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«خلصنا بقى» بلغة «اإلنرتنت» ،أحد الشعارات التي رفعتها «مسرية بيضاء»
انطلقت أمس االول من ساحة الشهداء إىل ساحة االنفجار يف األشرفية ،للتعبري
عن رفض املجتمع املدني ألداء السياسيني يف املعارضة واملواالة على السواء
توفره كتلته النيابية،
بوصفها «بيضة القبان»
بني االصطفافني الكبريين،
فوسع مساحة افرتاقه
ّ
عن املعارضة ،من دون

لالجيار
شقة جديدة خلف منزل Granny
 Flatمنفصلة عنه ..مؤلفة من غرفة
نوم واسعة وتوابعها
ملن يهمه االمر االتصال على:
0451102032

أن يقرتب كثريًا من «8
آذار» ،خمتارًا لنفسه موقعًا
خلف رئاسيت اجلمهورية
ثانيا،
واحلكومة
أوال
باالضافة اىل اصراره على

محالت حمزة للخضار والفواكه
االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
 Tel; 1886 9760التفاصيل ص8

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

التمسك بعالقته التارخيية
بري.
نبيه
بالرئيس
وقرر جنبالط أن يكون
صرحيًا يف مقابلته مع
غامن،
مرسيل
الزميل
فكشف العديد من فصول
املشاورات بينه وبني
يف
املعارضة،
فريق
رئيس
اغتيال
أعقاب
شعبة املعلومات يف قوى
اللواء
الداخلي
األمن
وسام احلسن ،مثلما رمى
بكل ما ميلك من معلومات
عن املواقف الدولية من
موضوع تغيري احلكومة
والنأي بلبنان عن األزمة
السورية ،وذهب أيضا
أبعد من ذلك لريسم افقا
طويال لألزمة السورية،
معرتفا بقوة النظام وقدرته
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جنبالط حيمي موقعه بكسر االصطفافات  ..واحلريري يتهمه بالكذب

خربة طويلة وصدق يف التعامل

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

قـرار دولـي بتحيـيـد االنتخابـات عـن «االشـتـبـاك احلكـومـي»

شهد اللبنانيون على
اهلواء مباشرة ،فص ًال
جديدًا من فصول االشتباك
السياسي الداخلي ،ليل
أمس االول ،لكن هذه
املرة ليس بني فريقي 8
و 14آذار ،بل بني زعيم
املعارضة سعد احلريري
وزعيم «الوسطية» النائب
وليد جنبالط ،وبدا يف ختام
حلقة «كالم الناس» قبيل
منتصف الليل ،أن فريق
« 14آذار» ليس قادرًا
حتمل «وسطيني»
على
ّ
مثل الزعيم الدرزي الذي
مل يوفر من انتقاداته
فريق « 8آذار» ،واختار أن
يتموضع حتت عباءة رئيس
اجلمهورية ميشال سليمان.
وقد اختار جنبالط أن
حيافظ على الرصيد الذي

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

ترحيب دولي بوقف إطالق النار  ..واملسلحون يصعّدون يف حلب

هدنة العيد يف سوريا :االختبار على األرض والقلوب خائفة
ختوض اهلدنة يف سوريا
فورا اختبارها امليداني ما
ان تسري صباح اجلمعة
(امس) .واذا كانت اهلدنة
جلبت شيئا من االمل
للسوريني ،اال انها يف
احسن احواهلا ستعين توقف
املوت ،او تراجعه ،من
صباح اجلمعة (امس) حتى
يوم االثنني املقبل ،بينما
ستظل االنفاس حمبوسة،
والقلوب خائفة ،من سقوط
سريع للهدنة ،او انفجار
العنف حلظة انتهائها.
واذا كان هناك من
تنفس الصعداء مع اعالن
اجليش السوري «وقف
العمليات العسكرية» ،وهو
ما ارفقه بشروط حتذيرية
واضحة ملسلحي املعارضة،
اجلماعات
مواقف
فان

مؤسسة الزوقي التجارية
ألصحابها بسام وجوزيف
وفادي الزوقي

ان
اظهرت
املسلحة،
االمل بثبات اهلدنة ،هش،
وان العيد قد ال يكون
مباركا كما يأمل كثريون.
وعلى الرغم من احلذر
السوري من االفراط يف
التفاؤل ،فان سلسلة من

املواقف الدولية البارزة،
اوحت ان الالعبني الكبار،
كروسيا والصني والواليات
املتحدة ،باالضافة اىل االمم
املتحدة ،يعولون على وقف

التتمة صفحة 31

هدوء حذر يف غزة عقب هدنة بوساطة مصرية

أشتون ج ّددت التزام أوروبا
شركة حلل الدولتني

التهدئة
تزال
ال
اسرائيل
بني
صامدة
والفلسطينيني يف قطاع
وساطة
بفضل
غزة
مصرية ،بعد دوامة جديدة
من اعمال العنف استمرت

 72ساعة وادت اىل
مقتل مخسة فلسطينيني،
ثالثة
اصيب
بينما
اشخاص جبروح بالغة يف
اسرائيل بينهم عسكري.

التتمة صفحة 31
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مطلوب للعمل يف مؤسسة الزوقي

في مستشفيي نورث شور وويستميد
Westmead Hospital - North Shore Hospital
أشخاص ذوو خربة يف تحضري :البيتزا  -الشاورما  -شاندويش بار
( - )Sandwich Baarالقهوة  Espresso Baarوغري ذلك
مطلوب طهاة ( )Chefsذوو خربة يف تحضري املؤكوالت العاملية

الرجاء االتصال بالسيد جبـّاوي على الرقم0450500615 :

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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اعالنات

رئيس بلدية اوبرن
نادر عطيه يهنئ
يتقدم رئيس
االتحاد
الفيدرالي
للمجالس
االسالمية
(AFIC) Muslims Australia

الحاج حافظ قاسم

بأحر التهاني من الحالية االسالمية بمناسبة عيد
االضحى املبارك عيد التضحية والعطاء ،اعاده اهلل
على الجميع بالخري والربكات وعلى اوطاننا باالمن
والسالم واالستقرار وعلى اسرتاليا باالزدهار والتقدم

وكل عام وانتم بخري

اول من علـّب فالفل  NSMالشهرية اليت تباع
يف مجيع احناء اسرتاليا
البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل
املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني

بصفتي رئيس بلدية
اوبرن أتقدم باالصالة
عن نفسي وبالنيابة
عن زمالئي اعضاء
املجلس البلدية
بأحر التهاني من
الجالية العربية عامة
واالسالمية خاصة
بمناسبة

Clr Ned Attie

Mayor Auburn City

عيد االضحى املبارك

نتقدم بأحر التهاني منكم ومن عائالتكم بهذا
العيد السيد عيد التضحية والعطاء

N.S.M

كبار التجار كانوا يأتون اىل سعيد الصيداوي
مستفسرين عن طعم الطحينة اللذيذ واملميز

اليوم تصنع الطحينة يف مصانع  N.S.Mباشراف
سعيد الصيداوي على احدث املاكينات ومن اجود انواع
السمسم ..طحينة N.S.M

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد..
تباع يف احملالت االسرتالية الكبرية طحينة  N.S.Mتتحدى االحسن

92 - 96 Henkel Street -Brunswick - Vic 3056 .. Tel: (03) 93808789.. www.nsm.com.au

علب الفالفل

بعض اآلالت

فالفل جاهزة

علب الطحينة
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لبنانيـــات

رأى أنه آن األوان للخروج من األزمة انطالقاً من اعالن بعبدا

شدد امام فهد وماضي على تعزيز عمل القضاء

السنيورة التقى السفراء :حلكومة جديدة تعيد التوازن سليمان تبلغ تأييد اهليئات االقتصادية ملواقفه

دعا رئيس كتلة املستقبل
الرئيس فؤاد السنيورة اىل
تشكيل حكومة جديدة تعيد
التوازن وحتضر األجواء إىل
أداء أفضل تهيئ لالنتخابات،
الفتًا اىل انه آن األوان
للخروج من األزمة انطالقًا من
اعالن بعبدا.
وقال اثر لقائه السفراء
حاولنا
واألجانب:
العرب
ممارسة املعارضة االجيابية
والبناءة لكننا وجدنا هذا
املستوى املتدني يف االداء،
ما انعكس على خمتلف
يف
وأسهم
املستويات
تصاعد مستويات التوتر يف
البالد ويف الوضع الذي دفع
باحلكومة اىل أن تكون اجملال
احليوي ملخالفة القواعد ،اليت
حاولت أن تظهرها امام الناس
وتؤكد حرصها على ما يسمى
بسياسة النأي بالنفس .واذ
بنا جند اعضاء احلكومة انفسهم
خيالفون هذه القواعد ،ناهيك
عن كل املؤشرات االجتماعية
واالقتصادية اضافة اىل اداء
أعضائها واخلالفات يف ما
بينهم ،كل هذا أوصلنا بدءا
من العريضة اليت قدمناها
اىل رئيس اجلمهورية يف 25
أيار  2012والعريضة األخرى
املقدمة من النواب ودعونا
فيهما اىل استقالة احلكومة
وتأليف أخرى حيادية تأخذ
البالد اىل مستوى أخف من
التوتر وتعيد التوازن اىل
الشراكة الوطنية وبالتالي
حتضر األجواء املناسبة ألداء
أفضل غري شعبوي ويؤدي
يف احملصلة اىل اإلعداد
لالنتخابات املقبلة بشكل
صحيح.
توج
أضاف :كل ذلك
ّ
بعملية اغتيال أطاحت بأحد
رموز املؤسسات االمنية اللواء
وسام احلسن على رغم كل
األداء الكبري الذي قام به
ومن أهم ما قام به كشف

الرئيس فؤاد السنيورة

النقاب عن  30شبكة جتسس
اسرائيلية كانت تعمل يف
لبنان ،كما كشف عن عملية
االغتيال اليت متت يف عني
علق ،كذلك املؤامرة اجلهنمية
اليت استعملت الوزير السابق
لتهريب
مساحة
ميشال
متفجرات اىل لبنان بهدف
افتعال فتنة بني اللبنانيني،
جند أيضا الكثري من األدوات
اليت تستخدم فعليًا وتغطي
عليها هذه احلكومة يف هذا
الشأن ،كل هذا دفعنا اىل
وأن
باستقالتها
املطالبة
يصار اىل اإلعداد لتأليف
حكومة جديدة ،حسب ما ينص
عليه الدستور وهو واضح
يف هذا الشأن حيث تقوم
احلكومة املوجودة بتسيري
األعمال وبالتالي لن يكون
هناك من فراغ على اإلطالق،
معتربا أن الكالم حول أنه ال
جتوز استقالة احلكومة قبل
االتفاق على البديل ،هو
خمالف للدستور ،وهنا أقول
من ترك امرا من أمور الشرع
أحوجه اهلل إليه ،جيب أن نلتزم
مبا ينص عليه الدستور.
التماس التحول
وتابع :يلمس اجلميع هذا
التحول الناتج عن هذا احلديث
اهلادئ الراغب بالتوصل اىل
نتيجة ،مند يدنا اىل مجيع
شركائنا يف الوطن كما
مند يدنا أيضا اىل فخامة
رئيس اجلمهورية املؤمتن
على الدستور ويستطيع أن
يقود املشاورات اليت تؤدي
اىل تأليف حكومة تستطيع
أن ختفض مستوى التشنج

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
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22 Clyde Street Rydalmere NSW
2116
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والتوتر وأن تعيد األمور بشكل
هادئ لكي يستطيع لبنان
استنادا اىل ما اتفقنا عليه
يف مؤمترات احلوار وال سيما
يف هذه السنة واليت تنتج عنه
ما يسمى إعالن بعبدا ،والذي
حيدد نقاطا متعددة تستطيع
أن تكون هي االساسية اليت
ترتكز عليها احلكومة العتيدة
من أجل تنفيذها.
بعد نقلكم وجهة نظركم
اىل السفراء العرب واألجانب،
ماذا كان موقفهم؟
 أعتقد أن هذا الشرح الذيقمنا به كان شرحا مفيدا جدا،
وملسنا تفهما واضحا من قبل
السفراء ،وهذا االمر ستجري
متابعته واالنفتاح على اجلميع
ولكن حسب ما ينص عليه
الدستور ،وما يدفع البالد
اىل إحداث نقلة حقيقية تؤدي
اىل نتائج عملية ،فما عشناه
وشهدنا خالل االشهر الفائتة
من فشل للحكومة ،مضيعة
للوقت وهذا االمر جيب ان
نعتاد عليه.
احلوار
تقاطعون
أنتم
واجللسات السياسية ،أال
تريدون اجللوس مع الفريق
اآلخر لالتفاق على شكل
تطالبون
اليت
احلكومة
بتشكيلها؟
 معروف كيف يتم تشكيلاحلكومة يف الدستور ،وليس
هناك سوابق لالتفاق على
حكومة جديدة واحلكومة ال
تزال قائمة ،على احلكومة أن
تستقيل وان ميارس رئيس
اجلمهورية دوره يف الدعوة اىل
املشاورات ،حنن من يتعرض
للقتل ،وحنن موجودون خارج
القرار يف البالد ،لذا جيب أن
يأخذ الطرف اآلخر هذا األمر
يف االعتبار.
وقال :حنن متضامنون
هو
واملوقف
وموحدون
االمتناع عن احلضور يف كل
االجتماعات اليت هلا عالقة
باحلكومة ،مشريًا هنا اىل
أن اللجنة اليت تشكلت يف
شأن حبث قانون االنتخابات
ستستمر ألنها مفيدة وحتى ال
يقال إنه يتم تعطيل قانون
االنتخابات.
وعن اللقاء املفاجئ الذي
مجعه بالرئيس سعد احلريري،
أجاب السنيورة :اشتقتلو.
ثم حتدث بالمبلي فأشار اىل
أن اللقاء كان مثمرًا ومن املهم
جدا ان نعرف آراء اجلميع،
هناك تأييد شامل من اجلميع
على ما اعتقد لدعم رئيس
اجلمهورية يف املشاورات
اليت جيريها ونتمنى التوفيق
له يف ذلك.
وعن رأيه يف استقالة
احلكومة ،قال إنها عملية
اللبنانيني
وعلى
لبنانية
التوصل اىل احللول السياسية
املناسبة.

اجلمهورية
رئيس
تابع
سليمان
ميشال
العماد
مع زواره يف قصر بعبدا،
سلسلة من امللفات السياسية
والديبلوماسية واالقتصادية
والقضائية واالعالمية واطلع
من وزير اخلارجية واملغرتبني
عدنان منصور على وضع
عالقات لبنان مع بعض
الدول وكذلك على موضوع
واملناقالت
التشكيالت
الديبلوماسية مللء الشواغر
يف السفارات والقنصليات
يف اخلارج ،اضافة اىل املراحل
التحضريات
بلغتها
اليت
املتعلقة حبق املغرتبني يف
االقرتاع يف انتخابات .2013
واطلع الرئيس سليمان من
وزير االعالم وليد الداعوق
على الوضع االعالمي بشكل
عام واخلطوات املتخذة لضبط
اخلطاب السياسي وختفيف
حدته يف وسائل االعالم لدى
السياسيني يف اثناء حواراتهم
على الشاشات متسائ ًال إذا
مل يكن يف استطاعتهم
التحاور على هذه الوسائل،
فكيف يصح ادعاؤهم ممارسة
الدميوقراطية اليت تقتضي
باحلد االدنى مساع الرأي اآلخر؟
وعرض الرئيس سليمان مع
النائب السابق منصور البون
للتطورات السياسية السائدة
راهنًا على الساحة الداخلية.
واستقبل رئيس جملس
القضاء االعلى جان فهد بعد
تسلمه منصبه رمسيًا وهنأه
متمنيًا العمل على ترسيخ
استقاللية القضاء وإبعاده عن
التجاذبات السياسية وتعزيز
العمل القضائي للتعجيل يف
امللفات والدعاوى املرفوعة
امام القضاة.
كذلك استقبل الرئيس
سليمان مدعي عام التمييز
القاضي حامت ماضي وهنأه
متمنيًا له التوفيق يف مهماته
من اجل جعل القضاء احلصن
اآلمن للدولة واملالذ واملرجعية
اليت تعطي كل ذي حق حقه.
القصار
اهليئات
رئيس
ونقل
اإلقتصادية الوزير السابق
عدنان القصار إىل رئيس
اجلمهورية ،تأييد اهليئات
ومواقفه
الوطين
لدوره
اجلامعة ،وال سيما تلك اليت
عب عنها منذ اللحظة األوىل
رّ
الغتيال اللواء الشهيد وسام
واملؤهل أول أمحد
احلسن
ّ
وجرحى
وقتلى
صهيوني
التفجري اإلرهابي الذي وقع
يف منطقة األشرفية يوم
اجلمعة املاضي.
وأكد القصار يف تصريح
له بعد الزيارة أن اللقاء مع
سليمان
ميشال
الرئيس
تطرقنا يف خالله إىل
والذي
ّ
الساحة
على
املستجدات
الداخلية ،كان يف غاية
اإلجيابية ونقلت إليه دعم

الرئيس ميشال سليمان

اهليئات اإلقتصادية ملواقفه
وللدور الوفاقي الذي يلعبه
يف هذه املرحلة الدقيقة ،من
أجل احلفاظ على اإلستقرار
والسلم األهلي يف لبنان،
وإبعاده قدر املستطاع عن
تداعيات األزمة السورية.
وقال :إن السياسة اليت
انتهجها الرئيس سليمان
سدة الرئاسة
منذ توليه
ّ
األوىل ولغاية اليوم ،واليت
أظهر يف خالهلا الكثري من
احلكمة واحلنكة ،قادت البالد
بر األمان،
لغاية اليوم إىل ّ
ومن هذا املنطلق ،تشدد
اهليئات اإلقتصادية على
وجوب اإلستجابة لدعوته إىل
احلوار ،كون البديل عن احلوار
وال سيما يف هذه املرحلة
بالذات ،هو الدخول يف الفراغ
القاتل ،مع ما يستتبعه ذلك
من تداعيات لبنان واللبنانيني
بغنى عنها .كذلك أعرب

القصار أمام الرئيس سليمان
عن دعمه للجيش اللبناني
ولقيادته احلكيمة وعلى رأسها
العماد جان قهوجي ،موضحَا
أن الدور الذي تلعبه املؤسسة
العسكرية ساهم يف محاية
اإلستقرار الداخلي ،قائال:
إن احلزم الذي أبداه اجليش
ّ
املخلني باألمن ،وال
اللبناني مع
سيما يف املناطق اليت شهدت
خلفية استشهاد
توترات على
ّ
اللواء وسام احلسن ،كان
مطلوبا ملنع تفاقم األمور أو
خروجها عن السيطرة ،مشددًا
على وجوب وقوف كل القوى
السياسية إىل جانب اجليش
اللبناني ،ودعمه ورفع الغطاء
ّ
املخلني باألمن واخلارجني
عن
عن القانون ،ليتسنى للجيش
القيام بواجبه يف الدفاع عن
السيادة الوطنية.
بالتضحيات اليت
نوه
وإذ ّ
ّ
اجليش
ويقدمها
قدمها
ّ
ّ
اللبناني يف سبيل الذود عن
الوطن إزاء املخاطر الداخلية
تتهدده،
اليت
واخلارجية
شدد القصار على وجوب
إبعاد املؤسسة العسكرية عن
زجها
الصراعات الداخلية أو ّ
يف التجاذبات السياسية،
وضرورة تزويدها بالعتاد
الالزم كي تبقى هذه املؤسسة
الدرع احلصني للبنانيني على
اختالف انتماءاتهم ومشاربهم
ومذاهبهم.

احلريري :سنواجه املخططات االرهابية لتكريس
مشروع الدولة الضامن لوحدة وامن لبنان
عرب الرئيس سعد احلريري،
عن حزنه وأمله لتزامن حلول
عيد األضحى املبارك هذا
العام مع ارتكاب جرمية اغتيال
رئيس شعبة املعلومات يف
قوى األمن الداخلي اللواء
وسام احلسن ،الذي ضحى
حبياته يف سبيل احلفاظ على
امن اللبنانيني واستقرارهم،
وإجهاض خمططات إشعال
الفتنة املذهبية والطائفية
اليت خيطط هلا أعداء لبنان.
وقال احلريري يف بيان
وزعه مكتبه االعالمي :إن
هذه اجلرمية اإلرهابية اليت
أدت أيضا إىل سقوط ضحايا
بريئة وتدمري منازل وممتلكات
العديد من املواطنني يف
منطقة األشرفية ،قد حرمت
العيد
بهجة
اللبنانيني
املعتادة ،وأعادتهم إىل أجواء
القلق واخلوف من خماطر
االنفالت األمين ،وعودة شبح
االغتياالت السياسية اليت
مرت على لبنان من قبل،
إال أن ذلك لن يثنينا عن
االستمرار يف مواجهة مثل
هذه املخططات اإلرهابية بكل
ما أوتينا من قوة يف سبيل
تكريس مشروع الدولة بقواها
الشرعية األمنية والعسكرية،

الرئيس سعد الحريري

باعتباره املشروع الوحيد
الضامن لوحدة لبنان وأمن
كل اللبنانيني دون استثناء،
ومنع حماوالت البعض جتاوز
دور الدولة ،أو احللول مكانها
حتت أي شعار أو حجة ما.
وختم :إننا بهذه املناسبة
املباركة نتمنى جلميع اللبنانيني
واملسلمني خصوصا ،أن حتل
األعياد املقبلة ،وقد تبددت
كل عوامل القلق وهواجس
االنفالت األمين ،وحتققت
آمال الشعب اللبناني يف
تثبيت األمن واالستقرار
وإحالل السالم يف كل ربوع
لبنان حتت سقف الدولة.
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لبنانيـــات
رأى أنه آن األوان للخروج من األزمة انطالقاً من اعالن بعبدا

السنيورة التقى السفراء:
حلكومة جديدة تعيد التوازن

دعا رئيس كتلة املستقبل
الرئيس فؤاد السنيورة اىل
تشكيل حكومة جديدة تعيد
التوازن وحتضر األجواء إىل أداء
أفضل تهيئ لالنتخابات ،الفتًا
اىل انه آن األوان للخروج من
األزمة انطالقًا من اعالن بعبدا.
وقال اثر لقائه السفراء
العرب واألجانب :حاولنا ممارسة
املعارضة االجيابية والبناءة لكننا
وجدنا هذا املستوى املتدني يف
االداء ،ما انعكس على خمتلف
املستويات وأسهم يف تصاعد
مستويات التوتر يف البالد ويف
الوضع الذي دفع باحلكومة اىل
أن تكون اجملال احليوي ملخالفة
القواعد ،اليت حاولت أن تظهرها
امام الناس وتؤكد حرصها على
ما يسمى بسياسة النأي بالنفس.
واذ بنا جند اعضاء احلكومة
انفسهم خيالفون هذه القواعد،
ناهيك عن كل املؤشرات
االجتماعية واالقتصادية اضافة
اىل اداء أعضائها واخلالفات يف
ما بينهم ،كل هذا أوصلنا بدءا
من العريضة اليت قدمناها اىل
رئيس اجلمهورية يف  25أيار
 2012والعريضة األخرى املقدمة
من النواب ودعونا فيهما اىل
استقالة احلكومة وتأليف أخرى
حيادية تأخذ البالد اىل مستوى
أخف من التوتر وتعيد التوازن
اىل الشراكة الوطنية وبالتالي
حتضر األجواء املناسبة ألداء
أفضل غري شعبوي ويؤدي يف
احملصلة اىل اإلعداد لالنتخابات
املقبلة بشكل صحيح.
توج بعملية
أضاف :كل ذلك ّ
اغتيال أطاحت بأحد رموز
املؤسسات االمنية اللواء وسام
احلسن على رغم كل األداء
الكبري الذي قام به ومن أهم
ما قام به كشف النقاب عن 30
شبكة جتسس اسرائيلية كانت
تعمل يف لبنان ،كما كشف
عن عملية االغتيال اليت متت
يف عني علق ،كذلك املؤامرة
اجلهنمية اليت استعملت الوزير
السابق ميشال مساحة لتهريب
متفجرات اىل لبنان بهدف
افتعال فتنة بني اللبنانيني ،جند
أيضا الكثري من األدوات اليت
تستخدم فعليًا وتغطي عليها
هذه احلكومة يف هذا الشأن،
كل هذا دفعنا اىل املطالبة
باستقالتها وأن يصار اىل
اإلعداد لتأليف حكومة جديدة،
حسب ما ينص عليه الدستور
وهو واضح يف هذا الشأن حيث
تقوم احلكومة املوجودة بتسيري
األعمال وبالتالي لن يكون هناك
من فراغ على اإلطالق ،معتربا أن
الكالم حول أنه ال جتوز استقالة
احلكومة قبل االتفاق على البديل،
هو خمالف للدستور ،وهنا أقول
من ترك امرا من أمور الشرع
أحوجه اهلل إليه ،جيب أن نلتزم
مبا ينص عليه الدستور.

التماس التحول

وتابع :يلمس اجلميع هذا
التحول الناتج عن هذا احلديث

اهلادئ الراغب بالتوصل اىل
نتيجة ،مند يدنا اىل مجيع
شركائنا يف الوطن كما مند
يدنا أيضا اىل فخامة رئيس
اجلمهورية املؤمتن على الدستور
ويستطيع أن يقود املشاورات
اليت تؤدي اىل تأليف حكومة
تستطيع أن ختفض مستوى
التشنج والتوتر وأن تعيد األمور
بشكل هادئ لكي يستطيع لبنان
استنادا اىل ما اتفقنا عليه يف
مؤمترات احلوار وال سيما يف
هذه السنة واليت تنتج عنه
ما يسمى إعالن بعبدا ،والذي
حيدد نقاطا متعددة تستطيع أن
تكون هي االساسية اليت ترتكز
عليها احلكومة العتيدة من أجل
تنفيذها.
بعد نقلكم وجهة نظركم اىل
السفراء العرب واألجانب ،ماذا
كان موقفهم؟
 أعتقد أن هذا الشرح الذيقمنا به كان شرحا مفيدا جدا،
وملسنا تفهما واضحا من قبل
السفراء ،وهذا االمر ستجري
متابعته واالنفتاح على اجلميع
ولكن حسب ما ينص عليه
الدستور ،وما يدفع البالد اىل
إحداث نقلة حقيقية تؤدي اىل
نتائج عملية ،فما عشناه وشهدنا
خالل االشهر الفائتة من فشل
للحكومة ،مضيعة للوقت وهذا
االمر جيب ان نعتاد عليه.
أنتم تقاطعون احلوار واجللسات
السياسية ،أال تريدون اجللوس
مع الفريق اآلخر لالتفاق على
شكل احلكومة اليت تطالبون
بتشكيلها؟
 معروف كيف يتم تشكيلاحلكومة يف الدستور ،وليس
هناك سوابق لالتفاق على حكومة
جديدة واحلكومة ال تزال قائمة،
على احلكومة أن تستقيل وان
ميارس رئيس اجلمهورية دوره
يف الدعوة اىل املشاورات،
حنن من يتعرض للقتل ،وحنن
موجودون خارج القرار يف
البالد ،لذا جيب أن يأخذ الطرف
اآلخر هذا األمر يف االعتبار.
متضامنون
حنن
وقال:
وموحدون واملوقف هو االمتناع
عن احلضور يف كل االجتماعات
اليت هلا عالقة باحلكومة،
مشريًا هنا اىل أن اللجنة اليت
تشكلت يف شأن حبث قانون
االنتخابات ستستمر ألنها مفيدة
وحتى ال يقال إنه يتم تعطيل
قانون االنتخابات .وعن اللقاء
املفاجئ الذي مجعه بالرئيس
سعد احلريري ،أجاب السنيورة:
اشتقتلو .ثم حتدث بالمبلي
فأشار اىل أن اللقاء كان مثمرًا
ومن املهم جدا ان نعرف آراء
اجلميع ،هناك تأييد شامل من
اجلميع على ما اعتقد لدعم
رئيس اجلمهورية يف املشاورات
اليت جيريها ونتمنى التوفيق له
يف ذلك .وعن رأيه يف استقالة
احلكومة ،قال إنها عملية لبنانية
وعلى اللبنانيني التوصل اىل
احللول السياسية املناسبة.

الراعي  :قداسة البابا يريد ان يكرم بشخصي الكنيسة املارونية ولبنان
غصت املدرسة املارونية يف
روما اليوم باملهنئني برتقية
البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي اىل رتبة كاردينال.
واكد الكاردينال الراعي امام
زواره «ان هذه اخلطوة الكرمية
من قبل قداسة البابا واضافة
اىل انها تكريم شخصي ،تأتي
ايضا تكرميا للبنان الذي زاد
حب قداسته له بعد زيارته يف
ايلول املاضي ،وقد اكتشف
أكثر قيمة لبنان واهمية دوره،
واعجابه بالشعب اللبناني».
واضاف «االمر ال يتوقف
عند التكريم امنا هو دعوة
ومسؤولية كي ننطلق مجيعا
اىل االمام ،يف ظروف صعبة
فيها الكثري من التحديات يف
لبنان ويف الشرق االوسط».
ومن ابرز زوار املدرسة
املارونية اليوم غبطة البطريرك
االنطاكي للسريان الكاثوليك
يوسف الثالث يونان يرافقه
اجلميل،
خمائيل
املطران
املطران هيالريون كبوجي
مطران القدس السابق للروم
الكاثوليك ،الرئيس العام
للرهبانية االنطونية االباتي
داود رعيدي على رأس وفد
من الرهبانية ،وفد من الرهبانية
املرميية املارونية برئاسة االب
سليم الرجي رئيس دير مار
انطونيوس الكبري روما ،وفد
من آباء مجعية املرسلني
اللبنانيني املوارنة ،اضافة اىل
عدد من ابناء اجلالية اللبنانية
يف روما.
املتصلني
ابرز
ومن
الرئيس
للتهنئة:
اليوم
سعد احلريري وكان اتصاله
مناسبة عرض فيها مع نيافته
لالوضاع العامة والتطورات،
واتفقا على مواصلة التشاور
والسعي احلثيث ملا فيه
مصلحة البالد العليا وعلى
ضرورة جتنيب لبنان املزيد
من االزمات والسقوط يف
اجملهول.
كما تلقى الراعي اتصاالت
من االمام عبد االمري قبالن،
الرئيس امني اجلميل ،نائب
رئيس احلكومة مسري مقبل،
وزير االعالم وليد الداعوق،
وزير البيئة ناظم اخلوري،
النائب هادي حبيش السفري
ميشال اخلوري ،والوزراء
عبيد،
جان
السابقني:
دميانوس قطار ،روجيه ديب،
اضافة اىل اتصاالت من عدد
من مطارنة لبنان واالنتشار.
وكان سفري لبنان لدى
الكرسي الرسولي اقام مساء
امس حفل عشاء على شرف
الكاردينال الراعي حضره
السفري البابوي يف لبنان
املونسنيور غابريللي كاتشا
واملطارنة ادمون فرحات،
فرنسوا عيد ،ميشال عون
ومنري خرياهلل ،االباتي داود
بأعمال
والقائم
رعيدي
السفارة اللبنانية يف روما
كريم خليل والقنصل البري
مساحة وعدد من الكهنة
والرهبان.
ويف كلمة ترحيبية له

الكاردينال الراعي

اعترب السفري خوري ان
«تاج الكاردينالية هو فخر
للبنان وللكنيسة املارونية
وهو استكمال لعمل غبطته
الدؤوب» متمنيا له دوام
النجاح يف عمله الكنسي
والوطين وراجيا من اهلل عودة
السالم اىل وطننا احلبيب
لبنان».
من جهته رد الكاردينال
الراعي بكلمة شكر قال
فيها»:لقد كان هذا اللقاء
معدا يف االساس لتكرميي مع
اصحاب السيادة املشاركني
يف السينودس ،ولكن ربنا
اراد ان يكون هذا اللقاء اول
لقاء بعد ان تكرم قداسة البابا
وشرف الكنيسة ولبنان  -كما
قال لي الكاردينال بريتوني-
وشرفين بتعييين كارديناال،
يف هذا البيت اللبناني

احملب.
وجدد الراعي شكره للسفري
البابوي يف لبنان «على
اجلهود الكبرية واملثمرة اليت
قام بها مع اللجان اخلاصة
لتحضري زيارة البابا اىل
«خالل
واضاف:
لبنان»،
لقائي الكاردينال بريتوني
قال لي :قداسة البابا يريد
ان يكرم بشخصك الكنيسة
املارونية ولبنان ،وهو يعتمد
كثريا على الكنيسة املارونية
وعلى البطريرك املاروني يف
مواجهة الصعوبات الكثرية يف
الشرق األوسط .لقد فرحت
كثريا برغبة قداسة البابا
وبكالم الكاردينال بريتوني
ولكنين تشجعت وعلمت اننا
كنيسة قوية ،وان لدينا
واخواني املطارنة ،دور كبري
امام حتديات ومسؤوليات

هذا العصر ،واكتشفنا ذلك
أكثر خصوصا عندما دخلنا
السينودس ،وادركت كم ان
مسؤولياتنا كبرية يف الشرق
االوسط .ولذلك علينا ان
نعمل اكثر ونتعاون سويا».
وجدد نيافته شكر قداسة
على
والسينودس
البابا
االهتمام بلبنان مؤكدا ان
خطابات وزيارة قداسة البابا
اىل لبنان واالرشاد الرسولي
وسينودس األساقفة املنعقد
حاليا يف الفاتيكان حول
اإلعالن اجلديد لالجنيل من أجل
نقل اإلميان املسيحي ،هي
عالمات رجاء وامل للكنيسة
وللشرق االوسط».
وتابع الراعي« :وحدها ارادة
اهلل تقود حياتنا وتنري دروبنا،
شرط ان نعيش بوحي هذه
االرادة ،وانين قد تشرفت
وتكرمت من خالل تكريم
ّ
الكنيسة املارونية ولبنان».
ومساء التقى غبطته عددا
من ابناء اجلالية اللبنانية يف
كنيسة القديس مارون يف
املعهد احلربي املاروني يف
روما وذلك يف اطار برنامج
«التنشئة املسيحية» وتوقف
عند مفهوم سنة االميان
اليت أعلنها البابا بندكتوس
السادس عشر وسلط الضوء
على تعليم األب األقدس خالل
مقابلته العامة مع املؤمنني
يوم األربعاء املاضي ،مذكرا
بأن اإلميان عطية من اهلل.
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رأى ان ال مصلحة حلزب اهلل بإشعال الفتنة

القوات تن ّسق مع  14آذار وسليمان

النائب كرم :لن نقبل فزاعة الفراغ
اكد عضو كتلة القوات
اللبنانية النائب فادي كرم ان
مكونات قوى الرابع عشر
كل
ّ
من آذار على تنسيق وتشاور،
معينة
لكن لضرورات أمنية
ّ
يتعذر علينا حضور لقاء ما ،يف
اشارة اىل اللقاء الذي انعقد
مساء الثالثاء يف دارة الرئيس
امني اجلميل يف بكفيا والذي
ضم الكتائب واملستقبل من
ّ
دون القوات.
وعما اذا كان رئيس حزب
ّ
القوات مسري جعجع سيشارك
يف املشاورات اليت جُيريها
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان مع اقطاب احلوار يف
بعبدا ،اكد كرم ان القوات
ال ُتقاطع الرئيس سليمان،
وهي على تنسيق كامل معه،
خصوصًا بعد مواقفه الوطنية
االخرية.
وقال ردًا على سؤال من
الواضح ان هناك اجهزة امنية

يف الدولة تعمل لغري مصلحة
الوطن بل ملصلحة جهات
خارجية واحزاب ،ومن الواضح
ايضًا ان قتل شخص يف حجم
رئيس شعبة املعلومات اللواء
الشهيد وسام احلسن يف هذه
الطريقة ،يؤكد وجود خروق يف
االجهزة االمنية.
واعلن ان هدفنا اسقاط
احلكومة ،وال تراجع عن ذلك
حكومة
انها
اثبتت
النها
الفريق الواحد واحلزب الواحد،
كشفتنا
النها
وسنسقطها
وكشفت الوطن آمنيًا ،اضافة
اىل فشلها يف ادارة امللفات
املعيشية واالجتماعية ،واكد
اننا ذاهبون اىل التصعيد وهذا
حقنا ولن نرتاجع عنه.
وختم :لن نقبل املضي ب
ّ
تعذر تشكيل
فزاعة الفراغ اذا
ّ
حكومة جديدة الن الوطن ُيدار
بالدستور والقانون ال بالتهديد
بالفراغ والسالح.

خميرب :اغتيال احلسن ف ّجر كل الغرائز

اعترب عضو تكتل التغيري
واإلصالح النائب غسان خميرب
أن معرفة مرتكيب جرمية اغتيال
اللواء وسام احلسن ،هو مطلب
كل اللبنانيني ألن الشهيد
احلسن هو شهيد لبنان وليس
معني،
شهيد طائفة أو حزب
ٍ
رافضًا حتميل احلكومة أو
الرئيس جنيب ميقاتي مسؤولية
ما حصل.
ٍ
حديث تلفزيوني،
خميرب ويف
رأى أن لبنان كان على مشارف
أزمة كبرية ،المست وقوع حرب
أهلية ،ما خلق قلقًا لدى مجيع
األطراف خاصة مع عودة الكالم
الطائفي إىل الشارع .وأضاف:
فجر كل الغرائز
االغتيال
ّ
والعنف املخبأ ،كما أظهر عورات
ً
خاصة وأن هناك أزمة
الدولة
نظام يف لبنان ،إذ مل يعد
هناك دولة بدءا من األمن مرورًا
بدور املؤسسات انتهاء حبقوق

النائب اخلازن :رئيس اجلمهورية يقوم
بدوره واخلشية من طابور خامس

استغرب عضو تكتل التغيري
واإلصالح النائب فريد اخلازن
الدولية
األطراف
حرص
واإلقليمية على استقرار لبنان
أكثر من حرص بعض األطراف
اللبنانيني على ذلك ،موضحًا
أن تأكيد الرسالة الدولية
أهمية االستقرار ،ال يعين تبنيها
احلكومة بكل تفاصيلها ،بل
تأييدها االستقرار وعدم الدخول
يف الفراغ السياسي الذي يؤدي
حكما اىل فراغ أمين.
وإذ أثنى على املشاورات
اليت يقوم بها رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان من أجل
مجع أقطاب احلوار للبحث يف
أن هذا
الوضع احلكومي ،أكد ّ
التحرك طبيعي وضروري ال

سيما بعد حادثة اغتيال اللواء
وسام احلسن والرئيس سليمان
يقوم بدوره كام ًال يف هذا
اإلطار للتعامل مع اجلرمية ومنع
تداعياتها السلبية على البالد،
مشددا على عودة أكيدة اىل
احلوار فال وسيلة أخرى سوى
اجللوس اىل الطاولة ال سيما بعد
حادثة االغتيال ،حيث أن من قام
باجلرمية قصد إدخال البالد يف
بلبلة وفتنة ،والسماح للطابور
اخلامس بإرباك الوضع األمين
الداخلي .وأوضح أن ال حزب
اهلل وال تيار املستقبل يريدان
حتويل لبنان اىل ساحة حرب ّ
اال
أن هناك بالتأكيد من يريد ذلك،
فالطابور اخلامس موجود وحاضر
ّ
لكنه يستفيد أكثر يف فرتات

األزمات وهذا ما جيب تداركه،
منتقدا مطالبة املعارضة بإسقاط
احلكومة للوصول اىل السلطة
فقط ،فهي تسعى اىل ذلك
منذ حلظة تأليفها ّ
اال أن الوضع
اختلف اليوم ،ال سيما يف ظل
الوضع السوري واالنقسام
املذهيب والتحريض الذي نسمعه
يوميًا ،وأخريا اغتيال املسؤول
األمين األول يف لبنان.
ولفت اىل أن انقسام  14آذار
على موضوع املشاركة ليس
غريبًا ،حيث أن القوات اللبنانية
ال تشارك أص ًال واألطراف
األخرى تبقى مشاركتها خجولة
ومرتددة ،على رغم أن اجللسة
األخرية محلت يف مضمونها ما
ميكن أن يبنى عليه.

مناقيش  -لحم بعجني  -صفائح بجبنة  -سبانخ -
سنبوسك  -كباكيب  -أقراص كبة  -شيش برك -
بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

الناس.
وطالب خميرب مبعرفة مرتكيب
هذه اجلرمية ألن الشهيد احلسن
هو شهيد كل اللبنانيني ،وبات
هناك خوف لدى البعض على
أمنهم وعلى احلكومة احتضان
هذا اخلوف ،كما جيب طرح
حلول جدية وعدم االكتفاء
بالتساؤل من هو القاتل ،بل
كيف جيب ان نتجنب وقوع
اغتياالت أخرى.
وتابع :هناك فرضيات كثرية
وقد ذكرها اللواء أشرف ريفي،
والفرضيتان املطروحتان هما
االسرائيلية والسورية ،بالنسبة
لألوىل أرى أن اسرائيل تريد
معاقبة اللواء احلسن على
اكتشافه شبكة العمالء ،ويف
الوقت عينه تسعى إلشعال
الفتنة يف لبنان .أما سوريا
فهي منزعجة من اكتشاف
خمطط التفجري الذي كان
ّ
سينفذه،
الوزير ميشال مساحة
مستبعدًا فرضية تورط حزب اهلل
ألن ليس من مصلحته إشعال
فتنة.
إىل ذلك ،رأى خميرب أن
استقالة احلكومة ال حتمي لبنان
من اإلنفجارات ،وأن هناك
استغال ً
ال سياسيًا لالغتيال من
أجل اسرتداد السلطة ،مشددًا
على ضرورة محاية لبنان،
أمنيا من خالل تعزيز الوضع
األمين وسياسيًا من خالل منع
حصول فتنة سنية -شيعية،
ثانيا التزام سياسة احلياد ملنع
امتداد املعركة السورية إىل
لبنان ،وثالثًا العمل اجلدي على
ارساء العدالة يف التحقيقات.
وعن مقاطعة قوى  14آذار
احلوار قال :انها حتصر نفسها

مبوقف من خالل مقاطعة احلوار،
الفتًا إىل أن موقف رئيس جبهة
النضال الوطين النائب وليد
جنبالط سيكون أساسيًا يف شأن
بقاء احلكومة أو استقالتها.
وعن الدعم الدولي للحكومة
قال :حكومة ميقاتي متكنت

من متويل احملكمة الدولية
واستطاعت اتباع احليادية ،وهذا
األمر ساعدها على الوصول إىل
مستوى يستحق دعم الدول
الغربية ،اليت ترى أن اسقاطها
بهذه الطريقة سيؤدي إىل حالة
عدم استقرار.

