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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

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

اجلمّيل يتوّقع متديداً جمللس النواب لقاء مسيحي يف بكركي قبل جلسة 15 أيار

خماوف من انسداد بعد عاصفة نصراهلل وسالم يرتّيث أسبوعاً لوضع التشكيلة
االنسداد  يدفع  هل 
اشتدت  الذي  السياسي 
االطاللة  عقب  وطأته 
العام  لالمني  االخرية 
لـ«حزب اهلل« السيد حسن 
نصراهلل واليت اثارت ردود 
فعل حادة يف شأن تورط 
يف  القتال  يف  احلزب 
عملية  جتميد  اىل  سوريا 
اجلديدة  احلكومة  تأليف 
ولو  استعجاهلا  اىل  أم 
»امر  تشكيلة  طريق  من 

واقع«؟
السؤال طرح على نطاق 
من  االول  امس  واسع 
اجتاه  اي  اتضاح  دون 
جولة  انتظار  يف  حمتمل 
ان  يرجح  »مفاوضات« 
تكون حامسة ونهائية بني 
رئيس الوزراء املكلف متام 
 8 قوى  من  ووفد  سالم 
لقاؤهما  اتسم  بعدما  آذار 

Hamze Bros Fruit Market

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالند 
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت

صدق - أمانة - نظافة - استقامة
179 Merrylands Rd, Merrylands

Tel: 9760 1886    8التفاصيل ص

نظرًا  بطابع صدامي  االخري 
مبطلب  الوفد  متسك  اىل 
الثلث  على  التتمة صفحة 31احلصول 

     منتوجات رشعني - شمال لبنان
 زيتون وزيت زيتون فاخر

 PURE OLIVE OIL   صابون بلدي
EXTRA VIRGIN

Tel: 02 9740 3717
66 Wattle St, (Cnr Highclere Ave)
Punchbowl NSW 2196

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

بركة أم يوسف

التتمة صفحة 31

تشكيلة واسعة
من املأكوالت 

االفغانية 
والعربية

0416492222
0451386570
االعالن ص 22

Walli Asr للكباب
يف مــرييالندز

خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركة
مكسرات - موالح - زيوت مخلالت عصائر 

وغريها الكثري   االعالن ص 22
201 Merrylands Rd, Merrylands

املداورة  ورفضه  املعطل 
يف احلقائب الوزارية.

بارزة  مصادر  وقالت 

استطالع ُيظهر عدم رغبة االمريكيني يف تدخل واشنطن باحلرب السورية

األسد َظَهر يف وسط دمشق يف عيد العمال
الرئيس  ظهور  غداة 
االسد  بشار  السوري 
لدى  دمشق  وسط  يف 
زيارته حمطة كهربائية يف 
مناسبة عيد العمال، دارت 
بني  معارك  االوىل  للمرة 
ومقاتلي  النظامية  القوات 
مدينة  قرب  املعارضة 
ذات  الساحلية  بانياس 
الغالبية العلوية يف مشال 
فيها  سقط  سوريا،  غرب 
سبعة جنود نظاميني، كما 
السوري  »املرصد  افاد 
الذي  االنسان«  حلقوق 

يتخذ لندن مقرًا له.
االشتباكات  حصلت 
السوري،  الساحل  على 
وهي االوىل من نوعها منذ 
من  اكثر  قبل  النزاع  بدء 
البيضا  قرية  يف  سنتني، 
قرى  من  واحدة  وهي 
جنوب  سنية  غالبية  ذات 

بانياس.
السوري  الرئيس  وكان 
دمشق  وسط  يف  ظهر 

مطلوب للعمل
مطلوب آنسات للعمل يف 

قسم املبيعات يف محالت 
هوشر للتجهيز ولوازم البناء 

الخربة ضرورية
 العمل بدوام كامل
Tel: 87245800

املرتوبوليت الياس عودة حاماًل على كتفه املصلوب يف زياح الخميس العظيم املقدس امس االول يف 
كاتدرائية القديس جاورجيوس بساحة النجمة

امس  آذار   14 قوى  يف 
 8 ابالغ  توقيت  ان  االول 

زيارته حمطة  لدى  االربعاء 
عيد  مناسبة  يف  كهربائية 

التتمة صفحة 31

واشنطن تنظر يف خيار تسليح املعارضة 
السورية واإلبرهيمي »استقال شفهياً«

الدفاع  وزير  صرح 
هيغل  تشاك  االمريكي 
االمريكية  احلكومة  بان 
موقفها  يف  النظر  تعيد 
املعارضة  بتسليح  املتعلق 

السورية، لكنه اضاف انها 
مل حتسم أمرها حتى اآلن، 
الواليات  ان  على  مشددا 
ومنهم  وحلفاءها  املتحدة 

التتمة صفحة 31

نتنياهو سيعرض على استفتاء عام 
أي اتفاق للسالم مع الفلسطينيني

الوزراء  رئيس  صرح 
بنيامني  االسرائيلي 
بانه  االول  امس  نتنياهو 

سيعرض اي اتفاق للسالم 
على  الفلسطينيني  مع 
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     IMPORTED BY      

 Katoomba 
   Trading .          

BUYERS BEWARE 

WHAT TO DO…… 

Always be aware of what you're buying.  
If  you have any questions, 
please feel free to ask the retailer if 
the product is genuine export quality? 
Check the bags and look for the 
correct details.  
If you realise after purchasing the 
product, that it is not genuine export 
quality return the product to the outlet 
that you purchased it from. You should 
be entitled to a full refund.  
The other alternative is to report this 
to your local food authority.  
If you require these details please feel 
free to contact Katoomba Trading and 
they will assist you.  

Dear Value Customers 
    
     Recently there has been an abundance of imitation India Gate products on the 
market in Australia. They are using the India Gate name and trademark without license 
therefore India Gate cannot and will not accept any claims to refund or replace any 
purchase of the above mentioned fake products. 
      Please note that after inspecting these imitation products, we confirmed that the 
quality is very low and The grains aren’t the same. 
 
     All India Gate products are HACCP, SQF & BRC certified and free from Genetic 
Engineering. KRBL (India Gate) has given only one company in Australia to distribute  
their brand (India Gate)That company is KATOOMBA TRADING a company      
who has a high reputation in quality food  and  CERTIFIED . 
               
                 The following details are printed on the back of the packaging.  
             We ask that all customers Check the importers name before purchase 
                            
                                    IMPORTED & DISTRIBUTED IN AUSTRALIA 
                                          BY KATOOMBA TRADING PTY LTD 
                        34-36 RICHMOND ROAD, HOMEBUSH WEST 2140 NSW 
                                      PH: (02) 9764 2055 FAX: (02) 9764 2210 
 
If any customer has seen or found rice which may be fake or tampered with, please            
    send details and if possible photographic evidence to the email address below. 
 
                             Admin@katoombafresh.com.au  
 
Katoomba Trading is in the process of collecting evidence about the imitation goods  
 and will take  Strong legal action against all fake importers, wholesalers and shop  
                                      owners who are involved.  
 
                    Undercover investigators are patrolling your area today.  
 

The real product  
   will have this! 

 ما ينبغي عمله ...
دائما كونوا مدركني ومتنبهني ملا تشرتونه.

اذا كان لديكم اي أسئلة او استفسارات،
فالرجاء ال ترددوا يف ان تسألوا بائع املفرّق ما اذا 

كان املنتـَج ذا نوعية تصديرية أصيلة.
تفحـّصوا الكيس وفتـّشوا وابحثوا عن التفاصيل 

الصحيحة.
اذا علمتم بعد الشراء ان املنتـَج ليس ذا نوعية 

تصديرية أصيلة أعيدوا املنتـَج اىل املحل الذي 
اشرتيتموه منه.. ويجب ان يكون لكم حق استعادة 

املبلغ كاماًل.
البديل اآلخر هو أن تبلغوا سلطات األطعمة 

املحلية بما حصل معكم.
اذا كنتم تحتاجون لهذه التفاصيل فالرجاء ان ال 

   Katooba Trading   ترتددوا يف االتصال بـشركة
وهم سوف  يقدمون لكم املساعدة.
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لبنانيـــات

 سليمان عرض وسالم مشاورات تأليف احلكومة وطالب بتوقيف مجيع املعتدين على القوى االمنية يف عرسال والبداوي
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Helping families with the cost of child care

Helping families with the cost of child care

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra

Advertisement

CCR1CP/A
RA

هنأ رئيس اجلمهورية العماد 
القوى  سليمان  ميشال 
املدعو  توقيف  على  االمنية 
املطلوب  احلجريي  حسني 
بعدة استنابات قضائية، اثر 
قيامه باالعتداء على القوى 
مواطنني  على  كما  االمنية 
لبنانيني واجانب. ودعا اىل 
مجيع  توقيف  على  العمل 

على  باالعتداء  املطلوبني 
منطقيت  يف  االمنية  القوى 

عرسال والبداوي.
من جهة ثانية، شدد الرئيس 
دور  اهمية  على  سليمان 
القضاء يف هذه املرحلة يف 
توطيد دعائم دولة القانون 
واملواطنة. وأكد أن القضاء 
محاية  يف  االساس  هو 

حبيث  وصونها  املؤسسات 
القانون  القضاة  حيرتم 
تطبيقه،  على  ويسهرون 
القضائي  اجلسم  داعيا 
وبتها  األحكام  اصدار  اىل 
القضايا  بسرعة يف خمتلف 
العالقة  خصوصا  وامللفات 
واليت  فرتة،  منذ  امامه 
لدى  تساؤل  موضع  هي 

املواطنني حول اسباب عدم 
متابعتها.

سليمان،  الرئيس  واكد 
يف  استقباله  خالل  يف 
القصر اجلمهوري يف بعبدا 
العام  امس االول، املدعي 
حامت  القاضي  التمييزي 
ماضي، ضرورة التشدد يف 
ومالحقة  اجملرمني  معاقبة 

وقمع  للعدالة  املطلوبني 
منه  واطلع  املخالفات. 
عموما  القضاء  عمل  على 
التمييزية  العامة  والنيابات 
يف بريوت وخمتلف املناطق 

خصوصا.
اجلمهورية  رئيس  وكان 
امحد  النائب  مع  عرض 
العامة  لألوضاع  فتفت 

واالتصاالت النيابية اجلارية 
من اجل التوصل اىل اقرار 
لالنتخابات  جديد  قانون 
اىل  إضافة  النيابية، 
لتأليف  اجلارية  املشاورات 

احلكومة اجلديدة.
النائب  بيان ملكتب  وأعلن 
فتفت انه تناول مع فخامته 
املعطيات املرتبطة باإلرادة 
فريق  لدى  التعطيلية 
سياسي لبناني بشأن قانون 
واإلنتخابات  اإلنتخابات 
النيابية وتأليف احلكومة، ما 
حقيقية  إنتفاضة  يستدعي 
املؤسسات  حافظي  من 
العامة  الوطنية  واملصلحة 

املقبلة،  الفراغ  فتنة  لدرء 
تأليف  يف  باإلسراع  وذلك 
قبل  العتيدة  احلكومة 

منتصف هذا الشهر.
سليمان  الرئيس  وتناول 
كريم  السابق  الوزير  مع 
الشؤون  بقرادوني 
على  املطروحة  السياسية 
والنقاش  البحث  بساط 

راهنًا.
اجلمهورية  رئيس  وحبث 
مصباح  السابق  النائب  مع 
املكلف  والرئيس  االحدب 
تشكيل احلكومة متام سالم 
مشاوراته  اخر  معه  وعرض 

يف شأن التأليف.

يف  الروسي  السفري  اعلن 
زاسبيكني  الكسندر  لبنان 
ان زيارة املبعوث الروسي 
روسيا  خارجية  وزير  نائب 
اىل  بوغدانوف  ميخائيل 
الفتا  ناجحة،  كانت  لبنان 
اىل ان يف لبنان حالة معينة 
وهي كيفية ضمان سيادته 
عما  وبعيدا  مرتاحا  ليكون 
وذلك  سوريا،  يف  جيري 
سياسة  اتباع  خالل  من 
واعالن  بالنفس،  النأي 

بعبدا وتطبيقه.
اىل  حديث  يف  وقال 
يف:  تي.  ام.  تلفزيون 
هو  بوغدانوف  زيارة  هدف 
وتثبيت  اجلميع  التشاورمع 
بعض املواقف الروسية على 
والبحث  اللبناني،  الصعيد 
االساسية  القضايا  يف 
ويف  االوسط  الشرق  يف 
الزيارة  ان  معتربا  سوريا، 

كانت ناجحة.
االساسية  االهداف  وعن 
نعلم  حنن  قال:  للجولة 
جيدا هموم اجملتمع اللبناني 
والفئات السياسية، وركزنا 
على الرغبة يف حتييد لبنان 
عما حيدث يف سوريا، وكان 
شرح  لناحية  مهم  نقاش 
املوقف الروسي، وبالتالي 
نأمل البدء بتسوية سياسية 

يف سوريا.
اولويات  ان  اىل  ولفت 
وسيادة  واالستقرار  األمن 
املواضيع  من  كانت  لبنان 
البحث  مت  اليت  االساسية 
اىل  بالنسبة  أما  بها، 
موضوع النفط فهو موضوع 
شركات  وهناك  اقتصادي 

روسية تهتم به.
مل  قدميا  ان  اىل  واشار 
على  زيارات  هناك  تكن 
لكل  ولكن  املستوى،  هذا 
معينة،  هموما  هنا  توقيت 
ومعتربا ان زيارة بوغدانوف 
حساسة  مرحلة  يف  اتت 
االتصاالت  من  لالستفادة 
اىل  الفتا  اللبنانيني،  مع 
ان النظر اىل املوضوع من 
االهتمام  مركز  نقل  زاوية 
امر  لبنان  اىل  سوريا  من 

غري وارد.
تشمل  ان  اردنا  اضاف 
القوى  مجيع  اللقاءات 
السياسية،  والتكتالت 
لنقول  آذار،   14 و   8 من 
اننا  اللبناني  للمجتمع 
مع  التعامل  على  قادرون 
وقناعة  واحدة  بلغة  اجلميع 

حول سياسية روسيا.
مع  اللقاء  ان  واعلن 
التجمعات االرثوذكسية هو 
سياسة  من  يتجزأ  ال  جزء 
يف  االمد  الطويلة  روسيا 
خصوصا  املنطقة  هذه 
اليوم، حيث املطلوب محاية 
لكل  الدولي  اجملتمع  من 

املكونات الطائفية.
مسافة واحدة

وقال: روسيا ال تتدخل يف 
القضايا اللبنانية الداخلية، 
خنلق  ان  حناول  فنحن 
مسافة واحدة مع التكتالت 
مصلحة  ال  الن  االساسية 
فريق  مع  نكون  الن  لدينا 

ضد آخر.
اجلمعية  مع  اللقاء  وعن 
النهج  قال:  االرثوذكسية 
يشمل  ال  املتبع  السياسي 
املنطقة  بل  فقط  لبنان 
ككل، وانطلقنا منذ سنوات 
اىل  النشاط  العادة  عدة 
االمرباطورية  اجلمعية 
االرثوذكسية، وبدأنا العمل 
يف االراضي املقدسة واالن 

أتى دور لبنان.
ان  اىل  زاسبكني  واشار 
خطرا  مّثة  أن  ترى  روسيا 
بد  ال  وبالتالي  قائما، 
أمور  على  االتفاق  من 
لبنان  ففي  ملعاجلته، 
وهي  معينة،  حالة  هناك 
كيفية ضمان سيادة لبنان 
عما  وبعيدا  مرتاحا  ليكون 
وذلك  املنطقة،  يف  جيري 
سياسة  اتباع  خالل  من 
واعالن  بالنفس،  النأي 
بعبدا وتطبيقه، وحنن اعلنا 
السياسة  هلذه  تأييدنا 
املتخذة  باالجراءات  ورحبنا 
من قبل السلطات اللبنانية 
لتطبيق  اللبنانية  والقيادة 

هذه السياسة. 

السفري الروسي وصف زيارة بوغدانوف 
بالناجحة:

التباع سياسة النأي بالنفس 
وتطبيق إعالن بعبدا
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لبنانيـــات

وكالة بيع اللوتو املحظوظة
منها تم شراء بطاقات 
اليانصيب رابحة املاليني

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

Lucky Len . No1

Tel: 9534 5111 *** Fax: 9584 9003

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

بادارة لطف اهلل حجار

احلريري  سعد  الرئيس  اعترب 
السيد  بقيادة  اهلل  حزب  ان 
حسن نصراهلل يقود لبنان اىل 
اخلراب ويريد للطائفة الشيعية 
حتديدا ان تتقدم الصفوف حنو 
هذا اخلراب وحنو فتنة ملعونة، 
الوقوع  من  اللبنانيني  حنذر 

فيها او االجنرار اليها.
وقال يف بيان صادر عن مكتبه 
الرغبة يف  االعالمي: ال منتلك 
حزب  ل  العام  األمني  جمادلة 
اهلل يف املواقف اليت اطلقها، 
وهي يف معظمها ال متت اىل 
املنطق او اىل املسؤولية بأي 
إنكاره  جلهة  سيما  ال  صلة، 
انتفاضة  لوجود  املتواصل 
آلة  تقابلها  شعبية يف سوريا 
مسبوقة  غري  إجرامية  عسكرية 
يف  وال  العربي  التاريخ  يف 
فالسيد  االسالمي.  التاريخ 
وبشكل  اختار  نصراهلل  حسن 
صفوف  يف  يقف  ان  نهائي 
التزامه  يعلن  وان  الظاملني، 
عن  املوت  حتى  الدفاع  خط 
ينفذ  وان  االسد،  بشار  نظام 
امر العمليات االيراني والفتوى 
الصادرة عن ولي الفقيه واليت 
عاد بها من طهران مبنع سقوط 
هذا النظام. ولقد فات األمني 
هذا  ان  اهلل  حزب  ل  العام 
النظام قد سقط، وان االرادة 
ال  احلياة  قيد  على  ببقائه 
ميتلكها حسن نصر اهلل او علي 
خامنئي او اي جهة إقليمية او 
دولية. ان مصري هذا النظام 
السوري  الشعب  ايدي  يف 
الذي اختذ قرارا حامسا بإنهاء 
نظام الظلم واالستبداد، مهما 
احلليفة من  القوى  له  حشدت 

يريد للطائفة الشيعية ان تتقدم الصفوف حنو فتنة ملعونة

احلريري: حزب اهلل يقود لبنان اىل اخلراب
انصار ومرتزقة ومتطوعني.

اضاف: على اي حال، ان اخطر 
األمني  لسان  على  ورد  ما 
يتعلق  ال  اهلل  حزب  ل  العام 
السورية،  الثورة  من  مبوقفه 
عن  املستميت  بدفاعه  وال 
بشار االسد، امنا يتعلق بذلك 
املسألة  بني  االنتحاري  الربط 
السورية وبني لبنان. فالسيد 
بالفم  يعلن  اهلل  نصر  حسن 
املآلن ان الدولة اللبنانية غري 
موجودة، وان النظام السوري 
وضرورة  وجوده  يف  يرتقي 
لبنان.  وجود  على  استمراره 
ميحو  نصراهلل  حسن  السيد 
السياسية  اخلارطة  من  لبنان 
بديال  اهلل  حزب  من  وجيعل 
للدولة ومؤسساتها الدستورية 
واألمنية والعسكرية. هو وحده 
على رأس حزب اهلل من يقرر 
عن كل اللبنانيني، وهو وحده 
على رأس حزب اهلل من يصدر 
األوامر بزج لبنان يف احلروب 
اإلقليمية واألهلية، وهو وحده 
على رأس حزب اهلل من جيوز 
له اصدار الفتاوى يف مقاتلة 
السوريني على ارضهم، وهو 
اهلل  حزب  رأس  على  وحده 
االهانة  توجيه  له  حتق  من 
اللبنانية  للدولة  االهانة  تلو 
واجملاهرة  اللبناني  وللجيش 
اللبنانيني  محاية  عن  بعجزهما 
ليس على احلدود مع اسرائيل، 
سوريا  يف  احلدود  داخل  امنا 

ايضا.

جيش الدفاع الشيعي
السيد حسن نصر اهلل يعلن يف 
احلقيقة قيام جيش الدفاع عن 

الشيعة اللبنانيني يف املنطقة 
والعامل، كما لو كانت الطائفة 
حلزب  خاصا  ملكا  الشيعية 
اهلل او انها كيان مستقل عن 
الدولة اللبنانية، وهو انطالقا 
من هذا املفهوم يعطي نفسه 
عمليات  نطاق  بتوسيع  احلق 
حزب اهلل، من اجلنوب اللبناني 
والسيدة  القصري  لتشمل 
يتأخر  زينب يف سوريا، ولن 
يف  لبنان  جعل  عن  بالتأكيد 
من  متقدمة  جبهة  حلظة،  اي 
جانب  اىل  احلرب  جبهات 
الدفاع  حبجة  االيراني  النظام 
السيد  الدينية.  املقامات  عن 
ان  لنا  يقول  نصراهلل  حسن 
صفر  جمرد  اللبنانية  الدولة 
رهينة  وهي  الشمال،  على 
اىل األبد بيد حزب اهلل، وعلى 
اللبنانيني ان يتصرفوا على هذا 
االساس من رئيس اجلمهورية 
اجمللس  اىل  احلكومة  اىل 
الكيانات  سائر  اىل  النيابي 
بيد  رهينة  الدولة  السياسية. 
اجملموعات  ومعها  اهلل  حزب 
االخرى،  اللبنانية  والطوائف 
وكل ذلك كرمى لعيون بشار 
االسد ونزوال عند الفتوى اليت 
عاد بها من طهران. اننا يف 
الواقع امام حالة من اثنتني، 
امام ضرب من  نكون  ان  اما 
ضروب اجلنون لن يتوانى عن 
إحراق لبنان لقاء الرهان على 
ان  وإما  ميت،  نظام  انقاذ 
نكون امام منزلق من منزلقات 
بصاحبها  تودي  اليت  الغرور 
مهاوي  اىل  حوهلا  ومن 
اهلل  حزب  ان  نعم،  اخلراب. 
نصراهلل  حسن  السيد  بقيادة 

يقود لبنان اىل اخلراب ويريد 
ان  حتديدا  الشيعية  للطائفة 
هذا  حنو  الصفوف  تتقدم 
ملعونة،  فتنة  وحنو  اخلراب 
الوقوع  من  اللبنانيني  حنذر 

فيها او االجنرار اليها.

حتذير القيادات
اول  يشمل  والتحذير  وتابع: 
من جيب ان يشمل القيادات 
تبحث عن  اليت  كافة  الوطنية 
وسياسية  دستورية  خمارج 
وإجراء  احلكومة  لتشكيل 
فيما  النيابية،  االنتخابات 
لبنان  وجود  يضع  من  هناك 
مع  االنهيار  خط  على  برمته 
يتأخر  ولن  السوري،  النظام 
عن التضحية بالوحدة الوطنية 
مقابل  االسالمية  والوحدة 

االنتصار لبشار االسد.
حزب اهلل يلعب منفردا مبصري 
لبنان، وهو بلسان امينه العام 
ال يعلن املشاركة يف إشعال 
امنا  فحسب  السوري  احلريق 
قلب  اىل  احلريق  بنقل  يهدد 
من  حكما  وسيجد  لبنان. 
يصفق له من االتباع وخملفات 
غري  السورية،  الوصاية  زمن 
ان الرهان يبقى على األكثرية 
اللبنانيني،  من  احلقيقية 
من  الشرفاء  االحرار  وعلى 
االسالمية  الطائفة  األخوة يف 
يرتضوا  لن  الذين  الشيعية، 
وبوحدتهم  بوطنهم  التضحية 
الوطنية، ولن ينساقوا إلرادة 
اإليرانية  والقيادة  اهلل  حزب 
قربانا  لبنان  دولة  بتقديم 
ما  االسد.  بشار  مذبح  على 
العام حلزب اهلل  اعلنه األمني 
النه  وتفصيال،  مرفوض مجلة 
مشروع اسود اقل ما فيه انه 
لبنان  استدراج  على  يعمل 
به  بشرنا  الذي  احلريق  اىل 
بشار االسد. واللبنانيون بكل 
اىل حتمل  مدعوون  اجتاهاتهم 
يف  التارخيية  مسؤولياتهم 
مواجهة هذا املشروع والتعبري 
الوسائل  بكل  رفضه  عن 
ستبقى  اليت  الدميوقراطية 
حلماية  وسيلتنا  اهلل  بإذن 
بني  املشرتك  والعيش  لبنان 

ابنائه. 

النائب  املردة  تيار  رئيس  أعلن 
حيصل  مل  ما  أنه  فرجنيه  سليمان 
فريق ٨ آذار على حصته وفق حجمه 
السياسي يف جملس النواب، فعلينا 
نشارك  ال  كي  ونعارض  نذهب  أن 

يف احلكومة.
املركزية  اللجنة  منسق  قال  بدوره، 
حلزب الكتائب النائب سامي اجلميل: 
إننا لن نسمح الختالف وجهات نظرنا 
باالرتداد سلبًا على الوضع اللبناني.

األربعاء  فرجنيه  النائب  زار  فقد 
ورافقه  بكفيا  يف  اجلميل  النائب 
سعاده،  يوسف  السابق  الوزير 
الكتائب  حزب  عن  اللقاء  وحضر 
عضوا املكتب السياسي سريج داغر 
لدعوة  تلبية  وذلك  جريج  وجورج 
مائدته.  اىل  الغداء  لتناول  اجلميل 
االوضاع  عرض  اللقاء  خالل  وجرى 
السياسية يف البالد، وما حيصل يف 
سوريا، وتأثريه على لبنان، وأهمية 
حتييد لبنان عما حيصل، بغض النظر 
عن مواقف كافة الفرقاء يف الداخل 

من النزاع السوري.
قانون  يف  التباحث  جرى  كما 
االنتخابات، واهمية متابعة التواصل 
يف هذا اجملال للوصول اىل نتيجة، 
االنتخابي  االستحقاق  الهمية  نظرا 
لتجديد  اساسية  دستورية  كمحطة 
الفراغ  البالد  وجتنيب  السلطة، 
الدستوري. كما تداوال يف املوضوع 
يقوم  اليت  واالتصاالت  احلكومي، 
تشكيل  اجل  من  كافة  الفرقاء  بها 

احلكومة.
تصريح فرجنيه

وقال فرجنيه بعد اللقاء: إن الزيارة 
وهذا  لصديق،  صديق  زيارة  هي 
اصعب  ويف  اللبنانيني  ان  يربهن 
تفرقهم  عندما  واملراحل  الظروف 
وهذا  الصداقة،  جتمعهم  السياسية 
اللبنانيني  فانفتاح  ضروري،  امر 
يف  لبنان  حييد  بعضا  بعضهم  على 

هذه املرحلة.
زرنا صديقا وشخصا تعرفنا  وقال: 
إليه منذ بضعة اعوام واحببناه، هناك 
امور خنتلف حوهلا واخرى جنمع عليها، 
وقد لبيت دعوة الشيخ سامي على 

الغداء بكل سرور وفخر.
كان  اذا  عما  سؤال  على  وردا 
قانون  صعيد  على  جديد  اي  هناك 
االنتخابات، أجاب: ان شاء اهلل، لكن 
اللبنانيني مجيعا، هم يف مأزق حتى 
يف  احلاصل  التباعد  بسبب  االن، 
قانونا  يريد  فريق  وكل  السياسة 

يتم  مل  الساعة  وحتى  يناسبه، 
اجلميع،  يريح  قانون  اىل  التوصل 
اللبنانيون على قانون  امال ان جيمع 
ومير  االنتخابات  حتصل  كي  قريبا، 

هذا االستحقاق بسالم.
وعن رأيه يف القانون املختلط، اوضح 
فرجنيه ان كلمة خمتلط واسعة، علما 
أن تيار املردة ال يعرتض على طرح 
الرئيس نبيه بري 64-64، الذي طرح 
منذ فرتة. وقال: اتفقنا مع النائب 
فيه  قانون  اقرار  عدم  على  اجلميل 
قانونان اي خمتلط واكثري، عدا أن 
الواسعة،  املبادئ  على  يتم  االتفاق 
التفاصيل،  على  خنتلف  حنن  فيما 
التفاصل  على  قريبا  االتفاق  امال 

واملبادئ يف الوقت نفسه.
ال  أوضح  احلكومي،  الشأن  ويف 
مشكلة لدي يف أن أكون يف صفوف 
املعارضة، مشريا إىل ان ما يطالب 
به فريق ٨ اذار هو حقه وفق حجمه 
اما  النواب،  جملس  يف  السياسي 
اخر  رأي  فلديهم  االخرون  الفرقاء 
وهذا من حقهم. ولفت إىل أن: هناك 
فريقا يصف نفسه بأنه مستقل، اال 
انه ليس كذلك، وهو فريق سياسي 
يف البلد، وان على ٨ اذار احلصول 
على ٨ مقاعد، و٨ مقاعد ل14 اذار، 
ان  شرط  للمستقلني،  مقاعد  و٨ 
االمساء  الن  مستقلني،  فعال  يكونوا 

املطروحة ليست كذلك.
اذار   ٨ فريق  مل حيصل  اذا  وقال: 
نذهب  ان  فعلينا  حصته،  على 
يف  نشارك  ال  كي  ونعارض، 
احلكومة، وبعد شهرين حيصل امر ما 
ال يعجبنا، فنضطر لالنسحاب، او ان 

نكون شهود زور يف احلكومة.
.. وسامي اجلميل

اهمية  على  اجلميل  شدد  جهته  من 
مجيع  بني  التواصل  على  احلفاظ 
وجهات  اختلفت  مهما  النه  الفرقاء، 
النظر، فال بديل عن احلوار للوصول 
العنف  خالل  من  وليس  اتفاق،  اىل 
التواصل  وقال:  والسالح.  والقتال 
الوسيلة  هو  الفرقاء  مجيع  بني 
نفهم  وان  مشاكلنا،  حلل  املناسبة 
بعضنا بعضا وان حناول فهم هواجس 
االخرين، من اجل ان نتمكن من طرح 

حلول تكون مقبولة من اجلميع.
ال ميكنه  لبنان  احدا يف  ان  أضاف: 
الغاء االخر، كما ان احدا ال ميكنه ان 
يعترب انه سيكون وحيدا يف الساحة، 
حان  واليوم  انتهى،  االلغاء  فزمن 
اىل  الوصول  حناول  كي  الوقت 
قواسم مشرتكة من خالل التواصل، 
االحرتام  على  املبنية  والعالقات 
املتبادل من اجل انقاذ بلدنا يف هذه 

املرحلة الصعبة اليت مير بها.
وأوضح أنه اتفق مع النائب فرجنيه 
على ضرورة حتييد لبنان عما حيصل 
يف سوريا، وقال: وجهة نظرنا حول 
وجهة  عن  ختتلف  السوري  النظام 
على  نتفق  لكن  بيك،  سليمان  نظر 
ضرورة ان ال نسمح هلذا اخلالف بأن 
يرتد سلبا على الوضع اللبناني، الن 
من  مزيد  عن  مبنأى  هم  اللبنانيني 
على  مشددا  والصراعات،  املشاكل 
انفالت  ومنع  لبنان،  حتييد  اهمية 
وارسال  السورية،  اللبنانية  احلدود 
حمذرا  احلدود،  هذه  لضبط  اجليش 
من ان عدم تطبيق هذه االمور سيضع 
االزمة  متدد  خطر  مواجهة  يف  لبنان 
السورية اىل الداخل. وختم: هذا هو 
اهلاجس االكرب بالنسبة لنا، وجيب ان 
نعي هذا االمر كي ال جنر بلدنا اىل 

مزيد من االزمات واملشاكل.

سامي اجلميل: لن نسمح الختالف وجهات 
نظرنا باالرتداد سلباً على الوضع اللبناني

فرجنيه من بكفيا: ما مل حتصل ٨ آذار على 
حصتها لن تشارك باحلكومة

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

للــبيع
صالون رجال نسائي يقع على 

مدخل محطة قطار مرييندا
مجهز بالكامل - عقد ايجار 

طويل -  موقع ممتاز - مدخول 
جيد

ملن يهمه االمر االتصال على 
الرقم:

0404047388
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قماطي: هناك بوادر خري بدأت تظهر خلف الكواليس واالعالن عنها ال خيدمها
أهالي اعزاز يواصلون حتركهم يف وسط بريوت ووجهتهم اجلديدة اجلنوب

الزوار  اهالي  واصل 
حتركهم  اعزاز  يف  املخطوفني 
االول  امس  واعتصامهم 
الرتكي،  الثقايف  املركز  امام 
ومكتب الطريان الرتكي احتجاجا 
الزوار  احتجاز  استمرار  على 
باسم  ولفت  اخلاطفني.  لدى 
االهالي مهدي زغيب اىل انهم 
سيواصلون حتركهم وقد تكون 
الوجهة يف نهاية االسبوع احلالي 
الكتيبة  وامام  اجلنوب،  حنو 
قوات  ضمن  العاملة  الرتكية 
الطوارئ الدولية واكد االستمرار 
سراح  اطالق  حتى  التحرك  يف 
اىل  الفتا  املخطوفني،  اهاليهم 
نأمل  اجيابية  ارادات  هناك  ان 

ان ترتجم واقعا.
يف  اعتصموا  األهالي  وكان 
األول  امس  الشهداء  ساحة 
مبشاركة نواب وممثلي احزاب.

وقد شارك يف اعتصام ساحة 
عبداللطيف  النائبان  الشهداء 
والنائب  رمحة  وإميل  الزين 
السابق حسن يعقوب، وحشد من 
وألقيت  واألحزاب.  الفاعليات 
رئيس  نائب  من:  لكل  كلمات 
حزب  يف  السياسي  اجمللس 
النائبني  قماطي،  حممود  اهلل 
السابق  والنائب  والزين  رمحة 
يعقوب، ممثل اجمللس االسالمي 
الشيعي يف هذه القضية الشيخ 
شعيب  ودانيال  زغيب،  عباس 

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

لالجيار: حمل كباب يف Food Court  مزدمحة يف براماتا

 * املحل مجهز بالكامل وجاهز للعمل* 
 * Food Court يقع يف السوق التجاري يف باراماتا  يف ال * 

 * تأسس منذ زمن طويل*
 * الـ Food Court حاليًا مؤجرة بالكامل واليوجد فيها محل مأكوالت*

 * انضم ملحالت أخرى موجودة مثل ميشال للحلويات
 Michele’s Patisserie!  

 * عقد أيجار قابل للمناقشة.. ونأخذ العروض الجدية بعني االعتبار*
GST+ االيجار 50.000 دوالر يف السنة * 

لالتصال باملالك: 
02 9806 8099

عن أهالي املخطوفني.
إن  قماطي:  قاله  ومما 
تظهر  بدأت  خري  بوادر  هناك 
احلجاج  بقضية  الكواليس  خلف 
يف  املخطوفني  اللبنانيني 
أن  باإلمكان  يعد  ومل  أعزاز، 
وجيب  األيدي،  مكتويف  نبقى 
أن نتضامن مع األهالي إلطالق 
املخطوفني، الفتا اىل أن هناك 
هؤالء،  مصري  حول  خري  تباشر 
خيدم  ال  عنها  اإلعالن  لكن 
األمني  أعلنه  ما  وأن  القضية. 
العام ل حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل هو إعالن جدي ويهدف 
اىل دعم قضية املخطوفني. كما 
تضامنا  جاء  اإلعتصام  هذا  أن 
مع قضية املطرانني املخطوفني 
اجملموعات  يد  على  حلب  يف 

اإلرهابية املسلحة.

رمحة
أن كل من  بدوره قال رمحة 
بعيدا  أو  قريبا  أكان  خيطف، 
منا، سنقف بوجهه وأنا أتعاطف 
أعزاز.  املخطوفني يف  مع  كليا 
واملؤسف إنهم ليسوا يف أعزاز، 
ألن اإلعزاز هو أن ال يكون يف 
تكون  ال  وأن  خمطوفني  إعزاز 
عار  منطقة  يف  أنهم  األمور 
وأعزاز.  عزة  منطقة  وليس يف 
فاإلعزاز أن ال يبقى خمطوف يف 
هذه املنطقة. وأرجو من أهالي 

اىل  اإلعزاز  يعيدوا  أن  إعزاز 
منطقتهم، وال يعود اإلعزاز اىل 
التسعة  إال بعودة  هذه املنطقة 
وأهلنا  أبنائنا  من  املخطوفني 
وأن  وبيوتهم،  أوالدهم  اىل 
يعود املطرانان اليوم قبل الغد 
اىل كنيستهما يف حلب، ألنهما 
والسالم  احملبة  ميارسان  كانا 

والوفاق بني مجيع السوريني.
تابع: أما يف موضوع من هي 
معروفة.  فانها  املؤثرة  الدول 
املخطوفني  أهالي  يقوله  وما 
فهم على حق به مئة باملئة ويف 
كل  ويف  به،  يطالبون  ما  كل 
على  بها  يدلون  اليت  اإلشارات 
املسؤول. فمن العار مبكان أن 
بل  ال  اآلن،  سوريا  يف  يبقى، 
يف بعض األماكن اليت يسيطر 
خمطوفون.  املسلحون،  عليها 
فهذا ال يساعدهم بشيء، وإذا 
كما  ما  حرية  يريدون  كانوا 
حسن  السيد  قال  وقد  يدعون 
واضحا  كالما  أمس  نصراهلل 
حرية  ليس  املطلب  بأن  ورائعا 
وليس دميوقراطية، إمنا املطلب 
كان  إذا  أما  آخر.  مكان  يف 
ميكن  فكيف  حربا  يريد  البعض 
حرية  قمع  على  حريته  يبين  أن 
يعودوا  أن  وجيب  املخطوفني، 
نؤيد  حنن  الغد.  قبل  اليوم 
ميارسوا  بأن  املخطوفني  أهالي 
حتركهم،  يف  الضغط  أقصى 

املنطق  ضمن  شرط،  على 
حتى  منطقهم  وأن  واملعقول، 

اآلن مقبول وحنن نؤيده.
الزين

زميله  قاله  ما  الزين  وأيد 
اهالي  ان  اليه  وأضاف  رمحة، 
حتركهم  يواصلون  املخطوفني 
فاخلطف  يزالون،  وال  سنة  منذ 
يتنافى مع كل القيم اإلنسانية 
أهالي  مع  وأنا  واألخالقية. 
حتركهم،  كل  يف  املخطوفني 
كل  من  وامتنى  وقوال،  عمال 
قليب ان يفرج عن اهاليهم وعن 
املطرانني اللذين كانا ميارسان 
السالم واحملبة وجيب ان يعودا 
اىل كنيستهما واىل رسالتهما.

يعقوب
أمرين  عند  يعقوب  وتوقف 
هذه  ان  األول:  أساسيني، 
شخصية  من  حتولت  القضية 
وطنية  قضية  اىل  وعائلية 
املوضوع  وهذا  وانسانية، 
حالة  ويشكل  ويكرب  سيرتاكم 
معادلة  يف  اساسية  ضغط 
الوقوف امام منطق االبتزاز وامام 
الوحشية  طبائع  من  طبيعة  اي 
يف التعاطي االنساني. اما االمر 
فأنه  التضامن  هذا  يف  الثاني 
ال ميكن على االطالق ان نفصل 
هذا اخلطف عن القوى اليت تدعم 
اخلاطفني والذي نشهد مثله يف 

او كدعم  اخلطف  لبنان كمشهد 
للخاطفني.

