
اهلادفة اىل احلد من تفاقم هذه
املشكلة».
وتركت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة
«للبحث يف اي امر قد يستجد يف
هذا السياق».
وكان الراعي استقبل يف
الدميان ،وفدًا من املشايخ والعلماء
يف عكار ضم الشيخ براق شرف
الدين والشيخ زكريا عوض والشيخ
قاسم هوشر والشيخ عامر خضر.
ورحب الوفد بزيارة البطريرك
لعكار ،وأبدى استعداده لوضع
كل االمكانات يف تصرف اجلهات
املعنية الجناح هذه الزيارة .واكد
الوفد خالل اللقاء دعم اجليش وكل
املؤسسات االمنية اللبنانية.
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اجليش املصري يواصل مطاردة
اجملموعات املسلحة يف سيناء وسط
انباء عن اشتباكات

يواصل اجليش املصري
العملية العسكرية اليت بدأها
مساء الثالثاء يف سيناء
ملطاردة اعضاء جمموعات
يعتقد انهم وراء اهلجوم على
حرس احلدود املصريني الذي
اوقع  ١٦قتيال االحد.وتضاربت
املعلومات حول االوضاع االمنية
يف مدينة العريش بشمال
سيناء ،ففيما قال التلفزيون
املصري ان اشتباكات جديدة
جرت امس االول بني الشرطة
ومسلحني ،نفت وكالة انباء
الشرق االوسط هذه االنباء.
واكدت الوكالة ان مصدرا
امنيا مصريا نفى ما تردد
حول تعرض قسم شرطة ثالث
العريش إلطالق نار اخلميس،
واوضح انه أثناء مرور سيارة
ماركة تويوتا بيضاء اللون
وبدون لوحات معدنية يف
شارع أسيوط بالعريش مقر
قسم شرطة ثالث العريش يف
ساعة مبكرة من صباح امس
أطلق قائدها عدة أعرية نارية
يف اهلواء ،مل تستهدف قسم
الشرطة ،ومل تسفر عن وقوع
أية إصابات.
وكانت قناة النيل لالخبار
الرمسية اكدت ان اشتباكات
جرت خارج مركز للشرطة يف
العريش مشال سيناء غداة
عملية للجيش املصري الذي
قتل عشرين مسلحا .وقال
مصدر يف الشرطة لوكالة
فرانس برس ان مسلحني
اطلقوا النار على مركز
الشرطة هذا وفروا بسيارة

فردت الشرطة باطالق النار.
وكان اجليش املصري اعلن
يف بيان رمسي انه بدأ الثالثاء
بالتعاون مع وزارة الداخلية
خطة لتطهري سيناء من
العناصر االرهابية املسلحة،
مؤكدا النجاح التام للعمليات
واستمرارها.
واكد البيان ان عملية
اجليش تهدف اىل استعادة
االستقرار والسيطرة االمنية
على سيناء.
عسكري
مصدر
وكان
والتلفزيون احلكومي اعلنا
مقتل عشرين مسلحا يف
مروحيات
شنتها
ضربات
اباتشي فجرا يف قطاع بلدة
التومة يف مشال سيناء قرب
قطاع غزة .وحتدث مسؤولون
امنيون يف مشال سيناء عن
غارات قرب مدينة الشيخ زويد
غري البعيدة عن بلدة تومة.
وهذه هي املرة االوىل منذ
عقود اليت يشن فيها اجليش
املصري ضربات جوية يف
شبه جزيرة سيناء اليت فرضت
قيودا على تواجده فيها
مبوجب معاهدة السالم املربمة
عام  ١٩٧٩مع اسرائيل.
وجاءت هذه العملية بعد
مقتل  ١٦من افراد حرس
احلدود املصريني االحد بالقرب
من احلدود مع اسرائيل.
وقال اجليش املصري ان
املهامجني تلقوا دعما بقذائف
اهلاون من قطاع غزة الذي
تسيطر عليه حركة املقاومة
االسالمية محاس.

 10جرحى باملواجهات بني القوات االسرائيلية واملعتصمني
أصيب عشرة مواطنني
أمس االول ،يف مواجهات
أعقبت اعتصاما أمام معتقل
عوفر جنوب مدينة رام اهلل،
احتجاجا على إعادة اعتقال
األسري احملرر إبراهيم أبو
حجلة.
وتعيد احملكمة العسكرية
اإلسرائيلية يف عوفر النظر يف
قضية أبو حجلة ،بعد مطالبة
نيابة االحتالل باستئناف
احلكم الصادر حبقه ،بعد
إعادة اعتقاله يف منتصف
شهر حزيران املاضي ،وهو
ما اعتربته اهليئات احلقوقية
التفاقية
صرحية
خمالفة
تبادل األسرى املعروفة
باتفاقية شاليط ،وابتزازا
لألسرى احملررين ومنعهم من
مزاولة أي نشاط سياسي أو
مجاهريي.
وقال وزير شؤون األسرى
واحملررين عيسى قراقع،
خالل االعتصام ،إن ما
جيري اليوم حبق األسري أبو
حجلة هي حماكمة باطلة من
أساسها وحماولة مكشوفة
إلدانة وجتريم مجيع األسرى
احملررين يف صفقة التبادل
األخرية ،وحماولة لفرض
األحكام السابقة على األسرى
اعتقاهلم،
أعيد
الذين
ومساومة األسرى اآلخرين
الوطن،
خارج
إلبعادهم
لكن احملررين رفضوا هذه
املساومات رفضا قاطعا
على
إصرارهم
مؤكدين
احلرية واإلفراج .وأضاف:
إن هذه سابقة مل حتصل يف
تاريخ صفقات التبادل؛ أن

جرى إعادة اعتقال أي أسري
حمرر بصفقة تبادل وحماولة
فرض احلكم السابق عليه،
مؤكدا أن جمموع احملاكمات
ولوائح االتهامات واالدعاءات
مجيعها غري قانونية وغري
يف
وسنستمر
منطقية،
التحرك الشعيب واجلماهريي
واإلعالمي والسياسي وعلى
كافة األصعدة إلنقاذ حياة
الذين
احملررين
األسرى
اعتقلوا تعسفيا.
بدوره ،قال عضو املكتب
السياسي للجبهة الدميقراطية
رمزي رباح إن محلة الدفاع
عن األسري أبو حجلة ورفاقه
مستمرة ،وإن اتصاالت جرت
مع ممثلي السلك الدبلوماسي
واملنظمات الدولية ،إىل
جانب محلة يقودها ناشطون
وأصدقاء
فلسطينيون
دوليون بالتعاون مع هيئات
اجلاليات الفلسطينية يف
لفضح
واملهجر
الشتات
انتهاكات االحتالل ،ومطالبة
اهليئات الدولية بالضغط
على إسرائيل حلملها على
التزام املعاهدات الدولية
واالتفاقيات اليت وقعتها.
وأفرجت سلطات االحتالل
عن
أمس،
اإلسرائيلي
األسري بالل ذياب  27عاما،
من بلدة كفر راعي جنوب
جنني ،والذي خاض إضرابا
عن الطعام ملدة  78يوما،
احتجاجا على اعتقاله اإلداري
ألكثر من عام.
واستقبلت مجاهري غفرية
احملرر ذياب على حاجز اجللمة،
وانطلقت به يف مسرية

مركبات باجتاه مسقط رأسه.
وقال ذياب ،إن رساليت
اليت أمحلها من أسرى معتقل
شطة ومن كافة األسرى يف
سجون االحتالل هي ضرورة
إنهاء االنقسام فورا ،والعمل
على حترير كافة األسرى
دون متييز وخاصة األسرى
القدامى ،ومواصلة احلراك
وتنظيم الفعاليات نصرة
لقضية األسرى العادلة.
يذكر أن األسري ذياب اعتقل
أول مرة عام  ،2003وحكم
بالسجن  80شهرا ،وأعيد
اعتقاله يف عام  2010إداريا
إىل أن أفرج عنه أمس.
عدنان
اللواء
واعلن
الضمريي املتحدث الرمسي
االمنية
االجهزة
باسم
الفلسطينية ان الرصاص
الذي اطلق ليل االربعاء -
اخلميس بالقرب من جملس
الوزراء الفلسطيين انطلق
باخلطأ.
وقال الضمريي يف اتصال
هاتفي ان التحقيق بني ان
الرصاصات اليت انطلقت
انفلتت من احد افراد الشرطة
الذي اتبعها على الفور
بطلقات يف اهلواء لتغطية
خطأه ومت توقيف الشرطي
بعد ان اعرتف بذلك .وكانت
مصادر يف مكتب رئيس
الوزراء الفلسطيين سالم
فياض ذكرت ان رصاصتني
انطلقتا باجتاه مقر جملس
تقع
ان
دون
الوزراء
اصابات ومل يعرف مصدر
هذه الطلقات.
حممود
الرئيس
وقرر

جلنة
تشكيل
عباس،
قانونية ،تضم املستشار
القانوني لسيادته حسن
العوري ،ووزير العدل علي
مهنا ،وذلك لدراسة قانون
األحوال الشخصية والقوانني
األخرى ،بالتشاور مع رئيس
جملس القضاء األعلى فريد
اجلالد ،بهدف تطوير وتعديل
هذه القوانني للحفاظ على
حقوق املرأة الفلسطينية
ومحايتها من االضطهاد
والعنف والتمييز.
وجاء قرار الرئيس ،يف
أعقاب تزايد االعتداءات
وحاالت القتل اليت تتعرض
هلا النساء.
وقدم عضو الكنيست
الداد،
اريه
اإلسرائيلية
من حزب هاحيود هليؤومي
اليميين املتطرف ،اقرتاح
قانون لتقسيم األقصى
والسماح لليهود بالصالة
فيه يف أيام معينة ومينع
املسلمني من دخوله يف هذه
األيام.
وحسب االقرتاح ،فإن
اليهود فقط يستطيعون
دخول األقصى يف أيام
حمددة وأيام أخرى للمسلمني
كما هو متبع يف احلرم
اإلبراهيمي يف اخلليل .وكان
رئيس االئتالف احلكومي،
عضو الكنيست زئيب الكني
من الليكود ،أعلن قبل أيام
أنه سيعمل على دخول
اليهود فقط إىل باحة املسجد
األقصى يف أيام حمددة ،كما
هو متبع يف احلرم اإلبراهيمي
يف اخلليل.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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األحزاب الكردية تتفق على تشكيل جلنة ملشروع جملس احلوار مع حكومة املالكي

اغتيال سكرتري وزير الثقافة العراقي وجناة نائب من حماولة اغتيال يف بغداد
اغتال مسلحون جمهولون

سكرتري

وزير

الثقافة

طهران افتتحت املؤمتر التشاوري حول سوريا
ودعت اىل حوار وطين بني احلكومة واملعارضة
دعا وزير اخلارجية االيراني
علي اكرب صاحلي لدى افتتاحه
أمس االول اجتماعا تشاوريا
حول سوريا تشارك فيه ٢٩
بلدا ،اىل بدء حوار وطين يف
سوريا.
وافتتح الوزير االيراني الذي
تعد بالده حليفا لسوريا ،االجتماع
بالدعوة اىل حوار وطين بني
املعارضة ،واحلكومة السورية
من اجل احالل اهلدوء واالمن،
حبسب ما اورد التلفزيون
االيراني الرمسي .واضاف ان
ايران على استعداد الستضافة
مثل هذا احلوار.
واكد صاحلي ان بالده تعارض
اي تدخل اجنيب واي تدخل
عسكري حلل االزمة السورية
وتساند جهود االمني العام لالمم
املتحدة بان كي مون .وقال ان
ايران ارسلت مساعدة انسانية
اىل سوريا للتصدي للعقوبات
الغربية ضد دمشق اليت ال ختدم
مصلحة الشعب السوري وزادت
من معاناته.
ومل تدع ايران اىل هذا
االجتماع البلدان الغربية وبعض
الدول العربية اليت تتهمها

طهران بتقديم دعم عسكري
للمعارضني املسلحني .وذكرت
وسائل االعالم الرمسية ان
وزراء خارجية العراق وباكستان
وزميبابوي حضروا االجتماع.
ومثلت الدول الباقية مبستوى
ادنى واغلبها مثلها سفراؤها.
وقال صاحلي ان هذه الدول
هي افغانستان واجلزائر وارمينيا
وبنني وبيالروسيا والصني
وكوبا واالكوادور وجورجيا
واهلند واندونيسيا واالردن
وقرغيزستان
وكازاخستان
واملالديف وموريتانيا ونيكاراغوا
وسلطنة عمان وروسيا وسريالنكا
وطاجيكستان
والسودان
وتونس وتركمانستان وفنزويال.
وشارك يف االجتماع ممثل لالمم
املتحدة.
ودعيت الكويت ولبنان اىل
االجتماع غري ان البلدين اعلنا
عدم مشاركتهما.
وتسعى ايران اىل التوصل
اىل وقف الطالق النار يف
سوريا والبدء حبوار وطين بني
املعارضة واحلكومة .اال انها يف
الوقت ذاته تتعهد بالوقوف اىل
جانب االسد.

العراقي يف بغداد ،فيما
جنا نائب عراقي من حماولة
ناسفة،
بعبوة
اغتيال
حبسب ما افادت مصادر
امنية وطبية.وقال مصدر
يف وزارة الداخلية ان
مسلحني جمهولني اغتالوا
يف ساعة متاخرة من مساء
امس األول باسلحة مزودة
بكوامت للصوت سكرتري وزير
الثقافة للشؤون االدارية
امحد مصطفى لدى مروره
يف منطقة الدورة جنوب
غرب .كما ادى اهلجوم اىل
اصابة زوجته جبروح ،وفقا
للمصدر ذاته.
واكد مصدر طيب يف
يف
الريموك
مستشفى
غرب بغداد تلقي جثة
مصطفى الذي فارق احلياة
جراء اصابته بطلقات نارية
ومعاجلة زوجته .وشهدت
االيام املاضية موجة اغتياالت
بينها مقتل ضابط يف
الشرطة برتبة مقدم وموظف
يف وزارة الكهرباء االثنني
املاضي.
ويف هجوم اخر ،اعلن
املصدر يف وزارة الداخلية
عن جناة رئيس كتلة القائمة
العراقية سلمان اجلميلي من
حماولة اغتيال يف انفجار
استهدفت
ناسفة
عبوة
موكبه يف ساعة متاخرة من

ليل امس األول يف ناحية
ابوغريب  .وادى االنفجار
اىل اصابة ثالثة من حراسه
جبروح ،وفقا للمصدر.
مكتب
مسؤول
واكد
اجلميلي نافع حممد جناة
اجلميلي من اهلجوم ،متحدثا
عن اصابة اربعة من عناصر
احلماية جبروح .اىل ذلك،
اعلن املصدر يف وزارة
الداخلية ان هجوما باسلحة
للصوت
بكوامت
مزودة
استهدف حراس منزل احد
مسؤولي الصحوة يف منطقة
الصليخ مشال ما ادى اىل
مقتل احد حراس املنزل.
واكد مصدر يف مدينة الطب
تلقي جثة عنصر الصحوة.
وقال متحدث باسم وزارة
النفط العراقية إن تدفقات
النفط استؤنفت من العراق
إىل تركيا عرب خط أنابيب
كركوك -جيهان يوم األربعاء
يف خط ثان مل يتضرر بانفجار
وقع يوم األحد.
وقال عاصم جهاد املتحدث
باسم الوزارة إن العراق
استأنف تصدير النفط عرب
خط أنابيب كركوك-جيهان
يف الساعة الثالثة بعد ظهر
اليوم مبعدل  350ألف برميل
يوميا تقريبا.
وأضاف أنه يتوقع أن
ترتفع التدفقات إىل أكثر

من  400ألف برميل يوميا
خالل األيام املقبلة
االحزاب
واتفقت
اقليم
يف
الكردستانية
كردستان العراق على تشكيل
جلنة لدراسة مشروع تاسيس
للحوار
االعلى
اجمللس
مع احلكومة االحتادية يف
بغداد ،تضم مجيع االطراف
الكردستانية املوجودة يف
السلطة واملعارضة.
وكان برملان كردستان
العراق استضاف اجتماعا
ملمثلي االحزاب الكردستانية
اقليم
حكومة
ورئيس
نيجريفان
كردستان
البارزاني وخرج االجتماع
ببيان ختامي جاء فيه انهم
قرروا تشكيل جلنة من
رؤساء الكتل الربملانية يف
برملان كردستان والكتل
جملس
يف
الكردستانية
النواب العراقي واحلكومة
حكومة
وممثل
االحتادية
االقليم يف بغداد لدراسة
كيفية تشكيل هذا اجمللس.
وعقب انتهاء االجتماع
ويف تصرحيات للصحفيني
قال نيجريفان البارزاني
اقليم
حكومة
رئيس
كردستان العراق ،انهم
وضعوا مسألة تأسيس هذا
اجمللس ضمن برنامج حكومة
االقليم يف تشكيلته اجلديدة

بداية العام اجلاري واضاف
بالقول :حنن وضعنا امر
تاسيس هذا اجمللس ضمن
برنامج حكومتنا يف التشكيلة
السابعة واليوم طلبنا من
برملان كردستان باعتبارها
مؤسسة شرعية ومظلة جلميع
االطراف واملكونات واالحزاب
السياسية ،طلبنا من رئيس
الربملان استضافتنا واجراء
املناقشات حول هذه املسألة
وما يبعث على االطمئنان ان
اجلميع اتفقوا على ضرورة
تاسيس هذا اجمللس مع
بغداد.
من جانبه اشاد جالل جوهر
ممثال عن حركة التغيري
املعارضة يف هذا االجتماع،
باالجواء اليت جرت فيها
املناقشات لتشكيل هذا
اجمللس.
واضاف بالقول :بشكل
عام تطرق االجتماع بشكل
اجيابي اىل مجيع املسائل
سواء املتعلقة بتاسيس
هذا اجمللس الذي قدمناه
مع اطراف املعارضة وكذلك
باعادة القوانني ذات االبعاد
الوطنية ومن ضمنها مشروع
دستور اقليم كردستان اىل
الربملان مرة اخرى وبتقديرنا
هذه خطوة جيدة اذا نفذت
اخلطوات
ننتظر
وحنن
العملية.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة
تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة  ..اللقمة والخدمة
Ph: 9709 8081
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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حكومة نيو ساوث ويلز تطلق جلنة حتقيق يف صناعة البناء غيالرد :سيكون ابوت:لن التزم باصالح قطاع الطاقة
هناك تغيري يف
اسعار الطاقة

ستقوم حكومة نيو ساوث ويلز
باجراء حتقيق يف صناعة البناء
يف أعقاب انهيار مئات من
شركات البناء ،وترك اآلالف
من العمال واملزودين دون
مال.
وقد ُترك حوالي  24ألفا من
املوردين واملقاولني دون
مدفوعات لقاء العمل الذي
قاموا به خالل السنوات القليلة
املاضية ،حيث ان مدفوعات
البعض تصل اىل بضعة ماليني
من الدوالرات املستحقة ،وفقا
لوزير املالية يف نيو ساوث
ويلز غريغ بريس.
وقال السيد بريس ان مئات
من الشركات يف نيو ساوث
ويلز انهارت منذ عام .2009
وقال وزير املالية يف بيان له
يوم امس االول اخلميس «بني
عامي  2009و  ،2011انهارت
عدة مئات من الشركات يف
نيو ساوث ويلز وهي مدينة
مبليارات من الدوالرات».
ففي شباط /فرباير املاضي،
أعلنت شركة بناء كيل ورجييب
( )Kell and Rigbyانها ستغلق
أبوابها ،وترك  500من العمال
بدون عمل ،ومئات من الشركات
املرتبطة بها هلا بذمتها املاليني
من الدوالرات.
ويف الشهر نفسه ،تبني
أن شركة ريد للبناء (Reed
 )Constructionكانت تعاني من
ضائقة مالية وغري قادرة على
دفع املاليني من الدوالرات
ألكثر من  50من املتعهدين.
وبعد ذلك بشهرين ،دخلت
شركة ( )St Hilliers Araratوهي
ذراع لشركة البناء (St Hilliers

 )Constructionيف إدارة طوعية
مما كلف املئات من فرص
العمل ،وترك العديد من
املقاولني دون مدفوعات.
بريس يوم
وأعلن الوزير
امس االول اخلميس اجراء
حتقيق برملاني يف اإلعسار يف
صناعة البناء والتشييد ،وذلك
بهدف إصالح القطاع ،ومحاية
املقاولني.
وسريأس جلنة التحقيق رئيس
املفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد  ICACالسابق كولينز
بروس .QC
ومل تقدم احلكومة بعد تفاصيل
حول بدء التحقيق.
ورحب احتاد البناء بالتحقيق،
لكنه قال انه يشعر بقلق من
رد فعل غري حمسوب.
وقال سكرتري نقابة البناء
والغابات والتعدين والطاقة
الوالية
يف
()CFMEU
برايان باركر لوكالة الصحافة

االسرتالية «حنن قلقون من
أن يقوم الوزير بقليل من
التسييس (. »)CFMEU
()CFMEU
النقابة
ودعت
احلكومة لتمثيل االحتاد يف جلنة
التحقيق.
ويرى السيد باركر ان هذه
الصناعة تتطلب تشريعا «قاسيا
جدا» ،مبا يف ذلك عقوبة السجن
حبق أي شخص يسمح لشركة
بناء باالنهيار بشكل متكرر.
وقال سكرتري النقابات يف نيو
ساوث ويلز مارك لينون ان
االعالن يشكل تطورا إجيابيا،
وانه يأمل أن يؤدي إىل
إصالحات مفيدة.
واعلن السيد لينون يف بيان
له ان «نقابات نيو ساوث ويلز
تدعم الدعوة هلذا التحقيق
لبعض الوقت».
وقال «نعتقد انه من املهم
متاما ان يكون العمال حمميني
يف حالة إعسار شركة بناء».

سدني

Master License No: 409566317

الوزراء
رئيسة
تعهدت
جوليا غيالرد بانه ستكون
هناك تغيريات حبلول كانون
للتأكد من
االول /ديسمرب
االسرتاليني لن يدفعوا كثريا
بدل الطاقة.
وقالت اآلنسة غيالرد ان من
املستغرب قول منظم
غري
الطاقة األسرتالية ( )AERان
الناس يدفعون الكثري من أجل
الطاقة.
وكان رئيس منظم الطاقة
االسرتالي ( )AERأندرو ريفز
يشري اىل الرتتيبات التنظيمية
بني حكومات الواليات واحلكومة
الفدرالية.
وقالت اآلنسة غيالرد لراديو
اي بي سي «بالطبع ،هناك
شيء واحد جيب أن يكون
على الطاولة وحنن نتحرك
يف اجتاه اجتماع جملس
يف
األسرتالية
احلكومات
كانون االول /ديسمرب حيث
أريد أن أرى العمل والفعل».
واضافت تقول «ليس هناك
اي تغيري ليس على الطاولة،
علينا ان نرى تغيريا».
وقالت رئيسة الوزراء انها
تشعر بالغبطة ان ترى جتاوبا
من نيو ساوث ويلز وكوينزالند
معرتفة بوجود مشكلة ،مضيفة
« علينا ان نستفيد من هذه
اخلطوة والبناء على ذلك،
وترمجتها إىل عمل وفعل
حيدث فرقا يف ارتفاع أسعار
الطاقة».
وقالت اآلنسة غيالرد هناك
اآلن نافذة هامة للنظر يف
التغيري ألن قرارات األسعار
ستتخذ يف األشهر الستة
األوىل من العام املقبل
اليت من شأنها أن تؤثر يف
السنوات اخلمس املقبلة.
واعلنت رئيسة الوزراء ان
زعيم املعارضة طوني ابوت
اآلن على خالف مع زمالئه
االحرار يف الواليات حول
قضية تسعري الطاقة.
وقالت غيالرد «يبدو أن زعيم
املعارضة هو الشخص الوحيد
الذي ينكر أن هناك مشكلة مع
النظام احلالي».

