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نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح
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تونس :احلكومة
حتظر ملتقى للسلفيني
و»أنصار الشريعة»
يتو ّعدونها مبواجهات
دامية

جملس النواب اليوم أمام مهزلة تشريعية للتمديد!

اللبناني ،ولسان حاهلا،
القول أن لعبة السلطة يف
لبنان ،تستدعي تارخييا من

يدير توازناتها يف اخلارج،
وعبثا تعطى الفرصة تلو
األخرى ملا تسمى «الطبقة

e-mail: info@meherald.com.au

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

pp: 255003 / 09613

بري يفتح ملفه إلخراج مشروعه االنتخابي خالل اجتماع لجنة التواصل النيابي

www.southwestbuilders.com.au
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بري و«حزب اهلل» :ال لـ«الستني»

االنتخابية
املهزلة
مستمرة..
واحلكومية
ومفتوحة على احتمالني
ال ثالث هلما ،إما التمديد
للمجلس النيابي وإما
السري بـ «قانون الستني»،
بدءا من بعد غد االثنني،
يف ظل استحالة التصديق
بأن جلسة للجنة نيابية يف
يوم أو يومني ستعرب بالبلد
إىل بر توافق انتخابي تعذر
الوصول إليه يف شهور
من التفاوض حول القانون
االنتخابي.
اخنرط أعضاء اللجنة
طويال يف لعبة التذاكي
املتبادلة ،ويسجل هلم
أنهم جنحوا يف شراء الوقت
سلسلة
عرب
وتقطيعه
اقرتاحات قوانني انتخابية
ِ
ري الذاتية
ستزخر بها
الس ُ
لواضعيها ،كما األرشيف

خربة طويلة وصدق يف التعامل

السياسية» ،بأن تنتج
بإرادتها الوطنية خيارا
ملصلحة اللبنانيني عموما.
االقرتاح
سقط
بعدما
«االرثوذكسي»
أدى وظيفته السياسية
«قانون
بإجهاض
الستني» ،وذلك على يد
«االتفاق الثالثي» بني
«القوات» و»االشرتاكي»
وسقط
و»املستقبل»،
اقرتاح نبيه بري باملزاوجة
«االرثوذكسي»
بني
يد
على
و»الستني»،
«الثالثي» نفسه ،وحسنا
فعلت أيديهم مجيعا ،طاملا
أن مهلة تعليق املهل على
وشك االنتهاء.
واعتبارا من يوم االثنني
املقبل ،يبدأ سريان املهل

حذر تنظيم «أنصار
الشريعة» يف تونس،
بتوجهاته
املعروف
ال
والذي
السلفية
خُيفي إرتباطه بتنظيم
احلكومة
«القاعدة»،
التونسية املوقتة من
«مواجهات دامية» مع
قوى األمن اذا منعت
ُ
املقرر
ملتقاه الثالث
عقده األحد يف مدينة
القريوان.
وصرح الناطق باسم
التنظيم سيف الدين
رايس يف مؤمتر صحايف:
«ال نطلب تصرحيا من

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

بركة أم يوسف

أوباما يتعهّد وأردوغان الضغط
لرحيل األسد لكنه يق ّر بعدم
وجود «وصفة سحرية» للحل
صرح الرئيس االمريكي
باراك أوباما عقب حمادثات
اجراها مع رئيس الوزراء
طيب
رجب
الرتكي
اردوغان يف البيت االبيض
أمس االول ،بأن الواليات
املتحدة وتركيا ستستمران
يف زيادة الضغوط على
النظام السوري والعمل
مع املعارضة السورية،
لكنه الحظ انه ال «وصفة

سحرية» لوضع حد لالزمة
السورية .وطالبت موسكو
باشراك ايران يف مؤمتر
جنيف  ،2 -بينما قال
الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند انه جيب اقناع
روسيا بأن من مصلحتها
الرئيس
عن
التخلي
السوري بشار االسد.
وقال اوباما يف مؤمتر

التتمة صفحة 31

خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركة
مكسرات  -موالح  -زيوت مخلالت عصائر وغريها الكثري
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201 Merrylands Rd, Merrylands

Hamze Bros Fruit Market

بإدارة موريس نصـّور
0414 418 334

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن
تفاصيل االعالن ص 19

بإدارة :آدي سركيس

EXTRA VIRGIN

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

منتوجات رشعني  -شمال لبنان
زيتون وزيت زيتون فاخر
صابون بلدي PURE OLIVE OIL

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

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

محالت حمزة للخضار والفواكه االوىل يف مرييالند
خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت
صدق  -أمانة  -نظافة  -استقامة

179 Merrylands Rd, Merrylands
التفاصيل صTel: 9760 1886 8
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ADVERTISEMENT

Chris Bowen MP

Del�v�r�ng f�r o�r co��nit�
Chris Bowen
Always available to help
Whether it’s securing funding for job seeker services in Fairfield, or assisting
with Government departments, Chris has always been here to help.
If you have any issues or Federal Government matters that you would like to discuss with
Chris, please contact his office on 9604 0710 or by email: chris.bowen.mp@aph.gov.au

خدمات
ملساعدتكم يف
العربية
 باللغةspeaker
يتوفر متحدث
On Tuesdays
and Fridays,
an Arabic
is available
to assist
with translation
services.
.اسبوع
من كلyou
واجلمعة
يومي الثالثاء
الرتمجة
Office: Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West
Phone: 9604 0710 Fax: 9609 3873 Mail: PO Box W210, Fairfield West, NSW 2165
Email: chris.bowen.mp@aph.gov.au Web: www.chrisbowen.net
@bowenchris
www.facebook.com/chrisbowenmp
Authorised by Chris Bowen MP, Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road, Fairfield West.
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لبنانيـــات

سليمان عرض مع زواره التطورات السياسية واالنتخابية وتلقى تأييداً فرنسياً إلعالن بعبدا
استقبل رئيس اجلمهورية
العماد ميشال سليمان
يف قصر بعبدا أمس
االول مدير قسم شؤون
افريقيا الشمالية والشرق
االوسط يف وزارة اخلارجية
الفرنسية جان فرنسوا
جريو مع وفد ،يف حضور
السفري الفرنسي باتريس

باولي.
ونقل جريو حتيات وزير
اخلارجية لوران فابيوس
وتقدير فرنسا ملا يقوم به
رئيس اجلمهورية انطالقا
من اعالن بعبدا للحفاظ
على االستقرار يف لبنان
ومنع انعكاسات ما حيصل
حوله.

وجدد املسؤول الفرنسي
بالده
متسك
تأكيد
باستقرار لبنان ودعمها
له يف كل اجملاالت ،معربا
عن امله يف تشكيل حكومة
جديدة قريبا وانتاج قانون
على
مشددا
انتخابي،
أهمية عدم حصول اي فراغ
سياسي او مؤسساتي يف

لبنان وخصوصا يف هذه
الظروف.
وتناول اللقاء أيضا طريقة
موضوع
يف
املساعدة
النازحني وختفيف العبء
عن لبنان.
كذلك نوه السيد جريو
بالدور الذي يقوم به
اجليش اللبناني ،مشريا

Advertisement

اىل التعاون القائم تدريبا
وجتهيزا بني وزارتي الدفاع
يف البلدين.
من جهته ،رحب الرئيس
باملسؤول
سليمان
الفرنسي ،شاكرا لفرنسا
موقفها الداعم للبنان
تارخييا ،ومثمنا مشاركتها
القوات
يف
االساسية

الدولية العاملة يف اجلنوب
اللبناني .ومحل رئيس
اجلمهورية السيد جريو
حتياته اىل الرئيس فرنسوا
هوالند ومتنياته باستمرار
االستقرار واالزدهار.
وعرض رئيس اجلمهورية
مع وفد من رابطة النواب
للتطورات
السابقني
السياسية السائدة راهنا
وال سيما منها املشاورات
اجلارية يف شأن اقرار
قانون جديد لالنتخابات،
إضافة اىل االتصاالت
يف شأن تشكيل احلكومة
اجلديدة.
وتسلم الرئيس سليمان
من النائب علي املقداد
بعلبك
بلدية
ورئيس

ووفد نقابة اصحاب احملال
التجارية يف البقاع دعوة
املهرجان
افتتاح
اىل
السنوي للتسوق والسياحة
يف بعلبك.
واستقبل رئيس اجلمهورية
اآلنسة اقبال االسعد اليت
انهت دراستها الثانوية
بعمر  12سنة ونالت االجازة
يف الطب بعمر  19سنة.
وتقديرا لتفوقها ،منحها
الرئيس سليمان ميدالية
رئاسة اجلمهورية ،متمنيا
هلا التوفيق يف اختصاصها
الذي ستتابعه يف اخلارج.
وزار بعبدا وفد من عائلة
الراحل بيار صادق شكر
لرئيس اجلمهورية تعزيته
بوفاته.

طبيعي أن ندلي بوجهة نظرنا بهدف االصالح احلقيقي

اجلميل :الكتائب ركن أساسي يف  ١٤آذار

الرئيس أمني الجميل

Helping families with the cost of child care

CCR1CP/ARA

Helping families with the cost of child care
Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra

أكد رئيس حزب الكتائب
اللبنانية الرئيس أمني
اجلميل ،يف حديث اىل حمطة
اجلزيرة ،أن الكتائب ركن
أساسي يف قوى الرابع
عشر من آذار ،وإذا إعتربنا
أن هناك بعض اهلفوات يف
املشروع املختلط بطبعته
االخرية ،فمن الطبيعي أن
ندلي بوجهة نظرنا بهدف
اإلصالح احلقيقي وتعديل
بعض البنود الواردة فيه.
وقال ال أخفي أنه يف
حال مل نتوصل اىل قانون
تتوافق عليه األطراف ،فال
مفر اضطراريا من متديد
والية جملس النواب لفرتة
تقنية وجيزة مع مواصلة
السعي حبثا عن القانون
املفقود ،الفتا اىل أنه ال بد
من التوصل اىل نتيجة يف
الوقت املناسب.
وأكد أن حزب الكتائب
سيشارك يف أي جلسة عامة
جمللس النواب يناقش فيها
مشروع قانون االنتخابات،
مؤكدا أن العقدة ليست
يف ملعب الكتائب ألن أي
قرار يتخذه اجمللس النيابي
تلتزم الكتائب به وهذا
قرار واضح ،آمال أن تتوج
املساعي بنتائج إجيابية يف
أقرب وقت ممكن.
واعترب أن مشروع القانون
املختلط بالشكل املطروح

فيه ال يؤمن املساواة
احلقيقية ويتضمن هفوات
عدة يقتضي إصالحها،
مؤكدا التضامن التام مع
اجلميع بهدف الوصول اىل
حل متوازن ،مثنيا على
دور رئيس جملس النواب
نبيه بري الذي دعا جلنة
التواصل النيابية اىل اعادة
طرح األمور على بساط
البحث.
ولفت اجلميل إىل أن حزب
الكتائب هو أكثر طرف تقدم
مبشاريع قوانني وتعديالت
على قوانني أخرى بهدف
حتقيق غايتني ،ضمان
التمثيل الصحيح ومراعاة
مقتضيات الوفاق الوطين.
وأكد أن التواصل مستمر
مع كل احللفاء يف قوى
الرابع عشر من آذار مشددا
على أن هذا التحالف متني،
الفتا اىل أنه من الطبيعي
جدا أن يكون هناك إختالف
يف وجهات النظر.
وأوضح أن هدف اجلميع
هو التوصل اىل قانون
إنتخابي عادل ومنصف
يرضي كل الفئات ،داعيا
كل األطراف السياسية
اىل البناء على املسؤولية
الوطنية والتجارب السياسية
السابقة بغرض اجياد مساحة
توافقية والتوصل اىل
قواسم مشرتكة.
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الشيخ قاسم يف اجتماع جلنة املساعي احلميدة:
ميقاتي التقى قرطباوي وموفدا فرنسيا ومساعد
الرئيس االيراني لتطوير العالقات
اخلالفات بني السنّة والشيعة سياسية ال مذهبية
قال نائب األمني العام ل
حزب اهلل الشيخ نعيم قاسم،
يف اجللسة االفتتاحية الجتماع
جلنة املساعي احلميدة املنبثقة
عن املؤمتر الدولي السادس
والعشرين للوحدة اإلسالمية،
يف مطعم الساحة يف بريوت،
ّ
والسنة مستهدفان
ان الشيعة
االسرائيلي
املشروع
من
باألباطيل .وقال ان اخلالفات
سياسية وليست مذهبية.
اخلالفات
هذه
وأضاف:
السياسية يف الواقع تتمحور
حول ثالثة أمور:
 - 1هناك خالف بني جمموعات
تعيش يف بلد معني مع السلطة
املشاركة
حول
السياسية
السياسية واإلصالحات ،وهي
خالفات داخلية بامتياز ،حياول
املستكربون أن يستثمروها
ملصاحلهم.
 - 2اخلالف اإلقليمي الكبري
وحموره فلسطني ،وبسبب
هذا اخلالف نشأ حموران :حمور
املقاومة الستعادة األراضي
السليبة يف فلسطني ،وحمور
أمريكا وإسرائيل باهليمنة على
املنطقة.
 - 3اخلالف الثالث ،هو احملاوالت
احلثيثة للدول املستكربة للتدخل
يف شؤون بلداننا كمحاولة
للهيمنة والوصاية واالستعمار.
تابع :إذا ،حنن أمام خالفات
سياسية ثالثة :داخلية وإقليمية
ودولية ،وال عالقة للخالف
املذهيب ،ال من قريب وال من
بعيد .ولو أردنا التطبيق لتحدثنا
عن املشكلة واألزمة الكبرية
املوجودة اآلن يف سوريا ،هذا
اخلالف ال عالقة له باملذهب،
وال عالقة له باإلسالم ،ال من

قريب وال من بعيد ،هناك قرار
دولي بانتزاع سوريا من قلب
معادلة املقاومة ،نظاما وجيشا
وشعبا ،وهذا االنتزاع تطلب
أن يكون هناك تدمري منهجي
لسوريا مبحاوالت حثيثة من
أجل عسكرة املطالب الداخلية،
وحتويلها إىل قضية مركزية
نيابة عن اإلصالحات اليت كانت
صورة مل تأخذ مداها ومل حتقق
أهدافها.
تابع :يف هذا اللقاء الكريم،
أقرتح جمموعة من األمور اليت
ميكن أن تساعد يف جناح جلنة
املساعي احلميدة برئاسة الشيخ
األراكي ،واليت تعرب عن ضوابط
ميكنها أن ختطو خطوات إجيابية
حنو األمام:
أوال  -من الضروري أن جنري
حوارات مكثفة مع علماء السنة
والشيعة يف عاملنا اإلسالمي
للتوصل معهم بأن املشكلة
القائمة هي مشكلة سياسية.
ثانيا  -التوضيح للرأي العام
مجيع احلقائق على األرض
باألدلة احلسية.
ثالثا  -أمريكا حريصة على
وال
اإلسرائيلي،
املشروع

ميكن أن تكون حكما وال مؤمتنا
وال طريقا للوصول إىل رأب
الصدع.
رابعا  -ليكن املوقف السياسي
املختلف عليه مشروعا من كل
األطراف ،وال ميكن أن نقبل
بسياسة كم األفواه ،فمن حق
أي جهة أن تقبل أو أن تعرتض
أو أن تبدي وجهة نظرها ،وعلى
اجلهة األخرى أن تقبل أو تعارض
ولكن بطريقة سياسية.
خامسا  -السنة ال يستهدفون
ال
والشيعة
الشيعة،
يستهدفون السنة ،بل الشيعة
والسنة مستهدفان باألباطيل
والتحريض وحتريف األولويات،
هما مستهدفان من املشروع
اإلسرائيلي.
سادسا  -من يطمئن إسرائيل
ويستجدي نصرة أمريكا ،وال
يقدم املال والسالح للمقاومة،
وال يسعى إلعادة كامل الرتاب
الفلسطيين احملتل ،وال يؤيد
ذلك ،وال يقبل احلوار واحللول
السياسية ،ال خيدم املذهب
وال اإلسالم ال من قريب وال
من بعيد ،بل خيدم املشروع
اإلسرائيلي.
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احلكومة
رئيس
استقبل
ميقاتي
جنيب
املستقيل
اجلمهورية
رئيس
مساعد
اإلسالمية اإليرانية حممد رضا
مريتاج الديين ،أمس االلو
يف السراي ،يف حضور سفري
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
غضنفر ركن أبادي والوفد
املرافق.
وبعد اللقاء قال مريتاج الديين:
إنها فرصة مثينة للغاية أتيحت
لنا اليوم كي نزور اجلمهورية
اللبنانية الشقيقة من أجل
املشاركة يف أعمال مؤمتر جلنة
املساعي احلميدة الذي ينعقد
حاليا يف بريوت ،ووفقنا
صبيحة هذا اليوم أن نزور
دولة رئيس احلكومة األستاذ
جنيب ميقاتي ،وأستطيع أن
أقول وبكل ثقة ،أن وجهات
النظر كانت متطابقة متاما بيننا
حول كل امللفات السياسية
اليت أتينا على ذكرها يف
خالل اللقاء الكريم .يف ما
يتعلق مبلف العالقات الثنائية
الطيبة املوجودة بني اجلمهورية
اللبنانية الشقيقة واجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،كان هناك
إتفاق كامل يف وجهات النظر
بيننا على ضرورة احملافظة
على هذا املستوى املمتاز من
العالقات األخوية املوجودة بني
الشعبني والبلدين على خمتلف
املستويات.
أضاف :أكدت لدولته أننا ال
نرى أي مانع يف املزيد من
تطوير العالقات املمتازة أصال
بني بلدينا يف كل اجملاالت
وعلى خمتلف املستويات،
وكما تعرفون فإن اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية تؤكد دائما
ضرورة احملافظة على الوحدة
والتالقي وعلى األمن واهلدوء
واالستقرار يف ربوع هذا البلد
الشقيق ،وحنن ايضا نؤكد مرة
أخرى ضرورة احملافظة على هذه
الوحدة يف اجلمهورية اللبنانية
الشقيقة على مستوى احلكومة
ضرورة
ونؤكد
والشعب،
احملافظة بأهداب العيون على
هذا املثلث الذهيب إذا صح
التعبري الذي يعرب عنه شعار
اجليش والشعب واملقاومة.
وتابع :حبثنا مع دولته ايضا
ضرورة احملافظة على الوحدة
والتالقي بني الشعوب العربية
واإلسالمية ،ومن األهداف
األساسية اليت يركز عليها
مؤمتر جلنة املساعي احلميدة
الذي شاركت يف إفتتاح
أعماله اليوم هو هذه الوحدة
وهذا التالقي بني العرب
واملسلمني .ويف هذا اإلطار،
نعتقد أن كل التطورات اليت
شاهدناها من حولنا يف هذه
املنطقة ،واليت متثلت يف
الربيع العربي ،من جهة ،ويف
الصحوة اإلسالمية ،من جهة
أخرى ،من شأنها أن تفتح
آفاقا إجيابية وبناءة وساطعة
اإلسالمية
الشعوب
أمام
ويف
العربية.
والشعوب
املقابل ،نعتقد أن اإلستكبار
العاملي ،وعلى رأسه الواليات

املتحدة األمريكية إضافة اىل
الكيان الصهيوني ،يسعى
من أجل احليلولة دون بروز
التداعيات اإلجيابية اليت ترتتب
على هذا الربيع العربي وعلى
هذه الصحوة اإلسالمية .هؤالء
االطراف يسعون ويريدون أن
تواجه هذه الصحوة من طريق
آثم يتمثل يف زرع بذور الشقاق
والفرقة واإلختالف بني األمتني
اإلسالمية والعربية .هؤالء
األطراف يريدون أن يعملوا
دائما على حتريك احلساسيات
القومية واإلتنية والطائفية
واملذهبية لتشتيت جهود هذه
املنطقة .واجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،ومن أجل مواجهة
هذه األهداف اآلمثة اليت يسعى
اىل حتقيقها االستكبار العاملي،
تطرح ،يف املقابل ،وتطلب من
اجلميع التحلي بأقصى درجات
احلكمة والوعي واحلذر من أجل
تفويت هذه الفرصة أمام أعداء
هذه األمة.
املساعي احلميدة
تابع :حنن نعتقد أن هناك
دورا أساسيا ومهما وإستثنائيا
ملقى على عاتق علماء الدين
اإلسالمي األجالء من خمتلف
املذاهب والفرق ،ومؤمتر جلنة
املساعي احلميدة شاركت فيه
ثلة مباركة من علماء الدين
اإلسالمي األجالء وهو يركز
بشكل أساسي على هدف إجياد
الوحدة والتالقي واإلنسجام.
ومن األمور اليت حبثناها مع
دولة الرئيس ميقاتي هي
تداعيات األزمة يف سوريا.
وكانت وجهات النظر متقاربة
ومتطابقة مع دولته يف هذا
امللف .نعتقد أن هناك طريقا
وحيدا وفريدا من أجل حل
األزمة اليت تعصف بسوريا
حاليا ويتمثل باحلل السياسي
واحلوار والتفاهم .ونعتقد أن
األزمة اليت تعصف بسوريا
حاليا ختتلف متاما عن التحركات
واإلنتفاضات اليت شهدناها
يف
السابقة
الفرتة
يف
املنطقة واليت متثلت بالربيع
العربي وبالصحوة اإلسالمية،
والطرف األساسي ،الذي يعمل
على أن تكون األزمة مفتوحة
ومستمرة يف سوريا الستنزاف
طاقات هذا البلد وإخراجه من
دائرة املقاومة واملمانعة ،هو
الطرف املستكرب األمريكي -
الصهيوني.
وقال :نرى أن هناك بعض
التغيريات السياسية اليت
طرأت على مواقف بعض الدول
العربية مثل مصر وتونس،
هذه الدول وصلت اىل اقتناع،
يف نهاية املطاف ،مفاده أنه
ال ميكن حل األزمة السورية إال
عرب البوابة السياسية واحلوار
السياسي البناء .وحنن على
ثقة تامة بأنه ،وبإذن اهلل
تعاىل ،عرب ولوج باب العملية
السياسية واحلوار البناء بني
أطياف املعارضة السورية ،من
جهة ،واحلكومة السورية ،من
جهة أخرى ،ومبؤازرة احلكومات
العربية واالسالمية ومباركتها،

هذا احلل السياسي ال بد أن
يبصر النور يف نهاية املطاف.
وإستقبل الرئيس ميقاتي
وزير العدل يف حكومة تصريف
األعمال شكيب قرطباوي وحبث
معه يف شؤون وزارته.
وإستقبل ايضا األمني العام
لالحتاد الربملاني العربي نور
الدين بوشكوج وحبث معه يف
التطورات الراهنة يف املنطقة.
املوفد الفرنسي
واستقبل ميقاتي مدير شؤون
افريقيا الشمالية والشرق
األوسط يف وزارة اخلارجية
الفرنسية جان فرانسوا جريو
يرافقه سفري فرنسا باتريس
باولي.
وبعد اللقاء ،قال جريو :يف
إطار املشاورات اليت أجريها
بطلب من السلطات الفرنسية
جئت ألنقل اىل السلطات
السياسيني
واملسؤولني
اللبنانيني رسالة صداقة من
فرنسا اىل لبنان الذي جتمعنا
به عالقات تارخيية وهي رسالة
تضامن يف ظرف صعب ،حيث
أن األزمة السورية تهدد بالتأثري
على جريانها .ويف إطار هذه
األزمة ،فإن لبنان حباجة اىل
جهد كبري جدا خصوصا بالنسبة
للنازحني السوريني الذين
يتوافدون بأعداد كبرية جدا
وصلت اىل مئات اآلالف .جئت
اىل هنا ايضا لنقل رسالة دعم
إلستمرارية عمل املؤسسات
اللبنانية يف اطار روحية اعالن
بعبداالذي صدر يف اخلامس
عشر من حزيران  ،2012وأيضا
لسياسة النأي بالنفس اليت
تعتمدها السلطات اللبنانية.
أضاف :حنن حنيي اجلهود
املبذولة ونشجع على إحرتام
عمل املؤسسات وركائز الدولة
وروزنامة املواعيد الدستورية
اإلنتخابي
القانون
ومنها
وتشكيل احلكومة ،إنطالقا من
روحية إعالن بعبدا وهاجس
إحرتام مواعيد اإلستحقاقات.
من البديهي أن ال عالقة
لفرنسا بطرح أي معادلة أو
حل ،حنن ننقل فقط رسالة
ودعم،
وتضامن
صداقة
لكننا يف الوقت عينه حنض
املسؤولني الذين نلتقي بهم
على ما هو أساسي بالنسبة
إلينا ،وهو إستقرار لبنان
وإستقالله وإحرتام سيادته.
كما تعلمون فإن فرنسا ملتزمة
يف إطار قوات حفظ السالم
العاملة يف جنوب لبنان ،من
حضورها
إستمرارية
خالل
استقرار
يف
ومساهمتها
بالدكم ،كما انها ترفض مبدأ
عدم العقاب من خالل موآزرة
أعمال احملكمة الدولية اخلاصة
بلبنان .خالل لقائي اليوم مع
رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة املكلف ورئيس احلكومة
املستقيل ،جددت التأكيد على
جممل هذه الرسائل من قبل
السلطات الفرنسية ،وسأتابع
حتى مساء الغد مشاوراتي
اليت أقوم بها برفقة سفرينا
يف لبنان باتريس باولي.

صفحة 5

Saturday 18 May 2013

السبت  18أيار 2013

Page 5

لبنانيــات

جعجع :نتعرض حلملة يقودها مايسرتو ابعد من الرابية

رد رئيس حزب القوات اللبنانية
ّ
مسري جعجع ،خالل مؤمتر صحايف،
حضره النائبان انطوان زهرا وايلي
كريوز واهليئة العامة للحزب ،على
احلمالت االعالمية والسياسية اليت
يتعرض هلا حزب القوات ،وال سيما
من قبل التيار الوطين احلر .وقال:
إن البعض ال يعرف كيفية ممارسة
السياسية ،اال عرب اخلوض باألوحال
والرمال املتحركة .من هنا سأرد
اليوم على كل ما يشاع.
واستعرض جعجع بعض ما
نشرته وسائل إعالم فريق  8آذار
اليت أظهرت جليا طبيعة احلملة اليت
نتعرض هلا.
وشدد أن كل هذه الوسائل
االعالمية آخر همها صحة التمثيل
املسيحي ،معتربًا ان هذه احلملة
املغرضة هي فقط على مسري جعجع
والقوات .يف احلقيقية كان اهلل يف
عوننا من العونيني ،أي خالفا ملا
ذكره تلفزيون اجلديد يف نشرته
االخبارية حني افرتض ان القوات
هي اخلاسر األكرب ،كذلك ذكرت
مقدمة اخبار اجلديد أن قانون
العدوان يا حمال كنعان ،مشريا اىل
ان هذا التناغم يف احلملة يقوده
مايسرتو واحد هو أبعد من الرابية
بكثري ،والدليل ان صحيفة البناء
التابعة للحزب السوري القومي
االجتماعي الذي أعلن مرارا رفضه
للقانون األرثوذكسي ،كتبت بأي
مثن باع حزب القوات القانون
األرثوذكسي؟.
وقال :أما وسائل إعالم التيار
الوطين احلر الذي كنا نعرف منذ زمن
انه ليس وطنيا وال حرا ،أتأسف ان
مثة اشخاص حتاورنا معهم انطالقا
من انهم أناس ،لكن تبني انهم
ليسوا اناسا باملرة ،كاشفا أنه
وضع قيادات التيار الوطين احلر

يف أجواء االتصاالت اليت أجراها مع
الرئيس سعد احلريري.
اضاف جعجع :ان وسائل اعالم
العونيني حتدثت عن اخليانة ،ولكن
احلقيقة هي ان اخليانة هي خيانة
القضية مقابل بعض مقاعد وزارية
كما جرى يف احلكومة ،وانظروا من
يتحدث باخليانة ،ومن سحب كتابه
الربتقالي من األسواق ألنه يدينه.
وسأل ما عالقة البحث بقانون
االنتخابات مبا يقولونه اليوم؟
عون ال يستطيع العيش اال على
الضحايا ،وأتأسف ان عمره اصبح
 78عاما ،لكنه ال جييد اال البحث
عن كبش حمرقة ،والوصول اىل ال
نتيجة يف كل شيء ،ودائما يضع
احلق على اآلخرين يف كل شيء.
وكشف جعجع أن القصة ابعد
بكثري من قانون االنتخابات ،وهلا
عالقة بالقوات حتديدا لكونها رأس
ختص
حربة يف كل القضايا اليت
ُ
لبنان ،ومن يقوم بهذا اهلجوم هو
النظام السوري وحزب اهلل بشكل
واضح ،وعون كعادته معرت دائما
يصدق نفسه ،بينما يضعونه
كواجهة للهجوم علينا على خلفية
موقفنا من الثورات العربية،
وخصوصا الثورة السورية ،فضال
عن انزعاجهم منا بسبب موقفنا من
حزب اهلل حيث نشكل رأس حربة
مبواجهتنا ملشروعه.
واذ أكد أننا نتعرض حلرب
الغاء جديدة لعزل القوات شبيهة
بال  ،1989هي يف الواقع حرب
كبرية ،اساسها الشام والضاحية
وادواتها عون ومجاعته ،لفت
اىل أن حماوالتهم مل تؤد اىل اي
نتيجة ،ومرة جديدة لن تؤدي اىل
أي نتيجة ،مشددا على أن نية عون
هي العودة اىل قانون الستني وال
احد خيطئ بذلك ،انطالقا من هنا،

لنذهب مجيعا ونصوت على قانون
غري الستني يف اجللسة النيابية
املقبلة .ويف حال كان عون ما زال
متمسكا بقانون األرثوذكسي ملاذا
طرح وزراؤه مشروع الثالث عشرة
دائرة والنسبية ،ثم طرح لبنان
دائرة واحدة مع النسبية؟ .
وتابع :ان عون يعمل دائما على
غش الناس يف كل امللفات ،فهو
من يأكل حقوق املسيحيني ويلعب
على عواطفهم ،اين الصناديق
اليت طالب بالغائها ومنها صندوق
املهجرين؟ ان أسوأ امر ميكن ان
حيصل للمسيحيني هو وجود عون،
فاملسيحي حيافظ على وجوده
عرب تأمني دولة فعلية ،مستقرة
وآمنة ،فهل يتأمن ذلك من خالل
التحالف مع حزب اهلل املنخرط
عسكريا يف االزمة السورية واحتالل
وسط بريوت ،وان يكون الوزراء
املسيحيون من اكثر االشخاص
فسادا يف تاريخ لبنان ،سواء يف
وزارة الطاقة أو االتصاالت أو
الثقافة وغريها؟ ،الفتا اىل اننا لن
نقبل مرة ثانية ان تتناولنا يا عون
كذبا ،ولن نصمت وسنظهر للرأي
العام ان ما تقوله خطأ ،فنحن منلك
يف جعبتنا ملفات كثرية وانت ال متلك
سوى االكاذيب.وختم جعجع بدعوة
اجلميع ل الذهاب اىل اجللسة العامة
والتصويت على املشروع املختلط
الذي هو االفضل للمسيحيني يف
هذه املرحلة ،وال مشكلة ببحث بعض
التفاصيل ،واالهم هو الوصول اىل
قانون انتخابات ،مشريا اىل ان
هذا االقرتاح هو افضل من قانون
الستني مبرتني ،فيما هم ال يقومون
اال بالعرقلة لالبقاء على قانون
الستني ،واقول لعون اننا اذا مل
نستطع اقرار قانون لن نعود اىل
الستني.

لالجيار :حمل كباب يف  Food Courtمزدمحة يف باراماتا

* املحل مجهز بالكامل وجاهز للعمل*
* يقع يف السوق التجاري يف باراماتا يف ال * Food Court
* تأسس منذ زمن طويل*
* الـ  Food Courtحالياً 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*

* االيجار  50.000دوالر يف السنة GST+
لالتصال باملالك:
02 9806 8099

أعضاء يف التغيري واالصالح :القوات ف ّضلت املصلحة اخلاصة وموقفها تسبّب بنكسة للمسيحيني
شن أعضاء يف تكتل التغيري
ّ
واالصالح محلة عنيفة على القوات
ّ
فضلت
اللبنانية ،ورأوا انها
املصلحة اخلاصة وموقفها تسّبب
بنكسة للمسيحيني ،مشريين اىل
ان ثالثي املستقبل والتقدمي
باملناصفة...
أطاح
والقوات
واملعركة مل تنته.
فقد عرض وزير الطاقة واملياه
يف حكومة تصريف األعمال جربان
باسيل يف مؤمتر صحايف التطورات
على صعيد قانون االنتخاب،
وقال :إن الطائف كان نكبة،
وبعد  24سنة على مروره جاءت
الفرصة لعدم الوقوع جمددا يف
النكبة .وكان يفرتض أن يكون
الواقع املسيحي قد حتسن من
حيث التمثيل والزعامات والقوى
املسيحية الفعلية يف السلطة،
وهذا التحسن جاء بطيئا ،ال سيما
يف اإلدارات العامة ،فآخر مباراة
جرت يف مؤسسة كهرباء لبنان
أظهرت حتسنا ،ال مناصفة.
أضاف :إن املقاعد املسيحية
بالصوت املسيحي الصايف كان
عددها  8يف عام  ،2005ورفعناها
يف  2009اىل  11مقعدا .وعلينا
أن نعرتف بواقع النمو بني
املسيحيني واملسلمني ونتعامل
معه ،وإن كان قد اتى قسرا
مع مرسوم التجنيس وأسباب
اهلجرة ،ولكن املشكلة األساسية
عند املسيحيني هي الدميغرافيا.
من هنا ،وجدنا أمام حلظة ميكننا
فيها أن حنسن التمثيل املسيحي،
فنحن اقليات يف جمتمعنا وأصبحنا
انتخابيا اجزاء موزعة ،وال ميكن
ان نأخذ املسيحيني يف قانون
األكثرية.وأشار إىل أن الفرصة
اليت أعطاها االقرتاح األرثوذكسي
تكريس املناصفة وعدم اللعب
بالعدد بعد ذلك ،ومعاجلة هذا
الوضع ،فلماذا اليوم؟ ألن إمجاعا
حصل من زعامات مسيحية كربى
على االقرتاح األرثوذكسي حتت
عباءة بكركي .كما حصل امجاع
مسلم على هذا القانون ،وال يوجد
اليوم حتالف رباعي اليوم ،وهناك
انقسام اسالمي  -اسالمي يف
املنطقة حال دون التوافق املسلم
يف لبنان.
وحتدث عن الرفض لتمديد
جملس النواب ،واحلاجة للذهاب
اىل اإلنتخابات ،وقال :يف ضوء
احلاجة الداخلية واخلارجية للذهاب
اىل اإلنتخابات فهناك القانون
األرثوذكسي الذي حاز اغلبية
نيابية .وأمام هذا الواقع ،رأينا
أال نفوت فرصة أن يكون لدى
املسيحيني  64نائبا مسيحيا خمتارا
بتمثيل صحيح ،فالتزمنا القوانني
مبعايري واحدة ،ال يف حسابات
خاصة ،ووفرنا النقاش مع حلفائنا
بقوانني أخرى لنبقى أنقياء يف
خياراتنا .وأعلنا يف أكثر من مرة
أن هذا اخليار اإلسرتاتيجي نقدمه
على حليف او على صديق ،أي
مبعنى اوضح ،قدمنا هذا اخليار
على ورقة التفاهم مع حزب اهلل،
وقلنا إذا مل يسر معنا حلفاؤنا -
وأبلغناهم يف اإلعالم  -لن نسري
معهم بعد ذلك.