ان  الطبيعي  من  تابع: 
عملية  لكل  احلقيقي  املقتل 
ميكن  فال  الوقت،  هو  خطف 
باملماطلة  القبول  االطالق  على 
هو  هذا  املوضوع.  هذا  يف 
كل  عن  وبعيدا  االساسي  االمر 
عن  وبعيدا  السياسي  اللغط 
كل حماوالت التقريب والتهدئة 
اخلاطفة،  والدول  اخلاطفني  مع 
هذا املوضوع اساسي وال ميكن 
الوقت  اجرتار  يف  االستمرار 
التسعة  الزوار  عملية خطف  يف 
واملطرانني اللذين كانا يعمالن 
خمطوفني  خوريني  عن  لالفراج 
ايضا. وهناك خمطوفون آخرون 
العمليات  هذه  عن  واملسؤول 
الداعم  هو  للمخطوفني  والداعم 
لكل من يؤمن هلم كل معطيات 
الواقع  هو  هذا  اخلطف.  هذا 
املوجودين  وكل  احلقيقي، 
وسنصل  عددهم  سيزداد  هنا 
ميكن  ال  الضغط  من  حالة  اىل 

السكوت عليها ابدا.

زغيب
هذه  زغيب:  الشيخ  وقال 
هي  السياسيني  من  الوقفة 
اللحظة  منذ  مطلوبة  كانت  اليت 
االوىل وقد حصلت اآلن، وعلى 
اىل  تقف  ان  اللبنانية  الدولة 

قضيتهم  ألن  االهالي  جانب 
وعليهم  انسانية  قضية  هذه 
وهو  اهلدف  باجتاه  يصوبوا  ان 
تركيا. وحنن نؤكد انه ال يوجد 
اي جهة قادرة على احلل هلذه 
وصحيح  االتراك،  اال  القضية 
ان هناك بعض الدول املؤثرة، 
الدولة  تأثريا هي  االكثر  ولكن 
الذين  كل  شاكرا  الرتكية، 
اخلطوة  كانت  وان  شاركوا، 
متأخرا  تأتي  ان  ولكن  متأخرة 

خري من ان ال تأتي أبدا.

شعيب
اهالي  باسم  وحتدث 
شعيب  دانيال  املخطوفني 
فقال: ما تفضل به االخوان لن 
نقوله  ما  امنا  عليه شيئا،  ازيد 
تضامنوا  للذين  الشكر  هو  اوال 
تكرب  الثلج  كرة  فبدأت  معنا 
اكثر فأكثر. وما يسعنا كأهال 
يف  مستمرون  سنبقى  اننا 
حتركاتنا السلمية اليت نواصلها 
وسنضغط قدر ما نستطيع على 
حتركنا  يف  الرتكية  املصاحل 
هذا. واملطلوب من السياسيني 
ومن الدولة اللبنانية ان متارس 
واالعالمي  السياسي  ضغطها 
املنتجات  مقاطعة  جانب  اىل 
ان  نستطيع  ما  وكل  الرتكية. 
هذا  هو  ضغط  من  به  نقوم 
االعتصام املستمر حتى االفراج 
اهالينا. ونتمنى على مجيع  عن 

اللبنانيني التضامن معنا.
يف  مستمرون  حنن  وختم: 
أمامها  والدولة  تصعيدنا 
استحقاق كبري، واذا مل تتوصل 
ستكون  اهلنا  عن  االفراج  اىل 

امام مشكلة كبرية جدا.
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لبنانيات

جعجع يف يوم الطالب رّدا على نصراهلل:
مهما حاولتم دعم النظام السوري سيسقط ولن توقفوا حركة التاريخ

رّد رئيس حزب القوات اللبنانية 
مسري جعجع على خطاب األمني العام 
نصراهلل  حسن  السيد  اهلل  حلزب 
دعم  حاولتم  مهما  وقال:  األخري 
ولن  سيسقط،  السوري  النظام 
التاريخ  حركة  إيقاف  تستطيعوا 
وسيسقط يف نهاية املطاف مثلما 

سقط غريه من قبل.
فقد نظمت مصلحة طالب القوات 
اللبنانية مهرجان يوم الطالب حتت 
شعار قوة، إميان، إلتزام يف جممع 
الشياح - عني الرمانة الرياضي - 
الثقايف، يف حضور النائبة سرتيدا 
القوات  حزب  رئيس  ممثلة  جعجع 
احلزب  رئيس  نائب  اللبنانية، 
النائب جورج عدوان، املنسق العام 
لقوى 14 آذار فارس سعيد، األمني 
العام للحزب الدكتور فادي سعد، 
القيادي يف القوات عماد واكيم، 
بعبدا  ساحل  بلديات  احتاد  رئيس 
رئيس  مستشار  مسعان،  رميون 
حزب القوات العميد املتقاعد وهيب 
الشياح  بلدية  وجملس  قاطيشا 
والقطاعات  املناطق  ورؤساء 
ودوائر  مكاتب  وأعضاء  واملصاحل 
املصلحة وحشد طاليب ختطى 1500 

طالب.
بدأ االحتفال بالنشيدين اللبناني 
عن  صمت  دقيقة  ثم  والقواتي، 
ارواح الشهداء، ثم كلمة االفتتاح 
املصلحة  سر  ألمينة  والرتحيب 
يوم  قالت: يف  اليت  منري  ميشال 
االبطال  كان   89 عام  املقاومة 
سالحهم  حاملني  سبقونا  الذين 
وحاملني معه هم وطن، مسؤولية 
وقد  أوالدهم،  ومستقبل  جمتمع 
واليوم  كثر.  شهداء  يسقط  كان 
محلنا  البندقية  بدل   ،2013 عام 
نضاال  لبسنا  البدلة  وبدل  الكلمة, 
سلميا ال يعرف حدودا, ومع ذلك 

يستمر سقوط الشهداء.
خاص  ريبورتاج  عرض  ثم 
تكريم  وجرى  الطالب،  مبصلحة 
وتكريم  املصلحة،  شهداء  اهالي 
الطالب  مصلحة  من  متفوق  طالب 
وعدد من الطالب من خمتلف دوائر 
طالب  ألفضل  وتكريم  املصلحة 
هلذا العام. ويف اخلتام، مت تسليم 
مصلحة  اىل  االنتساب  بطاقات 

طالب القوات اللبنانية.
ثم ألقى رئيس مصلحة الطالب 
ثم  باملناسبة.  كلمة  يزبك  نديم 
كانت كلمة لنائب رئيس املصلحة 
رامي حناس قال فيها: اليوم لن 
خنتم يوم الطالب الن يوم الطالب 
ال ختام له. مع كل اشراقة مشس 
هناك يوم طالب جديد مكلل باجلد 
على  والنضال  والعمل  واجلهد 
املستويات  وكافة  االصعدة  كل 
يوم  اليومي يف  بالعمل  واالبعاد. 
يوم  يف  باالنتخابات  الطالب، 
يوم  هو  السنوي  املخيم  الطالب، 
اخللوات  االجتماعات،  الطالب، 
هي  الكوادر  مدرسة  التنظيمية، 
يوم  هو  االنتساب  الطالب،  يوم 
الطالب، وكل ثانية من كل دقيقة 
التزام بالقضية هي يوم الطالب.

جعجع
شاشة  عرب  كلمة  جعجع  وألقى 
قال فيها: حتية من معراب للشياح 
قمة  من  حتية  الرمانة،  وعني 
الصمود اىل مثلث الصمود، حتية 
اجلدد،  ورفيقاتنا  رفاقنا  الكون 

تتواكب  تتحضر  عم  الجيال  حتية 
وبيار  عرياني  لرمزي  حتية  اجيال، 
بولس، حتية لقافلة شهدائنا اليت 

ال تنتهي قبل انتصار القضية.
وتوجه اىل كل الذين يتنطحون 
هذه  القوات  عن  اخبارا  وخيربون 
عيونكم  افتحوا  بالقول:  االيام 
الساحة،  هذه  اىل  وانظروا  جيدا 
تسري.  القافلة  أن  لتتأكدوا 
سارت  وكلما  عندكم،  والباقي 
كلما  احلساد،  كثر  ما  القافلة كل 
البعض  جرب  كلما  القافلة  سارت 
أن يعرقلوا، وكلما سارت القافلة 
كلما زادت املؤامرات، ايها احلساد 
وصغار النفوس واملتآمرين: كفوا 

مؤامراتكم عن القوات.
حلظة  من  القوات  ان  وتابع: 
للمؤامرات  تتعرض  وهي  نشأتها 
وضربها  شرذمتها  وحملاوالت 
منذ  والغائها،  صورتها  وتشويه 
االول  وقائدها  مؤسسها  اغتيال 
بشري اجلميل، مرورا حبروب االلغاء 
املتتالية اليت شنت عليها، وصوال 
اىل حلها واعتقال رئيسها ملدة 11 
سنة واضطهاد كل فرد منها ايام 
اىل  وجرهم  وتوقيفهم  الوصاية 
صورة  تشويه  حملاولة  السجون، 
أخبار  خالل  من  يوميا  القوات 
مدسوسة ملفقة بالصحافة الصفراء 
على انواعها، اىل أن حاولوا اغتيال 
رئيسها من جديد يف العام 2012، 
مستمرة  حماوالت  كلها  هذه 
بأدوات  تارة  القوات،  اللغاء 
داخلية،  بأدوات  وتارة  خارجية، 
بالشائعات  ومرة  بالرصاص  مرة 
كل  ولكن  واالكاذيب،  واالقاويل 
رحلوا  بالفشل.  باءت  حماوالتهم 
القوات،  يرحلون وبقيت  أو  كلهم 
نعم يرحلون كلهم وتبقى القوات، 
رحلوا من االشرفية وبقيت القوات، 
وبقيت  الرمانة  عني  من  رحلوا 
وقنات  بال  من  رحلوا  القوات، 
زحله  من  رحلوا  القوات،  وبقيت 
لبنان  من  رحلوا  القوات،  وبقيت 
سريحلون  وغدا  القوات،  وبقيت 
من سوريا أيضا، وستبقى القوات، 
إاّل  بيصح  ما  املطاف  نهاية  ففي 

الصحيح.
الطالب  ملصلحة  حتية  أضاف: 
لسلمان  حتية  وقاعدة،  قيادة 
سبريو،  لدانيال  حتية  مساحة، 
اليوم  وحتية  عيد  لشربل  حتية 
املصلحة  ومكتب  يزبك،  لنديم 
املتعاقبة،  املصلحة  مكاتب  وكل 
محلت  اليت  الطالب  ملصلحة  حتية 
ايام  غريها  وعن  عنها  املشعل 
الوصاية، ايام القهر واالضطهاد، 
حني تقلصت مساحة احلرية يف تلك 
املدارس  وساحات  ملالعب  االيام 
بالروح  أنكم  أدرك  واجلامعات. 
التنظيم  ولكن  للقوات،  منتسبون 
واالدارة هلما حق علينا أيضا، لذا 
أريد  خاللكم  ومن  اليوم،  أدعوكم 
أن أدعو كل شباب وشابات لبنان، 
أن يتقدموا بطلبات انتساب للقوات 
جدا  مهم  فانتسابكم  اللبنانية، 
النكم اجيال املستقبل وامله، الننا 
الننا  وسنبقى،  أجلكم  من  ناضلنا 
ولنؤمن  مستقبلكم  أجل  من  نعمل 
لكم وطنا افضل من الذي ورثناه. 
القوات  الن  تنتسبوا  أن  أريدكم 
وجمتمعكم وبلدكم حباجة لكم، فمن 
وطن،  وال  قضية  ال  التزام  دون 

بري تناول ونواب االربعاء الوضع احلكومي 
وفتفت طالب بالعودة لبحث طرح احلريري

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري، يف عني التينة، النواب: 
هاني  بزي،  علي  موسى،  ميشال 
علي  املقداد،  علي  قبيسي، 
خريس، نوار الساحلي، غازي زعيرت 
وعلي فياض. يف اطار لقاء االربعاء 
النيابي. ومت احلديث حول التطورات 
ال  املطروحة،  والقضايا  الراهنة 
لالتفاق  يبذهلا  اليت  اجلهود  سيما 
لالنتخابات،  جديد  قانون  على 

وموضوع تشكيل احلكومة.
من  رسالة  بري  الرئيس  وتلقى 
اللبناني  ساوباولو  بلدية  رئيس 
فيها  اكد  حداد،  فرناندو  االصل 
لبنان  تصرف  يف  البلدية  وضع 

والقانون يف شتى اجملاالت.
وفد  بري  الرئيس  واستقبل 
االسالمي  العمل  جبهة  قيادة 
بالل  الشيخ  العام  املنسق  برئاسة 
املكتب  عضو  حضور  يف  شعبان 
عرض  ومت  مجعه  امحد  السياسي 

للتطورات الراهنة.
الرفاعي  كامل  النائب  وقال 
الظرف  هذا  يف  الوفد:  باسم 
املنطقة  به  متر  الذي  االستثنائي 
لقاء دولة  بد من  ال  ولبنان، كان 
صمام  من  ميثله  ملا  بري  الرئيس 
هذا  فكان  واملنطقة،  للبنان  امان 
االوضاع  يف  تباحثنا  حيث  اللقاء 
واالجتماعية  واالقتصادية  االمنية 
على  السورية  االزمة  وتداعيات 
دولة  مع  تباحثنا  كذلك  لبنان، 
الرئيس يف قانون االنتخاب ومتنينا 
انتخاب  قانون  هناك  يكون  ان 
عادل يرى مصلحة املواطن اللبناني 
يف  كفرد  وليس  لبناني  كمواطن 
مع  وعرضنا  مذهب.  او  طائفة 
دولته ما تتعرض له القوى السنية 
يف 8 اذار من تهميش، وطلبنا منه 
مساعدة هذه القوى لتقوم بواجبها 
او  احلكومي  الصعيد  ان كان على 
على الصعيد اخلدماتي، وطبعا خيرج 
بري  الرئيس  دولة  عند  من  املرء 
وكله ثقة وأمل ملا يتمتع به حكمة 

وبعد رؤية.
فتفت

بعد  من  الثانية  الساعة  وعند 
بري  الرئيس  استقبل  الظهر، 
معه  وعرض  فتفت  امحد  النائب 

قانون االنتخابات.
وبعد اللقاء، قال فتفت: تداولنا 
موضوع  يف  الرئيس  دولة  مع 

قانون االنتخابات وحتديدا االقرتاح 
الذي طرح يف االيام االخرية حول 
 13 ال  الدوائر  يف  توزيع  اعادة 
اليت طرحتها احلكومة على االكثري 
املوضوع  درسنا  ولقد  والنسيب، 
وتبني  حلفائنا.  كل  مع  وتناولناه 
لالسف ان هناك اعرتاضا كبريا جدا 
املسيحيني  حلفائنا  من  وبالتحديد 
اللبنانية  القوات  او  املستقلني 
موضوع  على  الكتائب  حزب  او 
الدوائر  وتقسيمات  الدوائر  توزيع 
ذي  غري  املوضوع  اصبح  وبالتالي 

جدوى.
اضاف: طلبنا من دولة الرئيس 
ان  جدا،  وكان هناك جتاوب كبري 
االساسية  اخلطة  يف  لنبحث  نعود 
الشيخ  الرئيس  دولة  طرحها  اليت 
سعد احلريري اليت تتضمن انتخاب 
جملس  مع  فورا  شيوخ  جملس 
على  املناصفة  فيه  تكون  نواب 
ونتكلم  االوىل،  املراحل  االقل يف 
يف  وردت  اليت  التعديالت  يف 
الطائف ومنها الالمركزية االدارية. 
نبيه  الرئيس  ان  القول  وأستطيع 
واعتقد  للغاية،  متجاوبا  كان  بري 
انه سيقوم مبسعى يف هذا اجملال 
اللبنانيني،  جلميع  خمرج  هذا  الن 
وسيخرجنا من املأزق. وبكل صراحة 
كلما طرح قانون انتخابات فان كل 
وماذا  يربح  ماذا  حيسب  طرف 
مشروعا  نطرح  عندما  بينما  خيسر، 
االنتخاب  قانون  فيه  متكامال 
والالمركزية  الشيوخ  وجملس 
اذا  دستورية  وتعديالت  االدارية، 
وتطبيق  لذلك،  ضرورة  هنا  كان 
والدستور  بالكامل  الطائف  اتفاق 
للحسابات  نعود  فال  بالكامل، 
الربح  حلسابات  او  الضيقة 
واخلسارة فقط. النقاش مع دولة 
للغاية،  اجيابيا  كان  بري  الرئيس 
وكان متجاوبا، وان شاء اهلل جتري 

مساع يف هذا االجتاه.
وتابع: وباملناسبة، اطلعت دولة 
وال  وردت  معلومات  ان  الرئيس 
مانع لدينا اذا كانت صحيحة، بأن 
املسيحية  لالطراف  توجها  هناك 
جمتمعة ان تعود وحتاول البحث يف 
مشروع مشرتك يف ما بينهم لنظام 
املوضوع  هذا  كان  واذا  خمتلط، 
مستعدون  بالتأكيد  فنحن  مطروحا 
جمددا ملعاودة التفاوض حول هذا 

املوضوع اذا ورد شيء بناء. 

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

قنصـلية لبـنان العـامــة - سـدنـي 
بطــاقــة معـايـدة

بمناسبة حلول »عيد الفصح املجيد« لدى 
الطوائف املسيحية الشرقية، يتقـدّم قنصل 

لبنان العام 
جورج البيطارغانم بأحـر التهاني من 

أبناء الجالية اللبنانية ومن جميع أصدقاء 
وطن األرز، وخصوصاً  املسيحيني منهم ، 

ضارعاً  اىل اهلل تعاىل أن ينعـم على الجميع 
بالصحة والربكة، وأن يعـمّ  لبنان السالم 

واالستقرار واالزدهار.
  سـدني، يف 2013/4/29
 قنصـل لبنـان العـام
 جورج البيطارغانم

يكون  انتساب  دون  من  والتزام 
ما  يوجد  ال  فعال،  وغري  منقوصا 
هو اهم من االلتزام روحا وتنظيما، 
اسألوا جمرب واسألوا حكيم. ليكن 
فعالية  ذو  والتزامكم  انتسابكم 
كبرية، جيب أن جتتهدوا كثريا يف 
االلتزام  ألن  وجامعاتكم  مدارسكم 
دون  من  سيارة  معرفة  دون  من 
أريد  تنتسبوا  أن  وبعد  دواليب، 
كل  يقوم  ان  صغريا  وعدا  منكم 
شخص منكم بتنسيب شخص آخر 
السلسلة،  تكتمل  هكذا  عام،  كل 
وهكذا  القضية،  تنتصر  وهكذا 

يقوم لبنان.
يزال  ال  اليوم  بلدنا  وقال: 
بعني العاصفة اكثر من أي وقت 
مضى، فحدودنا سائبة واملواطنون 
فقدت  الداخل  يف  الدولة  خبطر، 
مشلولة  مؤسساتها  هيبتها،  كل 
فاسدة  اشغاهلا  معطلة،  واداراتها 
ولديكم اليوم بالذات أمام عيونكم 
وعيون اللبنانيني مثل كبري، وهي 
باخرة فاطمة غول املعطلة بعد مرور 
أقل من شهر على بدء العمل فيها، 
واالوضاع  بالويل،  فاالقتصاد 
املعيشية يف تدهور مستمر. ملاذا 
ال توجد حكومة النه جيب دائما أن 
حنجز حقائب معينة ألناس معينني، 
وجيب أن يبقى دائما هناك من هو 

قادر على تعطيل احلكومة.
وتابع: ال يوجد قانون انتخابات 
اىل اآلن ألن املناورات هي سيدة 
أقول  املناسبة  وبهذه  املوقف، 
لبنان  حبق  كبرية  خطيئة  يرتكب 
واللبنانيني كل من يعرقل بشكل 
الوصول  مباشر  غري  او  مباشر 
القرار  جديد.  انتخابات  لقانون 
الدولة،  خارج  كله  االسرتاتيجي 
ويوجد دويلة داخل الدولة، إضافة 
هنا،  من  جهادية  دعوات  اىل 
واملواطن  هناك،  من  هلا  وصدى 
اللبناني يف الوسط. أوتسألوني ما 
احلل؟ احلل هو باخلروج من الواقع 

السياسي احلالي، احلل هو بتغيري 
االنتخابات  يف  الوجوه  هذه  كل 
سياسي  واقع  وخلق  القادمة، 
احلل  طموحاتكم،  قدر  على  جديد 
بأيديكم وبيد كل لبناني حيب أن 
مبمارسة  احلل  بيده،  مصريه  يأخذ 
عاداتنا  بتغيري  احلل  حبرية،  حقنا 

االنتخابية.
أضاف: قال األمني العام حلزب 
أمس  نصراهلل  حسن  السيد  اهلل 
لسوريا  ان  نقول  العريض  باخلط 
لن  حقيقيني  اصدقاء  االسد 
يسمحوا هلا بالسقوط، وحنن نقول 
انه  العريض  من  االعرض  وباخلط 
اذا الشعب يوما اراد احلياة فال بد 
ان يستجيب القدر، فمهما حاولتم 
لن  احلالي،  السوري  النظام  دعم 
التاريخ  حركة  ايقاف  تستطيعوا 
وسيسقط يف نهاية املطاف مثلما 

سقط غريه من قبل.
وقال: وعن االدعاء بالدفاع عن 
وعن  القصري  ريف  يف  اللبنانيني 
مقام السيدة زينب لتربير مساندة 
النظام السوري عسكريا، فلو كان 
وبأنه  تقولون  مثلما  قويا  النظام 
هو  يقوم  ال  فلماذا  يسقط،  لن 
حبماية ريف القصري ومقام السيدة 
زينب؟ وما هو لزوم تدخلكم؟ اما 
اذا كان النظام ضعيفا وسيسقط، 
وهذا تقديرنا، فوجودكم عند مقام 
السيدة زينب ويف ريف القصري ال 

يقدم وال يؤخر.
وملناسبة عيد العمال يف االول 
كبرية  حتية  جعجع  وجه  ايار،  من 
لعمال وعامالت لبنان، فلوال عملكم 
توجد  ال  وعرقكم،  وتعبكم  وجدكم 
يوجد  ال  اوطان،  وال  جمتمعات 

اساتذة وال طالب.
اجيال  لديه  من  جعجع:  وختم 
مثلكم، ال حيمل هم شيء، اتركوا 
اقوى  والتزامكم  قويا  اميانكم 
لقيامة  الكافية  القوة  لتعطوا 

لبنان. 

يف  املوقوفني  أهالي  يواصل 
لليوم  املقداد  آل  من  روميه  سجن 
اعتصامهم  التوالي،  على  الثاني 
كتلة  نواب  مبنى  أمام  املفتوح 
حريك  حارة  يف  للمقاومة  الوفاء 
الطريق  مفرتشني  ليلتهم  وباتوا 
هناك. وحتدثت باسم االهالي ليلى 
الشبان  احد  املقداد  حممد  والدة 
املوقوفني، فقالت: إن تهمة أبنائنا 
مواطنني  خطف  بعملية  قاموا  انهم 
جاء  اخلطف  وهذا  واتراك  سوريني 
حسني  ابننا  خطف  على  فعل  رد 
ونتيجة  املقداد يف سوريا. وحنن، 
معنا،  اجريت  اليت  املفاوضات 
الرتكي  املخطوف  فسلمنا  جتاوبنا 
وحتى  السوريني  سلمنا  كما  لدينا 
اننا اراديا سلمنا شبابنا للدولة ألننا 
ولسنا  القانون  حتت  انفسنا  نعترب 
اليت  الوعود  أساس  على  فوقه، 
أخذناها من املسؤولني بأن توقيف 
الشباب لفرتة بسيطة حلفظ ماء وجه 
الدولة إال انه وبدال من ذلك، أعدوا 
وألصقت  كبرية،  ملفات  لشبابنا 
واالفرتاءات وقد مضى  التهم  بهم 

اهالي املوقوفني من آل مقداد اعتصموا أمام 
مبنى نواب كتلة الوفاء للمقاومة

على توقيفهم قرابة السنة ومل نوفر 
مسؤوال إال وقصدناه ومل نصل اىل 
نتيجة واالمور بدأت بالرتاجع وبيوتنا 
مهددة باخلراب. ونسأل: ماذا فعل 
أوالدنا سوى القيام برد فعل؟ وإذا 
أردنا أن نقارن ماذا فعل آل أمحد 
يف عكار وكذلك آل جعفر. وشاهدنا 
حتركت  كيف  بأركانها  الدولة 
وشاهدنا كيف تأمنت االتصاالت مع 
املخطوفني وكيف مت االفراج عنهم، 
يف حني حنن مل نقرتف اي خطأ حبق 

الدولة وهي ال تزال ختطئ معنا.
مبنى  أمام  هنا  وحنن  أضافت: 
نواب حزب اهلل نوجه صرخة لسماحة 
وللسادة  اهلل،  نصر  حسن  السيد 
ليس  ألننا  اهلل  حزب  يف  النواب 
السيد  قال  واذا  سواهم.  أحد  لنا 
نصر اهلل بإبقاء أبنائنا عشر سنوات 
العدالة  من  ذلك  ورأى  السجن  يف 
فنقول له ابناؤنا وحنن فداك ولكن 
نريد كلمة الفصل يف هذه القضية 
وحنن مل نوفق باألمس بلقاء نواب 
بلقائهم  اليوم  ووعدنا  اهلل  حزب 

وحنن سنرضى مبا يقولونه. 
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ما ميّس بالعيش املشرتك هو السطو على احلقوق واعتبارها غنائم حرب

العماد عون بعد اجتماع التكتل:ال متديد وال جتديد ألحد، من رأس اهلرم اىل أسفله
أّكد العماد ميشال عون أن كل 
أقرَّت  اليت  االنتخابية  القوانني 
ميثاقية  تكن  مل  الطائف  بعد 
العيش  وتضرب  دستورية  وال 
املشرتك، بدءًا مبهزلة »التعيني«، 
اىل انتخابات العام 92 اليت جرت 
وفق »قانون مسخ« وقاطعها أكثر 
من 87% من اللبنانيني، اىل قانون 
العام 96 الذي »فرم« حمافظة جبل 
 ،2000 العام  قانون  اىل  لبنان، 
اإلطالق،  على  األسوأ  هو  الذي 
حبيث جعل من بريوت »سندويش« 
األقلية، وقد  األكثرية  فيها  تبتلع 
عّطلوا تعديله يف العام 2005 لكي 
جيّددوا ألنفسهم.. ولفت اىل أنه 
يف العام 2008 طرح النسبية يف 
الدوحة ولكنها ٌرفضت ومت االتفاق 
يعيد  قانون  على  مرير  بعد صراع 

اىل املسيحيني 23 مقعدًا.
القانون  أن  التأكيد  وأعاد 
األرثوذكسي وحده يؤّمن املناصفة 
للميثاق  وفقًا  املشرتك  والعيش 
الّدستور،  من   24 واملاّدة  الوطين 
املسيحيني  مع  تعاملوا  أن  بعد 

وحقوقهم »كغنائم حرب«.
يتحدث  كان  الذي  عون  العماد 
لتكتل  األسبوعي  االجتماع  بعد 
التغيري والصالح شّدد أن ال متديد 
اهلرم  رأس  من  ألحد  جتديد  وال 
اىل أسفله الفتًا اىل إلزامية طرح 
بعد  التصويت  »األرثوذكسي على 
أن مّر يف اللجان املشرتكة. وردًا 
أنه  أعلن  االفرتاءات  مطلقي  على 
تقّدم باقرتاح قانون إلنشاء احملكمة 
اخلاصة باجلرائم املالية، داعيًا كل 
من لديه اجلرأة اىل التصويت معه 
وحدها  اليت  احملكمة  هذا  لصاحل 
يف  الفيصل  تكون  أن  ميكنها 

االتهامات املالية.
الكامل  النّص  يلي  ما  ويف 
للحديث:أهاًل وسهاًل بكم يف لقائنا 

األسبوعي.
قوانني  سوّيًا  اليوم  سنراجع 
اّتفاق  بعد  جاءت  اليت  اإلنتخابات 
وثيقة  صدور  بعد  أي  الطائف 
أّن  يعلم،  الوطين.مجيعنا  الوفاق 
خالفت  تلك  اإلنتخابات  قوانني 
تعيني  خالل  من  أوهلا  النصوص، 
النّواب، حّتى ولو اعتربوا أّن ذلك 
حصل بالتوافق. الّنائب وفقًا لكل 
وليس  منتخبًا  يكون  القواميس 
معّينًا. ومع ذلك عّينوا نوابًا، ومل 
يكن الّنصاب يومها معّطاًل ألّنه لو 
املتوّفني،  الّنّواب  عدد  احتسبنا 
ليكون  كان  النصاب  أّن  لوجدنا 
من  هناك  يكن  ومل  يومها  مكتماًل 

داٍع ملخالفة القانون.
قانون  إىل  ذلك  بعد  وصلنا 
هو  الذي   1992 العام  انتخابات 
قاطع  يومها،  املسخ.  اىل  أقرب 
 %87 من  أكثر  اإلنتخابات  تلك 
مسيحيني  اللبناني،  الشعب  من 
تلك  اعتربوا  ذلك  ومع  ومسلمني، 
اإلنتخابات ميثاقّية، وذلك كان أكرب 
الّدميقراطية  تاريخ  عار يف  وصمة 
يف العامل، ألّنه ال ميكن أن تقوم 
من  بأقّل  مكان  أّي  يف  إنتخابات 

25% من إمجالي الّناخبني.
ينّص  الذي  الّطائف  إّتفاق  بعد 
صّحة  وعلى  املناصفة،  على 
مع  تعاملوا  وفعالّيته،  التمثيل 
معتربين  حرب  كسبايا  املسيحيني 
أّن حقوقهم املعنوّية واملدنّية هي 
مغامن يتقامسونها يف ما بينهم. مل 
الوحدة  عن  تكّلم  عهد  هناك  يكن 
السلوك  حيث  من  يشبه  الوطنّية 
الّطائف.  اّتفاق  وّقعوا  من  عهد 
عن  عبارة  وكان  أذعن  قسٌم 
نفسه  اعترب  آخر  وقسٌم  »سبايا«، 
ذلك،  من  الّرغم  وعلى  منتصرًا، 
تسمية  العهد  ذلك  على  أطلقوا 

عارًا  كان  ولكنه  الوطين.  الوفاق 
بالقبول  الوفاق،  أنواع  كّل  على 
ُفرضت  اليت  وبالشروط  بالظروف 

عليهم.
فقد   ،1996 العام  قانون  أّما 
إذ  سبقه،  الذي  من  أسوأ  كان 
يف  املسيحيني  أصوات  إلغاء  مّت 
هناك  كان  وحيث  حمافظات،   4
بتقسيم  قاموا  مسيحّية،  أكثرّية 
متامًا  أقضية،  عّدة  إىل  احملافظة 
لبنان.  جبل  حمافظة  »فرموا«  كما 
خيّففوا  لكي  الّتقسيم  بهذا  قاموا 
يف  املسيحي  الوجود  »سّم«  من 

جملس النّواب.
أسوأ  أنتج   2000 العام  وقانون 
اإلطالق،  على  النيابّية  اجملالس 
 ،»sandwich« فقد جعلوا من بريوت
أقّل،  إىل  األقلّية  حتّولت  وبهذا 
تقضمها  أن  السهل  من  وبات 
األكثرّية يف اإلنتخابات، فال يكون 
هلا أّي أثٍر يف التصويت، وال تكون 
مرّجحة ألّي فئة. وألّن هذا القانون 
العام  يف  تعديله  عّطلوا  أعجبهم، 
2005 لكي جيّددوا ألنفسهم. كان 
إاّل  واضحة،  شعبّية  أكثرّية  هناك 
فاز  من  هي  الشعبّية  األقلّية  أّن 
العدل..!!  فليحيا  باإلنتخابات. 
)ساخرًا(. األكثرّية الشعبّية خسرت 
العدل  فليحيا  اإلنتخابات.  يف 
هي  هذه  )ساخرًا(.  أيضًا..!! 
والعدالة  هلم،  بالنسبة  العدالة 

بالتمثيل ويف صّحته.
يف  طرحنا   ،2009 العام  يف 
للشعب  النسيب  التمثيل  الّدوحة 
عنيف  صراٍع  وبعد  اللبناني، 
توّصلنا إىل حّل ارتضينا به للخروج 
من األزمة الكبرية وللّضغط العربي 
املستقبل.  تيار  املتمادي ملصلحة 
أنا من تلّقيت هذا الّضغط. وافقت 
لقانون  جزئي  بإصالح  يومها 
اإلنتخابات، فخرجنا بقانون الّدوحة 
 23 جزء  بواسطته  اسرتجعنا  الذي 
يف  منها   10 للمسيحيني،  مقعدًا 
يف  و3  بريوت  يف  و7  الشمال 

جزين...
اآلن،  وحّتى  الوقت  ذلك  منذ 
حيرتم  قانون  إلقرار  نتوّصل  مل 
الّدستور اللبناني والوفاق الوطين. 
القوانني  من  قانون  أّي  يكن  مل 
وأرجو  دستورّيًا،  ذكرت  اليت 
يفهمون  الذين  كّل  يسمعين  أن 
الذين  وكّل  الّدستورّية  بالقوانني 
مّروا على اجملالس الّدستورية من 
رؤساء وأعضاء. مل يكن أّي قانون 
اآلن  ذكرت  اليت  القوانني  من 
دستورّيًا وحيرتم العيش املشرتك. 
هو  املشرتك  للعيش  مرتكز  أّول 
املساواة والعدالة. مل يتّم احرتام 
العدالة  مبدأ  وال  املساواة  مبدأ  ال 
أساس  التشريعات.  تلك  كّل  يف 
العيش املشرتك هو أن يشعر كّل 
حقوقه  على  حيصل  بأّنه  إنسان 
أّن  إاّل  مظلومًا،  وليس  كاملًة، 
أيضًا.  حمرتمًا  يكن  مل  املبدأ  هذا 
ورد  ما  هو  الوطين  امليثاق  إذًا، 
امليثاق،  الّدستور ويف وثيقة  يف 
نّصت  الّدستور  من   24 فاملاّدة 
الوطين  وامليثاق  املناصفة  على 
نّص على صّحة التمثيل وفعالّيته. 
الوطين  امليثاق  ووثيقة  الّدستور 
حيّددان قانون اإلنتخابات، ووحده 
حيرتمهما.  األرثوذكسي  قانون 
القانون  هذا  أّن  عن  يقولونه  وما 
كالم  هو  املشرتك  بالعيش  ميّس 
غري صحيح، ألّنه ما من شيء ميّس 
إاّل  لبنان  يف  املشرتك  بالعيش 
أسوأ  احلقوق.  على  الّسطو  عملّية 
وقوع  ليس  تارخينا  يف  حصل  ما 
القانون  إّن  قوهلم  إّنا  اجلرائم، 
العيش  يضرب  األرثوذكسي 
املشاكل،  إىل  ويؤّدي  املشرتك 

القول  حّد  إىل  توّصل  من  ومنهم 
إىل  يؤّدي  القانون  هذا  إّن 
بقانون  يتمّسكون  من  الكوارث. 
الّستني ويقولون إّن هذا القانون 
الكوارث،  األرثوذكسي يؤّدي إىل 
هم نفسهم من قاموا مبجازر اجلبل، 
واحتّلوا  الّناس  هّجروا  من  وهم 
أمالكهم. لقد صارت هناك مصاحلة 
وعادوا، ولكن حتى اآلن مل يؤّمنوا 
هلم وسائل احلياة الّطبيعية واحرتام 
ُيضَرب  مل  ذلك  ومع  حقوقهم، 
اآلن  يريدون  املشرتك.  العيش 
ألّن  املشرتك  العيش  ُيضَرب  أن 
الّلبنانيني ينتخبون وفقًا للمذاهب؟ 
أحد  اآلخر كّفًا! ال  أحٌد  لن يضرب 
بل على  انتخاباته ال  لآلخر  سيزّور 
توازنًا  اّلذي سيخلق  العكس، هذا 
الّلبناني؛  الّسياسي  اجملتمع  يف 
ممّثلة،  غري  أقلية  تبقى  لن  أّواًل 
لكّل  متثيل  هناك  سيصبح  إذن 
بأكثريته  الّلبناني  مكّونات اجملتمع 
الوحيد  القانون  هو  هذا  وأقليته. 
اّلذي وبعد صدور نتائج اإلنتخابات 
ستؤّلف جبهاٌت وطنية مع ممّثلني 
حقيقيني للّشعب الّلبناني. األقلية 
ممّثلة واألكثرية ممّثلة. هو القانون 
يعيد  أن  بإمكانه  اّلذي  الوحيد 

الّتوازن.
الّطائفية  األحادية  اليوم 
األخرى  الطوائف  يف  واملذهبية 
ذحَبتهم  املسيحيني،  »ذحبت« 
ال  اليوم  الّسياسية.  الّناحية  من 
أو  عكار  مسيحي يف  جمتمع  يوجد 
يف  أو  عاليه  يف  أو  الّشوف  يف 
منطقة  أي  يف  أو  الغربي  البقاع 
يف  انتخابي.  صوت  له  أخرى 
بعبدا هناك أكثرية مسيحية ولكن 
لوحدها،  تنتخب  اّليت  هي  ليست 
ثنائية فينقسمون  عند املسيحيني 
هي  يرّجح  من  وأقلية.  أكثرية 
الّطوائف األخرى. يف جبيل طائفة 
أخرى ترّجح، يف الكورة أيضًا، حتى 
يف األشرفية من يرّجح هم الّسّنة.

لدى  السياسية  األحادية  بسبب 
الناخب  حرم  األخرى  الطوائف 
ما  نوابه..  إيصال  من  املسيحي 
هذه »املسخرة« إذا أنت تقاطعين 
وال تصّوت لي وتعزلين بأصواتك! 
من  أنا  أصبح  حبّقي  طالبت  وإذا 
لكن  املشرتك؟!  العيش  يضرب 
األحادي ليس ضربًا  الّسلوك  هذا 
حتى  سابقًا  املشرتك؟!!  للعيش 
أيام الّستني، كانت هناك مداورة 
الّطوائف  كّل  كانت  الّنجاح،  يف 
يزبكيني  كانوا  الّدروز  حزّبني: 
منهم  كان  الّشيعية  وجنبالطيني، 
لسنا  أسعديني..  وغري  أسعديني 
نلومهم أّنهم توّحدوا، َفليتوّحدوا.. 
عكار  يف  آخر.  قانونًا  نريد  ولكن 
وبيت  العثمان  بيت  هناك  كان 
العلي، إقطاعيني وغري إقطاعيني، 
وكان  قسَمني.  كانوا  ولكّنهم 
املسيحيون قسٌم منهم هنا وقسٌم 
هناك. كان هناك تنافٌس حقيقي.. 
كان اجلميع حباجة اىل بعضهم كي 

ينجحوا.