اعلن زعيم املعارضة طوني
ابوت ان االئتالف لن يتعهد
إصالح قطاع الكهرباء ،قائال
ان الغاء ضريبة الكربون هو
أفضل وسيلة خلفض أسعار
الطاقة املرتفعة.
وتضغط رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد على الواليات إلعادة
النظر يف خطط مكلفة لبناء
بنية حتتية من «أعمدة وأسالك
ال لزوم هلا» لتخفيف الضغط
على أسعار الكهرباء.
لكن السيد أبوت يقول ان
املنظم الفدرالي هو املسؤول
عن السماح بارتفاع األسعار
الباهظة واحلكومة جتعل األمر
أسوأ من خالل فرض ضريبة
الكربون.
وعندما سئل ما إذا كان
تشكيل حكومة ائتالفية يف
املستقبل من شأنه أن يفرض
تغيريات على املنظم ،صرح

السيد ابوت لراديو اي بي
سي يوم اخلميس قائال« :إذا
كنا جادين يف احلصول على
خفض لألسعار ،فعلينا الغاء
ضريبة الكربون».
وقال زعيم املعارضة ان «بيت
القصيد يف تسعري الكربون
هو جعل الطاقة اخلاصة بك
أكثر كلفة».
واضاف يقول ان احلكومة تريد
ابعاد اللوم عنها والقاءه على
الواليات يف ارتفاع فواتري
الكهرباء اليت زادت بأكثر من
النصف يف السنوات األربع
املاضية.
وقال السيد ابوت «ملاذا
جيب أن نفكر أن رئيسة
الوزراء اآلن تعتقد الطالء
بالذهب للبنية التحتية للطاقة
يف حني انها مل تتتحدث عن
هذا املوضوع طوال السنوات
اخلمس املاضية.

جملس السرطان بوالية نيو ساوث ويلز Cancer Council
 NSWيدعو جمتمع الناطقني باللغة العربية لدعم يوم النرجس
الربي  Daffodil Dayواملساعدة يف التغلب على السرطان
يدعو جملس السرطان بوالية نيو
ساوث ويلز Cancer Council
 NSWجمتمع الناطقني باللغة
العربية للمشاركة يف يوم
النرجس الربي Daffodil Day
بالتطوع أو التربع باملنتجات
أو بيعها .وتساعد مشاركة
اجلميع ومساهمتهم جملس
السرطان بوالية نيو ساوث
ويلز Cancer Council NSW
على متويل األحباث والعمل حنو
مستقبل أفضل خال من مرض
السرطان.
لقد تأثرت السفرية العربية
ليوم النرجس الربي Daffodil
 Dayسيلفا حمزر ،Sylva Mehzer
مقدمة الربنامج العربي بقناة SBS
شخصيًا مبرض السرطان.
وقد صرحت سيلفا قائلة:
«لقد أجريت مقابالت مع الكثري
من مرضى السرطان ،كما
غطيت الكثري من القصص عن
معاناتهم وجناحاتهم .وكم كنت
ساذجة ،مثل الكثري منا ،أن
أعتقد أن السرطان هو مرض
يصيب اآلخرين فقط .هذا حتى
مت تشخيص زوجي وحب حياتي
مبرض سرطان اخلصية».
وأضافت قائلة« :لقد كان
يشعر باخلوف والضعف .وكان
علي أن استجمع كل قوتي
وشجاعيت لدعمه يف رحلته حتى
شفي متامًا .لقد كان هذا مبثابة
تنبيه لي ،أن مرض السرطان
ميكن أن يصيب أي شخص ،مبا
فيهم أحبائنا.
«إن يوم النرجس الربي
 Daffodil Dayهو فرصتنا إلظهار
دعمنا لكل مرضى السرطان،
وللمساعدة يف حتسني عالجهم

وإجياد شفاء هلم .دعونا ندعم
هذا اليوم ونساعد أحبائنا على
التغلب على السرطان».
إن السرطان مرض ال يفرق بني
شخص وآخر وميتد عرب مجيع
اجملتمعات والثقافات يف مجيع
أحناء أسرتاليا .وكل منا يعرف
شخصًا تأثر به ،إما بدنيًا ،أو
عاطفيًا كقريب أو صديق ألحد
املصابني بالسرطان.
ويأمل جملس السرطان Cancer
 Councilهذا العام يف الوصول
مبساعدة جمتمع الناطقني باللغة
العربية إىل هدفه القومي جبمع
مبلغ  9.2مليون دوالر لتمويل
وبرامج
السرطان،
أحباث
الوقاية ،وخدمات الدعم.
فسواء قمت بالتربع بوقتك ،أو
بأموالك ،أو ببيعك للمنتجات
وزهور النرجس الربي يف ذلك
اليوم ،حيتاج جملس السرطان
مساعدتك
Cancer Council
إلحياء أمل اآلالف الذين
يكافحون مرض السرطان يف
جمتمع الناطقني باللغة العربية.
عرب عن مساعدتك يف يوم
النرجس الربي جمللس السرطان
Cancer Council Daffodil Day
– قم بزيارة املوقع اإللكرتوني
 www.daffodilday.com.auأو
االتصال برقم 1300656585
ملعرفة التفاصيل.
لالتصال اإلعالمي:
ريتشا بولتشانداني Richa
)02( - Bulchandani، LOUD
 99647026أو richab@loud.
com.au
كيت هاربر Kate Harper،
 )02(93341408 - CCNSWأو
kateh@nswcc.org.au
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حكومة كوينزالند ال تستطيع تقدير
مدخرات خفض الوظائف
مع ان ليس هناك اكثر من
شهر واحد يفصل عن موعد
املوازنة العامة للوالية ،اعلن
وزير اخلزانة يف كوينزالند تيم
نيكولز انه ال ميكنه القول ما هو
املبلغ الذي ستوفره احلكومة
جراء إقتطاع  4000وظيفة يف
القطاع العام.
وتقول احلكومة ان لدى والية
كوينزالند اكثر  20ألف وظيفة
يف القطاع العام تفوق ما
تستطيع حتمله.
وزير
وقالت متحدثة باسم
اخلزانة تيم نيكولز ،يوم االربعاء،
ان الوفورات من فقدان 4000
وظيفة ما زال العمل جاريا عليها
حتى اآلن.
لوكالة
املتحدثة
وصرحت

قائلة
االسرتالية
الصحافة
«...ان االرقام سيتم تفصيلها
يف املوازنة العامة للوالية يف
ايلول /سبتمرب.»،
وسئل السيد نيكولز ،يف وقت
سابق من يوم االربعاء ،من قبل
وكالة الصحافة االسرتالية كم
هو جمموع بالضبط فرص العمل
اليت ستذهب فأجاب «ما حناول
القيام به هو احلصول على
العدد الصحيح يف قطاع اخلدمة
العامة (و)  20000وظيفة هو
العدد تقريبا».
وأضاف «نأمل بأننا سنكون
قادرين على خفض هذا
العدد من خالل اختاذ قرارات
حول الربامج اليت نواصل
دعمها.»...

غيالرد :استطالع املقاطعة الشمالية
حول مسائل حملية

رفضت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد تصرحيات املعارضة
بان حزب العمال يف املقاطعة
الشمالية ال يريد هلا املشاركة
يف احلملة االنتخابية للحزب.
واصرت اآلنسة غيالرد على
ان كبري الوزراء بول هندرسون
سيخوض انتخابات  25آب/
أغسطس حول قضايا املقاطعة.
وقالت رئيسة الوزراء لراديو
ايه بي سي يوم االربعاء ان
«سكان املقاطعة الشمالية

اذكياء مبا يكفي ليصوتوا
لصاحل احلكومة احمللية».
على النقيض من ذلك ،فقد
رحب حزب االحرار يف املقاطعة
بتدخل زعيم املعارضة الفيدرالية
طوني ابوت يف محلته.
وكان السيد أبوت قد وصل اىل
داروين يوم الثالثاء وعقد عدة
اجتماعات هناك يوم االربعاء.
ويتمسك حزب العمال بالسلطة
يف املقاطعة الشمالية ،بدعم
من املستقلني.
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اسرتاليا يف أسبوع اسرتاليا يف أسبوع
رئيس اللجنة االوملبية االسرتالية ،يطالب وفاة الناقد الفين االسرتالي روبرت هيوز عن
بضخ املزيد من املال لتمويل النخبة الرياضية
عمر يناهز  74عاما

رئيس اللجنة االوملبية االسرتالية جون كوتس
دعا رئيس اللجنة االوملبية
االسرتالية ،جون كوتس ،اىل
ضخ املزيد من أموال دافعي
النخبة
لتمويل
الضرائب
الرياضية يف وقت يبلغ التمويل
ملنظمته  100مليون دوالر كما
تظهر احلسابات املالية.
االسرتالي
املعهد
وكشف
للرياضة ان املال ،الذي
يتم استثماره يف االسهم
والصناديق العقارية من قبل
املؤسسة االوملبية االسرتالية
ذات الصلة ،سيكون كافيا
لتمويل ما ال يقل عن 700
رياضي للذهاب إىل املدارس
لنخبة
العليا
الرياضية
الرياضيني والرياضيات يف
البالد ملدة مخس سنوات.
ومتحدثا من لندن ،قال
رئيس جلنة االستثمار التابعة
للمؤسسة ،الرئيس السابق
زعيم حزب االحرار جون
هيوسون« ،بكل تأكيد من

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

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

اجملدي استثمار املال بدال من
إنفاقه».
واضاف يقول «ليس لدي أي
شك يف أن هذا هو أفضل
هيكلية ،بدال من انفاق املال
كما جرى مجعه ،ألنه من
الصعب جدا مجع املال يف
هذه األيام لأللعاب الرياضية
واجلمعيات اخلريية».
إضافة إىل كونه رئيسا للجنة
االوملبية االسرتالية ،حيث
يتقاضى سنويا  482ألف دوالر
يف السنة ،فالسيد كوتس هو
رئيس املؤسسة.
ففي تشرين الثاني ،اعلن
السيد كوتس ان امليداليات
اوملبياد
يف
االسرتالية
لندن ستنخفض الن املعاهد
الرياضية ال حتصل على ما
يكفي من املال.
وكان السيد كوتس قد رفض
يف السابق على حنو «إهانة»
تقريرا حكوميا عام  2009يدعو
إىل حتويل األموال إىل الرياضة
على مستوى القاعدة .وعاد
إىل هذا املوضوع األسبوع
املاضي ،قائال ان تدفق املال
ملمارسة السباحة الذي متت
عليه عام 2010
املوافقة
إلنقاذ الذهبيات االوملبية يف
لندن جاء بعد فوات األوان.
وأنشئت هذه املؤسسة عام
 1996ولكنها بدأت تستثمر جديا
اثر حقنة بـ  88.5مليون دوالر
بعد دورة االلعاب االوملبية يف
سيدني عام .2000
بعد دفع توزيع نقدي بـ 6.3
مليون دوالر للجنة االوملبية
االسرتالية ،اصبح هذا الصندوق
حيتوي على  106ماليني دوالر
يف نهاية العام املاضي وذلك
باخنفاض من  115مليون دوالر
عن العام السابق.
وتنفق احلكومة حنو 170
مليون دوالر سنويا على خنبة
معظم
ويركز
الرياضيني،
هذا املبلغ على الرياضات
األوملبية.
ويذهب ما يقرب من  20مليون
دوالر يف السنة إىل املعهد
االسرتالي للرياضة لتقديم
الدعم إىل  1200رياضي،
 700منهم حيصلون على منح
دراسية كاملة أو جزئية.

تويف الناقد الفين والكاتب
االسرتالي البارز روبرت هيوز
يف نيويورك بعد معاناة طويلة
من املرض عن عمر يناهز 74
عاما.
وقدم هيوز مساهمات كبرية
يف عامل الفن ويف عرض تاريخ
اسرتاليا.
ويف عام  ،1980قدم هليئة
االذاعة الربيطانية السلسلة
التلفزيونية الشهرية The Shock
 of the Newواليت تقدم حملات
عن تطور الفن عرب التاريخ.
ووصفته صحيفة «نيويورك
تاميز» األمريكية سابقا بأنه
الناقد الفين األكثر شهرة على
مستوى العامل.
وقالت زوجته دوريس يف بيان
هلا إنه تويف يف مستشفى
«برونكس كالفاري» بعد معاناة
مع املرض يف الفرتة السابقة.
وأضاف البيان« :أنه كان
مريضا جدا يف الفرتة األخرية،
وسيعلن عن تفاصيل اجلنازة
واملراسم التذكارية يف الوقت
املناسب».

متحدث لبقولد روبرت هيوز يف
مدينة سيدني ،وأصبح جزءًا من
جيل الستينيات الذي انتقل إىل
أوروبا والواليات املتحدة للبحث
عن اإلثارة والوظائف اجلديدة.
وبدأ هيوز الكتابة لصحف مثل:
«ديلي تلغراف» و»سبكتاتور»،
و»التاميز» ،وذلك قبل االنتقال
إىل نيويورك ليصبح ناقدا فنيا
جمللة «تايم».
وعلى الرغم من توتر العالقات
بينه وبني عائلته ،مل يتخل هيوز
عن جنسيته االسرتالية.
ويف عام  ،1987كتب هيوز
كتابه األكثر مبيعًا على مستوى
العامل «الشاطئ املميت» والذي
كان يتناول الظروف احلياتية
القاسية للمسجونني خالل فرتة
مبكرة من االستيطان األوربي
يف اسرتاليا.
وكان هيوز متحدثا لبقا،
وكان شديد اللهجة يف بعض
األحيان ،وهو مؤيد بارز حلركة
اجلمهوريني يف اسرتاليا.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

العالناتكم يف جريدة
اهلرياليد االتصال على
احد االرقام التالية:
0403482345
0478165625
87648186
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الدليل التجاري

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :

نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

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

تسعرية مجانية  ..معاملة ممتازة
وكفالة يف العمل

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

أكثر من  30سنة خربة

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

753 Hume Hwy, Shop 28A

0414 983 608

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

ملحمة النجوم

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

بادارة آدي

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

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

0407 405 846
9740 5846

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

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

نبيع بالجملة واملفرق

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

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

Lic: 185750C

BG

Glass & Glazing

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

For all your glazing needs

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار:

للخياطة الرجالية

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

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

0407 666 190

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

Safwat Arfan - Sayed

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

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

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

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

صفوت عرفان

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

رئيسة الوزراء تدافع عن موقفها يف أسعار الكهرباء
دافعت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد عن نفسها ضد
تتهمها
اليت
االنتقادات
بالصمت بشأن مسألة ارتفاع
أسعار الكهرباء حني كان حزب
العمال يف السلطة يف والييت
نيو ساوث ويلز وكوينزالند.
وألقت اآلنسة غيالرد اللوم
على شركات الطاقة وحكومات
الواليات على خلفية االرتفاع
الكبري يف أسعار الكهرباء.
الوزراء
رئيسة
وطالبت
الواليات بإجياد حلول لتخفيف
الضغط على أسعار الطاقة
املنزلية حبلول نهاية هذا
العام أو منح مفوضيات
مراقبة السوق سلطات أكرب
لفرض تغيريات.
لكن يوم االربعاء سئلت رئيسة
الوزراء من قبل راديو اي بي
سي ملاذا انتظر حزب العمال
الفيدرالي حتى اآلن للتحدث
حول هذه القضية ،على الرغم
من بقاء احلزب سنوات يف
السلطة يف نيو ساوث ويلز
وكوينزالند ،فأجابت «كان
هناك الكثري من العمل التقين
حيدث على مدى السنوات
القليلة املاضية يف كل من
هذه القضايا ولكن اآلن هو
وقت العمل» ،مشريا إىل أنه
سيتم وضع قرارات تؤثر على
اسعار فواتري الكهرباء يف
العام القادم.
«االن هو
واضافت تقول
الوقت املناسب للضرب».
وقالت اآلنسة غيالرد «ان
وزراء الطاقة كانوا يعملون
جبد على هذه املسألة لبعض
الوقت ،ولكن حنن نتحرك
اآلن اىل مرحلة سيتم فيها
اختاذ القرارات اليت تؤثر
على أسعار الطاقة على مدى
السنوات اخلمس املقبلة.

وقالت رئيسة الوزراء لراديو
 2SMيف سيدني ان أسعار
الطاقة يف نيو ساوث ويلز
ارتفعت بنسبة  70يف املئة
قبل تطبيق ضريبة الكربون.
غيالرد
اآلنسة
وكشفت
عن عدة عوامل تسبب يف
ولكنها
االسعار
ارتفاع
وجهت اللوم اىل حكومات
الواليات لالستثمار املفرط
( )overinvestinيف البنية
قائلة
للكهرباء،
التحتية
«هناك حافز يف النظام
للحفاظ على االستثمار أكثر
وأكثر وأكثر يف االعمدة
واألسالك ،وحنن مستمرون
يف رؤية استثمارات كبرية،
يف الواقع أعتقد استثمار
مفرط  ،overinvestmentsيف
االعمدة واألسالك ألن هناك
مشكلة سياسة يف صلب
هذا».
وقالت رئيسة الوزراء «بقدر
االستثمار يف
ما يكون
االعمدة واألسالك كبريا بقدر
ما تكسب حكومة الوالية».
ونفى النائب العمالي نيك
تشامبيون ان تكون رئيسة
االنتقادات
تفند
الوزراء
من ضريبة الكربون ،وقال
ان انتقادها للواليات ليس
يف سياق
خطوة سياسية
صراع احلزبني ايضا.
تشامبيون
السيد
وقال
لشبكة سكاي نيوز «هناك
حكومة عمالية يف والييت (يف
جنوب اسرتاليا) وهي ُتعامل
كما ُتعامل بالضبط حكومات
الواليات االخرى ..يف احلقيقة
انها مسألة جعل سوق الكهرباء
الوطنية تعمل».
بدوره اعلن النائب االحراري
جوش  Frydenbergانه ال
ميكنه فهم السبب الذي جيعل

حكومة غيالرد تسعى دائما
اللقاء اللوم على شخص آخر.
وقال «فقط قبل ايام سبق ان
مسعنا واين سوان يلوم جينا
رينيهارت واندرو فورست يف

هبوط إنتاجيتنا ،واآلن لدينا
رئيسة وزراء تلقي بالالئمة
على الواليات يف فرض
ضريبة على الكربون ،وارتفاع
تكاليف الكهرباء».

دراسة :العمال املهاجرون ال يأخذون
فرص العمل من امام االسرتاليني
وجدت دراسة جامعية ان
العمال االجانب املهرة الذين
قدموا اىل اسرتاليا مبوجب
تأشرية دخول (فيزا)  457ال
يأخذون وظائف قطاع املوارد
من امام االسرتاليني.
وقال باحثون يف مدرسة
االدارة يف جامعة إديث كوان
يف بريث ان هناك انطباعا
عاما بأن العمال املهاجرين
املؤقتني يقلصون من فرص
احملليني
للسكان
العمل
املهرة ،ولكن مبدئيا النتائج
اليت توصلت إليها دراسة
جتريبية توضح ان هذا الشيء
ليس صحيحا.
وكشف الباحثون ان تأشرية
دخول (فيزة)  ،457وبرنامج
أرباب العمل االسرتالي األكثر
شيوعا الذي ُيستخدمون لرعاية
العمال املهرة املتخصصني
يف اخلارج مؤقتا ،يلعبان دورا
أساسيا يف قطاع املوارد
عن طريق ملء وظائف عالية
ال ميكن تلبيتها
املهارة
حمليا.
وقالت رئيسة فريق البحث
سوزان باهن «ان بعض
مهارات
هي
املهارات

ُ
درس
اختصاصية عالية
وت ّ
فقط يف معهد او معهدين
على الصعيد العاملي ،أن
جمموعة املهارات املطلوبة هي
ببساطة غري متوفرة حمليا».
وأعطت اآلنسة باهن مثاال
على ذلك مهندسي الطوافات
(هليكوبرت) الذين حتتاج اليهم
اسرتاليا للحفاظ على معدات
مشاريع النفط والغاز ،والذين
حيتاجون إىل ما يصل إىل ستة
تراخيص (اجازات) متخصصة
درس فقط يف اململكة
ُت ّ
املتحدة وفرنسا.
ووجدت الدراسة ان العمال
املهاجرين لعبوا دورا هاما يف
املساعدة على مشاريع موارد
رئيسية لالستخراج من باطن
األرض.
كما اظهرت الدراسة ان
بعض العمال املهرة يف
الواليات الشرقية يرتددون
يف االنتقال إىل أسرتاليا
الغربية (حتى اولئك الذين مت
االستغناء عنهم مؤخرا) بسبب
ارتفاع تكاليف املعيشة يف
والية التعدين ،وعدم وجود
بنية حتتية يف بعض املناطق
وألسباب اجتماعية وعائلية.

