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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

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

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com

    Plumbing- Building- Electrical-
  Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 - Painting - Bricklaying - Mechanic
 - Cabinet Maker -  Concreting
-Demolition and many more

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

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

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

فالفل N.S.M هي االفضل
طحينة N.S.M هي االجود
جتدونها يف السوبر ماركات

N.S.M

التفاصيل ص 2

حممود  الرئيس  طالب 
العامة  اجلمعية  عباس 
امس  املتحدة  لألمم 
شهادة  »بإصدار  االول 
احلقيقي  للوجود  والدة 
فلسطني«.  لدولة 
اجلمعية  قرار  أن  واعترب 
فلسطني  تصنيف  العامة 
تارخيي  يوم  يف  »دولة« 
الثاني  تشرين   ٢٩ هو 
التضامن  يوم  )نوفمرب(، 
الفلسطيين،  الشعب  مع 
ينقذ حل الدولتني ويشكل 
السالم.  يف  استثمارًا 
اىل  »حتولنا  إن  وقال 
االحتالل حيفظ  دولة حتت 
»أننا  مؤكدًا  أرضنا«،  لنا 
للمفاوضات  جاهزون 
الدولية«.  الشرعية  حسب 
مرتاح،  »ضمريي  وأعلن: 

وأنا نفسيًا مرتاح«.
الرئيس  وأكد 
لقائه  أثناء  الفلسطيين، 
عندما خاطب  أنه  »احلياة« 
العام  العامة  اجلمعية 
بعضوية  مطالبًا  املاضي، 
يف  لفلسطني  كاملة 
نعرف  »كنا  املتحدة  األمم 
نفعل«،  وماذا  نريد  ماذا 
مضيفا: »اآلن ايضًا نعرف 
نفعل«.  وماذا  نريد  ماذا 
األوىل  املرة  »يف  وقال: 
ومشينا«،  الطلب  قدمنا 
إمنا طلب العضوية الكاملة 

التتمة صفحة 31

 »شهادة ميالد« لدولة فلسطني بعد 65 عاماً على قيام إسرائيل
السورية  القوات  بدأت   
حصد نتائج تكتيك األنفاس 
على  اتبعته  الذي  الطويلة 
امتداد األسابيع األخرية يف 
حلب من خالل تركيز جهدها 
الرئيسي على األرياف لقطع 

التفاصيل صفحة 39

مؤسسة الزوقي التجارية
ألصحابها بسام وجوزيف 

وفادي الزوقي

مطلوب للعمل يف مؤسسة الزوقي 
 في مستشفيي نورث شور وويستميد

 Westmead Hospital - North Shore Hospital 
أشخاص ذوو خربة يف تحضري: البيتزا - الشاورما - ساندويش بار 

(Sandwich Baar( - القهوة Espresso Bar وغري ذلك 
مطلوب طهاة )Chefs( ذوو خربة يف تحضري املأكوالت العاملية
الرجاء االتصال بالسيد جبـّاوي على الرقم: 0450500615

 مترير الدستور يؤجج املواجهة ... 
واملعارضة ملقاطعة االستفتاء يف مصر

التتمة صفحة 31

التفاصيل صفحة 39

بدأ اجليش السوري محلة 
اخلميس  واسعة  عسكرية 
على  واقعة  مناطق  يف 
طريق مطار دمشق الدولي 
امس  صباح  منذ  املقفلة 
االول، بينما طرح  املمثل 
لالمم  املشرتك  اخلاص 
الدول  وجامعة  املتحدة 

االبرهيمي: صالحيات كاملة حلكومة انتقالية
عملية للجيش السوري حول مطار دمشق

التتمة صفحة 31

جملس  عرب  املرور  تطلب 
األمن الذي أحبط املسعى، 
خطوتنا  املرة،  »هذه  لكن 
أهم ... ألننا أتينا مبشروع 
العامة  اجلمعية  اىل  قرار 
عليه«  الدول  لتصّوت 
منصب  فلسطني  يعطي 
عضو  غري  مراقبة  دولة 
على  جذري  تغيري  و«هذا 
قيام  أن  وأكد  الطريق«. 
لفلسطني  مستقلة  »دولة 
اجلذري  التغيري  هو 
أيضًا  أقر  لكنه  احلقيقي«، 
باألهمية التارخيية لتصنيف 
بقرار  دولة  فلسطني 
لألمم  العامة  اجلمعية  من 
من  يعطيها  ملا  املتحدة 
حقوق مل تكن هلا قبل أن 

تصبح دولة«.
املرتتبة  احلقوق  وتشمل 
القدرة  الدولة  صفة  على 
على االنتماء اىل املعاهدات 

الدولية ومنظمات ووكاالت 
خطوة  يف  املتحدة  األمم 
نوعية أدت بكل من إسرائيل 
اىل  املتحدة  والواليات 
انتقامية  بإجراءات  التهديد 
الفلسطينية،  السلطة  ضد 
وكذلك ضد األمم املتحدة. 
الفلسطيين  الرئيس  وقال 
أن  أريد  »ال  »احلياة«:  لـ 
التهديدات«،  على  أحكم 
هناك  يكون  ال  و«قد 
اىل  وبالنسبة  انتقام«. 
»محاس«  مع  املصاحلة 
يف  حتقيقها  واحتماالت 
األخرية،  األحداث  ضوء 
اىل  »حنتاج  عباس:  قال 
لتحقيق  فقط  واحد  شيء 
االنتخابات،  هو  املصاحلة 

وحنن جاهزون متامًا هلا«.
واستعدت اجلمعية العامة 
 - اخلميس  ليل  للتصويت 
الشرق  )بتوقيت  اجلمعة 

االوسط( على مشروع قرار 
دولة  بفلسطني  االعرتاف 
مراقبة غري عضو يف األمم 
توقعات  وسط  املتحدة، 
دعم  على  القرار  حبصول 
من  دولة   ١٣٥ من  أكثر 
الدول  هي   ١٩٣ أصل 
األعضاء يف األمم املتحدة. 
وانقسمت الدول األوروبية 
إذ  التصويت،  شأن  يف 
كانت التوقعات أن تصوت 
مشروع  لصاحل  منها   ١٥
فرنسا  وبينها  القرار، 
يف  وايطاليا،  وإسبانيا 
دولتني  تصويت  مقابل 
دول   ٥ حنو  وامتناع  ضده 
التصويت،  عن  أوروبية 

بينها بريطانيا وأملانيا.
طلب  تقديم  وحاز 
كبري  دعم  على  العضوية 
الفلسطيين  الشارع  يف 

اىل  تتدفق  اليت  اإلمدادات 
املسلحني من تركيا وتقطيع 
أوصال اجملموعات اإلرهابية 
املنطقة،  يف  توزعت  اليت 
جتمعات  وضع  الذي  األمر 

ميقاتي: مقاطعة 
احلوار تعّطل 

اإلنقاذ
جملس  رئيس  استقبل 
يف  ميقاتي  جنيب  الوزراء 
السرايا امس االول، وزيرة 
الدولي  االمنائي  التعاون 
يف احلكومة األسوجية غونيال 
كارلسون، يف حضور سفري 

أسوج نيكالس كيبون.
وأوضحت كارلسون اليت 
وزير  صباحا  التقت  كانت 
الشؤون االجتماعية وائل ابو 
فاعور، أنها أتت إىل لبنان 
ما حيصل  »متابعة  أجل  من 
املأسوية  األزمة  جراء  فيه 
عن  وأعربت  سوريا«.  يف 
الوضع  على  بالدها  قلق 
انها  موضحة  االنساني، 
تود معرفة ماهية املساعدة 
تقدمها.  ان  ميكن  اليت 
زرت  »البارحة  وقالت: 

العربية يف سوريا  االخضر 
حلفظ  قوة  االبرهيمي 
كاملة  وصالحيات  السالم 

حلكومة انتقالية.
وعقب جلسة مغلقة قدم 
احاطة  االبرهيمي  خالهلا 
أعضاء اجمللس، قال  أمام 

التتمة صفحة 31
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علب الطحينةبعض اآلالتعلب الفالفل

اول من علـّب فالفل NSM الشهرية اليت تباع 
يف مجيع احناء اسرتاليا

البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية 
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل 

املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني
كبار التجار كانوا يأتون اىل سعيد الصيداوي 
مستفسرين عن طعم الطحينة اللذيذ واملميز
اليوم تصنع الطحينة يف مصانع N.S.M باشراف 

سعيد الصيداوي على احدث املاكينات ومن اجود انواع 
N.S.M السمسم.. طحينة

تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد..

فالفل جاهزة

N.S.M

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

تباع يف احملالت االسرتالية الكبرية طحينة N.S.M تتحدى االحسن
 92 - 96 Henkel Street -Brunswick - Vic 3056 .. Tel:  (03) 93808789..  www.nsm.com.au

LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

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

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

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

Printed by: New Age Printing Pty Ltd22ززز Clyde Street Rydalmere NSW 2116

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

 رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق: مرياي رياشي

مكتب ملبورن: كميل مسعود

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

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

جنيب  احلكومة  رئيس  حبث 
وزيرة  مع  السراي  يف  ميقاتي 
يف  الدولي  االمنائي  التعاون 
غونيال  السويدية  احلكومة 
سفري  حضور  يف  كارلسون 
السويد لدى لبنان نيكالس كيبون 

تطورات األوضاع الراهنة.
الوزيرة  قالت  اللقاء  وبعد 
اللقاء كان جيدًا جدًا  السويدية: 
حبثنا يف خالله الوضع يف لبنان. 
وأتيت اىل هنا من أجل متابعة ما 
حيصل يف هذا البلد جراء األزمة 
والتوجه  سوريا،  يف  املأساوية 
اللبناني  الشعب  اىل  بالشكر 
الذي أظهر الكثري من الكرم يف 
النازحني،  من  لعدد  استضافته 
الدول  أبرز  من  وهي  والسويد، 
الوضع  على  قلقة  املاحنة، 
ماهية  معرفة  وتود  االنساني 
وكيفية املساعدة اليت ميكن ان 

تقدمها.
اضافت: البارحة زرت عرسال 
هناك،  جيري  ما  على  لالطالع 
النازحني  من  عددًا  والتقيت 
اجملتمعات  وشكرت  السوريني 
اليت تستضيفهم، واليوم سأزور 
وزير الشؤون االجتماعية من اجل 
لتجاوز  املشرتكة  اجلهود  توحيد 
كل العراقيل. مرة جديدة أردت 
شكر رئيس احلكومة على ما يقوم 
انعكاسات  جتنب  جلهة  لبنان  به 
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يشكل  وهذا  السورية،  االزمة 
مسار اهتمام اجملتمع الدولي.

من  تعد  السويد  بأن  وذّكرت 
تقديم  يف  املاحنة  الدول  أهم 
للنازحني  االنسانية  املساعدات 
السوريني يف لبنان، وقد بلغت 
من  اكثر  املساعدات  هذه  قيمة 

سبعة ماليني دوالر.
كذلك إستقبل ميقاتي سفرية 
لبنان  لدى  االوروبي  االحتاد 
اجنيلينا اخيهورست وعرض معها 

التطورات الراهنة يف املنطقة.
ديوان  رئيس  التقى  كما 
احملاسبة القاضي عوني رمضان.

ميقاتي  استقبل  وعصرا 
مساعدة وزيرة اخلارجية االمريكية 
والالجئني  السكان  لشؤون 
ريتشارد يف حضور  آن  واهلجرة 
وائل  االجتماعية  الشؤون  وزير 
حسان  الرتبية  ووزير  فاعور  ابو 
دياب وسفرية الواليات املتحدة 
مورا  لبنان  لدى  االمريكية 
مسألة  البحث  كونيللي.وتناول 
لبنان  اىل  السوريني  النازحني 
قبل  من  لبنان  مساعدة  وكيفية 

اجلهات املاحنة العانتهم.
ويتزامن هذا اللقاء مع انعقاد 
ملساعدة  املاحنة  الدول  مؤمتر 
لبنان  اىل  السوريني  النازحني 
يف  ميقاتي  الرئيس  برئاسة 

السراي االثنني املقبل.

ميقاتي عرض ووزيرة سويدية ومساعدة كلينتون 
تداعيات االزمة يف سوريا على الوضع اللبناني

املاروني  البطريرك  إستقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
النائبة  بكركي،  يف  امس  الراعي 
من  وفدا  مرتئسة  جعجع  سرتيدا 
النائبني  ضم  اللبنانية  القوات 
والوزير  وايلي كريوز  فادي كرم 
اللجنة  السابق طوني كرم وعضو 

التنفيذية ادي ابي اللمع.
حنو  استمر  الذي  اللقاء،  وبعد 
تشرفنا  جعجع:  قالت  الساعة، 
والنيافة  الغبطة  صاحب  بزيارة 
بشارة  مار  الكاردينال  البطريرك 
الطوبى،  الكلي  الراعي  بطرس 
اللبنانية،  القوات  باسم  لتنهئته 
رئيسا وحزبا، ملناسبة منحه الشارة 
الكاردينالية على يد قداسة البابا 
يف  عشر  السادس  بنديكتوس 
كبريا  معنويا  رحبا  نعتربها  بادرة 
لنا وللبنان، وتكريسا لدور بكركي 

وموقعها الوطين والتارخيي.
للبنان،  االعظم  احلرب  زيارة  ان 
شكلت حمطة مهمة ال سيما من خالل 
اللبنانيون  بها  اليت القاه  احلفاوة 
حيث  املستويات،  خمتلف  على 
االسالمية- الشراكة  حقيقة  ملس 

للتعايش  كنموذج  املسيحية 
حيتذى يف الشرق االوسط. ومن 
هنا، رغبته بتكريم لبنان من خالل 
الكاردينالية،  برتبة  غبطته  تكريم 

كتأكيد على اهتمامه العميق بلبنان 
ومن  واحملبة،  والتنوع  الرسالة 
االوسط  الشرق  مبسيحيي  خالله 
ال سيما يف هذه الظروف الدقيقة 

اليت متر بها املنطقة.
وردا على سؤال، قالت جعجع: 
حبثنا مع صاحب الغبطة يف الكثري 
من املواضيع املطروحة على الساحة 
احمللية، وما قلناه لصاحب الغبطة 
اننا كحزب سياسي منفتحون على 
وال  حيصل  ان  ميكن  تقارب  اي 
نقاطع موقع رئاسة اجلمهورية على 
وامنا  بالعكس،  بل  ال  االطالق، 
نطرحها.  كبرية  تساؤالت  هناك 
منذ  كثر  رجاالت  واستشهد  سبق 
وآخرهم  اليوم  حتى   2005 العام 
وصاحب  احلسن.  وسام  اللواء 
االمور  بعض  علينا  متنى  الغبطة 
وسننقلها  االعتبار  يف  أخذناها 
للدكتور جعجع وان شاء اهلل خري.

تفتح  بكركي  ان  اىل  إشارة 
وغدا  اجلمعة  اليوم  ابوابها 
لتهنئة  املؤمنني  أمام  السبت 
الشارات  منحه  ملناسبة  الراعي 
الكاردينالية على يد احلرب االعظم 
الباب بنديكتوس السادس عشر، 
الثانية  حتى  العاشرة  الساعة  من 
الرابعة  الساعة  ومن  ظهرا  عشرة 

حتى السادسة مساء. 

وفد القوات زار الراعي مهنئا بالكاردينالية:
منفتحون على اي تقارب ولدينا تساؤالت

منطقة  نائيب  وحضور  برعاية 
وايلي  جعجع  سرتيدا  بشري 
االمري  مؤسسة  دشنت  كريوز، 
لبنان  يف  طالل  بن  الوليد 
العمليات  غرفة  جتهيزات 
قدمتها  اليت  الطبية  واملعدات 
اىل مستشفى بشري احلكومي. 
من:  كل  االحتفال  حضر  وقد 
الدكتور  الصحة  وزير  ممثل 
تعاونية  رئيسة  غمراوي،  حممد 
احلج،  خدجية  الشمال  موظفي 
البايع،  روال  بشري  قائمقام 
الصلح  ليلى  السابقة  الوزيرة 
بلديات  احتاد  رئيس  محادة، 
بشري ايلي خملوف، رئيس جلنة 
طارق  الدكتور  الوطنية  جربان 
الشدياق، رئيس رابطة املخاتري 
ورؤساء  رومانوس  الكسي 
بلديات وخماتري املنطقة، منسقو 
املنطقة،  يف  اللبنانية  القوات 
وعدد من فعاليات بشري وحشد 
املدارس  ومدراء  االطباء  من 
واجلمعيات  والراهبات  والكهنة 

االهلية واالهالي.
أرجاء  يف  جولٍة  وبعد 
املعدات،  وتفقد  املستشفى 
باالس  اوتيل  اىل  اجلميع  توّجه 

حيث اقيم احتفال باملناسبة.
جعجع  النائبة  رحبت  وقد 
بالوزيرة الصلح وقالت: أهال بك 
يف أفياء االرز، يف بشري مدينة 
وجارة  االميان،  وصخرة  جربان، 
التارخيي  الوادي  وربيبة  القمم 
املقدس، انين باسم أهالي مدينة 
بشري وجّبتها، وباسم فاعلياتها 
وهيئاتها،  شرائحها  وخمتلف 
الوليد  االمري  ملؤسسة  أشكر 
الكبرية  مساهمتها  طالل  بن 
احلكومي  املستشفى  جتهيز  يف 
املستشفى  هذا  بشري،  يف 

احلرمان،  من  طوياًل  عانى  الذي 
أخريًا خبطوات متقدمة،  لينهض 
خصوصًا مع املعدات القّيمة اليت 
قدمتها وندشنها اليوم، وتشمل 
كهربائيًا  سريرًا  عشر  مخسة 
وجتهيزات  كهربائيًا  ومولدًا 

خمتلفة لغرفة العمليات.
املساهمة  هذه  ان  وتابعت 
نوعية  خطوة  متثل  املشكورة، 
على  تعود  اليت  اجلّمة  بفوائدها 
أهلنا يف قضاء بشري، والذين 
هم بأمّس احلاجة اىل مستشفى 
متكامل يوفر عليهم عناء االنتقال 
حياة  وينقذ  بعيدة،  مناطق  اىل 
كثريين كانوا يتعرضون حلوادث 
الطرقات  على  وللموت  طارئة 

صيفًا وشتاًء.
كلمة  الصلح  ألقت  بدورها، 
اطل  ان  يشرفين  فيها:  قالت 
الكرمية  عليكم من هذه املنطقة 
انطالقة  منذ  االوىل  وللمرة 
طالل  بن  الوليد  مؤسسة 
قد  الذي  االنسانية...والسؤال 
ذلك  يعود  هل  اليوم،  يطرح 
اىل تقصري من جانبنا جتاه هذه 
دخولنا  ان  ام  واهلها؟  املنطقة 
مل نرده اال ليكون العمل واالجناز 
على قدر تقديرنا وحمبتنا ملنطقة 
بشري، وارزها الشامخ وجربانها 

اخلالد. اجلواب هو االثنان معًا.
قدم  االحتفال  نهاية  ويف 
النائب ايلي كريوز اىل الوزيرة 
وبدوره  تذكارية،  هدية  الصلح 
أبلغ  طوق  يوسف  الدكتور 
غابة  غرس  عن  الصلح  الوزيرة 
أرز على امسها يف منطقة االرز 
حتتوي 26 أرزة، وميثل جمموعها 
عدد االومسة واجلوائز التقديرية 
اليت حصلت عليها الوزيرة حتى 

اليوم. 

مؤسسة االمري الوليد بن طالل قدمت جتهيزات طبية ملستشفى بشري احلكومي

سرتيدا جعجع: خطوة نوعية تعود 
بالفائدة الكبرية على اهالي املنطقة

احلر  لبنان  كتلة  عضو  متنى 
رمحة،  اميل  النائب  املوحد 
 ،OTV قناة  اىل  حديث  يف 
حماكمة  يف  القضاء  يسرع  ان 
املشهود  املقداد  آل  شباب 
ان  اىل  ولفت  بالوطنية،  هلم 
التفلت ما زال موجودا يف كل 
امر  وهذا  اللبنانية،  االراضي 

مزعج.
قال:  االنتخاب،  قانون  وعن 
عون يف  العماد  يقوله  ما  التزم 
الستني  فقانون  اجملال.  هذا 
كنعان  غازي  قانون  من  افضل 
لكنه ليس األفضل وهو ما زال 
امجع  وقد  املسيحيني  يظلم 
وهذا  رفضه.  على  اللبنانيون 
الدستور  ينقض  الستني  قانون 
جلهة  املشرتك  العيش  وميثاق 
التمثيل.  يف  الفعلي  التوازن 
عن  احلرم  يرفع  مل  فالبطريرك 
قانون الستني إمنا حاول ان يوائم 
االستحقاق  اىل  وصلنا  اذا  بني 
االنتخابي ومل يكن هناك قانون 
بكركي  اىل  صعدنا  حنن  جديد. 
على  البطريرك  برئاسة  وامجعنا 
رفض قانون الستني ملئة سبب 
وسبب، فكيف يليق بنا ان ننكث 
بوعودنا اليت قطعناها يف بكركي 
مع ما ميثل هذا الصرح من قيمة؟ 
عقد  اليوم  علينا  كنواب،  وحنن 
كل ما يتوجب من جلسات لضمان 
لالنتخاب.  جديد  قانون  إقرار 
يتكلم  الذي  السياسي  فالسياق 
تقنية  لتعديالت  يروج  من  به 
ولتأجيل  االنتخاب  قانون  على 
االنتخابات لشهر او شهرين كأنه 
االستمرار  على  املعارضة  يشجع 
جعجع  فسمري  املقاطعة.  يف 

استخدم كلمة نطحش يف سياق 
كالمه على املشروع االرثوذكسي 
كخيار وحيد للمسيحيني، وحنن ما 
زلنا عند ما التزمناه يف بكركي. 
اليت  دائرة  اخلمسني  قانون  أما 
تتبناه القوات اللبنانية فهو اسوأ 

من قانون الستني.
رئيس  حق  من  ان  واكد 
وقع  على  يستقيل  اال  احلكومة 
حياديا  احد  ال  انه  واعترب  الدم. 

يف لبنان.
واضاف: احرتم مبادرة جنبالط 
احلوار  تشجع  مبادرة  وكل 

والتالقي.
اما بالنسبة اىل قضية النائب 
عقاب صقر فأكد انه مع حتويل هذا 
املوضوع اىل إخبار، مشريااىل انه 
انتظار التسطري القضائي،  جيب 
متمنيا أال يكون للنائب صقر اي 

يد يف هذا االمر.
من  اكثر  مهتم  أنا  أضاف: 
عن  املسؤولني  بكشف  آذار   14
جرائم االغتيال ولكنين ال استبق 
اخلطاب  ان  اىل  ولفت  القضاء. 
أخطر  املستقبل  لتيار  السياسي 
االسلحة  تهريب  عن  يشاع  مما 
يستند  فكالمهم  سوريا،  اىل 
دائما اىل سقوط النظام السوري 
ما ينتج منه ان اثبات تدخله يف 
تسجيالت  اىل  حيتاج  ال  االزمة 

ومستندات.
وعن زيارة وفد 14آذار لقطاع 
ازدواجية  هناك  ان  رأى  غزة، 
معايري يف التعامل مع املوضوع 
حيث  املقاومة  يؤيدون  النهم 
السوري  النظام  مع  ختتلف 
وحياربونها يف مكان آخر، واصفا 

اياها بأنها زيارة انتخابية. 

رمحة قانون انتخابات الستني ينقض 
الدستور ومشروع الدوائر اخلمسني اسوأ منه

ناشد وزير الصحة العامة علي 
حسن خليل كل الفرقاء اللبنانيني 
على املستوى السياسي اجللوس 
اسرتاتيجية  إقرار  لنناقش  معًا 
يف  البلد  مستقبل  مع  تعاطينا 
أننا  معتربًا  املقبلة،  املرحلة 
على  صعبة  حتديات  يف  نعيش 
وهناك  العربي،  عاملنا  مستوى 
على  نفسها  تفرض  أزمات 

واقعنا الداخلي.
امللتقى  رعايته  خالل  وقال 
للمستشفيات  عشر  احلادي 
العربية حاولنا أن منارس سياسة 
ذلك  واستطعنا  بالنفس  النأي 
إىل حد كبري، لكن النقطة األهم 
أن نعمل معًا على صياغة موقف 
واحد يعّرف معنى النأي بالنفس 
على مستوى ما جيري يف املنطقة 
وكيفية حتصني أنفسنا من أجل 
عدم الوصول إىل مرحلة تفرض 
علينا  واقعها  املنطقة  تداعيات 

بشكل قاس ومؤمل.
ان  ثقة  على  اني  اضاف: 
منطق  اختربوا  الذين  اللبنانيني 
أوصلهم  أين  إىل  االنقسام 
واختربوا مشاريع املراهنات على 
اخلارج وتداعيات اخلارج إىل أين 

وصلوا، إنين على ثقة ان هؤالء 
على  سيضغطون  اللبنانيني 
أجل  من  السياسية  قياداتهم 
احلوار  إعادة  أجل  ومن  التالقي 
ألنه  اللبنانيني  بني  والتواصل 
السبيل األوحد من أجل ان نصيغ 
معًا مشروعًا يسمح لنا باالنطالق 
الكثرية  أزماتنا  من  اخلروج  حنو 

واملتعددة.
نلتقي  أن  قدرنا  أن  واكد 
يف  يعيش  أن  لبنان  وقدر 
فيها  الصراعات  تفرض  منطقة 
وال  يوم.  كل  وواقعها  نفسها 
املوقف  بوحدة  إال  لنا  قيامة 
يقسم،  ما  كل  عن  واالبتعاد 
مشريًا اىل حماوالت خللق حواجز 
ومتاريس جديدة بني اللبنانيني 
وعلى  الطائفي  املستوى  على 
إال  تؤدي  لن  املذهيب  املستوى 
جمموعات،  جمموعات  خرابنا  إىل 
والتأثري  الوطن  خراب  وإىل 

السليب على مستقبلنا.
أن نسقط يف هذا  وحّذر من 
من  لغرينا  حدث  ما  رأينا  الفخ، 
منها  نستفيد  أن  وعلينا  الدول 
أزماتهم  يف  اللبنانيني  وجتربة 

املاضية خري دليل. 

الوزير اخلليل اعترب ان احلوار القرار 
اسرتاتيجية تعاطينا مع مستقبل البلد

املستقبل  كتلة  عضو  اكد 
األزمات  ان  اجلراح  النائب مجال 
السالح  بتسلط  هي  لبنان  يف 
والفساد  السياسية  واالغتياالت 
الذي ميارسه الفريق اآلخر، سائاًل 
هل التهريب عرب املرفأ وصفقات 
العسكرية  واألجنحة  الكبتاغون 

هي ازمات خارجية؟.
واشار يف حديث اىل ان زيارة 
غزة،  اىل  آذار   14 قوى  وفد 
كتلة  عضو  مشاركة  وحتديدًا 
القوات النائب انطوان زهرا فيها 
استفزت الطرف اآلخر إىل درجة 
الشتائم،  حد  إىل  كبرية وصلت 
التضامن  كان  إذا  عما  متسائاًل 
عرب جملس  اال  يكون  ال  غزة  مع 

النواب ورئيسه نبيه بري.
الشعب  معاناة  ان  اىل  ولفت 
يف  وحتديدا  طويلة  الفلسطيين 
غزة اليت يغلب على شعبها طابع 
احلصار  بسبب  واحلرمان  اليأس 
االدوية  لناحية  عليها  املفروض 
وطرق االستشفاء بالدرجة االوىل، 
وعملية حظر دخول املواد الغذائية 

زهرا  النائب  ان  واوضح  اليها. 
اجمللس  من  ترحيب  موضع  كان 
ومحل  الفلسطيين،  التشريعي 
التشريعي  اجمللس  من  رسائل 
هنية  امساعيل  ومن  الفلسطيين 
لرئيس حزب القوات مسري جعجع 
حلق  ودعمه  تأييده  على  لشكره 
بناء  يف  الفلسطيين  الشعب 
دولته الفلسطينية وحتقيق احلرية 

والعدالة وتعاطفه معهم.
الكتائب  حزب  انتقاد  وعن 
قطاع  ان  اىل  لفت  للزيارة، 
للقصف  تعرض  من  هو  غزة 
آخر،  قطاع  اي  وليس  وللدمار 
مكررًا دعم فريقه لوحدة الشعب 

الفلسطيين.
رأى  اللبناني،  الشأن  ويف 
اجلراح ان توصيف الرئيس جنيب 
ميقاتي لالزمة ازمة يف حد ذاتها، 
عازيًا سبب األزمة السياسية اىل 
االستقواء بالسالح وعدم مقاربة 
هذا املوضوع بالطريقة الصحيحة 
لصياغة اسرتاتيجية دفاعية حتمي 

لبنان.

اجلراح رد االزمات يف لبنان اىل تسلط السالح واالغتياالت
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مثنت كتلة املستقبل النيابية 
لرئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان تأجيله جلسة احلوار اىل 
مطلع السنة اجلديدة، مشرية اىل 
ان حزب اهلل مل يلتزم مقررات 

احلوار وال اعالن بعبدا.
املستقبل  كتلة  عقدت  فقد 
امس  االسبوعي  اجتماعها 
االول يف بيت الوسط، برئاسة 
السنيورة،  فؤاد  الرئيس 
لبنان  يف  االوضاع  وعرضت 

واملنطقة.
اصدرت  االجتماع  نهاية  ويف 
بيانا تاله النائب خالد زهرمان، 

وجاء فيه:
أوال: توقفت الكتلة عند البيان 
اجلمهورية  رئيس  عن  الصادر 
العماد ميشال سليمان باالمس 
جلسة  تأجيل  فيه  اعلن  والذي 
احلوار الوطين املقبلة اىل مطلع 

السنة اجلديدة.
مواقف  تثمن  اذ  والكتلة 
جتاه  اجلمهورية  رئيس  وجمهود 
القضايا الوطنية االساسية تؤكد 
مبدأ  من  الثابت  موقفها  على 
لبنان  الذي حيمي  املنتج  احلوار 
ومصاحله الوطنية ازاء التطورات 
الداهمة  والتحديات  احمليطة 
التوصل إىل  والذي يسهم يف 
للمشكالت  الصحيحة  املعاجلات 
ذلك  يكون  ان  على  الداخلية 
والتقيد  االلتزام  قاعدة  على 
اليت  واملسائل  بالنقاط  الكامل 
االتفاق عليها على  كان قد مت 
هذا  أن  علما  احلوار،  طاولة 
من  به  التقيد  يتم  مل  االلتزام 
حزب اهلل، ال يف ما خص مقررات 
احلوار السابقة وال ايضا يف ما 
بعبدا، والذي  اعالن  بنود  خص 

كتلة املستقبل اشادت بتأجيل احلوار اىل مطلع السنة اجلديدة ورأت 
ان حزب اهلل مل يلتزم مقررات اهليئة وال اعالن بعبدا

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

390 ألف دوالر و88735 
دوالرا و16 مليون دوالر 
و200 ألف دوالرصحف 
- هدايا - صب مفاتيح - 
بطاقات لكافة املناسبات
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عرب  نقضه  اىل  احلزب  سارع 
ايرانية  استطالع  طائرة  ارسال 
من  احملتلة،  فلسطني  فوق 
او  اللبنانية  احلكومة  علم  دون 
إىل  باالضافة  اللبناني  اجليش 
العسكرية  األعمال  يف  التورط 
إىل جانب النظام السوري. يف 
الكتلة  تعيد  اخلصوص،  هذا 
التأكيد على موقفها الداعي اىل 
اليت  احلالية  احلكومة  استقالة 
حزب  عليها  ويسيطر  يديرها 
هذه  امرته.  حتت  وتعمل  اهلل 
اللبنانيون  يعاني  اليت  احلكومة 
يتوسع  إذ  أداءها،  بسبب 
الرتدي يف هيبة الدولة وترتفع 
وترية التوتر والتشنج يف البالد 
واالفساد  الفساد  ويستشري 
السمسرة  وعمليات  والنهب 
والتزوير  والتهريب  والرشى 
واحملسوبية  اإلدارة  وسوء 
األمور  وهي  األمين،  والتسيب 

اليت جتلت أخريا عرب:
أ- انكشاف الفضيحة اخلطرية 
على  االدوية  ملفات  تزوير  عن 
حمسوبة  وشركات  أقرباء  يد 
احلكومة،  يف  مسؤولني  على 
الكولوكيوم  إفادات  وتزوير 
إحالة  تتم  الصيدلة مل  لشهادة 
القضاء،  على  فيها  املتورطني 
التغطية  حماوالت  وتلوح 
الفضيحة  هذه  على  والتعمية 
مرة أخرى كما حصل سابقا يف 
فضيحة املازوت األمحر واللحوم 

الفاسدة.
ازمة اقتصادية حادة

مأزق  يف  البالد  إدخال  ب- 
والرواتب  الرتب  سالسل 
بها،  املتعلقة  الكاذبة  والوعود 
فيما االقتصاد اىل تراجع قوي 

مما  احلكومي  األداء  بسبب 
اقتصادية  بأزمة  البالد  أدخل 
حادة وفاقم حالة املالية العامة 
وعجزها املطرد وعمق املشاكل 
املواطنني  لدى  املعيشية 
املؤسسات  تعطيل  يف  وأسهم 

وتراجع االنتاج واالنتاجية.
املخدرات  صناعة  رعاية  ج- 
أقرباء  من  وتهريبها  والبضائع 
وهو  اهلل،  حزب  يف  مسؤولني 
أقراص  بفضيحة  عرف  ما 

الكابتاغون.
يف  احملاسيب  توظيف  د- 
عن  املتوقفة  النفط  مصايف 
رقيب  دون  من  وذلك  العمل، 
لألصول  احرتام  أو  حسيب  أو 
االزالم  تنفيع  بهدف  اإلدارية 
املال  حساب  على  واملناصرين 
العام ولتحقيق أغراض سياسية 

وانتخابية.
ه- توظيف عشرات احملاسيب 
دون  من  املساحة  دائرة  يف 
جملس  عرب  مسبقة  مباريات 
سابقة  يف  املدنية  اخلدمة 
اللبنانية يف  خطرية يف االدارة 
ألصحاب  حيتاج  حساس  قطاع 

االختصاص والكفاءة.
الالمسؤولية  استمرار  و- 
والتخبط يف ادارة قطاع الكهرباء 
انفاق  مظاهرها  آخر  كان  واليت 
املخصصة  األموال  من  جزء 
على  الكهرباء  مصانع  النشاء 
ونقض  والعموالت  السمسرات 
دفاتر  وتعديل  االتفاقات 
الشروط مما يهدد مسعة لبنان 
وحيمل املال العام أعباء إضافية 

ويودي جبهود انتاج الطاقة.
الالمباالة  يف  اإلمعان  ز- 
قطاع  إدارة  يف  والالمسؤولية 

االتصاالت واليت كان آخرها هدر 
عشرات ماليني الدوالرات نتيجة 
ايقاف وزير االتصاالت لبطاقات 
وتيلكارت  كالم  االتصال 
بعد  بها  السري  اىل  والعودة 
إيرادات  اخلزينة  على  فَوت  ان 
قاربت ال250 مليون دوالر يف 
وقت تبحث فيه الدولة عن مورد 

لتخفيف عجزها.
وعلى  تقدم  ما  ضوء  يف 
كتلة  ترى  ذلك  من  الرغم 
الوطنية،  االفاق  ان  املستقبل 
حنو  مفتوحة  وستبقى  زالت  ما 
تعزيز احتماالت التعاون يف ظل 
احرتام قواعد النظام الدميقراطي 

ووسائله السلمية. 
الرابع  قوى  دعوة  فان  لذلك 
استقالة  اىل  آذار  من  عشر 
احلكومة احلالية وتشكيل حكومة 
انقاذية حيادية تأتي يف السياق 
حال  من  للتخفيف  اليه  املشار 
يف  والدخول  السائدة  التوتر 
النيابية  االنتخابات  مرحلة 
تعزيز  حنو  منها  واالنطالق 
الدميقراطي  بنظامنا  التزامنا 
الدولة  استعادة  على  والتأكيد 
لسلطتها وهيبتها. ان التمسك 
باحلكومة احلالية هو متسك باداة 
بأحوال  تدفع  فئوية  سياسية 
التدهور  من  املزيد  إىل  البالد 
على األصعدة الوطنية واإلدارية 
كافة  واملعيشية  واالقتصادية 
هذا باإلضافة إىل تداعيات ذلك 
االنتخابات  صدقية  على  كله 
ونتائجها  ونزاهتها  القادمة 
االرضائية  املمارسات  بسبب 
اللون  حكومة  تنتهجها  اليت 

السياسي الواحد.
سياسة االستكبار

ثانيا: تعترب الكتلة ان الكالم 
الذي صدرعن امني عام حزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل يف خطابه 
االخري امنا يؤكد على مضي حزب 
على  االستكبار  بسياسة  اهلل 
جهة،  من  اللبنانيني  املواطنني 
من  والتنصل  للحقائق  واالنكار 
حني  خاصة  واملواثيق  العهود 
حزب  ان  نصراهلل  السيد  يقول 
اهلل كان دائما مع احلوار متناسيا 
رفضه اجللوس مع االخرين عام 

2006 اثر العدوان واتهام قوى 
و  والعمالة،  بالتأمر  آذار   14
حني   2010 عام  للحوار  تعطيله 
ما  موضوع  ادراج  على  اصر 
مسي بشهود الزور على جدول 

اعمال مواضيع احلوار.
اشد  الكتلة  تستغرب  ثالثا: 
قرار  صدور  عدم  االستغراب 
ميشال  اجملرم  حبق  اتهامي 
مساحة واجملرمني االخرين الذي 
التحضري  جرمية  يف  شاركوه 
عرب  لبنان  يف  ارهابية  العمال 
والتخطيط  متفجرات  ادخال 
لعمليات اغتيال وتعد على لبنان 
تطالب  اليت  والكتلة  وامنه. 
القضاء باالسراع يف اصدار هذا 
القرار تنبه إىل خطورة حماوالت 
كما  للضغوط  القضاء  إخضاع 
الوقت  يف  الكتلة  تستغرب 
اليت  املزدوجة  املعايري  عينه 
اليت  االحداث  ازاء  اتباعها  يتم 
حيث  صيدا  مدينة  شهدتها 
حبق  توقيف  مذكرات  صدرت 
ومل  السالح  محل  من  بعض 
تصدر بعد مذكرات يف حق من 
قتل املواطنني وازهق ارواحهم. 
اىل  تؤشر  املمارسات  هذه  ان 
يتم  خطرية  كيدية  ممارسات 
فيها استخدام القانون والقضاء 
االمنية  واالجهزة  العسكري 
لكي  تطويعها  على  والعمل 
احلكومة  أيدي  يف  دمية  تصبح 
وهو ما نربأ بها مجيعا أن تتحول 
أن  منها  احلكومة  تريده  ما  إىل 

تتحول إليها.
من  الكتلة  اطلعت  رابعا: 
وامني  اجلراح  مجال  النائبني 
وهيب على نتائج واجواء الزيارة 
التضامنية اهلامة اىل قطاع غزة 
اليت عقدها وفد 14  واللقاءات 
اجملال  هذا  يف  والكتلة  آذار، 
هذه  اهمية  على  التأكيد  تعيد 
الشعب  مع  التضامنية  اخلطوة 
الفلسطيين يف مواجهة العدوان 
قطاع  على  الغاشم  االسرائيلي 
غزة وتثمن عاليا صمود ونضال 
وبطوالته  الفلسطيين  الشعب 
واالحتالل  العدوان  مواجهة  يف 
االخوة  حتض  لذلك  وهي 
الفلسطينيني على تغليب الوحدة 

االطماع  مواجهة  يف  الوطنية 
وتعلن  االسرائيلية  والعدوانية 
اليت  للخطوات  الكامل  تأييدها 
الفلسطينية  الرئاسة  بها  تقوم 
عباس  حممود  الرئيس  برئاسة 
الطلب  اخلصوص  وجه  وعلى 
لالمم  العامة  اجلمعية  من 
صفة  فلسطني  اعطاء  املتحدة 
هذا  شأن  من  اذ  مراقب  دولة 
على  الطريق  يقطع  ان  القرار 
اليت  االسرائيلية  املمارسات 
الشعب  وجود  الغاء  على  تعمل 
املشروعة  وحقوقه  الفلسطيين 
دفعا  عينه  الوقت  يف  ويشكل 
االمام  اىل  الفلسطيين  للنضال 
نصابها  يف  لالمور  ووضعا 

الصحيح.
الكتلة  توقفت  خامسا: 
تشهدها  اليت  التطورات  عند 
بعد  العربية  مصر  مجهورية 
للرئيس  االخرية  القرارات 
والكتلة  مرسي،  حممد  املصري 
اليت اعلنت منذ البداية احنيازها 
الكامل اىل جانب ثورات الربيع 
املصري  الشعب  وثورة  العربي 
املباركة، تعترب ان ما جيري من 
حراك دميقراطي يف مصر سيعزز 
من حيوية االجتاهات الدميقراطية 
وبالتالي  العربي،  العامل  يف 
متسكها  تعلن  إذ  الكتلة  فان 
تعزز  اليت  للمواقف  ومساندتها 
مصر  يف  الدميقراطي  النظام 
آلياته  احرتام  أهمية  على  تؤكد 
ذات  يف  وحتافظ  السلمية، 
الثورة  مكتسبات  على  الوقت 
تطلعات  خيدم  مبا  وتطويرها 
حنو  املصري  العربي  الشعب 
عن  ويدافع  حيمي  مدني  نظام 
مجيع  وكرامة  االنسان  حقوق 

املواطنني.
مجهور  الكتلة  تدعو  سادسا: 
إىل  آذار  من  عشر  الرابع  قوى 
أوسع مشاركة يف ذكرى أربعني 
شهيد لبنان اللواء وسام احلسن 
معرض  يف  املقبل  األحد  يوم 
كرامي  رشيد  الشهيد  الرئيس 
ال  عنوان  حتت  وذلك  الدولي، 
للقتل محاية للوطن واملواطنني 
الدميقراطي  للنظام  وحفظا 