أالن عون

واعترب النائب آالن عون أن
الفريق اآلخر جير التيار الوطين
احلر إىل السجاالت النه يعمل دائما
على استعراض األضاليل وتزوير
احلقائق ،وقال يف مداخلة عرب
شاشة املؤسسة اللبنانية لالرسال:
مل نفاوض حتت الطاولة على قانون
الستني ،بل كنا رأس احلربة يف
تغيري قانون اإلنتخاب ،وحنن ال

نفصل شيئا على قياسنا ونعلن
خياراتنا على رأس السطح ،مشريا
إىل أن فريق املستقبل وحلفائه
هم الذين راحوا يستهلكون الوقت
لتطيري اإلنتخابات أو فرض قانون
الستني كأمر واقع ،وبالتالي
اإلختيار بني السيء واألسوأ ،أي
بني قانون الستني والتمديد.
ونفى ردا على عضو كتلة
املستقبل النائب مجال اجلراح
طلب التيار الوطين احلر بنقل مقعد
من طرابلس إىل البرتون ،وقال:
إن الكتائب والقوات هم من
قدموا طرح نقل املقعد املاروني
من طرابلس ،وقد أجبنا بإمكانية
نقل املقعد إىل جبيل أو اجلنوب
مثال حيث يكثر عدد الناخبني
املسيحيني.
واكد عون أنه قد مت تأمني
أكثرية نيابية على مشروع اللقاء
األرثوذكسي ،إىل أن فريق
مسيحي تراجع حتت ضغط حلفائه
يف الربع الساعة األخري ،وقال:
من الطبيعي أن يظهر إحباط كبري
يف الشارع املسيحي كردة فعل
جتاه من ختاذل باألمس عن اإلمجاع
املسيحي ،ألن البعض قد فوت
علينا فرصة تارخيية إنتظرناها
منذ أكثر من  20سنة ،وال أعتقد
أن الظروف الداخلية واخلارجية
قد تكون مؤاتية أكثر من اليوم
إلستعادة حقوق املسيحيني.
وتساءل عون :هل تعين
الشراكة أن نكون تابعني؟ أال ميكن
احملافظة على العيش املشرتك إال
على حساب املسيحيني؟ ال أحد
يريد أن حيكم البلد مبفرده لكن
فليحصل اجلميع على حقوقهم.
ورأى النائب نبيل نقوال يف
حديث تلفزيوني ان القانون
املختلط املقدم غري ميثاقي
وغري دستوري ولن مير وهو خطأ
بالشكل واالساس ،فال ميكن
وضع قانونني لبلد واحد ،معتربا
أن القانون املختلط يالئم البلدان
االحتادية وحنن ضد اي قانون
خمتلط.
القانون
أن
على
وشدد
االرثوذكسي يساوي بني كل
اللبنانيني وهو االكثر ميثاقية
وعدالة ،الفتا اىل ان املسيحي
يؤمن العيش املشرتك يف لبنان
فلماذا جيب ان حتصل اي تسوية
على حسابه؟ ،معتربا أنه ال جيب ان
نقبل كمسيحيني ان نبقى مكسر
عصا ويتم تقامسنا.
ولفت أىل أننا توجهنا امس
(االول) اىل جملس النواب كي
ال يقول أحد إننا نعطل اجللسات
ولنرى توقيعهم على اجلرمية يف
حق املسيحيني ،معتربا أن حزب
الكتائب ما زال ملتزما ونتمنى ان
يكون صادقا مع نفسه وجمتمعه.
واعترب أن كالم نائب رئيس
حزب القوات النائب جورج عدوان
كان عدوانا على املسيحيني فكيف
حيق له التنازل عن  10نواب
مسيحيني؟ ،مطمئنا اللبنانيني
اننا عشية تغيري النظام السياسي
اللبناني ،الفتا اىل ان املوضوع
بالنسبة لنا اسرتاتيجي وليس
الفوز بنائب.

كنعان

ودعا النائب ابراهيم كنعان
اجلميع اىل عدم التوهم بأن
اخليارات املطروحة وهي سيئة
وال ميكن ان حتقق صحة التمثيل
السيما املناصفة ،معتربا يف
حديث اىل حمطة ال  lbcان االتفاق
الثالثي بني املستقبل واالشرتاكي
والقوات اطاح باملناصفة لكن

املعركة مل تنته.
وقال :االكثرية كانت مؤمنة
لكن
االرثوذكسي،
لالقرتاح
موقف القوات نقل االكثرية من
االرثوذكسي اىل املختلط الذي ال
توافق عليه ،فباتت االكثرية يف
مكان آخر ،االجتماعات مستمرة،
ولكن املطلوب مصارحة اللبنانيني
والقول ان ال توافق وطنيا حول
ما مت طرحه من خالل املستقبل
واالشرتاكي والقوات.
واكد كنعان ان موقف تكتل
الرافض
واالصالح
التغيري
لالقرتاحات املقدمة حول النظام
املختلط واالقرتاحات املقدمة يف
هذا اخلصوص ألن الدراسات
اثبتت انها بعيدة جدا عن تأمني
صحة التمثيل ،وقال :لدينا قلق
من ان اخليارات السيئة املتبقية
تؤدي اىل التمديد او الستني،
وهي ليست خيارات ،بل مفروضة
التحول الذي
على اللبنانيني بفعل
ّ
حصل.
واكد ان التكتل مع االنتخابات
النيابية وقد قام مبحاوالت عدة
لفرض واقع يف هذا االجتاه،
مشريا اىل ان دفاع التيار الوطين
احلر وعلى رأسه العماد ميشال
عون عن النفس وعن احلقوق
املكرسة يف الدستور ليس اعتداء
على الغري ،ومن يدافع عن حقوق
اللبنانيني ،املسيحيون من بينهم
خصوصا ،يؤدي اىل اعادتهم اىل
لبنان ال اىل هجرتهم.
وختم كنعان بالقول :يبدو
انه منذ الطائف وحتى اليوم ان
املستقبل واالشرتاكي ملتزمان
املسيحيني ،ولالسف فالقوات
امنت هلم الغطاء يف السابق
ودفعنا مجيعا الثمن وهي تؤمنه
هلم اليوم ،لكن هذا االتفاق لن
مير.

أبي رميا

وقال النائب سيمون ابي رميا
ان املسيحيني تلقوا طعنة جديدة
يف صلب حقوقهم اتت من
داخل املنزل نتيجة تبدل موقف
القوات اللبنانية من قانون اللقاء
االرثوذكسي.
أضاف يف حديث متلفز :كنا
نراهن على الوجدان املسيحي،
والضمري الوطين لدى هذا الفريق
ّ
ظنًا منا انه لن يدخل يف حسابات
ضيقة ،واستنادًا ملا اتفقنا عليه
يف بكركي جلهة تعليق القانون
االرثوذكسي ملهلة معينة ،الفساح
اجملال امام حصول التوافق ،على
ان يعود اجلميع اىل سائر الفرقاء،
واىل بكركي قبل اختاذ اي موقف
نهائي ،وذلك للمحافظة على وحدة
الصف املسيحي .وتابع :غري ان
غيبت بكركي ،ومل
القوات اللبنانية ّ
تراجع ّ
حتى حزب الكتائب اللبنانية
وهو حليفها املفرتض ،وقامت
بعملية استغالل للتيار الوطين احلر
بغية توسيع ّ
الغلة اليت ستحصدها
من تيار املستقبل.
نعول على
واوضح :ما زلنا
ّ
النتائج اليت قد ختلص اليها جلنة
التواصل النيابية اليت يرتأسها
الرئيس نبيه بري للتوصل اىل
قانون انتخابات جديد يؤمن
واملناصفة
الفعلية
الشراكة
احلقيقية لكل مكونات اجملتمع
اللبناني ،علمًا اننا لن نكون عثرة
امام اقرار اي قانون حيرتم هذه
الثوابت؛ غري ان موقفنا الصريح،
والذي اعرب عنه العماد ميشال
عون يف اكثر من مناسبة مل يتغري
لناحية رفض التمديد والفراغ
حرصًا ّ
منا على احرتام املؤسسات
الدستورية.
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لبنانيات

بري سحب اقرتاحه دمج األرثوذكسي بالستني بعد رفضه من املستقبل جلنة التواصل تعود لالجتماع يف حماولة أخرية للتوافق
عادت جلنة التواصل النيابية
اىل االجتماع الواحد ،بعد ظهر
امس برئاسة رئيس جملس
النواب نبيه بري يف ساحة
النجمة يف حماولة أخرية النقاذ
االستحقاق االنتخابي بالتوافق
على قانون جديد ،خصوصًا
بعد سقوط اقرتاح الرئيس
بري املختلط من األرثوذكسي
والستني الذي طرح يف اجللسة
الصباحية ومت سحبه مساء
بعدما رفضته كتلة املستقبل،
فيما وافق عليه نواب  ٨آذار
واالصالح
التغيري
وتكتل
جعل
ما
الكتائب
وكتلة
اجللسة النييابية العامة تنعقد
غدًا السبت ،للتصويت على
اقرتاحي األرثوذكسي واملختلط
املقدم من كتل املستقبل
وجبهة النضال الوطين والقوات
اللبنانية والنواب املستقلني
املسيحيني.
فقد عقدت اللجنة جلساتها
املفتوحة السادسة مساء يف
اجمللس النيابي برئاسة الرئيس
بري وحضور الوزير علي حسن
خليل والنواب األعضاء يف
اللجنة :علي فياض ،هاغوب
بقرادونيان ،آالن عون عن
فريق 8آذار.
والنواب :سامي اجلميل،
جورج عدوان ،أمحد فتفت،
سريج طورسركيسيان وأكرم
شهيب عن فريق 14آذار.
وقد محل النواب األعضاء
يف اجللسة املسائية أجوبة
على االقرتاح الذي كان
تقدم به الرئيس بري كحل
ويقسم املقاعد مناصفة بني
أساس
على
االرثوذكسي
النسيب وبني الستني على
األكثري أي  26دائرة أكثري.

وأعلن النائب أمحد فتفت
لدى دخوله رفض كتلة
املستقبل هلذا االقرتاح الذي
اعتربه الرئيس بري حبسب
النواب صلة الوصل ،والبعاد
شبح األزمة املفتوحة كمخرج
وكحل الجياد مساحة مشرتكة.
وعند تعليق االجتماع قال
فتفت :قدمنا دراسة تفصيلية
لالقرتاح املختلط وهو املوضوع
األساسي الذي عقدت جلنة
التواصل اجتماعاتها لدرسه
فقط ،ومل يكن يف األصل قد
طرح اقرتاح الرئيس نبيه بري.
وهذا الطرح غري متوازن يعطي
 65نائبا لفريق 8آذار و 53نائبا
لفريق 14آذار وستة نواب
مضمونني للحزب االشرتاكي
وأربعة حوهلم عالمات استفهام
وغري معروفني ألي فريق وحنن
يف املبدأ ضد االرثوذكسي
كما ان هناك خطأين ال ميكن
املزاوجة بينهما هو رفضنا
باألساس لالرثوذكسي وكذلك
الستني،
لقانون
رفضنا
وبالتالي الدمج بينهما مرفوض.
هذه املواقف دفعت بالرئيس
نبيه بري اىل سحب اقرتاحه من
التداول .أما بالنسبة لألجوبة
اليت يفرتض على النائب جورج
عدوان أن يرد بها على األسئلة
اليت طرحها النواب على الصيغة
املختلطة اليت قدمها نواب
املستقبل والقوات اللبنانية
وجبهة النضال الوطين.
وما أن دخل عدوان اىل
اجللسة حتى عاد بالقول علقت
اجللسة اىل السابعة والنصف،
الفتا اىل أنه أجاب على
املالحظات اليت طرحها عليه
فياض وعون.
وعقد النائبان علي فياض

وآالن عون اجتماعا يف إحدى
القاعات ليعودا اىل اللجنة يف
السابعة والنصف ليجيبا عما
إذا كان يوافقان على أجوبة
القوات اللبنانية واملستقبل
واالشرتاكي على املالحظات
اليت كانوا أبدوها يف جلسة
األمس على االقرتاح املختلط.
واجلزء الثاني من االجتماع
املسائي سيكون حول االقرتاح
املختلط وسنستكمل النقاش
حوله بعد عودة النائبني فياض
وعون.
ولفت النواب اىل أن هناك
جلسة عامة عند العاشرة من
قبل ظهر غد السبت ملناقشة
قانون االنتخابات.
واستأنفت اللجنة اجتماعها
عند الثامنة اال ثلثا وحضور
مجيع االعضاء ،يف اجمللس
النيابي .وعند الثامنة والنصف،
رفع الرئيس بري اجللسة إىل
الواحدة من بعد ظهر اليوم.
النائب أمحد فتفت أكد
ان هناك استمها ً
ال للعودة
بأجوبة نهائية طاملا ان الوقت
يضيق .حتى ان النائب جورج
جمرد ان
عدوان قال انه
ّ
يطلب اإلستمهال والبحث يف
هذه األجوبة واحتمال القبول
باملالحظات اليت وافقت عليها
كل من القوات اللبنانية وكتلة
املستقبل يعين ان األجواء ميكن
ان تكون اجيابية أو ان تؤدي
اىل إتفاق ما .كل ذلك مرهون
مبا سيحصل غدًا اليوم بعد
ان يعود كل طرف بأجوبة من
قياداته.

اتصاالت هاتفية

وخالل اسرتاحة استمرت قرابة
النصف ساعة ،أجرى النواب
اتصاالت هاتفية وكانت هلم مع
الصحافيني دردشة وكشفوا
فيها عن اقرتاح وزع عليهم
من الرئيس نبيه بري يدمج بني
االرثوذكسي واالكثري  50ب
 50وسيتم درسه.
وقال آالن عون :هذا الطرح
ليس سيئا وهناك جتاوب مع
بعض الطروحات اليت قدمناها
واالسئلة واملالحظات حول
توزيع املقاعد بني النسيب

اجللسة الصباحية

وكانت اللجنة تابعت اجتماعها
قبل ظهر امس االول يف اجمللس

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

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة

نفتح  7أيام يف األسبوع
تلفون98971113 :

النيابي ،برئاسة الرئيس بري،
يف حضور النواب :علي حسن
خليل ،علي فياض ،هاغوب
بقرادونيان ،االن عون ،سامي
اجلميل ،جورج عدوان ،أمحد
فتفت ،سريج طورسركيسيان،
روبري غامن وأكرم شهيب.
ووزع خالل اجللسة اقرتاح
لرئيس اجمللس على النواب،
ينطلق من انتخاب  35نائبا
مسيحيا و 29مسلما على اساس
النظام النسيب و 35نائبا مسلما
و 29مسيحيا وفق االكثري،
ويكون اجملموع  64نائبا مسلما
و 64مسيحيا.
وظهرا ،غادر عدوان اجمللس
من دون االدالء بأي تصريح
سوى انه مرتبط مبوعد مهم،
وعاد بعد ساعة ونصف ساعة
ليعلن بأنه سيكون له موقف
بعد االجتماع.

واالكثري وتقسيم الدوائر.
أضاف :النائب أمحد فتفت
وافق على اعادة تقسيم
احملافظات ونقل املقاعد.
وردا على سؤال عن مغادرة
عدوان االجتماع قال :عدوان
قال كلمته ومشى ،ويبدو انه
مستاء من احلملة اليت شنت
عليه ،وانا قلت له انها ردة
فعل طبيعية شعبية وعلى كل
انسان ان يتحمل مسؤولية
موقعه.
بدوره ،غادر النائب سامي
اجلميل بعض الوقت ثم عاد
وأجرى سلسلة اتصاالت انضم
بعدها اىل اجملتمعني.
اما فتفت فأرسل نسخة
من االقرتاح الذي وزع على
اجملتمعني من بري وجيمع بني
االقرتاح االرثوذكسي وقانون
الستني االكثري ،اىل الفريق
التقين التابع لتيار املستقبل
لدرسه.
وأبدى بقردونيان تفاؤله
ب إمكان الوصول اىل صيغة
توافقية ،وقال :هناك اجيابيات،
السابقة
االجتماعات
وليت
للجنة التواصل كانت برعاية
الرئيس بري .وتوقع االنتهاء
من النقاش يف اللجنة مساء
غد ،مشريا اىل ان هناك جدية
للقبول بطرح الرئيس بري.
وقال :النائب جورج عدوان
سيقدم يف اجللسة املسائية
مالحظاته على الطرح اجلديد.
وقال عون :اجلميع تعاطى

مع اقرتاح الرئيس بري بإجيابية
ولكنهم مضطرون للعودة اىل
فريقهم التقين وماكيناتهم
االنتخابية ،وحنن سندرسه
لنجيب عليه.
أما فياض فقال :لقد وزع
الرئيس نبيه بري صيغة
تتضمن جداول وتوضيحات
وطلب من اجلميع دراستها حتى
بعد الظهر ،وهي ترفع صحة
التمثيل املسيحي ملستويات
عالية وال تتيح لفريق ان ميسك
بأغلبية امنا توفر توازنا سياسيا،
وتقوم على وجهتني :االوىل
وجهة االرثوذكسي والثانية
وجهة الستني ،يعين  64على
اساس االقرتاح النسيب ولبنان
دائرة واحدة وفقا لالقرتاع
املذهيب .و 64على اساس
اكثري وفق الدوائر ال 26
اي الستني ،وكل فريق جيد
نفسه يف هذه الصيغة .هناك
معايري صارمة تتضمنها الصيغة
وهي خالية من اي استنسابية
تعطي افضليات للخصوصية
انطالقا من حتسني صحة
التمثيل املسيحي وبالرتمجة
هذه الصيغة تعطي ما ال يقل
عن  60نائبا مسيحيا بأصوات
املسيحيني.
اما سامي اجلميل فقال:
سنلتقي عند السادسة مساء
وندرس اقرتاح الرئيس بري.
وقال عون :احلسم الليلة،
والكل تعاطى بإجيابية مع
اقرتاح الرئيس بري.

العنوان:
60 Excelsior St, Merrylands

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

أدعو اجلميع اىل مقاربة جلسة الغد على أساس حقوق الطوائف ال على أساس االحتفاظ بالسلطة

العمـاد عـون بعـد اجتمـاع التكتـل :إذا دعونا اليوم اىل أحادية سياسي ٍة
مسيحية فذلك كي نتماثل مع بقية الطوائف ،وكي تعود هي إىل الثّنائية
دعا دولة الرئيس العماد
ميشال عون األفرقاء الذين
سبق ووافقوا على قانون
اللقاء األرثوذكسي اىل الثبات
على موقفهم ألن «اهلدف
ليس الوصول اىل السلطة بل
استعادة حقوق املسيحيني» ،
كما دعا اآلخرين اىل مقاربة
قانون االنتخاب وجلسة الغد
«ليس على أساس االحتفاظ
بالسلطة بل على أساس حقوق
نصت عليها
الطوائف كما
ّ
وثيقة الوفاق الوطين» .ولفت
اىل أن القوانني املختلطة اليت
ُتبحث ُثنائيًا حتمل تنازالت
كبرية تصل يف أفضل األحوال
اىل التخلي عن  15نائبًا.
العماد عون الذي كان
يتحدث بعد االجتماع األسبوعي
ّ
شدد
لتكتل التغيري واالصالح
ّ
على ضرورة الوحدة يف مواجهة
اخلطر ،موضحًا أن «املسيحيني
يشعرون أن كيانهم مهدد»،
وكل جمموعة تشعر بتهديد
وجه
يطال كيانها تتحد  ،وعليه ّ
الدعوة لكل االفرقاء املسيحيني
اىل «االحتاد معًا غدًا الستعادة
ّ
مذكرًا أن هذه
احلقوق»،
احلقوق هي لكل املكونات
السياسية للمسيحيني وليست
ّ
ومؤكدًا «أننا
حكرًا على أحد،
إذا دعونا اليوم اىل أحادية
ٍ
سياسية مسيحية فذلك كي
ّ
الشيعة
نكون متماثلني مع
والدروز ،وكي يعودوا
والسنة
ّ
ُّ
هم إىل ّ
الثنائية».
النص الكامل
ويف ما يلي
ّ
للحديث:
أه ًال وسه ًال بكم يف لقائنا
جدًا ،إذ
املهم
األسبوعي
ّ
ّ
تفصله  24ساعة عن اجتماع
جملس النواب لدراسة قانون
اللقاء األرثوذكسي ،كونه بندًا
وحيدًا على جدول أعمال تلك
اجللسة.
ملاذا وصلنا إىل هنا؟؟؟
منذ البداية ،قمنا بطرح
العديد من قوانني االنتخاب،
ّ
إال ّ
أنهم كانوا دائمًا يسألوننا
ّ
عن «اخلطة ب» ،وكأنهم
يريدون دائمًا بدي ًال عما ّ
نطرح
ربا عدد اخلطط عدد
حتى فاق مّ
األجبدية.
األحرف
ّ
رمسيًا هو
أول قانون ُطرح
ّ
ّ
قانون احلكومة الذي يعتمد
النسبية مع تقسيم لبنان إىل
ّ
انتخابية .رفضوه
 13دائرة
ّ
وطالبوا بتقسيم لبنان إىل 15
انتخابية ،فوافقنا .بعد
دائرة
ّ
موافقتنا تراجعوا عن مطلبهم
النسبية على
ورفضوا قانون
ّ
 15دائرة .طرحنا القانون
الثالث وهو قانون اللقاء
األرثوذكسي ،فرفضوه أيضًا
متذرعني ّ
طائفي.
بأنه قانون
ّ
ّ
النسبية
عندها طرحنا قانون
ّ
مع اعتماد لبنان دائرة واحدة،
فرفضوه أيضًا ...عدنا وطرحنا
القانون األرثوذكسي مع اعتبار
اجمللس الذي ينبثق عنه جملسًا

تأسيسيًا كوننا خنتلف دائمًا
ّ
على تكوين اجمللس التأسيسي،
ّ
ولكنهم أيضًا رفضوا ..ماذا
ّ
نستشف من نوايا من
ميكن أن
تأسيسي،
يرفضون كل ما هو
ّ
وبالتالي ال يوافقون ّ
إال على
قانون الستني ...احرتنا على
أي قانون من املمكن أن
ّ
يوافقوا !!..القوانني اليت
يريدونها تقوم على أساس
احتفاظهم بالسلطة وليس على
أساس حقوق الطوائف كما
ُ
قرت يف ّ
اتفاق الطائف الذي
أ ّ
للمسيحيني،
أعطى املناصفة
ّ
اإلجرائية
يف حني نقل السلطة
ّ
إىل جملس الوزراء .لطاملا
أي شيء يف
رفضوا تغيري ّ
ّ
اتفاق الطائف ،حتى الفاصلة»
اليت طلبنا بها .واليوم نفس
يتكرر ،فهم يرفضون
األمر
ّ
التغيري يف قانون اإلنتخاب..
أقروا هذا
مجيع املسيحيني
ّ
ّ
احتل املرتبة
القانون ،وقد
األوىل بني ّ
كل القوانني اليت
نواب
ُطرحت يف بكركي.
ّ
اجتمعوا
املارونية
الطائفة
ّ
وأقروا القانون
يف بكركي
ّ
والبطريرك
األرثوذكسي،
بدوره،
باركه
املاروني
ّ
كل
وكذلك وافقت عليه
املسيحية يف ّ
اللجان
األحزاب
ّ
املشرتكة ّ
ألنه يصلح وضعهم
اإلنتخابي من خالل اسرتجاع
مر أيضًا
حقوقهم .هذا القانون ّ
الفرعية ..اليوم
يف اللجان
ّ
أن هناك قوانني ُتبحث
نسمع ّ
ثنائيًاّ ..
أن ذلك مل يكن
إال ّ
ّ
الشرط يف إلقرار القانون،
ألن الشرط كان باحلصول على
ّ
أو ً
ال ،لنحصل
اإلمجاع املسيحي ّ
ّ
بالتالي على تأييد حلفائنا.
أي قانون خمتلط ال ميكن أن
ّ
يعطي احلقوق اليت نطالب بها،
إذ سيحصل تنازل كبري ،ومهما
جيدًا ،سيخسر املسيحيون
كان ّ
ّ
بأقل تقدير ،حوالي  14أو 15
ً
يؤدي إىل
نائبا ،وهذا األمر لن ّ
الثنائيات اليت
أي نتيجة .إذًا،
ّ
ّ
حتصل حول بعض القوانني ،ال
أي
جتوز ،وبالتالي مل حيصل ّ
قانون على إمجاع ّ
إال القانون
األرثوذكسي الذي حصل على

إمجاع املسيحيني.
ثانيًا ،ال نستطيع الوصول
مسيحي
إمجاع
دائمًا إىل
ٍ
ّ
ّ
ووطين حول قانون معينّ  ،ولن
شكل من األشكال
بأي
نقبل
ٍ
ّ
بأن تستوجب إعادة احلقوق
وطنيًا ،إذ يستطيع أن
إمجاعًا
ّ
يتآمر اثنني على ثالث لسرقة
يسرتد هذا
حقوقه ،ولكن لكي
ّ
ّ
الثالث حقوقه ،جيب أن يكون
منطق
بأي
إمجاع»!..
هناك
ّ
ٍ
ّ
وبأي أخالق؟؟!!!
يتكلم هؤالء
ّ
هذا ما حيصل اليوم يف جملس
النواب :فريقان سلبا حقوق
ّ
السابق ،واليوم
املسيحيني يف ّ
ّ
يرفضان املشاركة باجللسة
ّ
وطين!!..
ويطالبان بإمجاع
أخالق يفرضان
وأي
قانون
أي
ّ
ّ
ٍ
ٍ
هذا السلوك ؟؟!! أين العقد
الذي التزموا به يف ّ
اتفاق
الطائف؟؟!!! إذًا ،إن مل يكن
هناك من احرتام للقوانني
والعقود وال للدستور  ،فمع
َمن جيب أن نتعامل؟؟
لقد وصلنا إىل مرحلة نشعر
مهدد .وأي
أن كياننا
ّ
فيه ّ
جمموعة كيانية تستعر خطرًا
وأي
يهدد وجودها تتحد،
ّ
دولة تستشعر خطر حرب تدعو
املعارضة واملواالة ،جتمعهما
سويًا ..حنن
ليواجها اخلطر
ّ
ّ
املفكر
اليوم نعيد ما قاله
الكبري ميشال شيحا« :من
حياول إلغاء طائفة من لبنان،
حياول إلغاء لبنان.
منذ عام  1992حتى اليوم
ّ
للطائفة املسيحية
هناك إلغاء
وتهميش هلا يف دورها.
لذلك ،حنن اليوم جمربون أن
ندعو إىل اإلحتاد املسيحي
يف سبيل استعادة احلقوق،
ألن هذه احلقوق ليست ّ
للتيار
ّ
الوطين احلر بل لكل األفرقاء
املسيحيني ،حتى للمستقلني
وللمحايدين.
وباملناسبة ،ومبا أنه هناك
إعادة تصنيف للسياسيني،
نعلن اليوم أنفسنا حمايدين!!
وبالطرف
بالوسطي
نسمع
وباملتطرف ..لذلك قررنا أن
نصبح حياديني! (ساخرًا)،
ّ
حكامًا إذا اختلف
سنكون

املتطرفنيّ .
كل
الوسطيون مع
ّ
شيء صار مهزلة عندنا ومل
أي شيء يؤخذ على
ُ
يعد هناك ّ
اجلد!
حممل
ّ
ندعو التحّ اد املسيحيني حول
قانون اللقاء األرثوذكسي ألن
هذا القانون ليس لنا ،ليس
حلزب ،بل هو يتناول حقوق
املسيحيني يف مجيع األحزاب،
ٍ
سياسية
وإذا دعونا ألحادية
ّ
اللقاء
قانون
يف
اليوم
األرثوذكسي فذلك كي نكون
ّ
والسنة
الشيعة
متماثلني مع
ُّ
الدعوة هي كي
والدروز ،وهذه ّ
ّ
يعودوا هم إىل ّ
الثنائيةّ ،
ألننا
ّ
السياسية
الثنائية
لن نلغي
ّ
ً
مّ
قوية إلعادة
جبهة
سنبقى
إنا
ّ
ُّ
الثنائية ّ
ألنه بدونها ال يكون
هناك دميقراطيةّ ،
وإال ما الفرق
ّ
والطائفة
بني احلزب الواحد
الدولة؟! كيف
الواحدة يف
ّ
الدميقراطية خصوصًا
ستعمم
ّ
ّ
إذا كانوا ثالث جمموعات أحادية
فيصبحون كما كريات احلديد،
يضربون بعضهم البعض بدون
تواصل أو
أي
ٍ
أن يكون هناك ُّ
ّ
اتصال.
حنن نقوم بإعادة خلق
ّ
ّ
كل طائفة
الثنائيات يف
ّ
اللقاء
عندما نطالب بقانون
ّ
وإال فليسمحوا
األرثوذكسي،
لنا من اليوم وصاعدًا أن ندافع
عن حقوقنا ضمن األحادية.
حنن لسنا أحاديني ،وعندما
وفقًا
اإلنتخابات
حتصل
ّ
اللقاء األرثوذكسي
لقانون
لن نكون حزبًا واحدًا ،وسنبقى
دميقراطيني وندعو اآلخرين إىل
الدميقراطية.
ّ
ال يزال أمامنا  24ساعة،
ونأمل من مجيع الذين وافقوا
على قانون ّ
اللقاء األرثوذكسي
ّ
اللجنة الفرعية والذين
يف
أقروه يف ّ
اللجان ُ
املشرتكة،
أن يبقوا ثابتني يف موقفهم
بعد وصل اليوم بندًا وحيدًا
على جدول أعمال جملس
النواب .فال ُي ّ
ّ
أحد على
فتش
ٌ
ألن
حل جانيب أو ُثنائي،
ّ
ٍّ
وصول
املوضوع ليس مسألة
ٍ
السلطة ،بل مسألة حقوق
إىل
ّ
املسيحيني ،وسيكون لنا
موقف آخر من مجيع الفرقاء
بعد ّ
التصويت.
ونقول أيضًا ّ
للشركاء اآلخرين
غري املوافقني على القانون،
ّ
وإن هذا
إننا ال نستهدف أحدًاّ ،
القانون هو ّ
يعزز الوحدة
الذي
ّ
ّ
ادعاء من أي
الوطنية،
وكل ّ
مرجع سواء كان دينيًا ،مدنيًا،
صحافيًا
سياسيًا ،عاديًا ،أو
ّ
يهدد الوحدة
بأن هذا القانون
ّ
ّ
ألن
اد
هو
الوطنية،
ّ
عاء كاذبّ ،
ٌ
األول ّ
يهدد الوحدة
الذي ّ
العامل ّ
الوطنية هو غياب العدالة.
والعدالة تبدأ بقانون انتخاب
يؤمن التمثيل الصحيح
سليم،
ّ
للجميع ،فيكون ّ
ّ
يشتق
كل ما
النواب عاد ً
عنه يف جملس ّ
ال
ومنصفًا ّ
حبق اجلميع.

وزير الدفاع االيطالي جا َل على الرؤساء األربعة والريزة
وأكد دعم اجليش اللبناني يف احلفاظ على األمن واالستقرار
نقل وزير الدفاع اإليطالي
ماريو مورو تقدير بالده لدور
رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان يف حتييد لبنان عن
انعكاسات ما حيصل حوله من
خالل اعالن بعبدا ،مؤكدا دعم
اجليش اللبناني للحفاظ على
األمن واإلستقرار ومشددا على
أن اإلستقالل واإلستقرار وحتقيق
الدميقراطية هي من ضمانات
اإلستقرار يف املنطقة.
فقد جال الوزير اإليطالي الذي
يزور لبنان على كبار املسؤولني
فزار والوفد املرافق الذي
يضم السفري اإليطالي جوسييب
مورابيتو ،القصر اجلمهوري،
حيث التقى الرئيس سليمان
وتناول اللقاء التعاون القائم
بني البلدين ،إضافة اىل االوضاع
يف املنطقة وخصوصًا يف سوريا،
حيث نقل الوزير االيطالي تقدير
بالده للدور الذي يقوم به
الرئيس سليمان من اجل حتييد
لبنان عن انعكاسات ما حيصل
حوله من خالل اعالن بعبدا.
كما تطرق اللقاء ايضًا اىل
موضوع النازحني الذي حتول مع
ازدياد حركة النزوح اىل عبء
ضاغط وبات يستوجب تاليًا
معاجلة على املستوى الدولي.
نوه رئيس اجلمهورية
بدوره ّ
العماد ميشال سليمان بالعالقات
اللبنانية االيطالية واملساعدات
اليت تقدمها ايطاليا للبنان يف
شتى اجملاالت ووقوفها الدائم
اىل جانبه يف احملافل الدولية
ودعم قضاياه ،شاكرًا مساهمتها
يف القوات الدولية العاملة يف
اجلنوب وقيادتها هلذه القوات
راهنًا.