فران ياغونا لل
م
ع
ج
ن
ا
أ
ت..
اآلن  ....يف فريفيلد
جديد أفران ياغونا فرع فريفيلد ..بيتزا على أنواعها
نفتح من الـ  5،00صباحا لغاية الـ  10،00ليال
زعرت  - $1،20جبنة  - $ 3،00لحمة  - $ 3،50سبانغ 2،50
 - $جبنة وسجق  - $ 3،50جبنة وزيتون $ 3،50

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

خربة طويلة  ..خدمة سريعة  ..صدق يف املعاملة

فرع فريفيلد

فرع ياغونا

تلفون 87308300 :تلفون97938333 :
14 Smart St,
Fairfield

قرب حمطة القطار

غيالرد تدفع الواليات
لصفقة حول سعر الطاقة

124 Highland Ave,
Yagoona

قرب حمطة القطار

حسم
% 20
لحامل هذا
االعالن
يف فرع
فريفيلد

نؤمن طلبيات كافة
املناسبات بأسعار
مدروسة

اسعار الطاقة ..هل لجمها ممكن؟
اعلنت رئيسة الوزراء جوليا
غيالرد إن على الواليات
إجياد حلول لتخفيف ضغط
أسعار الطاقة املنزلية حبلول
نهاية هذا العام أو مواجهة
مفوضية مراقبة السوق اليت
ستتمتع بصالحية أكرب لفرض
تغيريات.
وقالت اآلنسة غيالرد ملعهد
سياسة الطاقة االسرتالي يف
سيدني يوم الثالثاء «ليست
جمرد شيء اساسي يف احلياة
ان تبدو االشياء تتجه دائما
اىل ارتفاع ،ولكن السلع
احليوية ،حيث نستهلكها كل
يوم ،أو ندفع بدهلا كل ثالثة
أشهر ،تبدو أبعد بكثري من
السيطرة».
وقالت رئيسة الوزراء إن
اخلطوة األوىل جيب أن تكون
طرح العدادات الذكية لقياس
ذروة الطلب ،وجعل مجيع
الواليات واملقاطعات توقع
على اإلطار الوطين لزبائن
الطاقة.
ويتطلب اإلطار ،الذي ال يغطي
حاليا سوى تازمانيا ومقاطعة
العاصمة الفيدرالية ،عقودا
عادلة ومعلومات أفضل يف
الفواتري ،فضال عن خطط
السداد بالنسبة ألولئك الذين
يالقون صعوبات يف دفع
الفواتري يف الوقت احملدد.
كما يسمح للزبائن باملقارنة
بني أفضل الصفقات من
خالل املوقع االلكرتوني:
.Energy Made Easy
ورأت رئيسة الوزراء ان
العدادات الذكية وغريها من
التكنولوجيا اجلديدة تعطي
الناس سيطرة أكرب بكثري
على استعماالتهم اخلاصة

للكهرباء املنزلية ،جنبا إىل
جنب مع مزيد من املعلومات
حول احتياجاتهم اخلاصة
ايضا.
غري انها استطردت تقول ان
ّ
مشغلي الشبكات حباجة أيضا
إىل خفض التكاليف.
وقالت اآلنسة غيالرد إن
جملس احلكومات االسرتالية
( )COAGوافق على العمل على
إبطاء ارتفاع األسعار وطلب
من املنتدى االستشاري لرجال
األعمال مراجعة التغيريات
الكهرباء
لسوق
الالزمة
لضمان ان يكون االستثمار
يف املستقبل متسما بالكفاءة
ومحاية الزبائن االكثر عرضة
للخطر.
وحددت رئيسة جملس الوزراء
كانون االول /ديسمرب 2012
موعدا نهائيا ألكتمال هذا
العمل.
وقالت اآلنسة غيالرد «يف
احلكومات
جملس
اجتماع
االسرتالية ( )COAGالقادم
سوف أحث رؤساء الواليات
واملقاطعات على العمل».
وتابعت تقول «القرارات اليت
ِ
اختذت هذا العام سوف جُتنى
منها فوائد على مدى عدة
سنوات قادمة ،لذلك علينا
ان ننهض ونعمل اآلن».
إذا كان ال ميكن التوصل اىل
اتفاق تعاوني ،فإن احلكومة
الفيدرالية ستمنح سلطات
أقوى لسلطة تنظيم الطاقة
األسرتالية
وللمفوضية
للمنافسة واملستهلك.
وقالت رئيسة الوزراء «إنها
عصا حنملها وسنستخدمها إذا
لزم األمر ..بطريقة أو بأخرى
علينا ان ننجز ذلك».
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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

نتج من احتكاك يف حمول الكهرباء وبدأ يف مكتبه
الناطور وجنله و 8موظفني ينجون من حريق يف وزارة العدل

إىل املكان وباشرت التحقيق يف احلادث.
والشحار احلادثة ،ودعوا
واستنكر رؤساء بلديات الغرب األعلى
ّ
يف بيان السلطات األمنية املختصة العمل جبدية وتكثيف التحريات
لكشف مالبسات هذه احلادثة وتبيان احلقيقة.
يذكر أن منزل وزير األشغال والنقل غازي العريضي يقع بالقرب
من مكان احلادث.
***

وسكني وعصا .وقد سلموا اىل مفرزة الضاحية اجلنوبية للتوسع
بالتحقيق معهم.
وأعلنت قيادة اجليش عن توقيف  870شخصًا يف متوز املاضي
الرتكابهم جرائم وخمالفات متعددة .وأفاد بيان صادر عنها أنه
«يف إطار احلفاظ على االمن واالستقرار ومكافحة اجلرائم املنظمة
على أنواعها ،وبنتيجة التدابري االمنية اليت اختذتها وحدات اجليش
يف خمتلف املناطق اللبنانية خالل شهر متوز املنصرم ،أوقفت
هذه الوحدات حنو  870شخصا من جنسيات خمتلفة ،بعضهم
مطلوب للعدالة مبوجب مذكرات توقيف ،والبعض اآلخر الرتكابه
جرائم وخمالفات متعددة ،تتعلق بالتجوال داخل االراضي اللبنانية
جرح  3نزالء داخل سجن زحلة إثر خالف بينهم تطور إىل تضارب
من دون اقامات شرعية ،وحيازة املمنوعات واالجتار بها وتهريب باأليدي ،مما أدى إىل حتطيم املراوح البالستيكية اليت استعملت
بضائع عرب احلدود ،باالضافة اىل قيادة سيارات ودراجات نارية من كأداة للتعرض لبعضهم.
دون أوراق ثبوتية ،وقد مشلت املضبوطات  63سيارة و 19دراجة
والسجناء اجلرحى هم :حممد عبد احلفيظ غدادي ،شرياذ املقداد،
نارية ومركيب صيد ،باالضافة اىل كميات من االسلحة والذخائر وحسن عبداحلميد عز الدين الذي أصيب بتورم يف وجهه وعينيه.
واالعتدة العسكرية واملخدرات.
ونقلوا مجيعهم إىل مستشفى رياق للمعاجلة ،فيما أعيد املقداد
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات اىل املراجع املختصة مباشرة بعد تلقيه العالج إىل السجن.
إلجراء الالزم».
وعلى الفور ،حضرت القوى األمنية وباشرت التحقيقات.
من جهتها ،متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2012/08/6
***
وضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية
مبختلف أنواعها ،من توقيف  29شخصا الرتكابهم أفعاال جرمية على
األراضي اللبنانية كافة ،بينهم 4 :جبرائم سرقة 4 ،جبرم شك
من دون رصيد 2 ،جبرم ضرب وايذاء 2 ،جبرم دخول خلسة3 ،
جبرم التواطؤ باستعمال بطاقات ائتمان مزورة 6 ،جبرائم :حماولة
قتل ،خمدرات ،اطالق نار ،تهديد ،شجار ،حفر دون ترخيص ،و8
		
مطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

جرح  3تضاربوا داخل سجن زحلة

جنا املدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور من حريق
شب يف مكتبه يف مبنى الوزارة ،بعدما اصيب وجنله حممود
ومستشار وزير العدل مروان حايك وسبعة من املوظفني حبروق
طفيفة وضيق يف التنفس جراء احلريق الذي اندلع يف البدء يف
مكتبه نتيجة احتكاك كهربائي ليمتد الحقًا اىل املكاتب اجملاورة
اليت تقع يف الطبقة اخلامسة من املبنى واجملاورة ملكتب وزير
العدل شكيب قرطباوي.
وكانت سيارات االسعاف والدفاع قد وصلت اىل املكان بعد
حوالي  20دقيقة من نشوب احلريق ،وعملت على اجالء املكاتب من
املوظفني بواسطة السالمل اآللية ومن بينهم القاضي الناطور وجنله
حممود حيث نقال اىل مستشفى «اوتيل ديو» فيما نقل حايك اىل
مستشفى القديس جاورجيوس ،وعدد من املوظفني اىل مستشفى
احلياة ،حيث وصفت حال اجلميع باملستقرة.
ويف املعلومات األولية ان احلريق وقع اثر تعطل حمول الكهرباء،
ما ادى اىل احتكاك يف االسالك ،نتج عنه احراق سقف مكتب
القاضي الناطور وسقوط قسم منه عليه وعلى جنله ومن كان
داخل املكتب ،وقد حاول الناطور اخلروج من مكتبه غري ان كثافة
الدخان حالت دون ذلك ما ادى اىل اصابته حبروق طفيفة يف
جبهته وبضيق يف التنفس.
وعملت عناصر الدفاع املدني على نقل مجيع املوظفني يف الطبقة
اخلامسة بواسطة السالمل بعد حماصرتهم بالنريان ،ومتكنت من
السيطرة على احلريق بشكل كامل ،الذي وصلت سحب دخانه اىل
مكتب الوزير قرطباوي من دون وقوع اضرار فيه.
ويف هذا االطار اصدرت املديرية العامة للدفاع املدني بيانا
اشارت فيه اىل ان عناصرها متكنت من امخاد احلريق الذي شب يف
الطبقة اخلامسة من مبنى وزارة العدل يف املتحف ،ومت اجالء بعض
املوظفني بواسطة السالمل اآللية بالتعاون مع فوج اطفاء بريوت.
واعلن مدير عمليات فوج اطفاء بريوت العقيد صايف سلطاني
ان «احلريق يف وزارة العدل بدأ يف مكتبني يف الطابق اخلامس
وامتد اىل طبقات اخرى.
وعلى الفور ولدى حضور فوج االطفاء مت استقدام السالمل
الخالء املوظفني الذين احتجزوا بسبب الدخان ،واحصي وقوع زهاء
عشر اصابات جراء االختناق».
واشار اىل ان «اصابة املدير العام القاضي عمر الناطور طفيفة
وكذلك جنله حممود» ،موضحًا ان «اسباب احلريق حيددها اخلرباء
بعد التحقيق».
وكان وزير العدل شكيب قرطباوي قد عاد القاضي الناطور
واملوظفني يف املستشفيات ،وتوجه اىل وزارة العدل حيث عاين
االضرار ،وطلب من النيابة العامة العسكرية اجراء التحقيقات
الالزمة ملعرفة اسباب احلريق وتكليف خرباء لتحديد ذلك ،وقد باشر
مفوض احلكومة املعاون املناوب القاضي فادي عقيقي حتقيقاته
يف احلادث باشراف النائب العام التمييزي بالنيابة القاضي مسري
محود ،حيث عاين مكان احلادث اوليًا .وقد اتى احلريق على قسم
من حمتويات مكتب القاضي الناطور ،ومكتب الديوان املالصق
ملكتبه.
والحقًا زار املستشفى لالطمئنان اىل سالمة الناطور ،كل من:
املدير العام لوزارة االعالم الدكتور حسان فلحة ،املديرة العامة
لوزارة السياحة ندى السردوك ،رئيس جملس شورى الدولة
القاضي شكري صادر وعدد من القضاة والشخصيات وموظفو
وزارة العدل.
***

القبض على أربعة أثناء سلبهم املارة
على طريق املطار فجراً
متكنت دورية من جهاز أمن املطار من توقيف  6أشخاص أقدموا
على سلب املارة على طريق املطار ،وضبط دراجة نارية معهم

توقيف لبناني و 11مصرياً «يتسوّقون» ببطاقات
ائتمان مزوّرة وأوكراني وروسية ضمن عصابة دولية
لسرقة السيارات املستأجرة

***

قتيل صدماً على أوتوسرتاد حاالت
قضى توفيق القزي لدى حماولته اجتياز املسلك الغربي
ألوتوسرتاد حاالت ،كما أصيب شخصان من السيارة الصادمة
وهي من نوع مرسيدس «أم.أل» وقد مت نقلهما اىل مستشفى
«سيدة مارتني» يف جبيل للمعاجلة.
من جهة أخرى ،انقلبت شاحنة عسكرية تابعة للجيش اىل جانب
الطريق على املسلك الغربي قرب جسر عمشيت ،ومل يفد عن وقوع
إصابات.
***

استعاضوا عن سرقة سيارة بسلب العامل

أقدم مسلحون على اوتوسرتاد اجلديدة  -سن الفيل ،وبقوة
السالح ،على الدخول اىل معرض للسيارات يعود لـ»جورج قصريي»
وحاولوا سرقة احدى السيارات لكن العامل خليل عبدالرمحن خليل
اعرتضهم ،فبدل سلب السيارة سلبوه مبلغا من املال قدره 250
الف لرية وسلساال من الذهب ،وفروا على منت سيارتي مرسيدس
فضية وجيب غراند شريوكي ابيض من دون لوحات .وقد اعطى
العامل مواصفات بعضهم .ويف جسر الباشا قرب «شركة معلوف
للتجارة واملقاوالت» اقدم جمهولون بقوة السالح على سلب مدير
الشركة جورج توفيق معلوف كمية من الزيوت واالدوات الصحية
قدرها مبا يزيد على  5آالف دوالر امريكي وفروا.
***

قتيالن يف خميم شاتيال وبريتال

وقع إشكال يف خميم شاتيال ،بني املدعو أبو حممود من جهة وأبو
اللطف من جهة ثانية ،أدى اىل مقتل املدعو أبو صقر بعدما أطلق
أبو حممود النار باجتاه أبو اللطف.
وكان أبو صقر نقل اىل «مستشفى حيفا» حيث فارق احلياة جراء
إصابته يف الرأس .من جهة أخرى ،أحضرت يف األوىل والربع من
فجر أمس جثة فوزي أسعد دقو ،مصابة بطلق ناري يف الصدر،
وتبي أن دقو أصيب خالل
اىل مستشفى رياق العام يف البقاع.
نّ
وجوده يف جرود بريتال.
اىل ذلك ،وقع خالف بني حسني علي حسني دندش من جهة
وعلي يوسف عالم من جهة ثانية يف اهلرمل  -حملة املعالي،
تطور اىل تبادل إلطالق النار بينهما من أسلحة رشاشة ما أدى
اىل أصابتهما جبروح خمتلفة ،نقل األول اىل مستشفى العاصي
والثاني اىل مستشفى البتول يف بعلبك للمعاجلة وسط حراسة
أمنية.
***

إلقاء قنبلة بالقرب من منزل
الشيخ مالعب يف بيصور
عمد جمهوالن يستقالن دراجة نارية إىل إلقاء قنبلة يدوية بالقرب
من منزل الشيخ رئيف فواز حسيكي مالعب يف بلدة بيصور،
الكائن على طريق جمدليا ،واقتصرت األضرار على املاديات.
وأحدث انفجار القنبلة حفرة يف األرض .وحضرت األجهزة األمنية

كشفت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن عصابتني
«ختصصت» األوىل بسرقة السيارات بعد استئجارها وتسليمها
إىل سوري وروسي ،وقوامها أوكراني وروسية ،فيما عملت الثانية
مزورة واليت مل ّ
ّ
توفر
«التسوق»
على
و»التبضع» ببطاقات ائتمان ّ
ّ
أيضًا حمطات وقود ،وتضم  11مصريًا ولبنانيًا واحدًا.
وأوضحت املديرية يف بيان هلا انه بتاريخ  2012/7/31وبناء
ملعلومات توافرت لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية عن
قيام عصابة دولية عرف من احد افرادها شخص يدعى SHAPOVAL
 EVGENIYيقوم بإستئجار سيارات من مكاتب تأجري ثم سرقتها
وتسليمها اىل اشخاص آخرين جمهولي اهلوية.
ونتيجة للمتابعة والرصد وبناء إلشارة القضاء املختص ،متكن
مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية  -قسم املباحث اجلنائية
اخلاصة يف وحدة الشرطة القضائية من توقيفه يف حملة عني
الرمانة  -الشارع العريض وضبط حبوزته جواز سفر ورخصتا قيادة
وبطاقة فيزا كارد ورخصة قيادة دولية مجيعها اوكرانية.
وبالتحقيق معه تبني ان هذه املستندات مجيعها مزورة وان
امسه احلقيقي هو  IEGOROV KIJEVAS DYMTROوحيمل جواز سفر
اوكرانيا وانه حضر اىل لبنان برفقة صديقته الروسية TATANIA
 ،OLKHOVIKVومت توقيفها يف حملة بئر حسن.
وقد اعرتفا انهما قاما باستئجار اربع سيارات حديثة الصنع من
مكاتب تأجري سيارات ثم سرقتها وتسليمها اىل سوري وروسي
حضرا اىل لبنان قبله بثالثة ايام.
ومت ضبط ثالث سيارات كما ضبط حبوزتهم أموال وبطاقات
ائتمان مصرفية دولية وأجهزة خلوية وجهازا كومبيوتر.
كما اعرتفا ان العصابة قامت بعمليات مماثلة يف أملانيا ،بلجيكا،
دبي وسلطنة عمان مع أربعة أشخاص آخرين (العمل جار لتوقيفهم
بالتنسيق مع منظمة االنرتبول الدولية).
وأوضحت املديرية يف ما خص العصابة الثانية انه على اثر قيام
أشخاص جمهولني بشراء حاجيات من حمال جتارية ،مطاعم وحمطات
مزورة يف مناطق من حمافظيت بريوت
وقود مبوجب بطاقات ائتمان ّ
وجبل لبنان.
املكثفة ّ
ّ
متكن يف الفرتة
وبنتيجة املتابعة الدقيقة واالستقصاءات
املمتدة بني  27متوز و 6آب احلالي ،مكتب مكافحة اجلرائم املالية
وتبييض األموال مفرزة جونية القضائية وفصيلة جبيل من توقيف
 12شخصًا ،وهم كل من اللبناني ك.خ ،وضبطت حبوزته عدد من
بطاقات االئتمان املصرفية(.كما تبني انه من أصحاب السوابق
ويوجد حبقه  12مذكرة عدلية وخالصات أحكام وبالغات حبث وحتٍر
جبرائم شيكات دون رصيد واحتيال) ،واملصريني م.ع .وح.أ
وم.ح وش.ر .وع.ر .وس.س .وم.ر .وح.س .وإ.م .وع.أ.
وع.ع.
وبالتحقيق معهم اعرتف ك.خ .بأنه يستحصل على بطاقات
جار لتوقيفه) وانه
املزورة من أحد األشخاص (العمل
االئتمان
ّ
ٍ
استعملها يف األسواق العامة ويف مطاعم مبدينة بريوت ومبحال
جتارية وحمطات الوقود يف املنطقة املمتدة من البرتون حتى
اجلديدة بالتنسيق واالشرتاك مع اآلخرين ،حيث كان يقوم باالتفاق
مع عامل احملطة بأخذ أموال نقدية من احملطة لقاء ايصال بتعبئة
الوقود بصورة وهمية ويتقامسان املبلغ.
ومت ضبط عدد من بطاقات االئتمان املصرفية تبني منها 17
مزورة.
بطاقة ّ

صفحة 15

السبت  11آب 2012

Saturday 11 August 2012

Page 15

مــقاالت

«التعازي» والرقص :مهرب جبل لبنان من
األزمة السورية
غنت جبيل حبًا مع كاظم
الساهر قبل أسبوعني.
للحرب
مكان
ال
هنا ،وال مقعد خاليًا
للفتنة .بلغت أصوات
املنطربني كسروان.
يف ذوق مكايل رقص
املدرج الروماني مع
كارول مساحة حتى
الثمالة .ويف احلازمية
اهتز املسرح من كثرة
ّ
ما قفز فوقه الفنان
فارس كرم ،وعلت
تطالبه
«اهليصات»
بالبقاء أكثر.
ليل جبل لبنان ال يهدأ
متاما كنهاره .شواطئه
وفنادقه
ومطاعمه

روال إبراهيم

يهرب أهالي جبل لبنان إىل «الطقش والفقش» (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

ومقاهيه حتتضن سكانه ...والنازحني السوريني
واللبنانيني .حتى شققه اجلبلية اخلالية وجدت من
يسامر وحدتها ،رغم األسعار امللتهبة.
ال اشكاالت بني املواطنني وال متاريس بني منطقة
وأخرى .هذا يف الشكل ،أما مضمون النقاشات
املتنقلة من طاولة إىل آخرى ومن مطعم اىل آخر
فعنوانه واحد :األزمة السورية .باتت رنا تعلم أين
تقع محص وأن فيها مسيحيني .وها صديقها
يتحدث ساعات عن سوريا بوصفها خط الدفاع
األول عن املسيحيني يف لبنان .قبل اسرتسال
الطاولة اليت بقربهم يف احلديث عن مصري العماد
ميشال عون يف حال تعرض احملور الذي انضم
إليه خلسارة حبجم سقوط النظام السوري .بينما
تلهج األحياء األرمنية بقلق يتضاعف يومًا تلو
آخر كلما اقرتب «املسلحون االسالميون» من
األحياء احللبية أكثر فأكثر .هنا األخبار مباشرة،
ثانية بثانية من حلب .ميكن ملن يزور الزلقا
أو برج محود أو احلي األرمين يف أنطلياس أن
يتخيل نفسه يف حلب نفسها .فال تنتهي اجلولة
بني البرتون وعاليه حتى يستنتج املتفرج أنهم
«يهربون إىل الطقش والفقش» مرة أخرى.
سياسيًا ينقسم املشهد بني عونيني حياولون
إقناع أنفسهم أن ليس لألزمة ونتائجها تأثري
كبري على حياتهم السياسية ،وكتائبيني وقوات
يضخمون النتائج شديد التضخيم ،فيقول النائب
البعبداوي حكمت ديب إن «احلياة طبيعية يف
بعبدا» .ال توتر وال تأثري مباشر على الساحة:
«حناول قدر االمكان اختاذ قرارت حكيمة لكي
نبعد املشكالت عن احلياة اللبنانية .التورط
يف األحداث لن جيدينا نفعا والتعاطي بطريقة
أمنية مغلفة مبسألة إنسانية ينعكس سلبا على
لبنان ومناطقه احلدودية أكثر من مناطقنا .حنن
منشغلون بالعمل السياسي اليومي ،امنا الصورة
العامة جملريات األحداث جتعلنا قلقني على مصري
املسيحيني يف املنطقة» .يشارك النائب آالن عون
زميله يف التيار «هواجسه» املسيحية« :وضع
سوريا يقلق اجلميع» .يشري عون اىل حركة نزوح
ّ
«حلوا
سورية باجتاه مناطق املنت األعلى وعاليه:
مكان اخلليجيني يف قرى االصطياف امنا ال ننظر
هلم من الناحية االقتصادية بل االنسانية .يف
بعبدا األمور هادئة ومنارس مهامنا بطريقة عادية
من عمل نيابي وتشريعي اىل اللقاءات االجتماعية
وما هنالك».
ال ميكن فصل العمل السياسي عن العمل
االنتخابي .وما دام نواب جبل لبنان يعملون
ّ
حيضرون أنفسهم لالنتخابات
سياسيا فهم حتما
النيابية القادمة .زمالؤهم يف الشمال غري معنيني
ّ
يعلقون مصريهم مبصري
بتحضريات كهذه.
النظام السوري ،لذلك ال داعي للعمل االنتخابي.
وحده الوقت كفيل بإعادتهم اىل اجمللس أو اىل
منازهلم.
يف كسروان ،ال سياسة وال انتخابات .النائب

السابق منصور البون ونائب رئيس حزب الكتائب
سجعان القزي ينأيان بنفسيهما عن األزمتني
السورية واللبنانية .برأيهما ،الدولة يف حالة
موت سريري وكل اخلوف من انفالت أمين ال حتمد
عقباه« .كل األحداث اللبنانية اليوم مرتبطة مبا
جيري يف سوريا ان كان اقتصاديا أو اجتماعيا
أو أمنيا ،وهي متتد اىل كل لبنان .من احلدود
اىل عكار اىل اغالق اوتوسرتادي كسروان وجبيل
اىل شركة الكهرباء وجنوب صيدا واملخيمات»،
يقول القزي .اذا ،جبل لبنان ليس مبنأى عما
حيصل .أما املسيحيون «فاخلوف عليهم ليس من
تداعيات األزمة السورية امنا من األنظمة العربية
اجلديدة اليت تعتمد الشريعة االسالمية نهجا هلا.
لذلك على املسيحيني التفكري يف مصريهم من
خالل امليثاق الوطين والتعايش ال باالنفصال
واالنعزال».
من كسروان اىل املنت الشمالي االمجاع واحد:
جبل لبنان ليس جزيرة معزولة .امنا االختالف
الكتائيب ــ العوني حتمي .بنظر العونيني ،امللفات
املثارة اليوم حكوميا ومقاطعة احلوار تدخل ضمن
خانة رهان قوى  14آذار املستمر منذ العام 2005
على سقوط النظام السوري .كل ذلك ال يعين أن
املاكينات االنتخابية نائمة ،خصوصا أن املطبخ
السياسي تارخييا موجود يف جبل لبنان وبريوت
ومنه توزع الصحون على باقي احملافظات.
ينشط النواب املتنيون خدماتيا .مشروع امنائي
من هنا ،عشاء من هناك ...وتقديم واجب العزاء
ّ
يعلق أحد نواب القضاء أن ال حركة
بالطبع.
سياسية وال انتخابية .وحدها حركة «التعزية»
ناشطة لدرجة أن النواب غالبا ما خيطئون يف
املناسبات بقوهلم «اهلل يرمحو» بدال من إلقاء
التحية.
قواتيا ،الوضع متأزم أصال مع وبدون األزمة
السورية« :من انقطاع الكهرباء اىل غياب الوسائل
اخلدماتية اليت تعزز السياحة اىل قطاع االتصاالت
السيئ والطرقات غري املضاءة اىل سوء ادارة
احلكومة وفشلها» .يستطيع املسؤول القواتي
أن يقضي ساعات يف تعداد ما جنته احلكومة
على املواطنني .يف السياسة «ال حركة انتخابية
بل ترقب وخوف بعض القيادات من االغتياالت
الناجتة من الوضعني الداخلي والسوري ،األمر
الذي يؤثر حكما على عملهم السياسي ويعيق
تنقلهم» .أما عن حماولة إثارة الشعور األقلوي،
فريى أنها «جزء من خطة النظام السوري اال أنها
ال متت اىل احلقيقة بصلة ،وإذا كان هناك من
خطر فسيطال اجلميع ألي طائفة انتموا».
هواجس كثرية وقلق صامت يشغالن البعض،
فيما البعض اآلخر مشغول عن كل ذلك بالرقص.
ما عليكم إال املرور يف مطلع األسبوع (ال يف
نهايته) بالطريق البحرية لرؤية العشرات حيتشدون
قبالة أحد النوادي الليلية أم ًال بدخوله .الرقص،
وينسي
يقول أحد اخلرباء النفسيني ،خيفف القلق ُ
الراقصني هواجسهم.