ومؤسساته.
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الدولية  احملكمة  رئيس  اشار 
سري  القاضي  بلبنان  اخلاصة 
»ان  اىل  باراغواناث  دايفيد 
مألوف  بشكل  ستبدأ  اجللسات 
وهي  واعتيادي،  للمشاهدين 
سيكون  حيث  تقليدية  جلسات 
وحمامو  العام  املدعي  هناك 
األطراف  ميثلون  الذين  الدفاع 
املعنية وسيمثلون أمام هيئة من 

5 قضاة من غرفة احملاكمة.«
حديث  يف  باراغوانث،  وقال 
عن  سي.«،  بي.  للـ«ال. 
اخلامس  يف  احملكمة  عمل  بدء 
آذار  شهر  من  والعشرين 
احملكمة  »نظام  املقبل   2013
يعطينا تعليمات واضحة وإحدى 
مبهامنا  القيام  هي  مسؤولياتنا 
ان  منا  مطلوب  فعالة.  بطريقة 
ال  والتأخري  باجتهاد  نتصرف 
جتنبه  باالمكان  كان  إن  جيوز 
وينبغي  العدالة  متييع  ميكن  فال 
احقاقها واذا كان التأخري خيدم 
هذا اهلدف فال مانع من حصوله 

عندئذ«.
اللبناني  »القانون  اضاف 
الفرنسي  القانون  يتبع  الذي 
غيابيًا  احملاكمات  باجراء  مسح 
بات  وهو  املتهم(  بغياب  )أي 
هذا  جدوى  من  اليوم  مقتنعا 

املوضوع.
مع  لبنان  تعاون  مدى  وعن 
انه  اىل  لفت  الدولية  احملكمة 
الشخصية  خربته  على  وبناء 
بلبنان  اخلاصة  احملكمة  كرئيس 
العام  من  األول  تشرين  منذ 
شهر  كل  يف  أنه  املاضي، 
العام  املدعي  من  يستلم  كان 
تقريرا عن جهوده وجهود فريقه 
إلجياد املتهمني ، وهذا جزء مما 
لتأمني دميومة عمل  لبنان  فعله 

احملكمة.
باراغواناث  القاضي  وأعطى 
مع  لبنان  تعاون  عن  مثاال 
سنة  منذ  لقاءه  ذاكرا  احملكمة 
مع رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
الذي نقل عنه بأنه »قال إن مل 

باراغواناث: احملكمة اخلاصة بلبنان تهتم فقط مبا تظهره األدلة واالثباتات
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يدفع لبنان احلصة املتوجبة عليه 
فهو سيستقيل من منصبه وقد 
وضع تلك املالحظة على موقعه 
وعندما  اخلاص.  االلكرتوني 
عدت اىل »ال هاي« بعد 3 أيام 
من  حصته  دفع  قد  لبنان  كان 
متويل احملكمة وكذلك فعل هذا 

العام.«
وعن التقارير الواردة إليه قال 
القاضي باراغواناث: » التقارير 
مذهلة وهي سرية وال حيق لي 
مت  لكن  بداخلها  عما  االفصاح 
بذل جهد حقيقي وسيستمر اىل 
أن يتم حتديد مكان املتهمني.«

وتابع »ال تهتم احملكمة اخلاصة 
شكل  بأي  بالسياسة  بلبنان 
بأمر  تهتم  هي  األشكال،  من 
األدلة  تظهره  ما   : فقط  واحد 
القانون  إىل  ننظر  واالثباتات. 
ونعطي األجوبة اليت ينص عليها 
القانون وال نتأثر إن كان الناس 
أثرياء أو فقراء وال لدينهم وال 
لسياستهم وال عالقة لنا بأي يف 
كان  اذا  مبا  نهتم  ال  ذلك.حنن 
االشخاص املتهمون ينتمون هلذا 
احلزب أو ذاك ، ميكن أن يكونوا 
أو  تلك،  او  هذه  الطائفة  من 
هذا  ذاك،  أو  املذهب  هذا  من 
كله ال يهمنا. حنن نهتم لفئتني 
إحداهما هي فئة  من االشخاص 
يف  يتورطون  الذين  االشخاص 
اختصاصنا  ضمن  خطرية  جرائم 
وهو لفرتة 14 شهرا بني تشرين 
الثاني  كانون  إىل   2004 األول 
من  سلسلة  وقعت  حيث   2005
 14 باعتداء  مرتبطة  االعتداءات 

شباط 2005 ...«
عرضها  اليت  األدلة  عن 
أن  إىل  تشري  واليت  اهلل  حزب 
القتل  عن  مسؤولة  »إسرائيل« 
يف جرمية اغتيال احلريري أجاب 
»ليس   : باراغواناث  القاضي 
لدي فكرة عما تظهره تلك األدلة 
هذه ليست مهميت كقاض مهمة 
التحقيق تقع على عاتق املدعي 
فاريل(  )نورمان  الكندي  العام 

ولديه  مميز  رجل  هو  الذي 
وفقا  إجراءاتنا  إن  كبرية.  خربة 
وإىل  االدلة  اتباع  هي  للقانون 
أظهرت  إن  أين ستقود، سنرى 
جنسية  من  أشخاصا  أن  األدلة 
من  فسيكون  متورطني  معينة 
االدعاء  العام  املدعي  واجب 

عليهم.
حول  سؤال  على  وردا 
التسريبات السابقة اليت حصلت 
من احملكمة، ال سيما يف األمساء 
والتقارير الصحفية )در شبيغل( 

على سبيل املثال اجاب :
عن  التكلم  ميكنين  »ال   -
األحداث يف الفرتة اليت سبقت 
تشكيل احملكمة أي جلنة التحقيق 
إىل  وصول  لديها  كان  اليت 
اليت  واألدلة  املعلومات  بعض 
الناس،  إىل  بدورها  وصلت 
حتى  أنه  أقول  أن  ميكنين فقط 
اآلن مل حيصل أي تسريب ملواد 
وأنا  فيها  احلصري  احلق  منلك 

مرتاح ألن ذلك مل حيصل«.
اللواء  الشهيد  كان  إذا  وعما 
الشهود  بني  من  احلسن  وسام 
قال  احملكمة  يف  األساسيني 
»مل   : باراغواناث  القاضي 
هم  من  االدعاء  فريق  خيربني 
الشهود وانتظر ألرى من سيتم 
إذا  ما  وحول  استدعاؤهم«... 
كانت جرمية احلسن من صالحيات 
 : باراغواناث  أجاب  احملكمة 
املادة  حبسب  واليتنا  »تنص 
احملكمة  نظام  من  األوىل 
عرب  عليه  االطالع  ميكن  والذي 
أن  االلكرتوني،  احملكمة  موقع 
باملهلة  حدد  احملكمة  اختصاص 
كانون   12 هي  اليت  الزمنية 
الثاني 2005 ، بعد هذا التاريخ 
ليس للمحكمة أي صالحية. كما 
أن هناك أحكاما يف املادة األوىل 
تقول أنه إذا ما حصلت هجمات 
أو أعتداءات مرتبطة باعتداء 14 
شباط 2005، يعود لـ 3 أطراف 
أن يضيفوا ذلك إىل اختصاص 
الدولة   : هم  وهؤالء  احملكمة 

اللبنانية ، جملس األمن الدولي 
هؤالء  قرر  إن  املتحدة.  واألمم 
جيب  أنه  الثالثة  املشاركون 
الصالحية  تلك  على  حنصل  أن 

فسنحصل عليها...«
وتطرق باراغواناث إىل موضوع 
»جرت  فقال:  احملكمة  إنشاء 
اللبنانية  احلكومة  بني  حماولة 
األمن  جملس  وبني  آنذاك 
بالرتاضي  اتفاق  لوضع  الدولي 
أن  على  مضمونة  ومعاهدة 
قانونيًا  مؤهاًل  طرف  كل  يكون 
لكن   . اآلخر  مع  التعاقد  على 
االجراءات القانونية والدستورية 
من قبل لبنان مل تستكمل ، فتم 
من  السابع  الفصل  إىل  اللجوء 
الذي جييز  األمم املتحدة  ميثاق 
بالسلطة  الدولي  األمن  جمللس 
وفقًا لبعض املواد واحلاالت أن 
التدخل  منها  أشياء  بعدة  يقوم 
العسكري مثال إن كان املوضوع 
تهديد السلم واألمن الدولي ومت 
انشاء احملكمة الدولية ويف هذا 
السياق وهذا متاما ما حصل مع 

لبنان«.
تورط  حول  على سؤال  وردا 
حزب اهلل يف احملكمة من خالل 
القرار الظين الذي مشل تسمية 
افراد قيل بأنهم ينتمون للحزب 
أو هم على عالقة به أجاب:«إن 
حزب اهلل يتلقى دعما من عدد 
كبري من الناس الطيبني وحزب 
اهلل مدعوم سياسيا وهناك أحزاب 
سياسيا،  مدعومة  أيضا  أخرى 
اهلل  حلزب  مناصرا  تكون  وأن 
حلزب  مناصرًا  تكون  أن  يعين 
خيتارها  مسألة  وهذه  سياسي 
ألي  حيق  وال  اللبناني  املواطن 
كما  ذلك  على  التعليق  أجنيب 
ال حيق التعليق على مذهب أي 
كان . ما يهم القاضي كما كنا 
نذكر دائمًا هو أن يكون هناك 

الشخص  اشرتاط  على  إثبات 
املعين يف جرمية قتل. إن أظهر 
يهتم  ال  عندها   ، ذلك  االثبات 
او  الشخص  لطائفة  القاضي 
ينتمي  الذي  السياسي  للحزب 

إليه.
باراغواناث  القاضي  وشدد 
أو  السياسي  »االنتماء  أن  على 
الطائفي ال يعين احملكمة وصبغة 
حزب اهلل برأيي جيب استبعادها 
من تفكري كل قاضي يعمل على 
يهمنا  ال  حنن  القضية.  هذه 
ينتمي  النه  بشخص  التشهري 
اىل حزب سياسي أو إىل طائفة 
تظهره  ما  هو  يهمنا  ما  معينة 

االدلة...«
التطرق  ولدى  اخلتام  يف 

إذا  وعما  الزور  شهود  ملسألة 
هذا  جتاهلت  احملكمة  كانت 
نتجاهل  مل  »حنن  قال:  امللف 
بالعكس،  الزور  شهود  ملف 
تكلمنا عنه عرب االحكام ما قلناه 
عن ذلك هو ان موضوع شهود 
الزور خارج اختصاصنا وال ميكن 
اختصاصه  عن  اخلروج  للقاضي 
ولو كان لدينا اختصاص يف هذا 

املوضوع لكنا بالتأكيد عايناه.
وختم »ميكن أن يدخل موضوع 
اختصاصنا  ضمن  الزور  شهود 
سواء إن حصل اتفاق بني لبنان 
األمن  وجملس  املتحدة  واالمم 
وعندها  االختصاص  هذا  ملنحنا 
نقوم بالنظر به وإال فليس لدينا 

صالحية جتاه ذلك.  

جعجع  سرتيدا  النائبة  أّكدت 
مار  الكاردينال  لقائها  خالل 
عدم  أن  الراعي  بطرس  بشارة 

سرتيدا جعجع تؤّكد للراعي أن عدم 
زيارة جعجع هو لضرورات أمنّية

القوات  حزب  رئيس  زيارة 
للصرح  جعجع  مسري  اللبنانية 
البطريركي هو لضرورات أمنّية.

دوّي انفجار يف حارة حريك بالقرب من 
حمالت احللباوي مل تعرف أسبابه بعد

 افادت معلومات خاصة موقع »ليبانون فايلز« عن دوّي انفجار 
يف حارة حريك بالقرب من حمالت احللباوي مل تعرف أسبابه بعد.

وقد مسع اطالق رصاص كثيف يف حميط موقع االنفجار.
وبعد مخس دقائق قام عناصر االنضباط من حزب اهلل بتطويق 
مكان االنفجار واقفال الطرقات املؤدية اليه يف ظل استمرار مساع 

الرصاص.
وهناك  املدوي  الصوت  اسباب  عن  املعلومات  تضاربت  وقد 
مسؤولي  احد  استهداف  عن  ناتج  االنفجار  ان  تقول  معلومات 

محاس.
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الطرق  قطع  مسلسل  عاد 
الشمال  بوابات  عرب  لبنان،  إىل 
اجلنوبية  والضاحية  والبقاع 
من  أفراد  قطع  اذ  لبريوت، 
هادي  اوتوسرتاد  املقداد  آل 
بريوت  ضاحية  يف  نصراهلل 
والنصف  السابعة  يف  اجلنوبية 
احلديدية  بالعوائق  صباحًا 
وبراميل النفايات، احتجاجًا على 
حماكمة  يف  تأخري  انه  قالوا  ما 
على  اوقفوا  الذين  ابنائهم 
خلفية خطفهم مواطنني تركيني 
للمطالبة  سوريني  وآخرين 
املقداد  حسان  سراح  بإطالق 
ونصبوا  سورية.  يف  املخطوف 
خيمًا ورفعوا الفتات كتب عليها 
إرهابيني،  »ليسوا  أبناءهم  ان 

بل مظلومون«.
وعلى الفور، بدأت االتصاالت 
حضرت  حني  يف  السياسية، 
طوقًا  وضربت  األمنية  القوى 
يطل  ومل  املكان،  يف  أمنيًا 
الدرك  قائد  وصول  قبل  االمر 
لطمأنة  دويهي  جوزف  العميد 
احملتجني اىل ان وزير الداخلية 
موضوع  »يبحث  شربل  مروان 
من  فاعليات  مع  املوقوفني 
عائلة املقداد«. ثم حضر شربل 
االعتصام،  مكان  شخصيًااىل 
ضمن  جتري  »االمور  أن  وأكد 
واالمنية،  القضائية  املؤسسات 
حماكمة  اي  يف  تأخري  ال  وأن 
وباحلوار حنّل املسائل«. وأعلن 
على  احد  يضغط  »ان  رفضه 
بواجباته  يقوم  وهو  القضاء، 

على اكمل وجه«.
القضاء  معتصمون  وانتقد 
»ألنه يرتاخى يف صيدا ويقوى 
شربل:  فرد  الضاحية«،  يف 
»غري صحيح، ألن القضاء اصدر 
مذكرات توقيف ومستمر ملعرفة 
النار وجيب ان  من الذي اطلق 
ألنه  بالقضاء  ثقة  عندنا  يكون 
اذا ال يوجد قضاء وال يوجد امن 
فسنأكل بعضنا«. والحقًا، رفع 

قطع طرق يف بريوت والشمال والبقاع 
واألسباب عائلية ومعيشية و »تعويضية«

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 

 أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

احلريري  بهية  النائب  متنت 
مع  اجرته   هاتفي  اتصال  يف 
املدعي العام التمييزي يف لبنان 
القاضي حامت ماضي، اإلسراع يف 
اختاذ االجراءات القضائية الالزمة 
ملالحقة مطلقي النار يف التعمري 
خلفية  على  للعدالة  وتقدميهم 
اليت  احللوة  عني  تعمري  حادثة 
أبناء  من  شابان  ضحيتها  ذهب 

صيدا وثالث مصري.
القاضي  اىل  احلريري  ونقلت 
جراء  املدينة  يف  استياء  ماضي 
حبق  قضائية  مذكرات  صدور 
السالح  محل  بتهمة  شابًا   24
اي  صدور  وعدم  التشييع  خالل 
قتلة  حبق  اآلن  حتى  مذكرات 
وعلي  العزي  لبنان  الضحيتني 
شربيين  علي  واملصري  مسهون 
ان  وأكدت  التعمري.  حادثة  يف 

مسرية لألسري يف صيدا األحد واألجهزة تبلغه منع قطع الطريق

االهالي اعتصامهم وأزالوا اخليم 
وأبقوا صور أبنائهم املسجونني 

مرفوعة.
الحقًا  شربل  مكتب  ونفى 
وفدًا  التقى  أنه  عن  معلومات 
من وجهاء آل املقداد يف منزل 
أحدهم يف حي االمريكان، مؤكدًا 

وزارة  من  مباشرة  »توجه  أنه 
الداخلية اىل مكان االعتصام«.

جبل  منطقة  أهالي  وقطع 
الطريق  طرابلس،  يف  حمسن 
الرئيس احتجاجًا على عدم دفع 
التعويضات للمتضررين من جراء 
االحداث االخرية مع باب التبانة. 

يف  االعالمي  املسؤول  وحذر 
الدميوقراطي«  العربي  »احلزب 
عبداللطيف صاحل »املعنيني يف 
الدولة من عدم حتقيق مطالبهم، 
تصعيد  اىل  سيضطرون  وإال 

االحتجاج«.
وناشدوا رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي »البحث مع املعنيني يف 
املستحقات  لدفع  االغاثة  هيئة 
للمتضررين«. كما ناشدوا قائد 
قهوجي  جان  العماد  اجليش 
وجديدة  اضافية  جلان  إرسال 

لتخمني األضرار.
بلدة  اهالي  من  عدد  واقدم 
قطع  على  اهلرمل   - القصر 
الطريق العام قرب مبنى البلدية 
احتجاجًا  املشتعلة،  باالطارات 
على االوضاع املعيشية املرتدية 
اىل  وحضرت  املازوت،  وغالء 
عملت  اجليش  من  قوة  املكان 

على فتح الطريق.

التقدمي  احلزب  رئيس  رأى 
االشرتاكي النائب وليد جنبالط 
يف  املتالحقة  »األحداث  ان 
أن  جديدة  مرة  تثبت  سورية 
لقدره  مرتوك  السوري  الشعب 
املتضاربة،  املصاحل  وتتقاذفه 
النظام  متادي  خالل  من  إما 
السوري يف إجرامه وقتله وإما 
الدولي  اجملتمع  من خالل ختلي 

عن التحرك إلنقاذه«.
وقال جنبالط يف تصريح: »ها 
هي جرمانا باألمس كانت مسرحًا 
الذي  املتنقل  لإلرهاب  جديدًا 
الثورة  على  القضاء  منه  يراد 
اخلوف  حال  واستدامة  السورية 
السوري  الشعب  عند  والرعب 
وتأليب املناطق والطوائف على 
سياسة  وهي  بعضًا،  بعضها 
السوري  النظام  انتهجها  لطاملا 
وسعى اىل تسويقها وممارستها 
خالل االشهر القليلة املاضية«.

وإذ توجه جنبالط بالتعازي اىل 
الذين  بالشهداء  جرمانا  »أهالي 
العاقل  سقطوا«، حّيا »الصوت 
واملناطق  السويداء  ويف  فيها 
وراء  لالجنرار  الرافض  االخرى 
أهداف النظام والسقوط يف فخ 

الفتنة«.
أبناء  من  »املرتددين  ودعا 
اىل  الدروز  املوحدين  طائفة 
بركب  وااللتحاق  أمرهم  حسم 
بدمائهم  يرمسون  الذين  الثوار 
مشاهد بطولية ويسعون ملواجهة 
الظلم والقتل يف مالحم تارخيية 
ان  اىل  الفتًا  استثنائية«، 

»التخلف عن القيام بهذا الدور 
الوطين ال يتالءم مع تارخيهم يف 
الكربى  السورية  الثورة  إطالق 
السوريني  الوطنيني  سائر  مع 
ضد  واحدًا  صفًا  وقفوا  الذين 
االنتداب والظلم وطالبوا باحلرية 

والكرامة«.
عقد  اجتماعًا  ان  وتردد، 
كتلة  ورئيس  جنبالط  بني 
فؤاد  النيابية  »املستقبل« 
يف  املختارة  يف  السنيورة 
»التقدمي«  من  قادة  حضور 

و«تيار املستقبل«.
»احلزب  من  وفد  ويلتقي 
اليوم  االشرتاكي«  التقدمي 
رئيس تكتل »التغيري واالصالح« 
مقره  يف  عون  ميشال  النيابي 
اليت  السياسية  املبادرة  لطرح 
يزور  ان  على  جنبالط،  أطلقها 
»القوات  حزب  رئيس  الثلثاء 

اللبنانية« مسري جعجع.
عالء  املهجرين  وزير  ووصف 
الدين ترو أجواء اللقاء الذي مجع 
وفدًا من »االشرتاكي« مع وفد 
»حزب اهلل« باملمتازة، مؤكدًا أن 
»احلزب ابدى استعداده الكامل 
من  املواضيع  كل  حول  للحوار 
»األلف اىل الياء« من دون اي 
وفد  ان  اىل  وأشار  حتفظ«. 
لدى  »اذا كان  انه  احلزب قال 
الفريق اآلخر هواجسه وخماوفه، 
هواجسه  لديه  ايضًا  فهو 
ذلك  رغم  على  لكنه  وخماوفه، 
املواضيع  كل  ملناقشة  جاهز 
اليت تأجلت اىل طاولة احلوار«.

جنبالط يدعو الدروز 
املرتددين اىل االلتحاق بركب 

الثوار السوريني

واشنطن ترفض التحاق 
لبنان بشراكة »دوفيل«

علمت احلياة من مصدر فرنسي مطلع على امللفات االقتصادية 
بشراكة  لبنان  إدخال  رفضت  األمريكية  اإلدارة  أن  اللبنانية 
»دوفيل« املخصصة للقروض امليسرة واملساعدات للدول العربية 
اليت شهدت ربيعًا عربيًا، حبجة أن لبنان مل يشهد أي انتقال لنظامه 
املوقف  خلفية  إن  قال  لكّن املصدر  العربية.  الدول  كما شهدت 
بوضوح  األمريكية  األوساط  تقْله  والذي مل  املعلن  األمريكي غري 
هو أن واشنطن ال تريد إدخال حكومة يسيطر عليها »حزب اهلل« 
اجلمهورية  رئيَسي  أن  إىل  املصدر  ولفت  »دوفيل«.  يف شراكة 
ميشال سليمان واحلكومة جنيب ميقاتي كانا عربا للرئيس الفرنسي 
فرنسوا هوالند عن رغبتهما يف إدخال لبنان يف شراكة »دوفيل« 
لالستفادة من املساعدات املالية إال أن الرفض األمريكي سيحول 

دون ذلك.

اللبناني  اجليش  قيادة  اعلنت 
بيان،  يف  التوجيه  مديرية   -
»وبنتيجة  املخابرات  مديرية  ان 
من  متكنت  والتحريات  التقصي 
بريوت  مرفأ  يف  مستوعب  ضبط 
اللبنانيني  التجار  احد  اىل  يعود 
االلعاب  من  كمية  على  وحيتوي 
عليها  مدون  املنزلية  واالدوات 
وسّلم  العربية،  باللغة  عبارات 
املستوعب اىل ادارة مجارك املرفأ 
التحقيق  وبوشر  املقتضى  إلجراء 

باملوضوع«.
وكان مدير عام اجلمارك باإلنابة 
على  بيان  يف  رد  مرعي  شفيق 
مرفأ  يف  اهلدر  حول  السجاالت 
»مزايدات  انها  معتربًا  بريوت، 
على  ومحلة  وإعالمية،  سياسية 
اتهامات  خالل  من  اجلمارك  ادارة 
بهدر  مستندات  اي  دون  من 

باليني الدوالرات سنويًا«.
مقارنات  البيان  وتضمن 

احملّصلة،  اجلمركية  للواردات 
من  بضائع  اخراج  احتمال  ونفى 
املرفأ من دون أن ختضع للرقابة، 
الرقابة  »أجهزة  بأن  اعرتافه  مع 
ضمن  تتحرك  الالحقة  اجلمركية 
هامش وإمكانات ضيقة ودقيقة، 
تعيشها  اليت  الظروف  نتيجة 
»احتساب  ان  ورأى  البالد«. 
دون  من  اهلدر  لنسب  بعضهم 
العودة إىل األسس اليت تعتمدها 
الفنية  واملعايري  اجلمارك،  إدارة 
الرأي  لدى  بلبلة  خلق  املركبة، 
اجلمارك  مسعة  إىل  وأساء  العام 
وصدقيتها وهيبتها، ومسعة لبنان 
ومؤسسات  الدولية  احملافل  لدى 
األمم املتحدة اليت تتحضر لتقويم 
لبنان على مستوى الفساد«. وأكد 
املخّلصني  بعض  مكاتب  »دهم 
الشركات  وبعض  اجلمركيني 
اليت يعملون ملصلحتها، وضبطت 

خمالفات مجركية«.

اجلمارك ترد على »سجاالت اهلدر« يف املرفأ

ال  اليت  العدالة  تنتظر  »صيدا 
بإنصاف  إال  تتحقق  ان  ميكن 
ثقتها  »عن  معربة  املظلوم«، 
ونزاهته  اللبناني  بالقضاء 

وحرصه على إحقاق العدل«.
نفسها  للغاية  اتصلت  كما 
يف  االستئنايف  العام  بالنائب 

اجلنوب القاضي مسيح احلاج.
يف  التقت  احلريري  وكانت 
متنى  الذي  العزي  والد  منزهلا 
عليها متابعة قضية مقتل ابنه مع 
رفيقه مسهون وكشف مالبسات 

اجلرمية وتوقيف مرتكبيها.
إحدى  مسؤول  ويستعد 
مسجد  إمام  السلفية  اجملموعات 
الشيخ  رباح يف صيدا  بن  بالل 
مسرية  لتنظيم  األسري  أمحد 
بعد  ظهر  صالة  بعد  تنطلق 
يف  املسجد  أمام  من  األحد  غد 
صيدا  يف  املرجان  دوار  اجتاه 
السّنة  أهل  مناصرة  شعار  حتت 
ورفض مذكرات البحث والتحري 
اللبناني  القضاء  عن  الصادرة 
الذين  مناصريه  من  عدد  حبق 
الضحيتني  تشييع  يف  شاركوا 
سقطا  اللذين  والعزي  مسهون 
حصل  الذي  االشتباك  خالل  يف 
أخريًا مع أنصار »حزب اهلل« يف 
حي التعمري على خلفية أنهم كانوا 

حيملون أسلحة فردية ورشاشة.
ممنوع احراق االطارات

يف  أنصاره  األسري  ودعا 
مناطق لبنانية عدة إىل املشاركة 
االحتجاجية،  املسرية  هذه  يف 
األجهزة  قيادات  أبلغته  فيما 
اللــجوء  أن  األمـــنية يف صـــيدا 
وإحراق  الطريق  قطع  إىل 
ممنوع  أمر  املطاطية  اإلطارات 
عن  التعبري  يف  مشكلة  ال  وأن 
اإلخالل  عدم  سقف  حتت  الرأي 
العام  االستقرار  وتهديد  باألمن 

يف عاصمة اجلنوب.
قد  األسري  الشيخ  بأن  وعلم 
ساحة  أمام  االعتصام  إىل  يلجأ 

أن  دون  من  املرجان،  دوار 
خرقًا  تشكل  خطوة  على  يقدم 
إضافة  املتخذة  األمنية  للتدابري 
من  صيدا  فاعليات  أن  إىل 
ستضطر  واقتصادية  سياسية 
إىل اختاذ موقف منه يف حال قرر 
صيدا  يربط  الذي  الطريق  قطع 

باجلنوب.
مصادر  من  علم  ذلك  إىل 
املخابرات  مديرية  بأن  قضائية 
أفرجت  اللبناني  اجليش  يف 
أمس، وبناء إلشارة من القضاء 
املوقوفني  عن  املختص، 
كانوا  الذين  اخلمسة  السوريني 
أوقفوا قبل حنو أسبوع يف مكان 
إقامتهم يف حي املسلخ يف مدينة 
النبطية بعد عثور عناصر منها يف 
على  فيها  يقيمون  اليت  الغرفة 
عبوة زنتها 350 غرامًا إضافة إىل 
وثالث  كهربائي  وسلك  صاعق 
إلعطاء  عادة  تستخدم  حشوات 

دفع إلطالق القذائف املدفعية.
القضائية  املصادر  وأكدت 
التابعية  من  العمال  عشرات  أن 
مكان  على  يرتددون  السورية 
الذين  السوريني  العمال  إقامة 
التحقيق  رهن  أوقفوا  كانوا 
تكون  أن  أنكروا  األخريين  وأن 
وجدت  اليت  بالعبوة  عالقة  هلم 
من  يومني  قبل  غرفتهم  يف 
من  العاشر  بذكرى  االحتفال 
حمرم يف النبطية. كما أن العمال 
املصادر  حبسب  السوريني، 
أعدوا  يكونوا  أن  نفوا  نفسها، 
العبوة لتفجريها مع أنها مصنعة 
يف مصنع خاص إلعداد العبوات 
اللون  زيتية  علبة  وموضوعة يف 
كتب عليها عبارات باللغة العربية، 

وليست مصنوعة يدويًا.
مت  إنه  املصادر  هذه  وقالت 
السوريني  العمال  عن  اإلفراج 
العامة  النيابة  من  إلشارة  بناء 
من  طليقني  وتركوا  العسكرية 
دون طلب ترحيلهم إىل سورية.
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العماد  الرئيس  دولة  شّدد 
الذي ال  القانون  أّن  على  عون 
اللبنانيني  بني  التكافؤ  يؤمن 
الستني  وقانون  ظامل،  هو 
حبق  ظلمًا  األكثر  القانون  هو 
اجلميع،  باعرتاف  املسيحيني 
حلفاء  من  املسيحيني  حمماًل 
الكتائب  وخصوصًا  املستقبل 
الظلم  هذا  مسؤولية  والقوات 
الذي يلحق باملسيحيني ومذّكرًا 

أن »الظلم مرتعه وخيم.
اجتماع  وبعد  عون،  العماد 
سأل  واالصالح،  التغيري  تكتل 
املناطقية  اجلوالت  أهداف  عن 
اليت يقوم بها سفري السعودية 
بوضوح  اليها  أشارت  واليت 
فعنونت  السفري  صحيفة 
احلوار«،  تعّطل  »السعودية 
كان  سواء  التعطيل  أن  معتربًا 
للحوار أو جمللس النواب هدفه 
قانون  إقرار  عدم  وهو  واحد 

االنتخاب.
موقف  عن  سؤال  على  وردًا 
عون  العماد  أكد  البطريرك، 
الذي  البطريرك  موقف  بأن 
يعترب قانون الستني ظامل وأنه 
واضح، مشددًا  يتغري  أن  جيب 
على »أننا لن ندع أحدًا يوصل 
يراه  مبا  القبول  إىل  البطريرك 

ظلمًا للمسيحيني.

الكامل  النص  يلي  ما  ويف 
للحديث:

لقائنا  يف  بكم  وسهاًل  أهاًل 
 24 تأّخر  الذي  األسبوعي 
روما  إحتفاالت  بسبب  ساعة 
مجهورّية  رئيس  وإستقباالت 

أرمينيا.
حبثنا اليوم موضوع املقاطعة 
وخلفّياته، واألهداف املقصودة 
املقاطعة  أّن  لنا  فتبنّي  منه، 
هي ملنع مناقشة قانون إنتخاب 
نتيجة.  به إىل  جديد والوصول 
مجيعنا نعلم أّن الّلبنانّيني أمجعوا 
ظامٌل،  الستني  قانون  أّن  على 
الّدستورّية  املبادئ  ضّد  وهو 
الّلبنانّية، إذ ال ينصف من حيث 
يعين  ما  واحلقوق،  الواجبات 
على  تتفّوق  اليت  الاّلئحة  أّن 
واحٍد  بصوٍت  األخرى  الالئحة 
الالئحة  ختسر  فيما  تفوز  فقط 
مثاًل  البرتون  ففي  املقابلة، 
بفارق  الفائزة  ااّلائحة  حتصل 
صوت على نائبني، ويف املنت 
حتصل على مثانية نواب.. فارق 
وينجح  مرّشحني  يسقط  صوت 
مرّشحني... الّنظام األكثري مع 
هو  الالئحة  على  متعّددة  أمساء 
أكثر القوانني ظلمًا عرب الّتاريخ. 
ومبا أّننا نعيش يف جمتمٍع مؤّلف 
منها  ولكّل  عّدة،  مكّونات  من 
القانون  بها،  خاّصة  حصص 
الذي ال يؤّمن الّتكافؤ بني من 
ينتخبهم الّشعب لتمثيله، يكون 
مرتعه  والّظلم  ظاملًا،  قانونًا 
تعّلمناها  اجلملة  هذه  وخيٌم. 

تعطيل اجمللس وتعطيل احلوار هدفهما واحد: قانون اإلنتخاب

العماد عون بعد اجتماع التكّتل: لن نسمح ألحد بإرغام البطريرك 
على قبول ما يعتربه ظلماً وإنقاصاً من حقوق املسيحيني

دولة الرئيس العماد ميشال عون 

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 

املبتدأ  قاعدة  تعّلمنا  عندما 
ومجلة  مبتدأ،  »الّظلم«  واخلرب: 
هي  اإلمسّية  وخيٌم«  »مرتعه 
اخلرب. نتمّنى أن يتأّملوا يف هذه 

اجلملة جّيدًا.

ثّم نتساءل »من املسؤول عن 
على  معتادون  حنن  الّظلم؟«. 
واآلخرين  املستقبل  تيار  ظلم 
ولكن  معه،  يتحالفون  الذين 
واحدة  فئة  يلحق  هنا  الّظلم 
الّطائفة  وهي  الّلبنانّيني  من 
املسيحّية، وهذا الكالم ال يدخل 
يف سياق اخلطاب الّطائفي ألّن 
نفهم  حنن  به.  أقّروا  اجلميع 
وحلفاءه  املستقبل  تيار  أّن 
يتحّمل  من  ولكن  يظلموننا، 
يتحّمل  الّظلم؟  هذا  مسؤولّية 
املسيحّيني  مجيع  مسؤولّيته 
املستقبل،  تيار  مع  املتحالفني 
أي على الكتائب وعلى القّوات 
هذه  يتحّملون  هل  الّلبنانّية. 
املسؤولّية من دون أّي مقابل؟؟ 
أال يقبضون األموال؟؟!! أليسوا 
موعودين بسلطة وهمّية؟؟!! ال 
ليعربوا  صحيحًا  متثياًل  ميلكون 
به عن أنفسهم، فيكونوا أتباعًا 

لغريهم؟؟ حنن ال نقبل بذلك.

اجتماعنا  يف  أيضًا  تساءلنا 
فيها  يقوم  اّليت  اجلولة  عن 
اخلليجّية  الّدول  إحدى  سفري 
زحلة،  وملنطقة  املنت  ملنطقة 
على  عنها  نتج  أّنه  والحظنا 
اخلارج،  إىل  رحالٍت  األرض 
اخلليج.  منطقة  إىل  وحتديدًا 
وقد حتّدثت بعض الّصحف عن 
أّن  إىل  مشريًة  املوضوع  هذا 
الّدولة اّليت ميّثلها هذا الّسفري 
اإلنتخابية.  املعركة  فتحت  قد 
إىل هذا  اجلميع  يتنّبه  أن  نأمل 
املوضوع، فنحن رمسنا عالمات 
أحد  نّتهم  ولكّننا مل  استفهام، 
أيضًا،  واليوم  الّساعة.  حّتى 
صحيفة  افتتاحية  استوقفنا 
»الّسفري وقوهلا« إّن الّسعودية 
الواقع  ويف  احلوار..  تعّطل 
تعطيل  مثل  احلوار  تعطيل  إن 
جملس الّنواب، الغاية منه ومن 
عدم  واحدة:  هي  تعطيل  أي 
اإلنتخاب.  قانون  اىل  التوصل 
إذن حنن أيضًا نتحّفظ على كّل 
هذه الّتدخالت بشؤوننا اخلاصة، 
يستجّرون  من  على  ونتحّفظ 
املداخالت اخلارجية إىل الّداخل.

يف السابق كانت حتصل هذه 
اخلجل،  وبعض  بتحفظ  األمور 
علنية،  بصورٍة  تقال  تكن  مل 
لكنها اليوم صارت علنًا وعلى 
صفحات اجلرائد واإلفتتاحيات.

هناك أشخاٌص يفّكرون أّنهم 
ال يريدون أن حياوروا وغريهم 
يريدون أن حياوروا، فيما حنن 
يف  املستشري  بالفساد  نفّكر 
يفّكر  ال  اّلذي  الّدولة  دوائر 
نراعي  كأّننا  اآلن،  أحٌد  به 
الذي  كتابنا  أصبح  الفاسدين. 

املطبعة  يف  به،  وعدناكم 
وسيصدر قريبًا. نأمل أن تكون 
الّصحافة واعية، فهذه حقوقها 
يف الّنهاية وحقوق من يكتبون 
معنا،  يتجاوبوا  أن  نأمل  فيها، 
يف  يوجد  ماذا  ويروا  ويقرأوا 
احلقائق  هذه  ويعمموا  بلدهم، 
إال  رّدها  ألحد  ميكن  ال  اّليت 
قضاة الّتحقيق، فوحدهم قضاة 
يرّدوها  أن  بإمكانهم  التحقيق 
املّتهمني  هؤالء  إّن  ويقولوا 
أبرياء وإّن مالية الّدولة سليمة 
وغري  قرش.  أّي  يسرقوا  ومل 
كبرية،  املسؤوليات  فإن  ذلك 
ونتمنى أن تأخذ الّصحافة براءة 
ذّمة يف لبنان، ألّن عنوان كتابنا 
هو »اإلبراء املستحيل«، اإلبراء 
املستحيل ألّن الوقائع واألوراق 
أرادت  فإذا  يدنا،  يف  الالزمة 
الّصحافة أن تأخذ إبراًء ال جيب 
»اإلبراء  كتاب  ضّد  تكون  أن 
املستحيل«، بل معه، وإال تكون 

واقفة مع الّشيطان.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
اليوم مفاده  س: قرأنا خربًا 
ملقاطعة  حبملة  ستقوم  أّنك 
ستجري  حال  يف  اإلنتخابات 
حسب قانون الّستني، هل هذا 

صحيح؟
كي  باكرًا  األمر  زال  ال  ج: 
أّن  أنّبه  أنا  ولكن  ذلك،  نقول 
الّظلم مرتعه وخيم. هذا ال يعين 
األمر  على  يرتّتب  بل  مقاطعة، 

نتائج غري املقاطعة.
بشارة  مار  البطريرك  س: 
األولوية  أعطى  الّراعي  بطرس 
كانت  ولو  اإلنتخابات  إلجراء 
هل  السّتني.  قانون  حبسب 
من  سليب  موقف  لكم  سيكون 
الّتصريح،  هذا  بعد  البطريرك 
معّولني  كنتم  أّنكم  خصوصًا 
أّن بكركي  ما قاله سابقًا  على 

ترفض قانون السّتني؟
البطريرك  قال  لقد  ج: 
الّظلم  عن  حتدث  كثرية،  أمورًا 
عن  قال  باحلق.  واإلعرتاف 

قانون الستني:
هذا  من  يعملون  »رمّبا 

عثمان  قميص  املوضوع 
املشكلة  كأّنه  وسيصبح 
الّلبنانيني يف  فكل  األساسية، 
قانون  إّن  قالوا  والعلن  السّر 
السّتني جيب أن يتغرّي، وُأمجع 
على أّنه أوصلنا إىل احلالة اّليت 
حنن عليها اليوم، واجلميع كانوا 
يشّجعوننا لنأخذ موقفًا من هذا 
املوضوع ليتشّجع الناس أيضًا، 
فاخّتذنا هذا املوقف، وقد أعطوا 
موقفنا تعبريًا مثل احللم وغريه، 

وحنن دائمًا نتكّلم باملبادئ.«
البطريركي  املوقف  هو  هذا 
أحدًا  ندع  لن  وحنن  احلقيقي، 
القبول  إىل  البطريرك  يوصل 

بقانون السّتني.
قال  البطريرك  ولكن  س: 

ذلك..
ذلك،  قال  هو  صحيح  ج: 
أوصلونا  إذا  أيضًا  قال  ولكّنه 

إىل هناك.
حنن سنكون احلاجز اّلذي لن 
البطريرك  بإجبار  ألحد  يسمح 
ضّد  هو  بشيٍء  القبول  على 
العدالة وضّد التمثيل الّصحيح. 
كالمه كان واضحًا؟!! لقد قصد 
تهّوروني  أن  أردمت  »إذا  بقوله 
حنن  ولكن  أتهّور«،  فسوف 
أحدًا  ندع  ولن  الّطريق  سنقفل 

يدفعه إىل اهلاوية.
لوزير  كالٌم  هناك  س: 
إمكانية  عن  حتّدث  الّداخلية 
 6 مّدة  النّواب  التمديد جمللس 
أشهر. وقد انتقد الّرئيس بّري 

اليوم هذا الكالم..
ج: مل يريد الّتمديد؟ املوضوع 
اليوم  إقراره من  اّلذي يصُعب 
إىل حني اإلنتخابات لن ُيقّر ب6 

أشهر إضافية.
حديٌث  الفتًا  اليوم  بدا  س: 
لوزير الّشؤون اإلجتماعية وائل 
أبو فاعور بعد استقباله مسؤولة 
األمم  يف  الالجئني  الّشؤون 
تكّلم  عاموس،  فالريي  املتحدة 
يف مؤمتٍر صحايف مشرتك معها 
عن خيار املخيمات، قال إّن خيار 
املخيمات لالجئني الّسوريني غري 
مطروح حاليًا، لكّنه مل يستبعد 
إليه  ستؤول  ملا  نظرًا  طرحه 

تعليقك  فما  الّسورية.  األزمة 
على هذا املوضوع؟

ج: هناك أزمة حقيقية، وحنن 
نطالبه بإعطائنا عدد الّسوريني 
أكرب  لبنان.  يف  املوجودين 
هو  العصر،  تقصري  تقصري، 
ألف   130 من  أكثر  يدخل  أن 
تعرف  ما وال  دولٍة  إىل  إنسان 
أال  يتواجدون.  أين  الدولة 
تشعر األجهزة األمنية أّن عليها 
واجبات؟ لقد قمت بتذكريها يف 
املّرة الّسابقة، وهذه املّرة أريد 
تذكريها أكثر أّنها كّلها مقّصرة، 
أين وزير الّداخلية؟ أين مديريات 
ست  أو  مخس  هناك  األمن؟ 
مديريات.. لفرع املعلومات قّوة 
لبنان،  كّل  يغّطي  وهو  ضاربة 
أين  العام؟  األمن  مديرية  أين 
اجليش؟  يف  املخابرات  مديرية 
أين  الّدولة؟  أمن  مديرية  أين 
هناك  تفعل؟  ماذا  كّلها؟  هي 
مَل  وخمافر،  وخماتري  بلديات 
كم  أتعرفون  بها؟  تستعني  ال 
جّزين  جّزين؟  يف  العدد  أصبح 
ليست على ضفاف الّنهر الكبري 

وأصبح فيها 1600 الجىء.
س: ما تعليقك على مبادرة 
الّنائب وليد جنبالط اّليت طرحها 

للحوار؟
قبله  من  وفد  سيأتي  ج: 
قبل  عليها  أعّلق  لن  لزيارتي، 

أن ألتقي بهم وذلك يوم اجلمعة 
احلادية عشرة ظهرًا، وسُتدَعون 

بعد اإلجتماع للّتكلم عنها.
قانون  أّن  عن  حتّدثت  س: 
الّستني ال يؤّمن صّحة الّتمثيل 
املسيحي، مَل وافقتم عليه يف 
إّن  قلَت  أّنك  كما  الّسابق؟ 
القوات  أي  »املستقبل«  حلفاء 
والكتائب هم اّلذين ال يريدون 
للمسيحيني،  الّصحيح  الّتمثيل 
إّنهم  يقولون  أيضًا  أّنهم  علمًا 

رافضون لقانون الّستني؟
اإلنتخابات  خضنا  ج: 
املهلة  ألّن  الّستني  بقانون 
غريه،  نقّر  حتى  قصرية  كانت 
خلوض  عملت  أّني  أفخر  وأنا 
يومها،  أساسه  اإلنتخابات على 
أسوأ،  كان  عنه  البديل  ألّن 
قاموا  ال2000.  قانون  كان 
ومل   2005 العام  يف  بالّلعبة 
بالقيام  هلم  الّسماح  أريد  أكن 
بها يف العام 2009، وهذا مسح 
للمسيحيني ب 23 نائبًا زيادة. 
فقط،  نائبًا   15 ينتخبون  كانوا 
 38 ينتخبون  فأصبحوا  اآلن  أما 
نائبًا، فباإلضافة اىل النواب ال 
ينتخبون  املسيحيون  صار   ،15
الّشمال،  يف   10 نوابهم  من 
بعبدا،  و5 يف بريوت، و3 يف 
الّدائرة  يف  و2  جزين  يف  و3 

الّثانية، ما جمموعه 23.