كونيللي ج ّددت من بيت الوسط ادانة االغتيال
ووجوب ضمان االستقرار واألمن والعدل يف لبنان
دانت سفرية الواليات املتحدة
األمريكية مورا كونيللي اغتيال
اللواء احلسن وحماوالت استخدام
االغتيال كأداة سياسية بوضع
حد لالفالت من العقاب ،مشرية
ّ
اىل أن بالدها ستواصل العمل
مع شركائها الدوليني لتعزيز
الدولة اللبنانية واستقالل لبنان
واستقراره.
فقد استقبل مدير مكتب
الرئيس سعد احلريري السيد
نادر احلريري يف بيت الوسط
أمس االول السفرية كونيللي
وجرى عرض آلخر التطورات
احمللية واإلقليمية والعالقات
الثنائية بني البلدين.
بعد اللقاء قالت كونيللي،
حبسب بيان وزعته السفارة
االمريكية :مرحبا ،وعيد مبارك.
كان لي اجتماع مثمر مع السيد
نادر احلريري اليوم أمس ،وقد
حبثنا الوضع السياسي واألمين
يف لبنان واألحداث يف املنطقة
يف أعقاب اغتيال رئيس شعبة
املعلومات يف قوى األمن الداخلي
اللواء وسام احلسن.
الشعب
باسم
اضافت:
األمريكي ،أود أن أعرب مرة
أخرى عن تعاطفنا العميق وتعازينا

ألسر مجيع الذين قتلوا وأصيبوا
يف  19تشرين األول اجلاري.
إننا نواصل الوقوف إىل جانب
الشعب اللبناني ،وندين بأشد
العبارات اغتيال اللواء احلسن،
ومجيع حماوالت استخدام االغتيال
كأداة سياسية .حنن نتشارك مع
آخرين يف لبنان يطالبون بوضع
حد لالفالت من العقاب على
االغتياالت السياسية وغريها من
أشكال العنف لدوافع سياسية،
وقد قدمنا املساعدة األمريكية
يف التحقيق للمساعدة على
ضمان تقديم اجلناة إىل العدالة.
الواليات
تبقى
وختمت:
املتحدة ملتزمة بلبنان مستقال
وسيدا ومستقرا .إن االتفاق
على الطريق للسري قدما يعود
إىل األطراف اللبنانيني ،وانه
ألمر أساسي أن يتم ذلك من
خالل مسار سياسي سلمي.
جيب احملافظة على استمرارية
املؤسسات والعمل احلكومي من
أجل ضمان االستقرار واألمن
والعدل يف لبنان ،وسوف
نواصل العمل مع شركائنا
الدوليني لتعزيز الدولة اللبنانية
ولتعزيز استقالل وسيادة لبنان
واستقراره.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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عرض االوضاع مع السفري الربيطاني وبالمبلي

جعجع :النظام السوري وايران خططا لتصفية احلسن وحزب اهلل املنفذ
استقبل رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع امس
االول ،املنسق اخلاص لألمم
املتحدة يف لبنان ديريك بالمبلي
يف حضور مستشار العالقات
اخلارجية يف القوات ايلي خوري
رئيس جهاز العالقات اخلارجية
يف احلزب بيار بوعاصي ،وجرى
خالل اللقاء عرض لألوضاع
العامة يف لبنان واملنطقة.
اىل ذلك ،التقى جعجع السفري
الربيطاني طوم فليتشر ،وعرض
الطرفان ،حبسب بيان للمكتب
اإلعالمي جلعجع آخر املستجدات
السياسية على الساحة اللبنانية،
والسيما الوضع الراهن عقب
اغتيال اللواء وسام احلسن،
وجرى التأكيد على أنه جيب
أن تأخذ العدالة جمراها يف
لبنان ،ويلقى اجملرمون عقابهم
بدءا من عمليات االغتيال منذ
عام  2005وصوال اىل حماولة

اغتيال الدكتور جعجع والنائب
بطرس حرب وتفجري األشرفية.
وكان جعجع شن محلة على
أجهزة أمنية لبنانية ومسؤولني
يف القطاعات األمنيةّ ،
متهمًا
اياهم بالسري وفق خمططات
إيرانية  -سورية بتنفيذ مسند
إىل حزب اهلل.
وقال يف حديث اىل صحيفة
الوطن السعودية لو ان قضية
الوزير السابق ميشال مساحة
اليت قادت إىل تصفية رئيس
اللبناني
املعلومات
شعبة
اللواء وسام احلسن ،األسبوع
املنصرم ،وقعت بيد اشخاص
آخرين ،رمبا لتمت التغطية
عليها ،وشهد لبنان خرابا
اكرب مما شهده مبقتل الشهيد
احلسن.
ورفض تسمية األشخاص
او اجلهات اليت ينتمون إليها،
مشريا إىل انهم مسؤولون

وفد من مكتب التحقيقات الفدرالي
االمريكي باشر عمله يف موقع انفجار
االشرفية والتقى النائب العام التمييزي
وصل وفد من مكتب
التحقيقات الفدرالي االمريكي
اف بي آي اىل بريوت امس
االول وبدأ عمله على الفور يف
مكان وقوع التفجري الذي اودى
حبياة رئيس فرع املعلومات يف
قوى االمن الداخلي اللواء وسام
احلسن ،حبسب ما افاد وزير
الداخلية مروان شربل وكالة
فرانس برس.
وقال الوزير ان وفد ال اف
بي آي وصل اىل بريوت وهو
يعاين مكان اجلرمية وبدأ جبمع
االدلة.
وذكر املدير العام لقوى االمن
الداخلي اللواء اشرف ريفي
لوكالة فرانس برس االثنني
ان وفدا من مكتب التحقيقات
الفدرالي سيقدم مساعدة للبنان
يف جمال االدلة اجلنائية ،بناء
على اتفاق بني رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي ووزيرة اخلارجية
االمريكية هيالري كلينتون.
وكان مدير مكتب التحقيقات
الفدرالي االمريكي روبرت مولر
اجرى اتصاال هاتفيا بريفي
معزيا مبقتل احلسن ومبديا
استعداد بالده للمساعدة يف
التحقيقات.
وقال صحافيون يف مكان
االنفجار يف منطقة االشرفية
يف شرق بريوت ان القوى
االمنية متنع املصورين من
التقاط الصور خالل عمل الوفد
االمريكي.
وقد التقى وفد اخلرباء بعد
الظهر النائب العام التمييزي
القاضي حامت ماضي.
وكان ماضي قد اوضح ان
كل ما قيل وسيقال يف قضية
اغتيال رئيس شعبة املعلومات
اللواء وسام احلسن ويف قضايا
مماثلة ال ميت إىل احلقيقة

بصلة ألنه ليس صادرا عن
املرجع القضائي املرخص له
التصريح.
وقال يف بيان يف كل مرة
يقع فيها حادث امين كبري،
مثلما حصل اخريا عندما اغتيل
اللواء وسام احلسن ،يتناول
إعالميون وصحافيون وآخرون
اجلانب القضائي من احلدث ،ال
سيما ما يتعلق منه بالتحقيقات
اليت تكون جارية من قبل
املختلفة،
األمنية
األجهزة
بالتحليل وتوزيع املسؤوليات
والتلميح إىل الفاعلني إىل ما
هنالك ،وينسبون كالمهم إما
إىل مصادر قضائية او مصادر
امنية.
اضاف إن كل ما قيل
وسيقال يف قضية اغتيال
اللواء وسام احلسن ويف قضايا
مماثلة ال ميت إىل احلقيقة
بصلة ألنه ليس صادرا عن
املرجع القضائي املرخص له
التصريح ،داعيًا اجلميع اىل
االمتناع وبصورة تامة ونهائية
عن الكالم صراحة وتلميحا يف
اجلانب القضائي من اي قضية
ال سيما قضية اللواء احلسن
ألن يف ذلك إساءة إىل التحقيق
ّ
يشكل جرما
وعرقلة لسريه ما
جزائيا ،كما دعا من جهة اخرى،
رؤساء حترير الوسائل االعالمية
املختلفة اىل رفض نشر اي مقال
او خرب يتعلق بتحقيق قضائي ما
مل يكن موقعا او صادرا عن
مرجع حيق له التصريح.
وختم القاضي ماضي إنين
اعول كثريا على احلس الوطين
والقانوني لدى مجيع املتعاطني
الشأن االعالمي على حسن
تفهمهم لطبيعة األخبار املتعلقة
بالشأن القضائي ،آمال اال اضطر
إىل االحتكام إىل القانون.

امنيون واجهزة امنية لبنانية.
وإذ اعترب ان كشف اللواء
الشهيد وسام احلسن لقضية
وجه صفعة ألطراف
مساحة،
ّ
كانت تسعى ألن يكون لبنان
رسائلها
إلرسال
مسرحا
اإلقليمية والدولية للهروب من
الواقعّ ،
اتهم النظام األسدي
بصراحة ومباشرةيف التخطيط
إىل جانب إيران بالضلوع يف
تصفية اللواء احلسن ،بتنفيذ
من حزب اهلل.
واشار جعجع اىل ان اللواء
احلسن استفز حمور إيران-
سورية  -حزب اهلل بإحكام
على
والقبضة
السيطرة
التجاوزات األمنية اليت يقوم
عليها البعض من املنتمني
لبنانية
سياسية
لتيارات
موالية لنظام الرئيس السوري
بشار األسد الذي يعيش أيامه
األخرية.

التعازي بالشهيد احلسن يف املديرية العامة لقوى األمن
جرى ظهر امس االول تقبل
التعازي باستشهاد اللواء وسام
احلسن يف مقر املديرية العامة
لقوى األمن الداخلي ،يف حضور
املدير العام اللواء أشرف ريفي
وقادة القطاعات االمنية.
الرئيس
املعزين
ومن
الرئيس
احلسيين،
حسني
سليم احلص ،ممثل شيخ عقل
طائفة املوحدين الدروز الشيخ
نعيم حسن وفد من مشيخة
العقل برئاسة القاضي غدي
مكارم ،ممثل بطريرك السريان
إغناطيوس
مار
الكاثوليك
يوسف يونان املطران يوسف
ملكي ،نائب رئيس جملس
النواب فريد مكاري ،الوزراء:
حممد الصفدي ،فايز غصن،
حسني احلاج حسن ،مروان
شربل ،شكيب قرطباوي ،فريج
صابوجنيان ،سليم جريصاتي،
عالء الدين ترو ،وائل أبو فاعور،
غازي العريضي يرافقه وفد من
احلزب التقدمي االشرتاكي،

علي حسن خليل والنائب غازي
زعيرت ممثال حركة أمل ،وزير
الدولة مروان خري الدين يرافقه
وفد من احلزب الدميوقراطي
اللبناني ضم النائب السابق
مروان أبو فاضل ،السفراء:
االيراني غضنفر ركن أبادي،
الواليات املتحدة االمريكية مورا
كونيللي ،الفرنسي باتريس
باولي ،املغربي علي أوميلي،
والكندية هيالري ادامز.
وحضر النواب :عمار حوري،
نبيل دو فريج ،حممد احلجار،
غازي يوسف ،حممد قباني ،أمحد
فتفت ،أغوب بقرادونيان ،أيوب
محيد ،سيمون ابي رميا ،وليد
خوري ،االن عون ،اميل رمحة،
نديم اجلميل ،ميشال فرعون،
اغوب بقرادونيان ،حسن فضل
اهلل ،خضر حبيب ،خالد زهرمان،
عاطف جمدالني ،غسان خميرب،
أالن عون ،جان أوغاسبيان ،ناجي
غاريوس ،نهاد املشنوق ،فادي
اهلرب ،طوني أبو خاطر ،عاصم

عراجي ،جوزيف معلوف ،وشانت
جنجنيان ،رئيس جملس القضاء
األعلى جان فهد ،نائب رئيس
جملس الوزراء السابق عصام
أبو مجرة ،الوزراء السابقون:
نايلة معوض ،فوزي صلوخ،
وئام وهاب ،ريا احلسن ،وزياد
بارود ،النواب السابقون :إيلي
سكاف ،سامي اخلطيب ،زهري
العبيدي ،سليم دياب ،وصالح
احلركة يرافقه وفد من جتمع
لبنان املدني.
كما حضرت شخصيات روحية
ودبلوماسية من خمتلف الطوائف
اهلية
ومجعيات
وفاعليات
وشخصيات فنية وادبية.
وحتدثت السفرية الكندية
فقالت :عندما أنظر إىل أرز
لبنان اخلالد ،أمثن خلوده وصمود
شعبه ،وأفكر دائما بقوة هذا
الصمود .وما يهمين ويهم
الدولة الكندية هو استقرار هذا
البلد واستتباب األمن فيه.

أوسرتاليا تدخل على خط أزمة الالجئني املتفاقمة لبنانياً
بوين :قبلنا  1000سوري وننظر يف ملفات فلسطينيني وعراقيني

دخلت اوسرتاليا على خط ازمة
الالجئني السوريني املتشعبة
لبنانيًا ،عرب الزيارة اليت قام
بها وزير اهلجرة واملواطنة
كريس بوين اىل لبنان يف االيام
األخرية.
الوزير
جولة
ان
ويبدو
االوسرتالي على املسؤولني
اللبنانيني ويف مقدمهم رؤساء
النواب
وجملس
اجلمهورية
واحلكومة فض ًال عن تفقده مراكز
اقامة الالجئني السوريني وخميم
الالجئني الفلسطينيني يف برج
الرباجنة ،اسفرت عن جمموعة
خطوات عملية ستتخذها حكومة
كانبريا يف هذا اجملال .ابرزها،
كما شرح بوين يف لقاء مع
«النهار» البريوتية عشية مغادرته
لبنان ،قرار بالده قبول ألف
الجئ سوري ضمن برنامج اعادة
التوطني.
عمليا ،متحورت اجتماعات بوين
مع املعنيني على نقطتني .االوىل
متثلت يف معاينة اوضاع السوريني
والفلسطينيني «كي نفهم الوضع
عن كثب وحندد آلية تقديم دعم
اضايف للمتأثرين» .فيما تناولت
الثانية هجرة اللبنانيني اىل
اوسرتاليا ،مع وجود ما بني
 200ألف اىل  400ألف لبناني
 اوسرتالي ،وفقًا للمعيار الذييتم اعتماده ،كما قال.
ويف االستنتاجات االولية اليت
يسوقها ،ان النازحني السوريني
الذين ناهز عددهم املئة الف هم
يف وضع مزر جدا ،والعدد هذا
يشكل عبئا على لبنان انطالقا
من مساحته اجلغرافية الضيقة
وعدد سكانه .ومع اقراره بأن
اخليار االنسب يبقى يف عودتهم
اىل سوريا ،عندما تسمح الظروف
«اال اننا سنصل اىل وقت تفكر
فيه دول العامل بضرورة فعل
املزيد .لذا ،سنستضيف حنو
الف الجئ تأثروا باالزمة ،وهذا
رقم بسيط ( )...لكننا ننظر يف
حاالت قانونية اخرى وبنوع خاص

الالجئني العراقيني الذين انتقلوا
من سوريا اىل لبنان».
خصصت اوسرتاليا حنو 20
مليون دوالر اوسرتالي حتى
اآلن كمساعدات لالزمة السورية
ما وضعها يف املرتبة الرابعة
على مستوى الدول املاحنة.
ويف تشخيص بوين ان احلكومة
اللبنانية تتعامل مع «وضع صعب
جدًا» ،يتزامن مع العمل اجليد
الذي تقوم به املفوضية العليا
لالجئني و»كاريتاس» ووكاالت
اخرى .وهو ينقل عن الجئني
سوريني التقاهم يف جولته كالما
خالصته «ان االزمة السورية قد
تدوم لـ 15عامًا» ،متسائ ًال «هل
ميكن ان نقول ان اقامتهم يف
لبنان لـمدة  15عامًا مستدامة؟ انه
أمر صعب جدًا».
األوضاع املزرية نفسها عايشها
الوفد االوسرتالي يف خميم برج
الرباجنة.
ورغم الدعم الذي تقدمه
كانبريا اىل وكالة غوث الالجئني
وتشغيلهم («االونروا») ،اال ان
مشاهدات الوفد االخرية ومالحظاته
قد تدفع احلكومة االوسرتالية اىل
التفكري يف املزيد الذي ميكن
فعله يف هذا الشأن .وعما اذا
كان يعين بهذه املالحظة تسهيل
انتقاهلم اىل اوسرتاليا ،جييب:
«قد حيصل ذلك ولكن ليس
بأعداد كبرية .سننظر يف حاالت.
نتحدث عن رقم صغري يف الشرق
االوسط ككل».
 20ألف الجئ هو الرقم الذي
يتعني على احلكومة االوسرتالية
استقباله سنويًا ما جيعلها يف
املرتبة الثالثة او الثانية عامليًا،
وفقا لالجراءات املتبعة ،على
مستوى اعادة التوطني .وتنطلق
الدولة يف هذا اجملال من معايري
تأخذ يف االعتبار اولوياتها وحاالت
الطوارئ ،اىل االوضاع العائلية
اليت يتم حتويلها من املفوضية
العليا لالجئني .ويف هذا الباب،
ال يستثين بوين احتمال النظر

يف حاالت الفلسطينيني الذين
انتقلوا اخريًا من سوريا اىل لبنان
ولو انه يذكر ان «نسبة الـ20
ألفًا تشمل العامل امجع ،مبا فيه
افريقيا وآسيا ،األمر الذي يبقي
مهمتنا حمددة جدًا».
وتقود هذه الوقائع وزير
اهلجرة اىل التذكري بان الدخول
اىل اوسرتاليا يبقى متاحًا
بوسائل عدة منها تأشريات العمل
املوقتة وتلك املمنوحة الصحاب
املهارات ،والعائالت واجراءات
أخرى ترتبط بالربنامج االنساني.
وهو يكشف ان حكومته تستقبل
سنويًا مليون طلب لكن قدرتها
على االستيعاب حمصورة بـ200
الف منها  109آالف للعائالت
واصحاب املهارات.

وإذ ينأى بنفسه عن التعليق
على السجال الداخلي املتعلق
يكتفي
احلكومي،
بالوضع
بإبداء تأثره برد فعل اجملتمع
والسلطات اللبنانية على انفجار
االشرفية ،معربًا عن تفاؤله بأن
لبنان قادر على املضي قدما يف
تعافيه .ويذكر ان اوسرتاليا اليت
باتت منذ فرتة عضوا غري دائم
يف جملس االمن ،تنوي مواصلة
دعمها للبنان من هذا املوقع،
علما ان بوين نقل هذا املوقف
اىل املسؤولني ،مالحظًا اهمية
الصداقة اليت تربط البلدين
ودور لبنان« ،من هنا نتلمس
االرتدادات ملا حيصل يف الشرق
االوسط وال سيما يف األزمة
السورية».

فتفت :املعارضة تصعّد تدرجيياً
واجتماع لقادة  ١٤آذار بعد األضحى

اعلن عضو كتلة املستقبل
النائب امحد فتفت ان قيادات
قوى الرابع عشر من آذار
ستجتمع بعد عيد االضحى
املبارك للتشاور يف آفاق
املرحلة املقبلة.
واوضح يف حديث اىل وكالة
األنباء املركزية ان اللقاء الذي
انعقد مساء الثالثاء يف دارة
الرئيس امني اجلميل يف بكفيا
هدفه التنسيق بني مكونات 14
آذار للمرحلة املقبلة ،مشريًا اىل
خطوات تصعيدية للمعارضة يف
شكل تدرجيي ،مؤكدًا ان ال
رجوع عن قرار مقاطعة جلسات
احلوار واللجان النيابية.
وقال ردًا على سؤال حنن
تصرفت قوى
نتصرف كما
ال
ّ
ّ
الثامن من آذار عندما كانت
الرئيس
حلكومة
معارضة
فؤاد السنيورة ،حنن مل نقطع

ّ
عطلنا احلياة
الطرقات وال
يف وسط بريوت كما فعلوا،
حنن نزلنا اىل الشارع على
وقع استشهاد رئيس شعبة
املعلومات اللواء وسام احلسن
بينما هم نزلوا فقط من اجل
مطالب سياسية ،مشددًا على
اهمية استقرار البلد ،لكن
احلكومة احلالية ليست عنوانًا
هلذا االستقرار.
وجدد فتفت التأكيد اننا مع
انتشار اجليش اللبناني على طول
احلدود اللبنانية  -السورية كي
ّ
واملسلحني
مينع مرور املتفجرات
يف اي اتجّ اه ،ومع نزع السالح
املنتشر يف كل لبنان.
واعرب عن اعتقاده ان
القادة السعوديني لن يستقبلوا
الرئيس جنيب ميقاتي خالل
زيارته اىل السعودية ألداء
مناسك العمرة.
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لـبنانيات

جنبالط :مع تغيري احلكومة اذا كانت الظروف مالئمة ...لكن ال للفراغ
قال النائب وليد جنبالط انه
مع تغيري احلكومة اذا كانت
الظروف مالئمة ...ولكنين لن
استقيل واعرض البالد للفراغ،
وكشف ان الرئيس سعد
احلريري طلب منه االستقالة،
ولكنه رفض .
ويف حديث اىل برنامج
كالم الناس يف حمطة LBC
قال جنبالط ردا على سؤال
حول االخطار االمنية :علينا ان
نتواضع مجيعا ،قد يكون كل
مواطن من املستهدفني ،خاصة
عندما ترى مأساة شعب بأسره
يقتل ويهجر ،اقصد شعب
سوريا ،وما سيحصل سيحصل.
اذا قتل وليد جنبالط مثله
مثل غريه ،فلنرى ماذا حيدث
يف التبانة وجبل حمسن حيث
املواطن الذي يعاني يف شارع
سوريا.
وقال :اغتيال وسام احلسن
كان مؤسفا ان حنوله اىل
تشييع مذهيب .فهو كان خيدم
األمن اللبناني ،وهو قضى كما
فرنسوا احلاج يف خدمة الوطن.
من اخلطأ اعطاءه بعدا مذهبيا.
عندما اغتيل شهداء  ١٤اذار
قيل انهم شهداء الوطن وليس
الطوائف .لالسف انتهى وداع
احلسن بغلطة اقتحام السراي
احلكومي ،كان جيب توديعه كما
ودعنا رفيق احلريري مبهرجان
كبري بدون فوضى ،والشارع
ضبط عند اغتيال جربان التويين
واحلريري .ليس من يف السراي
هو من قتل وسام بل قتله
النظام السوري ...لقد خسر
سعد احلريري صمام امان ،وانا
خسرت ناصحًا وصمام امان
وصديقا وخري رسول ،وخسره
البلد.
وردا على سؤال آخر قال
جنبالط :اتهمنا بشار االسد يف
 ٢٠٠٥باغتيال رفيق احلريري
وما بعدها من اغتياالت .النظام
السوري دخل اىل لبنان على
دم كمال جنبالط وخرج على
دم رفيق احلريري .من ادخل
االغتيال السياسي اىل لبنان
هو النظام السوري .والحقا خرج
امني عام حزب اهلل السيد حسن
نصراهلل مبطالعة حول اتهام
اسرائيل باغتيال احلريري،
وعندها القيته وقلت اذا كان
لديك افراد متهمني ،سلمهم
للمحكمة واعطي االدلة على
تورط اسرائيل.
وتابع يقول :االسد يغتال بلدا
باكمله اال يغتال احلسن؟ وعلينا
ان نوجه اصبع االتهام اىل
القاتل االساسي وعدم ادخال
البلد بالفتنة ،ثم هناك حتقيق
فلننتظره .الرئيس سليمان
طالب باالسراع مبلف التحقيق
مبلف ميشال مساحة .وميقاتي
الدولية.
باالستعانة
طالب
فلننتظر ...لقد حققنا احملكمة
الدولية ودفعنا الكثري من
اجلها ،وان كان احلدث السوري
اخذ احليز االبرز اليوم ،اال ان
العدالة باقية .كان افضل ل ١٤
آذار ان تعتصم قرب السفارة
السورية وليس مطالبة وزرائي
باالستقالة.
الوضع الحكومي

النائب جنبالط
وعن الوضع احلكومي قال
جنبالط :نعم لتغيري احلكومة
اذا ما كانت الظروف مالئمة.
ال للفراغ ولن استقيل واعرض
البالد للفراغ .واذكر يف ايام
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة
مشينا حبكومة نعم كانت ناقصة
شرعيتها .والدوحة انقذتنا
عرب اتفاق امريكي  -قطري -
سعودي  -سوري .بعدها يف
 ٢٠٠٩اتت حكومة الرئيس سعد
احلريري وسقطت نتيجة قوة
التحالف االيراني  -السوري
امام سقوط ال سني سني،
ومشينا بانعطافة ومسونا خونة
انا وجنيب ميقاتي .وحنن
نتحملها .لكن انقذنا البلد ألنهم
هددوا يومها بتدمري البلد اذا
صدر القرار الظين.
وتابع يف املوضوع احلكومي:
مصرينا مع ميقاتي كان مشرتكا
وسيبقى ،وعندما نرى مع
الرئيس ميشال سليمان الذي
يتخذ مواقف هائلة ضد النظام
السوري بالسيادة واالستقالل
وامرة سالح املقاومة حتت راية
الدولة ،خنرج مجيعا من احلكومة
شرط عدم الفراغ .لكن ال ١٤
و ٨آذار يريدون سليمان.
اتصال الحريري
وحول اتصال الرئيس سعد
احلريري به قبل ايام ،قال
جنبالط :احلريري طلب مين
يف االتصال ان استقيل ،قلت
له لن افعل .قال لي السنة
يقتلون ،فقلت له :الدولة تقتل

ّ
السنة .ثم حصل كالم
وليس
آخر مل يعجبه .وقيل لي انه يف
احد اجملالس السياسية يقال
كالم عين بأني احتكم بالبلد.
هذا غري صحيح انا ال احتكم
بأحد ،لكن اصبحت مثل السمكة
بزلعومهم .هم  ٨و ١٤يريدون
حتميلي املسؤولية ،يف كل حال
انا ال اسعى للنيابة بل همي
االستقرار .هم همهم النيابة
وبعدها الرئاسة .ويريدون
تفصيل بدالت على قياسهم،
ولألسف على دماء وسام
احلسن.
وتابع :ال احد ميكنه حكم البلد
منفردا ،ال حزب اهلل يقدر ،وخطأ
 ٧ايار  ٢٠٠٨اثبت ذلك .وال
تيار املستقبل قادر على حكم
البلد مبفرده.
وقال ردا على سؤال:
مل امسع ان احلريري زعل
مع الدكتور مسري جعجع من
اجلي .هناك صداقة وعالقة
تارخيية مع احلريري ،لكن هناك
وجهات نظر متباينة يف قانون
االنتخابات .وكال املشروعني
املطروحني يستهدفان وليد
جنبالط .النسبية جتعلين ملحقا
ب  ٨آذار .ومشروع ال ٥٠
دائرة اشكر الدكتور جعجع انه
مل يقسم فيه املختارة اىل
حيني ،مسيحي ودرزي .مل
ّ
نتفق على شيء مبوضوع قانون
االنتخابات.
وتابع :هناك صداقة بيين
وبني الرئيس سعد احلريري،
لكن هناك خالف بالسياسة ،وانا
لن اترك البلد للفراغ واستقيل
من احلكومة .امللك السعودي
عبداهلل يبدو انه ال يزال غاضبا.
لكن موضوع زيارتي للسعودية
ال اربطه باحلكومة .سأستقيل
متضامنا ملنع الفتنة يف لبنان
عند توفر احلكومة البديلة .اذا
اراد امللك عبداهلل استقبالي
فأهال .الرئيس السنيورة املح
للوزير غازي العريضي هذا االمر
اي اذا استقلت من احلكومة قد
تفتح االمور يف السعودية ،لكن
غازي قال له حسابات وليد
جنبالط منع الفتنة.

فرجنية عرض وسكاف االوضاع
استقبل رئيس تيار املرده النائب سليمان فرجنية يف دارته يف
بنشعي النائب السابق ايلي سكاف وعرض معه جململ االوضاع
والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية.
وقد استبقى فرجنيه ضيفه اىل مائدة الغذاء.

اجلراح :احلكومة مهدت الغتيال احلسن حبجب الداتا
أوضح عضو كتلة املستقبل مجال اجلراح ان ملقاطعة  14آذار
مهدت الغتيال اللواء احلسن
احلكومة أسباب سياسية ،قائ ًال :انها ّ
عرب عدة خطوات قامت فيها ،أوهلا وأهمها عدم تسليم داتا
االتصاالت واليت حتى بعد استشهاد اللواء احلسن اختذ القرار
بإعطائها ،يف وقت منعت عن فرع املعلومات يف حماولة إلفقاده
بصريته يف املوضوع األمين.
ويف حديث اىل وكالة أخبار اليوم ،أشار اجلراح اىل أن داتا
أدت اىل كشف
تزود بها األجهزة األمنية ّ
املعلومات اليت كانت ّ
اكرب اجلرائم وأهم الشبكات اإلسرائيلية ،معتربًا حجب الداتا عن
األجهزة األمنية وحتديدًا فرع املعلومات كان بقرار سياسي واضح
مهد
من فريق  8آذار وحتديدًا من حزب اهلل ،مؤكدًا ان حجب الداتا ّ
حلصول اجلرمية.

قيادات اتصلت به والبطريركية اعتذرت عن عدم تقبّل التهانئ

الراعي يعود الثالثاء ورتبة الكاردينالية يف  ٢٤تشرين الثاني
درجة
اىل
ترقيته
بعد
الكاردينالية يف الكنيسة اجلامعة،
يعود البطريرك املاروني مار بشارة
بطرس الراعي بعد ظهر الثالثاء
املقبل اىل بريوت ،حيث سريفع
الشكر يف كنيسة الصرح حال
وصوله اىل الكرسي البطريركي
يف بكركي.
الراعي
وشكر البطريرك الراعي وفق
بيان ألمانة سر البطريركية
املارونية ،مجيع الذين قدموا له
ّ
يصلون من
التهاني ومجيع الذين
أجله يف هذه املناسبة ،ويسأل
هلم من الرب القدير اخلري والنعم
السماوية.
من جهتها ،اعتذرت البطريركية
يف البيان عن عدم تقبل التهاني
بسبب الظروف الراهنة ،مع االمل
والرجاء حبلول السالم واالستقرار
والطمأنينة يف ربوع وطننا احلبيب
لبنان ،معلنة أن رتبة الرتفيع اىل
مصاف الكردينالية ستتم يف 24
تشرين الثاني املقبل يف حاضرة
الفاتيكان يف روما.
وتلقى البطريرك املاروني يف
املناسبة اتصاالت وبرقيات تهنئة،
من شخصيات سياسية ودينية.
جريصاتي
ويف هذا اإلطار ،أبرق وزير
العمل سليم جريصاتي اىل غبطته
باآلتي:
رعاكم اهلل عز وجل ،فأنصفكم
قداسة احلرب االعظم وأنصف
رعاياكم ،أعطيتم جمد لبنان يوم
إقرتن امسكم بصاحب الغبطة،
واليوم لكم جمد لبنان وجمد الشرق
العتالئكم سدة النيافة.
مسعنا البشرى من وسائل
االعالم ،فشعرنا بأن قوة عظيمة
وهبها اهلل لكم لتزيد املسيحيني
املشرقيني متسكا مبشرقيتهم،
وليكونوا منارة الشرق يف هذا
العامل الذي افتقد الشراكة واحملبة
لقرون طويلة.
إن املسألة املشرقية هي
يف أياد أمينة ،علما بانها مسألة
مسيحية بامتياز .نيافتكم فخرنا
وعزنا ،زادتنا تألقا بني شعوب
العامل ،ورسخت يف عقولنا ما
تردد على لسانكم من شعارات
كنسية واجتماعية وانسانية.
أنتم الراعي الصاحل يف املكان
املناسب ،وفقكم اهلل وسدد خطاكم
ومنحكم القوة والعنفوان لتكونوا
صمام أمان لشعوب املنطقة عموما
وملسيحييها خصوصا.
الخوري
واتصل وزير البيئة ناظم اخلوري
بالبطريرك مهنئا ،معتربا أن القرار
الصادر عن قداسة البابا يأتي يف
حلظة تارخيية هامة للبنان بعدما
عاين قداسته شخصيا يف زيارته
التارخيية بني  14و 16ايلول
أهمية هذا الوطن الصغري مبساحته
والكبري برسالته.
وأكد أن تعيني البطريرك الراعي
كارديناال يؤكد أهمية الدور الذي
يوليه احلرب األعظم للمسيحيني
عموما واملوارنة خصوصا يف لبنان
والشرق االوسط للبقاء والتجذر
يف هذه االرض اليت عاش عليها
بطاركة أحرار ،وشعب تسلح باالميان
واحلرية وجعل من جباله وكهوفه
حصن كرامة ،وهلذا السبب أعطي

البطاركة املوارنة جمد لبنان ألنهم
محوا كيانه والعيش املشرتك بني
أبنائه ،وهذا ما يعمل من أجله غبطة
البطريرك الراعي على خطى أسالفه
الستة والسبعني انطالقا من شعاره
الشهري الشركة واحملبة.
عبود
وهنأ وزير السياحة فادي عبود
الراعي بقرار البابا بنديكتوس
السادس عشر ،معتربا التعيني
فخرا لكل لبنان ويكرس دور لبنان
الرسالة.
وأكد أن منح غبطة البطريرك
هذه الرتبة الرفيعة يف الكرسي
الرسولي ،يؤكد الدور اهلام الذي
لعبه يف االحوال االستثنائية اليت
مير بها لبنان ودول املنطقة ،كما
يدعم مسريته يف سبيل محاية
لبنان الرسالة مبكوناته االنسانية
واحلضارية كافة.
ومتنى لغبطتة دوام النجاح
يف جعل الكنيسة شبكة األمان
للبنانيني كافة من دون إستثناء
ويف نشر شعاره الشركة واحملبة
لتطبع القلوب كافة  ،والعمل
دائما على محاية لبنان وسلمه
األهلي وكيانه.
واتصل وزير االعالم وليد
الداعوق بالراعي مهنئا بتعيينه
كارديناال.
وأجرى النائب متام سالم اتصاال
هاتفيا بالبطريرك املاروني وهنأه
بالتعيني.
كذلك ،اتصل بغبطته الوزير
والنائب السابق فريد هيكل
اخلازن ،الفتا اىل أن هذا القرار
البابوي يف بداية عهد البطريرك
الراعي هو عالمة نوعية ،ويعرب عن
تقدير الفاتيكان جلهود البطريرك
املاروني الذي رفع منذ انتخابه
بطريركا شعار الشركة واحملبة،
وعمل على ترمجته من خالل مجع
القيادات والشخصيات املارونية
على التفاهم والتعاون والدفاع عن
قضايا ختص املسيحيني ووجودهم
يف هذا الشرق.
واعترب اخلطوة تكرميا فاتيكانيا
ليس فقط لشخص البطريرك
املوارنة
لكل
بل
الراعي،
واملسيحيني يف هذا الشرق،
وإميانا بدور الكنيسة املارونية يف
لبنان وطن الرسالة الذي زادت
الزيارتان البابويتان التارخييتان
لكل من البابا بندكتوس السادس
عشر والبابا الطوباوي يوحنا بولس
الثاني يف تعلق الكرسي الرسولي
بهذا البلد الصغري ويف تعميق
العالقة البابوية بالكنيسة اللبنانية
االنطاكية.
كذلك تلقى الكاردينال الراعي
اتصاالت تهنئة من الوزيرين
السابقني جان عبيد وابراهيم
الضاهر.
كما اتصل به قائد اجليش العماد
جان قهوجي ،وكانت مناسبة شكر
فيها الكاردينال اجليش اللبناني
قيادة وعديدا وكل القوى االمنية
على ما تقوم به من جهود لضبط
الوضع يف لبنان ،معتربا انها تبقى
الضمانة جلميع اللبنانيني وسائال
الرب احلماية والقوة هلا.
ووجه راعي ابرشية الفرزل
وزحلة والبقاع للروم امللكيني
الكاثوليك املطران عصام يوحنا
درويش رسالة تهنئة للبطريرك،

جاء فيها ال شك يف أن اختياركم
يا غبطة الكاردينال مار بشاره
بطرس الراعي من قبل قداسة
البابا بنديكتوس السادس عشر
لعضوية جملس الكرادلة يف
الكنيسة اجلامعة ،هو نتيجة عمل
الروح القدس ،وهو تتويج للجهد
الذي بذلتموه منذ توليكم السدة
البطريركية يف تقريب وجهات
النظر وتعزيز احلوار بني كل
أطياف اجملتمع اللبناني.
أضاف :اليوم يف ظل الظروف
اليت متر بها املنطقة ،لبنان يف
حاجة اىل رعايتكم وحكمتكم واىل
التفاف اجلميع حول شعار الشركة
واحملبة الذي رفعتموه وسعيتم اىل
حتقيقه .ابرشيتنا الرومية امللكية
تفرح بكم اليوم كارديناال للبنان
وللكنيسة اجلامعة ،وهي تضم
صوتها اىل صوتكم بالدعوة اىل
احملبة والسالم .سدد اهلل خطواتكم
ملا فيه خري الكنيسة ولبنان.
ووصف رئيس حزب السالم
اللبناني روجيه إده التعيني
باحلدث التارخيي املهم ،ألنه
يثبت أن الكنيسة املارونية هي
االوىل تارخييا يف االنتماء اىل
االمرباطورية املسيحية الرومانية
الغربية ودخول الكاثوليكية على يد
القديس لويس ملك فرنسا ،الذي
بدأ االلتزام حبماية الكيان املاروني
ومن ثم الكيان اللبناني ،معتربا أن
هذا الرتفيع يؤكد تناغم مواقف
بكركي التارخيية مع الكرسي
الرسولي ،مهنئا الكاردينال الراعي
واللبنانيني عموما واملسيحيني
خصوصا بهذا التعيني ومتمنيا
لرأس الكنيسة املارونية النجاح
يف مساعيه القائمة من أجل وحدة
املسيحيني واللبنانيني عموما،
خصوصا يف هذه الظروف الدقيقة
اليت متر بها البالد وحنن بأمس
احلاجة اىل التعاضد والتضامن.
قبالن
وأجرى نائب رئيس اجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
عبد األمري قبالن اتصاال هاتفيا
بالبطريرك هنأه فيه بالتعيني.
ونوهت الرابطة املارونية يف
بيان ،بتسمية البطريرك املاروني
مار بشاره بطرس الراعي كارديناال،
وهو الرابع بني سلسلة البطاركة
املوارنة الذي مينح هذه الرتبة
الرفيعة يف الكرسي الرسولي.
وهنأت البطريرك الراعي بالثقة
اليت حمضه إياها قداسة البابا
بنديكتوس السادس عشر ،معتربة
أن هذا التكريم يعكس تقدير
الفاتيكان للبطريرك الراعي ودوره
يف هذه االحوال الدقيقة اليت مير
بها لبنان ودول املنطقة وهي
التفاتة من لدن الكرسي الرسولي
ليست موجهة للموارنة واملسيحيني
فحسب ،بل اىل اللبنانيني مجيعا
داخل الوطن ويف ديار االنتشار
الذين جيدون يف البطريرك وجها
لبنانيا صميما يعمل من أجل كل
لبنان وضمان سيادته واستقالله
وتوفري مقومات العيش الواحد
بني كل مكوناته حتقيقا لرسالته
االنسانية واحلضارية.
وكان استقبل الراعي بطريرك
السريان الكاثوليك مار اغناطيوس
يوسف يونان يرافقه املطران
ميخائيل اجلميل.
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تغي توازن القوى احلالية
معركة انتخابات الكونغرس املكلفة لن رّ

جوالت حامسة ألوباما ورومين سعياً وراء األصوات املرتددة

واصل الرئيس االمريكي
باراك اوباما جولته االنتخابية
املاراتونية امس األول على
مثاني واليات حامسة سعيا
لتعبئة الناخبني لصاحله فيما
يشهد السباق اىل البيت
االبيض تنافسا حادا.
ودعا اوباما الذي خيوض
سباقا متقاربا جدا مع رومين،
مؤيديه اىل االدالء باصواتهم
بشكل مبكر وذلك عند وصوله
اىل ايوا ثم كولورادو قبل ان
يستقل مروحية اىل كاليفورنيا.
لكن رومين الذي حياول احلد
من عواقب جدل جديد اندلع
حول االجهاض وحقوق النساء،
انتقل اىل اهلجوم متوقعا ان
اوباما سينتهي به االمر بوالية
واحدة يف انتخابات  ٦تشرين
الثاني.
وجولة اوباما اليت استمرت
 ٤٠ساعة وتواصلت ليال نهارا
مسافتها اكثر من سبعة االف
ميل مع عودته اىل واشنطن تدل
على التزامه وثقته بان بامكانه
احلصول على اصوات عرب هذه
اخلارطة االنتخابية الشاسعة.
وبدأ اجلولة يف ايوا حيث قال
للناخبني ان بامكانهم الوثوق به
مشريا اىل انه ليس اكيدا متاما
من مواقف رومين بعد سلسلة
اهلفوات يف سياسته.
ويف كولورادو حيث تبدو
املعركة شديدة جدا مع رومين،
اثار اوباما جمددا موضوع الثقة
وقال امام حشد يضم  ١٦الف
شخص تعلمون انين اعين ما
اقوله .ثم وصل اوباما اىل

كاليفورنيا اليت تعترب عموما
مؤيدة للدميوقراطيني وظهر يف
برنامج جاي لينو منتقدا رجل
االعمال دونالد ترامب الذي
اعاد احياء اجلدل حول مكان
مولد الرئيس االمريكي.
وقال اوباما ممازحا كل هذا
يعود اىل الفرتة اليت نشأنا
فيها معا يف كينيا .والرئيس
االمريكي ولد يف هاواي من اب
كيين وام امريكية بيضاء.
وتابع الرئيس حني انتقلنا
اخريا اىل امريكا ،اعتقدت
ان االمر انتهى لكنه اقر بانه
بالواقع مل يلتق ترامب ابدا.
وكان ترامب عرض دفع ٥
ماليني دوالر اىل اي مؤسسة
خريية خيتارها اوباما اذا نشر
دراسته
سجالت
الرئيس
الثانوية وطلبات جواز سفره،
ليدعم نظريته بان ماضي اوباما
خيفي اسرارا حمرجة.
ثم غادر اوباما اىل الس
فيغاس وشارك يف جتمع حتت
شعار صوتوا مبكرا يف مسعى
من فريق محلته لدفع الناخبني
اىل صناديق االقرتاع من اجل
تامني االصوات الالزمة يف
نيفادا.
ثم ينتقل الرئيس على منت
الطائرة الرئاسية اير فورس
وان شرقا للمشاركة صباح
اخلميس يف جتمع يف اكرب
الواليات احلامسة ،فلوريدا.
ومن جانبه واصل رومين
ايضا جوالته وزار رينو ونيفادا
وايوا سعيا للتأكيد على انه
ميكنه احلفاظ على تقدمه يف

الرئيس اوباما
استطالعات الرأي خالل االيام
االخرية من احلملة .وقال رومين
ان محلة اوباما تتداعى النه
ليس بامكانها اجياد برنامج عمل
ملساعدة العائالت االمريكية.
واضاف انا متفائل ليس فقط
ازاء الفوز  ...الننا سنفوز.
وأظهرت مؤشرات اىل ان
الزخم الذي حظي به رومين يف
االسابيع القليلة املاضية بدأ
يرتاجع.
متوسط
نتيجة
واظهرت
استطالعات ملعهد ريل كلري
بوليتيكس ان املرشح اجلمهوري
يتقدم على املستوى الوطين
بفارق  ٠.٦نقاط فقط.
وحذر مستشار اوباما من
ان رومين سيثري توترات مع
الصني يف حال انتخابه ال سيما
بعدما تعهد باعتماد نهج متشدد
معها يف مواضيع مثل التجارة
او حقوق االنسان.
واعلن اجلنرال كولن باول

وزير اخلارجية يف عهد الرئيس
اجلمهوري السابق جورج بوش،
انه سينتخب اوباما لوالية
رئاسية ثانية يف مواجهة
ميت
الدميوقراطي
املرشح
رومين .وقال باول يف مقابلة
مع حمطة سي بي اس صوت
لصاحله يف  ٢٠٠٨وانوي البقاء
اىل جانبه يف  .٢٠١٢سأصوت
لصاحله ولصاحل نائب الرئيس
جو بايدن الشهر املقبل.
ويف يوم االنتخابات الرئاسية
نفسه يف السادس من
تشرين الثاني ستجرى ايضا
انتخابات اخرى لتجديد اعضاء
جملس النواب بالكامل وثلث
اعضاء جملس الشيوخ يف
معركة مكلفة يتوقع اال تقلب
توازن القوى احلاليني ايا كان
الرئيس االمريكي املقبل ،ما
يهدد بتمديد فرتة اجلمود اليت
يشهدها الكونغرس.
ونظرا اىل ضعف وضع
الدميوقراطيني على مستوى
البالد ،يتوقع ان يتمكن
اجلمهوريون الذين يسيطرون
على جملس النواب منذ عام
 ٢٠١٠باكثرية  ٢٥نائبا من
احملافظة على هذا التقدم
حبسب اخلرباء .ويتم انتخاب
النواب كل عامني .وهنا ستكون
املعركة معركة ميزانية بامتياز.
فاجلمهوريون املدفوعون باقلية
معطلة من ممثلي حزب الشاي
انتخبت يف  ٢٠١٠يعدون
برفض اي زيادة ضريبية على
االثرياء على ما ينوي الرئيس
الدميوقراطي باراك اوباما.