قانو ٌن لالنتخاب أم ...للتأجيل؟
الياس الديري

السياسية فيضًا غزيرًا
ستمطر أجواء لبنان
ّ
والزجليات
والتحليالت،
من التعليقات،
ّ
ّ
التلفزيونية يف القابل من األيام،
وكلها
ّ
حتور وتدور يف فلك مشروع قانون
النسبية
ّ
والدوائر الثالث عشرة.
مبدئيًا ،وفت احلكومة بوعدها ،واجنزت مشروع
ّ
القانون،
وأقره جملس الوزراء ،وألقت به ومبا
ّ
حوله من مجر واعرتاضات وألغام يف حضن
جملس النواب ...إن مل يكن يف عهدة أبي
بري.
ّ
النسبية وأحد أبرز دعاتها الرئيس نبيه ّ
تريدون قانونًا عصريًا،
نسبيًا ،خيلخل
ّ
ّ
اهلشة
التوازنات
املتبقية من تراث لبنان
ّ
املواثيق والعيش املشرتك والوطن النهائي،
فإليكم به.
واحد من أمرين ،ال ثالث هلما ،خلف أكمة
ٌ
مشروع القانون اجلديد الذي حظي بدعم فوق
العادة من فريق  8آذار وحلفاء الرئيس جنيب
ميقاتي املباشرين واملفرتضني:
األمر
األول تقديم مشروع مرفوض سلفًا،
ّ
ً
إىل
ا
تالي
ي
يؤد
التمسك بقانون الستني
ّ
ُّ
واعتماده يف االستحقاق النيابي املقبل.
أما األمر الثاني ،فيذهب بعيدًا بالنسبة إىل
االحتماالت والرتكيبات املمكنة ،واليت ال
تستبعد أن يكون اهلدف احلقيقي والضمين
ليس
النسبية وما إليها ...إمنا تأجيل
ّ
االنتخابات ،وإبقاء القديم على قدمه،
وكل شيء على حاله ريثما يظهر شيء من

«الصورة» على صعيد الوضع السوري.
ومعه الوضع اإليراني .وإليهما الوضع يف
املنطقة.
ومن غري القفز فوق «الكالم احلربي» الذي
خرج إىل العلن ،وبألسنة كبار املسؤولني يف
أمريكا وإسرائيل.
قبل أن ينشر مشروع القانون ،وقبل االطالع
على مضمونه وبنوده وكنوز
مستجداته
ّ
ودوائره
ونسبيته ،سارع وليد جنبالط إىل
ّ
تسجيل اعرتاضه املباشر ،مشريًا إىل «هذا
اجلو املقيت املذهيب والطائفي» ،وإىل
ّ
أن هذا القانون
سيشعر بعض الطوائف
ُ
واملذاهب بالغنب ...وطبيعي «أن ّ
يولد حقدًا،
ً
واحلقد ّ
يولد الكبت» ،والكبت نعرف مجيعا إىل
يؤدي ويوصل.
أين ّ
ومع أن املشروع يكاد ُيقال إنه مشروعه ،من
حيث
النسبية على األقل ،ورمبا التقسيمات
ّ
األدارية أيضًا ،فإن رئيس اجمللس آثر
ّ
الرتيث تاركًا لنواب كتلته
التحدث عن حسنات
ّ
ّ
متقدمة.
جتديدية
القانون كخطوة
ّ
ّ
بري ختم الكالم ّ
كله بتعليق عاجل:
على أن ّ
«ال تقول فول إال مبكيال جملس النواب».
وقد يكون أراد االستناد إىل املثل القائل:
ما تقول فول تيصري باملكيول.
لكن ذلك ّ
كله مل مينع املخضرمني من نواب
وسياسيني من اإلعراب عن اعتقادهم أن هذا
ّ
مير...
القانون قد ال ّ
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مــعارض

حبضور قنصل لبنان العام يف سيدني جورج البيطار غامن

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور يفتتح معرض التسوق
املسائي يف قاعة الاللونا حبضور رمسي وشعيب

كال عصفور

جو رزق

نادين السعيدي

رئيس بلدية كال عصفور يقص شريط االفتتاح

قنصل لبنان العام جورج البيطار غانم يتوسط بسام دكان وجوزيف حاقالني

كتب اكرم املغوّش
برعاية رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور وحضور قنصل لبنان العام االستاذ
جورج البيطار غانم والنائبة تانيا ميهايلوك وزوجها عضو البلدية الكس
كسكوف ومدير عام البنك العربي جو رزق ورئيس لجنة الصداقة االسالمية
املسيحية الدكتور مصطفى جميل علم الدين وقائد شرطة بانكستاون ديف
ابرولي وحشد كبري من فعاليات الجالية العربية وممثل الهريالد وتلفزيون
الغربة وموقع العنكبوت االلكرتوني الزميل اكرم املغوش تم افتتاح معرض
التسوق املسائي يف قاعة الاللونا يف بانكستاون حيث قدم االحتفال االستاذ
جوزف حقالني وتحدث رئيس البلدية كال عصفور ومنظمتا املعرض جمانة
وزي واالعالمية نادين الشعار السعيدي عن التواصل العربي واسرتاليا العزيزة
عرب هذا املعرض الذي شاركت به عدة دول عربية.
وخالل املعرض قدم الفنان بسام دكان هدية رمزية عبارة عن ارزة لبنان
للقنصل اللبناني العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غانم كما شاركت
الفنانة كرميالن بالغناء الجميل وقدمت ادارة القاعة الضيافة.
ويف اليوم الثاني زار املعرض سفري لبنان يف كانبريا االستاذ جان دانيال والسيدة
مرياي عقيلته كما زار املعرض العديد من الشخصيات السياسية واالجتماعية
منهم النائب جايسن كلري.

تصوير اراكس

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور ورئيس شرطة بانكستاون والدكتور علم الدين والزميل املغوش

رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور ورئيس شرطة بانكستاون ولدكتور علم الدين والزميل املغوش
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ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳳ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳲ ﺭﻭﻛﺪﺍﻳﻞ

ﺑﻴﻞ ﺳﺎﺭﺍﻓﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ

ﺧﻠﻴﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺭﻭﻛﺪﺍﻳﻞ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ
ﻧﺤﻦ ،ﻣﺮﺷﺤﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺭﻭﻛﺪﺍﻳﻞ ،ﺧﻠﻴﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺑﻮﻝ
ﻛﺎﻣﺮﺒ ﻭﺍﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﻞ ﺳﺎﺭﺍﻓﻴﻨﻮﻓﺴﻜﻲ ،ﻧﻨﺘﻬﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳴﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳴﺒﺎﺭﻙ ﻟﻨﺘﻘﺪﻡ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻜﻢ ﺑﺄﺣﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﻧﺴﺄﻝ
ﺍﷲ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺑﺼﻴﺎﻡ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﺍﻧﻨﻲ ،ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﺒﻠﺪﻳﺘﻜﻢ ،ﺃﻋﺮﺒ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯﻱ ﻭﻓﺨﺮﻱ ﺑﺎﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻜﻢ ﻭﺃﺣﺮﺘﻡ ﺟﻬﻮﺩﻛﻢ
ﻭﻋﻄﺎﺀﺍﺗﻜﻢ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺧﻼﻝ
ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳴﺒﺎﺭﻙ .ﺍﻥ ﻛﺮﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺂﺧﻲ ﻭﺍﳴﺤﺒﺔ ﻭﺍﳴﻮﺩﺓ ﺻﻔﺎﺕ ﺗﻤﻴﺰﻛﻢ
ﻛﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﳲ ﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ.
ﻧﺮﺟﻮ ﺩﻋﺎﺀﻛﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮﺯ ﳲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﳴﻘﺒﻠﺔ ﳲ  ٨ﺃﻳﻠﻮﻝ ﻟﻨﺤﺘﻔﻞ ﺳﻮﻳﺔ
ﺑﺄﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻛﺜﺮﻴﺓ ﳲ ﺍﳴﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ..
ﺃﻋﺎﺩﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻭﺍﺳﺮﺘﺍﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ.
ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻧﺘﻢ ﺑﺨﺮﻴ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻭﺍﳴﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑـ:
Bill: 0412139068 - Khalil: 0403129777

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

تجدونها يف Coles,
Woolworths
وأكرب السوبرماركات
املستقلة
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بيل سارافينوفسكي
وخليل ابراهيم مرشحا
الدائرة الثالثة يف
بلدية روكدايل
Bill Saravinoviski and Khalil Ibrahim:
Proud to serve the community
:مرشحا حزب العمال عن الدائرة الثالثة بيل سارافينوفسكي وخليل ابراهيم
فخوران بخدمة املجتمع

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

Mayor Bill Saravinovski from Rockdale
Council announces that he was standing
for re election at the Council elections in
September 2012.
Since 1982 I have been a Counsellor and
I have been proud that I have been your
mayor for the past 6 terms.
I have been proud of what the Lebanese
community has done in the City of Rockdale
and I am delighted to have on my team
Khail Ibrahim who is well respected in the
community for his community works.
Our plan for the next 4 years is simple
and that is to serve the community and
make Rockdale a better place to live.
Our contact details are;
Bill Saravinovski: 0414 139 068
Khail Ibrahim: 0403 129 777
printed and authorised by Bill Saravinoviski 22 Lenna St Banksia

يعلن رئيس بلدية روكدايل بيل سارافينوفسكي
) عن ترشيح نفسه النتخاباتSaravinoviski(
.2012  سبتمرب عام/البلدية يف شهر ايلول
لقد تم انتخابي لعضوية املجلس البلدي الول
ً وكان لي الفخر ان أُنتخـَب رئيسا1982 مرة عام
. دورات6 للبلدية لـ
اللبنانية
أن أُعلن
إبراهيم
لخدماته

انني أشعر بالفخر ملا قدمته الجالية
 ويسعدني،والعربية ملدينة روكدايل
ضمن الئحتي االنتخابية السيد خليل
الذي يحظى باحرتام كبري يف املجتمع
.وأعماله الخريية واالجتماعية

 القادمة بسيط وهو4 ان مخططنا للسنوات الـ
خدمة املجتمع وجعل روكدايل مكانا أفضل للحياة
.والعيش فيها
يرجى ممن لديه اي سؤال او استفسار
:االتصال
0414 139 068 :بيل سارافينوفسكي
0403 129 777 :خليل إبراهيم

اقرتعوا لالئحة
بيل
سارافينوفسكي
)Saravinovski(
لتكون صوتكم
يف مجلس بلدية
روكدايل
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LIVE TV CHANNELS | TV SERIES | MOVIES | RADIO | VOD | PAY-PER-VIEW

Offer Valid from July 10th to August 25th





Connect with us on:

Media Center
Video-on-Demand

Movies

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

YouTube

Pay-Per-View

TV Series

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

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

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

agentsupport@glarab.com

.com

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

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

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

10-11-0007

Radio


SHOUTcast

08-10-0033

TV Channels

Picasa
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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

70 Oxford Street, Guildford NSW 2161
Phone:: 02 8724 5800
Fax:: 02 8724 5911
Website:: www.hbhome.com.au
Email:: sales@hbhome.com.au

& Head Office
Showroom:
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مــعارض

 AMPللتأمني لألخوين روبرت وداني دكان لقيت اقباال كثيفا

رسوم الفنان بسام دكان الزيتية وعلى احلرير
تتألق يف معرض التسوق املسائي يف بانكستاون

السيد دكان والوزير جايسن كلري

السيد بسام دكان وعضو بلدية اوبرن ايرين سيمز يف معرض اوبرن

السفري دانيال وعقيلته ،القنصل العام غانم ،وبسام وجان دكان وحضور

رسم القديسة رفقا على الحرير للفنان بسام دكان

السفري دانيال وعقيلته ،القنصل العام غانم ،بسام وجان دكان وبدوي جربان وحضور يف معرض بسام دكان للرسوم

بسام وجان دكان يف معرض بسام دكان للرسوم
يف معرض التسوق املسائي الذي كان برعاية وزارة السياحة
اللبنانية وسفارات عربية يف اسرتاليا والذي استمر من  2اىل 11
آب اجلاري ونظمته مجانة وزي واالعالمية نادين الشعار السعيدي
وافتتحه رئيس بلدية بانكستاون كال عصفور وحضره سفري لبنان
يف كانبريا االستاذ جان دانيال والسيدة مرياي عقيلته وقنصل
لبنان العام االستاذ جورج البيطار غامن والنائبة تانيا ميهايلوك
وزوجها عضو البلدية الكس كسكوف والنائب جايسن كلري ومدير
عام البنك العربي جو رزق زار معرض الفنان بسام دكان للصور
والرسوم عاحلرير والرسوم الزيتية املئات من مرتادي املعرض حيث
أثنى اجلميع على اعمال السيد بسام دكان الفنية ولوحاته اليت تنم
عن موهبة فنية رائعة.
ويعلن السيد بسام دكان عن ان نسخا عن رسم القديسة رفقا
متاحة للبيع كما يعلن عن حسم لقراء اهلريالد (كل نسختني بـ 50
دوالرا)

القنصل العام غانم وبسام دكان يف معرض بسام دكان للرسوم

كما لفت االنظار يف املعرض معرض  AMPللتأمني بادارة السيدين
روبرت وداني بسام دكان الذي زاره املئات من االشخاص.

الفنان بسام دكان يشارك يف معرض هولدن سرتيت
فاستيفال  -الكمبا يف 2012 - 8 - 28
بر عاية بلدية كانرتبري

داني دكان يف معرض  AMPلجميع انواع التأمني
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وجــوه

وجه
األسبوع
اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء روال خوري احلكيم
ابتسم للدنيا تبتسم لك
الثقة مصدر النجاح لكل فرد يطمح اىل
مستقبل مجيل واجلمال هو مجال االخالق
والرتبية والتعاطي مع الناس جيب ان
يكون باملصداقية ونكران الذات....
هذه الصفات احملببة جتدها يف الناشطة
االجتماعية ،عضو اجمللس التجاري
االسرتالي العربي سيدة االعمال احلسناء
اخللوقة روال خوري احلكيم عقيلة السيد
ايلي احلكيم وهلما ابنتان يف عمر الورود
بروك وتايال وكرمية رجل االعمال توفيق
خوري والسيدة ماري خوري.
ولدت روال يف سيدني ونالت اجازة يف
احملاسبة من احد املعاهد اخلاصة وتعمل
يف اختصاص آخر هلا هو تنضيد الفواكه
واخلضار وهي تتقن اللغات االنكليزية
والعربية واالسبانية وتعود جبذورها
اىل بلدة عاصون يف الشمال اللبناني
حيث زارتها وزارت بريوت مسقط رأس
زوجها فالتقت االهل واالقارب ومتتعت
جبمال لبنان.
تقول روال :انا سعيدة جدًا مع زوجي
احلبيب وبناتي احلبيبات واهلي االعزاء
وسعيدة بعملي...امتنى دائمًا السرتاليا

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بحرية
احلبيبة وللوطن الغالي لبنان وبالدنا
العربية والعامل السالم واالزدهار
وعودة احلق اىل اهله ويطيب لي ان
اردد قول السيد املسيح «ليس كل
من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت
السموات».
احلسناء روال خوري احلكيم صبية
مجيلة واثقة من نفسها تؤمن باالخاء
والتسامح ومتقت الطائفية والعنصرية
ألن اميانها باهلل اقوى من كل ما
يفرق
ّ
بني الناس.
هكذا تؤمن وهكذا تفكر احلسناء روال
خوري احلكيم.
هنيئًا هلا.

ال مرياج

Pizza - Pasta -

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

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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Hatem

Electrical Contracting

حاتم

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

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل

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

Mob: 0417 949 650

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

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم
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قداس وجناز لراحة نفس املرحومة مسيحية العلم حامت
يقام قداس وجناز لراحة نفس

املرحومة مسيحية العلم حاتم

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

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

أ فر ا ن ا أل ر ز

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

Tel: 03 9484 4999
Fax: 03 94844566

افران اهلدى للمعجنات

أفران ّ
عكار

بإدارة خالد اخلضر

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

اللحوم واخلضار طازجة يوميًا
تامة وخدمة مميزة
نظافة ّ

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

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

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

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

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

جميع أنواع الحبوب والزيوت
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات
واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن
لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9354 2340
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املرحومة وداد يعقوب عيسى

الساعة  25يف ملبورن
*اخلالد زكي ناصيف*
زكي ناصيف...ابو الفولكلور يف بالدنا...اعطى ثروته
الفنية اىل خزانة الرتاث...ألنه استمد اص ٍال كل مرجعياته
من تراث امته العظيم...وان كل ما صاغه هذا العبقري
فن ينتمي اىل احلياة وابنائها...
شعرًا وحلنًا ّ
هو يقول :االغنية رسالة...وجيب ان تكون بنت جمتمعها...
ونتاجًا راقيًا له ،ألنها يف النتيجة تعكس اجملتمع وافكاره
وقضاياه...
زكي ناصيف سيكون لنا لقاء مع تراثك اخلالد ،يف حبث
يليق بابداعك.
*****
غادر اىل الوطن مساء الثالثاء القنصل العام للجمهورية
اللبنانية يف فيكتوريا االستاذ هنري قسطون مع السيدة
عقيلته والعائلة.
املودعني يف مطار ملبورن فعاليات اجتماعية
كان بني
ّ
واعالمية واقتصادية ودينية بينهم القنصل العام اجلديد
االستاذ غسان اخلطيب .جريدة اهلريالد اليت رافقت مسرية
القنصلية منذ البداية تتمنى لالستاذ الصديق القنصل
العام هنري قسطون التوفيق واستمرارية العطاء من اجل
لبنان مقيمًا ومغرتبًا ،وهي ترحب بالقنصل اجلديد االستاذ
غسان اخلطيب متمنية له اقامة ناجحة يف ملبورن ،وكما
قيل التاريخ يسجل االفعال ،فاه ًال وسه ًال.
*****
*كلمة يف الباحث الدكتور حسن محاده*

الباحث اللبناني الدكتور غسان محاده يؤكد يف لقاءاته
التلفزيونية على خطورة احلركة الصهيونية العاملية اليت
سعت وتسعى لتدمري العائلة اخالقيًا ،ومن ثم تفكيكها
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سعيًا لتدمري كل اجملتمعات االنسانية وخاصة اجملتمع
السوري .وان ما يدور اليوم على ارض سوريا من خراب
ودمار ونهب وقتل وارهاب هو صناعة صهيونية بامتياز...
هذا ويؤكد الدكتور الباحث ان العامل العربي سيتحول اىل
خرائب بشرية...املفكر الكبري حسن محاده يطالب بصحوة
عربية قبل فوات االوان...
*****
*اىل اخي*

ّ
ويف هو يقظة
انا يا اخي ال ابشرك بيسوع ،فيسوع فيك
حمبة ،اذ تتم ،يكون لنا دون تبشري ان نعانق ،انت وانا،
يسوع.
اقرأ انت وانا ،يسوعّ ،
علنا نهتدي اىل االنسان فينا....
*****

همسة

جزاالت بين عثمان من الشمال ،وجزاالت بين صهيون من
اجلنوب ،وشعبنا حتى الساعة ال يعرف بأكثريته من جلب
عليه هذا الويل!
وال يعرف هويته...ومن حنن؟
واىل ان يعرف نقول:ان العثمانيني االتراك كانوا اكثر
ّ
حمتلني لبالدنا ،انهم الظالم نفسه الذي استمر اربعة
من
ونيفا...الظالم الذي اقتطع انطاكيا وكيليكيا
قرون
ّ
واالسكندرون واحتل اخصب البقاع واقدسها من ارض
امتنا ..هذا الظالم وهؤالء الظالميون بزحفون اليوم بشهوة
االرهاب والقتل وقطع الطرق واخلطف واالحتالل...فهل
نستدرك حقنا واال سنندم كما ندمنا ...سابقًا.

هي االم احلنونة اليت رحلت اىل جوار ربها ترقد على رجاء
قيامة آتية...
ام جورج اسست مع زوجها املرحوم الشاعر ابراهيم عيسى
عائلة راقية تتمتع باخالق نبيلة وبقيم تنم عن توق كبري حملبة
االنسان وخدمته...اقيم هلا يوم االحد قداس وجناز االربعني
لراحة نفسها الطاهرة بعد ان ذهبت العائلة جبثمانها اىل
كفرحزير الكورة حيث يرقد رفيق عمرها الكبري ابو جورج عم ًال
بوصية الوالد والوالدة...من عائلة عيسى ويعقوب وكل عائالت
كفرحزير يف الكورة وهنا يف اسرتاليا نتقدم بأحر التعازي .
هذا ونؤكد ان الكلمة اهلادفة املفعمة بروحية شعرية راقية
من ابنها الشاعر االستاذ قيصر عيسى ،تركت اثرًا كبريًا يف
نفوس كل املؤمنني وهذا ليس بغريب على شاعرنا الكبري،
كيف ال وهي االم والوالدة اليت اعطت الكثري لعائلتها وللمجتمع
االسرتالي.
الراحلة ام جورج مع ابو جورج الوالد الكبري لكل من عرفه
الرمحة والتحنان والذكرى الصاحلة على الدوام.