"مجد لبنان والكنيسة الجامعة 
الرسولية أعطي له"

شخصت عيوننا يف نهاية األسبوع املاضي إىل الكرسي 
الذي  الرب  الرسولي يف روما، وإرتفعت صلواتنا لتشكر 
ألهم وبارك قرار قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر 
بتنصيب غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 
لروحانيته  تقديرًا  البنفسجية  القلنسوة  يعتمر  كاردينااًل 
يف  ليس  ومحبة"،  "شركة  مسريته  ولشعار  ولشخصه 
داخل الهيكل والكنيسة املارونية فحسب، بل داخل هيكل 
وخاصة  ومكوناته،  أطرافه  كافة  وبني  الحر  السيد  الوطن 
الذين يعمل من أجل وحدتهم وتعميق  ابنائه املوارنة  بني 

ايمانهم وشهادتهم لإلنجيل. 
بهذا  العلمانيون  يفاخر  كما  اإلكلريوس  نحن  نفخر  كم 
التقدير العظيم من قداسته لغبطته، ونحن على ثقة بأن 
إضافية  مسؤولية  هو  البطريرك  ألبينا  الجديد  التكريم 
العالم  أنحاء  كافة  املوارنة يف  أجل  كتفيه من  يحملها على 
جلجلة  على  املصلوب  لبنان  أجل  ومن  عامة،  واللبنانيني 

القضايا الداخلية والخارجية.
روما  بابا  األعظم  وللحرب  يسوع  للرب  أواًل  والشكر 
منحه  الذي  سليمان  ميشال  العماد  الجمهورية  ولرئيس 
أرفع وسام وطني، والتهنئة لغبطته وللبنان وشعبه مقيما 
لبنان  "مجد  وللذي  لرجل عظيم  يوم عظيم  إنه  ومغرتبا. 

أعطي له" ومجد الكنيسة الجامعة املقدسة الرسولية.

األب الدكتور أنطوان طربيه
رئيس دير مار شربل- اوسرتاليا



صفحة 8    

عرب وعالم

Page 8

حمالت محزة اخوان

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

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

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

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

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

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

ضربت موجة جديدة من التفجريات 
ناسفة  وعبوات  ملغومة  بسيارات 
عن  أسفرت  عراقية،  مدن  مخس 
 124 وإصابة   40 من  أكثر  مقتل 
الشرطة يف  اعتقلت  فيما  شخصًا، 
بتهمة  مطلوبًا   15 واسط  حمافظة 

اإلرهاب.
الداخلية  وزارة  مصدر يف  وأكد 
ان »املشهد االمين مير مبنعطف خطري 
السياسية  االزمات  استمرت  اذا 
ان  واوضح  الدولة«.  مكونات  بني 
»بعض اخلاليا النائمة بدأت تنشط، 
بدعم وتوجيه من مرجعيات ارهابية 
واالخرية تتلقى ايعازاتها من بعض 
بعض  لتمرير  السياسية  اجلهات 

الصفقات اليت ال ختدم البالد«.
يف  االمنية  »اخلطط  ان  وتابع 
حاجة اىل مراجعة دقيقة وشاملة يف 
مسؤوليات  وحجم  يتناسب  شكل 
ان  اىل  ولفت  االمن«.  قوات 
شهدتها  اليت  االخرية  »التفجريات 
بعض حمافظات ومدن البالد جاءت 
السياسية  النزاعات  خلفية  على 

القائمة«.
وقتل أكثر من 40 عراقيًا واصيب 
124 أمس يف هجمات، بينها تفجري 
عبوتني ناسفتني يف موكب شيعي 
يف احللة )جنوب بغداد( اسفر عن 
االيام  اكثر  قتياًل، يف   28 سقوط 
وقال  شهرين.  حنو  منذ  دموية 
شرطة  يف  املستوى  رفيع  مصدر 
حمافظة بابل )أ ف ب( ان »عبوتني 
 95( احللة  انفجرتا وسط  ناسفتني 
كلم جنوب بغداد( واستهدفتا موكبًا 

لزوار شيعة سريًا على األقدام«.
يف  طبية  مصادر  وأفادت 
مستشفى احللة اجلراحي ومسعفون 

مقتل أكثر من 40 عراقياً وإصابة 124 يف 
سلسلة تفجريات ضربت مخس مدن

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 

الدفاع  يف  وعنصر  األرض  على 
اسفر  العبوتني  تفجري  أن  املدني 
عن مقتل 28 شخصًا بينهم امرأتان 
وثالثة اطفال ومسعفان وعنصر يف 
 .85 اصيب  فيما  املدني،  الدفاع 
واجليش  الشرطة  قوات  واغلقت 
الصحافيني  ومنعت  اهلجوم،  موقع 
يف  اهلجوم  ووقع  دخوله،  من 
منطقة شعبية تنتشر فيها املطاعم 
قطع  تبيع  اليت  واحملالت  الصغرية 
معظم  واغلقت  للسيارات  غيار 

احملالت ابوابها.
وادى االنفجار اىل وقوع اضرار 
عشر  حواىل  واحرتاق  كبرية  مادية 
اسعاف  سيارة  بينها  سيارات 

واخرى لالطفاء.
حواجز  االمنية  القوات  وتقيم 
احللة،  طرق  معظم  يف  تفتيش 
حبثًا  وتفتشها  السيارات  وتوقف 
عن متفجرات. وقال كريم اخلفاجي 
لبيع  حماًل  ميلك  الذي  سنة(   40(
اهلجوم  موقع  قرب  اهلاتف  اجهزة 
ان »انفجارًا كبريًا وقع بالقرب من 
شعيب  مطعم  قرب  حسيين  موكب 
وصول  لدى  ثان  انفجار  اعقبه 
االسعاف«.  وسيارات  االمن  قوات 
الناس  من  »كثريين  ان  واضاف 
أجلوا الضحايا ورأينا اطفااًل ونساء 

بني القتلى«.
يف  الداخلية  وزارة  واعلنت 
من  »عددًا  ان  موقعها  على  بيان 
املواطنني سقطوا بني شهيد وجريح 
وسط  مزدوج  ارهابي  تفجري  يف 
»كانت  البيان:  واضاف  احللة«. 
بعبوتني  املزدوج  التفجري  حصيلة 
يف  التجارة  غرفة  أمام  ناسفتني 
احللة،  وسط  مشهد  باب  منطقة 

بلغت 25 شخصًا بني شهيد وجريح، 
وعدد الشهداء مرشح للزيادة نظرًا 
إىل خطورة اصابة بعض اجلرحى«. 
وتابع: »قامت قوة امنية من شرطة 
احلادث،  مكان  بتطويق  احملافظة 
املستشفى،  اىل  اجلرحى  ونقلت 

والشهداء اىل الطب العدلي«.
جنوب  كلم   110( كربالء  يف 
دائرة  يف  مسؤول  قال  بغداد(، 
»سيارة  ان  الشرطة  يف  اإلعالم 
باب  منطقة  يف  انفجرت  مفخخة 
من  كيلومرت  بعد حنو  على  طويريج 
مسؤول  واكد  القدمية«.  املدينة 
يف دائرة الصحة يف احملافظة ان 
مخسة  مقتل  اىل  ادى  »االنفجار 
اشخاص واصابة 13«. وأضاف ان 
»الطرق املؤدية اىل املدينة القدمية 
سيارة  عن  جار  والبحث  اغلقت 

مفخخة ثانية«.
ان تقع هجمات يف  النادر  ومن 
كربالء اليت استقبلت قبل ايام حنو 
ثالثة ماليني زائر من العراق ودول 
مقتل  ذكرى  احيوا  وغربية  عربية 

االمام احلسني يف واقعة الطف.
وقال اخلبري العراقي يف الشؤون 
احليدري  علي  االسرتاتيجية  االمنية 
يف  كانت  االمنية  »القوى  ان 
خالل  ونشاطها  استعداداتها  ذروة 
املناسبة االخرية )ذكرى عاشوراء(، 
حصل  املناسبة  هذه  انتهاء  وبعد 

نوع من الرتاخي«.
واضاف ان »القوى االمنية عادة 
ما تكون جمهدة بعد مناسبات مماثلة 
يستغله  الرتاخي  من  نوع  فيحدث 
اىل  اضافة  مباشر،  بشكل  العدو 
غياب التقنيات احلديثة اليت تكشف 

املتفجرات«.

ويف هجمات اخرى، اعلن املالزم 
 370( املوصل  شرطة  يف  اول 
ان  عويد  خالد  بغداد(  مشال  كلم 
واصيب  قتال  ومدنيًا  »شرطيًا 
مفخخة  انفجار سيارة  شرطيان يف 
الكرامة  حي  يف  دورية  استهدفت 

شرق املدينة«.
يف  حداد  حممود  الطبيب  واكد 
جثتني  تلقي  املوصل  مستشفى 
لشرطي ومدني ومعاجلة شرطيني.

يف الفلوجة )50 كلم غرب بغداد( 
قال املقدم يف الشرطة مجال عويد 
واصيب  قتلوا  اشخاص  »ثالثة  ان 
سبعة اخرون، مجيعهم من املدنيني، 
مفخخة  بسيارة  انتحاري  هجوم  يف 
وسط  للجيش  دورية  استهدفت 
املدينة«. واكد الطبيب عمر دلي يف 
مستشفى الفلوجة تلقي جثث ثالثة 
ثالثة  بينهم  سبعة  ومعاجلة  جنود 

عسكريني اصيبوا يف اهلجوم.
مصدر  قال  ايضًا،  بغداد  ويف 
»شخصًا  ان  الداخلية  وزارة  يف 
قتل واصيب 11 يف انفجار سيارة 
النداف،  جرف  منطقة  عند  مفخخة 
على الطريق الرئيسي جنوب املدينة 
ستة  واصيب  شخص  أيضًا  وقتل 
ناسفتني  عبوتني  بانفجار  آخرون 
يف منطقة التاجي« )25 كلم مشال 

بغداد( قرب مقر عسكري.
بعد  األمس  هجمات  وجاءت 
مقتل 12 شخصًا الثلثاء يف انفجار 
ثالث  استهدفت  مفخخة  سيارات 
وتعد  بغداد.  مشال  يف  حسينيات 
هذه اهلجمات االكرب يف العراق منذ 
حني  املاضي  )سبتمرب(  أيلول   9
قتل 76 شخصًا يف سلسلة هجمات 

استهدفت مناطق متفرقة.

اليمنية  السلطات  عرضت 
بأي  يدلي  ملن  مالية  مكافأة 
معلومات تقود إىل توقيف قتلة 
خالد  السعودي  الديبلوماسي 
وقت  يف  صنعاء،  يف  العنزي 
لقيت فيه اجلرمية استنكار دول 
اليت  اخلليجي  التعاون  جملس 

رأت فيها جرمية إرهابية.
وقالت »وكالة األنباء اليمنية« 
إن جلنة أمنية مينية عرضت مكافأة 
 25( ريال  ماليني  مخسة  قدرها 
ألف دوالر( ملن يقدم معلومات 
القتلة. ومل تعلن أي  تقود إىل 
اهلجوم  عن  مسؤوليتها  جهة 
العنيزي  منزل  قرب  وقع  الذي 
لكن  صنعاء  ضواحي  إحدى  يف 
مسؤواًل أمنيًا قال  إن السلطات 
مسؤولة  القاعدة  أن  »تفرتض 

عنه«.
وكان جثمان العنزي أعيد إىل 
مراسم  له  وجرت  أمس  بالده 
مطار صنعاء مبشاركة  وداع يف 
حممد  ركن  اللواء  الدفاع  وزير 
ناصر أمحد ووزير الداخلية اللواء 
عبدالقادر قحطان، ورئيس جهاز 
األمن القومي الدكتور علي حسن 
هيئة  رئيس  ونائب  األمحدي 
اللواء  للعمليات  العامة  األركان 
ركن علي حممد صالح، والسفري 
السعودي علي بن حممد احلمدان، 
بالسفارة  العسكري  وامللحق 
السفارة  وأعضاء  السعودية، 

واملكاتب التابعة هلا.
وقال وزير الدفاع اليمين يف 
األفعال  هذه  »مثل  إن  تصريح 
اإلجرامية واإلرهابية اليت يرتكبها 
وضمريهم  دينهم  فقدوا  من 
لن  وإنسانيتهم،  وأخالقهم 
بني  األخوية  العالقات  يف  تؤثر 
عمقًا  تزيدها  ما  بقدر  البلدين، 

وصالبة«.

السفري  قال  جهته،  من 
احلادثة  هذه  »إن  احلمدان: 
عن  اململكة  تثين  لن  اإلجرامية 
تقديم الدعم واملساندة والوقوف 
يف  خصوصًا  اليمن،  جانب  إىل 
تتطلب  اليت  احلالية  الظروف 
أجل  من  البلدين،  جهود  تكاتف 
اليمن  وإخراج  اإلرهاب،  مواجهة 

من تأثريات األزمة الراهنة«.
أعربت  نفسه،  اإلطار  ويف 
واستنكارها  إدانتها  عن  قطر 
الذي  اإلرهابي  للعمل  بشدة 
أدى إىل مقتل العنزي ومرافقه، 
اخلارجية  وزارة  يف  مصدر  وعربرّ 
مع  بالده  تضامن  عن  القطرية 
قطر  مواقف  جمددًا  السعودية، 
العنف واإلرهاب  الثابتة يف نبذ 
وما  وصوره،  أشكاله  مبختلف 
وترويع  ضحايا  من  عنه  ينجم 

لآلمنني.
كما أعربت البحرين عن إدانتها 
بيان  وقال  اإلجرامي،  للعمل 
مملكة  »إن  اخلارجية:  لوزارة 
استنكارها  عن  تعرب  البحرين 
النكراء،  اجلرمية  هلذه  الشديد 
الديبلوماسي  حبياة  أودت  اليت 
العنزي وتؤكد وقوفها إىل جانب 
يف  السعودية  العربية  اململكة 
مواجهة األعمال اإلرهابية كافة، 
وكل ما ميس أمنها واستقرارها«. 
وأضاف البيان أنه »انطالقًا من 
الثابتة،  البحرين  مملكة  مواقف 
اليمنية  السلطات  تدعو  فإنها 
وفتح  كافة،  اإلجراءات  الختاذ 
للكشف  وشفاف  عاجل  حتقيق 
اإلمارات  ودانت  اجلناة«.  عن 
مساعد  وقال  اإلرهابي،  اهلجوم 
وزير اخلارجية اإلماراتي للشؤون 
أمحد  طارق  الدكتور  السياسية 
اهليدان إن »دولة اإلمارات تدين 

هذا العمل اإلرهابي الشنيع«.

اليمن يعرض مكافأة مالية ملن يساعديف 
توقيف قتلة الديبلوماسي السعودي
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كشفت دراسة أجرتها جملة 
أن  الربيطانية  اإليكونومست 
عام  ثانية  ستحل  أسرتاليا 
2013يف قائمة أكثر  األماكن 

حظا  للمواليد اجلدد.
 8.12 أسرتاليا  وسجلت 
نقطة من مجلة 10 نقاط، حيث 
مل يفصلها عن سويسرا اليت 
تبوأت قائمة أكثر الدول حظا 

للمواليد اجلدد سوى %0.1.
االسكندافية  الدول  وحلت 
والدمنارك  والسويد  النرويج 
خلف  و5  و4   3 املراكز 

أسرتاليا.
نيوزيلندا  ترتيب  وجاء 
نيجريا  قبعت  بينما  سابعا، 
واألخري  الثمانني  املركز  يف 
حبسب  نقطة،   4.74 وسجلت 
جملة  أعدته  الذي  التقرير 

اإليكونومست الربيطانية.
على  الدراسة  واعتمدت 
جمموعة من استطالعات الرأي 
عرب فيها املواطنون عن مقدار 
السعادة اليت يشعرون بها يف 

أوطانهم، ونوعية احلياة.
هو  الثراء  معيار  يكن  ومل 
يف  أخذ  الذي  الوحيد  املعيار 
االعتبار، حيث مت اعتبار عوامل 
أخرى مثل مدى تفشي اجلرمية 
العامة  املؤسسات  والثقة يف 

وسالمة احلياة األسرية.
كان  أسرتاليا  أن  يذكر 

مصر: املعارضة حتذر من »حرب أهلية« 
واإلسالميون قد يرتاجعون عن »التحرير«

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 

أسرتاليا الثانية يف قائمة أكثر الدول حظا للمواليد اجلدد

ترتيبها الثامن عشر يف ترتيب 
املصدر: العنكبوت االلرتونيعام 1998.

املصرية  املعارضة  حتشد 
ميدان  يف  أنصارها  اليوم 
اإلسراع  على  احتجاجًا  التحرير، 
أعدته  الذي  الدستور  بتمرير 
مجعية تأسيسية ال تضم سوى 
اإلسالميني، فيما يتجه »اإلخوان 
إىل  وحلفاؤهم  املسلمون« 
ميدان  يف  احلشد  عن  الرتاجع 
حتذيرات  وسط  غدًا  التحرير 
»حرب  اندالع  من  املعارضة 
اإلسالميون  أقدم  إن  أهلية« 
الذي  امليدان  »اقتحام«  على 
تعتصم فيه املعارضة، وحتميل 
الرئيس حممد مرسي مسؤولية 

ما ستؤول إليه األوضاع.
»اإلخوان«  مجاعة  وكانت 
إىل  أنصارها  بيان  يف  دعت 
»دعم  مليونية  يف  املشاركة 
يف  غدًا  والشريعة«  الشرعية 
ميدان التحرير »نصرة للشريعة، 
وتأييدًا  للشرعية،  ودعمًا 
ومحاية  املنتخب،  للرئيس 
قوى  لكن  الثورة«.  ملكتسبات 
عدة أعربت عن ختوفها من وجود 
التحرير  ميدان  يف  اإلسالميني 
يف ظل اعتصام معارضي إعالن 
مرسي الذي منح لنفسه مبوجبه 
رقابة  وعطل  مطلقة  صالحيات 
ينذر  ما  قراراته،  على  القضاء 

بوقوع صدامات دامية.
حمسوبة  أصوات  وطرحت 

على مجاعة »اإلخوان« وحلفائها 
أفكارًا شبه مستحيلة للخروج من 
مأزق املواجهة بني الفرقاء يف 
التحرير، إذ طلب إسالميون من 
معارضي الرئيس إخالء امليدان 
لرتك  السبت  يوم  لساعات 
ثم  للتظاهر  للمواالة  الفرصة 
مغادرة امليدان، أوحتى القبول 
امليدان  يف  الفرقاء  بتعايش 
املضادة  التظاهرات  واعتبار 
أفكار  وهي  للنقاش،  فرصة 

قطعًا لن جتد سبياًل للتنفيذ.
طلبت  املعضلة  تلك  وأمام 
قيادات يف اجلماعة ويف قوى 
عن  الرتاجع  أخرى  إسالمية 
لتجنب  التحرير  يف  التظاهر 
اجتاهًا  أن  وُعلم  الصدام. 
غالبًا داخل اجلماعة يفضل إىل 
املواجه  امليدان  يف  التظاهر 
من  بعيدًا  القاهرة  جلامعة 

التحرير.
باسم  الناطق  وقال 
ردًا  غزالن  حممود  »اإلخوان« 
الرتاجع  إمكان  عن  سؤال  على 
التحرير:  التظاهر يف  عن قرار 
»إعادة النظر يف مكان التظاهر 
واردة يف شدة... سننظر إىل 
املصلحة العليا للبالد«. وأضاف 
التحرير  التظاهر يف  »قرار  أن 
ليس أمرًا ال ميكن الرتاجع عنه، 

فنحن لسنا مجاعة جامدة«.

قوى  أعلنت  املقابل،  يف 
باالعتصام  متسكها  املعارضة 
يف ميدان التحرير حتى إسقاط 
اإلعالن الدستوري وحل اجلمعية 
تشكيلها.  وإعادة  التأسيسية 
مؤمتر  يف  عدة  أحزاب  وطالبت 
القوى  كل  أمس  صحايف 
»حلماية  التحرير  إىل  بالنزول 
امليدان من أي حماولة للسلطة 

لتصفيته واحتالله«.
اليوم  املعارضة  وتنظم 
ميدان  صوب  تتجه  مسريات 
التحرير من مساجد عدة أبرزها 
واخلازندار  رمسيس  يف  الفتح 
يف شربا ومصطفى حممود يف 
السيدة  ومسجد  املهندسني 
يف  االستقامة  ومسجد  زينب 
اعتزامها  أعلنت  كما  اجليزة، 
كل  يف  غدًا  التظاهر  استمرار 
يف  واالعتصام  احملافظات، 
لكنها حضت  امليادين،  خمتلف 
مبؤيدي  االحتكاك  عدم  على 

»اإلخوان« وأنصارهم.
املعارضة  لقوى  بيان  واعترب 
ومجاعته  الرئيس  »أسلوب  أن 
تعبري عن نظام مرتعش ال ميتلك 
يف مواجهة الغضب اجلماهريي 
والعناد  األمنية  العصا  سوى 
املقيت يف تكرار واضح ألداء 
سلفه )حسين( مبارك«. وأضاف 
أن »نظام الرئيس مرسي ذهب 

البلد  فهويدفع  هوأبعد،  ما  إىل 
إىل جحيم حرب أهلية لن يدفع 
مثنها سوى الشعب، ولن يتحمل 
الرئيس  سوى  مسؤوليتها 
أبسط  فقدوا  الذين  ومجاعته 
السياسية  املسؤولية  قواعد 
بدعوتهم املؤيدين إىل التظاهر 
ومحلت  التحرير«.  ميدان  يف 
الرئيس »املسؤولية كاملة عن 
أي جمزرة دموية قد حتدث جراء 
ميدان  مجاعته  أعضاء  اقتحام 

التحرير«.
ووقعت البيان قوى عدة منها 
»التيار الشعيب« برئاسة محدين 
»الدستور«  وأحزاب  صباحي 
الربادعي  حممد  برئاسة 
و»التحالف الشعيب« و»املصري 
االجتماعي«  الدميوقراطي 
و»مصر  األحرار«  و»املصريني 
الوطنية  و»اجلمعية  احلرية« 
للتغيري« و»اجلبهة احلرة للتغيري 
السلمي« و»حركة االشرتاكيني 
 - أبريل   ٦ و»حركة  الثوريني« 

اجلبهة الدميوقراطية«.
»الكرامة«  حزب  واعترب 
دعوة  أن  بيان  يف  القومي 
غدًا  مليونية  إىل  »اإلخوان« 
إىل  »دعوة  التحرير  ميدان  يف 
اعتصام  الفتنة وحماولة لفض 
املعارضة  وقمع  امليدان 
بالعنف«، حمذرًا من خماطر األمر 
على استقرار البالد. وقال يف 
بيان: »جيب أن يتحمل رئيس 
منع  يف  مسؤوليته  اجلمهورية 
سيتحمل  الذي  اخلطر  هذا 
وأن  الكارثية،  نتائجه  شخصيًا 

تنبه اجلهات األمنية والسيادية 
هذه  خماطر  إىل  الرئيس 
املليونية«. وتساءل: »إذا كان 
اإلخوان ألغوا من قبل دعوتهم 
املاضي  الثلثاء  مليونية  إىل 
حفاظًا على الدماء، فلماذا اليوم 
اإلصرار  موقفهم وملاذا  غريوا 
التحرير؟«. وقال:  ميدان  على 
هذه  من  اهلدف  كان  »إذا 
العام  الرأي  هوإشغال  الدعوة 
مترير  عن  إهلائه  بغرض  بها 
ذلك  فإن  الدستور،  مسودة 

جرمية أكرب«.
القوية«  »مصر  حزب  ودعا 
املعتدل  اإلسالمي  برئاسة 
مجاعة  أبوالفتوح  عبداملنعم 
دماء  »حقن  إىل  »اإلخوان« 
املصريني«. ومحلها »مسؤولية 
ميدان  تراق يف  دم  أي قطرة 
الرئيس  محل  كما  التحرير«، 
»املسؤولية عن األمر وعن حال 
وقال  البالد«.  يف  االنقسام 
يف بيان إن »نزول اإلسالميني 
بدماء  استهتار  التحرير  ميدان 
إىل  وأقرب  املصريني... 
وشدد  جديدة«.  مجل  موقعة 
أرضية  »التظاهر على  أن  على 
سياسية  قضية  يف  الشريعة 
بالغة  دالالت  حيمل  بامتياز 
االختالف  حتويل  ألن  السوء، 
على إعالن دستوري صادر من 
الرئيس إىل قضية كفر وإميان 
وحق وباطل هولعب بالنار جيب 
أن يتوقف«. وأعربت »حركة ٦ 
أبريل« عن صدمتها من اختيار 
التحرير  ميدان  »اإلخوان« 
األمر  أن  معتربة  للتظاهر، 
العنف«.  إىل  صرحية  »دعوة 
وأخطرت منظمات مدنية النائب 
املتوقع  املوقف  خبطورة  العام 
يف ميدان التحرير السبت، كما 
أمحد  الداخلية  وزيري  خاطبت 
مجال الدين والدفاع عبدالفتاح 
بتأمني  للمطالبة  السيسي 

امليدان.

اعتزامها  عدة  قوى  وأعلنت 
ميادين  يف  االعتصام 
اليوم  من  اعتبارًا  احملافظات 
وتنظيم مسريات غدًا، ما يثري 
مع  صدام  حدوث  من  خماوف 
اإلسالميني الذين سيتظاهرون 
االشتباكات  أن  خصوصًا  غدًا، 
بني املواالة واملعارضة تكررت 
فيها  وسقط  احملافظات  يف 

قتيل ومئات املصابني.
مئات  واصل  ميدانيًا، 
التحرير،  ميدان  يف  االعتصام 
يف  املعتصمني  خيام  وزادت 
حدة  هدأت  فيما  الفت،  شكل 
الشرطة  بني  االشتباكات 
ميدان  يف  واملتظاهرين 
املواجه  بوليفار«  »سيمون 
أن  بعد  األمريكية  للسفارة 
بكتل  اجليش  من  قوات  سدت 
خرسانية شارع عبدالقادر محزة 
استمرت  صدامات  شهد  الذي 
اجلدار  صبية  واعتلى  أيامًا. 
املتمركزة  الشرطة  ورشقوا 
وأمطرت  باحلجارة.  خلفه 
املتظاهرين  الشرطة  قوات 
املسيلة  القنابل  من  بوابل 
للدموع وطاردتهم يف الشوارع 
وصدمت  العشرات  وأصابت 
قوات  لتمكني  آخرين،  بآلياتها 
اجليش  يف  املهندسني  سالح 

من بناء اجلدار اخلرساني.
االشتباكات  وانتقلت 
النيل  كورنيش  إىل  املتقطعة 
قرب سور السفارة الربيطانية. 
الغاز  قنابل  الشرطة  وأطلقت 
وسط  املتظاهرين،  لتفريق 
وتقطع  املرور  حركة  توقف 
بعد  والسيارات  باملارة  السبل 
املنطقة  شوارع  غالبية  سد 
وكان  اخلرسانية.  باجلدران 
قنديل  هشام  الوزراء  رئيس 
ووزير الداخلية تفقدا مساء أول 
من أمس منطقة االشتباكات بعد 
فرض قوات الشرطة سيطرتها 

على املنطقة.
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

اجمللس الوزاري رفض دعم غيالرد يف 
التصويت ضد قرار االمم املتحدة اعطاء 

الفلسطينيني مقعد عضو مراقب

تقرير سنوي : املرضى النفسيون يف أسرتاليا يف خطر

كشفت دراسة أن حنو نصف 
مستخدمي احملمول يف أسرتاليا 
يشعرون بالصدمة جراء الفواتري 
 %40 يدفعون  حيث  املرتفعة، 
أكثر من العقود الشهرية املعلن 
عنها، وفقا لدراسة أجرتها جامعة 

ماكواري.
وأوضحت الدراسة أن متوسط 
عنها  املعلن  الشهرية  التكلفة 
يالمس مستوى 53 دوالر شهريا، 
إال أن التكلفة احلقيقية الشهرية 
تبلغ  املستخدمون  يتكبدها  اليت 

73 دوالر.
الدراسة  مؤلف  وقال 
العوامل  أحد  إن  غراي  ديفيد 
األساسية خلف الرسوم الزائدة، 
استخدام  يف  اإلفراط  هو 
عدد  امتالك  جراء  املعلومات، 
متزايد من املستخدمني للجواالت 

الذكية)مسارت فونز(.
كمية  »ارتفعت  وتابع: 
يتداوهلا  اليت  املعلومات 

»صدمة فواتري« بعد انتشار 
السمارت فون يف أسرتاليا

اقرتبت قيادة جوليا غيالرد من 
االنهيار يوم الثالثاء بعد رفض 
سياستها  دعم  الوزراء  جملس 
لالمم  قرار  ضد  التصويت  يف 
)امس  اخلميس  يوم  املتحدة 
الفلسطينيني  اعطاء  االول( 

مقعد عضو مراقب.
البداية  يف  مقاطعة  فبعد 
لرأي أغلبية  زمالء حكومتها ليل 
الوزراء  رئيسة  عادت  االثنني، 
بعد  وتراجعت  الثالثاء  صباح 
الوزراء  من  تهديدا  واجهت  ان 
اجتماع  يف  ضدها  بالتصويت 

.)caucus( حزب العمال
املرة  هي  هذه  أن  ويعتقد 
األوىل منذ ان دفع بوب هوك 
اليورانيوم  تعدين  يف  قدما 
aCoron هيل  كورونايشن  )يف 

اليت   1991 عام  يف   )tion Hill

احلكومة  رئيسة  فيها  تتحدث 
عن توصيات صادرة عن جملس 

الوزراء.
جملس  مصادر  وأكدت 
الوزراء ان غيالرد اضطرت إىل 
الرتاجع يائسة خالل اجتماع يوم 
اليت  التهديدات  بعد  الثالثاء 
بوب  اخلارجية  وزير  ان  ذكرت 
كار كان سيصوت ضدها إذا مت 
وضعه للتصويت على الطاولة، 
على  جتربها  سابقة  يشكل  مما 

االستقالة.
الوزراء  رئيسة  تفادت  وقد 
اجتماع  »محام دم« يف  حصول 
عن  إعالنها  خالل  من  احلزب 
موقف وسط السرتاليا باالمتناع 
االمم  يف  التصويت  عن 

املتحدة.
يوم  بامسها  املتحدث  وقال 
الثالثاء انها ال تعلق على مسائل 

االجتماع أو جملس الوزراء.
التحول  هذا  فاجأ  وقد 
الشرق  سياسة  يف  القسري 
األوسط املسؤولني األمريكيني 
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كانوا  الذين  واالسرائيليني 
يعتقدون ان أسرتاليا ستصوت 
االمم  قرار  ضد  جانبهم  اىل 

املتحدة.
حد  إىل  الرتاجع  هذا  وجاء 
نواب  من  الضغط  اثر  كبري 
وقفوا  الذين  ويلز  ساوث  نيو 
التصويت ضد  ضد غيالرد يف 
دولة اعطاء الفلسطينيني مقعد 
عضو بصفة مراقب لئال يسيئوا 
اىل اجملتمعات الشرق األوسط 
واجملتمعات املسلمة يف مقاعد 
ذات  سيدني  غرب  جنوب 
االصوات  يف  الضئيل  التأرجح 

قبل االنتخابات.
اعضاء  من   10 ان  ويعتقد 
ضمنهم  من  الوزاري  جملسها 
وأنطوني  كار  بوب  السيد 
كومبيت، حتدثوا  وكريغ  ألبانيز 
غيالرد  اآلنسة  موقف  ضد 
املتحدة  االمم  قرار  ملعارضة 
إعطاء الفلسطينيني وضع عضو 

بصفة مراقب.
دعم  غيالرد  خسرت  كما 
اجلناح اليميين يف حزب العمال 
ايضا  اجتمع  الذي  الوطين، 
يكون  أن  ورفض  االثنني  يوم 
ملزما يف التصويت لدعم موقف 

رئيسة الوزراء.
من  فقط  اثنني  أن  ويعتقد 
شورتن  بيل  احلكومة،  وزراء 
وهما  كونروي  وستيفن 
رئيسة  دعما  فيكتوريا،  من 

الوزراء.
غيالرد  اآلنسة  ان  وُيعتَقد 
االمم  قرار  بأن  جادلت 
التمثيل  مستوى  لرفع  املتحدة 
مراقب  صفة  اىل  الفلسطيين 
غري عضو ميكن أن يضر بعملية 

السالم اهلشة بالفعل.
السيد  ان  ُيعتقد  ذلك،  ومع 
مع  ساعة  أمضى  قد  كان  كار 
اآلنسة غيالرد قبل انعقاد جملس 

ليلة االثنني شارحا هلا  الوزراء 
املشاكل االنتخابية يف سيدني  
على  أسرتاليا،   متتنع  مل  اذا 
مل  إن  التصويت،  عن  األقل، 

يكن التصويت بنعم.
وقالت مصادر عمالية رفيعة 
اآلنسة  زعامة  ان  املستوى 
حافة   »من  اقرتبت  غيالرد 

االنهيار«.
حزب  رفيع يف  وقال مصدر 
أنها  هلا  اتضح  »كما  العمال 
ستكون يف ورطة لناحية العدد 
وانه كان من  احلكمة الرتاجع، 
احملك  على  كانت  فزعامتها 

بالفعل«.
»كانت   بارز:  وزير  وقال 
مضى  وقت  أي  من  أقرب 
لفقدان وظيفتها. كانت تتوقع  
يف  اليميين  اجلناح  يصوت  ان 
ترتاجح  مل  فلو  ضدها  احلزب 

لسقطت قيادتها«.
انه  نفى  كار   السيد  لكن 
أو  تهديدات  هناك  كانت 
اآلنسة  على  مورست  ضغوط 
غيالرد، مدعيا أنه احلس السليم 
الطريق  نهج  اعتمد  ألسرتاليا 

الوسطى يف هذه املسألة.
شكل  »اختذت  انها  وقال 

القرار وأظهرت قيادة ذكية«.
وقال كار ان »أسرتاليا تؤيد 
طريق  عن  الدولتني  حل  بقوة 
بان  يسمح  الذي  التفاوض 
إىل  جنبا  آمنة  إسرائيل  تعيش 
فلسطينية  دولة  مع  جنب  إىل 

آمنة ومستقلة يف املستقبل«.
يف  إلسرائيل  املؤيد  وكان 
دانيب،  مايكل  العمال  حزب 
الشؤون  جلنة  يرأس  الذي 
اخلارجية الربملانية، حسبما ورد، 
غاضبا من تراجع رئيسة الوزراء 
اعضاء  ضد  التصويت  عن 
عضو  صفة  الفلسطينيني 

مراقب يف االمم املتحدة.

مؤيدا قرار االمم املتحدة كار والبانيز، غيالرد ومعارضوه شورتن، كونروي ودانبي 

تزايد  بعد  احملمول،  مستخدمو 
الرابع،  اجليل  جواالت  اقتناء 
الالسلكي  االنرتنت  وخدمات 

فائق السرعة«.
وأدى تزايد استخدام جواالت 
السمارت فونز يف أسرتاليا إىل 
رسوم  حول  النزاعات  زيادة 

اإلنرتنت.
إدارة  مدير  قال  جهته،  من 
سيمون  االتصاالت  شكاوى 
املطرد يف  االرتفاع  إن  كوهني 
أجهزة السمارت فونز قد ضاعف 
املتعلقة  الشكاوى  عدد  من 
إىل  باإلضافة  الفواتري،  بارتفاع 
الشكاوى  يف   %150 زيادة 

املتعلقة برسوم االنرتنت.
األسرتالية  اهليئة  قالت  بينما 
كود  إن  واإلعالم  لالتصاالت 
تقدميه  مت  الذي  اجلديد  احلماية 
أفضل  محاية  مينح  العام،  هذا 

ملستخدمي احملمول.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

  أالن فيلز رئيس« لجنة األمراض النفسية«

قررت »هيئة نزاهة الشرطة« 
عدم الكشف عن  تقرير يتحدث 
شرطة  ضباط  خمالفات  عن 
بارزين بوالية نيو ساوث ويلز، 
كشفت  بعدما  سرا،  وبقائه 
مراجعة أن التقرير يشتمل على 

عدة عيوب.
التقرير  سرية  قرار  وقوبل  
 10 حلوالي  عمره  ميتد  الذي 
سنوات بانتقادات شديدة من » 
مجعية شرطة نيو ساوث ويلز« 

اليت وصفته باحملبط.
مفوض   ليفني  ديفيد  وكان 
مت  قد  الشرطة  نزاهة  هيئة 
تكليفه مبراجعة التقرير الذي مت 
إعداده عام 2004، واختاذ قرار 
بشأن إمكانية نشره على املأل.