مقتل قرصان بتبادل الطالق النار

مع سفينة حربية لالطلسي قبالة الصومال
اعلن احللف االطلسي يف بيان
ان قرصانا قتل يف تبادل الطالق
النار مع سفينة هولندية تابعة
لقوة احللف االطلسي املكلفة
التصدي للقرصنة قبالة السواحل
الصومالية.
تعرضت
البيان
واوضح
الفرقاطة اتش ان ام ال اس
روتردام تابعة ملهمة مكافحة
القرصنة يف احللف االطلسي
اوشيان شيلد الطالق نار غزير
من جمموعة قراصنة مفرتضني.
واوضح احللف االطلسي ان فريقا
من طاقم السفينة كان يقرتب
من قارب مشبوه عندما تعرض
الطالق نار من القارب نفسه.
واضاف البيان ان روتردام ردت
على اطالق النار ما ادى اىل اندالع
النار يف القارب وشوهد عدد من
طاقمه وهم يلقون بانفسهم
يف املاء .واشار اىل ان عددا
من طاقم القارب قتلوا وانقذت
روتردام  25شخصا.
ومل يصب اي شخص من طاقم
الفرقاطة .وحسب قائد قوة احللف
االطلسي االمريال بن بيكريينغ،
فان روتردام ظلت تتعرض الطالق
النار من الشاطىء طيلة العملية
مبا يف ذلك عملية انقاذ طاقم
القارب وقد تعرض زورق مطاطي
للحلف االطلسي اىل اضرار.
وتفيد االنباء ان معارك عنيفة
بني القوات الصومالية مدعومة
بالقوات االفريقية وعناصر من
مقاتلى حركة الشباب اجملاهدين
تنظيم القاعدة يف الصومال
وقعت البارحة قرب منطقة ليجو
يف حمافظة شبيلى السفلى.
وتضيف االنباء ان املعارك
اندلعت اثر هجوم شنته حركة

الشباب اجملاهدين على مراكز
عسكرية لقوات التحالف املوجودة
يف املنطقة .ويقول شهود عيان
ان كال الطرفني استخدما خمتلف
انواع االسلحة الثقيلة واخلفيفة
وذكروا ان هذه املعارك يف
املنطقة اثارت ذعرا كبريا يف
اوساط املدنيني.
وذكر ضابط من القوات
الصومالية انهم احلقوا مبقاتلي
حركة الشباب خسائر فادحة يف
االرواح واملعدات واوضح ان
القوات املشرتكة سيطرت على
منطقة ليجو بعد انسحاب مقاتلى
الشباب من املنطقة بعد املعارك
العنيفة اليت وقعت فيها.
وافاد شهود عن مقتل ستة
مدنيني على االقل يف انفجار
حافلة صغرية اثناء عبورها منطقة
قتال قرب خط اجلبهة مع مقاتلي
حركة الشباب األصولية املوالية
لتنظيم القاعدة يف الصومال.
وروى الشاهد حسن حييى
ان ستة اشخاص بينهم امرأتان
قتلوا واصيب مخسة آخرون
على االقل جبروح خطرية عندما
تعرضت احلافلة الصغرية النفجار
شديد .واوضح ان املعارك كانت
تدور بني قوات االحتاد االفريقي
وحركة الشباب ...وان احلافلة
مرت وسطهم مؤكدا ان ذلك
ّ
حصل أمس األول قرب ليغو.
وافاد شاهد آخر يدعى حممد عبد
الرمحن رأيت اربع جثث ،وكان احد
الضحايا من اقاربي وال نعلم من
املسؤول.
وتقدم جنود قوة السالم
االفريقية يف الصومال اميصوم
اليت تدعم القوات احلكومية حتى
قرية ليغو الصغرية.

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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موسكو :واشنطن تنسق تزويد
املعارضة السورية باألسلحة
اخلارجية
وزارة
اتهمت
الروسية الواليات املتحدة بانها
تنسق وتؤمن مساعدة لوجستية
السورية
املعارضة
لتزويد
باالسلحة ،فيما تؤكد واشنطن
عدم تقديم مساعدة عسكرية
للمعارضني السوريني.
وصرحت اخلارجية الروسية
يف بيان تاله املتحدث بامسها
من
لوكاشفيتش
الكسندر
املعروف علنا ان واشنطن
على علم بتسليم عدة انواع من
االسلحة اىل جمموعات مسلحة
غري شرعية تتحرك على االراضي
السورية.
وتابع باالضافة اىل ذلك
تصرحيات
على
وباالعتماد
مسؤولني رمسيني امريكيني،
نشرتها وسائل اعالم امريكية،
فان الواليات املتحدة تؤمن
التنسيق ومساعدة لوجستية
من
الشحنات
هذه
ملثل
االسلحة.
بيد ان اخلارجية الروسية
اوضحت ان الواليات املتحدة
ال تسلم قاذفات صواريخ
ارض -جو حممولة للمتمردين يف
سوريا.
نيكوالي
اجلنرال
وقال
ماراكوف قائد اركان اجليوش
الروسية امس األول ان
املعارضني املسلحني السوريني
يستخدمون قاذفات صواريخ
ستينغر من صنع امريكي
حملاربة قوات النظام.
ونقلت وكالة انرتفاكس
عن اجلنرال ماكاروف ان هيئة
االركان متلك معلومات مفادها
ان املتمردين الذين يقاتلون
قوات احلكومة السورية لديهم
قاذفات صواريخ ارض -جو

حممولة من عدة دول ال سيما
االمريكية
ستينغر
قاذفات
الصنع .واضاف ما زال يتعني
حتديد اجلهة اليت سلمتها.
اخلارجية
وزارة
ونفت
االمريكية االمر ،مذكرة بان
الواليات املتحدة ال تقدم
مساعدة عسكرية للمقاتلني
السوريني.
وقالت املتحدثة باسم الوزارة
فيكتوريا نوالند تعلمون اننا
نقدم مساعدة غري قتالية
للسوريني .مل نقدم صواريخ
ستينغر لسوريا ولن نفعل
ذلك .واضافت اذا كان االحتاد
الروسي ميلك الدليل على ان
صواريخ ستينغر موجودة بني
ايدي املعارضة ،فنود ان نعرف
ذلك.
ودعت اخلارجية الروسية امس
الدول كافة اىل التوقف عن
امداد اجملموعات املسلحة غري
القانونية يف سوريا بالسالح
واىل القيام بكل ما تستطيع
ملنع وصول قاذفات الصواريخ
ارض-جو احملمولة اىل ايدي
اشخاص ال ميكن السيطرة على
تصرفاتهم.
وتتواجه روسيا حليف النظام
السوري الذي تزوده بالسالح،
مع الواليات املتحدة منذ اشهر
بشان امللف السوري .وتاخذ
واشنطن على موسكو استخدامها
ثالث مرات حق النقض الفيتو
مع بيكني ،ملنع قرارات جمللس
االمن تهدد دمشق بعقوبات.
الروسي
الرئيس
واعلن
فالدمري بوتني يف  ١٧تشرين
االول ان جملس االمن وحده
ميكنه فرض قيود على صادرات
روسيا من االسلحة.

الربملان العراقي يعتزم التحقيق يف صفقات االسلحة الروسية والتشيكية

طالباني يدعو اىل ضرورة االستناد اىل الدستور واالتفاقات
املربمة مع الكتل السياسية يف حل املشكالت القائمة
دعا الرئيس العراقي جالل
ِ
ِ
ضرورة
طالباني إىل
االستناد
ِ
ِ
واالتفاقات
للدستور
املربمة
بني
الكتل السياسية يف
ِ
ِ
ِ
املشكالت
حل
القائمة بني
ِّ
ٍ
الفرقاء .يأتي ذلك يف
وقت
شدد فيه التحالفان الوطين
ِ
والكردستاني على
ضرورة
احلوار
استمرار
للخروج من
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
السياسية اليت
األزمة
تعصف
بالبالد.
ومن أجل الوصول إىل
تسوية للخالفات بني ائتالف
والتحالف
القانون
دولة
الكردستاني حبث وفد األخري
مع التحالف الوطين كافة
املشكالت العالقة اليت اتفق
الطرفان على حلها من خالل
الدستور وسط تاكيدات
على ضرورة مواصلة احلوار
للخروج من األزمة .كما
كانت املشكالت بني املركز
واالقليم حاضرة أيضا على
طاولة النقاش .فبينما دعا
رئيس الوزراء العراقي مجيع
األطراف إىل وضع مصلحة
البلد فوق املصاحل األخرى
طالب رئيس وفد التحالف
الكردستاني بضرورة وضع
خارطة طريق للملمة األوراق
السياسية املبعثرة.
ويعتزم جملس النواب
العراقي مع بدء جلساته
يف السادس من تشرين
الثاني املقبل ،فتح حتقيق
يف صفقات التسليح اليت

أبرمتها حكومة املالكي مع
روسيا وتيشكيا ،بعد طلب
تقدمت به جلنة االمن والدفاع
الربملانية.
وقال علي التميمي ،عضو
جملس النواب عن كتلة
األحرار إن الكتلة ستفتح
حتقيقًا بصفقة األسلحة اليت
أبرمها املالكي مع روسيا
منظومة
لشراء
وتشيكيا
دفاع جوية وطائرات قتالية
وتدريبية ،وأن يكون هناك
توزان بالوفد الذي ذهب
لعقد هذه الصفقات ،ليكون
الربملان على إطالع بكل
جمريات هذه العقود .وأضاف
أن ملف التحقيق سيفتتح مع
بدأ جلسات جملس النواب،
يف السادس من تشرين
الثاني املقبل ،ومن ثم يطرح
على كتلة التحالف الوطين
وبعدها يتم مناقشته داخل
الربملان.
ولفت التميمي حنن لسنا
ضد توطيد العالقات مع
ودول
والتشيك
روسيا
العامل األخرى ،عدا الواليات
املتحدة اليت خربت العراق،
على حد قوله .وقال النائب
الصدري :نريد مزيدًا من
الشفافية واالهتمام بالواقع
ننطلق
وبعدها
اخلدمي
إىل إكمال تسليح اجليش
العراقي.
وقال عضو جلنة األمن
والدفاع الربملانية والنائب

عن القائمة العراقية ،حامد
املطلك من حق أي حزب
التحقيق مبدى مصداقية هذه
العقود والدقة يف نزاهتها
حفاظًا على املال العام.
وأضاف املطلك :اذا كانت
هناك شكوك يف العقود،
فنحن مع التوجهات اليت تدعو
إىل فتح التحقيق بشأنها
من اجل تصحيح مؤسسات
الدولة ،مؤكدين على النزاهة
واحلفاظ على أموال العراق من
خالل عقود هذه املؤسسات
أو اعماهلا.
عراقي،
جندي
وقتل
واصيب  6عناصر من
اجليش والشرطة جبروح ،يف
تفجريين منفصلني بكركوك
ونينوى مشال العراق.
وقال مصدر يف شرطة
حمافظة كركوك إن  5عناصر
من الشرطة بينهم ضابط
برتبة نقيب اصيبوا جبروح
بتفجري استهدف دوريتهم
جنوب غرب املدينة .واضاف
أن دراجة مفخخة انفجرت
اثناء مرور دورية للشرطة
يف ناحية امللتقى جنوب غرب
كركوك ،ما أسفرعن إصابة
 5من عناصرها بينهم ضابط
الدورية برتبة نقيب ،جبروح.
وأشار اىل أن الشرطة
سارعت اىل تطويق مكان
احلادث وفتحت حتقيقًا يف
مالبساته ،ونقلت اجلرحى إىل
املستشفى.

ويف حمافظة نينوى بشمال
العراق قتل جندي وأصيب آخر
جبروح ،يف انفجار استهدف
مدينة
وسط
دوريتهما
املوصل مركز احملافظة.
امنية
مصادر
وافادت
واخرى طبية عراقية عن مقتل
 ١٥شخصا يف هجمات متفرقة
يف بغداد ومشال البالد أمس
األول ،قبل يومني من عيد
االضحى.
وقتل ستة عمال يف
مصنع حكومي النتاج قطع
غيار السيارات بالرصاص
اثناء عودتهم اىل منازهلم،
كما افاد نقيب يف الشرطة
ومسؤول يف وزارة الداخلية.
ويف الفلوجة بغرب بغداد،
اوقع انفجار سيارة مفخخة
بالقرب من منزل والد وزير
املالية رافع العيساوي اربعة
قتلى اثنان منهم من الشرطة،
حسب ما اعلن املقدم ياسني
داويش.
ويف غرب بغداد ،قال
مصدر يف وزارة الداخلية ان
جنديني قتال يف هجوم مسلح
استهدف نقطة تفتيش يف
حي املنصور.
ويف كركوك  ٢٤٠كلم مشال
بغداد قال مصدر يف الشرطة
ان طفال قتل واصيب اثنان
من املارة جبروح جراء انفجار
عبوة ناسفة استهدف عضو
جملس حمافظة صالح الدين
هاشم اوغلو.

سدني

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

Master License No: 409566317
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تقرير يفضح انتهاكات املسدس الصاعق بـ شرطة نيو ساوث ويلز
قال تقرير أمني املظامل بنيو
ساوث ويلز إن شرطة الوالية
حتتاج لتعديل ضوابط استخدام
املسدس الصاعق بعد حوادث
متعددة تتسم بالوحشية وإساءة
االستخدام  ،كما لقي شخصان
االستخدام
جراء
مصرعهما
العشوائي للمسدس الصاعق.
وكان بروس باربر أمني املظامل
بالوالية قد قدم لربملان الوالية
يوم اخلميس تقريرا بعنوان« :
كيف تستخدم شرطة نيو ساوث
ويلز املسدس الصاعق؟».
واحتوى التقرير على مراجعة
لـ  556واقعة استخدام للصاعق
بني يونيو  2010ونوفمرب ،2010
ووجد إساءة يف االستخدام يف
 80مناسبة.
وأضاف التقرير أن الشرطة
يف  27واقعة مل تكن حتت
تهديد خطري جييز هلا استعمال
املسدس الصاعق ،ويف حاالت
أخرى تصعق الشرطة أشخاصا
مقيدي اليدين أو حياولون
اهلرب.
ووضع التقرير  46توصية
حول الكيفية املثلى الستخدام
املسدس الصاعق ،ووضع
تدريبات مناسبة للضباط يف
اخلدمة.
وكانت عاصفة من اجلدل
قد أثريت مع مقتل الطالب
الربازيلي روبرتو كورتي ،عرب
صراع مع  11من ضباط الشرطة
الذين وجهوا إليه مسدساتهم
الصاعقة  14مرة.
من جهته قال عضو برملان
نيو ساوث ويلز ووزير العدل
يف حكومة الظل بالوالية ديفيد

شوبدريج إن أمني املظامل
فشل يف تناول قضية الطالب
القتيل يف تقريره ،مطالبا بقصر
استخدام مثل هذا املسلح
على فئة قليلة من الضباط
املدربني.
وقالت أسرة القتيل روبرتو
كورتي تعليقا على التقرير
إن التوصيات اليت طالب بها
التقرير بدت وكأنها تنعكس
متاما على أوجه القصور اليت
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كانت صارخة يف عملية قتل
الطالب الربازيلي ،مثل توجيه
الصاعق مباشرة إىل اجلسد.
وحدثت واقعة القتل الثانية
يف أكتوبر  2010وضحيتها با
ثني لي ،حيث أطلق عليه ضابطا
شرطة
املسدس الصاعق أثناء
اتهامه باعتداء جنسي يف
سيفتون بغرب سيدني.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

أوفاريل يقدم قانونا يعطل االمتيازات الربملانية يف حتقيقات جلنة الفساد
قدم باري أوفاريل رئيس
حكومة نيو ساوث ويلز مشروع
قانون أمام الربملان يوم الثالثاء
حيرم أعضاء الربملان من أي
امتيازات برملانية تتعلق بسجالت
املصاحل املالية اخلاصة بهم يف
حالة ضلوع أمسائهم يف حتقيقات
اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد
بنيو ساوث ويلز.
يأتي ذلك يف الوقت الذي

تأثري استصال الرحم والثدي ومشاهدة الوالدة على الكيمياء اجلنسية
جتيب خبرية الطب النفسي
توبي غرين على سؤال لقارئة
حول سبل معاجلة نقص االهتمام
اجلنسي بينها وبني زوجها.
س « -يف عام ،2004
استئصال
لعملية
خضعت
كامل للرحم ،وبعدها بفرتة
قصرية أخربني زوجي أنين مل
أعد أسعده جنسيا ،واقرتحت
عليه أخذ املشورة املناسبة يف
حماولة الستدراك الوضع ،لكنه
رفض بشدة ،لقد آملين ذلك
نفسيا بشدة ،وشعرت كما لو
أنين أعاقب بسبب أمر خيص
صحيت ،ما هي اقرتاحاتك بهذا
الشأن؟
ج :على الرغم من أن حكايتك
تبعث احلزن إال أن ذلك أمر
شائع احلدوث ،لقد تلقيت
شكاوى مماثلة من زوجات شهد
أزواجهم عمليات والدتهن،
وتسبب ذلك يف تبلد االهتمام
اجلنسي جتاه زوجاتهم.

ولذلك أنصح األزواج دائما
بعدم مشاهدة عمليات الوالدة
اخلاصة بنسائهن.
لقد قابلت نساء أيضا خضعن
لعمليات استئصال الثدي،
واليت تسببت يف حدوث
تأثريات سلبية ،وهو ما أصابها
بآالم متزايدة ختطت معاناة
العملية اجلراحية إىل الشعور
جبرح نفسي غائر جراء النقص
يف االهتمام اجلنسي املعتاد.
واملفجع أنه ال يوجد تفسري
أو عالج حمدد الستعادة
الكيمياء اجلنسية ،إنه شعور

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

غري عقالني يصدر من املرء
ويكسبه اإلحساس بالنفور.
ورغم ذلك هنالك أزواج
يساندون
بشدة
ملتزمون
زوجاتهم يف أوقاتهن الصعبة
دون أن يسمحوا حبدوث تأثري
جنسي سليب.
اليت
الوحيدة
والنصيحة
ميكن أن أدلك عليها هي حسن
اختيار الزوج حبيث تضمنني
وقوفه معك يف أوقاتك احللوة
واملرة.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

تبدأ فيه حتقيقات اللجنة األسبوع
القادم حول سلوكيات بعض
وزراء عماليني سابقني.
القانون
مشروع
ويأتي
اجلديد يف أعقاب مفاوضات
بني الربملان واللجنة املستقلة
ملكافحة الفساد.
ومبوجب القانون اجلديد يف
حالة متريره ،فسوف يتم إزالة
االمتيازات الربملانية من سجل
املصاحل املالية ألعضاء الربملان
الضالعني يف حتقيقات اللجنة،
وهو ما يعين أن أي نتائج تتفتق
عنها حتقيقات اللجنة املستقلة
لن يشوبها عوار قانوني بفضل
االمتيازات امللغاة.
وقال أوفاريل يف بيان
رمسي « :القانون اجلديد يتيح
للجنة املستقلة ملكافحة الفساد
التحرك حبرية أكرب دون التقيد
باالمتيازات الربملانية».
ومن املقرر أن تستمع اللجنة
إىل ثالثة من رؤساء حكومة

نيو ساوث ويلز السابقني(
كريستينا كينالي وموريس ليما
وناثان ريس) ،يف حتقيقات
ستتكلف  10مليون دوالر،
تتعلق بشبهات فساد لثالثة
وزراء عماليني سابقني ( ايدي
عبيد وأيان ماكدونالد وايريك
روزندال الذي ال يزال عضوا
بالربملان).
وستحقق اللجنة يف ادعاءات
منح عائلة عبيد سيارة هوندا «
سي آر يف» إىل روزندال عام
 2007وقتما كان األخري وزيرا
للطرق.
كما ستتناول حتقيقات اللجنة
الظروف احمليطة بصفقة شراء
عائلة عبيد ألرض يف بيلونغ
فالي قبل فرتة وجيزة من
قيام ماكدونالد مبنح رخصات
استشكاف الفحم لتلك املنطقة،
وهو ما رفع من سعرها بصورة
مذهلة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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مفوض شرطة نيو ساوث ويلز :النموذج األمريكي صديقة عائلة الضناويُ :
شهدتُزورا يف دقت ناقوس اخلطر يف أسرتاليا...مأساة
األمريكية فورنري ضحية مشروب «مونسرت»
األفضل للتخلص من «سرقة البنزين»
حتقيقات اختفاء رمحة!!

قال أندرو سيبيون مفوض
شرطة نيو ساوث ويلز إن
الطريقة األفضل لتفادي سرقة
البنزين هو تطبيق نظام الدفع
املسبق قبل التزود بالبنزين،
مشريا إىل أن ذلك النظام مطبق
يف الواليات املتحدة منذ عشرات
العقود.
وتأتي تعليقات مفوض الشرطة
كرد فعل النتقادات وجهتها
املعارضة يف نيو ساوث ويلز
مفادها إن اجلهود قليلة ملالحقة
السائقني الذي يفرون من
حمطات البنزين مبجرد التزود
باحتياجاتهم دون دفع مقابل ما
تزدوا به.
وتشري إحصائيات أصدرها عضو
الربملان العمالي وولت سيكورد
يوم الثالثاء إن إقل من  %3من
األشخاص الذين مت اإلبالغ عنهم
يف حوادث تتعلق بسرقة البنزين

قد وجهت هلم اتهامات فعلية،
يف تقصري واضح من الشرطة
ملالحقة تلك الظاهرة.
ووصف سيبيون ذلك النوع من
السرقة بأنه يبعث مشاعر الضيق
واإلحباط ،وتابع « :ختيل لو أن
متجرا مسح لشخص بالتسوق ثم
تركه خيرج ليضع املنتجات اليت
ابتاعها يف سيارته ،آمال أن يعود
جمددا لدفع ما اشرتاه» ،واعترب
سيبيون ذلك نوعا من السذاجة
مماثلة حلوادث سرقة اهلروب
من دفع مستحقات البنزين.
واستطرد« :أعتقد أنه قد آن
األوان لتطبيق النموذج األمريكي
يف الدفع املسبق قبيل التزود
بالوقود حسب االحتياجات،
مشريا إىل أن ذلك أجدى من
مناقشات ال طائل منها حول
سبل منع ظاهرة سرقة البنزين.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

قالت صديقة لعائلة الطفلة
املختفية رمحة الضناوي إنها
شهدت زورا يف مايو املاضي
أثناء حتقيقات حول مالبسات
اختفاء الطفلة ،واليت بدأت مع
بدايات العام احلالي ،رغم مرور
سنوات على اختفائها الغامض.
وقالت سامية نابوتشي صديقة
العائلة إنها كذبت يف مايو
املاضي عند إجابتها على سؤال
عما إذا كان عم الطفلة يف
املنزل يف ليلة االختفاء.
وأدلت نابوتشي بأقواهلا اجلديدة
يف حمكمة غليب اجلنائية ،بعد
أن استمعت احملكمة ملكاملات
هاتفية سجلتها الشرطة يف
شهري أبريل ومايو املاضيني،
وفسرت عدم إدالئها باحلقيقة
باخلوف على سالمتها وسالمة
أبنائها.
وكشفت املكاملات اهلاتفية
اليت مت تسجيلها يف أبريل
املاضي مناقشات بني روبا
الضناوي زوجة أمحد الضناوي
عم رمحة وبني امرأة تدعى
آسيا دياب ،وتركزت املكاملات
حول شائعات عدم وجود أمحد
الضناوي يف منزله ليلة اختفاء
رمحة.
ومل يعثر لرمحة الضناوي على أثر
منذ الساعات األوىل من يوم 14
نوفمرب  ،2005بعد أن وضعاها

الطفلة املختفية رحمة الضناوي
والداها يف فراشها ،وخلدت
إىل النوم ،وكان عمرها ال يتعد
 20شهرا يوم اختفائها.
خالل
نابوتشي
واعرتفت
التحقيقات أمس أن روبا
الضناوي مارست عليها ضغوطا
كي ال تقول أثناء التحقيقات
أن أمحد الضناوي كان متواجدا
خارج املنزل ليلة اختفاء رمحة.
يذكر أن والدا الطفلة املختفية
حسني الضناوي وعلياء الضناوي
يتواجدان يف احملاكمة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

كانت املراهقة األمريكية أنيس
فورنري تتجول مع أصدقائها يف
أحد مراكز التسوق عندما ابتاعت
مشروب طاقة « مونسرت» من
احلجم الكبري ،وأخذت ترتشفه
أثناء التسوق ،ويف اليوم
التالي ابتاعت عبوة أخرى.
وبعد مرور أقل من أسبوع،
وحتديدا يف  23ديسمرب ،2011
ماتت فورنري 14 ،سنة ،على حنو
مفاجئ فسره األطباء بأنه ناجم
عن اختالل يف ضربات القلب
جراء مسية مادة الكافيني ،وهو
ما أحدث اضطرابا يف قلبها
أفضى إىل وفاتها.
وقررت عائلتها مقاضاة الشركة
املصنعة ملشروب مونسرت واليت
يقع مقرها يف كاليفورنيا،
ومحلت إياها مسؤولية موتها ،
بداعي عدم قيام الشركة بوضع
حتذيرات من خطورة املشروب
على صحة القلب.
وكشفت»إدارة الغذاء والدواء
األمريكية» يوم االثنني املاضي
إنها تلقت مخسة بالغات خالل
السنة الفائتة بشأن حول حدوث
حاالت وفيات بسبب شراب
« مونسرت» ،الذي اخنفض
حجم مبيعاته  %16بعد تلك
التقارير.
وتقوم منظمة أسرتالية حكومية
مبراجعة تأثريات مادة الكافيني

يف الغذاء على ضوء مالبسات
وفاة أنيس فورنري.
من جانبه ،طالب الربوفيسور
كريس سيمساريان أستاذ
أمراض القلب جبامعة سيدني
بوجود ضوابط عمرية وحتذيرات
صحية على مشروبات الطاقة،
اليت تسبب مشاكل خطرية يف
القلب ،ال سيما على صحة
املراهقني والشباب قد تؤدي
إىل توقف القلب.
وأضاف أن جرعة الكافيني
اليت تسمح بها أسرتاليا يف
مشروبات الطاقة مت ختفيضها
إىل  320ملليغراما\ لرت مبا يزيد
من نشاط القلب ،وتابع« :
جيب منع من هم دون  16عاما
من تناول مشروبات الطاقة،
ووضع حتذيرات صحية بشكل
أكثر وضوحا».
وكانت دراسة أخرى حول خماطر
مشروبات الطاقة قد مت نشرها
يف دورية Australian Medical
 Journalيف يناير املاضي،
ووجدت أن هنالك  297حالة
تسمم بسبب مشروبات الطاقة
يف الفرتة بني ،2010-2004
وأدرجت أعراضا أخرى مثل آالم
املعدة ،وأعراض هلوسة ،جبانب
مشاكل القلب.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

 VIP LUXURY LIMOUSINESلدينا افخم السيارات اليت
تناسب ميزانياتكم

نليب مجيع مناسباتكم
 ...اعراس ...
خطوبات ..
حفالت خترج  ...توصيالت من واىل
املطار واالوتيالت

MOB: 0499 98 98 98

Email: info@ vipluxurylimos.com.au - www.vipluxurylimos.com.au

نؤمن نقل الشخصيات
اهلامة
من واىل سائر
أحناء اسرتاليا
خربة طويلة  ..خدمة ودودة  ..معاملة جيدة  ..أسعار مدروسة
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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

0414552715

Roses

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

0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL

sayitwithroses@optusnet.com.au

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197

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

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

RAINBOW BRICKLAYING P/L

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

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

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

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

Lic: 185750C
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة
124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

للخياطة الرجالية

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

BG

االتصال بـ برنار:

0407 666 190

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

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

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

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

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(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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Australian News

أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

حبس اإليراني حيدرخاني حوت بتهمة جدل بشأن ميزانية التعليم واين سوان يتحايل لتحقيق
تهريب البشر يف أسرتاليا  14عاما
العالي
فائض امليزانية املنشود

أصدرت حمكمة أسرتالية حكما
حببس األسرتالي اإليراني
علي حيدرخاني ملدة  14عاما
لضلوعه يف تهريب البشر
بطرق غري شرعية ،وتورطه
يف تنظيم سفر العشرات
على مركب متهالك حتطم
يف طريقه جلزيرة كريسماس
خملفا  50قتيال.
« وقررت حمكمة «بريث
املتهم
إلزام
ديسرتكت
بتمضية مدة تسع سنوات
ونصف العام وراء القضبان،
قبل أن يصبح مستحقا لعفو
مشروط.
واعرتف حيدرخاني بتنظيمه 4
رحالت لقوارب طاليب اللجوء
الراغبني يف الوصول إىل
أسرتاليا بطرق غري شرعية.
وقال ممثل النيابة رون ديفيز
إن حيدرخاني يعترب عضوا
أساسيا يف جتارة تهريب
البشر ،متهما إياه جبين مئات

اآلالف من الدوالرات من
طاليب اللجوء البسطاء ودفعهم
إىل السفر عرب مراكب متهالكة
وصوال إىل أسرتاليا.
وأضاف ديفيز أن القضية
تشمل رشوة بعض الضباط
واملوظفني احلكوميني لتسهيل
دخول القوارب غري الشرعية
إىل أسرتاليا.
واألدهى أن حيدرخاني كان
خيدع طاليب اللجوء ،فيوهمهم
بإمكانية السفر عرب مراكب
فاخرة ،بينما الواقع أن تلك
املراكب كانت متهالكة شديدة
التواضع وال تطابق اشرتاطات
األمان ،أو النظافة ،حيث متتلئ
بالفئران والصراصري.
وحيدرخاني هو مواطن إيراني
طلب اللجوء إىل أسرتاليا،
وحصل عليه بالفعل عام
 ،2004مع متكنه من احلصول
على اجلنسية األسرتالية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ساملونيال اللوز اخلام تغزو
أسرتاليا وهيئة املعايري حتذر!!

املستهلكني
على
يتعني
األسرتاليني اختاذ احليطة واحلذر
من منتجات اللوز اخلام الذي
ثبتت تلوثها ببكرتيا الساملونيال،
حسبما ذكرت هيئة معايري
الغذاء.
تأتي التحذيرات بعدما مت التيقن
من وجود عالقة بني إصابة 27
شخص بتسمم الساملونيال وبني
اللوز يف ست واليات وأقاليم
أسرتالية.
وعلى الفور مت سحب نوعني من
خام اللوز من السوق مرتبطان
Select Harvests
مبؤسسة
خلطورتهما على الصحة ،أحدهما
حيمل العالمة التجارية Almond
 Kernelsويباع يف متاجر
وولورث ،واآلخر حيمل العالمة
 Flannerys Ownوترتكز منافذ
بيعه يف جنوب شرق كوينزالند.

وقال بيان صادر من «هيئة
معايري الغذاء يف أسرتاليا
هنالك
إن
ونيوزيالند»
حتقيقا جيرى بشأن انتشار
الساملونيال وعالقتها باللوز،
مهيبا باملستهلكني التخلص
من منتجات اللوز أو ردهما مع
اسرتداد أمواهلم اليت دفعوها.
وتتضمن أعراض الساملونيال
اإلسهال واحلمى وتشنجات
البطن ،حيث تستمر تلك
األعراض من  7-4أيام.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

ُ
اتهمت حكومة غيالرد بالتناقض
بسبب مطالبتها بتعليم منوذجي
يف الوقت الذي خفضت
فيه من ميزانية اجلامعات
والتدريب ،وأجلت بعض أوجه
الصرف األخرى.
ويقول متخصصون يف الشأن
التعليمي إن ختفيض مليار
دوالر من ميزانية التعليم
العالي يف ميزانية منتصف
العام سوف يقضي على 1450
وظيفة حبثية ،وحيول أنظار
الطالب األجانب بعيدا عن
أسرتاليا ،باإلضافة إىل ضعف
جودة اخلرجيني.
يذكر أن امليزانية نصت
على إلغاء دعم  82.3مليون
دوالر كان يدعم أشياء مثل
الكتب الورقية ملساعدة طالب
اجلامعات ،كما مت تأجيل دعم

طالب املاجستري بـ مبلغ 167
مليون دوالر إىل عام ،2017
وغريها من القرارات اليت متس
التعليم.
الفدرالية
احلكومة
وتفسر
تلك التخفيضات والتأجيالت
بأنها راجعة لضغوط امليزانية
الشديدة.
من جهته ،قال كريستوفر باين
وزير التعليم يف حكومة الظل
إن احلكومة الفدرالية متناقضة
يف موقفها جتاه نفقات
التعليم.
قالت بيلندا روبنسون رئيسة
منظمة « جامعات أسرتاليا»
إن أسرتاليا يف ورطة حقيقية
بسبب امليزانية ،ألن احلكومة
اعتمدت على التعدين وجتاهلت
البحث.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أظهر «بيان املخاطر» الذي
نشر تزامنا مع حتديثات ميزانية
منتصف العام أنه يف حالة
استمرار اخنفاض حجم التبادل
التجاري يف أسرتاليا ،وهبوط
أسعار التصدير بنسبة ،%4
ستخسر احلكومة الفدرالية من
الدخل العام  2.8مليار دوالر،
وهو ما يقوض وعود حتقيق
فائض يف امليزانية.
وبشكل عام ،أشار حتديث
امليزانية الذي أعلن عنه وزير
اخلزانة الفدرالي واين سوان
أن االقتصاد األسرتالي حقق
منوا بلغ معدله  %3يف السنة
املالية احلالية ،وهو أقل من
نسبة  % 3.25اليت توقعتها
ميزانية منتصف العام.
ويشري التحديث أيضا إىل أن
معدل التوظيف يف منو متصاعد
بينما تبقى معدالت البطالة على
حاهلا ( )%5.5إىل منتصف
.2014
االقتصادي
الوهن
ولكن
العاملي كان له ظالله العكسية
احلادة على أسرتاليا ،إذ أنه
يف الفرتة بني ميزانية مايو
واألسبوع األول من شهر
سبتمرب اخنفض سعر خام
احلديد بنسبة  ،%38وبدا كما
لو كان العامل أضحى أقل جودا
جتاه أسرتاليا ،وهو ما جعل
الضرائب اليت مجعتها احلكومة
الفدرالية من قطاع التعدين
تقل  4مليار دوالر عما كان
متوقعا له يف السنة املالية.

الفدرالية
احلكومة
وجلأت
إىل حيلة لتغطية العجز عرب
استحواذها على نصف مليار
دوالر من أموال التقاعد واليت
مل يتم حتديد ماهية أصحابها،
حيث كان من املفرتض أن
تبقى على حاهلا ملدة  5سنوات
إىل أن تؤول ملكتب الضرائب،
وإدماجها مع الدخل القومي ،إال
أن احلكومة اختصرت مدة ال 5
سنوات إىل عام واحد.
كما جلأت احلكومة إىل حيلة
أخرى يف حماولتها تغطية
العجز ،وهو إلزامها الشركات
بدفع الضرائب على أساس
شهري وليس كل  3شهور،
على أن يبدأ تطبيق ذلك مع
الشركات الكبرية اليت ال يقل
رأمساهلا عن مليار دوالر بداية
من يناير  ،2014ثم تطبق على
باقي الشركات تدرجييا حتى
 ،2016وهو ما مينح امليزانية
 8.3مليار دوالر إضافية.
وجلأت احلكومة أيضا إىل رفع
رسوم التأشريات للمهاجرين
الراغبني يف العمل إىل أسرتاليا
لتوفر حنو نصف مليار دوالر
عرب األربعة سنوات القادمة.
وختاما ،فقد استخدم سوان كل
حيلة ممكنة للحفاظ على شكل
امليزانية ،ولكن إذا اخنفضت
أسعار التصدير جمددا ،لن
جتدي تلك احليل يف توفري
الفائض املنشود.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مأساة األسرتالي كريس نوفاك الذي يعيش حتت خط الفقر!!
كشف تقرير أصدره هذا األسبوع
اجمللس األسرتالي للخدمات
االجتماعية  ACOSSأن هنالك
 2.2مليون أسرتالي يعيشون
حتت خط الفقر ،بينهم  600ألف
طفل يذهب الكثري منهم إىل
املدارس دون تناول اإلفطار
من شدة الفقر ،ويعانون من
العزلة االجتماعية.
ويف تقرير آخر منفصل ،كشفت
منظمة « أجنيكلري أسرتاليا» أن
ثالثة من كل أربعة عائالت جتد
مشقة يف توفري الغذاء الكايف
 ،وأن طفال من كل عشرة
أطفال يتغيبون عن املدارس
ألن عائالتهم تشعر بالذنب من
عدم قدرتهم على توفري الطعام
املناسب.
من جهتها ،قالت الدكتورة
كاسندرا غولدي مديرة منظمة
 « :ACOSSعلى الرغم من
السنوات اليت شهدت منوا
غري مسبوق يف االقتصاد
األسرتالي ،إال أن اجملهودات
املبذولة حملاربة الفقر كانت
ضئيلة ،ال سيما وأن  1من
كل  8أشخاص وطفل من بني

ستة أطفال يعيشون حتت خط
الفقر» ،وأضافت « :بلد ثرية
مثل أسرتاليا جيب أن تفعل
املزيد جتاه هؤالء الفقراء،
إنه حق أساسي من حقوق
اإلنسان».
وقام موقع News.com.au
بالتحدث إىل رجل من سيدني
يدعى كريس نوفاك يف
اخلامسة والستني من العمر
مل يستطع العثور على عمل
مستقر بدوام كامل خالل ال
 15عاما املاضية ،منذ أن عانى
من إصابة جراء اعتداء على مقر
العمل السابق له.
وقال كريس نوفاك إنه متزوج
ويعول اثنني من األبناء ،مشريا
إىل أنه يعيش اآلن حتت خط
الفقر قائال إنه عاجز عن توفري
عمل مستقر له ،ويعمل متطوعا
أيام اجلمعة سائقا لدى أحد
املستشفيات لنقل املرضى إىل
بيوتهم ،وتابع أنه يتلقى بدل
عجز أسبوعي يقدر بـ  410دوالر
يذهب معظمه يف مصاريف
تأجري السكن.
وأردف أنه ال جيد عمال بدوام

واحد من كل  8أسرتاليني يعيش يف فقر مدقع
كامل منذ أن أصيب يف البار
الذي كان يعمل فيه منذ 15
سنة.
وأضاف أن املستشفى اليت
يعمل بها متطوعا أيام اجلمعة
متنحه وجبة أسبوعيا ،كما أنه
يتلقى وجبة ساخنة شهريا من
إحدى املؤسسات االجتماعية،
وخبالف ذلك فإنه يتغذى على
السجق الرخيص واملكرونة
ويأكل املوز يف املناسبات،
مشريا إىل أن ظروفة املادية
السيئة أفقدته شهيته.
وقسم نوفاك ميزانيته األسبوعية

كاآلتي:
إجيار السكن 200 :دوالروتأمني
بنزين
السيارة(وخالفه) 58 :دوالر
فواتري عامة  56 :دوالرفواتري الكهرباء واهلاتف48 :دوالر
مواد بقالة 50 :دوالرامللبس 5 :دوالرمصاريف عالجية 2.90 :دوالر1.50
ترفيهية:
مصاريفدوالر
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وثيقة سرية تكشف خماطر
قس أسرتالي سابق يطالب بـ «
مشاركة املرأة األسرتالية يف احلروب
رجال دين متزوجني»

مخاوف تتعلق بمشاركة املرأة األسرتالية يف جبهات القتال
كشفت وثيقة سرية تابعة
لوزارة الدفاع األسرتالية عن
أسباب املخاوف من السماح
للمرأة األسرتالية باالنضمام إىل
جبهات القتال جنبا إىل جنب مع
الرجال ،ومتثلت أبرز األسباب
يف التحرش اجلنسي واخلوف
من عالقات جنسية قد تؤدي إىل
احلمل ،وغريها من املربرات.
كما تضمنت األسباب التشتت
الذي يصيب احملاربون الرجال
جراء حرصهم الزائد على محاية
اإلناث يف ساحات القتال ،وهو
ما يقلل االعتماد على العناصر
النسائية.
وسيسمح فقط للمجندات داخل
اجليش والبحرية والقوات اجلوية
بالتقدم لشغل أدوار قتالية يف
مناطق احلرب خالل ثالثة شهور،
إال أنه يتعني على النساء خارج
اجليش األسرتالي االنتظار ثالث
سنوات قبل أن يسمح هلن
بالتقدم.