دستورية،  وقائع  نقّدم  حنن 
مهما  لذلك  عملية..  وقائع  نعطي 
هؤالء من يرفضون   – رأيهم  كان 
الّسبايا  من  أعتربهم   – القانون 
بالّتبعية  معّينة  لسلطٍة  اخلاضعني 
ويعّوضون  اخلارجية  أو  الّداخلية 
أجل  من  املقبوض  باملال  عنها 
اإلنتخابات القادمة. أما كّل إنسان 
عليه  ضّدنا  أم  معنا  كان  إن  حّر 
يكون  لن  وإال  حبّقنا،  اإلعرتاف 
وهذا  الوطن  يف  تكافؤ  هناك 
وليس  ملشكلة،  مصدرًا  سيشّكل 
الكثري  دفعنا  الستقرار.  مصدرًا 
العقد  هذا  بداية  منذ  وخصوصًا 
بسبب تضحياتنا من أجل احملافظة 
على اإلستقرار، من أجل احملافظة 

ولو شكاًل على الّدميقراطية.
املتعاقبة  احلكومات  يف تشكيل 
كانت تأتينا كّل مّرة عقبة، وندخل 
يف أزمات طويلة كي ُتؤّلف احلكومة. 
الّسطو  ذاته:  دائمًا  هو  والّسبب 
وألّن  الّنهاية  ويف  حقوقنا..  على 
إعالمهم قوّي يصبح احلق علينا! ال 
إّن أكرب تكتل مسيحي له  يقولون 
نائب  كال!  سيادية!  بوزارة  احلق 
و27  سيادية  وزارة  يأخذ  واحد 
نائبًا ال حيصلون عليها!! هذا يف 
املفهوم الّدميقراطي.. أحدهم ليس 
لديه أحد فيحصل على أربعة وزراء، 
نعيش  أّننا  أي  حيصل!  ال  وغريه 
كاريكاتورًا يف الّسلطة وكاريكاتورًا 
يف  وكاريكاتورًا  الّسيادة  يف 
يريدون  إّنهم  ويقولون  الّدستور، 
ذلك  من  األبشع  دولة!  يبنوا  أن 
كّلها  الوطنية  املؤسسات  صارت 
املوّظف  يأتي  استثمار!  مؤسسات 
مهما كانت طبيعته ويف أي قطاع 
املؤسسة،  هذه  رأس  على  يوضع 
وبعد فرتة جنده يريد أن جيّدد عقد 
اإلستثمار، يريد جتديدًا! أين يصري 

هذا؟ يف أّي بلٍد يف العامل؟!
»انقطعوا«  الّرجال  وكأّن 
و«انقطع« أصحاب اإلستحقاق يف 
هذه املؤسسات، هذا أيضًا أليس 
تعتريًا؟!! كّل مّرة تعّدل القوانني 
أزمة  وأكرب  أشخاص،  قياس  على 
نعيشها اآلن بعد استقالة احلكومة 
قوى  ملدير  الّتمديد  إرادة  بسبب 
اجلرار.. طبيعة  على  واحلبل  األمن 
األجيال املتتالية تقول إّن كّل جيل 
أكثر  آخر، حيّصل  جيل  بعده  يأتي 
ويعرف أكثر من اجليل اّلذي سبقه 
وهناك  أكثر  تقنيات  يوجد  ألن 
أي  أكثر،  وجتارب  أكثر  وسائل 
أكثر.  معلومات  جتّمع جتربة وجتّمع 
تقّدمونا  من  حنرتم  فكيف  وإال 
إعطاء  جيب  اآلن؟  تقّدموا  ومن 
وهي  جتربتنا  الصاعدة  األجيال 
تعطينا جتربتها، فتجتمع سوّيًا خللق 
أجل معاجلة  مّنا من  أكفأ  أشخاصًا 

مؤسساتهم ووطنهم.
إذًا انطالقًا من هنا، هناك حتريٌم 
رأس  من  كان،  أليٍّ  متديد  ألّي 
أحد  على  ممنوع  ألدناها.  الّسلطة 
أن يدعو للّتجديد أو للّتمديد، ألّنه 
يكفينا! إذ أخطأنا يف املّرة األوىل 

ولن خنطىء مّرة ثانية يف مواضيع 
كهذه.

األرثوذكسي  القانون  هنا،  من 
وهناك  للّتصويت  صاحل  وحده 
إلزامية لطرحه على جملس الّنواب 
إىل  وصل  اّلذي  الوحيد  ألّنه 
املوافقة  ومّتت  العامة  اجلمعية 
عليه يف الّلجان املشرتكة، أما إذا 
ولكن  فيسقط  اجمللس  سقط يف 
أمّيز من هم خصومي  أن  أريد  أنا 
حاليًا  أراه  ما  ألّن  معي،  ومن هم 
و«الّلوفكة«  للهرب  مناوراٍت  من 
أعد  ومل  حمدودة،  غري  أصبحت 
قادرًا على متييز من هم معي ومن 

ضّدي يف القانون اّلذي قّدمناه.
أخبارًا  يوميًا  الصحف  يف  نقرأ 
إشاعات، فأحيانًا يّتهمون أصدقاءنا 
بأّنهم يلعبون من حتت الّطاولة ثّم 
يقولون الحقًا إّن خصومنا يناورون 
وهم  معنا  أّنهم  فيخربوننا  علينا 

ليسوا كذلك...
هذه الطريقة ال تؤدي إىل حياة 
قرر  وطٍن  مستوى  على  سياسية 
حّل املشكلة يف ظرف صعب يقلق 
مجيع املواطنني، هذا يف ما يتعّلق 
قّدموا  إذا  أّما  اإلنتخاب.  بقانون 
وصّوتوا  جّيدّا  وجدوه  آخر  قانونًا 
مشكلتهم  األمر  فهذا  عليه، 
موقفهم،  مسؤولّية  ويتحّملون 
فاملسيحيني،  األقل  على  ولكن 
كانوا  سواء  املسيحيني  مجيع 
يتحّملون  معارضة  أو غري  معارضًة 
إّنا  شعبهم،  أمام  مسؤولّيتهم 
حينًا  األعذار  أحٌد وخيتلق  أن خيرج 
وحيمل  حينًا  اإلشاعات  ويطلق 
إّن  يقول  ثّم  لغريه  املسؤولية 
ال  والّدروز  يقبلون  ال  الّسنة 
ثّم  يقبلون،  ال  والشيعة  يقبلون، 
يقبلون  ال  القّوات  إّن  يقول  أخريًا 
القانون، أو إن الّرئيس نبيه بّري 
يف  يعرضه  أن  يريد  ال  اّلذي  هو 
اجمللس... ملاذا كّل هذا الكالم؟! 
وقوانني  ومؤّسسة  جملس  هناك 
مجيعنا خنضع هلا، وعلى اجلميع أن 

يتحّملوا مسؤولية موقفهم.
يف موضوع آخر، طريق ترشيش، 
نّود إبالغ اّلذين تظاهروا أو اّلذي 
قادوا املظاهرة أّننا أنهينا معامالت 
الطريق، فقد كان هناك صعوبات 
إلمكانّية مرورها يف ديوان احملاسبة 
هناك  كان  وقد  مّررناها،  ولكّننا 
أيضًا مشكلة شكلية مالية أنهيناها 
من  الوزير  يعود  وعندما  أيضًا، 
املالية  يف  توقيعها  سيتم  الّسفر 
ألهل  وهنيئًا  الّطريق،  وستنفذ 
املنت بها، وطاملا أّنين باركُت هلم 

بها، فذلك يعين أّن الطريق آٍت.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
الّشأن  خّص  ما  يف  س: 
احلكومي، لقد طالبتم ب6 وزراء، 

هل تريدون أيضًا الّثلث املعّطل؟
ج: كي نّتفق أواًل على احلكومة، 
ألحجام  وفقًا  املقاعد  توزيع  طلبنا 
الكتل الّنيابية، وعندما نّتفق على 
غريه.  يف  نتحّدث  املوضوع  هذا 
لقد طالبنا برقم 6 نسبًة إىل ال30 
وزيرًا، ولكّنهم يتحّدثون اآلن عن 

24 وزيرًا.
أصل  من  وزيرًا  تريد  كم  س: 

24؟
ج: ال أريد شيئًا سوى سالمتهم. 

ما أريده هو قانوٍن لإلنتخابات.
كتاب  اليوم  قّدمتم  لقد  س: 
يف  ولكن  امُلستحيل،  اإلبراء 
جديد  كتاٍب  حتضري  يتمُّ  املقابل 
سيكون أيضًا إبراًء مستحياًل، ومّثة 
جّدًا  شرسٌة  معارضٌة  كذلك  اليوم 
وعمله.  باسيل  جربان  الوزير  جتاه 

ما رأيك باّلذي حيصل؟
باب  يف  هي  األمور  هذه  ج: 
الّدعاية الوسخة، أي أّن ما حيصل 
لقد  الّسمعة.  تشويه  من  نوٌع  هو 
وّقعت اليوم مشروع اقرتاح قانون 
مّت تسجيله يف جملس الّنواب يتعّلق 
يرمي  مكّرر  معّجٍل  قانوٍن  باقرتاح 

إىل إنشاء حمكمٍة خاّصة ومتخّصصة 
يف اجلرائم املالية.

عّنا  يتحّدثون  من  أّن  أرى  أنا 
كانوا  فإذا  فارغًا،  كالمًا  يقولون 
ضمرٌي  وهلم  كلمة  وكلمتهم  رجااًل 
يف  ويالقونا  فليتفّضلوا  نظيف 
القانون  هذا  نقّر  كي  اجمللس 
ولن  احملكمة،  إىل  سوّيًا  ونذهب 
أضّيع وقيت يومّيًا يف رّد على أناٍس 
ال ميلكون شيئًا من روح املسؤولية 

أو الّضمري أو الّتهذيب.
الفرق اّلذي بيننا وبينهم ليس 
الّسياسة  ففي  سياسّيًا،  فقط 
ولكن  املعارضة،  من  الكثري  جند 
وبينهم،  بيننا  أخالقّية  فوارق  مّثة 
واملعايري الّسياسية أيضًا مفقودة 
يف ممارسة الّسلطة. حنن نريد أن 
فرييدون  هم  أّما  مؤّسسات  نبين 
الفوارق  يبنوا دكاكني، وهذه  أن 
جتعلنا على مستويني وليس على 

مستوى واحد.
فليواجهونا  رجااًل  كانوا  إن 
يف  حيصل  اإلبراء  احملكمة.  يف 
القضاء وليس يف ورقٍة من دون 

مستندات.
ونتحّمل  كتابًا  كتبنا  حنن 
هناك  وليس  كالمنا،  مسؤولية 
حياول  وال  حماكمة،  بدون  افرتاء 

أحٌد إضاعة املواضيع.
س: البعض اعترب أّن مّثة تناقضًا 
اإلنتخاب،  قانون  حول  كالمك  يف 
الّدوائر  قانون  يف  سرت  فبعدما 
وسرت  عدت  والّنسبية  املتوّسطة 
األرثذوكسي،  الّلقاء  بقانون 
بأجواء  الّنواب  أّنك وضعت  ويقال 
اإلستعداد لإلنتخابات حبسب قانون 

الّستني. ما تعليقك؟
ج: غلٌط بغلٍط بغلط. طرحنا بدايًة 
ولكّنه  املتوّسطة،  الّدوائر  قانون 
ُرفض، بعد أن كّنا قد اّتفقنا عليه 
الوزراء  جملس  بكركي.  لقاء  يف 
أّنهم لن  اقرتح 13 دائرة، فرّدوا 
بال 15  إّنا  دائرة  بال13  يسريوا 
فوافقنا وجتاوبنا معهم وقلت هلم 
أّنين أعدهم بتأمني األكثرية لل15 
دائرة،  ال15  رفضوا  ثّم  دائرة، 
يف  رمضان  يف  إفطار  حفل  ويف 
ال  رفضوا  أن  وبعد  جورج  الّسان 
املستقبل  فريق  دائرة، صّرح   15
يسمعوا  أن  يريدون  ال  أّنهم 
عندها  فوجدنا  أبدًا،  بالّنسبية 
الّلقاء  قانون  سوى  يبق  مل  أنه 
أيضًا  كان  الذي  األرثوذكسي 

مقرتحًا يف اجتماعات بكركي.
وبعدما طرحنا هذا القانون قالوا 
األرثوذكسي هو  الّلقاء  قانون  إّن 
عندئٍذ  منهم  فطلبنا  منا،  مناورة 
كما  متامًا  اجمللس  يالقونا يف  أن 
اليوم أن يالقونا يف  نطلب منهم 
معتربينه  األمر  فرفضوا  احملكمة، 

مناورة ومزايدة.
وبالّنتيجة مّت تعيني جلنة فرعية 
للتواصل وافقت عليه باألكثرية، ثم 
ُأقّر يف الّلجان امُلشرتكة، ولكّننا ما 
نزال ننتظر حّتى اآلن، ونسمع من 
يقول إّن القوات ال تريد املشاركة 
هو  بّري  الّرئيس  إّن  يقول  ومن 
اجللسة،  يعنّي  أن  يريد  ال  اّلذي 
حتى أن بعضهم قال إّن حزب اهلل 
ويطلبون  العلن  يف  القانون  يريد 
ال  أن  بّري  الّرئيس  من  الّسر  يف 

يعنّي اجللسة...
إذن، جتاه هذه اإلشاعات، نريد 
اجلميع  موقف  حيسم  حامسًا  قرارًا 
كي ال يظّل هناك شكوك يف الّرأي 
يريد  من  جيدًا  أعرف  أنا  العام. 
القانون ومن ال يريده، ليست هنا 
رأي  وجود  هي يف  إّنا  املشكلة، 
عام يستحق أن حنرتمه وأن يعرف 
احلقيقة كاملًة ألّنه يريد أن يصنع 
أساس  على  الّسياسية  خياراته 
القّصة  هلذه  جيوز  وال  مواقف، 
اإلطالق.  على  غامضة  تبقى  أن 
خمطئني  العام  الّرأي  وجدنا  فإذا 
فليحاسبنا، وإذا وجد غرينا خمطئًا 

فيحاسبه أيضًا.

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 



صفحة 8    

عرب وعالم

Page 8

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
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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
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مقابل 
كنيسة 
مارشربل

املسلحة  القوات  تطارد 
من  جمموعتني  التونسية 
قرب  االسالميني  املقاتلني 
يف  واحدة  اجلزائرية،  احلدود 
بوالية  واالخرى  الشعانيب  جبل 
املواجهات  ودخلت  الكاف. 
استعملت  بعدما  جديدة  مرحلة 
للمرة االوىل  هاتان اجملموعتان 
ألغاما مضادة لالفراد ملنع تقدم 

تلك القوات.
وزارة  باسم  الناطق  وصرح 
العروي:  علي  حممد  الداخلية 
واحدة  جمموعتان،  »هناك 
 15 وتضم  الشعانيب  جبل  يف 
يف  شخصا   20 تضم  والثانية 
احلدود  قرب  الكاف  والية 

اجلزائرية«.
 واوضح مصدر امين يف جبل 
املقاتلني  ان جمموعة  الشعانيب 
االسالميني مكونة من 50 شخصا 

بني تونسيني وجزائريني.
الدفاع  وزارة  تشر  ومل 
عدد  اىل  العمليات  تقود  اليت 
مربرة  املسلحني،  املقاتلني 
وقال  االرض.  بوعورة  ذلك 
العقيد  الوزارة  باسم  الناطق 
خمتار بن ناصر: »ال اعلم ما هو 
الشعانيب  منطقة  لكن  عددهم، 
واسعة وحنن يف صدد حماولة 
مطاردتهم، ويف الوقت الراهن 

مل نعتقل ايا منهم«.
عن  معلومات  ترد  ومل   
اجملموعة الثانية يف والية الكاف 
على مسافة مئة كيلومرت مشال 

العاصمة.
املسلحة  القوات  وتطارد   
جمموعة  االثنني  منذ  التونسية 

يستخدمون األلغام وقد حّولوا خمابئهم حصوناً 

القوات التونسية تطارد »جماهدين« 
يف اجلبال

بعبوات  الشعانيب  جبل  لغمت 
كما  تسببت،  الصنع  يدوية 
جرحى  بسقوط  ناصر،  بن  قال 
واحلرس  اجليش  صفوف  يف 
بعض  بعضهم  فقد  الوطين، 

اطرافهم.
وأدىل رجل االمن بسام احلاج 
حييى الذي برتت ساقه، بتصريح 
»موزاييك  اذاعة  اىل  صحايف 
إف إم« قال فيه إن املسلحني 
منظمون ومدربون جيدا وهلم يف 
جبل الشعانيب »ما يشبه القرية 
وأماكن  وخمابئ  الصغرية، 
يتدربون فيها، ومعدات«. وحذر 
املتحصنني  املسلحني  ان  من 
»لديهم  القصرين  جبال  يف 
وسيضرون  خطرية  ايديولوجيا 
»كثريا  ان  خصوصا  تونس«، 
إليهم  مييلون  املواطنني  من 

ويساعدونهم«.
قضت  آخر،  صعيد  على 
والية  يف  االبتدائية  احملكمة 
الدعوى  مساع  بعدم  منوبة 
اآلداب  كلية  عميد  قضية  يف 
مبنوبة  واالنسانيات  والفنون 
بصفع  املتهم  القزدغلي  حبيب 
طالبة منقبة، يف حماكمة تعكس 
اسالميني  بني  سياسيا  صراعا 

وعلمانيني يف تونس.
وأصدرت احملكمة يف القضية 
طالبتني  بسجن  حكما  ذاتها 
منقبتني )احداهما اتهمت العميد 
بصفعها( مدة شهرين مع وقف 
جانب  »هضم  بتهمة  التنفيذ 
لوظيفته  مباشرته  حال  موظف 
مبلك  و«اإلضرار  بالقول« 

الغري«.

االربعاء  بوسطن  شرطة  أعلنت 
اصدقاء  من  طالب  ثالثة  توقيف 
بتفجريي  املتهم  تسارناييف  جوهر 
نيسان،   15 يف  بوسطن  ماراتون 

وذلك بتهمة إعاقة القضاء.
مثل املتهمون الثالثة، وهم ضياء 
تازاياكوف،  وعظمة  قادرباييف 
وروبل  قازاقستان،  من  املتحدران 
فيليبوس، وهو أمريكي، يف جلسة 
الفيديرالية  القاضية  أمام  قصرية 
موكلي  حمكمة  يف  بولر  ماريان 
الفيديرالية ببوسطن، وأبقي الثالثة 

قيد التوقيف املوقت.
والثالثة، شأن جوهر تسارناييف، 
ماساتشوستس  معهد  يف  طالب 
للتكنولوجيا يف دارمتوث اليت تبعد  
منذ  بوسطن،  عن  كيلومرت  مئة  حنو 
عميقة  صداقة  ان  ويبدو   .2011

كانت تربط االربعة.
االتهامي،  القرار  اىل  استنادا 
توجه الثالثة اىل غرفة جوهر يف حرم 
اجلامعة، بعدما نشرت الشرطة  يف 
18 نيسان، صور جوهر تسارناييف 
يشتبه  اللذين  تيمورلنك  وشقيقه 
بوسطن،  تفجريي  نفذا  انهما  يف 
بعدما   كانوا امضوا الليلة السابقة 
تبادال  الشقيقني  أن  كما  معه، 
بعد  قادرباييف  مع  نصية  رسائل 

نشر الصور.
وعندما وصل الثالثة اىل غرفته، 
كان جوهر قد رحل وفتح هلم الباب 
شريكه يف الغرفة. وقد عثروا فيها 
على حقيبة ظهر حتوي اسهما نارية 

افرغ منها مسحوق البارود.
ان  االتهامي  القرار  يف  وجاء 
»قادرباييف عرف عندما رأى االسهم 
تسارناييف  ان  الفارغة  النارية 
وقرر  املاراتون.  اعتداء  متورط يف 
ملساعدة  الغرفة  من  احلقيبة  اخراج 
صديقه على جتنب املشاكل«، كما 
»قرر ايضا اخذ الكومبيوتر احملمول 
لتسارناييف«. ومل يشر اىل امكان  
الثالثة سابقًا خبطط  الشبان  معرفة 

االخوين تسارناييف.
الثالثة  الشبان  عاد  ذلك،  وبعد 

توقيف قازاقيني وأمريكي أصدقاء جلوهر تسارناييف بتهمة إعاقة القضاء يف تفجرَيي ماراتون بوسطن
وتازاياكوف  قادرباييف  شقة  اىل 
اىل  واستنادًا  بيدفورد.  نيو  يف 
افادة فيليبوس، »شعروا  بالذعر« 
ما  التلفزيون  على  تابعوا  عندما 
من  التخلص  معا  و«قرروا  جيري، 

حقيبة الظهر واالسهم النارية«.
وتوىل االمر قادرباييف ووضعها 
يف سلة املهمالت خارج املبنى الذي 
قادرباييف  واتهم  فيه.  يسكن 
عمل  العاقة  بالتآمر  وتازاياكوف 

القضاء واوقفا يف 20 نيسان.
باالدالء  فمتهم  فيليبوس  اما 
بشهادة زور النه كذب ثالث مرات 
الشبان  ان  مؤكدًا  احملققني،  على 
الثالثة مل يزوروا شقة جوهر مساء 
18 نيسان. اال انه اعرتف بذلك يف 
26 نيسان. ويفرتض ان ميثل امام 
القضاء جمددا يف السادس من ايار، 
بينما ستعقد جلسة جديدة لالستماع 
اىل قادرباييف وتازاياكوف يف 14 
ايار. واكد حماموهم أمس براءتهم.

وصّرح وكيل قادرباييف احملامي 
روبرت ستال عند انتهاء اجللسة ان 
»ضياء كغريه من اصدقاء جوهر يف 
اجلامعة صدم وروعه نبأ ان شخصًا 
خالل  االعتداء  يف  تورط  يعرفه 
املاراتون«، معلنًا انه »تعاون متامًا 

مع السلطات«.
ان  عن  االتهامي  القرار  وينقل 
قبل  الصدقائه  قوله  تسارناييف 

شهر انه يعرف كيف يصنع قنبلة.
وبعد تفتيش املكان الذي نقلت 
اليه نفايات املبنى الذي يقيم فيه 
على  الشرطة  عثرت  قادرباييف، 
حقيبة الظهر وعلى االسهم النارية، 

اىل اناء فازلني ووثيقة جامعية.
ان حيكم على قادرباييف  وميكن 
وتازاياكوف بالسجن مخس سنوات، 
حكما  فيليبوس  يواجه  قد  بينما 
اىل  تصل  ان  ميكن  مدة  بالسجن 

مثاني سنوات.
ونقل جوهر  الذي اعتقل مصابا 
جبروح بالغة يف 19 نيسان اىل سجن 
عن  كيلومرتا   60 يبعد  مستشفى 
باالعدام  عليه  حيكم  وقد  بوسطن. 
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دمار  سالح  باستخدام  التهامه 
شامل. وكان شقيقه تيمورلنك قتل 
خالل تبادل للنار مع الشرطة يف 18 

نيسان يف ضاحية بوسطن.
الصنع  يدويتا  قنبلتان  وانفجرت 

النهاية  خط  قرب  ثانية   12 بفارق 
يشارك  كان  الذي  املاراتون  يف 
ألف   20 من  اكثر  السنة  هذه  فيه 
شخص، مما أدى اىل مقتل  ثالثة 

أشخاص وجرح 264 آخرين.  

سيف اإلسالم مثل جمّدداً أمام حمكمة ليبية يف الزنتان
اعتداء بنغازي: »األف بي آي« يطلب معلومات عن ثالثة

سنة(،   40( االسالم  سيف  مثل 
معمر  الراحل  اللييب  الزعيم  جنل 
حمكمة  امام  االول  أمس  القذايف، 
»االساءة  بتهمة  الزنتان  يف  ليبية 
يعترب  ما  يف  القومي«،  االمن  اىل 
مرحلة جديدة من النزاع القائم بني 
طرابلس واحملكمة اجلنائية الدولية 

يف شأن حماكمته.
بلباس  االسالم  سيف  وظهر 
قفص  يف  االزرق،  املعتقلني 
واىل  حديد،  قضبان  وراء  االتهام 
جانبه شرطيان ملثمان. وبدا مرتاحًا 
ويف صحة جيدة، اال أنه فقد احدى 

اسنانه خالل فرتة االحتجاز.
وقرر القضاة ارجاء احملاكمة اىل 
الدفاع  طلب  على  بناء  ايلول   19
الذي أمل يف احلصول على امللف 

كاماًل.
هل  املتهم  الصحافيون  وسأل 
هو يف صحة جيدة، فأجابهم نعم.

وعندما سأله القاضي هل يقبل 
عينا  اللذين  الليبيني  باحملاميني 
هل  وسئل  جيب.  مل  عنه،  للدفاع 

لديه مطالب، فأجاب ال.
قوية  مسلحة  مجاعة  وتصر 
اليت  القوات  تقدمت  الزنتان  يف 
قوات  من  طرابلس  على  سيطرت 
على   ،2011 آب  يف  القذايف 
يف  مسجونا  اإلسالم  سيف  إبقاء 
حنو  مسافة  على  الواقعة  الزنتان 
140 كيلومرتا جنوب غرب العاصمة 

الليبية.
لدى  مطلوب  االسالم   وسيف 
التهامه  الدولية  اجلنائية  احملكمة 
مثوله  لكن  حرب،  جرائم  بارتكاب 

باتهامه  يتعلق  أمس  احملكمة  أمام 
يف  حمامية  إىل  معلومات  بنقل 
العام  الدولية  اجلنائية  احملكمة 
األمن  تعرض  ان  ميكن  املاضي 

القومي اللييب للخطر.
بني  الوحيد  املتهم  كان  وهو 
أمام  للمثول  استدعوا  شخصًا   13

احملكمة بهذه التهمة.   
األوسرتالية  احملامية  وأوقفت 
ميليندا تيلور نفسها ثالثة أسابيع 
وهي  االسالم،  سيف  لقائها  بعد 
متهمة بنقل وثائق ومعلومات ذات 
إن  تيلور  وتقول  حساسة.  طبيعة 
االسالم  سيف  أن  يثبت  توقيفها 
عادلة  مبحاكمة  حيظى  أن  ميكن  ال 
حياكم  أن  جيب  وإنه  ليبيا،  يف 
اجلنائية  احملكمة  مقر  الهاي،  يف 

الدولية.

اعتداء بنغازي
مكتب  نشر  واشنطن،  ويف 
االمريكي  الفيديرالي  التحقيقات 
»اف بي آي« صور ثالثة مسلحني 
قال انها التقطت هلم خالل االعتداء 
الذي استهدف القنصلية االمريكية 
ايلول   11 يف  بليبيا  بنغازي  يف 
يف  اجلمهور  من  وطلب   ،2012
التعرف  العامل امجع مساعدته على 

عليهم.
وقال يف بيان ان الصور الثالث 
االلكرتوني،  موقعه  يف  متوافرة 
املسلحني  امساء  يذكر  مل  لكنه 
الثالثة، وما اذا كانوا مشتبها فيهم 
ام ال، على رغم انهم  يظهرون يف 

الصور. 
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بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة
نفتح 7 أيام يف األسبوع

تلفون: 98971113
العنوان:

60 Excelsior St, Merrylands

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

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

غيالرد تطرح زيادة ضريبة امليديكري لالستفتاء

أكدت وزيرة املالية األسرتالية 
بيين وونغ أن احلكومة العمالية 
لتتمكن  ضريبة  فرض  تدرس 
الوطنية  اخلطة  متويل  من 

للتأمني على العجز.
أن  إعالمية  تقارير  وذكرت 
تدرس  الفيدرالية  احلكومة 
زيادة ضريبة التأمني امليديكري 
من 1.5 إىل 2 %،  مبا يوفر 
دوالر  مليار   3.2 حنو  للحكومة 
خالل عام بداية من ميزانية 14 

مايو.
مصادر  عن  احلكومة  وتبحث 
إضافية جللب املزيد من األموال، 
بعد  التقارير اليت أشارت إىل 
أن الدخل العام تناقص مبقدار 

12 مليار دوالر.
يأتي ذلك رغم استبعاد احلكومة 
سابق  وقت  يف  الفيدرالية 
لتمويل  جديدة  ضريبة  فرض 

خطة التأمني على العجز.
يف  وونغ  السيناتور  وقالت 
بي سي  ايه  لراديو  تصرحيات 
»حنن ندرس  الثالثاء املاضي: 
عدد من خيارات التمويل، بينها 
فرض ضريبة، اليت طالب بعض 
األربع  خالل  املصلحة  أصحاب 

والعشرين ساعة املاضية«.
وتابعت: »مهما كانت اخليارات، 
األمان  توفري  على  العمل  جيب 

احلكومة تتجه لزيادة ضريبة 
امليديكري لتمويل التأمني على العجز

أن  يضمن  مبا  العجز،  لذوي 
من  املوضوعة  اخلطة  تكون 
لعشرات  متتد  قوية،  أجلهم 

السنني«.
من جانبه، قال  كريغ واالس 
املتحدث الرمسي باسم مؤسسة 
أسرتاليا«  يف  العجز  »أصحاب 
ضريبة،  فرض  فكرة  يؤيد  إنه 
األمثل  بالسبيل  إياها  واصفا 
على  أمانا  العجز  ذوي  ملنح 

املدى الطويل.
»احلقيقة  قائال:  واالس  وتابع 
ظروف  على  مقبلون  أننا  هي 
ما  وهو  متعثرة،  مالية 
ضريبة  فرض  ضرورة  حيتم 
لتمويل  الالزم  الدعم  لتوفري 
املتعلقة  اجلديدة  اإلصالحات 

بذوي العجز«.
يف  اخلزانة  وزير  قال  بينما 
إن  هوكي  جو  الظل  حكومة 
امليديكري  ضريبة  زيادة  
جيمع  لن  باملائة  نصف  بنسبة 
ما يكفي لتمويل اخلطة الوطنية 
للتأمني على العجز، منوها إىل 
يف  دوالر  مليار     12 فجوة 
أشارت  واليت  العام،  الدخل 
إليها رئيسة احلكومة الفيدرالية 

جوليا غيالرد.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

احلكومة  رئيسة  إعالن  أثار 
الفيدرالية جوليا غيالرد عن اجتاه 
بنسبة  امليديكري  ضريبة  لزيادة 
الوطنية  اخلطة  لتمويل   %  0.50
إعالنها  مع  العجز،  على  للتأمني 
شكل  على  القانون  مشروع  طرح 
سبتمرب  انتخابات  مع  استفتاء 
يف  اجلدل  من  الكثري  املقبل،  

أسرتاليا.
الفيدرالي  اخلزانة  وزير  قال  فقد 
العمالية  احلكومة  إن  سوان  واين 
سوف تنتظر لتحظى بدعم االئتالف 
حول مشروع القانون، وذلك ألن 
من  واثقني  ليسوا  العماليني 
احلصول على دعم اخلضر وأعضاء 
زيادة  بشأن  املستقلني  الربملان 

الضريبة.
انتهجت  قد  غيالرد  وكانت 
السابقة  مغايرا ملعارضتها  موقفا 
أعلنت  حيث  الضرائب،  لزيادة 
طرح  اعتزامها  املاضي  األربعاء 
يف  الشعيب  لالستفتاء  املسألة 
انتخابات 14 سبتمرب، حول زيادة 
ضريبة  على  باملائة  بنصف  تقدر 
 1.5 من  ترتفع  حبيث  امليديكري، 
% إىل 2 % لتمويل خطة التأمني 

ضد العجز.
تطبيقها  حالة  يف  الزيادة  وتعين 
أن يتحمل صاحب األجر املتوسط 
حوالي دوالر إضايف يوميا، ومن 
املقرر أن تبلغ حصيلة ما ستجمعه 

احلكومة من تلك الزيادة 20 مليار 
دوالر، حبلول عام 19-2018.

تصرحياتها  يف  غيالرد  وقالت 
األسرتاليون   « املاضي:  األربعاء 
منذ  عمالي  اقرتاح  على  وافقوا 
امليديكري  خطة  لتمويل  عاما   30
وتابعت:  الشاملة،  الصحية 
ذات  بفعل  األسرتاليني  »أطالب 
على  التأمني  خطة  مع  الشيء 

العجز«.
بعد  غيالرد  موقف  تغري  ويأتي 
االخنفاض يف الدخل العام للحكومة 
ما  وهو  دوالر،  مليار   12 مبقدرا 
ميزانيات  على  ضغوطا  حيدث 
تسديد  وآلية  الواليات،  حكومات 

مستحقات رعاية أصحاب العجز.
ومن املتوقع أن تنجح تلك الزيادة 
الضريبية يف حالة إقرارها يف مجع 
3.2 مليار دوالر من مجلة 8 مليار 

دوالر تكلفة خطة التأمني.
وعارض رئيس االئتالف الفيدرالي 
مبدئيا  أبوت  توني  املعارض 
الزيادة الضريبية، لكنه عاد وقال 
إن لديه املزيد ليقوله  وهو مما 
حمادثات  إلجراء  متهيدا  يعد  قد 

حول مشروع القانون.
من  أرغب   « قائال:  واستطرد 
االئتالف يساند  أن  اجلميع معرفة 
العجز،  على  التأمني  خطة  بشدة 

ونرغب يف ظهورها للنور«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

وزير الخزانة الفيدرالي واين سوان

Australian Newsاسرتاليات

قرر األسرتالي ديفيد هيكس 
السابق  جوانتانامو  معتقل 
الشهر  باستئناف  التقدم 
يف  إدانته  حكم  على  القادم 
وفقا  اإلرهاب،  بدعم  أمريكا 

لتصرحيات أدىل بها حماميه.
جتدد  وسط  اخلطوة  وتأتي 
اإلدارة  على  الضغوط 
املعتقل  إلغالق  األمريكية 

العسكري املثري للجدل.
األسرتالي  احملامي  وقال 
ستيفن كيين إنه يتم حتضري 
املستندات الالزمة لالستئناف 
على احلكم، على أن يتم تقدميه 
الشهر  املتحدة  الواليات  يف 
يستغرق  أن  متوقعا  القادم، 

األمر حنو عام إلصدار قرار.
قضى  قد  هيكس  وكان 
يف  سنوات   5 عن  يزيد  ما 
نقله  يتم  أن  قبل  غوانتانامو 
إىل سجن  Yatala Labour يف 
أن  قبل   ،2007 عام  أديليد 
يطلق سراحه يف ديسمرب من 

ذات العام.
من  البالغ  هيكس  وكان 
اعرتف  قد  عاما،   37 العمر 
من  كجزء  لإلرهاب  بدعمه 

هيكس يتحدى حكما أمريكيا بدعم اإلرهاب

إىل  النقل  له  سهلت  صفقة 
أسرتاليا.

وقضت  حمكمة  أمريكية العام 
املاضي بإلغاء حكم إدانة سامل 
محدين السائق السابق لزعيم 
أسامة  الراحل  القاعدة  تنظيم 
متهما  كان  الذي  الدن،  بن 
بالدعم املادي لإلرهاب، وهي 
اليت  االتهامات  متاثل  تهم 

وجهت إىل هيكس.
وتابع كيين أن موكله هيكس 
التأثريات  يكافح  يزال  ال 
يف  اعتقاله  جراء  السلبية 
غوانتانامو، وحبسه يف زنزانة 

منفردا.
وكان أوباما قد جدد األربعاء 
املاضي رغبته يف غلق املعتقل 
الشهري قائال يف مؤمتر صحفي 
إنه يهدد املصاحل األمريكية، 
إضرابات  تواصل  وسط 
الطعام اليت نفذها العديد من 

سجناء املعتقل املشبوه.
موريس  الكولونيل  قام  كما 
االدعاء  ممثلي  كبري  ديفيس 
السابق باملعتقل بعمل التماس 
إلكرتوني إلغالق املعتقل  على 
موقع Change.org، ومجع حنو 

40 ألف توقيع.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

معتقل جوانتانامو السابق ديفيد هيكس 

وزير عمالي سابق: احلزب مل يعد جاذباً!!
جون  املخضرم  العمالي  قال 
األسرتالي  الدفاع  وزير  فولكنر 
فقد  العمال  حزب  إن  األسبق 
أسباب  هنالك  تعد  ومل  بريقه، 
جدد  أعضاء  جتذب  وجيهة 

لالنضمام إليه.
وتابع فولكر: » احلزب جيد أنه 
من الصعب جدا اجتذاب أعضاء 

جدد«.
إىل  حيتاج  احلزب  أن  وأردف 
بأسباب  احلاليني  أعضائه  إقناع 
أظن  وال  لالستمرار،  وجيهة 
يف  متواجدة  األسباب  تلك  أن 

الوقت الراهن«.
حيتاج  احلزب  أن  إىل  وأشار 
إلصالحات جذرية تزيد من قيمة 
عضويته، وتشكل فارقا جديدا.

الوزيرين  من  كال  أن  وتابع 
السابقني بوالية نيو ساوث ويلز 
ماكدونالد،  وأيان  عبيد  ايدي 

جون فولكنر

واملاثلني أمام مفوضية مكافحة 
الفساد ال ميثالن حزب العمال، 

واصفا إياهما باألقلية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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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

وزير اهلجرة: 10000 عامل أجنيب 
خمالف يف أسرتاليا

جلأ املتعثر ماليا عضو الربملان 
طومسون  كريغ  املستقل 
من  اثنني  أموال  قبول  إىل 
تسديد  من  ليتمكن  املتربعني 
تكاليف مصاريفه القانونية ،عرب 
أموال وضعت بامسه من بعض 
به  الذين مل جيمعهم  املؤيدين 
باملزيد  وطالب  معرفة،  سابق 

بالتربع من أجله.

طومسون يتسول لدفع أتعاب 
احملاماة!!