 Strike يذكر أن التقرير أعدته
مشل  حيث   Force Emblems
ضباط  ضد  الشكاوى  بعض 
بينهم  بالوالية،  بارزين  شرطة 
احلالي  الشرطة  مفوض  نائبة 
إىل  باإلضافة  برين،  كاثرين 
ضباط آخرين كانوا يعملون يف 
وحدة اجلرائم اخلاصة والشؤون 
الداخلية، بشأن خمالفات تتعلق 
اإلفراج  شروط  يف  بانتهاكات 
على  تنصت  وأعمال  بكفالة، 
ويف  سابقني  ضباط  من   100

اخلدمة.
من جهته، قال مفوض شرطة 
نيو ساوث ويلز مايكل غاالتشر  
ينشر  أن  جيب  ال  التقرير  إن 
بعدما وصفه ديفيد ليفني بأنه 
كما  مرضية،  غري  معايري  يتخذ 
قال غاالتشر إنه لن ينشر أيضا 

مراجعة ليفني للتقرير.
بينما قال سكوت ويرب رئيس 
»مجعية شرطة نيو ساوث ويلز« 
إن الضباط ضحايا التنصت هلم 
جبدية  يشعروا  أن  يف  احلق 
عدم  قرار  منتقدا  التحقيقات، 

نشر التقرير.
ورأى  ديفيد شوبريدغ نائب 

» هيئة نزاهة الشرطة« بنيو ساوث ويلز ترفض نشر تقرير »فضيحة التنصت«
اخلضر إن غاالتشر طالب بنشر 
التقرير عندما كان يف صفوف 
» حياول  اآلن  بينما  املعارضة، 

حد  على  التقرير«  هذا  دفن 
قوله.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

قال أالن فيلز رئيس » جلنة 
األمراض النفسية األسرتالية إن 
التقرير السنوي للصحة النفسية 
من  الكثري  يثري  أسرتاليا  يف 

القلق.
تصرحيات  يف  فيلز  وأضاف 
إن  الثالثاء  أمس   بها  أدىل 
أسرتاليا حققت فشال ذريعا يف 
خدمات الصحة النفسية، مطالبا 
الفدرالية جوليا  رئيسة احلكومة 
النفسية  الصحة  بوضع  غيالرد 

يف قائمة أولوياتها.
اإلحصائيات   « فيلز:  وتابع 
النفسية،  باألمراض  املرتبطة 
بها  املرتبطة  الوفاة  وحاالت 
أمر مروع، األشخاص املصابون 
بأمراض نفسية حادة يقل معدل 
عن  سنة   25 بنسبة  أعمارهم 
أمراض  بسبب  الطبيعي  املعدل 
القلب والسكر والبدانة املرتبطة 

باملشاكل النفسية املزمنة«.
من جهته، اعرتف مارك باتلر 

وزير الصحة النفسية يف احلكومة 
نقص  أوجه  بوجود  الفدرالية 
عديدة يف جمال الصحة النفسية 
 4.5 بضخ  متعهدا  األسرتالية، 
مليون دوالر يف برنامج لتقليل 
بني  الشائع  االنتحار  معدل 

املرضى النفسيني.
وأردف قائال: »طلبنا من جلنة 
الصحة النفسية إمدادنا مبواطن 

اخللل، وسبل معاجلتها«.
هامفريز  كيفن  قال  بينما 
بوالية  النفسية  الصحة  وزير 
احلكومة  إن  ويلز  ساوث  نيو 
من  تقلل  أن  جيب  الفدرالية 
التصرحيات، وتركز على التنفيذ 
الفعلي لتحسني خدمات الصحة 

النفسية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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املليون  فضيحة  تزال  ال 
العمال  بنقابة  اخلاصة  دوالر 
تطارد   AWU األسرتالية 
احلكومة  رئيسة  غيالرد  جوليا 
الفدرالية، رغم مرور 17 عاما 
ظهر  وحتى   الفضيحة،  على 
املوضوع للنور للوهلة األوىل، 
يف   ليربالي  برملان  عضو  عرب 

برملان فكتوريا.
ووفقا لرئيسة احلكومة، فإنها 
مسؤولية  من  نفسها  تعفي 
متعمد،  خطأ  أي  ارتكابها 
مشرية إىل أنها كانت ساذجة 

يف ذلك الوقت.
غيالرد  سذاجة  وترتبط 
القديم  صديقها  مع  بعالقتها 
ويلسون،  موريتون  بروس 
رئيس نقابة العمال األسرتالية 
امسه  ارتبط  الذي  آنذاك 
بفضائح متعلقة بنقابة العمال 
األسرتالية، كما ذكرت تقارير 
وغوردون  سالتر  شركة  أن 
للمحاماة قامت بفصل غيالرد 
لدى  اليت كانت تعمل حمامية 
خلفية ضلوعها  على  الشركة، 
يف إنشاء مجعية تابعة للنقابة، 
الختالس  صديقها  استغلها 

شبح فضيحة بروس ويلسون 
يطارد غيالرد!
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آالف الدوالرات.
مل  اآلخر  اجلانب  على  ولكن 
الفدرالي  االئتالف  يقتنع 
سذاجة  بذريعة  املعارض 
غيالرد، معتربا أن عليها اإلجابة 
على أسئلة هامة، حول دورها 
يف  بارزة  سابقة  كمحامية 
وكمستشارة  احملاماة،  شركة 
من  فرتة  يف  للنقابة  قانونية 

أحلك عصورها.
جلوليا  السابق  الصديق    
الذي  ويلسون  بروس  غيالرد 
رئيس  منصب  يشغل  كان 

نقابة العمال األسرتاليني.
إن  املنتقدين  بعض  ويقول 
على  والقدرة  املصداقية 
من  الصحيحة  األحكام  إصدار 
اليت جيب  األساسية  الشروط 
وهو  القيادات،  يف  توفرها 
والدليل  غيالرد،  تفتقده  ما 
يف  تورطها  هو  ذلك  على 
باإلضافة  النقابة،  فضيحة 
إىل إصرارها على إنكار كافة 
معلوماتها عن الفضيحة، وهو 

ما يثري التساؤالت.
املاضي  اخلميس  يوم  ويف 
الشريك  ادعى نيك ستيانت  

سالتر   « بشركة  السابق 
وغوردون« للمحاماة أن غيالرد 
مبخالفات   1993 عام  علمت 
مالية تتعلق بصديقها السابق 
بتمويالت  خاص  ويلسون، 
مجعية إصالحية تابعة للنقابة.

وأضاف ستيانت براون لقناة 
تصرحيات  يف  سي  بي  ايه 
أدلة بها يوم اخلميس: » األمر 

على  احلكم  لآلخرين يف  يرجع 
مصداقية جوليا غيالرد«.

التصرحيات  تلك  على  وردا 
أصدر مكتب غيالرد بيانا قال 
فيه: » مل يكن جلوليا غيالرد 
أو  قروض  بأي  عالقة  أي 
متويالت قبل أغسطس 1995، 

إنها مل ترتب لألمر«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بروس ويلسونجوليا غيالرد

بوب سميثايان كامربيدج

رالف بلويت

قررت ستة جمالس بلديات يف 
عمل  ويلز  ساوث  نيو  والية 
رسوم  خيص  فيما  تغيريات 
السيارات،  انتظار  وغرامات 
للحملة  الرتويج  إطار  يف 

االنتخابية.
تشملها  اليت  واجملالس 
باراماتا  هي  التغيريات 
سيدني  ومشال  وليفربول 
وفريفيلد  وليتشاردت 

ونيوكاسل.
باراماتا  بلدية  رئيس  وطالب 
جبعل  جملسه  شديد   جون 
يوم   جمانا  السيارات  انتظار 
منتصف  حتى  امليالد  عيد 
مبجانية  أيضا  وطالب  الليل، 
انتظار السيارات أيام العطالت 

الرمسية الرئيسية.
تلك  شديد  جون  وفسر 
»هنالك  بقوله:  التسهيالت 
عائالت جتد صعوبة يف انتظار 
السيارات يف مثل هذا الوقت 
بكل  يستحقون  السنة،  من 
رسوم  ذات  ميالد  عيد  تأكيد 
انتظار سيارات جمانية، أريدهم 
أن يستمتعوا بالتسوق، ومقابلة 
األصدقاء واألقارب، والتجول 
يف باراماتا دون أن يساورهم 
مصاريف  تكبد  من  قلق  أي 

انتظار سيارات باهظة«.
اعرتض  مشابه،  سياق  ويف 
بلدية  رئيس  مانون  نيد 
اليت  القسوة  على   ليفربول 

6 بلديات يف نيو ساوث ويلز تقدم 
تسهيالت يف انتظار السيارات

قررت 6 مجالس بلديات يف نيو ساوث ويلز تقليص رسوم 
وغرامات انتظار السيارات

انتظار  غرامات  مجع  بها  يتم 
البلدية  مجعت  إذ  السيارات، 
عام  خالل  دوالر  مليون   4.3
حصيلة تلك الغرامات، وطالب 
واستخدام  األمور،  بتيسري 
ولباقة،  يسرا  أكثر  أسلوب 
قائال: »بدال من إلتقاط صور 
ثم  املخالفني،  للسائقني 
بكل  سؤاهلم  ميكن  تغرميهم، 
سيدي  فضلك  »من  احرتام 
يف  متانع  هل  سيدتي،  أو 

املغادرة؟«.
ليست  الغرامات  أن  وتابع 
للبلدية،  الدخل  جلمع  وسيلة 
اجلهد  قصر  عدم  جيب  لذا 
على حتصيلها، بل جيب تيسري 

األمور على املواطنني.
غيبسون  جيلي  قررت   بينما 
سيدني  مشال  بلدية  رئيسة 
منح 15 دقيقة انتظار سيارات 
األعمال  منطقة  عرب  جمانية 
القادم،  العام  املركزية 
»إذا  بقوهلا:  ذلك  وفسرت 
البتياع  االنتظار  يف  رغبت 
رغيف خبز أو شراء حليب  مثال، 
ال تقلق، فلن يتم حتصيل أي 

رسوم انتظار منك«.
كما يبحث رئيس بلدية فريفيلد 
فرانك كاربون ختصيص مناطق 
حول  جمانية  سيارات  انتظار 
السن،  لكبار  الطبية  املراكز 

وحول املدارس.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

العالناتكم يف اهلريالد 
االتصال على الرقم
0403482345
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

نليب 
طلبات 
كافة 

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

753 Hume Hwy, Shop 28A  

Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 

sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

EMOGENE CONTRACTING TEAM 

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

تسعرية مجانية .. معاملة ممتازة  
 وكفالة يف العمل

 أكثر من 30 سنة خربة
لالتصال: جان فارس

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

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

كشف استطالع حديث مت إجراؤه 
مستخدمي  من   753 مبشاركة  
إن  األسرتاليني،  الفيسبوك 
يقضون  إنهم  يشعرون   %31
على  الالزم  من  أطول  وقتا 
إىل  النسبة  وترتفع   ، املوقع 
بني  العمرية  الفئة  يف   %61

18-29 سنة.
وقال 43% من املشاركني إنهم 
يفكرون يف غلق حساباتهم على 
النسبة  ووصلت  الفيسبوك، 
أكثر من 47% يف املرحلة  إىل 
مبا  سنة،   29-18 بني  العمرية 
من  كبرية  نسبة  أن  على  يدل 
األسرتاليني يعتربون الفيسبوك 
عبئا جيب التخلص منه، ولكن ال 

يقدرون على تنفيذ ذلك.
من  أسرتالي  طالب  ووصف 
الفيسبوك  حنو  شعوره  سيدني 
باستمرار  نفسه  جيد  إنه  بقوله 
يضغط على أيقونة إعادة حتميل 
اخلاصة  الفيسبوك  صفحة 
إن  التحديثات،  عن  باحثا  به، 

األسرتاليون عاجزون عن مقاطعة 
الفيسبوك رغم شعورهم بالضجر!!

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.comاسرتاليا يف أسبوع

قس أسرتالي: كنت أعتدي على زوجيت 
بالضرب املربح!!

بيرت  كان  سنوات،  أربع  منذ 
بعد  عصيبة،  بظروف  مير  بيين 
يف  عائلته  عن  انفصل  أن 
كوينزالند، وقدم إىل سيدني، 
فتحول  عمل،  فرصة  جيد  ومل 

إىل إدمان املخدرات واخلمور.
عدم  بتهمة  عليه  القبض  ومت 
املثول أمام احملكمة يف إحدى 
لقسم  اقتياده  ومت  القضايا، 
مارس   5 بالكتاون يف  شرطة 

.2008
ويف متام الساعة الواحدة ظهرا 
بيين  قابل  اليوم،  ذلك  يف 
أخربه  والذي  قانونيا  حماميا 
ثانوية  أمام حمكمة  إنه سيمثل 
موعد  حلني  سراحه،  يطلق  ثم 

حتديد حماكمة مستقبلية له.

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 

 الرومانسية تذبل يف أسرتاليا بسبب الفيسبوك

الفيسبوك مبثابة شيطان يتملك 
من املرء إىل درجة اإلدمان«

وتكشف مؤسسة نيلسن البحثية 
عن عدم تناقص نسبة استخدام 
ال  أسرتاليا،  يف  الفيسبوك 
أجهزة  انتشار  عقب  سيما 
السمارت فونز واآليباد احلديثة، 
يطلق  البعض  جيعل  ما  وهو 
لكنها    »2 »الفيسبوك  عليه 
الفعلية  املشاعر  عن  تشف  ال 

للمستخدمني.
أنه رغم مشاعر  القول  وخالصة 
مستخدمي  تنتاب  اليت  الضجر 
أسرتاليا،  يف  الفيسبوك 
هؤالء  معظم  يستطيع  لن 
عنه،  االستغناء  املستخدمني 

حتى لو فكروا بذلك.
أن  األرقام  كشفت  كما 
تناقص  يف  تسبب  الفيسبوك 
وحدوث  الرومانسية،  مشاعر 

العديد من حاالت االنفصال.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

فيديو يفضح قسوة الشرطة يف نيو ساوث ويلز!!
احملامي،  مع  وجوده   وأثناء 
وضوضاء  جلبة  هنالك  كان 
شديدين يف الزنزانة اجملاورة، 
ما تسبب يف صعوبة التواصل 
بني بيين وحماميه، وهو ما جعله 
اهلدوء،  بعض  طالبا  يصيح 
الضباط  حفيظة  أثار  ما  وهو 
وغاي  لوكاس  واين  الثالثة 
حيث  بارتل،  وديفيد  ايغلتون 
طوقه اثنان منهم من ذراعيه، 
بقيد، ثم محلوه  والثالث كبله 

وأدخلوه الزنزانة 3.
ووفقا لرواية الضباط الثالثة، 
العدائي  هو  بيين  كان  فقد 
االعتداء  مبحاولة  واملبارد 
بالبصق   واتهموه  ليهم، 
والتهجم عليهم، وتوجيه ضربة 

توجيه  ومت  لوكاس.  للضابط 
10 اتهامات ضد بيين.

ويف مايو 2008 استمع القاضي 
بيرت باغدين يف حمكمة بينريث 

احمللية إىل تفاصيل ما حدث، 
الضابط  شهادة  إىل  واستمع 
املشكلة  أن   إال  لوكاس، 
مقطع  يف  كانت  األساسية 

األحداث  يصور  الذي  الفيديو 
فنية  عيوب  به  كانت  حيث 
ليست  تفاصيله  جعلت  كثرية 
بيين  سراح  وأطلق  واضحة، 

الضباط الثالثة واين لوكاي وغاي ايغلتون وديفيد بارتل الذين ادعوا زورا أن بيرت باني اعتدى عليهم بالضرب

بكفالة يف يوليو 2008، قبل أن 
تعود القضية أمام احملكمة يف 
يناير 2009، واستطاع ستيفن 
فصل  بيين  حمامي  روبسون 
الكامريات  من  واضحة  صور 
الزنزانة  وداخل  خارج  السرية 
3، وأعطى شريطا جديدا كشف 
وأسقط  بيين،  براءة  بوضوح 
إذ  ضده،  املوجهة  االتهامات 
والالإنسانية  القسوة  أوضح 
اليت تعامل بها الضباط الثالثة 

مع بيين.
قد  اهلريالد  صحيفة  وكانت 
توضح  تقارير  عدة  نشرت 
أقسام  يف  املتبعة  القسوة 

شرطة نيو ساوث ويلز.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

طالب روجر كوك رئيس » جلنة 
بتطبيق  السيارات«   حوادث 
التكنولوجيا اليت حتجب إشارات 
يف  للسائقني  اخللوية  اهلواتف 
أثناء  أسرتاليا  جنوب  والية 
يتم  أن  على  سياراتهم،  حترك 
الذين  السائقني  على  تطبيقها 
متكرر  بشكل  ضبطهم  يتم 
أثناء  هواتفهم  يستخدمون 

القيادة.
إىل  اإلحصائيات  أحدث  وتشري 
سائق،  ألف   12 تغريم  مت  أنه 
خالل العام املاضي الستخدامهم 
بإمجالي  القيادة،  أثناء  احملمول 
غرامات بلغ ما يربو عن 4 مليون 

دوالر.
وأضاف روجر كوك أن السائقني 
املمارسات  تلك  على  بإقدامهم 
يعرضون حياتهم وحياة اآلخرين 

إىل أخطار مجة.
تشريع  وضع  جيب  أنه  وتابع 
حلجب إشارات هواتف السائقني 

املخالفني.
اإلشارات   حجب  جهاز  ويتكلف 
يف  ويباع  دوالر،   230 حوالي 

اجتاه لتطبيق جهاز حجب إشارات 
احملمول يف سيارات جنوب أسرتاليا!!

تم تغريم أكثر من 12 ألف سائق خالل العام املاضي الستعمالهم لهواتفهم 
الجوالة أثناء القيادة

أسواق بريطانيا
اجلهاز اجلديد » حاجب إشارات 
احملمول« الذي حيجب إشارات 
السيارة  حترك  أثناء  الشبكة 
بتقنية  ويعمل  املخالفة، 
اجلديدة  والتكنولوجيا  البلوتوث 
يعمل  صغري  جهاز  على  تعتمد 
وضعه  ويتم  البلوتوث  بتقنية 
أسفل عجلة القيادة، وهو يعمل 
على منع االستخدامات املتعددة 
للمحمول، ويسمح فقط مبكاملات 

الطوارئ.
سيناقش  أنه  كوك  واستطرد 
والية  وحكومة  شرطة  مع 
تطبيق  ضرورة  أسرتاليا  جنوب 
العام  مع  اجلديدة  التكنولوجيا 

اجلديد.
ارتكاب  نسبة  أن  وأردف 
تتضاعف  للحوادث  السائقني 
استخدامهم  حالة  يف  مرات   4

اهلواتف اخللوية أثناء القيادة.
يذكر أن غرامة استخدام اهلاتف 
احملمول أثناء القيادة يف الوالية 

تبلغ 291 دوالر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مات  األسرتالي  القس  يعرف  
النتائج  سنة(،  بولتون)42 
بشكل  املنزلي  للعنف  الوخيمة 
وأنه  سيما  ال  اآلخرين،  يفوق 
يف  زوجته  ضرب  على  اعتاد 

املاضي.
بولتون يعمل اآلن  قسيسا يف 
»باون هيلز« يف مدينة بريزبن، 
لكنه يعرتف مباضيه األسود يف 

العنف املنزلي.
ويتواصل بولتون خالل وظيفته 
الدينية مع ضحايا وجناة العنف 
أحد  كان  أنه  رغم  املنزلي، 
منصب  يشغل  حيث  مرتكبيه. 
ريبون«  وايت   « منظمة  سفري 

اخلريية املناهضة للعنف.
ويسرد بولتون جتربته قائال: » 
معا  وعملنا   ،1991 عام  تزوجنا 
يف مشروع جتاري صغري، وكنا 
نقضي ساعات طويلة يف العمل، 
وتعاظمت الضغوط والتوتر، إىل 
اجلسدي  االعتداء  يف  بدأت  أن 

عليها«.
باإليذاء  معها  بدأ  أنه  وتابع 
جتاوز  ثم  واللفظي،  النفسي 
هذا احلد إىل استخدام  الضرب 

والعنف.

شعور  متلكين  »فجـأة  وأردف: 
ملا  والدهشة  بالذنب  هائل 
لقد  عنف،  من  عليه  أصبحت 
كنت أسبها بأقذع األلفاظ اليت 
مل أكن أختيل التفوه بها، جبانب 

الضرب البدني املتواصل«.
ورجعت يوما ما من العمل ألجد 
العالقة   «  : تقول  منها  رسالة 
بيننا أضحت خطرية للحد الذي ال 
ميكن معه االستمرار، سأغادر«.

واستطرد بولتون: » مل أصدق 
يف  أنها  ظننت  البداية،  يف 
ثم  قصرية  عطلة  يف  ستذهب 

تعود، لكن ذلك مل حيدث.
بعد  وافقت  زوجته  أنه  وأضاف 
ذلك بعد وساطة بعض األصدقاء 
لعل  جتريبية  فرتة  خوض  على 
األجواء تتحسن، لكن ثقة زوجته 
مبا  متاما،  حتطمت  قد  كانت 
يعين استحالة العالقة، وانتهت 

العالقة إىل األبد.
قائال:  بولتون  القس  واختتم 
يف  نغرس  أن  مجيعا  حنتاج   «
حتى  األمهات،  احرتام  أبنائنا 

نضحى منوذجا طيبا هلم«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

  مات بولتون يأمل أن يضحى نموذجا طيبا لولده 
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أوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتونياسرتاليا يف أسبوع

جناح خطة  حتفيز العائالت 
األسرتالية  العاطلة على العمل

ارتفاع عمر استقالل األبناء يف 
أسرتاليا يرهق األمهات

قامت  جديدة  إحصائية  كشفت 
بها جامعة نيو ساوث ويلز إن 
األمهات األسرتاليات تستمر يف 
خدمة أبنائهن حتى بعد جتاوزهم 

مرحلة الطفولة واملراهقة.
الدراسة  على  القائمون  وقام 
املكتب  إحصائيات  باستغالل 
مشلت  لإلحصائيات  األسرتالي 
5512 شخص يف الفرتة الزمنية 

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

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

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

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

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 

بني 15- 34 سنة يعيشون يف 
منازل عائالتهم.

من   %97 أن  الدراسة  ووجدت 
األمهات يقومون بأعمال منزلية 
من  فقط   %81 بينما  يومية، 

اآلباء يلتزمون بتلك األعمال.
كما أوضحت الدراسة أن %74 
من الفتيات يساعدن يف األعمال 
النسبة  تتعد  ال  بينما  املنزلية، 

54% فيما يتعلق بالشباب.
الربوفيسور  قالت  جهته،  من 
لني كريغ القائمة على الدراسة 
صعودا  كشفت  األرقام  إن 
األبناء  استقالل  عمر  يف  كبريا 
عن منازل عائالتهم يف أسرتاليا 
على  متزايدا  عبئا  يشكل  مبا 

أولياء أمورهم.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اليت  اجلريئة  اخلطة  حققت 
وضعتها احلكومة العمالية بشأن 
بدالت  على  االعتماد  تقليص 
للعائالت  االجتماعي،  الدعم 
إذ  مبكرا،  جناحا  العاطلة،  
يف  اآلالف  اشرتاك  عن  أمثرت 
العمل،  على  لتحفيزهم  جتارب 
يواجهون خطر فقدان تلك  وإال 

البدالت.
جيين  العائالت  وزيرة  وتعترب 
ماكلني هي املخططة األساسية 
يف  وقالت  اجلديدة،  للخطة 
تصرحيات هلا إن احلكومة تشعر 
هدفها  حتقيق  من  تقرتب  أنها 
بدالت  على  االعتماد  بتقليل 
عن  البحث  وتشجيع  البطالة، 

عمل.
العائالت   « لربنامج  ووفقا 
الوالدين  الذي يشجع  العاطلة« 

بدالت  على  يعيشون  الذين 
تزيد  ملدة  االجتماعية  الرعاية 
 2642 حوالي  فإن  عامني،  عن 
من اآلباء واألمهات قد بدأوا يف 

حبث العودة إىل سوق العمل.
حضور  واألمهات  لآلباء  وميكن 
اخلدمات  وزارة  بإشراف  ورش 
االستعداد  لتنمية  اإلنسانية 
إىل العودة للعمل، قبل أن يتم 
بدالت  وخيسرون  ذلك،  فرض 
الرعاية االجتماعية يف حالة عدم 

إذعانهم.
يف  ثقتها  عن  ماكلني  وأعربت 
ليس   « قائلة:  اخلطة،  جناح 
يف  األطفال  ينمو  أن  عدال 
الوالدان،  فيها  يعمل  ال  عائلة 
بالشرف  شعورا  متنح  الوظيفة 

والكرامة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسرتالية  احلكومة  تطور 
تطبيقا جديدا ميكنها من رصد 
يف  املستخدمني  حمادثات 

مواقع التواصل االجتماعي.
اجلديد  التطبيق  فكرة  ونبعت 
من   Vizie اسم   حيمل  الذي 
 »ESA« اسم  حيمل  تطبيق  
خدمات  منح  إىل   يهدف 
الطوارئ حتذيرات واستغاثات  
مبكرة للكوارث، مكثت منظمة 
والصناعية  العلمية  البحوث 
الفدرالية CSIRO ثالث سنوات 
لتطوير التطبيق«ESA«   كما 
الدفاع،  وزارة  من  كل  جربه 
ومؤسسة  كوينزالند  وحكومة 

»أسرتاليا لعلوم األرض«.
  »ESA«  وتعتمد فكرة التطبيق
اليت  التغريدات  جتميع  على 
أمثال  كلمات  فيها  تتواجد 
و  »زلزال«  و  »حرائق« 
هذه  نقل  ثم  »عاصفة« 
املعلومات لسلطات الطوارئ.

املاضي،  أغسطس  ويف 
سرعة  على  التطبيق  ساعد 
عشيب  حريق  إىل  التوصل 
مستشفى  من  بالقرب  اندلع 
كوينزالند،  يف  »كلونكوري« 
بشكل سريع للغاية حيث  عمد 
بعض أصحاب السيارات على 
الطريق السريع املتاخم ملوقع 
تغريدات  كتابة  على  احلريق 
رؤيتهم  فوق  سريعة  حتذيرية 
التطبيق  ومتكن  للنريان، 
بسرعة  التحذير  التقاط  من 
خدمات  إىل  ونقله  رهيبة، 
الطوارئ على التو، ومت إخالء 
مما  أسرع  بشكل  املستشفى 

أسرتاليا تطور تطبيقا جديدا 
يرصد حمادثات مستخدمي االنرتنت

  تطبيق جديد يسمح للحكومة األسرتالية بالتجسس على محادثات  مواقع التواصل االجتماعي 

لو كان االعتماد على مكاملات 
الطوارئ التقليدية.

من   ESA تطبيق  متكن  كما 
سرعة  معرفة  حادث تصادم 
القطار العنيف الذي وقع يف 
ملبورن يف الثالث من نوفمرب، 
 Dandenong يف  وحتديدا 

.South
منظمة  تقوم  عليه،  وبناء 

والصناعية  العلمية  البحوث 
الفدرالية بتطوير تطبيق جديد  
يدعى Vizie ذات تأثريات أكرب 
متتد إىل نطاق السياسة، حيث 
املستخدمني  حمادثات  يرصد 
ال سيما اليت تدور حول قضايا 
العديد  عرب  حساسة،  سياسية 

من مواقع االنرتنت.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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مورننغ  أوردت صحيفة سيدني 
هريالد أربعة من آراء رجال الدين 
احلياة  كيفية  حول  املسيحي، 
ممارسة  ودون  زواج،  دون 
اجلنس، وهو ما يطلق عليه حياة 
العزوبية اليت تعد شرطا أساسيا 
للقساوسة، وفيما يلي  تفصيل 

بهذه اآلراء.
1- القسيس مارتن: 

بالنسبة لي تعترب حياة العزوبية 
نوعا من تقويم النفس، ولكن ال 
خيلو األمر من صعوبات، ال سيما 
أنين أقوم بتعليم الدرين لفتيات 
مرحلة  الثانوية، يف  املرحلة  يف 
الوصول لقمة النضوج اجلسدي، 
حول  نفسي  مع  أفكر  وكنت 
الكيفية املثلى للتعامل مع هؤالء 
أجنذب  أنين  أنكر  ال  الفتيات، 
هلن جنسيا، أكون كاذبا وأمحقا 
إذا ادعيت غري ذلك، ولكن هذا 
للتمادي  يدفعين  ال  االجنذاب 
فقط  جنسية،  عالقة  إقامة  حنو 
فتاة  هذه  إن  نفسي  مع  أقول 
اللعب  علي  ولكن حيظر  مجيلة، 
مثينة،  هدية  أنها  جنسيا،  معها 
مل  نفسي،  أكبح  أن  جيب  لكن 
أقم بعالقة جنسية من قبل، أبلغ 
العمر 45 سنة، وأحاول أن  من 
أمتاشى مع حياة العزوبية بشكل 
أشعر  ال  كبت،  دون  طبيعي، 
بالذنب إذا انتابتين مشاعر رغبة 
جنسية، ألن اإلحساس اجلنسي 

يف داخل كافة األشخاص.
2- القسيس زافري

مل يعرتيين أي إحساس بالشك 
العزوبية، ألن رغبيت  حول حياة 
قسيسا  أصبح  أن  يف  كانت 

وعضوا يف املنظومة الدينية.
ضرورة  مع  متاما  راضيا  كنت 
عمر  يف  كنت  أعزبا،  أظل  أن 
عندما  والعشرين،  السادسة 
وبعدها  الديين،  طريقي  بدأت 
نفسي:  سألت  سنوات  بثالث 
أن  باستطاعيت  سيكون  هل   «
أكمل طريق احلرمان اجلنسي إىل 
استشارة  وحاولت  النهاية؟«، 

صحيفة أسرتالية حتاور 4 من رجال الدين 
املسيحي حول » احلرمان اجلنسي«
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عدد من القسيسني يف الكيفية 
املثلى الستكمال الطريق، لكنين 
حامسة،  إجابات  على  أحصل  مل 
معتمدا  الطريق  مواصلة  فقررت 

على الذات.
أحاول توسيع دائرة أصدقائي، 
بالوحدة،  شعور  أي  أقتل  حتى 
أجد  وال  عاما   56 اآلن  عمري 
حياة  مع  التكيف  يف  مشكلة 

العزوبية اإلجبارية.
3- »األخ« جون

القساوسة، حنن حمكومون  مثل 
بالعزوبية، عمري 68 عاما، عندما 
كنت يف السادسة عشر ذهبت 
الالهوت،  لتعليم  معهد  إىل 
البقاء  بضرورة  وقتها  وأخربت 
هبة  تلك  إن  لي  قالوا  أعزبا، 
من الرب، وجيب تكريس نفسك 

هلل.
عن  تعليمات  هنالك  تكن  مل 
اجلنسية،  الرغبة  مقاومة  كيفية 
بأي  أبي وأمي مل خيرباني  حتى 
بعض  ترادودني  كانت  شيء، 
أشعر  وكنت  اجلنسية،  األحالم 
أنين  لو  كما  حياهلا،  بالذنب 

فعلت جرما.
عندما المس عمري العقد الرابع، 
يف  ووقعت  امرأة  على  تعرفت 
اجلنس،  منارس  مل  لكننا  حبها، 
العالقة  لي  شرحت  لكنها 
اجلنسية، لقد كانت امرأة مطلقة، 
بالوحدة، وساعدتها يف  وتشعر 

التغلب على وحدتها.
القسيس سني

العزوبية  أعترب  لي  بالنسبة 
لقد  للغاية،  جيدا  أمرا  اإلجبارية 
من  متسعا  عزوبييت  منحنتين 
من  الكثري  مع  للتحدث  الوقت 
وجعلتين  ومساعدتهم،  األناس 
أشعر  الذي  للرب  أكثر  أتقرب 
دائما.  أحادثه  مين،  قريب  أنه 
اجلنسية  شهييت  احلسن  حلسن 
ذلك  واعتربت  الشدة،  منخفضة 
وظيفيت  ألواصل  ربانية  هدية 

الدينية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

 « أجرته صحيفة  حتقيق  كشف 
صنداي تلغراف« أن املتعاقدين 
لشراء منازل عرب رهون عقارية 
يتكبدون مبالغ أكرب إذا استعانوا 

بسماسرة رهون عقارية.
مقدار  السماسرة  أكثر  وخيفي 
العمولة اليت حيصلون عليها من 
املقرضني، عند جناحهم يف جلب 
زبائن هلؤالء املقرضني)بنوك أو 

مؤسسات عقارية متخصصة(.
حوالي  أن  األرقام  وتكشف 
نصف منازل  أسرتاليا اليت مت 
عقارية، مت  رهون  عرب  ابتياعها 
إبرامها عرب االستعانة بسماسرة 
رهون عقارية يتلقون عمولة من 

املقرضني.
احلصول  مت  وثائق  وأوضحت 
أن  مسسرة  شبكيت  من  عليها 
الرهانات  يف  العمولة  نسبة 
العقارية تبلغ 4000 دوالر لكل 
دوالر،  ألف   400 قيمته  قرض 

خرباء: حذاري من مساسرة الرهون 
العقارية يف أسرتاليا

باإلضافة إىل حصول السمسار 
على نسبة سنوية خالل كل سنة 
من سنوات تسديده ترتاوح بني 

.%0.35 - %0.15
كيل  بيرت  حذر  جهته،  من 
مفوض جلنة ASIC من أن هؤالء 
خيدعون  ما  غالبا  السماسرة 
حول  الشراء  يف  الراغبني 
ويقومون  احلقيقية،  األسعار 
على  اعتمادا  األسعار  برفع 
من  يأخذونها  اليت  العمولة 

املقرض.
ماثيو  حذر  السياق،  ذات  ويف 
مجعية   « قيادات  أحد  ليفي 
مع  التعامل  من  املستهلك« 
العقارية،  الرهون  مساسرة 
نصائحهم  على  االعتماد  وعدم 
 « بقوله:  ذلك  مفسرا  املالية، 
أنت تتعامل مع بائع يرغب يف 

جين  أكرب مكاسب«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيس  ويلسون  بروس  كسر 
األسرتاليني  العمال  نقابة 
السابق  والصديق  األسبق 
احلكومة  رئيسة  غيالرد  جلوليا 
إثر  الصمت،  حالة  الفدرالية 
لغيالرد  املوجهة  االتهامات 
مالية  انتهاكات  يف  بضلوعها 
شركة  يف  عملها  بفرتة  تتعلق 
وغوردون«  »سالتر  احملاماة 
يف تسعينات القرن املنصرم، 
مجعية  من  اختالسات  بشأن 
اتهم  للنقابة،  تابعة  إصالحية 
مبعرفة  بارتكابها  ويلسون 

غيالرد.
تصرحيات  يف  ويلسون  وقال 
أدىل بها لـ »فريفاكس ميديا«: 
أخطاء،  أي  ترتكب  مل  »غيالرد 
مل  شيء،  كل  أوضح  دعوني 
يكن دور غيالرد يتعدى تقديم 
للجمعية  القانونية  االستشارة 

اإلصالحية التابعة للنقابة«.
ال  غيالرد  »جوليا  وتابع: 
أي  بشأن  معلومات  أي  تعرف 
تتعلق  قانونية  غري  ممارسات 

بتلك الفرتة«.

صديقها السابق: غيالرد مل ترتكب أي أخطاء!!

من  متحدثا  ويلسون  واستطرد 
ساوث  نيو  مشال  يف  منزله 

قرر  إنه  السبت  مساء  ويلز 
الضغط  أعقاب  يف  التحدث 

اإلعالمي املستمر.
املعارضة   من   كال  أن  يذكر 
واإلعالم يشكالن  ضغطا هائال 
على غيالرد بشأن تلك القضية 
اليت ترجع وقائعها إىل حوالي 
البعض  وطالبها  عاما،   17
باإلجابة على أسئلة تتعلق مبدى 
مت  عقاري  رهن  يف  ضلوعها 
دفعه عرب أموال النقابة اليت مت 

اختالسها.
أحد  بليويت  رالف  قام  كما 
القضية  يف  املتورطة  األمساء 
لشرطة  بشهادته  باإلدالء 
من  يعرفه  فيما  فكتوريا 
من  عودته  عقب  معلومات، 
قضاها  فرتة  بعد  أسرتاليا، 

خارج البالد.
جولي  قالت  جهتها،  من 
االئتالف  زعيم  نائبة  بيشوب، 
الفدرالي املعارض توني أبوت 
إن تصرحيات ويلسون تعد جزءا 
دور  على  التسرت  من حماوالت 
وطالبت  الفضيحة،  غيالرد يف 
ويلسون بسرد احلقيقة كاملة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

الربامج  بعض  تسببت 
فكرة   حتمل  اليت  التلفزيونية 
» جددي بيتك بنفسك« يف 
إثارة خماوف الكثري من نشطاء 
النساء  تعرض  من  الصحة 
اليت  األسبستوس  أللياف 

تصيب بأمراض خطرية.
روبسون  باري  قال  جهته،  من 
أمراض  مؤسسة  رئيس 
إن  أسرتاليا  يف  األسبستوس 
حتفز  عديدة  تلفزيونية  برامج 
جتديدات  عمل  على  النساء 
النفس،  على  اعتمادا  منزلية 
هؤالء  أن  االكرتاث  دون 
بأورام  لإلصابة  عرضة  النساء 
أللياف  التعرض  جراء  سرطانية 
األسبستوس، اليت كانت مكونا 
أساسيا لبناء املنازل األسرتالية 
يتم  أن  قبل   ،1987 عام  قبل 
الصحية،  خطورتها  اكتشاف 

وآثارها السلبية.
وتابع روبسون: » لسوء احلظ 
حنن على موعد مع موجة جديدة 

األسبستوس خطر يهدد نساء أسرتاليا

من ضحايا األسبستوس بسبب 
القائمني على تلك الربامج اليت 
التحذيرات  املشاهدين  متنح  ال 
األلياف  تلك  من  الكافية 

املميتة«.
األورام  انتشار  نسبة  وكانت 
السرطانية الناجتة من التعرض 
لألسبستوس منتشرة بني عمال 

املناجم وأصحاب املهن.
التحذيرية  احلملة  وتركز  
خطورة  على  تركز  اجلديدة 
القيام بتجديدات منزلية بشكل 
االنتباه ملخاطر  عشوائي، دون 
األسبستوس، كما مت بناء بيت 
يوضح  احلملة،  ضمن  متنقل 
جيب  اليت  األماكن  للعائالت 
املنازل  جتديد  أثناء  جتنبها 
القاتلة  األلياف  وجود  الشتباه 

داخلها.
إحدى  تعد  أسرتاليا  أن  يذكر 
اإلصابة  معدل  يف  الدول  أكرب 

بأمراض األسبستوس.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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األسقف  هوغينز  فيليب  قال 
األجنليكاني مبلبورن إن تأشريات 
الذي  الذهبية«  التذكرة   «
املستثمرون  مبوجبها  يستطيع 
على  احلصول  األثرياء  األجانب 
وممارسة  األسرتالية،  اإلقامة 
استثماراتهم يف أسرتاليا، تضر 

بشخصية الوطن.
عكس  التصريح  ذلك  ويأتي 
الفدرالية  احلكومة  توجهات 
احلكومة  احتواء  على  تعتمد  اليت 
من  املزيد  الحتواء  الفدرالية 
الذين  األجانب،  املستثمرين 
مليون   5 األقل  على  ميتلكون 
أسرتاليا  يف  الستثمارها  دوالر 
تأشريات  لربنامج«  وفقا 

االستثمار«.
هوغينز:  األسقف  وتساءل 
احملددة  االختبارات  هي  ما   «
بها  صنع  اليت  الكيفية  ملعرفة 
األموال،  تلك  املستثمرون 
مبادئ  هؤالء  حيرتم  هل 
العمل  منظمة  وشروط  التجارة، 
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أسقف أنغليكاني: تأشرية االستثمار 
اجلديدة تفسد أسرتاليا!!

على الرغم من أن الطاقة الشمسية 
نسبتهما  تتعدى  ال  الرياح  وطاقة 
يف  الكهرباء  توليد  نسبة  من   %4
أكدت  املناخ  جلنة  أن  إال  أسرتاليا، 
من  أرخص  يصبح  قد  كليهما  أن 

الفحم حبلول عام 2013. 
تيم  الربوفيسور  قال  جانبه،  من 
فالنري إن لوحات الطاقة الشمسية 
أعلى البنايات رمبا بالفعل أرخص من 
الكهرباء التقليدية يف املناطق ذات 
جنوب  مثل  الباهظة،  الطاقة  أسعار 
غرب والية أسرتاليا الغربية، وبعض 

املناطق اإلقليمية.
وأضاف أن هنالك ازدهار يشهده 
قطاع الطاقة الشمسية، حيث بدأت 
واتسعت  االخنفاض،  يف  تكلفتها 
أسواقها يف أحناء شتى مثل اهلند.

فالنري:  الربوفيسور  واستطرد 
اهلواتف  غزت  كيف  تأملت  إذا 

توقعات بانتشار استخدام الطاقة 
الشمسية والرياح لتوليد كهرباء أسرتاليا

عاما   15 ال  خالل  األسواق  اجلوالة 
املاضية، ميكن أن يتم تطبيق ذلك 
على تكنولوجيا الطاقة الشمسية«.

منزل  ألف   754 حوالي  أن  يذكر 
ألواح  تستخدم  جتارية  ومنشأة 

الطاقة الشمسية يف أسرتاليا.
حنو  تولد  أن  أسرتاليا  وتهدف 
الطاقة  عرب  طاقتها  من   %20
بينما   ،2020 عام  حبلول  املتجددة 
ثلثها   ،%10 اآلن  النسبة  تتعد  ال 
و%25  الكهرومائية،  الطاقة  عرب 
الطاقة  الرياح، و3% من  من طاقة 

الشمسية.
وتوقع حدوث استثمارات متزايدة 
ظل  النظيفة، يف  الطاقة  قطاع  يف 
الواقع الذي يقول إن حنو ثالثة أرباع 
الطاقة الكهربائية يف أسرتاليا يتم 

توليده عرب الفحم.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.comاسرتاليا يف أسبوع

أسرتاليا  والية  شرطة  ألقت 
شخصني  على  القبض  الغربية 
شيعة  مصلني  إزعاج  بتهمة 
عاشوراء  بذكرى  احتفاهلم  أثناء 
الوالية.وكانت  مساجد  أحد  يف 
جتمعوا  قد  الشيعة  من  جمموعة 
يوم  »أرنكليف«  مسجد  داخل 
عاشوراء،  بيوم  لالحتفال  األحد 
العقيدة  لدى  املقدس  اليوم 
الشيعية، الذي يتزامن مع يوم 
الرسول  جنل  احلسني  مقتل 

حممد. 
الواحدة  الساعة  متام  ويف 
املصلون  ارتاب  األحد،  ظهر 
يف شخص كان يصلي بشكل 
اجته  كما  للمصلني،  خمالف 
ناحية اإلمام الشيعي، مبا أدخل 
الشيعة،  لدى  الشك  مشاعر 
شديدة،  وجلبة  مشادة  وحدثت 
قامت الشرطة على إثرها بإلقاء 
وعلى  الرجل،  على  القبض 
خارج  ينتظره  كان  آخر  شخص 

املسجد.
وتعتقد الشرطة أن الشخصني 
يعانون من أمراض نفسية، وال 
توجد معلومات بشأن امتالكهما 
لفصيل  انتمائهما  أو  أسلحة، 

ديين معني.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اعتقال شخصني 
أزعجا مصلني شيعة 

يوم عاشوراء يف 
غرب أسرتاليا

الدولية؟«.
التأشريات  منح  مع  أنه  وتابع 
هلؤالء  الذين يهربون من العنف 
حيث  بالدهم،  يف  واالضطهاد 
ألسرتاليا  امتنانهم  عن  يعربون 
جبد  ويعملون  احتضنتهم،  اليت 
ذاتهم،  إثبات  أجل  من  وشرف 
الشخصية  يقوي  ما  وهو 
األسرتالية، ولكن اقتصارها على 

األثرياء حيمل خماطر عديدة«.
ميديا«  »فريفاكس  وكانت 
أثرياء  تقدم   قضية  أثارت  قد 
من آسيا للحصول على التأشرية 
من  العديد  تتجاوز  اليت  اجلديدة 
اإلجنليزية  حتدث  مثل  املعايري 
بطالقة مقابل التعهد باستثمارات 

5 مليون دوالر داخل أسرتاليا.
الفدرالية   احلكومة  وتتوقع 
على  احلاصلني  عدد  وصول 
إىل  اجلديدة  االستثمار  تأشرية 
700 خالل عام من بداية الربنامج 

الذي انطلق السبت املاضي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني القس فيليب هوغينز

اخلميس  االول  امس  أعلن 
السناتور بوب  اخلارجية  وزير 
كار أن أسرتاليا لن تقف يف 
وجه تعزيز وضع الفلسطينيني 
وقال  املتحدة.  االمم  يف 
السناتور كار انه من املتوقع 
االعضاء  الدول  تصوت  ان 
قرار  على  املتحدة  االمم  يف 
وضع فلسطني كعضو مراقب 
املوافق  اخلميس  يوم  وذلك 
29 نوفمرب- توقيت نيويورك.