يأتي ذلك ضمن خطة وضعتها
قوات الدفاع األسرتالية لفتح
باب التقديم للنساء لشغل
األماكن املتبقية يف جبهات
القتال واليت تقدر بـ ،%7
لكنها ستكون مشروطة باحلاجة
الفعلية.
ومتكنت صحيفة صنداي تلغراف
من احلصول على وثيقة سرية
حتمل اسم « سجل املخاطر»
يرجع تارخيها إىل سبتمرب املاضي
حتمل أسبابا تدعو للتخوف من
توظيف النساء يف جبهات القتال
األمامية ،تتضمن أيضا خماوف
من عالقات غري شرعية ،وزيادة
احتمال تعرضهن لألسر من
القوات املعادية ،أو تعرضهن
للقتل.
وينقسم اجملتمع األسرتالي ما
بني مؤيد ومعارض للمخاوف
املقرتنة مبشاركة املرأة يف مهام
دفاعية.

طالب قس أسرتالي سابق
الكنيسة الكاثوليكية بقبول
رجال دين متزوجني يف
مساعدة للقضاء على ظاهرة
التحرش اجلنسي باألطفال
داخل الكنائس.
وأضاف الربوفيسور ديس
كاهيل أن حكومة والية
فكتوريا جيب أن تقوم بتعديل
« قانون الفرص املتساوية»
وإلغاء احلظر املفروض على
األشخاص املتزوجني من العمل
كرجال دين يف الكنائس
الكاثوليكية.
وأخرب كاهيل أن مقرتحه هذا
يتطلب تغيريات رئيسية كربى
ملا مساه « ثقافة االمتناع عن
الزواج» املرتبطة بالكنيسة
الكاثوليكية.
وتابع خمربا جلنة حتقيق برملانية
يف فكتوريا حول تفشي
االنتهاكات اجلنسية داخل

مؤسسات دينية مسيحية،
أنه يرغب يف السماح بالتنوع
والتعددية حبيث ال حيرم
شخص من اخلدمة كرجل دين
جملرد أنه متزوج ،كما أن ذلك
سيقلل من حاالت التحرش
اجلنسي.
كاهيل
الربوفيسور
وخدم
يف أبرشيتني مبلبورن يف
القرن
من
السبعينيات
املنصرم ،وهو يعمل اآلن
أستاذا جبامعة  .RMITوهو
متزوج.
واستطرد أن قسيسا من بني
 20من القساوسة الذين عملوا
يف ملبورن يف الفرتة بني
 1972-1940ارتكبوا انتهاكات
جنسية جتاه األطفال ،مشريا
إىل أن العديد من احلاالت ال
يتم اإلبالغ عنها.
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شبح البطالة يقلص األجازات املرضية يف نيو ساوث ويلز!!
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جدل بشأن فيديو جنسي لطالبة يف
ملبورن
مت اكتشاف فضيحة إرسال
مقطع جنسي أرسلته طالبة
يف الثالثة عشر لصديق هلا
يف مدرسة أخرى عرب اجلوال،
بشكل
املقطع
وانتشر
فريوسي مشل ما يزيد عن
 100من طالب مدارس
شديدة الرقي مبلبورن.
وكانت الشرطة وقيادات
املدارس قد تنتبهت بعد
انتشار كبري ملقطع جنسي
أرسلته الطالبة الصغرية
لزميل هلا يف مدرسة أخرى.
وذكرت مصادر أن العديد
من الطالب يف سبع مدارس
على األقل يف ملبورن قد
تداولوا الفيديو.
وأشارت املصادر إىل أن
والدي الطالبة اليت أرسلت
مقطع الفيديو يبحثون اختاذ
إجراء قانوني حول كيفية

انتشار الفيديو.
وقامت بعض املدارس بعقد
اجتماع لتحذير الطالب من
املخاطر القانونية واألخالقية
إلرسال مواد إباحية.
من جانبه ،قال وزير
فكتوريا
بوالية
التعليم
مارتن ديكسون إن انتشار
الفيديو يعد إساءة استخدام
ملواقع التواصل االجتماعي،
وتأثريها املدمر على األجيال
الصغرية ،منبها لضرورة
زيادة التوعية حول البلطجة
اإللكرتونية.
بينما قالت متحدثة باسم
مدرسة الطالبة الصغرية
صاحبة الفيديو إن املدرسة
تعقد جلسات مع الطالب
وأولياء األمور حول االستخدام
األمثل للميديا االجتماعية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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عاملة تخاف ان تخرب رئيسها انها مريضة وتريد اجازة مرضية

تسبب اخلوف من شبح البطالة
ونقص األجور يف اخنفاض
ملحوظ يف عدد األجازات
املرضية اليت أخذها موظفو نيو
ساوث ويلز هذا العام.
بينما أظهر االستطالع السنوي
حول أوضاع املوظفني زيادة
أيام األجازات املرضية املرتبطة
باألمراض النفسية والتوتر
بنسبة .%36
من جهته ،قال الربوفيسور
تشارلز أريين االقتصادي وخبري
األعمال يف جامعة سيدني إن
ثقافة العمل األسرتالية تضع
ضغوطا على املوظفني تتعلق
بضرورة التواجد املستمر يف
العمل ،ألن األجازات أو العمل
من املنزل تقلل من نسبة
املوظف يف الرتقي.
وأشار االستطالع الذي أجرته
Direct Health
مؤسسة
 Solutionsإىل أن عدد أيام

األجازات املرضية خالل العام
احلالي يالمس مستوى 100
مليون يوم ،مبعدل تسعة أيام
للموظف سنويا ،وهو يقل %7
عن معدل العام الفائت ،بينما
زادت نسبة أيام األجازات
املرضية املتعلقة باألمراض
النفسية والتوتر إىل ما يزيد
عن الثلث.
يذكر أن معدل البطالة يف
أسرتاليا بلغ  % 5.4الشهر
املاضي ،وهو املعدل األعلى
خالل عامني ،ويتوقع زيادته
مع التالشي التدرجيي لطفرة
التعدين ،وهو ما دفع كيت
كارنيل الرئيسة التنفيذية
ملنظمة  Beyondblueإىل القول
بأن التوتر واخلوف املتزايد على
املستقبل الوظيفي يقلل من
معدل اإلنتاج.
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حماكمة  4مسلمني جلدوا
أسرتاليا  40جلدة عقابا على
اخلمور واملخدرات

نظرت حمكمة بريوود بسيدني
االتهامات املوجهة ألربعة
كريستيان
مسلمني جبلد
مارتينيز عقابا له على تعاطيه
للكحوليات واملخدرات ،بداعي
أن ذلك العقاب يتوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية،
ويساعد على التخلص من
إدمانها.
وقال مارتينيز إن املتهمني
استخدموا سلكا كهربائيا
لتنفيذ عملية اجللد ،قائلني له
« :سيتم جلدك  40مرة وفقا
للشريعة اإلسالمية ،ستتذكر
ذلك قبل أن تقدم على جترع
اخلمور أو تعاطي املخدرات
مرة أخرى».
األربعة
املتهمون
وواجه
وهم زكريا رعد 21 ،سنة،
وتوجلا سيفسي 21 ،سنة،
ووسيم فياض 44 ،سنة،
وجنكيز كوسكون 22 ،سنة،
اتهاما باستخدام أحد األسالك
على
لالعتداء
الكهربائية
مارتينيز بداعي أن ذلك
الشريعة
تفرضه
العقاب
اإلسالمية.
وتزعم الشرطة أن املتهمني
األربعة ذهبوا إىل منزل
مارتينيز يف الساعات األوىل
من يوم  17متوز /يوليو 2011
بعدما كان قد طلب من وسيم
فياض املساعدة للتخلص من
إدمانه للمخدرات واخلمور ،ثم

أخربه املتهمون أنهم سيجلدونه
 40جلدة.
وسرد مارتينيز الذي كان قد
أشهر إسالمه يف ذلك الوقت
ما حدث بقوله:
تفاصيل
«اخربني فياض أنين سأعاقب
على ما اقرتفته ،ثم بدأ يف
ضربي بسلك كهربائي ،مع
إحصاء عدد الضربات ،بينما
كنت أتوسل طالبا الكف عن
جلدي ،فأجابين فياض أن اهلل
يأخذ السموم من جسدي عرب
ذلك العقاب».
وعلمت احملكمة أن فياض كان
مبثابة القائد الروحي ملارتينيز
الذي أشهر إسالمه يف ذلك
الوقت.
مكاملة
احملكمة
ورصدت
هاتفية مسجلة طلب خالهلا
مارتينيز املساعدة من فياض
لإلقالع عن تعاطي اخلمور
واملخدرات فأجابه« :ال بد
أن يتم تقييدك أخي ،هذا هو
الداء الوحيد».
وأردف مارتينيز أنه ناقش
مع فياض أمور إسالمية
عديدة مثل أحكام الزواج وما
جيب قوله وما ال جيب قوله،
لكنه يتطرق معه أبدا ملسألة
وجود مثل هذا العقاب ،بينما
قالت النيابة إن االتهامات
ال عالقة هلا بأحكام الشريعة
اإلسالمية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل احلكم الصادر على بنيامني
هومان أول من يتم إدانته يف
مظاهرة سيدني
أصدرت حمكمة «داوننغ سنرت
احمللية» بـ سيدني حكما حببس
 23سنة،
بنيامني هومان،
ملدة مثانية شهور مع إيقاف
التنفيذ ،وإلزامه بإكمال 300
ساعة يف خدمة اجملتمع ،بعد
أن أدانته بارتكاب العنف يف
مظاهرة االحتجاج يف سيدني
ضد الفيلم املسيء لإلسالم
يوم  15سبتمرب املاضي.
ووجهت احملكمة إىل بنيامني
تهمة الشجار ومقاومة السلطات
أثناء مظاهرة االحتجاج ،واليت
ضمت حنو  500شخص ،نزلوا
لالحتجاج على الفيلم املسيء
الذي نشر على موقع يوتيوب،
وهو املتهم األول الذي تتم
إدانته ضمن املتهمني يف
مظاهرة سيدني.
وقال قاضي احملكمة غريغوري
غروغني « :أريد أن أوضح أن
بنيامني مل تتم إدانته بسبب
معتقداته أو توجهاته الفكرية،

احملكمة غري معنية كثريا
بالسبب الذي أدى إىل اندالع
مظاهرة االحتجاج».
وأضاف القاضي أن هومان كان
أحد جمموعة اشتبكت مع رجال
الشرطة ،واستخدموا عنفا غري
قانوني ،عند حماولتهم مغادرة
نطاق « هايد بارك».
وظهر هومان ذو اللحية
الطويلة ،الذي تنتظر زوجته
مولودا ،مرتديا زيا رماديا أثناء
حماكمته.
واستطرد القاضي أن هومان
أبدى ندما على ما اقرتفه،
واعتذر علنا للشرطة واجملتمع،
وهو ما جعله يستخدم معه
أقصى درجات الرأفة.
واقعة
القاضي
ووصف
استخدام العنف يف املظاهرات
بأنها « قبيحة وغري لطيفة
وتفتقد الشرعية».
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غضب بسبب إقصاء قيصر طراد من
إدارة مدرسة إسالمية يف بريزبن

قيصر طراد تم إقصاؤه من منصبه
تسبب إقصاء قيصر طراد ،أحد
قيادات اجملتمع اإلسالمي يف
سيدني ،من منصبه يف إدارة
« املدرسة األسرتالية الدولية
اإلسالمية» يف بريزبن يف إثارة
احتجاجات الطالب خوفا من أن
يتسبب ذلك اإلقصاء يف أن
تنتهج املدرسة العليا نهجا
متشددا.
وفور عودة رئيس جملس إدارة
املدرسة اإلمام عبد القدوس
األزهري من أجازته يف اهلند
الشهر املاضي ،اختذ قرارا
بإقصاء طراد حبجة أن عقده
املربم إلدارة املدرسة قد
انتهى.
ويرى أولياء األمور وطالب
املدرسة اإلسالمية أن أسباب
إقصاء طراد هو انتهاجه نهجا
معتدال يف إدارة املدرسة
يف فرتات غياب اإلمام عبد
املقصود.
من جهتها ،قالت ري بريزادا
رئيسة جملس أولياء األمور
 The P&Cإنها
باملدرسة
شعرت باإلحباط من أنباء إقصاء
طراد الذي وصفته بأنه األكثر
تفوقا يف إدارة املدرسة.
وأضافت أن اإلمام عبد املقصود
مل يكن راضيا عن أسلوب إدارة
املدرسة يف غيابه ،باإلضافة
إىل اعرتاضات من بعض
املدرسني.
وقال أحد أولياء األمور مل يشأ
ذكر امسه إن بعض املدرسني
شعروا أن طراد قوض من
سلطاتهم.
احتجاجات
مظاهر
وتنوعت
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الطالب على قرار إقصاء طراد
ما بني إقامة احتجاجني يف
فناء املدرسة األسبوع املاضي،
ووضع رسوم جرافييت احتجاجية
على أبواب احلمامات ،واللجوء
ملوقع التواصل االجتماعي «
فيسبوك» للتعبري عن غضبهم.
وقالت الطالبة أمرية نعمان17 ،
سنة ،إن هنالك إمجاع طالبي على
ضرورة بقاء طراد ،وتابعت« :
لقد التحقنا بتلك املدرسة بسبب
وجود السيد طراد».
واستطردت أن املدرسني باتوا
شديدي القسوة على الطالب
منذ مغادرة قيصر طراد،
وأصبحت الصالة إجبارية بعد أن
كانت اختيارية.
عبد
من جانبه قال اإلمام
القدوس إنه حتدث مع طراد
من وقت آلخر مرة حول أسلوب
إدارته للمدرسة.
وكان طراد قد دأب على توجيه
املدرسني بضرورة استخدام
املرونة يف معاملة الطالب،
وعدم انتهاج التشدد مطالبا
إياهم بأن يعاملوا الطالب
كأبنائهم.
ورفض طراد التعليق على
أسباب مغادرته املدرسة بشكل
فجائي مكتفيا بقوله « :أترك
احلكم لآلخرين حول أدائي يف
إدارة املدرسة».
من جهته ،قال ناظر املدرسة
راي باريت إن طراد حقق حتسنا
ملموسا يف املدرسة وجنح يف
زيادة تعلق الطالب باملدرسة.
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العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم
0403482345

وزير التوظيف :أدعم زيادة بدل
البطالة يف أسرتاليا

قال وزير التوظيف يف احلكومة
الفدرالية بيل شورتن إنه يدعم
اخلطوات اليت يقوم بها أعضاء
برملان عماليون ورجال أعمال
ومنظمات اجتماعية بغية زيادة
بدل البطالة.
يأتي ذلك بعدما ازدادت موجة
االنتقادات املوجهة لضآلة بدل
البطالة املسمى بـ «Newstart
.»Allowance
وأضاف شورتن يف تصرحيات
لصحيفة «ويك إند أسرتاليان»:
«منذ أن تقلدت منصب وزير
التوظيف منذ عشرة شهور ،وأنا
أنظر بعقل متفتح إىل مسألة
ضآلة بدل البطالة ،وتعلم
حكومة غيالرد جيدا أن األمر
ميس حياة املواطنني األكثر
معاناة يف جمتمعنا»
ومتثل تعليقات شورتن تغريا
ملحوظا مقارنة بتصرحياته العامة
السابقة اليت كان يساند فيها
عدم صعود بدل البطالة حبجة
تشجيع العاطلني على البحث عن
وظائف حتى لو كانت منخفضة
األجور.
يأتي ذلك يف وقت تصارع
فيه احلكومة الفدرالية لتحقيق
فائض امليزانية اليت كانت قد
وعدت به.
ويف ذات السياق ،اعرتفت
جيين ماكلني وزيرة «العائالت
اليسارية» بأن قضية بدل
البطالة من القضايا اليت تهم
العديد من املواطنني.
ومن املنتظر أن يظهر تقرير

التهرب من ضريبة السلع واخلدمات
يكبد أسرتاليا  5مليار دوالر سنويا

وزير التوظيف يف الحكومة
الفدرالية بيل شورتن

حتقيق برملاني حول بدل
البطالة أجرته جلنة يهيمن عليها
العماليون واخلضر يف 29
نوفمرب املقبل ،وسط توقعات
بأن يتم التوصية على زيادة
بدل البطالة.
يذكر أن بدل البطالة يبلغ 245
دوالر أسبوعيا ،وأثار قرار
نقل األمهات العازبات ضمن
املستحقات لبدل البطالة بدال
من بدل رعاية األطفال إذا
وصل عمر أصغر أبنائهن إىل
 8سنوات الكثري من اجلدل ،إذ
سيتم حرمانهن من  50دوالر
أسبوعيا.
واعرتف شورتن بصعوبة تسيري
أمور احلياة استنادا على بدل
البطالة قائال إن احلكومة
الفدرالية ليست صماء جتاه
املعاناة اليت يعيشها الكثري من
املستحقني هلذا البدل.
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ضغوط على باري أوفاريل لعدم زيادة ضريبة السلع والخدمات

كشف تقرير أعده «معهد البحوث
األسرتالي» أن حنو نصف مليون
عامل يتقاضون أجورهم بشكل
غري قانوني بعيدا عن مظلة
ضريبة السلع واخلدمات وهو ما
جيعل االقتصاد األسرتالي خيسر
ما ال يقل عن  5مليارات دوالر
سنويا.
وتؤدي تلك املمارسات إىل
تقليل حصص الواليات من
ضريبة السلع واخلدمات مبقدار
 2.7مليار دوالر على األقل،
كما تنعكس سلبا على احلكومة
الفدرالية ككل.
وأضاف التقرير أن ما مساه»
االقتصادية
«املمارسات
السوداء» ستكلف حكومة نيو

ساوث ويلز  829مليون دوالر
على األقل يف السنة املالية
احلالية ،و  824مليون دوالر يف
السنة املالية القادمة ،مضيفا
أن اخلسارة تفوق  4مرات مقدار
التخفيضات اليت أعلن عنها
باري أوفارول رئيس حكومة
الوالية من التمويل اخلاص
بقطاع التعليم.
وطالب التقرير باري أوفارول
بالعمل على احلد من ظاهرة
التهرب من ضريبة السلع
من «
واخلدمات ،واحلد
االقتصادية
املمارسات
السوداء» بدال من زيادة
الضريبة.
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ارتفاع عدد املتهمني يف «شبكة دعارة
صدمة يف ميزانية أسرتاليا :اخنفاض
أطفال سيدني» إىل مثانية
الدخل مبقدار  21مليار دوالر

مت إلقاء القبض على شخصني
ضمن قضية شبكة دعارة
املراهقات حتت السن واليت
كانت تستخدم  8فتيات حتت
السن بعضهن مل يتجاوزن
الثانية عشر ،ليصل عدد
املتهمني يف القضية إىل
مثانية 6 ،رجال وسيدتان.
املوجهة
االتهامات
وبلغت
للمتهمني الثمانية يف القضية،
 90تهمة تتعلق باملتاجرة
اجلنسية بفتيات قاصرات.
وقامت الشرطة بإلقاء القبض
على رجل 44 ،سنة ،يف منزله
بـ  ، Chester Hillوأفرج عنه
بكفالة حتى مثوله أمام «حمكمة
كامبلتاون لوكال كورت» يف
 12نوفمرب املقبل.
وبعدها بساعات ألقت الشرطة
القبض على رجل يف السادسة
والثالثني يف «ماسكوت» جبنوب
سيدني ،بتهمة االعتداء اجلنسي
وارتباطه بشبكة الدعارة السالف
ذكرها ،ومت رفض اإلفراج عنه
بكفالة ،ومن املنتظر أن ميثل
أمام حمكمة « ويفريلي لوكال
كورت» اليوم اجلمعة.

كما وجهت مخسة اتهامات
باالعتداء
إضافية تتضمن
اجلنسي إىل املتهم رينو مورا،
 53سنة ،أول من مت إلقاء القبض
عليه يف مايو املاضي ،حيث
كان زبونا يرتدد على الشبكة و
ميارس اجلنس مع فتيات قصر،
ووجهت  9اتهامات إضافية إىل
املتهم باسم درويش 52 ،سنة،
ومن املقرر أن ميثل املتهمان
أمام حمكمة «كامبلتاون لوكال
كورت» يف  14نوفمرب املقبل.
واتهمت شقيقتان من ليفربول
إحداهما  22سنة ،واألخرى 19
سنة ،بقيادة شبكة الدعارة،
كما اتهم يف القضية كل
من تريفور وجير وايليا توما
بصفتهما زبونني ترددا على
الشبكة املشبوهة.
وقالت الشرطة إن الشقيقتان
الفتيات
تستهدفان
كانتا
الصغريات الفقريات ويقدمان
هلن مواد خمدرة ،قبيل املتاجرة
بهن جنسيا ،ويرجع تاريخ حدوث
اجلرائم إىل عام .2008
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من املقرر أن تكشف امليزانية
احملدثة اليت ستعلن عنها احلكومة
الفدرالية األسبوع القادم عن
انهيار ضخم يف الدخل وصل
إىل  21مليار دوالر ،رغم أن
التوقعات كانت تدور حول عدم
جتاوز اهلبوط يف الدخل عن 4
مليار دوالر.
وإذا مل تتخذ احلكومة الفدرالية
قرارات سريعة فإنها لن تنجح
على األرجح يف توفري فائض
امليزانية اليت وعدت به يف السنة
املالية احلالية واملقدر بـ 1.5
مليار دوالر ،كما قد ينعكس
االخنفاض يف الدخل سلبا على
إمكانية توفري الفائض املنشود
خالل العامني املقبلني.
ورغم ذلك كتب وزير اخلزانة
الفدرالي مقاال يف صحيفة
أن
خالله
ذكر
اهلريالد
التخفيضات يف املصروفات
وتوسيع االستثمارات من سبل
معادلة امليزانية ،مشريا يف
الوقت ذاته إىل حرص احلكومة
على عدم املساس قدر اإلمكان
بالوظائف.

وأضاف سوان« :إلحداث توازن
يف امليزانية جلأت حكومة غيالرد
للتقشف يف مصروفاتها ،مع
زيادة االستثمارات يف املوارد
الطبيعية ,وتنمية املهارات
الربودباند،
شبكة
وتوسيع
مشريا إىل حرص احلكومة على
خطة التأمني ضد العجز».
وعلمت اهلريالد أن أسباب
اخنفاض الدخل يرجع بصورة
كبرية إىل ظروف عدم االستقرار
اليت جتتاح العامل ،وما هلا من
انعكاسات سلبية.
وعلى الرغم من ذلك ،تشري
ارتفعت نسبة توقعات النمو
االقتصادي األسرتالي خالل
العامني القادمني من  %3إىل
 % 3.5مبا حيمل جرعة من األمل
يف ختفيض البطالة واحتواء
التضخم.
وقد تشكل تلك التوقعات ضغطا
على توني أبوت زعيم االئتالف
الفدرالي املعارض الذي يصر
على أن ضريبة الكربون زادت
من نسبة التضخم والبطالة.
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

واين سوان

امليزانية ال تقل عن  3مليار
دوالر بسبب ركود معدالت
التبادل التجاري.
وقامت احلكومة خبطوات فعلية
يف حماولة إلحداث التوازن
مثل رفعها لقيمة الضرائب
على التبغ بنسبة  ،%25وهو
ما قد جيلب ما يربو عن  1مليار
دوالر ،باإلضافة إىل قرار
زيادة الرسوم على تأشريات
العمالة املاهرة ،وغريها من
القرارات.
كما ستتلقى احلكومة 300
مليون دوالر ،حصتها من
أرباح شركة التأمني الصحي
 ،Medibank Privateوتعتزم
أيضا إلغاء  240مليون دوالر
من قيمة املنح اجلامعية.
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هيئة تقييم املناهج األسرتالية :تعليم
اجلنس لطالب الصفني اخلامس والسادس
قالت هيئة تقييم املناهج
املناهج األسرتالية إنها درست
جيدا ردود أفعال أولياء األمور
وقيادات املدارس بشأن تعليم
الطالب قواعد اجلنس يف
املدارس ،وأشارت إىل اعتزامها
تطبيق مناهج تعليم اجلنس
على طالب الصفني اخلامس
والسادس ،وعدم تطبيقه على
طالب الصفني الثالث والرابع.
وكانت مسودة دراسة حول
برنامج التعليم اجلنسي ،قد
أوصت يف وقت سابق بإدراج
التعليم اجلنسي لطالب الصفني
الثالث والرابع ،حني ال يتعدى
عمر الطالب  7سنوات ،ولكن
األمور
أولياء
اعرتاضات
وقيادات املدارس صرفت
النظر عن تطبيق تلك التوصية.
من جهته ،قال روبرت راندال
الرئيس
بأعمال
القائم
التنفيذي هليئة تقييم املناهج
األسرتالية إنه على الرغم من
إدراك العديد من الطالب سن

البلوغ يف الصف الثالث ،إال
أن ردود الفعل أحدثت تعديال
يف املقرتحات حبيث مت إلغاء
توصية تعليم اجلنس لطالب
الصفني الثالث والرابع.
ويتم صياغة مناهج تعليم
اجلنس اآلن على أن يتم نشرها
على املأل يف فرباير القادم
ملعرفة رد الفعل عليها.
وكان السيناتور الليربالي بريت
ماسون قد حذر أول أمس من
إدراج التعليم اجلنسي للصفني
الثالث والرابع ،قائال إنه سابق
لألوان أن يتم تعليم األطفال
اجلنس يف هذه املرحلة العمرية
املبكرة.
التعليم
حمتويات
وتشمل
لطالب الصفني
اجلنسي
اخلامس والسادس معلومات
مفصلة عن التغريات العاطفية
واجلسدية واهلرمونية املرتبطة
بالبلوغ.
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ختفيضات ملحوظة يف
اإلنفاق العام لتحقيق فائض
يف امليزانية
من املتوقع أن تقوم احلكومة
حجم
بتخفيض
الفدرالية
اإلنفاق العام مبقدار  3مليار
دوالر على األقل كي تنجح يف
ما وعدت به بتحقيق فائض
يف امليزانية يف السنة املالية
احلالية.
ومن املقرر أن يقوم واين
سوان وزير اخلزانة الفدرالي
باإلعالن اليوم االثنني عن
حتديثات ميزانية منتصف
العام.
وقال سوان يف مقال كتبه
إن التخفيضات يف
مؤخرا
اإلنفاق العام سيكون ملحوظا
ملعادلة االنهيار يف الدخل
العام الذي تسببت فيه حالة
الوهن احمليطة باالقتصاد
العاملي ،واخنفاض أسعار
السلع خالل الستة أشهر
املاضية.
وكانت احلكومة الفدرالية قد
تعهدت بتوفري  1.5مليار
دوالر فائضا ماليا يف ميزانية
العام احلالي ،مبا مينح البنك
املركزي األسرتالي اجملال
الفائدة
معدل
لتخفيض
العامة ،لتحفيز الطلب.
بيين
من جهتها ،طالبت
وونغ وزيرة التمويل يف
احلكومة الفدرالية بدور أقوى
للمؤسسات املالية للنهوض
باالقتصاد األسرتالي.
بينما يقول خرباء اقتصاديون
إنهم يتنبأون بفجوة يف
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خطاب سري يكشف تقاعس حكومة
أسرتاليا يف قضية ديفيد هيكس
هل كانت الواليات املتحدة
مستعدة حقا إلطالق سراح
األسرتالي ديفيد هيكس وإعادته
إىل مسقط رأسه أسرتاليا قبل
أكثر من عامني الصفقة املثرية
للجدل اليت خرج هيكس على
إثرها من معتقل غوانتانامو؟
يف مارس  2007وبعد مخس
سنوات من إلقاء القبض عليه
بتهمة حماولة تهريب عناصر
صديقة له من طالبان وتنظيم
القاعدة يف أفغانستان ،أقر
هيكس أمام حمكمة أمريكية أنه
مذنب بتهمة تقديم دعم مادي
لإلرهاب ،ثم مت نقله إىل سجن
مبدينة أدياليد ليقضي فيه
تسعة أشهر ،يف صفقة أبرمتها
حكومة هاورد.
وكان وجود هيكس يف معتقل
غوانتانامو قد أثار الكثري من
اجلدل ،ال سيما يف ظل مسعة
بالتعذيب
السيئة
املعتقل
وممارسات اإلكراه.
وتشري وثائق سرية إىل أن جهة
دولية( منظمة أو دولة) كتبت
إىل فيليب رادوك الذي كان
يشغل منصب املدعي العام
الفدرالي يف  13يناير 2005
تطلب التدخل لتسليم هيكس
إىل موطنه أسرتاليا ،إال أن
احلكومة األسرتالية تقاعست إىل
ما بعد انتخابات نوفمرب .2007
وجاءت عودة هيكس عقب
يومني من قرار الواليات املتحدة
إطالق سراح ممدوح حبيب
األسرتالي اآلخر يف غوانتانامو
بعدما وجدت أنه ال دليل يشري
إىل إدانته ،كما مت إطالق سراح
مواطنني بريطانيني وفقا لطلب
من احلكومة الربيطانية بداعي أن
احتجازهم ليس شرعيا.
وتشري األدلة أن املنظمة الدولية
اليت تدخلت خلروج هيكس من
غوانتانامو أما أن تكون الصليب
األمحر بعد زيارة للمعتقل،
واملنطق يقول أن املنظمة وجد
هيكس يف حالة بدنية ونفسية

ديفيد هيكس..نموذج لإلذالل
املتعمد
يرثى هلا ،ولذلك أسرع مبحاولة
التوسط إلطالق سراحه ،بعكس
تصرحيات احلكومة الفدرالية
األسرتالية اليت ذكرت وقتها
أن هيكس كان يف حالة صحية
ومعنوية جيدة.
وقد تكون اجلهة الدولية
الواليات املتحدة نفسها حيث
طلبت خروج هيكس يف يناير
 2005بعد تدهور حالته الصحية
املعتقل،
داخل
والنفسية
وكانت فقط تنتظر رد فعل من
احلكومة األسرتالية ،ولكن رد
الفعل تأخر إىل ما بعد نوفمرب
 ،2007إال أن فيليب رادوك
قال إنه ال يتذكر اجلهة اليت
أرسلت اخلطاب.
يذكر أن هيكس قد زادت
فرصته يف مقاضاة احلكومة
األسرتالية بعدما قضت حمكمة
أمريكية بتربئة سامل محدان
سائق زعيم تنظيم القاعدة
السابق أسامة بن الدن من
تهمة الدعم املادي لإلرهاب،
ولو ثبت بالفعل أن الواليات
املتحدة طلبت من احلكومة
األسرتالية اإلفراج عن هيكس
عام  2005سيعضد ذلك من
موقفه يف مقاضاة احلكومة
لتقاعسها.
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مدير شركة تأمني :كسل األسرتاليني
سيقودهم لكارثة صحية!!

مصروفات الرعاية الصحية تزداد بشدة بسبب كسل األسرتاليني
الشديد يف العناية بأنفسهم وعدم اتباع اإلرشادات الصحيحة يف الغذاء
الصحي أو القيام بتدريبات لياقة
حذر روب برانسيب املدير
العام لشركة  HBFأكرب
شركات التأمني الصحي يف
والية أسرتاليا الغربية من
« أزمة وطنية» جراء كسل
يف
الشديد
األسرتاليني
العناية بصحتهم.
االجتماع
مبناسبة
وأضاف
السنوي العام للشركة أن
تكلفة الرعاية الصحية قد
تنامت بشدة بسبب حماولة
العديد من املواطنني عالج
األمراض النامجة عن تناوهلم
والبدانة،
للكحوليات،
واخلمول.
وتابع أن شركة  HBFحققت
رقما قياسيا هذا العام يف
األموال اليت تكبدتها لتغطية
مصاريف التأمني الصحي
للمستحقني ،إذ بلغ إمجالي
النفقات  1مليار دوالر ،وهو
مياثل ضعف ما مت إنفاقه منذ
عشر سنوات.
وناشد برانسيب املواطنني
بضرورة التحلي باملسؤولية
جتاه صحتهم ،حمذرا من
احتمال صعود رسوم التأمني
والضرائب ألرقام فلكية.

وتابع برانسيب أن احلكومة
الفدرالية جيب أن تزيد نسبة
ميزانية الصحة املخصصة
لإلجراءات الوقائية من %2
إىل .%10
كما طالب حكومة أسرتاليا
الغربية بتدشني بنية حتتية
أفضل مثل أماكن آمنة
املشي،
رياضة
ملمارسة
وطرق خمصصة للدراجات،
حلث املواطنني على زيادة
جرعات نشاطهم.
وناشد برانسيب املسؤولني
برتكيز بؤرة اهتمامهم على
تعليم األطفال السلوكيات
الصحية األمثل.
وأشار إىل أن الطلبات املقدمة
لشركته لتمويل جراحات قلب
أو رئة زادت بنسبة %55
خالل العام املاضي ،وهو يعد
إشارة دامغة على زيادة نسبة
املصابني بأمراض القلب
والرئة.
واستطرد أن نسبة اإلصابة
بداء السكري من النوع الثاني
بني الشباب قد زادت ثالثة
أضعاف خالل آخر  10سنوات.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

مباحث كوينزالند تنصب كمينا لرجل تعرف على أم ملضاجعة طفلتها
كوينزالند
شرطة
حذرت
«األمهات العازبات» من عدم
وضع تفاصيل خاصة بأطفاهلن
على شبكة اإلنرتنت.
يأتي ذلك يف أعقاب مثول
متهم من كانبريا أمام احملكمة
بتهمة الرتتيب لعالقة جنسية مع
أم وابنتها القاصر اليت مل تتعد
الثالثة عشر.
وكانت الشرطة قد نصبت كمينا
على شبكة اإلنرتنت للمتهم
روبرت طومسون 55 ،سنة،
الذي يقطن يف كامبل بإقليم
وم ُثل أمام
العاصمة األسرتاليةَ ،
Brisbane Magistrates
حمكمة
Courtبتهمة استخدام اإلنرتنت
إلغواء مراهقة حتت السادسة
عشر إلقامة عالقة جنسية.

وقام أفراد من قسم مكافحة
جرائم استغالل األطفال مبباحث
املتهم
بتوقيف
كوينزالند
يف مطار بريزبن يوم األربعاء

وتقدميه للمحاكمة.
ومت اإلفراج عن املتهم بكفالة
مؤقتة على أن يتم حتديد موعدا
للقضية يف نوفمرب املقبل.