ويف السراي

وزار الوزير االيطالي رئيس
احلكومة املستقيل جنيب ميقاتي
يف السراي يرافقه مورابيتو.
وبعد اللقاء قال مورو:
بداية أتوجه بالشكر اخلاص اىل
سفرينا يف لبنان جيوسييب
مورابيتو لتنظيم هذا اليوم
الذي مسح لي بتعزيز العالقات
بني لبنان وإيطاليا واملؤسسات
اللبنانية ،كما أتوجه بالشكر اىل
الرؤساء واملسؤولني اللبنانيني
بدءا برئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ،رئيس احلكومة
املستقيل جنيب ميقاتي ،رئيس
احلكومة املكلف متام سالم ،وزير
الدفاع فايز غصن وقائد اجليش
العماد جان قهوجي .أنا هنا
ألوكد على الصداقة القائمة بني
ايطاليا ولبنان ،وأيضا للتأكيد
والرتكيز على إستمرار وجودنا
يف إطار مهمة قوات حفظ
السالماليونيفيل.
أضاف :إن ايطاليا تعترب أن
استقالل لبنان وحريته عنصران
مهمان جدا الستقرار املنطقة،
وكما تعلمون فإن إستقرار
املنطقة مهدد جدا بسبب األزمة
السورية ،ولكن يف الوقت عينه
أمتنى أن يتم إجياد حل للوضع
السياسي الصعب يف لبنان
يف أقرب وقت ممكن .إن
املؤسسات اللبنانية ميكن أن
تضمن رفاهية الشعب اللبناني
وحسن عيشه ،وأنا كوزير دفاع

ركزت معظم عالقاتي واتصاالتي
مع املؤسسات اللبنانية اليت تعنى
بوزارة الدفاع واجليش اللبناني.
هل مت اإلتفاق على خطة معينة
تدعم من خالهلا ايطاليا اجليش
اللبناني ،وملاذا مل تزوروا
اجلنوب خصوصا يف ظل خماوف
بعد املقال الذي نشر يف صحيفة
معاريف اإلسرائيلية عن إمكانية
سحب عدد من جنود اليونيفيل
يف لبنان؟
 ليس هناك حتى االن أيصيغة إلتفاق معني ،لكننا
باشرنا هذا النقاش يف إطار
إتفاقية قائمة أصال مع اجليش
اللبناني ،وهذه اإلتفاقية موجودة
منذ وقت ،وإذا كان هناك
من حاجة لتعديلها أو إضافة
شيء عليها فسيتم ذلك مع
املعنيني ،يف لقاءاتي السياسية
هذا الصباح ،أكدنا استعدادنا
ملساعدة األصدقاء اللبنانيني.
أما يف ما يتعلق بالقوات الدولية
فأكدنا أنه لن يتم أي تقليص
لعديد القوة اإليطالية العاملة يف
جنوب لبنان.
كذلك ،زار الوزير اإليطالي
املصيطبة ،حيث التقى الرئيس
املكلف تشكيل احلكومة متام
سالم وقال بعد اللقاء :هذه
الزيارة للبنان تأتي بعد تعييين
وزيرًا للدفاع ولتقوية عالقات
الصداقة مع لبنان ،واجلميع
يعرف موقف احلكومة اإليطالية
يف الوقوف إىل جانب لبنان
خصوصًا يف ظل األوضاع الصعبة
اليت تعيشها املنطقة .ولفت
إىل الدور الذي تقوم به القوات
اإليطالية ضمن قوات اليونيفل
من أجل احلفاظ على السالم يف
جنوب لبنان ،كما يهمنا أن نؤكد
دعم اجليش اللبناني للحفاظ على
األمن واإلستقراريف لبنان معتربًا
أن اإلستقالل واإلستقرار وحتقيق
الدميقراطية هي من ضمانات
اإلستقرار يف املنطقة ،آم ًال أن
يتم إجياد حل سياسي لالزمة
السورية.
والحقا ،زار وزير الدفاع
اإليطالي والوفد املرافق الريزة،
حيث التقى نظريه اللبناني فايز
غصن ،وأجريا حمادثات متحورت
حول تطورات االوضاع يف لبنان
واملنطقة وعمل القوات الدولية
املؤقتة يف لبنان اليونيفل وسبل
تعزيز العالقات الثنائية ،إضافة
اىل االحداث السورية وانعكاساتها
على لبنان واملنطقة .وأكدا أهمية
التوصل اىل حل سياسي لألزمة.
وأثنى الوزير غصن على
التعاون القائم بني اجليش
واليونيفل والدور اهلام الذي
تقوم به الوحدة االيطالية .ورأى
ان هذا التعاون الذي أمثر هدوءًا
واستقرارًا يف اجلنوب ال بد من
ان يستمر.
ثم زار الوزير مورو قائد
اجليش العماد جان قهوجي ومت
البحث يف األوضاع العامة يف
لبنان واملنطقة وسبل تعزيز
عالقات التعاون بني جيشي
البلدين خصوصا يف جمالي
التدريب واللوجستية ،إضافة اىل
مهمات الوحدة اإليطالية العاملة
يف اجلنوب.
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السبت  18أيار 2013

عرب وعالم

فلسطينيون يتصدون لعملية قوات االحتالل جبرف اراض يف الضفة

اجلامعة العربية تدين تكرار اقتحام باحات املسجد االقصى من قبل املستوطنني

اعتقلت القوات اإلسرائيلية
ثالثة مواطنني فلسطينيني
وأصابت اثنني ،كما جرفت
مساحة من األراضي ،يف مشال
وجنوب الضفة الغربية.
أمنية
مصادر
وذكرت
األنباء
لوكالة
فلسطينية،
الفلسطينية
واملعلومات
الرمسية وفا أن قوات االحتالل
اعتقلت ثالثة مواطنني بعد
مداهمة منازهلم يف بلدة دورا
باخلليل جنوب الضفة .من
جهة أخرى ،ذكرت الوكالة أن
شابني فلسطينيني أصيبا خالل
مواجهات دارت بني مواطنني
وقوات االحتالل يف خميم
العروب مشال اخلليل.
يف سياق متصل ،أفاد مسئول
ملف االستيطان يف مشال
الضفة الغربية غسان دغلس
أن جرافات االحتالل بدأت منذ
ساعات الصباح بعمليات جتريف
يف أراض تعود للمواطن أمين
موسى ديريه من قرية عقربا
جنوب نابلس مشال الضفة.
وأضاف أن جتريف األراضي
أسفر عن هدم خزان للمياه
وإتالف  1200شتلة زراعية،
حمذرا من عمليات التجريف
الواسعة اليت تقوم بها سلطات
االحتالل واملستوطنون.
من
جمموعة
وهامجت
املستوطنني ،طلبة املدارس يف
قرية عوريف جنوب نابلس.
ملف
مسؤول
وأفاد
االستيطان يف مشال الضفة
الغربية غسان دغلس بأن
جمموعة من املستوطنني رشقوا
الطلبة باحلجارة أثناء خروجهم
من مدارسهم ،ومل يبلغ عن
إصابات .وأضاف دغلس أن
عددا من املستوطنني كانوا

قد اقتحموا قرية عينابوس
جنوب نابلس صباح اليوم،
ووجد جبانب إحدى املدارس
بعد هروبهم علبة بنزين ،وأعواد
كربيت وسجائر ،يف نية منهم
إلحراق املدرسة.
االحتالل
حمكمة
ومددت
اإلسرائيلي يف سامل ،اعتقال
الطفلني يزيد وإبراهيم أبو الرب
من جلبون مبحافظة جنني ،حتى
الرابع والعشرين من الشهر
املقبل.
وأدانت جامعة الدول العربية،
قيام عدد من املستوطنني
باقتحام باحة املسجد األقصى
صباح أمس ،يف اليوم التالي
إلحياء الفلسطينيني الذكرى ال
 65لنكبتهم.
وقال األمني العام املساعد
لشؤون فلسطني واألراضي
العربية احملتلة باجلامعة العربية
السفري حممد صبيح ،يف بيان
صحفي ،إن اجلامعة العربية
سبق وحذرت من تكرار عمليات
اقتحام املسجد األقصى .وأضاف
أن مثل هذه األعمال الطائشة
بالتسامح
تضر
واخلطرية
والتعايش الديين يف املنطقة،
واصفا االقتحامات بأنها أمر بالغ
اخلطورة وسيتم تكرارها إىل أن
تقف األمتان العربية واإلسالمية
مع الشعب الفلسطيين كما يقف
اآلن أهل القدس للدفاع عن
املسجد األقصى.
وشدد على ضرورة القيام
بتحرك عربي وإسالمي ومن
واملؤسسات
األفراد
كافة
املعنية للدفاع عن القدس
واألقصى ودعوة الدول لعربية
واإلسالمية لتقديم الدعم املادي
ألهل املدينة املقدسة .ومحلت
اجلامعة العربية ،يف بيانها،

احلكومة اإلسرائيلية ،باعتبارها
باالحتالل،
القائمة
السلطة
املسؤولية الكاملة عن هذه
األعمال العدوانية واخلطرية
اليت تضرب عرض احلائط كل
القوانني واألعراف واملواثيق
الدولية ،وتفتح الباب واسعا
لنزاع ديين يف منطقة الشرق
األوسط ،بهذه املرحلة احلساسة
اليت متر بها املنطقة.
مقدمة
وثيقة
وكشفت
حملكمة إسرائيلية أن احلكومة
شرعنة
تعتزم
اإلسرائيلية
وضع أربعة مواقع استيطانية
يف الضفة الغربية احملتلة
مل تكن حاصلة على تصريح
مسبق وذلك قبل أيام من عودة
وزير اخلارجية األمريكي جون
كريي إىل املنطقة يف مسعى
الستئناف حمادثات السالم
الفلسطينية اإلسرائيلية.
ودأبت إسرائيل على ان
تبعث برسائل متضاربة بشأن
سياستها االستيطانية اليت
يدينها اجملتمع الدولي يف
الوقت الذي يبذل فيه كريي
جهودا الحياء املفاوضات اليت
انسحب منها الفلسطينيون
عام  2010احتجاجا على البناء
االستيطاني اإلسرائيلي يف
ارض احتلتها إسرائيل يف حرب
عام  1967ويطالبون باقامة
دولتهم املستقبلية عليها .وردا
على التماس قدمته حركة السالم
اآلن املناهضة للمستوطنات
للمحكمة اإلسرائيلية العليا قالت
احلكومة االسرائيلية انها اختذت
خطوات يف االسابيع القليلة
املاضية تقنن بأثر رجعي أربع
مواقع استيطانية بنيت يف
الضفة الغربية دون ترخيص
رمسي.

مئات القتلى واجلرحى مبسلسل التفجريات املتواصل يف العراق
قالت الشرطة العراقية إن 17
شخصا على األقل لقوا حتفهم
يف تفجريات بأسواق يف العاصمة
بغداد وهجمات بشمال العراق
امس االول.
اليت
اهلجمات
وتصاعدت
تستهدف املساجد وقوات األمن
وشيوخ العشائر منذ أن اقتحمت
قوات أمنية مقرا العتصام حمتجني
من السنة قرب كركوك قبل
شهر مما أشعل احتجاجات وأذكى
خماوف من االنزالق إىل حرب
طائفية شاملة .وأصبح العراق
أكثر اضطرابا مع تداعيات احلرب
يف سوريا اجملاورة على الطوائف
يف العراق .وبلغت التوترات اآلن
أعلى مستوى منذ انسحاب القوات
األمريكية يف نهاية .2011
وقالت الشرطة إن ثالث
سيارات ملغومة انفجرت يف
أسواق مزدمحة يف شرق ومشال
شرق العاصمة العراقية مما أسفر
عن مقتل  14شخصا وإصابة .26
وقال حسني مهدي وهو صاحب
متجر كان يف مكان انفجار
حدث مبدينة الصدر عندما وقع
االنفجار ..عمت الفوضى املكان..
كان الناس جيرون يف كل اجتاه
إلجالء الضحايا .رأيت عاملني يف
خمبز احرتقا متاما.
ويف واقعة أخرى قتل مهامجون
بأسلحة مزودة بكوامت صوت
بالرصاص زعيما بارزا إلحدى
العشائر يف سيارته جبنوب بغداد
وأصابوا سائقه جبروح خطرية.
ويف مدينة املوصل بشمال البالد
هاجم انتحاري بسيارة ملغومة
نقطة تفتيش عسكرية مما أسفر
عن مقتل جنديني وإصابة ثالثة
وتسببت سيارة ملغومة أخرى يف
إصابة جنديني يف دورية.
ومل تعلن اي مجاعة مسؤوليتها
عن أحدث أعمال عنف واليت أعقبت
تفجريات أسفرت عن مقتل أكثر
من  35شخصا يف بغداد ويف
الشمال األربعاء .وتقول األمم
املتحدة إن شهر نيسان شهد

سقوط أكرب عدد من القتلى منذ
حنو مخس سنوات مع مقتل 712
شخصا.
وقالت الشرطة ان مهامجًا
انتحاريًا فجر شحنته الناسفة يف
مسجد يف مدينة كركوك بشمال
العراق مما اسفر عن مقتل مثانية
اشخاص كانوا يف سرادق عزاء.
وجاء التفجري بعد سلسلة من
االنفجارات يف أحياء شيعية يف
بغداد قبل ساعات يف إطار تصاعد
للعنف على مدى األسابيع األربعة
املاضية مما أثار خماوف من إنزالق
العراق جمددًا اىل مواجهة طائفية
واسعة.
على
البغداديون
واستفاق
انتشار واسع للقوات األمنية يف
شوارع العاصمة العراقية وقطع
بعض طرقاتها ،يف وقت ارتفع
عدد ضحايا تفجري سبع عبوات
مفخخة ضربت مناطق خمتلفة منها
جرحيا ،حيث
اىل  24قتي ًال و113
ً
تستعد العائالت لتشييع ضحاياها
وسط غضب شعيب ودعوة
الستقالة احلكومة.
وسارعت السلطات األمنية
العراقية إىل وضع قواتها يف
حال انذار من الدرجة األوىل ونشر
قوات عسكرية يف شوارع بغداد
عددا منها ومنعت
اليت قطعت
ً
وقوف السيارات على جانيب
الطرق اثر تفجري سبع مفخخات
الليلة املاضية يف مناطق الصدر
والكاظمية والزعفرانية واملشتل
والسيدية واحلسينية ادت اىل
شخصا واصابة 113
مصرع 24
ً
آخرين ...كما مت تفكيك اربع
مفخخات يف العاصمة قبل
انفجارها .وقد طلبت االجهزة
االمنية من اصحاب احملال التجارية
يف املناطق اليت تشهد حركة
جتارية مكثفة باغالق حماهلم حتسًبا
من عمليات استهداف أخرى ،فيما
مت غلق مجيع الطرق املؤدية إىل
أماكن االنفجارات.
شخصا واصيب
فقد قتل 34
ً
 138جبروح يف سلسلة هجمات

يف احناء متفرقة من العراق مساء
امس االول بينها تفجريات متزامنة
معظمها بسيارات مفخخة يف بغداد،
حيث جاءت هذه اهلجمات بعد يوم
شخصا بينهم 12
من مقتل 16
ً
قتلوا بدم بارد بأيدي مسلحني
جمهولني يف حمالت متجاورة لبيع
املشروبات الكحولية يف منطقة
زيونة بضواحي بغداد الشرقية.
ويف اول رد فعل على
التفجريات ،فقد دعا ائتالف
متحدون بزعامة رئيس جملس
النواب اسامة النجيفي اىل
فورا .واضاف
استقالة احلكومة
ً
يف بيان يبدو أن املرحلة احلالية ال
يراد أن يكون عنوانها االستقرار
وإمنا الفوضى والعنف واملزيد من
ترو املتعطشني هلا
الدماء اليت مل ِ
من أعداء العراق ،خمططني خارج
حدوده ومنفذين مأجورين داخله.
وشدد على أن السكوت عن قتل
العراقيني بدم بارد اليوم مل يعد
ممكنًا أو مقبو ً
ال.
واشار االئتالف اىل أن احلكومة
اليوم وبعدما عجزت بالكامل عن
إيقاف هذه املخططات والعمليات
باتت تلتزم الصمت املطبق الذي
ال يعرب إال عن التسليم مبا حيصل أو
التواطؤ .ودعا احلكومة اىل تقديم
تفسري واضح حول ما حيصل
وأسبابه وإال فاالستقالة مل يعد
غريها مقبو ً
ال حلل األزمة احلالية.
وأضاف ائتالف متحدون قائ ًال إن
العراقيني مل يروا من هذه احلكومة
ما يسر فاألمن منهار بالكامل
والعصابات وامليليشيات تصول
وجتول ودماء العراقيني تسفك
وال من رادع وبيوت العراقيني
تنهار مبياه األمطار البسيطة دون
توضيح مقنع من املسؤولني
والتنمية معطلة والفساد أنهك
الدولة ودمرها.
وقال رئيس الوزراء العراقي
نوري املالكي إن عمليات القتل
اليومية يف العراق هي نتيجة احلقد
الطائفي حممال حزب البعث احمللول
املسؤولية عنها.

حمالت محزة اخوان
HAMZE BROS

مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه

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

أسعار مهاودة

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

 3فروع بادارة عائلة واحدة

مـيـريـالنـدز

179 Merrylands Rd,
Merrylands
9760 1886

الكمــبـــا

128 Haldon St,
Lakemba
9750 9766

بــانـشـبول

مقابل 77 Waterloo Rd,
كنيسة P u n c h b o w l
مارشربل
9750 3300
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االئتالف لعضوة برملان :خطاب أبوت أهم من ابنتك املريضة!!

Bank of Sydney celebrates
Marrickville Open Day

(L-R); Alexander Nassar, Fawaz Sankari, Nicholas Papas, AM, Soteris Hadjikyriacous, Steven Pambris, HE Vasilios Tolios and Clr
Victor Macri

ميشيل روالند مع زوجها مايكل تشايا وابنتهما أوكتافيا
رفض االئتالف السماح لعضوة
برملان فيدرالية بالعودة إىل
سيدني للعناية بابنتها املريضة
اليت مل تتجاوز شهرها الرابع
عشر ،وأجربها على البقاء يف
الربملان ملشاهدة خطاب زعيم
االئتالف طوني أبوت الذي
سيشمل تعليقا على امليزانية
مساء اليوم اخلميس.
وعلمت صحيفة الديلي تلغراف
األربعاء
أن االئتالف رفض

املاضي طلبا من عضوة
الربملان الفيدرالية ميشيل
روالند للسفر إىل سيدني
بشكل عاجل لالعتناء بنجلتها
أوكتافيا املريضة.
يذكر أن روالند هي املرأة
الوحيدة اليت أجنبت أثناء واليتها
الربملانية ،غري أن وارين انتش
مسؤول االئتالف رفض أمس
طلبها بالسماح هلا بالسفر على
منت أول طائرة متجهة إىل

سيدني ،مشريا إىل ضرورة
االنتظار إىل ما بعد خطاب أبوت
التعقييب على امليزانية.
وقد يتسبب هذا الرفض يف
تقويض حماوالت توني أبوت
الذي حياول الظهور يف صورة
صديق املرأة ،كما يتناقض
ذلك التصرف من االئتالف مع
خطة إجازة األمومة مدفوعة األجر
اليت وعد بها أبوت حال فوزه
يف االنتخابات القادمة.

ولن يتم السماح لروالند
بالعودة إىل سيدني إال يوم
اجلمعة ،وهو ما دفعها للقول
بأن رفض طلبها يبدو غري
معقول ،وشكل صدمة بالنسبة
هلا ،وأضافت :ابنيت أوكتافيا
يف الشهر الرابع عشر من
عمرها ،وأصابها املرض يف
عيد األم ،إذ انتابها محى وقيء
شديدين.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

(L-R0; Mr Steven Pambris, Clr Victor Macri, Mr Nikolas Hatzistergos, Mr Soteris Hadjikyriacous and Mr Fawaz Sankari

مطاعم أسرتالية تطلب إلغاء األجر اإلضايف للعمل يف نهاية األسبوع

حتاول املطاعم الضغط من أجل
اليت
إلغاء األجور اإلضافية
يناهلا العاملون يف املطاعم
نهاية
يف
العمل
مقابل
األسبوع ،يف خطوة قد يتم
تعميمها ،وتؤثر سلبا على أكثر
من نصف مليون من العاملني
أصحاب األجور املنخفضة،
حبسب شكوى تقدمت بها
النقابة املمثلة للعاملني يف
املطاعم.
وكانت هيئة أصحاب املطاعم
قد مثلت الثالثاء املاضي أمام
مفوضية عالقات التوظيف يف
سيدني ،حيث حياول رئيسها
التنفيذي جون هارت إقناع
املفوضية بضرورة إلغاء األجور
اإلضافية ملوظفي الضيافة يف
املطاعم ،للعمل يف عطالت
نهاية األسبوع ،ويف الدوام
الليلي ،على أن يتم اقتصار
األجر اإلضايف للعمل ليال ،ويف
نهاية األسبوع على املوظفني
الذي يعملون أكثر من مخسة
أيام أسبوعيا متتالية.
يأتي ذلك رغم الشبهات اليت
حتيط بالعديد من املطاعم ،من
عدم تطبيق القانون ،وجتاهل

Celebrating with Customers and Guests

منح املوظفني أجورهم اإلضافية
اليت نصت عليها لوائح العمل.
وتأتي تلك اخلطوة من املطاعم
بعد أيام من إعالن توني أبوت
الفيدرالي
االئتالف
زعيم
املعارض لسياسة االئتالف إذا
فاز يف االنتخابات القادمة يف

سبتمرب ،حيث وعد باالحتفاظ
باألجور اإلضافية للموظفني،
بينما حذر بيل شورتن وزير
عدم
من
العمل
عالقات
مصداقية توني أبوت يف حالة
فوزه باالنتخابات القادمة.
وكشفت دراسة أجرتها هيئة

 PricewaterhouseCoopersإن
اقتصار األجور اإلضافية على
موظفي املطاعم الذين يعملون
ألكثر من مخسة أيام متتابعة،
سوف يساهم يف ختفيض
األجور ،وخيلق وظائف جديدة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

new name and expressed
their admiration and appreciation to the successful
path that Bank of Sydney
has had, growing every day
from strength to strength
and offering personal service and competitive products.
Also, Bank of Sydney will
be hosting similar functions
at Spring Street Branch in
Melbourne on Friday 24th
of May and at Parramatta
Branch on Wednesday 29th
of May to celebrate the new
identity with its customers
and friends.

Bank of Sydney customers
and guests were treated to a
warm function to celebrate
the name launch at Marrickville branch on Tuesday
14th of May. In attendance
was Mr Nicholas Pappas
AM, Chairman of the Bank’s
Board, His Excellency Mr
Vasilios Tsolios, Consul
General of Greece in Sydney, and Mr Victor Macri,
Mayor of Marrickville, along
with other members of the
Bank’s senior management
team.
Bank of Sydney customers
and guests welcomed the
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ردود فعل املوازنة

طومسون يتخلى عن حزب العمال ويرتشح
مستقال يف االنتخابات الفدرالية املقبلة هوكي :تعكس حالة الفوضى الكاملة

ويلكي :موازنة حمبِطة

حملل اقتصادي :موازنة سوان
األغرب يف تاريخ أسرتاليا

واين سوان

االقتصادي

كريغ طومسون

اعلن النائب كريغ طومسون
املعلقة عضويته يف حزب العمال،
عن عزمه على خوض االنتخابات
املقبلة مستقال بعد تأكيده انه
سيستقيل من حزب العمال اىل
االبد ،مما جيعله اول سياسي
مثري للجدل يرتشح لالنتخابات
وما زال يواجه اتهامات جنائية.
ففي مقابلة حصرية مع الزميلة
«الدايلي تلغراف» يوم األربعاء،
كشف النائب طومسون انه
سيرتشح كمستقل يف مقعد
يف سنرتال
 Dobellدوبيل
كوست ،مدعيا ان احلزب الذي
ختلى عنه قد ختلى أيضا عن
البلد.
ففي دفعة اىل االمام لفرص
انتخابه ،اشار استطالع للرأي
أجري يف تشرين االول /أكتوبر
املاضي ،اىل ان طومسون،
الذي تالحقه الفضائح ،يتقدم
على االئتالف يف مقعده ،بـ 51
مقابل  49مع احتساب االصوات
التفضيلية.
وكان هذا االستطالع جزءا من
مسح لـ  15مقعدا هامشيا أجري
ووجد
على الصعيد الوطين
االستطالع ان مقعد دوبيل
ومقعد آخر واحد فقط ما زال
حزب العمال فيهما يف املقدمة.
وحتدث السيد طومسون بصراحة
عن قراره برتك العمال قائال ان
احلزب يواجه أسئلة صعبة إذا
بقي بقيادة جوليا غيالرد.
وقال «رغم انين مع قيم حزب
العمال ولكنين سأترشح مستقال
النين حمبط من اداء احلكومة جتاه
هذه األشياء».
واضاف يقول « ما زلت عضوا
يف حزب العمال ألكثر من 20
عاما .لكن احلزب اليوم ليس
احلزب الذي انضممت اليه..
عليهم امتام بعض االشياء ..ال
ميكن ان تكون حكومة اصالحية،
ال ميكن ان حتاول تغيري حياة
الناس مبجرد إعالنات ..عليك
استكمال السياسات ..ال ميكنك
قضاء السنوات القليلة املاضية
قائال سيكون لديك فائض
وتقول سنفعل كل هذه األشياء،
وينتهي بك األمر دون حتقيق اي
من هذه األشياء ..ما اقوله لن
يرضي بعض زمالئي ،ولكن
الناس مبن فيهم أعضاء يف

حزب العمال رمبا خيشون كثريا
طوني ابوت كرئيس للوزراء،
غري ان هناك حتفظات كبرية
حول قيادة حزب العمال».
وقال طومسون انه سريسم
اطار االنتخابات يف دوبيل
مبثابة تصويت على خطط ملنجم
رئيسي حتت سد (جتمع) املياه
يف املنطقة ،مدعيا ان ال العمال
وال االئتالف كان شجاعا مبا
يكفي ألخذ هذه املسألة اليت
يعارضها اجملتمع احمللي مبرارة
ومعاجلتها.
كما انه سريكز محلته على
وسائل نقل أفضل ،بعد أن
توسط يف اتفاق مع وزير
النقل أنطوني ألبانيز للحصول
على  400مليون دوالر للطريق
السريع الرابط  ،F3-M2اليت من
شأنها خفض أوقات السفر اىل
الساحل الوسط.
وكان السيد طومسون واحدا من
عدد قليل من النواب العماليني
يف عام  2010الذين حصلوا على
تأرجح لصاحلهم ،حيث ان مقعد
دوبيل اآلن يشهد هامشا حبواىل
 5يف املئة.
ومعلوم ان رئيس نقابة اخلدمات
الصحية السابق ،الذي انتخب
عضوا يف الربملان يف عام 2007
عندما سحق كيفن راد زعيما
لالئتالف ،ال يزال يواجه احملكمة
للرد على أكثر من  150تهمة
احتيال باستخدام بطاقة ائتمان
نقابته المور شخصية ،قبل
أن يصبح نائبا ،مبا يف ذلك
االدعاءات املثرية باستخدامه
بطاقة النقابة للدفع لبنات
اهلوى.
وقال «املسألة يف يد احملكمة
ولكن ال تستطيع الوقوف إذا
كنت تعتقد انك سوف تدان».
وكشف انه أبلغ رئيس حزب
العمال يف نيو ساوث ويلز سام
 Dastyariاألسبوع
داستياري
املاضي بقراره.
وقال»سألوني ملاذا ال انافس
على خوض االختيار األولي حلزب
العمال  Labor preselectionوسألتهم
ملاذا ينبغي علي».
وقال «لدي بعض األصدقاء
االقوياء الذين احرتمهم يف
حزب العمال وهناك آخرون ال
احرتمهم».

وزير الخزانة يف حكومة الظل جو هوكي

وصف االئتالف الفيدرالي
املعارض املوازنة السادسة
لوزير اخلزانة الفيدرالي واين
سوان اليت أعلن عنها الثالثاء
املاضي بأنها تعكس «حالة
الفوضى الكاملة» اليت بات
عليها االقتصاد األسرتالي،
وتزيد من جرعة عدم الثقة يف
احلكومة العمالية.
وقال جو هوكي ،املتحدث
باسم وزارة اخلزانة للظل إن
االسرتاتيجية املعيبة اليت تتضمن
كسر احلكومة العمالية ألكثر من
وعد وزيادة الضرائب ،وارتفاع
مستوى الديون مينح شكوكا
حول إمكانية حتقيق أي فائض
يف املوازنة العام بعد القادم
حسبما قال سوان.
وتابع هوكي « :موازنة 2013
جلبت ألسرتاليا املزيد من
الديون ،املزيد من العجز ،املزيد
من الضرائب ،املزيد من عدم
احرتام الوعود ،واملزيد من عدم
الثقة يف احلكومة العمالية».
واستطرد هوكي قائال« :يعكس
ذلك وجود خلل وفوضى عارمة

يف اإلدارة املالية ،وإدارة
املوازنة لدى العماليني».
من جانبه ،اعترب بيرت أندرسون
رئيس غرفة التجارة والصناعة
األسرتالية املوازنة اجلديدة
بأنها أغفلت دور األنشطة
التجارية الصغرية ،لكنه رحب
بنقاط إجيابية قليلة تتمثل
يف استثمارات البنية التحتية
للسكة احلديد.
من جهتها ،قالت زعيمة اخلضر
كريستني ميلن إن اإلنفاق على
املدارس ورعاية أصحاب العجز
تراجع عما كان مقررا له ،حتى
أنه مت ختصيص  470مليون
دوالر فقط لتمويل «مراجعة
التعليم
غونكسي» إلصالح
املدرسي خالل العام األول.
ووصف عضو الربملان الفيدرالي
املستقل أندرو ويلكي املوازنة
باحملبطة ،ال سيما بعد جتاهلها
لزيادة بدل البطالة ،وغريه،
مشريا إىل أن أسرتاليا دولة
ثرية جيب أن تدعم احملتاجني
كما ينبغي.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

الكاتب :احمللل
روس غيتينز
أفضل وصف للميزانية اليت
أعلن عنها واين سوان وزير
اخلزانة الفيدرالي بأنها األكثر
غرابة ،وهو ال يعين أنها سيئة
بقدر ما يعين أنها غريبة جدا.
الذي
التحدي األساسي
واجه امليزانية هي أنها تأتي
قبل  4شهور فقط من معمعة
االنتخابات الفيددرالية ،ومع
ذلك ال تشعر عند قراءة
امليزانية بذلك التحدي ،بل
إنها أشبه مبيزانيات ما بعد
االنتخابات ،أو عقب تغيري
احلكومات.
ولكن ال تقف غرابة امليزانية عند
ذلك احلد ،حيث أن الربملان مل
يعد أمامه سوى أسابيع قليلة
لالنعقاد قبيل االنتخابات ،وهو
ما يعرقل مترير معظم النقاط
اجلدلية اليت تضمنتها امليزانية،
فيما عدا زيادة ضريبة املديكري
باعتبارها االستثناء الرئيسي.
ويعين ذلك أن السبيل الوحيد
لتحويل ميزانية سوان إىل واقع
ملموس هو إعادة انتخاب جوليا
غيالرد يف االنتخابات القادمة،
وإال ستضحى امليزانية عدمية
الفاعلية.
ومبا أن فرص إعادة انتخاب
احلكومة العمالية تبدو ضعيفة،

الفائزون واخلاسرون يف املوازنة
شهدت موازنة أسرتاليا -2013
 14اليت أعلن عنها واين سوان
وزير اخلزانة الفيدرالي الثالثاء
فائزين وخاسرين،
املاضي
شأنها شأن أي موازنة جديدة،
وفيما يلي تفصيل ألبرز
املستفيدين واملتضررين:

الفائزون

 -1البنية التحتية :مت ختصيص
 24مليار دوالر للبنية التحتية
على مدى مخس سنوات لتطوير
وتوسيع البنية التحتية لشبكة
املواصالت العامة يف سيدني
وبريزبن وملبورن وأدياليد.
 -2املدارس والتعليم :مت
ختصيص  9.8مليارات دوالر
على مدى  6سنوات.
 -3التعليم العالي :ختصيص
 97مليون دوالر إضافية لزيادة
عدد األماكن اجلامعية املدعمة

من قبل الكومنولث ،عالوة على
 186مليون دوالر إضافية للبنية
التحية يف جمال البحوث.
 -4العجز :أعلنت املوازنة اجلديدة
عن ختصيص  14.3مليار دوالر
لتمويل اخلطة الوطنية للتأمني
على العجز
 -5كبار السن :دعمت املوازنة
كبار السن يف أسرتاليا مببلغ
إضايف يبلغ  127مليون دوالر،
بينها  112.4مليون دوالر
ملساعدة كبار السن الذين
يعانون من مشقة يف السكن،
و 9.9ماليني دوالر لشبكة
الربودباند ،و  4.6ماليني دوالر
إلنشاء معهد جديد لسياسات
كبار السن.
 -6الصحة :خصصت موازنة
سوان  226مليون دوالر إضافية
حملاربة السرطان ،بينها 55.7

مليون دوالر لتطوير فحوصات
سرطان الثدي ،و  18.5مليون
دوالر لسرطان الربوستاتا.

اخلاسرون

 -1األفراد :مت تأجيل التخفيضات
على ضريبة الدخل واليت كان
مقررا هلا أن تبدأ يف متوز /يوليو
 2015كمساعدة عن ضريبة
الكربون ،حيث مت تأجيلها إىل أن
يصل سعر الكربون إىل 25.40
دوالرا ،رغم أن التقديرات
احلديثة لسعره عام  16-2015ال
تتجاوز  12.10دوالرا.
 -2البيئة :مت تأجيل متويل قطاع
البيئة مببلغ  370مليون دوالر،
كان مقررا أن يدعم وكالة
الطاقة املتجددة يف أسرتاليا،
كما مت حتريك برنامج التكنولوجيا
النظيفة إىل عام .18-2017
 -3التعدين :مت وضع ضوابط

فإن مصري امليزانية يبدو
نظريا يف يد رئيس االئتالف
الفيدرالي املعارض توني أبوت
املتوقع فوزه يف االنتخابات،
والذي سيقرر النقاط اليت
ميكن متريرها.
هل تعتقد أن جوليا غيالرد ال
تعلم كل ذلك؟ إن امليزانية
تعين أن احلكومة العمالية
تيقنت أنها باتت «بطة ميتة»
ال جدوى هلا.
عادة عندما تشعر أي حكومة
أنها على وشك اخلسارة،
حتاول أن تلجأ يف ميزانيتها
للرشاوى االنتخابية وإغراء
األشخاص مبميزات ،لكسب
أصواتهم ،وهو ما مل تقم به
حكومة غيالرد تلك املرة ،بل أن
تلك امليزانية بشكلها احلالي،
رمبا تكلف العماليني خسارة
املزيد من األصوات.
رمبا كان هدف العماليني من
تلك امليزانية إنقاذ مسعة
وليس كسب أصوات.
وتتمثل قوة هذه امليزانية
يف قدرة سوان على إجياد
ختفيضات كافية معظمها تتعلق
بضرائب لتغطية تكافة خطيت
التأمني على العجز ،وخطة دعم
التعليم املدرسي وفقا ملراجعة
«غونسكي».
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
أكثر شدة على حسومات التعدين
للشركات ،وهو ما يوفر للحكومة
الفيدرالية  1.1مليار دوالر على
مدى  4سنوات.
 -4الشركات متعددة اجلنسيات:
شددت املوازنة اجلديدة اخلناق
على الضرائب املتعلقة بتلك
الشركات ،وتقليل الفجوات
والثغرات املرتبطة بها.
 -5املساعدات اخلارجية :قررت
احلكومة تأجيل زيادة املساعدات
اخلارجية بنسبة  % 0.5من الدخل
الكلي ،إىل عام  ،18-2017مبا
يوفر  1.9مليار دوالر.
 -6العائالت :عرب اختزال الوقت
احملدد للمطالبة بالفوائد الضريبية
للعائلة ومساعدات رعاية الطفل،
مبا يوفر للحكومة  562مليون
دوالر يف مخس سنوات.
 -7املدخنون :تفرض عليهم
املوازنة اجلديدة تكلفة أكرب جراء
الزيادة يف الضرائب والرسوم
اجلمركية على السجائر.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

صفحة 11

Saturday 18 May 2013

السبت  18أيار 2013

اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

كيف استفاد دانكان وفالنري من حكومة نيو ساوث ويلز العمالية؟

قام وزير التعدين األسبق
بوالية نيو ساوث ويلز
وقتما كان متقلدا لوظيفته
و بتقديم مشروع قانون
يلغي حكما أصدرته احملكمة
العليا بالوالية ،وهو ما نتج
عن استفادة ترافرز دانكان
وبريان فالنريي مبكاسب
هائلة ،وهو ما تنظر إليه
املفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد.
ورغم امتالك ترافرز دانكان
وبريان فالنري ملنجم موالربن
القريب من  Mudgeeألكثر من
ثالثني عاما ،إال أن كليهما مل
حيققا أرباحا هائلة إال يف ظل
احلكومة العمالية بالوالية.
وكانت حمكمة االستئناف بنيو
ساوث ويلز قد قضت بعدم
أحقية املستثمرين يف التعدين
مبنجم موالربن ،ألنه حيمل تعديا
على حقوق شركة التعدين
العمالقة «اكسرتاتا» ،ولكن
يف عام  2008قام ماكدونالد
مبساندتهما يف حربهما ،عرب
تقديم قانون إللغاء حكم
حمكمة االستئناف.
وقام املستثمران ببيع املنجم
خالل عام كجزء من شركتهما
ريسورسيس»
«فيليكس
إىل شركة التعدين الصينية
 ,Yanzhou Coalوهي الصفقة
اليت أدخلت يف جعبة كل منهما
 530مليون دوالر.
ومل تكن هذه هي الواقعة
األوىل اليت حظيا فيها بدعم
ومساعدة احلكومة العمالية.
يذكر أن دانكان وفالنري أحد
املساهمني يف شركة التعدين
اخلاصة «كاسكيد كول» اليت
حظيت عام  2009برخصة
تعدين يف «ماونت بيين»
بالقرب من  ,Mudgeeإثر
مناقصة مشبوهة أجراها أيان
ماكدونالد.
ويف عام  ،2008قامت حكومة
الوالية بإجراء تعديالت يف
قانون التعدين ليخالف حكم
حمكمة االستئناف بشأن أحقية
دانكان وفالنري يف التعدين
مبنجم موالربن.
وكشفت حتقيقات مفوضية
مكافحة الفساد الصداقة القوية
اليت مجعت بني ماكدونالد
ودانكان ،واعتيادهما تناول
الطعام سويا ،منها يف يونيو
 ،2009عندما تناوال الطعام
سويا يف أحد أرقى مطاعم
سيدني ملناقشة رغبة الشركة
الصينية  Yangzhou Coalيف
شراء شركة .Felix Resources
وقال نائب اخلضر جريمي
باكينغهام إنه لتصرف مشني
أن تقوم احلكومة العمالية بسن
قانون لنحدي قرار قضائي،
وهو ما يعكس الرتدي الذي
مشل احلكومة ككل ،وليس
وزير التعدين فحسب.
من جانبه ،قال جورج ويليامز،
االستاذ بكلية احلقوق جبامعة
نيو ساوث ويلز إن اخلطوة مل
تكن طبيعية أن تقوم احلكومة
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أسرتالي يستيقظ بعد موته إكلينيكيا!!
متكن تكنيك طيب أسرتالي يف
إنعاش رجل مات إكلينيكيا ملدة
 40دقيقة ،حيث تعرض ألسلوب
طيب أسرتالي جديد حيمل اسم
«اإلحياء».
والرجل يدعى كولن فيلدر39 ،
سنة ،يقطن بضاحية داندينونج
مبلبورن ،وهو أحد ثالثة أشخاص
عاشوا من جديد بعد موتهم
إكلينيكيا جراء تعرضهم لسكتة
قلبية ،حيث تراوحت فرتات
الوفاة اإلكلينيكية بني 60-40
دقيقة ،حيث مت إنعاشهم يف
مستشفى ألفريد باستخدام
تقنيتني جديدتني يف قسم
الطوارئ.
وجترب املستشفى جهازا طبيبا
يدعى «جهاز اإلحياء» وتعتمد
فكرته على عمل ضغطات متتباعة
على صدر املتويف إكلينيكيا،
وجهاز حممول لضخ األكسجني
لضمان تدفق األكسجني والدم
إىل مخ املتويف وأعضائه
احليوية.
وكان فيلدر قد أصابته سكتة
قلبية أماتته إكلينيكيا ملدة 40

كولني فيلدر مات إكلينيكيا ملدة  40دقيقة قبل أن يتم إنعاشه

دقيقة ،قبل أن يعود جمددا يف
يونيو املاضي.
وقال فيلدر لصحيفة اهلريالد
صن « :أنا ممنت جدا ،بأكثر مما
أستطيع أن أتفوه به».
ومنذ أن شاهد احلياة جمددا،
تغريت حياة ألفريد حنو األفضل
فأقلع عن التدخني والعادات

السيئة.
إسعاف
«هيئة
واستخدمت
النبض
جهاز
فيكتوريا»
حياة
األوتوماتيكي إلنقاذ
السباحة كلري كارني العام
املاضي ،بعد أن داهمتها أزمة
قلبية العام املاضي.
ملصدر :العنكبوت االلكرتوني

دراسة :العيش يف سيدني يكلفك
 5000دوالر إضافية
ترافرز دانكان

عائلة بسيدني تتكون من األب ديفيد فيفر واألم سيمون فيفر وأبنائهما

بريان فالنري
مبخالفة أمر قضائئ.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تتكبد عائالت سيدني سنويا مبالغ
تفوق عواصم الواليات واألقاليم
األسرتالية األخرى مبقدار يرتاوح
بني  5000-2100دوالر كفارق
يف تكلفة املعيشة  ،حسبما
خلصت إليه دراسة حديثة.
وأشارت الدراسة إلي أن تكلفة
استئجار املساكن يف سيدني
باتت متاثل ضعف التكلفة
يف باقي املدن األخرى ،حتى
أن سكان سيدني يدفعون
 1300دوالر سنويا أكثر من
سكان ملبورن مقابل اإلجيارت
السكنية.
كما يدفع سكان سيدني 799
دوالرا سنويا أكثر مما يدفعه
سكان ملبورن يف الرهون
العقارية ،و 924دوالرا أكثر
مما يدفعه سكان بريزبن ،و610

دوالر سنويا أكثر من متوسط
الرهون العقارية يف أسرتاليا
ككل.
وكانت تكلفة فواتري الكهرباء
األشد وطأة على سكان سيدني
بنسبة  ،% 37إذ تضطر عائالت
سيدني إىل دفع  227دوالر
سنويا أكثر من املعدل يف
أسرتاليا بوجه عام.
كما يتكبد أهالي سيدني
سنويا  418دوالرا أكثر مما
يدفعه سكان ملبورن يف جمال
املواصالت ،و 814دوالرا أكثر
من سكان بريزبن.
جاء ذلك من خالل مؤشر تكلفة
املعيشة الذي يصدر للعام
الثاني ،وأجراه املركز الوطين
للنمذجة االجتماعية واالقتصادية
التابع جلامعة كانبريا.