 أضاف السناتور كار »اننا 
يتمتع  أن  وجه  يف  نقف  لن 
بوضع  الفلسطيين  الوفد 
مساو لوضع الفاتيكان كدولة 

مراقبة غري-عضو«.
عن  اسرتاليا  »ستمتنع 
قرار  يقدم  عندما  التصويت 
هذا  الحقا  فلسطني  موضوع 

االسبوع«.
أمل  رسالة  »هذه  مضيفًا 

اىل فلسطني«.
هذا  ان  هلذا  يكن  »ومل   
وقيادة  دعم  لوال  أن حيصل 
رئيسة الوزراء اليت استمعت 
لكل وجهات النظر يف املؤمتر 

احلزبي.«
ان  كار  السناتور  وقال 

معالي وزير اخلارجية السناتور بوب كار
فلسطني كعضو مراقب يف االمم املتحدة

اجياد  بقوة  تؤيد  اسرتاليا 
يسمح  الذي  للدولتني  حل 
العيش  السرائيل  خالله  من 
بأمان جنبا اىل جنب مع دولة 
فلسطينية آمنة ومستقلة يف 

املستقبل.
فإن  االثناء  هذه  »يف   
دعم  برسالة  يبعث  تصويتنا 
قوية القامة وطن فلسطيين«

هذا  يلقى  أن  »أتوقع   
قبل  من  ترحيبًا  التصويت 
العامل  يف  الفلسطينيني 
االراضي  يف  وخاصة 
»حنث  مضيفًا  الفلسطينية«، 
اىل  العودة  على  الطرفني 

املفاوضات حبسن نية.«
السناتور  وسيجتمع  هذا   
اجلالية  من  باعضاء  كار 
الفلسطينية يف سدني مساء 

يوم اجلمعة.
هذا  مشروع  حظي  واذا   
اغلبية  بأصوات  القرار 
املتحدة،  االمم  يف  االعضاء 
الفلسطينية  السلطة  ستمنح 
مراقبة  دولة  وضع  مبوجبه 
حق  بالتالي  سيؤكد  والذي 
بتقرير  الفلسطيين  الشعب 

املصري.
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متفرقـــات

موقف  بعد  احلدث  صدارة  إىل   2013 انتخابات  عادت  فجأة 
البطريرك املاروني، متمّسكًا بإجرائها يف موعدها مبعزل عن قانون 
االنتخاب. أعاد ترتيب املواقع واألدوار وأحرج األفرقاء، وخصوصًا 
يريد  َمن  بني  اخليار  بات   .2008 قانون  رفض  استعجلوا  الذين 

االنتخابات وَمن ال يريدها

دخل استحقاق االنتخابات النيابية، املقّررة يف حزيران املقبل، 
يف مرحلة جديدة من اجلدل والتجاذب بعد املواقف األخرية للبطريرك 
على  رأسًا  املعادلة  َقَلَب  حينما  الراعي،  بطرس  بشارة  املاروني 
جديد  بقانون  االنتخابات  وقرن   2008 قانون  رفض  بعدما  عقب. 
يأخذ يف االعتبار التمثيل املسيحي، وضع البطريرك أولوية إجراء 
االنتخابات على القانون الذي ستخضع ألحكامه، مبا يف ذلك قانون 
اجلمهورية  لرئيس  مشابه  موقف  مع  الراعي  كالم  تزامن   .2008
ميشال سليمان، الثالثاء، عندما أعلن رفضه متديدًا عبثيًا جمللس 
النواب. عنى ذلك أيضًا أولوية استحقاق 2013 على ما عداه، بعدما 
رفض  قد  ـــ  تصّلبًا  أقل  بنربة  لكن  كالبطريرك  ـــ  الرئيس  كان 

قانون 2008.
مل ُيوصد رئيس اجلمهورية األبواب دونه متامًا، وظّل يؤكد متّسكه 
مبشروع النسبية، أو كل تقسيم للدوائر يراعي روح اتفاق الطائف، 
على  النواب  يقّره جملس  انتخاب سواه  قانون  كل  بإحالة  ويلّوح 
اجمللس الدستوري كي يفيت يف دستوريته. ورغم استمرار نفاذ 
النظر  بغية صرف  حوله  جدل  إحداث  2008، شاء سليمان  قانون 
عنه، من دون أن يكون متيقنًا من إقرار مشروع النسبية، وال أي 

قانون انتخاب آخر.
قاَرَب البطريرك املوضوع من جانب آخر. مل يقل أي قانون يريد، 
وال تصّرف على أنه معيّن بالدخول يف السجال على تقسيم الدوائر، 
وال أعطى تصّورًا حمتماًل هلا، مكتفيًا باملواصفات. تقّدم القانون 
املواقف  غمرة  إجرائها يف  من  أشهر  تسعة  قبل  االنتخابات  على 
املتبادلة، ما أتاح للبطريرك اإلصرار على قانون يعطي املسيحيني 
مقاعدهم كلها بأصواتهم. حلق به الزعماء املوارنة األربعة ورفضوا 
قانون 2008، وتصّرفوا على أنهم دفنوه نهائيًا. كذلك حلق تّيار 
املستقبل حبلفائه املسيحيني ورفض ما رفضوه، وحلقت الثنائية 

الشيعية حبلفائها املسيحيني ورفضت ما رفضوه.
هذا  وتربير  والتوقع  االجتهاد  عناء  األفرقاء  على  يوفر  وكي 

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

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

www.totospizzahouse.com
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شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
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مل  اليت  العبارة  آنذاك  بّري  نبيه  اجمللس  رئيس  أطلق  املوقف، 
يستخدمها الراعي حتى، إال أنها أضحت اليوم األكثر إحراجًا للجميع 

يف آن واحد: البطريرك ألقى احلرم الكنسي على قانون 2008.
وحده رئيس احلزب التقّدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط كان 
خارج هذا اإلمجاع. بيد أنه بدا اآلن ــ بعد املوقف األخري للبطريرك 
ُيِرد  الذي كان على حق. أصر على قانون 2008، ومل  الوحيد  ــ 
منه، خالفًا للراعي وسليمان، سوى دائرة الشوف مستقلة وموّحدة 

بتصويت أكثري.
رفضت بكركي القانون املنبثق من اتفاق الدوحة، وقد أضحى 
ال  التوافقي  الرئيس  ال  االتفاق.  ذلك  تركة  من  بقي  ما  وحده 
يزال رئيسًا توافقيًا، وال حكومة الوحدة الوطنية أفلحت يف تعايش 
املواالة واملعارضة، وال طاولة احلوار الوطين بعد تأجيل جلسة اليوم 
بسبب مقاطعة قوى 14 آذار أظهرت جدواها يف ابتالع تناقضات 
األفرقاء. إال أن قانون 2008، على طرف نقيض من سائر بنود 
اتفاق الدوحة، ال يزال حيظى بتوافق قوى 8 و14 آذار عليه، سواء 
مشاريع  وراء  اختبأوا  الذين  أو  به  متّسكهم  إظهار  تفادوا  الذين 

واقرتاحات أخرى بديلة.
ومع إصرار البطريرك على االنتخابات مسّلمًا بإجرائها وفق القانون 
النافذ، صار يف وسع األفرقاء اآلخرين االختباء وراء موقفه لتربير 
موافقتهم على إجراء انتخابات 2013 يف ظّل قانون 2008. على حنو 
مطابق متامًا ملا أشاعوه يف األشهر املنصرمة عندما تسابقوا على 

استظالل عباءته برفضهم ما يرفض وقبوهلم ما يقبل.
الواقع أن موقف الراعي هو حصيلة وقائع صنعها فريقا 8 و14 
أو   2008 قانون  وفق  انتخابات  بني  موقفاهما  ترّجح  بعدما  آذار 
يتساويان  كانا  اخليارين  كال  احلالي.  النواب  والية جملس  متديد 

يف احلظوظ:
لقانون  اقرتاحات  ثالثة  بني  عقيم  جبدل  الوقت  إمرار  أوالها، 
جديد لالنتخاب هي النسبية واللقاء األرثوذكسي والدوائر الصغرى 
الـ50، رغم معرفة قوى 8 و14 آذار بأن أيًا منها لن يبصر النور 
من دون موافقة الطرف اآلخر عليه. كالهما رفض سلفًا مشروع 
اآلخر، فوضعا قانون 2008 يف الظّل من غري أن يبحثا عن بديل. 
كان تذّمر وزير الداخلية مروان شربل من جلسات اللجان النيابية 
املشرتكة ملناقشة االقرتاحات الثالثة أسطع دليل على عدم رغبة 

الطرفني يف اخلوض يف أي منهم.

ثانيهما، مقاطعة قوى 14 آذار، منذ 19 تشرين األول املاضي 
حني  إىل  النواب  جملس  احلسن،  وسام  اللواء  اغتيال  أثر  على 
 8 قوى  رفض  ظّل  ميقاتي. ويف  الرئيس جنيب  احلكومة  سقوط 
آذار وجنبالط تنّحيها وإصرار الفريق اآلخر على شرطه، لن ُيكتب 
للربملان أن يلتئم، وال ألي مشروع قانون جديد لالنتخاب إقراره. 
يصّح ذلك أيضًا على ما يرتّدد عن تعديل قانون 2008 يف مقابل 

القبول بإجراء االنتخابات تبعًا ألحكامه.
ثالثها، إصرار جنبالط على البقاء على مسافة متساوية من كل 
النيابية يف الربملان  آذار، وتعطيله األكثرية  من فريقي 8 و 14 
من خالل رفضه مشروع النسبية، وعدم االنضمام يف الوقت نفسه 
إىل املعارضة لتمكينها من إقرار اقرتاح الدوائر الـ50. وهو بذلك 
وضع اجلميع أمام خيار واحد هو العودة إىل قانون 2008، من دون 
أن يفصح، حتى اآلن على األقل، عن حلفائه يف انتخابات 2013، 
يف الشوف وعاليه. وإىل أن حيني أوان االستحقاق يلزم جنبالط 

الوسط بينهما.
عليها  يرتكز  اليت  احلالية  الداخلية  القوى  موازين  يف  رابعها، 
استقالة  عن  الغربي  للتحّفظ  مباشرًا  سببًا  وأصبحت  االستقرار، 
تشكل  ال  ختلفها،  أخرى  على  االتفاق  دون  من  ميقاتي  حكومة 
فيها:  األساسيني  الطرفني  على  عبئًا   2008 قانون  إىل  العودة 
يف  احلاسم  الشيعي  الصوت  ذات  الدوائر  يف  الشيعية  الثنائية 
البقاع واجلنوب، وتّيار املستقبل يف الدوائر ذات الصوت السيّن 
احلاسم يف بريوت والشمال وصيدا والبقاعني األوسط والغربي. 
يسيطر القطبان الشيعي والسيّن على مقاعد الطائفتني ويتحّكمان 
بأكثر من نصف املقاعد املسيحية يف دوائر أخرى، يسع كل منهما 

ترجيح الكّفة حللفائه.
ــ وهو مصدر رفض الراعي والزعماء املسيحيني  إال أن ذلك يعينـ 
ـــ اكتفاء الناخبني املسيحيني بـ33 مقعدًا فقط من  قانون 2008 
املقاعد الـ 64 اليت رعى الدستور من خالهلا املناصفة وحّدد قانون 
االنتخاب عددها. ينجح النواب الـ33 بأصوات الناخبني املسيحيني 
يف دوائر ذات الغالبية، أو األرجحية، املسيحية كاملنت وكسروان 
وجبيل والبرتون والكورة وزغرتا وبشري وجزين والدائرة االوىل 
من بريوت. ال حيجب ذلك حاجة مسيحيي 14 آذار إىل تّيار املستقبل 
يف زحلة والكورة والدائرة األوىل من بريوت، وحاجة التيار الوطين 

احلّر إىل الثنائية الشيعية يف جبيل وبعبدا.

لبطريرك يضع حصان االنتخابات أمام عربة القانون
نقوال ناصيف
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قضاء وقدر

 »الرقم 112« يوقع لصوصاً يف قبضة القوى األمنية

بـ«الرقم 112«، حيث متكنت  استنجد عدد من ضحايا اللصوص 
القوى األمنية على اثر ذلك من توقيف مخسة أشخاص يف عملييت 

سلب وسرقة منفصلتني يف منطقة جونية.
وفجر 18 اجلاري ويف حملة صربا، اقدم مسلحان كانا على منت 
سيارة »فان« - هيونداي - بيضاء، على سلب شخصني بقوة السالح 

بعد إصعادهما معهما بقصد نقلهما من حملة ضبية اىل طرابلس.
النجدة  وقد متت مطاردتهما بعد ورود اتصال هاتفي على رقم 
112 اىل غرفة عمليات جونية من احد الضحايا، فرتكا السيارة وفرا 
حنو االحراج حيث اوقفهما عناصر الدورية، وتبني انهما كل من: ع. 

م.)28عامًا( وأ.أ.)27عامًا(.
هاتف  وجهاز  السلب  عملية  يف  املستخدمة  السيارة  وضبطت 
لبنانية سلمت  الف لرية  IPAD« و450   « خلوي وساعة يد وجهاز 

للمسلوبني.
وبالتحقيق معهما، تبني أنهما من أصحاب السوابق جبرائم خطف 
وحماولة  األمن  قوى  حاجز  من  وفرار  النار،  وإطالق  السالح  بقوة 
دهس أحد عناصره ووضع لوحات مزورة وترويج خمدرات وسرقة 
وحيازة أسلحة حربية. وقد أودعا مفرزة جونية القضائية للتوسع يف 

التحقيق معهما بناء إلشارة القضاء املختص.
من جهة أخرى وعلى أثر ورود اتصال هاتفي من احد املواطنني 
برقم النجدة 112 يفيد عن تعرض حمله للسرقة وانه يتابع السارقني 
يف حملة املعاملتني - جونية، توجهت دورية من فصيلة درك جونية 
عند الساعة الثامنة مساء من تاريخ اجلاري اىل احمللة، ومتكنت من 
د.  وم.  عامًا(   41( ف.  وع.  )40عامًا(  ت.  ن.  من:  كل  توقيف 

)36عامًا(.
وبالتحقيق معهم، تبني أنهم قاموا بعمليات سرقة عدة من داخل 
لبنان، مستخدمني سيارة عمومية  التجارية يف حمافظة جبل  احملال 

نوع تويوتا »أفانزا« لون مشباني.
كما تبني انهم من أصحاب السوابق جبرائم سرقة، تعاطي خمدرات، 
تهجم وطعن بالسكني، وأن املوقوف م.د. مطلوب للقضاء مبوجب 

مذكرة توقيف غيابية جبرم سرقة.
وقعوا  الذين  من  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  وطلبت 
ضحية أعمال مماثلة احلضور إىل مركز فصيلة درك جونية الكائنة 
يف سراي جونية، أو اإلتصال على الرقم: 09/910119 للتعرف على 

املوقوفني، متهيدا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حبقهم.
 21 بتارخيي  الداخلي  االمن  قوى  قطعات  متكنت  ذلك  إىل 
افعاال جرمية على  و2012/11/22 من توقيف 83 شخصا الرتكابهم 
اللبنانية كافة، وذلك ضمن اطار مهامها يف جمال حفظ  االراضي 
االمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف انواعها، بينهم: 17 جبرائم 
سرقة، 10 جبرائم خمدرات، 10 جبرم دخول البالد خلسة، 9 جبرم 
اعتداء على دورية قوى امن داخلي، 7 جبرم دعارة، 5 جبرم تزوير، 
اوراق  وايذاء، 3 دون  4 جبرم شيك دون رصيد، 4 جبرم ضرب 
ثبوتية، 2 جبرم تهريب، 8 جبرائم: تهديد، اساءة امانة، اطالق نار، 
خمالفة انظمة السري، سكر ظاهر، صدم وفرار، 4 مطلوبني للقضاء 

مبوجب مذكرات واحكام عدلية خمتلفة.

***
البحث عن مصري قتل مواطنه يف حارة صخر

  
األمن  لقوى  العامة  املديرية  أعلنت 
اجلاري ويف  ليل 22 23  أنه  الداخلي 
داخل  املعاملتني  صخر  حارة  حملة 
أحد املنازل حصل خالف بني كل من 
امساعيل عبد اجمليد واملدعو عبداهلل عبد 
العزيز نصر حامد بوجود شقيقه حممد 
وتطّور  وآخرين،  اجلنسية(  )مصريو 
اخلالف حيث قام عبداهلل املذكور بطعن 
أثرها إىل  نقل على  امساعيل بسكني 
املستشفى ثم ما لبث أن فارق احلياة 

فيما فّر الشقيقان املشتبه بهما.
وعممت املديرية بناء إلشارة القضاء 
املختص، الرسم الشمسي للمدعو حممد 
الذي يشبه إىل حد كبري شقيقه عبداهلل 
)تعّذر احلصول على صورة له( وطلبت 

املساهمة  وجودهما،  مكان  عن  أو  عنهما  معلومة  أي  لديهم  ممن 
بتوقيفهما من خالل اإلبالغ عن مكان وجودهما، عرب االتصال فورًا 
الرقم:  أو مبركز فصيلة درك جونية على  الطوارئ 112  على رقم 
09/910119 أو بأقرب مركز عسكري، لإلدالء مبا لديهم من معلومات، 
علمًا بأن كل مواطن يساهم يف إعطاء أي معلومة يبقى امسه طّي 

الكتمان وفقًا ألحكام القانون.

***
خالف عائلي يف عيحا يوقع قتيالً و3 جرحى

أطلق املدعو منري أبو كحل النار من سالح صيد على الشاب إميل 
حسني أبو كحل من بلدة عيحا يف قضاء راشيا، ما أدى إىل مقتله 
»حيث مت نقلها  أبو سلهب بطلق يف رأسها  ليندا  وإصابة والدته 
إىل مستشفى اوتيل ديو وعلم أن وضعها يف حالة حرجة جدًا، فيما 
أصيب شقيقه نبيل بطلق يف ظهره وحاله مستقرة، يف وقت متكن 

مطلق النار من الفرار.
أبو كحل هاجم منزل املغدور يف بلدة عيحا على  وعلم ان منري 

خلفية خالف عائلي حصل منذ حواىل الشهر.
وشّيع القتيل مبأمت شعيب يف بلدته فيما تعمل األجهزة األمنية على 

مالحقة مطلق النار لتوقيفه.

***
توقيف عراقي خطف طفل عمه بهدف املال

أعوام  ستة  العمر  من  البالغ  عمه  ابن  اختطاف  على  ساعات  بعد 
العراقي  توقيف  من  اللبناني  اجليش  املخابرات يف  مديرية  متكنت 
هو  اخلطف  وراء  الدافع  ان  ليتبني  أمس.  فجر  الكاسو  نزار  سيف 

املال.
وكان سبق لكاسو ان عمد بعد منتصف ليل اول من امس يف 
ز.  منارا  العراقية  عمه  زوجة  على  االعتداء  على  سعادة  عني  حملة 
داخل منزهلا ووضع سكينا حول عنقها وكبلها حببل وهددها بقتلها 
وقتل ابنها أمام عينيها وأقدم على خطف ابنها الثاني )منهم م.ك 

)6 أعوام( وفر.
وأفادت الوالدة ان املعتدي هو ابن شقيق زوجها وأن ما قام به 

هو بدافع طلب املال.
العراقي سيف  توقيف  من  امس  فجر  املخابرات  مديرية  ومتكنت 
الكاسو يف حملة عني املريسة بعد مالحقته، واوضح بيان عن قيادة 
امس(  من  )اول  امس  ليل  منتصف  بعد  اقدم  الكاسو  ان  اجليش 
عني  حملة  يف  منزله  داخل  من  الكاسو،  شهم  الطفل  خطف  على 
وتهديدها  وتكبيلها  والدته  على  االعتداء  بعد  به  والفرار  سعادة، 

بالقتل بواسطة سكني.
وقد مت حترير الطفل املخطوف وسلم اىل ذويه، وبوشر التحقيق 

مع اخلاطف باشراف القضاء املختص«.

***

فتاتان تستدرجان سائق أجرة
لسلبه وإحراق سيارته

مل تعد أعمال السلب والسرقة وحرفيتها حكرًا على الرجال، بل 
تلك  يف  الذكور  متخطيات  اجملال  هذا  يف  تقدمًا  الفتيات  أحرزت 
األعمال. وقد جتّلى ذلك من خالل استدراج فتاتني لسائق أجرة اىل 
منطقة عرمون حيث كان بانتظارهما مسلحان أقدما على سلبه. ومل 
يكتفيا بذلك بل عمد املسلحان إىل ضربه وإحراق سيارته ليفرا بعد 

ذلك برفقة الفتاتني.
وكان أمني مصطفى علي )29 عامًا( قد أقّل بسيارته العمومية 
نوع مرسيدس فتاتني من حملة االوزاعي. ولدى وصوله إىل عرمون 
اعرتض سبيله شابان عمدا إىل ضربه بآالت حادة بعد سلبه بقوة 
السالح مبلغ 150ألف لرية لبنانية كانت حبوزته ومل يكتفيا بذلك بل 

أضرما النار بالسيارة وفرا مع الفتاتني.
بالكامل  احرتقت  اليت  السيارة  من  الرتجل  من  علي  متكن  وقد   
السائق  اعطى  وقد  للمعاجلة،  جنبالط  كمال  مستشفى  اىل  ونقل 
أصبحوا  الذين  الشابني  ومالمح  الفتاتني  مواصفات  عليه  املعتدى 

موضع مالحقة من قبل قوى االمن.
وتعرض السوري أمني شديد يف حملة املعاملتني للسلب بعدما 
اعرتضه أربعة أشخاص وهدده أحدهم بسكني. وذكر أنهم متكنوا من 

سلبه 200 دوالر أمريكي من حمفظته وجواز سفره، وفروا.
من جهة أخرى، سرق جمهولون سيارة هند خلف حنا من أمام منزهلا 
تويوتا  نوع  من  وهي  زحلة  الصناعية يف  املدينة  السيدة  حي  يف 

تريسل بيضاء صنع 1984.
***

»ديليفري«... إىل سجن بعلبك

أمضى  أن  بعد  السجن  من  ق.  حسني  خرج  وشهرين  عام  قبل 
حمكوميته جبرم سرقة سيارة، ليعود إليه بعد أن أوصل كـ«عامل 
ديليفري« أغراضًا اىل سجن بعلبك حتوي حبوبًا خمّدرة مقابل تقاضيه 

مخسة آالف لرية فقط ال غري، على حد زعمه.
و«اختلطت« حبوب »البنزكسول« املخّدرة مع أغراض من الشوكوال 
والعصري، والبطاطا، كان ينوي حسني تسليمه اىل السجني سليمان 
ر. الذي ال يعرفه، كما يدعي، أنا طلب منه املدعو حممد حامت ج. 

تسليمه تلك األغراض على أن ينّقده مقابل ذلك مخسة آالف لرية.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل 
ابراهيم وعضوية املستشار املدني القاضي حممد درباس وحبضور 
حكمًا حبق  أصدرت  قد  عويدات  أمحد  القاضي  العامة  النيابة  ممثل 

سليمان وحسني قضى حببسهما مدة شهر ومصادرة املضبوطات.
وباستجوابه، أفاد حسني ق. أنه سجني سابق يف قضية سرقة 

امنيات لبنانية
سجن  قصد  أنه  أفاد  وبسؤاله  وشهرين.  سنة  أوقف  وقد  سيارة 
والعصري  و«الشيبس«  الشوكوال  من  أغراض  حبوزته  وكان  بعلبك 
وذلك إليصاهلا اىل سليمان ر. الذي ال يعرفه، وبطلب من حممد ج. 
وأضاف: لقد أعطاني األخري مخسة آالف لرية مقابل »التوصيلة«، 
لو  فقال:  حبوب مت ضبطها  »ديليفري«.. وسئل عن  أعمل  كوني 

كنت أعلم بوجودها بني األغراض ملا نقلتها.
وأنه ال  3 دعاوى  موقوف يف  أنه  أفاد  ر.  وباستجواب سليمان 
يعرف حممد ج. إمنا جريانه من آل ج. وقال: »بيننا وبني جرياننا 

مشاكل وقد يكون حممد ج. أرسلها كي يؤذيين«.
وبعدما أوضح له رئيس احملكمة أن سعر احلبوب املضبوطة يبلغ حنو 
مليون لرية، قال سليمان أن سعر حبة »البنزكسول« يف الصيدلية 

10 آالف لرية. وقد يكون حممد أرسلها إلّي كي يضّرني«.
وكانت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم وعضوية 
املستشارة املدنية القاضية ليلى رعيدي حبضور ممثل النيابة العامة 
القاضي فادي عقيقي قد أصدرت سلسلة من األحكام جبرائم حيازة 

أسلحة ومقاومة أمنيني.
وأصدرت حكمًا جبرم ضرب وايذاء جندي وتعطيله عن العمل قضى 
وبإدانة كل  )م.م(  غرامة يف حق  لبنانية  ألف لرية  وجاهيًا مبائيت 
من )م.م( و)ع.م( و)أ.خ( و)م.خ( واحالة نسخة عن امللف للمرجع 
املختص لعلة القصر وقضى غيابيا مبثابة الوجاهي بستة أشهر حبسًا 

يف حق كل من )ط.م( و)م.م(.
ويف اثين عشر حكما جبرم نقل سالح حربي وسالح صيد من دون 
غيابيا  منها  مخسة  قضى  مأهول  مكان  يف  النار  وإطالق  ترخيص 
بسنة وشهر حبسًا يف حق كل من )خ.ص( و)ح.ج( والفلسطينيني 
)م.محيد( و)ص.خطيب( والسوري )م.ماردنلي( ومصادرة املضبوط 
لالول والزام الباقني تقديم بندقية حربية لكل منهم وقضت االحكام 
الباقية وجاهيًا مباية ومخسني ألف لرية غرامة وتقديم بندقية حربية 
يف حق كل من )ع.إ( و)و.ف( وبعشرة أيام حبسًا يف حق الفلسطيين 
حق  حبسًا يف  وبأسبوع  آكشن  بومب  بندقية  وتقديم  )ش.السقا( 
)ح.أ( وتقديم مسدس حربي وبأسبوع حبسًا يف حق )ف.ف( ومنحه 
وقف التنفيذ ومصادرة املضبوط ومباييت ومخسني ألف لرية غرامة 
وتقديم بندقية كالشنيكوف يف حق )ع.م( وخبمسة أيام حبسًا يف 
حق )ع.ط( واعادة املسدس اىل مرجعه وبتغريم )ع.ف( خبمسني 

ألف لرية ومصادرة املضبوط.
وقضى حكم وجاهي جبرم نقل مسدس حربي من دون ترخيص 
ورشوة احد العسكريني مببلغ من املال ومل يلق العرض قبوال بأسبوع 

حبسًا يف حق )ع.م( وماية ألف لرية غرامة ومصادرة املضبوط.
ودانت يف حكم وجاهي جبرم نقل جزئيات أسلحة حربية من دون 
ألف لرية غرامة يف حق )ج.ز( ومصادرة  ترخيص قضى خبمسني 

املضبوط.
كما أصدرت مخسة احكام جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص 
قضى ثالثة منها غيابيا بسنة وشهر حبسًا يف حق كل من )م.أ( 
لالخري  الكفالة  ومصادرة  املضبوط  ومصادرة  و)ح.س(  و)ي.ع( 
وقضى الرابع وجاهيًا بكف التعقبات يف حق )م.ف( واعادة السالح 
بعد ابراز الرخصة وقضى اخلامس وجاهيًا ايضا خبمسة أيام حبسًا يف 

حق )م.ع( ومصادرة املضبوط.
سلبية  مقاومة  عسكرية  عناصر  مقاومة  جبرم  غيابي  حكم  ويف 
وعرض رشوة على العناصر املذكورة ومل يلق العرض قبواًل قضى 
بشهر حبسًا يف حق اهلندي )إ.سينغ( وماية ألف لرية غرامة وبسنة 
وشهر حبسًا يف حق اهلندي )س.سينغ( واربعماية ألف لرية غرامة.

وقضى حكم وجاهي جبرم انتحال صفة عسكرية بأسبوع حبسًا يف 
حق )ح.ع(.

بالشدة  عسكرية  عناصر  معاملة  جبرم  احكام  تسعة  يف  ودانت 
وحتقريهم وشهر سالح حربي تهديدا قضى سبعة منها غيابيا بسنة 
والسوري  و)خ.ع(  و)م.د(  )خ.ب(  من  كل  حق  يف  حبسًا  وشهر 
ومصادرة  و)ص.خطيب(  )م.سعيد(  والفلسطينيني  )إ.الشهاب( 
)أ.حجاب(  الفلسطيين  حق  حبسًا يف  وشهر  وبسنة  لالخري  الكفالة 
وتقديم بندقية حربية. وقضى احلكمان االخران وجاهيًا بعشرة أيام 
حبسًا يف حق )غ.خ( وباالكتفاء مبدة توقيف )ن.ع( وغيابيا مبثابة 

الوجاهي بستة أشهر حبسًا يف حق )م.ع(.
دون  من  حربية  وذخائر  أسلحة  حيازة  جبرم  حكم  دانت يف  كما 
ترخيص وحيازة بندقية امريية وجهاز السلكي قضى وجاهيًا بأسبوع 
بستة  غيابيا  وقضى  املضبوطات،  ومصادرة  )م.و(  حق  حبسًا يف 
السالح  واعادة  املضبوط  ومصادرة  )ع.و(  حق  يف  حبسًا  أشهر 

االمريي اىل مرجعه.
وأصدرت حكمًا غيابيًا جبرم نقل مسدس حربي من دون ترخيص 
وتهديد ضابط قضى بسنة وشهر حبسًا يف حق )ح.ط( ومصادرة 

املضبوط.
ويف حكم وجاهي جبرم االدعاء بدفع رشوة لعناصر امنية بهدف 
العناصر  بسمعة  واملس  ذلك  صحة  عدم  تبني  حيث  البناء  اعمال 

االمنية قضى بعشرة أيام حبسًا يف حق )ع.ح(.
وأسلحة صيد  حربية  أسلحة  حيازة  جبرم  غيابيان  حكمان  وقضى 
وجهاز السلكي واعتدة عسكرية من دون ترخيص االول بسنة وشهر 
حبسًا يف حق )م.ط( ومصادرة املضبوطات والثاني بشهر حبسًا يف 

حق )ي.ع( ومصادرة املضبوط.

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 



Page 19صفحة 19     

اعالنات

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
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Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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مناســبات

بدعوة من رئيس البلدية جون شديد.. بلدية باراماتا حتتفل  برفع العلم اللبناني

ممثل القنصل العام كمال نعيمرئيس البلدية نادر عطيه

عطيه ونعيم يرفعان العلم اللبناني

نادر عطيه ووالده حنا وعقيلته نانسي مع النائب عيسى وعضو البلدية روني العويك

نادر عطيه وعقيلته نانسي، النائب عيسى وجنله ستيفن، حممد مهاجر وجنله سليم، هندي، كيب زالزميلة حافظ

الطالبة ايليجس فارس تغين

رئيس  من  بدعوة 
عطية  نادر  اوبرن  بلدية 
نائب  مع  وباالشرتاك 
عيسى  طوني  غرانفيل 
يف  اللبناني  العلم  رفع  تم 
يوم  ظهر  بعد  اوبرن  بلدية 
السبت املاضي بمناسبة عيد 

استقالل لبنان الـ69.
اىل  اضافة  املناسبة  حضر 
ممثاًل  نعيم  كمال  السيد 
قنصل لبنان العام يف سيدني، 
النائب طوني عيسى، نائب 
كريغ  الفيدرالي  ريد  مقعد 
الوندي، رئيس بلدية اوبرن 
عويك، عضو  روني  السابق 
اوبرن  يف  البلدي  املجلس 
بلدية  رئيس  مهاجر،  سليم 
منصور،  موريس  اشفيلد 

بلدية  مجلس  عضو  هندي،  كون  هريستفيل  بلدية  عضو 
من  كبري  وعدد  عرفان  واملحاسب صفوت  كبي  فدوى  كنرتبري 

اعضاء البلديات والتيارات والجمعيات وابناء الجالية.
بدأ االحتفال بكلمة لصاحب الدعوة رئيس البلدية نادر عطية 
بالنسبة  اليه  يرمز  وما  ومعانيه  االستقالل  عن  تحدث  الذي 
للبنانيني املقيمني واملغرتبني شاكرًا مساهمات الجالية اللبنانية 
يف اوبرن يف تطور املنطقة وازدهارها كما تحدث النائب طوني 
وبعد  نعيم.  كمال  السيد  العام  القنصل  ممثل  كذلك  عيسى 
تم  حيث  غاردن  بوتانيك  اىل  الجميع  توجه  الرسمية  الكلمات 
غرس ارزة  باملناسبة احتفااًل بهذه الذكرى العظيمة لتبقى  االرزة 
شاهدة على دور اللبنانيني املغرتبني يف بناء اسرتاليا على امل 
ان تنمو وتكرب لتعانق اغصانها فضاء اوبرن واسرتاليا. وبعد ان 

تم التقاط الصور التذكارية تناول املأكوالت واملرطبات.
فيها  تحتفل  التي  االوىل  املرة  هي  هذه  ان  بالذكر  والجدير 
لبنان وكلنا  اللبناني يف عيد استقالل  العلم  اوبرن برفع  بلدية 

امل ان  يصبح هذا االحتفال تقليدًا سنويًا.
فالف شكر لبلدية اوبرن ولرئيسها نادر عطية والف مربوك 

للبنان والجالية .

رئيس بلدية اوبرن نادر عطيه والنائب طوني عيسى يرفعان العلم االسرتالي

صورة تذكارية بعد غرس االرزةالنائب طوني عيسى

ستيفن عيسى، حممد مهاجر، النائب عيسى وعضو بلدية اوبرن سليم مهاجر

نادر عطيه والنائبان طوني عيسى وكريغ الوندي وحضور
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بلدية اوبرن ترفع العلم اللبناني  مبناسبة عيد استقالل لبنان وتزرع شجرة أرز
بدعوة من رئيسها نادر عطية

ممثل القنصل العام ميالد سلومرئيس البلدية جان شديد

جانب من احلضور

رفع العلم اللبناني

رفع العلم االسرتالي شديد يتوسط رئيس بلدية اوبرن نادر عطيه وفدوى كيب نادر عطيه ونسيب اهلاشم

عطيه، زعيرت، البطي، لي وحضور

شديد يسلم ممثل القنصل العام ميالد سلوم جائزة تقديرية

فرقة معهد سيدة لبنان فرقة ارز  لبنان الفولكلورية ويبدو شديد حيمل العلم اللبناني

الطالبة املوهوبة ايليجس فارس تغين

بمناسبة عيد استقالل لبنان الـ 69 وذلك قبل ظهر يوم السبت يف 
24 تشرين الثاني املاضي يف مبنى التاون هول يف باراماتا.

باراماتا  البلدي يف  املجلس  من  اعضاء  اىل  اضافة  املناسبة  وقد حضر 
ميالد سلوم ممثاًل قنصل لبنان العام يف سيدني، النائبان طوني عيسى 
راهبات  موسى،  بو  مارون  االب  مارين  املونسنيور شورا  لي،  وجيفري 
سيدة لبنان، رئيس بلدية اوبرن نادر عطيه،  مرشح حزب االحرار ملقعد 
باراماتا الفيدرالي مارتن زعيرت، رجل االعمال جو خطار  وعدد كبري من 
رؤساء وممثلي التيارات واالحزاب والجمعيات واالعالم وخالل املناسبة تم 

رفع العلمني االسرتالي واللبناني وسط الهتاف والتصفيق .
القى يف املناسبة رئيس البلدية السيد جون شديد كلمة تحدث فيها 
واملغرتبني  املقيمني  للبنانيني  بالنسبة  يمثله  وما  االستقالل  معاني  عن 

كما تكلم عن دور الجالية اللبنانية يف بناء باراماتا وازدهارها على كافة 
الصعد.

لبنانيني  الشخاص  تقديرية  جوائز  املناسبة  يف  البلدية  رئيس  ووزع 
ضحوا بوقتهم وجهدهم يف سبيل املجتمع عامة ومجتمع باراماتا خاصة.

وخالل املناسبة قدمت فرقة من مدرسة راهبات سيدة لبنان لوحتني 
فنيتني نالتا اعجاب الحضور كما ادّت الطالبة املوهوبة ايليجس فارس 

اغنية »بيكفي انك لبناني« صفق لها الحضور طوياًل.
والن الدبكة الفولكلورية ال يمكن ان تغيب عن احتفال االستقالل قدمت 
فرقة ارز لبنان الفلكلورية بقيادة الفنان ايلي عاقوري لوحات فنية رائعة 
كوكتيل  الجميع  بانتظار  كان  والعروض  الكلمات  وبعد  الجميع،   اذهلت 

مميز.
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اسرتاليات

احلسناء اجلامعية 
رنا فرحات

اجلمال بالعلم والثقافة واالخالق 

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

على  حتافظ  اليت  العائلة  اروع  ما 
العلم  اعينها  نصب  وتضع  الرتاث 
والوطنية  والثقافة  باالخالق  املقرون 
فيها  تستقر  اليت  البالد  مع  وتتفاعل 

وتتواصل مع وطنها االم .
الناجحة  العائالت  هذه  افراد  ومن 
فرحات  رنا  احلسناء  اجلامعية  الشابة 
اللطيف  عبد  االستاذ  املربي  كرمية 
واالجتماعية  املثقفة  والسيدة  فرحات 

آمال ظاهر فرحات.
ولدت رنا يف بيت علم وثقافة حيث 
احلرة  االعمال  يزاول  شادي  شقيقها 
وريم متخصصة يف ادارة اعمال وربى 
اختصاصها برجمة كومبيوتر وحممد يتابع 

دراسته الثانوية.
يف دبي ولدت رنا ويف سيدني ترعرعت 
باالقتصاد من  ليسانس  على  وحصلت 
العمل يف  وبدأت  سيدني  غرب  جامعة 
املصارف  مديرة الحد  اختصاصها  حقل 
الشركات  الحدى  مديرة  تعمل  وحاليًا 
االنكليزية،  املعروفة وتتقن اىل جانب 

العربية كتابة وحتدثًا.
وخاصة  مرارًا  لبنان  رنا  زارت  وقد 

برعشيت  بلدة  يف  اهلها  رأس  مسقط 
يف اجلنوب املقاوم وفرحت بلقاء االهل 
ومجال لبنان  املنتصر دائمًا على االعداء 

الصهاينة ومن لف لفيفهم.
ويطيب هلا ان تردد مع الشاعر الكبري 

ابو القاسم الشابي:
اذا الشعب يومًا اراد احلياة

          فال بد ان يستجيب القدر
وال بد لليل ان ينجلي 

             وال بد للقيد ان ينكسر

احلسناء رنا فرحات وجه مجيل مشرق 
النها  املتألق  والنجاح  والعلم  بالكلمة 
متعلمة  واسرة  كريم  بيت  يف  ولدت 
شعارها الدين هلل والوطن للجميع ولسان 
حاهلا يقول دائمًا، احلق يعلو وال يعلى 

عليه.
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ضابطة  تواجه 
سابقة     شرطة 
نيو  بوالية 
ويلز  ساوث 
احلبس  عقوبة 
بعد أن استخدمت 
على  قدرتها 
يف  الولوج 
بيانات  قاعدة 
تية  ر ستخبا ا
للشرطة  تابعة 
تسريب  يف 
معلومات حساسة 

لصديقها.
بطة  لضا ا و
ة  ر كو ملذ ا
لي  جينا  هي 
سنة(  هيوز)24 
يف  واعرتفت 
املاضي  أبريل 
 4 بارتكابها 
هي  اتهامات 
على  الولوج 
بيانات  قاعدة 
استخبارتية تابعة 
للشرطة 47 مرة 
بني  الفرتة  يف 
 -2008 أكتوبر 
 ،2009 أكتوبر 
على  والكذب 
نزاهة  مفوضية 

السجن ينتظر ضابطة شرطة أسرتالية 
سربت معلومات سرية لصديقيها

العام   من  يونيو  يف  الشرطة 
قد  اتهامات  وهي  املاضي، 

تدفع بها إىل السجن.
كانت  اليت  هيوز  وقالت 
السباحة  ملالبس  عارضة  تعمل 
تتعلق  معلومات  بتسريب 
عصابة  أفراد  أحد  بعنوان 
مومسان  يف  خبارية   دراجات 
إىل صديقها نيل كومينز، عرب 
السيارة  لوحة  أرقام  إعطائها 
منها  وطلب  بالرجل،  اخلاصة 
عنوانه كامال عرب  قاعدة بيانات 

الشرطة.
قدرتها  هيوز  استخدمت  كما 
بيانات  لقاعدة  الدخول  على 
هلا  صديق  ملساعدة  الشرطة 
الذي  سويين  جاك  يدعى  آخر 
أمام  اعرتف هلا بسرقة سيارة 
وجلت  حيث  لإلطفاء،  مركز 
على تفاصيل رجل يدعى جاك 
موران. ووصف القاضي مارك 

مارين جرائم هيوز باخلطرية.
وانضمت هيوز إىل شرطة نيو 
ساوث ويلز منذ أن كانت يف 
تضطر  أن  قبل  عشر  الثامنة 
من  أغسطس  يف  لالستقالة 
اتهامها  بعد  املاضي،  العام 

بسوء السلوك.
جيعل  أن  حماميها  وحياول 
بعني  ملوكلته  تنظر  احملكمة 
أحكاما  تصدر  وال  الرأفة 
أن  على  مستندا  باحلبس، 
تعد  وظيفتها  من  استقالتها 
إىل  باإلضافة  كافية،  عقوبة 

معاناتها النفسية.
ومن املقرر أن يصدر احلكم على 

هيوز يف 25 يناير املقبل.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جينا لي هيوز
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متفرقـــات 

منذ سنوات افتتح رئيس والية نيو ساوث ويلز السيناتور بوب كار )وزير خارجية اسرتاليا 
حاليًا( معرضًا للفنان العربي السوري العاملي فؤاد شاهر الورهاني يف مبنى الربملان حبضور 
عدد من النواب والوزراء ومجع من ابناء اجلالية العربية واجملتمع االسرتالي املتعدد احلضارات 
ان  واملعروف  املغوش  برجس  اكرم  االعالمي  باملسؤول  السورية  الرابطة  ومتثلت  والثقافات 

الفنان الورهاني من بلدة الكارس - قضاء صلخد يف جبل الدروز  - سورية.
كما اقام الفنان العديد من املعارض يف عدة دول عربية وعاملية وما زال الفنان االول يف 

اسرتاليا وعضو نقابة النحاتني يف نيو ساوث ويلز.