من جانبه قال املفتش جون
روس إن بعض األشخاص
من مرتكيب اجلرائم اجلنسية
يقومون باصطياد ضحاياهم
على شبكة االنرتنت عرب التعرف
على أمهات عازبات ،يتخذونهن
كوسيلة للتعرف على أطفاهلن،
حمذرا من قيام بعض األمهات
العازبات من وضع معلومات
ختص أطفاهلن يف الربوفايل
اخلاص بهن مثل قيام إحدى
األمهات بكتابة العبارة التالية:
«أنا أم عازبة ولدى ثالثة أطفال
يف غاية اجلمال» ،مشريا إىل
أن ذلك يدفع مرتكيب جرائم
األطفال الصطياد ضحايا جدد.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

حزب العمال بوالية نيو تفاصيل حضور أبوت وراد احتفال استقالة زوجني بعد ضبطهما ميارسان
جلنة
مقصلة
حتت
ويلز
ساوث
اجلنس داخل برملان كوينزالند!!
اجلالية الصينية
مكافحة الفساد

يعترب يوم  1تشرين الثاني/
نوفمرب املقبل بداية مخسة أشهر
ثقيلة على حزب العمال بنيو
ساوث ويلز حينما تبدأ اللجنة
املستقلة ملكافحة الفساد
التحقيق يف بعض االدعاءات
املوجهة ضد أعضاء برملانيني
سابقني وحاليني ينتمون حلزب
العمال بالوالية.
ومن أبرز األمساء اليت ستمثل
أمام اللجنة و اليت تشغل الرأي
العام ،وتركز عليها التغطية
اإلعالمية إيدي عبيد وأيان
ماكدونالد واريك روزندال،
والذين سيخضعون لتحقيقات
اللجنة اليت من املقرر أن متتد
إىل مارس القادم على أقل
تقدير.
وستحقق اللجنة يف مدى
ضلوع عبيد وماكدونالد يف
شبهات فساد تتعلق برخصات
استكشاف الفحم ،باإلضافة
إىل تقديم موسى عبيد جنل
إيدي عبيد لسيارة هوندا إىل
روزندال عندما كان وزيرا
للطرق عام .2007
وتتواىل األنباء السيئة على
حزب العمال حيث ظهر اسم
وزير التغري املناخي يف احلكومة
الفدرالية غريغ كومبيت كشاهد
حمتمل أمام جلنة مكافحة
الفساد ،باإلضافة إىل ثالثة
من رؤساء حكومة نيو ساوث

ويلز السابقني وهم موريس
ليما وناثان ريس وكريستينا
كينالي ،رغم التشديد على
أنهم جمرد شهود دون توجيه
اتهامات إليهم.
ورغم ذلك ،قد حتمل تلك
األنباء بادرة أمل حلزب العمال
يف الوالية ،ال سيما فيما
خيص الثنائي إيدي عبيد
وأيان ماكدونالد ،ألن اللجنة
ستضع نهاية للغط املثار
حوهلما ،سواء باإلدانة أو عدم
اإلدانة ،ومنح فرصة حلزب
العمال بالوالية أن يبدأ عهدا
جديدا بعيدا عن أي شبهات.
إال أن التعديل الذي أجراه
جون روبرتسون زعيم املعارضة
العمالية يف والية نيو ساوث
ويلز يف حكومة الظل بالوالية
يطرح شكوكا حول احتمالية
تغيري جذري بعد استقالة
روبرت فورولو وزير الطرق يف
حكومة الظل ،،حيث أن ظهور
أمساء مثل وولت سيكورد
وريان بارك ورون هوينغ
سيعمق اهلجوم على حزب
العمال بالوالية .ولكن يبدو
الصراع بني التيارين اليميين
واليساري داخل احلزب ،ومدى
التحول بينهما ،هو املهيمن
على املرحلة القادمة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسعار فواتري الطاقة يف أسرتاليا ال
تراعي مبدأ املساواة

كشفت إحصائيات صادمة
عدم وجود مساواة يف تقييم
حبسب
الكهرباء،
فواتري
النتائج اليت استخلصتها «
اللجنة اإلنتاجية» حول سوق
الطاقة األسرتالي ،حيث قالت
اللجنة إن  %25فقط من قيمة
فواتري الطاقة تعادل استخدام
قيمة استخدام  40ساعة من
أوقات الذروة اليت يتعاظم
خالهلا استخدام الكهرباء.
واملشكلة األساسية هو أن
هنالك بنية حتتية جيب أن
تبنى باستمرار لتواكب الطلب
والضغط املتزايدين يف ساعات
الذروة ،ولكن طريقة تسعري
الكهرباء ال تتسم باملساواة،
بل يتكبد املستهلكون نفقات
البنية التحتية بغض النظر عن
زمان ومكان استخدامها.
من جهته ،قال خبري الطاقة
بروس ماونتني « :املشكلة
تتمثل يف أن التكلفة اليت
يدفعها معظم املستهلكني يف
أوقات الذروة قليلة وال تغطي
تكلفة إنشاء البنية التحية
اخلاصة بتوليد وتوزيع ونقل
الكهرباء ،رغم أن تلك البنية

التحتية خمصصة لتحمل ضغط
أوقات الذروة.
وأضاف ماونتني أنه عرب السبع
سنوات الفائتة كان أقصى
درجات الطلب على الكهرباء
يف األسبوع األخري من يناير
وأول أسبوعني من فرباير
عند عودة املدارس ،يف ظل
درجات احلرارة املرتفعة اليت
تزيد من استخدام الطاقة.
بينما دافع كامريون أورايلي
مدير مجعية شركات الطاقة
عن مصاريف تسعري الطاقة
قائال إن معظم األسرتاليني
عند الرجوع من العمل يشغلون
أجهزة التكييف يف آن واحد
وهو ما جيعل من البنية التحتية
ضرورة ال بد منها جملابهة هذا
الصعود املفاجئ يف استخدام
الكهرباء.
واختتم تقرير اللجنة اإلنتاجية
قائال إن توزيع تكلفة الطاقة
التحتية على كافة املستخدمني
يشجع على استخدام الطاقة
يف أوقات الذروة ،وخيلق نوعا
من عدم املساواة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

زعيم االئتالف الفدرالي املعارض توني أبوت أثناء حضوره احتفاال بمناسبة مرور
 15عاما على تأسيس »»Lung Po Shan Chinese Memorial Gardens
يف منشينبوري بغرب سيدني بحضور عدد كبري من الجالية الصينية

قدم زوجان يعمالن يف برملان
كوينزالند استقالتهما قبل
خضوعهما حملكمة تأديبية بعد
أن مت ضبطهما مساء اجلمعة
 22يونيو وهما ميارسان
اجلنس يف مكتب وزير الطاقة
ماكاردل،
مارك
واملياه
منتهزين فرصة خلو الربملان
من أعضائه.
ومت اكتشاف الواقعة عند
قيام أحد املوظفني اجلدد
جبمع أوراق من مكتب وزير
الطاقة ،إال أنه مسع أصواتا
غريبة داخل املكتب ،فاشتبه
يف كونها حماولة سرقة ،قبل
أن يظهر الرجل واملرأة وقد
بدت عليهما إمارات اإلحراج

اجلنس

داخل

ملمارستهما
املكتب.
ورغم عدم وجود كامريات
سرية داخل املكتب ،إال أن
حتركات الزوجني خارج املكتب
مت رصدها عرب الكامريات
املثبتة باخلارج.
وقال أحد املصادر إنها ليست
املرة األوىل اليت يقدم فيها
الزوجان على هذا التصرف،
فقد مارسا اجلنس من قبل
يف احلجرة  A10يف الطابق
األرضي اليت كانت غرفة
اجتماعات قبل أن تتقلد حكومة
نيومان السلطة ،ومت التنبيه
عليهما ولكن دون جدوى.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أستاذ قانون :منظمة «ازيو» متثل تهديدا خطريا لألبرياء

رئيس الحكومة الفدرالية السابق كيفن راد يثبت شعبيته الكبرية أثناء حضوره
مرور  15عاما على تأسيس Lung Po Shan Chinese Memorial
 »»Gardensيف منشينبوري بغرب سيدني

اتهم زعيم االئتالف الفدرالي
املعارض طوني أبوت حزب
العمال بأنه خيوض حربا داخلية
تفتت أوصاله ،يف أعقاب ما
مت تداوله أمس حول قرب
صدور كتاب يفضح تفاصيل
االنقالب الذي قامت به جوليا
غيالرد عام  2010لإلطاحة
برئيس احلكومة الفدرالية
آنذاك كيفن راد ،وهو ما قد
يعمق التوتر داخل صفوف
حزب العمال.
وتابع أبوت يف تصرحيات
أدىل بها أ « :االنقسامات
داخل حزب العمال تضعف
قدرته على التحمل ،يتعني
على احلزب وضع حلول سريعة
لصراع الزعامة».
جاء ذلك أثناء حضور أبوت
احتفاال مبناسبة مرور  15عاما
على تأسيس Lung Po Shan
.Chinese Memorial Gardens
وتابع أبوت « :الصراعات
الداخلية داخل حزب العمال
جتعله منصرفا عن وضع
حلول للمشاكل اليت تواجه
األسرتاليني».
يأتي ذلك يف الوقت الذي
يرتقب فيه اجلميع األول من
تشرين الثاني /نوفمرب املقبل
موعد صدور كتاب للصحفية
الربملان العمالية
وعضوة
السابقة ماكسني ماكيو اليت
جون هاورد
ظفرت مبقعد
الربملاني عام  ،2007ويفضح

الكتاب تفاصيل االنقالب
الذي قامت به جوليا غيالرد
عام  2010لإلطاحة برئيس
احلكومة الفدرالية آنذاك كيفن
راد.
كما شارك يف احتفال اجلالية
رئيس احلكومة
الصينية
الفدرالية السابق كيفن راد
الذي حرص هو اآلخر على
خماطبة اجلالية الصينية يف
منشينبوري ،وألقى راد خطابه
باللغتني الصينية واإلجنليزية
يف خطوة نالت استحسانا
كبريا من اجلالية الصينية.
وتعليقا على اتهامات أبوت
بشأن احلرب الداخلية داخل
صفوف العماليني قال راد« :
ال تعليق ،توني أبوت حياول أن
يصرف االنتباه عن فشله يف
وضع رؤية مفصلة ألسرتاليا
يف حالة فوزه يف االنتخابات
القادمة».
وردا على سؤال عما إذا كان
يعتزم حتدي غيالرد جمددا
يف االنتخابات القادمة ،قال
راد إنه ليس لديه املزيد عما
صرح به يف شهر فرباير.
وكان راد قد خسر حماولة
إلسقاط غيالرد من رئاسة
حزب العمال يف فرباير
املاضي ،وأعلن بعدها عن
نيته يف عدم خوض منافسات
أخرى مستقبلية ضد رئيسة
احلكومة الفدرالية.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الربوفيسور جورج ويليامز « :السلطات التي تتمتع بها ازيو تمثل أقصى مظاهر
االعتداء على الحريات املدنية يف أسرتاليا منذ الحرب العاملية الثانية»

قال الربوفيسور جورج ويليامز
أستاذ القانون جبامعة نيو
ساوث ويلو إن السلطات اليت
تستأثر بها منظمة االستخبارات
األمنية األسرتالية «ازيو» هي
فاسدة يف جوهرها ،وقد يتم
استغالهلا ضد أناس أبرياء
من قبل بعض حكومة عدمية
الضمري ،مطالبا بتقليص تلك
السلطات.
وشن ويليامز محلة ضد ما
مساه «السلطات املبالغ فيها»
اليت مت منحها إىل منظمة «ازيو
«منذ هجمات  11ايلول /سبتمرب
 2001الشهرية اليت استهدفت
الواليات املتحدة ،مشريا إىل
أن تلك السلطات متثل أقصى
مظاهر االعتداء على احلريات
املدنية يف أسرتاليا منذ احلرب
العاملية الثانية.
جاء ذلك يف إطار كلمة أدىل
بها ويليامز أثناء حفل عشاء
عقده جملس نيو ساوث ويلز
للحريات املدنية يف سيدني،
لإلعالن عن محلة وطنية للحد
من قوانني مكافحة اإلرهاب.
يذكر أن قوانني مكافحة
اإلرهاب حتتوي على بند يتيح
إلغاءها أو استمرارها عام
.2016

وتهدف احلملة الوطنية إلخضاع
قرارات املخابرات اليت متس
حقوق اإلنسان إىل مراجعة
دقيقة ،باإلضافة إىل التيقن
من أن أي قوانني مستقبلية
ال تشكل انتهاكا للحريات
املدنية.
وتزامنت تلك احلملة على خلفية
التقارير األمنية السلبية اليت
أصدرتها منظمة « ازيو» يف
حق بعض طاليب اللجوء ،وهو
ما يؤدي إىل استمرارهم يف
معسكرات احتجاز طاليب اللجوء
إىل أجل غري مسمى.
وجاءت احلملة متزامنة مع
تصرحيات ديفيد ارفني املدير
العام ملنظمة ازيو واليت
روج فيها لضرورة توسيع
سلطات ازيو لتشمل الدخول
على بيانات املستخدمني فيما
يتعلق باهلواتف اخللوية أو
شبكة االنرتنت.
وقال ارفني يف مقابلة نادرة
مع برنامج « Background
 »Briefingعلى شبكة «إيه بي
سي» إن التقدم التكنولوجي
املذهل ميثل حتديا ملنظمة ازيو
مطالبا بتوسيع سلطات املنظمة
لتتواكب مع ذلك التقدم.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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مناسبـــات

الباحث روي عرجيي يوقع كتابه «رئيس من الشعب» يف سيدني

«الرئيس فرجنية جي ّسد لي كما لكثريين القيم االهدنية واللبنانية احلقيقية»

بدعوة من تيار املردة اوسرتاليا ّ
وقع الباحث روي عرجيي كتابه
«رئيس من الشعب» يف قاعة سيدة لبنان يف سيدني حبضور العديد
من أبناء اجلالية يتقدمهم اىل جانب منسق تيار املردة اوسرتاليا السيد
منصور عزيزي واألعضاء كل من األب بيار خوري والسادة الرئيس
العاملي للجامعة الثقافية اللبنانية يف العامل ميشال الدويهي ،رئيس
الرابطة املارونية توفيق كريوز ،املنفذ العام للحزب القومي السوري
االجتماعي امحد األيوبي ،ممثل حركة أمل حسني احلاج ،احلزب الشيوعي
اللبناني ،رئيس احتاد مجعيات جبة بشري جورج حنا ،رئيس مجعية زغرتا
(بطل لبنان يوسف بك كرم) سركيس كرم ،رئيس بلدية كرم املهر
ميالد أسحاق ،رئيس مجعية كفرصارون ايلي ناصيف ،رئيس مجعية
بريوت االسالمية فاروق القصار ،عضو بلدية فريفيلد جورج برشا ،عن
حزب االحرار االوسرتالي خليل طرطق ،عن حزب العمال ايلي كلتوم،
رئيس حترير التلغراف االستاذ انطوان قزي ،رئيس حترير املستقبل
االستاذ جوزيف خوري ،رئيس حترير االنوار االستاذ سايد خمايل،
رئيس حترير اهلريالد االستاذ انطونيوس بو رزق ،بطرس بشارة عن
املغوش عن تلفزيون الغربة.
اذاعة صوت الغد واالعالمي أكرم
ّ
أستهال ًال النشيدين اللبناني واالوسرتالي ثم كلمة عريف احلفل
االستاذ بدوي احلاج الذي رحب باحلضور وحتدث عن الكتاب قائ ًال
«ان ُيكتب عن الرئيس سليمان فرجنية فهذا ليس جبديد ،اما ان
تؤرخ حقبة مهمة ،ال بل نادرة ،من االنتخابات األكثر دميوقراطية يف
تاريخ لبنان ،فهذا وسام يرفع على صدر كل لبناني أينما حل وأرحتل.
روي عرجيي بكتابه «رئيس من الشعب» أغنى املكتبة اللبنانية ،ال بل
العربية مبعلومات كانت مبعثرة فجمعها يف كتاب أنيق يليق بفخامته
ويعيد الرئيس والرئاسة «اىل الشعب» فكان ذلك اليوم من آب
 .»1970وأضاف «سليمان فرجنية هو صاحب ورئيس املوقف الصلب
والصريح ،بأعرتاف اخلصم والصديق ،فتكرميه اليوم وكل يوم هو
واجب وطين وشعيب لرجل العروبة األول يف دفاعه عن قضايا األمة
واملصري».
رئيس مجعية زغرتا سركيس كرم أشاد جبهود الباحث والكاتب روي
عرجيي .ومما جاء يف كلمته «أقف أمامكم يف هذه املناسبة الثقافية
املميزة اليت تعيدنا بالذاكرة اىل يوم أنتخاب الرئيس الراحل سليمان
فرجنية من خالل وثائقية الكتاب وروحية الكاتب ،وتساهم ايضًا يف
تقليص املسافات الزمنية واجلغرافية لكي حتملنا بالقلب والعقل
واملشاعر من وطن حنيا فيه احلق يف كافة أبعاده االنسانية والفكرية
والوطنية اىل وطن أراده الرئيس فرجنية دائمًا على حق ».وأردف كرم
قائ ًال «لقد حقق الرئيس فرجنية العديد من االجنازات واملشاريع اليت
توازي بأهميتها ما تقدمه أرقى الدول يف السنوات األوىل من عهده،
لكن احلرب اليت فرضت على لبنان أختطفت وهجها وغيبت أهميتها.
وكلنا نعي كيف تغلب الرئيس فرجنية على التحديات والصعوبات
حبكمته وفروسيته حتى الرمق األخري مما أنقذ الكثريين من ويالت
«رئيس من الشعب» ورئيس
أكرب» وختم بالقول «سليمان فرجنية
ٌ
من اهدن ،ومن زغرتا الزاوية ،ومن الشمال ،ومن لبنان ..متر األيام

وتبقى سريته احلافلة بالعطاء حتيا
يف بال الناس وضمري الشعب
وأقالم املبدعني من أمثال روي
عرجيي».
اما االستاذ بطرس بشارة فقد
ألقى كلمة وجدانية رائعة حتدث
فيها بأسهاب عن مزايا الرئيس
سليمان فرجنية وقربه من
الناس وحمبته وكرمه وعطاءاته
على خمتلف الصعد .وتناول
بشارة مراحل عايشها من ضمن
أطار دوره االعالمي حيث تعرف
عن كثب اىل الرئيس فرجنية
قدمه
وشخصيته منوهًا بكل ما
ّ
من تضحيات من أجل لبنان احلر
املوحد .كذلك أعرب عن الوفاء
الذي يكنه لبيت الرئيس فرجنية
واحملبة اليت خيتزنها يف قلبه
للرئيس الراحل.
األديب
أستعرض
بدوره

االستاذ شوقي مسلماني حمتويات الكتاب اليت مل تستثن حدثًا من
أحداث ذلك اليوم احلافل الذي فاز به الزعيم الزغرتاوي برئاسة
اجلمهورية اللبنانية .وقد حيا مهنية روي عرجيي وجناحه يف توثيق
احلدث بأدق تفاصيله اليت مشلت أمسا ء النواب حينها «ومن جلس
اىل جنب من وماذا كان يرتدي» اىل االحتفاالت اليت تلت أعالن الفوز
حيث أطلقت مئات آالف الطلقات يف اهلواء ابتهاجًا .وقام مسلماني
بتقييم الكتاب مضمونًا وطباعة وأهميته التوثيقية.
اما الباحث روي عرجيي فقد شكر يف كلمته تيار املردة اوسرتاليا
على أستضافته واألعالم العربي يف سيدني واملتكلمني باملناسبة
وكافة احلضور وكل الذين ساهموا يف أجناح حفل التوقيع .ومما جاء
يف كلمته « جنتمع اليوم يف اوسرتاليا يف األرض اليت استقبلتكم
واصبحت جزءا منكم واليت ساهمتم منها إلبقاء لبنان سيدا حرا مستقال
موحدا ،نعم إلبقاء لبنان لوحة فسيفسائية مزينة ب 18نوعا من
ثالثي األبعاد ..البعد
األحجار الكرمية ..سليمان فرجنية بنظري هو رجل
ّ
جيسد لي كما لكثريين
األول وهو البعد االهدني :فالرئيس فرجنية
ّ
القيم االهدنية احلقيقية املتمثلة باحملبة واالميان والفروسية والكرم،
فهو ُولد من رحم أم بذلت حياتها خالل مساعدتها للفقراء يف احلرب
العاملية األوىل وترعرع يف كنف والد باع مساحات شاسعة من اراضيه
خالل احلرب ذاتها إلطعام الفقراء .فسليمان فرجنية مارس يف حياته
تربى عليه ،فكانت العالقة بينه وبني الناس شديدة األواصر ،فأحّبه
ما ّ
الشعب وأخلص له ،لذلك عندما فاز بالرئاسة ُوصف بأنه رئيس من
الشعب.

البعد الثاني وهو البعد اللبناني :اذا اردت التحدث عن هذا البعد
عند الرئيس سليمان فرجنية فسأحتاج طبعا لساعات لعرضها .لكن
باملختصر َح َكم الرئيس سليمان فرجنية بعدل فبات لبنان آنذاك ُيوصف
بسويسرا الشرق .كما انه رفض كل مشاريع تقسيم لبنان إلميانه بأنه
جيب ان يبقى منارة العيش املشرتك يف هذا الشرق فدفع مثن اميانه
هذا غاليًا ،لكن الرجال ُتعرف يف اوقات احملن ،فالرئيس سليمان
اشتد قوة وحكمة ليقول
فرجنية مل يضعف امام ما أصيب به امنا
ّ
« فدى للبنان» و «عفا اهلل عما مضى» .البعد الثالث وهو البعد
املشرقي شقيق الزعيم محيد فرجنية
العربي :فالرئيس سليمان فرجنية
ّ
رئيس مؤمتر الشعوب العربية يف مخسينيات القرن املاضي ،اعلن
َ
املساعدة لسوريا خالل حرب تشرين سنة
فقد َم
عداءه املطلق إلسرائيل ّ
َ
ِ
األمم املتحدة يف  14تشرين
اجملروحة اىل
قضية فلسطني
 1973ومحل
ِ
الثاني  ،1974ويف حزيران  1982خالل االجتياح االسرائيلي للبنان
َ
ِ
الشمال سيقاوم القوات
ان
وضع
امكاناته بتصرف الدولة واعلن ّ
اإلسرائيلية يف حال تقدمت الحتالله ،كما انه رفض اتفاق  17أيار.
هذه األبعاد يف شخصية الرئيس سليمان فرجنية حفزتين على
اختياري له ليقود خطوتي األوىل يف مسرية الكتابة والتوثيق».
ويف اخلتام قام منسق املردة اوسرتاليا منصور عزيزي والباحث
روي عرجيي بتبادل الدروع التقديرية وبعدها قام روي بقطع قالب
احللوة الذي زينته صورة غالف الكتاب ومن ثم ّ
وقع نسخات من
الكتاب للحضور .واعاله بعض اللقطات

تصوير اراكس
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مــقابلة

رئيس بلدية أشفيلد موريس منصور لـ «اهلريالد»:

أشكر الذين حمضوني ثقتهم وأبواب مكتيب مفتوحة

للجميع على جدول األعمال مشاريع كثرية ومستعدون ملناقشة اية أفكار لتحسني أداء البلدية
لم يسرقه املركز من ذاته ولم يؤثر على تصرفاته فبقي على طبيعته كالذهب الخالص ..يتحدث
اىل الكبري والصغري ببساطة وتواضع وهذا ما ملسته بنفسي من رئيس بلدية اشفيلد املنتخب حديثاً
السيد موريس منصور.
وصل مع زوجته االيرلندية االصل اىل سيدني عام  1980وككل مهاجر واجه صعوبات ومشقات الحياة
بطموح وامل فتغلب عليها بعزم وارادة اىل ان انتخب على الئحة حزب االحرار يف بلدية اشفيلد يف
انتخابات عام  1995وبقي فيها حتى عام  ،1999ليعاد انتخابه على الئحة الحزب عام  2008واستمر
فيها حتى عام  2012ليفوز يف انتخابات  8أيلول املاضي مستق ً
ال وليرتأس املجلس البلدي بأغلبية 8
أصوات مقابل  4اصوات ملنافسته.
وعن املشاريع التي تنوي البلدية تنفيذها يف ظل رئاسته قال رئيس البلدية السيد موريس منصور لـ
«الهريالد» ان هناك العديد من املشاريع على جدول االعمال منها اعادة تأهيل االرصفة واعادة النظر يف
بعض االشجار التي تهدد اساسات بعض املنازل وانسداد انابيب الصرف الصحي ومكافحة الكتابات على
الجدران التي تشوّه منظر املدينة وتشجيع ومساعدة املصالح وخاصة املتوسطة والصغرية منها وزيادة
اعداد مواقف ركون السيارات وتسيري وتسهيل انجاز معامالت املواطنني من خالل تبسيط االجراءات
املكتبية وغريها.
قصدت «الهريالد» مبنى بلدية اشفيلد وكان لها مع رئيس البلدية السيد موريس منصور هذا الحوار.
* يف اي سنة وصل رئيس
بلدية اشفيلد السيد موريس
منصور اىل اسرتاليا؟ وما
هي الصعوبات اليت اعرتضتك
وكيف بدأت حياتك العملية يف
هذا املغرتب؟
_ وصلت مع زوجيت االيرلندية
االصل اىل سيدني عام  1980مل
يكن لدينا هنا اي اقارب او
معارف .وككل املهاجرين كان
رأس املال الذي لدينا قليال جدًا،
لكن االمل والطموح لبناء حياة
ومستقبل افضل كان كبريًا.
بدأت رحلتنا يف هذا املغرتب
بالبحث عن عمل ويف خالل
اسبوع تقريبًا وجدنا اعما ً
ال وان
كانت غري مناسبة وغري مالئمة
مع وكفاءاتنا واختصاصنا
حيث كنت اعمل مدرسًا للغة
االنكليزية يف القاهرة ألسافر
بعدها اىل لندن واقمت هناك
مدة ست سنوات تابعت خالهلا
وحصلت
اجلامعي
التعليم
على اجازة يف ادارة االعمال
Higher National
الفندقية
Diploma, Hotel and Catering
.Administration
اما زوجيت فكانت جمازة يف
سلك التمريض.
وعلى الرغم من شهاداتي
العليا يف الفنادق وجدت
صعوبة بالغة يف ان اجد
عم ًال مماث ًال ومع ضغط احلياة
اضطررت لقبول وظيفة يف
سلسلة مطاعم ماكدونالدز
املتدربني
على
كمشرف
واستمريت يف هذه الوظيفة
فرتة ثالثة اشهر الستلم بعدها
مركز ادارة قسم املأكوالت يف
حمالت ماير ()Grace Brothers
سابقًا حتى عام  1990اي
حوالي  9سنوات.
بعد ذلك اسست مطعم
Morris
املصري
موريس
 Egyptian Restaurantاحلائز
على شهادات تنويه من حكومة
نيو ساوث ويلز ومن غرفة
التجارة والصناعة يف سيدني
وكذلك من مفوضية الشؤون
االثنية (سابقًا) وهي مفوضية

حاوره انطونيوس بو رزق

رئيس بلدية آشفيلد موريس منصور مع الزميل انطونيوس بو رزق

رئيس بلدية آشفيلد موريس منصور

االجتماعية
العالقات
حاليًا
واستمريت يف العمل يف هذا
املطعم حتى عام  2010ألبيعه
بعد ذلك.
*هل للسيد موريس منصور
اي عالقات حزبية؟
_ نعم ،انتسبت اىل حزب
االحرار عام  1992وكنت مرشح
احلزب ملقعد اشفيلد يف الوالية
عام 1995بعد ذلك رشحين احلزب
بقيادة رئيس الوزراء السابق
جون هاورد عن مقعد غرايندلر
الذي يشمل اشفيلد وماركفيل
عام  1996ورغم ان هذا املقعد
هو مقعد عمالي آمن فقد حصلت
على نتائج مشرفة .ويف سنة
 2007نافست عن حزب االحرار
يف مقعد الكمبا ضد رئيس
والية نيو ساوث ويلز سابقًا
موريس ييما وكانت الصحف
املوريسني»
ُت َعْن ِون «معركة
َ
وموريس
اي موريس ييما
منصور وحصلت على نتيجة
جيدة رغم انه مقعد آمن حلزب
العمال.
* يف اي سنة انتخبت يف

عضوية بلدية اشفيلد وهل
ترشحت مستق ًال أم عن حزب
االحرار؟
_ ترشحت عن حزب االحرار
يف انتخابات عام 1995
واستمريت يف البلدية حتى عام
 1999ثم ترشحت جمددًا على
الئحة حزب االحرار عام 2008
حتى عام  2012ويف االنتخابات
االخرية اليت جرت يف  8أيلول /
سبتمرب ترشحت مستق ًال.
*هل هذا يعين انك على
خالف مع حزب االحرار؟
_ ال ،لست على خالف
مع حزب االحرار النين مؤمن
باهدافه وبادارته شؤون البالد
وخاصة اقتصاديًا واجتماعيًا
وهلذا السبب فان املؤمن
بشيء ال ميكنه ان يرتكه..
اما اخلالف فهو خالف حملي
مع جمموعة افراد من هذا
احلزب ارادوا فرض ارادتهم
علي وبطبيعة احلال
وافكارهم
ّ
فانهم مل يستطيعوا احتوائي
او استيعابي ،فلهذا خضت
املعركة االنتخابية مستق ًال

وكانت معركة شاقة ،لكن
جهودي اليت بذلتها خالل سنني
عدة امثرت نتائج جيدة ووفقين
اهلل بالنجاح.
* من كم عضو يتألف جملس
بلدية اشفيلد؟
_ يتألف من  12عضوًا
*كيف يتوزعون؟
_ 4حلزب االحرار و 4حلزب
العمال و 4مستقلني.
*كيف متت عملية انتخايك
رئيسًا للبلدية وكم من
االصوات نلت؟
_مبا ان اجمللس يف البلدية
كان موزعًا بني ثالث كتل نيابية
متساوية فقد حتكم املستقلون
يف ميزان القوى وكانوا بيضة
القبان وقد حصلت على 8
أصوات من اصل  12صوتًا يف
مواجهة مرشحة االحرار جولي
باسيس.
* تقريبًا ما هو عدد سكان
اشفيلد وضواحيها؟
_ يبلغ عدد سكان بلدية
اشفيلد حوالي  40الف نسمة .
*ما هي الضواحي اليت
تشملها البلدية؟
_ تشمل ،اضافة اىل اشفيلد،
مسرهيل ،هابرفيلد واجزاء من
كرويدن.
* ما هي نسبة اجلالية العربية
يف هذه البلدية؟
_ صحيح ان بلدية اشفيلد
غنية بالتنوع السكاني غري ان
اجلالية العربية فيها تشكل
حوالي  6يف املئة؟
* ما هي املساحة االمجالية
الشفيلد وضواحيها؟
_ حواىل  8كيلومرتات مربعة.
*سبق وجنحت عن حزب
االحرار واليوم جنحت مستق ًال
فما الفرق الذي وجدته؟
_ اشعر هذه املرة بطعم
جناح مميز النين فزت بنفسي
وباجلهود اليت بذلتها واخلدمات
اليت قدمتها وكذلك فزت بارادة
الشعب اليت اوصلتين اىل جملس
البلدية.
اما النجاح على الئحة

حزب معني فهو جناح للحزب
اكثر مما هو للشخص وعلى
هذا الشخص تنفيذ تعليمات
احلزب الذي يرتشح على الئحته
واحيانًا تكون هذه تعليمات
عكس املبادئ واملواقف اليت
يؤمن بها مرشح احلزب ولكن
عليه تنفيذها وليس له حرية
الرفض.
من هنا اهمية فوزي كمرشح
مستقل الن ذلك يتيح لي
هامشًا اوسع وحرية اكرب للعمل
ملصلحة املواطنني وخاصة
الذين اوصلوني اىل موقع
املسؤولية انطالقًا من قناعاتي
ومبادئي.
*ما هي املشاريع اليت
تنوي البلدية حتقيقها يف ظل
رئاستكم؟
_ اهم بند على جدول االعمال
هو اصالح االرصفة اليت اصابها
التلف مع مرور السنني ،فهذا
بند هام وملح على جدول اعمالي
املستقبلية .كما هو معروف يف
الكثري من البلديات ومن ضمنها
اشفيلد فان محاية االشجار هلا
اهمية كبرية وقصوى حتى
لو ان بعضها يسبب اضرارًا
املنازل
بعض
الساسات
واالسيجة وايضا انابيب جماري
الصرف الصحي حيث تثقبها
جذور االشجار مما يؤدي اىل
انسداد تام او جزئي.
وحنن سنعيد النظر بهذه
لي
فبالنسبة
السياسات
فاملواطنون يأتون بالدرجة
االوىل اي قبل الشجر وادعو
كل شخص عرب جريدتكم الغراء
لديه اي مشكلة مع شجرة او
اشجار مالصقة ملنزله التقدم
بشروحات كافية حول االضرار
اليت تسببها هذه االشجار وحنن
على استعداد لدرس طلبه فورًا
واختاذ االجراء املناسب فالبشر
يأتون قبل الشجر.
كذلك سنكافح الكتابات على
اجلدران اليت تشوه منظر املدينة
وندعو اي شخص لديه هذه
املشكلة لالتصال بالبلدية.

كما اننا نعمل على تشجيع
املصاحل يف املنطقة وأكرب
مثل على ذلك فايام 13 - 12
و 14من الشهر اجلاري اقمنا
 Food Festivalحيث اجتذب
آالف الزوار ..ايضا اننا نوزع
كل سنة جائزة الفضل مصلحة
وهذا خيلق تنافسًا لالفضل بني
املصاحل.
صحيح ان لدى بلدية اشفيلد
العديد من مواقف ركون
السيارات جمانًا ملدة ساعتني
على االقل لكننا نعمل على
زيادتها بعد تأمني مصادر
التمويل الالزم.
وباملناسبة لدي اجتماع يوم
اخلميس يف  25الشهر اجلاري
مع وزيرة املواصالت يف
الوالية غالديس برجييكليان اذ
ان هناك موقف للسيارات من
طابق ارضي فقط يتسع حلوالي
 150سيارة بالقرب من حمطة
القطار ،وسأحاول اقناعها
بتحويله اىل موقف للسيارات
متعدد الطبقات يتسع للمئات.
كذلك سنحاول تيسري اجناز
معامالت املواطنني من خالل
تيسيط وتسهيل االجراءات
املكتبية ومن االمور اهلامة
ابقاء شوارع املدينة واحياؤها
نظيفة مما يعطي انطباعًا جيدًا
عن املنطقة.
* هل من كلمة اخرية تود
توجيهها؟
_ اتقدم بالشكر من مواطين
اشفيلد الذين حمضوني ثقتهم
يف صناديق االقرتاع وأعدهم
انين سأكون عند حسن ّ
ظنهم
وصوتهم يف اجمللس البلدي
كما انين اشكر زمالئي اعضاء
اجمللس الذين اختاروني ألكون
رئيسًا للبلدية وادعو ابناء
اجلالية العربية لزيارة اشفيلد
واالستمتاع مبناظرها اجلميلة
وخاصة يف منطقة هابرفيلد
وابواب مكتيب مفتوحة لكل
طالب خدمة او صاحب شكوى.
واخريا أشكر جريدة اهلريالد
الغراء على هذا اللقاء.
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Connect with us on:

Media Center
Video-on-Demand

Movies

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

YouTube

Pay-Per-View

TV Series

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

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

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

agentsupport@glarab.com

.com

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

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

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

10-11-0007

Radio


SHOUTcast

08-10-0033

TV Channels

Picasa
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اعــــالن

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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متفرقـــات

هاج البحر

السيد أمحد ّ
ب����س����وح����و
�����������ذب
����ر ع�
ه���������اج ال�����ب�����ح�
الشاعر
احلسيين ّ

ج������د ال�����ن�����وى وال�����ن�����اس م�����ا ارت����اح����و
ّ

ب���������رد وش����ت����ي وت�������ل�������ج ون������واط���ي��ر

���ي����ع����ت مفتاحو
وك��������وخ اخل����ش����ب ض� ّ

ع�����ت�����م م������ا ب����ق����ي ّ
ّ
ب���ك�ي�ر
وال�����ل�����ي�����ل

ق���ص���ف ورع��������د ع�����م ن���س���م���ع صياحو

����رق ب����واب��ي�ر
وم���������وج ال����ع����ل����ي ب�����ي�����ف� ّ
وم�������رك�������ب ح����ب����ي��ب�ي ض���������اع م� ّ
�ل��اح�����و

ي������ا ري��������ت ب����ع����د امل�����رج�����ل�����ه بيصري

ف�����واح�����و
ورد ون����������دي وال�����ع�����ط�����ر
ّ

ع����ا زه�����ر ال��ب��ن��ف��س��ج ك����وم����ة شحارير

ل�������و م�������ا ش�������ق ال�����ف�����ج�����ر م�������ا زاح�������و

وط�������ي������ر ي� ّ
��������ل���������ي غ�������ف�������ي ب����ك��ي�ر
مب�����������وج اهل�������������وا ص� ّ
������ف�������ق ج����ن����اح����و
ب���ي���ك���ف���ي ي�����ا ده������ر ت����رش����ق مسامري

ه�����م�����وم ال�����دن�����ي ع�����ا ف�����رق��ت��ي ن���اح���و

ي������ا ري�������ت ح������ب ال�����ول�����دن�����ه بيصري

ص����������ورة مج����ي����ل����ه ت�����رج�����ع ج����راح����و

وت���ل���س���ع خ��ل�اي����ا ال���ن���ح���ل وال����دب����اب��ي�ر

ي�����ل�����ي حب�����ك�����اي�����ا احل���������ب م�������ا ب����اح����و

ت���ص���ي���د عصافري
ت���ع���ب اهل��������وى م�����ا
ّ
وال����ع����اش����ق ال�����وهل�����ان س� ّ
���ل����م س�ل�اح���و

رزق احلالل
���ودا
ي�����ا م�����ن ع���ل���ى رزق احل���ل���ال ت����ع� ّ

م����غ����ردا
ف����ت���راه ي����ص����دح ك����ال����ط����ي����ور
ّ

��د
ال ي����رت����دي ال����ث����وب امل��ب�رق����ش ع���اب� ٌ

س���ي���دا
����وج
ي����أب����ى احل���������رام ول������و ت�����ت� ّ
ّ

ال خت�����ذل ال���ن���ف���س ال����ع����زي����زة صاحبا

����ي�����ا ص������احل������ا م����ت����ع����ّب����دا
ح�����������را ت�����ق� ّ
ّ

من ديوان الغدير

التلوث الصناعي..
خطره مثل خطر
األوبئة
قالت مجاعتان للحفاظ على
البيئة إن التلوث الذي تسببه
املصانع واملناجم يعرض حياة
 125مليون شخص يف العامل
للخطر وان خطورته يف العامل
النامي مماثلة لوبائي املالريا
والسل.
ونقال عن رويرتز ،قال باحثون
أعدوا التقرير الذي عنوانه
«أسوأ مشاكل التلوث يف العامل
 »2012إنه أول حماولة حقيقة
لتقدير عدد االشخاص الذين
يتعرضون للمرض أو املوت
يف العامل النهم يعملون أو
يعيشون بالقرب من صناعات
ملوثة للبيئة مثل املدابغ او
مصانع اعادة تدوير املخلفات
أو مصانع املواد الكيماوية أو
املناجم.
وقال ستيفان روبنسون
الباحث جبماعة جرين كروس
السويسرية -اليت اعدت التقرير
بالتعاون مع منظمة بالك مسيث
غري اهلادفة للربح ومقرها
نيويورك « -جيري ختصيص
قدر وافر من الوقت واملوارد
بشكل مناسب للتعامل مع عبء
امراض مثل السل واملالريا».
وتابع القول «احلقيقة الالفتة
للنظر هي إن اجلهود الدولية
واحمللية للتعامل مع هذه
االمراض تفوق كثريا االهتمام
املوجه للمواقع السامة اليت
يثبت هذا التقرير انها تساهم
بقدر كبري يف العبء العاملي
لالمراض».
وفحص الباحثون اكثر من
 2900موقع صناعي بعضها قيد
التشغيل والبعض االخر مغلق
يف  49من الدول منخفضة أو
متوسطة الدخل وقدورا التأثري
الصحي مللوثات مثل الرصاص
أو الزئبق أو الكروم على الناس
الذين يعيشون بالقرب من هذه
املواقع أو يعملون فيها.
واشارت املنظمتان إىل ان
تقديراتهما «ليست قاطعة على
االطالق لكن قد تؤخذ كمؤشر
على احلجم احملتمل للمشكلة».
وحلل الباحثون بيانات من
دراساتهم امليدانية يف مواقع
واستعانوا
للتلوث
مسببة
باحصاءات ودراسات عن االوبئة
الستنتاج تقديراتهم.
وحذروا من ان البيانات
يف حاالت كثرية «حمدودة
للغاية».
يف
الباحثون
واستخدم
التقرير مقياسا لعدد السنوات
املفقودة من عمر االنسان
بسبب اعتالل الصحة أو االعاقة
أو الوفاة املبكرة حيث قدروا
أن أكثر من  17مليون سنة
فقدت بسبب امللوثات يف عشر
صناعات يف الدول اليت مشلها
التقرير واليت متثل ثلثي سكان
العامل مقارنة مع  14مليون
سنة بسبب املالريا و 25مليونا
جراء السل وحوالي  29مليونا
بسبب فريوس «اتش.آي.يف»
املسبب ملرض االيدز.

صور من تاريخ اجلالية
تقديم أكرم املغوّش

النجم مسري حنا والفنانة هال عون يف سيدني

النجم سمري حنا وعقيلته امللكة الحسناء هال عون والزميل اكرم املغوّش(ارشيف)

منذ عدة سنوات وفد اىل سيدني املطرب احملبوب مسري حنا وعقيلته الفنانة هال عون ملكة
مجال لبنان سابقًا حيث احيا عدة حفالت كانت يف قمة النجاح واجريت معهما كال على حدة مقابلة
حتدثا فيها عن جناحاتهما.
تتذكر اجلالية العربية دائمًا املطرب مسري حنا واغنياته احملبوبة مع امللكة احلسناء هال
عون...
ما امجل املاضي واحلاضر واملستقبل معًا عندما تعود الفرحة اىل اوطاننا...ان شاء اهلل تزول
الغيوم السوداء.

فقيد االعالم نبيل طنوس عميد االذاعيني العرب يف اسرتاليا

الفقيد نبيل طنوس مع سابيال وحنا السنيورة واملهندس ادي زنانريي والزميل اكرم املغوش(ارشيف)

بقلم اكرم املغوش

افتقد االعالم العربي يف اسرتاليا عميد االذاعيني العرب االستاذ نبيل طنوس بعد عدة اسابيع من
رحيل عميد االعالميني العرب االستاذ بطرس عنداري فخسر اجلسم االعالمي العربي رج ًال صادقًا عمل
لقضايانا العربية بكل اخالص حيث وفد رمحه اهلل منذ اكثر من اربعني عامًا من مسقط رأسه القدس
وعمل يف االذاعة االردنية اىل ان قادته االقدار اىل سيدني فعمل يف االعالم االسرتالي اىل ان
تأسست االذاعة احلكومية االثنية فرتأس القسم العربي يف الـ تو ام اي ومن ثم اسس اذاعة خاصة
به تبث يوميًا ( )2000FMحيث علم الكثري من شباب وصبايا اجلالية على العمل االذاعي وكان يقدم
فيها الربامج املتنوعة وكان قد اجرى معي رمحه اهلل العديد من املقابالت بشأن اجلالية العربية السورية
واعيادها الوطنية حيث كنت مسؤو ً
ال اعالميًا للرابطة العربية السورية لسنوات طويلة كما كتبت العديد
من احللقات عن قادة عرب كبار من امثال زعيم الثورات العربية ضد العثمانيني والفرنسيني سلطان
باشا االطرش وقائد احلركة الوطنية كمال جنبالط والزعيم الوطين اخلالد مجال عبد الناصر القائد
العربي املغيب شبلي العيسمي وامثاهلم من قادة حركة التحرر العربي .وكان االستاذ نبيل رمحه اهلل
يقدمهم من اذاعة االس بي اس وكذلك اذاعته اخلاصة مع الزمالء والزميالت اضافة اىل نشاطات
كثرية ومتنوعة خبصوص الكرنفال العربي الذي كنت يف احدى السنوات مسؤو ً
ال اعالميًا عنه ..وبرحيله
ً
املفاجئ نفتقد مناض ًال صادقًا عمل من اجل اجلالية العربية بكل اخالص داعيًا دائما للوئام واحملبة بني
اجلالية واسرتاليا احلبيبة وال ننسى كم توجه للجالية ملساعدة االيتام والفقراء واملعوزين الذين كانوا
حباجة للمساعدة...ومهما كتبنا نبقى مقصرين عن ايفاء الفقيد الغالي نبيل طنوس بعضًا من حقه وهو
ابن فلسطني الذي كان يرفع رايتها وراية ابطاهلا مع ابطال العرب ووطننا العربي الكبري وال يسعنا
اال ان نقول ونردد مع الشاعر العربي السوري الكبري جورج يوسف شدياق:
للبعد يوم ولاليام آجال
طمئن صحابي واهلي فاللقاء غدًا
رمحك اهلل يا استاذ نبيل وعوضنا بسالمة اوالدك وعودة فلسطني واالراضي احملتلة اىل اهلها.
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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

24 صفحة

ملبورن

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

إصابات الدماغ هلا عالقة بامليول اإلجرامية!

أشارت دراسة حبثية إىل أن الشباب الذين يعانون من إصابات يف
منطقة الدماغ يكونون أكثر ميال الرتكاب جرائم ،وينتهي بهم األمر يف
نهاية املطاف إىل مواجهة عقوبة احلبس.
وقالت الدراسة ،اليت أجرتها جامعة إكسرت ،إىل أن هذه اإلصابات
قد حُتدث «اختالال» يؤثر على القدرة على تقييم األمور والتحكم يف
االنفعاالت .ودعت إىل ضرورة تعزيز الرقابة والعالج ملنع حدوث مشاكل
يف مراحل الحقة.
وتتشابه نتائج الدراسة مع تقرير آخر صادر عن مفوضية الطفولة
باجنلرتا حول تأثري اإلصابات على الدماغ وتبعاتها اجتماعيا .ويف التقرير،
الذي محل عنوان «إصالح احلياة احملطمة» ،وصف هيو ويليامز ،من مركز
أحباث علم النفس العصيب السريري جبامعة أكسرت ،اإلصابات الدماغية
الرضية «تي بي اي» بأنها «وباء صامت» .ويعتقد أنها تظهر كثريا بني
األطفال والشباب الذين يسقطون من أماكن مرتفعة أو قد يصابون بها
خالل مشاجرات أو بسبب حوادث طرق .وميكن أن يفضي ذلك إىل فقدان
الذاكرة ،حيث استشهد ببحث دولي يظهر زيادة نسبة اإلصابات الدماغية
بني اجملرمني مقارنة باألفراد العاديني.
وأشار التقرير إىل أن مسحا مشل  200سجني بالغ يف بريطانيا كشف
عن إصابة  60يف املئة منهم بإصابات يف الرأس .وأقر باحتمالية وجود
عالقة بني اإلصابات الدماغية والسلوك اإلجرامي ،لكنه أشار إىل أن
حتسني طرق العالج وإجراء فحوصات على اجملرمني الشباب قد يؤدي إىل

مكاسب هامة من ناحية تقليل اجلرائم وتوفري األموال.
واعتمد التقرير الصادر عن مفوضية الطفولة على مراجعة أدلة معلنة من
جامعيت إكسرت وبرمنغهام.
واشار إىل أن أعدادا كبرية من الشباب بالسجون يف اجنلرتا يعانون من
زيادة اضطرابات النمو العصيب باملقارنة مع األفراد العاديني .واوضح
أن ذلك قد يؤدي إىل صعوبة يف التعلم والتواصل وإىل مشاكل سلوكية
وعاطفية.