مالية  بضائقة  طومسون  ومير 
يف  رصيده  أن  لدرجة  كبرية، 
دوالر   60 إىل  وصل  البنك 
فقط، لكنه نفى أن يكون على 
وأن  سيما  ال  اإلفالس،  حافة 
حرمانه  يعين  إفالسه  إشهار 
بينما  الربملاني،  منصبه  من 

يواجه150 تهمة فساد.
واجه  إنه  قال  طومسون  لكن 
دفع  على  مقدرته  عدم  خطر 
حملاميه  القانونية  املصاريف 
ضده،  املوجهة  االتهامات  يف 
نفسه  عن  للدفاع  واضطر 
تتضمن  اليت  االتهامات  يف 
تابعة  ائتمان  بطاقة  استخدامه 
لنقابة اخلدمات الصحية للصرف 

على عاهرات.
تلك  عن  الدفاع  ويتكلف 
من  األلوف  مئات  االتهامات 
الدوالرات، بينما أشارت وثائق 
حمكمة إىل أن  طومسون يعاني 
املستحقة،  األموال  لتسديد 
الربملاني  راتبه  على  استنادا 

البالغ 190550 دوالر.
رجلني  إن  طومسون  وقال 
متقاعدين مل يلتق بهما مسبقا، 
هما مارك وورثينغتون ورودني 
آالن تربعا لصاحل تسديد بعض 
لكريغ  القانونية  النفقات 

طومسون.
بتلك  أرحب   « قائال:  وتابع 
من  الرغم  على  التربعات، 
هذين  وأشكر  أطلبها،  مل  أنين 
الرجلني« اللذين خاطبهما بقوله 
امتنانا  العزيزان«  صديقاي   «

منه ملوقفهما املساند.
املزيد  بتلقي  طومسون  ورحب 
املصاريف  لدفع  التربعات  من 

القانونية عرب حساب خاص.
واستطرد قائال: » لقد أوضحت 
يف مناسبات متعددة أنين برئ 
املوجهة  االتهامات  كافة  من 
بقوة  أؤمن  زلت  وال  ضدي، 
برئ  املتهم  وأن  بالدستور، 

حتى تثبت إدانته«.
ملساعدتي   « قائال:  وأردف 
ضد  نفسي  عن  الدفاع  على 
االتهامات، تربعاتكم حمل تقدير 

شديد«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

األسرتالي   اهلجرة  وزير  أعلن 
عدد  أن  أوكونر  بريندان 
بنظام  املتعلقة  املخالفات 
حتمل  اليت  املؤقتة  التأشريات 
عشرة  جتاوزت   visa  457 اسم 
من  يستلزم  مبا  خمالفة،  آالف 
احلكومة مترير تعديالت للحد من 

االنتهاكات.
تعديالت  إىل  أوكونر  وأشار  
احلالي  النظام  على  مقرتحة 
التأشريات،  من  النوع  لذلك 
األجندة  ضمن  إدراجها  سيتم 
مترير  أن  إىل  ونوه  االنتخابية، 
موقف  على  يعتمد  التعديالت 

املعارضة، ومدى دعمها هلا.
األوىل  للمرة  أوكونر  وأعلن 
أن ما يزيد عن 10 آالف عامل 

لنظام  مبخالفات  ارتبطوا  أجنيب 
املؤقتة،  التأشريات  برنامج 
األعمال  أصحاب  يلتزم  مل  إذ 

بالشروط الالزمة.
بتمرير  تعهده  الرغم من  وعلى 
التعديالت املقرتحة، مل يتطرق 
الوزير إىل تفاصيلها، أو كيف 
التجاوزات،  من  احلد  سيتم 
»هنالك بعض  بقوله:  واكتفى 
احلالي جيب  القانون  أجزاء يف 

أن يتم تعديلها«.
وتشري اإلحصائيات إىل أن عدد 
أسرتاليا  يف  األجانب  العمال 
وفقا لنظام التأشريات املؤقتة 
يالمس  105600، بزيادة 19.2 

% عن مارس 2012.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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اوكونور

كريغ طومسون يعاني من أزمة مالية 

رئيسة  غيالرد  جوليا  رفضت 
وتوني  الفيدرالية،  احلكومة 
االئتالف  رئيس  أبوت 
الفيدرالي املعارض فكرة إقامة 
قانون  على  شعيب  استفتاء 
االنتخابات  يوم  املثليني  زواج 

الفيدرالية يف سبتمرب املقبل.
رفضهما  وأبوت  غيالرد  وأعلن 
عرضه  الذي  االستفتاء  ملقرتح 
توني  املستقل  الربملان  عضو 

ويندسور بدعم من اخلضر.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
أقرت فيه بعض األقطار قانونا 
يعرتف بزواج املثليني، أقربهما 
اللتني  وفرنسا  نيوزيلندا 
الدولتني  الشهر  هذا  أصبحتا 
االعرتاف  يف  و14   13 رقم 

بزواج املثليني.
وكان رئيس حكومة والية نيو 
أوفاريل  باري  ويلز  ساوث 
بضرورة  االئتالف  طالب  قد 
حر  بتصويت  ألعضائه  السماح 
على زواج املثليني، كما أعرب 
السياسي املسيحي فريد نايل 

دعمه لالستفتاء.
أن تعلن احلكومة  ومن املنتظر 

غيالرد وأبوت يرفضان استفتاء 
زواج املثليني يف أسرتاليا

الفيدرالية خالل األيام القادمة 
على  منتظر   استفتاء  عن 
االعرتاف مبجالس البلديات يف 

الدستور.
إن  غيالرد  جوليا  وقالت 
ألعضاء  يسمح  أن  جيب  أبوت 
على  حر  بتصويت  االئتالف 

زواج املثليني.
غيالرد:  باسم  متحدث  وقال 
إجراء  هو  مالئمة  األكثر   «
مشروع  على  برملاني  تصويت 
القانون، عرب تصويت حر، كما 
موافقة  حيتاج  االستفتاء  أن 

برملانية«.
من جهته، قال أبوت إن إقامة 
من  االنتخابات  يوم  االستفتاء 
العملية  على  يطغى  أن  شأنه 

االنتخابية.
وتابع: » إذا رغبنا يف استفتاء 
يف سبتمرب، فليكن على ضريبة 
على  استفتاء  أو  الكربون، 
هل  احلالية،  احلكومة  صالحية 
سنوات  ثالث  يف  حقا  ترغبون 

أخرى بقيادة تلك احلكومة؟«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

نيو ساوث ويلز تطبق قواعد 
مرور جديدة خالل شهور

ويلز  ساوث  نيو  حكومة  قالت 
املروري  التكدس  مشكلة  إن 

يف سيدني تزداد سوءا.
حكومة  تقوم  أن  ويتوقع 
جديدة  سياسة  بتطبيق  الوالية 
الطرق  بعض  يف  شهور  خالل 
املزدمحة بسيدني مثل فيكتوريا 
وباراماتا، واليت تتكدس مروريا 
بشكل هائل ال سيما يف عطلة 
قواعد  ووضع  األسبوع،  نهاية 
من  السيارات  متنع  جديدة 
التكدس أمام احملال التجارية.

من جانبه، قال راسيل زميرمان 
 Australian هيئة  رئيس 
إن   Retailers Association
والية فيكتوريا قامت بتغيريات 
مماثلة منذ عامني، لكنها قوبلت 
بانتقادات هائلة، تدفع الوالية 

حاليا إللغاء التعديالت.
تأني  بضرورة  زميرمان  وطالب 
قبل  ويلز  ساوث  نيو  حكومة 
اجلديدة،  القوانني  إصدار 
أخطاء  من  بالتعلم  مطالبا 

الواليات األخرى.
من جانبه، قال جون روبرتسون 
بوالية  العمالية  املعارضة  قائد 
نيو ساوث ويلز إن التغيريات 
اجلديدة لن جتدي إذا مل يضع 
العامة  املواصالت  ألزمة  حلوال 

بالتزامن.
على  عامان  مر  لقد   « وتابع: 
وال  أوفاريل،  حكومة  عمر 
املروري  االختناق  تزال مشكلة 
متفاقمة يف الوالية، دون رؤية 

حلول«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني



Page 11صفحة 11     

Australian Newsاسرتاليات

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

لعدد  السريع  النمو  أحدث 
بالديزل  تسري  اليت  السيارات 
يف أسرتاليا قلقا شديدا بسبب 
صحية  مبشاكل  الديزل  ارتباط 
خرباء  حتذيرات  حبسب  خطرية، 

الصحة.
دائما  ارتبط  الديزل  أن  يذكر 
مبشكالت صحية أبرزها السرطان 
وأمراض التنفس، ولكن بالرغم 
من التحذيرات، ال تزال أسرتاليا 
من  احلد  يف  أوربا  عن  تتخلف 

انبعاثات الديزل.
يف  الديزل  سيارات  عدد  وزاد 
عام  منذ  الضعف  إىل  أسرتاليا 
أوربية  سيارات  بقيادة   ،2005
تعمل حمركاتها بالديزل، وارتفاع 
السيارات  سيارات  شعبية 
بالديزل  تعمل  اليت  الرياضية 

.SUVs
والفارق الذي يعمق املشكلة يف 
أسرتاليا هو أن معظم السيارات 
والسيارات   utes اليابانية  
ال  ذكرها  السالف  الرياضية 
فلرتة  تكنولوجيا  على  حتتوي 
يف  املتواجدة  اخلطرية  املواد 

الديزل يدق ناقوس اخلطر يف أسرتاليا

تتوجه  رئيسة احلكومة الفيدرالية 
غرب سيدني  غيالرد حنو  جوليا 
معنويات  رفع  يف  للمساعدة 
ويلز  نيو ساوث  برملان  أعضاء 
االنتخابات  قبل  العماليني 

الفيدرالية يف سبتمرب القادم.
»صنداي  صحيفة  وكشفت 
تلغراف« أن املكتب الرئيسي 
بنيو ساوث ويلز  العمال  حلزب 
قام بتنظيم  اجتماع يوما واحدا 
نيو  بوالية    Rydges فندق  يف 
 25 السبت  أمس  ويلز  ساوث 

مايو القادم.
شديدة  دعوات  إرسال  ومت 
برملان  أعضاء  إىل  السرية 
احلملة  ومسؤولي  ومرشحني 
االنتخابية حلزب العمال بالوالية، 

مع طلبات بتأكيد احلضور.
غيالرد  أن  مصادر  وكشفت 
يف  خاصا  خطابا  ستلقي  
االجتماع، يف حضور جنوم عمالية 
بارزة مثل بوب  هوك الذي متت 

قبل االنتخابات: غيالرد جتتمع 
مع العماليني لرفع املعنويات

دعوته حلضور االجتماع.
يأتي ذلك يف أعقاب استطالعات 
رأي أشارت إىل أن حزب العمال 
يف  كاسحة  بهزمية  مينى  سوف 

نيو ساوث ويلز.
هدف  إن  عمالي  مصدر  وقال 
رفع  هو  االجتماع  من  غيالرد 
قبيل  حزبها،  أعضاء  معنويات 

معمعة انتخابات سبتمرب.
هدف  أن  املصدر  وأضاف 
إىل  ذلك  يتخطى  االجتماع 
نسبة  أكرب  حشد  يف  السعي 

تأييد ممكنة.
ومن املقرر أن يبدأ االجتماع يف 
التاسعة والنصف صباح السبت 

وينتهي يف 4.30 عصرا. 
عقد  يتم  أن  املقرر  من  وكان 
نوفيتيل،  فندق  يف  االجتماع 
إقامته  على  يستقر  أن  قبل 

.Rydges Hotel  بفندق

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

غيالرد

من  حديثة  أنواع  بعكس  الديزل 
السيارات األوربية الفارهة.

جلسة  يف  صحة  خرباء  وقال 
استماع مبجلس الشيوخ يف وقت 
سابق من شهر أبريل اجلاري إن 
عن  طويال  تقاعست  أسرتاليا 
وضع قوانني حتد من االنبعاثات 
السيارات،  لعوادم  اخلطرية 
من  تصدر  اليت  تلك  سيما  ال 

احملركات العاملة بالديزل.
يأتي ذلك وسط خطة تهدف إىل 
األقصى  باحلد  السماح  ختفيض 
السيارات  عوادم  انبعاثات  من 
 0.005 إىل  جم/كم   0.025 من 

الفيدرالي  اخلزانة  وزير  أعرب 
واين سوان عن قلقه من التدني 
يف معدل التخضم يف أسرتاليا، 
يف الوقت الذي يعيد فيه البنك 
يف  النظر  األسرتالي  املركزي 
املشهد االقتصادي الذي متر به 

أسرتاليا.
وتشري إحصائيات متاجر وولورث 
أن  إىل  أسرتاليا  يف  الشهرية 
  2.5 بنسبة  اخنفض  البيع  معدل 
% يف ربع مارس، بعد أن كان 
قد تهاوى بنسبة 2.8 % يف ربع 

ديسمرب.
ودقت تلك اإلحصائيات ناقوس 
اخلطر، مبا حدا البنك املركزي أن 
على  حاليا  يعمل  حيث  يتحرك، 
االقتصادي،  الوضع  مراجعة 

متهيدا الختاذ قرارات حامسة
الربع  يف  التضخم  معدل  وبلغ 
مستوى  اجلاري  العام  من  األول 
0.4 % يف أعقاب فرض ضريبة 

الكربون.
الوحيدة  اجلوهرية  الزيادة  ولعل 
يف األسعار يف ربع مارس كانت 
هي الزيادة التقليدية يف أسعار 
إىل  باإلضافة  املسجلة،  األدوية 
يف  الدراسية  الرسوم  زيادة 

يناير.
أسرتاليا  إن  سوان  واين  وقال 

سوان: أسرتاليا يف قبضة االنكماش

مشكلة  على  تسيطر  أن  جيب 
التضخم، وأضاف: » ارتفاع سعر 
الدوالر يضع ضغوطا على أرباح 
العديد من أصحاب األعمال، الكبار 
والصغار، وبالتالي ينعكس ذلك 
سلبا على االقتصاد األسرتالي«، 
معتربا من أن أسرتاليا »يف قبضة 

االنكماش االقتصادي«.
أحدث ذلك   « واستطرد سوان: 
االنكماش تأثريا سلبيا كبريا على 
الدخل العام، ألمور تتعلق باألرباح 
واألسعار، وهو ما يعين ضرورة 
الصعبة  القرارات  بعض  اختاذ 
لكن  اجلاري،  العام  ميزانية  يف 
عدم  اختارت  العمالية  احلكومة 

املساس بالوظائف«.
تفتقت  اليت  املفاجآت  وأحد 
متثلت  األخرية  اإلحصائيات  عنها 
»معدل  عليه  يطلق  ما  بقاء  يف 
التضخم املستورد يف مستويات 
منحفضة، وهو ما حدا االقتصادي 
من  حيذر  أن  ووركمان  مايكل 
التجاري،  االنكماش  استمرار 
يف حالة الصعود املطرد للدوالر 

األسرتالي.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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سوان

بوالية  العمالية  املعارضة  حثت 
احلكومة  رئيس  ويلز  ساوث  نيو 
احلملة  بتشديد  أوفاريل  باري 
على العصابات اإلجرامية، بعد أن 
يف  النار  إطالق  حوادث  تكررت 

غرب سيدني.
قائد  روبرتسون  جون  وقال 
نيو  بوالية  العمالية  املعارضة 
سيدني  غرب  إن  ويلز  ساوث 
»معرضا  يشبه  ما  إىل  حتول 
تلك  من  موجة  النار«عرب  إلطالق 
احلوادث خالل األربعة  والعشرين 

ساعة املاضية.
وجرح 4 أشخاص يف حادث إطالق 
نار على حدود  Smithfield مساء  
أول أمس اجلمعة، كما مت إطالق 
النار على شاب  يف ذات الليلة يف 
اعرتاضه  بعد  »بريوود«،  ضاحية 
على تعليقات وجهها جمموعة من 

الرجال جتاه صديقته.
ويف ذات األثناء، تعافى رجل من 
منطقة  وجهه يف  ناري يف  طلق 

عصابات إطالق الرصاص ترعب نيو ساوث ويلز

اجلمعة  ظهر  كوست«  »سنرتال 
املاضي.

يف  »أرغب  روبرتسون:  وقال 
هذه  حيظر  أوفاريل  باري  رؤية 
اخلطوة  هي  وتلك  العصابات، 
يف  عقبة  يقف  شيء  ال  األوىل، 
طريق أوفاريل من أجل حظر تلك 
العصابات يف نيو ساوث ويلز«.

وتابع أن نيو ساوث ويلز لديها 
العصابات،  حملاربة  قوانني 
حكومة  تستخدمها  ال  ولكن 
تلك  أيدي  على  للضرب  الوالية، 

العصابات«.
كما طلب روبرتسون حكومة الوالية 
يدلي  ملن  نقدية  أموال  تقديم 
مبعلومات تؤدي إىل  إلقاء القبض 

على أحد أفراد العصابات.
ويلز  ساوث  نيو  والية  أن  يذكر 
شهدت 37 حالة إلطالق النار هذا 
العام، بينهم سبعة حوادث خالل 

الستة أيام املاضية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

رئيس حكومة نيو ساوث ويلز باري أوفاريل 

اخلرباء  بعض  ولكن  جم/كم، 
متأخرة  اخلطوة  أن  يعتربون 

للغاية.
ريتشارد  اخلضر  سيناتور  وقال 
تفعيل  جيب  إنه  ناتال  دي 
قوانني سريعة للحد من انبعاثات 
أي  دون  اخلطرية،  السيارات 

تلكؤ.
ومن املتوقع أن تتبنى أسرتاليا 
النبعاثات  األوربي  املعيار 
السيارات واملسمى Euro 5 يف 
نوفمرب املقبل قبل أقل من سنة 
.6 Euro من تطبيق أوربا ملعيار

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

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
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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

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 ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

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
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

الكاتب: مارك آرونز
قابلت   ،1978 عام  منتصف  يف 
بوالية  األسبق  العمالي  الوزير 
ماكدونالد،  أيان  ساوث  نيو 
واملتورط يف حتقيقات املفوضية 
املستقلة ملكافحة الفساد، حيث 
آنذاك قادما من  كان ماكدونالد 
ملبورن إىل سيدني، وكنت آنذاك 
يف شهوري األخرية من عضوييت 
وأصبحنا  الشيوعي،  احلزب  يف 
رغم  صديقني  وجيز  زمن  يف 
الذي  اليساري  للجناح  انتمائه 
حاول الثبات أمام التيار اليميين 
العمال  حزب  على  املهيمن 
غري  ناشطا  كنت  بينما  بالوالية، 

منحاز ألي جهة.
على  محيمني  صديقني  وأصبحنا 
تنتابين  أن  قبل  سنوات   5 مدى 
شخصية  حول  خطرية  شكوك 

ماكدونالد.
بعد  أنه  مندهشا  أكن  مل  ولذلك 
مرور 30 عاما على هواجسي، أن 
أعلم أن ماكدونالد اكتسب لقب 
»Sir Lunchalot جراء وجبات الغذاء 
الكثرية اليت اعتاد تناوهلا من حساب 
وزارة التعدين، ومل تنتابين أيضا 
أي دهشة من ادعاءات املفوضية 
من  الفساد  ملكافحة  املستقلة 
تقديم  يف  ماكدونالد  تورط 
خدمات لرجل أعمال شهري مقابل 
االستمتاع خبدمات عاهرة، معتمدا 

على نفوذه السياسي.
ومل أندهش من إعالن املستشار 
املساعد ملفوضية مكافحة الفساد 
من أن شبهات الفساد اليت حتوم 
مع  بالتعاون  ماكدونالد  حول 
بالوالية  األسبق  العمالي  الوزير 
أسرتاليا  تشهد  مل  عبيد  ايدي 
الفساد  مقياس  حيث  من  مثلها 
موضحا   ،Rum Corp قضية  منذ 
بتسريب  قام  ماكدونالد  أن 
تعدين  حول  سرية  معلومات 
قبل  عبيد،  عائلة  لصاحل  الفحم 
مناقصة  من  العائلة  تستفيد  أن 
فالي«،  »بيلونغ  مبنطقة  تعدين 
مبا ضخ أرباحا هائلة لعائلة عبيد 
مليون   175-75 بني  تراوحت 

دوالر.
املفوضية  أمام  شهادته  ويف 
املستقلة ملكافحة الفساد اعرتف 
ماكدونالد أنه قام بتسريب بعض 
موسى  إىل  السرية  املعلومات 
أنكر  عبيد جنل ايدي عبيد، لكنه 
ضلوعه يف مؤامرة جنائية، مبا حدا 
للمفوضية  املساعد  باملستشار 
أن ينعت ماكدونالد بصفات مثل 

»احملتال« و »الكاذب«.
بني  املكاملات  عدد  وبلغت 
ماكدونالد وعبيد رقما هائال، حتى 
 2008 عام  هاتفيا  حتادثا  أنهما 
العام  وهو  مرة،   399 فحسب 

الذي شهد املناقصة املشبوهة.
على  واألعداء  األصدقاء  واعتاد 
ماكدونالد  مناداة  سواء  حد 
بلقب »Macca«، إنه رجل ممتلئ 
اجلسم، وذات بنية عضلية، بأنف 

معوجة، ونظرات حادة.
واعتاد ماكدونالد أن يسرد كيف 
للصرف  تعمل جبد  والدته  كانت 
غادر  بعدما  أبناء،  مخسة  على 

صديقه القديم: مل أندهش من فساد ماكدونالد

والده، ومل يكن عمر ماكدونالد، 
ما  وهو  أعوام،  جتاوز مخسة  قد 
أثر على شخصيته، وجعله متهورا 

حنو حتقيق النجاح.
وكان ماكدونالد يف البداية منتميا 
التطرف  شديدة   Maoist جلماعة 
تروب  ال  جامعة  يف  اليساري، 
القرن  من  السبعينات  بداية  يف 
حلزب  انضمامه  قبل  العشرين، 
واكتسب   ،1972 عام  العمال 
مسعة مشبوهة أثناء مظاهرة ضد 

التجنيد اإللزامي.
الصعود يف  بدأ جنمه يف  ولكن 
العمال،  حلزب  اليساري  التيار 
رئيس  بعد  فيما  أصبح  أن  إىل 
احتاد الطالب األسرتاليني، عندما 

كان اليسار يهمني عليها.
يف  ماكدونالد  استقر  وعندما 

أيان ماكدونالد
األعلى  مثله  كان  سيدني 
السيناتور آرثر غيتزلت الذي أدار 
العمال  حلزب  اليساري  اجلناح 
ساعد  الذي  وهو  طويلة،  لفرتة 
مشواره  بداية  يف  ماكدونالد 

السياسي.
اإلملام  من  ماكدونالد  ومتكن 
باجلانب املظلم من السياسة يف 
نيو ساوث ويلز، كما لو كان من 

أهل الوالية.
ويف عام 1980, عانى ماكدونالد 
تراجعا ملحوظا، عندما خسر صراعا 
السكرتري  وظيفة  لنيل  داخليا 
املساعد حلزب العمال بنيو ساوث 

ويلز،.
ويف عام 1988، دخل ماكدونالد 
كمرشح  ويلز  ساوث  نيو  برملان 
يساري، وتيقنت من أنه سيسعى 

خالل  من  اخلاصة  مصاحله  وراء 
منصبه الربملاني.

الشخصية  تصرفاته  وكانت 
لي،  بالنسبة  إزعاج  مصدر 
منتصف  املثال يف  سبيل  فعلى 
الثمانينات، دأب ماكدونالد على 
عقد مآدب غذاء يف مطاعم باهظة 
نقودا  يأخذ  أحيانا  وكان  الثمن، 
مثن  لدفع  أصدقائه  جيوب  من 
اكتشف  كما  الباهظة،  الفواتري 
لبطاقة  استخدامه  بعد  فيما 
فواتري  لدفع  احلكومية  االئتمان 
إساءة  جرعة  وزادت  الغذاء، 
استخدامه لبطاقات االئتمان، بعد 
حكومة  برئاسة  غراينر  نيك  فوز 

الوالية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مكتب  يقوم  أن  املقرر  من 
بعملية  األسرتالي  الضرائب 
لسجالت  واسعة  مراجعة 
التأشريات  حاملي  من  مليون 
أي  الصطياد  األسرتالية، 
حاالت خداع ضرييب، ورصد أي 

انتهاكات لقانون الضرائب.
سابقة  إحصائيات  وكشفت 
مستوى  و2011    2010 عامي 
االنصياع  عدم  من  متصاعد 
بتأشريات  املتعلقة  واخلداع، 

العمل املؤقتة.
وأكد مكتب الضرائب األسرتالي 
أن وزارة اهلجرة واملواطنة سوف 
متده بأمساء وعناوين وتفاصيل 
أخرى حول احلاملني لـ 27 نوعا 
التأشريات، تتضمن  خمتلفا من 
املاهرة،  العمالة  تأشريات 
وتأشريات  دراسية،  وتأشريات 
دبلوماسية، وغريها من األنواع.

املتبادلة  املعلومات  وتشمل 
حلامل  اخلارجية  التحركات 
الدراسة  ومكان  التأشريات، 
دراسية،  التأشرية  كانت  إذا 
اهلجرة  وكالء  عن  وتفاصيل 
سفرهم،  يف  توسطوا  الذين 
وعما إذا كانت التأشرية سارية 

أم انتهى زمنها.
اخلطة  تعتمد  أن  املقرر  ومن 
أصحاب  قيام  من  التحقق  على 
أوراقهم  باستكمال  التأشريات 
املطلوبة،  والبيانات  الضربيبة، 
مبا يتسق مع شروط التأشرية.

خطاب  إرسال  وسيتم 
للمخالفني، ومنحهم فرصة ملدة 
28 يوما لتوفيق أوضاعهم، قبل 
أن يتخذ مكتب الضرائب قرارا 

حامسا بشأنهم.
كما سيقوم املكتب بدوره بنقل 
الضريبية إىل  املخالفات  وقائع 
تقوم  قد  اليت  اهلجرة،  وزارة 
بإلغاء تأشريات الذين يرتكبون 

خمالفات خطرية.
من جانبه قال غريغ بارنز مدير 
األسرتاليني  احملامني  حتالف 
تتطلب  اجلديدة  اإلجراءات  إن 
تعهدات وضمانات بعدم إساءة 
أصحاب  معلومات  استخدام 
التأشريات، بينما قالت متحدثة 
باسم وزير اهلجرة بريندان أوكونر 
إن الربنامج سيضمن عدم ضياع 
ألجل  لألسرتاليني  عمل  فرص 
يلتزمون  ال  تأشريات  حاملي 

بالقواعد.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مكتب الضرائب يف أسرتاليا يتعقب 

حاملي التأشريات

هيئة  على  األنفلونزا  تأتي 
فالصني  األشكال،  من  العديد 
املثال  سبيل  على  اآلن  تكافح 
بينما   ,H7N9 فريوس  حملاربة 
كانت تكافح عام 2009 حملاربة 
عام  ويف   ،H1N1 فريوس 
 H5N1 فريوس  كان   05-2004

هو ما يؤرق الصني.
تعين  ماذا  هو،  السؤال  ولكن 
على  تطلق  اليت  األكواد  تلك 

اسم الفريوسات؟
بداية جيب معرفة أن الفريوسات 
عامة، مبا فيها فريوس األنفلونزا، 
ويظهر  باملاكينات،  أشبه  هي 
صورة  رؤية  عند  جبالء  ذلك 

مكربة من الفريوس.
تشبه  اإلنفلونزا  وفريوسات 
أجسام  وهي  املوت«   »جنمة 
كروية متناهية السغر ومغطاه مبا 
يشبه املسامري متناهية الصغر، 
فريوسات  أجسام  وبداخل 
وراثية  مادة  تتواجد  األنفلونزا 
للفريوس  تضمن  وبروتني 
اهليمنة على خاليا اإلنسان اليت 
حيتلها الفريوس، وتساعده على 

االنقسام إىل فريوسات جديدة
الصغرية  املسامري  وتتكون 
 haemagglutinin بروتيين   من 
 neuraminidaseو  ،»»HA
الربوتني  يقوم  حيث   ،»»NA
اخللية،  جبدار  بالتعلق  األول 
بامتصاص  لتقوم  وخيدعها 
الفريوس، بينما يقوم الربوتني 
فصل  على  بالعمل  الثاني 
الفريوسات اجلديدة، مبا يضمن 

انتشارها يف اخللية.
األكثر  هو    A الفريوس  ويعد 
فريوسات  بني  انتشارا 

كائنات  ألنه يصيب  األنفلونزا، 
وحيدث  اإلنسان،  خبالف  أخرى 
تنوع جراء اختالف أنواع بروتيين 
HA، و NA، املوجودة يف سطح 
يوجد  حيث  الفريوس،  جسم 
فرعيىة  أنواع  عشرة  من  أكثر 
تسمية  ويتم  الربوتينات،  من 

الفريوس وفقا هلا.
اإلنفلونزا  حالة فريوس  أما يف 
يعمل  أنه  فرق، يف  فهناك  بي 
أنه  كما  سعة،  أقل  نطاق  على 
ال يوجد ذلك التباين الكبري يف 
ما  وهو  املذكورين،  الربوتينني 
جيعل تسمية هذا النوع ال يعتمد 

على أكواد.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جولة مع فريوسات األنفلونزا!!
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أسرتاليا قد تشهد استفتاًء على زواج املثليني يف ايلول
األسرتالي  الشعب  يصوت  قد 
زواج  قانون  حول  استفتاء  على 
املثليني يف سبتمرب املقبل، وفقا 
املستقل  الربملان  عضو  القرتاح 
توني ويندسور، بدعم من اخلضر، 
وباقي أعضاء الربملان الفيدرالي 

املستقلني.
ويندسور  يدعو  أن  املقرر  ومن 
الفيدرالية  احلكومة  رئيسة 
قضية  تأخذ  أن  غيالرد  جوليا 
أيدي  خارج   « املثليني  زواج 
الشعب  وترتك  السياسيني«، 
يوم  نفس  يف  ذلك  يقرر 
االنتخابات الفيدرالية القادمة يف 

14 سبتمرب.
أن  ميديا«  »فريفاكس  وعلمت 
استفتاء  إلعالن  تستعد  احلكومة 
البلديات  مبجالس  االعرتاف  حول 
وأن  األسرتالي،  الدستور  يف 
االستفتاء سيقام وقت االنتخابات 
 80 إمجالية  بتكلفة  الفيدرالية، 

مليون دوالر.
قد  وفرنسا  نيوزيلندا  وكانت 
بزواج  تعرتف  قوانني  أجازت 
إن  ويندسور  وقال  املثليني، 
هو  األسرتاليني  من  علمه  ما 
ليقرروا  الفرصة  منحهم  ضرورة 
ويقولوا كلمتهم يف قانون زواج 

املثليني.
وأضاف ويندسور أن  استطالعات 
الرأي حول تلك املسألة تشري إىل 
هوى  يوافق  القانون  مشروع  أن 

الشعب األسرتالي، وهو ما جيب 
خارج  شعيب  استفتاء  عرب  بلوته 

إطار السياسة.
ماليني  نرى   « يقول:  ومضى 
وتويرت  فيسبوك  على  االشخاص 
يطالبون باستفتاء حول املسألة، 
السياسيون  لذا جيب أن يستمع 

إىل تلك األصوات«.
كروم  رودني  اعترب  جهته،  من 
األسرتالية  »اجلمعية  رئيس 
إن  الزواج«  يف  للمساواة 
املثليني  زواج  حول  االستفتاء 
السياسيني  مطالبا  ضروي،  غري 
ومترير  باملسؤولية،  بالتحلي 

مشروع القانون.
أن  رغم  اخلطوة،  تلك  وتأتي 
االعرتاف  ضد  صوت  ويندسور 

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

Make Volvo
Model F1689A
Item Condition Good
Year 1988
Price $45,000*
Colour WHITE
GCM 81000
GVM 26500
Registration BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper

Volvo F16, -
Good Condition.-
14 Speed .-
Gearbox and engine Volvo-
M&s body- bissaloy bin.-
Ready to be connected to trailer (available ring fitter).-
Dvd ,Navigation and reverse -camera in great 
condition.-
CB Radio -
Stereo-
Tarps great condition.-
Very reliable truck...-
3 months rego-
Ready for work....

تراك قاّلب للبيع

عضو الربملان املستقل طوني ويندسور

بعض  اجلمعة  يوم  مساء  زار 
لدعم  املتابعة  جلنة  أعضاء 
وقوى  اجليش  شهداء  عائالت 
شربل  مار  دير  الداخلي  األمن 
أنطوان  لألب  التهنئة  لتقديم 
مطرانًا  تعيينه  مبناسبة  طربيه 
أوسرتاليا  أبرشية  على  جديدًا 
املارونية. تتمنى اللجنة للمطران 
والتوفيق  النجاح  دوام  اجلديد 
له  داعني  الكبرية  مهمته  يف 

جلنة املتابعة لدعم عائالت شهداء اجليش وقوى األمن الداخلي دير مار 
شربل لتقديم التهنئة لألب أنطوان طربيه مبناسبة تعيينه مطرانًا

مسرية ناجحة، وأن يلهمه الرب 
ملا فيه خري هذه اجلالية اللبنانية 

من اليمني: جورج عيسى، حورج دياب، د. اميل شدياق،  د. مصطفى علم الدين، املطران املنتخب األب أنطوان 
طربيه، د.علي بزي، علي كرنيب، وجورج ديب. 

عامة والطائفة املارونية خاصة. 
ألف مربوك يا سيدنا. 

من  أكثر  يف  املثليني،   بزواج 
مناسبة.

املستقل  الربملان  عضو  وأعلن 
مساندته  أوكشوت  روب 
لالستفتاء، كما أعلنت كريستني 
له،  تأييدها  اخلضر  زعيمة  ميلن 
رئيسة  غيالرد  جوليا  أن  معتربة 
وتوني  الفيدرالية،  احلكومة 
الفيدرالي  االئتالف  رئيس  أبوت 
اجلانب  على  »يقفان  املعارض  
اخلاطئ من التاريخ« مبعارضتهما 

لزواج املثليني.
فورسرت  كريستني  أن  يذكر 
شقيقة توني أبوت مثلية اجلنس، 
ورغم ذلك ال يزال رافضا بشدة 

زواج املثليني.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

العالناتكم يف الهريالد
االتصال على الرقم:

87648186
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

سدني

Master License No: 409566317

سوق اإلجيار يف سيدني يطرد حمدودي الدخل
جديدة  حبثية  دراسة  أظهرت 
 Anglicare منظمة   بها  قامت 
من   %  1 من  أقل  أن   Sydney
يف  لالستئجار  املتاحة  العقارات 
سيدني  تناسب حمدودي الدخل، 
الدعوم  على  املعتمدين  أو 

االجتماعية.
على  البحثية  الدراسة  واعتمدت 
حتليل تكلفة 12880 عقارا متاحا 
لالستئجار  يف سيدني هذا الشهر، 
ووجدت أن 23 عقارا فقط ميكن 
املعتمدين  األشخاص  يالئم  أن 
و208  االجتماعية،  الدعوم  على 
حمدودة  للعائالت  مناسبا  عقارا 

الدخل.
ومل يزد عدد العقارات املناسبة 
الذي  للعزاب  عقارا    34 عن 
من  األدنى  احلد  على  يتحصلون 
األجور، ومخس عقارات يف نطاق 
األب  أو  العزباء  األم  قدرات 

األعزب.
ميالرد   غرانت  قال  جانبه،  من 
للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 
صاحبة الدراسة إن البحث كشف 
سيدني  يف  اإلجيارات  سوق  أن 

ينبذ حمدودي الدخل.
تشعر  املنظمة   « قائال:  وتابع 
بالقلق من زيادة مساحة تهميش 
واستبعادهم  الدخل،  حمدودي 
على  احلصول  فرصة  نيل  من 

مستقبل أفضل«.

عدد سكان أسرتاليا منذ فجر التاريخ
كشفت دراسة حديثة أن أسرتاليا 
كان يسكنها يف البداية ما بني 
1000-3000 شخص منذ حوالي 
50 ألف سنة، إال أن هذا العدد 
تالشى يف العصر اجلليدي، قبل 
أن تعود األمور لنصابها ويرتفع 
 1.2 إىل  أسرتاليا  سكان  عدد 

مليون نسمة منذ مخسة قرون.
يذكر أن تقدير التعداد السكاني 
األمور  من  ألسرتاليا  املبكر 
األنثروبولوجي  علم  يف  اجلدلية 
حيث  »اإلنسانيات«،  أو 
التأثري  قضية  إىل  ذلك  يتطرق 
االستعماري األوربي على سكان 

أسرتاليا األصليني.
من  ويليامز  أالن  الباحث  وكان 
يف  األسرتالية  الوطنية  اجلامعة 
كانبريا قد تناول قضية سكان 
منظور  من  القدماء  أسرتاليا 
وجود  تاريخ  على  تعتمد  جديد، 

الفحم وبعض املواد األخرى.
ويرى ويليامز أن السكان األوائل 
منذ  البالد  وصلوا  أسرتاليا  يف 
حنو 50 ألف عام، وشكلوا اللبنة 
التاريخ  يف  التأسيسية  األوىل 
بني  يرتاوح  بعدد  األسرتالي 
رقم  وهو  1000-3000 شخص، 
كما  القدمية،  التقديرات  يتجاوز 
أسرتاليا  سكان  أن  إىل  يشري 
عرب  البالد  إىل  جاءوا  القدماء، 

هجرة متعمدة.
الوافدين  هؤالء  أن  إىل  وأشار 
اجلديدة  غينيا  بابوا  عرب  جاءوا 
مياه  غمرته  صخري  جرف  عرب 

الفيضان فيما بعد.
تزايد،  يف  السكان  عدد  وأخذ 

حوالي  أسرتاليا  خسرت  أن  إىل 
60 % من سكانها منذ حوالي 21 

ألف عام أثناء العصر اجلليدي.
بدأعدد  اجلليدي  العصر  وبنهاية 
بلغ  أن  إىل  تزايد  يف  السكان 
1.2 مليون أسرتاليا منذ حوالي 

500 سنة.
السكاني   التعداد  اخنفض  ثم 
جمددا إىل 770 ألف نسمة، قبل 
أن يرتفع إىل 1.1 مليون نسمة 

حبلول عام 1788 م، وهو بداية 
االستعمار الربيطاني ألسرتاليا.

األوربيني  حضور  يكن  ومل 
أسرتاليا  سكان  على  سعيدا 
بقدومهم  جلبوا  إذ  األصليني، 
واحلصبة  اجلدري  مثل  أمراضا 
واألنفلونزا، أحدثت نتائج كارثية 
على األبورجينز الذين مل يكونوا 

حمصنيني ضد تلك األمراض.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

صخرة عمرها 28 ألف عام يف اإلقليم الشمالي 

جمالس بلدية يف سيدني تستهدف أصحاب املعاشات
قد تزيد معاناة أصحاب املعاشات 
من تكلفة احلياة الباهظة  وفقا 
ملا تفتقت عنه  توصيات جلنة 
جملس   152 من  مكونة  مراجعة 
بلدية يف سيدني  بشأن إسقاط 
خصم 250 دوالر اليت كان يدعم 

أصحاب املعاشات.
احلكومية  املراجعة  جلنة  وقالت 
املستقلة  إنه جيب إلغاء  تلك 
بها  يتمتع  اليت  اخلصومات 
ما  بسبب  املعاشات،  أصحاب 
الدخل  على  عبء  من  يشكله 

العام للمجالس.
شارمني  جانبها،حذرت  من 
أصحاب  احتاد  مستشارة  كرو 
خطوة  أي  أن  ‘من  املعاشات 
السنوي  اخلصم  الستقطاع  
 250 البالغ  املعاشات  ألصحاب 
السن  كبار  يضر  سوف  دوالر 
االسعار  جراء  يعانون  الذي 

املرتفعة.
وتابعت: » اخلصومات أساسا 
منخفضة جدا، ومل يتم زيادتها 
خالل 20 عاما ، وإلغاؤها حيدث 

نتائج كارثية«.
تعد  اخلصومات مل  أن  وأردفت 
تتسق مع الوقت احلالي، وجيب 

زيادتها ال إلغاؤها.
جمالس  من  العديد  أن  يذكر 
البلديات يف سيدني تواجه تعثرا 
ماليا بسبب العدد املتنامي من 

أصحاب املعاشات.
وزير  باسم  متحدث  وقال 
إنه  بيدج  دون  احمللية  احلكومة 
سابق لألوان اجلزم بأن احلكومة 
إىل  بالضرورة  تستجيب  سوف 

توصيات اللجنة.
وقال جورج جريجلي أحد أصحاب 

املعاشات، 88 سنة،  إنه جياهد 
للتوافق مع تكلفة احلياة الباهظة، 
على الرغم من أنه ال يدخن وال 
يتعاطى اخلمور، معربا عن قلقه 

من إلغاء اخلصومات اليت كانت 
على  املعاشات  أصحاب  تعني 

احلياة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أحد أصحاب املعاشات جورج جرييجلي، 88 سنة.