جاء ذلك يف ظل استبعاد واين
سوان وزير اخلزانة الفيدرالي
ألي ختفيضات أخرى يف
امليزانية ،بعد أن مت إسقاط وعد
املساعدات الضريبية اليت تصل
إىل  600دوالر.
وأوضحت الدراسة زيادة يف
النفقات الصحية بسيدني بنسبة
 % 10.9وهو ما يعادل 431
دوالرا.
لكن األنباء اجليدة اليت محلتها
الدراسة لسكان سيدني هي
أنهم يدفعون أمواال أقل يف
الغذاء واملالبس ،والرتفيه،
مقارنة مبا كانوا يتكبدونه منذ
عامني ،وأصبحوا يدورون اآلن
يف فلك املعدل األسرتالي يف
تكلفة تلك القطاعات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

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

Safwat Arfan - Sayed

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

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

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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محلة جديدة ملكافحة التدخني حتث
مجيع األسرتاليني على «التوقف قبل أن
تبدأ املعاناة»

سيطلق  The Salvation Armyمحلة  Red Shield Appealللعام  2013للجاليات املتعددة الثقافات

املفوض جايمس كوندون
ليزا ستادرت تقدم املناسبة

ليزا ستادرت تقدم ،د .اليس كيم ،د .دينفورم ليم ود .فان جيونغ سانغ
مت إطالق موجة إعالنات جديدة عن مكافحة التدخني هذا
متعدد الثقافات وذلك
موجهة إىل اجملتمع األسرتالي
األسبوع
ّ
ّ
تتصدرها احلكومة األسرتالية ملساعدة
كجزء من اجلهود اليت
ّ
ّ
التوقف نهائيًا عن التدخني.
مجيع األسرتاليني على
يودي التدخني كل عام حبياة ما يقرب من  15000أسرتالي،
ّ
يكلف االقتصاد  31,5مليار دوالر.
كما أنه
ّ
«توقف قبل أن تبدأ املعاناة» إىل تقليص
وتهدف محلة
هذا الرقم وذلك بتسليط الضوء على املعاناة الشديدة اليت
يتكبدها الناس وعائالتهم نتيجة األمراض املتعلقة
ميكن أن
ّ
بالتدخني ،مثل انتفاخ الرئة.
وقالت وزيرة الصحة الفدرالية ،معالي النائب Tanya
بكل من
« :Plibersekمن املعروف أن التدخني يلحق الضرر
ٍ
أعضاء جسمك وأجهزته تقريبًا .وميكن للكثري من احلاالت
النامجة عن التدخني أن يؤدي ليس إىل املوت فحسب،
بل وإىل سنوات من املعاناة نتيجة مشاكل صحية مسببة
لإلعاقة».
نعرف الناس باألخطار الصحية
أن
نريد
«إننا
وأضافت:
ّ
املتصلة بالتدخني وأن نساعد على جتنيب مئات ألوف
األسرتاليني املعاناة النامجة عن أمراض متعلقة بالتدخني».
ويعترب تركيز احلملة على املعاناة النامجة عن أمراض متعلقة
ُ
بالتدخني امتدادًا لرسائل سابقة أصدرتها احلكومة األسرتالية
ّ
تسلط الضوء على التأثري الكبري الذي
ملكافحة التدخني ،وهي
تلحقه هذه األمراض باملدخنني وعائالتهم.
واعرتافًا بأهمية احلملة بالنسبة للجالية العربية ،قال
الدكتور مجال الريفي ،الطبيب الناشط واملعروف يف اجلالية:
«ما زالت هناك نسبة عالية من أبناء اجلالية العربية الذين
يستمرون يف التدخني .وكطبيب عام ،فإنين أرى مباشرة
نتائج التدخني السلبية بعيدة املدى .علينا االستمرار يف
تغيري طريقة تفكري أبناء اجلالية جتاه التدخني ،فهو ليس
جمرد عادة اجتماعية  ،بل عادة شديدة الضرر ليس لرئتيتك
فقط بل ولعائلتك أيضًا».
فاعل يف اجلالية العربية ،حيث الدكتور ريفي
وكعضو
ٍ
توجهها احلملة ،حيث
اليت
اهلامة
للرسائل
االنتباه
على
اجلالية
ّ
أنه ميكن أن يكون لألمراض املتعلقة بالتدخني تأثريات شديدة
الوقع على املدخنني وعائالتهم.
تستمر احلملة اإلعالمية العامة توقف قبل أن تبدأ املعاناة
إىل حزيران/يونيو .2013
إذا كنت مدخنًا ،اتصل بـ ( Quitlineخط اإلقالع عن التدخني)
ّ
تفقد املوقع www.australia.gov.au/
على الرقم  137848أو
ّ
وتوقف قبل أن تبدأ املعاناة.
quitnow

الكابتن نيسان كاستان

ألقى اليوم السكرتري الربملاني لشؤون تعدد الثقافات السناتور
 Matt Thistlethwaiteالكلمة الرئيسية يف حفل إطالق محلة The
 Red Shield Appeal 2013 Salvation Army’sللجاليات ااملتعددة
الثقافات يف منطقة  Leichhardtيف سيدني.
وهدف محلة  Red Shield Appealالوطنية جلمع التربعات هلذا
العام هو مجع مبلغ  79مليون دوالر وستكون ذروة احلملة قيام
املتطوعني بالطرق على أبواب املنازل يف عطلة نهاية األسبوع يف
يومي  25و  26مايو /أيار.
أن
ويقول امليجور  Bruce Harmerمن ّ The Salvation Army
األموال اليت ستجمع من محلة  Red Shield Appealضرورية
أمس
وستسمح  The Salvation Armyمبساعدة الناس الذين هم يف
ّ
التحرر من ظروفهم أيا كانت.
احلاجة للمساعدة على
ّ
فإن
وقال امليجور  « :Harmerبالنسبة للكثري من العائالت،
ّ
الضغط اليومي من عدم وجود املال الكايف لتأمني الطعام هو
شيء ،ولكن أن تقول لطفلك «ال» حلضور حفلة عيد ميالد زميل
من املدرسة ألنك ال تقدر على شراء هدية أو أن تقول ألطفالك
أنه ليس بإمكانهم لعب الرياضة أو الذهاب يف الرحالت املدرسية
هو شيء آخر فهذه هي احلاالت احملزنة واليت تدفع العائالت اليت
حد اليأس».
تعاني من الفقر إىل ّ
« واحلقيقة ببساطة هي ّ
أن األوضاع االقتصادية
أنه يف حني ّ
فإن الكثري من عمالئنا
صعبة على الغالبية العظمى من األسرتالينيّ ،
يعانون من ظروف مالية صعبة .فهم جيدون صعوبة كبرية يف تدبري
أن
أمورهم بدخلهم القليل كما ّ
أوضاعهم تزداد تعقيدًا»
إن األموال اليت ستجمع
ّ
من محلة Appeal Red Shield
ستساعد The Salvation Army
على مساعدة أكثر من مليون
شخص سنويًا لتغطية نفقاتهم-
عن طريق توفري جمموعة واسعة
من املساعدات مبا يف ذلك
اإلقامة عند وقوع أزمة واإلقامة
الطعام
وقسائم
املدعومة
واملساعدة يف تسديد الفواتري
والقروض بدون فائدة لتغطية
النفقات غري املتوقعة.
املوجهه
وتشمل اخلدمات
ّ
حتديدًا حنو احتياجات املهاجرين
أو األشخاص من خلفية غري
ناطقة باإلنكليزية تشمل دروس
اإلنكليزية
باللغة
احملادثة
ونوادي كبار السن وخدمات
التوظيف ودعم الالجئني مبا
فيها ّ
مل الشمل وخدمات الدفاع
عنهم.
للت ّربع حلملة Appeal Red
 Shieldيرجى االتصال بالرقم
 SALVOS 13أو زيارة املوقع
 salvos.org.auأو التربع يف
أي فرع من فروع  Westpacأو
ارسل شيكًا بالربيد إىل صندوق
بريد  9888يف عاصمة الوالية
اليت تعيش بها.
للمزيد من املعلومات عن
 The Salvation Armyقم بزيارة
salvos.org.au

دانيال عساف ،شيبا نانكييولري ،جايمس كوندون والسيناتور مات سيستلوايت

اعضاء جيش الخالص

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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احلكومة األسرتالية تشجع اآلباء واألمهات التيار الوطين احلر يزور القنصل غامن واالب القرعان

على املساعدة يف منع العنف ضد النساء

ٍ
كجزء
تعمل احلكومة األسرتالية،
من محلتها  ، The Lineعلى
تشجيع آباء وأمهات املراهقني
للتحدث إىل أطفاهلم عن أهمية
ّ
العالقات القائمة على االحرتام.
منذ عام  ،2010ظلت محلة The
شجعت على العالقات
 Lineقد ّ
القائمة على االحرتام بني الشباب
للمساعدة يف تغيري املواقف
والسلوكيات الداعمة للعنف.
The Line
محلة
تستخدم
وسائل التواصل االجتماعي
كطريقة لتشجيع النقاش بني
الشباب يف الفئة العمرية من
 12إىل  20سنة ،مبا يف ذلك
موقعها االلكرتوني وأعضاء
جمتمع الفيسبوك البالغ عددهم
.70,000
قالت وزيرة شؤون املرأة،
 ،Julie Collinsيف حني أن
احلملة حتدث تأثريًا إجيابيًا عن
طريق تشجيع نقاشات األقران،
فمن األهمية أن يعمل اآلباء
واألمهات بفعالية وباستمرار
مع أطفاهلم على تعزيز قيمة
االحرتام يف العالقات.
ً
قائلة:
وأضافت السيدة Collins
«ما هو مقبول وما هو غري

مقبول يف العالقات قد ال يكون
واضحًا لبعض الشباب ،وقد
تكون العالقات املبكرة شائكة
ويصعب عليهم خوض غمارها»،
«وليس باإلمكان تربير أو
التسامح يف العنف املنزلي
والعائلي واالعتداء اجلنسي حتت
أي ظرف.
«إن مساعدة الشباب على
ّ
العالقات
مقومات
فهم
الصحية والقائمة على االحرتام
كالتواصل ،واحرتام اآلخر،
والثقة سوف تساعد على ضمان
أن الشباب بإمكانهم االستمتاع
حاضرًا
اجيابية
بعالقات
ومستقب ًال.
«يف احلقيقة ،جيب أن يضع
الشخص نفسه حدود عالقاته،
ولكن بإمكان الوالدين واألقران
أن يساعدوا على اختاذ قرارات
مستنرية ،وتعليم ذلك الشخص
عن مهارات دائمة ملعرفة ماهية
وتطويرها
اجليدة
العالقات
ِ
واحلفاظ عليها مع األصدقاء
واألحباء.
«تشري النتائج املبكرة إىل أننا
نقوم بتمهيد ُاسس من أجل
أن
التغيري .ولكننا نعلم مجيعا ّ

تغيري املواقف والسلوكيات
يستغرق وقتًا طوي ًال».
مجيع
حثت السيدة Collins
التحدث إىل
اآلباء واألمهات على
ّ
أطفاهلم عن احلدود ،واملواقف،
والسلوكيات واالحرتام يف
العالقات ،لكي يتمكنوا من
ٍ
بعالقات صحية.
االستمتاع
وقالت السيدة « Collinsلقد
أن البلطجة،
أظهرت األحباث ّ
واملضايقات واملساواة بني
اجلنسني تظل هي مناحي
يسودها اإلرباك بالنسبة لبعض
الشباب ،خصوصًا املراهقني
األكرب سنًا والشباب الذكور»،
«اآلباء واألمهات هلم وضع خاص
ليقوموا بتوعية ودعم الشباب
لكي يتمكنوا من االستمتاع
بعالقات صحية وقائمة على
االحرتام حاضرًا ومستقب ًال».
اآلباء واألمهات الذين يرغبون
يف معرفة املزيد عن احلملة
ُيشجعون على زيارة موقع محلة
 The Lineااللكرتوني www.
 australia.gov.au/thelineحيث
ميكنهم االطالع على جمموعة من
املوارد املفيدة ،مبا يف ذلك
معلومات مرتمجة.

زار وفد من التيار الوطين
احلر  -فرع سدني كنيسة
مار نقوال للروم االرثودكس
 ،واجتمع
يف بانشبول
«جان
الدكتور
باالب
القرعان» الذي تكلم عن
رسالة الكنيسة يف اجملتمع
وهي تتمحور حول احملبة
والسالم والقبول باآلخر ،
وعن أهمية النهضة الفكرية
املبنية على روح االنفتاح
والتواصل البناء خلدمة
االنسان .
ومن ضمن زيارات التعارف
للجنة التيار املنتخبة حديثًا،
لقاء يف القنصلية اللبنانية
يف سدني مع القنصل
العام «جورج بيطار غامن»
الذي شرح كيفية عمل
يف
املضين
القنصلية
مدينة سدني اليت حتتوي
على أكرب اجلاليات اللبنانية
نشاطًا واالقرب إىل الوطن
االم .ومن ناحيته نوه منسق
التيار يف سدني السيد
دور
طوني طوق على
التيار يف سدني وخاصة
تكرميه واحرتامه لكل لبناني
قدم وال يزال يقدم األحسن

من اليمني إىل اليسار  :نخول  ،مرعب  ،درباس  ،القنصل غانم  ،طوق ،كلودين منصور
جرمانوس وزريقة .

من اليمني إىل اليسار :مرعب  ،درباس  ،نهرا ،األب القرعان  ،طوق  ،رزق والضهر

للجالية اللبنانية واجملتمع
األسرتالي.

التيار الوطني الحر  -فرع سدني
مسؤول اإلعالم  -جوني مرعب

تراك قالّب للبيع

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

Ready for work....

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
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الصندوق الوطين للوقاية من اجلرمية – باب تقديم الطلبات مفتو ٌح اآلن دراسة :تالميذ أسرتاليا اخلامس عامليا
حرمانا من النوم!!

أعلن وزير العدل والشؤون
الداخلية جايسن كلري يوم
أن باب تقديم الطلبات
االثنني ّ
مفتوح حاليًا للمنح مبوجب متويل
من الصندوق الوطين للوقاية
من اجلرمية البالغة ميزانيته 40
مليون دوالر.
ّ
مت االعالن عن الصندوق يف
أبريل/نيسان بواسطة رئيسة
الوزراء والوزير  Clareيف كوخ
سنرت فور يوث (Koch Centre
 )for Youthيف ماكواري فيلدز
(.)Macquarie Fields
قال « :Clareسوف يستخدم
للوقاية
الوطين
الصندوق
من اجلرمية األموال اليت تتم
مصادرتها من اجملرمني للوقاية
من اجلرمية».
الصندوق
يستهدف
سوف
الوطين للوقاية من اجلرمية

الوزير جايسن كلري
النقاط الساخنة للجرمية وسوف أنظمة دوائر املراقبة التلفزيونية
املغلقة ( )CCTVواإلضاءة.
يقوم بتمويل:
• ِمنح للمجالس احمللية لدعم • برامج مراقبة الشباب والتواصل
تسيها منظمات جمتمعية
البنية التحتية األمنية مبا يف ذلك معهم
رِّ

هل تستقبل أسرتاليا دينا وسعد
الصغري وأمينة؟!
ﺻﻔﺤﺔ ٢٢
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢

ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ٢٠١١
١١ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺴﺒﺖ ٤

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

Hatem

Electrical Contracting

“^k÷]á^⁄Ê<kﬁ
املصرية دينا إحدى

الراقصة
أشهر الراقصات يف العامل،
يفرتض أن تأتي إىل جولة يف
أسرتاليا خالل هذا الشهر لتقدم
عروضا يف سيدني وملبورن مت
اإلعالن عنها.
ولكن يبدو أن دينا ال تعلم شيئا
عن جولتها املرتقبة يف أسرتاليا،
ففي اتصال هاتفي األسبوع
املاضي ،أجابت دينا « :أنا أحب
القدوم إىل أسرتاليا مرة أخرى،
ولكن ليست لي عالقة بالعروض
القادمة».
وأضافت دينا أن أحدا ما حدثها
من فرتة عن جولة يف أسرتاليا،
لكن دون أن تقوم اجلهة الراغبة
يف ذلك يف توقيع العقود ،وهو
ما جيعلها خارج إطار العروض
القادمة.
يذكر أن مسؤولي هيئة NSW
 Fair Tradingوضعوا مالحظات
عديدة على الشركة املنظمة
لتلك احلفالت يف سيدني وتدعى
Hantastic
Entertainment

وصاحبها هاني دميان.
وبدأت دينا املولودة يف إيطاليا
ممارسة الرقص يف سبعينات
واشتهرت
املاضي،
القرن
بارتداء مالبس رقص غري
تقليدية أشبه بالبكيين ،وهي
إحدى أكرب صاحبات األجور
بني الراقصات الشرقيات يف
العامل ،والطلب عليها متزايد
لتقوم بتعليم الرقص الشرقي.
وقدمت دينا عروضا سابقة يف
أسرتاليا ،وورش لتعليم الرقص
الشرقي.
وحتمل العروض املنتظرة يف
أسرتاليا اسم «حفل كل جنوم
العرب» ودعت أيضا جنوم آخرين
مثل املطرب املصري سعد
الصغري ،واملطربة أمينة ،اللذين
أن يقدما وصالت
يفرتضان
غنائية راقصة يف ملبورن يف «ال
مرياج» يف الثامن عشر من مايو،
ثم االنتقال إىل النادي الكرواتي
يف «بانشبول» مبدينة سيدني
يومي  25مايو ،و 1يونيو.
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لكن هاني دميان يؤكد على
حضور الراقصة دينا «بنسبة
 ،« % 100مشريا إىل أنه تلقى
للتو التأشريات اخلاصة بها،
وبكل الفنانني.
ويف مارس املاضي ،قام جنل
هاني دميان ويدعي «ألفونس
دميان» ويشتهر أيضا باسم
ألفونس فؤاد ،بتنظيم حفل
للفنان عمرو دياب النجم املصري
األكثر شهرة يف الوطن العربي،
لكن العديد من املستثمرين
يف هذا احلفل خسروا أمواهلم،
اليت دفعوها لدعم احلفل ،ومل
يستطيعوا العثور على ألفونس
فؤاد ،كما مل حيصل املوسيقيون
على أجورهم ،وكذلك « اجلمعية
األسرتالية حلق األداء العلين» مل
حتصل على الدعم املطلوب.
لكن هاني دميان يقول إنه ال
عالقة له مطلقا حبفل عمر دياب،
مدعيا أنه مل يتحدث إىل جنله عرب
الثالثة سنوات القادمة.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650

غري رحبية مبا يف ذلك منظمات
Father Chris Riley’s Youth Off
 The Streetsو Police Citizens
 Youth Clubsو Blue Light
للوقاية
الوطين
الصندوق
من اجلرمية هو جزء من حزمة
تدابري اختذتها حكومة Gillard
الستهداف اجلرمية يف الشوارع
وعنف العصابات يف أحناء
أسرتاليا.
وقال الوزير  Clareإن هذه
فرصة رائعة للمجالس احمللية
واجملموعات غري الرحبية لتمويل
مشاريع الوقاية من اجلرمية
احمللية.
وأضاف قائ ًال« :من حق
الناس أن يشعروا باألمان يف
جمتمعهم .هذه املنح سوف
متول الربامج احمللية والبنية
ِّ
التحتية األمنية اليت تساعد يف
تعزيز أمان جمتمعاتنا».
واستطرد قائ ًال« :اجملتمعات
احمللية يف أفضل أوضاعها
حتدد املشاكل احمللية
لكي
ِّ
وتضع حلو ً
ال حملية».
يتم متويل املنح عن طريق
أصول متت مصادرتها من
اجملرمني مبوجب صندوق ريع
مكافحة اجلرمية.
يفتح باب تقديم الطلبات اليوم
ويغلق يف  28مايو/أيار .2013
ُ
املزيد من املعلومات واإلرشادات
واستمارات الطلبات متوفرة على
املوقع www.crimeprevention.
.gov.au
مسؤول االتصال االعالمي:
: Ryan Hamilton
0414599468

Melbourne

أوضحت دراسة إىل أن أطفال والكويت رابعا ،قبل أسرتاليا
املدارس يف أسرتاليا حيتلون اليت حلت يف املركز اخلامس.
مركزا عاملية يف معدل احلرمان كما أوضحت نتائج الدراسة أن
من النوم ،مبا يدفعهم للنعاس طالب الصف الرابع يف أسرتاليا
يف املركز الثامن عشر عامليا
أثناء حصصهم الدراسية.
وأوضح البحث أن األطفال يف مستوى مادة الرياضيات،
األسرتاليني يف الصف الرابع واملركز  22يف العلوم ،واملركز
هم اخلامس عامليا بني نظرائهم  27يف القراءة ،يف دراسة
يف مخسني دولة يف معدل مشلت  900ألف طفل على
مستوى العامل مبشاركة  60ألف
احلرمان من النوم.
وقال مدرسون أسرتاليون إن مدرس ،وأجريت عام .2011
 % 67من التالميذ قد يغلبهم وتضع نتائج الدراسة ظالال من
النعاس يف الفصول بسبب الشك حول تصرحيات رئيسة
نقص النوم يف املنزل ،مبا احلكومة الفيدرالية جوليا غيالرد
يضطرهم إىل إصدار تعليمات برغبتها يف جعل أسرتاليا يف
يقظتهم قائمة اخلمس األوائل عامليا
لضمان
مستمرة
يف الرياضة والعلوم والقراءة
وانتباههم.
واحتل تالميذ املدارس األمريكية حبلول عام .2025
املركز األول يف معدل نقص ووصف وزير التعليم املدرسي
النوم ،بنسبة  % 73يؤثر نقص بيرت غاريت نتائج الدراسة بأنها
Saturday
11June
2011
4 June
2011
Page
Page 22
22
 Saturdayواالنتباه.
لليقظة
تدعو
الدراسي.
النوم على حتصيلهم
وجاء تالميذ نيوزيلندا يف املركز
الثاني ،ثم السعودية ثالثا ،املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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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


Master License No: 409566317
Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au
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اسرتاليات

اسرتاليا يف أسبوع

Australian News

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

استقالة اريك روزندال من برملان نيو ساوث ويلز
أعلن اريك روزندال وزير اخلزانة
األسبق بوالية نيو ساوث ويلز
استقالته من منصبه الربملاني
بالوالية بعد تسع سنوات قضاها
يف برملان نيو ساوث ويلز،
واصفا تلك الفرتة بأنها مثل
ركوب «السفينة الدوارة».
وروزندال شغل منصب عضو
برملان نيو ساوث ويلز ،منذ
عام  ،2004وتقلد مناصب
وزارية بالوالية مثل وزير
اخلزانة ووزير الطرق ،كما كان
أمينا عاما حلزب العمال لنيو
ساوث ويلز.
ولطول الفرتة اليت قضاها
روزندال يف برملان الوالية،
فإن معاش تقاعده سيناهز 120
ألف دوالر سنويا مدى احلياة.
وحيق حلزب العمال بالوالية
استبدال عضو آخر بدال من
روزندال املستقيل ،ال سيما
وأنه كان ال يزال لديه العديد
من السنوات حتى عام 2019
لنهاية مدته الربملانية.
ومن أقرب املرشحني خلالفة
روزندال ،ايرنست وونغ نائب

رئيس بلدية بريوود ،وايرنست
وونغ ،ودانيال موكي املسؤول
النقابي العمالي السابق.
وألقى روزندال خبطاب االستقالة
أمس اخلميس حيث تطرق إىل
ذكرياته كوزير ،وبرملاني،
ومثوله أمام املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد باإلضافة إىل
مستقبل حزب العمال.
وقال روزندال يف خطابه الذي
ألقاه يف الربملان « :لقد حان
الوقت لبدء رحلة جديدة من
حياتي ،واجتاه جديد» ،دون أن
حيدد خطواته املستقبلية ،وعما
إذا كان سيتقلد وظيفة أخرى
خارج إطار السياسة.
وتابع « :سأكون حمقا إذا
قلت إن الوقت الذي قضيته
يف الربملان يشبه ركوب لعبة
السفينة الدوارة ،حيث كان
هنالك نقاط عظيمة مرتفعة ،كما
كان هنالك فرتات من اهلبوط
الشديد.
وكان روزندال أحد أعضاء
الفصيل اليميين حبزب العمال
بالوالية ،ودائما ما كان شخصية

اخنفاض ضحايا
السرطان يف أسرتاليا

كشف تقرير أصدره جملس
السرطان أن أكثر من  61ألف
شخص مت إنقاذهم من املوت
بسبب السرطان يف أسرتاليا
خالل العشرين عاما املاضية،
بفضل التحسن يف وسائل
الفحص واملعاجلة والوقاية.
وقال فريدي سيتاس املسؤول
مبجلس السرطان إن أكثر
أنواع السرطان اليت شهدت
حتسنا ملحوظا هي سرطانات
الثدي واملرئ واألمعاء ،منوها
إىل حدوث اخنفاض يف نسبة
الوفيات اليت تسببها أمراض
السرطان مبقدار  % 30يف
الفرتة بني .2007-1987
وساهم االخنفاض يف معدالت
التدخني يف أسرتاليا بني
الرجال إىل تقليل نسبة وفيات
سرطان الرئة ،إذ شهد عام
 2007اخنفاضا يف عدد الوفيات
مقارنة بعام  1987مبقدار 2100
شخص.
وأضاف الربوفيسور سيتاس أن

معدالت تدخني النساء املزعجة
ساهمت يف عدم حدوث مثل
ذلك االخنفاض امللحوظ يف
نسبة الوفاة بني مريضات
سرطان الرئة.
ورغم ذلك ،إال أن األنباء السارة
بالنسبة للنساء متثلت يف
اخنفاض ملحوظ لنسبة الوفيات
بني مريضات سرطان الثدي
واألمعاء عام .2007
وأضاف أن مراكز حبوث
السرطان ستحتاج مستقبال إىل
بناء «بنوك بيولوجية للتأكد من
أن أنواع السرطانات النادرة
تدرس بالطريقة الصحيحة».
وقال أخصائي السرطانات
النادرة ريتشارد فينز إن تلك
األنواع النادرة من املرض
اللعني تتسبب يف أكثر من
نصف أعداد الوفيات اليت
يسببها السرطان ،وذلك بسبب
عدم الوصول إىل طرق ملنعها.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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اريك روزندال
جدلية داخل احلزب ،إذ مثل يف
نوفمرب املاضي أمام املفوضية
املستقلة ملكافحة الفساد حول
شبهات يف شراء سيارة هوندا
بسعر أرخص كثريا من مثنها،
وقتما كان وزيرا للطرق بالوالية
عام  ،2007بسعر يقل 10800
دوالر عن سعرها احلقيقي البالغ

 44800دوالر ،وأشارت تقارير
إىل أن الفرق يف السعر دفعته
عائلة الوزير العمالي األسبق
بالوالية ايدي عبيد ،مقابل
خدمات قدمها الوزير للعائلة.
ومتت صفقة شراء السيارة يف
إطار من التمويه والتسرت.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تتوصل ألسرع اختبار
للفريوس القاتل H7N9
متكن علماء أسرتاليون بوالية
كوينزالند من التوصل إىل
االختبار األسرع يف العامل
لكشف اإلصابة بساللة جديدة
من فريوس اإلنفلونزا حتمل
اسم .H7N9
ومتكن العلماء من إجراء
تعديالت لطريقة االختبار
الشائعة لألنفولونزا ،إىل
أن متكنوا من التوصل هلذا
السبق العاملي الفريد.
من جانبه ،قال وزير الصحة
بوالية كوينزالند لورانس
سربينغبورغ « :نعتقد أن
الكتشاف
االختبار
هذا
ساللة فريوس اإلنفلونزا
 H7N9األول من نوعه يف
أسرتاليا».
وقام بهذا االكتشاف علماء
من قسم امليكروبيولوجي
يف
املعدية
واألمراض
مستشفى Royal Brisbane

 and Women’s Hospitalيف
بريزبن.
من جانبه ،قال الربوفيسور
غريم نيمو مدير
Microbiology
Pathology
 ,Queenslandإن االختبار
ضروري للغاية للقضاء على
أي عدوى حمتملة للمرض،
وتابع « :يسمح االختبار
باكتشاف الساللة اجلديدة
بسرعة كبرية جدا ،مبا ميكن
من العالج يف أسرع وقت
ممكن ،مع احلد من انتشار
املرض».
يذكر أن ساللة  H7N9من
أنفلونزا الطيور مت اكتشافها
يف شرق الصني وتايوان،
ومل يتم إثبات انتقاهلا من
إنسان إىل إنسان ،وبلغ عدد
املصابني بها  131شخص،
و 33من الوفيات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني

كيف حتول األسرتالي مايكل إىل األسرتالية جاين؟!

سردت األم األسباب التي كفلت البنها البالغ من عمره تسع سنوات
أن يحيا كبنت

على الرغم من أن الفتاة جاين
ولدت ذكرا حتت اسم مايكل،
وكانت مقيدة ضمن صفوف
املدرسة االبتدائية على أنها
ذكر ،كان يسبب الكثري من
املشاكل مع مدرسيه ،لكن
حياة مايكل تغريت لألحسن بعد
أن حتول رمسيا إىل أنثى حتمل
االسم جان.
ومنذ أن حتولت إىل أنثى
حتسنت درجاتها يف املدرسة،
وأضحت حياتها أكثر سعادة مع
عائلتها.
ورغم اعرتاف املدرسة بتحول
مايكل إىل األنثى جاين ،إال أنها
مل تسمح هلا باستعمال احلمامات
املخصصة لإلناث ،ومل تتح هلا
املدرسة سوى استعمال محامات
ذوات اإلعاقة.

وحتارب والدة جان حاليا من
أجل أن تنال ابنتها املتحولة
حقوقها الكاملة يف املعاملة
للشكوى
وتستعد
كأنثى،
لدى مفوضية مكافحة التمييز،
باستعمال
البنتها
للسماح
محامات اإلناث يف املدرسة.
وقالت األم« :أرغب يف أن
يتم السماح البنيت باستعمال
محامات اإلناث مثل بقية
صديقاتها».
وآثرت صحيفة الصنداي ميل
استعمال اسم مستعار جلاين،
وعدم الكشف عن شخصيتها أو
اسم مدرستها كنوع من محاية
السرية.
والعجيب أن جاين تبدو وكأنها
تناست متاما الفرتة اليت عاشتها
كولد ،حيث قالت« :لقد ولدت

عائلة جاين متقبلة تماما لقرار التحول من ولد إىل بنت
أنثى وليس ذكرا».
وتابعت« :كل صديقاتي يذهنب
إىل محامات اإلناث ،وأنا يتعني
علي أن أذهب حلمام املعاقات،
هذا ليس عدال ،الناس يسخرون
مين لذهابي لتلك احلمامات».
ووالدة جاين هي أم عزباء هلا
أربعة أبناء أعمارهم بني  15سنة
إىل  4سنوات ،لكنها وجدت أن
ولدها الثالث مايكل خمتلف،
حتى أنه حاول قطع عضوه
الذكري ،وأخرب والدته برغبته
يف التحول إىل أنثى.
وعلمت األم أن ابنها يعاني من
«متالزمة اسربجر» الذي جيعل
الولد أكثر ميال للتحول لفتاة،
واللعب بالعرائس.
وساءت حالة مايكل منذ عامني
ونصف ،إذ أخذ يلح على

رغبته يف أن يصبح فتاة ،مع
اختالق العديد من املشاكل يف
املدرسة.
ورضخت األم لرغبة مايكل،
وجعلته يلبس ويعيش كأنثى،
وغريت امسه رمسيا إىل جاين
بدال من مايكل ،ورفضت
املدرسة يف البداية التعامل معه
كأنثى إىل أن وافقت بعد تغيري
االسم رمسيا ،لكن املدرسة
وضعت شروطا للموافقة أبرزها
عدم استعمال محام اإلناث،
باإلضافة إىل عدم االختالط
مع اإلناث يف فرق السباحة
أو كرة الشبكة ،وعدم السماح
هلا بالنوم مع اإلناث يف مكان
واحد يف حالة خوض املدرسة
ملعسكرات.
املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية

اخللية املشبوهة من «جبهة النصرة»؟
علم من مصادر مطلعة وموثوق بها ان اخللية املشبوهة اليت
أعلنت مديرية التوجيه يف قيادة اجليش اعتقال افرادها ،هي خلية
كبرية وقد جرى اعتقال  3افراد منها.
ويف معلومات هذه املصادر ان افرادها من «جبهة النصرة»
وكانوا يعتزمون إعداد عبوات ناسفة لزرعها يف مناطق خمتلفة
ومنها واحدة يف النبطية.

صقر أدّعى على  9باالنتماء إىل تنظيم مسلح
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية صقر صقر على
تسعة اشخاص من جنسيات لبنانية سورية وفلسطينية ،بينهم
موقوفان لبنانيان واشخاص جمهولو اهلوية الكاملة ،جبرم اقدامهم
على االنتماء اىل تنظيم مسلح بقصد القيام بأعمال ارهابية
وارتكاب اجلنايات على الناس واالموال.
كذلك اقدموا على التحضري والتجهيز والتصنيع واحليازة ونقل
عبوات ناسفة من خميم املية ومية وخلدة والرحاب اىل البقاع
بقصد التفجري واستهداف بعض املراكز.

مقتل بائع مسك احرتاقاً بعد تدهور سيارته
تدهورت سيارة «فان» واحرتقت بصاحبها حسن عطوي اثناء
قيامه ببيع السمك على طريق الضهرية – يارين احلدودية ،وهو
من بلدة الناقورة ،واحرتق بداخلها.