جائزة يورومليينز من دون فائز
بعد  ١٤سحبا ،مل يفز أي العب باجلائزة الكربى القياسية يف
يورومليينز اليت تبلغ قيمتها  ١٩٠مليون يورو.
وترتفع عادة قيمة اجلائزة الكربى بعد كل سحب ال يفوز أي رابح
فيه باجلائزة األوىل مع سبعة أرقام صائبة ،غري أن هذه اجلائزة قد
بلغت القيمة القصوى املنصوص عليها يف النظام واليت وصلت
إىل  ١٩٠مليون يورو .وسيتم السحب على املبلغ عينه غدًا اجلمعة،
ويف حال مل يفز أي العب باجلائزة االوىل ،يوزع املبلغ على الفائز
او الفائزين باجلائزة الثانية ستة ارقام صائبة.
وقد جرب عشرات ماليني الالعبني من تسعة بلدان هي فرنسا
وبريطانيا واسبانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا وسويسرا والربتغال
وإيرلندا والنمسا ،حظهم خالل األيام االخرية لكسب اجلائزة
الكربى .ويعود آخر سحب على جائزة كربى قياسية إىل  ١٢متوز
 ،٢٠١١وهي كانت من نصيب زوجني بريطانيني حصال على مبلغ
قياسي قدره  ١٨٥مليون يورو.

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

تعالوا اىل عامل املطاعم وأطلبوا ما ل ّذ وطاب

ǥȂȈǔǳơŉǂǰƬǳǲǔǨŭơǹƢǰŭơǂƬǟǃ

365 Sydney Rd. Coburg Vic 3058
zaatar@zaatar.com.au

Tel: 9939 9494
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برعاية املدعي العام روكسون

الدكتور حنا اخلوري يفتتح عيادته اجلديدة

وزيرة العدل تقطع الشريط التقليدي مع الدكتور خوري

الدكتور حنا الخوري يتحدث عن املشروع

القاضي العام روكسون تلقي كلمتها

السيدة املاظة خوري تقدم الزهور للسيدة روكسون عربون وفاء وتقدير

بخعازي -شهدا  -حداد وعقيلته

الدكتور خوري مع بعض االطباء يجول على االقسام

يف اخلامس والعشرين من شهر متوز املاضي وعند الساعة
الواحدة والدقيقة ّ 45
مت افتتاح عيادة الدكتور حنا اخلوري
اجلديدة يف منطقة نيوبورت يف ملبورن على العنوان
471Melbourne RD
وذلك برعاية املدعي العام السيدة نيقوال روكسون كما
شارك يف حفل االفتتاح عدد من االطباء وبعض املسؤولني
االسرتاليني واللبنانيني ووسائل االعالم.
راعية االحتفال وصلت يف الوقت احملدد وقطعت الشريط
التقليدي ودخلت العيادة يرافقها الدكتور خوري واالطباء
وجالت السيدة روكسون على اقسام العيادة اليت ادهشها
الرتتيب والدقة يف غرف املعاينة وحمتويات هذه الغرف بكل
مستلزمات الطبابة.
اربعة اطباء يعملون يف خدمة املرضى وهم:
Dr. Hanna El-Khoury, Dr.Saville Waid, Dr.Roozbeh Malek
Zadeh, Dr.Alexander Chan
وهناك ممرضات يعملن لفحص السكري وغريه.
كلمة االفتتاح القاها الدكتور  Waidوقال اخوتي واخواتي
عرف عن ذاته قائ ًال بالنيابة عن
ايها احلضور الكريم ثم ّ
الدكتور حنا اخلوري صاحب العيادة ال يسعين اال ان اشكر
حضوركم الكريم هلذا االفتتاح للعيادة اجلديدة اجملهزة
مبوقف سيارات خاص بالزوار الذين يأتون للمعاينة يف هذه
العيادة.
ً
اوال اذ انين ارحب بالسيدة نيقوال روكسون املدعي
العام راعية هذا االفتتاح والنائبة يف الربملان جالي براند
كذلك السيد طوني بريفا رئيس بلدية هوبسون باي شكرًا
حلضوركم.
يف العام  1992اسس الدكتور حنا اخلوري هذه العيادة
وكانت صغرية يف ذلك الوقت وقد ازدهرت بسرعة مع
الدكتور مالك زادي والدكتور اسد والدكتور ويلز وانا جئت
اىل هذه العيادة سنة  2000خلفًا للدكتور أسد وبعدها الدكتور
نيشان سنة  2007واصبحت هذه العيادة يؤمها املرضى
من كافة املناطق اجلنوبية بسبب كثرة املرض.لذلك اضطر
الدكتور خوري اىل توسيع العيادة يف  471ملبورن رود وقد
كانت يف السابق كناية عن منزل عادي وال توجد فيه غرف
كفاية الستقبال املرضى .وحلسن احلظ متكنا من شراء منزل

مجعية سيدة زغرتا
يف ملبورن « اسرتاليا»

الدكتور ويد  Waidيلقي كلمة االفتتاح
وامنا موقف سيارات
جانب العيادة وتوسعت وكربت العيادة ّ
وبذلك نكون قد خففنا العبء عن املستشفيات.
وبعد ان توسعت العيادة اصبح بامكاننا تقدمة خدمات
صحية لكل املنطقة وجيوز القول اننا اليوم افضل بكثري مما
كنا عليه يف املاضي وانا شخصيًا اقدم شكرًا خاصًا للدكتور
حنا اخلوري الذي بنى هذه العيادة واشكر السيدة زوجته اليت
وقفت اىل جانبه واالطباء الذين سيعملون يف العيادة.
راعية احلفل املدعي العام نيقوال روكسون قالت ان وجودي
هنا كي افتتح رمسيًا هذا املركز الطيب الذي نعتز به وان
االطباء الذين يعملون يف املراكز يلعبون دورًا مهمًا بتخفيف
الضغط عن املستشفيات.
الدولة االسرتالية اعطت منحة هلذا املركز وقد جاءت وان
كانت غري كافية وقليلة مقابل اجلهد واملال الذي دفعه
الدكتور حنا اخلوري وهذا املشروع بنظر الدكتور حنا اخلوري
ٍ
كاف نظرا ملا ينوي لقيام به يف املستقبل.
هو غري
وعقب االحتفال اقيم كوكتيل قدمت خالله املأكوالت اخلفيفة
واملشروبات واحللوى وقد غادر اجلميع مهنئني الدكتور خوري
على هذا املشروع الذي هو يف خدمة املريض.

تتشرف جمعية سيدة زغرتا بدعوتكم اىل
حضور القداس السنوي الذي يقام لالحتفال
بعيد سيدة زغرتا يف كنيسة سيدة لبنان -
ملبورن  -وذلك نهار االحد الواقع يف  19آب
 2012الساعة الحادية عشرة ظهراًُ
الدعوة عامة
وكل عام وانتم بخري
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مناسبــات

ملبــــورن

مسعوديـــات

ملهى ومطعم شاهني لصاحبه جان شاهني
عنوان الطرب والسهر

هنيئاً لك!!

العروس جومانا مع االهل واالصدقاء

عيد ميالد زارلينا

كميل مسعود

نظرًا ألن التاريخ يعيد نفسه من حيث تشابه االحداث وامرها،
رأيت من الضروري اعادة نشر هذا املقال على صفحات جريدة
اهلريالد ....وهو بعنوان هنيئًا لك!
كتب عبداهلل قربصي يف رسالة اىل فؤاد سليمان بعد مرور مخسة
مت
وثالثني عامًا على وفاته يذكره فيها عندما كان يقول اذا ّ
قبلي فسأخلدك.
ها انت منذ مخسة وثالثني عامًا حتت الرتاب وانا ال ازال فوقه،
ترى من ّ
منا حيسد اآلخر!!
ها انا اعلنها على رؤوس االشهاد اني احسدك ألن عينيك ما رأتا
الذي ارى وال مسعت اذناك الذي امسع ،كل بشاعات االرض منذ
العصر احلجري حتى عصر حروب الطوائف ،جتمعت يف هذا الوطن
الصغري الذي اردناه وطن اجلمال والنور فصار وطن البشاعة
والظالم.
وانا اعلنها على رؤوس االحياء وفوق مدافن االموات وكم كنت
امتنى لو تكون حيًا ترزق لشاهدت اليوم من عجائب وغرائب الدنيا
كلها يف وطين لبنان.
لو كنت حيًا ترزق لكنت اليوم تبكي كما بكينا حنن مجيعًا وترمحت
كما نرتحم على احلكم الرتكي واحلكم اخلدامي والكنعاني.
كان عندنا دستور وقوانني متخذة منه وحماكم وان كان هناك
بعض يف االدارات العامة فهي ال تستحق الذكر.
بكاء مرًا ونرتحم على
اما اليوم فنفقد كل شيء لذلك نبكي
ً
االستقالل.
باالمس بكيناك يا فؤاد وبكاك الكثريون امثالنا واليوم نبكي على
حالنا بعد احلالة اليت وصلنا اليها.
نبكي على حالة مل جند هلا تفسريًا يف قاموس من بشاعة وقهر.
مت قبل ان تشاهد نواب االمة ووزراء االمة اين
هنيئًا لك ألنك ّ
اوصلوا البلد.
الوزير الذي يطالب باقرار مشروع خيدم الوطن واملواطن فهو خائن
والنائب الذي يسأل عن اموال تبخرت تقدر بعشرات املليارات
من الدوالرات ويطالب بوقف الرشاوى والفساد فهو خائن حبق
الوطن والشعب.
تصور يا فؤاد ان امريكا تعطي احلق لنفسها ضاربة عرض احلائط
مجيع قرارات جملس االمن الدولي.
تصور يا فؤاد ان امريكا وحلفاءها يسعون لتدمري ما تبقى من
وطننا لبنان  -هل تصدق ان امريكا تضاعف وجودها العسكري
والسياسي يف اخلليج والعرب يتلهون ويعلنون احلرب على
بعضهم.
هل تصدق يا فؤاد ان سوريا اليت حاربت عن شرف وكرامة االمة
العربية مجعاء يريد العرب تدمريها وجتويع شعبها وتشتيته اكرامًا
لعيون امريكا.
واقرأ اخبار لبنان تصور ان الشيخ امحد االسري ضرب طوقًا على
مدينة صيدا واقفل حمالتها التجارية وقطع رزق مواطنيها وبعد
مرور شهر افرج عنها وتبادل القبالت مع وزير الداخلية.
تصور يا فؤاد ان شادي املولوي القي القبض عليه لتعامله مع
منظمات ارهابية وبعد اسبوع كسر هيبة الدولة وخرج من سجنه
بوسام براءة وعاد اىل مدينة طرابلس بسيارة وزير املالية.
وشو بدي خربك بعد!
هنيئًا لك اكثر من مرة النك مل تر شيئًا من هذا النوع.
فشتان ما بني ايامك وما جيري اليوم على ارض الوطن العربي
ولبنان.

عيد ميالد ليلى النجار
يستقبل مطعم وملهى
جان شاهني يف بانكستاون

العسل خيفف
السعال الليلي
لألطفال
اكتشف باحثون ان العسل
خيفف من سعال األطفال الذي
مينعهم من النوم لي ًال.
وأفاد موقع «ميديكال بيج
تودي» األمريكي ان دراسة
أعدها باحثون أظهرت ان جرعات
صغرية من  3أنواع خمتلفة من
العسل ختفف السعال الليلي
عند األطفال.
وكتب الباحثون ان «العسل
قد يكون عالجًا مفض ًال للسعال
املرتبطة
النوم
وصعوبة
بالتهابات القصبة اهلوائية عند
األوالد».
لكنهم حذروا من استخدام
العسل عند األطفال دون السنة
والنصف سنة من العمر خوفًا من
معاناتهم من التسمم.
يشار إىل ان الدراسة مشلت
أوالدًا متوسط أعمارهم سنتان
ونصف السنة ،وأعطي الصغار
كمية العسل قبل  30دقيقة من
موعد النوم.
وتبني ان حدة السعال حتسنت
بنسبة  1.77و %1.95يف
اجملموعات اليت أخذت العسل.
وذكر الباحثون انه من غري
الواضح ما هي امليزة املوجودة
بالعسل اليت تساهم يف ختفيف
حدة السعال.

لصاحبه جان شاهني كل
اسبوع العديد من عشاق
السهر والفرح وابناء العائالت
الراقية الذين يتقاطرون اىل
اجوائه الرائعة ليعيشوا امجل
حلظات العمر مع اجلو الشرقي
اجلميل على انغام الفنان
جورج خوري واملطرب نسيم
سعد والراقصة اللولبية
املناسبات
من
والعديد
السعيدة واالستقبال من

ليالي شاهني
الوجه البشوش اجلنتلمان
واالدارة
شاهني
جان
الساهرة على راحة الرواد
باخلدمة السريعة املمتازة من
الديناميكي حممد احلركة.
وقد غص املطعم خالل
عطلة نهاية االسبوع املاضي
بالرواد الذين ال يرضون
عنه بديال حيث سهر صاحب
املطعم السيد جان شاهني
شخصيا على راحتهم اذ كان

يتنقل من طاولة اىل طاولة
ويليب طلبات الضيوف.
وتزداد املناسبات املتنوعة
من اعياد ميالد وخطوبة
وعمادات وتكريم واعياد
زواج .حيث ميضي اصحابها
امجل ليالي السهر حيملون
فيها كاس الفرح ودائما
تكون االركيلة اللذيذة سيدة
املوقف.
تصوير شارل نصر

بادارة السيد
سام كوره
0418 240 850

 7أيام يف
األسبوع و 24
ساعة
ويف جميع مناطق
سدني

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

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

*
*
*

101 South St, Granville
P:02 9637 0322- F:9637 0377
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ندمية سعيد ..عملت الصاحلات
على االرض فاستحقت السماء

جلنة تيار املردة تقيم باربكيو عائليا
اقامت االحد املاضي جلنة
تيار املردة حفل باربكيو
عائلي يف باحة بيت املردة
مجع حشدًا كبريًا من ابناء
التيار والعائالت واالصدقاء
وقضى اجلميع كعائلة واحدة
نهارًا مجي ًال حبلقات الدردشة
وسرد احلكايات والعاب
خاصة
والعاب
التسلية
لالوالد منها شد احلبل
والعاب اخرى.
وخالل هذا الباربكيو القى
املسؤول يف التيار واللجنة

منصور عزيزي يلقي كلمته

فرنسوا جعيتاني يلقي كلمته

جانب من الحضور

تشينا غنوم تلقي كلمتها

تيار املردة

«ع اخلبزة والزيتونة»
ندمية ونظيمة شقيقتان عاشتا معا َ
فأحبتا بعضهما من القلب والروح واجلوارح..
والنهما احبتا بعضهما حتى «العضم» رفضتا االفرتاق فما
نصور قبل حواىل ثالثة اشهر حتى افتقدتها
ان رحلت نظيمة ّ
ورفضت احلياة من بعدها النها شعرت ان جزءا من روحها قد
ُفقد ..فلم متكث ندمية سعيد بعدها على هذه الفانية طويال
لتلحق بأختها اىل الدار الباقية ..كيف ال وهما مل تتعودا
االفرتاق أبدا.
كانت ندمية انسانة مؤمنة مثلها مثل الكثريات من «اجليل
القديم» جيل الربكة والبساطة والقداسة ..كانت تواظب
على حضور القداس كل أحد ..ربت عائلتها على التعاليم
اليت علمنا اياها املسيح الرب اليت هي احملبة والتسامح
والرمحة.
كانت ندمية االنسانة االم اليت ربت عائلة ترفع الراس
ورائحتها رائحة خبور..
كانت ندمية انسانة مبنتهى الكرم والعطاء ومن خصاهلا
ومزاياها انها كانت تسكن يف بلدة زوجها عشاش قرب
الدير وكانت غالبا ما ُتطعم الطالب وتعطيهم وتكرم عليهم
مما اعطاها واكرم عليها اهلل من خري من خضار وفواكه
وسندويشات هذا ما قاله لي ابن شقيقتها نظيمة الصديق
موريس نصور فكان الطالب حيبون مدرسة الدير الجل ندمية
اليت كانت بكرمها وحنانها ختفف عنهم هموم الدراسة
وقساوة املعلمني.
والنها كانت مثال لالنسانة املؤمنة واالم الصاحلة احلنون
والنها عملت الصاحلات اليت اوصانا بها الرب يسوع فال
شك ان هذه االبنة الصاحلة اليت تاجرت بالوزنات فضاعفتها
ستكافأ وسيجلسها اآلب اىل ميينه مع االبرار والصديقني..
رمحها اهلل وعزاؤنا لعائلتها واالقارب.

صديق العائلة انطونيوس بو رزق

قداس وجناز

يقام قداس وجناز لراحة نفس

املرحومة ندمية سعيد
جانب من الحضور

السيد فرنسوا اجلعيتاني كلمة ترحيبية باجلميع شاكرًا هلم
حضورهم وقال :حنن على استعداد القامة باربكيو كل اول
احد من كل شهر ونتمنى احلضور من اجلميع مع عياهلم
واصدقائهم كما شكر اللجنة بهمة النشيط جان البايع .كما
اثنى على ذلك رئيس التيار يف سيدني السيد منصور
عزيزة شاكرًا اجلميع ومتمنيًا منهم دوام اللقاءات يف كل
باربكيو يقيمه التيار جلمع مشل االحبة .والقت اآلنسة تشينا
مننوم كلمة باسم سيدات املردة شرحت فيها عن اهمية
جتمع السيدات ومزاولة االجتماعات واقامة حفل الباربكيو
واللقاءات املهمة .واعلنت عن قيام باربكيو السيدات هذا
االحد متمنية احلضور من اجلميع واه ًال وسه ًال .

بجانب الباربكيو فرنسوان ورفاق

العاب لالوالد

من حقل العزمية ارملة املرحوم فهيم خمرز من عشاش
وذلك يوم اخلميس يف  23آب اجلاري الساعة السادسة
مساء يف كنيسة القديس شربل يف بانشبول
ً
الداعون :اوالد اخوتها واخواتها :انعام زوجة مسري
نصور وعائلتها ،مريم وسليم الشدياق ،سايد وتوفيقة
ّ
وعائلتهما ،طنوس وعائلته ،ماغي ،لودي وطوني
سعيد وعياهلم ،ميشال ،طوني ،جورج ،ملحم ،شفيقة،
انطوانيت ،كلوديت ،جوليات ،ماغي وريتا وعائالتهم،
داود ،متينة وريتا.
عائلة املرحوم يوسف نصور :مسري وموريس ورشيدة
وعياهلم ،عائلة شقيقتها املرحومة شفيقة مقبل ،مجال
زوجة الياس اهلا وعائلتها
وعموم عائالت سعيد ،خمرز ،مقبل ،نصور ،داود ،سيسوق
ومجيع ابناء حقل العزمية وعشاش يف الوطن واملهجر
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء
الدعوة عامة

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

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

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

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

50 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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ميشال مساحة موقوفا...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
بورصة التسريبات الليلية غري الرمسية عند رواية ادخال  24عبوة
ناسفة عن طريق املصنع ،كانت معدة للتفجري يف عكار والشمال!
ويف انتظار جالء التحقيقات ،كان التعامل الرمسي مع القضية
مربكا وغامضا ،بدءا من تعمد اجلهة اليت تولت التوقيف القول إنها
حظيت بتغطية سياسية من كل الدولة وخاصة وزارة الداخلية،
مرورا بإطاللة رئيس احلكومة جنيب ميقاتي لتأكيد ذلك أمام نقابة
احملررين ،وصوال اىل مسارعة وزير الداخلية مروان شربل للنفي.
وزاد الطني بلة قول وزير العدل شكيب قرطباوي إنه مل يكن
على علم مسبق مبا جرى ،وأن طريقة توقيف مساحة «غري مقبولة
على االطالق»!
أما يف بيت الدين ،فقد كانت الصورة خمتلفة عند رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان ،الذي كان قد استدعى النائب العام
التمييزي بالوكالة القاضي مسري محود ،وتواصل مع املدير العام
لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ،وقال لزواره «ان القضية
أمنية وكبرية وخطرية»!
واذا كان الدستور والقانون اللذان يصونان احلريات الشخصية
قد اصيبا يف الصميم ،فإن شكل التوقيف غري القانوني ،احدث
دويا كبريا يف الواقع السياسي ،ملا ميثله مساحة من رمزية سياسية
لبنانية وسورية من جهة ،وبسبب طريقة التوقيف اليت بدت كأنها
عملية ثأر سياسي واذالل متعمد ،من جهة ثانية.
وكانت قوة كبرية من «فرع املعلومات» قد توجهت فجر أمس
االول ،اىل بلدة اجلوار يف قضاء املنت ،واقدمت على تطويق
منزل الوزير السابق ميشال مساحة ،وقطعت الطريق املؤدي اليه
باالجتاهني ،ثم ما لبثت ان اقتحمته بعدما اقدم العناصر على
كسر الباب الرئيسي للمنزل فيما كان مساحة وزوجته نائمني يف
الداخل.
ومت اقتياد مساحة اىل املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف
بريوت ،للتحقيق معه ،فيما قامت العناصر االمنية بتفتيش دقيق
للمنزل ،ويف الوقت نفسه ،كانت قوة مماثلة تقتحم منزله ومكتبه
الكائنني يف االشرفية وتوقف العاملني لديه السكرترية غالديس
عواضة واملرافقني فارس بركات وعلي مالح ،وذلك بعدما اجرت
تفتيشا دقيقا للمكتب واملنزل وصادرت بعض االوراق واقراصا
مدجمة واشرطة فيديو.
وقال مرجع امين كبري يف ساعة متأخرة من ليل أمس االول،
ان التحقيق مع مساحة «شارف على نهايته» .واشار اىل أن «فرع
املعلومات» كان يتابع هذه املسألة منذ ثالثة اسابيع ،حتى متكن
من تفكيك كل اخليوط.
واشار املرجع اىل ان التحقيقات مع ميشال مساحة متت يوم
امس االول يف حضور املدعي العام التمييزي بالوكالة مسري محود،
وادىل مساحة باعرتافات واضحة امامه ،بعدما متت مواجهته بالقرائن
واالدلة اليت مل يستطع ان ينفيها.
وقال املرجع «انه مت العثور على  24عبوة ناسفة ،اعرتف مساحة
بادخاهلا بسيارته عرب طريق املصنع ،وعلى مراحل ،ومن ضمنها
عبوات كبرية احلجم تزن ما يزيد عن عشرين كيلوغراما ،وكانت
معدة للتفجري يف منطقيت الشمال وعكار حتديدا ،على ان تستهدف
بشكل خاص مأدبة إفطار جامعة لعدد كبري من الشخصيات ومن
ضمنها شخصيات سورية معارضة ،باالضافة اىل تفجري عبوات يف
املنطقة نفسها تكون سببا اما الحداث فتنة سنية علوية ،أو فتنة
سنية مسيحية».
وقال املرجع ان مساحة «ارتكب خطيئة العمر ،وقد مت كشفه
حينما كان حياول ان يقنع بعض االشخاص يف نقل العبوات اىل
الشمال ووضعها يف امكنة معينة ،وقد علمنا بهذا االمر بوسائلنا
(شخص كان جمندا لدى «فرع املعلومات») فماشــيناه وصورناه
اىل ان اوقعــناه يف الفــخ».