شارمني كرو

وكانت قمة املأساة اليت كشفتها 
األشخاص  أن  هو  الدراسة، 
البطالة  بدل  على  املعتمدين 
 Newstart allowance املسمى  
عقارات  أي  هلم  متاحا  يكن  مل 
موارد  وجود  لعدم  نظرا  لإلجيار 

مالية كافية.
وأضاف ميالرد أن ارتفاع أسعار 

باتت  سيدني  يف  اإلجيارات 
من  الكثري  تضع  كبرية،  مشكلة 
حتت  املنخفضة  الدخول  أصحاب 
يضطر  حينما  هائلة،  ضغوط 
الشخص لدفع 45 % أو أكثر من 
دخله لإلجيار، واصفا ذلك بأنه : 

سيناريو شديد الكآبة«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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أزواج يقتلون األجنة اإلناث 
يف أسرتاليا!!

التوليد  أطباء  بعض  يطالب 
بنوع  الوالدين  إخبار  بعدم 
طلبات  لتجنب  وذلك  اجلنني 
اإلجهاض اليت يلجأ إليها اآلباء 
اجلنني  كان  إذا  واألمهات، 

أنثى وليس ذكرا.
»الصنداي  صحيفة  وكشفت 
يف  األزواج  بعض  أن  تاميز« 
األطباء  من  يطلبون  أسرتاليا 
عدم  بسبب  احلمل،  إجهاض 

سعادتهم بنوع املولود.
ودفع هذا إىل رغبة األطباء يف 
منع ذلك اإلجراء عرب فرض حظر 
جنس  معرفة  من  األزواج  على 
اجلنني إال يف مرحلة متأخرة من 
الفرصة  تنعدم  حينما  احلمل، 

إلجراء اإلجهاض.
الوطنية  اجلمعية  واقرتحت 
أن  والنساء  التوليد  ألطباء 
معرفة  على  قيود  وضع  يتم 
مرور  قبل  إال  اجلنني  جنس 
احلاالت  باستثناء  أسبوعا،   20
على  تعتمد  بأمراض  املتعلقة 

نوع اجلنني مثل اهلموفيليا.
رئيس  فوت  أندرو  وقال 

غيالرد حتمل الدوالر األسرتالي مسؤولية 
اخنفاض الدخل العام

قد ينخفض الدخل العام من 
مليار   12 مبقدار  الضرائب 
دوالر مع أواخر يونيو القادم، 
وفقا لتوقعات وزارة اخلزانة 
الوقت  يف  األسرتالية، 
رئيسة  فيه  محلت  الذي 
جوليا  الفيدرالية  احلكومة 
الرتفاع  املسؤولية  غيالرد 
الدوالر األسرتالي، مبا  سعر 
يؤثر على الدخل العام فيما 
الصادرات  مبيزان  يتعلق 

والواردات.
ميزانية  أن  تقارير  وذكرت 
سوف  املقبل  مايو   14
كبرية  ختفيضات  تتضمن 
رغم  اإلنفاق،  معدالت  يف 
الوعود احلكومية اليت قدمت 
تطمينات من أن التخفيضات 

اللجنة  تقدم  أن  املقرر  من 
األدوية  لفوائد  االستشارية 
الفيدرالية  للحكومة  التابعة 
دواء  حول  توصياتها 
وتتضمن   ،RU486 اإلجهاض 
دعمه  سيتم  كان  إذا  عما 

حكوميا أم ال.
الدواء  قيمة  ترتاوح  وحاليا 
بني 250-350 دوالر، أما يف 
حالة خضوعه للدعم احلكومي، 
ميكن احلصول عليه بسعر 12 

دوالرا.
وكانت إدارة السلع العالجية 
وافقت  قد  املاضي  العام 
الدواء  باسترياد  طلب  على 
 MS Health   « مؤسسة  عرب 
الرحبية  غري  الفروع  أحد   «
 Marie Stopes ملنظمة 
International املعنية بشؤون 

الصحة اإلجنابية.
التوصيات  تضمنت  وإذا 
نطاق  ضمن  الدواء  إدراج 
القرار  سيكون  الدعم، 
تانيا  الصحة  لوزيرة  النهائي 
إدراجه ضمن  بليربسيك حول 

»خطة الفوائد العالجية« 
أعلنت  قد  بليربسيك  وكانت 

جدل حول دعم دواء لإلجهاض

شديدة  تكون  لن  املنتظرة 
العنف.

الفيدرالية  احلكومة  وكانت 
اعتزامها  إىل  أشارت  قد 
املتعلقني  برناجميها  محاية 
املدارس،  متويل  بزيادة 

وخطة التأمني على العجز.
وتعين توقعات وزارة اخلزانة 
أن األموال اليت سيتم مجعها 
الفيدرالية  احلكومة  قبل  من 
أربع  خالل  تتناقص  سوف 
سنوات مبقدار 12 مليار دوالر 
مقارنة بتوقعات اخلزانة عند 
يف  امليزانية  حتديث  طرحها 

أكتوبر املاضي.
اخلزانة  وزيرة  وقالت 
غيالرد  جوليا  الفيدرالية 
سيتم  إنه  االثنني  اليوم 

تأييدها  سابق  وقت  يف 
النتشار الدواء ، يف حني قال 
الفيدرالي  االئتالف  رئيس 
إنه  أبوت  توني  املعارض 
سيقبل بنصيحة خرباء الصحة 
اإلجهاض  حبوب  دعم  حول 

.RU486
واستطرد قائال: » عندما كنت 
يف احلكومة كنا نقبل نصائح 
مستشارينا الفنيني، لذا يف 
هذه احلالة سأعتمد على رأي 

اخلرباء«.
وحث حزب اخلضر األسرتالي 
وزيرة الصحة أن تسرع بوضع 
نطاق  ضمن  اإلجهاض  دواء 
األدوية املدعمة بداعي إعطاء 
املرأة األسرتالية حق احلصول 

على طريقة إجهاض آمنة.
بينما عارض اللوبي املسيحي 
الدواء  دعم  األسرتالي 
املتحدث  أرجعها  ألسباب 
شيلتون  ليل  للوبي  الرمسي 
النفس  قتل  جواز  عدم  إىل 
غري  أمرا  اإلجهاض  جيعل  مبا 
أخالقي، باإلضافة إىل تأثريه 

الصحي السيء على املرأة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

اجلمعية: »لن يتم إخفاء نتائج 
التحاليل ولكن ما سيتم إخفاؤه 

هو نوع اجلنني«.
وتابع: » بعض األزواج يطلبون 
إجهاض األم إذا مل يرق هلم نوع 

اجلنني، ألسباب اجتماعية«.
عيادات  أكرب  إحدى  وأشارت 
إىل  األسرتالية  اإلجهاض 
نادرة  الطلبات  تلك  مثل  أن 
للغاية، وتقابل دائما بالرفض، 
أن  علمت  تاميز  الصنداي  لكن 
إجهاض اجلننني  زوجني قرروا 
بعد األسبوع الـ 19 من احلمل، 
بعد أن علموا أن املولود أنثى 

وليس ذكرا.
هوبارت  مارك  الطبيب  لكن 
إحالة إىل  األم  أن مينح  رفض 
األم  لكن  اإلجهاض،  عيادة 
أجرى  آخر  جلأت إىل متخصص 

هلا عملية اإلجهاض.
من جانبه، قال ستيف هامبلتون 
رئيس اجلمعية الطبية األسرتالية 
يف  احلق  لديهن  النساء  إن 
احلمل. عن  شيء  كل  معرفة 

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  

مع  مليار دوالر   4.5 إضافة 
نهاية السنة املالية.

أثناء  غيالرد  وأشارت 
اقتصادي  ملؤمتر  حضورها 
يف كانبريا إىل خطة ملعاجلة 
الدخل  يف  الضخم  التقلص 
سنوات  األربع  خالل  العام 
القادمة، وهي املشكلة اليت 
عديدة  عوامل  فيها  تسببت 
أبرزها سعر الصرف املرتفع 
ما  وهو  األسرتالي،  للدوالر 
التنافس  مستوى  من  يقلل 
من   وحيد  الصادرات.  يف 
التهافت على شراء املنتجات 

األسرتالية.
يف  اخللل  أن  إىل  وأشارت 
والتصدير  االسترياد  ميزان 
جتنيها  اليت  األرباح  جيعل 

سوان: أبوت خيفي نواياه 
عن شعب أسرتاليا

إن  الفيدرالية  احلكومة  قالت 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
زيادة  على  يقدم  سوف 
واخلدمات  السلع  ضريبة 
فاز يف  إذا  نطاقها  وتوسيع 

االنتخابات القادمة.
وقال وزير اخلزانة الفيدرالي 
واين سوان : »من املعروف 
زعيم  أبوت  توني  أن   جدًا 
املعارض  الفيدرالي  االئتالف 
ضريبة  زيادة  بضرورة  يؤمن 
وتوسيع  واخلدمات  السلع 

قاعدتها«.
وأضاف سوان يف تصرحيات 
أمس  بها  أدىل  صحفية 
يف  جتري  إنها   « السبت: 
بهم،  اخلاص  ايه  إن  الـ دي 
وكلنا نعلم أن األجندة السرية 
وراء فشل أبوت والليرباليني 
هي فشلهم يف وضع سياسة 

بديلة«.

طوال  إنهم   « سوان:  وتابع 
احلكومة  أن  يدعون  الوقت 
أكثر  بشكل  تنفق  الفيدرالية 
أي  حتديد  دون  الالزم،  من 
منطقة ميكن استقطاع ميزانية 

منها«.
احلكومة  أن  واستطرد 
إحداث  تدرس  لن  الفيدرالية 
السلع  ضريبة  يف  تغيريات 
يف  فازت  إذا  واخلدمات 

االنتخابات القادمة«.
بني  مقارنة  سوان  وعقد 
رئيس  نيومان  وكامبل  أبوت 
حكومة كوينزالند معتربا أنهما 
يتبعان نفس التوجه، وادعى 
يف  نيته  أخفى  نيومان  أن 
االستغناء عن وظائف حكومية 
إىل أن تقلد املنصب، متوقعا 
أن حيذو أبوت حذوه يف إخفاء 

نواياه.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني  
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الدعم قد يخفض تكلفة الدواء إىل 12 دوالر

بعد أعوام من األمل من الصعود 
يف  الطاقة  أسعار  يف  املطرد 
األفق  يف  تلوح  أسرتاليا،  
بادرة أمل يف ختفيض األسعار، 
بفضل قرار ربط أسعار الكربون 
يف أسرتاليا بالسوق األوروبي، 
املستقلة  اهليئة  توقعت  حيث 
األسعار    بتحديد  املنوطة 
الكهرباء  أسعار  IPARTاخنفاض 
من  بداية   %  5.9 مبتوسط 

منتصف 2015.
أسعار  االنهيار يف  استمر  وإذا 
الذي  مثل  أوربا  يف  الكربون 
شهده األسبوع املاضي، سيعين 
ذلك اخنفاضا مطردا يف أسعار 

الطاقة يف أسرتاليا.
احلالي  الوضع  خيص  وفيما 
هيئة   كانت   الكهرباء،  ألسعار 
قد  املاضي  الثالثاء   IPART
أشارت إىل أن  أسعار الكهرباء 
سرتتفع يف بداية يوليو املقبل 
لكن   ،%  3 زيادة  مبتوسط 
ساوث  بنيو  الريفية  العائالت 

تقريبا  عليهم  تفرض  لن  ويلز 
أي زيادات أخرى، بعد أن عانوا 
األمرين من الصعود الصاروخي 
ألسعار الطاقة على مدى األعوام 

الفائتة.
يذكر أن األعوام الثالثة املاضية 
شهدت زيادة يف أسعار الكهرباء 

بنسبة جتاوزت 60 %.
بيرت  الدكتور  قال  جانبه،  من 
 IPART هيئة  رئيس  بوكسال 
األسعار  اخنفاض  توقعات  إن 
بني  الرابط  هو   16-2015 عام 
أسرتاليا  يف  الكربون  أسعار 
بأوربا، وهو من شأنه ختفيض 
للكربون،  األسرتالي  السعر 

وبالتالي أسعار الطاقة.
 22 بسعر   « يقول:  ومضى 
دوالرا لكل طن، من احملتمل أن 
يكون هناك اخنفاض جوهري عام 
2015-16، إذا تأكد اهلبوط يف 
ذلك  سينعكس  األوربي  السعر 

بتخفيضات داخل أسرتاليا«.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ربط أسرتاليا بأوروبا  قد خيفض 
أسعار الطاقة

املتوقع،  من  أقل  أسرتاليا 
ضغوطا  يضع  ما  وهو 
األسرتالي  االقتصاد  على 

املستقر.
»رغم  غيالرد:  وتابعت 
اجلديدة،  امليزانية  قسوة 
إال أنها سوف متنح أسرتاليا 
املستقبلية  االستثمارات 
عدم  لضمان  الضرورية، 

التخلي عن أي شخص«.
على  جمددا  غيالرد  وركزت 
اهتمامها بدعم التعليم معتربا 
بند  يندرج حتت  ال  ذلك  أن 
املخاطرة، متوقعة أن يصب 
مستقبل  مصلحة  يف  ذلك 

أسرتاليا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني  



Page 17صفحة 17     

Australian Newsاسرتاليات

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

الكربون،  ضريبة  فرض  أدى 
الطاقة،  فواتري  وصدمة 
واخنفاض حجم التصنيع إىل أن 
الغازات  انبعاثات  نسبة  تكون 
الكهرباء  من  املنبعثة  الدفيئة 
يف مستوى منخفض مل تشهده 
أسرتاليا من عقد من السنوات.

عن  الصادر  التقرير  وكشف 
انبعاثات  أن  املناخ  مفوضية 
من  املتولدة  الدفيئة  الغازات 
اخنفضت   2012 عام  الكهرباء 
بعام  مقارنة   %  4.7 بنسبة 

.2011
وأشار التقرير إىل أن االنبعاثات 
منذ  هلا  مستوى  أدنى  وصلت 
2001-02 خالل آخر ستة شهور 

من العام املاضي.
يف  الفحم  استخدام  وشهد 
أسرتاليا تراجعا ملحوظا يف حني 
النظيفة  الطاقة  استخدام  زاد 
والغاز، حتى أن أسرتاليا زادت 
النظيفة  الطاقة  من  سعتها 
مبقدار الضعف منذ عام 2001.

خلف  أخرى  أسباب  وتقبع 
االنبعاثات،  نسبة  اخنفاض 

فواتري  ارتفاع  يف  تتمثل 
الطاقة، وجلوء أصحاب األعمال 
الطاقة،  استخدام  تقليل  إىل 
موفرة  أدوات  إىل  واللجوء 
تركيب  يف  والصعود  للطاقة، 
لوحات توليد الطاقة الشمسية.

الغازات الدفيئة تتناقص والطاقة النظيفة تتزايد يف أسرتاليا

طلب غري مسبوق على لقاح 
األنفلونزا يف أسرتاليا

األسرتالية  الصحة  وزارة  قالت 
غري  الطلب  إن  الفيدرالية 
األنفلونزا  لقاح  على  املسبوق 
قد تسبب يف عجز واضح به عرب 

أحناء أسرتاليا.
وقال متحدث باسم الوزارة إنه 
من  متزايدة  كميات  شراء  مت 
التطعيم  لربنامج  وفقا  اللقاح 
يف  أنه  إىل  مشريا  الوطين، 
املتزايد،  الطلب  استمرار  حالة 
العجز  تواصل  ذلك  فسيعين 

حتى يونيو.
ومينح الربنامج الوطين للتطعيم 
للفئات  جمانا  األنفلونزا  لقاح 
النساء  مثل  ضعفا،  األكثر 
سن  يف  واألشخاص  احلوامل، 
65 عاما أو أكثر، وكافة سكان 

سن   من  األصليني  أسرتاليا 
اخلامسة عشر، وكافة األشخاص 
الذين يعانون من أمراض باجلهاز 
األخرى  واألمراض  التنفسي، 
اإلصابة  خطورة  من  تزيد  اليت 

مبضاعفات األنفلونزا.
وتابع املتحدث الرمسي أنه من 
الطلب   مبدى  التنبؤ  الصعب 
املومسية  األنفلونزا  لقاح  على 
وصف  لكنه  املقبل،  مايو  يف 
اللقاح  على  املتزايد  اإلقبال 
يعين  ألنه  اللطيف،  باألمر 
األشخاص  من  عدد  أكثر  أن 
األسرتاليني باتوا حمصنني ضد 

األنفلونزا.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أطفال نيو ساوث ويلز يف خطر

 كشفت مراجعة داخلية بشرطة 
نيو ساوث ويلز إن هنالك بعض 
اجلنسية  االنتهاكات  مرتكيب 
ضبطهم،  يتم  مل  األطفال  ضد 
جراء  باحلرية،  ويستمتعون 
النقص العددي يف عدد ضباط 
الشرطة يف الفرقة اليت تستهدف 
مكافحة تلك اجلرائم، واليت حتمل 
اسم »فرقة االنتهاكات اجلنسية 

ضد األطفال«.
يف  اشتكت  قد  الفرقة  وكانت 
يف  فشلها  من  املاضي،  يناير 
املشتبه  من   50 ضبط  تنفيذ 
العددي  النقص  بسبب  بهم 

الواضح.
وحذرت املراجعة من أن النقص 
خطر  إىل  يؤدي  قد  العددي 
اجلنسية  االنتهاكات  تفشي 
عدد  وزيادة  األطفال،  ضد 

اجملرمني.
روستجا  ماريا  الفرقة  وتقود 
أن  يف  ترغب  إنها  قالت  اليت 
يتم مضاعفة العدد الذي تتكون 
منه الفرقة، معرتفة بعدم كفاية 

العدد احلالي.
طلبا  قدمت  قد  الفرقة  وكانت 
يف  الوالية  شرطة  إىل  رمسيا 

عدد  لزيادة   ،2012 يوليو 
أفرادها من 141 إىل 316.

يأتي ذلك عقب حماوليت اختطاف 
طفلني جنوب غرب سيدني.

مارك  املراجعة  فريق  وقاد 
شرطة  مفوض  مساعد  جنكينز 
صعوبة  إىل  وأشارت  الوالية، 
تلبية زيادة عدد أفراد الشرطة 

يف الوقت احلالي.
أن  إىل  املراجعة   ونوهت 
يرتكون  الضباط  من  العديد 
الفرقة بسبب الضغوط النفسية 
والنقص   ، واملعاناة  الشديدة، 

العددي.
العمالية  املعارضة  قائد  وقال 
جون  ويلز   ساوث  نيو  بوالية 
إمداد  عدم  إن  روبرتسون 
الشرطة بالعدد الكايف، والعجز 
مرتكيب  على  القبض  إلقاء  عن 
جرائم جنسية ضد األطفال يعترب 

مبثابة »جرمية«.
مايك  باسم  متحدث  وقال 
بالوالية  الشرطة  وزير  غاالتشر 
إنه مت تعيني 10 ضباط للفرقة 

منذ يناير املاضي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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الصني  أن  التقرير  وكشف 
على  املتزايد  الطلب  خفضت 
الطاقة عام 2012 إىل النصف، 
بعد أن استثمرت حنو 65 مليار 
الطاقة  يف  أمريكي  دوالر 

النظيفة.

اخنفضت  السياق،  ذات  ويف 
أيضا انبعاثات الغازات الدفيئة 
يف الواليات املتحدة، اليت حلت 
ثانية يف قائمة أكرب استثمارات 
الطاقة النظيفة العام املاضي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مسؤولة الشرطة ماريا روستجا تقول إن فرقتها تعاني من تقص عددي 

العالناتكم يف 
اهلريالد  االتصال 

على الرقم
0403482345

دراسة: أطفال أسرتاليا يعانون مشاكل 
يف الكالم

إجراؤها  مت  دراسة  كشفت 
يف  األطفال  من   900 على 
إن  املدرسية  قبل  املرحلة 
نصفهم على األقل يعاني من 
مشاكل يف الكالم، دون أن 
تتاح هلم فرصة العرض على 
يعرضهم  مما  متخصصني، 
وعقلية  تعليمية  ملشاكل 

طويلة املدى.
وأجرى الدراسة معهد مردوخ 
البحثية  األطفال  لدراسات 
وجدت  حيث  ملبورن،  يف 
قبل  ما  عمر  األطفال يف  أن 
ميكن  املدرسية  الدراسة 
مساعدتهم من مشاكل الكالم 
أضعاف  تسعة  تتجاوز  بنسبة 
التالية،  السنية  املراحل 
شريطة اهتمام أولياء األمور.

من  العديد  يضرب  ولكن 
احلائط  عرض  األمور  أولياء 
يهتمون  وال  بالتحذيرات 
بإصالح  مشاكل التخاطب عند 

أوالدهم يف مرحلة مبكرة.
ميليسا  الربوفيسورة  وقالت 
الذين  األطفال  إن  ويك 
يتأخرون يف مسألة التخاطب 
مع اآلخرين، أو الذين يقابلون 
صعوبات يف الفهم حباجة إىل 
قرارات حامسة ملعاجلتهم ،مع 
املشكلة  درجة  تباين  مراعاة 

بني طفل وآخر.
الذين  األطفال  أن  وتابعت 
القدرة  اخنفاض  من  يعانون 
اللغوية هم أكثر مدعاة للقلق 
يعانون  الذين  هؤالء  من 
حروف  نطق  يف  مشاكل 

معينة«.
ويشعر الباحثون أيضا بالقلق 
األطفال  من   %  7 أن  من 
ملساعدة  حيتاجون  ال  الذين 
غري  مساعدات  تقديم  يتم 

ضرورية هلم.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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 مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين
لدينا تشكيلة واسعة جدًا من البالط االيطالي واالسباني والدهان 

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

مالحظة: مالصق ملبنى E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

 نفتح 6 أيام يف األسبوع
ANZAC ST, GREENACRE 22 من ال 6.30 صباحاً حتى 5 عصرًا

لالتصال: 3002 9709 02

حلويات La Galetteيف مرييالندز

Patisserie
La Galette

 تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية

02 9637 4441
www.lagalette.net.au

دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية 
والبلجيكية للحلويات

خربة طويلة - معاملة ودودة - نظافة تامة

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
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االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة 
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل

بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

الجمعة  االثنني حتى  نفتح من 
من 9 صباحا حتى 5 بعد الظهر

 4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
بعد الظهر

االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد 
الظهر

%2

سم 0
 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح

!!!!

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة االفـتتاح

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au

Next to 
ANzAc St

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

تتوفر لدينا 
تشكيلة 

واسعة جدا 
ومميزة من 
املفروشات 
اخلارجية 
واهلدايا 
بأسعار ال 
تنافس 
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Advertisement

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

www.www.

     

.com

Online at

Starting at
$4.59/Month*

.com

On your TV with

Starting at

$16.67/Month* 

* Only with the purchase of 6 months subscription or more.

NEW Free App
iPhone®, iPad® & 
Android™

.com

10
-1

1-
00

07Customer Service: 
Tel: +1 604.676.3812 
        1.866.294.8512

Fax: +1 905.709.1910
email: info@glarab.com

Provided by: Powered by:

Join Our Team: 
apply@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
Blacktown
Dishnet Electrical  ..................(+61) 439-445-733
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
Prospect
Huuur computer......................(+61) 448-606060
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
St Clair
Unicom  by Nabil Wissa..........(+61) 421 892 041

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
Thomastown

Professional system & network  (+ 61) 452-233002

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 
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اعالنات

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

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 
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جــمال

تتوفر لدينا أجبان * ألبان * مكسرات * موالح * زيوت * زيتون * مخلالت * عصائر * حمص 
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر * ماء ورد * برية بافاريا *  عصائر * هدايا وغريها الكثري

سوبرماركت بانو للخضار والفواكه يف مرييالندز
خضار وفواكه طازجة يوميًا من املاركت

 ,Merrylands Rd 201نفتح 7 أيام يف األسبوع
Merrylands

اسعار منافسة  ومعاملة 
جيدة

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

 Walli لحوم طازجة يوميا من ملحمة
Asr املالصقة للمحل

لدينا كباب دجاج - كباب غنم - كباب 
أضنا - بريغر غنم - عيش بخاري - 

كراعني - خبز طازج - تشكيلة واسعة 
من مأكوالت األرز - شورباء - سلطات 
متنوعة - مانتو - عصائر طازجة - قهوة 

- مرطبات وغريها الكثري 

االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asr للكباب

Eat In or Take Away

Mob: 0416 492 222 - 0451 386 570

نؤمن طلبيات كافة أنواع املناسبات .. 
توصيالت مجانية

نفتح 7 أيام يف األسبوع من الـ 6 
صباحا حتى الـ 10 لياًل

موقف مجاني للسيارات 24 ساعة

Shop 12 / 203-205 Merrylands Rd(Merrylands Arcade), Merrylands NSW

احلسناء شرين ساره الشالوحي
جامعية  وسيدة أعمال:

من يصبو اىل  النجاح حيققه بالدراسة

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش

عينيها  نصب  املرأة  تضع  عندما 
اليه  تصل  للنجاح  املرسوم  اهلدف 
واملثابرة  بالدراسة  اهدافها  وحتقق 
واحلسناء الشابة شرين ساره الشالوحي 
وهي عقيلة رجل االعمال الشاب طوني 
عمر  يف  اطفال  ثالثة  وهلما  الشالوحي 
حققت  ومارايا  وانطوني  جيسن  الربيع 
ما تريد وهي كرمية السيدين حنا ولور 

ساره.
وترعرعت  سيدني  يف  شرين  ولدت 
احملاسبة  يف  ختصصها  وانهت  فيها 
سيدني  غرب  جامعة  من  واالقتصاد 
حقل  يف  العمل  وبدأت   )UWS(
وهي  بها  خاصة  بشركة  اختصاصها 

تتقن العربية اىل جانب االنكليزية.
الشهادات  حيملون  اخوتها  ان  كما 
اجلامعية وهم شربل )حماسب(، ادوارد 
وتعود  )تسويق(  وآنا  اعمال(  )رجل 
شرين جبذورها اىل بلدة دار بعشتار يف 
الكورة اخلضراء حيث زارتها عدة مرات 
ومتتعت  واالقارب  االهل  بلقاء  وفرحت 

جبمال لبنان الذي ال مثيل له.

زوجي  مع  سعيدة  انا  شرين:  تقول 
اهلي  واشكر  االحباء..  واجنالي  احلبيب 
وامتنى  وتعليمنا  تربيتنا  على  الكرام 
العلوم  حتصيل  اجلالية  وبنات  ابناء  على 
والتواصل  احلبيبة  اسرتاليا  مع  والتفاعل 
مع لبنان احلبيب وبالدنا العربية  ويطيب 
الكبرية  الغناء  سيدة  مع  اردد  ان  لي 
كما  وطين..  يا  لبنان  يا  حببك  فريوز: 
الننا  وايضا  الغالي  وطين  اسرتاليا  احب 
نتساوى مجيعا باحلقوق يف جمتمع متعدد 

الثقافات واحلضارات.
صبية  الشالوحي  ساره  شرين  احلسناء 
مجيلة يف قامتها وفكرها واخالقها وهي 
املثال والقدوة  لصبايا اجلالية الناجحات.
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ملبورن
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4x4 TYRE SPECIALIST

لدواليب  املكاري  حمالت  وصاحب  مؤسس  املكاري  امحد 
السيارات يف ملبورن يتكل على اهلل يف كل خطواته واهلل ال 
خيذله بل يفتح امامه كل الطرق واالبواب فنراه ينتقل من جناح 
اىل جناح أفضل ومن تألق اىل تألق اكرب وهذا ال يأتي من ال 
شيء امنا هو  من رضى اهلل ورضى الوالدين عليه اوال وبفضل 
الكد واجلهد والصدق واالستقامة واالخالص واخلربة يف العمل 

ثانيا.
هذه صفات حتلى بها السيد أمحد املكاري والزمت شخصيته 
منذ انشائه اول مؤسسة لدواليب السيارات لعشرين سنة خلت 
وال زال كما كان وكما عهدته اجلالية ال يعرف اال االمانة والصدق 
الصادقة  والنصائح  املمتازة  اخلدمات  يقدم  وهو  العمل  يف 
للزبائن مما ساعده على اكتساب ثقة الناس به واصبح هؤالء 

ال يقبلون عن اسم مؤسسة املكاري بديال.
اسس السيد امحد املكاري اكثر من عشرة كاراجات حتت اسم 
مؤسسة املكاري لدواليب السيارات يف ملبورن وعملت مجيعها 
اليت  اخلدمات  خالل  من  كلها  امسها   ملع  وقد  اشرافه  حتت 
كان يقدمها واالسعار املنافسة اىل ان باتت حديث كل شفة 

Signture Tyers االفتتاح الكبري ملؤسسة املكاري للدواليب  

ولسان بني ابناء اجلالية العربية عامة واللبنانية خاصة وحتى ان 
االسرتاليني باتوا يقصدون هذه املؤسسة من مجيع احناء والية 
فيكتوريا..ومنذ سنة ونصف ومبا ان كل شيء حملل للبيع كما 
للشراء باع السيد املكاري كاراج الدواليب املعروف سابقا بـ  
 1257 Tyres Expert الكائن على الكائن على العنوان التالي: 
Sydney Rd, Fawkner وكان من أقوى واجنح املؤسسات بني 
زميالتها يف والية فيكتوريا وبعد مرور الوقت يبدو ان املشرتي 
اىل  اضطره  السباب جمهولة مما  كما جيب  ادارتها  مل حيسن 
مت  وقد  شراءها  عليه  عارضا  املكاري  امحد  بالسيد  االتصال 
فوزي  وجنله  املكاري  امحد  السيد  وعاد  االثنني  بني  االتفاق 
اىل املؤسسة من جديد حيث قاما بتجديدها وجتهيزها بأحدث 
 Signature املعدات واملاكينات الالزمة واستبدال امسها باسم
Tyres حيث فتحت أبوابها الستقبال الزبائن بدءا من اليوم بعد 
ان اصبحت جمهزة بأهم انواع الدواليب من خمتلف القياسات 
الرائعة  االجنطة  وبأحدث  واحمللية  العاملية  املاركات  واشهر 
واملتنوعة اليت ال يتآكلها الصدأ على مر السنني. باالضافة اىل 
ميزان اوتوماتيكي حديث يعطيك سيارة آمنة على الطرق حتافظ 

على سالمتك.
ويسر امحد املكاري وجنله فوزي ان يعلنا البناء اجلالية العربية 
امليكانيكية  االعمال  بكافة  املؤسسة طاقما متخصصا  لدى  ان 
جلميع انواع السيارات مع غيار زيت وفرامل وكالتش )دبرياج( 
واعطاء شهادة قانونية RoadWorthy تثبت ان السيارة صاحلة 

للسري على الطرق.
مؤسسة  ذاتها  حبد  هي  اليت   Signature Tyres مؤسسة  ان 
املكاري دائما يف خدمتكم كما عودتكم لسنوات طويلة وستبقى 
واخلربة..  واالستقامة  للخدمة  عريقا  عنوانا  ظنكم  حسن  عند 
زوروها وستلمسوا بأنفسكم ما يسركم من خدمة ممتازة واسعار 

منافسة جدا ال ميكنكم ان حتصلوا عليها يف اي مكان آخر.
امحد املكاري مع جنله الشاب فوزي يعمالن بأخالقية عالية 
باملال اطالقا ويف وقت من االوقات كانت جمموعة  ال تقابل 
لبنان  اىل  وصلت  قد  اسرتاليا  من  انطلقت  اليت  املكاري 

فاالمارات وسوريا حتى الصني.
مؤسسة املكاري Signature Tyres على العنوان:

1257 Sydney Rd, Fawkner VIC      Tel:)03( 93595556

SignatureTYRES

1257 Sydney Rd 

Fawkner VIC       

Tel:(03) 93595556
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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

كفالة  املعاملة..  .. صدق يف  خدمة سريعة 
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

Page 24صفحة ٢٤     

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

Òãv:a@Ò7j£@aÏ‹óma@Òãv:a@p˝flb»fl@ò≤@bfl@¿@·ÿmbubÓnya@…Ó‡ß
 0413805930@Z·”ã€a@Û‹«@=‹®a@b„bÌÜ@ÒáÓè€a

=‹®a@b„bÌÜ@ÈnuÎåÎ@Ü˝Ófl@ÒäaÜhi@=‹®a@Úèé˚fl

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*

Âœá€aÎ@paÜb‡»€aÎ@ÚiÏ�©aÎ@xaÎç€a@·éaãfl@…Ó‡°@‚Ï‘„

0457555555@Z·”ã€a@Û‹«@fibóm˝€

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  اِّـؤسسة 
التمديدات  َّـ  االختصاصيني 
اِّـؤسسات  ألكرب  الكهربائية 
واِّـنازل السكنية

خدمة سريعة .. صدق َّـ اِّـعاملة.. كفالة َّـ 
العمل

‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@RTORT@›‡»„

Hatem 
Electrical Contracting

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

fi_œÜ˙^=Ôÿ√=#_v=ÉÈ_ä=≈Í‹£^=—ÈÉìf=⁄_ìj˘◊

Melbourneملبورن

Saturday 19 January 2013 @RPQS @Ô„br€a @ÊÏ„b◊ @QY @ojè€a
Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 



صفحة 25     

ملبورن

Page 25

Melbourne

 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

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء

جلنة ملكة مجال لبنان 
 فرع من اجلامعة اللبنانية 

الثقافية يف العامل – فيكتوريا
أمام  املميز  واجلمالي  احلضاري  لبنان  وجه  بإظهار  التزاما 

اجملتمع الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال لبنان 

فيكتوريا  فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر 18 - 25 سنة  

للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن 
مع   2013 العام  ملكة  ستتوج  حيث    2013 لعام  اسرتاليا 
بامتياز، يف  وفين  مجالي  مهرجان  وثانية يف  أوىل  وصيفة 

شهرأيار2013 
مللكة  النهائية  االنتخابات  حفل  يف  الفائزة  وستشرتك  هذا 

 2013 مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
 العماد ميشال سليمان

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 31 آذار 2013
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فازت املصورة اندرية غيستفانغ جبائزة سوني العاملية للفوتوغراف 
على سلسلة الصور اليت التقطتها للناجني من جمزرة سفاح النرويج 

اندريس بريفيك يف جزيرة يوتويا. 
ونالت املصورة النروجيية لقب أفضل مصور لعام 2013 يف مسابقة 
سوني العاملية للفوتوغراف. واختارت هيئة التحكيم صورها من بني 

122 الف عمل فوتوغرايف شاركت يف املسابقة. 
»يوم واحد يف  اليت مستها غيستفانغ  البورتريهات  وتصور سلسلة 

التاريخ« الناجني الشباب من جمزرة بريفيك عام 2011. 
وُقدمت فيه اجلائزة البالغة قيمتها 25 الف جنيه اسرتليين )38.8 الف 
دوالر( اىل املصورة البالغة من العمر 32 عاما يف احتفال أقيم يف 

لندن يف 26 نيسان/ابريل. 
وقالت رئيسة هيئة احملكمني كاثرين تشريمايف ان سلسلة الصور 
اجملزرة  ألطفال  قوي  صوت  النهاية  ويف  عميق  هادئ،  »صوت 

والناجني منها يف النرويج«. 
وشاركت يف مسابقة هذا العام اعمال فوتوغرافية من 170 بلدا، بينها 

صور مشاهد طبيعية وبورتريهات اشخاص يف اوضاع خاصة جدا. 
وفاز املصور الفيتنامي هوانغ هيب نغوين جبائزة أفضل مصور يف 

الفضاء املفتوح على صورته املؤثرة لفتاة وسط عاصفة هوجاء. 
وكان نغوين البالغ من العمر 21 عاما احد املصورين الشباب الذين 
شاركوا يف مسابقة هذا العام واشرتى أول كامريا رقمية ميتلكها يف 

حياته قبل عام واحدة فقط. 

مصورة الناجني من سفاح النرويج تفوز 
جبائزة سوني العاملية
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األحد  يوم  الظهر  بعد  من  والنصف  الرابعة  الساعة  عند 
العودة  دار  مركز  ويف   2013/04/28 فيه  الواقع  املاضي 
غسان  االستاذ  فكتوريا  يف  العام  لبنان  قنصل  وحبضور 
اخلطيف وبرعاية الشيخ بشارة طوق رئيس مجعية االسرتالية 
يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  فرع  فكتوريا  يف  اللبنانية 
اللبنانية  اجلالية  فعاليات  من  كبري  حشد  وحبضور  العامل 
والعربية السياسية  واالقتصاديةوالفكرية وحميب الكلمة مت 
 توقيع الديوان اجلديد للشاعر وسام ريدان »يقظة فكر«.
قدم حلقات الربنامج الشاب حسني ريدان الذي افتتح حفل 
التوقيع بالنشيدين الوطنيني االسرتالي واللبناني ثم أجاد 
حلو  طوني  لألستاذ  مداخلة  أوىل  وكان  املتكلمني  بتقديم 
الرئيس السابق لبلدية مورالند ومدير دار العودة الذي حتدث 
عن الديوان من خمتلف جوانبه الثقافية والفكرية متمنيًا أن 

يكون هذا الديوان يقظة فكر وتعاون بني بعضنا.
األرض  إىل  العودة  يعين  العودة  دار  مركز  ان  وقال 
عام. بوجه  الديوان  عن  وحتدث  كما  اجلذور   وإىل 

حبضور رمسي وشعيب كثيف

الشاعر وسم ريدان يوقع ديوانه اجلديد 
 »يقظة فكر«

الذي  الديوان  اعترب  طوق   بشارة  الشيخ  احلفل  راعي 
وشكر  ووجدانية  وطنية  قيمة  االن  بصدده  حنن 
بقيادة  جانبه  إىل  بقي  الذي  ريدان  وسام  الشاعر 
والسدود  والعراقيل  العواصف  رغم  اجلمعية  سفينة  
يزال. وما  اجلمعية  هلذه  الويف  ريدان  وسام   وبقي 
الشاعر وسام ريدان مؤلف ديوان »يقظة فكر« استهل كالمه 
مرحبا باحلضور شاكرًا  هلم تلبية  الدعوة والقى قصيدة شعرية 
من الديوان عن اجليش اللبناني وبعض القصائد الشعرية 
 الوطنية واالجتماعية القت اعجاب احلضور وتصفيقه احلار.
وجيوز القول ان هذا الديوان حيتوي على وطنيات ووجدانيات 
االنسانية  القيم  واجتماعيات وقد ميثل جمموعة كبرية من 
والثقافية والفكرية وختم الشاعر ريدان كل الذين دعموا 
وساهموا على اجناح هذا احلفل وخص بالشكر الشيخ بشارة 
الديوان هذا وكان  الذي حتمل كامل مصاريف طبع  طوق 
االقبال كبريا على شراء الكتاب بشكل مل يسبق له مثيل من 
 قبل ويف نهاية احلفل قدمت املأكوالت اخلفيفة واملرطبات.

اليونان تستعيد متثالني عاريني هلا قررت 
قطر سرت عورتهما يف متحفها األومليب!

يونانيني  لرياضيني  قدميني  متثالني  اليونان  استعادت 
تعذر عرضهما يف قطر كما كان مقررا، بسبب عريهما، 
الثقافة  وزارة  من  قريب  مصدر  الثالثاء  اعلن  كما 

اليونانية.
ان  الثالثاء  برس  فرانس  لوكالة  املصدر  هذا  وقال 
"التمثالني عادا اىل اليونان، ومنظمو معرض قطر كانوا 
يريدون تغطية عورة التمثالني بقماش اسود". واضاف 
"مل يعرضا واعيدا اىل املستودع وعادا يف 19 نيسان/

ابريل".