تقديم
 أكرم املغّوش

رئيس الوالية بوب كار يفتتح معرضاً للنحات العربي 
السوري العاملي فؤاد الورهاني يف قاعة الربملان

الرئيس بوب كار يتوسط الفنان فؤاد الورهاني والزميل اكرم املغوّش)ارشيف(

صور من تاريخ اجلالية

سامي مظلوم التاريخ واحلاضر 
يف زيارة سلطان باشا االطرش 

مع النجم مسري يزبك 
والشاعر خمايل االشقر

كتب اكرم برجس املغّوش
مظلوم  سامي  االستاذ  عرف 
والوطنية  واالنصاف  بالعدل 
فهو  الناس  وحمبة  الصادقة 
نعم  عينه...مظلوم  النضال 

ولكن ليس مع االحرار....
مظلوم مع قوم جيهل التاريخ...
مظلوم  مظلوم؟  سامي  ملاذا 
واحلقيقة  احلقيقة  يقول  النه 
مرة عند من ال يعرفون احلق... 
عرفته ناظرًا لالذاعة يف منفذية 
ملبورن العامة ورئيسًا لتحرير 
الذاعة  ومديرًا  الثقافة  جملة 
احلكومية  اس  بي  اس  ال 
ومؤسسًا  ورئيسًا  ملبورن  يف 
العربي...عرفته  للكرنفال 
كاتبًا واديبًا ومضيافًا...عرفته 
مؤسسًا لفرقيت تشرين ومتوز 
االكادميي  وهو  املسرحيتني 
الذي خترج من اجلامعة اللبنانية 
ناجح  اعمال  رجل  عرفناه  كما 
وعميد اسرة متعلمة فاعلة يف 
اسرتاليا  خلري  تعمل  اجملتمع 

والوطن االم.
حدثين عندما زار عرين الثورة 
عاصمة  القرّيا  يف  والثوار 
املقاومة يف قلب سورية جبل 
العرب مسقط رأس ابو الثورات 
العربية القائد التارخيي البطل 
مع  االطرش  باشا  سلطان 
واالعالمي  الشاعر  دربه  رفيق 
االشقر   خمايل  املرحوم  املميز 
والوطنية  اجلمال  فنان  برفقة 
الذي  يزبك  مسري  االمجل 
يعاني حاليًا من املرض شفاه 
القائد  اهلل...فاستقبلهم 
االطرش   باشا  سلطان  البطل 
وجلسوا اىل جانبه يستعيدون 
التاريخ وبتواضع كان جييبهم 
قاتلوا  الثوار  ان  هلم  ويقول 
وبالد  سورية  عن  ودافعوا 
وحرروا  وانتصروا  الشام 
احلرية  راية  ورفعوا  البالد 
دمشق  يف  احلكومة  دار  على 
وبريوت بفضل االف الشهداء 
الذين  االبطال  واملقاومني 
العارية  بصدورهم  قاتلوا 
واحد  التاريخ  ان  واضاف 
واملستعمر  والعدو  ومشرتك 
اال  ابنائي  يا  ميكن  وال  واحد 
ان نكون مجيعًا مقاومة لنعيد 
وعربستان  واجلوالن  فلسطني 
ولواء االسكندرون وننسى كل 

ما يعيقنا عن النصر .
قال لي االستاذ سامي مظلوم 
ان القائد سلطان باشا االطرش 
تصور  يتكرر،  وال  مميز  قائد 
قائد بطل يقول الثوار قاتلوا 
وحرروا ومل نسمع من عطوفته 
كلمة انا ...انها العظمة عينها 
ان  واضاف  تسكنه  اليت 
كان  وسورية  لبنان  استقالل 
الدماء اليت سالت من  بفضل 
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اركان الثورة السورية الكربى 
وابطاهلا  بقيادة البطل القائد 
االطرش  باشا  سلطان  العام 

ورفاقه االحرار...
الذي  لبنان  استقالل  ويف 
اال  يسقط  مل  به   حنتفل 
االول  بطالن   شهيدان 
عني  من  الدين  فخر  سعيد 
بشامون  يف  استشهد  عنوب 
من  البعيين  اديب  والثاني 
يف  استشهد  الشوف  مزرعة 
بريوت، ومن الفخر ان كالهما 
الدروز  املوحدين  طائفة  من 
القومي  السوري  احلزب  ومن 
العز  وقفة  االجتماعي... 
البطل  دعائمها  ارسى  واحدة 
سلطان باشا االطرش وحققها 
كمال  واملعلم  سعاده  الزعيم 
السيد  القائد  واليوم  جنبالط 
حسن نصراهلل مع ابطال اخللود 
مشس  جمدل  يف  والنصر 
ومسعدة  قنية  وعني  وبقعاتا 
ابو  كنج  كمال  اجلوالن  ويف 
صاحل وغالية فرحات وسيطان 
املقت  وصدقي  وبشر  الولي 
وهايل ابو زيد ويعود االستاذ 
يف  فيقول  االول  اىل  سامي 
سلطان  القائد  للبطل  زيارتنا 
باشا االطرش وحنن نستحضر 
التاريخ...ارجتل الشاعر الكبري 
البطل  حمييًا  االشقر  خمايل 
الكلمات وحلنها  سلطان بهذه 
املطرب  وانشدها  الفور  على 

الكبري مسري يزبك قائاًل:
داوي  ما  القلب  طيب  يا 

فدائي
قليب راح مع حيب الفدائي

ارضي  يف  موت  اتركوني 
فدائي 

ترتجع فلسطني واجلوالن لكل 
العرب

سامي  االستاذ  من  يكن  ومل 
ياقائدنا  قائاًل  اردف  ان  اال 
عروبتنا  عنوان  يا  سلطان  يا 
االنسان  حررت  بنضالك 
بتشهد  كرامتنا  ورجعتلنا 
وفلسطني  ولبنان..  سورية 
جمد  نعيد  بدنا  املعتزة... 

االنسان يا عنوان عروبتنا. 
االستاذ  قاله  مسؤول  كالم 
عن  متحدثًا  مظلوم  سامي 
انشده  ما  منها  رائعة  حمطات 

النجم الكبري مسري يزبك
يا سورية عزك دام 

ويا امجل صورة رسام
فيكي قائدنا سلطان 

جمد االمة وعزتنا
لك  املناضل  مظلوم  سامي 
تستعيد  وانت  احملبة  كل  منا 
التاريخ وما امجل التاريخ النه 

احلافز للنصر الدائم....
تربة وطنا ما نبيعا بالذهب
ودم االعادي جنبلو برتابها.

أمريكا حاليًا، ما مصري اسرائيل بعد  الدائرة يف  النقاشات  من 
»الربيع العربي«؟

أساسي من معطيات  ينطلقون يف شكل  اسرائيليًا،  املتفائلون 
اجلغرا ــــ سياسة. يرمسون خارطة الكيان الصهيوني، ويروحون 
يفّندون اطمئنانهم إىل حدوده: مل يعد هناك أي خطر خارجي على 
باالحنالل  »دولة فاشلة«، مهّددة  لبنان  يقولون. يف  اسرائيل، 
أكثر فأكثر. حزب اهلل متجه تدرجييًا حنو صراعات داخلية، سياسية 
ومذهبية، كافية إلرباكه وإشغاله عن حدودنا الشمالية. ما تبقى 
من »مقاومة تذكريية« قد يقوم بها، قابل لالستيعاب يف حدود 
إدارة أزمة عادية مع فوضى حدودية حمصورة. يف سوريا الوضع 
داخليًا  القوى  موازين  يف  الثابت  التوازن  اسرائيليًا.  أفضل 
وإقليميًا ودوليًا، والذي حترص اسرائيل على استدامته وإطالته 
بعدها  وكمجتمع.  كدولة  سوريا  بإنهاء  كفيل  نهاية،  ال  ما  إىل 
قد نكون أمام أخطار هامشية هناك، من نوع فوضى الصوملة، 
لكنها ستظل مضبوطة.  حركات غري منضبطة.  خروج  احتمال  أو 
وسيظل الصراع »اجلهادي« على خطوط التماس املذهبية حارسًا 
وال  حجم  وال  وزن  ال  األردن  يف  احملتل.  اجلوالن  حلدود  أمينًا 
يف  اسرائيل.  دولة  تهديد  على  قادرًا  هناك،  تطور  ألي  تأثري 
حال استمر عبداهلل على هشاشة نظامه، أو وصل اإلسالميون إىل 
احلكم ودخلوا يف صراع قبلي، أو عاد »عرب النهر« إىل معادلة 
الوطن البديل، يف أحسن األحوال، مبساعدة من »بعض مشيخات 
النفط اخلليجي«... يف كل األحوال ال مشكلة مع األردن وال خطر 

منه.
تبقى مصر والداخل. فحيال القاهرة يتطلع »اسرائيليو واشنطن« 
املفائلون بارتياح كبري. يسكنهم إعجاب هائل مبرسي و«الرئاسة 
الفعلية« خلفه، او قيادة »اإلخوان«. يرصدون حركتهم ونهمهم 
حنو السلطة باطمئنان. فهم مستعجلون متهافتون، وهذا ممتاز. 
بعد حادثة مقتل جنود مصريني على يد جهاديني يف سيناء يف 5 
آب املاضي، سارع »الناطق باسم الرئاسة املصرية« إىل استثمار 
احلدث يف غضون أسبوع، بإقالة طنطاوي وعنان، واإلطباق على 
بعد  نفسه  النمط  األخرية،  غزة  حرب  وبعد  السلطة.  من  مزيد 
يومني، يف اجتاه القضاء املصري هذه املرة. أداء كهذا مطمئن 
السرائيل. فهو يكرس أن القضية املصرية املركزية باتت يف 
مكان آخر. أحد اخلرباء األمريكيني يتوقف مليًا عند مؤشر يعتربه 
»من ذهب«: حني زار مرسي أنقره يف 30 أيلول املاضي، وقيل 
ان على هامش لقاءاته الرتكية حبثًا يف إرسال قوات مصرية إىل 

أمريكيون جيزمون: انتهت اسرائيل
جان عزيز

مصرية  أصوات  خرجت  يومها  دمشق،  يف  الصراع  لوأد  سوريا 
لن  الصارخ:  بالصوت  وتعلن  وترفضها،  الفكرة  تعارض  الفتة 
نسمح بتكرار جتربة اليمن عام 1962، وال بتجربة 1967، وال حتى 
بتكرار جتربة 1948!! املصريون مع مرسي باتوا على قاعدة »مصر 
أواًل«، فال قضايا مركزية وال شعارات وال قوميات... هكذا يفكر 
»املتفائلون« ويطمئنون. أما الداخل، فيقفلون نقاشه بشيء من 
على  سيشجعها  والكل  »محاس«،  وجلته  قد  ها  أوسلو،  مسار 
االستمرار فيه، مهما كان الوقت الالزم الجتيازه. الكل مصّفقون، 
العربي  الربيع  يصري  »14 آذار«...هكذا  إىل  ومحد،  مرسي  من 

ربيعًا اسرائيليًا، يف قراءة هؤالء.
غري أن يف واشنطن »رأيًا اسرائيليًا« آخر أكثر قلقًا وخوفًا وتوجسًا. 
هناك رأي يردد: هل تعرف أن ثالثة اسرائيليني أحرقوا أنفسهم 
ربيع  إىل  وسعيًا  لدولتهم،  رفضًا  بالذات،  العربي  الربيع  خالل 
اسرائيلي مواكب حلركات حترر احمليط؟ حاولت احلكومة ختفيض 
املوازنات العسكرية لتعزيز اإلنفاق االجتماعي. رفضت املؤسسة 
العسكرية اخلطوة، ما فاقم األزمتني، اجتماعيًا، كما بني العسكر 
بات  اسرائيل  يف  اليهودي  اجملتمع  أن  تعرف  هل  وخارجهم. 
»تعدديًا« يف شكل عامودي، وغري قابل للعيش املشرتك؟ أكثر 
من مليون يهودي باتوا يعيشون خارج اسرائيل. أملانيا نفسها، 
اإلعالمية  بصناعته  أسس  الذي  األصلي،  اهلولوكوست  أرض 
لقيام اسرائيل، باتت تضم أكثر من ربع مليون يهودي. اسرائيل 
تنزف يهودها »الصهاينة العلمانيني« سنويًا. وتستعيض عنهم 
مبعدالت إجناب اليهود األرثوذكس اخليالية، حيث متوسط العائلة 
من »احلريديم« هو 7 أفراد. بعد أقل من عقدين سيكون هناك 
طرفان دينيان »جهاديان« قبالة بعضهما بعضًا، فتكون الكارثة 

الكربى.
يتابع هؤالء: ثم األهم أن اسرائيل مل تصمد ألن حميطها ضعيف. 
بل ألن رعاتها الغربيني كانوا اقوياء. اآلن أمريكا تشيح بنظرها 
نفط  إىل  حباجة  واشنطن  تكون  لن  عقد  من  أقل  بعد  تدرجييًا. 
اخلليج. كل اسرتاتيجيتها تتغري حيال املنطقة. وباألمس مل يكن 
فيما  ألوباما،  أمريكا  يهود  من  املئة  70 يف  يقرتع  أن  تفصياًل 
نتنياهو خيوض معركة رومين. الرابط اليهودي باسرائيل يضعف 

تدرجييًا، وقد يتالشى...
انتهت اسرائيل يقول هؤالء. سقطت يف الداخل، وسقطت يف 
واشنطن. مل يعد ينقص إلعالن زواهلا إال أن تسقط عربيًا. كيف؟ 

بقيام ليربالية عصرية واحدة يف أي بقعة بني احمليط واخلليج

 اعالنكم 

يف 

اهلريالد 

طريقكم 

اىل 

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 
املؤسسات  ألكرب  الكهربائية 
واملنازل السكنية

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

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

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

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام

Melbourneملبورن

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 
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ملبورن
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Melbourne

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

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

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

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى أطباق 
 املعجنات

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

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة
254 Sydney Rd, COBURG VIC 

Tel: 03 9384 6103

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

خبز أمسر وأبيض - مجيع أنواع 
 املعجنات

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

 الكولسرتول
وزيت الزيتون املستورد من لبنان 

 وباقي البلدان اجملاورة
نظافة تامة مع أفضل األسعار

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

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

اثبتت دراسة كندية جديدة أن املزج بني أكثر من 85 نوعا 
طبية  مشكالت  إىل  يؤدي  قد  فروت  والكريب  العقاقري  من 

خطرة قد تصل إىل املوت.
الكندي دايفيد بيلي كشف قبل 20 عاما عن  الباحث  كان 
هذه العالقة اخلطرية بني أنواع من العقاقري والكريب فروت, 
القابلة للتفاعل  العقاقري  لكن دراسته األخرية بينت أن عدد 
بشكل سيئ مع هذه الفاكهة قد ارتفع بشكل ملحوظ. واالدوية 
تلك يف غالبيتها عقاقري شائعة تستهلك كلها عرب الفم وتشمل 
والفصام.  القلب  امراض  وملعاجلة  للسرطان  مضادة  عقاقري 
وأوضح بيلي« أن عدد العقاقري اليت قد تتفاعل بشكل سيئ 
مع الكريب فروت قد ارتفع من 17 إىل 43 عقارا يف غضون 

أربع سنوات فقط«.
هذه  إن  للطبيب  يقولون  ال  املرضى  غالبية  أن  واضاف:« 
الفاكهة تدخل ضمن نظامهم الغذائي وأن األطباء ال يفكرون 
الكريب  خطر  ويكمن  مرضاهم«.  على  السؤال  هذا  طرح  يف 
العقاقري, يعيق  بأنواع معينة من  أنه عندما ميتزج  فروت يف 
وظيفة انزيم يسمح للجسم عادة بامتصاص املنتجات الطبية. 
وبالتالي, يدخل العقار الدم من دون أن يتحول, ما قد يؤدي 
فروت  الكريب  من  قليلة  كمية  ان  مفرطة.كما  جرعات  إىل 

من  واحدا  كوبا  فان  عقباها.  حتمد  ال  نتائج  إىل  تؤدي  قد 
عصري الكريب فروت قد يؤدي إىل نزيف يف اجلهاز اهلضمي 
املوت.  وحتى  التنفس  يف  ومشكالت  كلوية  واضطرابات 
ولفت إىل أن فواكه محضية أخرى مثل الربتقال املر واحلامض 
الباحثني مل يتعمقوا  آثار مماثلة, لكن  األخضر قد تؤدي إىل 

يف دراستها.

الكريب فروت مع بعض األدوية يؤدي إىل املوت

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 
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احتفااًل بالذكرى التاسعة والستني لعيد استقالل لبنان، وتأكيدًا 
الوطن  واستقالل  وحرية  لوحدة  الداعمة  الوطنية  ثوابتها  على 
العلم  الوطن  رمز  خالهلا  رفرف  مميزة،  لبنانية  أجواء  ويف  األم، 
اللبناني اخلالد، عّمق فيها املغرتبون اللبنانيون والءهم ألسرتاليا 
ولبنان، والتزامهم الكامل بقضايا الوطن األم. ودعمًا ملشاريعها 
العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  أحيت  واملستقبلية،  احلالية 
يف فيكتوريا، احتفااًل فنيًا منوعًا مساء السبت 2012/11/24 يف 
صالة المرياج، متيز بكثافة احلضور والتمثيل االسرتالي الفيدرالي 

واحمللي. 
اجمللس  رئيس  اهلام  احلدث  هذا  يف  أسرتاليًا  شارك  وقد 
التشريعي يف فيكتوريا السيد بروس اتكينسون وعقيلته، والنائب 
الفيدرالي عن منطقة ويلز السيد كيفن طومسون والنائب احمللي 
عن منطقة نيدري السيد بان كارول، ولبنانيًا سعادة قنصل لبنان 

العام يف فيكتوريا األستاذ غسان اخلطيب. 
هذا وقد حضر االحتفال أيضًا إىل جانب نائب الرئيس العاملي 
هلذه  خصيصًا  سيدني  من  جاء  الذي  عريضة  جو  الشيخ  للجامعة 
املناسبة، الرئيس القاري للجامعة اللبنانية السيد طوني يعقوب 
وعقيلته،  سابا  يوسف  السيد  فيكتوريا  والية  رئيس  وعقيلته، 
وعقيلته، وكل  عبدو جباني  السيد  للجامعة  السابق  العام  األمني 
آلن  األب  األنطونيات،  الراهبات  توما،  يوسف  املونسينيور  من 
والزمالء  اإلعالم،  اندراوس وممثلو وسائل  ادمون  األب  فارس، 
والسيد  فيكتوريا،  يف  لبنان  صوت  إذاعة  مدير  شريل  طوني 

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف فيكتوريا 
حتيي مهرجان االستقالل وسط متثيل لبناني 

وأسرتالي وحضور شعيب كثيف

»اهلريولد«، إضافة إىل املؤسسات  كميل مسعود مندوب جريدة 
واالجتماعية  والثقافية  والسياسية  واحلزبية  اللبنانية،  واجلمعيات 
التالية: القوات اللبنانية، كتائب ملبورن، التيار الوطين احلر، احلزب 
حدشيت،  رومانوس  القديس  االجتماعي، مجعية  القومي  السوري 
مجعية بقرزال اخلريية، مجعية احلاكور اخلريية، مجعية زعرتا اخلريية، 
رابطة زحلة اخلريية، النادي االسرتالي اللبناني، نادي أبناء األرز، 
رابطة أبناء هنيبعل زحلة، مجعية دار بعشتار، جلنة البيت اللبناني، 
مجعية كفر حبو اخلريية، رابطة آل اخلوري، وجلنة الرتاث االسرتالي 
اللبناني، رابطة أبناء الشيخ، واللجان النسائية، الثقافية والشبيبة 
يف اجلامعة، رؤساء وأعضاء فروع اجلامعة اللبنانية، كما شاركت 
أيضًا املؤسسات التجارية التالية: البنك العربي، أفرن الياس فرح 
 ،Proelec، Full Exposure Media ،مقهى روجو، مطعم املينا ،A1
  Academy Salon، Rotana cafe، موبيل،  ترينييت  الكرتيك،  حامت 

Hot Goldوصالة المرياج. 
قدم فقرات احلفل باإلنكليزية السيدة إيف يعقوب الشيخ، اليت 
بعدها  واللبناني  االسرتالي  للنشيدين  الوقوف  طلبت من احلضور 
جملس  رحبت باجلميع باسم اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
والية فيكتوريا، أمجل الرتحيب شارحة أهمية هذه الذكرى السنوية 
وقالت  واللبناني.  املغرتبني،  من  اجلديد  للجيل  خاصة  للبنانيني 
أنها فخورة لكونها اسرتالية من أصل لبناني وأنها تعمل من أجل 
البلد  هذا  وأن  األبد،  إىل  القلب  يبقى يف  لبنان  ولكن  أسرتاليا 
الصغري جغرافيا ولكنه كبري من خالل الـ 15 مليون مغرتب يف مجيع 

أصقاع العامل، ومتنت للجميع سهرة ممتعة. 
والية  يف  التشريعي  اجمللس  رئيس  املتحدثني  أول  وكان 
اجلامعة  رئيس  شكر  الذي  أتكينسون  بروس  السيد  فيكتوريا 
القاري  التنفيذية ورئيس اجمللس  اللبنانية يف فيكتوريا واللجنة 
على هذه الدعوة. ومما قاله أنه منذ استقالل لبنان وحتى يومنا هذا 
والشعب اللبناني املميز ينتقل من إجناز إىل آخر على كل الصعد، 
فحق للشعب اللبناني أن يفخر بلبنان وحق للبنان أن يفخر بأبنائه 
املغرتبني. وأن ألسرتاليا عالقات وطيدة مع لبنان ويعود الفضل 
فيها إىل املغرتبني اللبنانيني الذين هم همزة الوصل بني لبنان 

وأسرتاليا. 
وأضاف: أننا نفخر بتقديم الدعم والتشجيع للجالية اللبنانية اليت 
هي ركن أساسي من اجملتمع األسرتالي املتعدد الثقافات. وأجدد 
أخريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل وللشعب اللبناني التهاني 

يف هذه املناسبة. 
طومسون  كيفن  الفيدرالي  النائب  فكان  الثاني  املتحدث  أما 
على  اللبنانية  للجامعة  فيكتوريا  والية  رئيس  أشكر  قال:  الذي 
يقوم  اليت  النشاطات  كل  على  القاري  الرئيس  وأهنىء  دعوته 
بها، وباملناسبة أتقدم بالتهاني القلبية مبناسبة التاسعة والستني 
الستقالل لبنان من مجيع اللبنانيني. وأنين فخور أن أكون معكم 
يف هذه املناسبة السعيدة، وأكرر شكري للجامعة اللبنانية وأمتنى 
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هلا التقدم والنجاح الدائم. 
ثم ألقى نائب الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الشيخ جو 
عريضة كلمة جاء فيها: باسم الرئيس العاملي الشيخ ميشال 
الدويهي وأعضاء اجمللس العاملي اشكر رئيس الوالية السيد 
يوسف سابا واللجنة التنفيذية على الدعوة وأهنئهم على هذا 
اليت  واالجتماعية  الثقافية  األعمال  مجيع  وعلى  املميز  احلفل 
يقومون بها يف والية فيكتوريا من أجل رفع اسم لبنان عاليا. 
اليت  والتضحيات  احلقيقي  االستقالل  ملعنى  شرحًا  قدم  ثم 
بذلت يف سبيله. بعد ذلك هنأ وشكر الرئيس القاري السيد 
طوني يعقوب على األعمال العظيمة اليت يقوم بها يف مجيع 
الواليات األسرتالية ونيوزيلندا. وناشد مجيع اللبنانيني دعم 
الواليات  مجيع  يف  صفوفها  واالخنراط يف  اللبنانية  اجلامعة 
وخاصة ملبورن برئاسة السيد سابا، ثم تقدم من أبناء اجلالية 
العطرة ومن  الذكرى  القلبية بهذه  بالتهاني  الكرمية  اللبنانية 
مجيع االسرتاليني من أصل لبناني الذين ضحوا وجاهدوا وبذلوا 
الغالي يف سبيل إعالء شأن أسرتاليا موطنهم  الثاني، فشكرًا 

هلؤالء مجيعا »عاشت اسرتاليا وعاش لبنان«. 
هذا وألقى عريف احلفل باللغة العربية ومسؤول العالقات 
السيد طوني كرم كلمة جاء فيها: جنتمع  العامة يف اجلامعة 
ه الثاني اجلامعة  ه األول اإلغرتاب، وقاسمِ اليوم نسيجًا قاسمِ
عتنا وممثلنا الوحيد يف عامل هذا  اللبنانية الثقافية اليت هي جاممِ
التاسع والستون لوطن  االغرتاب. جنتمع لنحتفَل باالستقالل 
إستفاق حرًا بعد أن رسف أجياال حتت نري االستعمار. وألننا 
تنَهض وال تستقيم  األوطان ال  بأن  نؤمن  حرًا، وألننا  شعبًا 
أمورها إال بالتضحيات الكربى وأهمها تقديم املصلحة العامة 
ثقافية  جامعة  رحابة  اليوم يف  اخلاصة. وألننا  املصلحة  على 
حنتفل باستقالل ذو وجه سياسي، بات من غري املمكن إال أن 

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يف فيكتوريا ...

نتكلم عن معاني االستقالل بكلمات ثقافية حترتم هذا النسيج 
الذي جيمعنا ورؤيته السياسية على اختالفها، طاملا أن هذه 
الرؤية ال تتجاوز ما نص عليه دستور املؤسسة اليت جنتمع يف 

إطارها وعنيت بها  اجلامعة اللبنانية الثقافية. 
من هذا املنطلق أقول أن االستقالل يعين احلرية والسيادة 
لشعب يولد أبناءه أحرارا، ويتساوون يف احلقوق والواجبات، 
ويتمتعون بكامل حقوقهم املدنية واالجتماعية وحبرياتهم دون 
ه االحتاد  متييز أو إجحاف أو تفرقة. وأن تكون أولوية واجباتمِ
واالجتماعية  املذهبية  اخلالفات  عن  باالبتعاد  احتاده  وصون 
والثقافية. االستقالل يعين أن تقوم الدولة على منطق العدالة 

الشاملة فتحرتم حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.
الصحيح  الوفاق  منطق  على  الدولة  تقوم  أن  يعين  وهو   
واملؤسسات الفاعلة، واإلدارات العاملة النزيهة. كما يعين أن 
تضع الدولة املصلحة العامة العليا فوق كل اعتبار فال تصوغ 

قوانينها لتخدم مصاحلها فقط. 
بهم،  وأخريا االستقالل هو وطن شعبه حرا ينتقي حكامه وحياسمِ
فيكون احلاكم كبري قومه وخادمهم ال جالدهم، ويكون الشعب 

كبريا غري مطيعا وغري عالة على وطنه. 
أيها احلفل الكريم، أيها اللبناني 

ادعوك إىل نظرة تأمل، أينما كنت، وألية فئة انتميت. نظرة 
ماهية  يف  تأمل  نظرة  واملستقبل،  واحلاضر  باملاضي  تأمل 

األمور اجلارية يف لبنان.
ملعنى  الثقايف  النموذج  هلذا  بتجرد  تتأمل  أن  أدعوك   
االستقالل، دون أي خلفية عقائدية أو قومية أو مذهبية أو 
حتى عائلية. وإنطالقا من احرتامي حلرية الرأي واملعتقد فأني 

أترك لَك حرية القرار والرؤية. 
وأين حنن من  النموذج؟  أين حنن من هذا  السؤال  ويبقى 

هذا االستقالل؟ 
عشتم وعاشت اجلامعة اللبنانية جامعة هلذا النسيج. 

وأخريا كان للفرقة املوسيقية بقيادة الفنان املبدع فادي 
عيد  أبو  الفنانني علي  مع  حراقة  فؤاد  صيداوي واملوسيقار 
الغناء  من  وصالت  تقديم  يف  أبدعا  اللذين  بركات  وفهمي 
اللبناني املميز والوقع احلسن والطيب حيث رقص اجلميع على 

أمجل األنغام وأعذب األصوات. 
وباملناسبة وزعت اجلامعة اللبنانية روزنامة العام 2013، 

بدعم كل من: 
 Proelec – La Mirage – Rivoli reception – Rotana Café
 – Cutting Crew Academy Salon – Full Exposure Media –

Almina Café bar Restaurant – Green Valley Dairy

مجعية سيدة زغرتا يف 
ملبورن تهنئ

يتقدم رئيس واعضاء مجعية سيدة زغرتا يف ملبورن من تيار 
املردة يف فيكتوريا رئيسًا واعضاء بأصدق مشاعر التهنئة 
التيار  لواء  حتت  انضووا  والذين  التيار  من  احلارة  القلبية 
مسريتكم  وترحالكم يف  حلكم  يرافقكم يف  ان  اهلل  سائلة 
االستقرار  ودوام  واالرتقاء  العزة  لكم  متمنني  النضالية 

والنجاح خدمة للوطن لبنان والسرتاليا.
االعالم مسؤول 
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يوم لبناني طويل يف احضان الطبيعة ينظمه 
التيار الوطين احلر يف ملبورن

يف مثل هذا اليوم من كل سنة ينظم التيار الوطين احلر يف 
ملبورن يومًا يف احضان الطبيعة حيث يتخلله حفل باربكيو والعاب 
الرزرفوار  حديقة  يف  الباربكيو  حفل  اقيم  االحد  ويوم  لالطفال 
واالصدقاء  واحملازبني  احلر  الوطين  التيار  اعضاء  محيع  حبضور 

وعائالتهم وحشد كبري من اللبنانيني والسوريني .
هذا وشارك يف هذا اليوم الطويل سعادة النائب خليل عيدي 
وزوجته والسيد عبداهلل الطويل واحلزب الشيوعي اللبناني واحلزب 
القومي السوري االجتماعي وتيار املردة ورئيس دير مار شربل 
االب ادمون اندراوس وخادم رعية مار يوسف االب مسري حداد 
وئيس بلدية مرياندا السابق وعضوها احلالي السيد طوني ديب 

وشارك ما يقارب االلف شخص يف هذا اليوم.
هذا وكانت هيئة التيار الوطين قد استعدت الستقبال املدعوين 
بنصب جمموعة كبرية من اخليم وقاية من حرارة الشمس وامضى 
احلضور يومًا رائعًا واعترب هذا اليوم يومًا وطنيًا جمسدًا للعادات 

والتقاليد اللبنانية .
 رحب رئيس مكتب التيار السيد نهاد شهدا باحلضور شاكرًا 
اجلميع على تلبيتهم الدعوة كما القى شربل راضي كلمة شدد فيها 
على التضامن بني كافة االفرقاء اللبنانيني كما ان املنسق العام 
روبري خبعازي دعا يف كلمته اىل االلتزام بقضايا لبنان والوفاء 

السرتاليا.
الشاعر انطوان برصونا كعادته وكما ينتظر منه القى قصيدة 
رائعة واجلمهور يطلب املزيد وعلى مدى النهار كانت املوسيقى 
تصدح يف ارجاء احلديقة وقدم الفقرات االخوان مسري وسرجون 
الرقص  حلقات  عقدت  ثم  متواصلة  ساعات  ثالث  من  الكثر 

القيمة  اجلوائز  وزعت  السادسة  الساعة  وعند  اللبنانية  والدبكة 
على مستحقيها.

غادر اجلميع على امل اللقاء يف العام القادم وقد شكر التيار 
كل الذين دعموا ماديًا ومعنويًا الجناح هذا النهار.

اعاله بعض اللقطات
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يوم لبناني طويل يف احضان الطبيعة ينظمه التيار 
الوطين احلر يف ملبورن

اعاله بعض اللقطات
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الساعة 25 يف ملبورن
      غسان اخلطيب واالستقالل

اّكد االستاذ غسان اخلطيب القنصل العام للجمهورية اللبنانية يف 
فيكتوريا مبناسبة عيد االستقالل ال 69 ويف اطاللته االوىل الواعية 
واملسؤولة، ان حبنا للبنان ووفاءنا لرسالته التالدة، يكون بفعل 

حمبتنا لبعضنا ومتسكنا بقيم الوطن وفضائل ثقافته اخلالدة...
لسعادته ولكل املغرتبني اللبنانيني يف هذا العامل، والهلنا على 
املناسبة  بهذه  التهاني  باطيب  نتقدم  لبنان  يف  الرسالة  ارض 
العظيمة، ونؤكد مع سعادة القنصل العام وكل االحرار من ناسنا 
هنا وهناك ان االستقالل احلقيقي الذي نبين ونصون بوعينا مقيمني 
ومغرتبني هو آٍت حتمًا، الن وطن الرسالة مصدر االشعاع الثقايف 
والفكري  يف هذه االنسانية احلائرة، عصي على املوت النه جييد 

صناعة احلياة اليت تليق بتارخيه وحضارته الرسولية ...
شهداء  واستقاللنا  حريتنا  ورموز  لكبارنا  االوفياء  نكون  وهكذا 
االستقالل، لعنة التاريخ على مجال باشا السفاح، واجملد لكبارنا 

بناة االستقالل.
*****

الفقيد الكبري عبدي املغّوش

لقاء السبت يف احلوار الثقايف اهلادف يتقدم من الزميل االستاذ 
اكرم املغّوش بأحر تعازيه القلبية بوفاة عّمه الراحل الكبري عبدي 

خليل املغّوش.
املغفور له عرفناه من خالل نضاله املميز يف الوطن ويف مغرتبه 
االمريكاني، وهذا معروف وبوضوح عن هذه العائلة املـتأصلة يف 
الكفاح منذ فجر تارخيها مع كل احرار جبل املوحدين الدروز، جبل 
العروبة احلقة، جبل العز والعنفوان والشموخ...بين معروف حكايا 

همسة االستقالل 

تيار املردة اوسرتاليا
يسر تيار املردة اوسرتاليا ان يعلن عن اهليئة التأسيسية لتيار 
املردة ملبورن اليت تتألف من املسؤول نبيل ساسني حنا واألعضاء 
وطوني شاهني  خوري  وفرنسوا  دحدح  وجورج  احلصري  رودولف 

وأسعد دحدح. 
هذا وتدعو اهليئة التأسيسية لتيار املردة ملبورن مجيع مناصري 
تيار املردة ورئيسه سعادة النائب سليمان فرجنية األنضمام اىل 
املردة  بتيار  األتصال  فيكتوريا.  ميكن  والية  التيار يف  صفوف 
ملبورن على العنوان الربيدي والعنوان األلكرتوني ورقم املوبايل: 

Elmarada Melbourne
PO box 1187 - Lalor 3075

email : elmaradamelbourne@hotmail.com
phone 0401208200

صادر عن تيار املردة اوسرتاليا

التاريخ، ورواد صناعته يف امتنا وعامل انتشارنا... ولالخ الزميل 
العزيز اكرم املغّوش نقول ان عّمكم املغفور له يف رحيله تقمص 
سوى  التقمص  وما  جمددًا  العز  ووقفة  والتواضع  والفرح  احملبة 
ذاك الزمن الذي راح يبحث عن غده البارحة، وهذا ما يؤكد حقًا ان 

العدالة االهلية تتحقق بهذا الفعل الرباني العظيم...
لروحه الرمحة وله اخللود مع كل االبرار من القديسني والشهداء.

عن تجمع اللقاء الثقايف ملبورن
اخوكم سامي مظلوم

*****

جورج غّنوم، صرخة من اسرتاليا

السيد جورج غّنوم بعث لنا برسالة حب ووفاء لقائد الوطن وجيشه 
وشعبه جاء فيها:

تعد  اليت  الكبرية  العائلة  هذه  وباسم  االسرتالي  مغرتبنا  من  اننا 
يف  وخاصة  السوري  الوطن  يف  وبااللوف  اسرتاليا  يف  باملئات 
قيادة  مع  واالرواح  باملال  وقوفنا  نؤكد  ادلب.  اجلرحية  مدينتنا 
قدم  الذي  الباسل  جيشنا  ومع  االسد  بشار  الرئيس  الدكتور 
ويقدم حياته يف سبيل الكرامة والعزة لكل ابناء سورية مقيمني 

ومغرتبني.
كل  من  الواحد  باالله  املؤمنني  القادم مجاعة  االسبوع  وندعو يف 
االديان ملشاركتنا الصالة عن ارواح الذين استشهدوا من اهلنا 
يف ادلب والطلب من خملصنا يسوع املسيح ليساعد سورية مهد 

االديان السماوية كي خترج من حمنتها هذه.
الدعوة للجميع واهلل حيمي سورية شعبًا وقيادة.

عميد آل غنوم يف الوطن واملغرتبات جورج غنّوم

حتية حلياة شهيد االستقالل الوحيد سعيد فخر الدين. الشهيد 
هو حفيد فخر الدين الكبري ...وتلميذ انطون سعاده....

بلدة  يف  وحتديدًا  الفرنسيني،  دبابات  مواجهًا  سقط  هو 
بشامون.

اما للذين استشهدوا شنقًا على يد اجلّزار مجال باشا العثماني 
السفاح يف ساحة الشهداء ساحة الربج العالي يف العاصمة االوىل 
بريوت فنحييهم ونعاهدهم ونقول وفاًء لدمائكم القاهرة لن يكون 
اجياله وغضب  بكل  التاريخ  لعنة  اال  وبين صهيون  عثمان  لبين 

السماء وناسها على االرض.

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

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

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت 
بحرية

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

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

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

»شهادة ميالد« ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

فيها  مبا  كافة،  الفصائل  خرجت  حيث  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
حركتا »محاس« واجلهاد االسالمي«، يف مسريات حاشدة دعمًا للرئيس 
نتانياهو  بنيامني  االسرائيلي  الوزراء  رئيس  حاول  عباس، يف وقت 
التقليل من شأن التحرك الفلسطيين، معتربا انه »لن يغري شيئا على 
االرض« وال يؤدي اىل قيام دولة فلسطينية. رغم ذلك، أقر االعالم 
االسرائيلي بالفشل الديبلوماسي يف هذا الصدد، اضافة اىل الصدمة 
يف  الفلسطينيني.  لصاحل  والدولي  االوروبي  السياسي  اجلرف  من 

الوقت نفسه، خرجت تظاهرة يف تل ابيب دعما للدولة الفلسطينية.
احتفاء  وسط  تارخيي  خطاب  إللقاء  الفلسطيين  الرئيس  واستعد 
بالدولة شارك فيه وزيرا خارجية كل من تركيا وأندونيسيا وغاب عنه 
وزراء اخلارجية العرب الذين أبلغوا القيادة الفلسطينية أن السبب هو 

اجتماع سبق إعداده يف اسطنبول مع تركيا.
وكان مرتقبًا أن ينطلق الرئيس الفلسطيين يف خطابه أمام اجلمعية 
على  اإلسرائيلية  واالعتداءات  غزة  يف  األخرية  األحداث  من  العامة 
الشعب الفلسطيين، ليؤكد أن فلسطني »تؤمن بالسالم ألن شعبها 
يتطلع اىل حياة طبيعية والعيش حبرية وسالم«، وليضيف أن فلسطني 
تأتي اىل األمم املتحدة »حامية الشرعية الدولة، مؤكدين اقتناعنا أن 
أمام األسرة الدولة اآلن الفرصة األخرية إلنقاذ حل الدولتني«، وأن 
احلصول على االعرتاف بالدولة هدفه »تأكيد وجود فلسطني ومحاية 

أسس سالم عادل« يف املنطقة.
وبعد عرض مفصل ملا تعرض له الشعب الفلسطيين منذ النكبة العام 
والطروحات  الوطين  نضاله  أثناء  املتحدة  األمم  اىل  وتطلعاته   ١٩٤٨
يتطرق  أن  متوقعًا  كان  إسرائيل،  مع  للسالم  والعربية  الفلسطينية 
السلمي  سعينا  على  ردًا  اإلسرائيلية  التهديدات  »سيل  اىل  عباس 
مراقبة، من  دولة  على وضعية  للحصول  والديبلوماسي«  والسياسي 
دون أن يعرب أي مسؤول إسرائيلي »عن قلقه على عملية السالم« مع 
استمرار إسرائيل يف »سياساتها العدوانية وجرائم احلرب إميانًا منها 
أنها فوق القانون وتتمتع حبصانة من احملاسبة والعواقب... وجاءت 
اللحظة ليقول العامل بوضوح: كفى اعتداء ومستوطنات واحتالل، وهلذا 

حنن هنا«.
وضمن النقاط اليت كان متوقعًا للرئيس الفلسطيين إبرازها من منصة 

األمم املتحدة التالي:
أن اهلدف »ليس نزع الشرعية« عن دولة إسرائيل، وإمنا »تأكيد شرعية 
السعي  وان  فلسطني«.  ويف  اآلن  استقالهلا  حتقق  ان  جيب  دولة 
وراء مرتبة دولة »ليس هدفه« إنهاء ما تبقى من عملية املفاوضات 
اليت خسرت صدقيتها »وإمنا بعث روح جديدة يف املفاوضات«. وان 
حدود  على  فلسطني  دولة  من  بأقل  يرضى  لن  الفلسطيين  الشعب 
الالجئني  حل ملسألة  وإجياد  الشرقية  القدس  عاصمتها   ١٩٦٧ العام 
على أساس القرار ١٩٤ واملبادرة العربية. وان اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة بتبنيها القرار ١٨١ قبل ٦٥ عاما يف ٢٩ تشرين الثاني )نوفمرب( 
الذي قسم فلسطني اىل دولتني، أعطت »شهادة والدة إلسرائيل«، 

وأنه بعد ٦٥ عاما حان وقت »إعطاء شهادة والدة« لدولة فلسطني.
وسعى الرئيس الفلسطيين لطمأنة األسرة الدولية، قائال: »سنتصرف 
مبسؤولية وإجيابية يف اخلطوات التالية« اليت ستتخذ يف أعقاب اعرتاف 
الطمأنة  وجاءت  عضو.  غري  مراقبة  دولة  بفلسطني  الدولية  األسرة 
الدولة،  منصب  اليت سيمنحها  باحلقوق  السلطة ستحتفظ  أن  لتوحي 
لكنها لن تهرول إليها. وضمن أبرز هذه احلقوق أهمية هو القدرة على 
االنضمام اىل نظام روما الذي أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية، والذي 
حرب،  جرائم  الرتكابها  إسرائيل  على  الشكوى  حق  فلسطني  يعطي 

واالنتماء اىل وكاالت األمم املتحدة.
وخالل االحتفال الصباحي ملناسبة يوم التضامن مع الشعب الفسطيين، 
أكد األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون أن »انتظارنا طال لتحقيق 
حل الدولتني الذي التزمته إسرائيل والفلسطينيون بعد ٦٥ عامًا من 
قرار اجلمعية العامة ١٨١ بالتقسيم«، مشريًا يف الوقت نفسه اىل أن 
»تسوية قضايا الوضع النهائي لن تنجز إال مبفاوضات مباشرة«. وقال 
إن »اخلطوط العريضة لالتفاق واضحة يف قرارات جملس األمن ومبادئ 
مدريد، ومنها مبدأ األرض يف مقابل السالم، وخريطة الطريق ومبادرة 
السالم العربية واالتفاقات بني الطرفني، وما حنتاجه اآلن هو توافر 
األنشطة  »استمرار  أن  اىل  وأشار  السياسيتني«.  والشجاعة  اإلرادة 
االستيطانية يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك القدس الشرقية، ينايف 
أحكام القانون الدولي وخريطة الطريق وجيب أن يتوقف«. واكد أن 
»اجملتمع الدولي لن يقبل اإلجراءات االنفرادية«، معربًا »عن القلق من 
تصاعد عنف املستوطنني«. وشدد على ضرورة »تغلب الفلسطينيني 
التحرير  منظمة  بها  تعهدت  اليت  االلتزامات  على  بناًء  االنقسام  على 

الفلسطينية واستنادا إىل مواقف الرباعية ومبادرة السالم العربية«.
وقال رئيس جملس األمن للشهر اجلاري السفري اهلندي هارديب سينغ 
بوري إن جملس األمن يأمل يف أن »جهودًا عاجلة ستبذل بناء على 
قرارات اجمللس ومبادىء مدريد واملبادرة العربية واالتفاقات القائمة 
حنو حل شامل للنزاع العربي - اإلسرائيلي ينهي االحتالل الذي بدأ عام 
١٩٦٧ ويؤدي اىل قيام دولة فلسطينية مستقلة ودميوقراطية وقابلة 

للحياة تعيش اىل جانب إسرائيل بأمن وسالم«.