واشنطن :سنظل نضغط...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
االمم املتحدة سوزان رايس لشبكة «ان بي سي» االمريكية
للتلفزيون ردا على سؤال عن مؤمتر طهران »:ال شك يف ان ايران
تؤدي دورًا سيئًا ،ليس فقط يف سوريا بل يف املنطقة ،لدعمها
الكثيف لنظام االسد».
واذ اعتربت ان ايران و»حزب اهلل» اللبناني ودمشق شكلت
«حمور مقاومة» ،قالت ان «هذا التحالف سيئ ليس فقط اليران
بل ايضا للمنطقة وملصاحلنا» .وأضافت ان الوضع امليداني يف
سوريا «يتطور بوضوح ملصلحة املعارضة» ،مذكرة بان «االنشقاقات
تتواىل والضغط االقتصادي يزداد والعزلة السياسية لالسد
تتضاعف» .وأعلنت ان الواليات املتحدة ستواصل «دعم املعارضة
السورية ومساعدتها سياسيًا وماديًا» عرب تزويدها وسائل اتصال
او مساعدة انسانية ،قائلة «سنواصل ممارسة الضغط على نظام
االسد حتى ينهار».
وسئلت عن امكان اعالن منطقة حظر طريان يف سوريا على غرار
ما حصل يف ليبيا ،فأجابت بأن هذا االمر قد يؤدي اىل تدخل
عسكري بري ،الفتة اىل ان نظام الدفاع اجلوي السوري «يعترب من

االكثر تطورا يف العامل».
وكان كبري مستشاري الرئيس االمريكي لشؤون مكافحة
االرهاب جون برينان قال ردًا على سؤال يف جملس العالقات
اخلارجية االربعاء عن احتمال اللجوء اىل اقامة منطقة حظر طريان
فوق سوريا»:ال اذكر ان الرئيس (باراك اوباما) قد قال ان أي
خيار غري مطروح على الطاولة».
من جهة أخرى أكدت رايس إن واشنطن لن تسمح بتمديد مهمة
األمم املتحدة للمراقبة يف سوريا «انسميس» بعد انتهاء تفويضها
يف  9آب اجلاري .وقالت ان «انسميس» مل تتمكن من العمل
كما كان يأمل جملس االمن و»هذا لن يستمر» ،ولكن «بالتأكيد
سنتجاوب مع مفاهيم اخرى لوجود االمم املتحدة» يف سوريا،
متحدثة عن وجود انساني دولي «ورمبا كانت هناك توصيات من
االمني العام (لألمم املتحدة).
ذات طبيعة أكثر سياسية ميكننا أن نؤيدها ...من الصعب تصور
تلبية الظروف احملددة يف القرار  2059الستمرار أنسميس».
وأضافت أن «استخدام احلكومة الكثيف للعنف واألسلحة الثقيلة
ال يسمح ملراقيب أنسميس ...بالقيام بالعمل الذي أرسلوا من أجل
القيام به».
وعلم من مصادر دولية عدة أن الديبلوماسي اجلزائري األخضر
االبرهيمي ( 78سنة) مرتدد يف قبول تعيينه مبعوثًا خاصًا مشرتكًا
لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية اىل سوريا خلفًا لكويف أنان
الذي طلب عدم جتديد مهمته اليت تنتهي يف  31آب اجلاري .وأفاد
ديبلوماسي رفيع يف جملس األمن أن «اإلسم تقرر تقريبًا» بني
األمينني العامني لألمم املتحدة بان كي  -مون وجامعة الدول العربية
نبيل العربي ،وأن «اإلسم سيعلن اإلثنني أو الثلثاء املقبلني» يف
حال موافقة االبرهيمي على تولي هذه املهمة.
وكشف ديبلوماسي آخر أن «عدم اعالن اإلسم متعلق برتدد
االبرهيمي يف قبول هذه املهمة الصعبة» ،مذكرًا بأن الديبلوماسي
اجلزائري املخضرم «رفض سابقًا تولي مهمة دولية يف العراق».
ومل يستبعد أن يرفض االبرهيمي هذا التعيني.
وكان املندوب الروسي الدائم لدى األمم املتحدة السفري فيتالي
تشوركني رفض ضمنًا تعيني الرئيس الفنلندي سابقًا مارتي
آهتيساري ،قائ ًال إن األخري «متقاعد بعمق» ،يف إشارة اىل رفض
موسكو اختياره خلفًا ألنان.

طهران

ويف طهران ،صرح وزير اخلارجية االيراني علي أكرب صاحلي
يف ختام املؤمتر التشاوري ان «قسما كبريا من املعارضة أبدى
استعداده للتفاوض مع احلكومة السورية يف طهران من دون
شروط مسبقة».
ومل يدل بتفاصيل عن املبادرة عدا ان ايران ستنسق قريبا مع
احلكومة السورية اخلطوة املقبلة .وقال ان احملادثات تركزت على
وقف النار وايصال املساعدات االنسانية والتمهيد حلوار وطين.
واتفق املشاركون على تشكيل جمموعة اتصال حول سوريا ستعقد
اجتماعا آخر يتفق على مكانه وزمانه.
وأوضح صاحلي أنه «نريد منهم (املعارضة) ان جيلسوا
مع احلكومة السورية وان يتعاونوا من اجل االسراع يف تطبيق
االصالحات واملساعدة على وقف العنف ...من اخلطأ االعتقاد انه
بابقاء الضغوط سيتغري النظام السوري».
وأفاد ان طهران على اتصال مع بعض اطراف املعارضة
السورية منذ ما يقارب السنة ،لكنه مل يذكر أي طرف على استعداد
للتفاوض مع احلكومة السورية.
وشارك يف املؤمتر الذي استمر أربع ساعات ممثلون لروسيا
والصني وكوبا والعراق وفنزويال ،وهي دول صديقة اليران ،اىل
ممثلني لست دول عربية اخرى هي اجلزائر واالردن وموريتانيا
وعمان والسودان وتونس .كما شاركت افغانستان وباكستان
واهلند واندونيسيا وباكستان وزميبابوي .وشارك ممثل لالمم
املتحدة هو مندوب مكتب االمم املتحدة يف طهران ممثال لالمني
العام بان كي -مون.

السعودية ترفض عبور...
تتمة املنشور الصفحة االوىل
اجلوي السعودي يف طريقها لضرب ايران».
واوضح يف مقابلة مع االذاعة االسرائيلية انه «لن ينفرد مع
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو بقرار مهامجة اسرائيل،
واذا توصال اىل استنتاج بضرورة توجيه ضربة عسكرية اىل
املنشآت النووية االيرانية فسوف يعرض القرار على جملس الوزراء
للموافقة عليه».
ولفت اىل «أن موضوع ضرب ايران ال حيسم بناء على نبأ من
النوع الذي نشرته صحيفة يديعوت احرونوت» .وشدد على «ان
املخاطر املرتتبة على تنفيذ عملية عسكرية ضد ايران اقل من خماطر
التعامل مع ايران بعد حصوهلا على قدرة نووية» ،االمر الذي يشري
اىل امكان املغامرة بضرب ايران اليوم.
وكانت «يديعوت احرونوت» نسبت اىل مصادر اسرائيلية أن
«الرسالة السعودية يف هذا الشأن جزء من الضغوط االمريكية على
حكومة نتنياهو ضمن حماوالت ادارة الرئيس االمريكي باراك اوباما
منع اسرائيل شن هجوم على ايران من دون تنسيق أو موافقة من
الواليات املتحدة».

طهران

¶ يف طهران حذر قائد القوة البحرية للجيش االيراني االمريال غالم
رضا خادم بيغم عرب قناة «العامل» من أن «أي حرب يف املنطقة لن
يكون فيها طرف منتصر» وان «آثارها املدمرة ستمتد اىل كل
بلدانها ولن تقتصر على الواليات املتحدة وسوف تعرض مصاحل
كل بلدان العامل ملخاطر حقيقية» .ودعا «الواليات املتحدة والكيان
الصهيوني اىل عدم ارتكاب مثل هذه احلماقة» .وشدد على انه
«ال ميكن توقع طبيعة الرد االيراني يف حال حدوث أي عدوان
على طهران ،وهذه نقطة غموض لدى القوات االجنبية وخصوصًا
االمريكية» ،مؤكدا ان «مضيق هرمز ميثل ممرا اسرتاتيجيا للنفط
والتجارة االيرانية وجيب ان تتمكن ايران من ذلك».

ميشال مساحة يف قبضة «املعلومات»

أوقف فرع املعلومات يف املديرية العامة لقوى األمن الداخلي وزير
اإلعالم األسبق ميشال مساحة بشبهة اإلعداد لتفجريات .اقتيد مساحة
من منزله يف اخلنشارة مبالبس النوم فجرًاُ .سحب من السرير بعد خلع
صدق أحد اخلرب .قيل إن
باب املنزل .وقع الصدمة كان شديدًا .مل ُي ّ
العملية األمنية «مفربكة» .لكن التسريبات الغزيرة لـ»املصادر األمنية»
أشارت اىل أن الوزير السابق «متورط يف التحضري لعمليات إرهابية».
هذا يف الشكل .أما يف التفاصيل ،فتكشف مصادر أمنية أن «ضبط
فرع املعلومات متفجرات كان مقررًا أن تتجه من بريوت حنو الشمال
سبق دهم منزلي ميشال مساحة ومكتبه».
وأشارت إىل أن «مساحة قصد شابًا يعمل مع االستخبارات السورية
يف لبنان ،طالبًا منه اغتيال شخصيات يف منطقة الشمال تنتمي إىل
املعارضة السورية ،أو تساعد هذه املعارضة» .ولفتت مصادر املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي إىل أن «الشاب الذي طلب منه مساحة
تنفيذ عمليات تفجري أبلغ فرع املعلومات مبا حصلّ .
وجند الفرع الشاب
لتصوير مساحة عندما يطلب منه تنفيذ العمليات ،وهو ما مت ،فض ًال عن
ّ
يسلمه املتفجرات قبل أيام قليلة» .وأوضحت أن فرع
تصويره وهو
املعلومات «صادر املتفجرات ،اليت تتألف من  25عبوة ناسفة ،إضافة
إىل صواعق وأجهزة تفجري عن بعد .ثم عرض التسجيالت على النائب
العام التمييزي مسري محود الذي منح اإلذن بتوقيف» مساحة ومرافقني
له وسكرتريته ألخذ إفاداتهم «كشهود» ،على حد قول مرجع أمين رفيع
املستوى.
وأكدت مصادر فرع املعلومات أن «مساحة اعرتف بالتحضري لعمليات
إرهابية كانت ستنفذ خالل إفطارات يف مشال لبنان ،تستهدف شخصيات
من املعارضة السورية ،ولبنانيني يدعمون هذه املعارضة» .وأشارت
إىل أنه «نقل متفجرات من سوريا إىل لبنان بسيارته» ،الفتة إىل أنه
«اعرتف بالشبهات املنسوبة إليه خالل التحقيق معه (اليوم) أمس».
ّ
«يدل على دور ملسؤول أمين
وقال ضابط رفيع املستوى إن التحقيق
سوري كبري طلب من مساحة تنفيذ هذه العمليات».
كل ذلك على ذمة رواية األمن الداخلي ،اليت تؤكد مصادرها أن
«ضبط هذه العملية أدى إىل وقف مشروع كان سيؤدي إىل فتنة
مذهبية يف عكار ،ومل يكن مضمونًا أنها ستقتصر على الشمال وحسب،
بل كانت لتشمل لبنان كله».
النائب العام التمييزي باإلنابة القاضي مسري محود قال إن «املوقوف
قدم إفادته بكامل إرادته .ومل يكن منهارًا» .وأبلغ «األخبار» أنه أعطى
ّ
َ
املوافقة لفرع املعلومات على دهم
«بناء على
منزلي مساحة ومكتبه،
ً
ما ُعرض من أدلة لدى القوى األمنية» .وقال إن التحقيقات مع الوزير
تتم حتت اشرافه ،موضحًا أن التحقيق مل ينته بعد ،علمًا بأن
السابق ّ
األخري كان قد انتقل إىل مكتب فرع املعلومات ،حيث قابل مساحة.
يتعرض ألي ضغوط
وشدد محود على أن مساحة يف صحة جيدة ومل
ّ
أو مضايقات ،مشريًا إىل أنه عينّ طبيبًا شرعيًا وطبيبًا تابعًا لقوى األمن
الداخلي عايناه وكتبا تقريرهما.
أمس ،انشغل الرأي العام والسياسيون واألمنيون وأهل اإلعالم خبرب
غص
توقيف الوزير األسبق .يف األشرفية ،مل يكن املشهد معتادًا.
ّ
املبنى الذي يقطن فيه مساحة ،عند ساحة ساسني ،بعشرات من ضباط
وتوزع هؤالء على مداخل املبنى
فرع املعلومات وعناصره ببزاتهم البنية.
ّ
أيًا كان من الدخول .فيما كانت بنات مساحة الثالث
ويف حميطه ،مانعني ّ
يف املنزل ،من دون أن يتضح ما إذا كان ذلك بإرادتهن .ويف اخلارج،
احتشد اإلعالميون بكامرياتهم .وبني حني وآخر ،كان خيرج عنصر من
املعلومات حيمل «صناديق كرتونية» ُملئت بامللفات قبل أن يعود
بصناديق فارغة اىل املبنى .املشهد مل يكن خمتلفًا على بعد عشرات
األمتار ،حيث يقع مكتب الوزير .العناصر األمنية كانت موجودة ،فارضة
مرت ساعات مشس الظهرية طويلة وحارقة.
طوقًا أمنيًا .هكذا ّ
يف موازاة ذلك ،كان أقارب الوزير األسبق وأصدقاؤه ُيعربون
عن صدمتهم مما حيصل ،رافضني تصديق كل ما جيري ،إذ «كيف
يمُ كن للرجل الذي مل يفعلها أيام امليليشيات ،أن يدخل اليوم يف
الضيقة؟» .يستنكر أحدهم توقيت التوقيف .يسأل:
هذه الزواريب
ّ
«إذا كان مراقبًا منذ وقت طويل ،فلماذا مل ُيقبض عليه متلّبسًا أثناء
استنكار آخر« ،ملاذا الغزارة يف تسريبات التحقيق
نقله متفجرات؟».
ٌ
لوسائل اإلعالم؟» .اعترب بعضهم التهمة سياسية ،فيما ّ
فضل آخرون
الرتيث وانتظار انتهاء التحقيق.
ّ
ومساء امس (االول)ُ ،أخلي سبيل مرافقي مساحة علي مالح وفارس
بركات وسكرتريته غالديس عواضة ،لكن الوزير السابق بقي موقوفًا.
والتحقيقات ال تزال جارية.

رضوان مرتضى
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متفرقـــات

كيف تعاجلني اكتئاب زوجك؟!!

أمجع علماء الطب النفسي على أن صعوبة
االكتئاب عند الرجال ترجع إىل أن معظمهم
يشعرون بالذنب وباخلجل من االعرتاف
مبرضهم ،وأنهم أقل طلبًا للمساعدة من
النساء ،إذ يعتربون اإلفصاح عن مشاكلهم أو
مرضهم عالمة ضعف! وخيافون ختلي زوجاتهم
عنهم ،إضافة إىل أن شكواهم تنصب على
آالمهم اجلسدية املبهمة دون الكالم عن
آالمهم النفسية ،ولكل هذا يؤكد األطباء أن
الرجل الزوج ال يستطيع ،وحده ،إخراج نفسه
من حالة االكتئاب ،وهنا يظهر دور الزوجة.
يفقد مخس وزنه!
كيف تعاجلني اكثئاب زوجك؟!!
حني يكتئب الرجل ال يشتهي شيئًا
مظاهر وعالمات االكتئاب تسردها لنا
الدكتورة سوسن السيد قائلة :يفقد الرغبة
واالهتمام بأي شيء ،يفقد القدرة على التذوق،
ال يشتهي شيئًا حتى ينسى اإلحساس باجلوع
واألكل ذاته ،ويصل األمر إىل فقدانه مُخس
وزنه يف شهور معدودة ،كما يفقد املكتئب
القدرة على الشم ،وال تطرب آذانه للكلمة
الطيبة واملوسيقى اليت كان حيبها ويعشقها،
إضافة إىل قلة كالمه ونظرته السوداوية،
وال مييز بني األحداث ،وال يتأثر مبا تنقله له
زوجته والناس ،فينسحب اللون الرمادي على
كل ما يراه ،ويصبح أشبه بإنسان زاهد يفقد
االهتمام بذاته وعمله وأقرب الناس إليه ،ال
يعنيه مظهره وال مصاحله الشخصية ،يستوي
املكسب واخلسارة لديه ،لدرجة متين التخلص
من حياته.
توابع االكتئاب
أن يبدأ اإلحساس بالتثاقل يزحف على
جسده ،فيصبح بطيء احلركة والكالم
والتفكري ،يزعجه نور الصباح ،ويرحيه نفسيًا
قدوم الليل ،الكل ينام لي ًال إال هو .تتعلق
عيناه بسقف احلجرة ،عبثًا حياول النوم فال
يستطيع! ويبدأ توالد األفكار السوداء يزداد
عليه ،ويرتدد السؤال عن أهمية وجوده،
ومعنى حياته ،ليتساءل هل وجودي عبء على
أسرتي؟ وخيتمها« :ليت املوت يرحيين».
اكتئاب املرأة غري املتعارف عليه طبيًا أن
النساء يصنب باالكتئاب عند انقطاع عالقاتهن
احلميمة ،عكس الرجال ،فكآبتهم غالبًا تنبع من
عملهم وما يواجهونه من مشاكل ومفاجآت،
فالرجل بطبعه مربمج على إعطاء قراراته
وحوافزه العلمية أهمية كربى ،إضافة إىل
مسؤولية توفري سبل احلياة ألسرته ،وهلذا
يكون فقدان العمل أو عدم حصوله على
ترقية كارثة عظمى وضغطًا نفسيًا شديدًا!
ويف مقابل هذا جند معظم الرجال يفضلون
االحتفاظ بصورتهم كأشخاص أقوياء قادرين،
فينكرون كآبتهم ،ألنها يف نظرهم ضعف ال
يليق ،وهلذا تالزمهم الكآبة فرتة أطول ،ما
يربك الزوجة فيما جيب وما ال جيب فعله معه،
ومن هنا يأتي دور الزوجة املثقفة الواعية
اليت متلك خلفية علمية عن مرض زوجها،
فتجيد التعامل معه بشكل يعيد التوازن
والبهجة حلياتهما معًا.
معلومات عليك معرفتها و 10توصيات
للتطبيق ،تنصحك بها الدكتورة سوسن
السيد ،استشارية علم النفس االجتماعي:
كيف تعاجلني اكثئاب زوجك؟!!
 .1االكتئاب يف سن صغرية يعين أن هناك
بؤرة يف الدماغ حتتاج إىل عالج كيميائي،
واالكتئاب يف سن كبرية نتيجة الشيخوخة
يرتبط باهلرمون الذي يؤثر على احلالة
النفسية ،ويف احلالتني البد من أخذه لزيارة
الطبيب.
 .2اعريف أن الشكوى الدائمة من الصداع،
أمل يف الصدر أو يف الظهر ،مشاكل يف
الرتكيز ،اضطرابات يف النوم ،واخنفاض
الشهية ،وفقدان التفكري يف العالقة احلميمة

بك إن استمرت
أكثر من أسبوعني
فهذا يعين خل ًال
بيولوجيًا واختال ً
ال
كيمياء
يف
واألمر
الدماغ،
يتطلب عالجًا.
باحلب
.3
مع
والتعامل
مفاتيح شخصية
زوجك واستنارتك
يتحسن مزاجه،
ترتفع معنوياته،
فاعريف أن الكآبة
املعاجلة
غري
مدة
تستمر
ترتاوح بني 8
إىل  12شهرًا،
وقد تبقى مدة
أطول ،وتندرج
مسات
حتت
الشخصية إذا مل
تعاجل.
احذري
.4
رفع
حماولة
معنويات زوجك
املكتئب باإلشارة

ألي من مشاكل اآلخرين أو لفت نظره إىل
مجال ما حوله كأسلوب معاجلة ،فأنت تزيدين
حالته سوءًا .فاملكتئب ال ميلك إال اإلدراك
احلسي ،وبكالمك وإصرارك على حتويل نظره
إىل جانب آخر كأنك تكذبني عليه وتنفصلني
عنه.
 .5أنت متثلني اجلزء األكرب يف عالجه وختطيه
حملنته ،فاتركيه يعرب عن استيائه وشعوره
بامللل واإلحباط ،ووضحي له األشياء اإلجيابية
يف حياته ،خذيه يف نزهات متكررة ،واجعليه
خيتار املكان والصحبة اليت يريدها.
 .6حاولي تفهم مشكلة اكتئابه ،وأبقيه
منهمكًا مشغو ً
ال يف عمل ال ينتهي ،واحذري
تنفيذ ما كان يقوم به من أعمال ملساعدته،
فهذا خطأ كبري ،ألنه يزيد من شعوره بالعجز،
وعدم القدرة على فعل شيء.
كيف تعاجلني اكثئاب زوجك؟!!
املكتئب يتصرف دون إرادته
 .7نعم! هناك فرق بني زوجك ،الذي كان،
ومالحمه احلالية ،فقد يصدر عنه كالم جارح،
يرفض عالقتكما احلميمة ،يعيش بالبيت
منطويًا على نفسه ،وال ننصحك أيضًا مبداراة
شعورك السليب جتاهه ،انقلي له ما حتسينه
حبب وصدق ومهارة ،فاملكتئب حساس
لالنتقاد.
 .8ال تفقدي األمل يف شفائه ،حتى ال
تصيبك عدوى االكتئاب ،فضفضي مع
صديقه ،قومي بزيارة لبيت أسرتك ،شاهدي
فيلمًا سينمائيًا ضاحكًا ،ساعدي زوجك .لكن
ال تنغمسي معه.
 .9ابعدي أوالدكما عن كل ما حيدث ،وبثي
الطمأنينة يف قلوبهم ،حتى ال يشعروا باللوم
ومسؤولية ما حيدث لوالدهم ،أشركيهم يف
تتبع وتطور احلالة ،وماذا قال الطبيب دون
التقليل من قيمة وهيبة زوجك.
 .10حتسسي ما ينطق به زوجك وما يقدم
على فعله ،خوفًا من حماولته االنتحار ،وتأكدي
أن الشفاء يأتي بصورة تدرجيية ،تبادلي معه
الذكريات ،احشري كلمات الغزل الطيبة يف
حديثك ،وال تتطرقي يف حديثك إىل موضوعات
قلقة ...شائكة.
ضوء أخضر
املكتئب يتصرف دون إرادته ،يعاني مرضًا
ال يستطيع التغلب عليه وحده .أقنعيه مبمارسة
رياضة املشي ،لتحسني نومه واحلفاظ على

لياقته البدنية .أظهري اهتمامك به وال تفقدي
شعورك أمامه ،استمعي له ،افتحي حوارات
معه ،ساعديه ليضع لنفسه أهدافًا أكثر
واقعية ،ليقلل من العبء على نفسه .احبثي

عن كتاب يتناول مرض االكتئاب يساعدكما
معًا ،وعلى أهل البيت االتفاق على أسلوب
تعامل واحد ،حتى ال يفسره األب املكتئب
بشكل سليب.