انتشال جثة عند شاطئ البوار
انتشلت وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدني ،عند شاطئ
البوار ،جثة عدنان راشد ابو مسرا ( 17سنة) من اكروم يف قضاء
عكار.
وكان ابو مسرا فقد االحد املاضي لدى ممارسته السباحة على
مصب نهر ابرهيم .ونقلت اجلثة اىل مستشفى البوار احلكومي.

لصوص جائعون «أغاروا» على منازل اصطياف
«أغار» لصوص جائعون على االرجح ،قبل يومني على عدد من
املنازل يف منطقة وطى اجلوز يف جرد كسروان ،وعملوا على
«تنظيف» منازل ال يقطنها اصحابها خالل الشتاء ،من كل ما حوت
من مأكوالت ومعلبات وما اليها ،فضال عما فيها من اسلحة صيد،
ولو خفيفة .والالفت ان اللصوص اعتمدوا طريقة واحدة يف
«منطقة عملياتهم» ،هي اقتالع اقفال االبواب ورميها يف مكانها،
والدخول والعبث مبحتويات اخلزائن حبثا عن اموال ،اال ان االرجح
انهم عادوا هلذه الناحية خالي الوفاض ،اذ ال يعقل ترك اموال
منازل صيفية يف فصل الشتاء.
ويف اي حال ،اخذ اللصوص مؤونتهم اليت رمبا ال يستطيع
كثر احلصول عليها يف هذه الظروف مع ازدياد اعداد النازحني.
وذكر عدد من اصحاب البيوت املستهدفة نقال عن قوى امن
وأدلة جنائية حضرت لرفع البصمات ان «الغارة» استهدفت خالل
اليومني االخريين ،عشرات املنازل يف املنطقة.

قتيالن و 5جرحى يف انفجار خزان مازوت يف انطلياس
قتل السوري حممد مصلح التامر ،والبنغالي علي عبد العليم
وجرح مخسة آخرون هم :مصطفى مطر احملمد ،عيسى كريم جنار،
حممود صاحل ،بشار متر ،وعلي عبد اهلل خالف ،خالل تلحيم خزان
مازوت يف منطقة انطلياس امس.
وعملت فرق الصليب االمحر والدفاع املدني على نقل اجلرحى
اىل املستشفيات.
وأصدرت املديرية العامة للدفاع املدني بيانًا امس جاء فيه:
«حواىل الساعة  11:45من صباح الثالثاء وقع انفجار يف منطقة
انطلياس حملة الكسارات يف بورة حتتوي على ثالثة مستوعبات
عائدة لشركة تعمل على تفجري الصخور ،نتج منه مقتل عاملني
وجرح مخسة مت نقلهم اىل مستشفيات املنطقة ،كذلك ادى احلادث
اىل نشوب حريق يف املستوعبات واآلليات العائدة للشركة.
عملت العناصر التابعة للمديرية على امخاد احلريق وسحب
املصابني».

اجليش طوق خالف بياقوت بتوقيف املعتدين
طوق اجليش ذيول اخلالف الذي وقع مساء االحد يف بياقوت
بني آل صميلي وآل مدجل من جهة ،وآل الرتس من جهة اخرى،
وعملت قوة منه على توقيف املعتدين.

وكان ستة شبان من آل الرتس ُأصيبوا جبروح نتيجة اعتداء
عليهم بالسكاكني وآالت حادة ،خبالف عائلي بينهم وبني شبان
من آل صميلي وآل مدجل ،بعد خالف بني الطرفني على معاكسة
فتاة يف البلدة.
وعملت قوة من خمابرات اجليش على مالحقة املعتدين الذين
كانوا فروا ليل االحد بعدما أطلقوا الرصاص يف اهلواء.

ماضي طلب التدقيق يف  135امساً يف «املدينة»
أودع النائب العام التمييزي حامت ماضي أمس هيئة التحقيق
اخلاصة يف مصرف لبنان الئحة أوىل تضم  135امسًا للتدقيق
يف أوضاعهم ومعرفة مدى ارتباطهم بقضايا تبييض األموال يف
مصرف «املدينة».

فتح طريق طرابلس  -عكار بعد قطعها
فتح ظهر الثالثاء االوتوسرتاد الدولي الذي يربط طرابلس
بعكار بعد قطعها عند دوار ابو علي.
وكان أهالي التبانة قطعوا االوتوسرتاد الدولي الذي يربط
طرابلس بعكار بالسيارات والشاحنات واالطارات املشتعلة ،يف
دوار حملة ابو علي ،احتجاجا على تأخر اهليئة العليا لالغاثة بدفع
التعويضات للمتضررين نتيجة االحداث االخرية ،فيما قطع حمتجون
آخرون بالتزامن الطريق يف طلعة العمري جلهة جبل حمسن للغاية
نفسها.
على صعيد آخر ،مت إرجاء موعد اجتماع جملس االمن الفرعي
الذي كان مقررا قبل ظهر امس يف سرايا طرابلس ،اىل احلادية
عشرة قبل ظهر اليوم .ويف طرابلس ايضا اطلق جمهول النار على
بائع للقهوة قرب مستشفى املنال ،يدعى ربيع امحد حممد ،فأصابه
يف قدمه والذ بالفرار.

وكيل احلجريي قدم مذكرة دفوع شكلية
استحصل احملقق العسكري القاضي فادي صوان من وزير
الداخلية والبلديات مروان شربل على إذن مبالحقة رئيس بلدية
عرسال علي احلجريي وفقا لألصول ،وإدعى عليه تبعا لورقة الطلب
وعي جلسة امس ومل ميثل احلجريي وحضر
يف ملف حادث عرسال
نّ
وكيله وقدم مذكرة بدفوع شكلية أحاهلا احملقق العسكري على
النيابة العامة العسكرية ،متهيدا إلختاذ قرار يف شأنها.

إحباط تهريب هريويني اىل أوروبا يف املطار
أعلنت شعبة العالقات العامة يف قوى االمن الداخلي يف بيان
هلا ان «فصيلة تفتيشات املطار ،سرية مطار رفيق احلريري
الدولي يف وحدة جهاز امن السفارات واإلدارات واملؤسسات
العامة ،أوقفت ح .ن 34( .عاما) عند الساعة الرابعة والنصف فجر
االثنني عندما كان متوجها اىل احدى الدول األوروبية ،وضبطت
يف حوزته  7.750كلغ من مادة اهلريويني موضبة ضمن حقيبة
بطريقة مبتكرة».

جريح يف إطالق نار يف صيدا
شهدت ساحة النجمة يف وسط مدينة صيدا ظهر االثنني ،إطالق
نار تبني الحقًا أن مصدره بندقية صيد كانت حبوزة املواطن هالل
ع .كان يطلق النار يف اهلواء وهو يهم بإحراق صور لرئيس
النظام السوري بشار األسد تعبريًا عن غضبه من اجملازر اليت
يرتكبها النظام حبق شعبه.
ولدى حماولة أحد األشخاص ويدعى رامي ز .تهدئته ،واصل
هالل إطالق النار فأصابه يف ساقه ،ما استدعى نقله اىل
مستشفى محود اجلامعي يف املدينة.
والحقًا أوقفت خمابرات اجليش اللبناني مطلق النار.

إطالق نار على القوى األمنية يف طرابلس
أطلق جمهولون رشقات نارية على عناصر قوى االمن الداخلي
يف منطقة الشلفا  -ابي مسراء يف طرابلس الثالثاء ،خالل منعهم
من تشييد مبنى خمالف.
وأطلق املدعو ع.غ .النار يف اهلواء يف شارع سوريا يف
طرابلس ،وعملت عناصر اجليش على توقيفه.
وكان جملس االمن الفرعي يف الشمال عقد اجتماعا يف سرايا
طرابلس برئاسة حمافظ الشمال ناصيف قالوش ومشاركة قادة
االجهزة االمنية .وحبث اجملتمعون يف تطبيق اخلطة االمنية املنوي
تنفيذها يف املناطق الشمالية ،واختاذ اجراءات ميدانية ،وشددوا
على اختاذ االجراءات الوقائية للحؤول دون قيام املخالفات على
انواعها ،والطلب اىل البلديات قمع املخالفات على االمالك العامة
وتهديم االنشاءات املقامة عليها ،وطلب مؤازرة قوى االمن ،عند

الضرورة.

إحالة موقوف مبلف األستونيني على احملكمة
تسلم مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر
صقر املوقوف املتهم يف ملف خطف االستونيني السبعة حسني
احلجريي واحاله على احملكمة العسكرية الدائمة تبعا للملف.

ولد سوري مفقود
عممت شعبة العالقات العامة يف املديرية العامة لقوى األمن
بناء على إشارة القضاء صورة للولد السوري املفقود
الداخلي،
ً
عبداهلل مجال حبوش ( 8سنوات) الذي غادر منزل ذويه يف بلدة
ٍ
جهة جمهولة ومل يعد ،وهو يرتدي
البرتون يف  2013/4/24إىل
بنطلون جينز ازرق وقميصا اخضر وحذاء رياضيا .وطلبت ممن
شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه احلضور إىل مركز مفرزة
طرابلس القضائية ،يف سرايا طرابلس ،أو اإلتصال على أحد
الرقمني 06/441527 - 06/443889 :لإلدالء مبا لديهم.

سلب ماشية ومواطنة بسيارة أجرة
خالل انتقال املواطنة مسية حسني اسعد من الكفاءات اىل
بئر حسن يف سيارة اجرة عمومية ،شهر احد ركابها وهما شابان
وامرأة ،مسدسًا حربيًا بوجهها بالتواطؤ مع الراكبني والسائق
وسلبوها حمفظتها اليت حتوي مبلغًا وانزلوها عنوة من السيارة يف
طريق فرعية يف املنطقة وفروا.
ويف بعلبك اعرتض اربعة مسلحني كانوا يستقلون سيارة فان
«سانغ يونغ» ،امين امحد عز الدين ( 27عامًا) ليل االثنني  -الثلثاء
على الطريق العام عند نقطة الكيال قرب املدينة ،وسلبوه 25
رأس ماشية وهاتفه اخلليوي ومبلغ  400الف لرية ثم تركوه عند
مفرتق جمدلون بعد اطالق عيارات نارية يف اهلواء بهدف ترهيبه.
وقدرت قيمة املسروقات بـ 25مليون لرية لبنانية.

شارع املصارف مقفل
أعلنت شعبة العالقات العامة يف قوى األمن الداخلي يف بيان
هلا ،إقفال شارع املصارف اعتبارًا من السابعة صباح اليوم
وغدًا وبعد غد بالتوازي مع اجللسات العامة جمللس النواب حتى
انتهائها.

دوريات على طريف احلدود جنوباً

		
قام وفد من كبار الضباط يف قوات «اليونيفيل» جبولة ميدانية
انطالقا من حمور الوازني-العباسية وصوال حتى حمور بركيت
بعثائيل والنقار شرقي كفرشوبا وشبعا مرورا مبزرعة بسطرا وجبل
السدانة ،تفقدوا خالهلا املواقع األمامية لقوات «اليونيفيل» يف
هذه املنطقة.
وتزامن ذلك مع تسيري دوريات مشرتكة للجيش اللبناني
وقوات «اليونيفيل» يف منطقة القطاع الشرقي وعلى طول
اخلط األزرق انطالقا من حمور العديسة-كفركال وصوال حتى حمور
الوزاني-العباسية ،راقبوا خالهلا املنطقة والتحركات اإلسرائيلية
يف اجلانب احملتل.
ويف املقابل سريت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي دورياتها
العسكرية على طول الطريق الرتابي الذي يفصل بني األراضي
احملتلة واملنطقة احملررة انطالقا من مستعمرتي مسكافعام واملطلة
غربا وصوال حتى اجلانب احملتل من بلدة العباسية شرقا عملوا
خالهلا على التثبت من السياج الشائك واجهزة املراقبة املثبتة
عليه.

«إقليم كسروان الكتائيب» يندد بالفلتان األمين
ندد جملس إقليم كسروان الفتوح الكتائيب بالفلتان األمين
ّ
وتعديات على بعض
واغتصاب
سرقات
من
رة
املتكر
واحلوادث
ّ
ّ
احملرمات ،وما رافقها من عمليات سلب وإطالق نار من أسلحة
ّ
حربية وغري حربية من جمموعات غريبة عن املنطقة ما أوجد حالة من
الفوضى وعدم االستقرار يف بعض البلدات والقرى يف القضاء
خُيشى من أن تؤدي اىل ردات فعل غري متوقعة من األهالي.
وأوضح اجمللس يف بيان عقب اجتماعه «تالفيًا لعدم الوقوع يف
اجملهول ،ووضع حد هلذه التجاوزات والتصرفات الغريبة والبعيدة
عن سلوكيات وأخالقيات أهالي املنطقة وسكانها ،نطالب األجهزة
األمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة ،ومن
احتاد البلديات والبلديات عرب عناصر الشرطة واحلرس لديها
بتكثيف اجلهود واملراقبة ونشر احلواجز األمنية وإلقاء القبض على
ّ
واملخلني باألمن حفاظًا على هيبة الدولة وراحة املواطنني
اجملرمني
واستقرارهم».
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مطعم جربيل

ملك الفروج على الفحم

بمناسبة االفــتتاح
ومــغر
عــرض خـاص
ٍ
تشكيلة واسعة جداً من
املأكوالت اللبنانية:

مشاوي على انواعها  -تبولة-
فتوش -حمص  -تشيبس -بابا
غنوخ -برغر -فالفل  -كفتة
شيش طاووق -بيتزاRibs - سندويشات وسلطاتمتعددة.
cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown
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لحوم طازجة يوميا من ملحمة Walli 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 الكثرينؤمن طلبيات كافة أنواع املناسبات ..
توصيالت مجانية

نفتح  7أيام يف األسبوع من الـ 6
صباحا حتى الـ  10لي ًال
موقف مجاني للسيارات  24ساعة
Eat In or Take Away

Mob: 0416 492 222 - 0451 386 570

www.jibrils.com.au

تى و

ن
واع ا
مل
ن
ا
س

االفتتاح الكبري ملحل ولي اسر  Walli Asrللكباب

قت
متأخ

بات

ر

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

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

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

نفتح  7أيام يف األسبوع

اسعار منافسة ومعاملة
جيدة

201 Merrylands Rd,
Merrylands
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صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن
تضع العالم بني يديكم
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
جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

نقدم لكم اكثر من  230قناة 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 املكتب1300 922 788 :

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن بـ

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية 0
5
4
 $فق

الجهاز الجديد يعطيكم شاشة نقية صافية دون انقطاع او تقطـّع ال تتأثر
بتغريات االنرتنت
القنوات متسلسلة يف مجموعات حسب البلدان فمث ً
ال
القنوات اللبنانية تأتي متتابعة (وراء بعضها البعض)
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة
التي تريدون مشاهدتها

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية
مع
ABN & ASIC

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات
العربية ترضي جميع أفراد العائلة office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW

لالتصال :قيصر 0 4 1 1 1 9 3 3 3 6

Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au
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Advertisements

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

.com

NEW Free App
iPhone®, iPad® &
Android™

Online at
.com

Starting at

$4.59/Month*

On your TV with
Starting at

$16.67/Month*





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

Provided by:

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
Powered by:

.com

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

Customer Service:
Tel: +1 604.676.3812
1.866.294.8512

Join Our Team:
apply@glarab.com

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

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

10-11-0007

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
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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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20% OFF
!!!!
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م
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بادارة محمد هوشر

االفتتاح الكبري يف منطقة غرينايكر لصالة
عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل

تتوفر لدينا
تشكيلة
واسعة جدا
ومميزة من
املفروشات
اخلارجية
واهلدايا
بأسعار ال
تنافس

تــنزيالت لـغاية  %50بــمناسـبة االفـتتاح
نفتح من االثنني حتى الجمعة
من  9صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى 4
بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد
الظهر

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

204 B Hume Highway, Next to
Anzac ST
Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
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National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

االفتتاح الكبري
ملحالت
LOUIS
VALENTINO
PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين

لدينا تشكيلة واسعة جداً من البالط االيطالي واالسباني والدهان
والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء

بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة
أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

نفتح  6أيام يف األسبوع من ال  6.30صباحاً حتى  5عصراً

لالتصال02 9709 3002 :

E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

22 ANZAC ST, GREENACRE
مالحظة :مالصق ملبنى
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Melbourne

Hatem

Electrical Contracting

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

 ساعة يف اليوم24/24 نعمل
لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام
Tُel/Fax: 03 9391 0686

Mob: 0417 949 650

24 صفحة

ملبورن

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

العالناتكم يف ملبورن
االتصال مبدير املكتب
الزميل كميل مسعود:
0405272581

ترقبوا

أفران ّ
عكار

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

جلنة ملكة مجال لبنان
فرع من اجلامعة اللبنانية
الثقافية يف العامل – فيكتوريا

88.6 fm

التزاما بإظهار وجه لبنان احلضاري واجلمالي املميز أمام
اجملتمع الدولي

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 يومياً
نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء
254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

الحفلة السنوية لجمعية
سيدة زغرتا الزاوية يف
ملبورن يف صالة ال مرياج
تابعوا اعالناتنا

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

تيار املردة ملبورن
بمناسبة ذكرى مجزرة اهدن
يتشرف تيار املردة  -ملبورن
بدعوتكم لحضور القداس االلهي
لراحة أنفس شهداء املردة وذلك يوم
االحد املوافق يف  2013 - 6 - 16يف
تماما الساعة الـ  11صباحا يف كنيسة
سيدة لبنان
230 Normanby Ave.
Thornbury
يلي القداس ضيافة يف قاعة
الكنيسة ..نأمل تشريفكم
لالتصال:
نبيل ساسني حنا0401 208 200 :
االعالم رودولف الحصري

تدعو جلنة ملكة مجال لبنان

فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن
اسرتاليا لعام  2013حيث ستتوج ملكة العام  2013مع
وصيفة أوىل وثانية يف مهرجان مجالي وفين بامتياز ،يف
شهرأيار2013
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة
مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 2013

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
العماد ميشال سليمان
ملزيد من املعلومات وللمشاركة

يرجى االتصال قبل  31آذار 2013
على األرقام التالية :غولدا – 0447 176 293
إيف 0433 773 766
سندرا  – 0421 988 016كوزات 0401 969 915
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مفاجأة مارغو شاهني يف السفري دانيال يستضيف جولي بيشوب

عيد ميالدها الـ 40

صاحبة العيد مع العائلة تقطع قالب الحلوى

مع مجلس السفراء العرب

اىل مائدة الغداء

إستضاف سفري لبنان يف أسرتاليا الدكتور جان دانيال نائبة
زعيم حزب األحرار السيدة جولي بيشوب مع جملس السفراء
العرب على مائدة عشاء أقامها السفري دانيال يف دارته يف
كانبريا الذي ألقى كلمة باملناسبة وبعدها تكلمت السيدة Bishop
ودارت من بعدها األحاديث املتنوعة حول الشؤون السياسية
احمللية والعامة واألمور األخرى اليت تهم اجلانبني األسرتالي
والعربي وكذلك عن حظوظ التحالف  The Coalitionبالفوز يف

اإلنتخابات العامة اليت ستجري يف  14أيلول (سيبتمرب) 2013
والسيدة  Bishopستستلم حقيبة وزارة اخلارجية يف حال فوز
االئتالف يف اإلنتخابات املقبلة.
يف اخلتام ألقى عميد جملس السفراء العرب ،السفري حممد ماء
العينني ،سفري اململكة املغربية الكلمة النهائية لتغادر بعدها
السيدة  Bishopاملنزل شاكرة للسفري دانيال ضيافته وكذلك
الفرصة اهلامة إللتقاء السفراء العرب.

أم متوفاة عادت للحياة مع والدة جنينها

قبلة العيد

مارغو شاهني صاحبة العيد مع زوجها ونجلها جو
مساء الثالثاء املاضي وبعد عودتها من التسوق فوجئت
السيدة مارغو عقيلة نسيبنا كليم شاهني بعيد ميالدها
االربعني حني وصلت اىل املنزل حيث كان الزوج واالوالد
وبدون علمها باالمر قد جهزوا هلا كل ما يلزم للمناسبة
فتجمعوا حول طاولة ضمت ما لذ وطاب من مأكل ومشرب
واقتصرت على العائلة فقط.
وقد شرب السيد كليم شاهني زوج صاحبة العيد السيدة
مارغو شاهني خنب زوجته مع القبالت احلارة كما متنى االوالد
للوالدة حياة سعيدة ومديدة.
وامام قالب احللوى هتفوا هابي بريث داي يا ماما و»عا
قبال املية سنة».
اسرة جريدة اهلريالد اليت تربطها رابطة القربى والصداقة
بالعائلة تتمنى لصاحبة العيد اعيادا طويلة ملؤها الفرح
والسعادة يف كنف هذا البيت الكريم ..وعا قبال املية
سنة.

أعلن مدير مستشفى الفروانية
الكوييت ،الدكتور محود الزعيب عن حالة
نادرة شهدها املستشفى تتمثل يف
والدة جنني سليم ووالدته يف حالة
وفاة إكلينيكية "ال نبض وال ضغط وال
تنفس"،
وفجأة تعود األم اىل احلياة إثر إجراء
عملية قيصرية هلا وحماوالت إلنعاش
قلبها.
ونقلت وكالة األنباء الكويتية "كونا"
عن الدكتور الزعيب أن أمًا فلبينية36 ،
عامًا ،عادت اىل احلياة بعد توقف قلبها
عن النبض ،وأسفرت جهود الطاقم
الطيب يف مستشفى الفروانية عن إنقاذ
حياتها بعد جهود طبية متميزة وسرعة
يف التعامل مع حالتها .وأضاف أن ما
حدث مع الفلبينية يعترب "إعجازًا علميًا"
حيث حضرت األم إىل املستشفى يف
حال صحية سيئة وتعاني ارتفاعًا حادًا
يف ضغط الدم وهي حامل يف شهرها
التاسع.
وأوضح أن األم احلامل ولدى دخوهلا عيادة احلوادث وخالل
الكشف عليها توقف قلبها عن النبض ،وكذلك جهازها
التنفسي وأعلن طبيب الطوارئ وفاتها إكلينيكيًا فأدخلت
على الفور جناح الوالدة إلنقاذ اجلنني.
إنعاش
وذكر أن الطاقم الطيب قام يف أثناء ذلك بعمل
ٍ
ّ
مكث ٍف لقلبها حتى عاد النبض إليه مع خروج اجلنني يف
إحدى احلاالت النادرة جدًا من نوعها ،مشريًا إىل أن حال األم
مستقرة حاليًا وهي متواجدة يف العناية املركزة.
من جانبه ،روى طبيب أمراض النساء والوالدة واملشرف
على احلالة يف مستشفى الفروانية الدكتور حممد حسن،
تفاصيل احلالة حني دخلت الفلبينية قسم طوارئ الوالدة
وكانت على وشك الوالدة وهي يف شهرها التاسع وحالتها
الصحية حرجة وتعاني ارتفاعًا حادًا يف الضغط .وأضاف
الدكتور حسن أنه لدى الكشف على املريضة انتابتها نوبة من
السعال الشديد املصحوب بالدم قبل أن يتوقف قلبها عن
النبض فجأة ولتفشل حماولة إنعاشه ،ونظرًا خلطورة احلالة
ٍ
وقت ممكن
وألن املسألة علميًا تتطلب إنقاذ الطفل بأسرع
مبا ال يزيد على مخس دقائق فقد اضطر شخصيًا إىل إجراء
تسمى إنقاذ املريض وهو يف دائرة موت
عملية قيصرية
ّ

وبأسرع وقت ممكن.
وأوضح أنه خلطورة احلالة "اضطررنا اىل أن ننقذ اجلنني
دومنا احلاجة إىل جتهيز غرفة العمليات ،وألن املريضة
متوفاة إكلينيكيا فلم تكن هناك حاجة اىل ختدير ومت فع ًال
إجراء العملية القيصرية داخل غرف الكشف وليس يف غرفة
العمليات اجملهزة وذلك اختصارًا للوقت" .وأشار إىل أنه
مت فتح بطن املريضة بتعقيم بسيط ودومنا ختدير ويف
هذه األثناء مت إجراء العملية القيصرية مع اإلسراع يف إنقاذ
اجلنني؛ ليظهر إىل احلياة مولود ذكر يبلغ وزنه  3.100كيلو
غرام .وذكر أن أطباء التخدير قاموا على أثر ذلك مبحاوالت
ّ
تتدخل
أخرية لعمليات إنعاش قلب األم وكانت املفاجأة أن
العناية اإلهلية يف اللحظات الضائعة ولينبض قلب األم من
جديد ولرتجع إىل احلياة.
وقال الدكتور حسن إن حالة األم الفلبينية نادرة احلدوث
بهذه النتائج أي بعودة احلياة إىل األم وبسالمة املولود؛
الفتًا إىل استخراج اجلنني وفقًا للقاعدة العلمية اليت تنص
على أن خروج اجلنني من الرحم يؤدي إىل ختفيف الضغط
عن الشريان األورطى بنسبة  80يف املئة ما يؤدي إىل ضخ
الدم يف القلب.
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Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
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

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
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Email: employment@ipssecurity.com.au

مؤسسة توتوس األوىل يف اسرتاليا
 مأكوالت-  ستايك-  باستا- بيتزا
بحرية
Pizza - Pasta -

ëÏmÏm@Úè

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده

عاما يف خدمة املجتمع والجاليةbÓ€a6éa@¿@∂
50

..
ابتسامة
..
معاملة
..
خربة
Steak - Seafood
نظافةﺍﻻﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺃﻛﺮﺒ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ
..
خدمة
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية
ﺘﺎ ـ ﺳﺘﺎﻳﻚ ـ ﺳﻴﻔﻮﺩ
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات
101 Lygon Street, Carlton , VIC 3053
Pizza
–
Pasta
–
Ste
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
Ph 03 9347 1630 Fax 03 9348 1112
ﳴﺘﺬﻭﻗﻲ ﺍﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا
www.totospizzahouse.com
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اغرب عادات الزواج يف العامل
ويقيمون مجيعًا حتت الشجرة
مسلحني بالعصى فإذا رغب
أحد األشخاص فى إختيار هذه
الفتاه عليه أن حياول الوصول
إليها واألهل حياولون ان
مينعونه بضربه بالعصى فإذا
صعد الشجرة وأمسك يديها
عليه أن حيملها ويفر بها وهم
يضربونه حتى يغادر املكان
ويكون بذلك قد ظفر بالفتاة
وحاز على ثقة أهلها.
يف غينيا اجلديدة :من عادات
الزواج هناك أن تسبح الفتاة

األشخاص الراغبني فى الزواج
فى جزيرة جاوة الغربية أن
يقدم كل زوجني  25ذنب فأر
إلستصدار رخصة الزواج كما
يطلب إىل األشخاص الذين
يطلبون حتقيق الشخصية أن
يقدموا  5أذناب .حاكم جاوة
فرض هذه الرسوم الغريبة
فى سبيل القضاء على
الفئران التى أصبحت خطرًا
يهدد حمصول األرز.
فى بورما :من طقوس
اإلحتفال بزفاف الفتيات فى
بورما أن يأتى رجل عجوز
ويطرح العروس أرضًا ويقوم
بثقب أذنيها فإذا تأملت
وتوجعت وصرخت ال تقدم هلا
املساعدة حتى تنزف أذنيها
دمًا  ..يتم كل هذا على إيقاع
الفرقة املوسيقية التى تنهمك
فى العزف كلما توجعت الفتاة
أكثر .
بيلة جوبيس األفريقية :جُترب
العروس فى قبيلة جوبيس
األفريقية على ثقب لسانها
ليلة الزفاف حتى ال تكون
ثرثارة وميل منها زوجها..
بعد ثقب اللسان يتم وضع
خامت اخلطبة فيه يتدىل منه
خيطًا طوي ًال ميسك الزوج

نذكر بعض العادات الغريبة
اليت متارسها شعوب بعض
الدول ،حول الزواج واخلطبة
واملهر وغريها من طقوس
قدمية كانت متارس وأخرى
مستمرة حتى اآلن.
يف االسكيمو :يف مقاطعة
الفندورة حيل للرجل املقايضة
على زوجته أو تبادهلا مع جاره
إذا لزم األمر وله اخليار واحلرية
املطلقة يف أن يعري زوجته
لصديقه األعزب كدليل حملبته
واعتزازه بهذا الصديق.
أسرتاليا:
يف
من عادة بعض
القبائل األسرتالية
أنه إذا ما تقدم
أحد الشبان خلطبة
الفتيات
إحدى
فرحا
يقيمون
ً
كبريا ً ويقدمون
له أي فتاة يف
عادة النواح قبل شهر كامل من العرس
نفس البيت ،رمبا تكون
الفتاة نفسها اليت أرادها أو فى بركة ماء وهى عارية متامًا
شقيقتها ويبقى عامل احلظ فإذا قدم إليها أحد احلاضرين
قطع ثياب تكون قد اعجبته
هو األساس يف هذا الزواج.
يف بنجاب اهلندية :يشرتك وارتضاها زوجة له وعندما
عدد من األشخاص بعقد تتناول القطعة تصبح على
قرانهم على زوجة واحدة الفور زوجته.
ويتفقون فيما بينهم على يف أندونيسيا :حيظر على
وختصيص العروس فى
األيام
توزيع
اللياىل فى اإلستمتاع بهذه أ ند و نيسيا
تطأ
الزوجة التى يروق هلا هذا أن
الزواج وقد يبلغ عدد األزواج بأ ر جلها
أحيانًا ستة أزواج أو رمبا أكثر األرض يوم
 ..وإذا محلت الزوجة فيكون ز فا فها
الولد األول من نصيب أكرب خاصة عندما
من
األزواج سنًا والثانى للذي تنتقل
بيت أهلها
يليه وهكذا.
بيت
يف جنوب اهلند :فى مدينة إىل
لذا
بوندا يورجاس ختترب العروس زوجها
عريسها بوضعه فى إمتحان جُيرب والدها
قاس وصعب فهى تصحبه على محلها
إىل الغابة وتشعل النار من بيته إىل
رمي االوساخ على العروسني السعيدين
وتكوى ظهره العارى ،فإذا بيت عريسها على
تأوه أو تأمل من الكي ترفضه كتفيه مهما طال الطريق.
بطرفه فإذا ما ثرثرت الزوجة
ّ
وال تقبله عريسًا هلا وعدا ذلك يف املالوي :من عادة الزواج وأزعجت زوجها يكفيه بشدة
تفضحه أمام بنات القبيلة ،فى مالوي أن الرجل إذا أحب واحدة من هذا اخليط أن يضع
وإذا كان العكس تعتربه فتاة فإنه يأتى وميكث وينام حدًا لثرثرتها وكثرة كالمها.
احلبيب املفضل واجلدير باحلب فى بيت احلبيبة بعد موافقتها يف جزيرة تاهييت :تضع املرأة
ويبقى ويعيش معها مدة فى جزيرة تاهيتى وردة خلف
والزواج .
يف الصني :من غرائب عامني دون أن ميسها فإذا االذن اليسرى إذا كانت
عادات الزواج عند الصينيني راقت له خالل هذه الفرتة تبحث عن حبيب  ...وتضع
فى بعض املناطق أن يتم التجريبية عندها توافق عليه الزهرة خلف األذن اليمنى إذا
عقد اخلطبة بدون أن يرى وتتزوجه ...أما إذا كان خم ًال وجدته.
العروسان بعضهما  ..فإذا باألدب وصاحب أخالق سيئة يف جزيرة جاوة :تصبغ
مت اإلتفاق يقوم أهل العروسة فإنها تطرده على الفور.
باللون
أسنانها
العروس
بتزيينها ثم يضعونها فى حمفة يف جزيرة جرين الند :يف األسود وتغسل قدمى زوجها
خاصة ويغلق عليها الباب ثم األقاليم الريفية منها يذهب أثناء حفالت الزواج كدليل
حيملونها إىل خارج البلدة العريس ليلة الزفاف إىل على إستعدادها خلدمته طيلة
ومعها بعض أهلها ،الذين منزل عروسه وجيرها من حياتها.
يقابلون الزوج هناك ويعطونه شعرها إىل أن يوصلها إىل يف جنوب احمليط اهلادئ:
املفتاح فيقوم بفتح احملفة مكان اإلحتفال.
أبسط طقوس الزواج وأقلها
ويراها فإذا أعجبته أخذها إىل يف الباسفيك :من عادات تعقيدًا هى تلك التى متارسها
اهاىل جزيرة هاواي أن يقدموا قبيلة نيجريتو فى جنوب
منزله وإال ردها إىل قومها.
يف التيبت :مقاطعة التيبت للمرأة اجلميلة عدد كبري من احمليط اهلادى ففى تلك
هلا طقوس غريبة فى الزواج الفئران وتقل هذه الكمية اجلزيرة يذهب اخلطيبان إىل
واخلطبة فعن إختيار الزوج حسب مجال العروسة.
عمدة القرية فيمسك برأسيهما
للزوجة ..يقوم بعض أقارب يف جاوة :أغرب وأعجب مهر ويدقهما ببعض وبهذا يتم
العروس بوضعها أعلى شجرة فى العامل هو الذى يطلب من الزواج.

ليبيا« :ربان مزيّف» قاد  8رحالت جوية!
بريطانية
صحيفة
ذكرت
اليوم األحد أن ربانًا مزيفًا
قام برحالت متكررة إىل مطار
غاتويك القريب من العاصمة
الربيطانية لندن على طائرات
اخلطوط اجلوية الليبية املعروفة
باسم (األفريقية).
«صندي
صحيفة
وقالت
اكسربيس» إن ،مايكل فاي،
الطيار السابق يف سالح اجلو
األمريكي البالغ من العمر 59
عامًا ،هارب من العدالة اآلن بعد
قيامه بتزوير مؤهالته للحصول
على وظيفة ربان يف شركة
اخلطوط اجلوية الليبية ،وصدر
حبقه غيابيًا حكم بالسجن ملدة
ثالث سنوات بتهمة االحتيال.
مزيف» قاد 8
ليبيا« :ربان
ّ
رحالت جوية.
وأضافت أن الشرطة الربيطانية
أكدت أن فراي ،األمريكي
اجلنسية املقيم يف مدينة ألتون
مبقاطعة هامبشاير الربيطانية،
ُ
اعتقل يف شباط/فرباير املاضي
بشبهة االحتيال ،وتبني بأنه
عمل كربان لطائرة (إيرباص ـ
 320إي) ملدة مثانية أشهر بعد
تزوير شهاداته ،وقاد مثان

رحالت على األقل إىل مطار
غاتويك.
وأشارت الصحيفة إىل أن
حمققني بريطانيني أكدوا بأن
فاي هرب من بريطانيا بعد إخالء
سبيله على ذمة التحقيق ،وقد
يكون يبحث عن عمل كمدرب
طريان أو كطيار للرحالت
التجارية يف بلد آخر.
ونسبت إىل املفتش يف الشرطة
الربيطانية ،كريس ثورن ،قوله
إن فاي« :رجل ذكي وداهية
وال يهتم بالسالمة العامة جراء
استعداده للعمل بدون تراخيص
صحيحة وشهادة طبية ،وقام
باستهداف شركة اخلطوط
اجلوية الليبية يف وقت كان

الوضع السياسي واالقتصادي
يف البالد مضطربًا وهشًا ،ولو
مل يتم اكتشافه من قبل طيار
حقيقي لكان استمر يف وضع
اجلمهور رهن اخلطر».
وأضاف ثورن« :نعمل بشكل
وثيق مع املنظمات خارج
اململكة املتحدة لتحديد مكان
فاي وإحالته إىل العدالة ،ومنعه
من احلصول على وظيفة جديدة
كمدرب أو طيار».
وقالت «صندي إكسربيس»
إن شركة اخلطوط اجلوية
الليبية (األفريقية) أكدت أنها:
ّ
«وظفت فاي من خالل وسيط
مستقل أوصى به كمقاول
موثوق».

أغنى وأخبل شخصية يف العامل تبحث عن عالج جماني لطفلها!
كانت هييت غرين امرأة شديدة
ثراء على وجه
الثراء بل األكثر
ً
األرض و األكثر خب ًال على
اإلطالق .تعددت الروايات
والقصص عن مدى خبلها
ويقال أنها مل تنفق أي قرش
أبدا ،وتسببت يف برت ساق ابنها
ً
ألنها ظلت تبحث عن عناية طبية
جمانية.