مترير الدستور ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

زاد مترير املسودة النهائية للدستور املصري عرب اجلمعية التأسيسية 
اهلوة  تشكيلها،  إعادة  وطلبت  املعارضة  قوى  منها  انسحبت  اليت 
التحرير وميادين  اليوم يف ميدان  بني احلكم واملعارضة اليت حتشد 
الدستور،  مترير  وطريقة  الدستوري  اإلعالن  على  احتجاجًا  احملافظات 
فيما جتنب اإلسالميون التظاهر يف التحرير غدًا مثلما سبق أن أعلنت 
مجاعة »اإلخوان املسلمني« وحلفاؤها بعدما حذرت القوى املعتصمة يف 
امليدان من »حرب أهلية« يف حال اإلصرار على »اقتحامه«، ومحلت 

الرئيس حممد مرسي املسؤولية عن »أي دماء«.
االول  أمس  مساء  الرمسي  التلفزيون  شاشة  على  مرسي  وأطل 
»حيقق مصلحة  اإلعالن  أن  واعترب  أصدره.  الذي  االعالن  عن  مدافعًا 
البالد والثورة وال يتعارض مع استقالل القضاء«، مشريًا اىل أنه »كان 
البد من أن أختذ هذا القرار يف ذلك التوقيت«. وأضاف أن »الشعب 
املصري سيقول كلمته من خالل استفتاء على مسودة الدستور اليت 

إن قبلها ستسقط كل االعالنات الدستورية«.
وجتاهلت اجلمعية التأسيسية أمس انسحاب غالبية القوى السياسية 
للرئيس  مسودته  تسليم  ليبقى  الدستور  ومررت  منها،  واجملتمعية 
رى منتصف الشهر املقبل.  ليطرحها على استفتاء شعيب يتوقع أن جيجُ
وصوتت اجلمعية على مواد املسودة واحدة تلو األخرى، وشارك يف 
اجللسة ٨٥ عضوًا غالبيتهم الساحقة من اإلسالميني، بينهم ١١ عضوًا 

عدوا من قائمة االحتياطيني بدل املنسحبني. صجُ
ومن املنتظر أن يصدر الرئيس خالل ساعات قرارًا بدعوة الشعب 
األحد  املقرر  العليا  الدستورية  استباقًا حلكم احملكمة  االستفتاء،  إىل 
يف شأن الدعاوى املطالبة حبل اجلمعية التأسيسية. ويف غياب ممثلي 
املواد  غالبية  اجلمعية  السياسي، مررت  اإلسالم  تيار  القوى من غري 
اليت يبلغ عددها ٢3٤ مادة باإلمجاع. وكان اكرب اعرتاض )٩ من أصل 
٨٥( على املادة اخلامسة اليت تنص على أن »السيادة للشعب ميارسها 
وحيميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات« واليت يرفضها 
للشعب، كما رفض سلفيون  السيادة  منح  على  اعرتاضًا  السلفيون 
أيضًا املادة اليت تنص على احتكام غري املسلمني إىل شرائعهم يف 

تنظيم أمورهم.
وينقل طرح الدستور على استفتاء املواجهة بني اإلسالميني والقوى 
مستوى  إىل  الدستوري  لإلعالن  والرافضة  التأسيسية  من  املنسحبة 
»حزب  رئيس  تضم  اليت  الوطين«  اإلنقاذ  »جبهة  وعقدت  جديد. 
الشعيب« محدين صباحي  »التيار  الربادعي ومؤسس  الدستور« حممد 
ورئيس »حزب املؤمتر« عمرو موسى وآخرين اجتماعًا طارئًا مساء أمس 
لم أن اجملتمعني  االول »ملناقشة سبل التصدي لتمرير الدستور«. وعجُ
بالرفض.  التصويت  أو  االستفتاء  مقاطعة  هما  خيارين  يف  تداولوا 
ورجحت مصادر داخل االجتماع الذي استمر حتى وقت متقدم من مساء 
أمس أن ينتهي القرار إىل مقاطعة االستفتاء »لتسجيل نسب مشاركة 

متدنية«.
ويف وقت حشدت املعارضة امس يف ميدان التحرير، أعلنت مجاعة 
الرتاجع عن احلشد يف امليدان غدًا، وقررت نقل تظاهرة  »اإلخوان« 
»الشرعية والشريعة« إىل ميدان جامعة القاهرة. وقال الناطق باسم 
العليا  املصلحة  إىل  القرار  هذا  يف  »نظرنا  غزالن:  حممود  اجلماعة 

للبالد«.
وتنظم املعارضة  مسريات من مساجد عدة يف القاهرة تتجه صوب 
كل  يف  غدًا  التظاهر  استمرار  اعتزامها  أعلنت  كما  التحرير،  ميدان 
عدم  على  حضت  لكنها  امليادين،  خمتلف  واالعتصام يف  احملافظات 

االحتكاك مبؤيدي »اإلخوان« وأنصارهم.

ميقاتي: مقاطعة ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

لالطالع على ما جيري هناك، والتقيت عددًا من النازحني السوريني 
وشكرت اجملتمعات اليت تستضيفهم، وسأزور وزير الشؤون االجتماعية 

من اجل توحيد اجلهود املشرتكة لتجاوز كل العراقيل«.
وإذ شكرت ميقاتي »على ما يقوم به لبنان جلهة جتنب  انعكاسات 
أن  أكدت  الدولي«،  اجملتمع  اهتمام  موضع  وهذا  السورية،  االزمة 
الدول املاحنة يف تقديم املساعدات االنسانية  بالدها »تعّد من أهم 
للنازحني السوريني يف لبنان، وقد بلغت قيمة هذه املساعدات اكثر 

من سبعة ماليني دوالر«.
 واستقبل ميقاتي سفرية االحتاد االوروبي اجنيلينا اخيهورست ثم 

رئيس ديوان احملاسبة القاضي عوني رمضان.

احلوار
وكان ميقاتي تطرق يف جانب من كلمته امام امللتقى االقتصادي 
اىل الوضع السياسي فقال: »اننا، مع قناعتنا بأن مقاطعة اجتماع هيئة 
احلوار هو موقف غري سياسي يندرج يف اطار املمارسة الدميوقراطية، 
نرى ان االسباب املعلنة هلذا املوقف والشروط اليت وضعت للتجاوب 
لتالقي  امللحة  الوطنية  احلاجة  مع  تأتلف  ال  احلوار،  اىل  الدعوة  مع 
القيادات والتشاور يف النقاط اخلالفية املدرجة على جدول اعمال هيئة 
احلوار الوطين، ال بل انها تساهم، عن قصد او غري قصد، يف تعطيل 
كل احملاوالت املخلصة واملبادرات االنقاذية اليت حتاول اخراج البالد 
من النفق الذي ادخلت اليه، فضال عن انها تظهر القيادات اللبنانية 
التوصل اىل احللول املرجتاة، او هي قاصرة عن  وكأنها عاجزة عن 
التوافق يف ما بينها طوعا وحباجة دائما اىل وصاية خارجية. فهل هذا 
فعال ما يرمي اليه املقاطعون، وهل مبثل هذه املواقف جننب وطننا 
خماطر الفراغ الذي خربنا يف املاضي القريب سلبياته، او ان حنميه من 

الرياح العاتية اليت تعصف حوله وحتاول ان تتسلل اىل داخله؟«.
أضاف: »ان القيادات اللبنانية مدعوة، اىل اعادة الثقة يف ما بينها 
جعلته  اليت  الكبرية  وبقدراته  الوطن  بهذا  متجدد  اميان  فعل  الطالق 

الدول  يصمد يف وجه املصاعب، فمن غري املنطقي ان تتنامى ثقة 
الشقيقة والصديقة بوطننا وترتجم دعما متجددا للخيارات الوطنية اليت 
اعتمدتها احلكومة واستعدادا ال تراجع فيه لتقديم كل العون املطلوب 
للنهوض سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا، فيما نرى ان مثة من 
الوراء، ليستعيد  الداخل، اىل اعادة عقارب الساعة اىل  يسعى، يف 
العامل فصال من التاريخ اللبناني املؤمل الذي قرر اللبنانيون يف مؤمتر 

الطائف اسقاطه من كل احلسابات«.

عملية للجيش ..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

ديبلوماسي غربي حضر اجللسة إن املمثل اخلاص املشرتك »استهل 
التطلعات  تليب  عملية  بدء  األول  خيارين،  سوريا  أمام  بأن  احاطته 
على  فاشلة  دولة  والثاني حتول سوريا  السوري،  للشعب  املشروعة 
غرار الصومال«. وأضاف أن »الرسالة اليت محلها االبرهيمي اىل أعضاء 
بعض  وهناك  التقدم،  ميكن  احتدوا،  إذا  أنهم  مفادها  األمن  جملس 
العناصر خلطة، منها أواًل حضور قوي ملراقبني دوليني على األرض، 
انتقال سياسي مع صالحيات  وثانيًا توحيد املعارضة، وثالثًا حكومة 

تنفيذية«.
وبعيد اإلحاطة، حتدث االبرهيمي اىل الصحافيني، فكرر أن الوضع 
يف سوريا »سيىء ويزداد سوءًا« ألن األطراف السوريني »غري قادرين 
يف الوقت احلاضر على التوجه حنو حل سلمي، بل أن كل طرف يعمل 
من أجل حتقيق نصر عسكري«. وأضاف أن »املنطقة احمليطة بسوريا 
ال أعتقد أنها قادرة على تقديم الدعم الكايف من أجل الوصول اىل 
حل سلمي«. وخلص اىل أن »املكان الوحيد الذي ميكن أن يبدأ فيه 
عمل سياسي ناجح هو جملس األمن«، موضحًا أنه طلب من األعضاء أن 
»يعاودوا حمادثاتهم وحبثهم عن اتفاق«. وأكد أن »بيان جنيف ميكن 
أن يكون أساسًا صاحلًا« الصدار قرار جديد من جملس األمن. وكشف 
أن »لدينا اآلن عناصر للخطة. لكن هذه العناصر ال ميكن صوغها قبل 
أن يتحد جملس األمن ويكون مستعدًا الصدار قرار يكون هو األساس 

لعملية سياسية«.
وسئل هل يسعى اىل قرار مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة، فأجاب بأن »هذا يقرره أعضاء اجمللس... هذا خالف بينهم«. 
وصفها  جرى  اليت  »العملية  القرار  يرى يف  أن  يريد  أنه  واستدرك 
بعمق يف جنيف واليت تبدأ بهيئة حكومية انتقالية، حبسب ما مسوها، 
لديها كامل السلطات التنفيذية«. وشدد على »احلاجة امللحة اىل وقف 
األمم  العرب ومهمة  املراقبني  إن جتربة  أن يصمد«، قائال  نار ميكن 
املتحدة للمراقبة يف سوريا تدالن على أن »وقف النار لن يصمد إال 
مهمة  اعتقادي  يتطلب يف  وهذا  جدا،  قوية  بصورة  مراقبًا  كان  إذا 

حلفظ السالم«.
وهل يرى الرئيس بشار األسد جزءا من العملية اإلنتقالية؟ أجاب 
أن »الشعب السوري يريد التغيري احلقيقي، ال تغيريًا جتميليًا«. وأكد 
الناس  اليوم«. وأضاف: »كل  أن »سوريا اجلديدة لن تشبه سوريا 
يتكلمون عن بشار األسد وكأنه هو املشكلة الوحيدة املوجودة أو هو 

احلل الوحيد. الشعب السوري أهم بكثري من هذا كله«.
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أدياليد  جبامعة  باحثة  قال 
اللذين  الزوجني  أن  األسرتالية 
عليهما  جيب  للحمل،  خيططان 
ممارسة اجلنس قبل بداية احلمل 
ملدة ترتاوح من 3-٦ شهور على 
إجناب  فرصة  لزيادة  األقل، 

مواليد أصحاء.
الربوفيسورة  وقدمت  
حبثها  نتائج  روبرتسون  سارة 
األسرتالية  اجلمعية  مؤمتر   يف 

للبحوث الطبية يف أدياليد.
أن ممارسة اجلنس  وأضافت 
بني  ترتاوح  بفرتة  احلمل  قبل 
شيء  األقل  على  شهور   ٦-3
األم،  مناعة  يقوي   ضروري 
ويزيد من فرصة إجناب مواليد 

حبالة صحية جيدة.

باحثة أسرتالية: جيب ممارسة اجلنس 3 
شهور على األقل قبل بداية احلمل

احلاالت  بعض  »يف  وتابعت: 
ممارسة  الزوجني  على  جيب 
اجلنس ملدة سنة على األقل قبل 

بداية احلمل«.
ينفي  ال  ذلك  أن  واستطردت 
احلمل  حلدوث  فرصة  هنالك  أن 
األوىل،  اجلنسية  املقابلة  من 
ولكن نسبة اإلجهاض تتزايد جراء 
نسبة  تزيد  كما  التعجل،  ذلك 

إجناب أطفال غري أصحاء.
النصح  روبرتسون  وأسدت 
غذائي  نظام  اتباع  بضرورة 
مثالي، وعدم التدخني، وممارسة 
إجناب  ضمان  أجل  من  الرياضة 

أطفال أصحاء.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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الذي  االحالم  وفارس  بالزواج  املرأة  وحتلم  طفولتها  منذ 
سيخطفها على حصانه االبيض، ولكن قد يتغري احللم قليال وخاصة 

مع صعوبة العثور على فارس االحالم او احلصان االبيض!
فوفقا لالحصائيات ثلث عدد الفتيات يف الدول العربية بلغن 
اجلهاز  دراسة  أظهرت  مصر  زواج، يف  دون  من  الثالثني  سن 
املركزي للتعبئة واإلحصاء أن عدد من وصلوا إىل سن اخلامسة 
والثالثني من دون زواج وصل إىل تسعة ماليني شخص، ويطلق 

على اجلزائر أحيانا »بلد العوانس«.
وبعيدا عن احلديث عن العنوسة واسبابها ومفهومها يف الوطن 

العربي، ننظر اىل جانب الكوب املمتلىء بدال من اخلالي.
وحتى حيني الوقت املنتظر لزواجك، فعليِك النظر اىل عزوبيتك 
باجيابية، حتى وان كانت حتمل فى طياتها نوع من انواع الكوميديا 
السوداء الساخرة، دعينا نكتشف ما هى فوائد العزوبية للنساء؟

تلزمك  حمددة  مسؤولية  هناك  يوجد  ال  الوقت:  كل  لديِك   -
و مجالك  بنفسك  لتهتمي  الوقت  كل  لديِك  امور،  بعدة  بالقيام 
تتقيدين  ال  انِك  كما   ! هواياتك  وممارسة  ودراستك  ورشاقتك 
مبواعيده او جدوله املزدحم، فانِت حرة متاما يف استغالل وقتك 

كيفما شئيت !
اىل  اطفالك  اصطحاب  اىل  حباجة  لست  والدراسة:  السفر   -
اجلبال ! ميكنك االستمتاع بالسفر اىل املكان الذي تريدنه، وايضا 
او  املاجستري  درجيت  على  واحلصول  دراستك  استكمال  ميكنك 

الدكتوراه، فما عليِك سوى االجتهاد فقط .
- العمل: الكثري من النساء يرتكن العمل مع زواجهن، ويرتكن 
احالمهن او طموحاتهن من اجل حياة زوجية سعيدة، فلماذا تضيعي 
وقتك االن وانت عزباء ؟ استغلي هذا الوقت يف تنمية مهاراتك 
وقدراتك يف العمل، كوني لنفسك سرية مهنية مشرفة تفخرين 

بها .
- االصدقاء: معظم النساء بعد الزواج ال حتاول انشاء عالقات 
صداقة جديدة، بل هى حتتفظ بصداقتها القدمية ويف احيان كثري 
ال حتافظ ! هذا الوقت هو مثالي النشاء عالقات صداقة تدوم 

طويال، فأنِت حباجة اىل صديقة مقربة .
اختالف  او  االخر  مشاعر  مراعاة  عليِك  ليس  االخر:  مراعاة   -
وتأكلني  ترتدين  لِك،  حيلو  كما  تعيشني  فانت  بينكما،  االذواق 

وتنامني كما حتبني، وتعيشني بعيدا عن اجملامالت او التملق .
- اسرتك: لديِك كل الوقت لتوطدي عالقتك بأسرتك، والتعامل 
الفتاة  تلك  بدالمن  وعاقلة  بالغة  كأمرأة  جديد  مبنظور  معهم 

الصغرية .
وفى النهاية ...تلك االمور التى ذكرناها ال متثل مربرات لرفض 
امور اخرى داخل  الزواج، ولكنها قد تساعدك فى الرتكيز على 

حياتك، بدال من انتظار الفارس الذي يأبى الظهور !
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5 أشخاص يدمرون محيتك 
الغذائية

مخسة أشخاص يدمرون محيتك الغذائية، إذا مل تنتبهي لقراراتك 
الغذائية معهم، لذلك ندق ناقوس اخلطر باملؤثرات اليت ميكن أن 
منك،  املقربني  األشخاص  هؤالء  قبل  من  الغذائية  محيتك  تؤذي 
وكيف تستطيعني التعامل معهم يف املواقف املختلفة و االستمرار 

يف محيتك على الوجه املطلوب.
لدى  العضالت  كتلة  أن  العلمية  املعلومات  من  حياتك:  شريك 
الرجال أكرب من النساء وأن نسبة الدهون لديهم أقل، لذلك رمبا 
تالحظني أنه رغم تناولك وزوجك نفس الوجبات اليومية فإن وزنك 
يف زيادة و هو على العكس متاما وزنه ثابت، ويكمن السر هنا يف 
طبيعة تكوين أجسام الرجال، كما أنه لديهم طاقة أكرب من النساء 

وبالتالي حيرقون السعرات احلرارية بشكل أسرع منهن.
كل  حريصني  دوما  جتدينهم  األجداد  زيارة  عند  عادة  األجداد: 
بفكرة  يؤمنون  ال  فهم  لديهم،  الطعام  تتناولي  أن  على  احلرص 
رفض الطعام من أجل احلمية الغذائية، ألنهم يعتربونها نوعا من 
الرتف غري املقبول يف منزهلم، لذلك احرصي علي أن تضعي يف 
مشاعرهم  جلرح  منعا  األكل  وقت  تتناوليها  خفيفة  وجبة  حقيبتك 
بتناول  أطفالك  اقناع  حتاولني  ما  كثريا  أطفالك:  بالرفض. 
ومن  التشجيع،  بهدف  منه  مالعق  عدة  بأكل  فتبادرين  طعامهم، 
هنا تكون أول الطرق إلفساد محيتك الغذائية، ويف أحيان أخرى 
عندما يرتك أطفالك بعض الطعام يف أطباقهم، فإنك تقومني على 
األخطاء  ثاني  وهذه  القمامة  يكون مصريها  ال  حتى  بأكلها  الفور 
اليت تقعني فيها. وحلل تلك املشكلة ال تضعي كميات كبرية من 
الطعام ألطفالك يف األطباق، وكلما احتاجوا للمزيد أعطيهم منعا 

حلدوث ما سبق ذكره.
اليت  األمور  من  األصدقاء  و جتمع  الصحبة  بالتأكيد  األصدقاء: 
جتعلك تتخلني عن محيتك الغذائية، فال شئ يقاوم تناول الطعام 
الشهي يف أحد املطاعم احملببة لديكم واالستمتاع باحلديث الشيق 
واملرح معا، وبالتالي فإن تناول الطعام خارج املنزل مع األصحاب 
جيعلك ال تهتمني مبدى تطابق الطعام املتناول مع برنامج احلمية 
الغذائية املقرر. وحل ذلك بسيط وهو عند تناول الطعام يف أحد 
الذي ال  الصحي  الطبق  أن ختتاري  اإلمكان  حاولي قدر  املطاعم، 
حيتوي على العديد من السعرات احلرارية قدر اإلمكان من قائمة 

الطعام.
زمالء العمل: نتيجة لضغط العمل اليومي رمبا يعرض عليك أحد 
الزمالء تناول املقرمشات أو علكة أو قطع احللوى، وال جمال لرفض 
اجملهود  مع  الغذائية  محيتك  على  يؤثر  لن  أنه  منك  ظنا  عرضه 
املبذول يف العمل، ولكن هذا غري صحيح، خاصة إذا امتد األمر 
لطلب وجبة غداء من مطاعم الوجبات اجلاهزة أو أي من األماكن اليت 

ال تراعي كم السعرات احلرارية.

أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد دراسات الصحة العامة األمريكي 
أن املوّرثة املدانة بالتسبب بالبدانة هي املسؤولة أيًضا عن محاية 
البدين من الشعور باالكتئاب، حيث أن البدناء مييلون على األرجح، 

إىل املرح ويصبحون بالتالي األلطف قياسًا اىل غريهم.
وأوضح العلماء أن »هذه اخلصلة احلسنة تنبع من حقيقة علمية 
وهي أن املوّرثات املسؤولة عن كونهم بدناء، هي املسؤولة أيضًا 
عن محايتهم بشكل فّعال من االكتئاب«. ورغم أن هذا االكتشاف 
يتصل بالبدانة املقرونة باملرح يف املقام األول، فمن حسن الطالع 
أنه يفتح الباب أيضا اىل تفسري األسباب اليت حتذو ببعض الناس 
للشعور بالسعادة أكثر من غريهم. كما أنه ينسف االعتقاد السائد 

حول احللقة املشرتكة بني البدانة والتعاسة.
إىل  مييل  البدين  الشخص  فإن  اخلاطئ  االعتقاد  هلذا  ووفقًا 
االكتئاب بسبب مظهره، وأن الشخص املكتئب مييل اىل البدانة 

بسبب مخوله اجلسدي الناتج من اخنفاض معنوياته.

للعزوبية مزايا... فاستغليها

ريكي مارتن يرتك »إيفيتا«
»ايفيتا«  مسرحية  مارتن  ريكي  البورتوريكي  النجم  يغادر   
الراحلة  االرجنتينية  االوىل  السيدة  حياة  تتناول  اليت  املوسيقية 

ايفا بريون يف 26 يناير املقبل.
دور  يؤدي  الذي  مارتن  ان  امريكية  اعالم  وسائل  وذكرت 
»تشي« وهي شخصية الراوي يف املسرحية املوسيقية, سيطل 

للمرة االخرية يف هذا الدور على املسرح يف 26 يناير.
كما ستغادر املسرحية املمثلة ايلينا روجر اليت تؤدي دور ايفا 
بريون باالضافة اىل املمثل مايكل سريفرييس الذي يؤدي دور 

.UPI زوج ايفا, الرئيس االرجنتيين خوان بريون - حبسب
واملسرحية املوسيقية من تاليف اندرو لويد ويبري وتيم رايس. 
استبدال  يتم  ان  على  ستستمر  املسرحية  ان  املنتجون  ويقول 

املمثلني.
اىل  جنمها  صعود  منذ  بريون  ايفا  حياة  املسرحية  وتتناول 

زواجها من خوان بريون ثم وفاتها.
وكانت املغنية مادونا سبق وادت دور ايفا بريون يف فيلم 

»ايفيتا«.

البدانة مقرونة باملرح

»الواسطة« تناقض »الشخص املناسب 
يف الوظيفة املناسبة«! 

الرد: مرفوض. سرية ذاتية، موعد،  سرية ذاتية، موعد، مقابلة. 
الواسطة ستبقى  كانت  إذا  مقبول.  الرد:  وساطة(  )سبقتها  مقابلة 
الفاعلة للحصول على وظيفة، فأين  يف وطننا احلبيب هي الوسيلة 

املشكلة يف ذلك؟   
يكمن العيب يف بلد ال مينح فرصًا للشباب ااّل حتت ستار احملسوبّيات. 
فالتعامل مع العاطلني عن العمل، يتم بناء على معارفهم االجتماعية 
وصالتهم بأصحاب املال والنفوذ والسلطة. هذا األسلوب أصبح – 
لألسف - جزءًا من ثقافتنا احلياتّية، مما جعل األجيال اجلديدة تفتش 
عن الواسطة قبل أن تقرر وجهة العمل الذي تربع فيه، بدل الرتكيز 

على نوعيته وقيمته ومالءمته للشهادات واالختصاصات  والرغبات.
أو  شركاتهم  للعمل يف  فرصة  مينحون  الذين  أن  يف  شك  وال   
مؤسساتهم أو مصارفهم، ينتظرون يف املقابل خدمة حمددة أو أصواتًا 
انتخابية أو مردودًا معنويًا يف وقت ما، فيصبح احملظي بفرصة العمل 
حمكومًا بتوجهات ال مّتت بصلة اىل مواقفه، ومكّباًل بآراء ختتلف متامًا 
عن آرائه. من هنا، نستطيع القول إن الواسطة حتّط من قدر االنسان 

ومن كرامته الشخصّية، ألنها ترتب عليه قيودًا وأعباء اجتماعية.
يف القطاع اخلاص

عمله  خالل  بالنفس  الثقة  من  مهمًا  قدرًا  للموظف  الكفاءة  توفر 
الشركات  إدارات  لكن،  فيه.  التقدم  إحراز  على  القدرة  ومتنحه 
واملؤسسات قد ال تقدم أحيانًا على ترقية املوظفني الذي دخلوا عرب 
الواسطة وتبقيهم يف وظائفهم عن سابق تصور وتصميم، رغم أنهم 
قد يستحقون الرتقية. لذلك، قد ال تكون الواسطة جمدية يف القطاع 

اخلاص - وخصوصًا يف املدى الطويل.
يف القطاع العام

رأسًا  األمور  قلب  على  القدرة  العام  القطاع  يف  الواسطة   متلك 
على عقب، فيصبح اجلاهل أستاذًا والفاشل مسؤواًل، ويرتقي صاحب 
الواسطة اىل أعلى املراتب رغم عدم امتالكه املؤهالت املطلوبة، فيما 
يستمر آخرون يف وظيفتهم وهم شبه غائبني عن عملهم. ميأل العديد 
من »احملظوظني« مراكز غري جديرة بهم، مما ينعكس سلبًا على 

االنتاج واملصلحة العامة.
أخريًا، ال بد من التأكيد أنه حني تصبح املعادلة: سرية ذاتية موعد 
مقابلة كفاءة = مقبول، ميكننا أن نعلن للعامل أننا بتنا على املسار 
الصحيح، وحققنا اإلجناز الذي كنا نطمح إليه: الشخص املناسب يف 

املكان املناسب.

»اللغة الالتينية عند املوارنة« يف الروح القدس
ظاهرة ثقافية تؤّشر إىل دخوهلم عصر النهضة

نّظم مركز الدراسات الالتينية يف كلية اآلداب يف جامعة الروح 
القدس الكسليك مؤمتًرا بعنوان: “اللغة الالتينية عند املوارنة”، 

يف قاعة احملاضرات يف اجلامعة.
واستهلت اجللسة األوىل مبداخلة نائب رئيس اجلامعة وعميد كلية 
اآلداب األب الربوفسور كرم رزق الذي أشار إىل أن “استعمال 
اللغة الالتينية عند املوارنة يشّكل ظاهرة ثقافية مهّمة تدّل على 
دخول املوارنة يف عصر النهضة منذ بدايته. كما يدّل أيًضا على 
أن املوارنة هم الذين محلوا االستشراق احلقيقي، أي أنهم محلوا 
ثقافة الشرق إىل الغرب بواسطة ترمجات مؤلفات عربية وسريانية 

ونصوص أساسية نقلوها من العربية إىل اللغة الالتينية”.
ثم ألقت رئيسة مركز الدراسات الالتينية يف جامعة الروح القدس 
الدكتورة مرياي عيسى مداخلة مدير الدراسات يف مدرسة الدراسات 
العليا للعلوم االجتماعية يف باريس الدكتور برنارد هايربجر الذي 

حتدث فيها عن أعمال العاّلمة املاروني ابرهيم احلاقالني.
املدرسة  تأسيس  إىل  خاطر  أنطوان  والكاتب  املؤرخ  وتطرق 

املارونية يف روما يف عام 1584.
الفرنسي  املعهد  يف  الباحث  تكلم  األوىل  اجللسة  ختام  ويف 
اللتني  الرسالتني  عن  أليب  فريديريك  بريوت  األدنى يف  للشرق 
أرسلهما املوارنة إىل البابا هورميزدا يف عامي 517 و518، بسبب 
املؤّرخون  “استعمل  وقال:  هلم.  ساويروس  البطريرك  اضطهاد 
املوارنة هذه الوثائق يف القرن الـ 17 ومن بينهم فوست نريون 

.”Fauste Nairon((
اإلضاءات  وبعض  “التاريخ  بعنوان:  الثانية  اجللسة  وانعقدت 
اللبنانية  للرهبانية  السابق  العام  الرئيس  فيها  حتدث  اللغوية”، 
املارونية األباتي الياس خليفة عن اللغة الالتينية عند جوزف سيمون 
السمعاني، وتطرقت األخت بينوات إىل بعض املسائل عن مفردات 
الدكتورة  تناولت  كما  الـ18.  القرن  إىل  الـ13  القرن  من  اللغة 
 De nonnullis يف  واجلغرافية  التارخيية  التباينات  عيسى  مرياي 

.Orientalium urbibus de Sahiuni
الروح  جامعة  يف  واألستاذ  املؤرخ  حتدث  الثالثة  اجللسة  ويف 
القدس الدكتور بول زغيب عن حتديد موقعني متقاطعني يف منطقة 
عمشيت. كما تكلم األستاذ احملاضر يف التاريخ املعاصر يف جامعة 
“فوست  عن  جريار  اوريليان  فرنسا  يف  اردين  شامبان  راميس 

نريون ومجهورية الرسائل يف النصف الثاني من القرن الـ17”.
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متفرقـــات

القديسة كاترينا
“عزيز يف عييّن الرب موت أبراره “

)مزمور 116: 15 (

األورثوذكسي  العامل  هلا  يعّيد  اليت  كاترينا  القديسة 
كله يف اخلامس والعشرين من تشرين الثاني. ُولدت يف 
مصر، وحبسب األسطورة، كانت من عائلة  اإلسكندرية – 
مالكة وكانت جد متعلمة ومجيلة. يف عمر الثامنة عشرة 
وّبت اإلمرباطور ماكسيميانوس إلضطهاده املسيحيني. 
اإلسكندرية  مسيحيي  عن  الدفاع  عاتقها  على  وأخذت 
وقبلت حتّدي اإلمربطورهلا ملواجهة مخسني عاملًا من علماء 

وفالسفة إمربطوريته. 
كانت حججها جد مقنعة مما حدا بأكثرهم بتبين إميانها. 
الذين  وأمر بقطع رؤوس  رجاله  اإلمرباطور على  فغضب 
ارتدوا إىل املسيحية بسبب فصاحتها وذكائها وإميانها. 
ع حتى استسالمها  ثم أمر بسجن كاترينا يف زنزانة وأن جتوَّ
إلرادته.. لكن مالك اهلل كان حيمل هلا الطعام والشراب 
كاترينا  ترفض  مل  سجنها  وخالل  برناجمه.  أفشل  مما 
الرجوع عن إميانها فحسب ولكنها أقنعت زوجة اإلمرباطور 
باإلميان املسيحي فأعلنت انضمامها إىل كنيسة املسيح 
وبصريته  بصره  وأعمى  اإلمرباطور،  أغضب  الذي  األمر 
نصر اإلبنة العظيم، فأمر بقطع رأسها ورأس كل من َقِبل 

إميان الثائرة كاترينا.
معاملة  كاترين  مع  يتعامل  الروماني  اإلمرباطور  كان 
ختتلف عن معاملته األخرين. ُمّتخذ جبماهلا و ذكائها؛ عرض 
عليها لتصبح زوجته اإلمرباطورة، لكن ويف احلال، رفضت 
العرض. ثار اإلمرباطور وتأسف لرفضها لعرضه ولرمحته 
وحمبته هلا، فأمر أن ُتصلب على دوالب توضع فيه سكني 
على كل عضو من جسدها وُيدار الدوالب فتتقطع أوصاهلا 
وتتعّذب عذابًا شديدًا. ولكن وبينما اجلند يهيء لقتلها، 
الدوالب  وكّسر  السجن  باب  هلا  وفتح  الرب  مالك  أتى 

وحّررها. زاد غضب اإلمرباطور فأمر بقطع رأسها.
طغمة  ظهرت  موتها  بعد  حااًل  بأنه  التقليد  لنا  يقول 
قمة  على  مكان  يف  ودفنوه  جسدها  محلوا  املالئكة  من 
جبل سيناء. بعد سنوات وجد رهبان الدير بقايا جسدها 
فحملوها بورع ووضعوها يف الدير الذي حيمل امسها “دير 

جبل سيناء.  القديسة كاترينا – 
لقد مّر حنوألف وسبعمائة سنة على استشهاد القديسة 
الرتاتيل  اآلباء  كتب  صلواتها.  ونطلب  هلا  نعّيد  اليت 
شهيدة  اعُتربت  حيث  العصور  كل  خالل  هلا  والصلوات 
وقصص  برتاتيل  وإميانها  فضائلها  فأعلنوا  مستحقة. 
العامل  أحناء  كل  عبادة يف  بيوت  هلا  وبنوا  حياتها،  من 

األورثوذكسي.
إليكم واحدة من األساطري الكثرية عن حياة قديستنا:

كانت كماسبق فذكرت من ساللة ملوكية، إمرأة ذو ثقافة 
عالية. عندما قررت شعوب اإلمرباطورية بأن وقت زواجها 
قد حان، تقّدم الكثريون من وجهاء وأغنياء اإلمرباطورية 
فرفضتهم كلهم ألنها ال تود الزواج. فخرجت إىل متوحد 
يف اجلبل طالبًة نصيحته. فقال هلا: “ إن الرب يسوع يريد 

أن يكون عريسها، فأراها أيقونته، صورته املقدسة “.
حلمت يف نفس الليلة بالعذراء مريم حاملة ابنها وقّدمته 
هلا. فرفض النظر إليها قائاًل: إنها ليست مجيلة مبا فيه 
الكفاية. عندما نهضت يف الصباح، منزعجة ومتأثرة مما 
رأت يف احللم، إذ أنها يف الواقع كانت جد مجيلة، ذهبت 
إىل املتوحد سائلة عن سبب رفض املسيح هلا. أجابها: 
إن النعمة اليت ُتنح باملعمودية مينحها اجلمال الذي يريده 
يسوع املسيح وسيجعلها مجيلة يف عينيه. بعد عمادها، 
مة منها حاملة هلا  ويف نفس الليلة حلمت بالعذراء متقدِّ
على  خاتًا  وضع  و  برضى  إليها  نظر  املرة  هذه  ابنها، 
أصبعها، خامت وجدته حقًا على إصبعها عندما نهضت من 

النوم يف اليوم التالي.
تلك احلادثة من حياتها معروفة “ بالزواج السّري “ ويرمز 

املسيح. إىل اإلستشهاد وعذاباتها من أجل عريسها – 
هلا.  املعّيدين  كل  قديستنا  صلوات  تشمل  أن  آمل 
أن  وعيال،  وآباء  أمهات  لتبارككم،  بتواضع  منها  نطلب 
ُترشد أوالدنا ليتشبهوا بها وحبياتها. أخريًا نأمل أن تكون 

نعمة عريسها معكم مجيعًا.
آميـــن -  املرتوبوليت بولس صليبا

97505588
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مجيع  بني  متميزة  مكانة  السمسم  زيت  حيتل 
الزيوت املستخدمة يف اعداد األطعمة، حيث يأتي 
يف املركز الثالث بعد زيت الزيتون وزيت األركان، 
كما  االستعمال.  سالمة  ناصع يف  بسجل  ويتمتع 
يتناولون  الذين  أن  أثبتت  العلمية  الدراسات  أن 
زيت السمسم يف أطعمتهم بشكل منتظم يكتسبون 
أمراض  يف  وندرة  األبدان  وسالمة  جيدة  صحة 
والدماغية،  القلبية  والسكتات  واجللطات  القلب 
وترجع فوائده الصحية لغنى هذا الزيت باألمحاض 

الدهنية غري املشبعة ومبضادات األكسدة.
هذا  وفوائد  أسرار  عرفوا  القدماء  أن  والالفت 
الزيت واستخدموه يف طهي األطعمة ويف العالج 
جمموعة  له  وافرد  احلديث  الطب  وجاء  والتجميل 
كبرية من الدراسات أظهرت مآثره العظيمة وجعلت 
بشغف.  عليه  وتقبل  الستعماله  تطمئن  الناس 

وأوضحت تلك الدراسات أن استخدم زيت السمسم يف طهي الطعام 
بزيت  واملصنوعة  املقلية  األغذية  وان  مرضا،   50 من  أكثر  ويعاجل 
السمسم حتتفظ بقيمة غذائية اعلى مقارنة بتلك املقلية بأنواع أخرى 

من الزيوت، وان هذا الزيت له تأثري مهم على جسم االنسان.
اعداد  السمسم يف  أهمية استخدم زيت  العلمية  الدراسات  وتعزو 
األطعمة اىل غناه مبجموعة مهمة من األمحاض اليت الغنى جلسم االنسان 
عنها ويف مقدمتها محض االوليك وااليونوليك والبالتيك والستياريك. 
باالضافة اىل جمموعة مهمة من الفيتامينات على رأسها فيتامني )ه¯¯، 
على جمموعة  عالوة  املركب.  )ب(  فيتامني  وجمموعة  أي(،  أ،  د،  ج، 
متميزة من املعادن يف مقدمتها الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم 

واملغنسيوم.
وال تتوقف فوائد الطبخ بزيت السمسم عند هذا احلد، فقد أظهرت 
أثار صحية على  له  السمسم،  بزيت  الطبخ  أن  يابانية جديدة  دراسة 
القلب، عرب التخفيف من ارتفاع ضغط الدم. ويسجل الذين يستهلكونه، 
مع دواء خاص بفض الضغط، اخنفاضا يزيد عن الضعف مقارنة مبن 
يتناولون األدوية وحدها، وتبني كذلك أن استهالك مزيج الزيوت يظهر 

اخنفاضا يف الكولسرتول السيئ وارتفاعا يف الكولسرتول اجليد.
والوصفات  األطباق  من  الكثري  اعداد  يف  السمسم  زيت  ويدخل 
ومن أهمها وأشهرها طهي مجيع اخلضراوات واللحوم والدواجن ويف 
واألرز  احلساء  وأنواع  واملكرونات  واملقبالت  والصلصات  املقليات 
والطحينة  احللوي  صناعة  ويف  البحر  وأطعمة  والتونة  والبقوليات 
األدوية  شركات  عليه  أقبلت  والصحة  التجميل  جمال  يف  وألهميته 
والصابون  واملنظفات  املساج  وزيوت  وكرميات  مراهم  منه  وأنتجت 
ومرطبات الشفاه وغريها، ويف هذا التحقيق نعرض فوائد الطبخ بزيت 
السمسم الغذائية والصحية، وأيضا نقدم جمموعة من الوصفات الطبخ 
بزيت السمسم اللذيذة والصحية، من خالل اخلرباء واملختصني يف هذا 