املزاح أفضل بهار
للرومانسية

مربوك لـ لورات

وجدت دراسة جديدة أن بعض املزاح
التودد يف
والسخافة قد يساعد يف جناح
ّ
العالقات البشرية.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» األمريكي أن
الباحثني يف جامعة «بنسلفانيا» وجدوا أن
البشر على عكس الثدييات األخرى ،حيافظون
على روح املزاح مع بعضهم خالل سعيهم
للفت نظر حبيب حمتمل ،وأشاروا إىل أن
إدخال املزاح يف طقوس املغازلة قد يكون
متجذرًا يف عملية تطور البشر.
ولفتوا إىل أن األشخاص الذين يستخدمون
املزاح أكثر قد يظهرون مبيزات إجيابية
للحبيب احملتمل.
وقال الباحث غاري شيك إن «البشر
وحيوانات أخرى يظهر تنوعًا يف املؤشرات
على قيمتهم كأزواج».
وأشار إىل أن الرجال قد جيذبون النساء
عرب إظهار سياراتهم الباهظة الثمن وثيابهم،
وكذلك فإن «املزاح عد الذكور قد يؤشر
لإلناث بأنهم غري عدوانيني وأقل احتما ً
ال بأن
يأذونهن أو يأذوا أوالدهن».
وقال إن مزاح املرأة قد يؤشر إىل شبابها
وخصويتها.
وقد مشلت الدراسة طالبًا جامعيني بينهم
 164ذكرًا و 89أنثى يف عمر بني  18و26
عامًا ،وطلب منهم تقييم  16ميزة ممكنة قد
يرغبون بها يف الزوج احملتمل بينها «املزاح»،
و»روح املرح» و»حب اللهو».
وقد احتلت ميزة «روح املرح» ،ثاني أهم
ميزة عند الرجال بالنسبة للنساء.
أما الرجال فبدوا أكثر سعيًا حنو زوجة
«أكثر جاذبية بدنية» ،و»صحة» وتتمتع بصحة
وراثية سليمة.
وقال الباحثون إن هذه املزايا تؤشر مجيعها
إىل خصوبة املرأة.

االنسة لورات ابنة باخوس بو ضاهر
ووالدتها منتورة مننوم من مدينة زغرتا،
ولدت لورات يف اسرتاليا تربت تربية لبنانية،
اخالقيا واجتماعيا .دخلت اجلامعة عن عمر 18
سنة يف جامعة االسرتاليني كاثوليك .انهت
دراستها عام  1996ونالت جائزة تقدير من
اجلامعة الختصاصها يف احملاسبة.
عملت يف البنك املركزي حبث يف بداية عملها
مت توظيفها يف شركة  Wiss-R-Insuranceمنذ
اربع سنوات ومسؤولة عن قسم احملاسبة.
تتكلم اللغة اللبنانية بطالقة وبلهجة
زغرتاوية.
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رياضـــة

دورة األلعاب األوملبية الصيفية الـ 30لندن  27 .2012متوز  12 -آب

ذهبية بني الصني وأمريكا  34 - 35واحلواجز ملرييت وأنتيوخ وإجناز تارخيي لليابانية كاوري ايتشو

أحرز العداء االمريكي اريس مرييت ذهبية سباق الـ  110حواجز
مسجال  12:92ثانية ،يف اليوم الـ  13من دورة االلعاب االوملبية
الصيفية يف لندن  ،2012متقدما مواطنه جايسون ريتشاردسون
بطل العامل العام املاضي  ،13:04واجلامايكي هانسل بارمشنت
.13:12
اما الكوبي دايرون روبلس ،صاحب ذهبية بيجينغ  2008وحامل
الرقم القياسي العاملي ( 12:87ثانية) ،فاصيب يف ساقه عند
احلاجز اخلامس ومل يتمكن من اكمال السباق.
وكانت تصفيات هذا السباق شهدت انسحاب الصيين ليو شيانغ،
بطل دورة اثينا  2004وحامل الرقم القياسي العاملي السابق،
لتعثره باحلاجز األول واصابته يف وتر عرقوبه.
واحرزت الروسية ناتاليا انتيوخ ( 31سنة) ذهبية سباق الـ 400
مرت حواجز مسجلة  52:70ثانية وهو افضل رقم شخصي هلا ،متقدمة
االمريكية الشيندا دميوس بطلة العامل  2011واليت سجلت 52:77
وهو افضل رقم هلا هذه السنة.
وهي الذهبية االوىل النتيوخ يف االلعاب االوملبية ،وسبق هلا أن
احرزت برونزية سباق الـ  400مرت وفضية سباق البدل  400×4مرت
يف اثينا .2004
واحرزت االمريكية اليسون فليكس ذهبية سباق الـ  200مرت بعد
حماولتني فاشلتني ،إذ احتلت املركز االول مسجلة  21:88ثانية
ومتقدمة اجلامايكية شيلي  -آن فرايزر  -برايس بطلة سباق الـ 100
مرت ،واليت سجلت  22:09ثانية.
وكانت فليكس احتلت املركز الثاني خلف اجلامايكية فريونيكا
كامبل  -براون يف الدورتني السابقتني ،وقد احتلت براون املركز
الرابع يف سباق أمس.
وأحرزت االمريكية بريتين ريس ( 25سنة) ،بطلة العامل داخل
قاعة ويف اهلواء الطلق ،ذهبية الوثب الطويل مسجلة  7,12امتار
يف حماولتها الثانية ،مع العلم انها أخطأت يف اربع من ست قفزات.
وتقدمت ريس الروسية ايلينا سوكولوفا  ،7,07واالمريكية جناي
ديلوتش .6,89
واقرتبت الواليات املتحدة من الصني يف صدارة الئحة امليداليات
باحرازها امس اربع ذهبيات منها ثالث يف العاب القوى ،بينما
احرزت الصني ذهبية واحدة يف كرة الطاولة.
وأقيم أمس الدور نصف النهائي من سباق الـ  200مرت للرجال
وكان يف مقدم الذين تأهلوا للدور النهائي الذي يقام اليوم
اجلامايكي أوساين بولت الذي رمبا صار اليوم األول يف التاريخ
حيتفظ باللقبني األوملبيني لسباقي الـ  100والـ  200مرت ،ومواطنه
بطل العامل يوهان باليك.
املراكب الشراعية
ويف املراكب الشراعية ،احرز االوسرتاليان ناتان اوترييدج
وايان ينسن ذهبية فئة  49بعدما تقدما يف السباق االخري «سباق
امليداليات» النيوزيلنديني بيرت بريلينغ وبلري توكي ،والدامناركيني
االن نوريغارد وبيرت النغ.
وفشلت الدامنارك يف االحتفاظ باللقب الذي احرزته يف بيجينغ
قبل اربع سنوات على حساب اسبانيا واملانيا.
الكانوي  -كاياك
ويف الكانوي  -كاياك ،احرزت اجملر ذهبيتني من اصل اربع
وزعت امس .وفاز الثنائي رودولف دوميب وروالند كوكيين يف
الكاياك زوجي  1000مرت ،متقدمني الربتغاليني فرناندو بيمنتا
واميانويل سيلفا ،واالملانيني مارتن هولشتاين واندرياس ايله بطل
السباق يف بيجينغ قبل اربع سنوات.
واحرز منتخب اجملر للسيدات ذهبية الكاياك رباعي  500مرت
متقدما املانيا وبيالروسيا.
واحرز االملاني سيباستيان بريندل ( 24سنة) ذهبية الكانوي
فردي  1000مرت ،متقدما االسباني دافيد كال فيغريوا بطل دورة
اثينا  .2004وهو اللقب الكبري االول لربيندل يف مشاركته األوىل
يف االلعاب االوملبية ،وبات اول املاني حيرز لقبا يف هذه الرياضة
منذ فوز اندرياس ديتمر يف سيدني .2000
وأحرز النروجي اريك فرياس الرسن ( 36سنة) ذهبية الكاياك
فردي  1000مرت متقدما اهلولندي آدم فان كوفردن .وهي املرة
الثانية حيرز الرسن ذهبية املسابقة بعد دورة اثينا  ،2004كما احرز
بطولة العامل ثالث مرات اعوام  2001و 2002و.2005
املصارعة احلرة
ويف املصارعة احلرة للسيدات ،أحرزت اليابانية هيتومي اوبارا
( 31سنة) ذهبية وزن  48كيلغ بعدما جددت فوزها يف املباراة
النهائية على األذرية ماريا ستادنيك .1 - 3
ويذكر ان اوبارا ،اليت تغلبت على ستادنيك يف نهائي بطولة
العامل عام  ،2011هي بطلة العامل للوزن نفسه عامي  2010و،2011
كما انها بطلة العامل ست مرات بني  2000و 2008يف وزن  51كيلغ
وهو وزن غري مدرج يف االلعاب االوملبية.
وأحرزت اليابانية كاوري ايتشو ذهبية وزن  63كيلغ بفوزها يف
املباراة النهائية على الصينية جينغ روي شيو .0 - 5
وهي املرة الثالثة تواليا تتوج ايتشو بطلة لوزن  63كيلغ

وهو اجناز تارخيي اضافته اىل
تتوجيها بطلة للعامل سبع مرات.
وقد حققت فوزها الـ  72تواليا،
واخلامس يف  5مواجهات مع
جينغ اليت احرزت برونزية بطولة
العامل االخرية.
كرة الطاولة
ويف كرة الطاولة للرجال،
احتكرت الصني ذهبيات املسابقة
االربع ( 2للرجال و 2للسيدات)
بعدما احرز رجاهلا ذهبية الفرق،
كما احتكرت الذهبيات يف
مسابقة البادمينتون فكررت
االجناز الذي حققته يف بيجينغ
قبل اربع سنوات.
وتغلب املنتخب الصيين على
كوريا اجلنوبية  0 - 3يف املباراة
النهائية ،بينما احتلت املانيا
املركز الثالث بفوزها على هونغ
كونغ .1 - 3
ورفعت الصني رصيدها اىل
 24ذهبية من اصل  28وزعت

االمريكي أريس مرييت – اىل اليمني – فائزاً للمرة األوىل يف سباق الـ  110أمتار حواجز

منذ اعتماد هذه الرياضة يف اوملبياد سيول .1988
الفروسية
ويف الفروسية ،احرز السويسري ستيف غريدات ( 30سنة) ذهبية
قفز احلواجز فردي بعدما احتل على جواده «نينو دي بويسونيه»
املركز االول من دون اخطاء ويف أقل من الزمن احملدد ومنح بالده
اللقب االومليب االول يف منافسات الفردي منذ  88سنة.
الكرة الطائرة الشاطئية
ويف الكرة الطائرة الشاطئية ،أحرزت االمريكيتان ميسيت ماي -
تريانور وكريي والش امليدالية الذهبية للمرة الثالثة تواليا بفوزهما
يف الدور النهائي على مواطنتيهما جنيفر كيسي وابريل روس
 .)16 - 21 ،16 - 21( 0 - 2وكانت ماي  -تريانور ووالش احرزتا
اللقب عامي  2004يف اثينا و 2008يف بيجينغ .ومل يسبق الي فريق
للرجال او السيدات ان حقق مثل هذا االجناز.
كرة اليد
ويف كرة اليد للرجال ،تأهلت فرنسا حاملة اللقب وبطلة العامل
للدور نصف النهائي بفوزها على اسبانيا  22 - 23يف الدور ربع
النهائي .وسجل وليم اكامرباي اصابة الفوز يف الثانية االخرية من
املباراة.
وتلتقي فرنسا يف الدور نصف النهائي الفائز يف املباراة بني
كرواتيا وتونس.
وفازت اجملر على ايسلندا  ،33 - 34واسوج على الدامنارك بطلة
اوروبا  .22 - 24وتلتقي الفائزتان يف الدور نصف النهائي.

انكلرتا ثالثة للمرة االوىل
يف التصنيف العاملي
للمنتخبات

تقدمت انكلرتا اىل املركز الثالث يف التصنيف الشهري الصادر
عن االحتاد الدولي لكرة القدم فيفا ،وهي املرة االوىل اليت تصل
فيها اىل هذه املرتبة منذ بدء العمل بالتصنيف يف اب .١٩٩٣
وحافظت اسبانيا على صدارتها للتصنيف العاملي امام املانيا.
بينما استفادت انكلرتا من خفض جمموع النقاط اليت حصلت عليها
االوروغواي لفوزها بكأس كوبا امريكا .٢٠١١
واستمرت الربازيل يف الرتاجع لتصل اىل املركز الثالث عشر ،بعدما
خرجت الشهر املاضي للمرة االوىل من ترتيب العشرة االوائل.
وحلت روسيا بدال منها يف املركز احلادي عشر ،بينما حافظت
اليونان على مركزها الثاني عشر.
وتتصدر اجلزائر ترتيب املنتخبات العربية حيث حتتل املركز ٣٤
امام ليبيا  ٣٨نقطة ومصر  ،٤٠يف حني تراجعت السعودية  ٣مراكز
لتحتل املركز  ١٠٤برصيد  ٣٢٩نقطة باملشاركة مع السودان.
ودخل جنوب السودان الذي اصبح يف ايار املاضي العضو ٢٠٩
يف االحتاد الدولي ،التصنيف للمرة االوىل يف املرتبة  ،١٩٩بعد
خوضه املباراة الرمسية االوىل يف تارخيه ضد اوغندا .٢-٢
ويصدر التصنيف املقبل للفيفا يف  ٥ايلول املقبل.

الكرة الطائرة
ويف الكرة الطائرة للرجال ،تأهلت الربازيل ،حاملة اللقب عامي
 1992و 2004وبطلة العامل ثالث مرات ،للدور نصف النهائي بفوزها
على االرجنتني  .0 - 3وهي ستلتقي ايطاليا اليت جردت الواليات
املتحدة من لقبها االومليب بفوزها عليها .0 - 3
وتأهلت روسيا للدور نصف النهائي ايضا بفوزها على بولونيا
.0 - 3
كرة السلة
ويف كرة السلة للرجال ،تأهلت اسبانيا وروسيا للدور نصف
النهائي بعد فوز االوىل على فرنسا  ،59 - 66والثانية على ليتوانيا
 .74 - 83وكان افضل مسجل يف صفوف املنتخب االسباني جنم
ممفيس غريزليس االمريكي مارك غاسول  14نقطة ،وافضل مسجل
يف صفوف املنتخب الروسي جنم مينيسوتا تيمرب وولفز اندري
كرييلينكو الذي سجل  19نقطة.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغوّش
النجمة الكبرية ماجدة
يف اول زيارة هلا اىل سيدني

النجمة ماجدة الرومي تتوسط شقيقها عوض الرومي والزميل اكرم املغوّش (ارشيف)

منذ عدة سنوات زارت النجمة الكبرية ماجدة الرومي سيدني مع
كامل فرقتها املوسيقية ومدير اعماهلا شقيقها االستاذ عوض حليم
الرومي بدعوة من املتعهد اخللوق هاني الدويهي واحيت حف ًال كبريًُا
يف القاعة االوملبية حضره اآلالف واجرينا حينها مقابلة معها حتدثت
فيها عن تفاصيل حياتها الفنية .النجمة ماجدة الرومي كانت وما
زالت يف القمة ألنها اعتمدت الفن الراقي كلمات واحلانا واداء يف
مسريتها الناجحة دائمًا .وهل امجل من «كلمات» رائعة الكبري نزار
قباني وغناء سيدة الغناء.
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Qld govt can’t estimate
job cut savings

ONE month from the state
budget, Queensland’s
treasurer can’t say how
much the government
will save from axing 4000
public sector jobs.
The government says
Queensland has 20,000
more public sector jobs
than it can afford.
A spokeswoman for Treasurer Tim Nicholls on
Wednesday said savings
from the loss of the 4000
jobs to date were still being worked out.
“...the figure will be detailed in the state budget
in September,” she told
AAP.
Earlier on Wednesday,
Mr Nicholls was asked
exactly how many jobs
would go in total.
“What we are trying to do
is get the right sized public service (and) 20,000
is about the number,” he
told AAP.
“We would hope that we
would be able to reduce
that number by ... making decisions about the
programs we continue to
support.”
Mr Nicholls is due to meet
with the public sector Together Union on Wednesday afternoon about the
government’s latest pay
offer, but it’s unclear
if that meeting will go
ahead.
Union secretary Alex
Scott has threatened to
boycott the talks, claiming the treasurer’s office

has refused to allow three
rank and file members to
attend.
“We have no idea why
they are so scared to
meet with public sector
workers that represent
the people they want to
sack,” he told reporters
in Brisbane.
“We don’t think it is a
good-faith decision.”
Mr Nicholls announced he
would hold a press conference at 3.30pm (AEST)
after the union issued its
threat.
Speaking before that development, the treasurer
said it was his job to
make the union understand Queensland’s dire
financial position.
“If unions demand (pay)
increase and make the
costs of employing people higher, it makes it
more difficult for us to
retain jobs,” Mr Nicholls
said.
The government has said
the issue of job security
is not up for negotiation.
Premier Campbell Newman this week refused to
reverse a directive that
stripped job security and
no-contracting-out clauses from current enterprise
bargaining agreements
for most public servants.
Deputy Premier Jeff
Seeney says he believes
agreement with the union
can be reached, but they
have to be realistic about
the state’s finances.

PM says NT poll is about local issues

PRIME Minister Julia Gillard
has rejected opposition suggestions Northern Territory
Labor doesn’t want her involved in the party’s re-election campaign.
Ms Gillard insists Chief Minister Paul Henderson is fighting the August 25 election on
territory issues.
“The people of the Northern
Territory are smart enough to
know that they are voting for
their local government,” she

told ABC Radio on Wednesday.
By contrast, the CountryLiberal Party has welcomed
federal Opposition Leader
Tony Abbott’s involvement
in its campaign.
Mr Abbott arrived in Darwin
on Tuesday and has several engagements there on
Wednesday.
Labor clings to power in NT
with the support of an independent.
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AOC finances good as gold

Increased funding ... Australia’s Olympic Committee president, John Coates, has called
for more tax-payer funding of elite sports. Photo: Brendan Esposito

THE Australian Olympic
Committee
president,
John Coates, has been
calling for more taxpayer
funding of elite sports at
the same time as his organisation sits atop $100
million in funds, financial
accounts show.
The money, invested
in shares and property
funds by the related Australian Olympic Foundation, would be enough to
fund at least 700 athletes
to attend the nation’s top
school for elite sportsmen
and women, the Australian Institute of Sport, for
five years.
Speaking from London,
the head of the foundation’s investment committee, the former Liberal
leader John Hewson, said
it was ‘’absolutely’’ worthwhile investing the money
rather than spending it.
‘’I have no doubt that
this is the best structure,
rather than spending the
money as you raise it, because it’s very difficult to
raise money these days
for sports and charities,’’
he said.
Besides being president
of the AOC, for which he
is paid $482,000 a year,
Mr Coates is chairman of
the foundation.
In November, he said
Australia’s London Olympics medal tally would be
reduced because state
sports institutes were not
getting enough money.
He had previously dismissed as ‘’insulting’’ a
2009 government report
calling for money to be
diverted to grassroots

sports. And he returned
to the theme last week,
saying a flood of money
for swimming approved
in 2010 came too late to
salvage Olympic gold at
London.
The foundation was set up
in 1996 but it began seriously investing after an
$88.5 million injection following the 2000 Sydney
Olympics.
After paying a $6.3 million
cash distribution to the
AOC, the fund had $106
million at the end of last
year, down from $115 million the previous year.
The government spends
about $170 million a year
on elite athletes, with most
of that focused on Olympic sports.
Almost $20 million a year
of that goes to the Australian Institute of Sport to
provide support to 1200
athletes, 700 of whom received full or part scholarships.
Dr Hewson is chairman of
the committee that oversees the foundation’s investment strategy, which is
heavily weighted towards
shares and property assets that have been badly
affected by the downturn
in the United States and
continuing economic turmoil in Europe.
However, Dr Hewson said:
‘’We’ve been able to fund
them [the AOC] and increase the capital amount,
even with the GFC and the
Asian crisis.’’
Since the Sydney Games,
the foundation has paid
cash distributions of $74
million to the AOC.