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

صفحة 26

السبت  27تشرين االول2012

Saturday 27 October 2012

Page 26

ملبورن

عادل موسى االمني
بقلم تموز االسمر
كعادته ومنذ مدة طويلة «حيج» ابو بسام بصحبة رفيقة
الدرب الطويل ام بسام اىل االرض اليت انبتته .هو رفع
رأسه يف بلدة كفرصغاب  -زغرتا وعروسة حياته يف بلدة
النبوغ اجلرباني  -بشري وكان العناق والتعاقد والعائلة
واحلياة واجملتمع.
جاء ذلك من وحي قسم هو عنوان لفعل اميان نهضوي
سرمدي ابدي...اختذ ابو بسام قمة من هضاب جبل لبنان
االشم ،وبنى فيها بيتًا خغرافيته تاريخ اصالة وعراقة،
تعمر يف اهدن ،ومن على تلة
كيف ال؟ والقمة  -البيت
ّ
رائعة تطل على العامل...هو رفع رأسه يف بيت من اعمال
اخلالدين يف كفرصغاب...حنينه الدائم للبيت ،ذكريات
طفولة وشباب...هناك حضنته امه وهناك نشأ وترعرع
وعلى ارضها املباركة منت فيه وتأصلت بل وجتذرت
مع االيام والسنني من عمر الكفاح قيم احلق واخلري
واجلمال...واىل تلك الربوع اخلالبة ،يبقى احلنني ..حنني
ابو بسام وام بسام ،وحنني كل مغرتب وكل انسان
خملص لوطنه.
انطلق من مدرسة الضيعة اليت علمته اجبدية احلرف
واالصالة ،ويف تلك املدرسة علم جيال من طالئع اجياهلا...
آمن وانتمى ملدرسة احلياة ...حياة االمة وكل الناس ،يف
النهضة القومية االجتماعية .اختذ الرجل تعاليم الرسالة
اميانًا له وشعارًا لبيته واهله .تعرف على احلقيقة واكد
انها اقانيم وجود وبقاء .جسدها بالقول والفعل ،فسجل
التاريخ له وقفات عز ووفاء هلذا االميان الكبري...
ومن هنا جاءت العائلة النبيلة الناجحة...فشريكة مصريه
ام بسام ،بنت بيت عريق باصالته االدبية ،مزجت وزناتها
بوزنات زوجها ،فأكدا ان زغرتا وبشري معًا يف معجن
نهضة فاعلة هي خبز احلياة املفعمة باحملبة واجلمال،
وبكل ما هو عزيز ونبيل...
حنن نكتب الواقع ونقول احلق ونشهد له.
كلمتنا ليست تأمالت عابرة ومدحيًا منمقًا ،كال! الرجل
هو االمني عادل موسى ،يتمتع مبثل عليا يزرعها من خالل
ممارساته احلياتية انطالقًا من البيت وصو ً
ال للمجتمع بل
واالنسانية .والنه العارف والويف واميانًا منه باملسؤولية
الكربى يهم الرجل لكتابة وثائق هامة عن مسرية احلزب
السوري القومي االجتماعي يف اسرتاليا ،يزودها للمؤرخ
االمني لبيب ناصيف لتكون صفحات توثيقية تارخيية ،يف
تاريخ النهضة بكل مراحلها احللوة واملرة ،وبكل ما ّ
حف
ّ
وحيف بها من حمن وصعاب وكل ما حققته هذه النهضة
منذ ما قبل التأسيس يف السادس عشر من تشرين
الثاني  1932وحتى الساعة...
يقول ابو بسام انه العهد بل الوفاء ملسرية طويلة
وشاقة ،لكنها ممتعة ،النها حصاد تعاقد سرمدي ابدي
خلري ناسنا هنا ويف الوطن .أمل تكن امتنا اهلادية واملعلمة
لالمم؟
عادل موسى االمني احلبيب نتمنى لك الصحة والعمر
الطويل الجناز ما تصبو لتحقيقه يف نتاج وثائقي هام
ليس لرفقائك يف احلزب فحسب ،بل لكل اجيال االمة
ويف كل مكان يتواجدون فيه .هم يزرعون قيم وفضائل
نهضتهم الرسولية فيحصدون مع عاملهم الكبري حياة عز
وكرامة.
ولالمني الوثائقي الكبري لبيب ناصيف حتية احلياة.
يدون حقائق عاشها ،ستبقى زوادة تنويرية لالجيال
هو ّ
الصاعدة.

همسة

العلة يف سايكس _ بيكو هي اليت جزأت وقسمت وهي
اليت زرعت سرطان املوت احلتمي يف جسم الوطن واالمة...
واجيالنا واالجيال القادمة «عم تدفع الثمن» بكل شيء...
املطلوب تفريغ البلد من كل ناسه ،خدمة ملشروع صار
معروف من كل الناس...من جديد نؤكد ما ّ
اكدته جتارب
االطباء يف معاجلة هذا اجلسم العليل من  1916وحتى الساعة،
علينا البحث عن قراءة صحيحة لتارخينا ّ
علنا نهتدي حلقيقة
وجودنا الوطين والقومي واالنساني...فهل؟؟؟؟

الساعة  25يف ملبورن

حاضرة الفاتيكان

وفد رفيع املستوى من اساقفة الكنيسة الكاثوليكية يزور
دمشق االسبوع القادم.
اكدت وسائل االعالم الرمسية يف حاضرة الفاتيكان ان سورية
هي كما يعرف اجلميع مهد املسيحية ،وان دمشق حتتضن دماء
وعرق وكفاح الرسل والقديسني االوائل وعلى رأسهم بولس
الرسول ،ودمشق اليت حتتضن يف اكرب مسجد تارخيي هلا رأس
شهيد املسيحية االول يوحنا املعمدان ،حيث كرس وصلى
وتبارك على بوابة ضرحيه احلرب االعظم القديس البابا يوحنا
بولس الثاني .فهذا الثالوث املقدس بولس االول ويوحنا
االول اىل يوحنا بولس الثاني وصو ً
ال اىل سينودس البابا
بناء
الزيارة
وطلبت
روما
بينيدكتوس احلالي ،انطلقت رسالة
ً
قدمه بطاركة الكنيسة السورية االنطاكية منذ سنة
القرتاح ّ
ورفعه اىل احلرب االعظم يف الفاتيكان كل من البطريرك حلام
والبطريرك الراعي .وكان الرد االجيابي بعنوان «املسيحية
اميان وشهادة يف سبيل االنسان»...االنسان يف سورية،
يتعذب ،يتأمل وميوت .االرهاب املتسلل اىل بالد الشام يزرع
القتل واملوت والدمار يف كل مكان من الوطن السوري،
البطاركة املسيحيون يف املشرق اكدوا ان االرهاب ال دين له
وعلى جمتمعاتنا مجيعًا ضرورة استئصاله.
هبت املؤسسات والكنائس واملساجد ورجال الدين
من هنا ّ
ورجال العلم والثقافة واالقتصاد واالجتماع والفن ،كلهم
وكل يف موقعه الديين واالجتماعي ال فرق بني طائفة واخرى
او دين وآخر « الدين هلل والوطن للجميع» .الدين لالنسان،
االنبياء والرسل والقديسون كلهم كافحوا وناضلوا وماتوا من
اجل االنسان يف هذا العامل .اليوم موطن االنسان االول،
وانطالقة حضاراته االوىل اىل العاملني ،يستصرخ ضمائر كل
الناس من اجل االنقاذ واخلالص من اجل االمن والسالم.
اكدت اخلارجية السورية واخلارجية البابوية انه يف البدء كان
الكلمة والكلمة تتجسد اليوم من جديد فعل اميان باهلل الواحد
خالق السماء واالرض ،اميان بالكرامة االنسانية وحرية االمم
والشعوب ،الكلمة اليوم رفعت بكل كنائس ومساجد سورية،
دون عليها التالي :اجملد هلل يف العلى وعلى
لوحات مباركة ّ
االرض نريد السالم السالم السالم ،والرجاء الرجاء الرجاء،
السالم والرجاء الصاحل لبين البشر.
*****

االمن خط امحر فع ًال ال قو ً
ال

اكدت قيادة اجليش اللبناني ان االمن خط امحر فع ًال ال قو ً
ال
وانتشر جيشنا الوطين بكل احناء العاصمة االوىل بريوت
والثانية طرابلس والثالثة صيدا ،والرابعة حتى العاشرة....
اجليش يف كل منطقة بل ويف كل حي الستئصال االرهاب
ومن يقف وراءه...انها مرحلة تارخيية خطرة جدًا مير بها لبنان،
املؤامرة هي هي كما يف العراق وسورية وفلسطني ،كذلك
يف لبنان حنن لسنا مبنأىل عن حميطنا الطبيعي .اجلغرافيا
والرض والرتاث واالصالة ،كل هذه العبارات تؤكد دورة
احلياة االجتماعية االقتصادية الواحدة...وكل الذين عرفوا
احلقيقة يؤكدون ما نكتب عنه...الوطن يف خطر ،واملواطنون
مقيمون ومغرتبون عليهم مسؤوليات جسام يف هذه االزمنة
املليئة باحملن والصعاب ،علينا ان ندعم جيشنا يف مواقفه
الوطنية البطولية ،فاجليش هو عماد الوطن .نعم االمن خط
امحر وجيش الوطن املعقدن بروحية املقاومة الشعبية هو فعل
احلية .حتية اكبار ووفاء جليش لبنان،
حضاري عند الشعوب
ّ
جيشنا البطل...
*****

كلهم شهداء لبنان الواحد

حنن لسنا آهلة لنحاسب الناس وخاصة بعد رحيلهم ،هذا ما
اكدته قيادات روحية وزمنية يف لبنان .كلنا مسعنا وشاهدنا
عرب الفضائيات اجلرمية االرهابية يف حي االشرفية بريوت.
بريوت العاصمة احلزينة ،بريوت ام الشرائع وعروسة املشرق
هزها يف الصميم هذا االرهاب املنظم اآلتي اليها من كل
حدب وصوب.
استشهد رئيس فرع املعلومات اللواء وسام احلسن ورفيقه
امحد صهيوني وسقط نتيجة هذا العمل االرهابي الكثري من
الشهداء االبرياء ومن اجلرحى ونعرف الكثري منهم ومنهن.
حنن كما ذكر غبطة البطريرك املاروني مار بشارة الراعي ندين
كل االعمال االرهابية ونؤكد ان الوطن يبقى وحييا باحملبة الن
احملبة تبين اما احلقد فيهدم ويشقف الوطن بل ويقتله....
العماد ميشال عون اكد امام زواره وعرب االعالم املرئي
واملسموع واملكتوب ان وسام احلسن شهيد الوطن كله وان
الذين سقطوا من املواطنني هم شهداء ايضًا وعلى احلكومة

ان تعيد بناء ما تهدم وان تعوض على خسارتهم الكبرية فكل
الذين سقطوا هم شهداء الوطن وحنن من اسرتاليا حنيي
القادة الروحيني والسياسيني الشرفاء على مواقفهم الواعية،
نصلي وتنرحم على الشهداء مجيعًا وندعو اهلنا يف الوطن
وهنا يف اسرتاليا للتمسك مبنطق احلكمة والعقل فكلنا شركاء
حياة ومصري يف الوطن الواحد وعلينا ان نتمسك باحملبة وان
نبث عرب كل وسائل االعالم العربية يف اسرتاليا ثقافة الوعي،
ثقافة احلياة ،ثقافة الوحدة الشعبية ،ثقافة االخاء الوطين
والقومي واالنساني ،ثقافة االنتماء للوطن وليس للطائفة
والعشرية .الوطن حييا باحملبة وميوت باحلقد والبغضاء .لنكف
عن النعرات الطائفية واملذهبية ونعمل للوطن .الوطن هو
لنا مجيعًا واالديان السماوية جاءت لتشريف حياة االنسان
واالرتقاء به حنو السمو يف دروب الصراط املستقيم...رحم
اهلل كل شهداء الوطن وحفطنا مجيعًا ابناء ميامني نتمسك
بوحدته ومبصلحته اليت تبقى فوق كل مصلحة..والسالم .
*****

ادغار غامن خمول

يف كاتدرائية سيدة لبنان االنطاكية املارونية استذكر االهل
واالصدقاء املرحوم الشاب ادغار خمول الذي غيبه املوت منذ
عام  ...سنة واحدة على رحيله وكأنها دقيقة كما ذكرت
شقيقته امسهان وابنته باميال يف القداس لراحة نفسه
الطيبة...
ّ
وصلت وتضرعت وتذكرت
اجتمعت عائلته الصغرية والكبرية
االخ احلبيب والوالد والزوج وابن اخلالة والصديق والرفيق
«ابو ايلي»...اخته امسهان الوحيدة ،امسهان خمول كركي
جاءت مع عائلتها من سيدني وشقيقها حكمت .ومن ملبورن
طبعًا العائلة كلها وعلى رأسها االخ الكبري ملحم خمول وزوجته
الفاضلة مرياي .شقيقه الفنان جورج خمول وزوجته والعائلة.
كان للوالدة احلنونة سعاد خمول ام ملحم املوجودة يف الوطن
مع اخيه ميشيل والعائلة ،حضور روحي.
هذا احلضور رفع الصلوات لكل الذين رحلوا وخصوا يف
صلواتهم الوطن احلبيب لبنان وسوريا من اجل عودة السالم
لربوع تلك البقاع املباركة من عاملنا العربي.
جريدة اهلريالد يف ملبورن وسيدني تتقدم من عائلة خمول يف
الدوار بأحر التعازي
اسرتاليا والوطن وحتديدًا يف بلدته املتنية
ّ
طالبة للعزيز الراحل «ادي» الراحة االبدية ولالهل واالصدقاء
العزاء ودوام الصحة واستمرارية احلياة والبقاء.

برقية ابو عمّار

هذا نص الربقية اليت بعث بها شيخ املناضلني يف اسرتاليا سعيد
عمار) اىل الوطن معزيًا بكل الشهداء:
صيداوي (أبو ّ
ارفع هذه الكلمة اىل اهل الشهداء مجيعًا واخص اهلنا يف
الشمال وخاصة يف الكورة آل احلسن الكرام ،باستشهاد رئيس
فرع املعلومات اللواء وسام احلسن ومن جديد نؤكد ان احلركة
الصهيونية العاملية هي اليت خططت وختطط ملا فيه مصلحة الكيان
الصهيوني الغاصب.
ان جيشنا عماد الوطن مع مقاومتنا الباسلة وشعبنا الواعي يف
لبنان وسورية وكا احناء العامل ،مع شرفاء هذا الكون وعلى رأسهم
روسيا العظمى والصني الشعبية وحاضرة الفاتيكان سيقضون
على املؤامرة واملتآمرين وسننتصر وسيأتي انتصارنا تأكيدًا على
ان شهداءنا هم انبل بين البشر وهم طالئع انتصاراتنا اجمليدة....
اجملد واخللود لكل شهداء الوطن .

عمار
ابو ّ

بشارة طوق الصغري يعود
من لبنان
بعد زيارة اىل ارض الوطن وبالتحديد مدينة بشري دامت
ثالثة اسابيع تفقد خالهلا االهل واالقارب وكان غالبا يقضي
وقته اىل جانب والده الشيخ انطون طوق وخالل هذه الفرتة
كان موضع حفاوة واكرام من قبل االقارب واالصدقاء عاد
بشارة الصغري اىل ملبورن ..فاهال وعلى الرحب والسعة بني
افراد عائلته واصدقائه.
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دعوا االطفال يأتون اليّ  ....هذا الكالم قاله السيد املسيح

«رزق اهلل ع ايام زمان»

لورين بني والديها جورج وريتا ملكون

نيكول اسحق مع والديها

كميل مسعود

رزق اهلل عا ايام زمان يوم كان الكالم الطيب الطافح
بالصدق واحملبة والوفاء بني الناس ،كيف كان يتم بني
اجلار واجلار.
وهنا نسرد قصة من عشرات القصص ،حصلت مع
بطرس وامحد وهي تروي فيما بينهما من االلفة واحملبة
واملودة الصافية وعلى هذا الشكل :تكرم عينك يا جار...
واه ًال وسه ًال باجلار والزيارات واللقاءات املتبادلة بينهما
على الصبحية يوم عند بطرس ويوم عند امحد.
ها هو بطرس حامل الصينية عليها املنقوش بزعرت
والفطاير على التنور وقبل طلوع الفجر وجيلس امام بيت
امحد حتت شجرة سنديان عتيقة وعلى مقعد خشيب اكله
السوس وكومة حجارة ويصيح بطرس اىل امحد بعدك
نايم يا جار....انهض املناقيش ناطرتك...
ويطل امحد رأسه من احدى نوافذ بيته اليت تطل على
منزل جاره بطرس والفرح يغمر قلبه رافعًا يديه اىل
السماء يا صباح اخلري يا جار ويرد عليه بطرس يا صباح
الورد واملنتور ..هل من امجل واروع...
فيأكل مع جاره املناقيش بزعرت والزيتون مع البصلة
وطلمة من دبس اخلرنوب ويعود بعدها اىل بيته هانئًا
ثم اىل عمله يف حراثة االرض على امل اللقاء جباره يف
اليوم الثاني .وهكذا كانت متر االيام والشهور والسنون
واللقاءات متواصلة بني بطرس وامحد واحملبة الصافية
هي العنوان االساس...
قد يتأخر احدهما من وقت آلخر يف النهوض من نومه
فينادي الذي تكون الصبحية عنده.
لقد انشغل بالي عليك يا جار...ال رمسيات وال عتاب
عند كل هفوة تصدر عن احدهما النهما كانا يؤمنان باملثل
خيك البعيد....
جارك القريب خري من ّ
وعلى سرية اجلرية لقد مسعت قصة وليست من نسيج
دبت النريان يف منزله واتى احلريق
اخليال ان شخصًا ّ
على مجيع حمتوياته واذا باجلار حيمل جاره على ظهره اليت
كانت النريان قد اكلت بعض اجزاء من جسمه ويسري به
اىل املستشفى وقصص وروايات كثرية متشابهة.
ذات يوم ّ
عكر صفو الصداقة بني بطرس وامحد والقصة
ان كلب بطرس سطا على دجاجة امحد وعضها يف عنقها
فخنقها وماتت فغضب امحد غضبًا شديدًا ساعة شاهد
دجاجته مطروحة على االرض دون حراك فتناول بندقية
الصيد من شدة غضبه واطلق النار على الكلب فارداه
قتي ًال واشتد اخلالف بني اجلار واجلار بسبب الدجاجة
والكلب ومرت االيام والشهور واخلالف هو هو اىل ان
مرض بطرس مرضًا شديدًا من نوع االنهيار العصيب
حسب اشارة الطبيب وقال ال عالج هلذا املرض الن سبب
الزعل شديد.
خمتار القرية الشيخ حسن خليل مجع اهل الضيعة الذين
حيرتمونه بعد ان وصل اىل مسامعه ما قاله الطبيب
لبطرس وكان الشيخ على علم بتفاصيل اخلالف الذي
دب بني اجلارين فذهب اىل بيت امحد وقال له ان
ّ
مرض بطرس سببه الزعل وستصاب انت بذات املرض
واقنعه بان يرافقه اىل بيت بطرس لالطمئنان اليه ويف
اليوم الثاني للزيارة ويف الصباح الباكر شاهد املارة من
اهالي البلدة ان خمتار البلدة وامحد على شرفة بطرس
يتعانقان ثم جيلسان اىل جانب بعضهما يأكلون املناقيش
ويشربون القهوة....

لورين ملكون مع والديها

كاتي مسعود وخطيبها

آل مسعود

االحد املاضي تقدم من مذبح الرب ستة وثالثون طف ًال وطفلة
لتناول القربانة االوىل يف كنيسة سانت مونيكا يف اسندن ضواحي
مدينة ملبورن ومن بينهم الطفلتان لورين ابنة السيد جورج ملكون
والسيدة ريتا زوجته والطفلة نيكول اسحق.
يف بداية القداس كان كاهن الرعية قد حتدث عن التالمذة وعن
سر القربان املقدس واهميته يف احلياة املسيحية وكانت مدرسة
سانت مونيكا حتتفل كل سنة ثالثة مرات بتناول القربانة االوىل
لالطفال ،بعد السهر عليهم وتلقيهم الدين املسيحي وبفرح كبري
الي
دخل السيد املسيح اىل قلوبهم وقال هلم دعوا االطفال يأتون ّ
فأتوا بقلوب نقية بريئة وبعد االنتهاء من القداس وتناول القربانة
االوىل  ،اقام والدا الطفلتني حفلة عامرة باملناسبة يف هول سانت
مونيكا حضرها االهل واالقارب ويف نهاية االحتفال تقبل الوالدان
التهاني كما تقبلت الطفلتان القبالت واهلدايا متمنني هلما حياة
سعيدة يف ظل والديهما الكرميني والف مربوك.

لورين ملكون تحمل شهادة القربانة االوىل

جيزيل وجوان وشربل مسعود

جد الطفلة زخيا وعقيلته برناديت مسعود مع الطفلة لورين ملكون

الجد والجدة يوسف عيد وعقيلته مع الطفلة نيكول اسحق
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مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

معاملة  ..ابتسامة ..
خربة ..
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

ال مرياج

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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قضاء وقدر

امنيات لبنانية

مزيد من الشهود يف ملف مساحة
واستدعاء شعبان ومملوك غري وارد حالياً
ينطلق التحقيق جمددًا يف ملف «مساحة مملوك» مع استدعاء
مزيد من الشهود ،على الرغم من اعرتاف الوزير السابق الصريح
بنقل املتفجرات من سوريا اىل لبنان الذي ال ينقصه أي إثبات
لتعزيزه ،وحتدثه عن دور أساسي تواله مع اللواء السوري علي
مملوك بطلب مباشر من «الكبري» كما أمساه مساحة يف أحاديثه
اهلاتفية املضبوطة ،والذي قصد فيه الرئيس السوري بشار
األسد.
وترى مصادر متابعة هلذا امللف أن القضاء ليس ،على األقل
يف الوقت الراهن ،بصدد اختاذ خطوة إلنهاء امللف ،واقرتانه
بقرار اتهامي حيال مبوجبه املتهمون أمام احملكمة للمحاكمة ،وذلك
بسبب الضغوط من قبل قوى سياسية وحزبية تدور يف الفلك
السوري ،ورغم دعوة رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان
اىل إصدار هذا القرار عقب اغتيال اللواء الشهيد وسام احلسن
ومرافقه املؤهل أول الشهيد أمحد صهيوني .وتعترب املصادر أن
مسألة جلب مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان ومملوك
باستدعائهما اىل التحقيق ،ليست واردة حاليًا ،مشرية اىل أن
مجيع الذين مشلهم التحقيق يف امللف ،مبن فيهم اللواء املتقاعد
مجيل السيد« ،مل خيرجوا» بعد من امللف حبسب تعبري املصادر،
سيبي دور كل واحد منهم ،ومدى تورطه
كون القرار االتهامي
نّ
أو عدمه يف هذه القضية.
***

السجن لعميل وصف عالقته بـ»املوساد» بـ»التجارية»

دانت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم أصدرته برئاسة العميد
الطيار خليل ابراهيم املوقوف بسام جورج أبو جودة جبرم
الركن
ّ
االتصال بعمالء العدو اإلسرائيلي وجواسيسه واالجتماع بهم مع
علمه باألمر.
وقضى احلكم بوضع أبو جودة يف األشغال الشاقة مدة 5
سنوات وجتريده من حقوقه املدنية.
وكان أبو جودة وأثناء استجوابه يف جلسات سابقة قد زعم عدم
معرفته حبقيقة األشخاص الذين كان يتواصل معهم والذين طلبوا
منه استطالع عدد من الشوارع واملناطق ،واصفًا عالقته بهؤالء
األشخاص بأنها كانت عالقة جتارية.
الطيار خليل ابراهيم
الركن
وكانت احملكمة برئاسة العميد
ّ
وعضوية املستشار املدني القاضي حممد درباس وحبضور ممثل
نصار قد أصدرت سلسلة أحكام
النيابة العامة القاضي كمال ّ
جبرائم مقاومة أمنيني ونقل أسلحة.
وأصدرت حكمان جبرم نقل سالح حربي دون ترخيص واطالق
النار يف مكان مأهول قضى وجاهيا مبئة ومخسني الف لرية
لبنانية غرامة يف حق (ز.خ) وقضى غيابيا بسنة وشهر حبسا يف
حق (ر.ج) والزام كل منهما تقديم بندقية حربية.
ويف حكم وجاهي جبرم نقل سالح حربي دون ترخيص قضى
مبئيت الف لرية لبنانية غرامة ومصادرة املضبوط يف حق الفلسطيين
(خ.شبطي).
وقضى حكم غيابي جبرم معاملة دورية عناصر قوى االمن
الداخلي بالشدة وحتقريهم والتسبب باحداث اضرار بالية عسكرية
اثناء قيامهم بالوظيفة بسنة وشهر حبسا ومئيت الف لرية لبنانية
غرامة يف حق (م.ش).
ودانت يف حكم غيابي جبرم نقل مماشط حربية من دون ترخيص
قضى برد االعرتاض املقدم من (ع.ج) شكال لعدم احلضور وتثبيت
احلكم الغيابي القاضي بستة اشهر حبسا ومصادرة املضبوط.
كما أصدرت حكم وجاهي جبرم خمالفة التعليمات العسكرية
وتهديد شاكية بواسطة مسدس حربي امريي قضى بأسبوعني
حبسًا يف حق(أ.ك)
ويف حكم وجاهي جبرم حيازة اعتدة عسكرية قضى مبئة الف
لرية لبنانية غرامة يف حق (و.ح) ومصادرة املضبوط حبقه.
كما قضى حكم وجاهي جبرم قبول اجر غري واجب عن عمل من
اعمال الوظيفة والتدخل يف هذا اجلرم بعشرة ايام حبسا واربعني
الف لرية لبنانية غرامة يف حق (ج.ش) وثالمثئة واربعني الف
لرية لبنانية غرامة حبق السوري (ا.العليوي) ومصادرة املضبوط
يف حق كل منهما.
***

أهون الش ّرين

أوقف «م.ع» يف حملة يسوع امللك وهو حياول السرقة من
داخل سيارة مركونة على جانب الطريق ورغم ضبطه متلبسًا إال
انه نفى خالل استجوابه أمام خمفر ذوق مصبح حماولته سرقة
السيارة.
ومبراجعة النشرة متت احالته أمام مفرزة بعبدا نظرًا ملطابقة
بصماته على اثر مرفوع عن لوح «فيرب» حمطم ومرمي على األرض
يف غرفة تقع يف الطابق األول من مدرسة اإلمام اخلميين يف حملة

الكفاءات ،فاعرتف «م» بسرقة أكياس «الشيبس» ومخسة آالف
لرية من كوخ خشيب يف املدرسة املذكورة بعد فتح نافذته.
واعرتف أيضًا بتسلق حائط املدرسة عينها مرة ثانية مع رفيقه
«علي» عمره حنو  27سنة ،حيث دخل األخري إىل الطابق الثاني
وسرق حاسوبًا .لكن «م» عاد ونفى كل ما اعرتف به أمام قاضي
التحقيق الذي أحال «م» وهو قاصر للمحاكمة أمام حمكمة جنايات
األحداث يف جبل لبنان ليحاكم بتهمة السرقة لي ًال من مدرسة كما
احاله أمام القاضي املنفرد اجلزائي يف كسروان للمحاكمة جبرم
السرقة من داخل سيارة.
***

السجن  15عاماً لفارّين بتهمة التعامل
«العسكرية» ترجئ اىل آذار حماكمة
مرافق وهاب لعدم سوقه

دانت احملكمة العسكرية الدائمة يف حكم أصدرته برئاسة
العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني
القاضي حسن شحرور وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي كمال
فاران بتهمة التعامل مع إسرائيل واكتسابهما
ّ
نصار ،لبنانيان ّ
اجلنسية اإلسرائيلية.
وقضى احلكم بسجن كل من جنا حسني عبداهلل ورباب كمال
سويد مدة  15عامًا أشغا ً
ال شاقة وجتريدهما من حقوقهما املدنية،
وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة حبقهما.
من جهة أخرى ،أرجأت احملكمة اىل الثاني والعشرين من
آذار املقبل حماكمة املرافق السابق للوزير السابق وئام وهاب
املوقوف جالل أمني أبو دياب بتهمة التعامل مع إسرائيل .وجاء
إرجاء اجللسة لعدم سوق املوقوف .كذلك أرجأت احملكمة للتاريخ
عينه ،حماكمة حسني عبداهلل بيضون بتهمة التعامل ،لعدم حضور
وكيله.
وكانت احملكمة قد أصدرت سلسلة من األحكام جبرائم نقل
أسلحة من دون ترخيص ومقاومة أمنيني واإلجتار باملخدرات.
وحكمت وجاهيًا على لبنانيتني جبرم الدخول اىل بالد العدو من
دون إذن حببسهما مدة شهرين ،وقررت منهما وقف تنفيذ
غرمت كل منهما مبلغ مئة ألف لرية.
العقوبة ،فيما ّ
وأصدرت حكمًا جبرم نقل سكني ممنوع وعلى تهديد عناصر
االمن وخمالفة التعليمات العسكرية قضى وجاهيًا بأسبوع حبسًا
ومخسني ألف لرية لبنانية غرامة يف حق(ع.غ) واالكتفاء مبدة
التوقيف يف حق كل من (ط.م) و(ص.ع).
كما أصدرت أربعة عشر حكمًا جبرم نقل سالح حربي من دون
ترخيص وإطالق النار تهديدا يف مكان مأهول وأحداث ختريب
قضى غيابيًا برد االعرتاض املقدم من (ر.ص) شكال لعدم
احلضور وتثبيت احلكم الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسًا والزامه
بتقديم قطعة سالح حربي وبسنة وشهر حبسًا يف حق كل من
(ر.ز) و(أ.ر) والفلسطيين (م.الفران) و(ي.م) والزام كل منهم
تقديم بندقية حربية وقضى بسنة وشهر حبسًا يف حق كل من
(ع.م) و(ر.ف) والزام االول تقديم مسدس حربي ومصادرة
املضبوطات حبق االخري وقضى بسنة وشهر حبسًا يف حق (ع.س)
ومصادرة املضبوطات والكفالة يف حقه وقضى وجاهيًا بأسبوع
حبسًا ومخسني ألف لرية لبنانية غرامة يف حق كل من (ع.س)
و(م.س) والزامهما بالتكافل والتضامن بتقديم بندقية حربية
مبئة ومخسني ألف لرية غرامة يف حق(ع.ح) وثالمثاية ألف لرية
لبنانية غرامة يف حق كل من (م.م) و(ع.م) والزام االولني تقديم
مسدس حربي ومصادرة املضبوط يف حق االخري وبشهرين حبسًا
يف حق (ر.ع) والزامه بتقديم املسدس البيلي ومبئيت ألف لرية
غرامة يف حق (أ.ي) والزامه بتقديم بندقية حربية ومبئة ومخسني
ألف لرية لبنانية غرامة يف حق كل من (ع.ا) و(ر.أ) و(ع.ي)
و(ي.أ) و(و.م) والزامهم بالتكافل والتضامن بتقديم مسدس
حربي ومصادرة الطلقات الفارغة واعادة املسدس االمريي اىل
مرجعه.
وقضى حكم وجاهي جبرم خمالفة التعليمات العسكرية وعدم
التقيد بقواعد استعمال السالح والتسبب بالعبث ببندقية بإطالق
طلق ناري وايذاء احد رفاقه بعشرة ايام حبسًا يف حق (م.ا).
ويف حكم وجاهي جبرم ضرب والتسبب بإيذاء آخرين قضى
بسبعني ألف لرية غرامة يف حق (ح.م).
ودانت يف حكم وجاهي جبرم نقل سكني ممنوع وشهره تهديدا
بوجه رتيب وتهديده بالقتل بالكالم ومقاومة عناصر اجليش
مقاومة سلبية قضى مبايتني ومخسني ألف لرية لبنانية غرامة يف
حق(س.س) .كما أصدرت ثالثة أحكام جبرم نقل سالح حربي من
دون ترخيص قضى وجاهيًا باالكتفاء مبدة توقيف (ح.ع) ومبئيت
ألف لرية لبنانية لكل منهما وقضى غيابيًا بسنة وشهر حبسًا
ومصادرة املضبوط يف حق الفلسطيين (ع.املغربي).
وقضى حكم وجاهي جبرم االجتار باالسلحة احلربية بثالثة أسابيع
حبسًا يف حق (أ.ن) والفلسطيين (م.شحادة) والزامهما بالتكافل
والتضامن بتقديم بندقية حربية نوع كالشينكوف.

ويف ستة أحكام جبرم معاملة عناصر عسكرية وعناصر االمن
بالشدة وحتقريهم اثناء قيامهم بالوظيفة وإحداث ختريب يف
زجاج آلية عسكرية وإطالق النار من مسدس حربي غري مرخص
تهديدا باجتاههم قضى غيابيًا بسنة وشهر حبسًا يف حق كل من
(ف.ع) و(ط.ش) و(أ.م) و(ش.ح) و(خ.ج) والزام الثاني تقديم
املسدس وبتغريم الثالث باربعمائة ألف لرية لبنانية وبتغريم االخري
مبائيت ألف لرية لبنانية .وقضى غيابيًا مبثابة الوجاهي بسنة وشهر
حبسًا ومئة ألف لرية لبنانية غرامة يف حق (ح.خ) وقضى وجاهيًا
بشهر حبسًا يف حق (ح.ز) وبأسبوع حبسًا يف حق (م.ب) و(م.أ)
ومبئة وأربعني ألف لرية لبنانية غرامة يف حق كل من (ح.أ)
و(م.أ) و(م.أ) و(أ.أ) و(ع.أ) ومبئة ومخسني ألف لرية لبنانية
غرامة يف حق كل من(ع.ح) و(أ.خ) و(ف.ج) و(ز.س) و(ع.ش)
و(ع.ع) و(م.ش) و(م.ف).
ودانت يف حكمني غيابيني جبرم رشوة عناصر من االمن ومل يلق
العرض قبوال قضى بسنتني حبسًا واربعمائة ألف لرية لبنانية غرامة
يف حق كل من السوري (خ.رمضان) والقطري(ي .املهتدي).
وقضت سبعة أحكام جبرم حيازة مستندات وأمتعة وأعتدة
وذخرية وخرطوش صيد من دون ترخيص وجاهيًا مبئيت ألف لرية
لبنانية غرامة يف حق (ح.ع) ومصادرة املضبوط وقضى غيابيًا
بسنة وشهر حبسًا يف حق كل من (م.ز) و(م.أ) و(ع.أ) و(ح.أ)
والفلسطيين (أ.ابوالنجا) و(م.عبداحلميد) ومصادرة املضبوطات
يف حقهم.
وأصدرت ثالثة أحكام جبرم تهديد شاكيني والتهديد بالقتل
وتهديد عناصر السجن اثناء قيامهم بالوظيفة قضى وجاهيًا
بأسبوع حبسًا يف حق كل من (ع.ز) و(ع.ع) وخبمسني ألف لرية
لبنانية غرامة يف حق (أ.س) وقضى غيابيًا بسنة وشهر حبسًا يف
حق السوري (ع.الشبلي).
كما أصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم حتقري وتهديد رئيس احلرس
ألسباب تتعلق باخلدمة وشتم العزة االهلية قضى بعشرة ايام
حبسًا يف حق (م.ر).
ودانت يف حكم وجاهي جبرم استمداد الطاقة الكهربائية بصورة
غري نظامية قضى خبمسني ألف لرية لبنانية غرامة يف حق (أ.غ).
ويف أربعة أحكام جبرم ترويج واالجتار وتعاطي املخدرات ،قضى
وجاهيًا باالشغال الشاقة ملدة مخس سنوات ومخسة ماليني لرية
لبنانية غرامة يف حق (هـ.ه) وجتريده من احلقوق املدنية وبسنتني
حبسًا ومبليوني ومخسمائة ألف لرية لبنانية غرامة يف حق كل من
(ب.أ) والفلسطيين (م.عثمان) وبستة اشهر حبسًا ومليوني لرية
لبنانية غرامة يف حق الفلسطيين (أ.مسيس) وبشهرين حبسًا
ومخسمائة ألف لرية لبنانية غرامة يف حق كل من (أ.ح) واملصري
(ع.البحريي) وبشهر حبسًا ومخسمائة ألف لرية لبنانية غرامة يف
حق كل من (ج.خ) و(ش.أ) و(ج.ع) و(ه.ب) و(ج.س) وبإدانة
كل من القاصرين (ت.ل) والسوري (ط.زنيقة) واحالة نسخة عن
امللف اىل جانب مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية اليداعه
املرجع املختص لعلة القصر.
***

اختالس أكثر من نصف مليار لرية
من مديرية الضريبة على القيمة املضافة
أحالت اهليئة االتهامية يف بريوت اىل حمكمة اجلنايات موقوفًا
جبرم اختالس أموال عامة بلغت  686مليون لرية و 637ألفًا
باالشرتاك مع اثنني آخرين جمهولي اهلوية بينهما موظف يف
مديرية الضريبة على القيمة املضافة.
وكانت اهليئة قد أصدرت قرارًا اتهاميًا برئاسة القاضية ندى
احلجار يف
دكروب وعضوية املستشارين شربل رزق وهاني حلمي
ّ
قضية االستفادة من تعارض قانون اإلجراءات الضريبية وقانون
الضريبة على القيمة املضافة ،واختالس املبلغ املذكور بواسطة
مستندات غري صحيحة وحتريف يف احلسابات.
وقررت اهليئة تسطري مذكرتي حتر دائم توص ًال ملعرفة كامل
هوية شريكي املوقوف.
***

سرقة  3سيارات يف البقاع والرببارة
سرق اللصوص  3سيارات يف مناطق املعلقة ،الفرزل والرببارة.
وادعى سامي قيصر بو حيدر لدى خمفر املعلقة أن جمهو ً
ال أقدم
على سرقة سيارته نوع تويوتا كارينا لون مشباني صنع ،1984
من أمام ساحة املعلقة مقابل النادي الثقايف.
كما ادعى طوني يوسف أبو جودة أن جمهو ً
ال أقدم على سرقة
سيارته نوع «باث فايندر» لون فضي صنع  1999من أمام
«مؤسسة بو جودة ترايدنغ» يف الفرزل.
كذلك ادعى طوني جان الشعار أن جمهو ً
ال أقدم فجر أمس على
سرقة سيارته عن طريق عام الرببارة قرب منزله وهي من نوع
مازدا طراز  626صنع .1987
وبوشرت التحقيقات ملعرفة هوية الفاعلني.
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منوعـــات

قنصـلية لبـنان العـامــة  -سـدنـي

معـايدة

يتقدم قنصل لبنان العام
مبناسبة «عيد األضحى املبارك»
ّ
يف سدني جورج البيطارغامن
التمنيات ألبناء اجلالية اللبنانية عموما ً واملسلمني
بأطيب
ّ
منهم خصوصا ً  ،مع الرجاء أن يعيده تعـاىل باخلري والربكات
على اجلميع ،وباالستقرار واالزدهار على الوطن.

خطوبة احلسناء ستيفاني
فنيانوس والشاب خليل ابراهيم

العروسان علي بيضون واماني مطر

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مجعية مرياطة اخلريية

حبلول عيد الفطر املبارك  ،تتقدم مجعية مرياطة اخلريية من
اجلالية االسالمية خاصة ومن اجلالية العربية عامة بأحر التهاني
القلبية أعاده اهلل عليكم باخلري واليمن والربكات.
هذا ونرجو من اهلل ان يعيده علينا وعلى االنسانية مجعاء باألمن
واألمان وان يعم السالم مجيع أحناء املعمورة وقد رفع الظلم وساد
العدل واأللفة بني الناس.
وكل عام وانتم خبري.
رئيس الجمعية محمد عمر

رصد  ٨٤مليون جنمة
يف وسط جمرة درب التبانة
متكنت جمموعة من علماء الفلك يف مرصد بارانال يف تشيلي من
رصد  ٨٤مليون جنمة يف املنطقة الوسطى من جمرة درب التبانة
وهو أكرب عدد يتم رصده حتى اليوم ،حبسب ما اعلن املرصد
االوروبي اجلنوبي.
وجاء يف بيان للمرصد ان قاعدة البيانات الضخمة هذه تشتمل
على عدد من النجوم أكرب بعشر مرات على االقل من اعداد النجوم
املرصودة سابقا وتشكل خطوة هامة يف طريق فهم جمرتنا.
واستخدم فريق العلماء الدولي التلسكوب فيستا الذي يعمل
باالشعة حتت احلمراء ويبلغ قطر عدسته  ٤،١امتار.
واضاف البيان ان البيانات املرصودة تشكل صورة ملونة بتسعة
مليارات بيكسل ،وهي واحدة من اكرب الصور الفضائية اليت جرى
تشكيلها على االطالق.
وحبسب العلماء فان الصورة ضخمة جدا إىل درجة أننا لو اردنا
طباعتها بدقة تصلح لكتاب ،فانها ستكون بطول تسعة امتار
وعرض سبعة امتار.