اغنى وابخل شخصية يف العالم

ولدت هييت غرين امللقبة بـ
«ساحرة شارع وول سرتيت» يف
 21نوفمرب  1834يف نيو بدفورد،
ماساتشوستس وتوفيت يف
 3يوليو  ،1916كانت سيدة
أعمال أمريكية ،اشتهرت خالل
العصر الذهيب كونها أول امرأة
أمريكية ساهمت يف ازدهار
وول سرتيت.
اشتهرت عائلتها بامتالكها
ألسطول لصيد احليتان الكبرية
وباستفادتها من جتارة الصني،
ويف سن الثانية ،انتقلت هييت
للعيش مع جدها بسبب مرض
والدتها ويف سن السادسة
كانت تقرأ الوثائق املالية
جلدها ،وعندما بلغت سن الـ
 ،13أصبحت هييت حماسبة
األسرة الثرية ،ويف سن الـ ،15
دخلت مدرسة يف بوسطن.
عندما تويف والدها يف عام
 ،1864ورثت منه  7.5ماليني
دوالر (ما يعادل  107ماليني
دوالر يف عام  )2010استثمرتها
يف سندات حرب خالل احلرب
األهلية.
عندما مسعت أن عمتها سيلفيا
تركت وصية للتربع بـ  2مليون
دوالر لألعمال اخلريية ،رفعت
هييت دعوة لشكها يف صحة
الوصية وقدمت وصية سابقة
ذكر فيها أن املبلغ لصاحل

هييت وعليها بند يلغى مبوجبه
أي وصية بعدها ،ورحبت هييت
الدعوة وحتول الرصيد لصاحلها،
واعتربت احملكمة الوصية األخرية
مزورة.
يف سن الـ ،33تزوجت إدوارد
هنري غرين ،وهو من عائلة ثرية
يف والية فريمونت ،وجعلته
يوقع على تعهد للتخلي عن
مجيع حقوقه يف اإلرث من ماهلا
قبل الزواج يف  11يوليو ،1867
وأجنبت منه طفلني هما إدوارد
روبنسون عام  1868امللقب
بـ(نيد غرين) وهييت سيلفيا
عام .1871
تعددت الروايات عن مدى خبل
هييت غرين إذ قيل أنها مل تكن
تستخدم املياه الساخنة وكانت
رداء أسود مل تغريه إال
ترتدي
ً
متاما ،وقيل انها مل
عندما ُبلي ً
تكن تغسل يديها وكانت تعيش
على تناول فطرية تكلفتها
سنتان فقط .ويف رواية يقال
أنها أمضت نصف الليل تبحث
على طابع فقدته بقيمة سنتني.
كما كانت ال تغسل إال األماكن
املتسخة من ثيابها لتوفري املياه
ومبلغ الصابون.
كانت هييت تنفذ مجيع أعماهلا
التجارية اخلاصة يف إحدى
مكاتب بنك سيبورد الوطين يف
نيويورك ،وسط جمموعة كبرية
من األمتعة واحلقائب املليئة
بالوثائق اخلاصة بها ،وذلك
حتى ال تضطر لدفع إجيار مكتب
خاص.
كانت هييت سيدة أعمال ناجحة
نشطت بشكل رئيسي يف
قطاع العقارات ،واستثمرت
يف السكك احلديدية ،وكانت
مصدرًا ماديا اعتمدت عليه مدينة
نيويورك يف عدة مناسبات،

خاصة خالل الركود االقتصادي
عام  ،1907وقيل أنها قدمت
حينها شيكا مببلغ  1.1مليون
دوالر ملساعدة املدينة ،دفعت
هلا يف عائدات سندات قصرية
األمد ،وكانت تسافر آالف
األميال لوحدها ،لتحصيل دين
من بضع مئات الدوالرات ،يف
عصر كانت النساء ال تسافرن
إال مبرافق.
وأثر خبلها وجشعها بشكل
كبري على عائلتها الصغرية،
إذ تعرض طفلها نيد لكسر يف
ساقه عندما كان طفال ،وحاولت
هييت عالجه يف عيادة جمانية
للفقراء .ويقول البعض أنها
كانت تعاجل جروحه بنفسها حتى
اضطر األطباء لبرت ساقه بسبب
إصابته بالغرغرينا .ويكذب
البعض هذه الرواية ورجحوا أن
ساق الطفل برتت بعد سنوات
من العالج غري الناجح.
توفيت هييت غرين يف سن
الـ 81يف مدينة نيويورك،
ودخلت موسوعة جينيس لألرقام
القياسية العاملية بلقب «أخبل
شخصية يف العامل» ،ويقال
أنها توفيت من سكتة عندما
تشاجرت مع خادمة اختلفت
معها يف فضائل احلليب منزوع
الدسم .رواية نفتها بعض
الكتب اليت ذكرت أن هييت
توفيت بعد تعرضها لسلسلة
من السكتات الدماغية منذ
شجارها مع طباختها اليت رغبت
يف توظيف صديقة مقربة هلا.
قدرت ثروة هييت بعد وفاتها
بني  100إىل  200مليون دوالر
(أو ما يعادل  1،9إىل 3.8
مليار دوالر يف عام  ،)2006مما
جعلها أغنى امرأة يف العامل يف
ذلك الوقت.
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ماهو سييء للقلب هو سيئ أيضا للدماغ !
ُت ِ
السمنة
ضعف
والتدخني من قدرات
املخ ،حتى لدى الشاب
الذي مل يبارح اخلامسة
والثالثني.
وتقول دراسة هولندية
حديثة إن الدماغ يتأثر
بذات العوامل اليت
تؤثر سلبا على أداء
القلب وأبرزها السمنة
والتدخني مضيفة أن
هذا التأثري حيدث يف
سن أصغر كثريا مما
يظن البعض.
وأخضع باحثون هولنديون ثالثة آالف ومثامنائة شخص ترتاوح
أعمارهم بني  82-35للدراسة حيث ُوجهت هلم أسئلة الختبار
ُ
وخلصت
الذاكرة والقدرة على التخطيط وكذلك االستنتاج.
الدراسة إىل أن العادات الضارة ،اليت تؤثر سلبا على وظائف
القلب ،مثل التدخني بشراهة وارتفاع نسبة الكولسرتول،
أظهرت تأثريا سلبيا على وظائف الدماغ لدى كل األعمار اليت
خضعت للبحث.
وقالت مجعية الزهامير إن كل ما ثبت أنه يضر بالقلب تبني أنه
يضر أيضا بالدماغ .وكتب فريق حبث مركز جامعة جرونينجن
الطيب يف جملة "سرتوك" املتخصصة إن األدلة يف السابق
كانت تشري بالفعل إىل أن كفاءة املخ تنخفض حبلول اخلامسة
واألربعني.
عوامل اخلطر
وللتحقق مما إذا كان ذلك االخنفاض قد حيدث يف أعمار مبكرة،
قيم الفريق القدرات العقلية للمبحوثني ووظائفهم املعرفية من
خالل اختبار شامل .كما فحص الباحثون عوامل زيادة خماطر
اإلصابة مبشكالت يف القلب ،واليت تتضمن التدخني وارتفاع
نسبة الكولسرتول وارتفاع ضغط الدم والسكر وزيادة الوزن.
وأحرز أولئك الذين ترتفع لديهم نسبة خماطر اإلصابة بأمراض
القلب مستوى أقل بنسبة مخسني باملائة يف اختبارات اإلدراك
مقارنة بأقرانهم الذين ال يعانون املخاطر نفسها.
ويقل متوسط القدرات العقلية ملن يدخنون مخس عشرة سيجارة
يف اليوم بنسبة  2.4عن غرياملدخنني .وأظهرت النتائج أيضا
أن مستوى القدرات العقلية ملن يدخنون ست عشرة سيجارة
فأكثر أقل من غريهم بنسبة  3.4باملئة.
ويقول الدكتور هنيكي جوستني الذي قاد فريق الدراسة إن
"الشباب البالغني رمبا يعتقدون أن عواقب التدخني والسمنة
تتسلل إىل أجسادهم بعد سنوات طويلة لكن احلقيقة غري
ذلك" .واستطرد "إن معظم الناس يدركون أن عاداتهم
السيئة هلا تأثريات قد تفضي بهم إىل اإلصابة بأمراض القلب
ومضاعفاتها كالنوبات الدماغية وضعف أداء ُ
الكلى لكنهم ال
يعلمون أن هذه العادات الضارة تؤثر سلبا أيضا على صحتهم
العقلية" .وجيمل جوستني النتيجة بقوله "ما هو سيء للقلب هو
سيء للدماغ أيضا".
وقال دوغ براون مدير األحباث يف مجعية ألزهامير قال "نعرف
أن التدخني وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسرتول
كلها أمور سيئة بالنسبة للقلب" .وأضاف "لكن هذه الدراسة
أضافت أدلة تشري أيضا إىل أن هذه العادات سيئة أيضا
بالنسبة للدماغ أيضا" .وكما تظهر الدراسة فإنه من املهم أن
يعيد الناس التفكري يف أسلوب حياتهم وعاداتهم ،فهي تؤثر
على صحتهم يف وقت مبكر جدا عما كان يعتقد يف املاضي،
حبسب براون.
ويردف "حينما نمُ يّن أنفسنا بأننا سوف نقلع عن التدخني غدا
أو سنلجأ لتناول الطعام الصحي يف األسبوع املقبل ،فإننا
يف احلقيقة قد نصيب أنفسنا بضرر يزيد كثريا عما يدركه
الناس".

الغناء عالج ملشكالت يف الرئة
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية أن "األطباء باملستشفيات
الربيطانية الرائدة يستخدمون حاليًا دروس الغناء ملعاجلة املرضة
املصابني مبشكالت يف الرئة ،إذ أن األحباث أشارت إىل أن الغناء ميكن
وحيسن بشكل كبري نوعية احلياة".
أن خيفف من ضيق التنفس
ّ
وقال طبيب مسؤول عن قسم التنفس ان "املرضى وجدوا هذا العالج
مفيدًا" ،مضيفًا" :هناك أرضية مشرتكة بني تقنية الغناء وأنواع التقنيات
اليت يعلمها أطباء العالج الفيزيائي لألشخاص الذين يعانون من مشكالت
التنفس ،كما ان هذه الدروس تساهم أيضًا باملساعدة على إبطاء
التنفس مما من شأنه أن يزيد من إمتصاص اجلسم لألوكسجني".

أهمية البيض للصحة وتقوية الذاكرة
أكدت  9دراسات قدمت أمام مؤمتر البيولوجيا التجريبية ،2007
الذي عقد يف واشنطن هذا األسبوع ،على أهمية تناول البيض
لصحة جسم اإلنسان .وأشارت إحدى الدراسات إىل أهمية البيض
يف إنقاص الوزن ،بينما أشارت دراسة أخرى إىل أهمية بعض
املركبات فيه اليت تفتقدها مواد غذائية أخرى ،تفيد يف منو العقل
وتقوية الذاكرة.
وأجريت أوىل الدراسات اليت قدمها فريق برئاسة نيخيل دورندار،
األستاذ املساعد يف قسم العدوى والسمنة جبامعة لويزيانا،
للدولة ،حول تأثري البيض يف الوزن ،على نساء مسينات تناولن
إفطارا يتألف من بيضتني يوميا لفرتة  5أيام يف األسبوع ،على
مدى  8أسابيع ،ضمن خطة حلمية غذائية من طعام قليل الدهون.
وأفادت الدراسة أن النساء فقدن حنو  %65أكثر من غريهن من
الوزن ،كما قل لديهن حميط اخلصر بـ  %83أكثر من غريهن،
وحتسنت لديهن مستويات الطاقة مقارنة بالنساء األخريات اللواتي
تناولن الفطائر الصباحية احلاوية على نفس عدد السعرات احلرارية
للبيض.
وتؤكد الدراسة نتائج دراسة سابقة أشارت إىل أن اإلفطار بالبيض
يزيد من الشعور بالشبع مقارنة باملأكوالت األخرى.
ويف دراسة أخرى ،أشار باحثون من جامعة إيوا ،للدولة ،إىل
أهمية تناول البيض الحتوائه على مركب الكولني املفيد للعقل
والذاكرة.
وقالوا أن احلصة املتناولة من ِقبل األطفال والبالغني األمريكيني
من الكولني ،أقل من احلصة املطلوبة يوميا وهي  550ملجم يف
اليوم للرجال ،و 425ملجم يف اليوم للنساء.
وأظهرت الدراسة أن  %10أو أقل من األمريكيني يتناولون حصة
الكولني املطلوبة ،ويشمل ذلك األمهات احلوامل .وحتتوي بيضتان
على حنو 250ملجم من الكولني ،وهو يوجد أيضا برتكيز كبري يف
حلم البقر والكبد ولب احلبوب.
وأخريا يتحدى عدد من الباحثني اإلعتقاد الشائع بضرورة احلد من
تناول البيض بسبب املخاوف من زيادة الكوليسرتول يف اجلسم،
إذ أشارت دراسة أجرتها شركة «إكسبوننت» العلمية يف واشنطن،
إىل أن تأثري تناول البيض يف القلب ضئيل وال يذكر.
وذكر مصادر علمية ،أن الدراسة عكفت على تقييم املخاطر النسبية
ألمراض القلب املرتبطة بتناول البيض مقارنة بتأثري عوامل اخلطر

اتهامات باعتداء جنسي تالحق جاكسون إىل قربه

عادت اتهامات باعتداءات جنسية لتالحق "ملك البوب" ،مايكل جاكسون،
جمددًا ،حيث أقام مصمم رقصات شهري دعوى قضائية يتهم فيها
النجم الراحل بالتحرش به جنسيًا عندما كان طف ًال قبل سنوات.
ورغم أن وايد روبسون ،البالغ من العمر حاليًا  30عامًا ،كان قد أنكر،
خالل جلسة استماع سابقة عقدتها احملكمة عام  ،2005يف قضية أخرى
اتهم فيها جاكسون بالتحرش جنسيًا بطفل آخر ،أن يكون قد وقع
ضحية اعتداء جنسي من قبل املغين الراحل.
وحصلت  CNNالثالثاء على نسخة من وثائق الدعوى اليت تقدم بها
حمامي روبسون إىل إحدى احملاكم يف لوس أجنلوس ،بوالية كاليفورنيا،
األسبوع املاضي ،واليت يطالب فيها أسرة جاكسون بدفع تعويض مالي
ملوكله ،نتيجة وقوعه "فريسة" للتحرش.
وبرأت احملكمة ساحة جاكسون عام  ،2005من تهمة التحرش جنسيًا
بطفل ُيدعى جوردان تشالندر ،يف تسعينيات القرن املاضي ،استنادًا
إىل إفادة أدىل بها روبسون وشقيقته ووالدته ،يف القضية اليت أثارت
جد ًال واسعًا يف ذلك الوقت.
وفيما انتهت املهلة القانونية احملددة لتقديم دعاوى من هذا النوع،
فقد طلب حمامي روبسون أن تسمح احملكمة بتقديم دعوى جديدة،
بعدما قدم شهادة طبية ،تفيد بتعرض موكله العتداء جنسي.
وكانت إحدى العامالت مبنزل مملوك ألسرة جاكسون يف "نيفرالند" قد
أفادت يف شهادتها ،أثناء نظر القضية السابقة ،بأنها شاهدت املغين
عاريًا بصحبة روبسون ،يف وقت مبكر من تسعينيات القرن املاضي،
إال أن روبسون أنكر ذلك متامًا ،خالل احملاكمة.

األخرى عليه ،ومنها تقدم العمر ،الوراثة ،األغذية املتناولة،
التدخني ،تناول الكحول ،ضغط الدم العالي ،زيادة الكوليسرتول،
السمنة ،ومرض السكري ،وأخريا منط احلياة الكسول.
* حقائق عن البيض :
ـ عام  6000قبل امليالد :بدأت تربية الدواجن يف الصني بهدف
اإلستفادة من بيضها.
ـ عام  2000قبل امليالد :كانت عدة حضارات يف هذا الوقت
تقيم مهرجانات يف فصل الربيع ،حيث أصبح البيض رمزا لتجدد
احلياة.
ـ عام  20قبل امليالد :اكتشف الرومان صلصة «الكسرت» مبحض
الصدفة ،عندما مت خلط البيض مع احلليب والعسل يف إناء من
الفخار.
ـ عام  :1493مت تصدير الدجاج إىل أمريكا خالل ثاني رحلة قام بها
كولومبس إليها.
ـ عام  :1600ولدت عجة البيض ،الـ «أومليت» ،اليت اشتق امسها
من الالتينية ومعناها «الصحن».
ـ عام  :1918يف عز األزمة االقتصادية بالواليات املتحدة نفد
البيض وكان ال بد من «روشتة» من الطبيب للحصول عليه.
ـ عام  :1968ظهرت دراسة تنصح بتقليل تناول البيض إىل مرتني
فقط يف األسبوع بسبب الكوليسرتول.
ـ عام  :1970تبني أن البيض مصدر جيد للربوتني .بيضة متوسطة
احلجم توفر  %12من حاجة اجلسم اليومية.
ـ عام  :1988ارتكبت وزيرة الصحة الربيطانية السابقة ،إدوينا
كاري ،خطأ أودى مبستقبلها السياسي ،عندما صرحت بأن البيض
الربيطاني غري ملوث بالساملونيال.
ـ عام  :2000بدأ إدخال فيتامينات أخرى إىل البيض مما نتج عنه
ظهور البيض بأوميجا  3الذي تبيضه الدواجن اليت تتغذى على بزر
الكتان.

وسيلة مبتكرة لرتويض الفارين من املدارس

ابتدعت أم أمريكية وسيلة مبتكرة لرتويض ابنها املراهق بعد إيقاف
إدارة املدرسة له عقابًا على سلوكه املشاكس.
وفرضت األم ,روندا هيل ،من سكان منطقة نيوبرين يف "نورث
كاروالينا" ،على ابنها ويليام كوكس 15 ،عامًا ،بالوقوف يوميًا
على قارعة الطريق السريع ،على مدى  9ساعات طيلة أسبوعني
وهو حيمل الفتة "عقابية" ،يف حماولة لتقوميه.
وكتب يف الالفتة :مرحبا امسي ويليام وال أحب الذهاب للمدرسة
إلي جيدًا ألنكم سرتونين
وهذا ما سأقوم بفعله ،ولذا انظروا
ّ
جمددًا يف املستقبل وأنا أمحل الفتة أخرى تقول بأنين سأعمل لقاء
إطعامي".
وأشادت عابرة طريق باألسلوب العقابي الفريدة للصيب الذي
أوقف عن الدراسة ملدة عشرة أيام عقب مشاجرة مع صبية آخرين
للفوز بقلب فتاة

العالناتكم يف الهريالد
االتصال بمكتبنا على
األرقام:

0287648186
0403 482 345

صفحة 30

Page 30

Saturday 18 May 2013

السبت  18أيار 2013

كتابات

كفى غباء

الشاعر السيد أمحد احلسيين

االمم
كفى رياء اخي يف لعبة
ِ
كالصنم
وج ّل الناس
فاالمر فوضى ُ
ِ
ظامل صدرت
ليس الضليع بفتوى
ٍ
حرم
ال يعرف النص يف ِحل ويف ِ
املشرع جبهل الدين مقرتفًا
ان
ّ

كالغنم
ذنب القتال وقتل االهل
ِ
ان الفتاوى عن القرآن مصدرها
احلكم
من ُيصدر احلكم مسوؤال من
ِ
ُ
ملوك العرب نسمعها
عار علينا
ٌ

ندم
متى نعض بنان اليد من
ِ
اين العروبة واالجماد قد سطعت
والقيم
أضحت خرابًا فراغ الرأس
ِ
اين التآخي اليت ّ
حلت بنا زمنًا
همم
العز يف
دي��ار
حتى بنينا
ّ
ِ
َ
خلعت
اين املآثر منها احلسن قد
ْ
شيم
بأس ومن
ثوب الكرامة من ٍ
ِ
ّ
شقت منابرنا
اين الوصايا اليت

والقمم
تعلو الشواهق دار اجملد
ِ
جوهرنا
واالس�لام
املناقب
اين
ُ
ُ
ُ
رحم
ُندمي جراحًا ال نشفق على
ِ
ّ
االسنة يف االعماق نوغلها
طعن
ُ
والقدم
عراة اجلسم
والشعب فينا
ِ

النيب مبا فاحت عنابرها
جن��وى
ِّ
والقسم
فيها املزايا يف القرآن
ِ
ٌ
مفخرة
ان الشهادة لالنسان
ذمم
ال ُتشهر السيف يف قربى ويف ِ

كفى غباء اىل االقداس ُنرجعها
أمل
فالعني عربى وجرح القلب يف ِ

فقيدنا بطرس عنداري (ابو زياد) ما زال معنا يف أفراخنا وأتراحنا
بقلم أكرم برجس املغوش
مع مرور سنة على رحيل فقيدنا الغالي االستاذ بطرس
عنداري ابو زياد الذي مل يغب حلظة واحدة عن خميلتنا
وتفكرينا وحنن من رافقه يف نهاره منذ تأسيسها ومن ثم
االنوار وجملة النجوم  .كان فيها عمالق الصحافة العربية
وعميدها يف اسرتاليا ومنارة حرة منفتحة على اجلميع .عربي
يف الصميم ليس للطائفية واملذهبية طريق اىل قلبه الكبري
كان رمحه اهلل مثقفًا يكتب وحياور ويتقبل الرأي االخر
بثقة...كان مرحًا ويف احد االيام قال لي امتنى ان نتشارك
مع القراء بكتابة كي ال ننسى وهي زاوية ممتعة يعاجل فيها
مشاكل اجلالية وطنيًا واجتماعيًا فسألين رأيي وأنا منهمك
بالكتابة واجراء املقابالت .فخطر على بالي هذه الكلمات
...فقلت ..ان كنت مشتاقًا اىل ارائي.........فامسع بكل
صراحة واخاء ......جهل...انانية..غرور كلنا ....طز على
الكتاب والقراء ..
ً
..فضحك رمحه اهلل كثريا وقال لي انت شاعر وعنون
كي الننسى ...طز...على الكتاب والقراء ..ومما جاء فيها
..رغم ان طز الكاتب املشمئز من كل شيء تطالنا وتطال
كل من كتب حرفًا وقرأ كلمة يف هذه وجدت بأن التعليق
على ابيات شاعر الطز ..أمر جديد باالهتمام ملعرفة اسبابه
ومن عرف السبب بطل العجب.
وأضاف :ان الذي ينظر حوله يف امور جاليتنا بشخصياتها
وصراعاتهم ..جبمعياتنا واحزابنا مبفكرينا وزعمائنا الوطنيني
وتضحياتهم وبطوالتهم وتفانيهم يف سبيل الوطن ومسعته.
وان من يفكر بهذه األمور ال يقدر اال أن يقول مثلما قال
كاتبنا املشمئز واكثر .ألن أقل مسؤول يف جاليتنا هو بطل
وطين وتهمه مصلحة لبنان قبل كل شيء وبلمحة عني تراه
يبيع كل شيء بلفافة وأصغرها وهو مفكر وشاعر ومنظر
والويل ملن يقول بأن أبن سينا كان مبستواه او أفضل منه
قلي ًال وأحقر مستنصب أي عاشق املناصب يقسم بأن ال
يهوى اجلاه ورئاسة اجلمعيات وال تهمه سوى املصلحة العليا
وأجهل قارئ يقيم مجيع الصحف واجملالت ويعلي من يشاء
ويسقط من يشاء وبعد هذا لن نلوم ..شاعر الطز ..على
جوابه املوجه الينا واىل االقلية من أبناء جاليتنا املصابة

العالناتكم
يف جريدة

املرحومان بطرس عنداري وسليم منصور مع الزميل اكرم املغوش
مبحنة الكتابة والقراءة وشاعرنا الزميل العزيز والغالي منهم
والذي أصر على عدم ذكر امسه أقول له أيها الكاتب احلبيب
واملشمئز من كل شيء ال ميكننا أن خنلق لك مجهورًا من
القراء من مستوى رفيع ..واذا تضامنا معك رغم تفهمنا
لوجهة نظرك لن يبقى هناك حرف يكتب أو يقرأ وقد نضطر
للعودة عزيزي شاعر الطز اىل الغاب وشريعته .
واننا جنربك على قراءتنا وأنت معنا دائمًا لنجرب الكثريين
على املطالعة.
نستحضرك يف ذكراك األوىل ..رمحك اهلل أخي الغالي أبا
زياد النك كنت وما زلت أديبًا وناقدًا ومصلحًا اجتماعيًا
ووطنيًا دافعت بكل اخالص عن قضايانا القومية ويف
طليعتها قضية فلسطني حتى الرمق االخري يف منربك النهار
قبل أنت تتحول اىل عكس ما كنت تؤمن به.
لك اخللود

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

رجل االعمال حسني هوشر يكرم حاكمة نيوساوث ويلز
الربوفسورة ماري بشري

اهلريالد
االتصال
على احد
الرقمني:
87648186
0403482345

الربوفيسورة ماري بشري تتوسط الحاج حسني هوشر والزميل اكرم املغوش (ارشيف)

خالل رئاسته جمللس اجلالية اللبنانية كرم رجل االعمال السيد حسني هوشر حاكمة والية
نيوساوث ويلز الربوفسورة ماري بشري اللبنانية االصل وزوجها رئيس بلدية سيدني السابق
لقاء مميزا حيث
السري نيكوالس شحاده حبضور بعض الناشطني من أبناء اجلالية حيث كان
ً
عودنا على مثل هذه اللقاءات النوعية اليت تقوم بها خنبة كرمية من أمثال احلاج وجيه واحلاج
يكرم من أجل وحدة جاليتنا
حسني هوشر والدكتور مصطفى مجيل علم الدين الذين يكرمون من ّ
العربية يف هذه البالد االسرتالية العظيمة املتعددة احلضارات والثقافات .نتمنى ان ترتقي
جاليتنا وتبتعد كل البعد عن املهاترات ونضع نصب أعيننا مصلحة اسرتاليا وطننا العربي على
خري ما يرام .
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تتمــات

جملس النواب..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

اجلديدة للرتشيح (من  20اىل  25أيار احلالي) وفق «قانون
الستني» ،وها هي االنتخابات ما زالت حمددة يف  9حزيران ،وال
قدرة على إجرائها ال سياسيا وال لوجستيا ،وها هي والية اجمللس
النيابي احلالي تقرتب من نهايتها يف  20حزيران ،وها هي ازمة
الفراغ الوطين الشامل تقرتب ،فإىل أين غدا؟
اىل خيار من اثنني:
ــ إما التسليم بـ»قانون الستني» ،وهذا دونه قرار قاطع من
«الثنائي الشيعي» ،بعدم السري به ال ترشيحا وال اقرتاعا وال
مشاركة حتت أي مربر او عنوان ،خاصة ان «الستني» يشكل عنوانا
إلعادة إنتاج أزمة وطنية مفتوحة منذ مثاني سنوات ،وبالتالي ،ال
ميكن لـ»حزب اهلل» حتديدا أن يسلم رأسه ملنظومة سياسية صارت
أكثر اندفاعا من الرعاة الدوليني للقرار  1559بنزع سالحه.
ــ اخليار الثاني هو متديد والية جملس النواب ،وهنا ال بد أن
يسجل وللتاريخ ،أن مجيع القوى واملرجعيات السياسية اللبنانية،
كانت مقتنعة ضمنا بالسري بهذا اخليار ،باستثناء ميشال سليمان
وميشال عون ،ولو أن لكل واحد منهما حساباته املتناقضة مع
اآلخر .كما أن معظم الدول وال سيما الغربية ،وحتديدا الواليات
املتحدة ،متنت تفهم موقفها «املبدئي» بالتمسك باالنتخابات ولو
أنها مقتنعة بوجوب التمديد صونا لالستقرار.
غري أن الالفت لالنتباه ،أنه على مسافة ساعات قليلة من دنو حلظة
حسم اخليارات بالنسبة للتمديد النيابي احلتمي ،تداخلت املعطيات
السياسية واحلكومية ،اليت مل تكن منفصلة باألساس ،فإذا بـ
«تيار املستقبل» ،يشرتط يف الساعات األخرية ،على الرئيس بري،
مقايضة التمديد اجمللسي بصيغته احلكومية ( 8+8+8مع املداورة
يف احلقائب) ،وذلك حتت طائلة عدم السري بالتمديد والذهاب بدءا
من االثنني املقبل إىل تقديم الرتشيحات وفق «قانون الستني».
واملفاجأة الثانية ،متثلت يف أن الرئيس بري (وضمنا «حزب
اهلل») كان متفقا مع النائب وليد جنبالط على خيار التمديد التقين
شكال ،السياسي مضمونا ،غري أن الزعيم الدرزي ،وحتت وطأة
«التزاماته اجلديدة» ،بدا متلعثما يف الساعات األخرية ،ومارس
لعبة الغموض أو «الغميضة» ،من دون أن يرتك بصمات تدين
تبنيه موقف «املستقبل» (السعودية عمليا) بالربط بني التأليف
احلكومي والتمديد النيابي.
واألمر غري املفاجئ ،أن جعجع ومن موقعه «كمدافع أول تارخييا
عن حقوق املسيحيني» ،سيجد نفسه ،مضطرا ملسايرة الزعيمني
«املستقبلي» و»االشرتاكي» برفض التمديد أو السري به الحقا،
من دون استبعاد احتمال أن يطلب منه تسجيل موقف اعرتاضي إذا
كان نصاب التمديد متوافرا ،حفظا ملاء الوجه ،يف ضوء تداعيات
سقوط «األرثوذكسي» على صورته مسيحيا.
وإذا كان لسان حال السعودية ،عرب رسائل متعددة ومن خالل
قنوات كثرية ،بأنها ال تريد أي توتري للساحة اللبنانية ،فإن أهل
احلل والربط يف جدة والرياض ،واستنادا إىل «قراءات لبنانية»،
باتوا على قناعة كاملة «بأن «حزب اهلل» الغارق حتى أذنيه يف
«املستنقع السوري» ،واملستنزف حتى آخر مقاتليه و»قوات
تدخله» و»سراياه» يف احتمال مواجهة عدوان اسرائيلي يف كل
حلظة ،ال ميكن أن ينزلق ،مهما بلغت خشونة صوته وارتفاع نربته،
اىل أي اشتباك داخلي ،من أي نوع كان ،وبالتالي ،ميكن وضعه
حتت األمر الواقع حكوميا ،طاملا أن االنتخابات متعذرة».
وإذا كان «حزب اهلل» ،قد اختار حتى اآلن التحذير من خطورة
وعواقب أي خطوة تؤدي اىل انتخابات على اساس «الستني» أو
فرض حكومة أمر واقع ،ناصحا بلسان أكثر من قيادي فيه اآلخرين
«بأال جيربونا» ...فإن كل املعطيات تشري اىل أن احلزب قد اختذ
قرارات اسرتاتيجية ،بعضها بالتنسيق مع حلفائه ،وبعضها خاصة
به ،العتبارات تتصل بأن املطلوب «رأس احلزب» نفسه.
ومبعزل عن العقبات اليت تعرتض خيار التمديد الذي سيتقدم
على ما عداه يف الساعات املقبلة الفاصلة عن موعد جلسة اليوم،
فان السؤال التالي ،يتصل بالسقف الزمين للتمديد :أربعة أشهر،
ستة أشهر ،تسعة أشهر ،سنة ،أم سنتان كما يفضل الرئيس
بري؟
ويقول مطلعون ان اتصاالت بدأت بعد الظهر يف موضوع
التمديد للمجلس يف جلسة اليوم على خلفية التحسب الخفاق
احملاولة االخرية اليوم يف التوصل اىل مشروع توافقي .ومشلت
هذه املشاورات اليت جرت بعيدًا من االضواء املسؤولني الكبار
وتركزت على نقطة اساسية هي مدة التمديد حبيث ال يكون طويل
املدى مبا يعرضه للطعن الدستوري من الرئيس سليمان وان تكون
املدة «معقولة» .وتردد ان املشاورات مشلت ايضا رؤساء الكتل
النيابية.
وافاد املطلعون ان التمديد قد يراوح بني أربعة وستة اشهر
وميكن ان يستند اىل سابقة عام  2000اليت مدد فيها قانون
االنتخاب للمجلس مثانية اشهر حبيث بلغ عمر واليته أربع سنوات
ومثانية اشهر ،وذلك بغية نقل موعد االنتخابات اىل فصل الصيف
آنذاك .واشار هؤالء اىل ان التمديد للمجلس احلالي ال حيتاج إال اىل
اضافة فقرة اىل قانون الستني النافذ تلحظ تعدي ًال لواليته باضافة
املدة اليت يتم التوافق عليها .ال أحد يراهن على ان التمديد جمللس
النواب ميكن أن يشكل مفتاحا سحريا حلل االزمة الوطنية اليت
تتظهر مومسيا يف االستحقاقات النيابية واحلكومية ،ولو أنها يف

مضمونها باتت مرتبطة بطبيعة الصيغة السياسية ،امنا الرهان هو
شراء وقت إضايف لـ»ستاتيكو» االستقرار اللبناني ،خاصة يف ظل
النار السورية املشتعلة.
االكيد أنه يف ظل استحالة التوافق الداخلي على القانون
االنتخابي ،فإن التمديد جمللس النواب حاجة لكل االطراف ،داخليا
وخارجيا ،حلماية االستقرار ومنع االنفالت األمين وترك الباب مفتوحا
أمام احتمال صياغة توافق انتخابي متعذر حاليا..
يتبي اخليط االبيض من
إنها جمرد حماولة لشراء الوقت اىل أن
نّ
اخليط االسود يف االزمة السورية حتديدا ،ولو أن اخلشية ان يصل
البلد اىل حلظة يصبح التمديد معها دوريا ومتتاليا مع كل نهاية
للمهلة املمددة اىل ان يقضي اهلل أمرا كان مفعوال.