NSW govt launches
construction inquiry
THE NSW government will hold an
inquiry into the
building industry following the collapse
of hundreds of construction companies,
leaving thousands of
workers and suppliers out of pocket.
About 24,000 suppliers and sub-contractors have been
left without payment
for work during the
past few years, with
some owed millions
of dollars, according
to NSW Finance Minister Greg Pearce.
Mr Pearce says hundreds of NSW companies have collapsed since 2009.
“Between 2009 and
2011, hundreds of
companies in NSW
collapsed
owing
billions of dollars,
slamming the brakes
on vital projects and
investment,” he said
in a statement on
Thursday.
In February, building
company Kell and
Rigby announced it
was closing its doors,
leaving 500 workers
without a job, and
hundreds of associated businesses millions of dollars out of
pocket.
In the same month,
it emerged that Reed
Construction was in
financial difficulty
and unable to pay
millions of dollars to
more than 50 subcontractors.
Two months later,
St Hilliers Ararat,
an arm of St Hilliers
Construction, went
into voluntary administration costing
hundreds of jobs and
leaving many subcontractors unpaid.
Mr Pearce on Thurs-

day announced a
parliamentary inquiry into construction
industry insolvency,
with a view to reforming the sector
and protecting subcontractors.
The inquiry will be
headed by former
ICAC Commissioner
Bruce Collins QC.
The government is
yet to provide details
of when the inquiry
will begin.
The
construction
union welcomed the
inquiry, but said it
was concerned it
was a knee-jerk reaction.
“We’re majorly concerned that the minister is doing a little
bit of politicking (sic)
on this one.” Construction, Forestry,
Mining and Energy
Union (CFMEU) state
secretary Brian Parker told AAP.
The CFMEU called
for the government
to include the union
in the inquiry.
Mr Parker says the
industry
requires
“very harsh” legislation, including jail
time, for any person
who repeatedly allows a building company to collapse.
Unions NSW secretary Mark Lennon
said the announcement was a welcome
development and he
hoped it would result
in beneficial reforms.
“Unions NSW has
supported the call
for this inquiry for
some time,” he said
in a statement.
“We think it is absolutely vital for workers to be protected in
the case of construction company insolvency.”
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Gillard pushes states PM defends stance on electricity prices
on power price deal
PRIME Minister Julia Gil- sions will be made that af- News.
had Wayne

AAP © The prime minister says the states and power
companies are to blame for rising electricity prices
Prime Minister Julia Gillard says the states must
find solutions to take pressure off household power
prices by the end of the
year or face market watchdogs with greater powers
to enforce changes.
“Power bills have become
the new petrol prices,” Ms
Gillard told the Energy
Policy Institute of Australia in Sydney on Tuesday.
“Not just an essential of
life that always seems to
be going up, but a vital
commodity, where what
we consume each day, or
pay every quarter, seems
far beyond out control.”
Ms Gillard says the first
step should be to roll out
smart meters to measure
peak demand, and get all
states and territories to
sign up to the National
Energy Customer Framework.
The framework, which
currently only covers Tasmania and the ACT, requires fair contracts and
better information in bills,
as well as payment plans
for those who struggle to
pay bills on time.
It also allows customers
to compare the best deals
through the Energy Made
Easy website.
Smart metering and other
new technology will give
people far greater control
over their own household
electricity use, along with

more information about
their own needs.
But network operators
also need to cut costs,
she says.
Ms Gillard says the Council of Australian Governments (COAG) has agreed
to work on slowing price
rises and has asked a
business advisory forum
to review what changes
are needed to the electricity market to ensure future
investment is efficient and
vulnerable customers are
protected.
The prime minister has
now put a December 2012
deadline for this work to
be completed.
“When COAG meets next
I will be urging the premiers and chief ministers
to consider the advice and
to act,” Ms Gillard said.
“Even decisions made
this year will reap benefits over several years to
come - so we must get on
with the job now.”
If a deal cannot be reached
co-operatively, the federal government will give
stronger powers to the
Energy Regulator and the
Australian Competition
and Consumer Commission.
“It’s a stick we hold and
which we’ll use if required,” she said.
“One way or another,
we’re going to get this
done.”

lard has defended criticism that she was silent
on the issue of rising electricity prices while Labor
was in power in NSW and
Queensland.
Ms Gillard has blamed
power companies and
state governments on
big spikes in electricity
prices.
She has demanded states
find solutions to take
pressure off household
power prices by the end
of the year or face market
watchdogs with greater
powers to enforce changes.
But on Wednesday the
prime minister was asked
why federal Labor had
waited until now to speak
up on the issue, despite
years of the party being in
power in NSW and Queensland.
«We’ ve had a lot of technical work happening over
the past few years on all
of these issues but now is
the moment to act,» she
told ABC Radio, adding
that price determinations
affecting power bills will
be made next year.
«Now is the moment to
strike.»
Energy ministers had
been working hard on the
issue for some time, Ms
Gillard said.
«But we are moving to a
stage now where deci-

fect power prices for the
next five years.
Power prices in NSW had
risen by 70 per cent before the carbon tax was
introduced, Prime Minister Gillard told Sydney
radio station 2SM.
She said the spike was
caused by several factors
but steered the blame towards the state government for overinvesting in
electricity infrastructure.
«There is an incentive in
the system to keep investing in more and more and
more poles and wires,»
she said.
«We are continuing to see
big investments, indeed I
believe overinvestments,
in poles and wires because there>s a policy
problem at the heart of
this.
«The more that gets invested in the poles and
wires the more the state
government earns.»
Labor MP Nick Champion
denied the prime minister
was deflecting criticism
from the carbon tax, saying her criticism of the
states was not a politically partisan move either.
«There’s a Labor government in my state (in South
Australia) and they>re being treated exactly the
same as state governments everywhere else,»
Mr Champion told Sky

«It’s really an issue about
getting a national electricity market that works.»
Liberal MP Josh Frydenberg says he can’t understand why the Gillard
government always seeks
to blame someone else.
«Just the other day you

Swan out
there blaming Gina Rinehart and Andrew ‘Twiggy’
Forrest for our falling productivity,» he said.
«Now you>ve got the
prime minister out there
blaming the states for the
carbon tax and the rising
electricity costs.»

Migrant workers not taking
jobs: study

SKILLED overseas workers on 457 visas are not
taking away resources
sector jobs from Australians, a university study
has found.
Researchers at Perth”s
Edith Cowan University
School of Management
say there is a public perception that temporary
migrant workers are reducing opportunities for
skilled locals, but preliminarily findings of a pilot
study show this is not the
case.
They say 457 visas, the
program Australian employers most commonly
use to sponsor specialised skilled workers from
overseas
temporarily,
play an essential role in
the resources sector by
filling highly-skilled positions that cannot be met
locally.
«Some of the skills required are so specialised
and only taught in one or

two institutions globally,
that the skill-set required
is simply not available,»
research leader Susanne
Bahn said.
She gave the example
of helicopter engineers
needed to maintain equipment for oil and gas projects, who require up to
six specialised licences
that are only taught in
the United Kingdom and
France.
Migrant workers played a
significant role in helping
major resource projects
get off the ground, the
study found.
It also back-up anecdotal
evidence that some skilled
eastern states workers
are reluctant to relocate to
Western Australia - even
when they have been recently retrenched - because of the high cost of
living in the mining state,
a lack of infrastructure
in some areas and social
and family reasons.

The ruling could have
broader
implications
for motels and hotels
in Queensland’s mining
boom towns.
The shift to fly-in, fly-out
workforces in mining centres has also fuelled a flyin, fly-out sex trade.
Accommodation Association of Australia chief
executive Richard Munro
says hotel and motel owners must retain the right to
refuse guests who might
disturb the amenity of
their properties.
“ ... the responsibility for
making the decision about

who is able to stay in (hotels and motels) should lie
with the owner, operator,
licensee or manager of the
business,” Mr Munro said
in a statement.
The association was considering raising the matter
with the Queensland and
federal governments, he
said.
QCAT is yet to set a hearing date to decide on
compensation for the sex
worker.
The motel owners’ barrister David Edwards told
AAP his clients were considering an appeal.

Hotel industry troubled by sex worker case
A SEX worker’s discrimination win against a
Queensland motel has the
accommodation industry
alarmed.
The Accommodation Association of Australia is
worried the ruling robs
hotel and motel owners of the right to refuse
guests who might disturb
others.
The Queensland Civil and
Administrative Tribunal
(QCAT) ruled the owners of
a motel in the mining town
of Moranbah breached the
Anti-discrimination Act for
denying the sex worker a

room.
The woman had stayed
at the motel 17 times in
two years until the property’s owners discovered
in 2010 she was bringing
clients to her room. They
then banned her from
staying there.
The Gold Coast-based sex
worker lost her anti-discrimination case last year
but appealed last month.
She won after her lawyer
argued many people used
the telephone or internet
at the motel for business,
and a bed was no different.
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أعـــالنات

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

12 Mount Druit Rd

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

ملن يهمه االمر االتصال بـ بيرت شباط 0411388978 :
National

Strata Management

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

الصالة مكيفة وجمهزة جتهيزاً حديثاًُ
Chris: 9721 1611

حسم  %10لحامل
هذا االعالن

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

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

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

هذا هو
عملنا وهذا
هو مبدأنا

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

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

 Keilor Park VIC 3042و1/9 Translink Dr

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

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

-كشف االسرار-تسفري االرواح واستنطاقها
 عالج السحر واملس-استشارات روحانية ونفسية
 عالج بالتنويم املغناطيسي* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

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

نؤمن نقل الشخصيات
اهلامة
من واىل سائر
أحناء اسرتاليا

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

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

Mobile / min

15¢
15¢
19¢
23¢
23¢

Landline / min

(1)

1¢
5¢
9¢
15¢
16¢

29¢

(2)

HORIZONTAL POS
In store POS
®

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

1300 854 607
(1) The new promotional rates are valid from 01/05/2012 until 31/08/2012. The new rates will only apply
to landlines unless otherwise stated above. 29c flagfall applies to international calls. The new rates are
not applicable for Special number or premium number calls.
(2) No flagfall applies for calls made from Lycamobile to Lycamobile in Australia. The promotion is valid
from 03/02/2012 and valid until 31/08/2012.

VERTICAL POS
In store POS
LM_AUS_Arabicc_18x26
2

03/08/2012 14:59
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لبنانيــات

عون :طريقنا صعبة والعراقيل كثرية
ونسعى اىل تصحيح االخطاء الفادحة

قال رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب العماد ميشال
عون ان طريقنا صعبة والعراقيل
كثرية ،وما نسعى اليه هو
تصحيح االخطاء الفادحة يف
املسرية الوهمية للمسؤولني.
فقد أقامت اإلدارة اجلديدة ل
برمانا اوتيل حفل إفتتاح برعاية
وحضور العماد عون الذي ألقى
كلمة رأى فيها :باألمس كان
لبنان يرزح حتت عبء الوصاية
واحلرية
السيادة
وفقدان
واالستقالل ،واليوم يرزح حتت
أعباء الديون اليت أثقلها الفساد
بأموال مسروقة وأخرى مهدورة
وإهمال متعمد يف إدارة مهرتئة
جتاوزت مجيع القواعد والقوانني
يف ضبط احملاسبة العامة.
باإلضافة اىل ترسيخ اقتصاد
ريعي حرم لبنان من اقتصاد
حقيقي مبين على قطاعات
منتجة حتقق موارد وحتفظ سوق
العمل.
اضاف :االقتصاد الريعي حرم
البالد من بضائع يصدرها
وصدر بدال منها الشباب الطالع
الذي مل جيد على أرضنا سوى
آفاق مسدودة ،فتشتت يف
مجيع أحناء املعمورة تفتيشا عن
عمل غري متوفر يف وطنه.

واكد إن ما نسعى إليه اليوم هو
تصحيح هذه األخطاء الفادحة يف
املسرية الوهمية اليت اعتمدها
املسؤولون مدعني أنهم يبنون
االقتصاد اللبناني ،فحصد
اللبنانيون نتائجها السيئة ليس
أقلها إلغاء الطبقة الوسطى
صعبة
وتهجريها.طريقنا
والعراقيل كثرية ألن من تعود
ممارسة احلكم وظيفة يستدر منها
املال الوفري ،سيجهد ملنع جناح
من ميارس احلكم وسيلة إلمناء
وطنه وإعادة ازدهاره حفاظا
على استقراره االجتماعي.
وتابع عون :يف هذه الظروف
الصعبة وقد أصبحت الرؤية
فيها ضبابية يصعب معها
استشراف املستقبل والقيام
خبيارات اقتصادية ،وبينما
كثريون من رجال األعمال
مشاريع
يوظفون أمواهلم يف
َ
خارجية ،أو يف أحسن األحوال
يرتيثون للتوظيف على أرض
الوطن ،تقومون أنتم أصحاب
هذه املؤسسة السياحية الكربى
مببادرة استثمار حملي ،وخلق
فرص عمل جديدة .نهنئكم على
هذه املبادرة ،ونتمنى لكم دوام
النجاح ،ألن من يتعب يستحق،
ومن ال جيرؤ ال ينتصر.

حوري :املستقبل ليس املعرتض الوحيد على قانون
االنتخاب وحنن وجنبالط معا يف املفاصل الكربى االساسية

علق عضو كتلة املستقبل
النائب عمار حوري يف بيان
امس ،على ما نسب لرئيس
احلكومة جنيب ميقاتي من كالم
مفاده ان املعرتض الوحيد على
مشروع قانون االنتخاب هو تيار
املستقبل ،بالقول :نأسف ملا
مسعناه وندعوه وبعد عودة الوعي
املفقود اىل االطالع على موقف
شريكه يف احلكومة النائب وليد
جنبالط ،ومواقف النائب بطرس
حرب ،وحزب القوات اللبنانية،
وحزب الكتائب ،والعديد من
وبالتالي
السياسية،
القوى
تصحيح موقفه املتوتر الذي مل
جند له تفسريا يف السياسة.
وأكد أن التفسري الوحيد رمبا
هلكذا موقف هو الضربات املتتالية
اليت يتلقاها نظامه املتهاوي يف
سوريا وكان آخرها انشقاق زميله

رياض حجاب مما تسبب له بنوع
من الضياع نأمل أال يستمر طويال
ليتمكن من تبيان كل املواقف.
من جهة ثانية قال النائب
حوري أن تيار املستقبل يرفض
النسبية يف ظل عدم اإلستقرار
الذي يشهده لبنان ،داعيا
اىل إعتماد الدوائر اليت أسس
دعائمها إتفاق الطائف واعتماد
دوائر نتفق عليها.
واعترب حوري ان مشروع القانون
اإلنتخابي يستهدف قوى الرابع
عشر وتيار املستقبل ،مبديا
أسفه حلمل هذا املشروع نفسا
إيرانيا ،وملسات حزب اهلل لتغيري
مالمح لبنان يف العقود املقبلة
وهذا ما لن حيصل.
ورأى أن النائب وليد جنبالط
وتيار املستقبل هما معا يف
املفاصل الكربى األساسية.

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

مكتب ملبورن :كميل مسعود

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

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

«املطلوب قانون انتخابي يدمج النسيب واألكثري» ..ميقاتي :احلرب األهلية بديل النأي بالنفس
طلب رئيس احلكومة جنيب
ميقاتي مرارا من أعضاء
ومستشاري نقابة احملررين،
خالل لقائه األول بهم أمس
االول  ،عدم مغادرة السرايا
قبل أن يطرحوا كل ما عندهم
من أسئلة واستفسارات حول
والوضع
احلكومي
الوضع
السياسي واالقتصادي واالمين
واملعيشي ،فطال النقاش اكثر
من الوقت الرمسي احملدد.
أجاب ميقاتي بكل صراحة على
كل املواضيع .مازح الزمالء
وقبل بعضهم وعانق آخرين،
ّ
مضفيا جوا من اإللفة بينه
وبني احلضور ،مقسما أكثر من
مرة على صحة ودقة ما يقوله،
خاصة يف موضوع بقائه يف
رئاسة احلكومة وحرصه على
عدم إدخال البلد يف الفوضى
واإلرباك يف حال ترك املنصب.
أكد ميقاتي انه مستمر يف
حتمل املسؤولية ،لكنه قال
إنه «لن يكون حجر عثرة أمام
تشكيل حكومة جديدة حيادية
أو لإلشراف على االنتخابات أو
توافقية ليسموها كما يشاؤون،
وليتفقوا على من يشاؤون،
شرط توافر التوافق الوطين
على ذلك».
وأكد أن «مجيع األطراف على
الباخرة نفسها ،وبالتالي فإذا
غرقت غرق اجلميع» .أضاف:
حنن نقود الباخرة واآلخرون
يضربوننا بالسيوف يف ظهورنا.
وقال «إنين حريص على البلد
وال اقبل برتكه يف الفراغ
يف ظل هذه املخاطر الداهمة
علينا» .وأكد أن رئاسة
احلكومة «ليست حكرا لي أو
لسواي ،واإلهلاء واخذ البلد من
مشكلة اىل مشكلة كما خيطط له
البعض هو إنهاء للبلد».
توقف ميقاتي عند محالت
املعارضة الشرسة على احلكومة،
متسائال عن خلفيات إثارة
موضوع املخطوفني اللبنانيني
بهذه الطريقة اإلعالمية خالل
عرب
املاضيني،
اليومني
التحريض على الدولة والدعوات
إىل إقفال الطرق وسوى ذلك،
معتربا أنه مت أخذ املخطوفني
رهائن الستخدامهم لغايات
لبنانية داخلية ،مشريًا إىل
أن ظاهر االمور يوحي بتحريك
واستغالل ما» .وبالرغم من
تأكيده أن ال اتصال مباشر
مع اخلاطفني ،إال أنه أشار
إىل وجود رسائل غري مباشرة
وبعيدًا عن اإلعالم «لنعرف
أين ستصل األمور».
وردا على سؤال عن اتهام
البعض احلكومة بأنها صنيعة
النظام السوري ،أجاب :لو كنا

حكومة صنعتها سوريا لكان من
البديهي أن نتخذ سياسة تأييد
النظام السوري وليس النأي
بالنفس .هديف فقط محاية
وطين وإبعاده عن املزيد من
االنقسامات ،وأي قرار نتخذه
غري سياسة النأي بالنفس،
يعين املزيد من الشرخ الداخلي
وتوجها حنو حرب أهلية.
وردا على سؤال عن اجلدل
بشأن مشروع قانون االنتخابات
النيابية ،قال ميقاتي :ليقدم
اجمللس على ما يراه مناسبا
وليقسم الدوائر كما يشاء
إذا مل يعجبهم التقسيم الذي
أعددناه» .أضاف :إذا كانت
النوايا صافية ميكن التوصل
إىل قانون انتخابي يدمج بني
النسيب واألكثري ،مبا يؤمن
صحة التمثيل ،وما استوقفين
يف كالم الدكتور (مسري) جعجع،
يف مؤمتره الصحايف هو قوله
بإمكانية التوصل إىل حل بني
النسبية ودوائر القانون الصادر
عام .1960
وعن إمكان تأجيل االنتخابات،
قال« :هذا املوضوع ملغى
من قاموسي .العامل العربي
يتجه حنو الدميوقراطية وال ميكن
يف لبنان الذي كان رائدا يف
الدميوقراطية ،أن أقبل بتأجيل
االنتخابات ،إذا كنت رئيسا
للحكومة».
وعما إذا كان خائفا من عدوان
اسرائيلي جديد على لبنان ،قال:
«ليس لدي خوف يف الوقت
احلاضر ،ألن هناك تطمينات
دولية يف هذا اإلطار ،كما ان
ساحة اجلنوب هادئة».
وعن جدوى طاولة احلوار وإمكان
معاودتها يف السادس عشر من
اجلاري ،قال« :لقد صدرت
عن طاولة احلوار اجنازات كثرية
و«اعالن بعبدا» هو من اهم
االجنازات ألنه ركز على حياد
لبنان .احلوار ضروري وفخامة
باالتصاالت
يقوم
الرئيس
الالزمة يف هذا الشأن وابلغين
أنه مل يقطع االمل من معاودة
احلوار ،بفعل موافقة أطراف من
 8و 14آذار على احلضور ،وهو
يبحث يف كيفية إجناح احلوار أو
التأجيل».
كما أكد ميقاتي خالل افطار
يف
املقاصد»
«مجعية
البيال« ،أن التحدي السياسي
ّ
والبناء،
نواجهه باحلوار الصريح
حوار ليس فيه اكثرية وال
اقلية ،وليس فيه معارضة وال
مواالة».
وقال :اذا كانت الدميوقراطية
يف املمارسة وليس فقط يف
الشعارات  ،فاننا مدعوون بعد

فرش منزل للبيع
بداعي السفر

TEL: 0430999980

اقل من سنة على ممارسة حقنا
الدميوقراطي يف اختيار ممثلينا
يف الندوة الربملانية ،وسيكون
امام السادة النواب مسؤولية
درس واقرار قانون انتخابي
جديد اقرت احلكومة صيغة له
وفق املداوالت اليت شهدها
جملس الوزراء ،وهذه الصيغة
ميكن ان تشكل االساس
للنقاش الذي جيب ان يتم يف
مناخات اجيابية حتقق التوافق
الوطين املنشود.
اضاف :اما التحدي االمين
فتتصدى له مؤسساتنا االمنية
جبدارة وتفان ومسؤولية .واذا
كان شاب بعض هذه االجراءات
خلل او تسرع احيانا ،فان االنظمة
والقوانني املرعية االجراء تبقى
الضمانة لتصحيح املسار.
وتابع :اما التحديات اخلارجية،
وابرزها يف حميطنا العربي ،فان

لبنان يواجه احلركات والثورات
بسياسة النأي بالنفس مقدمني
مصلحة لبنان ووحدة ابنائه على
ما عداها من مصاحل وحسابات.
وسنواصل اعتماد هذه السياسة
اليت تلقى تأييدا دوليا يتسع
يوما بعد يوم النه كان اخليار
االمثل البقاء لبنان خارج
الصراعات االقليمية والدولية.
اىل ذلك ،استقبل جنيب ميقاتي
وفدا نيابيا من اللجنة الفرعية
املنبثقة من اللجان النيابية
املشرتكة واملكلفة صوغ قانون
انشاء هيئة ادارة الكوارث
برئاسة رئيس جلنة الطاقة
النيابية النائب حممد قباني.
والتقى كال من رئيس جملس
ادارة شركة طريان الشرق
االوسط حممد احلوت واملدير
العام ألمن الدولة اللواء جورج
قرعة.

قرطباوي :بالنظام النسيب يتمثل اجلميع
وحقوق مساحة حمفوظة مئة يف املئة
أوضح وزير العدل شكيب
قرطباوي ،يف تعليقه على
توقيف الوزير والنائب السابق
ميشال مساحة ،ان النائب العام
التمييزي باإلنابة يشهد شخصيًا
على التحقيق ،وفقًا لألصول يف
مثل هذه القضايا ،وتكون حقوق
املوقوف حمفوظة مئة باملئة.
ويف حديث اىل وكالة أخبار
تطرق قرطباوي اىل
اليوم،
ّ
مشروع قانون اإلنتخابات الذي
أقرته احلكومة أخريًا رافضًا ما
ّ
يصب يف مصلحة
يقال عن انه
ّ
الشيعة ،قائ ًال :وفقًا للنسبية
ّ
يتمثل اجلميع ،وكما قال الوزير
حممد فنيش ،األفضل ل حزب
اهلل هو النظام األكثري وليس
النسيب.
ضم املنت اىل بعبدا ،لفت
وعن
ّ
قرطباوي اىل ان أكثرية الناخبني
الساحقة تصبح من الطائفة
املسيحية ،وبالتالي يصبح
الصوت الفاعل للمسيحيني،
كذلك األمر بالنسبة اىل عاليه.
ولفت قرطباوي اىل أن
احلكومة أرسلت مشروع قانون
اىل جملس النواب ،والنواب
هم اسياد القضية بأكملها.
واضاف :حنن كتيار وطين حر
نوافق على النسبية ،ونسري
باملشروع الذي أقر .وتابع :ال
مانع من إدخال تعديالت بسيطة
اىل املشروع خصوصًا وانه ليس
إجني ًال او قرآنًا ،ولكن اخلطوط
األساسية موجودة ،جمددًا القول
ان النسبية تفتح اجملال لتمثيل

كل القوى.
وردًا على سؤال ،أوضح
قرطباوي ان هذا املشروع صادر
عن احلكومة وهي ستدافع عنه
يف جملس النواب ،مشريًا اىل
ان هناك أطرافًا ترفضه ،علمًا
وعبوا
ان بعض الوزراء رفضوه رّ
عن ذلك بكل دميوقراطية.
يضمن التمثيل االفضل
من جهة ثانية رد الوزير
قرطباوي على منتقدي مشروع
قانون االنتخاب اجلديد الذي
أقرته احلكومة بالتأكيد أن هذا
القانون يضمن التمثيل االفضل
للمسيحيني ولكامل مكونات
اجملتمع اللبناني على عكس
قانون الستني الذي يلغي
الصوت املسيحي وغريه يف
عدد من الدوائر.
ولفت يف حديث اىل اذاعة
صوت لبنان إىل أن املشروع
اجلديد يتالقى مع املبدأ األساسي
الذي اتفق عليه يف جلنة بكركي
كما ان املوافقة عليه مل تكن
وليدة الساعة بل نتيجة تنسيق
دائم مع البطريرك املاروني مار
بشاره بطرس الراعي.
القضائية
التعيينات
وعن
أبدى قرطباوي تفاؤله بقرب
اقرارها.
أما عن حريق وزارة العدل فأشار
إىل أن أعمال التنظيف ستبدأ
اليوم ملعرفة حجم االضرار
اليت حلقت باملكاتب وما اذا
كان هناك من ملفات هامة قد
طاوهلا احلريق.

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

TEL: 0406887852 - 0430999980