العروسان علي وأماني

يف مدينة زغرتا متت خطوبة احلسناء ستيفاني ميالد
فنيانوس والشاب الشيف خليل محيد ابراهيم حبضور حشد
من االهل واالقارب واالصدقاء حيث حضرت الوالدة نوال
اخلطوبة وعادت مع العروس اىل سيدني وقريبًا ستتم
الفرحة الكربى ان شاء اهلل .
اجلدة ام ميالد اليت تعاني من املرض شفاها اهلل تتمنى
الفرحة الكربى حلفيدتها كما اعمامها سايد وجوزيف وجورج
وعائالتهم وعمتها يوسفية وزوجها مارسيل الطبيش
وعموم االقارب والزميل اكرم املغوش مع اطيب التهاني
وعقبى للفرحة الكربى ..والف مربوك.

تهنئـــة

يتقدم السيد عفيف نقفور املصور اراكس املعروف يف
سيدني من اجلالية العربية واالسالمية باحر التهاني وامسى
االماني مبناسبة حلول عيد االضحى املبارك راجيًا من اهلل عز
وجل ان يعيده على اجلميع باخلري واليمن والربكات وان يعم
السالم على اجلميع يف وطننا احلبيب وعلى مجيع البشر يف كل
البالد.وكل عام وانتم خبري...

مجعية كفرصارون اخلريية
تتشرف بدعوتكم ملشاركتها حفلتها السنوية
برنامج شيق حتييه خنبة من اشهر املطربات
واملطربني واملوسيقى الغربية
وذلك السبت  2012/10/27الساعة  8مسا ًء
يف صالة:

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:
شركة AMP
0414 309 360

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

يشربان نخب الفرحة

Fontana Di Trevi, 53 Raymond Street,
Bankstown

سعر البطاقة  50دوالرا مع املازة والعشاء واملرطبات

ملزيد من املعلومات االتصال بالسيدين
ايلي ناصيف0425230649/96260162 :
وجون اسحق04147990449 :

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

مع االهل
بفرحة كربى مت زواج الشاب اللطيف علي حسني بيضون على
احلسناء اماني مطر يف صالة رينيسانس الويستيال االسم الذهيب،
حيث دخل العروسان الصالة على قرع الطبول واالضواء النارية
واستقبلهم الشاعر الفنان جورج قزي باحلى الكالم واالشعار مع
اهلهما وعدد كبري من املدعوين والعروسان يتمخرتان يف ساحة
الرقص على امجل انواع املوسيقى الشرقية والغربية.
وخالل الفرحة العامرة وعلى اشعاع فالش اراكس وعدسة الفنان
انطوان ميني قطع العروسان علي واماني قالب الفرحة ونثرت
الورود وغيوم الفرحة وتعالت االضواء النارية مع رقصة احلب
والوفاء للعروسني على املوسيقى الكالسيكية ومن ثم تقبال
التهاني من اجلميع متمنني للعروسني زواجًا مباركًا وتهاني خاصة
من جد العريس احلاج امحد بيضون ابو عصام واحلاجة قرينته والف
مربوك.

اعداد وتصوير اراكس

* 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

52 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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تتمــات

جنبالط حيمي موقعه...

هدنة العيد يف سورية...

وقدرته على تصدير األزمات اىل كل من تركيا واألردن ولبنان،
داعيا اىل عدم املراهنة على نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية،
وقال ان اسرائيل لن تتجرأ على توجيه ضربة إليران وحدها.
وقد أخذ جنبالط على احلريري أنه اعترب الشهيد وسام احلسن شهيدًا
للطائفة السنية ،وقال إن احلسن هو شهيد الدولة اللبنانية وخري
أمني عليها ،ومن اخلطأ إعطاء شهادته صفة مذهبية.
وبدا واضحا أن هذه اجلملة حتديدًا قد وجد فيها احلريري ذريعة
للرد على رئيس «االشرتاكي» عرب «تويرت» ،وقال خماطبًا جنبالط
حرضوا
«وسام احلسن هو شهيد لبنان وشركاؤك يف احلكومة هم من ّ
خونوا رفيق احلريري» ،واضاف «االستقرار مبفهومك
وخونوه كما ّ
عليه ّ
ان تبقى ضمن التحالف السوري اإليراني ،فمربوك عليك يا بيك»،
واشار اىل أن من قال إن احلسن هو شهيد السنة هو «حليفك جنيب
ميقاتي».
وسارع جنبالط للرد على احلريري على اهلواء« :اهلل يساحمك».
واذ كشف ان امللك السعودي عبد اهلل بن عبد العزيز «ما زال
علي» ،متنى على السعودية أن ال تقوم خبطوة ناقصة لتوريط
غاضبًا ّ
لبنان يف اجملهول .وقال «هناك صداقة كانت وأمتنى أن تبقى مع
احلريري الذي قال لي إن السنة ُيقتلون ..فقلت له إن البلد ُيغتال..
وحنن خمتلفون سياسيًا على احلكومة وهناك مسرية بناء الدولة ،وعليه
يتفهم أنين لن أقود الفراغ».
أن
ّ
اضاف« :تستقيل احلكومة جمتمعة بعد التشاور مع (الرئيس
ميشال) سليمان و(الرئيس نبيه) بري و(الرئيس جنيب) ميقاتي».
وأعلن أنه رفض تلميحًا من الرئيس فؤاد السنيورة أبلغه للوزير غازي
العريضي بتأمني زيارته اىل السعودية يف مقابل استقالة وزراء
«جبهة النضال» من احلكومة.
وشدد جنبالط ،على أنه «يدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية أو
ّ
شراكة وطنية او حيادية» ،لكنه أكد انه «لن يقبل جبر البلد إىل
الفراغ» ،وقال إن الرئيس سعد احلريري حتدث معه بعد اغتيال
احلسن «وطلب مين أن أستقيل وقلت له لن أستقيل ولن أترك
الفراغ يف البلد».
وكشف جنبالط أن كل السفراء الذين التقاهم مبن فيهم سفرية
الواليات املتحدة وسفري السعودية ،أبلغوه أنهم يرفضون وقوع لبنان
يف الفراغ خمافة أن يتأثر بالنريان السورية.
وإذ أسف ملشهد اهلجوم على السرايا ،قال إن التشييع احلقيقي
للحسن حصل يف مقر قيادة قوى األمن الداخلي ،وأشار اىل ان
االعتصام امام السرايا لن يوصل اىل أي مكان ،بل على العكس،
سيحصل معهم ما حصل مع «قوى  8آذار» اليت مل ينقذها من ورطة
االعتصام يف رياض الصلح إال « 7ايار» واتفاق الدوحة .وكشف أن
سعد احلريري طلب منه قطع طريق الساحل يف  7ايار « 2008بينما
كنا مزروبني يف بيوتنا وكانوا قادرين يفوتوا علينا».
ماض يف اخليار الوسطي يف االنتخابات الرئاسية والنيابية
وأعلن أنه ٍ
ولن يقبل بعزل نبيه بري ،وتوقع أن جتري االنتخابات يف موعدها.
وقال ردًا على سؤال «لست أنا من يقرر بشأن التمديد لقائد
اجليش وال مانع إن جرى اتفاق على ذلك ،لكن شرط أال تقاطع قوى
« 14آذار».
وانتقد جنبالط اخنراط فريق  8و 14آذار ،يف األزمة السورية ،وقال
ان السيد حسن نصراهلل الذي حتول اىل بطل لألمة بعد حرب متوز
 ،2006أصبح يأمتر حاليًا بأوامر بشار األسد ،وأضاف «نصراهلل وعقاب
صقر ال يستطيعان تغيري املعادلة يف سوريا».
اىل ذلك ،قررت «قوى  14آذار» حتييد االنتخابات النيابية ،عن
جدول اشتباكها السياسي املفتوح مع حكومة الرئيس جنيب ميقاتي
و»قوى  8آذار» ،وذلك استجابة لضغوط داخلية وخارجية ،يف استعادة
للمشهد نفسه عشية انتخابات العام .2005
غري أن الفارق هذه املرة ،أن االنتخابات لن يكون مسموحًا أن
جتري وفق القانون املعمول به ،أي قانون الستني ،العتبارات داخلية
وخارجية ،أبرزها موقف بكركي ومعها رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان ومسيحيو األكثرية احلالية.

يعولون على وقف اطالق النار ،ولو بأهميته الرمزية ،لكسر حلقة
العنف املفرغة املستمرة منذ  20شهرا.
واستبق مسلحو املعارضة دخول اهلدنة حيز التنفيذ اليوم (امس
اجلمعة) ،بتصعيد عملياتهم ،واقتحموا حي االشرفية ذا االغلبية الكردية
يف حلب ،بينما تدور اشتباكات بني القوات النظامية واملسلحني
للسيطرة على حي السريان ذي االغلبية املسيحية جنوب االشرفية.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،يف بيان« ،قتل  95شخصا،
هم  38مدنيا و 37جنديا نظاميا و 20مسلحا» (تفاصيل ص .)15
وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات املسلحة السورية ،يف
بيان« ،ملناسبة حلول عيد األضحى املبارك ،تعلن القيادة العامة
للقوات املسلحة السورية وقف العمليات العسكرية على أراضي
اجلمهورية العربية السورية اعتبارا من صباح يوم غد (امس) اجلمعة
لغاية يوم االثنني  29من هذا الشهر».
وأضاف البيان «انسجاما مع مسؤوليتنا يف محاية املدنيني
واملمتلكات العامة واخلاصة ،حتتفظ قواتنا املسلحة حبق الرد على
اآلتي :أوال ،استمرار اجلماعات اإلرهابية املسلحة بإطالق النار على
املدنيني والقوات احلكومية ،واالعتداء على املمتلكات العامة واخلاصة
واستخدام السيارات املفخخة والعبوات الناسفة ،وثانيا قيام اجلماعات
اإلرهابية املسلحة بتعزيز مواقعها اليت توجد فيها ،مع بدء سريان
هذا اإلعالن أو احلصول على اإلمداد بالعناصر والذخرية ،وثالثا،
تسهيل دول اجلوار مترير اإلرهابيني عرب حدودها إىل سوريا ،انتهاكا
اللتزاماتها الدولية مبكافحة اإلرهاب».

تتمة املنشور الصفحة االوىل

يف هذا السياق ،تستأنف اللجنة االنتخابية املصغرة املنبثقة عن
اللجان النيابية املشرتكة اجتماعاتها ،مطلع األسبوع املقبل ،من أجل
حماولة التوصل اىل قواسم مشرتكة حيال النقطتني األكثر حساسية
يف القانون االنتخابي ،وهما النظام االنتخابي (أكثري أم نسيب أم
خمتلط) والدوائر االنتخابية.
وجاء قرار «قوى  14آذار» ،بعد إطالق ورشة اتصاالت ديبلوماسية
من أجل حماولة تعديل وجهة نظر العواصم الدولية والعربية ازاء
مطالبتها بتغيري حكومة ميقاتي.
وفيما كان ميقاتي يؤدي مناسك احلج يف السعودية ،قرر رئيس
اجلمهورية استئناف مشاوراته املتعلقة باستئناف طاولة احلوار ،بعد
انتهاء عطلة عيد األضحى ،أما رئيس جملس النواب نبيه بري ،فلن
يرتدد يف الدفع باجتاه عدم جتميد العمل اجمللسي ،وهو سيبدأ
مشاورات مع احللفاء وبعض «الوسطيني» يف الوجهة نفسها.
ولوحظ أن موقف العواصم األجنبية من موضوع الدعوة اىل استقالة
حكومة ميقاتي ،مل يتغري قيد أمنلة حتى اآلن ،ومفاده أن ال مانع من
تشكيل حكومة وحدة وطنية ،شرط عدم الوقوع يف فراغ حكومي غري
حمسوب ،ينعكس سلبًا على الواقع األمين والسياسي واالقتصادي
يف البالد.

تتمة املنشور الصفحة االوىل

اجليش احلر و»جبهة النصرة»

وقال «رئيس اجمللس العسكري األعلى للجيش السوري احلر»
مصطفى الشيخ لوكالة «فرانس برس»« ،حنن ملتزمون بوقف النار
اعتبارا من صباح اجلمعة إذا التزم النظام بذلك .لكن إذا أطلقت
رصاصة واحدة ،فسنرد مبئة» .وأضاف ان «هذا القرار يلزم
املقاتلني اخلاضعني للمجلس العسكري األعلى ،وعددهم ال بأس
به ،اال ان هناك فصائل مسلحة أخرى تتبع قيادات أخرى» .وتابع
«لألسف ال توجد قيادة موحدة حقيقية للمقاتلني املعارضني للنظام
يف سوريا».
وأعلن املتحدث باسم مجاعة «أنصار اإلسالم» أبو معاذ ان مقاتليه
لن يلتزموا باهلدنة ،وذلك بعد ساعات من إعالن «جبهة النصرة»
اإلسالمية املتشددة أنها ترفضها.

ردود فعل

وأعلن املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون،
مارتن نيسريكي أن املنظمة الدولية «تأمل بصدق» صمود اهلدنة
لكنها غري واثقة بذلك .وقال ان «العامل ينتظر ماذا سيحصل صباح
اجلمعة» ،مؤكدا أن بان كي مون «رحب» باملوقفني الصادرين عن
اجليش السوري النظامي واملسلحني.
وأضاف نيسريكي «نأمل بصدق أن يتوقف العنف حبيث تتمكن
الطواقم اإلنسانية من مساعدة األكثر حاجة» ،لكنه اقر «بان هناك
انعدام ثقة بني الطرفني وال ميكننا أن نكون واثقني» بصمود اهلدنة.
ودعا «أصحاب النفوذ يف املنطقة إىل استخدام هذا النفوذ لدى كل
األطراف (املتنازعني) ليصمد وقف إطالق النار» متهيدا لبدء عملية
انتقال سياسي يف سوريا.
وأوضح انه يف حال استمر وقف األعمال احلربية فان الوكاالت
اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة «مستعدة إلرسال قوافل إىل املناطق
اليت مل يكن سهال الوصول إليها بسبب املعارك» بغية تقديم املساعدة
إىل السكان بالتنسيق مع اهلالل األمحر السوري.
وكان مساعد األمني العام لألمم املتحدة يان الياسون أعلن ،يف
جنيف ،انه يتعني على املسلحني االلتزام باهلدنة لوضع حد للنزاع
وألعمال العنف اليت باتت تتجاوز حدود بلدهم .وأعرب عن االسف النه
ال «توجد اي ضمانة» لدميومة وقف اطالق النار ،وذلك نظرا اىل انه
مل يعد هناك من مراقبني لالمم املتحدة يف سوريا ،لكنه أشار إىل ان
«اخلطة تهدف اىل تقليص اعمال العنف يف اسرع وقت كي نتمكن من
إطالق عملية سياسية ترمي اىل إجياد وقف إطالق نار كامل».
وأعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش
ترحيب موسكو بإعالن القيادة السورية وقف العمليات العسكرية خالل
عيد األضحى .وقال «نعترب أن قرار السلطات السورية الرمسي بتأكيد
السعي إىل وقف إراقة الدماء ،ما يفتح اجملال لالنتقال إىل تسوية
سياسية لالزمة السورية الداخلية عرب حوار شامل ،يتسم بأهمية
مبدئية».
ونوه «بإعالن عدة جمموعات مسلحة عن موافقتها على وقف إطالق
النار ،لكن ليس كلها وفقط بشرط موافقة اجليش السوري على
ذلك أوال» .وتابع «تعول موسكو على أن اهلدنة ،اليت أيدها جملس
األمن مببادرة روسية ،ستنفذ وسيستطيع ماليني السوريني املسلمني
االحتفال ضمن ظروف العيد ،من دون خوف على حياتهم وحياة
أقربائهم ،ومن دون عنف مسلح أيا كان مصدره».
وأعربت واشنطن عن أملها أن حترتم احلكومة السورية واملسلحون
اهلدنة .وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األمريكية فيكتوريا
نوالند «ما نأمله ونتوقعه هو أال يكون األمر بالنسبة هلم جمرد حديث
عن اهلدنة ،لكن (عليهم) أن يثبتوا ذلك ،بدءا من النظام ،وسنراقب
عن كثب» .وأضافت «النظام السوري بارع بشكل خاص يف تقديم
الوعود وأقل براعة يف الوفاء بها».
ويف بكني ،قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية هونغ لي

«نتمنى أن تستطيع كل األطراف املعنية يف سوريا اختاذ موقف
خملص وإجراءات ملموسة لدعم مقرتح اإلبراهيمي والتعاون معه ومع
جهود الوساطة اليت يقوم بها ،واستغالل الفرصة جديا لتنفيذ الوعود
لوقف إطالق النار ووقف العنف».
كما عربت بكني عن أملها أن تكون هذه فرصة «لتنفيذ وقف
إلطالق النار طويل األمد وفعال لتهيئة الظروف لتخفيف معاناة
الشعب السوري وبدء احلوار السياسي وعملية االنتقال السياسي يف
أقرب وقت ممكن».
وأعرب وزير اخلارجية املصري حممد كامل عمرو عن ترحيب القاهرة
بإعالن وقف إطالق النار يف سوريا ،مؤكدًا «دعم مصر جلهود اإلبراهيمي
الرامية إىل وقف معاناة األشقاء السوريني وتهدئة األوضاع ،مبا
يتيح اجملال إلجناح املساعي اإلقليمية والدولية للتعامل مع األزمة
السورية» .ودعا «مجيع األطراف إىل االلتزام باهلدنة وتنفيذها حبسن
نية» ،معربًا عن أمله يف أن «تكون بارقة أمل خلروج سوريا الشقيقة
من دائرة العنف واالقتتال».
ورحبت طهران باهلدنة .وأكد وزير اخلارجية اإليراني علي أكرب
صاحلي لنظريه السوري وليد املعلم ،يف اتصال هاتفي ،أن «إعالن
اجليش السوري وقفًا إلطالق النار هو خطوة إجيابية تستحق الرتحيب».
وأعرب عن أمله يف أن «تعطي األطراف األخرى ردًا مناسبًا على حسن
نية احلكومة السورية وتلتزم بوقف إطالق النار مبا يسمح (بعودة)
اهلدوء إىل سوريا».

موسكو

واتهمت وزارة اخلارجية الروسية الواليات املتحدة بأنها تنسق
وتؤمن مساعدة لوجستية لتزويد املعارضة السورية باألسلحة.
وقال لوكاشفيتش ،يف بيان« ،من املعروف علنا أن واشنطن
على علم بتسليم عدة أنواع من األسلحة إىل جمموعات مسلحة غري
شرعية تتحرك على األراضي السورية .باإلضافة إىل ذلك وباالعتماد
على تصرحيات مسؤولني رمسيني أمريكيني ،نشرتها وسائل إعالم
أمريكية ،فإن الواليات املتحدة تؤمن التنسيق ومساعدة لوجستية
ملثل هذه الشحنات» من األسلحة.
وأوضح أن «الواليات املتحدة ال تسلم قاذفات صواريخ ارض  -جو
حممولة للمتمردين يف سوريا» .وكان رئيس األركان الروسي اجلنرال
نيكوالي ماراكوف أعلن أن املسلحني السوريني يستخدمون قاذفات
صواريخ «ستينغر» من صنع أمريكي.
ونفت نوالند هذا األمر .وقالت «تعلمون بأننا نقدم مساعدة غري
قتالية للسوريني .مل نقدم صواريخ ستينغر لسوريا ولن نفعل ذلك».
واضافت «اذا كان االحتاد الروسي ميلك الدليل على ان صواريخ
ستينغر موجودة بني ايدي املعارضة فنود ان نعرف ذلك».

أشتون جددت...

تتمة املنشور الصفحة االوىل

وصرحت ناطقة باسم اجليش االسرائيلي« :مل يطلق اي صاروخ
يف اجتاه اسرائيل ومل تشن هجمات اسرائيلية يف قطاع غزة منذ
مساء االربعاء».
ومن املؤشرات االخرى لعودة االوضاع اىل طبيعتها ،اعالن مصدر
فلسطيين مسؤول اعادة فتح معرب ايريز الذي يفصل قطاع غزة عن
اسرائيل اليت اقفلته االربعاء.
وأوضح رئيس اهليئة السياسية يف وزارة الدفاع االسرائيلية
عاموس جلعاد انه «مل يتم التوصل اىل اتفاق رمسي مع (حركة
املقاومة االسالمية) محاس وان مسؤولني امنيني مصريني اضطلعوا
بدور رئيسي يف استعادة اهلدوء» .واضاف« :ميكن القول انه ال
اتفاق مع محاس .مل حيدث هذا قط .ولن حيدث ابدا .االمر الوحيد
الذي حتدد وقيل انه سيكون هناك هدوء .وحنن النريد التصعيد».
ونقلت عنه االذاعة «ان املصريني ميتلكون قدرة مثرية لالعجاب
على اقناع محاس» بان المصلحة هلا يف شن هجمات على اسرائيل.
وبعد اهلدوء احلذر ،قررت اسرائيل اعادة فتح معرب بيت حانون –
ايريز بني القطاع واسرائيل ومسح ملواطنني من غزة مبغادرة القطاع
من طريق املعرب.
وساد امس االول هدوء حذر قطاع غزة ودبت احلركة يف الشوارع
عشية عيد االضحى ،بعد يومني من الغارات االسرائيلية وعشرات
الصواريخ على جنوب اسرائيل.
واختبار القوة الذي بدأ صباح االثنني تصاعد مساء الثلثاء بعيد
انتهاء زيارة امري قطر الشيخ محد بن خليفة آل ثاني ،اليت كانت
االوىل لرئيس دولة للقطاع منذ ان سيطرت «محاس» عليه عام
.2007
ويف اشارة اىل موقف االحتاد االوروبي من رفض االستيطان،
رافقت اشتون رئيس الوزراء الفلسطيين سالم فياض يف زيارة رمزية
لقرية رأس كركر غرب رام اهلل وبدر وشاركا املزارعني الفلسطينيني
يف قطف الزيتون .وشكرت املسؤولة االوروبية ألهالي القرية
وفياض السماح هلا ولسفراء االحتاد االوروبي بان «يكونوا جزءا من
قطف الزيتون» .وتعهدت «متكني هذا اجلزء من اجملتمع ،مؤكدة انها
تدرك أهمية تطوير االقتصاد مبا يف ذلك زراعة الزيتون».وقالت:
«ان العمل بشكل وثيق مع فياض هو شرف عظيم بالنسبة اليها»،
مشرية اىل «ان فياض عمل بال كلل لدعم االقتصاد وبناء املؤسسات
الفلسطينية» ،و»أنها ستواصل العمل باقصى ما يف وسعها من
اجل حل يؤمن به االحتاد األوروبي ،أال وهو دولتان تعيشان جنبا إىل
جنب يف سالم وامن من اجل الفلسطينيني واالسرائيليني على حد
سواء».
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رياضـــة

الدورات الدولية يف كرة املضرب

املاسرتز :فوز ثان لسريينا وليامس

األمريكية سريينا وليامس محققة فوزها الثاني يف بطولة املاسرتز للسيدات
على الصينية لي نا ،يف اسطنبول.

فاجأ البلجيكي دافيد غوفان االمريكي جون ايسنر املصنف
خامسًا ،اذ تغلب عليه  4 - 6 ،6 - 4 ،)2 - 7( 6 - 7يف الدور الثاني
من دورة فالنسيا االسبانية الدولية املفتوحة للرجال لكرة املضرب
على مالعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها  1,805,000دوالر ،وبات
الالعب االول يتأهل للدور ربع النهائي ليلتقي الفائز يف املباراة
بني النمسوي يورغن ميلتسر والبلجيكي كزافييه ماليس.
وفاز الكرواتي مارين سيليتش املصنف سابعا على االسباني
فرناندو فريداسكو .4 - 6 ،1 - 6
ويف الدور االول ،سقط مصنفان اذ خسر الصربي يانكو
تيبساريفيتش املصنف ثالثا امام الفرنسي جيل سيمون 5 - 4
ثم باالنسحاب ،والكندي ميلوس راونيتش املصنف ثامنا امام
اللوكسمبورجي جيل مولر .)7 - 1( 7 - 6 ،7 - 5
واستهل االسباني مارسيل غرانولريز دفاعه عن لقبه بالفوز على
التشيكي يان هاييك  4 - 6 ،5 - 7وتأهل للدور الثاني ليلتقي
الفرنسي سيمون .وكان غرانولريز احرز اللقب العام املاضي على
حساب االرجنتيين خوان موناكو .)3 - 7( 6 - 7 ،4 - 6 ،6 - 2
دورة بازل
تغلب االرجنتيين خوان مارتن دل بوترو املصنف ثانيا على
الكولوميب اليخاندرو فاال  1 - 6 ،4 - 6يف الدور االول من دورة
بازل السويسرية الدولية للرجال على مالعب صلبة ،البالغة قيمة
جوائزها  1,780,000دوالر ،وتأهل للدور الثاني ليلتقي االمريكي
بريان بيكر الذي كان فاز على التشيكي راديك ستيبانيك ،6 - 2
 .3 - 6 ،)5 - 7( 6 - 7وخرج اربعة مصنفني من الدور االول ،اذ
خسر السويسري ستانيسالس فافرينكا املصنف رابعا امام الروسي
نيكوالي دافيدينكو  ،)7 - 3( 7 - 6 ،)9 - 7( 7 - 6وااليطالي
اندرياس سييب املصنف خامسا امام الفرنسي بنوا بري - 2 ،4 - 6
 ،6 - 3 ،6واالملاني فلوريان ماير املصنف سابعا امام االوسرتالي
مارينكو ماتوسيفيتش  ،6 - 3 ،6 - 2والصربي فيكتور ترويتشكي
املصنف ثامنا امام البلغاري غريغور دمييرتوف  .6 - 2 ،6 - 3وفاز
الفرنسي بول  -هنري ماتيو على السويسري هنري الكسونن - 6
 ،5 - 7 ،2والربازيلي توماس بيللوتشي على الياباني غو سويدا
 ،3 - 6 ،4 - 6 ،6 - 4واالفريقي اجلنوبي كيفن اندرسون على
الفنلندي ياركو نيمينن .3 - 6 ،)4 - 7( 6 - 7
ويف افتتاح مباريات الدور الثاني ،جهد السويسري روجيه فيديرر
املصنف اول وحامل اللقب مخس مرات آخرها العام املاضي ليفوز
على الربازيلي توماس بيللوتشي 5 - 7 ،)8 - 6( 7 - 6 ،3 - 6
ويتأهل للدور ربع النهائي.
وفاز البلغاري غريغور دمييرتوف على الفرنسي جوليان بينيتو
 ،)3 - 7( 6 - 7 ،)7 - 1( 7 - 6 ،)5 - 7( 6 - 7والفرنسي ريشار
غاسكيه املصنف ثالثا على السويسري ماركو كيودينيللي ،1 - 6
.4 - 6
بطولة املاسرتز
حققت االمريكية سريينا وليامس املصنفة ثالثة وحاملة اللقب
مرتني عامي  2001و 2009فوزها الثاني تواليا على الصينية لي
نا املصنفة ثامنة  3 - 6 ،)2 - 7( 6 - 7يف ساعة و 50دقيقة،
يف املرحلة الثانية من تصفيات اجملموعة احلمراء للدور االول من
بطولة املاسرتز للسيدات اليت تقام يف مدينة اسطنبول الرتكية على
مالعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها  4,900,000دوالر .وهو الفوز
السادس لسريينا على لي نا يف مباراتهما السابعة منذ احرتافهما.
وحققت البيالروسية فيكتوريا ازارينكا املصنفة اوىل فوزها االول
على االملانية اجنيليك كريبر املصنفة خامسة ،)13 - 11( 7 - 6
.4 - 6 ،)2 - 7( 6 - 7
وانسحبت التشيكية برتا كفيتوفا املصنفة سادسة وحاملة
اللقب من البطولة بسبب املرض وستحل حملها االوسرتالية مسانتا
ستوسور .وخاضت كفيتوفا مباراة واحدة يف اجملموعة البيضاء
وخسرتها امام البولونية انييسكا رادفانسكا املصنفة رابعة ،6 - 3
.6 - 2

املرحلة الثالثة للدور األول من دوري األبطال التحضري للدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني

األوروبي لكرة القدم
فوز ثالث توالياً لبورتو وملقة وخسارة
أرسنال وميالن وريال مدريد ومانشسرت سييت

الفوز الـ  2/5مليامي والـ  2/4لشيكاغو

حقق اف سي بورتو الربتغالي فوزه الثالث تواليا على دينامو
كييف االوكراني ( 2 - 3الشوط االول  )1 - 2يف املباراة اليت
أجريت بينهما امس على ملعب «دراغاو» يف بورتو يف املرحلة
الثالثة من تصفيات اجملموعة االوىل للدور االول من دوري
االبطال االوروبي لكرة القدم .سجل للفائز سيلفسرت فاريال
والكولوميب جاكسون مارتينيز ( )2يف الدقائق  15و 36و،78
وللخاسر أوليه غوسييف والنيجريي ايديي براون يف الدقيقتني
 21و.72
وعلى ملعب «ماكسيمري ستاديوم» يف زغرب ،خسر دينامو
زغرب الكرواتي امام ضيفه باريس سان جريمان الفرنسي 2 - 0
(الشوط االول  )2 - 0سجلهما االسوجي زالتان ابرهيموفيتش
وجريميي مينيز يف الدقيقتني  32و.43
يتصدر اف سي بورتو ترتيب فرق اجملموعة وله تسع نقاط من
ثالث مباريات ( ،)2 - 6يليه باريس سان جريمان  ،)2 - 6( 6ثم
دينامو كييف  ،)7 - 5( 3ودينامو زغرب ال شيء (.)6 - 0
اجملموعة الثانية
ويف اجملموعة الثانية ،حقق اف سي شالكه  04االملاني فوزا
نظيفا على مضيفه ارسنال االنكليزي ( 0 - 2الشوط االول
 )0 - 0يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب «االمارات
ستاديوم» يف لندن وتصدر فرق اجملموعة .وسجل االصابتني
اهلولنديان كالس  -يان هانتيالر وابرهيم افيالي يف الدقيقتني
 76و.86
وعلى ملعب «ال موسون» يف مونبلييه ،خسر مونبلييه الفرنسي
امام ضيفه اوملبياكوس بريايوس اليوناني ( 2 - 1الشوط االول
 .)0 - 0سجل للخاسر غايتان شاربونييه يف الدقيقة  ،49وللفائز
فاسيليس توروسيديس وكوستاس ميرتوغلو يف الدقيقتني 73
و.1+90
يتصدر شالكه ترتيب فرق اجملموعة وله سبع نقاط من ثالث
مباريات ( ،)3 - 6يليه ارسنال  ،)4 - 5( 6ثم اوملبياكوس
بريايوس  ،)6 - 4( 3ومونبلييه .)6 - 4( 1
اجملموعة الثالثة
ويف اجملموعة الثالثة ،تغلب ملقة االسباني الذي يشارك يف
املسابقة للمرة االوىل يف تارخيه ،على ضيفه آ سي ميالن
االيطالي حامل اللقب سبع مرات( 0 - 1 ،الشوط االول )0 - 0
يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب «ال روزاليدا» يف
ملقة .وسجل االصابة خواكني سانشيز يف الدقيقة  ،64بعدما
كان أهدر ضربة جزاء «بناليت» يف الدقيقة  .44وهو الفوز
الثالث تواليا مللقة.
وعلى ملعب «برتوفسكي ستاديوم» يف بطرسربج ،حقق زنيت
بطرسربج الروسي فوزه االول على اندرليكت البلجيكي 0 - 1
(الشوط االول  )0 - 0سجلها الكسندر كريجاكوف يف الدقيقة
 72من ضربة جزاء «بناليت» وهي اصابته الـ  200منذ احرتافه.
يتصدر ملقة ترتيب فرق اجملموعة وله تسع نقاط من ثالث
مباريات ( ،)0 - 7يليه آ سي ميالن  ،)3 - 3( 4ثم زنيت
بطرسربج  ،)6 - 3( 3وأندرليكت .)4 - 0( 1
اجملموعة الرابعة
ويف اجملموعة الرابعة ،حقق بوروسيا دورمتوند االملاني فوزا
عزيزا على ضيفه ريال مدريد االسباني حامل اللقب تسع مرات
وهو رقم قياسي( 1 - 2 ،الشوط االول  )1 - 1يف املباراة
اليت اجريت بينهما على ملعب «سيغنال ايدونا بارك» يف
دورمتوند وشهدها  80الف متفرج .سجل للفائز البولوني روبرت
ليفاندوفسكي ومارسيل مشيلتسر يف الدقيقتني  36و،64
وللخاسر الربتغالي كريستيانو رونالدو يف الدقيقة .38
وهو الفوز الثاني لبوروسيا دورمتوند يف املسابقة ،والتعثر
األول لريال مدريد بعد فوزين تواليا.
وعلى ملعب «أمسرتدام أرينا» يف امسرتدام ،حقق اجاكس
امسرتدام اهلولندي فوزه االول على مانشسرت سييت االنكليزي
( 1 - 3الشوط االول  .)1 - 1سجل للفائز سييم دي يونغ
ونيكوالس مويساندر والدامناركي كريستيان اريكسن يف الدقائق
 45و 57و ،68وللخاسر الفرنسي مسري نصري يف الدقيقة .22
يتصدر بوروسيا دورمتوند ترتيب فرق اجملموعة وله سبع نقاط
من ثالث مباريات ( ،)2 - 4يليه ريال مدريد  ،)5 - 8( 6ثم
أجاكس امسرتدام  ،)6 - 4( 3ومانشسرت سييت .)7 - 4( 1

مهاجم شيكاغو بولز كارلوس بوزر مرسال الكرة اىل السلة
من فوق العب االرتكاز ألوكالهوما سيتي ثاندر التنزاني
هاشم ثابت ،يف شيكاغو.
حقق أمس ميامي هيت حامل اللقب فوزه اخلامس يف مقابل
خسارتني ،يف املباريات التحضريية للدوري االمريكي الشمالي
لكرة السلة للمحرتفني «ان بي آي» الذي ينطلق يف  30تشرين
االول اجلاري ،وذلك على مضيفه تشارلوت بوبكاتس 98 – 92
(االشواط  ،)98 – 92 ،81 – 65 ،49 – 44 ،31 – 22يف قاعة
«بي ان سي أرينا» يف راليه وأمام  17924متفرجًا .سجل للفائز
كريس بوش  21نقطة اىل سبع متابعات ومخس متريرات حامسة
واالحتياطي راي ألن  15نقطة ،وللخاسر كيمبا ووكر  24نقطة اىل
ست متابعات واالحتياطي رافون سيشنز  24نقطة.
كذلك حقق شيكاغو بولز فوزه الرابع يف مقابل خسارتني على
ضيفه أوكالهوما سييت ثاندر ( 89 – 94االشواط – 51 ،22 – 28
 ،)89 – 94 ،67 – 73 ،40يف قاعة «يونايتد سنرت» يف شيكاغو
وأمام  21532متفرجًا .سجل للفائز كارلوس بوزر  24نقطة اىل
 12متابعة ومخس متريرات حامسة والربيطاني السوداني االصل
لوول دنغ  21نقطة اىل مخس متابعات والفرنسي يواكيم نواه 15
نقطة اىل  10متابعات ،وللخاسر االسباني الكونغولي االصل سريج
ايباك  24نقطة اىل مثاني متابعات واالحتياطي بريي جونز الثالث
 14نقطة.
وخسر كليفالند كافاليريز أمام ضيفه انديانا بايسرز 100 – 82
(االشواط  ،)100 – 82 ،78 – 71 ،51 – 45 ،26 – 27يف قاعة
كويكن لونز أرينا» يف كليفالند ويف حضور  10040متفرجًا .سجل
للفائز ديفيد وست  15نقطة اىل مثاني متابعات وبول جورج 14
نقطة ،وللخاسر كريي ايرفينغ  20نقطة وألونزو غي  18نقطة اىل
مخس متابعات.
وفاز غولدن ستايت ووريورز على ضيفه فينيكس صنز – 107
( 92االشواط  ،)92 – 107 ،71 – 79 ،46 – 55 ،28 – 25يف قاعة
«أوراكل أرينا» يف اوكالند وأمام  17427متفرجًا .سجل للفائز
ديفيد لي  16نقطة اىل مخس متابعات وهاريسون بارنز  16نقطة
اىل سبع متابعات ،وللخاسر البولوني ماريش غورتات  19نقطة اىل
 10متابعات واالرجنتيين لويس سكوال  16نقطة وماركييف موريس
 15نقطة اىل سبع متابعات.
وجترى اليوم سبع مباريات كاآلتي ونذكر او ً
ال الفريق املضيف:
بروكلني نتس – نيويورك نيكس.
نيوأورليانز – هيوسنت روكتس.
مينيسوتا تيمرب وولفز – ديرتويت بيستونز.
أوكالهوما سييت ثاندر – داالس مافرييكس.
ممفيس غريزليس – أورالندو ماجيك.
ميامي هيت – واشنطن ويزاردز.
لوس أجنلس كليربز – لوس أجنلس اليكرز.
يف غضون ذلك ،غاب جنم لوس أجنلس اليكرز كوبي براينت
عن التدريب مع فريقه يومني تواليًا نتيجة اصابة مؤملة يف قدمه
اليمنى عاناها االحد خالل املباراة اليت خسرها فريقه أمام سكرامنتو
كينغز .وصرح امس بأنه لن يشارك على االرجح يف املباراة ضد
كليربز اليوم .وستكون املباراة التحضريية االخرية لاليكرز ضد
كينغز نفسه يف سان دييغو ،على ان يفتتح املوسم املنتظم بلقاء
داالس مافرييكس.
وسيفتقد داالس جنمه االملاني ديرك نوفيتسكي رمبا ستة
أسابيع بعد اجراء جراحة له يف ركبته اليمنى أواخر االسبوع املاضي،
وقد التقى الصحافيني للمرة االوىل الثلثاء.
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متفرقـــات

إجنيل شفاء اجلرجسيني
لوقا  26 :8ومتى 28 :8

وفكروا .سوف لن نذكراسم اهللّ ،
علنا نطرده
أغلق امللحدون أفواههم
ّ
ضد اهلل ويف خميلته كراهية دائمة
من العامل .يقرتف اإلنسان أعما ًال كثرية ّ
حنوه.
كان إميان الرجال الذين رافقوا السيد يف سفره ،ضعيفًا وسطحيًا ،لذلك
قادهم الرب إىل منطقة يسكنها وثنيون ،ليعلمهم ويظهر هلم عدم إميانهم مبا
سيفعله .يقول لنا اإلجنيلي يف سفر اليوم “ :جاء يسوع إىل كورة اجلرجسيني
واستقبله رجل من املدينة كان فيه شياطني “  ...يذكر اإلجنيليان لوقا
ومرقس رج ًال واحدًا ،بينما يذكر متى رجلني .األوالن يذكران واحد من
اإلثنني كان خميفًا لكل سكان املنطقة .والسيد شفى اإلثنني املذكورين
بإجنيل متى.
غالبًا ما يتبع الكثريمن العامل نفس تفكري اليوم:
يسموا فريقًا باسم
ّ
رئيسه.
بعد أن سيطر الشرير على الرجلني أخذ يستعملها كسالح ليجذب آخرين إىل
حظريته .ألن هدف الشرير هوأن يقتل روح الكثريين من هذا العامل.
“ صاح الشيطان
وخر له وقال :يا ابن اهلل هل أتيت قبل الوقت
ّ
لتعذبنا؟
املهم يف هذه العبارة هو أن الشرير عرف املسيح كونه ابن اهلل ،وخبوف
يعب عن فرحه أو
عظيم صرخ .مل يكن الشرير مسرورًا حبضور املسيح ،ومل رّ
شكره ،كما فعل مث ًال الرسول بطرس الذي صرخ:
“ أنت املسيح ابن اهلل احلي “( متى  .)16 :16صرخ الشيطان خبوف ألنه
سيحاكم أمامه.
واجه القاضي الذي ُ
إن حضور املسيح إىل حيث كانت الشياطني ،حبد ذاته ،حدثًا مهمًا ومعذبًا
هلم .تساءلوا هل هناك من أي عوامل مشرتكة بينك وبيننا؟ كال! فلماذا إذًا
أتيت ،لتعذبنا قبل األوان؟ إن ساعة احملاكمة والعذاب هي يف نهاية الوقت.
كانت الشياطني قبل جميئه متعجرفة وتتصرف كما تشاء وبسلطة مطلقة
فحوال الرجلني إىل آلة يف أيديهم وبهما أخافوا كل القرى اجملاورة.
ّ
خافت الشياطني من حضور ابن اهلل ،وبنفس الوقت تواضعوا ،كما حيدث
لكل متسلط عندما يقف أمام القاضي .فرتجوه أن ال يرسلهم إىل قعر
البحر.
الشيطان
يهدم اجلسد ،وهو شوكة يف اجلسد .هذا ما يقوله الرسول
ِّ
بولس الذي شعر واخترب حضورهم كما هو وارد يف الرسالة الثانية إىل
(كورنثوس  .)7 :12باستعماهلم اجلسد البشري ،يتوجهون إىل الروح
ويسيطرون على القلب والعقل ،حتى يصبح كل اإلنسان حتت إمرتهم
املطلقة .فيشوهونه ويفرغونه من كل مجاله ونقاوته اإلهلية ،من معرفته
وصالحه ،من حمبته وإميانه ،من أمله وشهواته احلسنى .مل يقل اإلجنيلي بأن
الرجلني عرفا املسيح عندما وقف أمامهما أو تكلما معه .لقد حدث كل شيء
مع الشياطني الساكنة فيهما وكأن الرجلني غري موجودين .كانا جسدين
هامدتني استعملتهما الشياطني كما شاءت.
“ هل أتيت قبل الوقت لتعذبنا ؟ “ سألت الشياطني املسيح .كانوا
يعرفون بأن وقت العذاب ينتظرهم“ .امسح لنا بدخول قطيع اخلنازير ،ال
ُترسلنا إىل قعر البحر “ .مل يقولوا “ اخرجنا من اجلسد البشري “ .مل يذكروهما
البتة .كان الرجالن بالنسبة هلم جثتان .ليس من كائن يف العامل تكرهه
الشياطني وتغار منه أكثر من كراهيتها وغريتها من اإلنسان .بينما جند
شدد على “ اإلنسان “.
السيد ُي ّ
“ اخرجوا من الرجلني أيتها األرواح النجسة “ (مرقس  .)8 :5ملاذا أرسل
السيد األرواح الشريرة إىل اخلنازير؟ ليعلمنا .إذ أنه حيث اخلنازير فهناك
ّ
القذارة .واألرواح الشريرة تعبد الوسخ .ويف مناسبات كثرية خيلقوه بالقوة.
فبإرساله اخلنازير إىل قعر البحر وختتنق ،أراد
السيد أن ُيعلمنا بأن دفاعاتنا
ّ
حب الطعام وقوة الشياطني ولكي يذكرنا بالصوم.
ضعيفة أمام ّ
ماذا حدث بعد ذلك؟
هرب الرعاة وذهبوا إىل القرية وأعلموا السكان مبا حدث ...فخرج كل
سكان البلدة إىل حيث ّ
مت احلادث واجتمعوا باملسيح .عندما رأوه ،والرجالن
اللذين كانا مسكونني جالسني عند قدميه خافوا وطلبوا منه أن يذهب عنهم
ألن اخلوف استوىل عليهم (لوقا  .)35 :8رأت اجلموع ما مل يروه يف حياتهم
أو مسعوا عنه .الرجالن املسكونان منذ سنني كثرية جالسني عند قدمي ابن
اهلل؛ هادئني وبكامل عقلهما.
مسعوا بكل هذه األمور ،فهموها ونظروا الرجلني اللذين كانوا خيافونهما،
صوبوا نظرهم على وجه السيد اللطيف ،فرأوه
البسني ثيابهما وبكامل عقلهماّ .
ً
أن
من
ا
وعوض
طبيعيًا وكأن شيئًا مل حيدث.
خيروا على ركبهم ويشكرونه
ّ
تذمروا خلسارة اخلنازير .عوضًا من أن يستدعوه لزيارة
على خالص الرجلنيّ ،
بلدتهم ،ترجوه أن يذهب عنهم .عوضًا من أن يرمنوا ترنيمة الشكر ،حزنوا
خلسارة اخلنازير.
دعونا أن ال نتسرع وحنكم على سكان تلك البلدة لتفضيلهم اخلنازبر
على البشر قبل أن نلقي نظرة عميقة على جمتمع اليوم .ولنفكر جبميع
حميب اخلنازير الذين هم خليفة سكان تلك البلدة والذين كأولئك سيفضلون
اخلنازير على اإلنسان .تصورا العدد الكبري الذين يرمسون إشارة الصليب
على أجسادهم ويعلنون يف املناسبات بأنهم مسيحيني بلسانهم ،وبنفس
الوقت سيقررون أن يحُ افظوا على اخلنازير والتضحية باإلنسان .لو قام
اجلرجسيون اليوم من قبورهم وفكروا ،سيصلون إىل رقم كبري جدًا من سكان
اوروبا مث ًال الذين ترجوه أن يرحل عنهم بعد أن حذفوه كليًا من دستورهم.
ملاذا؟ حتى ُيرتكوا مع خنازيرهم ومع أسيادهم ،الشياطني.
وانتهت احلادثة بهذه الكلمات “ :دخل السفينة ورجع إىل مدينته “ .ذهب
بصمت .دخل السفينة تاركًا اجلموع.
دع الوثنيني يتعلمون ،إذا أرادوا ،من مثل السيد املتواضع والذي ال
يفرض نفسه .إن من يقبله ،يقبل احلياة األبدية ،والذي يطلب منه أن يرتكه
ويذهب يبقى يف معية اخلنازير ،يف املستنقع األزلي واملوت األبدي.
آميــــــن
املرتوبوليت بولس صليبا

روسيان وأمريكي
اىل حمطة
الفضاء الدولية
انطلقت مركبة فضاء من طراز
سويوز وعلى متنها روسيان
وامريكي امس يف رحلة اىل
حمطة الفضاء الدولية حيث
سيقضي الثالثي مخسة اشهر.
وكان قد تأجل االطالق مثانية
ايام بسبب مشاكل تتعلق
باملعدات.
وأعلن مركز املتابعة االرضية
للرحلة يف كوروليوف خارج
موسكو
الروسية
العاصمة
ان املركبة الروسية سويوز
تي.ام.ايه  06 -ام انطلقت
يف موعدها من منشأة بايكونور
يف قازاخستان .وتستغرق
الرحلة يومني للمحطة اليت تدور
على ارتفاع  400كيلومرت من
االرض .ويقوم رائد الفضاء
االمريكي كيفني فورد برحلته
الثانية اىل الفضاء بينما يقوم
رائدا الفضاء الروسيان اوليج
نوفيتسكي ويفجيين تارلكني
بأوىل مهامهما يف الفضاء.
وسينضم الثالثة اىل طاقم
حمطة الفضاء الدولية احلالي
املؤلف من الروسي يوري
مالينتشينكو واالمريكية سونيتا
أكيهيكو
والياباني
وليامز
هوشيدي الذين سيعودون
اىل االرض يوم  12تشرين
الثاني(نوفمرب) .