اوباما يتعهد..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

صحايف مشرتك مع ضيفه الرتكي« :سنواصل تشديد الضغط
على نظام االسد والتعاون مع املعارضة السورية .ان رئيس الوزراء
(اردوغان) كان يف طليعة جهود اجملتمع الدولي لضمان حصول
عملية انتقالية حنو سوريا دميوقراطية من دون بشار االسد».
وبعدما رحب بـ «الكرم الفريد» لالتراك الذين يستقبلون حنو
 400الف الجىء سوري على اراضيهم ،اكد اوباما ان «تركيا
ستضطلع بدور مهم وقت جتمع ممثلني للنظام واملعارضة يف
االسابيع املقبلة» ،يف اشارة اىل «عملية جنيف» اليت اعيد احياؤها
مببادرة من واشنطن وموسكو بدعوتهما اىل تنظيم مؤمتر دولي
حول سوريا.
واضاف الرئيس االمريكي واىل جانبه رئيس الوزراء الرتكي:
«حنن متوافقان على وجوب رحيل االسد ،عليه ان يسلم السلطة
اىل هيئة انتقالية ،انه السبيل الوحيد الذي يتيح لنا معاجلة هذه
االزمة» .لكنه استدرك قائ ًال« :ال وصفة سحرية يف مواجهة وضع
بالغ العنف والتعقيد كما هو احلال يف سوريا .لو كان االمر كذلك
لكنا كما اعتقد رئيس الوزراء (اردوغان) وانا اختذنا تدابري وانتهى
املوضوع ...عوض ذلك ،علينا ان نعرض (النظام السوري) لضغط
دائم وندعم املعارضة .اعتقد ان خيار احملادثات يف جنيف ...ميكن
ان يؤدي اىل نتائج».
وعن احتمال استخدام نظام االسد اسلحة كيميائية والذي كان
اوباما اعتربه مبثابة «خط امحر» ،ابدى الرئيس االمريكي استعداده
الختاذ «تدابري اضافية» عند الضرورة« ،سواء ديبلوماسية او
عسكرية الن هذه االسلحة الكيميائية يف سوريا تهدد ايضًا امننا
على املدى البعيد ،وكذلك (امن) حلفائنا وجرياننا».
وقال اردوغان ،الذي كان دعا اوباما اخريا اىل اختاذ موقف اكثر
حزما من النظام السوري« :اننا متفقون متاما مع الواليات املتحدة
على امرين :وضع حد هلذا الوضع الدامي يف سوريا وتلبية املطالب
املشروعة (للسوريني) من طريق تأليف حكومة جديدة».
واعلنت وزارة اخلارجية االمريكية إدراج قائد «جبهة النصرة» يف
سوريا ابو حممد اجلوالني على الئحة االرهاب.
ويف موسكو ،رأى وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف يف
مقابلة مع قناة «امليادين» الفضائية اليت تتخذ بريوت مقرًا هلا،
ان ايران جيب ان تشارك يف مؤمتر دولي مقرتح حول سوريا ،لكن
دوال غربية تهدف اىل وضع قيود على املشاركني ورمبا التحديد
املسبق لنتيجة احملادثات .وقال« :جيب اضافة العبني اساسيني
مل يكونا يف جنيف العام املاضي هما ايران والعربية السعودية»،
كذلك عرب عن «سعادته لرؤية االردن ولبنان ،ومن حيث املبدأ
كل دول اجلوار السوري .وال جيوز من منطلق رغبات جيوسياسية
استبعاد بلد مهم مثل ايران من عملية التسوية يف سوريا ،النها
العب مهم» .وكشف انه مل يتم حتى االن التوصل اىل اتفاق على
اشراك ايران.
وسئل عن تصرحيات وزير اخلارجية االمريكي جون كريي يف
روما وعن التصرحيات اليت أدىل بها االخرون ،فأجاب الفروف بأن
«اقناع املعارضة أمر صعب ،وخالفا للحكومة السورية اليت أدلت
بتصريح اجيابي ردا على املبادرة الروسية  -االمريكية ،فان رد
فعل املعارضة اتسم بالضبابية وقالت إنها ترحب من حيث املبدأ
باي مبادرة ولكن على االسد ان يرحل اوال» .وطلب ان «يتحلى
اجلميع بالواقعية ال باملزاجية .واي شروط مسبقة ليس من شأنها
اال ان تطيل أمد دوامة العنف وسفك الدماء».
واعترب ان «حزب اهلل ليس منتجا مستوردًا ،انه منتج حملي
يعكس تطور الواقع السياسي اللبناني ،وهو جتسيد للحالة الشيعية
يف لبنان .وحبسب فهمي لألمر ،فان حزب اهلل ال ميلك أهدافا
تتعدى حدود األراضي اللبنانية .اما االن ،فان احلزب يقول علنا
انه ارسل فصائله اىل سوريا هلدف واحد فقط هو محاية املقدسات
الشيعية .وال خيفى على احد ان املقدسات الدينية يف سوريا
تتعرض اليوم للتدنيس والعبث».
ويصل االمني العام لالمم املتحدة بان كي – مون اىل موسكو
اجلمعة (امس) ملناقشة االزمة السورية مع الرئيس فالدميري
بوتني.
صرح هوالند يف مؤمتر صحايف بأن «الروس
ويف باريس،
ّ
يستمرون يف تزويد نظام األسد السالح على رغم قبوهلم فكرة
عقد مؤمتر جنيف ...جيب إقناع روسيا بأن مصلحتها تكمن يف تنحي
األسد» .وقال« :حنن طرف اساسي» يف اجلهود الديبلوماسية
املتعلقة بسوريا ،وحل النزاع السوري «ال ميكن ان يقوم به بلدان

فقط ،ينبغي ان يتم ذلك مع اجملتمع الدولي برمته».
ويف تطور الفت ،وصل مدير وكالة االستخبارات املركزية
االمريكية «سي آي إي» جون برينان ليل امس االول اىل
اسرائيل يف زيارة غري معلنة تتناول خصوصًا االزمة يف سوريا.
وأفاد مصدر رمسي اسرائيلي ان برينان التقى فور وصوله
وزير الدفاع االسرائيلي موشي يعالون يف تل ابيب.
وبثت القناة العاشرة يف التلفزيون االسرائيلي ان احملادثات
مشلت تبادال للمعلومات االستخبارية عن الوضع يف سوريا .وقالت
ان يعالون أكد جمددًا ان اسرائيل «لن تسمح بنقل اسلحة» من
سوريا وخصوصًا اسلحة كيميائية اىل «حزب اهلل».
ويف عمان ،اعلنت وزارة اخلارجية االردنية ان اجتماع جمموعة
«اصدقاء الشعب السوري» سيعقد يف عمان االربعاء املقبل يف
حضور  11وزير خارجية .وقالت الناطقة باسم الوزارة صباح
الرافعي ان «اجتماعا لكبار املسؤولني كان مقررا ان يعقد عشية
اجتماع وزراء خارجية اصدقاء الشعب السوري سيعقد يف اليوم
نفسه» ،مشرية اىل غياب املعارضة السورية.
وتضم اجملموعة االساسية لـ»اصدقاء الشعب السوري» وزراء
اخلارجية لالردن والسعودية ودولة االمارات العربية املتحدة
وقطر ومصر والواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا واملانيا
وايطاليا.
وسارت شاحنات عسكرية تنقل صواريخ اسرتاتيجية وأسلحة
ثقيلة أخرى يف قلب العاصمة الروسية إحياء لذكرى انتهاء احلرب
العاملية الثانية ،وهي مناسبة كان االحتاد السوفياتي السابق
حيتفل بها يف التاسع من ايار ،ذلك ان وثيقة االستسالم وقعت
يف وقت متقدم من مساء الثامن من ايار يف برلني ،اي التاسع
من ايار بتوقيت موسكو.
ويف العاشرة حبسب ساعة الكرملني ،السادسة بتوقيت
غرينيتش ،ساد صمت الساحة احلمراء اليت غصت بالعسكر ،واختذ
الرئيس فالدميري بوتني مكانه على املنصة الرمسية بني مدعوين،
بينهم عدد كبري من احملاربني القدامى الذين علقوا كل ما منحوا
من ميداليات على صدورهم.
بداية ،عرض وزير الدفاع سريغي شويغو القوات واقفًا يف
سيارة ليموزين سوداء مكشوفة ،ووجه حتية اىل آالف اجلنود
والضباط الذين صاحوا بصوت واحد «هورا» ،حتت مساء صافية
ويف طقس ربيعي.
وقال بوتني يف كلمة مقتضبة« :سنتذكر على الدوام ان روسيا
واالحتاد السوفياتي ،هما حتديدا اللذان احبطا خمططات النازيني
القبيحة والدامية ومنعاهم من السيطرة على العامل» .وشدد على
أن» جنودنا محوا احلرية واالستقالل من مدى دفاعهم بتفان عن
الوطن ،وحرروا اوروبا وحققوا نصرا ستبقى عظمته يف الذاكرة
خالل دهور» .وأضاف« :سنبذل كل ما يف وسعنا كي ال يتمكن
احد يف اي مكان بعد االن من بدء حرب .سنفعل كل ما يف وسعنا
لتعزيز االمن على وجه الكوكب».
وبعد انهيار النظام السوفياتي عام  ،1991اختذت العروض بعدا
تارخييا .لكن روسيا ما لبثت ان عادت اىل تقليد استعراضات
القوة اليت حيبذها بوتني واليت بلغت ذروتها عام  2011يف مرور
 65سنة على انتصار احللفاء  ،إذ دعيت اليها للمرة االوىل قوات
من حلف مشال االطلسي .وقبل عودته اىل الكرملني العام املاضي
لوالية رئاسية ثالثة بعد واليتيه بني  2000و 2008ثم توليه رئاسة
الوزراء ،وعد بوتني باعادة تسليح روسيا على حنو «غري مسبوق»
يف وجه الواليات املتحدة مع ختصيص  23الف مليار روبل (590
مليار أورو) خالل العقد احلالي.

تونس :احلكومة..
تتمة املنشور الصفحة االوىل

تصرحيا من احلكومة العالء كلمة اهلل وحنذرها من اي تدخل
للشرطة ملنع انعقاد املؤمتر» ،وتاليا «حممال اياها تبعة «أي قطرة
دم تراق» .وأكد ان اكثر من  40الف شخص ينتظر ان يشاركوا
يف امللتقى .ونفى ان يكون التنظيم تقدم اىل وزارة الداخلية
بطلب احلصول على ترخيص معتربا ان «القوانني اليت وضعت يف
هذا اإلطار امنا وضعت لتستهدف هذا امللتقى».
وكان رئيس حركة النهضة االسالمية احلاكمة راشد الغنوشي
أكد االربعاء ان احلكومة قررت حظر امللتقى منددا باستخدام العنف
باسم االسالم .وقال ان احلوار غري ممكن مع الذين يستخدمون
االسلحة ويزرعون االلغام ،يف اشارة اىل اجملموعات اجلهادية اليت
تالحقها قوى االمن يف غرب البالد.
وأعلنت وزارة الداخلية فعال انها ستمنع أي جتمع او تظاهرة
مل حتصل على ترخيص قانوني .وقالت انها ُمصممة على فرض
القانون واستعمال القوة اذا مل يلتزم املعنيون ذلك.
ويذكر ان زعيم «أنصار الشريعة» سيف اهلل بن حسني ،املعروف
باسم «أبو عياض» ،كان دعا أنصاره يف رسالة اىل الثبات ووصف
حكام البالد بـأنهم «طواغيت متسربلون بسربال االسالم واالسالم
منهم براء» ،يف إشارة واضحة اىل حركة النهضة.
وساهمت هذه الرسالة اليت وصفها البعض بانها «إعالن حرب»
يف إتساع دائرة اإلحتقان ،خصوصا انه أشار فيها اىل ان حكام
البالد «يرتكبون من احلماقات ما ينذر بأنكم تستعجلون املعركة».
على صعيد آخر ،دافع الرئيس التونسي املوقت منصف
ّ
املنقبات يف دخول قاعات االمتحانات يف
املرزوقي عن حق
املؤسسات الرتبوية.
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منوعات

ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

أمـــي
أمي من بالد الغربة األليمة
من القلب والروح الك سالم
جبال الشوق على بساط الريح
حمملها حتى تنقل لك احلى الكالم
صورتك بقليب مزروعة ومربوزة
وعليها كل يوم بوعا وبنام
صوتك من بعيد بيحمل احملبة
للي دوم بتنور األيام
صغار كنا او الشيبة عالراس
انت لنا مصدر امان واهلام
وألن الرب هو الغفور الرحيم بقول:
رسالتك بتساوي رسالة نيب وامام
ألنك بتزرعي بالنشء روح االنسان
واهلل بيبعث االنبياء لألمان صمام
ومعك احلقيقة بتنجلي وبتبان
ومبحبتك تطهر القلوب من االثام
ومن مدرسة االمومة بتتخرج األجيال
بتتعلم الصرب وعن الشرور الصيام
وان شاء اهلل بنرجع
ومع بعض جنتمع وتتبدد اآلالم
ونعوض اللي فات من الزمان
ويسكن الفرح بقلوبنا عالدوام
واليوم بعيدك بطلب من الرب
يطول عمرك على مدى األعوام.
ّ

ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﺭﺍﻛﺲ  -ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻔﻼﺗﻜﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﺳﻜﻢ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻜﻢ ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﺍﳴﺼﻮﺭ ﺃﺭﺍﻛﺲ
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أخوية كنيسة سيدة لبنان حتتفل بعيد األم

الكهنة واالمهات يف الكنيسة

جانب من الحضور داخل الكنيسة

عباس علي مراد
سيدني 2013/05/12

نصائح «محيمة» ..للرجال فقط!
د .منى الصواف
عزيزي الزوج هل تعلم ان
معظم الزوجات يعشقن بعض
األمور الصغرية اليت قد تغيب
عن ذهن الزوج مثل الكلمات
الرقيقة أثناء اللقاء احلميم.
فامسح لي أن أقدم بعض
اإلرشادات اليت جتعل العالقة
احلميمة أكثر متعة وتناغمًا
بينكما:
 -1حاول التعرف إىل التكوين
البسيط للجهاز التناسلي عند
املرأة (ميكن ذلك من خالل
مراجعة بعض الكتب املتخصصة
يف طب النساء والتوليد ،وهي
متوافرة يف مجيع املكتبات
وباللغة العربية) هذا بالتأكيد
سيجعلك تعرف عدة أمور منها
على سبيل املثال:
 النقاط احلساسة يف جسداملرأة واليت تساعد كثريًا يف
عملية اإلثارة احلميمة ،منها
ما هو موجود أسفل الرقبة،
احللمتان ،أسفل البطن ،داخل
أعلى الساق.
 تساعدك أيضًا على معرفةاملناطق األكثر حساسية داخليًا،
مثل نقطة (ج) ،وهي أكثر
منطقة حساسة داخل اجلهاز
التناسلي عند املرأة.
 -2هل تعلم مدى مفعول
الكلمات الرقيقة على الزوجة
أثناء اللقاء احلميم فلها تأثري
ال يوصف ،فضع ذلك يف

االعتبار.
 -3تكره املرأة توجيه النقد
املباشر هلا فيما يتعلق مبوضوع
زيادة الوزن أثناء العالقة
احلميمة ،اترك مناقشة مسألة
االهتمام باملظهر لوقت خارج
اللقاء اخلاص.
 -4من األمور اليت جتعل الزوجة
أكثر رغبة يف اإلبداع يف العالقة
احلميمة أن تشكرها بعد انتهاء
اللقاء ،وال ترتدد يف تذكريها
مبدى تفاعلك اإلجيابي فيما
بعد.
 -5استمر يف احلفاظ على
قدسية العالقة احلميمة بكتمان
أسرارها بكل ما فيها من
سلبيات وإجيابيات ،وإال ملاذا
خلقت اجلدران واألبواب أليست
حلمايتها؟.
 -6إهمال املظهر والرائحة غري
احملببة اليت تصدر من اجلسم
تعد
خاصة املناطق احلساسة
ّ
العدو األول لنفور الزوجة ،حتى
لو مل تشتكي لذلك كن حريصًا
على نظافتك الشخصية وال
تنس العطر والكريم واحلالقة
وماهلا من مفعول ساحر على
األداء احلميم.
 -7اجعل اللقاء احلميم عملية
مشاركة بينكما ،واحرص على
أن تستمتع زوجتك وتصل إىل
مرحلة الرضا متامًا مثلما تريد
ومن دون متثيل.

املونسنيور واالب بيار والكهنة والراهبات

جانب من الحضور

مبناسبة عيد االم الغالية لبى العديد من ابناء رعية
سيدة لبنان دعوة اخوية سيدة لبنان اىل قداس تذكاري
بهذه املناسبة السنوية ترأسه االب بيار خوري وعاونه
املونسنيور بشارة ماري وكهنة الرعية وحضره مجع كبري
من االمهات.
وبعد القداس كان هناك غداء حافل يف هول الكنيسة
باشراف املونسنيور بشارة ماري وعدد من الكهنة
والراهبات ويف مقدمتهن رئيسة معهد سيدة لبنان االخت
مارلني شديد.

عريف الحفلة انطون بو انطون واالب بيار خوري والحفلة العامرة

األلبان واجلزر لزيادة طول شعرك
َّ
أن
يشري خرباء العناية
بالشعر إىل َّ
الطبيعي َّ
للشعر حيدث مبعدل
النمو
ّ
ً
متساويا بذلك
،
ا
شهري
بوصة
نصف
ً
مع معدل منو األظافر،
وهناك بعض األطعمة اليت تساهم
يف زيادة نشاط منو هذه األجزاء
يف اجلسم ،وتضمن لك احلصول
مدة أقصر،
على شعر أطول يف َّ
كما َّ
مهمة
أنها حتتوي على عناصر
َّ
يف إنتاج خصالت َّ
َّ
وبالتالي
الشعر،
ميكنك احلصول على شعر أطول
قوة
من جهة ،وتركيبة وبنية أكثر َّ
وصحة ِّ
يتعرض
متكنه من مقاومة ما
َّ
َّ
بيئية من جهة
وظروف
عوامل
له من
َّ
أخرى.
يقدم لك أهم هذه
"سيدتي نت"
ِّ
ِّ
األطعمة يف ما يلي:
الدسم
 .1مشتقات األلبان قليلة َّ
ميكن ملشتقات األلبان قليلة
جيد
َّ
الدسم أن تكون مبثابة مصدر ِّ
للكالسيوم والربوتينات والبوتاسيوم
والزنك وفيتامينات ،B ،E ،C،A

وهي من أهم الفيتامينات اليت
ً
تعمل على منو َّ
إضافة إىل
الشعر،
فإن بروتينات احلليب هي من
ذلك َّ
النوعية واليت تعترب
األنواع عالية
َّ
األساس يف احلصول على تركيبة
صحية.
شعر
َّ
أن اجلزر من
 .2اجلزر من املعروف َّ
الغنية بفيتامني  ،Aوهو
أهم األطعمة
َّ
صحة َّ
النظر فحسب،
ال يساهم يف
َّ
بل يعترب من أهم الفيتامينات اليت
تساهم يف احلصول على شعر
َّ
جذاب وطويل.
إن القمح
 .3احلبوب الكاملة
َّ
الغنية
واحلبوب الكاملة من األطعمة
َّ
بالزنك الذي ميد اجلسم بطاقة طويلة
َّ
الشعر،
املفعول تزيد من طول
َّ
والنضارة.
الصحة
وحتقق له
َّ
فمن املهم احلصول على تغذية
متوازنة جتمع بني بروتينات اللحوم
الدهون ،والفواكه
اخلالية من
ُّ
الكاملة
واحلبوب
واخلضروات
َّ
ومشتقات األلبان.
واألمساك

عرض صندل غاندي للبيع باملزاد العلين
بـ  23الف دوالر فقط
عرض مزاد بريطاني
صندل الزعيم اهلندي
الراحل املهامتا غاندي
للبيع بقيمة ال تقل عن
 15ألف جنيه اسرتليين،
أي ما يعادل حنو 23
ألف دوالر ،يف 21
مايو اجلاري.
وقالت صحيفة "ديلي
الربيطانية
إكسربيس"
مزود بكعب ارتفاعه
الصندل
إن
ّ
نصف بوصة ،استخدمه غاندي
لزيادة طوله إىل  1.6مرت،
وأضافت أن الصندل هو من
بني مقتنيات تصل قيمتها إىل
 250ألف جنيه اسرتليين ،ومنح
غاندي قسمًا كبريًا منها لصديق
مقرب عام .1924
ونسبت الصحيفة إىل ريتشارد

ويستوود بروكس ،من مزاد
مالوك الربيطاني ،قوله إن
"الكثري من متقنيات غاندي
حتمل قيمة كبرية لدى العديد
من الناس يف اهلند وخارجها،
وغالبًا ما يتم التعامل معها
كأثار مقدسة" ،وكان غاندي
الذي عاش يف لندن سنوات
عدة ،قد أغتيل يف اهلند عام
 1948عن عمر ناهز  78عامًا.
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متفرقات

الضابط املتقاعد اسعد بشاره يكرم شاهد ردة فعل ريبريي بعدما
رجل االعمال رينيه ابو موسى
سكبوا اخلمر عليه فرحا

أجنلينا استأصلت ثدييها بسبب
جني مسبب للسرطان
املمثلة
كشفت
أجنلينا جولي الثالثاء
أنها خضعت لعملية
استئصال الثديني
للوقاية من خطر
اإلصابة بالسرطان.

اسعد بشارة ورينيه ابو موسى والزميل اكرم املغوش
كرم الضابط املتقاعد اسعد بشاره صديقه العزيز رجل
االعمال املعروف رينيه ابو موسى خالل حفلة جنم الشباب
كارلوس حبضور الزميل اكرم املغوش واصدقاء.

حلظة القبض على أخطر جمرم بريطاني
صور فيديو بثته الشرطة
ّ
اإلسبانية ،حلظة القبض على أعتى
جمرم بريطاني ،والذي حيتل قمة
أخطر  10مطلوبني للعدالة يف
بلده ،وكان هاربًا يقيم يف منتجع
بشرق إسبانيا ،الغريب أن عملية
اهلجوم اخلاطف مل تستغرق أكثر من
ثوان ،رغم أن الرجل مسلح بأخطر
ٍ
األسلحة.
وقالت صحيفة "الديلي ميل"
الربيطانية :إن املطلوب أندرو
موران " 31عامًا" املتهم بالسرقة
املسلحة واستخدام العنف ،كان
مسرتخيًا يستمتع بالشمس على
حوض السباحة يف منزل مبنتجع
"كوستا بالنكا" يف مدينة "دانية"
مبقاطعة "أليكانيت" يف شرق
إسبانيا.
ويظهر الفيديو كيف تسللت
عناصر من خنبة القوات اخلاصة
اإلسبانية إىل منزله بسرعة وخفة،
ويف حلظة حامسة قفزت جمموعة
منهم من جانبني ،وأطبقت على
موران قبل أن يتمكن من استخدام
املسدسات والبنادق الكثرية اليت
ميلكها ،فما كان منه سوى حماولة
ُّ
وتسلق سور املنزل ،واليت
الفرار
باءت بالفشل بعدما قفز عليه
وجره من قدمه ،لتسيطر
ضابط
َّ

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

عليه بقية اجملموعة.
وقالت الصحيفة :إن موران
شارك يف عملية سطو مسلح يف
"النكشري" ،على شاحنة نقل أموال
تابعة للربيد امللكي الربيطانية عام
 ،2005ومتكن من سرقة  25ألف
جنيه إسرتليين.
ويف فرباير عام  ،2009ويف أثناء
جلسة مبحكمة التاج يف "برينلي"،
هاجم أربعة ضباط كانوا حييطون
وفر هاربًا من قاعة
به يف القفصَّ ،
احملكمة.
فر إىل
وحسب الصحيفة :فقد َّ
إسبانيا ،حيث تنقل متخفيًا حتى
وصل إىل منتجع "كوستا بالنكا"
وأقام هناك مع صديقته.
وجر ْت عدة حماوالت سابقة
َ
العتقاله ،لكنها باءت مجيعًا
بالفشل ،وكان آخر تلك احملاوالت
يف شهر نوفمرب املاضي ،حني
أوشكت الشرطة اإلسبانية على
اعتقاله ،قبل أن يدور بسيارته
ويسري يف االجتاه املعاكس من
الطريق ،ما حال دون مطاردته
خشية وقوع حادث.
ونقلت الصحيفة عن املفتش
ساميون تشايت ،من شرطة
النكشري ،قوله :إننا مصممون على
استعادة موران وحماكمته.

الفرنسي
النجم
أبدى
فرانك ريبريي العب بايرن
ميونخ األملاني سخطه الشديد
جتاه زميله يف الفريق جريوم
بواتينغ ،بعد أن قام األخري
بسكب املشروبات الكحولية
عليه أثناء احتفال الفريق
الدوري
بلقب
بالتتويج
االملاني.
بالفيديو شاهد ردة فعل
ريبريي بعدما سكبوا اخلمر
عليه فرحا
وقام بواتينغ بسكب زجاجة
ضخمة من مشروب الشامبانيا
على رأس ريبريي ما أثار
غضب األخري.
وحسب صحيفة "بيلد"
األملانية فإن ريبريى مل
يتقبل مزاح بواتينغ بسكب
املشروب الكحوىل على رأسه،
كما فعل مجيع أعضاء الفريق
مع بعضهم البعض ،مشريا
إىل أنه مسلم واملشروبات
الكحولية من احملرمات.
بأن
الصحيفة
وأكدت
ريبريي كاد أن يدخل يف عراك
باأليدي مع بواتينغ بسبب
احلادثة ،اال أن تدخل زميلهم
يف الفريق لويز جوستافو
الذي عمل على تهدئة األمور
حال دون ذلك.
وشوهد ريبريي من خالل
مقطع فيديو وهو يركد هربا
من االحتفال مع زمالئه يف
الفريق بالطريقة املعروفة
بفتح قنينة الشامبانيا.

وأعاد هذا املشهد ذكريات
هروب إيريك ابيدال ويايا
توريه ،خالل احتفال بفوز
فريق برشلونة اإلسباني بلقب
كأس السوبر ،حيث ما إن
فتح زمالءهما زجاجة الشمبانيا
على املنصة لالحتفال ،حتى
هم الالعبان باهلروب احرتاما
للتقاليد اإلسالمية.
وقال ريبريي عقب انتها
ء احتفاالت الفريق "مل أتكلم
مع بواتينغ جمددًا ,فهو يعلم
أنين مسلم وهذه املشروبات
حمرمة متامًا بالنسبة لي ..و
ما فعله خطأ كبري وانا مستاء
من هذا األمر".
وكان ريبريي قد رفض
يف موقف مشابه منذ حوالي
شهر ،الظهور يف االعالنات
الدعائية لشركة املشروب
الكحولي الراعية لفريق بايرن
ميونيخ وهو يشرب أو حيمل
يف يده كأسًا من اجلعة،
إحرتامًا لعقيدته االسالمية،
مكتفيًا بالظهور مع الالعبني
أثناء التصوير دون أن يفعل
مثلهم.
يشار اىل أن ريبريي ذو
األصول الفرنسية كان قد
اعتنق الدين االسالمي واختذ
من بالل امسا له وتزوج من
فتاة جزائرية تدعى وهيبة،
كما أنه حيرص على قراءة
آيات من القرآن الكريم قبل
انطالقة املباريات ،كما سبق
أن أكد حرصه على صيام
شهر رمضان ،والقيام بكافة
الفروض الدينية.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

ويف مقال بعنوان
الطيب"
"خياري
صحيفة
نشرته
تاميز"
"نيويورك
املمثلة
كتبت
تقول
األمريكية
إنها خضعت لعملية
استئصال الثديني
ألنها حتمل جينا
فيه خلل مبا يزيد
من خطر اإلصابة
املبيض
بسرطان
والثدي.
النجمة
وقالت
اليت تبلغ من العمر
إن "احتمال إصابتها
 37عاما ّ
بسرطان الثدي قبل إجراء
العملية كان يف حدود 87
باملائة ،وأن احتمال إصابتها
بسرطان املبيض كان يف
حدود  50باملائة".
االحتمالني
إن
وقالت
ّ
تراجعا بعد العملية إىل حدود
 5باملائة "بعد أن قررت أن
أحترك على الفور .
ويف  27أبريل/نيسان،
كانت النجمة قد أنهت
االستعدادات اليت تستغرق
ثالثة شهور قبل اخلضوع
للعملية.
وأوضحت أنها العملية
ألن
األوىل مشلت الثديني
ّ

"العملية أكثر تعقيدا كما
أن احتمال اإلصابة بسرطان
الثدي كان أعلى".
أن ما دفعها
وأوضحت ّ
إىل قرارها هو وفاة والدتها
بالسرطان وهي يف الـ56
أن اكتشافها
من العمر ،كما ّ
أنها حتمل نفس اجلني هو
عزز من تصميمها على
الذي ّ
استباق األسوأ.
وأجنلينا جولينا أم لستة
اطفال ،ثالثة من بينهم
على
وحرصت
بالتبين
طمأنتهم يف مقاهلا "على
أن ال خيافوا من هنا فصاعدا
خشية فقداني بسبب سرطان
الثدي".

«ركب» نانسي عجرم تثري سخرية
املغردين على مواقع التواصل!
رغم مضي اكثر من
أسبوع على حلقة اجلمعة
املاضية اال أن شورت
نانسي ال يزال يثري
ردود الفعل خاصة مع
دخول "ركب" نانسي
حقل االنتقادات.
فقد أطلت نانسي
بشورت أسود براق
كان ملفتًا بأقمشته
اللماعة اليت أضفت
بعض احلركة عليه ،مما
القت معه أستهجان
رواد مواقع التواصل
االجتماعي ومحل العديد
منها العديد من عبارات
السخرية كان اطرفها ما كتبه
“خالد” (عرفنا ان ركبك
بيض ) ..يف الوقت الذي
علق حممود بـ ” كان من
األفضل ان غطييت الركب

يابنت عجرم العمر بني !..
واما ابو ريهام أكتفى بالقول
يالبس اخلالخل  ،فيما سخر
آخرون من بروز عظام ركبة
نانسي بشكل واضح وصفه
البعض بـ "الغريب" ناصحني
اياها بالتغذية اجليدة.
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ريــاضة

كأس لبنان الـ :41الصفاء والساحل إىل النهائي

تأهل فريقا الصفاء وشباب الساحل ،االربعاء ،لنهائي كأس لبنان
الـ 41لكرة القدم ،بعد فوز االول على التضامن صور  2ـ  ،0والساحل
على االخاء االهلي عاليه  3ـ  .2واحتسب احلكم رضوان غندور للصفاء
ضربة جزاء مشكوك يف صحتها ،فيما احتسب احلكم سامر السيد قاسم
ضربيت جزاء يف املباراة الثانية ،واحدة لالخاء واخرى للساحل .ويضع
الصفاء نصب عينيه محل لقب الكأس للمرة الثالثة يف تارخيه ،فيما
يسعى الساحل حلملها للمرة الثانية يف تارخيه .وتقام املباراة النهائية
األحد  16حزيران املقبل على استاد املدينة الرياضية.

البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم

أرسنال رابع إنكلرتا بفوزه على حامل الكأس

الصفاء  2ـ التضامن 0

تأهل الصفاء لنهائي الكأس بفوزه على التضامن صور  2ـ ( 0الشوط
االول  1ـ  ،)0على ملعب مدينة الرئيس الشهيد رفيق احلريري الرياضية
يف صيدا ،سجلهما روني عازار ( )12ونور منصور ( 84من ضربة جزاء).
ويأمل الصفاء ان حيقق الثنائية هذا املوسم للمرة االوىل يف تارخيه
اذا حالفه احلظ يف مباراتيه املقبلتني يف الدوري ،وفاز على شباب
الساحل يف نهائي الكأس .وكان الصفاء تأهل لنصف النهائي بفوزه
على املربة الصاعد للدرجة االوىل  1ـ  ،0وفاز قبلها على العهد  3ـ 2
بضربات الرتجيح بعد التعادل يف الوقتني االصلي واالضايف  3ـ  .3اما
التضامن فتأهل لنصف النهائي بفوزه على االنصار  3ـ  ،1وقبلها على
حركة الشباب (درجة ثانية)  6ـ  .0وقدم الفريقان عرضًا جيدًا يف الشوط
االول ،مع تفوق نسيب للصفاء ،لكن هجمات التضامن كانت مقلقة
للصفاويني ،وكانت الفرصة االوىل صفاوية لروني عازار ( )5بتصويبة
مباغتة من خارج املنطقة تصدى هلا احلارس الصوري حممد معتوق وحوهلا
ركنية ،ورد حسني سيد ( )14وكاد يدرك التعادل منفردًا لكن احلارس
زياد الصمد جنح يف صد الكرة ،ثم كانت رأسية خلضر سالمي ()17
قطعها احلارس معتوق من قرب .وسعى الصفاء للمحافظة على تقدمه
يف الشوط الثاني وكانت كفته ارجح هجومًا واهدر له حممد حيدر ()66
انفرادًا ،اىل ان ضاعت آمال التضامنيني بالتعادل حني احتسب احلكم
رضوان غندور ضربة جزاء ( )84مشكوكًا يف صحتها.
االصابتان :افتتح روني عازار ( )12التسجيل للصفاء بكرة ارضية اىل
ميني احلارس منفردًا ،بتمريرة متقنة من حممد حيدر اثر جمهود فردي 1
ـ  .0وعزز نور منصور ( )84تقدم الصفاء باصابة ثانية بكرة ارضية اىل
يسار احلارس من ضربة جزاء «بناليت» تسبب بها زادي سريج ديدييه
باعاقته نغو اوشينا صامويل داخل املنطقة.
مثل الصفاء احلارس زياد الصمد والالعبون طارق العمراتي ونور
منصور ومنري ريشوني ومحزة سالمي وامحد جلول وخضر سالمي (عمر
الكردي  )81ونغو اوشينا صامويل وروني عازار (محزة عبود  )46وحممد
حيدر وحممد زين طحان (حسن هزمية .)89
ومثل التضامن صور احلارس حممد معتوق والالعبون حسني سيد
وزادي سريج ديدييه وهشام شحيمي وبالل حاجو (حممد الفاعور )69
وحسن بيطار وامني حالل ويوسف عنرب (سعيد عواضة  )81وكريم
تاج الدين (علي حوراني  )55وكونان ريتشموند دجي وكونيه الدجي
تييزان.
قاد املباراة احلكم رضوان غندور وعاونه حسني عيسى وحممد رمال
ووارطان ماتوسيان حكمًا رابعًا ،وراقبها عامر الصفدي .وانذر احلكم
زادي سريج ديدييه ( )16ويوسف عنرب ( )28وحممد الفاعور ( )81وطرد
حسني سيد بعد املباراة لتوجيهه كالمًا قاسيًا اىل احلكم.