الرياضيون  كان  كما  عراة،  شبانا  التمثاالن  وميثل 
االوملبيون يف العصور القدمية، ويرقى االول اىل القرن 
الرومانية  النسخة  هو  والثاني  امليالد  قبل  السادس 

لرياضي يوناني كالسيكي.

وكان وزير الدولة للثقافة اليونانية كوستاس تزافاراس 
يف  املعرض  لتدشني  اذار/مارس   27 يف  الدوحة  زار 
من  "جسرا  يفتح  انه  اىل  مشريا  االومليب،  قطر  متحف 

الصداقة" بني البلدين.

واملعرض الذي يروي كل تاريخ االلعاب، من العصور 
مع  باالشرتاك  وينظم  احلديثة،  االلعاب  اىل  القدمية 

اكسون موبيل قطر، سيستمر حتى 30 حزيران/يونيو.

صيين حيمل جثة ابنته يف 
احلافالت العامة لفقره

قام األب الصيين يانغ تشنغ )35 عامًا( بصحبة زوجته 
لني صن حبمل جثة ابنتهما ”لي” اليت توفيت يف العام 
الثاني من عمرها، يف حقيبة سفر وصعد بها إىل حافلة 
بعدما  الكفن،  تكلفة شراء  استطاعته حتمل  لعدم  عامة 
استلم اجلثة من مشرحة مستشفى ”هيفي” يف مقاطعة 

”أنهوي” ليتجه حنو منزله يف مدينة ”كيوكي”.
وألقت الشرطة القبض عليه بعدما قاموا بتفتيش احلقيبة 

واكتشفوا اجلثة، وخضع األب الصيين لالستجواب.

وقال تشنغ لصحيفة ”الديلي ميل” الربيطانية ”جلأت 
وأطلق  مال”،  من  معي  ما  لقلة  اليائس  اإلجراء  هلذا 
له  واستأجرت  إدانته  دون  املطاف  نهاية  يف  سراحه 
الشرطة تاكسي خاص الستكمال رحلته ملنزله هو وجثة 

ابنته اليت استمرت ساعتني.

واضاف تشنغ ”حنُن لسنا أثرياء وكنت متأكد أن الركاب 
أن  أتوقع  بأي شيء ومل  علم  على  يكونوا  لن  اآلخرين 

حتدث هذه الضجة”.
من ناحيته، قال املتحدث باسم الشرطة ” ال جيوز نقل 
اجلثث من خالل وسائل النقل العام وخاصة بهذه الطريقة 

الغري إنسانية”. 

طوني حلو يقدم مداخلتهحسني ريدان يقدم الحفلطوق يقدم مداخلتهوسام ريدان يلقي كلمته

آل حنا وسايد النكت وحضورالخطيب، طوق، حالل وشربل راضي

جانب من الحضوربدوي خوري وعقيلته، الباشا، الراسي والعبد اهلل
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علم ال يزال حيّاً رغم غزو مفاتيح الطباعة اإللكرتونية
املشغلون الفرنسيون يعتربون اخلط اليدوي مؤشًرا إىل املؤهالت

قد يظن الناس - خاصة الشباب اليافع - أن الكتابة باليد 
ممارسة ألقاها التاريخ يف سلة املهمالت. لكن الواقع أن 
العديد من الشركات الفرنسية ال تزال تعتربها نافذة مهمة 

إىل الشخصية ومعياًرا بالتالي ألهلية صاحبها للوظيفة.
يبدو أن الفرنسيني يتمسكون حتى اليوم بعلم اخلطوط، حد 
بالقلم  الكتابة  الشخص يف  يعتربون طريقة  املشغلني  أن 

أفضل املنافذ ملعرفة مؤهالته ألي وظيفة كانت.
ورغم أن العامل بشرائحه الغنّية والفقرية انتقل إىل لوحة 
املفاتيح اإللكرتونية سواء على الكمبيوتر أو اللوح أو اهلاتف، 
ال يزال للخط اليدوي مقام رفيع ومهم يف فرنسا التجارية 

على األقل، وإن كان هذا يتم يف اخلفاء.
 

بني الِقدم واحلداثة
لكّن  تتوفر بسهولة،  الصدد ال  الدقيقة يف هذا  األرقام   
»بي بي سي« على اإلنرتنت ينقل عن خرباء  تقريًرا جمللة 
خطوط قوهلم إن ما بني 50 و75 يف املئة من شركات البالد 
تنحو لتحليل اخلط سعًيا ملعرفة شخصيات املتقدمني للعمل 

بها وأهليتهم لذلك.

اإلقرار  يف  كثرًيا  ترتدد  نفسها  الشركات  هذه  أن  على 
بذلك... رمبا ألن الكتابة باليد »ليست مسة حداثة« يف زمن 
اإللكرتون هذا، وطبيعي أنها ال تريد ترك االنطباع بأنها ال 

تواكب العصر.

الواقع أن آخر دراسة مستقلة لعدد الشركات الفرنسية اليت 
تنتهج اخلطوط معياًرا للتوظيف أجريت العام 1991. ووقتها 
هذا  إىل  تلجأ  الشركات  هذه  من  املئة  91 يف  أن  وجدت 
املعيار. وإذا كان هذا هو احلال يف ذلك الزمن، فإن تقدير 
حتى  التقليد  هذا  على  حيافظ  الذي  للعدد  اخلطوط  خرباء 
اليوم يبدو معقواًل... وحتى باعتبار نسبة 50 )وليس 75( 
يف املئة األكثر معقولية، فإن هذا يعين أن نصف شركات 
من  العديد  يعتربها  قد  وسيلة  تنتهج  اليوم  العاملة  البالد 

الناس من خملفات التاريخ القديم.

 
حيدث أحيانًا

اخلطوط  خرباء  أطول  إحدى  وهي  بوتييو،  كاترين  تقول 
القول  باعتباره  يفّسر  أال  جيب  هذا  إن  باعًا،  الفرنسيني 
لكنه وسيلة  تلك.  أو  الوظيفة  بهذه  يفوز  الفصل يف من 

تضاف إىل عدد آخر من الوسائل وال تقل أهمية عنها.

تكون  أن  بعد  عادة  »ُيستدعى  اخلطوط  خبري  أن  وتضيف 
حقًا  املؤهلني  و«غربلت«  فحوصاتها  أجرت  قد  الشركة 
للوظيفة. وعندها يطلب إىل هؤالء تقديم رد مكتوب على 

سؤال معني. 
أجل  العينات من  إلينا هذه  »وقتها حتضر  قائلة:  ومتضي 
اخلط  هذا  صاحب  بشأن  للمشغل  النصح  وتقديم  حتليلها 

املشغل  نظر  وجهة  مع  حتليالتنا  تتفق  ما  وغالًبا  ذاك.  أو 
املتقدم  بأهلية  مبدئية  قناعة  إىل  توصل  قد  يكون  الذي 
للوظيفة بناء على سريته الذاتية وأدائه يف املعاينة وخمتلف 
الفحوص اليت جيريها. ولكن حيدث أن نلفت نظر املشغل 
إىل أشياء ال تلتقطها كل هذه اإلجراءات، وحيدث أيًضا أن 
تكون نصيحتنا املقدمة معاكسة لالنطباع األولي الذي خرج 
به املشغل فيتخذ قراره بأن من األفضل له تفادي تعيني 

شخص معني كان على وشك منحه الوظيفة«. 
 ملاذا اخلط اليدوي؟

حتليل اخلطوط شيء معقد يدخل فيه قياس أشكال احلروف 
وأطواهلا وأحجامها وزوايا ميالنها والكيفية اليت ترتابط بها 
واملساحات بني أحرفها وبني كل كلمة وأخرى وحجم الضغط 
أو ابتعادها  الواقع على القلم لكتابتها، ودرجة قربها من – 
الذي يتلقاه الشخص وهو يتعلم  املعيار األكادميي  عن – 

الكتابة يف املدارس االبتدائية.
واألساس يف كل هذا هو أن خط اليد يلقي أضواء ساطعة 
على الشخصية، ال يراها صاحبها نفسه إال إذا كان خبرًيا يف 
معانيه وخباياه. ويقول بريتران دوران، الذي يدير مؤسسة 
للبحوث الدولية وتلقى تدريًبا يف علم اخلطوط لثالث سنوات 
بنيويورك: »دراسة اخلط هي أيًضا دراسة الطاقة اليت حترك 
بوعي منه أو بدونه  اليد، والرسالة اليت يبعث بها الكاتب – 

–عرب حركة يده هذه«.
 علم نفسي ال يقاس باألرقام

العجالة  هذه  يف  ميكنين  »ال  بقوله:  األمر  دوران  يلخص 
للخطوط.  مهمتنا كمحللني  بها  نؤدي  اليت  الطريقة  وصف 
هذا علم متخصص ويف غاية التعقيد. لكن بوسعي القول 
إنه يقوم على التعاليم الواردة يف كتابات العامِل والطبيب 
جناح  قياس  العسري  من  كان  وإذا  يونغ.  كارل  النفسي 
يعين  ال  فإن هذا  احلسابية،  واملعادالت  باألرقام  حتليالتنا 
أنها ليست أداة دقيقة وفّعالة يف ما يتعلق بإلقاء الضوء 

الساطع على خبايا النفوس«.
ويقول اخلبري جيفري ديفني، الذي تستعني بعلمه يف هذا 
اجملال بعض كربى الشركات: »الواقع أن نصائحي القائمة 
على قراءة معاني اخلطوط تقف وراء تعيني ما ال يقل عن 
كان  إذا  عالية.  تنفيذية  مناصب  سنويًا يف  مائة شخص 
تلو  املرة  بي  يستعينون  فلماذا  معنى،  بال  اخلطوط  علم 

األخرى«؟
صالح أمحد

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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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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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

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

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢
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صحة ومجتمع

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

 القلق والتوتر سببان لعسر اهلضم ...
اليك اهم االرشادات

تبدأ  اهلضم  عملية  أن  نعلم 
تكسر  حيث  الفم  يف  عادة 
اليت  املأكوالت  األسنان 
صغرية.  حبيبات  إىل  نأكلها 
اللعاب  اللعابية  الغدد  وتفرز 
عملية  تسهيل  يتوىل  الذي 
البلع، كما حيتوي اللعاب على 
إنزميات تبدأ بهضم النشويات 
واألرز  واخلبز  البطاطس  مثل 

واملكرونة وخالف ذلك.
سوء  مشاكل  نتفادى  ولكي 
اهلضم فإنه جيب مضغ الطعام 
من  خيفف  لكي  جيدًا  مضغًا 
بلع  عملية  تتم  اهلضم.  عسر 
احللق  يف  مروره  عرب  الطعام 
ثم املريء ويصل إىل املعدة 
املعدة  حلمض  يتعرض  حيث 
اليت  اهليدروكلوريك(  )محض 
وعادة  اهلضم،  عملية  تكمل 
يبقى الطعام يف املعدة ما بني 
نصف ساعة إىل أربع ساعات، 
فمثاًل  املأكوالت،  نوع  حسب 
أكثر  وقتًا  تتطلب  الدهنيات 
يصل  ذلك  بعد  ثم  للهضم، 
الدقيقة  األمعاء  إىل  الطعام 
اهلضم  عملية  تستكمل  حيث 
واالمتصاص. يقوم البنكرياس 
عصارتهما  بصب  والكبد 
أجل  من  الدقيقة  األمعاء  يف 
يبلغ  اهلضم.  عملية  تسهيل 
تقريبًا  الدقيقة  األمعاء  طول 
الطعام يف  أمتار ويبقى  ستة 
حوالي  اهلضمي  اجلهاز  هذا 
متتص  وأخريًا  ساعات،  عشر 
من  تبقى  ما  الغليظة  األمعاء 
تتخلص  ثم  واملاء  املغذيات 
من الفضالت عن طريق الرباز. 
الطعام  هضم  يتم  مل  وإذا 
الطعام  فإن  جيدة،  بصورة 
ميكن أن يتخمر أو يتعفن يف 
األمعاء، مما يؤدي إىل تكوين 
كربيتيدا اهليدروجني والنشادر 
ومن  الكربون.  أكسيد  وثاني 
الغنية  األغذية  أن  املعروف 
مثل  املعقدة  بالكربوهيدرات 
األطعمة  هي  واحلبوب  الفول 
األساسية املسئولة عن تكون 
حيث  التخمر،  بسبب  الغازات 
ولذلك  اهلضم  صعبة  أنها 
غري  دقائق  تعطى  فإنها 
بكرتا  عليها  تتغذى  مهضومة 

األمعاء.
الربوتينات  هضم  عدم  أما 
حدوث  إىل  فيؤدي  حدث  إذا 
التعفن، وإحداث غازات ذات 
كربيتيد  مثل  كريهة  رائحة 

اهليدروجني والنشادر.
يعزو العلماء سوء اهلضم إىل 
العوامل النفسية مثل الضغوط 
والقلق والتوتر أو خيبة األمل، 
اضطراب  إىل  تؤدي  حيث 
تتحكم  اليت  العصبية  اآللية 
املعدة  عضالت  انقباض  يف 
أنزميات  أن  كما  واألمعاء. 
اهلضم إذا نقصت تؤدي إىل 
ما  وكثريًا  األمعاء  متاعب يف 
يصاحب ذلك ما يعرف حبرقة 

القلب.
اإلمساك  اهلضم  مشاكل  من 
مسبباته  أهم  من  يكون  لذي 

نقص األلياف يف الغذاء وقلة 
واملاء،  السوائل  استهالك 
حركة  أو  األمعاء  انتظام  لكن 
إىل  من شخص  التربز ختتلف 
آخر فإذا كان الشخص ال يتربز 
يوميًا فهذا ال يعين أنه يشكو 
الكثريين  اإلمساك. فعند  من 
حركة  حتصل  ال  الناس  من 
التربز أكثر من ثالث مرات يف 
شرط  طبيعي  وهذا  األسبوع، 
أن يكون الرباز أو عملية التربز 

سهلة وغري مؤملة.
اللجوء  عدم  إىل  التنبيه  جيب 
الكيميائية  املسهالت  إىل 
ملشكلة  التعرض  حال  يف 
استمرت  وإذا  اإلمساك. 
من  ألكثر  اإلمساك  مشكلة 
التعليمات  من  بالرغم  أسبوع 

اآلتية فاستشر طبيبك فورًا:

1- حاول اإلكثار من استهالك 
واجملففة  الطازجة  الفواكه 
مع  الطازجة  واخلضروات 
وبينها  اليومية  الوجبات 
فاكهة  قطعة  أو  حبة  وتناول 

مساء كل يوم قبل النوم.

اخلبز  استبدال  حاول   -2
من  وأكثر  بالبين  األبيض 
مع  املشوي  البطاطس  تناول 

قشرته.

املكونة  األطباق  من  أكثر   -3
واللوبيا  كاليخنة  اخلضر  من 
والسبانخ والفاصوليا والبامية 
وامللوخية وخفف ما استطعت 
والدجاج  احلمراء  اللحوم  من 

والبيض اخلالية من األلياف.

4- اشرب 8 أكواب من املاء 
يوميًا ومن املمكن أن تستعني 
وخاصة  الفاكهة  بعصري 
واحلساء  واخلضر  األناناس 

على خمتلف أنواعه.

5- ال تغفل احلاجة إىل تفريغ 
هذا  إغفال  إن  أمعائك. 
أكثر  من  يكون  اإلحساس 
لإلمساك،  املسببة  العوامل 
يف  التالميذ  عند  وباألخص 
األشخاص  بعض  أو  املدرسة 
الذين يرفضون تفريغ أمعائهم 

خارج منازهلم.

باأللياف  االستعانة  ميكن   -6
املوجودة يف الصيدليات على 
مساحيق،  أو  أقراص  شكل 
والتأكد من تناوهلا مع الكثري 
من املاء مثل ميتاميوسيل أو 

البسيليوم.
أن  استطاعتك  قدر  حاول   -7
وجباتك  يف  منتظمًا  تكون 
بني  شيء  أي  تناول  وعدم 
تنتظم  لكي  الثالث  الوجبات 

عندك عملية التربز .
اهلضم  مشاكل  من  أن  كما 
احلرقة فأسبابها كثرية، وميكن 
أن تكون عابرة بعد وجبة غنية، 
كما ميكن أن يشكو الشخص 
وباألخص  باستمرار،  منها 
اليت  العضلة  تكون  عندما 
واملعدة  املريء  بني  تفصل 
حلموضة  فتسمح  ضعيفة 
أعلى  إىل  بالوصول  املعدة 
وهذا  الفم،  إىل  ومنه  احللق 
املعدي  باالرجتاع  يعرف  ما 
أمراض  أحد  وهذا  املريئي 

اهلضم.
اليت  املأكوالت  بعض  هناك 
األمحاض  إفراز  من  تزيد 
احلرقة  وتسبب  املعدة  يف 
والطماطم  الشوكوالتة  وهي: 
وصلصة الطماطم واحلمضيات 
والربتقال  الليمون  مثل 
واليوسفي والكيوي واجلريب 
واملواد  والبهارات  فروت 
أنواعها  خمتلف  على  الدهنية 
واملشروبات  واملقليات 

الكحولية والتدخني.
فإنه  احلرقة  نتجنب  ولكي 
اإلرشادات  اتباع  علينا  جيب 

التالية:

•إذا كنا نشكو من وزن زائد 
فيجب علينا أن خنفف منه.

•بداًل من تناول وجبتني أو ثالث 
عدة  تتناول  أن  ميكن  كبرية 

وجبات صغرية وخفيفة.

مباشرة  نستلقي  أال  •جيب 
أن  وجيب  الطعام  تناول  بعد 
نكون جالسني على األقل ملدة 

ساعتني إىل ثالث ساعات.

الوجبة  بعد  كثريًا  ننحين  •ال 
مباشرة.

•جيب أن نسند رؤوسنا بأكثر 
من وسادة أثناء النوم يف الليل 
خالل  االنزعاج  نتجنب  لكي 

النوم.
السوائل  تناول  عدم  •جيب 
بني  نتناوهلا  بل  الوجبات  مع 

الوجبات.
•كما جيب أال نتناول الفاكهة 
بعد الوجبة مباشرة ويفضل أن 
تكون قبل الوجبات على األقل 

بساعة. 

 املاجنو تعمل على ختفيض مستوى السكر يف الدم 

ختفيض  على  تعمل  املاجنو 
 / واشنطن  السكر  مستوى 
توصلت أحدث األحباث الطبية 
إىل أن تناول "املاجنو" يعمل 
السكر  مستوى  خفض  على 
البدناء،  بني  الدم  فى 
معدل  تقليل  إىل  باإلضافة 
خماطر  ثم  ومن  االلتهابات 

اإلصابة بالسرطان.
لوكاس"  "أدرينالني  وكان 
أستاذ السكر وعلوم التغذية 
جبامعة "أوكالهوما" األمريكية 
حتليل  على  أحباثه  أجرى  قد 
معدالت استهالك املاجنو بني 
مثانية  وحنو  رجال  عشر  أحد 
سيدات من املتطوعني وتأثري 
توزيع  على  االستهالك  هذا 
خاصة  البدناء،  بني  الدهون 
كتلة  معادل  ختطى  ممن 

أجسامهم الثالثني نقطة.
إتباع  على  الدراسة  وعمدت 
الدراسة  فى  املشاركني 
على نظام غذائي متوازن مع 
من  جرامات   10 حنو  تناول 
هيئة  فى  الغذائية  املكمالت 
اجملفف،  املاجنو  من  قطع 

من  100جرام  يعادل  والذى 
وذلك  الطازج  املاجنو  قطع 

لنحو 12 أسبوعا.
تراجع  إىل  املتابعة  وأشارت 
ملموس فى مستويات السكر 
املشاركني  بني  الدم  فى 
أقل  لتصبح  الدراسة  فى 
بني  املطلوبة  الضوابط  من 
أنه  إال  واإلناث،  الذكور 
فى  يذكر  تغري  يلحظ  مل 
الطعام  استهالك  معدالت 

الوقت  فى  اجلنسني  بني 
طفيف  ارتفاع  حدث  الذى 
اجلسم بني  كتلة  معادل  فى 

السيدات باملقارنة بالرجال.
التى  األولية  األحباث  كانت 
أجريت على جمموعة من فئران 
املاجنو  أن  لوحظ  التجارب 
مستوى  حتسني  على  تعمل 
سكر اجللوكوز فى الدم ممن 
مت إتباعهم نظاما غذائيا غنيا 

بالدهون. 

حتذير من »خطر« إضافة احلليب إىل الشاي
لندن / أكدت دراسات طبية 
جبميع  اللنب  أهمية  مدى 
مشتقاته يف احلفاظ على صحة 
اإلنسان ووقايته من أمراض 

عديدة أهمها السرطان.
تتجاهل  مل  ذاته  الوقت  يف 
األحباث مزايا الشاى العالجية 
الزهامير  على  القضاء  يف 
هل  ولكن  القلب،  وأمراض 
امتزج  إذا  البعض  تسائل 
الشاى مع اللنب ماذا حيدث، 
وهل يستطيع اإلنسان بذلك 
أن حيصل على املزايا العالجية 
للنوعني على حد سواء أم أن 

هناك نوع يبطل مزايا اآلخر.
دراسة  عنه  ما كشفت  وهذا 
إضافة  أن  مؤكدة  أملانية، 
أن  ميكن  الشاي  إىل  احلليب 
الشاي  مميزات  من  تقلل 
أمراض  على  الواقي  وتأثريه 

القلب .
شرب  أن  الباحثون  وأوضح 
الشاي يساعد حركة الشرايني 
بالتوسع واإلرختاء ،  مما يسمح 
جيداًً ،   الدم  ضغط  بإبقاء 
حيتوي  اليت  الربوتينات  وأن 
تدعي  واليت  احلليب  عليها 
بـالكازينات هلا تأثري معاكس 

لتأثري الشاي .
 

أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
تدعي  الشاي  يف  جزيئات 
بتوسيع  تساعد  "كاتيشينز"  
مادة  بتوليدها  الشرايني 
"أوكسيد  تدعي  كيماوية 
جزئيات  ولكن  النيرتيك"،  
متنع  احلليب  يف  الكازينات 
افتعال  من  "الكاتيشينز" 

توليد أوكسيد النيرتيك . 
وأكد الدكتور روبرت فوجيل 

هذه  أن  مرييالند ،  جبامعة 
املرضى  ترشد  الدراسة 
يفعلوه  أن  جيب  ما  إىل 
احلليب  إضافة  عدم  وهو 
ويعترب  الشاي .......,  إىل 
مضادات  أهم  من  الشاي 
األكسدة ، ويظهر بوضوح يف 
من شرب  تكثر  اليت  البلدان 
اإلصابة  نسب  قلة  الشاي 
ونصح  القلب .   بأمراض 
بداًل  الليمون  بإضافة  األطباء 
إىل  الكرمية  أو  احلليب  من 

الشاي .
وقد أضافت دراسة بريطانية 
أن الدول مثل بريطانيا التى 
يستهلك فيها الشاى بصورة 
مل  باحلليب  خملوطًا  منتظمة 
خماطر  فى  تراجع  بها  يظهر 
القلب  بأمراض  اإلصابة 
الحتساء  نتيجة  واجللطات 

الشاى.
اخلرباء  بعض  وقام 
دراسة  بعمل  واملتخصصني 
لبحث الفوائد الصحية إلضافة 
اللنب للشاي، ووجدوا أن اللنب 
قد يتفاعل مع بعض مضادات 
األكسدة املوجودة يف الشاي 
على  الشاى  قدرة  يعوق  مما 
اليت  احلرة  الشوارد  حماربة 

تدمر خاليا جسدك.
وأكد اخلرباء أن إضافة اللنب 
متنع  األسود  الشاي  إلي 
هذا  من  اجلسم  استفادة 
على  يعمل  والذي  األخري، 
أمراض  من  اجلسم  محاية 
أن حيسن  ميكن  كما  القلب، 
التمدد  علي  الشرايني  قدرة 
ميكن  وبالتالي  واالسرتخاء، 
صحي  مستوي  علي  احلفاظ 

لضغط الدم.
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كتابات

النجمةاالستعراضية  هيفا وهيب يف سيدني:
احلياة حلوة بس نفهمها كما غنى املوسيقار اخلالد فريد االطرش 

منذ سنوات قليلة احييت النجمة االستعراضية هيفا وهيب حفلة كربى يف سيدني واجريت معها 
مقابلة صحفية رددت اغنية املوسيقار االكرب اخلالد فريد االطرش 000 احلياه حلوه بس نفهمها 
ونطرد  بالدنا  تستقر  عندما  احللوة  احلياة  امجل  ما  0000حقًا  انغامها  احال  ما  غنوه  000واحلياه 

احملتلني ونرفع اعالم الوحدة العربية انشاء اهلل 0

النجمة الحسناء هيفا وهبي والزميل اكرم املغوش )ارشيف(
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 أربع نسوة خيتطفنت جندياً و»يغتصبنه« خلمسة أيام 
واغتصاب  زميبابوي ضحية خطف  راح جندي  مألوفة،  حادثة غري  يف 
مريع على أيدي بعض النساء. وبدأت قوات األمن عملية حبث موسعة 
للقبض عليهن ألن األمر صار يتصل بـ »شرف« القوات املسلحة كما 

قيل.
أوردت أنباء زميباوي أن أربع نسوة اختطفن جنديا واغتصبنه على حنو 
شبه مستمر لفرتة مخسة أيام متصلة. وعندما قارب اهلالك اقتدنه اىل 

منطقة جبلية وعرة ورمجن ساقيه باحلجارة كي ال يتاح له اهلرب منها.
وقالت الصحف الرببطانية اليت أوردت اخلرب إن حمنة اجلندي الشاب 
لرجائه  وامرأتني  رجال  تضم  مرسيدس  سيارة  استجابت  عندما  بدأت 
إيصاله من هراري اىل وجهته وهي بلدة موتاري. وبعد حنو ساعة من 
بدء الرحلة انعطفت السيارة اىل طريق فرعي خمتلف عن ذلك الذي كان 

جيب ان تسري عليه.
وعندما تساءل هذا الشاب عما حيدث والسبب يف هذا االنعطافة، قيل 
له إن الغرض هو شراء بعض الطعام. وقال احملقق نوزونديوا كلني، 
الضحية طلب  إن  القضية،  الزميبابوية يف هذه  الشرطة  باسم  الناطق 
عندئذ وقف السيارة وإنزاله منها. لكن وجد أنه مبواجهة مدية طويلة 

حادة وُطلب اليه السكوت أو املوت ذحبا.
وأضاف كلني أن إحدى املرأتني عمدت بعد ذلك اىل عصب عينيه 
بقطعة قماش سوداء. ثم سارت بهم السيارة مسافة غري معلومة حتى 
ُقّيد وُنزعت  ما. وهنا  أدخل يف منزل  وُأخرج منها اجلندي ثم  توقفت 
مالبسه وأخذ منه هاتفه اجلوال وحمفظته اليت كان حيمل فيها ما يعادل 

55 دوالرا امريكيا.
ثم اختفى الرجل وانضمت امرأتان جديدتان اىل األخريني، فطلنب منه 
ممارسة اجلنس مع إحداهن. وتبعا للمحقق كلني فقد تناوبن عليه بعد 
ذلك طوال فرتة أسره اليت استمرت من 19 الشهر احلالي حتى 23 منه. 
وعندما بدا هلن ان قواه خارت بالكامل وخشني موته بينهن أخذنه اىل 
منطقة جبلية وعرة. وهنا رمجن ساقيه باحلجارة فأصيبت اليسرى جبراح 

خطرية وتركنه هناك ملصريه.
متكن  فقد  احلركة،  عن  شّل  هو  الرجم  هذا  من  املقصود  ان  ورغم 
من الوصول اىل مركز ساكوبفا  رمبا بفضل تدريبه العسكري –  الرجل – 
للشرطة حيث أبلغ عن احلادثة املخيفة. وبدأت قوات األمن وسط الشرطة 
واجليش عملية موسعة للبحث عن النسوة األربع والرجل الذي ساعدهن 
على تنفيذ جرميتهن لكنها مل تثمر شيئا حتى وقت كتابة اخلرب. ورمبا 
كان سبب هذه اهلّمة من قبل السلطات األمنية أن األمر صار يتعلق 

بهيبة القوات املسلحة و«شرفها« كما سارع البعض اىل القول.

املشاركني  العربية  النشر  دور  اصحاب  من  العديد  استغرب  بغداد:    
يف معرض بغداد الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى اخلامس من شهر ايار 
/ مايس املقبل، من ضعف االقبال اجلماهريي والقدرة الشرائية للناس، 
معللني ذلك بأسباب خمتلفة تبدأ من الظرف السياسي احملتقن الذي يعيشه 
العراق وال تنتهي بضعف االعالن عنه او تزامنه مع معارض اخرى او عدم 
وجود جديد وصوال اىل غالء االسعار، على الرغم من ان البعض يرى ان 
جمرد اقامة املعرض يف هذه الظروف هو صورة مجيلة تعطي لبغداد قدرا 

كبريا من الزهو واحملبة.
   وانطلقت.. فعاليات املعرض بدورته الثانية حتت شعار )ألن املعرفة 
هويتنا(، الذي تقيمه دار الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة 
العراقية، ضمن مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية، مبشاركة أكثر من 
ثالمثائة ومخسني دار نشر عربية وعاملية وعراقية، وأكثر من 50 ألف عنوان 
أخرى  ثقافية  نشاطات  ترافقه  املختلفة..،  واملعارف  والعلوم  اآلداب  يف 
والنقد  والقصة  والشعر  واملوسيقى  واملسرح  السينما  فروع  على  موزعة 
وحفالت توقيع الكتاب والتشكيل والفكر، وأيضا مناقشة الظواهر الثقافية 
احلديثة عرب منتدى )جسور( و )املقهى الثقايف(، حيضرها النخبة من اهل 

االدب والثقافة والفن واالعالم.
 وميكن قراءة افكار دور النشر املشاركة من خالل الذين يقومون عليها 
وقد اعربوا يف احاديث لـ )ايالف( عن دهشتهم من احلضور القليل على 
كانت  الدينية  الكتب  ان  اىل  اشاراتهم  مع  وامنياتهم،  توقعاتهم  خالف 
االكثر لفتا للنظر لكنهم يعرتفون انها حالة عادية حتدث يف مجيع املعارض 
العربية السيما يف االوضاع اليت شهدتها الدول العربية اليت تقلل من اقبال 

القاريء على كتب االدب وغريها.
    فقد قال حممد عصام جاسم، دارة احلضارة السعودية / وكالة: هذه 
هي املشاركة االوىل لدار احلضارة للسعودية، وبالنسبة للعناوين قد اتينا 
بـ 200 عنوان يف جماالت االعشاب والتغذية والصحة والرشاقة والعالقات 
االسرية، ولدينا شيء قليل يف جمال التنمية البشرية، وبصراحة.. فوجئنا 
هذا  ان  نتوقع  كنا  وقد  الناس،  من  اقبال  عليه  ليس  كله  املعرض  ان 
اقبال شديد وحركة شراء عالية جدا ولكن فوجئنا  املعرض سيكون عليه 
ثالثة كتب  بعت  االوليني  اليومني  خالل  انين  اخفيك  وال  القليل،  بالعدد 
فقط، وميكن لي ان اقول اننا شاركنا يف معارض كثرية ولكنين الول مرة 

ارى حركة ضعيفة مثلما يف هذا املعرض.
 واضاف: ال اعرف االسباب وراء هذا االقبال الضعيف على الرغم من ان 
التغطية االعالنية يف الشوارع راقية جدا، فأينما نذهب يوجد اعالنات ولكن 
يف القنوات الفضائية رمبا ضعيف، واعتقد ان الوضع االمين أثر سلبا على 

جميء الناس اىل املعرض.
اما امسى حبال من شركة انسكلوبيديا / لبنان، فقالت:هذه هي مشاركتنا 
لدينا  والتصاميم،  املعمارية  باهلندسة  خيتص  ما  كل  لدينا  حنن  الثانية، 
اعمارة  بهندسة  فقد  ولكنها خمتصة  عنوان  مئيت  من  اكثر  عناوين كثرية 
وهذا يعين ان املعندس فقط هو الذي من املفروض ان يأتي الينا وكذلك 

طالب اهلندسة والشركات ايضا.
 واضافت: طبيعة االقبال ليست قوية جدا ال عندنا وال عند غرينا، رمبا 
الدعاية مل تكن جيدة او رمبا الناس متخوفة من الوضع االمين او رمبا هناك 
ناس تنتظر اىل اخر ايام املعرض عسى ان جيدون ختفيضا يف االسعار، 
ابع اال  انا مل  لكن اسعارنا غالية نسبيا الن كتبنا اجنبية وليست عربية، 
بأس  ال  الناس  من  عدد  املعرض  زار  بعد  الثالث  اليوم  عشرة كتب يف 
به،ومع ذلك لدينا أمل الن املعرض ال ميكن ان نعرفه اال يف اخر ايامه 
وحسب نوعية الناس، فأن مل يأت املهندس او شركة اهلندسة او طالب 
ان  بالناس، وحنن ال ميكن  مليئا  املعرض  اهلندسة لن استفيد ولو كان 

خنفض من اسعارنا الن كتبنا اجنبية وحمدودة.
هي  هذه  املصرية:  مشس  نشر  دار  الدين،  مشس  اسالم  قال  فيما 
تكون  ال  اهلل  شاء  وان  للكتاب،  بغداد  معرض  يف  لنا  االوىل  املشاركة 
االخرية، حنن نشارك من ضمن 33 دار نشر مصرية بـ 300 اصدار متنوع 
من بينهم 42 اصدارا عراقيا، ولكن لالسف االقبال كان ضعيفا يف املعرض 
بشكل عام، ولكن املميز فيه هي الفعاليات الثقافية وانا وجدتها رائعة 
وهناك تفاعل وجتاوب، ولكن االقبال على الشراء يف االيام االوىل شكل 

صدمة ملعظم الناشرين.
 واضاف: ال اظن ان الوضع االمين سبب يف ضعف االقبال، ولكنين اظن 
ان تداخل الفعاليات يف العراق هو السبب، فقد كان يف بداية الشهر هناك 
التداخل  ان هذا  اعتقد  بابل،  ايام هناك معرض يف  اربيل وقبل  معرض 
يقسم اجلمهور ما بني اكثر من معرض ومكان، نتمنى ان يكون يف االيام 

االخرية افضل ان شاء اهلل.
وتابع: جتولت يف املعرض طبعا، ولفت نظري الكتب الدينية اليت هي 
االكثر يف املعرض، فالكتب الدينية يف املعارض العربية دائما هي االكثر 
رمبا النها غري مرتبطة مبوسم او حدث ومناسبة لكل االعمار والفئات، وهذا 
ما شاهدته يف معرض القاهرة وابو ظيب، واعتقد ان املواطن العربي بدأ 
مييل اىل هذه الكتب رمبا الن االحداث الفارضة نفسها على العامل العربي 
االدب،  على  العربي  القاريء  اقبال  قللت  وقد  واالمنية  السياسية  هي 
واعتقد ان مستوى االبداع كان له سبب فالقاريء العربي فقد الثقاة يف 

جودة االبداع العربي.
التنوير  ودار  لبنان  من  املعارف  منتدى  عساف،  علي  قال  جانبه  من   
عرب  الكتب  نبعث  السابق  يف  وكنا  بغداد،  اىل  جنيء  مرة  اول  اجلزائر: 
العربية  للثقافة  بغداد عاصمة  ان جنيء الن  احببنا  السنة  توكيالت، هذه 
والدولة داعمة له، لنشارك ونتعرف على االجواء، حنن لدينا كتب ادبية 
ولكن  عنوان،   400 بنحو  ودينية  واقتصادية  وسياسية  وفلسفية  وعلمية 
خالل االيام االربعة ايام مل يكن احلضور كما جيب وكما كنا متوقعني له، 
على الرغم من اننا عملنا ختفيضات، وال اعرف االسباب، واملفروض عادة 
ان جنيء لنتعرف على املؤسسات واملكتبات ولكن اىل حد االن مل نتعرف 
من  نشر  ودار  كشغل  ولكننا  منا  ميرون  واشخاص  زوار  هناك  عليهم، 

معرض بغداد الدولي للكتاب.. تعددت االسباب واالقبال اجلماهريي.. ضعيف
عبداجلبار العتابي

املفرتض ان يكون تعاملنا مع املكتبات او املؤسسات او اجلامعات.
 واضاف: االقبال اجلماهريي يعد بصراحة اقل من املستوى الطبيعي، 
وحتى حني جتولت فيه وجد الشكوى من اجلميع، واملفروض ان يكون هناك 

تعارف مع املكتبات حتى لو مل يأخذوا كتبا وذلك من اجل املستقبل.
 فيما قال عمار عبد اهلل: حنن شركة دار البيان للنشر والتوزيع، وكالء 
توزيع مركز االمارات لالحباث السرتاتيجية يف دولة االمارات العربية املتحدة 
دار  توزيع  ووكالء  والثقافة  للسياحة  ابو ظيب  هيئة  توزيع  وكالء  وكذلك 
الثقافة واالعالم حكومة الشارقة وكذلك مؤسسة االبداع الفكري يف الكويت، 
هذه املشاركة الثانية لنا يف معرض بغداد الدولي للكتاب، متتاز العناوين 
اخلاصة مبركز االمارات بقضايا اسرتاتيجية يف جمال االدارة والنفط والعلوم 
السياسية وغريها، كذلك هيئة ابو ظيب اغلب الكتب مرتمجة من روايات 
املسرح  جمال  الشارقة يف  حبكومة  اخلاصة  والكتب  اجتماع،  وعلم  وشعر 

والفن التشكيلي وغريها، وال تقل العناوين عن الفي عنوان.
 واضاف: االقبال اىل حد اليوم الرابع دون مستوى الطموح، هناك من 
يتكلم عن عموم الوضع، رمبا ان املعرض تزامن مع فرتة االمتحانات، حنن 

حنتاج اىل توجيه اكثر من خالل وسائل االعالم من اجل التشجيع حلضور.
نشارك  والتوزيع:  للنشر  الذاكرة  دار  خضري،  عصام  الدكتور  وقال   
 3 حنو  لدينا  حنن  واجنبية،  عربية  نشر  دار   15 اىل  باالضافة  مبنشوراتنا 
االف عنوان، واملعرض متيز هذه السنة بتنظيمه اجليد والقاعة مالئمة جدا 
قبل  من  اقبال  يوجد  ال  ولكن  املواطنني  قبل  من  اقبال  ومهيأة، وهناك 
الدولة، من مؤسسات الدولة،ورمبا االقبال على جناحنا افضل من سواه الن 
لدينا تنوعا كبريا، فهناك ظرف غري طبيعي يف البلد االن اثر تأثريا واضحا 
الرغم من هذا هناك اقبال، ففي كل سنة نشرتك  على املعرض، وعلى 
يف معرض جند ابناء احملافظات متواجدين بشكل مياثل عدد احلاضرين من 
بغداد، ولكن االن شاهدنا اناسا قليلني من احملافظات، ومن خالل متابعيت 
هناك من صار عنده طلب عال جدا وهناك متوسط والبعض قليل والبعض 
كتبها،  كل  باعت  املصرية  الشركات  احدى  فمثال  طلب،  عنده  حيدث  مل 
اما حنن فقد ضخينا كتبا جديدة بعد ان بيعت كميات منها، ومعظم كتبنا 

اكادميية علمية.
للمرة  نشارك  للعلوم:  العربية  الدار  من  زين،  وسام  قال  ذلك  اىل   
عنوان،  االف  اربعة  عددها  اليت  عناويننا  من  باملئة   15 بنسبة  االوىل، 
والفلسفة  املرتمجة  الروايات  تتضمن  عنوانا،   500 بنحو  نشارك  اننا  اي 
الرغم من  والنقد والكتب السياسية والطبخ واالطفال والكمبيوتر، وعلى 

ان  نعتقد  اننا  اال  ايام  اربعة  مرور 
املعرض مل يفتتح بعد الن احلضور 
ضعيف جدا وال اعرف االسباب، رمبا 
او ميكن كثرة  اخر،  او شيء  امنية 
فقبل  احملافظات،  يف  املعارض 
مدة كان يف اربيل واخر يف كربالء 
القدرة  ختفف  وهذه  النجف،  ويف 
الشرائية للمواطن، فباالمجال يعترب 

معرضا ضعيفا.
 واضاف: الشكوى اليت لدينا ان 
القدرة الشرائية ضعيفة جدا فضال 
عن عدم وجود حضور الفت من قبل 
يف  اشاهد  ما  عادة  فأنا  الناس، 
زيارات  هناك  ان  املعارض  اغلب 
ورمبا  وفودا،  تعمل  اليت  للمدارس 
الوضع االمين اثر على هذا ولكن ان 
شاء اهلل يكون الوضع خريا، وعلى 
االيام االخرية  العموم يقال ان يف 

يكون هنالك اقبال افضل.
اما مسك اخلتام فكان مع الكتيب 
ال  قال:  الذي  علي،  حمسن  ستار 
الدولي  بغداد  معرض  يف  جديد 
اجد  مل  احلالية،  دورته  للكتاب يف 
ما يدهشين بل انين وجدت العناوين 
مكررة، سبق لي ان ذهبت اىل اربيل 
وشاهدت حجم دور النشر املشاركة 
وقدمت  رصانة  اكثر  وكانت  هناك 
اجلديد، انا ارى ان املتبضع العراقي 
والبغدادي حتديدا اصيب خبيبة امل 
اظن  وال  جدا  مرتفعة  االسعار  كون 
احلصول  يبغي  الذي  القاريء  ان 
على عنوان يقطع املسافات الطويلة 
يف بغداد اليوم املليئة بالسيطرات 
والكتل الكونكريتية كي جيد الكتاب 
شارع  اسعار  من  ارتفاعا  اكثر 

املتنيب.
 واضاف: االقبال اجلماهريي غري 
احلكومة  من  وآمل  بالتأكيد،  جيد 
القضية  هذه  تضع  ان  العراقية 
الالحقة  الدورات  يف  اعينها  نصب 
للمعرض  الرتويج  على  وتعمل 
طالب  جعل  على  العمل  خالل  من 
اجلامعات وتسهيل مهمتهم وتوفري 
وسائط نقل كي يطلعوا على ما هو 

جديد على اقل تقدير.
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تتمــات

خماوف من انسداد..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

رئيس الوزراء املكلف موقفها السليب من املعايري االساسية اليت 
اعلنها  اليت  وضعها للتشكيلة احلكومية جاء متزامنا مع املواقف 
السيد نصراهلل واليت تعترب اجهازا على »اعالن بعبدا«وانقالبا معلنا 
اي  بعرقلة  آذار اختذ قرارا واضحا  ان فريق 8  عليه، مما يعين 
احلكومة  تشكيل  عملية  تقييد  اىل  يسعى  وانه  سياسي  انفراج 

اسوة بالدفع حنو التمديد جمللس النواب.
املناخ  يؤدي  ان  »الوسطية«من  االوساط  بعض  كذلك ختّوف 
املتوتر الذي نشأ عن مواقف نصراهلل واليت جبهت بسقوف عالية 
كان ابرزها يف البيان الذي اصدره الرئيس سعد احلريري متهما 
واالهلية«  االقليمية  احلروب  لبنان يف  »زج  على  بالعمل  االخري 
واالنتخابي  احلكومي  بشقيها  السياسية  االزمة  جممل  اعادة  اىل 
اىل نقطة الصفر واملراوحة الطويلة مع ما يرتبه ذلك من اخطار 

ومزالق.