توتر الوالدين
يزيد مسنة
األطفال
ذكرت دراسة أمريكية
جديدة أن توتر الوالدين
يزيد خطر إصابة األطفال
بالسمنة ،ونسبة تناوهلم
للوجبات السريعة.
وقام الباحثون من جامعة
األطفال يف فيالدلفيا مبعاينة
إجابات تعود إىل استطالع
هاتفي أجري عام 2006
على عينة من  2100منزل
يف املنطقة ،ويرتاوح أعمار
األطفال فيها بني  3سنوات
و 17سنة ،وكان  %25من
األطفال مسينني .واستنتجوا
ّ
أن األطفال ،الذين
أكد
أهاليهم أنهم يعانون ضغطًا
نفسيًا يف حياتهم ،مثل
املشكالت الصحية ،والضيق
املالي ،والبطالة ،والوالد
األعزب ،والفقر ،كانوا أمسن
من نظرائهم الذين ال يعاني
والداهم من هذه املشاكل.
كما استنتج الباحثون أن
األطفال الذين كان والداهم
يعانون ضغطًا نفسيًا كبريًا
كانوا أكثر تناو ً
ال للوجبات
السريعة.

اختبار بسيط للقولون يكسب املريض أشواطا
دراسة :اختبارات القولون البسيطة قد تكون كافية لنساء كثريات
قال باحثون أمريكيون ان
النساء االصغر من  70عاما
هم نسبيا أقل عرضة لنمو غري
طبيعي يف اجلزء االعلى من
القولون وهو ما قد جيعل عددا
كبريا منهن يف غنى عن اجراء
اشعة متعمقة لرصد اي أورام
سرطانية يف القولون.
االطباء
غالبية
وينصح
االشخاص الذين هم عرضة
بدرجة متوسطة لالصابة بسرطان
القولون ان يبدأوا يف اجراء
االشعة عند بلوغهم اخلمسني.
وهناك ثالثة خيارات :االول
حتليل سنوي للرباز للكشف عن
اي اثار للدم والثاني اختبار
يعرف باسم التنظري السيين
كل مخس سنوات وفحص للرباز
كل ثالث سنوات واألخري منظار
القولون كل عشر سنوات.
لكن الواقع يقول ان منظار
القولون -وهو االكثر تكلفة
وتعمقا ومشوال -أصبح االكثر
شيوعا يف الواليات املتحدة.
وقال توماس امربيالي طبيب
اجلهاز اهلضمي جبامعة انديانا
الذي قاد الدراسة اليت نشرت
يف دورية الطب االمريكية
“جيب اال تطبق اسرتاتيجية
واحدة على اجلميع” مشريا
اىل ان فكرة اجراء منظار على
القولون قد تثين البعض عن
اجراء اي فحص آخر.
وأضاف “هناك عدد كبري من
الناس ميتنعون عن اجراء أي
فحص لرصد سرطان القولون
الن الفحص ارتبط عندهم
مبنظار القولون ...لكن هناك
الكثري من البدائل”.
اىل
الدراسة
واستندت
بيانات أكثر من عشرة االف
مواطن امريكي يف اخلمسني
من العمر أو أكثر أجري هلم
فحص باملنظار على القولون.

وخلصت الدراسة اىل انه بني
النساء الالتي تقل اعمارهن عن
 70عاما تدنت نسبة االصابة
بالسرطان او بورم قد يتحول
اىل ورم سرطاني يف اجلزء
العلوي من القولون اىل واحد
يف املئة فقط.
وكانت هذه النسبة أقل من
نصف النسبة اليت رصدت بني
الرجال من نفس الفئة العمرية.
وكان االكرب من سبعني عاما هم

االكثر عرضة للمرض اذ بلغت
النسبة تسعة يف املئة بني
الرجال وأربعة بني النساء.
ويقول امربيالي ان نتائج
الدراسة ختلص اىل انه بالنسبة
للنساء اليت تقل اعمارهم
عن  70عاما قد تكون وسيلة
الكشف االمثل هي التنظري
السيين الذي يستخدم امبوبا
مرنا به كامريا دقيقة لفحص
القولون من الداخل.

املوز ..يزيد من تركيز الرجل
عند ممارسته العالقة اجلنسية!

ّ
دراسة
أكدت
أجراها
حديثة
عدد من الباحثني
يف
واألخصائيني
جمال التغذية أن
تركيبة املوز تساعد
االسرتخاء
على
واملعوي
البدني
لدى الرجال ،وهذا
األمر يزيد من تركيز
الرجل عند ممارسته
اجلنسية.
العالقة
وأجريت عدد من
األحباث على فاكهة
املوز ،حيث أثبتت
الدراسة أن مزيج
الغذائية
العناصر
الطبيعية املوجودة
يف املوز ،جيعل منه
طبيعية
“فياجرا”
تزيد القوة اجلنسية والعاطفية وتقوي مشاعر احلب.
متطوعا من الرجال
واجلدير بالذكر ،أن الدراسة اشتملت على 148
ً
يف أملانيا وفرنسا امتدت على طوال  4أشهر تناولوا ما يعادل أربع
إىل ست موزات مع عصري يفضلونه حسب رغباتهم قبل ممارسة
اجلنس ويف أوقات خمتلفة.

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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Police closing on criminal charges against Craig Thomson Foreign Minister Bob Carr’s wife

Police leave MP Craig Thomson’s Bateau Bay home with seized documents . Picture: Peter Clark

VICTORIAN police are considering multiple criminal
charges against suspended
Labor MP Craig Thomson,
including in relation to allegations he received secret
commissions while he was
a union boss.
The NSW and Victorian police have been closely cooperating on some aspects
of the investigation into
claims the embattled MP
illegally spent tens of thousands of dollars in Health
Services Union funds.
The prospect of criminal

charges being laid against
Mr Thomson moved a step
closer on wednesday after
Victorian detectives mounted a surprise early morning raid on the MP’s Central Coast home, seizing
samples of his handwriting,
computer hard discs and
other vital material.
NSW police established
Strike Force Carnarvon to
pursue allegations that a
number of HSU officials
received kick-backs. Victorian police are also examining grounds to lay charges,

given Mr Thomson worked
from Melbourne while he
was HSU national secretary
from 2002 until 2007.
A defiant Mr Thomson
emerged from his family home on wednesday to
maintain he was innocent
of any wrong-doing.
“I’ve done nothing wrong
and we are fully co-operating with police in relation to
the Health Services Union
investigation,” he said,
praising the courteous and
professional nature of the
police team which swooped

on his home.
A swag of senior ministers
- including Treasurer Wayne
Swan and Foreign Minister
Bob Carr - refused to be
drawn on the police investigation, while Prime Minister Julia Gillard was equally
cautious. “This is a matter
for police, and it would be
inappropriate to provide
commentary on their investigation,” a spokesperson for Ms Gillard said on
wednesday.
Opposition Leader Tony
Abbott intensified his attack
against Mr Thomson and
insisted the Prime Minister
fully distance herself from
her former ALP colleague.
“The police have shown a
lot of diligence in trying to
ensure that low-paid workers’ money is not misused,”
Mr Abbott told reporters.
“Let’s not forget it was the
prime minister who was
saying for months and years
that she had full confidence
in Craig Thomson.”
Mr Thomson, facing the possibility of criminal charges
being laid, is also facing civil
action in the Federal Court,
with Fair Work Australia
initiating proceedings last
week. The industrial umpire
alleges the MP breached
industrial laws on 37 occasions and is seeking to recover monies and have the
court impose penalties that
could total several hundred
thousand dollars.
But the MP’s Sydney-based
lawyer Chris McArdle came
out strongly in defence of
his client last night, objecting to Mr Abbott’s commentary on the case.
“We will not tolerate our
client being condemned by
innuendo or ageing student
politicians mouthing off.
“This is unacceptable conduct. Our client is an innocent man.”
He added there was nothing
police could have seized on
wednesday which would
help their investigation.
“They are going through a
haystack that doesn’t have
a needle in it,” he said.

Helena has cost taxpayers $120,000
in six months on overseas trips

Foreign Minister Bob Carr and his wife, Helena, in Shanghai at start of a five
day trip to China.

BOB Carr’s wife Helena has
accompanied him on almost
every overseas trip he has
made as foreign minister, costing taxpayers about $120,000
in mostly business class airfares in just six months.
Documents released under Freedom of Information
laws show Mrs Carr travelled
with her husband on eight of
the nine trips he took in the
months between late March
and early September.
The arrangement is highly
unusual for a foreign minister. AAP understands Senator
Carr’s Labor predecessors
Stephen Smith and Kevin
Rudd rarely if ever took their
wives on official overseas
trips.
The total cost of Senator
Carr’s nine trips was an estimated $828,754, the documents obtained by AAP show.
Of that, Mrs Carr’s airfares the vast majority of which were
business class - accounted for
an estimated $123,928. Her
meals and incidentals cost a
further estimated $8000.
The figures come from pretravel estimates provided by
the Department of Foreign
Affairs and Trade (DFAT) to
Senator Carr’s office.
A spokesman for Senator Carr
conceded the figures were
“pretty close’’ to the actual
costs.
The spokesman defended Mrs
Carr’s presence on the trips,
saying they had followed the
relevant ministerial guidelines
and everything had been approved by the prime minister’s office.
Those guidelines say ministers are “generally not accompanied on official overseas
travel by his or her spouse or
de facto partner’’. But exceptions will be made when host

countries have extended an
invitation to the spouse and
where an official program of
engagements has been arranged.
The spokesman says Mrs Carr
always undertakes official engagements and works to build
“diplomatic friendships’’.
“It’s by no means a holiday.
You have a full day,’’ he told
AAP.
“Her job in a lot of these cases
is to do promotion of Australia’s aid work.’’
Destinations do include countries to which Australia gives
aid, including Cambodia,
Burma and the Solomon Islands. But they also include
repeated visits to the US and
the UK, and visits to wealthy
Asian nations like Singapore
and Japan.
The documents do not include
the trip Senator Carr took to
New Zealand before he was
sworn in, or any of his travel
in the past seven weeks. It
is believed Mrs Carr accompanied her husband at least
some of that time.
The only trip listed in the
documents that Mrs Carr did
not go on was a 24-hour visit
her husband made to Fiji - at
a steep cost of more than
$42,000.
For that trip, Senator Carr took
a special purpose aircraft at a
cost of about $35,000 rather
than fly commercially.
Senator Carr’s spokesman
said he opted for the private
plane because he had to be
back in Canberra for prebudget cabinet meetings
and commercial schedules
were not suitable.
Overall, Senator Carr is
spending more days abroad
than Kevin Rudd, who was
sometimes called Kevin
747.
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Path now clear for James Packer’s new casino at Barangaroo MP Andrew Leigh quits over mining industry migrant visa deal

. MP Andrew Leigh
Artist’s impressions of Barangaroo South landmark hotel and other features. Source: Supplied

IT’S the final piece of
James Packer’s gambling
puzzle - and now Sydney
will get its second casino.
James Packer’s Barangaroo hotel-casino development will get cabinet
approval on Monday.
Shadow cabinet also gave
approval to the plan yesterday, ensuring changes
to casino laws to enable
the proposal to pass the
upper house. Opposition
Leader John Robertson
told Labor caucus Sydney needed a six-star
casino, and a high rollers
room was the only way to
pay for it.
Mr Robertson has been
lobbied by Packer lieutenants, former Labor
powerbrokers Mark Arbib
and Karl Bitar.
It is understood Premier
Barry O’Farrell’s cabinet will formally accept
Mr Packer’s “unsolicited
proposal” for a hotel-casino at its meeting next
Monday, and move the
project on to the “detailed
consideration” stage.
But former premier Morris
Iemma raised concerns
that Mr O’Farrell may be
set to grant a second
casino licence without a
tender process, potentially costing the state
hundreds of millions.
Mr Iemma said the government was required to
put such a service out to
tender, unless a proponent can prove they offer
a unique service.

Conservative estimates
on the cost of a casino
licence put it at $200 million.
Mr O’Farrell signalled
last week that Mr Packer’s proposal to build a
high-rollers room as part
of a six-star luxury hotel
at Barangaroo would be
treated as an “unsolicited proposal”.
Mr O’Farrell last night refused to publicly commit
to putting a second casino licence out to tender.
Mr Iemma said the guidelines “are pretty clear
that tender and expressions of interest are the
starting point”.
“For a direct deal (to occur) you have got to have
some unique product or
services. Is there not a
market for the provision
of six-star hotels?”
Mr Iemma said firms such
as Accor, the Four Seasons and the Hilton were
all capable of producing
six-star hotels and there
were casino operators
other than Mr Packer.
It is understood the
Packer proposal is not
the first casino proposal
to go before this government.
An overseas tender to
build the new Sydney
Convention Centre put
forward a proposal to
build a casino there last
year but was knocked
back by Infrastructure
NSW.
Liberal pollster Mark

Textor, who is close to
Mr O’Farrell’s office,
has also worked with Mr
Packer on his campaign
against The Star casino.
Mr O’Farrell signalled,
when Mr Packer first
came forward with his
Barangaroo proposal in
February, that he was in
favour of the hotel-casino, provided regulatory
hurdles were cleared.
Mr Packer has already
signed on with Lend
Lease for the exclusive
right to build a hotel in
Barangaroo.
Sources indicated Mr
Packer’s new casino
would operate from 2019,
when Star’s one-casino
licence, worth $100 million to government, runs
out.
The government has
done no modelling yet
on how much gaming tax
Mr Packer’s casino might
reap, nor how many gaming tables it would contain.
A spokesman for Mr
O’Farrell said last night:
“An exclusivity agreement is in place that
permits only one casino.
No decisions have been
made on a second casino licence.”
It is understood shadow
cabinet debated about
the way in which the casino would be approved
but Mr Robertson said
the tourism lobby believed it’s in Sydney’s
best interests.

THE deputy chairman of
Labor’s special committee investigating migrant
worker visas in the mining
industry quit in protest on
tuesday night after a dispute over its findings.
ACTMP Andrew Leigh is
believed to have resigned
over a draft report from
the caucus committee,
set up in the wake of the
government’s special deal
to allow billionaire mining
magnate Gina Rinehart
to bring in 1700 migrant
workers.
The Daily Telegraph can
reveal the findings could
put the committee on a
collision course with the
prime minister over the
future of enterprise migration agreements.
Caucus sources said Dr
Leigh strongly disagreed
with the findings and quit
in protest.Dr Leigh wrote
to committee chair Doug
Cameron yesterday claiming he could no longer
work on the committee.
“I am writing to tender
my resignation from the
spreading the mining
boom sub-committee effective immediately,” Dr
Leigh wrote.
“As I am deputy chair of
that committee, the committee may wish to elect
a new deputy chair in my
place.
“I have spoken with the
chair of the committee,
Senator Doug Cameron,
and informed him of my
decision.”
Dr Leigh’s resignation
comes only two weeks
after caucus chairman
Daryl Melham resigned
his post.

Labor sources last night
said Dr Leigh’s resignation would cause further unrest in the caucus
when it meets again next
Tuesday. Mr Cameron has
been a vocal critic of the
worker scheme.
The committee, which
includes several Kevin
Rudd supporters, was established in May to head
off a possible caucus revolt over the issue.
But its findings are likely
to ignite further hostilities
within Labor with expectations that it will call for
more focus on Australian
labour and industry participation on mining projects.
Dr Leigh said last night

he did not discuss caucus
matters. Ms Rinehart’s migrant worker deal in May
caused a major rift in the
Labor caucus.
Julia Gillard claimed she
had found out about the
deal after it was made.
This is believed to have
sparked a confrontation
with Immigration Minister Chris Bowen, who approved the deal and who
claimed to have given the
prime minister’s office
several briefings before it
was approved.
Mr Bowen has said the
government would continue to issue enterprise
migration agreements to
miners where they were
warranted.

Abbott happy to support SA Libs leader
FEDERAL
Opposition
Leader Tony Abbott says
he’s confident Isobel Redmond can lead the Liberal
Party to victory in the next
South Australian election.
A day after Ms Redmond
survived a leadership
challenge by just one vote,
Mr Abbott said he would
not presume to give her
advice on how to lead the
party.
“All I know from my regular visits to South Australia is that the people
of South Australia desperately need and want a
change of government,”
Mr Abbott told reporters
in Adelaide on Wednesday.
“I’m confident that’s what
they’ll get under Isobel’s
leadership.”
“I’m happy to support her
leadership and I am working enthusiastically for
a change of government
here in South Australia.”
On Tuesday, Ms Redmond
held onto the Liberal leadership when she defeated
challenger Martin Hamilton-Smith by 13 votes to
12 in the party room ballot.
First-term MP Stephen
Marshall was elected

unanimously as her deputy leader after incumbent
Mitch Williams decided
not to stand.
Despite the narrowness of
her win, Ms Redmond said
the vote marked a “line in
the sand” and was an opportunity for the party to
“push the reset button”.
“The party will lock in
behind this team. We will
move forward from here,”
she said.
But the state Labor government has wasted no
time attacking the result,
saying it re-endorsed
a policy to slash about
25,000 public service
jobs.
“The Liberals had a
chance to turn their backs
on sacking workers in
yesterday’s leadership
ballot, but they chose not
to do that,” Manufacturing
and Mineral Resources
Minister Tom Koutsantonis said.
Tuesday’s vote was
sparked by months of
leadership speculation
and a recent gaffe by Ms
Redmond when she said
she favoured axing about
25,000 public servants, a
comment she later withdrew.
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Cuts to private health rebates, baby bonus to deliver $1b mid-year budget surplus

Wayne Swan and Penny Wong hold joint press conference in
Canberra Picture: Ray Strange Source: News Limited

CLOSE to $1 billion will
be cut from private health
insurance rebates and access to the baby bonus
will be restricted as the
Government struggles to
refloat the sinking finances of the Budget launched
just last May.
The surplus, forecast to be
a slender $1.5 billion in the
2012-13 Budget, will now
be just $1 billion, Treasurer Wayne Swan revealed
monday.
And a projected surplus of
$7.5 billion after four years
will drop to $6 billion.
Swan says the fallout from
economic “storm clouds’’
in Europe, Asia and the
United States has made returning the budget to surplus much harder.
“It’s pretty obvious to all
that ... this mid-year review
has been put together amid
storm clouds which are
hanging over the global
economy,’’ he said.
“This lower global growth
outlook has had another
very big whack at government tax revenues and has
made it harder to deliver a
surplus.’’
Mr Swan said anyone who
suggested Australia is
immune from the global
fallout is “kidding themselves’’.
The Treasurer initially took
to Twitter to reveal the figures ahead of the release
of the government’s Midyear Economic and Fiscal
Outlook (MYEFO) Monday
morning.
But the Government is
confident of solid economic growth at a reduced rate
of about three per cent and

believes unemployment
will remain around the five
per cent mark.
The Government is wrestling with a $22 billion fall
in tax revenue, mainly
caused by declining company tax receipts and lower mineral prices.
The revenue shortfall for
2012-13 alone will be $4
billion.
The figures also reveal a $1
billion blowout in Immigration costs since the May
budget.
The MYEFO shows there
will be an increase in payments of about $1.2 billion
for immigration-related
programs in 2012/13 “mainly owing’’ to higherthan-expected numbers of
boat arrivals.
The figure includes the
“consequential impacts’’
of an extra 6250 places in
the refugee intake and an
increase in the family reunion stream of the migration program.
The government says it will
provide $54.6 million over
four years to increase the
family reunion stream by
4000 places from 2012/13
onwards.
The blow-out also reflects
the “forecast impact’’ of
government policies for
offshore asylum seeker
management.
The MYEFO mentions the
capital costs involved in
re-establishing the asylum
seeker processing centres
on Nauru and Papua New
Guinea’s Manus Island, but
details are scant.
“Expenditure for this measure is not for publication
as the contracts to build

these facilities are currently subject to commercial
negotiations,’’ the MYEFO
papers say.
To offset some of these
costs, the government will
increase a number of visa
application charges.
The increases will apply to
skilled graduates, partners,
working holiday makers
and temporary workers.
The measures are estimated to increase revenue
by about $520 million over
four years.
Mr Swan today said that
as part of cutting spending
to cover the shrinking revenue, the Private Health Insurance (PHI) rebate, which
costs $5 billion a year and
is growing rapidly, would
be reduced.
From April 1 the premium
to which the rebate is applied will match the inflation rate measured by the
consumer price index, or at
the prevailing commercial
rate -- whatever is lower.
This is expected to save
$700 million over four
years, and slow the expanding cost of the rebate
which otherwise would increase by 6.3 per cent over
four years.
From July next year the
Baby Bonus for second
and third children will be
slashed to $3000, a big
drop from the current
$5000 per child. This will
save some $500 million
over four years.
Other family benefits, such
as parental leave and Child
Care Rebates will be untouched.
The states will also have
to suffer to get the federal
Budget in surplus. The
premiers will lose a total of
$765.4 million in specific
purpose grants in 2012-13
alone.
The Government’s midyear Budget assessment
also has revealed a substantial shortfall in the
mining tax. This will not affect the Budget bottom line
but could hamper the Government’s bid to meet its
promise to cut small business tax which the mining

tax was intended to fund.
Tax was expected to raise
about $13 billion over four
years, but this has been
downgraded to just over
$9 billion. This has been
caused by the decline in
mineral prices.
The Government is also
delivering changes to the
way large companies pay
their tax, moving from
quarterly to monthly installments, better aligning
tax payments with the way
businesses pay GST and
making payments closer to
when the income is earned,
like wage and salary earners.
“As a result of the Governments ongoing fiscal
discipline, government
payments as a share of the
economy are projected to
fall by 1.5 per cent in 201213 to 23.8 per cent,’’ Mr
Swan said in a statement.
“It is estimated that payments as a share of GDP
will remain relatively stable over the forward estimates. This is the longest
period in which payments
will remain at 24 per cent
or less as a share of GDP
in over 30 years.’’
Mr Swan has vowed to
protect the poorest Australians from the drastic
spending cuts which will
be unveiled in the Labor
Government’s bid to save
its Budget surplus.
But higher-income earners, universities, employees who salary sacrifice
and migrants have not
received the same protection.
Mr Swan will be under
pressure not to affect jobs
or essential services after federal Labor’s heavy
attacks on the unpopular cost-saving measures
by the Queensland and
New South Wales governments.
The federal cuts will include closing a tax loophole that has allowed
some people to score taxpayer-funded discounts to
the V8 Supercars or the
theatre by using salary
sacrifice arrangements.
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PICNIC POINT PUBLIC SCHOOL
– BILLY CART DERBY

[Photos:- Clr Jim Daniel rides the Brookesie Cart during
the Picnic Point Public School Billy Cart Derby]

[Photos:- Clr Jim Daniel rides the Brookesie Cart during
the Picnic Point Public School Billy Cart Derby]

Member for East Hills,
Glenn Brookes, congratulated Picnic Point Public
School on the occasion
of its 50th anniversary.
While attending the 50
Year Fair organised by
the School’s Parents and
Citizens’ Association, Mr.
Brookes eagerly watched
as South Ward Counsellor, Jim Daniel, participated in the Billy Cart Derby.
“The Parents and Citizens’ Association are to
be congratulated for putting on a top-notch fair.”
Glenn Brookes said.
“The Billy Cart Derby
brought back a lot of
good childhood memories for me and I really enjoyed watching so many
kids with their mums and
dads showing off their
billy carts.”
While not one of the more
inspired creations that
appeared in today’s Derby, Jim Daniel designed
and built his Billy Cart,

which was affectionately
renamed the Brookesie
Cart.
“While fairs and billycart
derbies are fun ways of
celebrating a school’s fiftieth anniversary, let us
not forgot that without
dedicated teachers and
staff there would be nothing to celebrate.” Glenn
Brookes said.
“Picnic Point Public
School’s motto is Empowering learners to shape
their world. Over the past
50 years that saying has
been a strong guiding
light that has encouraged students to achieve
their personal best and
become responsible, informed citizens.”
“I take great pleasure in
congratulating the entire
school community of Picnic Point Public School
on achieving its fiftieth
year anniversary.”
Media: Geoffrey Grasso
0421 778 671
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News

New poll shows Julia Gillard popularity rising after misogyny speech

Prime Minister Julia Gillard’s “sexism and misogyny” speech
has given her a lift in the polls. File picture: Kym Smith

JULIA Gillard’s now famous parliamentary misogyny speech has lifted
her personal standing and
widened the gap between
her and Tony Abbott.
Apparently it’s also relegated any possible threat
from former prime minister Kevin Rudd.
The latest Fairfax-Neilsen
poll on Monday gives Ms
Gillard a 10-point margin
over Mr Abbott - her biggest lead since February
2011.
She is now seen as preferred prime minister by
50 per cent of voters - up
three points from the last
poll, while Mr Abbott has
slipped four points to 40
per cent.
And Labor’s two-party vote
has risen for the fourth
consecutive month.
The coalition remains
ahead in the two-party
vote but has eased one
point in five weeks to 52
per cent while the government added one point to
48 per cent.
The poll, of 1400 voters
taken last Thursday to
Saturday, shows Labor’s
primary vote is steady
on 34 per cent, while the
coalition’s has fallen two
points to 43 per cent.
The Prime Minister swipes
at the Opposition Leader
with cries of ‘sexist’ and
‘misogynist’ during a
heated display in Parliament.
The Greens picked up a
point to 11 per cent.
Fairfax said the poll results will strengthen Ms
Gillard against any threat
from Mr Rudd who is in-

creasing his activity in the
electorate.
It comes amid fresh debate about Ms Gillard’s
role in the 2010 coup
against Mr Rudd that has
been sparked by a new
book by former MP Maxine McKew.
Also in the poll, disapproval of Ms Gillard
dropped five points to 48
per cent (approval minus
disapproval), giving her a
net approval of minus 1.
Her 47 per cent approval
rating is her best since
March 2011.
In contrast, Mr Abbott’s
disapproval is up one
point to 60 per cent, a
new personal record high
while his approval also
firmed one point to 37 per
cent.
His net approval is steady
at minus 23 per cent,
equalling his personal record low.
It comes as separate polling leaked to The Australian shows that restoring
Kevin Rudd to the Labor
leadership would boost
the government’s primary
vote by 11 percentage
points and put it on track
for victory at a federal
election.
The polling, conducted
by Galaxy Research from
October 12-15 for a major
left-wing union and obtained by The Australian,
shows Labor would be
transformed from a losing position in three key
marginal seats under Julia Gillard’s leadership to
victories in all of them if
Mr Rudd were restored to
the prime ministership.

Fraud squad raids Craig Thomson’s house

FRAUD squads from NSW and
Victoria have raided the home
of embattled federal MP Craig
Thomson.
Officers raided Mr Thomson’s
NSW Central Coast home on
Wednesday just after 7am
(AEDT) on behalf of Victoria
Police who are investigating
allegations Mr Thomson improperly used Health Services
Union (HSU) funds to spend
on prostitutes, air travel, entertainment and cash withdrawals in excess of $100,000.
They spent about two-and-half
hours at the house after arriving in a convoy of vehicles.
About eight officers left shortly after 10am (AEDT) carrying
sealed evidence bags which
they loaded into five police
cars.
They then headed to Mr Thomson’s electoral office at Tuggerah.
Mr Thomson emerged from
the house around 10.30am
(AEDT) and told media police
had taken a «couple of documents» during the search that
he had volunteered.
«Can I say at the outset, I’ve
done nothing wrong and we
are fully co-operating with police in relation to the Health
Services Union investigation,’’
Mr Thomson said.
«`We think there is still some
time for this investigation to
go before it’s concluded.
«But I’m very much looking to
it concluding, hopefully, before the end of this year.’’
Mr Thomson said he had not
been charged with anything.
«It was part of the routine procedures that we fully expected,’’ he said.
He said there was not much
more he could add, given the
investigation was ongoing.
Under intense questioning reporters, Mr Thomson said he
did «not expect to be charged
in relation to this matter’’.
«I expect that at the end of the
day, the position I have taken,
where I spoke for over an hour
in parliament, which I have
said in the last four years that I
have done no wrongdoing, will
be vindicated,’’ he said.
Faced with a barrage of questions from reporters, Mr Thomson cut short his press conference and went back inside his
house.
Shortly after, Mr Thomson’s
wife ran over camera equip-

ment belonging to a Sky News
team as she tried to leave the
house.
Zoe Arnold, Mr Thomson’s
wife, was trying to avoid a
media pack when the accident
happened.
But while Mr Thomson praised
police handling of the search,
his lawyer, Chris McArdle,
lashed out, saying it was
«scandalous» that news crews
arrived around the same time
as police.
«Mr Thomson knew nothing
about this but every journalist
in the country did,’’ he said.
«Obviously, as is the normality
in these things, the target of
the search warrant was taken
completely by surprise,’’ he
told the ABC.
«The scandalous aspect of
this, is that press arrived almost at the same time as the
police and a camera crew was
outside at almost the same
time as the police.»
Mr McArdle queried whether
the purpose of the raid was
the administration of justice or
a continuing campaign against
Mr Thomson.
«We are supremely confident
that there will be no charge
brought before a court by the
police against our client.’’
Earlier, Mr McArdle said the
MP was very distressed and
worried by the raid although
he appeared calm when confronted by reporters outside
his home.
«His family are obviously very
distressed,’’ Mr McArdle said.
«Police have an obligation to
investigate matters and we understand and appreciate that.
However, we anticipate that no
charges with be laid.’’
Mr McArdle went on to say
that he believes the raid «will
be one more brick in the wall
of Mr Thomson’s innocence».
NSW Police confirmed they
assisted Victoria Police in executing a search warrant on
Mr Thomson’s property.
In a statement, Victoria Police
said a warrant was executed
in Bateau Bay on Wednesday
morning with the assistance
of NSW police, as part of the
Operation Vespine investigation.
«Fraud and extortion squad
detectives would like to thank
NSW police Strike Force Carnarvon for their ongoing assistance,’’ the statement said.

«As the investigation is ongoing, it would be inappropriate
to comment further.’’
The Victorian Police investigation focuses solely on allegations Mr Thomson, while
national secretary of the HSU
based in Melbourne between
2002-2007, spent more thann
$6000 on prostitutes using
union credit cards and took
more than $100,000 off the
cards in cash withdrawals some of which is alleged was
spent on personal items. Fair
Work Australia also alleges alleged some of that money was
also used on prostitutes.
A separate NSW Police investigation is looking at broader
allegations of fraud of the HSU
allegedly involving former
HSU boss Michael Williamson
and also Mr Thomson.

That investigation is looking
into claims both men received
credit cards from a printing
firm contracted by the union
as «secret commissions».
Last week Fair Work Australia
(FWA) launched civil action
against Mr Thomson alleging
he breached workplace laws
37 times and misused almost
$500,000 when he was national secretary of the HSU from
2002 to 2007.
The former Labor MP, now an
independent, faces fines of up
to $450,000 if the court finds,
among other things, he spent
thousands of dollars of union
funds on prostitutes.
Raid a blow for Gillard government
The police raid on Mr Thomson’s house is another blow
for the Gillard Government
which has also seen its handpicked Speaker, Peter Slipper,
resign in disgrace a fortnight
ago over a batch of lewd
emails were made public.
Prime Minister Julia Gillard in
late April sought to distance
her Government from Mr
Thomson, announcing that a
«line had been crossed’’ and
that the former Health Services Union boss would resign
from the Labor Caucus and sit
on the cross-benches in parliament.
In the first reaction to the
Thomson raid, Senior Gillard
Government Minister and Senate Leader Chris Evans offered
cautious support for the suspended Labor MP, saying he

was entitled to `t̀he presumption of innocence’’ following
the police raid.
«Obviously these are matters
of huge public controversy.
We should let these things run
their course,’’ Senator Evans
told Sky News.
The police, he said, `h̀ave to do
their job and we should refrain
from commenting on it until its
clear what the outcomes are.’’
Opposition Leader Tony Abbott has urged Mr Thomson to
co-operate fully with police.
Mr Abbott also praised police
for their work in the case.
«I think it’s very important this
member of parliament fully cooperates with police,’’ Mr Abbott told reporters in Adelaide
on Wednesday.
«The police have shown a lot
of diligence in trying to ensure
that low paid workers’ money
is not misused.’’
Opposition workplace relations spokesman Eric Abetz
said the raid was a significant
development in `t̀his ongoing
saga’’.
«It is now clear that despite Mr
Thomson’s repeated claims to
the contrary, he is a person of
interest in both the Victorian
and NSW police fraud squad
investigations,’’ Senator Abetz
said in a statement.
The raid comes just one week
after the under siege MP sat
down exclusively with the
Central Coast Express Advocate and pleaded with voters
to be judged on his record.
«Judge me on what I have
done and want to do and will
continue to dedicate myself to
doing for this area,» he said.
«All the other stuff you can put
aside,’’ Mr Thomson said.
HSU president charged
Earlier this month, Strike
Force Carnarvon charged former HSU national president
Michael Williamson with 20
offences.
It’s alleged Mr Williamson recruited five former and current
HSU officials to hinder police
investigations.
In May, Strike Force Carnarvon
officers raided the central headquarters of the union’s east
branch, seizing documents
and computers in search of
evidence relating to a broader
investigation into allegations
Williamson and Mr Thomson
received secret commissions
from a union supplier.
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اعـــالنات

وجه
األسبوع

رئيس بلدية

بانكستاون

كال عصفور
يهنئ

اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء التيسيا مننوم

اجلمال والقانون صنوان
ووطين دائما على حق

تتمتع االسرة الناجحة جبمال االبناء
والبنات بتحقيق طموحاتهم يف العلم
والرتبية وحتصيل الشهادات اليت ختوهلم
بناء الوطن.
ومن صبايا اجلالية الشابة احلسناء
التيسيا مننوم كرمية رجل االعمال
ديزيريه مننوم .ولدت التيسيا يف مدينة
زغرتا وترعرعت يف سيدني حيث تقيم
مع العائلة وتتابع دراستها بتفوق يف
جامعة سيدني  -كلية احلقوق وتتمنى
ان تصبح حمامية لرتافع عن املظلومني
كما انها تعمل عارضة ازياء لالعراس
اهلندية وتعود جبذورها اىل مدينة زغرتا
يف الشمال اللبناني اليت اعطت رؤساء
مجهورية وسياسيني وبطاركة ورجال
دين مرموقني وادباء وشعراء واعالميني
وقادة عسكريني وفنانني وقد زارتها
مرارًا مع االهل كما زارت العديد من دول
العامل.
تقول التيسيا اشكر الرب على ما منحنا
من نعم ونشكر االهل االحباء على تعليمنا
مع اخوتي واخواتي واصرارهم على

الرتبية وحتصيل العلوم واحرتام اسرتاليا
ولبنان معًا ويطيب لي ان اردد دائمًا مع
ابن مدينيت زغرتا احلبيبة الشاعر الكبري
الدكتور مجيل ميالد الدويهي:
بالدي ملعب االفراس ...اعياد
الفروسية
ابي التاريخ...امي الشمس...عمري
عمر حريه
احلسناء التيسيا مننوم تعيش يف بيت
كريم والدها ووالدتها وافراد اسرتها
حييون بسعادة وباخالص السرتاليا
وتواصل مع لبنان ..وتبقى التيسيا
صدى الوطن اليت اتت منه لبنان احلرية
والثقافة واجلمال النه دائمًا على حق...

يف هذه املناسبة االكثر
قدسية مناسبة
عيد االضحى املبارك
نتذكر حب ابراهيم
الكبري هلل بنيته
التضحية بابنه يف
سبيله
فلنستوح من هذا
ِ
االخالص يف حياتنا
اليومية وليبارككم اهلل
مع عائالتكم ويكلل MAYOR OF BANKSTOWN
احتفالكم بالسعادة
Ph: 9707 9523
والصحة والنجاح
Fax: 9707 9517
أعاده اهلل على اجلميع
باخلري واليمن والربكات www.bankstown.nsw.gov.au

Clr Khal Asfour

National

النائب غلني بروكس يهنئ
لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

عيد االضحى

هو عيد التضحية
والعطاء
اتقدم بأحر
التهاني
من اجلالية
االسالمية خاصة
والعربية عامة
مبناسبة هذا
العيد املبارك
أعاده اهلل على
اجلميع باخلري
واليمن والربكات

Strata Management

Glenn Brookes MP
member for East Hills

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز
بكامل معداته بسعر الكلفة
يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد
عقد اجيار طويل ....ورخيص
ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

ايهاب مطر يهنئ

آدي سركيس يهنئ

يتقدم رجل االعمال السيد ايهاب مطر بأحر التهاني من
اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة مبناسبة
عيد االضحى املبارك اعاده اهلل على اجلميع باخلري
والربكات وعلى اوطاننا باالمن والسالم
وكل عام وانتم خبري

يتقدم عضو بلدية هولرويد السيد آدي سركيس بأحر
التهاني من اجلالية العربية عامة واالسالمية خاصة
مبناسبة عيد االضحى املبارك اعاده اهلل على اجلميع
باخلري والربكات وعلى اوطاننا باالمن والسالم
وكل عام وانتم خبري