الساحل  3ـ اإلخاء األهلي 2

حقق شباب الساحل خطوة جيدة يف الكأس بتأهله للنهائي على حساب
االخاء االهلي عاليه  3ـ ( 2الشوط االول  1ـ  ،)0على ملعب بريوت
البلدي ،وسجل للساحل اوليس ديالو ( )2+45وعماد املريي ( 47من
ضربة جزاء) وامحد ايوب ( ،)70ولالخاء هيثم عطوي ( 53من ضربة
جزاء) وحسني طحان ( .)68وكان شباب الساحل تأهل لنصف النهائي
بفوزه على طرابلس  5ـ  3بضربات الرتجيح ،وفاز قبلها على اخليول
(درجة ثانية)  3ـ  .0بينما تأهل االخاء االهلي لنصف النهائي بفوزه على
الراسينغ  4ـ  3بضربات الرتجيح ،وفاز قبلها على االجتماعي طرابلس 1
ـ  .0وسيطر شباب الساحل على وقائع اللعب يف الشوط االول وتقدم
يف الوقت الضائع منه ،وسيطر االخاء االهلي على الشوط الثاني وادرك
التعادل يف الدقيقة  68ثم تراجع أداؤه.
االصابات :افتتح اوليس ديالو ( )2+45التسجيل للساحل بكرة لوب
من فوق احلارس مستثمرًا وقوع مدافع االخاء االهلي امحد عطوي على
االرض  1ـ  .0وضاعف عماد املريي ( )47النتيجة للساحل بكرة ارضية
اىل يسار احلارس من ضربة جزاء «بناليت» تسبب بها امحد عطوي
باعاقته دانيال اودافني داخل املنطقة  2ـ  .0وقلص هيثم عطوي ()53
النتيجة لالخاء بكرة ارضية اىل يسار احلارس من ضربة جزاء «بناليت»
تسبب بها احد مدافعي الساحل بلمسه الكرة بيده  1ـ  .2وادرك حسني
طحان ( )68التعادل لالخاء بكرة اىل املقص االمين اثر جهد فردي  2ـ
 .2وحسم امحد ايوب ( )70الفوز للساحل بكرة رأسية اىل قلب املرمى
مستفيدا من عرضية مصطفى شاهني من امليسرة  3ـ  .2ومثل شباب
الساحل احلارس عباس شيت والالعبون حسن ضاهر وجاد نور الدين
وعماد املريي وزهري عبد اهلل وشادي عطية وموسى زيات (حممد سامل
 )93ومصطفى شاهني (امري حلاف  )88وامحد ايوب (علي متريك )85
ودانيال اودافني واوليس ديالو.
مثل االخاء االهلي عاليه احلارس ربيع الكاخي والالعبون امحد عطوي
وحممد رمال وهيثم عطوي ونبيل بعلبكي وادواردو دا كونسيساو وقاسم

حممود وحسني طحان وربيع احلصري (امحد النعماني  )46وحسن سويدان
وحممد محود.
قاد املباراة احلكم سامر السيد قاسم وعاونه ربيع عمريات وعلي
املقداد ومجيل رمضان حكمًا رابعًا ،وراقبها اسعد سبليين .وانذر احلكم
امحد عطوي ( )47وامحد النعماني ( )58وامحد ايوب (.)72

الدوري األمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني «ان بي آي»

إنديانا بايسرز  ،1 - 3سان أنطونيو سربز 2 - 3

حقق انديانا بايسرز ثالث املنطقة الشرقية فوزه الثاني تواليا
والثالث يف أربع مباريات من سبع ممكنة للدور نصف النهائي من
الدوري االمريكي الشمالي لكرة السلة للمحرتفني «ان بي آي» على
ضيفه نيويورك نيكس الثاني بفارق  11نقطة ( 82 – 93االشواط
 ،)82 – 93 ،56 – 67 ،34 – 48 ،16 – 23يف قاعة «بنكرز اليف
فيلدهاوس» يف انديانابوليس وأمام  18581متفرجا .وبات انديانا
الفريق الوحيد وممفيس غريزليس خامس املنطقة الغربية يفوز يف
املباريات اخلمس اليت خاضها على أرضه يف «البالي أوف» .سجل
للفائز جورج هيل  26نقطة وبول جورج  18نقطة اىل  14متابعة وسبع
متريرات حامسة ،وللخاسر كارميلو انطوني  24نقطة اىل تسع متابعات
وجي .آر .مسيث  19نقطة.
ويلتقي الفريقان يف مباراتهما اخلامسة مساء اخلميس يف نيويورك،
مع العلم ان بايسرز متقدم .1 – 3
كذلك حقق سان انطونيو سربز ثاني املنطقة الغربية فوزه الثالث
يف مقابل خسارتني على ضيفه غولدن ستايت ووريورز السادس
بفارق  18نقطة ( 91 – 109االشواط – 83 ،51 – 54 ،28 – 37
 .)91 – 109 ،72سجل للفائز الفرنسي طوني باركر  25نقطة اىل
 10متريرات حامسة وتيم دنكان  14نقطة اىل  11متابعة ،وللخاسر
هاريسون بارنز  25نقطة اىل سبع متابعات وجاريت جاك  20نقطة
وكارل الندري  16نقطة.
ويلتقي الفريقان يف مباراتهما السادسة مساء اخلميس يف أوكالند
وسربز متقدم .2 – 3

النتائج

وهنا النتائج ونذكر أو ً
ال الفريق املضيف:

املنطقة الشرقية

نيويورك نيكس  – 95انديانا بايسرز 102
نيويورك نيكس  – 105انديانا بايسرز 79
انديانا بايسرز  – 82نيويورك نيكس 71
انديانا بايسرز  – 93نيويورك نيكس 82
تقدم انديانا بايسرز 1 – 3
ميامي هيت  – 86شيكاغو بولز 93
ميامي هيت  – 115شيكاغو
بولز 78
شيكاغو بولز  – 94ميامي
هيت 104
شيكاغو بولز  – 65ميامي
هيت 88
تقدم ميامي هيت 1 – 3

املنطقة الغربية

أوكالهوما سييت ثاندر  – 93ممفيس غريزليس 91
أوكالهوما سييت ثاندر  – 93ممفيس غريزليس 99
ممفيس غريزليس  – 87أوكالهوما سييت ثاندر 81
ممفيس غريزليس  – 103أوكالهوما سييت ثاندر  97بعد وقت
اضايف
تقدم ممفيس غريزليس 1 – 3
سان أنطونيو سربز  – 129غولدن ستايت ووريورز  127بعد وقتني
إضافيني.
سان أنطونيو سربز  – 91غولدن ستايت ووريورز 100
غولدن ستايت ووريورز  – 92سان انطونيو سربز 102
غولدن ستايت ووريورز  – 97سان أنطونيو سربز  87بعد وقت
إضايف.
سان انطونيو سربز  – 109غولدن ستايت ووريورز 91
تقدم سان انطونيو سربز 2 - 3

مهاجم أرسنال االملاني بودولسكي – اىل اليسار – مسج ً
ال أوىل اصابتيه
ملانشسرت سيتي يف مرمى حارس ويغان أثلتيك دويل روبلز  ،1 – 4ليل الثلثاء.
تعادل ريال سوسييداد وضيفه غرانادا  2 – 2يف املباراة اليت
أجريت بينهما على ملعب «أنويتا» يف منطقة الباسك وشهدها
 23الف متفرج ،يف ختام املرحلة الـ 35من الدوري االسباني
لكرة القدم «ليغا» .سجل لألول اميانول أغرييتيكسي ( )2يف
الدقيقتني  9و ،45وللثاني يوسف العربي وريسيو يف الدقيقتني
 15و.3+90
ورفع ريال سوسييداد رصيده اىل  59نقطة من  35مباراة
( )45 – 64وتقدم اىل املركز الرابع بفارق االصابات عن فالنسيا،
فيما استمر غرانادا يف املركز السادس عشر برصيد  36من 35
(.)53 – 32

انكلرتا

تقدم أرسنال اىل املركز الرابع يف الالئحة بعدما حقق فوزا
كبريا على ويغان أثلتيك ،الذي أحرز السبت املاضي كأس االحتاد
االنكليزي على حساب مانشسرت سييت  1 – 4 ،0 – 1يف املباراة
اليت أجريت بينهما على ملعب «االمارات ستاديوم» يف لندن
وشهدها  60068متفرجا يف ختام املرحلة الـ 37ما قبل االخرية
من الدوري االنكليزي «برميري ليغ» .سجل للفائز االملاني لوكاس
بودولسكي ( )2وثيو والكوت والويلزي آرون رامسي يف الدقائق
 11و 68و 63و ،71وللخاسر شون مالوني يف الدقيقة .45
وبات ويغان اثلتيك ثالث فريق يهبط اىل الدرجة االوىل بعد
ريدينغ وكوينز بارك رينجرز.
وعلى ملعب «مادجيسكي ستاديوم» يف ريدينغ ،وأمام 22829
متفرجا ،خسر ريدينغ امام ضيفه مانشسرت سييت  2 – 0سجلهما
االرجنتيين سريجيو أغويرو والبوسين ايدين دزيكو يف الدقيقتني
 40و.88
وبات ترتيب فرق الطليعة كاآلتي:
 – 1مانشسرت يونايتد  88نقطة من  37مباراة (.)38 – 81
 – 2مانشسرت سييت .)31 – 64( 78
 – 3تشلسي .)38 – 73( 72
 – 4أرسنال .)37 – 71( 70
()46 – 65
 – 5توتنهام هوتسرب 69

فرنسا

تأهل جريوندان بوردو للمباراة النهائية لكأس فرنسا بعد فوزه
على مضيفه تروا  1 – 2يف املباراة اليت أجريت بينهما على ملعب
«دي لوب» يف تروا يف الدور نصف النهائي .سجل للمضيف
جان – كريستوف باهيبيك يف الدقيقة السابعة ،وللضيف دياباتيه
وبريشيه خطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقتني  41و.63
ويلتقي جريوندان بوردو يف املباراة النهائية ،اليت ستقام يف
 31ايار اجلاري على ملعب «ستاد دو فرانس» يف ضاحية سان
دوني الباريسية ،ايفيان تونون غايار الذي فاز االسبوع املاضي
على اف سي لوريان .0 – 4

كأس الكرة الطائرة لألنوار اجلديدة
بعد انسحاب الشبيبة البوشرية
استعاد االنوار اجلديدة كأس لبنان يف الكرة الطائرة بفوزه
يف املباراة النهائية على جاره وغرميه التقليدي الشبيبة البوشرية
باالنسحاب .0 – 3
وكان مقررًا ان تقام املباراة يف قاعة جممع ميشال املر الرياضي
بالبوشرية مساء امس ،اال ان الشبيبة البوشرية انسحب منها قبل
موعدها بساعات ،وعزا انسحابه اىل االصابات يف صفوف العبيه
وأبرزهم أالن سعادة ومروان حبيس وجوني مساحة.
وفور اعالن فوز االنوار اجلديدة ،أجريت مراسم التتويج ،وسلم
رئيس اللجنة االوملبية اللبنانية رئيس االحتاد اللبناني للكرة
الطائرة جان همام الكأس اىل كابنت الفريق الفائز وسام احلصري
يف حضور الالعبني وإداريي الفريق.
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Thomson dumps ALP ahead
Federal Budget 2013: Hock- Budget to wipe $350m Craig
of election to run as Independent
from
NSW
healthcare
ey leads Budget critics
OUTCAST MP Craig Thomson Mr Thomson said he would be

Joe Hockey. Source: The Australian

THE Coalition says Wayne
Swan’s sixth Budget shows
the nation’s finances are in
“complete chaos” and that
Labor can not be trusted.
Opposition
treasury
spokesman Joe Hockey
said the flawed strategy included more broken promises on family payments,
higher taxes, debt levels
above $300 billion and “no
credible path back to surplus”.
“Budget 2013 delivers
more debt, more deficits,
more taxes, more broken
promises and more uncertainty from an incompetent
Labor Government that
can’t be trusted,” Mr Hockey said.
“(It) confirms that Labor’s
financial and budget management is in complete
chaos.”
Business, the Greens and
key crossbenchers also
rounded on the government and attacked the lack
of mining tax revenue and
cuts to university and foreign aid funding.
Australian Chamber of
Commerce and Industry chief executive Peter
Anderson said it ignored
small business and failed
to make hard spending cut
choices.
While he welcomed the
“few” positives of road and
rail infrastructure investment, Mr Anderson noted
there was no company tax
relief, high personal income
tax with the Medicare levy,
no capital gains tax relief
and no cutting red tape.
“It’s a budget of Band-Aids
when the patient required
targeted surgery to spending and the oxygen of cost
relief to boost confidence,”
he said.
Greens Leader Christine

Milne said the big spending
on schools and disability
care had been back ended,
with only $470 million allocated to fund Gonski education reforms in the first
year.
“Australia is weaker, dumber and meaner because Labor is afraid of the electoral
clout of the big miners and
their fat wallets,” Senator
Milne said.
But she welcomed increased funding for the
ABC, SBS and community
radio, efforts to prevent
mining company rorts and
Melbourne metro rail project funding.
Independent MP Andrew
Wilkie said the Budget was
disappointing, particularly
for those on Newstart, parenting payments for single
pensions and the age pension.
“Australia is a rich country
and we can afford a better
deal for the disadvantaged
members of the community,” Mr Wilkie said.
“This budget is also a
missed opportunity to genuinely boost health including mental health, stroke
awareness and treatment
and life-saving prostate
cancer drugs.”
The Climate Institute said
the Budget’s cuts and
deferrals showed the importance of target-driven
markets for more certain
outcomes for those serious about long-term carbon and energy outcomes.
“This Budget makes cuts
or deferrals to renewable
energy and low carbon
solutions, misses a key
opportunity to wind back
fossil fuel subsidies and
appears to underinvest in
global solutions,” chief executive John Connor said.

NSW will lose up to $350
million in healthcare funding as a result of cuts announced in the federal
budget, the O’Farrell government says.
There were “critical hits
to the state” flowing from
the 2013/14 budget, NSW
Treasurer Mike Baird said
on Wednesday.
The budget cuts to national partnership agreements
would reduce money earmarked for frontline health
services in NSW, such as
palliative and acute care.
“That’s no way to run a
health system,” Mr Baird
told ABC radio.
It looked like NSW would
lose around $350 million
in federal health funding
due to the budget cuts, he
said.
The cuts would be examined more closely over the
next few days, he said.
Around 12,000 patients
per year in community
and hospital based palliative care and rehabilitation
services were potentially
at risk.
Mr Baird said 195 acute
care beds across 23 hospital beds were also threatened.
“These acute care beds
that were sitting there as
part of this national care
partnership agreement,

the federal government
has pulled that funding,”
he said.
“That’s not something that
we support.”
Mr Baird was also disappointed with the infrastructure spending for NSW in
the federal budget.
He said the state government would not receive
most of the federal funding for the WestConnex
motorway project in western Sydney until after
2018/19.
“It really is beyond the forward estimates,” he said.
“It’s funny money sitting
right out in the never-never.”
The federal budget showed
a “lack of commitment to
the project”.
Health Minister Tanya
Plibersek denied NSW
would lose $350 million
and accused the state
of putting up a “smokescreen” for planned health
cuts in its own budget next
month.
The federal government
had substantially increased health funding for
NSW, she said.
It included an additional
$1.5 billion in funding for
NSW hospitals and $20.7
billion in health funding
over the next four years,
she said.

Ex-league great Lazarus in Palmer camp

RUGBY league great Glenn
Lazarus will lead the Palmer
United Party’s Queensland
senate team.
Billionaire Clive Palmer unveiled his party’s federal
senate candidates in Brisbane on Thursday.
Mr Lazarus, the only player
to win a rugby league premiership with three different
clubs, will lead the team.
He played for the Canberra
Raiders, the Brisbane Broncos and the Melbourne
Storm.
The Senate team also includes former A-League
football goalkeeper Scott
Higgins and former crown

prosecutor and veteran barrister Henry Fong.
The party’s application for
registration is currently being assessed by the Australian Electoral Commission.
The party plans to stand
candidates in every seat
during the upcoming federal election on September
14, and Mr Palmer himself
will stand for the lower
house seat of Fisher in an
audacious bid to become
prime minister from outside
parliament.
Mr Lazarus said Mr Palmer’s inspirational leadership
could unite and advance
Australia.

will contest the next election
as a fully fledged independent after confirming he will
resign from the Labor Party
for good - making the controversial politician the first to
stand for election with pending criminal charges against
him.
In an interview on Wednesday, the suspended Labor MP
revealed he would stand as
an independent in the Central
Coast seat of Dobell, claiming the party that abandoned
him had also abandoned the
nation.
In a boost to his election
chances, a poll conducted
last October had the scandalplagued Mr Thomson ahead
of the Coalition in his seat,
with a two party preferred
lead of 51 to 49.
The poll was part of a survey
of 15 marginal seats conducted nationally for a large
corporate client. The survey
found only Dobell and one
other seat where Labor was
in front.
Speaking candidly about his
decision to leave Labor, Mr
Thomson said the party faced
difficult questions if it stuck
with Julia Gillard.
“I will be standing as a left
of centre independent ...
someone with Labor values
but someone who is very
frustrated with the way this
government has gone about
things,” he said.
“I have been a member of the
party for more than 20 years.
But the Labor Party today is
not the party I joined. They
have got to finish things. You
can’t be a reforming government, you can’t try and
change people’s lives, by
making announcements.
“You have to complete the
policies. You can’t spend the
last few years saying you will
have a surplus and saying we
will do all of these things and
end up in a situation where
we get none of these things.
“This won’t please some of
my colleagues when I say it
... but people including Labor
party members may greatly
fear Tony Abbott as prime
minister but there are great
reservations about the leadership of the Labor Party.”

framing the election in Dobell
as a vote on plans for a major
mine under the region’s water
catchment, claiming neither
Labor nor the Coalition had
been brave enough to take on
an issue the local community
is bitterly opposed to.
He would also campaign on
better transport, after having brokered the deal with
Transport Minister Anthony
Albanese to get $400 million
toward the F3-M2 motorway
link, which would cut travel
times to the Central Coast.
Denying he was bitter at the
way the party had treated
him, Mr Thomson revealed
he had rejected an offer from
the NSW Labor Party to allow
him to be beaten in a Labor
preselection contest - a move
which would have qualified
him for the politician’s equivalent of a six-month redundancy worth up to $100,000.
Mr Thomson was one of the
few Labor MPs in 2010 to get
a swing towards him, with Dobell now on a margin of about
5 per cent. He said, while he
had local support, he was the
underdog in a race that could
split the Labor vote and elect
him on the back of preferences.
“It’s conceivable but it’s unlikely,” he said of his chances
of re-election.
The former Health Services
Union boss, elected to parliament in 2007 in the Kevin
Rudd landslide, is still to face
court to answer more than
150 charges of fraudulently
using his union credit card
before he became an MP - including the sensational allegations he used it to pay for
escorts.
“It is in the hands of the court
but you don’t stand if you
think you are going to be convicted,” he said.
He said he had informed Labor party NSW boss Sam
Dastyari last week of his decision.
“They asked why I wouldn’t
be contesting the Labor preselection and I asked them
why should I,” he said.
“I have some strong friend in
the Labor Party and people I
respect and there are others
I don’t.”
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Budget has little to offer but pain and WORKCOVER REFORMS
empty pledges

Treasurer Wayne Swan delivers his Budget speech. Picture:
Gary Ramage Source: The Daily Telegraph

AUSTRALIAN families
and anyone planning to
have one will have their
entitlements
slashed
to pay for a $78 billion
spending spree to deliver Prime Minister Julia
Gillard’s education and
disability reforms.
Announcing his promised surplus has blown
out to an $18 billion
deficit, Treasurer Wayne
Swan yesterday outlined
a further $43 billion in
savings over the next
four years to help pay for
the National Disability
Insurance Scheme and
Gonski.
This figure will grow to
$110.4 billion over a decade.
Families will also be
asked to bear the brunt of
the government’s failed
carbon and mining taxes,
with the Budget revealing it will receive about
$14 billion less from both
than forecast.
They will also have to
pay for the government’s
bungled asylum seeker
policy, with a $3.2 billion
blowout in border security and refugee processing as arrivals reached a
record high this year of
20,000.
Framing the Budget as
an election battleground
over “fairness” the PM
and the Treasurer have
produced a document
which has attempted to
wedge Opposition Leader Tony Abbott to adopt
the brutal cuts or find his
own savings to deliver
the reforms.

Claiming a further $60
billion write down to government revenues over
the next four years, Mr
Swan delivered a surplus
target of 2016-17.
Confirming the dire state
of the books, Mr Swan’s
promised $1.5 billion surplus this year, became a
$19. 4 billion deficit - a
$21 billion miscalculation. He blamed a onein-50-year gap in the real
and nominal GDP rates,
which have hurt company profits, for the Budget
black hole.
The new round of cuts
to families will include
the abolition of the baby
bonus from January next
year. The freezing of family payment indexation
will also be extended,
hitting families on more
than $110,000 a year.
New eligibility rules will
be enforced, cutting out
some families altogether.
The loss of the baby
bonus will cost people
planning to have children $3000, with a new
family payment of up to
$2000 - targeted at low
and middle income earners - to replace it. But the
cuts will save Mr Swan
almost $3 billion over the
forward estimates of the
Budget.
It comes on top of the $3
billion in cuts to promised family payments
and tax cuts which were
scrapped last week
ahead of the Budget.
Families will face higher
out-of-pocket medical

expenses as the government phases out health
tax breaks, while patients will likely pay more
with the Medicare rebate
for GP visits frozen for
eight months. The other
savings include already
announced measures
such as the 0.5 per cent
increase to the Medicare
levy, which will raise $20
billion by 2018-19, the
$2.3 billion cuts to higher
education, $1 billion in
superannuation cuts and
$600 million in savings
from changes to Medicare.
“I am a strong supporter
of the family payments
system,” Mr Swan said.
“But if we are going to
have a strong family payments system in Australia it has to be sustainable and it has to be
targeted. The (baby bonus) has been increasing
dramatically and was not
sustainable.”
He said the disability
care reforms and Gonski
were vital.
“Every Australian child
deserves the same opportunities in life and a
child’s postcode should
not determine their future,” he said.
The $24 billion infrastructure plan would not see
any significant investment in Sydney’s much
needed WestConnex until after 2019.
Mr Swan defined his
Budget as being about
protecting jobs and economic growth.
The Budget forecast
growth this year of 2.75
per cent with 3 per cent
growth year on year after that. Unemployment
would rise slightly to
5.75 per cent in the coming year.
Net debt would also
come in at $178 billion
next year, approaching
$200 billion in the next
two years.

Caption: Mr Brookes, second from left, was accompanied by NSW Minister for
Finances and services Greg Pearce (left) on a visit to local small business owner Sophie Bouboulos of Elatte Café at Padstow Heights recently.

Glenn Brookes MP, Member
for East Hills announced businesses in the East Hills electorate will benefit from an average reduction to WorkCover
premiums of 7.5 per cent, saving them thousands of dollars
a year.
“The NSW Government’s
WorkCover reforms are reducing the cost of doing business
in NSW, delivering a stronger
economy and creating more
jobs,” Mr Brookes said.
“Employers in the East Hills
electorate have avoided a
premium hike of 28 per cent,
which would have cost many
local jobs.”
Mr Brookes stated the changes to WorkCover premiums
have made the system fairer
and provided more generous
payments to severely injured
workers. He said they also give
incentives to businesses to
improve workplace safety.
“The NSW Government’s
WorkCover reforms mean better care for injured workers,
lower premiums and the protection of jobs,” Mr Brookes
said.
“More than 167,000 employers
across 364 industries in NSW
have improved safety performance in the workplace and
will receive a premium rate reduction from 30 June 2013.”
“The NSW Government’s actions to fix WorkCover mean
no employer will receive a
base rate increase in 2013 and
NSW businesses will save an
average of 7.5 per cent on premiums.”
“These are the clear results
from this Government’s reforms to the WorkCover system – a stronger economy and
more jobs. This Government
has reduced red tape, freeing
up businesses to grow and
provided better support for
injured workers to help them
safely return to work sooner.”
Mr Brookes said.
Mr Brookes explained while

the average reduction to premiums is 7.5 per cent, under
the NSW Government’s changes businesses can save even
more.
He said the following incentives have been introduced to
encourage employers across
the State to keep their workplaces safe and to return their
injured employees to work:
• A 10 per cent Employer Safety Incentive (ESI) premium discount will be offered at each
policy renewal for the small
employers in the scheme;
• A Return to Work Incentive
for employers who have an
injury within the workplace.
The employer can retain the
ESI discount provided injured
workers return to work within
13 weeks;
More/ -2• The discount for paying the
premium in full by the due date
has increased to five per cent,

giving more back to employers who renew their policy on
time;
• Additional reductions due to
changes to the definition of
‘small business’.
“The old WorkCover scheme
was unsustainable and if left
unchanged would have cost
employers more in premiums
and led to thousands of job
losses, clearly we could not
stand back and let this happen,” Mr Brookes said.
“Opposition Leader John
Robertson and Labor have
committed to ripping up our
changes which would cancel
these premium reductions and
put more workers on the jobless queue.”
“The new scheme will provide
long term financial stability for
businesses and their workers,
encourage job growth and returning the Workers Compensation Scheme to the black
– which is good news for all
NSW taxpayers.”
NSW Minister for Finances and
Services Greg Pearce accompanied Mr Brookes on a visit
with local small business owner Sophie Bouboulos of Elatte
Café at Padstow Heights.
“The changes to the Workcover system will definitely be
of benefit to small businesses
like mine and I am pleased to
see the Government has listened and made these significant changes,” Ms Bouboulos
said.
Media: Jim Daniel 9772 2774

Julia Gillard breaks down in Parliament

THE PRIME Minister broke
down in Parliament when introducing legislation to raise
the Medicare levy to help
fund the National Disability
Insurance Scheme (NDIS).
Her tears came after a torrid 24 hours in the spotlight
over a Budget which has
come under intense scrutiny.
The NDIS is one of the issues
dearest to the PM’s heart,
and she has staked much of
her reputation on it.
During her speech Ms Gillard
became emotional when discussing the positive impact it
would have on people’s lives.
Providing “security and dignity’’ to the disabled was why
Australians were so overwhelmingly supportive of the
scheme, she told the lower
house.
“Over the past six years, the
idea of a national disability insurance scheme has

found a place in our nation’s
hearts,” she said.
“In March, we gave it a place
in our nation’s laws.
“Today we inscribe it in our
nation’s finances.”
The scheme will help 410,000
people with permanent disability and provide a safety
net for others who may one
day find themselves incapacitated, she said.
“The people who have gathered here today from around
the country to witness this
debate know what this
means,” she said, fighting
back tears.
“There will be no more inprinciple, when circumstances permit.
“There will be launches, not
trials. Permanent care, not
temporary help.
“Disability Care starts in seven weeks’ time and there will
be no turning back.”
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فــنان

توفيق تنوري اللبناني يف اوسرتاليا
كتب بادرو الحجة

محل لواء االغنية اللينانية بصوته اجلبلي اهلادر وجال به
اقاصي العامل وصوال اىل اوسرتاليا.
تعلم اصول الغناء والعزف الشرقي يف جامعة الروح القدس
يف الكسليك  -لبنان نوه بصوته و حنجرته كبار الفنانني امثال
الدكتور وديع الصايف.
بدأ جنمه يسطع يف لبنان مع امللحن مسري صفري والشاعر
نزار فرنسيس بأغنيتني (شقي الليل) و (بردان) فشكل حينها
ظاهرة فنية و انطالقة مميزة
دخلت اغانيه قلوب معجبيه بسرعة وساعده على ذلك جتسيده
للكليبات واالخراج املميز الذي واكب اغانيه ..فاستمر بنجاحاته
يف لبنان من خالل املهرجانات اليت اقامها يف معظم القرى
واملدن اللبنانية ،هو ابن البقاع جار الربدوني يف زحلة شرب
من مياهها فاضافت اىل صوته اجلبلي رونقا وعذوبة..
امياني مميز توج مكتبته املوسيقية برتاتيل متجد وتشكر اهلل
على النعم اليت وهبه اياها.
تابع مسريته الفنية رغم الظروف اليت مير بها وطننا احلبيب
لبنان وزاد تألقه بأغنية (تريشرش) الذي ميلك احلقوق
احلصرية بغنائها وتصويرها واليت احدثت خضة فنية كبرية
حيث تواىل كبار املطربني على غنائها ..ونذكر هنا ان االغنية
فلكلور اردني.
قام جبوالت عربية واوروبية وامريكية وصوال اوسرتاليا
حيث محل معه راية لبنان وفلكلوره فنقله للجاليات املتعطشة
هلذا اللون الرائع.
مؤخرا اصدر (البنت اللبنانية) و(صرخة وجع) واغنية لبنانية
بأمتياز حتمل عنوان ( :لبناني) من كلمات ايلي سلوم وتوزيع
وتسجيل طوني سابا ومن احلانه وسيقوم بتسجيل بعض
املشاهد لالغنية يف سدني وخيتمها يف لبنان اواخر هذا الشهر
اغنية لبناني حصد الرواتب االول يف لبنان واوسرتاليا.
حاليا النجم توفيق تنوري يف اوسرتاليا القامة عدة حفالت
مع زميله املطرب عامر زيان برعاية (اذاعة تو ام اي) ومن
تنظيم (ارابيك كونسرت اوسرتاليا)

ال مرياج

زار املطرب توفيق تنوري ،يرافقه الزميل بادرو حده،مكاتبنا
وهذه بعض اللقطات املصورة.

LA MIRAGE

بادارة جديدة وحلّة جديدة

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

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

للحجز واالتصال9305 4855 :
العنوان:

HUME HWY
SOMERTON
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مـــقابلة

رئيس بلدية اوبرن نادر عطيه لـ «اهلريالد»:

حققنا العديد من االجنازات للمنطقة وسكانها وهناك مشاريع أخرى على طريق التنفيذ
نعمل ما بوسعنا لتحسني األداء البلدي وخدمة املواطنني وأبواب مكتيب مفتوحة للجميع
من الرؤساء الناجحني والنشيطني الذين تسلموا رئاسة بلدية اوبرن رئيس البلدية الحالي رجل االعمال نادر عطية الذي
يعترب ان له عائلتني ..الصغرى عائلته املؤلفة من عقيلته واوالده واهله والكربى بلدية اوبرن وسكانها.
الدوام يف البلدية بالنسبة له من املقدسات فرغم الوعكة الصحية التي املّت به رفض البقاء يف املنزل بل مارس عمله يف مكتبه
ليكون على مقربة من سكان املنطقة ،وهذا ما ملسته بنفسي عندما قصدت مكتبه الجراء هذه املقابلة.
واذا كانت بلدية اوبرن يف ظل رئاسة االحراري السابق روني العويك قد انجزت العديد من املشاريع مثل بناء موقف جديد
للسيارات مؤلف من تسع طبقات يتسع لحوالي  600سيارة ،انشاء حديقتني جديدتني لالوالد ..بناء مركز جديد للخدمات
االجتماعية لعدد من الجمعيات ..بناء جسر جديد يف اوبرن فوق سكة القطار ..فان البلدية اليوم برئاسة االحراري نادر عطية
ما زالت مستمرة يف مسرية االنجازات ومن بينها تحديث واصالح اوبرن رود لناحية االرصفة وتركيب اضواء جديدة وكراسي
جديدة يف مواقف الباصات ،فتح اوبرن رود على كوين سرتيت بعدما كانت الوصلة بينهما مقفلة ويعمد اىل تركيب اشارة مرور
يف املكان ،اضافة اىل خدمات اخرى تتعلق باملسنني واملعوقني واالوالد والعائالت والشرطة وغري ذلك.
ومن املشاريع املستقبلية القريبة للبلدية تجديد وتوسيع جسر القطار يف ريجينتس بارك الذي تعرب فوقه السيارات واملشاة
والذي تبلغ كلفته االولية حواىل  7ماليني دوالر ،انشاء مبنى لـ (  Police Citizen Youth Club (PCYCوهو عبارة عن نادٍ
رياضي لالوالد وقد حصلنا على منحة من حكومة الوالية وستتكفل البلدية بالباقي والهدف من اقامة هذا النادي ،كما قال السيد
نادرعطية هو اخراج االوالد من الشوارع وجذبهم اىل هذا النادي ملمارسة العديد من النشاطات مجانا باشراف الشرطة املحلية
وبناء احواض سباحة جديدة يف اوملبيك درايف بكلفة  17مليون دوالر.
وقال رئيس البلدية السيد نادر عطية لـ «الهريالد» سنقوم «اننا سنقوم ببناء مركز اجتماعي  Community Centreومكتبة
يف منطقة ليدكمب بكلفة  8ماليني دوالر وايضا بناء مركز اجتماعي  Community Centreيف ضاحية برياال بكلفة  4مليون
دوالر .كما اننا اقمنا هذا االسبوع االسبوع الصحي حيث قام سكان املنطقة بفحوصات مجانية للكولسرتول والضغط والسكري
وفحوصات الصدر والـ  Pap Smearللنساء ويف الوقت نفسه التربع بالدم.
وكشف السيد نادر عطية عن ان البلدية ستقوم ببناء مساكن اليواء املحتاجني لفرتة زمنية محددة لقاء بدل مالي بسيط.
وللتعرف على االنجازات التي حققتها بلدية اوبرن يف ظل رئاسته واملشاريع املستقبلية التي على طريق التنفيذ قصدت
«الهريالد» مكتب رئيس البلدية السيد نادر عطية يف مبنى البلدية يف اوبرن وكان لها معه هذا الحوار:
حاوره انطونيوس بو رزق
* رئيس بلدية اوبرن
تقيم
السيد نادر عطيه ،كيف ّ
لنا انتخابات البلدية اليت جرت
يف  8ايلول املاضي؟
_هذه االنتخابات كانت
نقلة نوعية حلزب االحرار اذ
انه الول مرة يف تاريخ اوبرن
جنح مرشحان للحزب عن دائرة
واحدة وهي الدائرة الثانية.
*كم مرشح لالحرار فاز يف
هذه االنتخابات؟
_فاز ثالثة مرشحني هم،
الي ،روني العويك
اضافة
ّ
وستيف يانغ.
* ما هي االجنازات اليت
حققتها البلدية يف ظل
رئاستكم؟
 هناك الكثري من االجنازاتمنها:
قمنا برفع العلم اللبناني
وزرع أرزة يف بوتانيك غاردن
مبناسبة عيد استقالل لبنان.
أقمنا احتفاال حاشدا مبناسبة
عيد امليالد عاد ريعه جلمعية
تعتين
اليت
بارنادوس
باالطفال.
قدمنا الدعم املادي للشرطة
احمللية الجراء دورة لـ 12
شخصا من اجلاليات اللبنانية
والصومالية
والعراقية
الشرطة احمللية
ملساعدة
وليكونوا صلة وصل بينها
وبني ابناء اجلالية.
بالنسبة الجناز املعامالت
البناء
اخلدمات
وتقديم
املنطقة فاننا نقوم بتسهيل
أمور املواطنني مبا يساعد على
منو املنطقة وتسيري املصاحل
واالعمال فيها وباملناسبة فان

ابواب مكتيب مفتوحة لكل
املواطنني خلدمتهم من كل
النواحي.
بدأنا منذ  4أشهر بتحديث
واصالح اوبرن رود لناحية
االرصفة وتركيب اضواء
جديدة وكراسي جديدة يف
مواقف الباصات كما بدأنا
باقامة ما يسمى Outdoor
 Diningاي (كافيه تريتوار)
وتغيري اجتاهات السري.
قمنا بفتح اوبرن رود على
كوين سرتيت بعدما كانت
الوصلة بينهما مقفلة ونعمل
على تركيب اشارة مرور يف
املكان.
قدمنا خدمات للمسنني
واملعوقني يف املنطقة حيث
خصصنا باصا لنقلهم من
واملسنني
العجزة
مراكز
ومن شوارع معينة يف سائر
احناء اوبرن وضواحيها اىل
اسواق املنطقة ويقوم الباص
باعادتهم يف املساء اىل
منازهلم واماكن سكنهم.
واهلدف من ذلك تسهيل امور
املسنني واملعوقني لدفع
فواتريهم وشراء حاجاتهم كما
ان بامكانهم القيام برحالت
ترفيهية فيه جمانا.
مكتبة
بتحسني
قمنا
رجيينتس بارك.
افتتحنا حديقة للعائالت يف
يورك سرتيت يف برياال.
االوالد
اسبوع
اقمنا
واسبوع
Children's week
املسنني Senior Ciyizen week
هلم احتفاالت
حيث اقمنا
ترفيهية وعشوات وغدوات

ورحالت جمانية ،واننا نقوم
بصورة مستمرة بتحسينات
يف احلدائق العامة والطرق
واالماكن العامة.
* هل هناك مشاريع
مستقبلية قريبة تودون القيام
بها؟
املشاريع املستقبلية كثريةمنها:
جتديد وتوسيع جسر القطار
رجيينتس بارك الذي
يف
تعرب فوقه السيارات واملشاة
والذي تبلغ كلفته االولية
حواىل  7ماليني دوالر.
سنبدأ قريبا بانــشاء مــبنى
( Police Citizen Youth Club
ٍ
ناد
 (PCYCوهو عبارة عن
رياضي لالوالد وقد حصلنا
على منحة من حكومة الوالية
وستتكفل البلدية بالباقي،
واهلدف من اقامة هذا النادي
هو سحب واخراج االوالد من
الشوارع وجذبهم اىل هذا
النادي ملمارسة العديد من
باشراف
جمانا
النشاطات
الشرطة احمللية وذلك لتعزيز
العالقة بني شباب املنطقة
والشرطة.
خصصت هذا االسبوع
وقد
ُ
للقيام بفحوصات صحية اذ
اطلقت عليه االسبوع الصحي
ُ
لسكان املنطقة حيث قاموا
بفحوصات جمانية للكولسرتول
والضغط والسكري وفحوصات
الصدر والـ  Pap Smearللنساء
ويف الوقت نفسه التربع بالدم
وقام باص البلدية بنقل النساء
الجراء فحوصات نسائية من
مستشفى اوبرن اىل مركز

اجملتمع Community Centre
يف ماكواري رود يف اوبرن.
وهناك اسبوع الرياضة
 Sport's Weekقريبا الوالد
هناك
وستكون
املنطقة
منافسة بني كل مدارس
املنطقة حيث يربح اجلائزة،
وهي عبارة عن مبلغ 1000
دوالر من البلدية ودراجة
هوائية بقيمة  1000دوالر
ايضا من البلدية ايضا لكل
فائز من الفائزين الـ  6الذين
يتمكنون من زيادة اضافات
حتسينية وجتميلية على شعار
البلدية وسنقوم بوضع الشعار
اجلديد يف  6حدائق رياضية
يف منطقة اوبرن.
اننا بصدد ازالة برك السباحة

رئيس بلدية اوبرن السيد نادر عطيه

احلالية يف اوملبيك درايف يف
ليدكمب وبناء احواض سباحة
اكرب واحدث بكلفة  17مليون
دوالر.
كما سنقوم ببناء مركز
اجتماعي Community Centre
ومكتبة يف منطقة ليدكمب
بكلفة  8ماليني دوالر
وايضا بناء مركز اجتماعي
يف
Community Centre
ضاحية برياال بكلفة  4مليون
دوالر.
كذلك ستقوم البلدية ببناء
مساكن اليواء احملتاجني لفرتة
زمنية حمددة لقاء بدل مالي
بسيط وعلى الذين يستحقون
احلصول على مسكن من هذه
املساكن ان يكونوا يف وضع

مادي حرج.
واحب ان اشري هنا اىل
ان بلدية اوبرن هي من بني
 3بلديات يف سيدني لديها
مرفق للعناية باملسنني Age
.Care Facility
* هل من كلمة اخرية تود
قوهلا؟
_ اتقدم بالشكر من سكان
املنطقة على تعاونهم مع البلدية
واننا نرحب باي اقرتاح يساهم
يف حتسني االداء البلدي
واتوجه هلم عرب جريدتكم بالقول
ان ابواب مكتيب مفتوحة خلدمة
مجيع مواطين اوبرن دون
استثناء واننا نعمل خلدمتهم
ورفاهيتهم ولتطور املنطقة
وازدهارها.