أسبوع على األكثر
وسط هذه االجواء اوضحت اوساط رئيس الوزراء املكّلف  انه 
بعد اللقاء االخري الذي مجعه ووفد 8 آذار ال يزال ينتظر عودة 
التواصل بني اجلانبني وخصوصا يف ضوء رغبة سالم يف معرفة 
سالم  اجواء  بدت  وقد  اللقاء.  ذلك  يف  دار  ما  على  الوفد  رد 
مستعجلة الرد يف اشارة اىل سؤاله الوفد يف اللقاء االخري متى 
سيكون جوابه؟ وملا مسع ان االمر سيكون موضع تشاور، قال انه 
يرغب يف احلصول على جواب قريبا ولن  ينتظر أكثر من اسبوع . 
وعليه يبدو ان اللقاء املقبل سيكون يف غضون أيام ورمبا ابتداء 
من الثلثاء املقبل بعد انتهاء اجازة االعياد، إال اذا طرأ ما يستوجب 
االستعجال فيعقد اللقاء يف الساعات الثماني واالربعني املقبلة. 
وقالت اوساط سالم لـ«النهار« ردا على ما يرتدد عن املطالبة 
بالثلث املعطل ضمانًا للفريق الذي يطالب به ان »الضمان هو يف 
الرئيس سالم نفسه واي ثلث معطل لن ينشئ حكومة تعمل«. 
االسبوع  حتى  املهلة  ان  االوساط  هذه  اعتبار  االنتباه  واسرتعى 
املقبل كافية جلالء االمور وذلك يف ظل معطيات مفادها ان مثة 
اجتاها اىل استعجال الوالدة احلكومية قبل اخلامس عشر من ايار 
العاشر منه على اساس تركيبة من 24  اجلاري ورمبا يف حدود 
وزيرا تتوزع فيها النسب على ثالثة اثالث، اي مثاني حقائب لكل 

من الوسطيني و14 آذار و8 آذار بينهم ثالث نساء.
انه  آذار   8 فريق  من  املتوافرة  املعطيات  بدت  املقابل،  يف 
تكون  ان  أي  النيابي،  احلجم  يراعي  التمثيل مبا  متمسك مبطلب 
الضامن،  الثلث  يعادل  ما  االدنى  حدها  يف  الفريق  هذا  حصة 
من  االقصى  احلد  يعطل  ما  وهذا  واحد.  زائد  احلقائب  ثلث  أي 
وهي  أال  املكلف  الوزراء  رئيس  عليها  يقدم  قد  اليت  التنازالت 
صيغة ثالثة أثالث. ويرفض هذا الفريق الشروع يف البحث يف 
أخرى مثل مبدأ املداورة يف احلقائب وكيفية توزيعها  تفاصيل 

قبل استجابة مطلب الثلث الضامن.
ورأت اوساط نيابية بارزة يف قوى 14 آذار ان مواقف فريق 
العام  االمني  أقوال  ضوء  وخصوصا يف  مفاجئة  ليست  آذار   8
لـ«حزب اهلل« اليت انطوت على تصعيد يف امللف السوري ستكون 
ترمجته داخليا التمسك بتأليف حكومة على غرار ما جرى بعد اتفاق 

الدوحة عام 2008 وال قبول بأقل من ذلك على االطالق.

اجتماع يف بكركي
وفيما يسود احلركة السياسية مجود حتى الثلثاء املقبل بفعل 
املسيحية  الطوائف  لدى  الفصح  وعيد  العظيمة  اجلمعة  عطلة 
ان  لـ«النهار«  مطلعة  قالت مصادر  الشرقي  التقويم  تتبع  اليت 
احلديث الذي تردد يف بعض اجملالس السياسية عن اجتماع يف 
بكركي لالحزاب والشخصيات املسيحية للبحث يف تطورات قانون 
االنتخاب يستند اىل اتفاق سابق على عقد اجتماع كهذا قبل اي 
جلسة نيابية اشرتاعية سواء أخرج االجتماع بتنسيق يف املواقف 
االجتماع يف  االساس سينعقد  هذا  وعلى  تنسيق.  دون  من  أم 
بكركي بالتأكيد قبل 15 أيار موعد اجللسة النيابية احلامسة مللف 

قانون االنتخاب.
وبرز يف هذا السياق توقع الرئيس امني اجلميل امس تأجيل 
االنتخابات اىل الربيع املقبل. وقال يف حديث اىل برنامج »كالم 
انه  »بات حتميا«، موضحا  النواب  التمديد جمللس  ان   « الناس 
احسن  ويف  لالنتخابات  جديد  قانون  اقرار  جيب  التمديد  »قبل 
االحوال اذا اتفقنا على قانون جديد حنتاج اىل وقت لالتفاق على 
التفاصيل ثم حتتاج وزارة الداخلية اىل وقت للتحضري لالنتخابات 
االنتخابات  ان  يعين  مما  االنتخابات  اجراء  ميكن  ال  الشتاء  ويف 
طرح  اي  يكون  ان  على  وشدد  املقبل«.  الربيع  اىل  ستؤجل 
ليس  االرثوذكسي،  »اللقاء  مشروع  ان  اىل  مشريًا  »ميثاقيا«، 
مقدسا ، وال نريد العودة اىل قانون الستني والقانون املختلط 

اصبح مقبوال«.
جتميد  قضية  العمال  عيد  مناسبة  يف  اثريت  آخر،  سياق  يف 
احالة سلسلة الرتب والرواتب على جملس النواب. وقالت مصادر 
رئيس حكومة تصريف االعمال جنيب ميقاتي يف هذا الصدد ان 
ما اثري هو كالم سياسي ال عالقة له بالواقع اذ ان العملية ختضع 
لبعض التصحيحات الضرورية يف وزارة املال لكي تأتي االرقام 

مطابقة لقرار جملس الوزراء.

االسد ظهرد..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

العمال. وجاء يف صفحة الرئاسة السورية مبوقع »فايسبوك«: 
»الرئيس السوري يزور حمطة كهرباء االمويني يف حديقة تشرين 

يف دمشق ويهنئ عماهلا وعمال سوريا بعيدهم«.
مع  يتحدث  وهو  االسد  يظهر  املوقع  نشرها  صورة  ويف 

العمال.
 وقال »إن عمال سوريا برهنوا جمددا خالل احلرب اليت تتعرض 
من  دائما  سيكونون  أنهم  على  عامني  من  اكثر  منذ  بالدنا  هلا 
البنى  استهداف  وأن حماوالت  العكس  وليس  البلد  قوة  عوامل 
التحتية اليت بنيت بطاقات وسواعد أبناء سوريا بكل شرائحها لن 
تثنيهم عن مواصلة أداء واجبهم الوطين كل يف موقعه الوظيفي 
على رغم استشهاد املئات منهم يف خمتلف القطاعات على ايدي 

اإلرهابيني«.
ويعود آخر ظهور علين للرئيس السوري اىل 20 آذار حني زار 
انتاج  وتراجع  دمشق.   وسط  اجلميلة يف  للفنون  تدريب  مركز 
الكهرباء مبعدل النصف تقريبا منذ بدء النزاع يف سوريا يف آذار 
الناجم  الكهربائية  احملطات  لتغذية  الوقود  نقص  بسبب   2011
عن الوضع االمين الذي يصعب نقل الغاز والفيول، استنادا اىل 

الصحافة الرمسية.
استطالع امريكي

لـ«رويرتز« و«إبسوس« نشرت نتائجه  واظهر استطالع للرأي 
الواليات  تتدخل  ان  يريدون  ال  األمريكيني  معظم  ان  األربعاء 
إذا استخدمت احلكومة  السورية حتى  املتحدة يف احلرب األهلية 
الذي  األبيض  البيت  إىل  واضحة  رسالة  يف  كيميائية،  أسلحة 

يدرس سبل الرد على األزمة املتفاقمة.
وال يرى سوى عشرة يف املئة من املشاركني يف االستطالع 
الذي أجري من طريق اإلنرتنت على ان الواليات املتحدة ان تتدخل 
يف القتال. وعارض 61 يف املئة التدخل. لكن نسبة املؤيدين 
للتدخل ترتفع اىل 27 يف املئة اذا استخدمت احلكومة السورية 
اسلحة كيميائية ضد شعبها، بينما يظل 44 يف املئة معارضني 

على رغم ذلك.
وقالت منظمة االستطالعات يف مركز »إبسوس« جوليا كالرك: 
»نظرا إىل أفغانستان والذكرى السنوية العاشرة للعراق ال يريد 
لألحداث  األمريكيني  من  التدخل«. وال يكرتث كثري  األمريكيون 
يف سوريا، وجاء يف االستطالع ان ما يزيد على ثلثهم او 36 يف 
املئة مل يسمعوا ومل يقرأوا شيئا عن احلرب األهلية هناك. ومل 
يقل سوى مثانية يف املئة انهم مسعوا او قرأوا كثريا، وقال 19 

يف املئة انهم مسعوا أو قرأوا »كمية ال بأس بها«.
الوضع امليداني

واوردت الوكالة العربية السورية لالنباء »سانا« ان »وحدة من 
جيشنا الباسل ضبطت مستودعني لالسلحة والذخرية... يف عملية 
نفذتها اليوم )امس االول( ضد اوكار لالرهابيني يف قرية البيضا 
التابعة ملدينة بانياس يف حمافظة طرطوس«. ونقلت عن مصدر 
مسؤول ان القوات النظامية »قضت على عدد من االرهابيني يف 

قرييت املرقب والبيضا وحي رأس النبع يف مدينة بانياس«.
وختوف املرصد من »اعدامات ميدانية« يف قرية البيضا يقوم 
بها جنود القوات النظامية و«الشبيحة«، افراد امليليشيات املوالية 

هلا، باطالق النار والسالح االبيض.
مقاتلي  على  احلصار  حيكم  اجليش  ان  املرصد  قال  كذلك 
املعارضة يف مدينة محص بوسط سوريا.  واضاف ان »القوات 
النظامية السورية مدعمة بعناصر مما يسمى قوات الدفاع الوطين 
وادارة ايرانية وحزب اهلل اللبناني سيطرت على اجزاء كبرية من 

حي وادي السايح«.
اخلالدية  حي  بني  الطريق  منتصف  يف  السايح  وادي  ويقع 
واحياء محص القدمية املنطقتني اللتني تسيطر عليهما املعارضة 

وحياصرهما اجليش منذ سنة تقريبا.
والحظ املرصد ان السيطرة على وادي السايح يسمح للجيش 
اخلالدية  القدمية احملاصرة عن حي  احياء محص  »بعزل  السوري 
املناطق  هذه  على  احلصار  »تضييق  هو  اهلدف  وان  احملاصر«، 
والسيطرة عليها«. ولفت اىل ان »حياة 800 عائلة حماصرة منذ 
حنو سنة بينها مئات اجلرحى ستكون بذلك مهددة خبطر حقيقي يف 

حال السيطرة عليها خوفا من االنتقام على اساس طائفي«.

واشنطن تنظر..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

بريطانيا يدرسون عددا من اخليارات بينها تسليح املعارضة وما 
ميكن القيام به يف حال التأكد من استخدام االسلحة الكيميائية.

نظريه  مع  الدفاع  وزارة  يف  صحايف  مؤمتر  خالل  واضاف 
الربيطاني فيليب هاموند جوابًا عن سؤال عما اذا كان يؤيد تسليح 
املعارضة: »انا أحبذ درس مجيع اخليارات للتوصل اىل افضلها 
بالتنسيق مع شركائنا الدوليني«. والحظ ان الوضع يف سوريا 
يتغري باستمرار »وحنن نعيد النظر يف كل اخليارات« ورأى ان أي 
اجراء تتخذه الواليات املتحدة ضد سوريا جيب ان يكون »مبنيا 

على أدلة ذات نوعية عالية«.
اىل ذلك، قال هاموند ان »كل اخليارات موضوعة على الطاولة«، 
يف اشارة ضمنية اىل اخليار العسكري ضد سوريا، يف حال التأكد 

من استخدامها االسلحة الكيميائية، لكنه أبرز ضرورة التوصل اىل 
ادلة قاطعة يف موضوع االسلحة الكيميائية وتفادي ارتكاب اخلطأ 

ذاته الذي ارتكبه احللفاء قبل غزو العراق.
السوري  »اجليش  لـ  االعلى  العسكري  اجمللس  رئيس  وكان 
احلر« العميد سليم ادريس قد بعث برسالة اىل الرئيس االمريكي 
باراك اوباما يف 30 نيسان اعترب فيها ان اسلوب النظام السوري 
يف استخدام االسلحة احملظورة دوليًا تدرجيًا، يبني ان اهلجمات 
االخرية »هي مقدمة الستخدام موسع ومكثف وأكثر تنظيمًا لالسلحة 
وأعرب عن  العسكرية«.  االسد  اسرتاتيجية  الكيميائية كجزء من 
تقديره ملوقف اوباما يف شأن االسلحة الكيميائية، »لكنين اقول 
بكل احرتام ان االسد ال يتعامل مع ادانتكم املصاغة بدقة كتحذير، 
االسلحة  استخدام  استمراره يف  يربر  لالخرتاق  قابل  كموقف  بل 

الكيميائية على مستوى اسرتاتيجي حمدود«.   
    االبرهيمي 

ويف نيويورك، أفاد ديبلوماسي رفيع املستوى يعمل مع املمثل 
اخلاص املشرتك لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية يف سوريا 
هذا  من  شفهية«  استقالة  »قدم  األخري  أن  االبرهيمي  األخضر 
حائط  اىل  السورية  احلرب  وساطته يف  وصلت  بعدما  املنصب 

مسدود.
وجرت حماولة للتحدث مع االبرهيمي الذي سافر االربعاء من 
استقالته.  عن  املتزايدة  »الشائعات«  عن  باريس  اىل  نيويورك 
بان  الدولية  للمنظمة  العام  األمني  دفعت  اخلطوة  هذه  أن  غري 
الدول اخلمس  اجتماع طارىء مع مندوبي  - مون اىل طلب  كي 
الدائمة العضوية يف جملس األمن. وشارك يف االجتماع عدد من 
املستشارين الكبار لألمني العام، الذي أصدر الناطق بإمسه بيانًا 
جاء فيه أن االجتماع »غري الرمسي« خصص الجراء مشاورات يف 
شأن سوريا. وقال إن اجملتمعني »ناقشوا التحركات الديبلوماسية 
أحدث  على  »أطلعهم  بان  أن  موضحًا  األزمة«،  إلنهاء  املمكنة 
عن  اإلدعاءات  يف  احلقائق  تقصي  مبهمة  املتعلقة  التطورات« 
استخدام األسلحة الكيميائية يف سوريا، فضاًل عن »أنهم ناقشوا 
اجملاورة،  والدول  باطراد يف سوريا  املتدهور  االنساني  الوضع 

واجلهود الدولية لتخفيفه«.
وعلى رغم عدم اإلشارة اىل االبرهيمي مباشرة يف البيان، علم 
أن »موضوع االبرهيمي استأثر باحليز األكرب من اإلجتماع«. وملح 
ديبلوماسي طلب عدم ذكر امسه اىل أن األمني العام طلب من 
مندوبي الدول الكربى القيام بـ«جهود جديدة« للتوصل اىل موقف 
موحد من األزمة السورية، لتكون هذه »احملاولة األخرية« يف اقناع 

االبرهيمي بعدم التخلي عن مهمته.
الفروف

ويف بودابست، صرح وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف 
ال حتسم  أهميتها،  على  املتحدة،  والواليات  روسيا  مواقف  بأن 

الوضع يف سوريا.
وشدد يف مؤمتر صحايف  يف ختام حمادثاته مع نظريه اجملري 
يانوش مانتوي، على ضرورة احرتام مجيع أطراف النزاع السوري 
حول  العمل  اجتماع جمموعة  تبنيه يف  مت  الذي  جنيف  بيان  بنود 
أطراف  على  أنه جيب  وأضاف  املاضي.  حزيران   30 سوريا يف 
بدء  يف  املماطلة  وعدم  مسبقة  شروط  أية  عن  التخلي  النزاع 
احلوار عمدًا، الفتا إىل أن موسكو تصر على استجابة طلب سوريا 
الكيميائي  السالح  استخدام  التقارير عن  اجراء حتقيق أممي يف 
قرب حلب. وأعلن ان امللف السوري سيناقش خالل زيارة وزير 

اخلارجية األمريكي جون كريي املرتقبة ملوسكو الثلثاء.

نتنياهو سيعرض..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

املفاوضات  ملعاودة  توقعات  يثري  الذي  االمر  عام،  استفتاء 
املباشرة قريبا بعد توقف دام سنتني.

عن  علنا  نتنياهو  يتحدث  ايام  ثالثة  خالل  الثانية  املرة  وهذه 
امكان اجراء استفتاء عام على اتفاق سالم نهائي، وهو حديث 
سياسيني  كريي  جون  االمريكي  اخلارجية  وزير  لقاء  مع  يتزامن 

اسرائيليني يف واشنطن ملناقشة مسألة معاودة احملادثات.
ديديه  السويسري  اخلارجية  وزير  لقائه  لدى  نتنياهو  وقال 
بورخالرت: »اذا توصلنا اىل اتفاق سالم مع الفلسطينيني فأنا اود 
طرحه يف استفتاء وأود التحدث معكم عن خرباتكم يف هذا االمر«. 
وكشف مسؤول اسرائيلي رفيع املستوى طلب عدم ذكر امسه 
ان »جهودا مكثفة جارية من اجل معاودة احملادثات. هناك من 
يبذلون الكثري من الوقت واجلهد من اجل ذلك. االمر ممكن وقابل 
للتنفيذ«. وكان مقررا ان يلتقي كريي وزيرة العدل االسرائيلية 
تسييب ليفين املسؤولة عن ملف املفاوضات امس االول اخلميس 

يف واشنطن.
اجلانب  من  املفاوضني  كبرية  لتكون  ليفين  نتنياهو  واختار 
االسرائيلي. وسافرت الوزيرة اىل الواليات املتحدة مع واحد من 

كبار اعوان نتنياهو واملقربني منه وهو اسحق موخلو.
االسرائيلية عن مسؤول  احرونوت«  »يديعوت  ونقلت صحيفة 
اسرائيلي انه من املتوقع ان ميثل اعالن جامعة الدول العربية هذا 
االسبوع موافقتها على ادخال تعديالت طفيفة على حدود 1967 

حمورا للنقاش بني ليفين وكريي.
ميدانيا، اوردت الصحيفة يف موقعها االلكرتوني ان صاروخا 
منطقة  من  بالقرب  مفتوحة  منطقة  على  سقط  غزة،  من  اطلق 

سكنية يف اجمللس االقليمي اشكول جبنوب اسرئيل.

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 
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 عقد رئيس بلدية باراماتا جان شديد لقاء مع وسائل االعالم 
باراماتا تاون هول، قاعة تشارلز برين ليل  االثين وذلك يف 

األربعاء يف  24 نيسان املاضي.
من  واحدة  هي  باراماتا  ان  اللقاء  يف  شديد  السيد  وقال 
اجملتمعات األكثر تنوعا يف سيدني، حيث ان  أكثر من 51 يف 
املئة من سكانها البالغ عددهم 174500 ولدوا يف اخلارج، و 56 

يف املئة يتكلمون لغة أخرى غري اللغة اإلنكليزية يف املنزل.
وتابع يقول: حيث ان البلدية تقدم العديد من اخلدمات األساسية، 
فانه من املهم أن نتواصل مع اجملتمع املتعدد الثقافات، ونود 
اإلعالم يف  الشراكة مع جمتمع وسائل  إطار  بذلك يف  القيام 

سيدني واالثين من ضمنه.
وقال: ارجوكم ان تأتوا لتسمعوا وتشاهدوا اجلهود اليت نبذهلا 
بفريقنا  واالجتماع  الثقافات،  املتعدد  جمتمعنا  مع  للتواصل 
املشاريع  آخر  على  لالطالع  أيضا،  والتسويق،  لالتصاالت 

واألحداث الرئيسية اليت حتدث يف باراماتا.
وقال رئيس البلدية ان هذه الوظيفة هي مناسبة غري رمسية 
حيث ميكنكم الدردشة معي واالجتماع مع كبار موظفي البلدية 
وتقديم وجهات نظركم بشأن كيف ميكننا العمل معا لتواصل 

أفضل مع جمتمعنا املتعدد الثقافات.
وجرى يف املناسبة:

- تقديم عن باراماتا: مت عرض فيديو كليب DVD clip موجز  
عن املدينة.

-  تقديم  عن التنمية االقتصادية: باراماتا تتجه من  أعلى اىل 
أعلى  من خالل معرفة التطور االقتصادي الذي من شأنه إعادة 

تشكيل مدينتنا.
عرض عن األحداث القادمة: املعروف عن باراماتا انها مكان   •
األحداث واملناسبات اهلامة وخاصة األحداث املتعددة الثقافات.. 
مثل هذا احلدث املرتقب Winterlight، األسواق وبرناجمنا لألحداث 
الكربى مبا يف ذلك يوم أسرتاليا، مهرجان سيدني وليل عيد 

رأس السنة اجلديدة.
وجرى يف املناسبة دردشة بني ممثلي وسائل االعالم االثين 
والسيد شديد وكذلك مع مسؤولي قسم االتصال والتواصل 
واملشاريع  البلدية  حققتها  اليت  االجنازات  حول  والتسويق 

لقاء لالعالم االثين مع رئيس بلدية باراماتا 

مشروبات  تقديم  جرى  كما  حتقيقها  بصدد  اليت  ومأكوالت خفيفة.املستقبلية 

رعاية  مراكز  ربع  حنو  فشلت 
الصحة  معايري  تلبية  يف  األطفال 
ملعايري  وفقا  اجلديدة  واألمان 
جودة  حتسني  إىل  تهدف  صارمة 

رعاية الطفل.
أن  إىل  اإلحصائيات  أشارت  كما 
املراكز   تلك  ثلث  عن  يزيد  ما 
اجلديدة  املعايري  مع  تتوافق  ال 
التعليمية  بالربامج  املتعلقة 

والتطبيقية.
اليت  اإلحصائيات  وأشارت 
أصدرتها اهليئة األسرتالية لتعليم 
إن  إىل  األطفال  رعاية  وجودة 
الطفل،  رعاية  مراكز  من   %  55
واليت تشمل الرعاية طوال اليوم، 
املدرسة،  ساعات  خارج  والرعاية 
واحلضانة،  األسرية،  والرعايةى 
اجلودة  معايري  مع  تتماشى 

اجلديدة.
رئيسة  هانرت  راشيل  وقالت 
اهليئة إن املعايري اجلديدة اليت مت 
تقدميها العام املاضي، تهدف إىل 

حتسني مستويات اخلدمة، ونوهت 
اخلدمات  لتقييم  جديد  نظام  إىل 
أن  أثبت  والذي  للطفل،  املقدمة 
إىل  تزال حتتاج  ال  اجلودة  مسألة 

املزيد من اجلهد.
ومشل التقييم حوالي 2000 مركز 
 12800 إمجالي  من  الطفل  لرعاية 

يف أسرتاليا.
تقييم  مت  فيكتوريا،  والية  ويف 
558 مركزا من إمجالي 3728، حيث 
توفرت املعايري اجلديدة يف 70 % 
التقييم،  مشلها  اليت  املراكز  من 
ويف نيو ساوث ويلز كانت النسبة 
المست  كوينزالند  ويف   ،%  41

النسبة مستوى 62 %.
اجلديدة  اجلودة  معايري  وتشمل 
سبعة مستويات تتمثل يف التعليم 
والسالمة،  والصحة  والتطبيق، 
والعالقات  واملوظفني،  والبيئة، 
مع األطفال، والتفاعل مع العائالت 

واجملتمع.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

ربع مراكز رعاية الطفل يف أسرتاليا تفتقد املعايري الصحية

إجراء  بضرورة  املطالبات  تزايدت 
الطعام  نوعية  حول  عاجلة  مراجعة 
العامة  املستشفيات  تقدمه  الذي 
والذي  ويلز  ساوث  نيو  بوالية 
وغري  مقزز  بأنه  املرضى  وصفه 

طازج.
واشتكى بعض مرضى القلب من 
تقدم  اليت  الغذائية  الوجبات  أن 
هلم تكون غنية بالدهون واألمالح، 
يف  البسكويت  تقديم  يتم  كما 
من  يعانون  ملن  اإلفطار  وجبة 
ضد  وحساسية  معوية  اضطرابات 

»الغلوتني«.
وقدمت املدونة لي هوملز الكاتبة 
الغذاء  شؤون  يف  املتخصصة 
 change.org موقع    على  شكوى 
بعد رؤية نوعية الوجبات الغذائية 
الرديئة وغري املالئمة اليت قدمت 
يف  كان  الذي  بول  لصهرها 
املستشفى الشهر املاضي ملعاناته 

من سرطان الرئتني.
كتاب  مؤلفة  لي  وحتكي 
صدمتها  عن   Supercharged Food
من اكتشاف نوعية الطعام السيئة 
نيو  مستشفيات  يف  تقدم  اليت 

ساوث ويلز، وأضافت أن صهرها 
سرطان  من  يعاني  الذي  بول 
حمدود يف الرئتني مكث 23 يوما 
احلكومية،  املستشفيات  أحد  يف 
بالوالية  الصحة  وزيرة  يتحدى 
جيليان سكينر من أن تعيش أربعة 
أيام فقط على أطعمة مماثلة لتلك 

اليت تقدمها املستشفيات.
ووصفت لي الوجبات اليت قدمت 
يف  إقامته  خالل  صهرها  إىل 
املستشفى بـ »النكتة«، وتابعت: 
بدرجة  جيد  الطعام  كان  إذا   «
كافية للمرضى، فإنه جيد بالنسبة 
للوزيرة، لكنين متيقنة من أنها يف 
حالة جتربة ذلك الطعام ستعرف أن 

هنالك حاجة إىل حتسني«.
الطعام قائال:  ويسرد بول مهزلة 
» لقد أعطوني وجبات، ليس فقط 
كريهة الطعم، لكنها كانت تنقلين 
كان  لقد  أسوأ،  مرضية  حالة  إىل 
ويفتقد  للغاية،  مروعا  الطعام 
زوجيت  أن  حتى  الغذائية،  القيمة 
مطهية يف  أطعمة  لي  جتلب  كان 

املنزل«.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مريض: طعام مستشفيات نيو ساوث ويلز »مقرف«!!

يف  جديدة  تفاصيل  تكشفت 
قضية رخصة منجم تدريب »دويلز 
غريك« اليت  منحها وزير التعدين 
ويلز  ساوث  نيو  بوالية  األسبق 
أيان ماكدونالد عام 2008 لبعض 
املسؤول  أبرزهم  املستثمرين 
النقابي السابق جون ميتالند، دون 

طرح مناقصة.
وأدىل احملامي جيمس ستيفنسون 
مكافحة  مفوضية  أمام  بشهادته 
شهادته  كشفت  حيث  الفساد، 
أن املستثمرين رغبوا يف أن تبدو 
الصفقة يف مصلحة الوالية، وأنهم 
زيفوا يف كم  أطنان الفحم اليت 
يشملها املنجم، فكتبوا يف الطلب 
 60 تتجاوز  ال  الكمية  إن  املقدم 
يف  يعلمون  بينما  طن،  مليون 
تالمس  الكمية  أن  أنفسهم  قرارة 

مستوى 140 مليون طن.
وأشارت مالحظات من اجتماع بني 
بينهم  ومستثمرين  ستيفنسون 
كريغ رانسلي إىل أن  حتقيق أرباح 

منجم  على  االستحواذ  وراء  من 
التدريب كان اهلدف األساسي من 

الصفقة املشبوهة.
وقال ستيفنسون أثناء شهادته إن 
منجم  عبارة  استغلوا  املستثمرين 
تدريب، لتحقيق أرباح طائلة، حيث 
كان فوزهم مبنجم »دويلز غريك« 
بها  اقتنصوا  ذهبية  فرصة  مبثابة 
باعه  أن  بعد  األرباح،  من  الكثري 
التعدين  لشركة  املستثمرون 
NuCoal. بينما كان »كارثة مالية« 

بالنسبة للوالية.
وكان املفوض ديفيد ايب قد أشار 
إىل أن التحقيق سوف يشمل مدى 
 NuCoal شركة  مستثمري  معرفة 
عند  باملنجم  املتعلقة  باملخاطرة 

شراء األسهم.
وقال بيرت براهام مساعد املفوضية 
إن التحقيق لن يركز على التأثريات 
االجتماعية والبيئية للمنجم، معتربا 

أن ذلك خارج إطار الفساد.ط
املصدر العنكبوت االلكرتوني

تفاصيل شهادة جيمس ستيفنسون يف قضية »دويلز غريك«

الزعيم النقابي السابق جون ميتالند
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متفرقات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

 انطالق االنتساب اىل حزب القوات اللبنانية
حزب  يعلن  ونستمر«  »لنبقى  أجيال«  تسلم  »أجيال  شعار  حتت 
بدء استقبال طلبات االنتساب اىل  اللبنانية اسرتاليا عن  القوات 
احلزب ابتدأ من ٤ ايار ٢٠١٣ اذ يدعو احلزب مجيع الرفاق واملناصرين 
واملؤيدين الذين يريدون االنتساب حلزب القوات اللبنانية يف كافة 
الواليات االتصال مبراكز احلزب على األرقام والعنوانني التالية  :

سدني      : ابتدًا من السبت الواقع يف ١١ ايار ٢٠١٣ وذلك من 
الساعة الرابعة بعد الظهر يف مركز القوات على العنوان التالي : 

corner Dennis St & Canterbury rd lakemba
 ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال مبكتب القوات على الرقم : 

.975٠٠855
الساعة  من   ٢٠١٣ ايار   ٤ الواقع يف  السبت  من  ابتدًا   : ملبورن 

الثانية لغاية الساعة السادسة . 
وكل يوم ثالثاء ومجعة من الساعة السادسة لغاية الساعة التاسعة 
السادسة  الساعة  ولغاية  الثانية  الساعة  من  سبت  يوم  وكل   ،

مساًء، يف مركز القوات على العنوان التالي :
125 Spring street Reservoir

ملزيد من املعومات الرجاء االتصال :
الرفيق الياس فرح   :  ٠٤١75٣٣٢65 
 الرفيق سعيد حداد.  : ٠٤١9877577

كانبريا : السبت الواقع يف ٤ ايار ٢٠١٣من الساعة العاشرة صباحًا 
لغاية السابعة مساًء على العنوان التالي :

 40 Colquhoun street Kambah 
وايضًا من السبت الواقع يف ١8 ايار ٢٠١٣ لغاية األحد ٢6 ايار 

٢٠١٣ على العنوان التالي :
39 Sldbarnes cres Gordon 

 ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال :
رئيس املكتب الرفيق جاك نوجا   : ٠٤٢٢٢٣٣٣١٢

أمني السر الرفيقة وداد رمحة   : ٠٤٣5٠١١56

املعلومات  ايار ٢٠١٣  ملزيد من   ٤ الواقع يف  السبت   : برزبن  
العمار:  نادر  الرفيق  االنتساب  جلنة  مبسوؤل  االتصال  الرجاء 

٠٤٠6٤676٤8

أداليد :  السبت الواقع يف ٤ ايار ٢٠١٣ ملزيد من املعلومات الرجاء 
االتصال برئيس املكتب الرفيق باخوس بو نعمة:  ٠٤٤9٠56٠77 
مالحظة: على كل راغب يف االنتساب إحضار املستندات التالية:

 
* صورة عن بطاقة اهلوية اللبنانية ، أو اخراج قيد إفرادي ، أو 

باسبور اسرتالي ، أو رخصة قيادة اسرتالي . 
* صورة مشسية عدد ٢ 

* اخراج قيد عائلي . 
الرجاء  الواليات  هذه  خارج  من  االنتساب  يف  يرغب  من  ولكل 

االتصال بأمني سر مقاطعة اسرتاليا الرفيق دجو عريضة :
.٠٤٣٠٢٢8٠8٠

اىل  املراكز  تعود  ثم  ومن  شهرين  ملدة  اعاله  املذكور  الدوام 
نشاطها العادي وتبقى عملية االنتساب مستمرة.

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

تنويه واعتذار
ورد يف العدد السابق رقم 6٢6 على الصفحة 
اسم  ديب  أمحد  عشاء  حفل  تغطية  يف   ٣9
جملس  رئيس  نائب  بانه  مراد  علي  السيد 
اجلالية اللبنانية والصحيح ان السيد طوني بو 
وهلذا  املنصب..  هذا  يشغل  الذي  هو  ملحم 

اقتضى التنويه واالعتذار.
االدارة

يقام قداس وجناز السنة

للمرحوم فريد أنطون رعيش
من بلدة بنشعي قضاء زغرتا وذلك متام الساعة 6 من 
مساء يوم اجلمعة يف ١٠ ايار احلالي يف كنيسة سيدة 

لبنان يف هاريس بارك.
الداعون: ولده ديغول

ابنتاه ماري رعيش وعائلتها، ليليان رعيش وعائلتها.
شقيقه قبالن رعيش واوالده وعياهلم.

واوالدها  نادر  حنا  يوسف  زوجة  ماري  شقيقته 
وعياهلم.

 سيمون ابن شقيقته املرحومة امالي زوجة خليل جربين 
وعائلته.

طوني  زوجة  رعيش  البدوي  انطوانيت  شقيقه  ابنة 
اسطفان اسطفان من كفرصغاب وعائلتها.

وعموم عائالت رعيش ونادر وجربين واسطفان ومجيع 
اهالي بلدة بنشعي يف الوطن واملهجر.

تقبل التعازي عند مدخل الكنيسة
لنفسه الرمحة ولكم من بعده طول البقاء

الدعوة عامة

قداس وجناز السنة للمرحوم 
فريد أنطون رعيش

 معلمة أمريكية تتربع 
لتلميذتها بكليتها

مينح األستاذ طالبه املعرفة، لكن معلمة أمريكية اختارت 
أن تتربع لتلميذتها بكليتها لتنقذها من مرض عضال.