اجملال.
مكافحة  ادارة  مدير  حممود،  سعد  مجال  الزراعي  املهندس  يقول 
البيدالية من  الفصيلة  يتبع  السمسم  القاهرة:  زراعة  اآلفات مبديرية 
رتبة الشفويات.و )امسه العلمي:Sesamum indicum( ويعترب السمسم 
من أهم احملاصيل الزيتية ومن أقدم احملاصيل اليت تزرع يف الوطن 
العربي لغرض استخراج الزيت، حيث حتتوي بذوره على نسبة عالية 
من الزيت 50-60 يف املئة والربوتني 25 يف املئة وترجع أهميته اىل 
وكذا  للسكان  اليومية  األكالت  يدخل ضمن  حيث  استخداماته،  تعدد 
يف صناعة احللوي، وحيتوي كسب السمسم على قيمة غذائية عالية 

للحيوانات والدواجن.
و يتميز السمسم بأوراق خضراء أو أرجوانية بيضاوية الشكل تكون 
متقابلة على اجلزء السفلي للساق ومتبادلة على العلوي منه كما حتمل 
نباتاته أزهارًا بيضاء أو وردية جرسية الشكل تتحول اىل مثار كبسولية 
يكتمل منوها على اجلزء السفلي للنبات مبكرًا عنه يف األجزاء العلوية 

وميكن أن تتشقق وتنفض منها البذور عند اكتمال 
نضج  اكتمال  حتى  متماسكة  تبقي  وقد  نضحها 
السمسم  من  100غرام  كل  وحيتوي  الثمار،  كل 
على  األمريكية  الزراعة  وزارة  حبسب  احملمص، 
احلرارية:  السعرات  التالية:  الغذائية  املعلومات 
 ،6.72 املشبعة:  الدهون   ،48 الدهون:   ،5.65
الكاربوهيدرات: 25.74، األلياف: 14، الربوتينات: 

. 16.96
يؤكد الدكتور حممد عبد اللطيف استشاري باطنة 
فوائد  السمسم  بزيت  للطبخ  أن  وسكر،  وكلى 
صحية مجة، فهذا الزيت هبة الطبية لالنسان، حيث 
يتمتع بصائص كيميائية وعناصر ومواد غذائية 
قلما جندها يف زيت أخر باستثناء زيت السمسم، 
االنسان  جسم  ميد  أن  الزيت  هذا  يستطيع  حيث 
واملعادن  والسكريات  الربوتينات  من  بالكثري 
واألمحاض والدهون النافعة والفيتامينات الالزمة لبناء اجلسم ومحايته 
من األمراض، عالوة على ان هذا الزيت يعطي للطعام الذي يطبخ به 

طعم طيب ونكهة مميزة ورائحة لذيذة.
وأضاف أن الدراسات العلمية أثبتت أن شعوب بعض دول آسيا اليت 
تستخدم هذا الزيت يف طهي أطعمتها ثبت قلة الوفيات بينهم وانعدم 
اصابتهم باألمراض وسالمة ابدأنهم وقواهم اجلسمانية. وهلذا الزيت 
دور كبري يف خفض ضغط الدم، حيث يقوم هذا الزيت مبا حيتويه من 
الفا  مستقبالت  باضعاف  طبيعية  كيميائية  وخصائص  وعناصر  مواد 
وتقليل نسبة األدرينالني يف الدم وتنشيط األوعية الدموية وتوسعتها 

وخفض نسبة الكولسرتول، وكل هذا يساعد على خفض الضغط.
وأشار اىل دراسة هندية أجريت على جمموعة من املصابني بارتفاع 
ضغط الدم، ومت عالجهم باضافة زيت السمسم يوميا لنظامهم الغذائي، 
الضغط  اخنفاضا يف  ظهور  الدراسة  اجروا  الذين  الباحثون  واكتشف 
اخلاصة بفض ضغط  األدوية  تناول  مع  للذي يسجل  تقريبا  موازيا 
الدم. وسجل الذين يستهلكون زيت السمسم، مع دواء خاص بفض 
األدوية  يتناولون  مبن  مقارنة  الضعف  عن  يزيد  اخنفاضا  الضغط، 

وحدها. 
عند  فقط  تتوقف  ال  كثرية،  عالجية  فوائد  السمسم  بزيت  وللطبخ 
خفض الضغط والكولسرتول والسكر، فهو يؤمن وقاية جيدة من جتلط 
وخيفض  الصفراوية  والقناة  الكبد  وينشط  الشرايني  وتصلب  الدم 
محوضة افرازات املعدة وحيميها من االصابة بالقرحة ويؤخر الشيخوخة 
ويسهل عملية اهلضم ويساعد يف سرعة التمثيل الغذائي ويقي من 
فقدان الذاكرة واألورام السرطانية والبدانة وأمراض القلب وحيافظ 
على أداء الدماغ لوظائفه بشكل فعال ومينع تكدس الصفيحات الدموية 
ومينع ختثر الدم يف األوردة والشرايني ويقي من تصلبها ويفيد يف 
للغازات  وطارد  للكلى  ونافع  الربو  ومرضى  الصدرية  الذحبات  عالج 
ويساعد على قوة االبصار ووضوح الرؤية واالستماع ويعاجل االمساك 
وآالم الركبة والطحال والصداع وااللتهابات واخلشونة ويستخدم ملينا 

ومسهال.
اجلنسي  الضعف  عالج  يف  كبرية  فعالية  السمسم  بزيت  وللطبخ 
وزيادة االخصاب، حيث حيتوي هذا الزيت على مادة بروستاسايكلني 
الزيت  هذا  أن  كما  الرغبة،  وزيادة  اجلنسي  التنشيط  عن  املسؤولة 
يساعد على تنشيط البويضات وزيادة عمليات االخصاب ومينع حدوث 
حاالت االجهاض املبكر. وال ميكن انكار فضله على البشرة وماسكات 
التجميل واملساج والتدليك، فهذا الزيت فعال يف ترطيب اجللد ومنحه 
للمحافظة على  النساء  لونا مميزا وتفضله  واللمعان واكسابه  الربيق 
والربيق  القوة  واكسابه  الشعر  ولتقوية  الوجه  ولون  ونعومة  البشرة 
واللمعان. وتصنع من زيت السمسم ماسكات لتنقية الوجه وحتسني 
مع  ويستعمل  والتشققات  اجللد  أورام  عالج  يف  ويساعد  البشرة. 

الفازلني لعالج التهابات اجللد واجلروح واحلروق.

يقي من أمراض القلب واجللطات والسكتات الدماغية 

زيت السمسم خيفض الضغط
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Premier Ted Baillieu and 
Public Transport Minister 
Terry Mulder today an-
nounced that the Coalition 
Government will purchase 
40 new V/Line carriages 
to meet increased service 
levels when the Regional 
Rail Link opens in 2016. 
Mr Baillieu said the new 
V/Line carriages would 
be built by Victorian train 
manufacturer Bombardier 
at its Dandenong South 
factory. 
“Today’s announcement 
is good news for Victoria’s 
public transport network, 
especially for residents 
of Geelong, Ballarat, Ben-
digo, Seymour and Traral-
gon who will benefit from 
these additional carriag-
es,” Mr Baillieu said. 
“It is also great news for 
manufacturing jobs in 
Victoria with this contract 
securing more than 70 
jobs at Bombardier. 
“The Coalition Govern-
ment has secured excel-
lent value for money for 
Victorian taxpayers for 
this contract worth more 
than $200 million. 
“This order will deliver 40 
new carriages which will 
help to meet the demands 
of continuing growth as 
well as the expansion that 
will be made possible with 
the completion of the Re-
gional Rail Link in 2016. 

Coalition orders 40 new carriages for V/Line
News

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 

“The previous govern-
ment failed to include 
funding to purchase the 
new carriages required to 
deliver Regional Rail Link 
and today we continue 
fixing the problems left 
behind by Labor by de-
livering a better transport 
network for Victoria,” Mr 
Baillieu said. 
Transport Minister Terry 
Mulder said the first of the 
carriages was expected to 
be delivered in 2014, and 
the last of them expected 
to arrive in late 2016. 
“This is the first new order 
of regional trains since 
2009, during which time 
demand on key regional 
lines has grown signifi-
cantly,” Mr Mulder said. 
In 2011/12, 14 million 
passengers used V/Line 
trains, up 500,000 on the 
previous financial year. 
Mr Mulder said the new 
train order was the latest 
step to plan for the future 
as more people embraced 
our regional rail network. 
“The previous govern-
ment failed to properly 
plan or fund the Regional 
Rail Link project,” Mr Mul-
der said. 
“The Coalition Govern-
ment has undertaken the 
detailed work needed 
to re-scope the project, 
including adding two 
grade-separations and 

signalling that was miss-
ing from Labor’s plan. 
“Construction works on 
the Regional Rail Link 
project are now underway 
and the Coalition Govern-
ment is investing record 
amounts in maintaining 
and renewing our rail net-
work. 
“The Coalition Govern-
ment is making an his-
toric investment in our 
public transport fleet. 
“The Government now 
has on order 40 new 
VLocity carriages for the 
regional network, seven 
new trains for the metro-
politan network and 50 
new trams to build capac-
ity for years to come,” Mr 
Mulder said. 
“This is in addition to our 
commitment to purchase 
up to 33 additional new 
trains for our metropoli-
tan network. 
“The investment in new 
trains for V/Line will in-
crease the existing fleet 
of 134 VLocity carriages. 
“The VLocity fleet has 
served Victoria well and 
we are confident that 
these trains will continue 
to perform for years to 
come. 
“We are delighted that 
these new train carriages 
will be manufactured in 
Victoria, securing local 
manufacturing jobs. 
“Today’s announcement 
comes on top of our re-
cent order of seven new 
trains for the metropolitan 
network, which Alstom is 
assembling in Ballarat.” 
Mr Mulder said the new 
trains were expected to 
include approximately 70 
per cent local content. 
Mr Baillieu said this was a 
win for Victorian rail com-
muters and our manufac-
turing industry, and would 
ensure that the Coalition 
Government’s investment 
in improving the rail net-
work extended beyond 
the tracks.
Media contacts: 
Fotis Kapetopoulos                        
0409 669 496                         

THE federal coalition>s 
lack of policy is threaten-
ing investment in Austra-
lia’s car making industry, 
industry minister Greg 
Combet says. 
The sector was unques-
tionably the «bedrock» of 
Australia’s manufacturing 
industry, Mr Combet told 
parliament during ques-
tion time on Wednesday.
Government support for 
the industry was «vital», 
he said.
GM Holden has commit-
ted more than $1 billion 
over the next 10 years 
to keep building cars in 
Australia in return for 
$275 million in state and 
federal funding.
Mr Combet told the house 
that GM Holden chairman 
and managing director 
Mike Devereux said on 

Tuesday that without 
government assistance 
there would be no car-
making industry in Aus-
tralia at all.
«He also remarked that 
comments by those in 
the coalition creating un-
certainly about the future, 
were creating significant 
doubts about that invest-
ment,» Mr Combet said.
«What is the policy of 
those opposite,» he 
asked.
He said the coalition had 
different policy positions 
on the issue.
Mr Combet said Labor 
supported the industry, 
and the people in it, but 
the coalition did not.
«All of their claims are 
completely unbelievable 
and are going to cost 
people their jobs.»

Coalition threatens car in-
dustry: Combet

MINING magnate Clive 
Palmer has continued his 
tirade against the Queen-
sland government, threat-
ening legal action against 
a bill passed through par-
liament. 
Mr Palmer says the Eco-
nomic Development Act 
will drive investment out 
of the state and increase 

sovereign risk.
The billionaire, who sen-
sationally resigned from 
the Liberal National Party 
(LNP) last week, says he 
was prepared to launch 
a legal challenge in the 
Supreme Court and High 
Court to test its validity.
“It means that the Gov-
ernment will have the 
power to take away State 
Significance status from 
projects leaving no right 
of appeal, making our 
sovereign risk worse than 
any country in the world,” 
he said in a statement on 
Wednesday.
“I think Queenslanders 
need to be very con-

Palmer threatens legal action for new bill 

Billionaire Clive Palmer

cerned about this legisla-
tion and the fact that it is 
being rushed through so 
quickly before anybody 
has a chance to under-
stand it fully.
“The Bill is supposed to 
be about promoting eco-
nomic development, but 
because it has not been 
done properly it only un-
dermines investment and 
creates uncertainty.”
It’s the latest in a string of 
criticisms levelled by Mr 
Palmer at the LNP’s par-
liamentary wing.
Mr Palmer was suspended 
from the party for his out-
bursts and later resigned 
after being reinstated.

QUEENSLAND Premier 
Campbell Newman has 
admitted he is disap-
pointed with govern-
ment MP Alex Doug-
las’s public opposition 
to a proposed cruise 
ship terminal on the 
Gold Coast. 
Mr Newman denied he 
was gagging his MPs 
from expressing dis-
senting views.
“We have a party room 
process where all mem-
bers on my team know 
they can speak up,” Mr 
Newman told state par-
liament.
He said he was dis-
appointed to see Dr 
Douglas, the member 
for Gaven, speak out 
against the cruise ship 
terminal without rais-
ing his concerns with 
him first.
“He not once told me 
he was against it,” Mr 
Newman said.
Mr Newman said Dr 
Douglas had plenty of 
time to raise his con-
cerns about the pro-
posal and he was dis-
appointed the member 
for Gaven did not sup-
port the development.
The premier suggested 
Dr Douglas was per-

Newman hints Douglas not right for LNP
haps not suited to be 
on his team.
“If you want to be part of 
this government team, 
if you want to be on the 
train taking Queensland 
forward ... then we need 
people who have the 
courage to back impor-

tant decisions like the 
Gold Coast cruise ship 
terminal.
“It will create jobs.
“I would have thought 
every Gold Coast mem-
ber - and I know all the 
others do - would have 
been right behind it.”
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Businesses owners in 
Parramatta have com-
plained about Labor’s 
anti-business policies 
during a meeting with 
Shadow Treasurer Joe 
Hockey and Liberal 
Candidate for Parra-
matta Martin Zaiter on 
Wednesday.
“We met with local 
shopkeepers and not 
surprisingly they are all 
upset that Labor is in-
troducing 11 new busi-
ness regulations every 
day - while they’re still 
labouring under the 
wealth-destroying car-
bon tax,” said Mr Zaiter.
“The Shadow Treasurer 
said it’s a sad story he 
hears widely and that 
Parramatta businesses 
owners are not unique 
in the battle they face 
just to keep operating.” 
Mr Hockey and Mr Zai-
ter took the pulse of 
local shopkeepers be-
fore joining a further 
75 business owners 
at a lunch at Oatlands 
House in Parramatta.
“The event was part of 
a listening tour to allow 
local business people 
to voice their concerns 
to Mr Hockey, who we 
believe will be the next 
Treasurer after the 
2013 federal election,” 
Mr Zaiter said. 
“Our local business 
community greatly ap-

SMALL BUSINESS IN PARRAMAT-
TA LABOURING UNDER 11 NEW 
REGULATIONS PER DAY
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preciated the opportu-
nity to provide feedback 
to Mr Hockey to inform 
the Coalition’s ongoing 
policy development.” 
Mr Zaiter was critical 
of Julie Owens the Lo-
cal Labor MP for not 
standing up for busi-
ness owners in western 
Sydney.
“Why is she silent on 
the issues that are hurt-
ing our local economy? 
“Ms Owens should be 
banging on ministers’ 
doors in Canberra de-
manding a reduction 
in red tape and an end 
to the carbon tax. But 
instead she’s silent on 
the issues hurting her 
own constituents.”
Mr Zaiter said he was 
thankful to the lo-
cal business owners 
for their input into the 
meetings.
“It’s vitally important 
that we put an end to 
this disastrous Gillard-
led government and 
end the waste and mis-
management,” Mr Zaiter 
said.
“The Coalition has 
strong pro-business 
policies and will contin-
ue to engage with local 
business people, who 
are the backbone of our 
economy and who cre-
ate jobs and prosperity 
for the people of Parra-
matta.”

Joe Hockey and Liberal Candidate for Parramatta Martin 
Zaiter

JULIA Gillard’s lead-
ership came close to 
collapse on tuesday 
after cabinet refused to 
back her policy to vote 
against a UN resolution 
on thursday to give 
greater recognition to a 
Palestinian state. 
After initially snubbing 
the majority view of 
her cabinet colleagues 
on Monday night, the 
Prime Minister was 
only convinced yester-
day morning to back 
down when faced with 
the threat of ministers 
voting against her in 
caucus.
It is believed to be the 
first time since Bob 
Hawke pushed ahead 
with uranium mining at 
Coronation Hill in 1991 
that a PM had defied 
recommendations from 
cabinet.
Cabinet sources con-
firmed the PM was 
forced into a desperate 
backdown during cau-
cus on tuesday after re-
ported threats that For-
eign Minister Bob Carr 
would vote against her 
if it was put to a vote 
on the floor - a prece-
dent which would have 
forced his resignation.
The PM only warded 

Gillard’s UN vote backdown to save her job 

off a caucus blood-
bath by announcing a 
compromise position 
for Australia to abstain 
from the UN vote. Her 
spokesman said on 
tuesday she did not 
comment on caucus or 
cabinet matters.
The forced shift in 
Middle East policy has 
stunned US and Israeli 
officials who had be-
lieved Australia would 
vote in lock-step with 
them against the UN 
resolution.
And it came largely 
through pressure from 
NSW Right MPs who 
were more concerned a 
no vote at the UN would 
offend Middle East and 
Muslim communities in 
their fragile southwest 
Sydney seats ahead of 
the election.
It is believed up to 10 
cabinet ministers, in-
cluding Mr Carr, Antho-
ny Albanese and Greg 
Combet, spoke against 
Ms Gillard’s position to 
oppose a UN resolution 
giving the Palestinian 
territories non-member 
observer status. Ms Gil-
lard also lost support 
from the Labor National 
Right, which also met 
on Monday and refused 

Pro-Palestine recognition MPs Anthony Abanese, Bob Carr, Julia Gillard and anti-recognition MPs Stephen Conroy, Bill Shorten and 
Michael Danby. Source: The Daily Telegraph 

to be bound to a vote 
in support of the Prime 
Minister’s position. 
Only two cabinet min-
isters, Victorian Right 
faction leaders Bill 
Shorten and Stephen 
Conroy, are believed to 
have supported her.
Mr Gillard is believed to 
have argued that a UN 
resolution to upgrade 
the Palestinian status 
to non-member observ-
er status could damage 
an already fragile peace 
process.
A ceasefire is now in 
force between Palestin-
ian militants Hamas and 
Israel after a 10 days of 
conflict.
However, Mr Carr is 
believed to have spent 
an hour with Ms Gillard 
before Monday night>s 
cabinet meeting ex-
plaining the electoral 
problems in Sydney 
if Australia did not at 
least abstain from the 
vote, if not vote yes.
Senior Labor sources 
said Ms Gillard’s lead-
ership had come «close 
to the brink».
«As it dawned on her 
that she would be 
in trouble numbers-
wise, it quickly came 
a straight out defacto 

leadership issue,» one 
senior Labor MP said. 
A senior minister said: 
«She came as close 
as she has ever come 
to losing her job. She 
could not have handled 
this more poorly. She 
had expected the Right 
to lock in on it.
«Her leadership would 
have crumbled around 
her.»
But Mr Carr denied 
there had been threats 
or pressure brought 
to bear on Ms Gillard, 
claiming that it was 
common sense for Aus-
tralia to adopt a middle-
road approach to such 
a polarising issue.
He said she had 
«shaped the decision 
and showed smart lead-
ership».
«Australia strongly 
supports a negotiated 
two-state solution that 
allows a secure Israel 
to live side-by-side with 
a secure and indepen-
dent future Palestinian 
state,» Mr Carr said.
Pro-Israel Labor MP 
Michael Danby, who 
chairs a parliamentary 
foreign affairs com-
mittee, was reportedly 
among those angry at 
the PM’s backflip. 
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TONY Abbott today 
called for a judicial in-
quiry into “the whole 
squalid affair” of Julia 
Gillard’s legal work for 
union officials 20 years 
ago. 
Mr Abbott had earlier 
accused Ms Gillard of 
committing a crime but 
did not specify what it 
was.
The Opposition Lead-
er linked Ms Gillard to 
trade union corruption.
He told Parliament Ms 
Gillard could not be 
relied on to deal with 
union corruption when 
“she has been engaged 
in union corruption her-
self”.
Mr Abbott said he had 
terms of reference 
drawn up for an inquiry. 
He told Parliament “she 
knew all along this was 
a slush fund.”
“This whole exercise 
was a sham to facilitate 
a fraud,” Mr Abbott said 
in Parliament.
He said Ms Gillard had 
terminated her rela-
tionship with boyfriend 
Bruce Wilson in 1995 
because she knew 
something wrong had 
been done, but she re-
mained silent.
“At the very least this is 
conduct unbecoming,” 
Mr Abbott said.
He claimed her asser-
tions had been lacking 
truth and substance and 
that she had been an in-
competent and untrust-
worthy Prime Minister.
And he linked Ms Gil-
lard to the allegations 
against Health Services 
Union former executive, 
MP Craig Thomson and 
former ALP president Mi-
chael Williamson. Both 
are facing charges or 
allegations of breached 
rules in relation to use 
of HSU funds.

Julia Gillard knew all 
along this was a slush 
fund, says Tony Abbott 
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The Prime Minister re-
plied accusing Mr Ab-
bott of basing his claims 
of law breaking on a re-
port in Fairfax newspa-
pers this morning. She 
told Parliament Fairfax 
had twice this morning 
corrected the report.
Ms Gillard said Mr Ab-
bott was a “rash man” 
who had not bothered to 
check facts before mak-
ing allegations.
“The Leader of the Op-
position, after all these 
moths of smear, has an 
opportunity to put up or 
shut up and he cannot 
do that,” she said.
“If the Leader of the Op-
position was a decent 
man he would have 
used his 15 minutes (of 
a speech to Parliament) 
to say he was wrong.”
She accused him of 
“sleaze and smear” and 
of “trying to make up al-
legations it doesn’t have 
any evidence for”.
She said that the Oppo-
sition had “made things 
up” and yet could not 
say anything stronger 
than she was guilty of 
“conduct unbecoming”.
Ms Gillard drew a line 
between what she said 
was Mr Abbott’s reli-
ance on a “dirt file” 
and “a business model 
based on fear” and his 
capacity to form a gov-
ernment.
“Can anybody imagine 
the Leader of the Oppo-
sition… being the sort of 
person who could care-
fully produce a health 
policy... based on the 
facts,” she said.
And she called for an 
apology.
Parliament then re-
sumed Question Time 
with Mr Abbott replacing 
his deputy Julie Bishop 
as the chief interrogator 
of the Prime Minister.

THE first stage of a 
scheme promising Aus-
tralia’s disabled “the care 
and support they need 
over their lifetimes” has 
been launched by Prime 
Minister Julia Gillard. 
Ms Gillard on Thursday 
told parliament the Na-
tional Disability Insur-
ance Scheme (NDIS) 
would transform the 
lives of people with dis-
ability, their families and 
carers.
Watched by about 60 
disability advocates 
from the public gallery, 
who clapped and waved 
at the end, Ms Gillard 
was introducing a bill to 
set up the NDIS.
The prime minister said 
that every 30 minutes 
on average someone in 
Australia was diagnosed 
with a significant disabil-
ity, but only the wealthy 
could afford the neces-
sary costs of lifetime 
care.
She said the current 
system reacted to crisis 
and meted out support 
rationed by arbitrary 
budget allocations, not 
real human needs and it 
must be replaced.
Ms Gillard said the legis-
lation was complex.
“Yet at its heart is a “very 
simple moral insight: 
disability can affect any 
of us and therefore it af-
fects all of us,” she said.
The bill’s two main pur-
poses are to establish the 
NDIS framework and set 
up its Launch Transition 
Agency, which will oper-
ate the first stage of the 
scheme in five locations 
around Australia starting 
in July next year.
The first stage of the 
scheme will cost $1 bil-
lion over four years.
The government is pro-
ceeding with care.
It will refer the bill to a 
Senate committee for de-

PM introduces NDIS 
bill to parliament 

tailed consideration and 
continue public consul-
tations and work with the 
states and territories.
It intends to put the final 
version of the bill to a 
vote next May.
The bill establishes the 
objects and general prin-
ciples underpinning the 
scheme, which Ms Gil-
lard said was “designed 
to ensure that people 
with disability can ac-
cess reasonable and 
necessary supports, that 
there is an assurance of 
support over a person’s 
lifetime, and that the 
scheme remains sustain-
able over the long term”.
It sets out how the tran-
sition agency will oper-
ate and how people will 
be able to access its ser-
vices.
Other parts of the bill 
deal with NDIS gover-
nance, protection of per-
sonal information, rights 
to review decisions and 
how the scheme will in-
teract with other com-
pensatory bodies, such 
as those involved with 
motor vehicle and work-
place accidents.
The scheme will be re-
viewed after two years of 
operation.
Ms Gillard said that 
when the dry legal words 
of the legislation were 
translated into action, 
the lives of thousands 
of Australians would be 
changed lastingly and 
for the better.
She hailed the scheme 
as “the greatest change 
to Australian social poli-
cy in a generation”.
“The NDIS will stand 
alongside the minimum 
wage, the age pension, 
Medicare and universal 
superannuation as one 
of the great Labor pillars 
of social justice and op-
portunity for all Austra-
lians,” she said.

A UNION has accused Qan-
tas of censorship after the 
airline pulled a series of in-
flight advertisements pro-
moting jobs for Australians 
in the mining sector. 
But the airline says the ads 
are “of a political nature” 
and were pulled after being 
mistakenly run for a day 
on some Qantas domestic 
flights.
The ads were commis-
sioned by the Construction 
Forestry Mining and Energy 
Union (CFMEU) and were 
scheduled to be shown on 
Qantas flights for a week.
The ads promote the 
union’s “Let’s Spread It 
Around” campaign high-
lighting that many skilled 
Australians seeking work 
in the mining sector were 
missing out to overseas 
workers.
CFMEU national secre-
tary Michael O’Connor on 
Thursday condemned Qan-
tas’s decision, saying that 
shutting down a point of 
view in a legitimate public 
debate was undemocratic 
and an abuse of power.
“There is nothing remotely 
controversial about these 
commercials,” he said.
Mr O’Connor said the ads 
simply made clear case 
that there are two sides 
to the resources boom, 
something the overwhelm-

Union slams Qantas for 
pulling job ads 

ing majority of Australians 
would agree with.
“Given the way Qantas 
management treat their 
own staff, perhaps this 
decision is not so surpris-
ing.”
Mr O’Connor said Qan-
tas locked out its 30,000 
strong workforce last year 
over a union campaign to 
stop offshoring and out-
sourcing.
But a Qantas spokesman 
said in a statement that the 
airline’s in-flight advertis-
ing guidelines prevented 
advertising of a political 
nature.
“The advertisement was 
screened in error. When the 
error was identified the ad-
vertisement was removed,” 
he said.
The ad shows Australian 
workers saying they have 
relevant skills but cannot 
get jobs in the mining sec-
tor.
A voice-over is heard say-
ing: “There are two sides 
to every story.
“The mining companies 
are bringing in thousands 
of temporary overseas 
workers yet thousands of 
Australians are looking for 
mining jobs.
“The mining companies 
don’t own the resource, 
we all do. Let’s spread it 
around.”

THE state government 
could forgo more than $60 
million over the next three 
years if it did not increase 
fares by more than inflation. 
The Independent Pricing 
and Regulatory Tribunal on 
Wednesday recommended 
maximum fare rises of 3.6 
per cent for CityRail tickets 
and 4.8 per cent for Sydney 
Ferries tickets from Janu-
ary. But the O>Farrell gov-
ernment has said it would 
not increase public trans-

port fares by more than 
inflation, which is at 2 per 
cent, unless services had 
clearly improved.
The tribunal said extra fare 
increases were needed 
if taxpayers were not to 
shoulder too much of the 
costs of running public 
transport. Its chairman, Pe-
ter Boxall, said limiting in-
creases to inflation would 
lead to an extra $62 million 
of taxpayer subsidies over 
three years.

Fair deal promise may see rail, 
ferry fare rises pulled back
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PRIME Minister Julia Gil-
lard has taken the un-
usual step of suspend-
ing question time in 
parliament as soon as it 
started, to demand Tony 
Abbott substantiate his 
claim that she breached 
West Australian laws 
when she was a lawyer 
almost 20 years ago. 
Ms Gillard said if the op-
position leader couldn’t 
do so he should “unre-
servedly apologise”.
She said Australians were 
“rightly sick of smear 
and sleaze” concerning 
the ongoing AWU affair.
The opposition agreed 
to the prime minister’s 
move.
Opposition manager of 
business Christopher 
Pyne said the coalition 
was “more than happy” 
to have an immediate de-
bate.
“If he cannot do so, to 
unreservedly apologise,” 
she said.
Mr Abbott called for a 
judicial inquiry into the 
AWU affair in his state-
ment to parliament.  
The Opposition Lead-
er called Ms Gillard a 
“dodgy and unethical 
lawyer” and said “there 
has been unethical and 
illegal conduct here” be 
he stopped short of say-
ing Ms Gillard committed 
a crime.
Instead he claimed the 
illegal and unethical be-
haviour had in large part 
been “facilitated” by Ms 
Gillard who provided 
legal advice for the in-
corporation of an asso-
ciation, she later called 
a slush fund, for her then 
boyfriend Bruce Wilson 
and his bagman Ralph 
Blewitt.
Earlier, Prime Minister Ju-
lia Gillard has launched a 
“so what’’ defence over 
the latest claims about 
her conduct as a lawyer.
After new excerpts 

Julia Gillard gives Tony Abbott 15 minutes to 
prove she ‘breached law’ 

from her exit interview 
from Slater and Gordon 
emerged detailing a letter 
she wrote arguing for an 
association her then boy-
friend was establishing 
which was later allegedly 
defrauded, Ms Gillard 
said the new information 
backed her claims she 
had done nothing wrong.
“So, the Prime Minister 
wrote to the WA Commis-
sioner? So what? She 
did what lawyers do. Act 
on instruction. Provide 
legal advice,’’ a spokes-
woman said.
Opposition leader Tony 
Abbott directs a ques-
tion to Julia Gillard dur-
ing Question Time in 
the House of Represen-
tatives, Federal Parlia-
ment, Canberra. Picture: 
Ray Strange 
“So, the Prime Minister 
can’t remember writing 
one letter from 20 years 
ago. So what? Lawyers 
write thousands of let-
ters in their careers. And 
what does the transcript 
show? That the PM said 
the association wasn’t a 
union. So what? It obvi-
ously wasn’t.
“In fact, the unredact-
ed transcript backs up 
what the Prime Minister 
has been saying. The 
transcript supports the 
Prime Minister’s account 
that she had nothing to 
do with the Association 
once it was incorporated. 
The transcript also sup-
ports the Prime Minis-
ter’s account that she 
didn’t have anything to 
do with setting up bank 
accounts operated by 
the Association.
“The Opposition’s central 
claim goes to the Prime 
Minister’s knowledge of 
alleged fraud. The unre-
dacted transcript shows 
those claims to be empty 
and false.’’
Ms Gillard’s defence 
came after Opposition 

Nationals Senate leader 
Barnaby Joyce (pic) has 
heaped praise on Envi-
ronment Minister Tony 
Burke. 
IN a rare moment of bipar-
tisanship during a heated 
week in federal parlia-
ment, Nationals Senate 
leader Barnaby Joyce has 
heaped praise on Envi-
ronment Minister Tony 
Burke. 
Senator Joyce praised Mr 
Burke for being “honour-
able” in their discussions 
on the Murray-Darling Ba-
sin plan.
“It just goes to show that 
when people say that there 
is no agreement between 
parties, that they’re con-
tinually negative, that the 
only say no ... it doesn’t 
stand the rigours of clos-
er investigation,” he told 
reporters in Canberra on 
Thursday.
“Because on crucial bits 
of legislation we obvious-
ly do (agree).”
Senator Joyce said that all 

Tony Burke ‘honourable’, 
says Joyce

deliberations between him 
and the minister regard-
ing the plan had stayed 
private.
“I know that he could not 
give us everything we 
would have wanted and I 
understood that,” he said.
The lower house of par-
liament on Wednesday 
paved the way for the 
Murray-Darling Basin to 
receive an extra 450 gi-
galitres of water for its ail-
ing ecosystem.
The extra water will be 
acquired by improving 
water efficiency on farms 
and removing key river 
constraints, like bridges 
and weirs, that affect flow 
throughout the basin.
The bill now needs to pass 
the Senate.
MPs will debate a disal-
lowance motion to the 
Murray-Darling Basin 
plan, made law by Mr 
Burke last week.
Labor and most of the co-
alition will vote against 
the motion.

Leader Tony Abbott 
claimed she misled a 
Corporate Affairs Com-
mission after the emer-
gence of new sections 
of a transcript of her exit 
interview from Slater and 
Gordon.
Mr Abbott claimed the 
revelation from the inter-
view that Ms Gillard wrote 
to the WA Commissioner 
for Corporate Affairs in 
1992 arguing against the 
authority’s view an AWU 
Association set up by 
her then boyfriend Bruce 
Wilson and former union 
bagman Ralph Blewitt 
was ineligible for incor-
poration was unethical 
and illegal.
Ms Gillard told Slater 
and Gordon the AWU as-
sociation was a “slush 
fund.’’
She now says “slush 
fund’’ was an inaccurate 
term and her spokesman 
says she has “no recol-
lection of receiving or 
sending the claimed cor-
respondence in this mat-
ter”.
Ms Gillard has main-
tained she had no knowl-
edge of the operation of 
the association.
“It demonstrates that she 
misled the West Austra-
lian Corporate Affairs 
Commission and that is a 
very serious matter,’’ Mr 
Abbott said this morn-
ing.
“That would appear to 
be in breach of the law. 
So this is a very serious 
matter and it is some-
thing that the Prime Min-
ister has been stonewall-
ing on for weeks, both 
outside the Parliament 
and this week inside the 
Parliament.”
Mr Abbott accused Ms 
Gillard of giving false in-
formation.
“Well, clearly on the basis 
of the exit interview, the 
documentary evidence of 
the exit interview which 

was done at the time all 
of this information was 
available before the file 
disappeared out of the 
West Australian Corpo-
rate Affairs Commission, 
plainly on the document-
ed evidence of the un-
redacted transcript she 
gave false information to 
the West Australian au-
thorities,’’ Mr Abbott told 
Channel 9.
“Now, for a legal partner, 
for a senior lawyer to 
make false claims to an 
important statutory body 
like this is a very, very 
serious matter. It is in 
breach of the law, I would 
think, and it is certainly 
very, very unethical.’’
Employment Minister Bill 
Shorten, a former AWU 
secretary who last week 
said the Association was 
unauthorised and inap-
propriate, this morning 
defended Ms Gillard.
“I believe the PM,’’ he 
said.

A heatwave is set to sweep 
across parts of NSW in the 
coming days, prompting a 
warning about the poten-
tially fatal consequences 
of spending too much time 
in the sun.
Temperatures are expect-
ed to climb into the high 
30s and low 40s in west-
ern NSW, western Sydney 
and the lower Blue Moun-
tains over the weekend.
NSW Health says a heat-
wave in Sydney in 2011 
was responsible for the 
deaths of 96 people and 
has urged people to keep 
an eye out for vulnerable 
members of the communi-
ty over the next few days.
“The heatwave that af-
fected Sydney in February 
2011 ... is a stark reminder 
that extreme heat pres-
ents a real and potentially 
life-threatening risk,” said 
NSW environmental health 
medical adviser Richard 

Broome.
Dr Broome said heat-relat-
ed illnesses could affect 
anyone but certain groups 
were particularly vulner-
able.
These included the over-
75s, infants and children, 
people with a chronic med-
ical condition and people 
who live alone, he said.
“Heat puts a lot of strain 
on the body and can cause 
dehydration, heat exhaus-
tion and heat stroke,” Dr 
Broome said.
“It can also make under-
lying health conditions 
worse.”
Dr Broome urged people 
to take precautions during 
the heatwave, including 
drinking plenty of water, 
and avoiding alcoholic or 
sugary drinks.
He said people should also 
minimise physical activity 
and stay indoors during 
the peak hours between 

Dangerous heatwave heading to NSW
11am and 5pm.
Anyone showing signs of 
heat-related illness - in-
cluding dizziness, fainting, 
nausea, headaches and 
loss of sweating - should 
seek urgent medical atten-
tion, Dr Broome said.
Police are also warning 
motorists about the dan-
gers of leaving children, 
the elderly or pets unat-
tended in cars.
“There is one golden rule 
which should never be 
broken - never ever leave 
babies, children, the elder-
ly or animals alone in a car 
even if the air-conditioner 
is on,” said NSW emergen-
cy operations controller 
and acting deputy police 
commissioner Mark Mur-
doch.
“It doesn’t take long for the 
temperature inside the car 
to soar, and for the effects 
of the heat to take hold,” 
Mr Murdoch said.
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نساء يف مزاد

Saturday 1 December 2012  2012 االول  كانون   1 السبت 

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

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

مثان  بأشهر  قائمة  يلي  فيما 
نساء قمن بعرض عذريتهن للبيع 

يف مزادات علنية:
كاتارينا  الربازيلية   -1  
ميغليوريين )20 سنة( قامت ببيع 
عذريتها يف مزاد علين مقابل 780 
ألف دوالر، ألسباب تبدو نبيلة، 
حيث أخربت وسائل اإلعالم إنها 
ختطط للتربع بـ 90% من أرباحها 
للفقراء يف  بناء مساكن  لصاحل 

مسقط رأسها بالربازيل.
اهلدف  ذلك  من  الرغم  وعلى 
شعورا  أن  إال  النبيل،  اخلريي 
أن  من  املرء  لدى  يتولد  باحلزن 
يدفع  ملن  عذريتها  فتاة  تبيع 

أكثر.
 2- ناتالي ديالن، اليت جلأت 
األمريكي  املذيع  برنامج  إىل 
لبيع  سترين  هاورد  الشهري 
نفقات   دفع  أجل  من  عذريتها 
أن  شك  وال  اجلامعي،  تعليمها 
ديالن تأثرت سلبا ببيئتها، حيث 
عذريتها يف  بيع  ديالن  عرضت 
اإللكرتوني  املوقع  على  مزاد 
BunnyRanch. الدعارة  لبيت 
شقيقتها  تعمل  حيث   ،com
عاهرة. عقدت ديالن صفقة مع 
هوف،  دينيس  األمريكي  الثري 
يف صفقة قيل أنها بلغت 3,7 

مليون دوالر.
نيوزيلندية  فتاة  قامت   -3  
اسم  نفسها  على  أطلقت 
اخلطى  ذات  باتباع   »Ungirl«
اليت سارت عليها ناتالي ديالن، 

وعرضت عذريتها يف مزاد علين 
على موقع ineed.co.nz ، ووصل 
 1200 بالعرض  املهتمني  عدد 
شخص، إىل أن قبلت عرضا بـ 32 
ألف دوالر، حيث وصفت املبلغ 

بأنه فاق ما كانت حتلم به.
قامت  بريسي:  الينا   -4
بريسي  الينا  الرومانية  املراهقة 
بينما  للبيع،  عذريتها  بعرض 
من  عاما،   18 تتعدى  ال  كانت 
أجل استكمال دراسة الكومبيوتر 

إيطالي)45  أعمال  رجل  وفاز   ،
ألف   14 لقاء  بالصفقة  سنة( 

دوالر.  
5- قامت السحاقية الربيطانية 
يف  كانت  عندما  ريد  روزي 
عذريتها  بعرض  عشر  الثامنة 
يف مزاد العلين، الذي رسا يف 
ويعول  مطلق  ملهندس  النهاية 
طفلني) 44 سنة( مقابل 13300 
بعدما تقدم حوالي 2000  دوالر 
عذرية  شراء  يف  الراغبني  من 

بعد  بشدة  ندمت  اليت  ريد، 
ظلت  أنها  حتى  االتفاق،  تنفيذ 
جيس  رفيقتها  مع  طويال  تبكي 

كامريون.
 7- رافيلو فيكو رافيلو: هي 
عارضة مالبس سباحة، وجنمة أحد 
برامج الواقع، وعرضت عذريتها 
دوالر،  مليون   1,8 مقابل  للبيع 
التمثيل  دروس  مواصلة  مقابل 

وشراء منزل يف روما.
عرضت  ياتاكو:  غراسييال   

عذريتها  ياتاكو  العارضة 
شراء  دفع  من  لتتمكن  للبيع 
املريضة،  والدتها  عالج  فواتري 
الصغري،  شقيقها  ومساعدة 
بعرض  كندي  أعمال  رجل  وقام 
للعذرية،  1,5 مليون دوالر مثنا 
واهلجوم  الضارية  احلملة  أن  إال 
يف  له  تعرضت  الذي  الشديد 
للرتاجع  اضطرها  بريو،  وطنها 

عن إمتام الصفقة.
أيرلندية  فتاة  عمدت   -8  

عرض  إىل  امسها،  ذكر  رفضت 
عذريتها للبيع،  وقالت إنها يف 
عرضت  حيث  عشر،  السادسة 
 ،Gumtree موقع  يف  إعالنا 
امسه  يذكر  مل  صحفي  ووافق 
ولكن  دوالر،   10000 دفع  على 
على  الصفقة  أوشكت  حينما 
الفتاة عرضها،  التنفيذ، سحبت 

قائلة إنها كانت جمرد مزحة.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بالصور:  نساء مشهورات عرضن عذريتهن يف مزادات علنية!!

الرباازيلية كاتارينا ميغليوريني ناتالي ديالن »Ungirl«



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

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au
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Online
iPhone, iPad, iPod Touch, Android
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Connect with us on:

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

Picasa Media Center YouTube SHOUTcast 
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.com

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

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

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

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

Canberra - Lyneham

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

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

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

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

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

parammata

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

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Sydney

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

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

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

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

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

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

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