الطفلة،  أن  نيوز  جورنال  مانسفيلد  صحيفة  وذكرت 
ولدت  كليفالند،  من  سنوات   8 البالغة  ميلر،  نيكول 
تشوه يف  إىل  باإلضافة  بتشوه،  مصابة  واحدة  بكلية 

األذن وفقدان للسمع.
وكان املرض يصّعب حياة نيكول إىل ان تدخلت معلمتها 
اليت كانت تعطيها الدروس يف صف احلضانة. والتقت 
اجتماع  يف  نيكول،  بوالدة  كيليان،  ويندي  املعلمة، 
معلومات  على  وحصلت  املاضي  العام  األمور  ألولياء 

حول حاجة الفتاة كلية 

 أكثر من 100 أفعى تثري رعب املرضى 
يف مستشفى كندي 

يعاني مستشفى يف كندا من أزمة أثارت رعب املرضى 
العثور  بانتشار األفاعي داخل جدرانه، حيث مت  تتمثل 

على أكثر من ١٠٠ أفعى منذ شباط املاضي.
وذكرت شبكة "سي بي سي" الكندية، أن "املسؤولني 
باملستشفى يف هريبريت يف ساسكاتشوان، قالوا إنه 
غارتر،  نوع،  من  وهي  األفاعي  معظم  على  العثور  مت 
منها  البعض  ولكن  القبو،  ويف  األرض  حتت  بأماكن 

متكن من الوصول إىل أماكن عامة يف املستشفى".
وأوضح املتحدث باسم املستشفى، بريس مارتن، أن 
"6 أفاعي وصلت إىل الطابق الرئيس"، مشريا إىل أنها 

"تدخل من فتحات صغرية اكتشفت يف القبو".
وطمأن إىل أن "األفاعي صغرية وال تشكل خطرًا على 
البشر ولكنها أثارت خوف الكثريين"، موضحًا أنه "مت 

اختاذ إجراءات ملنع دخوهلا".

 أمريكية تسرق »متجر« مرتني.. يف يوم واحد

حاولت امرأة أمريكية سرقة املتجر عينه مرتني يف اليوم نفسه، 
بعد أن جنحت حماولتها األوىل.

 ونقلت وسائل إعالم أمريكية عن مركز شرطة أوكاال، أن امرأة 
متجر  من  دوالر   ٤٤8 بقيمة  مسطحة  تلفزيون  شاشة  سرقت 

)وملرت( يف املدينة قبيل الظهرية.
ثيابها،  غرّيت  أن  بعد  الحق،  وقت  يف  املرأة  وعادت 
بوصة(.  5٠( أخرى  شاشة  بصحبة  املتجر  مغادرة   وحاولت 
وسارع أحد حراس املتجر الذي مت تبليغه بفقدان الشاشة إىل 
مواجهتها، غري أنها هامجته بقدميها، ومرفقيها، وأظافرها، ما 

دفعه إىل التوّقف عن حماولة احتجازها.
األشرطة  من  املرأة  هوية  حتديد  حتاول  أنها  الشرطة  وأّكدت 

املصّورة يف املتجر.

غسان  واالجتماعي  الوطين  والناشط  العزيز  االخ  تعرض 
صهيون »ابو توفيق«  حلادث سري جنا منه  بعناية اهلل ٠الزميل 
اكرم املغوش وبدر صاحل ونضال خوري ورياض ونوس وسعيد 
شالال وكافة االصدقاء يهنئون االخ احلبيب ابو توفيق بالسالمة 

واحلمد هلل على السالمة٠

سالمة قلبك غسان صهيون
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Council is excited to an-
nounce the upgraded Au-
burn Public Golf Course 
will again host the annual 
Mayor’s Charity Golf Day, 
with money raised going to 
this year’s charity of choice 
Cancer Council NSW.  
Get set for a 10am tee-off 
on Sunday 19 May, with 
the presentation ceremony 
to take place from 5pm in 
the adjacent Rosnay Golf 
Club.
Particularly exciting for 
golfing enthusiasts is that 
recent course upgrade 
works now complete, of-
fering some of the best 
facilities for playing golf in 
Sydney. 
But, as always, the focus is 
on encouragement, having 
a fun day out and raising 
as much money as pos-
sible for the nominated 
charity.
Auburn Mayor Clr Ned At-
tie said the Charity Golf 
Day was widely supported 
by the community and 
praised those who have 

On Friday the 26th of 
April 2013 the Mayor of 
Bankstown Khal ASFOUR, 
released a statement 
criticising my comments 
regarding the utilisation 
of Bankstown City Coun-
cil facilities by religious 
groups.
I respond in kind with the 
below:
I am from a non-European 
background and not a rac-
ist and condemn those 
who have misrepresented 
and manipulated my re-
cent comments on this 
matter.
Being a Councillor means 
offering and implement-
ing solutions to problems 
such as vehicle traffic and 

Comments from Councillor Naji Najjar
congestion around Coun-
cil community facilities.
This problem is being 
caused by the whole com-
munity and requires a 
whole of community ap-
proach and solution.
Vehicle traffic and pedes-
trian safety is not only a 
problem around Council 
community facilities, it is 
a major and growing prob-
lem for all our schools and 
childcare centres.
Pedestrian safety is an is-
sue I will not remain quiet 
about. We have a duty of 
care to future generations 
– Our Children, a duty of 
care I take very seriously.
Councillor Naji Peter NAJ-
JAR 0421 057 244

COURSE UPGRADE AHEAD OF 
CHARITY GOLF DAY 

been involved in organis-
ing, sponsoring and partic-
ipating in previous years.
“This time of the year is per-
fect for getting outdoors on 
the course and I expect to 
see a great turn out again 
this year, especially with 
the recent course improve-
ments which includes two 
new ponds with plenty of 
birdlife,” he said.
“Auburn Golf Course con-
tinues is widely recogn-
ised as having some of the 
best greens in Sydney and 
I’m proud the community 
genuinely wants to sup-
port a good cause.
“Several of the playing 
holes have been complete-
ly remodelled, with new wa-
ter hazards and a complete 
redesign of the tenth tee in 
front of the clubhouse.” 
A $45 entry fee covers 
18 holes of golf, the cost 
of lunch, breakfast and 
drinks, while there will 
be raffles and giveaways 
throughout.
Auburn City Council 
thanks its valued event 
sponsors for their contin-
ued support of community 
based initiatives: Dooley’s 
Lidcombe Catholic Club 
and Commercial Christ-
mas Services.
Visit the Council website 
for all the details you need 
and contact the Commu-
nity Events Coordinator 
to reserve your spot via 
email: steffan.jurd@au-
burn.nsw.gov.au or phone: 
9735 1362.

Residents are invited to at-
tend a Family Fun Day at 
Robin Thomas Reserve on 
Saturday 4 May, 10am-1pm, 
which is also an opportu-
nity to provide input on the 
future of the Park. 
Lord Mayor of Parramatta, 
Cr John Chedid, said there 
are plans in place to im-
prove the much-loved Robin 
Thomas Reserve.
“We want to hear the com-
munity’s views on our plans 
for the park. Our designers 
have come up with some 
great ideas but we need lo-
cal residents’ views to help 
us shape the final designs,” 
Cr Chedid said.
“Current plans include the 
building of a new café, up-
grades to public amenities, 
installation of extra parking 
and redeveloping the local 
soccer club’s Club House. 
We also want to improve the 
connection to George Street 
and enhance the landscap-
ing. 
“I encourage residents to 
come along to quiz our 
landscape architects, who 

Free Family Fun day at Robin Thom-
as Reserve

will be there to present their 
ideas. 
“There will also be lots of 
exciting activities for the 
kids, such as pony rides, a 
petting zoo and airbrush tat-
toos,” Cr Chedid said. 

MEDIA OPPORTUNITY 
WHAT: Join the Lord May-
or of Parramatta, Cr John 
Chedid, for a Family Fun 
Day and community consul-
tation event on the future of 
Robin Thomas Reserve. 
Photo opportunities with the 
Lord Mayor and local fami-
lies enjoying festivities in-
cluding a barbeque, petting 
zoo, a jumping castle, pony 
rides and airbrush tattoos. 
WHEN: Saturday 4 May, 
10:00am – 1:00pm 
WHERE: Robin Thomas 
Reserve, corner of George 
Street and Harris Street, 
Parramatta
Media Enquiries: Catherine 
Orzinski, Communications 
Officer – Parramatta City 
Council
Tel: 02 9806 5669 Email: 
corzinski@parracity.nsw.
gov.au 

 PRIME Minister Julia Gil-
lard says she will legislate 
to increase the Medicare 
levy to support Labor’s Na-
tional Disability Insurance 
Scheme before Septem-
ber’s federal election. 
Ms Gillard was respond-
ing to an offer by Opposi-
tion Leader Tony Abbott to 
“consider” supporting the 
Medicare increase. 
“I am very pleased that to-
day (Thursday) the leader 
of the opposition has said 
... he is prepared to support 
an increase,” she told re-
porters in Launceston. 
“The leader of the opposi-
tion has changed his mind 
on this matter. 
“On the basis of that change 
of mind by the leader of the 
opposition, I will bring to the 
parliament the legislation to 
increase the Medicare levy 
by half a per cent.” 
This means the bill to enact 
the increase will be intro-
duced to parliament before 
the September federal elec-
tion.
Thursday  morning Mr Ab-

Gillard says she will legislate the National Disability Insurance Scheme before the Federal election
bott said the Coalition was 
prepared to consider sup-
porting a “modest increase” 
to the Medicare levy to help 
fund the scheme.
The Opposition Leader said 
he wanted the issue to be 
dealt with in this parliament, 
but called on Julia Gillard to 
release more details on how 
the scheme would be fully 
funded.
“We want this scheme to 
come into being as soon 
as possible because we 
want millions of vulnerable 
Australians to have the se-
curity and assurance they 
deserve,” Mr Abbott said.
“For that reason we are 
prepared to consider sup-
porting a modest increase 
in the Medicare levy. We do 
want to see this to come to 
the parliament in this term.
“But at the same time … it 
is important the Prime Min-
ister come clean with all of 
the details on this scheme. 
How will it be fully fund-
ed?”
Ms Gillard announced on 
wednesdayLabor would 

seek to increase the Medi-
care levy from 1.5 per cent 
to 2 per cent to pay for dis-
ability support.
There are just five sitting 
weeks left of parliament in 
the Lower House before the 
September election. The 
Senate will sit for just three 
weeks before September 
14.
Mr Abbott said he had al-
ways been supportive of a 
National Disability Insur-
ance Scheme and a bipar-
tisan approach to seeing it 
made reality.
“I would not be riding more 
than 1000 kilometres to 
support Carers Australia if 
I wasn’t fair dinkum about a 
NDIS,” Mr Abbott said.
“I am profoundly commit-
ted to a National Disability 
Insurance Scheme. I have 
been calling from the be-
ginning for a bipartisan ap-
proach to this.”
Mr Abbott said it was im-
portant that the issue be 
dealt with in this parliament 
so that it had a “substantial 
monument”.
He said when that came out 
a lot of Australians would 
be “disappointed” when 
they realised they would 
not be included.
But Disability Reform Minis-
ter Jenny Macklin brushed 
off his concerns.
“The Leader of The Opposi-
tion should read the legisla-
tion that he voted for at the 
end of March,” Ms Macklin 
said.

“The eligibility of criteria 
is very clear in the legisla-
tion. It is not responsible 
to raise these issues when 
you have voted for this leg-
islation just over a month 
ago.”
The indication of sup-
port from Mr Abbott came 
as Tasmania became the 
fourth state to sign up to the 
multi-billion-dollar NDIS.
Ms Gillard and Tasmanian 
Premier Lara Giddings 
signed a deal this morning 
to secure funding for the 
scheme.
In a statement following his 
press conference Mr Ab-
bott said the NDIS was “too 
important to become a par-
tisan football”.
“Australians with a disabil-
ity and their carers want the 
confidence that the NDIS 
means a permanent change 
in the way that our country 
supports people with a dis-
ability,” he said.
“People with a disability 
should not have to wait any 
longer than is necessary 
for the support they need.”
Mr Abbott said if elected 
the Coalition would ensure 
the Medicare levy increase 
was only temporary.
“If elected to government 
the Coalition would resolve 
to ensure that the increase 
to the Medicare levy is a 
temporary increase and will 
be removed when the bud-
get returns to strong sur-
plus and the NDIS can be 
funded without it,” he said. 
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The Mayor of Bank-
stown has criticised 
Naji Najjar over recent 
comments he made 
about banning reli-
gious groups from us-
ing community halls in 
the Bankstown area. 
“It is offensive and 
extremely out of line 
for Councillor Najjar 
to make such com-
ments and discrimi-
nate against any com-
munity group,” Mayor 
Asfour said.
“Councillor Najjar has 
been an elected rep-
resentative for five 
years, and has never 
once raised any issues 
or concerns in relation 
to religious groups, 
community halls or 
prayer groups. 
“Councillor Najjar is 
trying to set new racist 
policies through the 
media which contra-
dicts Council’s com-
mitment to providing 
facilities and services 
for the entire Bank-
stown community.

Federal Member for Blax-
land, Jason Clare MP, 
welcomed on monday an 
agreement between the 
Federal Labor Govern-
ment and the NSW Liberal 
Government to inject $5 
billion into NSW schools.
Under the new plan the 
Federal Government will 
invest $2 for every $1 the 
NSW Government con-
tributes to education.
“This is great news for 
our local schools and 
our local community,” Mr 
Clare said.
“Education is the key to 
success. It gives our chil-
dren the skills and knowl-
edge they need to get the 
great jobs of the future. 
“This new agreement will 
mean on average $4500 
for each student and $1.5 
million per school. 
“This will make a massive 
difference for children in 

our local area.”
Under the new agreement, 
NSW schools will receive 
an additional investment 
totalling around $5 billion 
over six years. Of this, the 
Federal Government will 
contribute 65 per cent 
and the NSW Government 
35 per cent.
This agreement will drive 
long term improvements 
in our schools and deliver 
better outcomes for our 
students. It means more 
money:
• To help improve reading 
and writing;
• For specialist language 
teachers; and
• To ensure schools have 
enough money for the 
teaching resources and 
modern equipment they 
need.

Media contact: Chris 
Zogopoulos  9790 2466 

More funding for our local schools

Fair Trading Minister An-
thony Roberts today joined 
Glenn Brookes MP, Mem-
ber for East Hills at Beauty 
Point Retirement Resort to 
welcome the governments 
new standard contract for 
retirement villages.
“The NSW Liberals and Na-
tionals Government made 
an election commitment 
to develop a standard con-
tract for retirement villages 
to use when selling prop-
erty or occupation rights to 
consumers in New South 
Wales,” Mr. Brookes said.
“Concerns had been raised 
by residents about the 
complexity and length of 
contracts used in the re-
tirement village sector.”
Mr. Brookes said the new 
standard contract will en-
able prospective residents 
to easily compare costs 
and conditions between re-
tirement villages and make 
informed choices.
“From 1 October 2013, vil-
lage operators will be re-
quired to use the standard 
contract for contracts en-
tered into on or after that 
date”, Minister Roberts 
said. 
The plain English standard 
contract covers matters 
such as: 
o The type of residence 
right the resident is ac-
quiring in the village, i.e. 
ownership in a strata or 
community scheme, lease-
hold arrangements or other 
forms of occupancy;
o All costs the resident 
must pay to enter, live in 
and leave the village;

NEW STANDARD CONTRACT 
FOR RETIREMENT VILLAGES

o If and how any capital 
gains are to be shared;
o The settling-in period;
o Services and facilities;
o Alterations and addi-
tions; and
o Repairs and mainte-
nance
Mr. Roberts said that the 
Government is also im-
proving the pre-contract 
disclosure requirements. 
Two documents will be 
compulsory from 1 Octo-
ber 2013: a general inquiry 
document and a disclosure 
statement.
The general inquiry docu-
ment provides basic infor-
mation for people who just 
want a broad understand-
ing of the facilities and the 
costs of the villages they 
are considering.
Once a prospective resi-
dent has expressed inter-
est in a particular unit, they 
will be given a disclosure 
statement, which contains 
key information about the 
unit.  This statement must 
be provided at least 14 
days before a contract is 
due to be signed.
“This means that prospec-
tive residents will receive 
the right information at the 
right time, alleviating some 
of the stress faced in mak-
ing this life-changing deci-
sion,” Mr. Roberts said.
The documents and further 
information are available 
on the NSW Fair Trading 
website, (www.fairtrading.
nsw.gov.au) or by calling 
13 32 20. 
Media: Jim Daniel (0408 
461 952)

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

COUNCILLOR NAJ-
JAR’S COMMENTS 
RACIST

Mayor Asfour

“Like any local govern-
ment area, many reli-
gious denominations 
hire Council commu-
nity facilities and do 
so in accordance with 
the conditions of our 
booking process.
“Our local commu-
nity is the heartland 
of cultural diversity, 
and I am proud of our 
ongoing commitment 
to provide facilities 
to all, no matter what 
religious denomina-
tion or cultural back-
ground.  
“New migrants and 
refugees are attracted 
to Bankstown because 
we are welcoming and 
can provide for their 
diverse needs, at the 
same time allow them 
to practise their be-
liefs and cultures. 
“Clr Najjar’s opinions 
and concerns are his 
own and do not rep-
resent those of myself 
or Bankstown Coun-
cil,” Mayor Asfour 
concluded. 

Jason with students

TREASURER Wayne 
Swan says there will 
be absolutely no 
change to the GST un-
der the federal Labor 
government. 
Mr Swan was asked 
where he would con-
sider raising the rate 
of the consumption 
tax to 12-13 per cent, 
from 10 per cent or 
broadening its appli-
cation to things like 
food.
“No possibility, what-
soever,” he told a 
business function 
in Melbourne on 
Wednesday.

“I believe this is bad 
policy ...
“Absolutely and em-
phatically, no.”
The potential for a 
change to the GST has 
been a running topic 
in the business com-
munity, given the fis-
cal constraints faced 
by federal, state and 
territory governments.
Mr Swan was respond-
ing to questions after 
addressing a Com-
mittee for the Eco-
nomic Development 
of Australia lunch on 
the upcoming federal 
budget.

Swan rules out changes to GST
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JULIA Gillard has con-
firmed workers will face a 
$300-a-year tax increase on 
average through the Medi-
care levy if she’s re-elected 
to fund the National Dis-
ability Insurance Scheme. 
But she has indicated the 
proposal will not be legis-
lated in the current Parlia-
ment - suggesting the plan 
to hike the Medicare levy 
from July 1, 2014,  will be 
taken to the election as La-
bor’s policy.
Arguing it would cost the 
average worker on $70,000 
a year just $1-a-day, the 
Prime Minister conceded 
it represented a break with 
her previous pledge not to 
increase the Medicare levy 
to fund disability care.
A family earning $100,000 a 
year will pay $500 extra on 
their Medicare levy, fami-
lies on $150,000 will pay 
$750 a year and $200,000 
earners will pay $1000.
Ms Gillard said she had 
hoped to fund the scheme 
through savings but after a 
$12 billion shortfall in pro-
jected revenue and savings 
falling short of what was 
needed to fund the NDIS, 
she decided on a levy 
rise“This is the right thing 
for the nation. This is the 
choice I’ve made. I know I 
am asking Australians in 
their millions to step up 
and pay an increase in the 
Medicare levy,’’ the Prime 
Minister said in Melbourne.
She said it “was not an 

Julia Gillard announces 0.5 per cent rise 
in Medicare levy to fund the National Dis-
ability Insurance Scheme 

easy choice” to ask Aus-
tralians to pay more and 
she said workers would 
be able to answer whether 
they wanted to hand over 
more money to the Govern-
ment for disability care at 
the election in September.
Families Minister Jenny 
Macklin confirmed there 
would be no further crack-
down on disability sup-
port pensions to fund the 
scheme.
After Ms Gillard’s an-
nouncement, Opposition 
Leader Tony Abbott said 
he was “very happy to see 
the NDIS legislated in this 
Parliament”.
“Why not? Let’s get it into 
the Parliament and let’s 
deal with it,” he said.
“The PM doesn’t have too 
many monuments. She 
hasn’t done that much ex-
cept give us the carbon tax 
that she promised would 
never happen and a suc-
cession of deficits that she 
promised wouldn’t be hap-
pening.
“If the PM wants some kind 
of monument out of this 
Parliament,  give us the 
legislation and let’s deal 
with it.”
Mr Abbott said he would 
support the NDIS if he 
thought it was responsibly 
funded.
Tax revenue will shrink 
by $12 billion by the end 
of June, according to new 
Treasury forecasts.
“Let’s get to the detail,” he 

said.
Treasurer Wayne Swan 
said the levy increase was 
“not an easy decision but 
it was the right decision.”
The tax hit will raise $20 
billion over the next six 
years.  A quarter of the 
money will go to states to 
set up the NDIS scheme.
“We are asking people to 
pay a little more to do a lot 
more for a group of Aus-
tralians that have been left 
behind,’’ Mr Swan said.
The $3 billion-a-year tax in-
crease would be used only 
for disability services but 
would not fund the entire 
cost of the scheme with 
further savings required.
Ms Gillard said she had 
broken her pledge not to 
increase the Medicare levy 
for three reasons: the hit to 
the tax revenues, her dis-
cussions with the states 
and the calls for disability 
advocates to make sure 
there was peace of mind 
and security around fund-
ing issues.
“I have thought about this 
deeply and I have changed 
my mind,” she said.
“The Government will need 
to make savings for those 
cuts and there will be no 
free ride for states and ter-
ritories.
“All of the money raised 
will be put in a special 
fund for disability care. Ev-
ery cent raised would be 
raised on disability care.
“Every Australian lives 
with the prospect that at 
some time they or one 
of their family members 
could be confronted by a 
profound disability,” she 
said.
Mr Swan said it was vital 
the NDIS had a “stable, se-
cure funding scheme”.
“The advantage of this 
fund is that all of the mon-
ey raised from the levy 
goes straight to this fund 
and cannot be used for any 
other purpose,” he said.

Julia Gillard 
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CRUMBLING Victorian 
roads will be fixed with a 
$170 million paving plan 
to be rolled out over the 
next three years. 
The state government’s 
three-year funding plan, 
part of next week’s state 
budget, will see $90 mil-
lion spent on fixing deteri-
orating roads and $80 mil-
lion on resurfacing roads 
to withstand bad weather.
Premier Denis Napthine 
says the longer-term road 
package works better 
than continuing with an-
nual budget funding.
“All of this will result in 
better roads for Victorian 
motorists,” he said in a 
statement on Wednesday.
It’s the first time VicRoads 
had been given a dedicat-
ed, multi-year road main-
tenance budget, he said.
Where the money will be 
spent has not yet been 
decided.
The funding is in addition 
to the usual VicRoads 
maintenance budget 
and above a $45 million 
government top-up an-
nounced last October.
The government has also 
allocated $22 million in 
the upcoming budget to 
measures to help tackle 
heart disease.
Health Minister David Da-
vis says part of the money 
will be used to fund para-
medics carrying a clot-
busting drug in one of 
the state’s country areas, 
most likely in Gippsland.
The clot-dissolving drugs 
will then be rolled out 
across rural and regional 
Victoria.
The budget injection will 

Vic govt to spend $170m 
fixing roads 

also streamline access 
for people who need heart 
surgery in major hospitals 
and improve rehabilitation 
to reduce the number of 
people who need to be re-
admitted to hospital after 
suffering a heart attack or 
stroke.
Australian Industry Group 
(Ai Group) Victorian direc-
tor Tim Piper has called 
for greater investment in 
road and rail infrastruc-
ture in the budget to boost 
the economy and create 
jobs.
He says many Victorian 
businesses are facing 
increasingly tough con-
ditions and a sensible 
increase in investment 
could be achieved without 
jeopardising the state’s 
AAA credit rating.
In its pre-budget submis-
sion, the Ai Group says 
private sector invest-
ment could help fund a 
proposed 18km East-
West Link to connect the 
Eastern Freeway and the 
Western Ring Road, and 
the planned Melbourne 
Metro rail tunnel.
“Such projects would 
help generate new jobs 
and give a much-needed 
boost to the workload of 
the state’s manufacturers 
and construction indus-
try,” Mr Piper said.
The lobby group also calls 
for easier regulatory re-
porting requirements for 
business including web-
based reporting.
The submission also rec-
ommends developing 
stronger trade links with 
Asia to help make Victoria 
more competitive.

THE Queensland govern-
ment’s proposed industri-
al law changes are about 
trying to stifle opposition 
to asset sales, the state’s 
public sector union says. 
Attorney-General Jarrod 
Bleijie has introduced 
changes to Queensland’s 

industrial relations laws 
that require unions to 
publicly account for all 
spending, with particu-
lar emphasis on political 
party expenditure.
“Members deserve to 
know where and how 
their membership fees 
are being spent,” Mr Blei-

jie said in a statement on 
Wednesday.
Unions will be required 
to provide an up-to-date 
public register of how 
much the top 10 highest 
earning officials are paid.
Officials will also have to 
publicly declare their per-
sonal material interests.
Their relatives will have 
to declare their material 
interests but this will not 
be made public.
All gifts and benefits over 
$500 received and given 
by officials and employ-
ees will also have to be 
declared.
The new laws will apply 
to 32 employer associa-
tions and 34 trade unions 
currently registered in 
Queensland.
They also delete union en-
couragement clauses in 
public service contracts.
Public sector union To-
gether says the govern-
ment has created an 
enormous amount of red 
tape and bureaucracy for 
unions to make it more 
difficult for them to fight 
privatisation.
“This government is 
petrified about a debate 
about privatisation and 
outsourcing,” Together 
secretary Alex Scott told 
reporters.
“The transparency argu-
ment from the govern-
ment is a smokescreen 
for what this legislation is 
really about.
“It’s about providing un-
precedented bureaucratic 
obstacles for workers be-
ing able to spend their 
own money in the pursuit 
of defending public sec-
tor services.”
He said unions were al-
ready transparent about 
how they spend mem-
bers’ money.
The Services Union has 
welcomed the transpar-
ency part of the legisla-
tion.
It says it’s already up-
front about how money is 
spent.
The union represents 
workers from a range of 
industries, including the 
social and community 
sector as well as energy, 
ports and rail sectors.

Qld govt targets union bosses
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حبضور سياسيني وفعاليات دينية واجتماعية واكثر من 500 شخص من أبناء اجلالية

مجعية أبناء الضنية تكرم مدير عام قوى األمن الداخلي السابق اللواء أشرف الريفي

أبناء الضنية اخلريية حفل عشاء تكرميي ملدير  أقامت مجعية 
عام قوى األمن الداخلي سيادة اللواء اشرف الريفي الذي يزور 

اسرتاليا.
وقد حضر احلفل ممثل دار االفتاء يف اسرتاليا الشيخ مالك 
زيدان، الشيخ أمحد درويش، النائب طوني عيسى، السيناتور 
شوكت مسلماني، احملامي الضيف علي الغول، رئيس االحتاد 
االسرتالي للمجالس االسالمية احلاج حافظ قاسم، الدكتور مجال 
الريفي، الدكتور مصطفى علم الدين، عضو بلدية هولرويد آدي 
بلدية كنرتبري خضر صاحل، املسؤول  نائب رئيس  سركيس، 
يف حزب االحرار فؤاد االشوح، الزميل انور حرب ورجال دين 
وعدد كبري من رؤساء وممثلي مجعيات وجمالس واعالم واكثر 

من 500 شخص من ابناء الضنية واجلالية.
عّرف املناسبة احلاج عمر ياسني بأمجل ما يكون التعريف وقدم 
احلاج حممد صايف الذي تال آيات من الذكر احلكيم، ثم كانت 
تصفيق  نالت  زيدان  مالك  للشيخ  قيمة  ووطنية  دينية  كلمة 

واعجاب احلضور.
وتواىل على الكالم النائب طوني عيسى، نائب رئيس بلدية 
كنرتبري خضر صاحل، السيناتور شوكت مسلماني، احملامي علي 
هوشر  وجيه  احلاج  اخلريية  الضنية  ابناء  ورئيس مجعية  الغول 

ومما جاء يف كلمته:
اهال وسهال بضيف اجلالية اللواء اشرف الريفي رجل الوفاء 
ولعقيدته  للبنان  واالخالص  والوطنية  واالستقامة  والصدق 

االمنية.
وطلب احلاج هوشر من اللواء الريفي ملا له من سعة صدر ان 
يتدخل النقاذ طرابلس من براثن الفوضى والعمل على سيادة 
القانون يف املدبنة واعادة االمور اىل نصابها حيث ان الفوضى 
ال ختدم احدا والفوضى ال جتاَبه بالفوضى واذا ما كان هناك من 
اغتصاب للسلطة يف بعض االحيان فاالمر يتطلب خماطبة الضمري 

واحلل ال يكون اال باحلوار بعيدا عن القوة والقتل واالقتتال.
ومتنى احلاج هوشر للواء اشرف الريفي اقامة طيبة بني اهله 

وحمبيه وشكر احلضور على حضوره متمنيا للجالية كل النجاح.
كما شكر اعضاء اللجنة االدارية للجمعية وهم على التوالي: 

احلاج عمر ياسني، احلاج حممد صايف، احلاج امحد املغشوش،، 
امساعيل  الشامي،  الرزاق  عبد  يوسف،  حممود  شوك،  امحد 
محيدة، نصر جيدة، زكريا محدان، حممود الكرمة، حسن شندب، 

مصطفى جنم ، حممود عبيد وطه بدرة.
مسك اخلتام كانت كلمة اللواء أشرف الريفي ومما جاء فيها:

ملدينة  بالنسبة  هذه  التفاتته  على  هوشر  وجيه  احلاج  اشكر 
جمموعة  من  نعاني  كنا  لقد  تنفيذها.  على  وسأعمل  طرابلس 

شاذة خرجت عن االخالق والوطنية وجيب ان تعاقب.
اعطى البعض تفسريات كثرية هلذه االحداث منهم من ادعى 
السياسي..  خطنا  من  ليست  كونها  احلكومة  على  نتآمر  اننا 
اليت  طرابلس  يف  حيصل  ما  حقيقة  واليكم  باطل  كالم  هذا 
انفجرت فيها االحداث 9 مرات بني جبل حمسن وباب التبانة... 
رفيق  الشهيد  الرئيس  اجنز  عندما  لسببني،  تعود  التفجريات 
احلريري باريس1 انفجرت االحداث يف بريوت وكذلك االمر بعد 
باريس 2 وباريس 3.. وبالنسبة للرئيس ميقاتي فانه كان اثر 
كل زيارة اىل اوروبا او امريكا تنفجر االحداث يف طرابلس هذا 
هو السبب االول اما السبب الثاني فانه كلما تشتد املعارك يف 
سوريا وخاصة يف حلب تنفجر االحداث يف طرابلس بني باب 

الشيخ مالك زيدان

التبانة وجبل حمسن.
وقال بتاريخ 26 نيسان 2005 بعد استشهاد الرئيس رفيق 
احلريري خرج اجليش السوري من لبنان، بتاريخ 28 نيسان عينت 
مديرا عاما لقوى االمن الداخلي اليت كانت قليلة العدد والعدة 
وكانت خرباتها شبه معدومة فعملت على زيادة عددها وجتهريها 

بالعتاد والتكنولوجيا واخلربات املطلوبة..
كان كل واحد منا يف هذه املسرية يدرك انه مشروع شهيد 
حيث قضيت اغلب هذه الفرتة يف مكاتب وسيارات ذات زجاج 
مضاد للرصاص وعملنا لتكون الشرطة جزءا من اجملتمع وليست 

منفصة عنه وجنحنا يف جعل الشرطة شرطة جمتمعية..
كما عملنا على تعزيز العالقات بني االجهزة االمنية اللبنانية 

ومثيالتها االسرتالية عاكسني بذلك انتماءكم اىل هذا البلد.
وكشف اللواء الريفي عن ان هناك قرارا دوليا حبفظ  أمن 

لبنان واستقراره.
وختم شاكرا االخ وجيه هوشر ومجعية ابناء الضنية على هذا 

التكريم.

احلاج حممد صايفالسيناتور شوكت مسلمانياحلاج وجيه هوشرالنائب طوني عيسىاللواء أشرف الريفي

احلاج وجيه هوشر  واعضاء اللجنة االدارية جلمعية ابناء الضنية اخلريية من اليمني النائب طوني عيسى، احلاج وجيه هوشر، اللواء اشرف الريفي وبعض الضباط احملامي علي الغول

احلاج عمر ياسنيخضر صاحل

فؤاد االشوح، طوني خطار وحضور

من اليمني: اللواء اشرف الريفي، احلاج وجيه هوشر وعضو بلدية هولرويد آدي سركيس اللواء أشرف الريفي يقدم درعا تقديريا للحاج وجيه هوشر

مشس محزة وحضور احلاج حافظ قاسم وحضو
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االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية حيتفل مبرور 49 عاما على تأسيسه حبضور شخصيات سياسية وفعاليات دينية واجتماعية

 Muslim( االسالمية  للمجالس  االسرتالي  االحتاد  أقام 
عاما   49 مرور  مبناسبة  عشاء سنوي  حفل   )Australia  AFIC
على تأسيسه وذلك مساء السبت يف 27 نيسان املاضي يف 

مدرسة امللك فهد االسالمية يف غرينايكر.
جان  االستاذ  اسرتاليا  يف  لبنان  سفري  املناسبة  حضر 
جوليا  الوزراء  رئيسة  ممثال  بورك  طوني  الوزير  دانيال، 
اوفارول،  باري  الوالية  رئيس  ممثال  عيسى  طوني  غيالرد، 
باربرة بريي ممثلة زعيم املعارضة يف الوالية جان روبرتسون، 
الوزير جايسن كلري السيناتور شوكت مسلماني، النواب غلني 
بروكس وتانيا ميهايلوك وهيلن ويستوود وليندا فولتز وبول 
لينش واماندا فازيو وغاي زنغاري ولوري فريغسون، رئيس 
جيم  بلديتها  جملس  وعضو  عصفور  كال  بانكستاون  بلدية 
اللبنانية  اجلالية  رئيس جملس  ليفربول  بلدية  دانيال، عضو 
علي كرنيب، رئيس بلدية كنرتبريي براين روبسون وعضوا 
اجمللس  عام  سكرتري  كيب،  وفدوى  صاحل  خضر  جملسها 
تريش  االخت  هيويت،  دوغ  ويلز  نيو ساوث  املسكوني يف 
جونز  جريميي  فريد،  امحد  املصري  القنصل  نائب  ماديغان، 
عن اجمللس التنفيذي لالسرتاليني اليهود، اجمللس النسائي 
لالديان االخت جيوفاني فاركر، جملس الالجئني يف اسرتاليا 
بول باور، مركز القديس جاميس لالخالقيات بول لونغستاف، 
رئيس جملس ادارة اجمللس العربي يف اسرتاليا خالد امللحم، 
عمر  واحلاج  هوشر  وجيه  احلاج  الضنبة  ابناء  مجعية  رئيس 
حافظ  احلاج  املنية  ابناء  مجعية  ورئيس  ناصر  ياسر  واحلاج 
زريقة واالعضاء والعديد من رؤساء وممثلي جمالس ومجعيات 
اىل  اضافة  جالية  اكثر من  واجتماعية من  دينية  وشخصيات 

الزميلني سعيد علم الدين وانطونيوس بورزق.
واملناسبة، اليت افتتحت بالنشيد االسرتالي لفرقة مدرسة 
امللك فهد االسالمية، عرفت فقراتها وقدمت املتكلمني اآلنسة 
روعة السمان وحتدث فيها النائب طوني بورك الذي القى كلمة 
رئيسة الوزراء جوليا غيالرد، النائب طوني عيسى نيابة عن 
رئيس الوالية باري اوفارول، النائب باربرة بريي اليت القت 
روبرتسون،  جان  ويلز  نيو ساوت  املعارضة يف  زعيم  كلمة 
سفري لبنان يف اسرتاليا االستاذ جان دانيال، رئيس بلدية 
بانكستاون كال عصفور، وكان مسك ختام املتكلمني رئيس 
حافظ  احلاج   )AFIC( االسالمية  للمجالس  االسالمي  االحتاد 

قاسم الذي القى كلمة ومما جاء فيها:
أعقب  الذي  االحتفال  هذا  الليلة  على مشاركتكم  اشكركم 
االجتماع العام )الكونغرس(الـ 49 لالحتاد )AFIC(  الذي هو 

منظمة وطنية متثل مصاحل املسلمني االسرتاليني. 
االحتاد  النظر يف عمل  الكونغرس كل عام العادة  وينعقد 
وسياساته لضمان ان تبقى هذه املنظمة مستقيمة ونزيهة يف 

هذه البيئة املتغرية.
الواليات  يف  اجملالس  رؤساء  الكونغرس  حضر  وقد 

واملقاطعات وهم:
احلّنان  عبد  العابدين،  زين  برجاوي،  حممد  خان،  فاروق 
هارون، راتب جنيد، حممد يوسف، أجمد حمبوب، غيث كرّيم 
نزار  ممثال  محيدة  حممدين  فيكتوريا،  من  حسني  نديم  ممثال 
عوان من املقاطعة الشمالية اضافة اىل مندوبني من املنظمات 

Saturday 4 May 2013  2013 أيار   4 السبت 

واجلمعيات واجملالس االعضاء يف AFIC وسائر العاملني يف 
االدارة.

ارحب بزمالئي حلضورهم الكونغرس وبعملهم الشاق واجلاد 
املنظمة  هذه  ظل  يف  العمل  يف  ولتعاونهم  الواليات  يف 

الوطنية.
ويعمل االحتاد بكل ما لدية للحفاظ على مبادئه الدميقراطية 
وكمجتمع  واالخّوة..  واملسؤولية  الشفافية  من  واالسالمية 
مسلم نساهم يف اجملتمع الواسع جلعل اسرتاليا بلدا افضل 

ومتعدد احلضارات.
يف العام 2014 سيحتفل االحتاد )AFIC( باليوبيل الذهيب 
الربملان  يف  االحتفال  هذا  يقام  ان  ويأمل  تأسيسه  على 

االسرتالي يف كانبريا وان تشاركوننا هذا االحتفال ايضا.
نشكركم مجيعا على مشاركتنا اضاءة الشموع اليت تعرب عن 
روحية السالم واحلب على االرض وخاصة  منسقها االخ قيصر 

طراد. اشكركم على حضوركم جمددا.
وكان قد سبق احلفل  عقد الكونغرس الـ 49 على تأسيس 
االحتاد حيث جرى فيه عرض التقرير املالي وخاصة فيما يتعلق 

باملدارس ومناقشة سائر االمور املتعلقة باالحتاد.
كلمتا  فيها  ُكتبت  مشعة  الفي  من  اكثر  اضاءة  ذلك  تال 
السالم واحلب )Pease, Love( على امل ان يعم السالم واحلب 

اسرتاليا واوطاننا العربية والعامل.

اآلنسة روعة السمانرئيس بلدية بانكستاون كال عصفورالنائب بربارة بريياحلاج حافظ قاسمالسفري جان دانيالالنائب طوني عيسىالوزير طوني بورك

 احلاج قاسم  يتوسط الوزيرين بورك وكلري وروبسون وصاحل وحضور احلاج قاسم مع العائلةمن اليمني: الوزير  بورك، احلاج قاسم، النائب ميهايلوك والوزير كلري

 احلجاج وجيه هوشر وحممد صايف وعمر ياسني وحممد الصاج و عصام عبيد والدكتور علي 
الغول ومصطفى اسوم

 السيناتور شوكت مسلماني وحضور احلاج قاسم والنائب لوري  فريغسون

من اليمني: جيم دانيال، فدوى كيب، علي كرنيب، كال عصفور، باربرة بريي وبراين روبسون

من اليمني: د. علي الغول،  كال عصفور، براين روبسون، احلاج قاسم وباربرة بريي

احلاج قاسم  واالعضاء: روعة، د. عبد املهيمن، هارون، متني، قاسم، طراد ود. شهاب 

من اليمني: السفري جان دانيال وعقيلته وحممد الربجاوي وعقيلته



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

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

نقدم لكم اكثر من 230 قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا 

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم

العالناتكم يف جريدة اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345
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